
Käpylä-Seura ry         Pöytäkirja 6/2015     

Sofianlehdonkatu 9 D 39           

 

 Hallituksen kokous 

 

Aika to 28.5.2015 klo 18.00 

Paikka Tintti ja Risu Karppisen kotona, Väinölänkatu 8 B 

Läsnä Kalevi Vuorento (pj) 

 Jouni Aavaluoma  klo 19.40 alkaen  

 Markku Aho 

Bert Bjarland    

 Pekka Haltia 

 Tintti Karppinen 

 Timo Karlsson 

 Marjatta Kurejoki 

 Kaija Rantanen (siht.) 

 Jari Tuovinen   klo 19.10 alkaen 

 Nökö Kirsi Kinnunen 

Eija Tuomela-Lehti   klo 18.40 alkaen 

 

 

1. Kokouksen avaus 

                Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

                Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, siirtämällä kohta 5.  Käpylä-lehden asiat 

käsiteltäväksi Eija Tuomela- Lehden tultua paikalle. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

                Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

   

6. Toimintajaostot:  
 Kaavoitus ja liikenne:  

Ei uutta 

           

 Tiedotus ja viestintä 

          Käpylä-Seuran nettisivusto on nyt sataprosenttisen kaksikielinen, seuran ruotsinkieliseksi  

          nimeksi on sovittu Kottby- Sällskapet. 

 

              Ympäristöryhmä  

Kotikaupunkipolkujen ruotsinkielinen versio on valmistunut ja siihen on lisätty yksi uusi 

kohde Länsi-Käpylässä sekä vanhoja tietoja on päivitetty. Kotikaupunkipolkujen ruotsin-

kielinen versio hyväksyttiin. Tintti Karppinen neuvottelee Pauli Salorannan (joka on toimit-

tanut sivut) kanssa suomenkielisen version päivityksestä. 

 

Tintti Karppinen on lähettänyt vetoomuksen kaupungille Koskelan kirkon kiireellisestä 

korjaustarpeesta varsinkin vuotavan katon osalta. Vetoomuksessa on mukana lähes 20 

järjestöä. Tiloista vastaava isännöitsijä otti välittömästi yhteyttä Tinttiin ja kertoi että katon 



korjaus olikin aloitettu jo maaliskuussa. Kaupunki unohti ilmoittaa korjauksen aloittamisesta 

tiloja vuokraavalle musiikkiopistolle. Ikkunoiden vuodosta heillä ei kuitenkaan ollut tietoa ja 

sekin luvattiin korjata, joten rakennus on asiallisessa hoidossa. Tintti lähetti hyvät uutiset 

kaikille vetoomuksen allekirjoittaneille tahoille.  

 

Tavaranvaihtopäivä 9.5.2015 onnistui taasen hyvin. 

 

Vanhankaupunginlahden lintuvesi - Natura 2000 – alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan 

pyydetyn lausunnon laatii Tintti Karppinen ympäristöryhmältä ja asiantuntijoilta saatujen 

kommenttien perusteella. 

 

Kutsu tutustumiskierrokselle Suomen suurimpaan kierrätystavarataloon ti 2.6.2015 kello 

14.00 – 17.00, Kutojantie 3, 02630 Espoo.  

 

Talous ja jäsenhankinta 

”Entä, jos Helsinki”- projektin esittelytilaisuuden kustannuksiin Olli Hakanen on pyytänyt 

meiltä avustusta 100 – 200 euroa.. Päätimme antaa hänelle 100 euroa. 

 

Päätimme siirtää Tre Smeder -säätiöltä saadun apurahan Susanna Gulinille, joka on kään-

tänyt kotikaupunkipolut ruotsin kielelle. Uusi tili Aktiassa FI47 4055 1054 3288 89 säilytetään 

maksun jälkeen, mikäli käyttämättömästä tilistä ei veloiteta kuluja. 

 

Käpylä-Seuran tämän vuoden jäsenmaksun on maksanut vain noin viidesosa jäsenistä, joten 

laitetaan muistutus maksusta Käpylä-lehteen sekä lähetetään muistutus sähköpostin omaa-

ville ei-maksaneille jäsenille.. 

