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Hallituksen kokous 

 

Aika  to 31.8.2017 klo 18.00 

 

Paikka Seurakunnan kerhohuone, Metsolantie 14 

 

Läsnä Esko-Jaakko Lehti (pj.) 

 Markku Aho 

 Bert Bjarland 

 Tintti Karppinen 

     Kaija Rantanen (siht.) 

 Pirjo Virtaintorppa  18.30 lähtien 

 sekä Eija Tuomela-Lehti  19.00 lähtien  

 

        1.  Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Esko-Jaakko Lehti avasi kokouksen kello 18.05 

 

2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi, mutta ei päätösvaltaiseksi, koska liian    

                   vähän hallituksen jäseniä paikalla. Kokous muuttui päätösvaltaiseksi kello 18.30 Pirjo  

                   Virtaintorpan tultua paikalle. 

 

3.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  Esityslista hyväksyttiin.        

               

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Toimintajaostot   

        5.1 Kaavoitus ja liikenne   Pekka, Pirjo, Tomas 

   -      Liikenneongelmia: Osmontien loppupäässä, Kalervonkadulla ja  Joukolantiellä ajetaan kovaa ja  

           jopa jalkakäytävillä. Pohjolanaukion ns. liikenneympyrä on tosi vaarallinen. Se pitäisi muuttaa    

           liikenneympyräksi niin ajosäännöt olisivat selkeät. Liikennejaosto saa hoitaakseen asian ja tehdä  

           esityksen kaupungille em. kohteista sekä kannanoton liikenneympyrästä. 

                 -       Bert ja Markku ovat käyneet tutustumassa baanaan.  Onko vanhat pyörätiet vielä toiminnassa   

                         kävelyteiksi ja pitäisikö ne  rauhoittaa pyöräilyltä? Liikennejaosto saa selvittää. 

      

         5.2  Ympäristöryhmä 

           -      KKPH-KKPH!-kokous keskiviikkona 30.8. klo 17-19 Laiturilla, Narinkka 2  

KKPH!-muistio: kkp työryhmän 3.kokous_jatkotoimet ja kkp-sisällöstä 21.6.2017 

Paikallaolioista ei kukaan ollut kokouksessa.  

   -       Hulevesikysely https://kerrokantasi.hel.fi/hulevesi  Kysely avoin 15.9.2017 asti 

    Puheenjohtaja kehotti kaikkia kertomaan kantansa 

   -       Roska päivässä -liike haastaa Kotiseutuliiton jäsenet siivoustalkoisiin. Jatkamme kevään  

           siivouspäivää ja otamme mallia Tintistä keräämällä roskia kävelylenkeillä. 

 

 

 



               5.3  Talous ja jäsenhankinta   

  -       Bert ehdotti. että tehdään Käpylän kaupunkipolut julkaisuksi, kuten Oulunkylä-Seura on tehnyt. 

          Polut pitäisi päivittää ennen julkaisua. Se olisi oma projektinsa, työryhmä, johon pitäisi saada        

          ihmisiä sitoutumaan, uusia kuvia, uusia asioita, vanhoja pois jne. Lisäksi muutosten vieminen  

          nettiin vaatii paljon työtä. Kysellään Oulunkylä-Seuralta, kuinka hyvin julkaisua on myyty. 

          Helkan resursseihin ei kannata luottaa miltään osin. Se voi avustaa ehkä, jos materiaali on ensin   

          valmiina. Myös ruotsinkielisellä puolella on jotain päivitettävää.  

   Kysytään seuraavassa Käpylä 100 v-toimikunnan kokouksessa, löytyisikö sieltä innostusta   

   vetämään tätä projektia ja viemään muutokset seuran sivuille. 

          -      Käpylä-peli maksaa jäsenille 15 euroa, muille 20 euroa. Mainos Käpylä-Lehteen. 

 

        5.4  Yhteistyöryhmä  

          -       Kille Vuorento on kysellyt, tulisivatko Koskela-Seura ja Kumpula-Seura mukaan  

          kylätalkkarihankkeeseen. Koskela-Seura ei tule mukaan, Kumpulan kylätila on kiinnostunut.  

                  Kille Vuorento saa jatkaa neuvotteluja. 

 

        5.5  Toimistoryhmä 

                  Päiväkoti Pellava - ei uutta tietoa 

 

        5.6  Käpylä 100 vuotta     Koko hallitus ja Simo 

  -       Elämää Käpylässä –valokuvanäyttely. Aarresaari yhdistys on käynnistänyt hankkeen, jonka    

          tarkoituksena on tarjota kokemuksia ja yhdessäoloa valokuvien ja tarinoiden parissa. Tämä           

          sopisi hyvin 100-vuotisteemaan. Käpyrinteessä kerätään aineistoa valokuvanäyttelyyn 3., 17.    

           ja 31. lokakuuta 2017. Välitetään asiasta tietoa Käpylä-Lehdessä, facebookissa ja nettisivuilla.  

