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Aika  Torstai 26.03.2020 kello 17.00 

Paikka            Etäkokouksena skypellä, osa mukana sähköpostilla, whatsappilla ja puhelimella  

Skypessä: Tintti Karppinen      puheenjohtaja 

  Markku Aho 

  Bert Bjarland 

  Sirkku Lepistö     (liittyi kohdassa 10) 

  Leo Sundström 

Jari Tuovinen 

  Sinikka Varis  sihteeri 

  Kille Vuorento  varapuheenjohtaja 

Whatsapp, puhelin: Pekka Haltia  (liittyi kohdassa 5.1.) 

    Outi Takkinen 

    Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-Lehti asiassa) 

Sähköposti  Timo Karlsson 

 

1. Puheenjohtaja avasi etäkokouksen klo 17.00 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (koosteversio 26.3. klo 16.20, lähetetty kaikille) 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttäväksi 
Pöytäkirja to 30.1.2020 hyväksyttiin. Järjestäytymiskokouksen to 27.2.2020 pöytäkirja 

hyväksyttiin seur. muutoksin: läsnäolijat Esko-Jaakko pois, Outi läsnä; korjataan 

toimintajaostojen jäsenet. Bert tekee korjaukset myös nettiin. 

 

5. Kaavoitus ja liikenne 
5.1. Lausunto Onnentien kaavamuutoksesta lähetetty kaupungille 12.3.2020 (Sirkku, Tintti) 

5.2. Lausunto Pohjolankadun kaavamuutoksista lähetetty kaupungille 13.3.2020 (Sirkku, Tintti) 
5.3. Tuusulan bulevardista alustava kannanotto Metsälä-Seuralle 16.3.2020 (Pekka, Tintti). 

  Markus Lindqvist Metsälä-Seurasta otti yhteyttä Käpylä-Seuraan 30.1.2020. 

5.4. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -liikkeen (KKPH) tekemä kannanotto KATSO PDF 

 18.3.2020 menee päätettäväksi kaupunkiympäristölautakuntaan, joka päättää asiasta 7.4. 

 Asiaan liittyvät aineistot tulevat julkisiksi pe 3.4.2020. Hallitus päättää sposti-kokouksella 

 KKPH  esittämän laajan vaihtoehdon (VE1) kannattamisesta heti kun asiakirjat julkisia. 

 (Markku, Kille, Leo, Sinikka).  

5.5. Käsiteltiin Maija Mattilan kirjettä liittyen Käpylän peruskoulun väistötilaan. Keskusteltiin   

mahdollisista vaihtoehdoista. Tultiin siihen tulokseen, ettei Onnentien koulun tilannetta 

liitettäisi tähän. Päätettiin: 

a)  hyväksyä parakkirakennus Hykkylän ja Tiukulan väliin, jotta remontti ei viivästy,  mutta 

b) että laadimme kannanoton kaupungille siitä, että keskustelua esitetään aloitettavaksi 

vasta, kun kaupunki on jo päätöksen tehnyt ja 

c)  että koulujen remonttien ajoitus pitäisi miettiä tarkemmin, ettei kahden lähikoulun 

remontti mene 3 kk osalta päällekkäin kuten nyt. 

Sirkku laatii kannanoton ja lähettää sen hallitukselle kommentteja varten. 



6. Ympäristöryhmä         

Keskusteltiin perinteisten siivoustalkoitten pitämisestä Taivaskalliolla ja päätettiin, että se 

on ihan ulkoilun merkeissä järkevää ja turvallista. Päätettiin tilata kaupungilta vanhaan 

malliin pihtejä ja roskapusseja. Lisäksi Kioski100 olisi hyvä paikka, josta jatkuvasti voisi 

lainata pihtejä kävelyretkilleen. Palauttaessaan pihdit talkoolaiset myös saisivat Kioski 

100:lta kahvia ja pullaa kiitokseksi. Tintti hoitaa asian kaupungin kanssa. Ajankohdasta 

informoidaan myöhemmin. 

 

7. Talous ja jäsenistö 
7.1.Jäsenrekisterin päivittäminen (Kaija, Tintti) 

Kaija lähetti vuosikokouksen jälkeisen jäsenkirjeen spostitse ja paperisena niille, joilla ei 

spostia. Tintti lähetti kaikille rekisteristä jo poistetuillekin jäsenkirjeen ja pyysi 

ilmoittamaan, haluaako jatkaa jäsenenä, ja soitti niille, joilla ei spostia, päivittääkseen 

yhteystiedot. Samalla saatiin sekä kokonaan uusia jäseniä (naapureita, joilta kysytty tietoja) 

että vanhoja tulemaan uudestaan. Timo spostasi, että hyvää työtä ja on samalla vähentänyt 

kopiointia ja kirjelähetyksiä puolella joten se toi rahallista säästöä seuran kassaan. Kuin 

myös Risun kävelyretket ”posteljoonina” säästi selvää rahaa. 

