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Hallituksen kokous 

 

Aika  to 31.3.2016 klo 18.00 

 

Paikka Seurakunnan kerhohuone, Metsolantie 14 

 
Läsnä Kille Kalevi Vuorento (pj.) 

 Markku Aho 

 Jouni Aavaluoma 

                        Pekka Haltia 
 Tintti Karppinen 

                        Esko-Jaakko Lehti  18.35 alkaen 

 Kaija Rantanen (siht.) sekä   

 Nökö Kirsi Kinnunen  
                        Eija-Tuomela-Lehti 

  

       1.  Kokouksen avaus Puheenjohtaja Kille Vuorento avasi kokouksen kello 18.05 

 
2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

              Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksesi. 
 

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5.  Tiedotus ja viestintä 

            Käpylä-Lehden asiat  

        Nro 4 ilmestyy 4.5., aineistopäivä 22.4., alakerran kirjoitusvuorossa Esko-Jaakko Lehti. 

        Nro 5 ilmestyy 4.6., aineistopäivä 23.5., alakerran kirjoitusvuorossa Jari Tuovinen.  

        Käytiin vilkasta keskustelua lehden tilanteesta sekä sen jakelusta. Lehden kustantaja Jauri       
        Varvikko on valmis tulemaan kokoukseemme selvittämään lehden kulurakennetta ja     

        taloutta. Tällä hetkellä lehden tilanne näyttää hieman valoisammalta uusien mainostajien  

        ansiosta. Lehden jakelun parantamiseen suunniteltiin mm. kerrostaloihin, joissa on  

        ovikoodit, yhteistä postilaatikkoa, josta talon asukkailla olisi mahdollisuus noutaa  
        ilmaisjakelut.   

    

    Nettisivusto 

       Nettisivuston päävalikosta löytyy Keskustelu ja sieltä Ihastuttaa, vihastuttaa  -palsta,  
       sekä ruotsiksi Diskussion, Hissa, dissa. 

 

  



     HELKA on siirtämässä kaupunginosat.net domainia ja kaikki sen alla olevat     
     sivustot uudelle serverille.  Bert Bjarland kertoi, että siirron yhteydessä olisi  

     mahdollisuus siirtää koko sivusto kahteen uuteen domainiin, ratkaisu jonka Bert oli  

     jo aikoinaan esittänyt Helkalle kaksikielisen sivuston toteuttamiseksi, eli että on   

     kaksi täysin rinnakkaista sivustoa, toinen suomen- ja toinen ruotsinkielinen. Bert   
     varasi heti omiin nimiinsä domainit kapyla.net ja kottby.net jotka olivat vapaina.   

     Sittemmin selvisi, että Helka aikoo pitää sivuston ihan entisenään ja nämä  

     rekisteröidyt kapyla.net ja kottby.net -osoitteet tulevat toimimaan ainoastaan  

     aliaksina eli linkkeinä suomen- ja ruotsinkielisille sivuille. Bertillä on siis nyt  
     hallussaan nämä aliakset, jotka hän on valmis lahjoittamaan seuralle, joka jatkossa  

     maksaisi uusintamaksut, 15€ vuodessa per domain. Asia jätettiin hautumaan. 

Facebook  

     Tällä hetkellä on seuran Facebook -sivulla 199 jäsentä. Päätettiin, että kolmassadas jäsen  
     saa lahjaksi Käpylä-kirjan.  

 

6. Toimintajaostot 

         Ympäristöryhmä 

    -      Hiidenkirnun nimikilpailun voitti ehdotus Louhenkirnu - Louhis gryta.  Voimme nimetä  

           kirnun ja käyttää sitä. Lähetetään ehdotus kaupungille.  Äänestäjien kesken arvottiin Käpylä- 

           kirja, jonka voitti Christina Seppälä. 

    -      Pikaratikkareitit: kaupungin ehdotus ja Olli Hakasen tekemä ehdotus. Mikä on perustelu? 
           Pyydetään Olli Hakanen ensi kokoukseen, jos jotain uutta. 

    -      Vanhankaupungin aluesuunnitelma on nähtävänä Käpylän kirjastossa 12.4.2016.  

           Suunnittelijat paikalla kello 14.00 - 19.00.     

   
         Talous- ja jäsenhankinta   

       -    Kille Vuorento tekee uudenmallisen lennokin jäsenhankintaan.   

-    Eila Tuomela-Lehti on vastaanottanut mustia ja vihreitä t-paitoja myyntiin.  

-    Suomen kotiseutuliiton hankerahoituskoulutus ti 26.4.2016.          
 

        7. Tapahtumat ja yhteistyö   

            7.1   Käpylä 100-vuotta suunnittelukokous to  8.9.2016 kello 18.00 seurakunnan     

                    kerhohuone, Metsolantie 14.            
            7.2   Kallio-Seuran kokous su 27.03.2016 

            7.3   Helkan kevätkokous ke 30.3.2016. Ohjelmassa mm. "Täydennysrakentamisen haaste     

                    kaupunginosien viihtyisyydelle". 

            7.4   Uno Mobergin rakennuspiirustuksia säilytetään seuran arkistossa. Käpylän 100- 
                    vuotisjuhlissa piirustukset laitetaan esille yleisön nähtäväksi. Hagar Mobergille, joka  

                    lahjoitti meille nuo piirustukset, annetaan vuoritalomitali sekä Tintin tekemä kiitoskirje.                  

           

8.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat  

            8.1   Tavaranvaihtopäivä la 7.5.2016 kello 10.00 - 13.00.  

            8.2   Siivoustalkoot to 21.4.2016 kello 17.00 Taivaskalliolla. Pullakahvit kello 18.00.  

            8.3   Vappujuhla Käpylän Työväentalolla 30.4.2016 kello 14.00 - 19.00 



            8.4   Menopalsta Käpylä-lehden ja Käpylä-Seuran nettisivustolla. 
 8.5   Viime vuoden kotiseututyön ansiomitalihakemus käsitellään automaattisesti uudelleen. 

 8.6   Hodhayfan Vuoden käpyläläinen -kunniakirjan kirjoitusvirhe on korjattu. 

 

9.  Seuraava kokoukset  

             to 28.4.2016   klo 18.00 kerhohuone, Metsolantie 14  

             to 26.5.2016   klo 18.00 Tintillä  

        to 25.8.2016   klo 18.00 kerhohuone, Metsolantie 14 

             to 29.9.2016   klo 18.00 kerhohuone, Metsolantie 14 
        to 27.10.2016 klo 18.00 kerhohuone, Metsolantie 14 

             to 24.11.2016 klo 18.00 kerhohuone, Metsolantie 14    

  

10.  Kokouksen päättäminen 

             Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.20 

 

 

 
 

Kalevi Vuorento   Kaija Rantanen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


