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Käpylä-Seuran hallituksen kokous 

Aika:  torstai 28.11.2019 klo 17.00. 

Paikka:  Metsolantie 14 Seurakuntasali. 

Läsnä: Markku Aho 

Bert Bjarland 

 Timo Karlsson 

Tintti Karppinen 

 Leo Sundström 

 Outi Takkinen 

 Kille Vuorento, puh.joht. 

Sinikka Varis, sihteeri 

 

Kumpulan siirtolapuutarha-yhdistyksen sihteeri Outi Berghäll oli vieraana puhumassa aiheista 

siirtolapuutarha ja yhteiskunta, lähiyhteisö ja siirtolapuutarhan julkisuuskuva ja sen muuttaminen. 

Kumpulan siirtolapuutarha on perustettu 1927, muutama vuosi sen jälkeen kun Käpylää alettiin 

rakentaa. Lisää tietoa Kumpulan siirtolapuutarhan Facebook-ryhmässä. Kansainvälinen siirtola-

puutarhaliitto järjestää seminaarin kesällä 27-28.8.2020 ensi kertaa Suomessa ja Kumpulassa. 

Alustukset englannin- ja saksankielellä. Olli Salin moderaattorina. Pyydetään Käpylä-Seuralta esitelmää 

tilaisuuteen. Päätettiin antaa yhteistyöryhmän pohdittavaksi kuka menee puhumaan. 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja. 

Pöytäkirja hyväksyttiin. 

5. Vuosikokous asioiden valmistelu   liite 

-Laitetaan Käpylä-Lehteen ilmoitus ja lähetetään kutsu ja esityslista jäsenille. 

6. Toimintajaostot: 

6.1. Kaavoitus ja liikenne.   Pekka,  Bert 

- Bert ei halua jatka tässä jaostossa. Keskusteltiin, ketkä ovat halukkaita. Timo ja Markku? 

- Päätettiin laittaa lehteen ilmoitus/kysymys olisiko kenellä halukkuutta tulla toimimaan 

kaavoituksen ja liikenteen työryhmässä vaikkapa hallituksen ulkopuolella. 

- Koskelantien suojatien poistamisesta ollaan huolissaan.  

- Päätettiin, että Käpylä-Seura tekee ehdotuksen hidasteista ja myös kamerapönttöjen 

asentamisesta risteyksiin (sakot napsahtaisivat heti ylinopeudesta ja päin punaisia 

ajamisesta). Tästä on ollut jo aiemmin puhetta.  Pekka tekee kirjelmän. 

 



 

6.2. Ympäristöryhmä.   Tintti, Risu, Jatta, Kaija, Markku, Leo, Sinikka 

- Yhteistyössä Oy Stadin Ratikat Ab:n kanssa järjestetty perinteinen raitiovaunupäivä meni 

mallikkaasti entiseen tapaan. Tintti loihti tunnelman hanurin soitolla ja lauluilla. Ajelun 

jälkeen Puistoravintolassa saatiin glögiä ja pipareita, jotka K-Market Masurkka lahjoitti 

seuralle vastikkeeksi Tintin tekemästä mainoslaulusta, jonka hän lauloi 2 kertaa joka 

paluumatkalla. Myynti- ja vuokraturva tuki myös ajelua mainostamalla Tintin tekemillä 

teksteillä ratikan ikkunoissa.  Ensi vuonna Käpylä 100 -juhlan kunniaksi ajelusta aiotaan 

tehdä todella juhlava juttu. 

 

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

- Päätettiin hankkia 500 kpl vuositarroja. Kille hoitaa. 

- Edesmenneen Eero Penttisen alulle laittamaa Käpylä-viiri hanketta kannatettiin.  Pekka 

selvittää asiaa eteenpäin. 

 

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

- Joulukalenteri: tänä vuonna teemana Jouluaakkoset niin luukkujen numeroinnissa, 

tehtävissä (mm. Laiva on lastattu -leikki), kalenterin pohjassa kuin vitriinin näyttelyssä.  

