
   KÄPYLÄ-SEURA ry                        
   Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys              

  Väinölänkatu 8 B, 00610 HELSINKI  
  

 
PÖYTÄKIRJA  Hallituksen etäkokous to 28.5. 2020 klo 17 
 
Läsnä: (skypessä) Tintti Karppinen, pj, Markku Aho, Bert Bjarland, Pekka Haltia, Timo Karlsson, Sirkku 
Lepistö, Jartsa Tuovinen ja Kille Vuorento sekä s-postitse Leo Sundström, Outi Takkinen ja Sinikka Varis 
siht. Lisäksi rahastonhoitaja Nökö Kinnunen s-postilla ja Eija Tuomela-Lehti skypessä.  
  
1. Puheenjohtaja avasi etäkokouksen skypessä ja puhelimitse klo 17.00. 
 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  
 
3. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 28.5. korjattu versio hyväksyttiin  
 
5. Kaavoitus ja liikenne   Eea, Hanno, Pekka, Sirkku    
Kansallisesta kaupunkipuistosta ovat Sirpa Asko-Seljavaara ja Eveliina Heinäluoman välittäneet seuralle 
viestin, jossa kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomasen vastaa kysymykseen 
Taivaskallion säilyttämisestä kaupunkiympäristölautakunnalle. Käpyläläiset ovat soittaneet mm. näille 
lautakunnan jäsenille ja ilmaisseet huolensa Taivaskallion kohtalosta.  
Luomasen mukaan Taivaskallio säilytetään. Helsingin Sanomissa 28.5. oli kaupunkipuistosta iso kirjoitus, 
kun sitä käsiteltiin tiistain 26.5. kokouksessa kaupunkiympäristölautakunnassa.  
Sinne ei ehtinyt esityslistalle Pellavan talo eikä Onnentien koulu. (kso kohta 9.1.)  
 
6. Ympäristöryhmä    Jatta, Kaija, Leo, Markku, Risu, Sinikka, Tintti 
Saatiin kaupungilta 5 roskapihdit Käpylä100-kioskille siivoustalkoiden yhteydessä, jotka pidettiin to 7.5. klo 
16–20. Mukana oli yli 20 henkeä! Poliisipartiokin tuli ja tarkisti yhden telttamajapaikan, joka sen jälkeen 
siivottiin pois. Tintti toimitti pihdit sen jälkeen kioskille.  
 
7. Talous ja jäsenistö   Kaija, Nökö, Kille, Esko-Jaakko 
7.1. Seuran tilien käyttöoikeudet ja pankkipalvelujen muutokset Nordea Bank Oyj:ssa. Käsiteltiin Esko-
Jaakon lähettämä selvitys pankkitilanteesta ja valtuutettiin hänet tekemään tilien käyttöoikeuksien siirtoon 
(puh.johtajalle ja rahastonhoitajalle) liittyvät, pankin vaatimat toimenpiteet. 
7.2. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Aho ja Timo Karlsson. 
 
8.  Yhteistyöryhmä      Esko-Jaakko, Jari, Kaija, Outi, Tintti 
8.1. Käpyrinteen ILOA ARKEEN -yhteistyöprojektin valokuvanäyttely Käpylän tarinat on lahjoitettu Käpylä-
Seuralle, jotta voimme laittaa sen pääjuhlan yhteydessä Karjalataloon esim. 2 viikoksi. ja mahdollisesti 
muuallekin. Sen jälkeen kuvataulut lahjoitetaan kuvien alkuperäisille omistajille, kuten näyttelyä kootessa 
sovittiin. Timo oli ehdottanut Mervi Leivolle, että kuvat lahjoitetaan Käpylä-Seuralle tai Kaupunginmuseolle, 
josta oli vastattu projektin koordinaattori Leivolle, että näyttely kuuluu Käpylään.  
 