 
7.2.Ylimääräinen jäsenkokous 

Ylimääräinen jäsenkokous sääntöuudistusta varten 31.3.2020 päätettiin 16.3. maan 

hallituksen ohjeiden mukaisesti korona-viruksen takia pitää spostitse.  Jäseniä pyydettiin 1) 

hyväksymään tai 2) hylkäämään ja 3) antamaan muita kommentteja hallitukselle ke 1.4.2020 

mennessä. Tilanne ma 23.3.2020 on että 83 henkilöä on ilmoittanut hyväksyvänsä eikä 

kukaan vastustavansa uusia sääntöjä. 

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

Maunula-, Metsälä-, Käpylä-, Oulunkylä-, ja Pakila-Seurat aikovat laatia yhteisen kannanoton 

Tuusulanväylän suunnitelmista kaupungille huhtikuussa. Metsälä-Seura on aloitteen tekijänä 

ja yhteistyötä jatketaan (kso kohta 5.3). 

 

9. Kylätilayhdistys ja Käpylä-viiri          
Pekka kertoi, että Kylätilayhdistyksen toiminnantarkastaja antoi lausunnon ke 25.3.2020 ja 

se lähetetään jäsenille ja samalla informaatio, että vuosikokous ti 31.3.2020 pidetään 

sähköposti-kokouksena kokoontumiskiellon takia.  

Käpylä-viiri tilauksia on tullut kohtuullisesti ja tilaus laitetaan sisään. Pekka hoitaa asiaa 

Kylätilayhdistyksen kautta. Myönnettiin lupa ehdotukselle käyttää Käpylä-Seuran logoa 

viirissä.  Mainostetaan Facebookissa ja se kerkeää seuraavaan Käpylä-Lehden nettiversioon. 

10.  Käpylä 100     Koko hallitus+ tuottajat ja Käpylän Kulttuuriyhdistys 

Kevään tilaisuudet maaliskuun 10. päivän jälkeen toukokuun loppuun asti on 

koronaviruksen aiheuttaman kokoontumiskiellon takia peruutettu. Järjestelytoimikunta 

suunnittelee tuottajien kanssa korvaavia tapahtumia esim. nettiin. Kulttuuriyhdistys on 

perunut Kyläjuhlat la 6.6.2020. 

Keskusteltiin pääjuhlan to 4.6.2020 tilanteesta. Päätettiin siirtää myöhemmäksi, ehkä 

joulukuussa pidettäväksi, samalla kun Käpylä-Seura täyttää 80 vuotta. Tintti kyselee 

Karjalatalolta mahdollisia vapaita päiviä. 

 

11. Pääjuhlan työryhmä   Eija, Kille, Markku, Pekka, Timo, Tintti 

Suunniteltu pääjuhla Karjalatalolla to 4.6.2020 on peruttu. Paljon riippuu siitä milloin 

saadaan aika uudelle päivälle. 

Näkökohtana pidetään: Käpylä-Seura täyttää 4.12.2020 80 vuotta ja Käpylä-lehti täyttää 70 

vuotta 2021. Mutta tuo joulukuu on sikäli hyvä, että ensimmäinen koenumero ilmestyi 

joulukuussa 1950!  



Tämä lisää ilman muuta kiinnostusta yrittää saada pääjuhla joulukuulle 2020. 

Tähän mennessä Vuoden käpyläläisiä tiedossa: Laura Hietala, Selma Rantanen, Silva Salvén 

ja uutena Rauha Kaarlonen. Kille ja Tintti suunnittelevat  kunniakirjojen toteutusta ja missä 

luovutetaan.  

 

12.   Lippakioski 100    Leo, Pekka, Sinikka 

Lippakioskin ydinryhmä kokoontui to 5.3.2020 keskustellen kevään toiminnasta. Silloin 

korona oli vielä kaukana Kiinassa. Aiotut tapahtumat on peruttu huhtikuun loppuun asti. 

Suunnitellut siivoustalkootkin typistyy nyt kahteen (kokoontumiskielto). Leo ja Sinikka 

lupasivat siivota ja pestä ikkunat. Shelliltä saadaan taas vedet. Tintti ja Risu ovat myös 

lupautuneet olla apuna tarvittaessa. Seuraava, ehkä mahdollinen tapahtuma on su 3.5.2020, 

avajaisten merkeissä. Tapahtumakalenteri on Sinikalla ja Tintin tekemä Excel-varauslista 

lähetetään kaikille hallituksen jäsenille, jotta voivat myös tehdä varauksia. Se laitetaan 

myöhemmin myös nettiin, jotta kaikki käpyläläiset voivat varata päivystysaikoja sopimalla 

Sinikan kanssa.    

