
Käpylä-Seura ry       Hallituksen kokous Pöytäkirja 10/2015     

Sofianlehdonkatu 9 D 39           

 

 

Aika  to 10.12.2015 klo 18.20 

Paikka Tintillä, Väinölänkatu 8 B 

 

Läsnä Kille Kalevi Vuorento (pj.) 

 Jouni Aavaluoma 

 Timo Karlsson 

Tintti Karppinen 

Marjatta Kurejoki  

 Esko-Jaakko Lehti (kokouksen siht.) 

 Nökö Kirsi Kinnunen (tal.hoitaja) 

 

  

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Kalevi Vuorento avasi kokouksen kello 18.20 

 

2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Valittiin kokoukselle sihteeri   

Esko-Jaakko valittiin kokouksen sihteeriksi 

 

4.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

              Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5.  Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

6.  Käpylä-Lehden asiat  

Eija Tuomela poissa kokouksesta, todettiin Käpylä-Lehden tilanne.  

Nro 1 ilmestyy tammikuun lopussa. 4.11., aineistopäivä 14.1., alakerran 

kirjoitusvuorossa Markku Aho 

Nro 2 kirjoitusvuorossa Jouni Aavaluoma  

Käpylä-Lehden seuraava numero on 8-sivuinen.  

 

Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com, salasana on selvinnyt. Bert Bjarland ottaa hoitaakseen.  

 

 

7. Toimintajaostot:  

 

7.1. Kaavoitus ja liikenne 

Kaavasta täytyy tehdä uusi lausunto Taivaskallion puolesta ja kerätä siihen muidenkin 

seurojen allekirjoitukset.  – Työryhmä laatii uuden vanhan pohjalle.  

   

7.2. Ympäristöryhmä 



Kirnun nimeäminen (Louhenkirnu)- Ei ole estettä järjestää nimikilpailua. Ei 

kuitenkaan ole luvattu viralliseksi käyttönimeksi.  

Kilpailun ehdotukset kerätään Seuran sähköpostiin ja facebooksivulle. 

Kun nimen perinne on vakiintunut, voi siitä tulla myöhemmin virallinen nimi Kirnulle.  

  

7.3. Talous ja jäsenhankinta 

4 uutta jäsentä. Paitoja on myytävänä enää vähän, tulisi tilata lisää, jos se kannattaa. 

Tarkastettava tuotto ja menekki.  

Eija jos ehtii voisi tilata 50kpl lisää. Eri värejä. Kysyä ja selvittää Kangaskaupasta mitä 

värejä on eniten kysytty ja pyydetty yms.  

 

7.4. Koulutus, julkiset palvelut ja harrastukset 

Vuosikokous 18.2 Kutsu Käpylä-Lehteen.  

Jäsenmaksuja ehdotetaan pysymään ennallaan. 

Hyväksyttiin vuosikokouksen runko. 

 

8. Tapahtumat ja yhteistyö 

 8.1. Keskusteltiin vuoden Käpyläläisen valinnasta  

8.2. Päätettiin jakaa lisäksi Vuoden Käpyläläinen teko –huomionosoitus, joka voidaan 

antaa järjestölle, yhteisölle ym. erona vuoden Käpyläläiseen, joka on tunnustus 

henkilölle.   

8.3. Joulukalenteri tuli ajoissa valmiiksi ja onnistui heti alussa tavoitteessaan innostaa 

lapsia lukemaan - luukuissa kirjan kuva ja takana tekstiä. Osallistujia ollut mukavasti. 

8.4. Ilvekselle harjoitustilat, keskusteltiin aiheesta. Ilves teatteri toivoi apua uusien 

parempien tilojen etsintään, kehotettiin jäseniä olemaan valppaana asian suhteen.  

8.5. Ratikka-ajelut onnistuivat hyvin.  

8.6. Lipunnosto oli onnistunut, Selvitettiin josko jatkossa mahdollista, että 

partiolaiset olisivat Käpylästä. (Kille Vuorento selvitti myöh. asiaa ja pääjärjestäjänä 

toimiva Lions Club ilmoitti muuttamisen hankalaksi ja halusi pitäytyä nykyisessä 

ratkaisussa.) 

 

9.    Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 

- Muistokirjoitukset Käpylä-Lehdissä: Heikki Kauppala (10/2015) ja Valle Ojaniemi 

(1/2016)  

- HELKAn hallituksen varajäseneksi on valittu Jouni Aavaluoma 

 

10.    Seuraavat kokoukset to 29.01.2016 klo 18.00 Metsolantie 14 

to 18.02.2016 klo 18.00 Metsolantie 14,  

vuosikokous, jonka päälle hallituksen järjestäytymiskokous 

 

11.    Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 

        

 

Kalevi Vuorento   Esko-Jaakko Lehti 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


