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KÄPYLÄ-SEURAN hallituksen sähköpostikokous to 23.4.2020   1/2 
 
Aika  Torstai 23.4.2020 kello 17.00 
 
Paikka Etäkokouksena Skypellä, osa mukana sähköpostilla, WhatsAppilla ja puhelimella Skypessä: 
    Tintti Karppinen puheenjohtaja 
    Markku Aho 
    Bert Bjarland 
    Sirkku Lepistö  
    Leo Sundström 
    Outi Takkinen 
    Sinikka Varis  sihteeri 
    Kille Vuorento  varapuheenjohtaja 
 WhatsApp, puhelin: Pekka Haltia 
 Sähköposti:   Timo Karlsson 
 

1. Puheenjohtaja avasi etäkokouksen klo 17.00. 
 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
3. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi (koosteversio 23.4. klo 16.35, lähetetty kaikille). 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin, korjauksella vuoden käpyläläinen etunimi = 
Senja, ei Selma (Rantanen). 

 
5. Kaavoitus ja liikenne    Eea, Hanno, Pekka, Sirkku 

 
5.1. Kansallisesta kaupunkipuistosta kannanotto. Kaupunkiympäristölautakunta ilmoitti, että 

päätös tehdään vasta myöhemmin. 
 

5.2. Tuusulan väylää koskevan lähialueiden kannanoton laatimisesta aloite on  

Maunula Seuralla. 

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

Yritetään saada pihtejä myös Lippakioskille. Siivoustalkoot pidetään to 7.5.2020 klo 16.00-
20.00. Koronan vuoksi ei tarjoilua, jokaisella omat eväät. Tintti tilaa kaupungilta pihdit ja 
jätesäkit. Mainostetaan facebookissa, netissä, ja myös Lippakioskilla ja Alepoissa. 

 
7. Talous ja jäsenistö     Kaija, Nökö, Kille, Esko-Jaakko  

 
7.1.Ylimääräinen jäsenkokous.  

Sääntöuudistuksesta äänestettiin sähköpostitse. Määräaikaan 1.4. mennessä tuli 88 jäseneltä 
vastaus äänestykseen ja kaikki olivat hyväksyviä. Pöytäkirjan allekirjoitti koko hallitus, kun 
pöytäkirjantarkastajaa ei voitu spostitse valita.  



7.2. Jäsenrekisteri 

Tintti lähetti taloudenhoitaja Kirsi (Nökö) Kinnuselle 1.4. jäsenluettelon, johon lisätty 

uusimmat tiedot sposti-osoitteista ja osoitteenmuutoksista. 

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

 
 

9. Kylätilayhdistys ja Käpylä-viiri    Esko-Jaakko, Markku, Pekka  

9.1 Pekka spostasi, että kokoontumiskiellon takia Kylätilayhdistyksen vuosikokous pidettiin 
sähköpostikokouksena samoin kuin pöytäkirjan hyväksyminen. Pekka peräänkuulutti  
yhteystietoja yhteisöjäsenille, jotka ovat ilmoittautuneet Kylätilayhdistykseen, jotta voi 
lähettää jäsenmaksulaskun. Pekka selvittää ilmoittajien kanssa tiedot.   

 
9.2. Kotiseutuliiton apurahahakemus  

(kso kohta 14.2.c) kylätilalle. Hakuaika on elokuu. Päätökset marraskuussa. Käyttöaikaa on 
seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka. 
Pekka spostasi: Käpylä on 8000 asukkaan kaupunginosa, jolla ei ole omaa asukastilaa. Eikö 
sellaisen hankkiminen olisi asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta 
huomioivaa kotiseututyötä? Olisi myös mallina muille samoissa ongelmissa painiville 
kotiseutuyhdistyksille. Uutta luovaa ja toimintaa kehittävää kotiseututyötä. Päätettiin että 
seura hakee apurahaa. 

 
9.3. Käpylä-viirejä 

on tulossa 20 kpl vapun tienoilla. Tilauksia tullut jo, eli yli puolet niistä on jo varattu. 
Hinnassa on pieni väljyys, jolla katetaan Lippakioskin kuluja. 

 
10. Käpylä 100     Koko hallitus+ tuottajat ja Käpylän Kulttuuriyhdistys 

 
10.1. 

Nettiin ja Facebookiin laitettiin 6.4. seuraava tieto: ONNEA 100 -VUOTIAS KÄPYLÄ! 
Tänään 6. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 1920 Helsingin kaupunginvaltuusto allekirjoitti 
päätöksen perustaa Käpylään puutarhaesikaupunki! 