 

 Koulutus, julkiset palvelut ja harrastukset 

Koskelan palveluskeskus har öppnat en servicecentral på Forsbys gamla sjukhusområde och 

erbjuder service och verksamhet för pensionärer och arbetslösa   Helsingforsbor.  Vi är ock-

så intresserade av samarbete med föreningen i t.ex. olika evenemang. Om ni vill komma till 

oss och ha ett evenemang t.ex. på hösten är det möjligt och en mycket bra chans för folk 

att bekanta sig med oss och för våra klienter att bekanta sig med er och vad ni gör här i om-

rådet. Om du skulle kunna ta detta ärende fram på er följande möte skulle vi vara mycket 

tacksamma! (Annika Laaksonen Tel. 09-310 45999). Otamme yhteyttä syksyllä.  

 

 Kylätila 

-   Ulla Kosonen Kakkosen (Pohjolankatu 2 D) käytöstä:   

yhteistyö voi olla mahdollista, mutta varsinaisesti asiassa etenemiseksi asiasta tulisi kes-

kustella nuorisotyöntekijöiden kanssa joiden käytössä tila on, myöhemmin ehdotus kir-

jalliseen muotoon tms. 

-   ottaisiko Käpylä-Seura kerran kuussa päivän tai iltapäivän tms. Kakkoselta, jonka seura 

pitäisi käpyläläisten olohuoneena auki? Ilmoitamme nuorisotyöntekijöille, että meille sopii 

”vahtivuoro” kerran kuussa. 

-    kun Käpylä-Seura käyttää esim Salia, voisi samanaikaisesti takahuoneessa ja keittiössä olla 

jokin lasten kerho. Tämä voisi hyödyttää sekä seuraa että Seurakuntaa. 

 

 5.    Käpylä-Lehden asiat  

             Nro 6 ilmestyy 19.8., aineistopäivä on 7.8., alakerran kirjoittaa Timo Karlsson. 

             Käpylä- lehden taloudelliset ongelmat jatkuvat, lehti ilmestyy taas 8-sivuisena,           

             vaikka asiaa riittäisi 12-sivuiseen lehteen. Mainostajia pitäisi saada lisää.  

             Syksyllä pohditaan perusteellisesti, miten saada lehti kannattavaksi, pyydetään  

             selvitys kustannusrakenteesta jne. 



             Tilattuja lehtiä ei ole vielä tänä(kään?) vuonna laskutettu. Marjatta Kurejoki kertoi   

    ottaneensa itse yhteyttä ja pyytäneensä laskua!  

   Käpylä-lehden asioita voisi laittaa Käpylä-Seuran facebook-sivuille. 

 

7.   Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 

7.1  Kyläjuhlat la 6.6. yksipäiväisenä. Esiintyjät on valittu. Myyntikojujen maksujen keräykseen 

on lupautunut Esko-Jaakko Lehti sekä Tintti ja Risu Karppinen. Karppiset ovat myös 

luvanneet hankkia seuralle myyntipöydän. 

 7.2  Kalevi Vuorento on tehnyt hakemuksen kotiseututyön ansiomitalin saamiseksi                                

Käpylä-Seuran hallituksen jäsenelle. 

 7.3  Käpynetin kevätjuhlaan osallistui Risu Karppinen. Juhla oli erittäin onnistunut. Paikalla oli 

yhteensä noin 80 henkilöä, kaikista ikäryhmistä. 

7.4  Idea-iltaan Käpylän kirkossa 20.5.2015 osallistui Kaija Rantanen. Siellä keskusteltiin Ulla 

Kososen johdolla kirkon tulevasta käytöstä. 

 7.5 Kanttori Hannu Leskisen eläkkeellelähdön musiikkijuhlaan 14.5.2015 osallistuivat Eija 

Tuomela-Lehti ja Esko-Jaakko Lehti ja he antoivat Hannulle Käpylä-Seuran nimissä 

sypressin ja ruusuja. 

7.6  Eija Tuomela-Lehti on hankkinut ulkoisen kovalevyn seuran käyttöön.                            

Ensimmäisenä Tintti Karppinen tallentaa levylle vanhoja pöytäkirjoja ym.  

7.7  Syntymäpäiviä ensi vuonna: KäPa täyttää 60 vuotta, Perhikset 70 vuotta ja Pikku-perhis 

65 vuotta. 

 7.8 Uusi yhdyskuntaklubi  Zorro Ry on perustettu, vetäjänä toimii  Jari Tuovinen. Klubi  toimii 

samalla periaatteella nuorison hyväksi kuin Käpylän klubi.  

 

8.  Seuraavat kokous 

   To  27.08.2015 klo 18.00 Käpylän kirkon kerhohuone, Metsolantie 14 

 

9. Kokouksen päättäminen 

                  Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00 

 

 

 

   Kalevi Vuorento  Kaija Rantanen 

   puheenjohtaja  sihteeri 


