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Hallituksen kokous 

 

Aika  to 28.9.2017 klo 17.00 

 

Paikka Seurakunnan kerhohuone, Metsolantie 14 

 

Läsnä Kalevi (Kille) Vuorento (pj.) 

 Markku Aho 

 Bert Bjarland   klo 18.55 asti 

 Tomas Engblom  klo 19.07 asti 

 Pekka Haltia 

 Tintti Karppinen 

 Esko-Jaakko Lehti  

     Kaija Rantanen (siht.) 

 Jari Tuovinen 

 Pirjo Virtaintorppa  klo 18.15 asti   

 sekä Kirsi (Nökö) Kinnunen  

 

        1.  Kokouksen avaus Puheenjohtaja  avasi kokouksen kello 17.00. 

 

2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

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 

   -      Helsingin kaupunkiympäristön toimiala pyytää lausuntoa nopeusrajoitusjärjestelmän    

          uudistamiseksi.  Päätettiin ehdottaa myös raskaan liikenteen kieltämistä Pohjolankadun  

          loppuosassa. Pekka Haltia tekee lausunnon nopeusrajoituksista sekä  

          Pohjolanaukion muuttamisesta kiertoliittymäksi. Pekka lähettää lausunnon sähköpostilla   

          hallituksen jäsenille hyväksyttäväksi, jonka jälkeen toimittaa sen kaupungille 6.10.mennessä. 

                 -      Pohjoisen pyöräbaanan ja syyskauden pyöräilyn avajaiset ovat tänään 28.9. 

      

        5.2  Ympäristöryhmä 

           -      Ota kantaa kaupungin meluntorjunnan toimenpide-ehdotuksiin. Vastausaikaa on  4.10.saakka.  

           Kyselyyn pääse tästä linkistä: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/swrpvgpihf     

   -       Jari Tuovinen kertoi, että Helsingin kaupungilla ei ole enää varaa pitää luontovalvojaa   

           Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella. Luontovalvojana toimii nyt Eero Haapanen. 

           Jari lupasi tehdä kirjelmän kaupungille tämän tärkeän viran säilyttämisen puolesta. Hän kysyy,    

           tulisivatko Koskela-Seura ja Toukola-Seura myös allekirjoittamaan tämän lausunnon.      

            



               5.3  Talous ja jäsenhankinta   

  -       Käpylä 100 vuotta- toimikunnan kokouksessa otetaan esille Käpylän kaupunkipolkujen päivitys ja    

           julkaiseminen. ArToVa (Arabianranta-Vanhakaupunki-Toukola) on päivittänyt kaupunkipolkunsa. 

                -        Bert kertoi EU:n uusista tietosuojasäännöksistä, jotka koskevat   jäsenrekisteriä. Meidän 

         rekisteriimme se tietää yhtä lisäystä, jäseneltä on saatava hyväksyntä siitä, että hänen tietojaan     

                         tallennetaan.  Hyväksynnän ei tarvitse olla erillinen, se voidaan sisällyttää  

                         jäsenhakemuslomakkeeseen, esim. raksiruutuna "Hyväksyn, että yhteystietoni tallennetaan     

                         jäsenrekisteriin".  Jäsen voi milloin tahansa perua hyväksyntänsä.  

 

        5.4  Yhteistyöryhmä  

             Käpylä Seura ry:n hallitus päätti aloittaa yhdistyksessä Työtä Kylästä-hankkeen. Päätettiin 

               aloittaa prosessi välittömästi niin, että allekirjoitetaan valtakirja Työtä Kylästä-hankkeen 

               Juhani Nenoselle ja Marianne Lemettiselle, jotta he pääsevät valmistelemaan asiaa   

                  eteenpäin. Yhdistys hyväksyy Suomen Kylätoiminta ry:n tarjoaman kyläavustajatoimintaan              

          liittyvän toimintamallin ja allekirjoittaa hankesopimuksen ja muut hankkeeseen liittyvät            

             asiakirjat. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kumpulan Kylätila ry:n kanssa.                               