 
10.2.  

Kevään yleisötilaisuudet peruttu koronan takia. Mutta La 18.4. klo 21 oli kuitenkin 
livestriimi - periaatteella Musiikkiesitys Amor Fatal! Käpylän karanteeniklubin tuottamana 
Teatteri Nyyrikin Studiosta. 

 
10.3.  

Valokuvaryhmän apurahakemukseen tuli Museovirastolta kielteinen päätös.  Ovat tehneet 
loistavaa työtä ja näyttely oli menestys Käpy-Grillissä. Päätettiin selvittää, onko seuralla 
varaa tukea. Kille kokoaa listan ryhmäläisten omista varoista käyttämistä maksuista. 

 
10.4.  

Juhlavuoden käpyläläinen Senja Rantanen täytti 104 vuotta tänään 23.4. ja Tintti toimitti 
Käpyrinteeseen Kunniataulun onnittelukortin kera. 
Seuraavaksi onniteltavina Silva Salvén s. 7.5.1920 Kunniataulu ruotsiksi, Bert tarkistaa 
kieliasun.  Marraskuussa Laura Hietala (s. ?.11.1918) ja Rauha Kaarlonen (s. 21.11.1920), 
joille toimitetaan kunniakirjat ennen pääjuhlaa 7.11. 

 
 
 



10.5.  
Tuottajilta terveisiä kokoukseen: 
”Käpylän karanteeniklubin kanssa teemme yhteistyötä ja molemmat tahoillamme keksimme 

aikaan sopivaa esimerkiksi ikkunagalleriaa tyhjiin toimitiloihin, paikallisten esityksiä jne. 

Ulkoilmaprojektit etenevät normaalisti (puutarharyhmä ja sähkökaappien maalaus). 

Samoin syksylle suunniteltu ohjelma edelleen etenee normaalisti, seurataan tilannetta ja 

tiedotteita. 

Keräämme paikallisilta sosiaalisessa mediassa ja tulevan lehden kautta parhaimpia 

vinkkejä vallitsevaan tilanteeseen ja omaan viihtymiseen. Osallistetaan ihmisiä etänä ja 

muistutetaan kuitenkin onnistuvista projekteista. Kootaan vinkkejä verkkosivuille ja jaetaan 

ainakin Facebookissa. 

Mikäli halutaan tehdä varainhankintaa, voi hakea pienkeräyslupaa poliisihallitukselta. 

Tuolloin käsittelyaika on noin 5 arkipäivää ja saatava summa enintään 10 000 euroa kaksi 

kertaa vuodessa. Pienkeräyslupaa selvitetty ja mobilepayn yhteyttä tähän. Tietenkään 

vastikkeellinen varainkeruu ei kuulu näiden lupien piiriin. Tästä tämä huomiona, sillä on 

aiemmin ollut puhetta varainkeruuluvasta erityisesti vastikkeellisen myynnin suhteen.” 
 
Päätettiin selvittää, tarkoittavatko tuottajat, että Käpylä-Seura hakisi pienkeräyslupaa. 
Pekka kysyi sähkökaapeista ja Markun vaimo Pirkko osasi kertoa hienoja uutisia: Helen on 
paitsi antanut sekä luvan, että maalit ja aiheina tulee olemaan Kalevala katunimien mukaan! 
Tarve on 30 kaappia ja 20 taiteilijaa, mukana myös taidekoulun oppilaita. 

 
 

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

Pääjuhla on siirretty tapahtuvaksi la 7.11. klo 14 -17 Karjalatalolla.  
Jan Vapaavuori ei ole vielä luvannut tulla, pyysi ottamaan lähempänä kesää yhteyttä. 
Runoryhmä, Musiikkiopisto ja räppäriduo ovat lupautuneet esiintyjiksi.  
Tintti on ilmoittanut kaikille Vuoden käpyläläisille uuden pääjuhla-ajan. Heille lähetetään 
syksyllä kirjallinen kutsu ja huolehditaan kuljetuksista.   

 
12.  Lippakioski 100     Leo, Pekka, Sinikka 

Koronavirus -rajoitusten takia siivoustalkoot ke 22.4. piti hoitaa pienellä porukalla eli 
joukko supistui kolmeen, Pekka, Leo ja Sinikka. 
Lippakioski-100 pyritään avaamaan su 3.5.2020 alkaen. Seurataan tilannetta. Kesäkauden 
kioski tulee olemaan auki pääosin pop-up periaatteella, eli satunnaisesti, mutta joistakin 
kiinteistä aukiolopäivistä tulee lista kioskin seinälle tulevalle ilmoitustaululle.  
Ilmoitustaululle tulee myös päivittyvä lista Käpylä 100 -juhlavuoden tapahtumista.  
 
