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Hallituksen kokous 

 

Aika to 26.10.2017 klo 17.00 

Paikka Seurakunnan kerhohuone, Metsolantie 14 

Läsnä Kalevi (Kille) Vuorento (pj.) 

 Markku Aho 

 Bert Bjarland   i 

 Tomas Engblom 

 Timo Karlsson   

 Tintti Karppinen 

 Kaija Rantanen (siht.) 

   

1. Kokouksen avaus:   Puheenjohtaja  avasi kokouksen kello 17.10. 

 

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) 

Pekka Haltian tekemä lausunto nopeusrajoitusjärjestelmän  uudistamiseksi on toimitettu kaupungille. 

Pekka täydentäköön lausuntoa Pohjolankadun loppupään osalta, jonne ehdotamme ainoastaan 

raskaan liikenteen  läpiajokieltoa.  

5.2 Ympäristöryhmä  

Helsingin kaupunki kerää tietoa alueista ja paikoista, jotka kaupunkilaiset haluaisivat liittää osaksi 

mahdollista Helsingin kansallista kaupunkipuistoa. Kaikille avoin nettikysely on käynnissä 17.12.2017 

asti. Käykää vastaamassa. Kysely laitetaan myös Käpylä-Lehteen. Kysely löytyy osoitteesta 

https://app.maptionnaire.com/fi/3173. 

5.3 Talous- ja jäsenhankinta  

Kirsi Kinnunen on lähettänyt Kalevi Vuorennolle linkkejä, joista voisi anoa rahoitusta Käpylän 100-

vuotisjuhlaa varten vielä tämän syksyn aikana. 

5.4 Yhteistyöryhmä  

Ei uutta. 

5.5  Toimistoryhmä  

Ei uutta. 

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. Viimeisen tapaamisen ajankohta on muuttunut, aiemmin 

31.10., nyt 7.11.2017, Käpyrinteen Iidan tuvassa. Kuvista kootaan valokuvanäyttely.  

  -   Amanda Tuukkanen tekee pöytäkirjan Käpylä 100 vuotta toimikunnan kokouksesta 19.10.2017 

sekä luettelon kaikista työryhmistä ja niiden vetäjistä. 

  -   Seuraava Käpylä 100 vuotta toimikunnan kokous on torstaina 18.1.2018 klo 18.00, Mäkelänkatu 

78-82 M-talo, ovessa lukee Vuokralaistoimikunta.    

5.7 Tiedotus ja viestintä  

a) Käpylä-Lehden asiat  

Nro 9 ilmestyy 8.11., aineistopäivä 27.10., alakerran kirjoitusvuorossa Jouni Aavaluoma.  

Nro 10 ilmestyy 9.12., aineistopäivä 27.11., alakerran kirjoitusvuorossa Pekka Haltia.  

Kaupunkipuistokysely lehteen. Sinikka Koivuniemi tekee kirjaa Kisakylän tapahtumista 1952. Hän 

tilasi Käpylä-Lehden kotiinsa Maunulaan. Hänestä voisi tehdä haastattelun touko- tai kesäkuun 

lehteen. Hän lupasi valokuviaan meidän käyttöömme Käpylän 100- vuotisjuhlissa. Kalevi   

Vuorento vie hänelle Käpylä-kirjan lahjaksi. 

b) Nettisivusto  

c) Facebook   Nyt 309 jäsentä. Kalevi Vuorento hoitaa jäsenelle numero 300 Meidän Käpylä -kirjan. 

Tästä tieto myös nettisivuille.  

d) Sähköposti (kapyla.seura@gmail.com)  

S-postiosoitteeseen on tullut seuraavanlaista postia: 

-   Yksi uusi jäsen. 

-   Musiikkiopiston pyyntö mainostaa Käpylän keväällä ilmestynyttä 60-vuotishistoriikkia.  

     Historiikistä on tietoa seuramme nettisivuilla. 

-   Uusi Pasila-uutiskirje / Lokakuu 2017. 

-    Kaupunginosayhdistys Artovan viesti Käpylä-Seuralle liikuntapuistosta:  

     Haluaisitteko lähteä mukaan kasvatuksen ja koulutuksen jaokselta ja kaupunkiympäristön 

              toimialalta kysymään, onnistuisiko alueen leikkipuistotilanteen tarkastus? Pyrkimyksenä olisi     

              taata alueille hyvät ja kenties alueiden lasten ikäjakaumaa paremmin vastaavat leikkilaitteet        

              leikkipuistoihin ja leikkipaikkoihin. Kalevi Vuorento ilmoittaa heille, että lähdemme mukaan. 

 

      6.  Muut järjestöt ja tapahtumat 

            -    Bert Bjarland kertoi Helkan kokouksesta: 

                  Yleinen mielipide oli, että HELKAn tehtävä on olla kaupunkiosajärjestön etujärjestö eikä pelkkä 

        tekninen katto-organisaatio.  HELKAn pitäisi vaatia, että asukkaiden mielipiteet otetaan    

                  huomioon kaupungin virastoissa. HELKAn syyskokous on to 30.11. Kokouksessa valitaan keskisen   

                  suurpiirin edustajat HELKAn hallitukseen. Jouni Aavaluoma on ilmoittanut, ettei voi enää jatkaa,  

                  joten Käpylä-Seuran uudeksi edustajaksi ehdotetaan Markku Ahoa. 

             -    Elävä joulukalenteri on seuraavassa Käpylä-Lehdessä 8.11.2017. 

             -    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. Hotelli Park lupasi sponsoroida    

    ajelua 100 eurolla. Tintti Karppinen tekee heille mainoksen kiitokseksi.  

             -    Käpylän kulttuuriyhdistys on käynnistänyt toimintaansa uusin voimin ja kutsuu kaikkia mukaan   

                   Säpinää Käpylään -tapaamiseen  ke 8.11.2017 kello 18.00 Käpyläntie 12 H - asukastila. 

 

      7.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat  

           -     Käpylän kirjaston kirjailijavieraista on tieto seuran nettisivuilla. 

           -     Tintti Karppinen yrittää saada Vuokraturvalta sponsorirahaa ratikka-ajelua varten. 

           -     Vuosikokousasiat esillä ensi kokouksessa. 



           -     Yhteiskokouksen järjestäminen lähiseurojen kanssa ensi vuoden aikana. 

 

      8.  Seuraava kokoukset  

        -    to 30.11.2017   klo 17.00 Metsolantie 14   

        -    to 14.12.2017   klo 18.15 Tintillä 

      

      9.  Kokouksen päättäminen 

       Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.23 

 

 

 

 

  Kalevi Vuorento   Kaija Rantanen 

  Puheenjohtaja   Sihteeri 