9. Kylätilayhdistys ja Käpylä-viiri  Esko-Jaakko, Markku, Pekka 
9.1. Kaupunkiympäristölautakunnalle on jätetty 22.5. Käpylän Yhdyskuntaklubin, Käpylä-Seuran ja 
Kylätilayhdistyksen nimissä ehdotus Pohjolankatu 3-5 kiinteistön vuokraamisesta ja ellei se kaupungille sovi, 
talon myymisestä nimellisellä hinnalla.  
Tämä ehdotus jätettiin samana päivänä tiedoksi myös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.  
Aloitteen tueksi on avattu adressit.com -sivulle Kylätila Käpylään -adressi, jota Bert hallinnoi tai kioskilla voi 
allekirjoittaa paperiversiona vastaavaan kannatuslistaan.  
Apulaispormestarit ottavat näillä näkymin vastaan henkilökohtaisesti "karvalakkilähetystöjä" vasta 
kesälomien jälkeen elokuussa, sillä he ovat etätyössä. Nasima Razmyarin henkilökohtainen avustaja Hanna 
Isbom oli erityisen kiinnostunut asiasta. 
9.2. Käpylä-viirit tulleet. Kioskilla on näytekappale ja sieltä saavat maksaneet noutaa omansa. Tintti lähetti 
mainoksen viiristä omalle osuuskunnalleen ja muille postituslistallaan oleville käpyläläisille. Viirien 
hankintahinta on noussut. !00 euron myyntihinta liian korkea. Pekka selvittää kohtuulliset hinnat jäsenille ja 
muille ja Bert laittaa ne nettiin.  



  
10. Käpylä 100 vuotta            Koko hallitus + tuottajat ja Käpylän Kulttuuriyhdistys 
10.1. Juhlavuoden käpyläläinen Silva Salvén sai 100-vuotissyntymämäpäivänään 7.5. kunniakirjan på 
svenska. Hän soitti seuraavalla viikolla Tintille ja kiitti moneen kertaan sekä lähetti koko hallitukselle 
osoitettuna vielä kauniin kiitoskortin.   
10.2. Juhlavuoden paitoja ja kasseja ei ole vieläkään saatu. Tintti on kysellyt tuottajilta tammikuusta alkaen 
ja laittoi viestin jälleen 24.5. tuottajille. Kasseja on heidän mukaan tulossa ensi viikolla, paidoista ei tullut 
vieläkään tietoa. Päätettiin, että jos ei paitoja lähiaikoina saada, Käpylä-Seura ottaa niiden tilaamisen 
kontolleen. Jartsa lupasi siinä tapauksessa olla mukana hoitamassa tilausasioita.  
Timo: onko tässä 100v toiminnassa tärkeämpänä roolina Kulttuuriyhdistys?? 
10.3. Karjalan Liitto pitää Karjalatalolla Avointen ovien päivän ke 26.8. ja Käpylä-Seura on mukana 
tapahtumassa. Hyväksyttiin Timon ehdotus: Käpylä-lehden kirjat kirjastosta viedään näytille muiden 
myyntituotteiden (kortteja, paitoja, kasseja ym.). Tintti lupasi olla paikalla, mikäli on kaupungissa. Muut 
hallituksen jäsenet toivottavasti myös.  
10.4. Pihat ja puutarhat -ryhmä järjesti syksyllä istutettujen kukkasipulien paikkoihin kävelykierroksen ma 
25.5. klo 17.Se alkoi Rauninpuiston vierestä ja Mervi Mölsä kertoi tapahtumasta ja seminaarista, joka on 
siirretty syksyyn. Päivämäärä vielä avoin. Tintti oli paikalla ja kertoi seuran kuulumisia ja mainosti mm. 
kioskia ja molempia nimienkeruu -adresseja sekä pääjuhlaa.    
10.5. Sähkökaappien maalaus: Topi Koivisto on kuvannut sähkökaappi -projektia  ja toivoo seuran sivuille 
jutun, jossa kerrotaan että projektilla on lupa Heleniltä. Terhi Kallonen vetää ryhmää ja on tehnyt paljon työtä  
yhdessä taiteilijoiden kanssa, jotka tekevät maalaukset ilmaiseksi talkoilla. Topi kertoi viestissään myös, että 
27.5 joku paikallinen oli soittanut poliisit taiteilijan kimppuun, kun kaappeja maalataan! Asia selvisi sopuisasti 
saman tien paikan päällä. Hankkeesta tiedotetaan FB:issa ja nettisivuillamme.  
 