Kioskin seinällä on postilaatikko, josta voi ottaa tuoreimman Käpylä-Lehden. 
Kioskin aukiolopäivinä voi alueelle pystyttää pienimuotoisen kirpputorin tai muun 
vastaavan tapahtuman. Tällaisen tapahtuman järjestäminen maksaa 15 euroa, mutta on 
Käpylä-Seuran ja Käpylän Kylätilayhdistyksen jäsenille ilmainen. Paikalla on myös joku 
hallituksen jäsen, johtuen kioskilla myynnissä olevista seuran tuotteista. 
 
Kioskissa on myytävänä kahvin ja pikkupurtavan lisäksi Käpylä-Seuran t-paitoja, 
normaaliin lipputankoon tarkoitettuja Käpylä-viirejä, Käpylää käsittelevää kirjallisuutta ja 
ehkä joitain yksittäisiä yllätystavaroitakin. Jaossa on myös Käpylä-Seuran julkaisemaa 
Käpylä-esitettä. 

 
 

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



 
13.1. Käpylä-Lehti  2020 

Nro 3 ilmestyi 1.4. ja Pekka hoiti Lippakiska-100:n sivustalle postilaatikon, josta lehteä voi 
myös hakea nyt kun ravintolat ja kirjasto ovat kiinni. 
Nro aineistopäivä ilmestyy alakerran kirjoittaja 
4/20  24.4.   6.5.  Sirkku Lepistö 
5/20 22.5.   3.6.  Kille Vuorento 
6/20  7.8.   19.8.  Sinikka Varis 
7/20  11.9.    23.9.  Timo Karlsson 
8/20  9.10.   21.10.  Tintti Karppinen 
9/20   30.10.   11.11.   Markku Aho 
10/20 27.11.   9.12.   Pekka Haltia 

 
13.2. Nettisivusto   Tintti ehdotti, että nettisivuille kootaan kaikki Käpylä-aiheiset kirjat, sekä 
 tietokirjat että muut, ja merkataan, mitkä niistä on Käpylän kirjastossa pysyvästi. Päätettiin, 
 että kaikki voivat lähettää tietoja Tintille ja Bert laittaa ne sitten nettiin. 
 Bert kertoi, että Helkalla on kampanja saada kaikki heidän serverillänsä olevat 
 kaupunkiosasivut >WordPress alustalle. Siinä on iso työ. Helka on luvannut avustaa.  

 
13.3. Facebook Kille ilmoitti että se on ajan tasalla.  

 
13.4. Sähköposti kapyla.seura@gmail.com   

Bert kertoi, että Meidän talolehtemme toimittaja Katja Reina kyseli valokuvia Puu-Käpylän 
alkuajoilta. Tintti oli saanut saman kyselyn ja lähettänyt Katjalle linkin Helsingin kaupungin 
museon kuva-arkistoon, josta löytyy paljon ilmaiseksi julkaistavia kuvia myös Käpylästä. 

 
14. Muut järjestöt ja tapahtumat 
14.1. Museovirasto: 

Tintille tuli 30.3. viesti, että opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt Käpylän 
Elävän joulukalenterin Unescon kansalliseen elävän perinnön luetteloon. Siitä piti muokata 
lyhyt esittely suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja tieto julkistettiin yhdessä muiden uusien 
kohteiden (yht.12) kanssa 9.4. Myöhemmin tuli vielä pyyntö tarkistaa koko netissä olevan 
esittelyn ruotsin- ja englanninkieliset versiot, jotka museovirasto oli käännättänyt. Tintti 
pyysi Bertiä avuksi ruotsinkielisen tekstin korjaamisessa. 

