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Käpylä-Seuran kokous 

Aika: to 30.1.2020 klo 18.00. 

Paikka: Metsolantie 14, seurakuntasali 

 
Läsnä: Markku Aho  

Pekka Haltia  

 Timo Karlsson 

Tintti Karppinen 

 Leo Sundström   

 Outi Takkinen  

 Kille Vuorento  

 

Sekä: Sinikka Varis  (sihteeri) 

 Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-Lehti)  

  Kirsi Kinnunen  (rahastonhoitaja) 

 

1. Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04 

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  

 -Keskusteltiin erovuorossa olevien ja mahdollisista halukkaista henkilöistä heidän tilalleen 

-Toimintakertomuksen läpikäynti 

-Toimintasuunnitelma Juhlavuodelle 2020 läpikäyminen 

-Talousarvion läpikäynti 

-Keskusteltiin tarjoiluun liittyvistä järjestelyistä 

-Keskusteltiin kunniajäsen asiasta 

6. Toimintajaostot: 

6.1. Kaavoitus ja liikenne.   Pekka kuka mukaan? Markku, Esko-Jaakko 

-Kille laittaa vastauksen Helyn (Helsingin liikenneturvallisuus ry:n) kyselyyn Käpylä-Seuran 

hallituksen ja sidosryhmien ja käpyläläisiltä saatujen vastauksien (Facebook) perusteella:  

Käpylä-Seuran hallitus ei pidä suotavana yhdenkään suojatien poistamista,  

koska Koskelantiestä on tullut vaarallinen läpiajoväylä ja jalankulkijoiden  



 

liikenneturvallisuus väistämättä heikkenee. 

Jos suojateiden poistoon kuitenkin mennään asukkaiden vastustuksesta huolimatta, 

vaadimme nopeusrajoitusta 30 km/h ja bussiliikennettä suosivat hidasteet Mäkelänkadun  

ja Intian kadun risteyksien läheisyyteen (hidasteet ovat edelleen ainoa toimiva keino  

ylinopeuksien hillitsemiseen). 

 

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

 -Keskusteltiin Tuija Rannikon sähköpostitse lähettämästä Käpy-patsashankkeen kyselystä. 

 Martti Aihan  ehdotus ei saanut kannatusta ja sitä pidettiin kalliina. Avoin, ruostuneesta 

 raudasta tehtävä männynkäpy -versio oli edelleen ykkössijalla hallituksen keskustelussa.  

 

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

 -Kirsi Kinnunen kertoi, että tilinhoitomaksu on noussut.  

 -tavaramerkki Käpylä-Lehti (rek. päättyy 14.4), maksetaan 

-Keskusteltiin Kumpulan juhliin pyydetystä avustuksesta ja päätettiin selvittää, mihin avustus 

tänä vuonna käytetään ja liittyykö se lasten tekemiin Käpylä 100 aiheisiin. Muussa 

tapauksessa ei tällä kertaa olla mukana, koska Käpylä-100 juhlat kaikkinensa syö paljon 

varoja. 

 -Päätettiin hankkia 50 kympillä Tuija Rannikon suunnittelemia Käpylä 100 sekä 

 Olympiarenkaat -aiheisia tarroja. 

-Pekka Haltia kertoi vireillä olevasta Käpylän viiri asiasta. HEKA (Helsingin kaupungin asunnot) 

on lupautunut tilaamaan jokaiseen Käpylässä olevan kaupungin taloyhtiön lipputankoon 

oman Käpylän viirin.  Muuten viirejä tilataan ennakkotilausten perusteella.  

 

6.4 Yhteistyöryhmä   (Tintti, Kaija, Esko-Jaakko, Outi, Jari) 

-Oulunkylän seurakunta järjestää Käpylän kirkossa ruokailun keskiviikkoisin klo 16.00, alkaen 

5.2.2020 huhtikuun loppuun. Tarkoitus on myös pitää kirkkoa avoinna päivisin läpi vuoden 

ma-to klo 12-18 Käpylä 100 -juhlavuoden kunniaksi. Seuralta on kysytty liikenisikö mahdollisia 

apujoukkoja. Leo ja Sinikka ovat menossa.  

Todettiin, että kirkollakin on 90-vuotta juhlavuosi. 

-Kumpulan Juhannusohjelmaan - lasten tapahtumaan? - osallistuminen mietintämyssyyn.  

