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Hallituksen kokous 

 

Aika  to 22.1.2015 klo 18.00 

 

Paikka  Käpylän kirkon kerhohuone  

 

Läsnä Jouni Aavaluoma 

Markku Aho 

Bert Bjarland 

Marjatta Kurejoki 

 Esko-Jaakko Lehti 

 Kaija Rantanen (siht.) 

 Jari Tuovinen 

 Kille Vuorento (puh.joht.) sekä 

 Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-lehden päätoimittaja) 

 Kirsi Kinnunen (taloudenhoitaja) 

 

Ennen varsinaista kokousta Olli Hakanen kommentoi nykyistä Helsingin asemakaavaa Käpylän osalta 

ja kertoi meille siihen suunnittelemansa muutokset, joihin pyysi meidän mielipidettä. Emme ole vielä 

perehtyneet uuteen asemakaavaan, joten annamme vastauksemme tutustuttuamme paremmin 

asiaan. Olli Hakanen lähettää meille uudet ehdotelmansa.  

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Kille Vuorento avasi kokouksen kello 18.15 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3.    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Tiedotus ja viestintä 

 

Käpylä-lehden asiat  

- Nro 2 ilmestyy 4.3., aineistopäivä 20.2., alakerran kirjoitusvuorossa Esko-Jaakko Lehti.  

Nro 3 ilmestyy 1.4., aineistopäivä 20.3., alakerran kirjoitusvuorossa Jari Tuovinen. 

Tammikuun Käpylä-lehti on taasen 8-sivuinen vähäisten mainostulojen takia. 



Käpylän alueen liikkeistä on nyt päivitetty lista, johon vielä lisätään toimiala ja sähkö-

postiosoite. Bert Bjarland on jo aloittanut näiden puuttuvien tietojen lisäämisen. 

Päätettiin, että jokainen hallituksen jäsen ottaa noin 25 yritystä listalta hoitaakseen ja 

ilmoittaa valintansa muille. Valmis lista lähetetään Eepiselle. 

 

Nettisivut / Facebook          

 -   Bert Bjarland laittaa seuran nettisivuille kaikki ajankohtaiset asiat suomeksi ja ruotsiksi.              

-   Facebook-sivuillamme  on jo yli 100 jäsentä.  

 

6. Vuosikokous 

- Toimintasuunnitelma ja tilit hyväksyttiin, toimintakertomus odottaa vielä hyväksyntää.  

 

7. Toimintajaostot 

 

Kaavoitus ja liikenne  Matti, Pekka ja Jouni 

 

Ykkösen raitiovaunun reittimuutos. 

- Käpyläläisiltä on tullut kyselyitä, ottaako Käpylä-Seura kantaa tähän reittimuutok-

seen.  Seura antaa yhteisen lausunnon Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen kanssa. 

Kutsumme maaliskuun hallituksen kokoukseen liikennesuunnittelijan kertomaan 

suunnitelluista muutoksista. Jari Tuovinen herättelee keskustelua Facebook-

sivuillamme ykkösen ratikasta. 

 

Bussi 69 -> Bussi 74 

- Kanta-Helsingin omakotiyhdistys on tehnyt lausunnon Koillis-Helsingin linjasto-

uudistuksesta (liite). Yhdymme tähän lausuntoon muilta osin, mutta haluamme 

säilyttää bussinumeron 69. 

 
Yleiskaavalausunto 

- Kumpula-Seuralta on tulossa yleiskaavasta lausunto ja, jos se on hyvä, niin yhdymme 

siihen.  

 

Helsingin Sanomat 20.1.2015 

- Kaupunkisivuilla Helsingin rakentamissuunnitelmista annetaan ymmärtää, että 

kaupunkilaiset ja virkamiehet olisivat samaa mieltä lähes kaikista lisärakentamisen 

paikoista. Kuitenkin esim. Käpylä-Seura on antanut vastineensa Yleiskaava 2050 

suunnitelmista, jossa tärkeimpänä vastustettiin Taivaskallion rakentamista miltään 

osin. Tammikuun 2014 asukasillassa koko porukan mielipide oli sama: Taivaskallioon 

ei saa koskea. Kille Vuorento kirjoittaa vastineen tähän kirjoitukseen Hesarille tai jos 

ei Hesari julkaise sitä, niin sitten Helsingin Uutiset-lehteen. 

-  

             Ympäristöryhmä           Tintti, Risu, Jatta, Jari, Kaija, Markku 

- Ei uutta. 

 



 
 

Talous ja jäsenhankinta  Nökö, Jatta, Kille 

- Kirsi Kinnunen ihmetteli, kuinka monta Käpylä-Seuran T-paitaa on lahjoitettu, kun 30 

kappaletta on myyty ja 40 kappaletta on myymättä ja sata T-paitaa on tehty. Asiaa 

selvitellään.  

 

Koulutus, julkiset palvelut ja harrastukset Tintti, Kaija, Jari, Esko-Jaakko 

- Kirkon korttelin musiikkitilaan on kuulemma tulossa iso sähkökaappi. Jari Tuovinen 

on yrittänyt kysellä asian todenperäisyyttä. mutta ei ole saanut vastausta. Kehotim-

me ottamaan yhteyttä korkeampaan tahoon ja, jos ei sittenkään asia selviä, seura 

tulee mukaan tivaamaan tietoa asiasta.  Facebook-sivuille laitetaan tietoa asiasta. 

 

- Käpylän Kyläjuhlat 6.6.2015.  

Käpylän kulttuuriyhdistyksen vuosikokous ja Käpylän Kyläjuhlien suunnitteluilta pe  

30.1. kello 19.00 Käpylän Klubilla. Jari Tuovinen osallistuu kokoukseen seuran  viral-

lisena edustajana. 

     

 Toimistotyöryhmä 

- Tämän uuden työryhmän tehtävänä on löytyy Käpylä-Seuralle toimistotila ja samalla 

mahdollisesti yhteinen Käpylän asukastila. Ryhmän vetäjäksi nimettiin Pekka Haltia.  

 

8. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 

- Käpylän musiikkiopiston 60-vuotishistoriikki 2017.  

-  Historiikin kirjoittaja on kysellyt, saako Käpylä-Seuran hallituksen jäseniä haastatella. 

Annoimme luvan haastattelulle. 

 

- Käpylä-visio 2008. 

           Seuran kokoaman Käpylä-vision tavoitteiden päivitys ja toteutuneiden arviointi. 

9. Seuraavat kokoukset 

Vuosikokous on to 12.2.2015 Käpylän kirkon seurakuntasali kello 18.00, uuden 

hallituksen  järjestäytymiskokous on heti vuosikokouksen jälkeen. 

     10.   Kokouksen päättäminen  

 

      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45 

 

 

 

 

Kalevi Vuorento  Kaija Rantanen 

puheenjohtaja  sihteeri  


