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Hallituksen kokous

Aika 27.9.2018 klo 17.00

Paikka Seurakunnan kerhohuone, Metsolantie 14

Läsnä Pekka Haltia
Timo Karlsson
Tintti Karppinen
Esko-Jaakko Lehti, vpj
Eija Tuomela-Lehti, kokouksen siht.
Kille (Kalevi) Vuorento, pj.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kille Vuorento avasi kokouksen klo 18.

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin

       3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin.

4. Toimintajaostot

Kaavoitus ja liikenne
HSL:n liikkumiskysely on facebookissa. Siihen tulisi vastata 7.10.2018 mennessä:
https://app.maptionnaire.com/fi/4830

Ympäristöryhmä
Ei uutisia

Talous ja jäsenhankinta
Keskusteltiin Liity seuraan -lennäkistä, jonka viimeisimmän version Tintti lähetti

kaikille hallituksen jäsenille ennen kokousta. Siihen lisättiin yhteystieto-kohtaan sähköposti.
Bert kääntää tekstin ruotsiksi. Pirjo on luvannut kopioida lennäkkejä sovitun määrän.

Yhteistyöryhmä
Ei uutisia

Kylätila
Pekka kertoi, että hyväksyntä yhdistysrekisteristä on tullut eli ryhmä on nyt Kylätila ry.

Yhdistyksellä on kaksi kokousta, joista ensimmäinen pidetään syksyllä 20.11.2018 klo 18
Tursontie 1 M:n kerhotilassa. Silloin valitaan yhdistyksen vastuuhenkilöt. Ilmoitus
kokouksesta tulee 7.11. ilmestyvään Käpylä-lehteen, jonka aineistopäivä on 26.10.



Käpylä 100 vuotta
- tuottajien infokirje tullut ryhmien puheenjohtajille 25.9.
- Esko-Jaakko ehdotti järjestyksenvalvojille yhteistä kurssitusta, jotta jv:ia olisi tarvittaessa,

eikä heille tarvitsisi erikseen järjestää kurssia/hankkia jv.korttia jokaiseen tilaisuuteen.
Puhuttiin siitä, miten kurssin osallistujat sitoutettaisiin käpyläläisten tilaisuuksien
järjestyksenvalvojiksi. Idea syntyi elomarkkinoilla, jonne oli vaikea saada tarpeeksi
vaadittuja valvojia. Asiaa tutkitaan.

Tiedotus ja viestintä

Käpylä-lehti
no. 8, aineistopäivä 5.10. ilmestyy 17.10. Alakertavuorossa Markku Aho
no. 9, aineistopäivä 26.10. ilmestyy 7.11. Alakerran kirjoittaa Pekka Haltia Kylätila-asioista.

Nökön vuoro siirtyy myöhemmäksi.

Edellisen lehden pääkirjoituksessa kerrottuun jakeluongelmaan otti kantaa Olympiakylässä
asuva lehtien ja mainosten jakaja Kari Kortelainen, joka kertoi saaneensa avaimet ja koodit
jakamiinsa taloihin, joten Olympiakylän jakelu on turvattu. Kortelainen soitti
puheenjohtajalle ja toimitukseen ko. asiasta. Käpylä-lehteen 8/2018 tulee juttu kyseisestä
jakajasta, joka lehden ilmestymisen aikaan täyttää 70 vuotta.

Pekka Haltian mukaan Käärmetalon tupaantuliaisia oli vietetty. Tietoa tai kutsua niihin ei ollut
tullut sen paremmin puheenjohtajalle kuin toimitukseenkaan, joten juttua Käärmetalon
valmistumisesta ei ole lehteen tulossa. Aihe kuitenkin on tärkeä, joten juttu yritetään saada
myöhemmin.

Tintti Karppinen muistutti Kirjastoyhdistyksen kirjelmästä päättäjille. Kirjaston tilannetta pitää
tarkkailla koko ajan. Kirjelmä julkaistaan tulevissa Käpylä-lehdissä.

Nettisivusto, sähköposti ja FB
hyväksyttiin siirto eri alustalle. Kokousten pöytäkirjat nettiin vasta sen jälkeen, kun ne on

seuraavassa  hallituksen kokouksessa hyväksytty. Muut mahdolliset asiat siirrettiin
seuraavaan kokoukseen, kun Bert on paikalla.

Stadsdelspromenader
oikaistaan vanhentuneet tiedot. Tintti ottaa yhteyttä Pauli Salorantaan mahdollisista

kotiseutupolun tekijänoikeuskysymyksistä.

5. Muut järjestöt ja tapahtumat

- Käpylän kylätilayhdistys on rekisteröity. Vaalikokous pidetään 20.11. klo 18 Tursontie 1M
kerhotilassa.

- Kylätalkkarin työsopimus loppuu 14.10. Sitä ei jatketa, koska tarvetta kylätalkkarille ei ole
ollut tarpeeksi. Esko-Jaakko kertoi, että mahdollisia tappioita kattamaan anotaan avustusta
kaupungilta.

- Stadin slangin konsertti Fiilistellen faijoille pidetään 16.11. kello 18 Käpylän kirkossa.
- Käpylän tarinat -valokuvanäyttely on esillä 10.9. - 21.10.2018 Käpylän Galleriassa,

Käpyrinteen Iidantuvan tiloissa. Näyttelystä on koottu myös vihkonen Käpylän tarinat, jonka
Tintti Karppinen esitteli kokoukselle.

- Kotiseutuliiton kaupunginosaviestijät www.facebook.com/groups/2024057097626094
- Pekka Haltia kertoi Käpylän-Vallilan eläkeläiset / Koskelan kerhon lähetystön käynnistä
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valtuuston ryhmien puheilla 26.9. Kaupungintalolla. Aiheena oli vesivoimistelutilan
saaminen Koskelan kolmioon. Kaikki ryhmät tunnustivat vesivoimistelun tärkeyden. Toivo
Koivisto kirjoittaa aiheesta Käpylä-lehteen 8/2018.

- Ratikka-ajelu järjestetään lauantaina 17.11. glögitarjoiluineen. Tintti tekee ilmoituksen Käpylä-
lehteen 9/2018.

- Elävä Joulukalenteri tulee taas, aiheena kaikenikäisten hauskat muistot ja tarinat jouluista.
Tintti kerää ohjelmistoa ja tekee mainoksen Käpylä-lehteen.

- Keskusteltiin Vallila Oy:n painamista värikkäistä Käpylä-aiheisista liinavaatteista.
- Päätettiin, että kaupunginosista esitteitä tekevä yritys saa tulla lyhyesti esittelemään Käpylä-

suunnitelmiaan seuraavan kokouksen alkuun.
- Japanilaiset elokuvantekijät vierailivat Käpylässä ja muun muassa Tintin kotona.
- Sinikka Koivuniemi julkistaa Kisatytöistä ja -pojista kertovan kirjansa Helsingin

Olympialaisista to 29.11. klo 18 Maunulan kirjastossa. Myöhemmin myös Käpylän
kirjastossa.

- Tintti Karppinen luovutti ison kasan Käpylä-aiheisia lehtileikkeitä eri lehdistä Timo
Karlssonille Käpylä-Seuran arkistoon.

6. Seuraavat kokoukset

torstaina 25.10.2018 klo 17, Metsolantie 14
torstaina 29.11.2018 klo 17, Metsolantie 14
torstaina 13.12.2018 klo 18.00 Elävä Joulukalenteri, Käpylän kirjasto,

18.30 kokous Karppisilla

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Kalevi Vuorento Eija Tuomela-Lehti
puheenjohtaja sihteeri
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