
Käpylä-Seura ry         Pöytäkirja 7/2016     

Sofianlehdonkatu 9 D 39           

 

Hallituksen kokous 
 

Aika  to 25.8.2016 klo 18.00 

 

Paikka Seurakunnan kerhohuone, Metsolantie 14 

 

Läsnä Kille Kalevi Vuorento (pj.) 

 Markku Aho 

 Jouni Aavaluoma   

                        Bert Bjarland 

 Tintti Karppinen 

       Kaija Rantanen (siht.) sekä   

 Nökö Kirsi Kinnunen  

                        Eija-Tuomela-Lehti   

 

  

       1.  Kokouksen avaus Puheenjohtaja Kille Vuorento avasi kokouksen kello 18.10 

 

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. 

        Nro 7 ilmestyy 21.9., aineistopäivä 9.9. alakerran kirjoitusvuoron hoitaa Timo Karlsson. 

        Nro 6 ilmestyy 8-sivuisena ja siinä on mm. muistokirjoitukset kirkkoherra Pauli       

        Huuhtasesta sekä yliluutnantti Ensio Fihlmanista.  

     Nettisivusto 

         Bert Bjarland huolehtii edelleen nettisivuston päivityksistä.  

     Facebook  

        Uuden henkilön liittymisen myötä facebook-sivulle kohdistui mainoshyökkäys, jonka   

        uusiutumisen Kille Vuorento sai onnistuneesti estettyä poistamalla tämän uuden jäsenen.   

 
 
 
 
 



6.  Toimintajaostot 

           Kaavoitus ja liikenne 

           -   Autoilija ajoi kävellen liikenteessä olleen naisen jalkaterän yli Kumpulan siirtolapuutarhan      

                 tuntumassa  Helsingin Käpylässä. Yliajon epäillään olleen tahallinen. Tilanteessa oli aineksia vielä   

                 vakavampaankin  lopputulokseen, sillä naisen edessä kulki 30 ekaluokkalaisen ryhmä. Todettiin,  

                 että aiheesta pitää  saada kirjoitus Käpylä-Lehteen.   Jouni Aavaluoma ja Eija Tuomela-Lehti  

                 kyselevät halukkaita  kirjoittajia.   

            -  Pohjoisbaanan (Ratapihantie - Käpylän asema) rakentaminen alkaa viikolla 33.   

            -  Yleiskaavan vuorovaikutusraportti 14.6.2016 (s 154 Käpylä ja Taivaskallio). Totesimme.   

                että  raportti ei vastaa kysymyksiimme eikä mielipidettämme Taivaskallion säilyttämisen  

                osalta ole huomioitu. Kille Vuorento lähettää kannanottomme lähettäjälle. 

                         

           Ympäristöryhmä 

             -  Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (VISTRA), jolla pyritään     

                mm. parantamaan yhtenäisten viheralueiden saavutettavuutta ja palveluiden  

                monipuolisuutta. Suunnitelmassa käsitellään myös asuinaluetta palvelevaa alueellista  

                viherverkostoa. Laituri 23.8.2016 kello 17.00-19.00. Lisää tietoa yleiskaavan nettisivuilta  
                http://www.yleiskaava.fi/. 
            -   Seuraava kaupunkipuistokokous 29.8. klo 17.30 Rikhardinkadun kirjasto.  
             .   http://kaupunkipuisto.fi/kuntalaisaloite/ 
            -   Louhenpuiston hiekkakenttä on erittäin huonokuntoinen ja lähellä baanaa, joten tuskin    

                enää kunnostetaan. 

       

         Talous- ja jäsenhankinta   

            -   Kille Vuorento ei saanut tulostettua lennokkia, joten sen käsittely jää seuraavaan  

                kokoukseen.   

           -    Nordea haluaa tiedot hallituksen jäsenistä. Nökö Kinnunen kerää tiedot. 

         

          Koulutus, julkiset palvelut ja harrastukset 

            -    Käpylinnan liikuntakeskus. Kille Vuorento tekee kannanoton Käpylän liikuntakeskuksen  

                 toiminnan jatkamisen puolesta ja toimittaa sen Helsingin kaupunginhallitukselle.   

           -     Mikko-Olavi Seppälä on Käpylän kirjastossa ti 13.9.2016 klo 18 kertomassa kirjastaan 

         Suruton kaupunki - Helsinki 1920-luvulla. Tintti Karppisen piti haastatella, mutta hän 

         sai kutsun Bratislavan konferenssiin 11.-13.9. jossa esittelee myös Käpylä-peliä.   

           -    Varsovassa pidetään kaupunkiasukkaiden ekologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia       

         vaikutusmahdollisuuksia käsittelevä konferenssi 26.-29.10.2016. Varsovassa on purku-

         uhanalainen kaupunginosa, jossa on Suomi-taloja. Ne on Neuvostoliitto saanut Suomelta 

         sotakorvauksena ja lahjoittanut Puolalle. Tintti Karppista on pyydetty Varsovaan 

         puhumaan Käpylästä ja sen monipuolisesta asukastoiminnasta sekä yhteistyöstä 

         kaupungin viranomaisten kanssa. 

 

      7. Tapahtumat ja yhteistyö   

                7.1  Käpylä 100-vuotta suunnittelukokous to 8.9.2016 kello 18.00 seurakunnan     

                        kerhohuoneessa, Metsolantie 14. Kille lähettää kutsut ja esityslistan kokoukseen.  

                        Asialistalla mm, miten osallistutaan Suomi 100 vuotta juhlallisuuksiin sekä apurahan    



                        haku. Kysellään talokohtaisia historiikkejä.           

                7.2  Hermanni-Vallila Seura täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja julkaisee sen kunniaksi  

                        juhlalehden, joka ilmestyy 3.9., aineistopäivä 27.8. Seura toivoo meiltä lehteen    

                        tervehdystä, jonka hinta on 40 euroa. Päätimme esittää onnittelut.  

                7.3  Esko-Jaakko Lehti menee seuramme edustajana Kaupunkiradion lähetykseen ja Tintti                              

 Karppinen esiintyy 5 minuutin kysymys/esittelyvideossa Käpylästä, (esitellään ongelma 

 tai  vaikea paikka) .   

                7.4  Ylipormestarin asukasilta to 29.9.2016 kello 18.30, Hykkylä                           

 https://www.facebook.com/events/275950239442275/. Kaupunkisuunnitteluviraston 

 yleiskaavasuunnittelijat ovat tavattavissa ennen ylipormestarin asukasiltaa klo 17.30 – 

 18.30. Tintti lähettää seuran puolesta kysymykset asukasiltaa varten 31.8. mennessä.   

                 7.5  Helkan puheenjohtajapalaveri järjestetään ti 6.9. ja Helkan syyskokous on ti 22.11.2016  

 

8.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat  

                8.1  Tavaramerkin (Käpy) rekisterikausi päättymässä (10 v), voi uudistaa 275 euroa. Eija  

                       Tuomela-Lehti ja Tintti Karppinen selvittävät tekijän ja saadaanko käyttää edelleen. Kille  

                       Vuorento selvittää, onko Helkalla vastaavaa ja onko asialla kiire. 

                8.2  Kuulemiskirje vastaanotettu, koskien Varpu ja Ben-Roger Lindbergin (Marjatantie 27)  

                       poikkeuslupahakemusta. Ei muistutettavaa. 

                  

9.  Seuraava kokoukset  

                to    6.10.2016    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 19.45 

 

 

 

 

Kalevi Vuorento   Kaija Rantanen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 


