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Hallituksen kokous to 15.12.2016 klo 18.00, Väinölänkatu 8 B 

 

Kokous alkoi kirjaston rappusilla Elävän joulukalenterin merkeissä. Avattiin 15. luukku. Sieltä siirryttiin 
Karppisille.  
Läsnä hallituksesta: Jouni Aavaluoma, Markku Aho, Pekka Haltia, Timo Karlsson, Tintti Karppinen, Marjatta 

Kurejoki ja Kille Vuorento. Lisäksi päätoimittaja Eija Tuomela-Lehti 
  
1.   Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.30.  
 
2.   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
3.   Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 
 
4.   Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
5.  Toimintajaostot 
      5.1. Kaavoitus ja liikenne  (Pekka, Jouni) 

             Koskelantien Käpygrillin kulmaan valot. Pekka esitti. 

5.2. Ympäristöryhmä                       (Tintti, Risu, Jatta, Jari, Kaija, Markku) 
              Ei mitään uutta tästä. VKL asioista Jarille tietoja viime kesältä. 

5.3. Talous ja jäsenhankinta                       (Nökö, Jatta, Timo, Kille) 
              a)  Päätettiin maksaa SURSURille heijastimet, joita syksyllä jaettiin mm. ratikassa. Hinta n 64 €.  

              -  Käpy –logo. Sen rekisteröiminen maksaisi 575 euroa. Kokous päätti, ettei kannata rekisteröidä, sillä     

                  riski sen mahdollisesta kopioinnista on niin pieni. 

              -  Rekisteröintitiedot KS 33.175. Päätettiin hoitaa ne ajan tasalle heti vuosikokouksen jälkeen, kun            

                 tiedetään nimenkirjoittajat (pj, vpj, sri) ja heidän henkilötunnukset. Viimeksi v.2001 päivitetty   

                 yhdistyksen tietoja. Maksaa 20 euroa. Vanhat tiedot PRH:n rekisterissä. 

5.4.   Koulutus, julkiset palvelut ja harrastukset   (Tintti, Kaija, Jouni, Jari, Esko-Jaakko) 

        5.5. Tiedotus ja viestintä   (Eija, Bert, Kille)  

           a) Käpylä-Lehden asiat 
               Nro 1 ilmestyy tammik. 2017, aineistopäivä 16.1. Vuosikokousilmoitus tammikuun numeroon.  

               Alakerran  kirjoitusvuorossa Kille. 

               Uusi mediakortti jaettiin 

               Nro 2 ilmestyy helmik. 2017, aineistopäivä 17.2. Alakerran kirjoitusvuorossa Nökö 

             b) Urbaania urputusta on hyvä foorumi kunnallisehdokkaille. Kun ehdokkaiden nimet on julkistettu,          

               heillä on karanteeni kirjoituksien julkaisemisessa, sillä Käpylä-lehden linjana on edelleenkin  

               sitoutumattomuus. Kaikki puolueet (14 kpl) kutsutaan paikalle. Tammikuussa sovitaan järjestelyt. 

              c) Nettisivusto 
              Bert on esittänyt, että Helkan sivustoille tulisi myös ruotsinkieliset versiot. Siitä oli keskusteltu. 

              d) Facebook   
              e) Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com   

 
 
 
 



6.  Tapahtumat ja yhteistyö 
6.1. Elävä joulukalenteri on herättänyt kiinnostusta muissakin kaupunginosissa. Tintti on tehnyt 

Oulunkyläinen -lehden marraskuun numeroon jutun ja lähettänyt myös Tapanila-Seuraan tietoja 

tämän vuoden versiosta. 

Koko kalenterin voi laittaa myöhemmin nettisivuille.  

Sihteerin huomio oli se, että järjestely vaatii paljon aikaa, joten delegointi olisi hyvä suunnitella. Se 

sitoo yhden ihmisen 24 päiväksi. 

6.2. Urbaani kyläapu esim. kylätalkkari / sp-yhteys Juhani Nenoseen.  Pitäjänmäellä on kokemusta 

kylätalkkarista. Tulisi kertomaan asiasta. Työllistämisrahoilla tehtävä työ. Tarvitaan 3000 eur 

seuralta, joka olisi vuosibudjetti. Tuntiveloitus 10 eur / h. 

Tammikuun kokoukseen voisi tulla alueen jo HEKAlta työttömäksi jääneitä luottohuoltomiehiä, 

jotka tuntevat alueen ja alueen asukkaita. Jari kyselee. 

6.3. Käpylä 100-vuotta suunnittelukokous ke  11.1.2017 klo 18.00 Tursontie 1. 

 

7.  Vuosikokous 2017  
     Vuoden käpyläläinen? Keskusteltiin valinnoista, jatketaan ehdokkaiden miettimistä. 

     Stipendi? Käpan tytöt?  

     Uusia jäsenehdokkaita hallitukseen? Tomas Engbom OK, Ulla Immonen?, Simo Saarikoski 100, Anssi   

      Ahvenniemi? 

 
8.   Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 
8.1. Kaupungin tilat. Jussi Pajunen kertoi Yhteisö- ja järjestövaikuttamistilaisuudessa, että lähes kaikkia 

tiloja voidaan varata Helsingiltä osoitteesta varaamo.hel.fi  Sieltä voi varata sekä tiloja ja laitteita. Jotain 

maksujakin joutuu maksamaan varauksista.  

Tilavuokrien kohtuuton hinta oli puheena kaupungin järjestämissä tiedotustilaisuuksissa. 

Harvalla järjestöllä on varaa vuokrata tiloja, jos niistä pyydetään korkeita vuokria. 

Taivaskallion koulun tilan käyttöä pidetään silmällä. Asukastilaksi?  

8.2. Kaupunki on jaettu 7 eri alueeseen, ”Stadiluotsi” olisi alueen tietopankki alueen mahdollisuuksista. 

Stadiluotsin ja Käpylän talkkarin yhdistelmä olisi hyvä nostamaan kylätalkkarin statusta. 

Nostetaan alueiden paikkojen käyttöasteita tms. Tietoa tulee myöhemmin kaupungin johdolta. 

Käpylä-Seura voisi miettiä omalla tahollaan oman ”talkkarin” toimenkuvaa. Infoa seuraa myöhemmin. 

8.3. Varsova Tintti kertoi esimerkkejä Varsovan konferenssista. Jazdówin puutaloalue säilyy puutarha-

kaupunginosana. Monet talot ovat jo tosi huonossa kunnossa, mutta osa taloista on peruskorjattu. 

Muutama rakennus on vallattu yhteisöjen käyttöön. Esimerkkejä tuotiin myös mm. Italiasta, 

Kööpenhaminasta ja Berliinistä, jossa on otettu joutomaata vähemmän virallisten yhteisöjen käyttöön ja 

perustettu taidetiloja, kahviloita ja musiikkitapahtumia. 
 

9. Seuraavat kokoukset to 26.1.2017 klo 18.00 Metsolantie 14   

                 to 23.2.2017 klo 18.00 Metsolantie 14, vuosikokous + hallituksen järjestäyty-  

                                                    miskokous 

                                                                                                            

10. Kokouksen päättäminen Kille päätti kokouksen, NAPS klo 20.30. 

 

Vakuudeksi  

                       kokouksen sihteeri 


