
 
 

Käpylä-Seura ry         Pöytäkirja 6/2016     

Sofianlehdonkatu 9 D 39           

 

Hallituksen kokous 
 

Aika  to 26.5.2016 klo 18.00 

 

Paikka Tintti ja Risu Karppisen kotona, Väinölänkatu 8 

 

Läsnä Kille Kalevi Vuorento (pj.) 

 Jouni Aavaluoma   

                        Bert Bjarland 

 Esko-Jaakko Lehti 

 Tintti Karppinen 

               Kaija Rantanen (siht.) sekä   

 Nökö Kirsi Kinnunen  

                        Eija-Tuomela-Lehti   

 

  

       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 6 ilmestyy 24.8., aineistopäivä 12.8., alakerran kirjoitusvuorossa Eija Tuomela-Lehti. 

        Kille  Vuorento on ehdottanut oman taloyhtiönsä hallitukselle yhteistä postilaatikkoa,    

        josta talon asukkailla olisi mahdollisuus noutaa ilmaisjakelut.  Sofianlehdonkatu 7 - 9 onkin  

        luvannut laittaa pihalleen laatikon lehden jakelua varten. Seurataan,  miten tämä kokeilu  

        toimii. 

    Nettisivusto 

        Nettisivustot ovat olleet alhaalla useamman päivän, mutta ovat nyt ylhäällä.  Kaikkia  

        nettisivustojen tietoja ei ole vielä saatu täysin palautettua entiselleen, odotetaan syksyyn.  

    Facebook  

        Tällä hetkellä on seuran Facebook -ryhmässä 214 jäsentä.   

   Sähköposti 

        Yksi mainos on tullut. 

 

 



 
 

 

6.  Toimintajaostot 

         Kaavoitus ja liikenne 

    -         Kuntalaisaloite 2763. Kuntalaisaloitteen ehdotus on, että yleiskaava palautetaan   

              käsittelyyn ja hyväksyttäisiin vasta seuraavassa, uudessa valtuustossa. Niin yleiskaavan     

              linjauksista ja sisällöstä tulisi vaaliteema ja asia kuntalaisten keskusteltavaksi. Käpylä-Seura  

               tukee esitystä yleiskaavan ('Visio 2050') päätöksen siirtämisestä yli vaalien, koska 

 edellytämme kaavan parempaa valmistelua ja asukkaiden ja yhteisöjen aktiivista 

 kuulemista.  Päätettiin, että Tintti tekee seuran puolesta kannanoton kuntalaisaloitteesta 

 2763 ja lähettää sen kaupungille. 

               Kehotamme  allekirjoittamaan tätä koskevan kuntalaisaloitteen sähköisesti osoitteessa  

              https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2763 

              

         Ympäristöryhmä 

         -        Katutaide. Lisää katutaidetta kulmillesi -kilpailussa katutaiteelle voivat sopivia kohteita   

                     ehdottaa esimerkiksi asukasyhdistykset, yksityiset henkilöt, julkiset toimijat, kiinteistöjen       

 omistajat, järjestöt ja muut yhteisöt. Lisää katutaidetta Helsinkiin -työryhmä valitsee 

 kolme voittajakohdetta kilpailuun osallistuneiden joukosta. Valintaperusteina käytetään 

 alueen yleistä tarvetta ja sopivuutta taideteoksille sekä teosten hyvää näkyvyyttä ja 

 tavoitettavuutta. Kilpailuun voi osallistua 12.5.-6.6.2016 välisenä aikana täyttämällä 

 osallistumislomakkeen osoitteessa www.lisaakatutaidetta.fi. Kilpailun voittajakohteet 

 julkaistaan 14.6.2016. Tavoitteena on, että kilpailun teokset toteutetaan elokuussa 

 2016. Tintti ehdotti maalauskohteiksi Helenin omistamia sähkökeskuksia, jotka ovat ikävän 

 harmaita. Sovittiin, että hallituksen jäsenet tekevät omilta lähialueiltaan ehdotuksensa 

 Kaijalle, joka kerää ne ja lähettää hallituksen jäsenille päätettäväksi. 

 

  -           Elävän perinnön wikiluettelo (wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi), jossa yhteisöt voivat    

              kertoa kansallisista, alueellisista tai paikallisista perinteistä. Päätettiin, että hallituksen   

              jäsenet keräävät tietoja Käpylän perinteistä ja lähettävät ne (kopio hallituksen jäsenille)   

              Bertille, joka laittaa ne nettisivustollemme myöhempää käsittelyä varten. Kokouksessa  

              mainittiin jo seuraavat perinteet: Elävä joulukalenteri, tiernapojat, kyläjuhlat, Laskiainen  

              ja Itsenäisyyspäivän lipunnosto Taivaskalliolla, ratikka-ajelut, tavaranvaihtopäivät,  

              siivoustalkoot, Länsi-Käpylän katujuhlat, Käpynetin järjestämä "Kesä alkaa Koskelasta",        

              runopiiri, Puska, kirjailijavieraat, lippakioski ym.  

       

         Talous- ja jäsenhankinta   

       -     Lennokista kommentit syksyn kokoukseen.    

 

        7. Tapahtumat ja yhteistyö   

            7.1   Kumpulan uimalan aukioloaikojen pidentämistä on esitetty. Kumpula-seuralla ei ole  

                     halua puuttua aukioloaikoihin, joten emme mekään puutu asiaan.          

            7.2   Helkan yhteenveto seurojen 2050-kannanotoista tulee aikaisinaan syksyllä Helkan    

                     kotisivuille.  

            7.3   Kotiseutuliiton säätiön perustaminen. Asia jätetään pöydälle.     



 
 

             

8.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat  

            8.1   Käpylän Pallo täyttää 60 vuotta. Juhlat 18.6.2016 Käpylän työväentalolla. 

 8.2   Käpylinnan liikuntakeskuksen säilyttämisen puolesta Kille tekee seuran oman kirjelmän     

          kaupungille. 

 8.3    Ilmattarentien urheilukenttä. Bert kertoi kentälle kootuista risukasoista. Kille selvittää 

 kentän kohtaloa. 

            8.4   Nykytanssi. Kansallisoopperan Alminsalissa Susanna Leinosen uutuusteos SEE | OBEY sekä 

 Susanna Leinonen Companyn juhlagaala pe 30.9. klo 19:30 ja la 1.10. klo 19.30. 

            8.5   Esko-Jaakko Lehti ehdotti, että teetettäisiin Käpylä-aiheisia haalarimerkkejä myyntiin.                  

  Asiaan suhtauduttiin myönteisesti. Esko-Jaakko kyselee tarjouksia ja informoi sitten 

   hallituksen jäseniä sähköpostilla. 

       9.  Seuraava kokoukset  

             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 19.30 

 

 

 

 

Kalevi Vuorento   Kaija Rantanen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