  -       Käpylän kulttuuriyhdistys on innokas ja kiinnostunut tulemaan mukaan Käpylän 100-v.   

          toimikuntaan.  Pirjo toimittaa sähköpostiosoitteet ja on heihin yhteydessä välittäen  

          kokouksen aikataulun. 

   Tintti lähetti 27.4.2017 kaikille hallituksen jäsenille ja mukana oleville idealistat.  

-       Käpyrinne ry. haluaisi tehdä kansamme yhteistyötä Iloa arkeen -hankkeen puitteissa mm.    

   sähkökaappeja maalaamalla. Olemme kiinnostuneita ja tämä sopii hyvin 100-vuotisjuhliin. Tintti   

   lähettää yhteystiedot sähköpostiin. Käpynet, eli käpyläläisten järjestöjen yhteistyökokous on 

   20.9.2017, Tintti osallistuu.  

        -        Tänään klo 17.00 piti olla Käpylä 100 tuottajien tapaaminen ja suunnittelukokous, mutta tuottajia    

                  ei ilmestynyt paikalle 

   Puhutaan Killen kanssa uuden kokouksen järjestämisestä ja miten Käpylä-100v.  vetäminen   

   jatkossa etenee. Delegoidaan tuottajille hommia. Esko-Jaakko osallistuu neuvotteluun.   

    

        5.7 Tiedotus ja viestintä      

              a) Käpylä-Lehden asiat  

           Nro 7 ilmestyy 20.9.2017, aineistopäivä 8.9.2017, alakerran kirjoitusvuorossa Esko-Jaakko Lehti. 

           Nro 8 ilmestyy 18.10.2017, aineistopäivä 6.10.2017, alakerran kirjoitusvuorossa Simo Saarikoski 

           Aiheita Käpylä-Lehteen: Kulttuuriyhdistykseen otetaan yhteyttä, jotta lähettävät tietoa  

           menneestä tapahtumastaan.   Siilien talvikodit. Liikenneympyräasiasta haastatellaan esim,    

          autoilijoita. kioskilaisia, ykkösen ratikan kuljettajia, Katugallup ykkösen reittimuutoksesta ym.   

      b) Nettisivusto  

      c) Facebook  292 jäsentä   

          Pitäisi muistuttaa Käpylä-Seuraan liittymisestä aika-ajoin.  

      d) Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com 



 

        Tapahtumien yhteydessä tieto myös Twitteriin ja Instagramiin. Esko-Jaakko selvittää 

        vuoden loppuun mennessä.  

       

 6.  Muut järjestöt ja tapahtumat 

- Kotiseutuliiton vuosikokouksen julkilausuma, tutustukaa! 

- Stadinslangi on järjestämässä isänpäivään liittyvää tapahtumaa 9.11 klo 18-20 Nyyrikin Pohjan 

Akassa. Kirjailija Ata Hautamäki on illan vieraana ja kertoo kirjastaan Aito isä. Meitä on kutsuttu 

mukaan. Osallistumme ainakin tapahtumasta tiedottamiseen, Bert lisää nettisivuille, Kille fb:kkiin.  

- Perinteinen ratikka-ajelu ajetaan la 18.11.2017 lähtö klo 10, 11 ja 12 Käpylästä Kauppatorille 

vanhaa reittiä. Viimeinen vuoro palaa päättärille kello 13.30. Päätettiin kysyä sponsoreita, esim. 

Park ravintolaa, joka voisi tarjota edullisen lounaan.  Muiltakin ravintoloilta matkan varrelta voi 

kysyä lounastarjousta. Pirjo lupasi olla yhteydessä Aino Haloseen, joka on tehnyt Parkille ohjelmia 

aikaisemmin.  

 

      7.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat  

 -      Kaupunkitoimijoiden vertaisvalmennus   

               -      Käpylä sai mainetta Portugalissa, kun Tintti oli kutsuttu Lissaboniin kouluttamaan aiheesta: Miten   

                      saada eri-ikäiset ihmiset yhteen taiteen keinoin. Tintti esitteli Käpylä-pelin ja Käpylän Elävän    

                      Joulukalenterin, joista hän on tehnyt myös englanninkieliset power point -esitykset. 

               -       Bert kertoi, että Helka järjestää kurssin EU:n uusista tietosuojasäännöksistä, jotka koskevat mm,  

                      jäsenrekisteriä.  

 

      8.  Seuraava kokoukset  

               to 28.9.2017     klo 17.00 Metsolantie 14 

               to 26.10.2017   klo 18.00 Metsolantie 14 

               to 30.11.2017   klo 18.00 Metsolantie 14   

      

      9.  Kokouksen päättäminen 

               Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.40 

 

 

  Esko-Jaakko Lehti   Kaija Rantanen 

  Puheenjohtaja   Sihteeri 


