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kokous 

Aika: to 29.8.2019 klo 17.00 

Paikka: Metsolantie 14 

 
Läsnä: Markku Aho   

Bert Bjarland   

Pekka Haltia  klo 18.15 jälkeen 

 Timo Karlsson  

Tintti Karppinen 

 Leo Sundström 

 Outi Takkinen 

Jari Tuovinen   

 Kille Vuorento  (puheenjohtaja) 

 Sinikka Varis  (sihteeri) 

sekä: Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-Lehti)  

 

Kokouksen alussa 1.8.2019 aloittanut Käpylän musiikkiopiston uusi rehtori Tuuli Talvitie kertoi  

opiston kuulumisia. Tilan puutteen vuoksi joutuvat vuokraamaan tiloja muualta. Hakusessa olevalla 

kylätilallamme olisi käyttöä tässäkin asiassa. Keskustelua yhteistyöstä kanssamme esim. mainosta-

minen Käpylä-Lehdessä. Esim. 100-vuotisteemana ja mainoksissa: SATA SOIVAA KONSERTTIA 

KÄPYLÄSSÄ. 

 

1. Kokouksen avaus.  

Puheenjohtaja Kille Vuorento avasi kokouksen klo 17.00 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 Pöytäkirja hyväksyttiin. 

5. Toimintajaostot: 

5.1. Kaavoitus ja liikenne.  Pekka, Bert 

- Koskelan rakennustyöt alkavat 2.9.2019 

- Todettiin, että lisäneliöiden anomisesta jälkeen päin on alkanut tulla ”maan tapa”. 

Siksi ei oltu tyytyväisiä siihen, miten eri virastoissa asiaa hoidetaan ja päätettiin tehdä 

virallinen huomautus asiasta päättäjille.  Kille ja Pekka laativat.  

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

Tintti Karppinen veti kävelykierroksen Käpylässä Stadin Slangin porukalle 19.8.2019 

Tapahtuma sai paikalle paljon porukkaa, n.30 henkilöä. Seppo Palander oli tehnyt 

kierroksesta videon, joka löytyy YouTubesta.  



 

 

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

- Kirjekuoret logolla Timolle  Kille vie 

- Puheenjohtajan tiedote: Kille ilmoitti lopettavansa puheenjohtajuuden, on poissa 

liian paljon. Tintin mielestä on ikävä, kun eroaminen sattuu juuri juhlavuoden ajaksi ja 

pyysi vuoden jatkoaikaa. Kaikki olivat samaa mieltä. Kille lupasi harkita. 

- Halutaan Käpylä-Seuraan liittymiskaavakkeita paperisina esim. kirjastoon ja 

musiikkiopistoon. Lomakkeita löytyy netistä Käpylä-sivuilta ja sieltä voi myös tulostaa. 

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

- Fair Saturday -tapahtuma 30.11.2019. Todettiin, että ajankohta ei ole sopiva. 

Jätetään odottamaan. 

5.5. Kylätila ja Lippakioski.  Pekka, Esko-Jaakko 

-Ylen kaupunkifestarit 1.-3.8. Kansalaistorilla Markku  

Markku Aho oli puhumassa tilaisuudessa Käpylän Kylätilahankkeesta. (3.8.) 

 https://areena.yle.fi/1-50246473 

- Asukastilat Helsingissä 2019-seminaari Kaupungintalolla 17.6.2019  Pekka  

Pekka Haltia oli tilaisuudessa mukana.  

https://www.facebook.com/events/2331324423778306/  

- Käpylän kylätila -ehdotus, Pohjolankatu 3-5 hyväksytty Oma-Stadi osallistuvan 

budjetoinnin äänestysvaiheeseen.  Äänestys tapahtuu lokakuun aikana. Äänestää 

voivat kaikki yli 12-vuotiaat helsinkiläiset.  

- Pekka lähettänyt kirjeen Pellavaan. Sieltä ei ole tullut mitään palautetta 

yhteyshenkilö Alice Karlssonille. 

- On sovittu jo kesäkuussa, että neuvottelut rakennuksen kohtalosta keskeytetään 

siihen saakka, kunnes äänestys on toimitettu. 

- Stadiluotsi Antti Sarpon mukaan Kylätila-asia on korvamerkitty meille, kohde vain 

vaihtuu, jos Pohjolankatu 3- 5 rakennusta ei saada. 

- Kaupungin kanssa viestintään ei oltu tyytyväisiä. 

Kioskin tilanne   Pekka 

- Sopimukset kaupungin kanssa tehty. Talkooporukka vakuutettu. Ensimmäiset talkoot 

lauantaina 7.9.2019 klo 10.00 (sään salliessa) Mäkelänkadun ja Vaakalinnuntien 

risteyksessä. 

- Klo 14.00 samassa paikassa tapahtuma Koiramme Käpylässä. 

- Mainonnasta sovittiin periaate ”Lippakioski on Kylätilan pienoismalli”. 

- Bert laittaa Nettisivuille. 