11. Pääjuhlan työryhmä  Eija, Kille, Markku, Pekka, Timo, Tintti 
Pääjuhla on la 7.11. klo 14–17 Karjalatalolla. Jan Vapaavuoren osallistumisen hoitaa Kille sovitusti 
alkusyksystä. Runoryhmä, Musiikkiopisto ja räppäriduo ovat lupautuneet esiintyjiksi. Viipurin Lauluveikot 
toivottavasti myös. Palkkio-asiaa hoidetaan Pekan kanssa.  
Kutsut ja ohjelmalehtiset toteutetaan alkusyksystä ja lähetetään s-postilla, mutta mm. Juhlavuoden 
käpyläläisille paperiversiona.  
 
12. Lippakioski 100   Leo, Pekka, Sinikka 
Sinikka ja Leo aloittivat kioskin säännöllisen aukiolon to 14. ja pe 15.5. klo 10–14 ja Tintti ja Risu olivat  
molempina päivinä sen jälkeen klo 14 -16. Sinikka ja Leo ovat lupautuneet pitämään kioskia kesäkuun 
loppuun asti auki to ja pe klo 11 -15 ja ”sen jälkeenkin niin kauan kuin asiakkaita riittää.”  
Kioskin pitoon voi siis varata jatkossa aikoja kaikkina muina päivinä paitsi to ja pe. Varaukset hoitaa Sinikka.  
Kävijät ovat olleet erittäin tyytyväisiä ja allekirjoittaneet Kylätilan puolesta -adressiin. 28.5. mennessä listalla 
oli 127 nimeä.  
Tintillä on myös kioskille avain ja sitä saa tarvittaessa lainata.     
Timo kertoi että Perhis Käpylä ry on varannut kioskin to 11.6. ja hoitaa samalla seuran infon ja myynnin. 
 
13.  Tiedotus ja viestintä   Eija, Bert, Kille, Pirjo 
13.1. Käpylä- Lehti Nro 4/ 2020 ilmestyi 6.5. ja siinä oli hieno juttu sekä Juhlavuoden käpyläläisestä Senja 
Rantasesta kunniakirjoineen ja Äitienpäivämitalin saaneesta Pirkko Fihlmanista. Tintti sai viime tingassa 
Helsingin Sanomilta Rantasen kuvan ja luvan julkaista ilmaiseksi lukuisten viestien ja soittojen jälkeen. 
Fihlmanin mitalijuttu ehti 11. hetkellä mukaan. Lehti sai hallitukselta kiitosta  ja muiltakin käpyläläisiltä on  
hyvää palautetta.     
Timo kertoi että nippujakelussa lehtiä oli jaossa liian vähän Ogelin ostarissa. Eija muistuttaa kustantajaa 
jakamaan tarpeeksi sinne sekä mm. kirjastoon ja Käpylä100 -lippakiskalle. 
Tulevat alakertojen kirjoittajat: 
Nro Takaraja Ilmestyy Kirjoittaja 
5. 22.5.   3.6. Kille    
6.   7.8.  19.8. Sinikka   
7. 11.9. 23.9. Timo    
8.    9.10.       21.10. Tintti  
9.            30.10. 11.11. Markku 
10.            27.11.   9.12. Pekka  
 
13.2. Adressit.com sivuilla kaksi tärkeää listaa allekirjoituksia varten: 
KYLÄTILA KÄPYLÄÄN   (https://www.adressit.com/kylatila_kapylaan)    
ja Onnentien koulun puolesta  
https://www.adressit.com/esta_arvokkaan_kulttuurihistoriallisen_alueen_tuhoaminen_helsingin_kapylassa  



Tintti lähetti Käpylä-Seuran kevätterveisiä ja tietoja tapahtumista kaikille seuran sposti -listalle oleville ja 
kertoi siinä mm. adressien linkit,  Kylätila -hankkeesta, Lippakiskasta, juhlavuoden käpyläläisistä ja 
siivoustalkoista. Hallituksen jäsenet ovat myös levittäneet linkkejä tahoilleen.  
13.3. Nettisivusto  Nettisivuja uusitaan. Bert on koonnut jo uudelle alustalle ruotsinkielisen version. Vanhalle 
nettisivulle tulee tieto uudesta www.osoitteesta.  
Käpylä-aiheisista kirjoista ja tutkimuksista on lista sinne tekeillä, Tintti lähetti kaikille hallituksen jäsenille 
täydennettäväksi ja päivittää sen, kun ehtii. Eri alojen julkkislistaa on myös päivitetty. 
13.4.  Facebook Kille ja Sinikka ovat päivittäneet FB:iin ajankohtaisia asioita. Sinikka tiedottaa siellä kioskin 
aukioloajoista.    
13.5.  Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com    
 
