
Käpylä-Seura ry                  Pöytäkirja 3/2015     

Sofianlehdonkatu 9 D 39             

 

 

Hallituksen kokous 

 

Aika  to 26.2.2015 klo 18.00 

 

Paikka  Käpylän kirkon kerhohuone, Metsolantie 14  

 

Läsnä Jouni Aavaluoma 

 Pekka Haltia 

Tintti Karppinen 

 Esko-Jaakko Lehti (kokouksen puh.joht) 

 Kaija Rantanen (siht.) 

 Jari Tuovinen 

 

1.  Kokouksen avaus  

 

Kokouksen puheenjohtaja Esko-Jaakko Lehti avasi kokouksen kello 17.55 

 

2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4.  Kaupungin liikennesuunnittelija esittelee yleiskaavaluonnosta. 

 

 Ei saapunut paikalle. Syytä ei tiedossa. Pyydämme hänet maaliskuun kokoukseen. 

 

5.  Kannanotto Helsingin yleiskaavasta, Käpylä 2050 

 

Keskusteltiin kannanotostamme 31.3.2014 Helsingin yleiskaavaan. Muutoksia tehtiin 

tekstiin sekä karttaan. Tintti Karppinen muokkasi tekstiä ja Jouni Aavaluoma karttaa.  

Kokous hyväksyi tämän muokatun kannanoton. Esko-Jaakko Lehti lähettää kannanoton 

poissaoleville hallituksen jäsenille hyväksyttäväksi vielä tänään ja huomenna toimittaa 

sen kaupungille. 

 

6.  Toimintajaostot 

 

  Kaavoitus ja liikenne  Matti Eronen, Pekka ja Jouni 



Todettiin, että työryhmään halutaan lisää alan ammattilaisia eli käpyläläisiä arkkitehteja. 

Tintti kysyy Liisa Eerikäistä mukaan tai voisiko hän suositella jotakuta ja Esko-Jaakko 

Lehti kyselee omalta taholtaan. 

 

Mäkelänkadulle on ehdotettu 40 km nopeusrajoitusta, mutta ehdotus ei mennyt läpi 

 

Tintti lupasi tehdä aloitteen Käpylä-Seuran nimissä kameroiden saamiseksi 

Mäkelänkadun ja Koskelantien liikennevaloihin. 

 

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

 

Tavaranvaihtopäivä on lauantaina 9.5.2015 klo10 -13. 

 

Siivoustalkoot pidetään Taivaskalliolla to 16.4.2015 kello 17.00. 

 

Talous ja jäsenhankinta  Nökö, Jatta, Kille 

 

Kolme uutta jäsentä on liittynyt Käpylä-Seuraan. 

 

Tintti lupasi suorittaa jäsenhankintaa ja myydä seuran tuotteita Käpylän kirjastoillassa 

tiistaina 3.3.2015.  

 

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

 

Käpylän Kyläjuhlat 6.6.2015. Jari Tuovinen kertoi kyläjuhlien järjestelyistä. Hän on 

puheenjohtajana ja Käpylä-Seuran virallisena edustajana Käpylän Kyläjuhlien 

järjestelytoimikunnassa. Käpylä-Seura on lupautunut keräämään myyntipöytien maksut. 

Suunniteltiin yhteisen pitkän pöydän laittamista muiden käpyläläisten järjestöjen kanssa. 

 

Keskusteltiin Käpylän Klubin tilanteesta. Pyydetään Heikki Takkinen hallituksen 

kokoukseen kertomaan Klubin tilanteesta tarkemmin. 

     

 Toimistotyöryhmä 

 

Ryhmän vetäjänä toimii Pekka Haltia ja tehtävänä on löytää Käpylä-Seuralle toimistotila 

ja samalla mahdollisesti yhteinen Käpylän asukastila. Pohjolankatu kakkosen kerhotila on 

kuulemma vajaakäytöllä. Tiukulasta on aikoinaan luvattu tiloja. Kysellään, onko tiloja 

vielä vapaana.  

 

7. Käpylän musiikkiopiston yhteydenotto 

 

Käpylän musiikkiopiston 60-vuotishistoriikki 2017.  



Historiikin kirjoittaja Marjut Hjelt on kysellyt, saako Käpylä-Seuran hallituksen jäseniä 

haastatella musiikkiopiston synnystä. Tintti Karppinen lupautui ja hän ottaa yhteyttä 

kirjoittajaan. Päätimme pyytää Käpylän musiikkiopiston rehtorin Raimo Päiväläisen 

huhtikuun hallituksen kokoukseen keskustelemaan mahdollisesta yhteistyöstä. 

Kiinnostaisiko heitä esimerkiksi laittaa Käpylä-Seuran nettisivuille tietoa omista 

tapahtumistaan. Tintti laittaa joulukalenteriin liittyvät jutut myös musiikkiopistolle. 

 

8. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 

8.1    Bert Bjarland hakee seuran nimissä Aktian Tre Smeder-säätiöltä 3600 € kotiseutu-

polkujemme kääntämiseksi ruotsiksi jota varten tulee avata Aktiassa tili. 

 Päätettiin avata yhdistykselle pankkitili Aktiassa. Tilin käyttöoikeus tulee olla yhdistyksen 

 puheenjohtajalla (Kille Vuorento, ######-####) ja varapuheenjohtajalla (Esko-Jaakko 

 Lehti, ######-####), jomman kumman yhdessä taloudenhoitajan (Kirsi Kinnunen, 

 ######-####) kanssa. Päätettiin valtuuttaa Bert Bjarland (######-####) avaamaan tili.  

 

8.2 Tintti oli soittanut Pauli Salorannalle Kotikaupunkipolun tekstiasioissa. Samassa  

 yhteydessä Pauli ehdotti Käpylän kotiseutupolkujen päivittämistä. Aluksi viisainta tehdä 

 vain nettiin ja mahdollisesti vuonna 2020 julkaista painettuna uusi versio Käpylän 100-

 vuotisjuhlan kunniaksi. 

 

8.3.    Keskusteltiin Pirkko Fihlmanin Käpylä-Seuran vuosikokouksessa kertomista Käpylän 

kirkon ja Oulunkylän seurakunnan kuulumisista: Käpylän kirkko ja kirkon kuoro täyttää 

tänä vuonna 85 vuotta; kanttori Hannu Leskinen jää eläkkeelle 39 palveluvuoden 

jälkeen; Käpylän pappina toimii Katri Uutela. Pirkko esitti myös huolensa seurakuntien 

yhdistymisen jälkeen tapahtuneesta Käpylän toimintojen ja kiinteistöjen tilanteesta. 

Todettiin, että Käpylä - Seuran hallituksen varapuheenjohtaja on edustamassa seuran 

näkemyksiä seurakunnan asioissa.  

 

8.4.    Käpyrinteen palvelutalossa on vapaita huoneita eli pula asiakkaista. Kaupunki ei osta 

    enää paikkoja sieltä.  

   

9. Seuraavat kokoukset 

to 26.3.2015 kello 18.00 Käpylän kirkon kerhotila, Metsolantie 14 

to 23.4.2015 kello 18.00 Käpylän kirkon kerhotila, Metsolantie 14 

to 28.5.2015 kello 18.00 Tintillä 

 

10. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.40 

 

 

 

Esko-Jaakko Lehti  Kaija Rantanen 

kokouksen puheenjohtaja  sihteeri  


