
Käpylä-Seura ry         Pöytäkirja 10/2018 

Sofianlehdonkatu 9 D 39 

 

 Hallituksen kokous 

 

Aika  to 25.10.2018 klo 17.00 

Paikka  Käpylän kirkon kerhohuone, Metsolantie 14 

Läsnä: 

 Markku Aho 

 Bert Bjarland (§5 lähtien) 

 Pekka Haltia 

 Timo Karlsson (siht) 

 Kirsi (Nökö) Kinnunen (rahastonhoitaja) 

 Outi Takkinen 

 Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-lehti) 

 Kille Vuorento (pj) 

 sekä kutsuttuna JS/Suomi edustaja Aleksi Huuskonen 

 

 

JS/Suomen edustaja Aleksi Huuskonen  esitteli Käpylä-Seuralle  uudenlaista interaktiivista esitettä ,  

ja päätös tehdään seuraavassa kokouksessa.. 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.45. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Sihteeriksi valittiin Timo Karlsson 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

  

5. Toimintajaostot 

 

Kaavoitus ja -liikenne  

- ei toimenpiteitä 

 

Ympäristöryhmä  

- verkkokeskustelu kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin https://keskustelu.hrl.fi tämän viikon 

 

Talous ja jäsenhankinta 

- Pirjo Virtaintorppa kopioinut 200 kpl liity seuraan lennäkkiä+tilisiirolomaketta, 

 ja Tintti toimittanut kirjastoon nipun. 

 

- Helsingin osallistuva budjetointi alkanut ja sähköinen idea-alusta OmaStadi.hel.fi aukeaa 15.11  

 

 



 

 

Yhtiestyöryhmät 

 

- Kylätila 

- Kylätila ry.n syyskokous 20.11 klo 18.00 Mäkelänkatu 78-82 M/ Tursontie 1 talon kerhohuone 

 

- Käpylä 100 vuotta 

Tuottajat ovat lähettäneet 25.9 tiedotuskirjeen, mutta laajempaa jakelua tarvitaan, sekä uutta 

tapaamista eri 100v. yhteisöjen kanssa. 

Puheenjohtaja selvittää, että tapaaminen olisi marraskuussa. 

Tuottajat kantavat järjestelyistä vastuuta ja Käpylä-Lehteen heidän ja ryhmien vetäjien yhteistiedot. 

- 

Tiedotus ja viestintä 

 

a). Käpylä-Lehden asiat 

-nro 9 ilmestyy 26.10 / Pekka Haltia alakerta 

-nro 10 aineistopäivä 23.11 ja ilmestyy 5.12 / Nökö Kinnunen alakerta 

-nro1/2019 aineistopäivä ? ja ilmestyy tammikuu 2019 /Tomas Engblom alakerta 

- Eija T-L selvitti Käpylä-Lehden taloutta 

 

b) Nettisivusto, sähköposti ja FB 

-Bert ilmoitti, että sähköpostiin ei viestejä 

-nettisivustolle laitettu Tintin toimittama Elävä Joulukalenteri 

 

c) Stadspromenader ja kaupunkipolku 

-Tintti ottanut Pauli Salorantaan yhteyttä Käpylän kaupunkipolkujen suomenkielisen osien 

päivittämisestä. Paulilla ei ollut mitään sitä vastaan. 

Bert ja Tintti alkavat päivittää tietoja, ja työryhmään saa osallistua. 

 

 

6. Tapahtumat ja muut järjestöt 

 

-Joulukalenteri täynnä, että joka päivälle on ohjelmaa. 

-Kirjaston kirjailijavierasillat voi katsoaYoutubesta hakusanalla Käpylän kirjasto 

-Keskisen suurpirin kokoukseen torstaina 1.11.2018 klo  18.30 Helsinginkatu 42.ssa osallistuu Kille. 

-Helkan vuosikokoukseen 27.11.2018 osallistuu Kille. 

-Käpylän tarinat valokuvausnäyttelyä on jatkettu 9.11.2018 asti Käpyrinteen Iidan tuvassa. 

-Stadin slangin konsertti 16.11.2018 klo 18.00 Fiilistelen faijoille Käpylän kirkossa. 

-Käpylän kirkon turvailtaan 14.11.2018 klo 17.00 osallistuvat Outi Takkinen ja Timo Karlsson. 

-Ratikka ajelu lauantaina 17.11.2018. 

 

 

7. Seuraavat kokoukset 

torstaina 29.11 klo 17.00 Metsolantie 14 

torstaina 13.12 klo 18.00 Joulukalenteri Käpylän kirjaston portaat, 

  klo 18.30 Väinölänkatu 8 ,Karppinen 

 

 

 

 



 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45 

 

 

 

 

__________________________________ ___________________________________ 

Kille Vuorento puheenjohtaja  Timo Karlsson sihteeri 


