
Kylätila Käpylään-adressin kommentit / perustelut 

Kaikki kommentit kopioitu suoraan adressista, ilman rivinumeroa ja nimettöminä 

 

Käpylän järjestöt ja nuoret, sekä erilaiset yhteisöt tarvitsevat yhteisen toimitilan keskeiselle 

paikalle Käpylää. 

Tarvitsemme ehdottomasti kynttilän Käpylään 

Käpylässä on paljon aktiivisia toimijoita,voimiemme kokoamiseksi tarvitsemme 

ehdottomasti oman asukastilan,joka täältä puuttuu. 

Ehdottomasti asukastilaksi!!! 

Käpylä tarvitsee oman kylätilan. Nyt on sen aika 

Olisi mukavaa ja terveellistä saada mm. nuorille "toimintakeskus" ja mm. 3-7-vuotiaille 

lapsille, jossa vanhemmat hyörivät jouluvalmisteluissa sekä muuta esim. askartelua, 

leipomista, liikuntaa, elokuva- ja satuhetkiä/iltoja 

Tämän tilan olisi pitänyt jo kauan sitten päätyä asukaskäyttöön! 

Jo olisi aikakin! 

EN TIIÄ MUT TÄRKEENPÄÄN OIS VASTUSTAA ANTI FAA JA MUUTA GLOBALISTI SONTAA '__' 

___ _s 

Asukastila( t) lisää lähiöiden yhteishenkeä ja tutustuttaa eri-ikäiset asukkaat toisiinsa. Sekä 

iäkkäille että nuorille henkireikä. Asukastilat ovat erinomainen tapa sijoittaa murtosa 

kaupungin budjetin ylijäämäistä ja toisaalta samalla säästää sosiaalimenoja. 

Olen entinen Käpyläläinen. Vuodesta 1958. Isäni kuoli Käpylässä 2011. Käyn ihastelemassa ja 

verestämässä muistoja Käpylässä säännöllisesti. Toivoisin, että minun aikanani 

poliisilaitoksena toiminut rakennus saisi asukikseen Käpylän perinnettä vaalivan yhdistyksen. 

Kiitos. 

Käpylän vanha Skoude asema käpylälisille����� 

100 vuotias Käpylä ansaitsee yhteisen, yhteisöllisen kylätilan kaikenikäisille! 

Tämä olisi tärkeää ja erittäin luonnollista kehitystä! 

Sellaista tarvitaan 

Kylätila tarvitaan, sillä Käpylässä ei ole enää juuri mitään julkisia palveluja verrattuna esim. 

Maunulaan ja Oulunkylään nyt kun Käärmetalon liikuntatilatkin otettu pois käytöstä.  



Käpylään tarvitaan ehdottomasti kulttuuritoimintaan ja muuhun yhteisölliseen toimintaan 

soveltuva tila. Se antaisi mahdollisuuden meille alueella asuville taiteilijoille tehdä 

työtämme asuinalueellamme. Lisäksi olisi hienoa, että lapsille ja nuorille olisi tarjolla entistä 

enemmän yhteisöllistä toimintaa, joka vaikuttaa suoraan hyvinvointiin. 

Erittäin hyvä sijainti ja syy vihdoinkin saada Käpylään kylätila 

Aktiivinen kaupunginosa tarvitsee kokoontumistilan. Tämä olisi oiva siihen, sijaintikin melko 

keskeinen. 

Tätä Käpylä ja erityisesti sen nuoriso tarvitsee. 

Elävöitetään Helsinkiä lisää ja tarjotaan asukkaille paikkoja yhteisöllisen kulttuurin 

luomiseen! 

Toivottavasti Onnistutaan saamaan uusi koti Käpylän Sydämestä ! 

Kannatan hankettanne! 

Talon muuttaminen yhteiseksi viralliseksi yhteisötilaksi on luontevin ja luotettavin tapa pitää 

talo hyvässä kunnossa. 

Pidän ehdotusta Pellavan muuttamisesta Käpylän kylätilaksi erinomaisena! 

Tila on tarpeellinen ja toimisi yhteisöllisenä kohtaamispaikkana kaikenikäisille. 

tämä on tärkeä juttu meille käpyläläisille! 

Yhteiseen käyttöön 

Käpyläläiset ovat yhteisöllisiä ja pitävät huolta toisistaan, mutta Käpylästä puuttuu yhteinen 

tila, joka loisi kaupunginosatoiminnalle pysyvämmät puitteet. Tila, jossa kaikista ikäryhmistä, 

sosiaaliluokista ja kulttuurisista taustoista tulevat voisivat kokea olonsa tervetulleeksi ja 

tärkeäksi tarvitaan, ja Pohjolankatu 3-5 olisi tähän ihanteellinen. 

Käpylään tarvitaan oma asukastila, ei riitä että Kumpulassa ja Koskelassa on. Tänne on 

jatkuvasti rakennettu lisää ja rakennetaan. Myös lapsiperheitä on alkanut muuttaa 

enenevässä määrin Käpylään. Täällä on aktiivista porukkaa, joten toimintaa varmasti tulisi 

olemaan monenlaista. 

Entisenä käpyläläisenä kannatan aloitetta vilpittömästi! 

Olet Sa nyt tosissa?  

Pellava saisi arvoisensa jatkajan käpyläläisten yhteisenä paikkana. 

Kyllä Käpylässä yksi kylätalo nyt pitää olla. 

