
Käpylä-Seura ry    Pöytäkirja 4/2018                
 
 
Hallituksen kokous 
                  
Aika to 26.4.2018 klo 17 
 
Paikka Käpylän kirkon kerhotila, Metsolantie 14 
 
Läsnä  Bert Bjarland, Pekka Haltia, Timo Karlsson, Tintti Karppinen, Nökö Kinnunen, Esko-Jaakko 

 Lehti, Outi Takkinen (siht.), Eija Tuomela, Pirjo Virtaintorppa ja Kille Vuorento (pj) 
  

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Outi Takkinen valittiin kokouksen sihteeriksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
5. Toimintajaostot 

 
Kaavoitus ja liikenne   
Seuran ehdotus ratikkalinja 1:n tulevasta reitistä on lähetetty HSL:lle. 

 
Ympäristöryhmä      
Maanantaina 7.5. Taivaskallion siivoustalkoot klo 16 alkaen, kahvit tarjoillaan klo 17. Tieto on jo 
nettisivuilla, lisätään vielä facebookiin.  
Kaupunkipuro- ja -puistoaiheiseen seminaariin Mäkelänrinteen lukiossa osallistuu Risu Karppinen. 
Tavaranvaihtopäivä Käpylän ala-asteen pihalla järjestetään lauantaina 12.5. klo 10 – 13.   
 
Talous ja jäsenhankinta 
Jäsenrekisterin ylläpidosta huolehtivat vpj Esko-Jaakko Lehti ja sihteeri Tomas Engblom. 
Taloudenhoitajana toimii Kirsi (Nökö) Kinnunen. 
Sovittiin, että jäsenmaksulomakkeesta jätetään viite pois, jolloin yhteystiedot kirjoitetaan viestikenttään. 
Kirjeessä muistutetaan jäsenmaksusta ”Oletko jo maksanut…?”  
Toivotaan, että jokaisessa Käpylä-Lehdessä on ilmoitus jäseneksi liittymisestä. Selvennetään myös, että 
Facebook-ryhmään kuuluminen ei korvaa jäsenyyttä. 
 

             Yhteistyöryhmä     
Tintti, Pekka ja Eija toivat terveiset Koskelan kirkossa 24.4. järjestetystä tilaisuudesta, jossa oli runsaasti 

väkeä paikalla. Aiheina olivat liikennejärjestelyjen lisäksi mm. Koskelan asukastalo ja Taivaskallion 

kaavoitusasiat. 

Kylätalkkari-julistetta ehdotettiin uusittavaksi. 

Kylätila Pekka toi terveiset Käpylän Kylätilayhdistyksen kokouksesta 12.4. Tuoreessa Käpylä-Lehdessä 

on juttu tilaisuudesta. 

 



 
Käpylä 100 vuotta                    
Pienryhmästartti pidettiin 11.4. Yhtenä ideana Tuusulantien, Mäkelänkadun ja Pohjolankadun 
risteyksessä olevan kioskin saaminen juhlavuoden infopisteeksi.  
 
Tiedotus ja viestintä    
 
Käpylä-Lehden asiat 
Uusi lehti on ilmestynyt kahdeksansivuisena. Uutta ilmoitusmyyjää kaivataan. 
  
-    Nro 5  aineistopäivä 18.5. ilmestyy 30.5. / Simo Saarikoski 
-    Nro 6  aineistopäivä 10.8.  ilmestyy 22.8.. / Jartsa Tuovinen 
-    Nro 7  aineistopäivä 7.9.    ilmestyy 19.9. / Outi Takkinen 
 
Nidos vuosien 2011-2016 Käpylä-Lehdistä on valmistunut, hinta n. 85 €. Teos luovutetaan kirjastoon 
kokouksen jälkeen ja tapahtumasta tehdään kuvallinen juttu tulevaan lehteen. 
 
Nettisivusto 
FB-ryhmässä on 344 jäsentä. 
Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com 
 

6. Muita asioita ja tapahtumia 
 

- Kirkon avain on Nököllä, joka tuo tarjottavat ja keittää kahvit osallistuessaan kokoukseen. Outi toimii 
varahenkilönä avaimensa kanssa.  

- Postiosoitteisiin on tullut muutoksia, jotka huomioidaan. 
- Tintti kertoi Taiteen perusopetuksen liiton jäsenille 4.5. tekemästään opastetusta Käpylä -kävelystä,   

josta seuralle tuli 100 euron korvaus. 
- Kaupunginosayhdistys sosiaalisessa mediassa -tilaisuuden terveiset Bertiltä. 
- Helkan kevätkokouksesta kertoi Pekka. 
- ”Käpylän tarinat” seuraavan kerran pe 4.5. klo 10.30 Käpyrinteessä. Valokuvanäyttely kootaan 

syksyksi. Taltioituja tarinoita välitetään Suullisen perinnön rinkiin, joka on UNESCOn uusin ryhmä 
aineetonta perintöä. 

- Toukokuun kirjastoillat tiistaisin 8.5., 15.5. ja 22.5. klo 18 – 19.30. 
- Käpylä-peliä esitelty Rostockissa huhtikuussa ja seuraavaksi Moskovassa toukokuussa.  
- ”Kesä alkaa Koskelasta” -tapahtuma ke 23.5. alkaa klo 14.30 Koskelan kirkossa ja jatkuu pihalla. 
- Su 27.5. klo 11 Nappis-turnaus, joukkueet vuosilta 1958 ja 2018. 
 

7. Seuraavat kokoukset  
Seuraava kokous pidetään torstaina 24.5.2018 klo 18 Karppisilla. Ennen kokousta sauna naisille klo 17 
alkaen ja miehille kokouksen jälkeen. 
Alustavat tilavaraukset hallituksen syyskauden kokouksia varten on tehty seuraaville torstai-illoille: 30.8. 
/ 27.9. / 25.10./ 29.11.   
 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. 
 
 
 