Avajaiset perinteiseen tapaan 1.12. jolloin Käpylä-Seura tarjoaa glögiä ja pipareita. Luukku 

nro 1 on siksi kirjain K.   

- Käpylän Elävä Joulukalenteri lähetetään ehdolle Unescon Elävän kulttuuriperinnön 

luetteloon. Tintti tekee hakemuksen. Takaraja 5.12. klo 24 

 

6.5. Asukastila ja lippakioski  Pekka, Esko-Jaakko 

- Olympiarenkaat -juliste Lippakioskille.  Kille hoitaa. 

- Markku kertoi asukastilan Suunnitelma B:stä: Väinölän koulun remonttisuunnitelma: Pekka 

ja Markku kävivät tutustumassa.   

 

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

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

- Jaosto kokoontui Tintin luona 7.11. Paikalla olivat hallituksesta Kille, Markku, Pekka, Timo 

ja Tintti sekä lisäksi Eija. Karjala-talon juhlasali saadaan ilmaiseksi käyttöön ja Jan 

Vapaavuori on lupautunut juhlapuhujaksi. Alustava ohjelmarunko laadittiin, aikataulu klo 

18-20.30 

 

- Pääjuhlan työryhmä.   Eija, Kille, Timo ja Tintti 

- Käpylä 100 v. Ohjausryhmä:  Esko-Jaakko, Eija ja Tintti sekä Aino Halonen,  

Pia Laulainen, Liisa Sipponen ja tuottajat  

Amanda Tuukkanen ja Siiri Koivula. 

- Netissä on kalenteri ensi vuoden tapahtumista, jota tuottajat päivittävät. Kaikki 

tapahtumat  pyydetään lähettämän heille  osoitteella kapyla100@gmail.com  

päällekkäisyyksien välttämiseksi. 

 

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

a) Käpylä-Lehden asiat. 

- Lehti saanut taas paljon kiitosta, josta Eijalle kiitos. Postilakko vaikutti lehden jakeluun 

tilaajille. 

- nro 10/19 aineistopäivä 29.11.2019, ilmestyy 5.12/Alakerran kirjoittaja/Esko-Jaakko Lehti 



 

- nro1 /20 aineistopäivä 17.1.2020.1, ilmestyy 29.2020/Alakerran kirjoittaja/Nasima 

Razmyar. 

 

b) Nettisivut.  

c)  FB.  

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

e) Esitteet JS/Suomen tuottamia Käpylä -esitteitä saatavana kirjastossa. 

7. Muut järjestöt ja tapahtumat. 

- Helkan syyskokous ja Käpylän Kylätilayhdistys ry:n sääntömääräinen vaalikokous to 

28.11.2019.  Pekka jälkimmäisessä läsnä. 

- Itsenäisyyspäivän lipunnosto Taivaskalliolla pe 6.12.2019 klo 9.00. Esko-Jaakko Lehti 

juhlapuhujana. 

- Käpyrinteen vapaaehtoistyöntekijät Vantterat haluavat tammikuun tapahtumaan to 

30.1.2020 klo 16.30  Käpylä-Seurasta n. 10 min esityksen Käpylän juhlavuodesta ja sen 

tapahtumista. Markku menee puhumaan. 

 

 8. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat. 

9. Seuraavat kokoukset. 

to 12.12. Kokous alkaa klo 18 kirjaston rappusilla elävän joulukalenterin avauksen merkeissä 

ja jatkuu sen jälkeen Karppisilla;  

to 23.1.; to 13.2.;  

to 27.2.2020 vuosikokous seurakuntasali; sen jälkeen järjestäytymiskokous. Alustavat 

ehdotukset uudelle hallitukselle;  

to 26.3.; to 23.4.; to 28.5. 

 

10. Kokouksen päättäminen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi. 

Kille Vuorento Puheenjohtaja  Sinikka Varis sihteeri 

 

 ……………………………………………  ………………………………. 


