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Käpylä-Seuran hallituksen kokous 

Aika:  to 12.12.2019 klo 18.00. 
Paikka:  Karppisilla 

Läsnä: Markku Aho  

Bert Bjarland 

Pekka Haltia  

 Timo Karlsson 

Tintti Karppinen 

 Esko-Jaakko Lehti 

 Outi Takkinen 

 Kille Vuorento   (puh.johtaja) 

 Sinikka Varis  (sihteeri) 

 Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-Lehti)  

  

Alussa avattiin kirjastolla joulukalenteri luukku nro 12. Leijonat tarjosivat glögit ja piparit. 

Sitten siirryttiin Karppisille kokoukseen ja sen jälkeen vietettiin pikkujoulua. 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. 

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja. 

Pöytäkirjaan pieni muutos kohtaan 6.1. Bert korjaa nettiin. 

5. Vuosikokous asioiden valmistelu  

-Vuosikokous materiaali pitää olla valmiina tammikuun kokoukseen. Sihteeri laittaa 2019 

vuoden toimintakertomuksen sähköpostilla kommentoitavaksi tammikuun alussa. 

Keskusteltiin, ketkä olisivat juhlavuoden käpyläläisiä. 

6. Toimintajaostot: 

6.1. Kaavoitus ja liikenne.   Pekka kuka mukaan? Timo ja Markku? 

- Keskusteltiin suojatie asiasta Koskelantiellä.  Esko-Jaakko kertoi, että olisi mahdollista 

saada läheiseltä taloyhtiöltä, lähistön asukkailta ym. apua seuran kannattaman lausunnon 

tueksi. 

- Päätettiin laittaa seuraavaan lehteen ilmoitus, haluaisiko joku tulla mukaan toimimaan 

tässä kaavoitus- ja liikennejaostossa. Ei tarvitse olla välttämättä hallituksen jäsen. 

 

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

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

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

- Tintti on laittanut Museoviraston suosittelemana Käpylän Elävä Joulukalenteri -

tapahtumasta (löytyy myös lyhennettynä wikiluettelosta 

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Käpylän_Elävä_Joulukalenteri ) hakemuksen 



 

Unescon Kansallinen Elävä kulttuuriperintö -luetteloon. Suuri kiitos kuuluu Tintille tästä 

isosta urakasta. Hakemukseen tulivat mukaan allekirjoittajiksi Käpylä-Seuran lisäksi kaikki 

muutkin kalenteritapahtumien järjestäjät Käpylästä.   

 

6.5. Asukastila ja lippakioski.  Pekka, Esko-Jaakko 

- Pekka kertoi, että Käpylän Kylätilayhdistys ry:n tilinumero asia on hoidettu ja kun paperit 

tulevat, siitä tiedotetaan Käpylä-lehdessä ja netissä. 

- Keskusteltiin Lippakioskin mainoskylteistä ja päätettiin hankkia Olympia-Kisarenkaat ja 

kioskille mainoskyltti. Kille ja Pekka hoitaa eteenpäin. 

- Asukastilan suunnitelma B: Väinölän koulun remontin jälkeen on ehkä mahdollista saada 

sopiva tila seuran käyttöön esim. nykyinen vahtimestarin huone. Asia etenee tammikuun 

aikana.  

- Päätettiin painaa Käpylä 100-logolla T-paitoja. 

 

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

- Uusi-vuosi 31.12 aloitetaan Otto-Iivari Meurmanin puistossa klo 18.00. Ohjelmassa mm.  

juhlapuhe (puh.joht. Killeä ehdotettiin, mutta ei vielä luvannut, kun ei ehkä ole paikalla) 

yhteislaulua ja Oulunkylän Martat myyvät lämmikettä ja pientä purtavaa. Ilta jatkuu 

soihtukulkueena Taivaskalliolle. 

 

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

- 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. 

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

a) Käpylä-Lehden asiat. 

- Varapj. Esko-Jaakon puhe Itsenäisyyspäivänä (julkaistu myös lyhennettynä lehdessä) 

sai kiitosta.  

- Nro 1/20 aineistopäivä 17.01.2020 Ilmestyy 29.01.2020; alakerran kirjoittaja Nasima 

Razmyar  

- Nro 2/20 aineistopäivä 21.02.2020 Ilmestyy 04.03.2020; alakerran kirjoittaja Jari 

Tuovinen  

- Nro 3/20 aineistopäivä 20.03.2020 Ilmestyy 01.04.2020; alakerran kirjoittaja Outi 

Takkinen 

b) Nettisivut.  

c) Facebook.  

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

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

 

7. Muut järjestöt ja tapahtumat. 

- Keskusteltiin siitä, mitä hyötyä on kuulua Helkaan. Tultiin siihen tulokseen, että 

kuuluminen siihen on tärkeää, varsinkin kun käsitellään eri kaupunginosien yhteisiä 

asioita.  

- Pekka kertoi Kylätilayhdistys Ry:n jäsenmäärän olevan 50 kpl ja yhteisöjäseniä 16 kpl.  

- Käpyrinteen hakemus Iloa arkeen -hankkeelle ei saanut avustusta STEA:lta, mutta 

vapaaehtoistoiminnan koordinaatiolle myönnettiin 61.000 euroa. Jatkamme yhteistyötä 

KÄPYNETin kautta edelleenkin.  

 

 



 

8. Ilmoitus-  ja muut esille tulevat asiat. 

- 11.12.2019 Helsingin Sanomissa artikkeli mistä kaikista paikoista järjestöillä on 

mahdollista hakea kaupungilta avustuksia tapahtumiin ym. 

- Päätettiin että kokoukset alkaisivat jatkossa klo 18.00, ihmisten työaikojen takia. 

-  Keskusteltiin Käpylä-Seuran mitaleista ja viireistä ja keille niitä myönnetään. 

-  Todettiin myös, että itse Seurakin täyttää  ensi vuonna 80 vuotta. 

 

9. Seuraavat kokoukset. 

- to 30.1.;  

- 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 19.34 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi. 

 

Kille Vuorento, puheenjohtaja  Sinikka Varis, sihteeri 

 

 

 ……………………………………………  ………………………………. 