 

6.5. Asukastila ja lippakioski.  Pekka, Esko-Jaakko 

-Sinikka Koivuniemen kirja myyntiin 100-kioskiin, kustannussopimus Risto Piekkanen, Atlasart, 

ovh 36 eur-mh, 25 eur-seuralle 10 eur, Sinikka on lupautunut keväämmällä vierailijaksi 

kiskalle. Samalla päätettiin ottaa myyntiin Asta Korpin ”Meidän Käpylä” (18 eur ja jäsenille 14 

eur) ja Eija Tuomelan toimittama Käpylä Hymykuoppa Helsingin poskessa (14 eur ja jäsenille 

12 eur). Keskusteltiin siitä, jos tulee muita halukkaita niin Kioskilla ei ole tilaa eikä resursseja 

enempään, mutta on mahdollisuus pitää Pop-Up tapahtumia sopimuksen mukaan. 

-Otetaan Coca-Colaa (pienet pullot) ja irtokarkkeja myyntiin 

-Päätettiin laittaa Kioski-100:lle oma Facebook sivu nettiin Käpylä-Seuran Sosiaalinen media -

sivun alle. Bert hoitaa asian. 



 

- Keskusteltiin Kylätilasta ja sen tilanteesta. Heikki Takkiselta tieto Väinölänkadun 

kouluremontista, se aikaistuu. Pellava tuli taas tapetille Pekan kertoessa siellä mahdollisesti 

tapahtuvista muutoksia. Olemme kuulolla. 

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

-Etsintäkuulutus Käpylä-Lehteen 100- vuotiaista käpyläläisistä sen jälkeen kun heidät on 

 vuosikokouksessa julistettu vuoden käpyläläisiksi. 

-Tapaaminen Käpylän kulttuuriyhdistyksen kanssa 11.2. klo 18.00 Mukaan menevät Tintti, 

Kille ja tietysti myös ketkä kynnelle kykenevät.   

- ti 10.3.2020 klo 18.00 Runoryhmän ilta kirjastossa.  

- Kille Vuorennon ja Hannu Juvosen vierailu sotaveteraanien toiminnanjohtaja Rauno 

Loukolan luona toi uusia ideoita; Rauhanturvaajat ja sotaveteraanit osallistuvat järjestelyihin 

esim. järjestyksenvalvojina.  

-Pekka kertoi Viipurin Lauluveikkojen ehdottamasta ohjelmaosuudesta Karjalatalon juhlaan 

 4.6.2020   

 

- 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. 

-Keskusteltiin mitkä voisivat olla syynä lehden tuottamaan tappioon.  

 -Lehteen etsintäkuulutus 100 vuotiaista. 

-nro2/20 aineistopäivä 21.02.2020 Ilmestyy 04.03.2020/Alakerran kirjoittaja/Jari Tuovinen 

nro3/20 aineistopäivä 20.03.2020 Ilmestyy 01.04.2020/Alakerran kirjoittaja/Outi Takkinen 

 

b) Nettisivut.    Pyydetään Bertiä lisäämään maininta Kioski 100:n Facebookista Sosiaalisen 

media -linkin alle.  

c) FB.   

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

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

 

-7. Muut järjestöt ja tapahtumat. 

-Markun terveiset Helkan hallituksen kokouksesta. Pari asiaa, jotka muita ajankohtaisempia. 

Helkan kevätkokous on 24.3.2020, ja sen aiheena on Helsingin kaupungin antama 



 

kokonaisrahoitus kaupunginosayhdistyksille (ja muille toimijoille). Tähän liittyy tietysti 

osallistuvan budjetoinnin 1. kierroksen onnistuneisuuden arviointi. Oli puhetta, että Helkan 

puitteissa järjestettäisiin alueittaisia jalkautumistilaisuuksia, kuten esim. Keskisen Helsingin 

alueella johon Käpyläkin kuuluu. Jos niin päätetään, olisi hyvä järjestää sellainen tilaisuus 

ennen tuota Helkan kevätkokousta. Siellä mainittiin, että Kallio-Seuralla olisi ollut tapana 

järjestää tällaisia. Olisimmeko yhteydessä Kallio-Seuraan ja muihin keskisen Helsingin 

yhdistyksiin tässä asiassa? Alueen stadiluotsit saadaan varmasti mukaan tällaisen tilaisuuden 

järjestämiseen. 

-Toisena ajankohtaisena aiheena myös alueellisia jalkautumistilaisuuksia ajatellen oli esillä 

sosiaalinen eriytyminen Helsingissä. Käpylä-Seura voisi olla aloitteellinen keskisen Helsingin 

aluetta koskien tämän teeman työstämisessä? 

- Käpyrinteessä to 30.1.2020 Markku piti esityksen Käpylästä ja sen synnystä. 

 

8. Ilmoitus – ja muut esille tulevat asiat. 

-Tilinpäätös asiakirja allekirjoitettiin. 

9. Seuraavat kokoukset. 

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 21.03 

Pöytäkirjan vakuudeksi. 

Kille Vuorento, puheenjohtaja  Sinikka Varis, sihteeri 

 

 ……………………………………………  ………………………………. 