 

13. Tiedotus ja viestintä    Eija, Bert, Kille, Pirjo 

 
13.1. Käpylä-Lehti  
 Nro 3/20 aineistopäivä 20.3.2020 Ilmestyy 1.4.2020/Alakerran kirjoittaja/Outi Takkinen 

Eija Tuomela (puhelimitse) kertoi, että vielä kerkeää ti 31.3.2020 laittaa ilmoituksen, joka 

julkaistaan lehden nettiversiossa. 

 Kirjoitusvuorot tarkistetaan ja Kille ja Tintti hoitavat listan kaikille tiedoksi. 

 Nro 4/20 aineistopäivä 24.4.2020 Ilmestyy 6.5.2020/Alakerran kirjoittaja/Sirkku Lepistö 

 Nro 5/20 aineistopäivä 22.5.2020 Ilmestyy 3.6.2020/Alakerran kirjoittaja/?? 

 Nro 6/20 aineistopäivä   7.8.2020 Ilmestyy 19.8.2020/Alakerran kirjoittaja/?? 

 

13.2. Nettisivusto 
Keskusteltiin domainien kapyla.net/kottby.net  pitämistä Käpylä-Seuralla. Enemmistön 

mielestä niistä on turha maksaa, joten päätettiin luopua. 

13.3. Facebook 
13.4. Sähköposti kapyla.seura@gmail.com  Ei uusia viestejä ed. kokouksen jälkeen  

 
 

14. Muut järjestöt ja tapahtumat 

14.1. Kotiseutuliitto: 
Jäsenyhteisöt voivat 25.32020-17.4.2020 välisenä aikana ehdottaa valtuustoehdokkaita 

omasta maakunnastaan kotiseutuliittoon. Helkalla on kaksi valtuustojäsentä, jotka edustavat 

Uuttamaata Kotiseutuliiton valtuustossa kaikkien Helkan jäsenjärjestöjen, kuten Käpylä-

Seura, puolesta ja Helka on ne jo valinnut.  

 
14.2.Helka  

Helka on peruuttanut ti 21.3.2020 pidettäväksi ilmoitetun kevätkokouksensa, uusi ajankohta 

ilmoitetaan myöhemmin. 

 

15.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat  

15.1. Kaupunginvaltuutettu Mika Raatikainen ja Hannu Juvonen ovat tehneet valtuustoaloitteen, 

jotta Käpylään saataisiin infotaulu olympiarenkaineen kertomaan sekä Olympia- että 

Kisakylästä. Sama asia oli jo Käpylä-100 -juhlavuoden listalla. Seura kannattaa aloitetta. 

 
 15.2. Seppo Hankkio Suomen kiinteistöinstituutista tarjoaa Kullervonkatu 20:ssa Park-hotellin 



yhteydessä olevaa siipirakennusta vuokrattavaksi. 1.krs n. 435,0 m², kellari n. 175,0 m² yht. n. 

610,0 m². Hinta 13€ /m²/kk + ALV. Toimistotilat katutasossa ja varasto kellarikerroksessa.  

Tila olisi omiaan esim. basaarityyppisessä toiminnassa. Pekka kertoi, että HeKa 

(kansanasunnot) on hakenut tiloja asukkaiden harrastoimintaa varten ja lupasi ottaa yhteyttä 

HeKaan. Tintti  lähettää hallituksen jäsenille Hankkion kirjeen tiedoksi ja tiedotettavaksi 

käpyläläisille. 
 

16. Seuraavat kokoukset 

      Sähköpostitse 3.-7.4 välillä päätettään kohdan 5.4. (KKPH) kannanotosta    

to 23.4.2020 klo 17.00 (mahdollisesti etäkokous).  

Bert kertoi uudesta Zoom-sovelluksesta etäkokouksien pitämiseen. Päätettiin kokeilla sitä 

seuraavassa kokouksessa. 

to 28.5.2020 klo 17.00 Karppisilla, jos ”viskaalit sen sallii…” 

Ehdotukset syksyksi: to 27.8.; to 24.9.; to 26.11.; to 17.12.(Tintillä), kaikki klo 17.00 paitsi 

joulukuussa klo 18.15 heti joulukalenterin jälkeen. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

 Skypetys ja puhelut lopetettiin ja kokous päättyi klo 18.34 
 

 Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 Tintti Karppinen, puheenjohtaja    Sinikka Varis, sihteeri 

   

 


