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Hallituksen kokous 

 

Aika  to 30.3.2017 klo 18.00 

 

Paikka Seurakunnan kerhohuone, Metsolantie 14 

 

Läsnä Kille Kalevi Vuorento (pj.) 

 Bert Bjarland 

 Tomas Engblom 

 Pekka Haltia    

 Tintti Karppinen 

 Esko-Jaakko Lehti  18.35 lähtien   

                         Kaija Rantanen (siht.) 

 Pirjo Virtaintolppa 

 sekä Eija Tuomela-Lehti  18.35 lähtien  

 

        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 työjärjestykseksi siirtämällä  kohta Käpylä 100 vuotta    

 käsiteltäväksi ensimmäisenä asiana.        

               

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Toimintajaostot        

         5.1. Käpylä 100 vuotta 

    Käpylä 100 vuotta toimikunnan kokoontuminen oli ke 8.3.2017 kello 19.00 Karjalatalon tiloissa. 

                 Tintti Karppinen kertoi kokouksesta ja siellä tehdyistä suunnitelmista.  Paikalla oli paljon   

    väkeä, istumapaikat olivat loppuneet kesken, joten varattu tila osoittautui aivan liian pieneksi.  

    Tälle projektille tuottajaehdokkaiksi on ilmoittautunut neljä henkilöä, Amanda Tuukkanen, Mirva 

    Haltia, Satu Pullinen ja Aura Päiväläinen. Yksi heistä, Amanda Tuukkanen oli kokouksessamme 

    esittäytymässä ja valmiina tentattavaksi kulttuuritoimittajan tehtävään.  Sovittiin, että hän on 

    projektissa mukana tästä lähtien. Tintti lupasi lähettää hänelle tähänastisen materiaalin.  

 

         5.2. Kaavoitus ja liikenne   

   -     Sami Honkasen kansalaisaloite 1 A:n puolesta, https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3529 

   Kille Vuorento kehotti kuittaamaan aloitteen, jos on samaa mieltä. 

    Emme ota seurana kantaa tähän tässä vaiheessa. 

                 -      Tonttivuokrat: Esko-Jaakko Lehti tekee Käpylä-Seuran kannanoton tonttivuokrien korotuksista 

        kaupungille. 

 

 



                5.3. Ympäristöryhmä 

    -    Tavaranvaihtopäivä la 13.5.2017 klo 10.00 - 13.00 

    -    Siivoustalkoot ke 3.5.2017 Taivaskalliolla klo 17 ->  Tintti tilaa kaupungilta pihdit ja jätesäkit. 

      

        5.4. Talous- ja jäsenhankinta 

           -    Kaksi uutta jäsentä saatiin Urbaania urputusta -tilaisuudessa  

           -    Helkan jäsenmaksu on 130 euroa ja eräpäivä 31.5.2017.   

      

        5.5. Yhteistyöryhmä  

          -      Urbaani kyläavun, "kylätalkkarin" palkkaamisesta tehdään päätös kevään viimeisessä  

   kokouksessa.  Kysytään ensin lähtisikö Koskela-Seura mukaan tähän. Omakotiyhdistys ei ole   

            lähdössä mukaan. Kysellään Käpylä-Lehdessä, halutaanko kylätalkkariapua. Aloitettaisiin syksyllä, 

   jos tarvetta on.  

  -     Kulttuurikumppanuuskysely 3.4. mennessä: www.kotiseutuliitto.fi/kulttuurikumppanuuskysely 

 

        5.6. Toimistoryhmä 

                Päiväkoti Pellava  

    Helsingin kaupungin Tilakeskus on ilmoittanut, että Steinerpäiväkoti Pellavalla nyt vuokralla oleva 

   kiinteistö Pohjolankatu 3-5:ssä myydään vuokrasopimuksen päättyessä vuonna 2019. Syynä on se, 

   että talo, vanha Käpylän poliisiasema, on suuria investointeja vaativien korjaustoimenpiteiden 

   tarpeessa.  Käpylä-Seuran mielestä, jos kiinteistölle saadaan lisää käyttöä iltaisin ja viikonloppuisin, 

   kaupungin kannattaisi korjata rakennus. Käpylä-Seuralla olisi tiloille käyttöä ja seura on valmis 

   etsimään tiloihin muitakin toimijoita, jolloin vuokra käyttäjää kohden saataisiin edullisemmaksi. 

   Pekka Haltia ja Kille Vuorento tekevät seuran kannanoton kaupungille Pellavan säilyttämisen 

   puolesta. 

 

        5.7. Tiedotus ja viestintä      

          -    Käpylä-Lehden asiat  

        Nro 3 ilmestyy 1.4.2017, aineistopäivä 20.3.2017, alakerran kirjoitusvuorossa Pirjo Virtaintorppa. 

        Nro 4 ilmestyy 10.5.2017, aineistopäivä 28.4.2017, alakerran kirjoitusvuorossa Markku Aho. 

        Käpylä-Lehden lukijoilta tulleita ajatuksia läpikäytiin. Perustettiin Käpylä-Lehden toimituskunta, 

            jonka jäsenet ovat Markku Aho, Bert Bjarland, Kirsi Kinnunen ja Eija Tuomela-Lehti. Toimituskunta          

            saa itse päättää, mihinkä asioihin keskittyvät. 

                -      Nettisivusto: Bert hoitaa päivitykset 

                -      Facebook: 252 jäsentä 

                -      Sähköposti: Uusi Pasila -uutiskirje 

 

        6. Tapahtumat ja yhteistyö   

    Urbaani urputus 22.3.2017 

   Avoin asukastilaisuus, jossa oli mahdollisuus tentata Käpylän ja lähiympäristön  

   kunnallisvaaliehdokkaita. Tilaisuuden järjestelyt onnistuivat hyvin lyhyestä valmistautumisajasta 

   huolimatta. Kiitokset siitä kuuluvat Pirjo Virtaintorpalle, Esko-Jaakko Lehdelle ja Kai Ovaskaiselle.  

   Tentattavina olleilta ehdokkailta on tullut tilaisuudesta myönteistä palautetta. Todettiin, että 

   vastaisuudessa tilaisuuksien järjestämiselle täytyy varata enemmän aikaa ja että ne nimetään 

            jatkossa vaalikeskusteluiksi. Perinteisestä Urbaani urputus -nimestä keskusteltiin ja joidenkin   

            mielestä se on liian negatiivinen.    

  



      7.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat  

                     Veli-Matti Kauhajärvi on ilmoittanut, että hänellä on Käpylä-Seuran pöytäkirjoja vuosilta 1979-1989.   

                     Tarkastetaan, onko meillä vastaavat ennestään.   

            

      8.  Seuraava kokoukset  

               to 27.4.2017     klo 18.00 Metsolantie 14,  

               to 18.5.2017     klo 18.00 Tintin ja Risun luona, Väinölänkatu 8 B 

      

      9.  Kokouksen päättäminen 

               Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10 

 

 

 

  Kalevi Vuorento   Kaija Rantanen 

  puheenjohtaja   sihteeri 


