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Hallituksen kokous 

Aika: to 25.4.2019 klo 17.00. 

Paikka: Metsolantie 14 Käpylän kirkon seurakuntasali. 

 

Ennen varsinaista kokousta käsiteltiin Käpylä-Lehden asioita.  Jauri Varvikko oli vierailijana 

kertomassa Oulunkyläinen -lehden siirtymisestä myös Eepisen kustannettavaksi. Ilmoitusten 

hankkiminen helpottunut, kun mainostajat saavat toiseen lehteen edullisemmin saman mainoksen. 

Keskustelua myös mm. 100 v -juhlajulkaisusta ja Käpylä-Lehden uusista nettisivuista, joiden 

päivittämiseen Jauri kertoi voivansa antaa koulutusta.  

 

Läsnä: Markku Aho 

Bert Bjarland 

 Timo Karlsson  (arkisto) 

Tintti Karppinen 

 Esko-Jaakko Lehti (varapuh.joht.) 

 Leo Sundström 

 Outi Takkinen 

Sinikka Varis  (sihteeri) 

 Kille Vuorento  (puheenjohtaja)  

sekä: Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-Lehti)  

 

1. Kokouksen avaus.  

Puheenjohtaja Kille Vuorento avasi kokouksen klo 18.04. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja. 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

5. Toimintajaostot: 

5.1. Kaavoitus ja liikenne.  Pekka, Bert  

Hyväksyttiin ed. kokouksen jälkeen sähköpostitse tehty päätös kannattaa Keskisen suurpiirin 

yhdistysten yhteisesitystä (11.4.2019 ) HSL-vyöhykeuudistuksesta, johon pitäisi saada 

Helsingin kantakaupungin kattava, hinnaltaan AB -vyöhykettä edullisempi A-vyöhyke, joka on 

käytännössä jotakuinkin raitiovaunuvyöhyke.  

 

5.2. Ympäristöryhmä  Tintti, Risu, Jatta, Kaija, Markku, Leo 

-Kevätsiivoustalkoot pidettiin Taivaskalliolla ke 10.4.2019 klo 16.00 

Kiitos Puisto ravintolalle kahvista ja kiitos Käpylän klubille, joka toimitti pullat 



 

Kerätyt roskat myös lajiteltiin. Poliisikin piti kutsua paikalle, kun maastosta löytyi 4 

ulkomaalaista passia. 

-Leo kertoi 17.4.2019 Richardin kirjastossa pidetystä tilaisuudesta, jossa pj. Jussi Luomanen 

puhui Kansallinen Keskuspuisto Helsinkiin -aiheesta. Nettisivut löytyvät heidän samannimisiltä 

sivuiltaan. Lähetetty eteenpäin ympäristöraportti, jossa asioita oli törmäyskurssilla. KKPH- 

liike ei luovuta vaan jatkaa hanketta. Ryhmä vie asiaa seuraavaan kaupunginhallitukseen, 

koska heitä ei ole kuultu kunnolla vaan sivuutettu. Haluavat keskustella kaupungin päättäjien 

kanssa.  Jos kommentoitavaa, asiaa hoitaa aija.vainio@gmail.com 

 

5.3. Talous ja jäsenhankinta.  Nökö, Jatta, Kille, Esko-Jaakko 

Kirjekuoret logolla 150 eur; värilogolla etupuoli + tekstit 500 kpl, koko C4. Keskusteltiin myös  

tarralappujen hankkimisesta.  Kille ja Nökö hoitavat. 

Käpylä-Seura tukee Käpylän kulttuuriyhdistystä 100 eurolla, jotta Kyläjuhliin la 25.5. saadaan 

hankittua roskakuppeja ym.  

 

5.4. Yhteistyöryhmä  Tintti, Kaija, Esko-Jaakko, Outi, Jari 

Henri Palmqvist on lähettänyt Käpylän liikenneympyrän puiden valaistus -aloitteen 

kaupungille ja Käpylä-Seura tukee sitä. 

 

5.5. Kylätila ja Lippakioski  Pekka, Esko-Jaakko 

-Lippakioskin päätettiin adoptoida ainakin juhlavuoden loppuun asti. Sinne saadaan 

mainoksia, esim. Käpylän logo ja toivottavasti myös olympiarenkaat.  