5.6. Käpylä 100 vuotta.   https://www.facebook.com/Kapyla100/ 

- Tintti kertoi, että Leo Rannikon Käpy-patsashanketta elvytetään ja hänen tyttärensä 

Tuija Rannikko esitti siitä uuden luonnoksen, jota kehitetään vielä, ennen kuin 

hanketta esitetään kaupungille. Tuija on hakenut työlle apurahaa.  



 

 

-  Seuran 100-jaosto.  Markku, Pekka, Kille ja Jartsa 

- Kesäkuussa Suomen Kulttuurirahaston myöntämä avustus (10.000 euroa) jaettiin 

samassa suhteessa kuin hakemuksessa oli selostettu tuottajien palkkojen ja muun 

toiminnan kesken.  

- Kesäkuussa tehty Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit-apurahan anomus (500 

euroa) on myönnetty Elävää Joulukalenteria varten. 

- Karjalatalo on varattu torstain 4.6.2020 pääjuhlaa varten. Kuluista neuvottelut vielä 

kesken, pyritään yhteistyöhön Karjalaliiton kanssa.  

- Pääjuhlan työryhmä  Eija, Kille, Timo ja Tintti 

- Juhlavuoden ohjausryhmä:   Esko-Jaakko, Eija ja Tintti  sekä Aino Halonen, 

Pia Laulainen, Liisa Sipponen ja tuottajat Amanda Tuukkanen ja Siiri Koivula 

- Käpylän kyläjuhla 6.6.2020    (työryhmä Pia Laulainen ja Liisa Sippola). 

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

a) Käpylä-Lehden asiat. 

- Käpylä-lehti 6/2019 oli kahdeksansivuinen. Aineistoa olisi ollut 12 sivuun, mutta 

koska ilmoitustuotot eivät riittäneet, jouduttiin tyytymään 8 sivuun ja jättämään 

tasapuoli-suuden vuoksi kaikki kolumnit pois. 

Seuraavista lehdistä 7/2019 tai 8/2019 jompikumpi tehdään 12-sivuisena. 

Ilmoitusmäärä näyttää suurelta 8-sivuisessa lehdessä, mutta tuotto ei aivan riitä 12-

sivuisen lehden tekemiseen. Siihen kuitenkin pyritään. 

Seuraavan numeron Käpylän kylätilayhdistyksestä käsittelevään juttuun tulisi lisätä 

kaikki kylähanketta tukevat yhdistykset: Kulttuuriyhdistys, Käpylän klubi, 

Musiikkiyhdistys jne. 

 

- Letterbox Median julkaisema Käpylä-Viikki-lehti on ”kaapannut” Käpylä-lehden nimen 

ja nettiosoitteen, mikä aiheuttaa sekaannusta.  Bert Bjarland lähettää virallisen 

huomautuksen LetterBox Medialle ja tiedoksi myös Helkalle. 

- nro 7/19 aineistopäivä 13.9.2019, ilmestyy 25.9/Alakerran kirjoittaja Markku Aho. 

- nro 8/19 aineistopäivä 18.10.2019, ilmestyy 30.10 /Alakerran kirjoittaja Sinikka Varis.  

- nro 9/19 aineistopäivä 8.11.2019, ilmestyy 20.11/Alakerran kirjoittaja Kille Vuorento 

- nro10/19 aineistopäivä 29.11.2019, ilmestyy 11.12/Alakerran kirjoittaja Jari Tuovinen 

b) FB.  

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

d) Nettisivut 

- Bert kertoi, että HELKA on siirtämässä kaupunginosien nettisivut vuoden vaihteen 

jälkeen WordPress-alustalle. 

e) Moderaattorikoulutus. 

5.6. pidetty koulutus ei itse asiassa vastannut moderaattorin tehtäviä. Opetuksen 

sisältö oli toimituksen tekemän Dropboxiin kerääntyvän materiaalin muuttamisesta 

julkaisukelpoiseen WordPress-muotoon. Päätoimittaja vastaisi kaikesta suunnittelusta 

ja sisällöstä. Interaktiivinen kommentointi on tarkoitus jättää nettijulkaisussa erinäisiin 

Facebook-ryhmiin, jossa esiinnytään omalla nimellä, näin viestit olisivat kirjoittajan 

vastuulla.   



 

 

6. Muut järjestöt ja tapahtumat. 

 - Art Cloudin tarjoama kattava paketti markkinointi- ja viestipuolelle ei saanut kannatusta. 

 - Helkan Pj-palaveri 3.9.2019 Oodin ”Kuutiossa”. Kille on menossa. 

7. Seuraavat kokoukset. 

To 26.9. klo 17 Kaappisali; to 31.10. klo 17; to 28.11. klo 17; to 12.12. klo 17 Karppisilla. 

2020: to 23.1. klo 17; to 13.2. klo 17; to 27.2 klo 17 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 18.58 

Pöytäkirjan vakuudeksi. 

 

Kille Vuorento   puheenjohtaja   Sinikka Varis sihteeri 

 

 ……………………………………………  ………………………………. 

 