14. Muut järjestöt ja tapahtumat 
14.1.  Museovirasto: Käpylän Elävä joulukalenterin on nyt kolmella kielellä museoviraston ylläpitämässä 
kansallisen elävän perinnön luettelossa.  
suomeksi: 
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4_joulukalenteri_K%C3%A4pyl%C3%A4ss%
C3%A4   
ruotsiksi:  https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Levande_julkalender_i_Kottby    
englanniksi: 
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Living_Christmas_Calendar_of_K%C3%A4pyl%C3%A4   
14.2   Kotiseutuliitto:  
a)  Kotikaupunkipolku mobiilisovelluksena Bert kävi kurssin ja teki kokeilun.  
https://demo.tarinaseikkailut.net/kapypolut  Maksaa  n. 100 €/vuosi, mutta toimii hienosti kännyköissä.  
b) Miten järjestää yhdistystoimintaa ja tapahtumia etänä – virtuaalinen neuvontaklinikka 12.6. klo 10-12 
järjestetään Teams-työkalulla. Ilmoittautuminen päättyy ke 10.6. klo 12. Lisätietoa toimisto@kotiseutuliitto.fi  
Viesti välitetty kaikille hallituksen jäsenille.  
c) Uusi katse kotikulmiin! Mestarit & kisällit -inspiraatiopäivä pidettiin ti 5.5. klo 13–16 jitsi -alustan avulla 
etänä. Tapahtumassa esiteltiin viisi esimerkki-projektia: Nokialta, Vantaalta Kerimäeltä, Rovaniemeltä ja 
Käpylästä Elävä joulukalenterimme, jonka Tintti esitteli.  
Lopuksi oli kotiseuturäppityöpaja, johon tuli paljon hauskoja tekstejä improvisoidusti 10 minuutissa. 
d) Vuoden kotiseutuyhdistys - kilpailuun osallistumista varten lähetettiin Kotiseutuliitolle 27.4. Käpylä-
Seuran toimintakertomus 2019   
e)  Vuoden 2020 kaupunginosaksi on valittu 13.5. Lauttasaari. Käpylä valittiin vuonna 2002 
14.3. HELKA  Helkan hallituksen kutsu.(välitetty spostitse) kevätkokoukseen ma 8.6. klo 18.00. Koska 
etäkokous, voi osallistua useampikin samasta yhdistyksestä.  
Puheenjohtaja edustaa seuraamme. Muutkin halukkaat voivat ilmoittautua.   
 
15.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat Ei ollut. 
 
16.  Seuraavat kokoukset  
Syksyllä: to 27.8.; to 24.9.; to 29.10. ; to 26.11. ja 17.12. Kaikki klo 17 paitsi joulukuussa klo 18.15 heti 
joulukalenterin jälkeen ja se on Tintillä. Outi on varannut Käpylän kirkon Kaappisalin klo 17–19.30.  
Myös kevätkauden 2021 kokouksille on tila varattu, mikäli Kylätila ei vielä ole käytössämme. Ehdotetut päivät 
torstaisin: 28.1./ 25.2./ 25.3. ja 29.4. Joulukuussa 2020 ja toukokuussa 2021 kokoukset Tintin luona. 
Yhdistyksen syys- ja kevätkokousten päivämäärät hallitus päättää aikanaan ja tilavaraukset tehdään sen 
mukaisesti. 
   
17. Kokouksen päättäminen  
Kokous päätettiin skypessä ja puhelimella klo 18.45 ja sen jälkeen huomioitiin vielä sähköpostitse lähetetyt 
kommentit.  
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
Tintti Karppinen  Sinikka Varis 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina toteamme sen kokouksen kulkua vastaavaksi:  
 
 
Markku Aho   Timo Karlsson 