 Vuosiksi 2019- 2020 tehdään kaupungin kanssa sopimus.  Kaupunki toimittaa maalit ja 

tarvikkeet. Pekka Haltia yhdyshenkilönä kaupungin kanssa.  

Kylätilayhdistyksen jäsenhankinta käynnissä 

 

5.6. Käpylä 100 vuotta   Esko-Jaakko, Tintti, Kaisa, Eija + Pia ja Aino 

-100 v nettisivut ja FB  https://www.facebook.com/Kapyla100/ 

-Kille lähettää materiaalia ammattikoulun kanssa tehtävistä nettisivuista Käpylä 100. 

-Tintti Bertiin yhteydessä, että Bert laittaisi juhlavuoden kalenterin (luonnos) myös Käpylä-

Seuran sivuille. 

-Kyläjuhlat on vuonna 2020 lauantaina 6.6.  

 

-”Apukäsiä”, Osuuskunta Intermentors tarjoamaa ”ilmaista” palvelua ei pyydetä. Bert selvitti sen 

kustannukset ja ne osoittautuivat liian suuriksi.  

100-jaosto, työnkuva seuran asia hallitus.  Markku, Pekka, Kille, Jartsa 

Lista tilaisuuksista ja pääjuhlan 4.6.2020 ohjelma, luonne ja paikka suunniteltava Käpylä-Seuran 

toimesta. Tintti ja Eija laativat alustavan ehdotuksen Käpylä-Seuran osuudesta seur.hallituksen 

kokoukseen.  
 



 

 

5.7. Tiedotus, viestintä ja media Eija, Bert, Kille, Pirjo, Esko-Jaakko 

a) Käpylä-Lehden asiat 

-nro 5/19 aineistopäivä 24.5.2019, ilmestyy 6.6/Alakerran kirjoittaja Tintti Karppinen. 

-nro 6/19 aineistopäivä 9.8.2019, ilmestyy 21.8 /Alakerran kirjoittaja Leo Sundström.  

b) FB 

 -Bertin rekisteröimä domain? Jätettiin ensi kertaan, koska Bert oli jo lähtenyt. 

c) sähköposti kapyla-seura@gmail.com ; ei lisäyksiä 

d) JS/Suomi  Esitteen teko edennyt hyvin. Tintti kiersi valokuvaajan kanssa Käpylää 18.4. ja  

seuraavaksi on palaveri luonnoksen hyväksymisestä Vapun jälkeen. 

6. Muut järjestöt ja tapahtumat.  

-Kesä alkaa Koskelasta to  23.5.2019 14.30-16.00 

-Tavaranvaihtopäivät  la 11.5. klo 10.00-13.00 

-Käpylä kierrokset - puutarharyhmän haastekutsu ensi vuodelle. Kille laittaa Käpylä sivuille. 

-Käpylän kyläjuhlat la 25.5.2019, yhteistyö kirkon kanssa esim. Rock-messu 

-Tintti on välittänyt Käpylän Lions klubin presidentille viestin, jotta Kansallismuseo huomioisi 

Unescon aineettoman perinnön luetteloon Taivaskallion Laskiaistapahtuma. Tintti lähettää 

museolle tiedot Käpylän Elävästä Joulukalenterista. Tänä vuonna Kansallismuseo on 

ehdottanut Unescolle suomalaista Saunakulttuuria ja on tehnyt siitä hienon esitteen. 

-Kulttuuriyhdistys kaipaa vapaaehtoisia 8.5.2019 klo Käpyläntien 12 h asukasyhdistystilassa 

pidettävään kokoukseen, jossa jaetaan mm. tehtäviä Kyläjuhlille la 25.5. 

7. Seuraavat kokoukset. 

to 23.5.2019 klo 18.00 Karppisilla (naisten sauna klo 17.00). 

to 29.8. klo 17.00. Kaappisali; to 26.9.; to 31.10.; to 28.11.; to 12.12. Karppisilla 

2020: to 23.1.; to 13.2.; to 27.2 vuosikokous seurakuntasali; sen jälkeen järjestäytymiskokous 

alustavat ehdotukset uudelle hallitukselle: to 26.3.; to 23.4.; to 28.5. 

8. Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14. 

Pöytäkirjan vakuudeksi. 

 

Kille Vuorento puheenjohtaja  Sinikka Varis sihteeri 

 

 ……………………………………………  ………………………………. 

 


