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Hallituksen kokous  

  

Aika  to 24.5.2018 klo 18.14  

  

Paikka  Karppiset, Väinölänkatu 8 B  

  

Läsnä  Kalevi ’Kille’ Vuorento (Pj.)  

Tomas Engblom (siht.) 

Tintti Karppinen 

Markku Aho  

Pekka Haltia  

Timo Karlsson 

Kirsi ’Nökö’ Kinnunen  

Eija Tuomela-Lehti 

 Outi Tarkkinen 

  

1.Kokouksen avaus   

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.14. 

 

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 2018 

Kaavoitus ja liikenne (Pekka, Pirjo, Tomas): 

-Koskelan sairaala-alueen katusuunnitelmat lähetetty hallituksen jäsenille luettavaksi 

-Kaavoitus ja liikenneryhmä tutustuu HQS materiaaliin ja tuottaa lausunnon 

 

Ympäristöryhmä (Tintti, Risu, Jatta, Kaija, Markku, Tomas): 

-Taivaskallion siivoustalkoihin osallistui paljon ihmisiä, eläkeläisistä koululaisiin, paikan yleisilme oli jo ennen 

talkoiden aloitusta hyvin siisti 

-Hulevesikyselyyn voi osallistua 15.6 asti. Kyselyä on mainostettu myös seuran Facebook -sivuilla 

-Tintti lähettää Käpylä-videon KKPH -liikkeelle 

-Tavaranvaihto päivä sujui hienosti. Tapahtumaa mainostettiin myös Käpylä-lehdessä. Tavaraa vaihtui paljon 

vaikkakin väkeä paikalla oli hieman vähemmän. 

 

Talous- ja jäsenhankinta (Nökö, Jatta, Kille): 

-Käpylä-Seura ei lähde rahallisesti tukemaan Kumpula-Seuran ratikkareittitarkastelu-tapahtumaan seuran 

niukan taloudellisen tilanteen takia 

-Käpylä-Seura esittää, että Kaija Rantaselle hankitaan läksiäislahjaksi 100€ lahjakortti kulttuurisiin rientoihin 

-Tomas katsoo Esko-Jaakon kanssa jäsenrekisterin kuntoon, tarvittaessa kopio Nököltä 

-7 uutta jäsentä on liittynyt kuukaudessa 

-Paitojen teettämiseen palataan syksyllä, Nökö selvittelee hintoja. Kille selvittää mitä värejä on mennyt eniten 



 

Yhteistyöryhmä (Tintti, Esko-Jaakko, Pirjo, Jari): 

-Antti Sarpo on Helsingin uusi stadiluotsi. Ehdotettu että Sarpo kutsutaan syksyn ensimmäiseen kokoukseen 

vieraaksi 

Kylätalkkari on tietojen mukaan hyvin työllistetty 

 

Kylätila (Pekka, Esko-Jaakko):  

- 

 

Käpylä 100 vuotta (koko hallitus ja Simo):  

- 

 

Tiedotus ja viestintä (Eija, Bert, Timo, Kaija, Kille): 

a) Käpylä-Lehden asiat 

-Nro 6 aineistopäivä 10.8.ilmestyy 22.8 / Jartsa Tuovinen 

 -Nro 7 aineistopäivä 7.9.ilmestyy 19.9. / Outi Takkinen 

Käpylä-Seura esittää, että julkaisijalta pyydetään taloudellinen katsaus vuosittain, vuodenvaihteessa 

 

b) Nettisivusto: 

- 

 

c) FB: 

- 

 

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

Muutamia yhteydenottoja  

 

6. Muut järjestöt ja tapahtumat 

-Ke 30.5 on seurakunnan järjestämät kahvitarjoilut, johon hallituksen jäsenet voivat osallistua, samassa 

yhteydessä allekirjoitetaan tilankäyttösopimus 

-Esko-Jaakko on ilmoittanut tulevansa mukaan tapahtumaan kuittaamaan itselleen Kaija Rantasen nimissä 

olevan tilojen avaimen  

- Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 10.8.2018 Lappeenrannassa, ei vapaaehtoisia osallistujia 

-Käpylän tarinat -näyttely Käpylän Galleria Käytävässä 10.9.-21.10.2018.  

-Puiden palauttaminen Vallilanlaaksoon –vetoomus allekirjoitettu 

-Tintti on käynyt Moskovassa esittelemässä Käpylä-peliä 

-JS-Tools yritys on tekemässä esitteitä Helsingin kaupunginosista 

 

7. Seuraava kokous 

To 30.08.2018, klo 17.00, Metsolantie 14 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.48  

  

  

Kalevi Vuorento     Tomas Engblom 

Puheenjohtaja     Sihteeri 


