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Hallituksen kokous

Aika  to 18.5.2017 klo 18.00

Paikka Karppisten olohuone, Väinölänkatu 8 B

Läsnä Kille Kalevi Vuorento (pj.)
Markku Aho
Tomas Engblom
Pekka Haltia
Timo Karlsson
Tintti Karppinen
Pirjo Virtaintorppa (siht.) sekä
Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-lehden päätoimittaja)

1.  Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja Kille Vuorento avasi kokouksen kello 18.05 Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo Virtaintorppa.

2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  
Esityslista hyväksyttiin.       

              
4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Toimintajaostot

5.1. Kaavoitus ja liikenne
- sovittiin, että työryhmä tarkistaa kaupunginsuunnitteluvirastolta onko jotain ajankohtaista 
vireillä Taivaskallion tai Käpylän suhteen ja jos on, niin koska.

5.2. Ympäristöryhmä
- KKPH! (Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin) kokouksia ollut 3.5. ja 15.5. Tomas E. oli paikalla. 
Käpylä-Seura toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi mukaan hankkeen suunnitteluun. Lisätietoja 
KKPH! -liikkeen tavoitteista http://kaupunkipuisto.fi/perustelut/
- Siivoustalkoot pidettiin ke 3.5.2017 klo 17 Taivaskalliolla. Tapahtuma onnistui hyvin, 10 säkillistä 
roskia kerättiin. Seura kiittää Puistoravintolaa kahvista ja Käpylän Klubia pullista.
- Tavaranvaihtopäivä onnistui myös hyvin la 13.5.2017 klo 10.00 - 13.00 Kahvituksesta vastasi 7-
luokkalaisten vanhemmat, jotka keräsivät rahaa leirikoulua varten.  

5.3. Yhteistyöryhmä
- Kille Vuorento on kysellyt Koskela- ja Kumpula-seuroja mukaan kylätalkkarihankkeeseen. 

http://kaupunkipuisto.fi/perustelut/


Vastauksia ei ole vielä saatu / ne ovat olleet epämääräisiä. Päätettiin, että Eija tekee seuraavaan 
Käpylä-lehteen kyselyn, jolla kartoitetaan sekä mahdollisia yhteiskumppaneita että asukkaiden 
tarpeita. Sama kysely olisi hyvä julkaista mahdollisuuksien mukaan myös omilla www-sivuilla, 
jota kannattaa mainostaa seuran fb-sivuilla.
- Päätettiin siirtää päätös asiasta seuraavaan kokoukseen.

5.4. Toimistoryhmä
Päiväkoti Pellavan suhteen ei varsinaisesti uutta tietoa. Kaupunki tekee / teettää remontin kesällä 
ja sen jälkeen selviää, saako päiväkoti jatkaa 1.8. alkaen tiloissa. Vasta sitten selvinnee myös talon 
mahdollinen muu käyttö, jossa seura voisi olla mukana.  

5.5. Käpylä 100 vuotta
- tuottajien tapaaminen ja suunnittelukokous 31.8. klo 17.00 Metsolantie 14
Amanda Tuukkanen, Aura Päiväläinen, Satu Pullinen + mahd. Mirva Haltia ja Aino Halonen.
Asialistalla mm. avustusten hakeminen.
- Uutena ideana on noussut kotiseutumuseon perustaminen esimerkiksi kohdassa 5.4. 
mainittuihin Pellavan tiloihin.

5.6. Tiedotus ja viestintä
a) Käpylä-lehti
- Nro 5 ilmestyy 10.6.2017, aineistopäivä 29.5.2017, alakerran kirjoitusvuorossa Tomas Engblom
- Nro 6 ilmestyy 23.8.2017, aineistopäivä 11.8.2017, alakerran kirjoitusvuorossa Bert Bjarland
b) nettisivusto – ei erityistä
c) Facebook -ryhmässä 259 jäsentä
d) sähköposti kapyla.seura@gmail.com – ei erityistä

6. Muut järjestöt ja tapahtumat
 6.1. Sirkku Niskanen ja Veikko Saarivaara ovat anoneet avustusta Kumpulan siirtolapuutarhassa kesällä 
toteutettavan lasten taidetapahtuman tarvikehankintoihin. Sama taidetapahtuma toistetaan sitten Käpylä 100v 
-juhlien yhteydessä. Päätettiin myöntää tähän tarkoitukseen heille 150 € stipendinä.
6.2. Lions-Clubille välitettiin ehdotus vuoden 2018 itsenäisyyspäivän tapahtuman juhlapuhujaksi, koska he 
vastasivat valinneensa jo aiemmin vuoden 2017 puhujan. 
6.3. Käpynet järjesti 10.5. klo 14.30 -16.00 yhteistyössä Musiikkiopiston kanssa ”Kesä alkaa Koskelasta” 
-tapahtuman, jossa oli paljon osallistujia alueen palvelutaloista ja vanhainkodeista. 
6.4. Käpylän kyläjuhlille la 27.5. laitetaan Druzhban pöydän yhteyteen myös Käpylä-Seuran jäsenlomakkeita.

7.  Ilmoitus- ja muita esille tulevia asioita ei ollut

8.  Seuraava kokous
to 31.8.2017     klo 18.00 Metsolantie 14.

9.  Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.20

  Kalevi Vuorento Pirjo Virtaintorppa
  puheenjohtaja sihteeri

mailto:kapyla.seura@gmail.com