Alueella asuu paljon lapsiperheitä ja Käpylän alue koetaan yhteisölliseksi alueeksi jo 

muutenkin. Lapsiperheiden kokoontumispaikkana ilta-aikaan talo tuo kivan ja tärkeän lisän, 



lisäksi harrastusmahdollisuuksien tuominen omalle asuin alueelle on merkityksellistä. 

Kaikenlainen yhdessä tekeminen luo turvallisuutta alueelle ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Kyläfiilis vahvistuu. Toivon todellakin, että kaupunki lähtee vahvasti mukaan Käpylän 

Yhdyskuntaklubin ja Käpylän Kylätilayhdistyksen ehdotuksen mukaisesti joko vuokraamaan 

talon tai myymään sen allekirjoittaneille. 

Ihmisten hyvinvoinnin ja pärjäävyyden polarisoituminen on kiihtynyt viime vuosina käpylän 

alueella selvästi. Asukastilana Pohjolankatu 3-5 rakennus ja piha-alue tuottaisi 

yhdenvertaisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia alueen asukkaille tasapuolisesti ikään ja 

sosiaaliseen statukseen katsomatta. 

Tällaista yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa on aina syytä tukea! Se saattaa ehkäistä 

syrjäytymistä, mielenterveys- ja päihdeongelmia jne. Se lisää ihmisten hyvinvointia ja 

toisistaan välittämistä. 

Erittäin tärkeää että näin historiallisesti tärkeä rakennus jäisi käpylän kylä tilaksi ja sen 

asukkaiden yhteiseen käyttöön ja sitä ehkä voisi myös hyödyntää niin että tilaa voisi 

vuokrata sitten myös esim. Kyläläisten omiin juhliin �	
�������������� 

sitä tarvitaan käpylässä 

Hankkikaa rahankeräyslupa ja ostakaa talo kaupungilta. Ei kannata maksas liikaa. 

Käpylä ansaitsee kylätilan. 

Olen asunut Käpylä/Koskela -akselilla yhteensä 9 vuotta, enkä aio lähteä täältä. Käpylässä on 

tilausta yhteisöllisyydelle, mutta tilat ovat puuttuneet. Käpylän kiska palvelee meitä 

käpyläläisiä kesäisin, mutta tarvitsisimme myös ympärivuotisen asukastilan, jossa järjestää 

toimintaa ja kokoontua vailla ostopaikkoja. Kumpulassa on kylätila ja Arabiassa 

kääntöpaikka - Pellavan rakennus pihoineen tarjoaisi ihanat puitteet kaikenlaiseen 

toimintaan. Tontin ja talon myyminen hyödyttäisi vain jotakuta, kylätilatoiminnassa talosta 

tulisi Käpylälle uusi sydän. 

Käpylä tarvitsee tämän tilan asukkaidensa käyttöön yhteisiin kulttuuri ym. Tilaisuuksiin. Osa 

Käpylän identiteettiä. Terv. Jukka Järvinen (Kaupunginvaltuutettu) 

Kaupunkilaiset tarvitsevat oman tilan! 

Helsingin tulee vaalia kulttuuriperintöään ja kunnostaa vanhat, historialliset rakennukset 

asukastoimintaa varten. On häpeällistä ja sivistymätööntä, että niitä myydään. Talo sopii 

erinomaisesti yhteisölliseen käyttöön. 

Kaikki Käpylään liittyvä on minulle tärkeää, sillä isoisäni rakentama talo on edelleen pystyssä 

Vipusentie 15. Itsekin asuin siinä 1947-68 

Yhteisöllisyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamiseen Käpylä tarvitsee oman kylätilan. 

Kiitos! 



Tehkää hyvä päätös. Käpylä on virkeä, aktiivinen, yhteisöllinen ja ennen kaikkea 

historiallinen alue arkkitehti Välikankaan taidokasta arkkitehtuuria. 
0 

100 v kunnianarvoisa Käpylä-vanhus on toimitilansa ansainnut 

Säilyttäkää kylätalo. 

Käpylän Urheilijat kannattaa lämpimästi vetoomuksessa mainittua hanketta. 

Ilman muuta Käpylästä huolta 

Tila asukkaille! 

TSEMPPIÄ YRITYKSELLE 

Lähes kateellisena olen seurannut Kumpulan kylätilan toimintaa ja joihinkin rientoihin siellä 

osallistunutkin. Nyt toivottavasti saadaan vastaavaa aktiivista kylätoimintaa myös Käpylään! 

Avoimien ovien ja matalan kynnyksen osallisuutta ja osallistumista. Taidetta, liikuntaa, 

klubeja, juhlia ja kokoontumisia kaikenikäisille ja kaikenlaisille käpyläläisille oman tilan 

myötä. 

Vanhana kaupungin osana Käpylä tarvitsee arvoisensa tilan. 

Vanhaa täytyy vaalia ja elävöittää, sillä juuri nämä rakennukset tekevät Helsingistä 

mielenkiintoisen. Näkisin myös, että Käpylässä asuu sen verran kultinoitunutta populaa, että 

he osaavat arvostaa rakennusta eli pitää sen kunnosta huolta 

Terveiset! Missä vielä yhteisöllistä tekemistä ja siis oikeaa tekemistä, kuten esim. kylätalon 

pito, löytyy, ei viralliset tahot saa asettua poikkiteloin! Viralliset tahot ei nimittäin tästä 

maasta katoa mutta vapaaehtoisvoimat alkavat olla harvinaista herkkua! 

Käpylästä puuttuu kylätila, kannatan adressin vaaatimusta saada Pohjolankatu 3-5 sijaitseva 

talo Kapylän kylätilaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