 
14.2. Kotiseutuliitto: 

a) Huhtikuun loppuun mennessä voi jättää hakemuksen Vuoden kotiseutuyhdistys - 
kilpailuun lähettämällä viime vuoden toimintakertomuksen. Luonnoskin riittää, meillä on 
hyväksytty kertomus. Päätettiin lähettää viime vuoden toimintakertomus, vaikka olemmekin 
jo aiemmin saaneet ko. tunnustuksen. Tintti lähettää 2019 toimintakertomuksen. 
b) Ti 5.5. etätapahtumana Kotiseutu tutuksi, jossa Tintti esittelee myös Käpylän elävää 
joulukalenteria. Jos mukaan voi vapaasti liittyä, Tintti välittää tietoa hallitukselle. 
c) (kso myös 9.2)  
Kotiseudulle-keräyksen apurahojen haku elokuussa 2020. Apuraha tarkoitettu uutta luovaan  
ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. Apurahat 500–3000 euroa ja 2020 jaossa n.15 000  
euroa. Apurahoja myönnetään: 
- uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen 
- kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien 
kehittämiseen ja levittämiseen 
- asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja 
siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen 
- alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai viestintäkampanjoihin edellä 
mainituista teemoista 



Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset voivat ottaa käyttöön.  
Valinnassa painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös 
muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään. 
Hakuaika on elokuu, päätökset marraskuussa. Käyttöaikaa on seur. kalenterivuodenloppuun. 
Ei perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin. Apurahaa voidaan myöntää suuremman 
hankkeen osarahoitukseksi. Apuraha voi kattaa vain todellisia kuluja, joista syntyy tosite. 
Hyväksyttyjä kuluja ovat muun muassa materiaalikulut, palkkiot, palkat ja ostopalvelut. 
Hakijan tulee olla rekisteröity yhteisö, jolla on takanaan vähintään yksi raportoitu 
toimintavuosi toimintakertomuksineen ja tilinpäätöksineen. Hakuohjeet: 
www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahojen-hakuohjeet 
d) Kotiseutuliiton ansiomerkit. Päätökset kultaisen ja hopeisen ansiomerkin saajista tekee 
Kotiseutuliiton hallitus. Hakemukset tehdään erillisellä hakulomakkeella. Hallitus 
kokoontuu keväällä enää 25.5. Tintti kiitti aikoinaan saamastaan kultaisesta ansiomerkistä ja 
kehotti miettimään, anotaanko ja jos niin kelle. 

 
14.2. Helka  

on antanut lausunnon Kansallisesta kaupunkipuistosta kaupunkiympäristölautakunnalle, 
joka ilmoitti koronan takia jättäneensä sen huhtikuun kokouksesta pois. Tulee ilmoitus, kun 
asia otetaan uudelleen käsittelyyn. 

 
15. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 
15.1.  

HS-uutiset julkaisi ke 15.4. Killen ja Tintin haastattelun, joka oli tehty yli kuukausi 
aiemmin. Myös Ilta-Sanomat julkaisi ainakin netissä saman haastattelun vielä hieman 
päivitettynä eli mukaan ehti tieto mm. joulukalenterista. Molemmista on tullut paljon 
kiittävää palautetta entisiltä ja nykyisiltä käpyläläisiltä. 

 
15.2. Seikko Eskolan on ehdottanut että seura yrittäisi saada seurakunnan nimeksi Käpylä-
 Oulunkylä -seurakunta. Ei saanut kannatusta, kun on pitkä nimi. Päätettiin lähettää 
 seurakuntaneuvostolle tiedoksi, että olisiko juhlavuoden kunniaksi aihetta yrittää vielä 
 kerran saada nimeksi Taivaskallion seurakunta. Perustelut: Käpylään tulee paljon uusia 
 asukkaita ja Taivaskallio on nimi, joka yhdistää Käpylän ja Oulunkylän toisiinsa ihan 
 konkreettisestikin. Lisäksi se voitti ylivoimaisesti aikoinaan asiasta käydyn äänestyksen. 

 
15.3. Zoom-lisenssin ostaminen seuralle etäkokouksia varten. Bert selvittää asiaa ennen     
seuraavia kokouksia. 

 
15.4. Kevään 2021 kokousajat. Outi varaa kuun viimeiset torstait vanhaan malliin. 

 
16. Seuraavat kokoukset 

to 28.5. klo 17 luultavasti joudutaan perumaan kevätjuhlaversio Tintillä ja pitämään etänä. 
Ehdotukset syksyksi: to 27.8.; to 24.9.; to 29.10.; to 26.11. ja 17.12. (Tintillä), kaikki klo 17 
paitsi joulukuussa klo 18.15 heti joulukalenterin jälkeen. 

 
17.Kokouksen päättäminen 

Skypetys ja puhelut lopetettiin ja kokous päättyi klo 18.47. Sposti-kommentteja sai lähettää  
 pe 24.4. klo 24 asti. 

  Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

  Tintti Karppinen, puheenjohtaja   Sinikka Varis, sihteeri 