              Työtä kylästä -hanke käynnistyy, mikäli löydetään tehtävään sopiva henkilö ja saadaan hänen   

               palkkaamiseensa palkkatukea. Työryhmä Kalevi Vuorento, Esko-Jaakko Lehti ja Pekka Haltia   

               hoitavat asiaa Käpylä-Seuran osalta. 

  

        5.5  Toimistoryhmä 

                  Päiväkoti Pellava saa jatkaa toimintaansa. Kysytään, voisiko Käpylä 100 vuotta-projektin   

                  toimiston sijoittaa Pellavan tiloihin. 

 

        5.6  Käpylä 100 vuotta     Koko hallitus ja Simo 

   -      Elämää Käpylässä –valokuvanäyttely. Käpyrinne on käynnistänyt yhdessä Marjo Suomalaisen   

           (Aarresaari.org) kanssa hankkeen, jonka tarkoituksena on koota valokuvia ja tarinoita Käpylästä 

  järjestämällä yhdessäoloa ja tapaamisia 3 kertaa syksyn aikana: 3.10., 17.10. sekä 31.10. 

   Käpyrinteen Iidan tuvassa. Kuvista on tarkoitus koota valokuvanäyttely.  

           Tintti Karppinen kysyy, voisiko näyttelyn saada 100-vuotisjuhlaan.  

   -       Käpylän kulttuuriyhdistys olisi valmis ottamaan vastuulleen kaikki ulkotapahtumat ja  

           ravintolaesitykset.  

-       Tuottajat ja Kirsi Kinnunen voisivat pitää yhteispalaverin, jossa mietitään, mistä anotaan rahaa ja   

        milloin. Tuottajat saavat sitten jatkossa hoitaa raha-asiat.   

          -       Seuraava Käpylä 100 vuotta toimikunnan kokous on torstaina 19.10.2017 klo 18.00, Mäkelänkatu  

                  78-82 M-talo, ovessa lukee Vuokralaistoimikunta.    

                      

        5.7 Tiedotus ja viestintä      

              a) Käpylä-Lehden asiat  

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

           Nro 9 ilmestyy 8.11.2017, aineistopäivä 27.10.2017, alakerran kirjoitusvuorossa Eija Tuomela-

               Lehti 

       b) Nettisivusto  

       c) Facebook  295 jäsentä   

       d) Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com 

 

          Tintti Karppinen kertoi, että häntä on pyydetty kirjoittamaan Käpylä-pelistä lokakuun  

          Oulunkyläinen -lehteen.  



      6.  Muut järjestöt ja tapahtumat 

- Helkan pj-palaveri http://helka.net/uutiset/8-helkan-uutiset/3106-helkan-pj-palaveri-21-9-maunula-       

 talossa 

- 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. 

 Puisto -ravintolaa, joka voisi tarjota edullisen lounaan. Aino Halonen on yhteydessä Puisto- 

 ravintolaan. 

 

      7.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat  

                      Tintti Karppinen kertoi, että Elävän Joulukalenterin teema on satavuotisjuhlan kunniaksi koko 

              Suomi. Eri osista maata kotoisin olevat sadut, runot ja laulut täyttävät kalenterin luukkuja. Sata 

              tonttuakin saattaa löytyä kalenterista sinivalkoisine tonttulakkeineen.  Tintti ottaa ilolla vastaan 

              aiheeseen liittyviä tekstejä ja ehdotuksia.  Runkona on edelleen joka ilta klo 18.00 kirjaston 

                    rappusilla tapahtuva kynttilöiden sytytys ja kalenteriluukun avaus.  

 

      8.  Seuraava kokoukset  

                  to 26.10.2017   klo 17.00 Metsolantie 14 

                  to 30.11.2017   klo 17.00 Metsolantie 14   

                  to 14.12.2017   klo 18.15 Tintillä 

      

      9.  Kokouksen päättäminen 

                Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.20 

 

 

 

 

  Kalevi Vuorento   Kaija Rantanen 

  Puheenjohtaja   Sihteeri 


