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KÄPYLÄ-SEURAN hallituksen kokous to 27.8.2020   1/2 
 
Aika  Torstai 27.8.2020 kello18.00 
 
Paikka            Yhdistetty etä- (Jitsi) ja läsnäolokokous (kirkolla) 
Läsnä: Tintti Karppinen  puheenjohtaja 
  Markku Aho 
  Bert Bjarland 
  Timo Karlsson 
  Outi Takkinen 
    Jari Tuovinen 
  Kille Vuorento  varapuheenjohtaja 
  Sinikka Varis   sihteeri 
Etänä:   Esko-Jaakko Lehti 
    Eija Tuomela-Lehti  (Käpylä-Lehti asiassa) 
    Kirsi Kinnunen 
 
 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. (Bert etäyhteyden koordinaattorina) 
 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttäväksi 

Pöytäkirja to 28.5.2020 hyväksyttiin. Lähetetty kaikille 8.6.2020 
 

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

5.1. Kansallisesta kaupunkipuistosta kokous sattui harmillisesti samaan aikaan tämän 
kokouksen kanssa. 

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

Tintti esitteli Käpylää Stadin slangin ryhmälle to 27.8. klo15.00–17.00. 
 

7. Talous ja jäsenistö 
Seuran tilin käyttöoikeudet on siirretty Esko-Jaakolta Nökölle ja puh. johtajalle. 
Käpylä 100-tilin käyttöoikeudet Esko-Jaakolle ja puh. johtajalle. 
Nökö selvitti hallitukselle pankin laskutuspolitiikkaa mm. tilillepanomaksujen ja niihin 
liittyvien viitenumerojen käytön kannalta. Hän selvittää pankin kanssa seuralle 
edullisimman tavan hoitaa maksut ja saada tiliotteet.    
Tintti kertoi, että kaikki paidat, kassit, kortit, viirit, pinssit ja tarrat on maksettu, joten 
myyntitulot alkavat nyt kartuttaa seuran kassaa. Tintti on hakenut Sinikalta kioskin 



tuotemyyntirahat heinä - ja elokuussa ja tilittänyt ne seuran tileille 2.1. ja 14.8. 
Päätettiin laittaa Kioski-100:lta saadut kahvilatuotot Käpylä-100 tilille. 

 
 

8. Yhteistyöryhmä    Esko-Jaakko, Jari, Kaija, Outi, Tintti 
Käpyrinteen Iloa arkeen -työryhmä on lahjoittanut valokuvanäyttelyn Käpylän tarinat 

Käpylä-Seuralle ja sille pitäisi löytää sijoituspaikka. Tarkoitus on laittaa kuvat esille 

mm. pääjuhlan yhteydessä Karjalataloon esim. 2 viikoksi. 

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

9.1.Kaupunkiympäristölautakunnalle tehtiin Käpylän Yhdyskuntaklubin, Käpylä-Seuran 
ja Kylätilayhdistyksen nimissä ehdotus Pohjolankatu 3–5 kiinteistön vuokraamisesta tai 
talon myymisestä nimellisellä hinnalla ja nimiä on kerätty sen tueksi. Tapaamisesta 
päättäjien kanssa ei ole vielä päivämäärää tiedossa. Eveliina Heinäluoma on 
ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti hankkeeseemme. 

 
9.2. Käpylä-viirejä tilattiin lisää 20 kpl. 

 
10.  Käpylä 100 vuotta    Koko hallitus+tuottajat ja Käpylän Kulttuuriyhdistys 

 
10.1. Kaikki tiedossa olevat Juhlavuoden Käpyläläiset -Seija Rantanen, Silva Salvén, 
Laura Hietala (kuoli 19.heinäkuuta 101-vuotiaana) ja Rauha Kaarlonen – ovat saaneet 
kunniakirjan. 

 
10.2. Juhlavuoden paitoja, kasseja, kortteja ja pinssejä on myyty mukavasti. Kate ei ole 
kovin suuri, mutta kysyntää on onneksi ollut. Graafikon kanssa käydään neuvotteluja 
kassien ja paitojen painatuslaadusta ja korvausvaatimuksista. Päätettiin että, Eija 
pyytää häneltä haastattelun Käpylä-Lehteen - saisi hyvää ilmaista mainosta. 

 
10.3. Karjalan Liitto piti Karjalatalolla Avointen ovien päivän ke 26.8.2020 klo 17.00–
20.00. Käpylä-Seura oli mukana tapahtumassa. Timo kokosi Käpylä-Lehti -mapit 
kirjastoon ja Tintti haki ne autolla ja vei myös kirjoja ja muuta materiaalia (paitoja, 
kasseja, kortteja jne.) paikalle. Tintti ja Timo esittelivät seuran toimintaa ja myivät 
tuotteita yli sadan euron edestä. 

 
10.4. Pihat ja puutarhat Työryhmän suunnittelema seminaari siirretty koronan takia 
ensi vuodelle.  

 
10.5. Sähkökaappien maalaus toteutettu hienosti. Tintti lahjoitti projektin vetäjälle 
Terhi Kalloselle kesäkuun alussa Käpylä-pelin kiitokseksi ja Kioski-100 tarjosi 
taiteilijoille pullakahvit. Toivo Koivisto on kuvannut kaikki kaapit. ks.  
https://www.kapyla100.fi  

 
11. Pääjuhlan työryhmä    Eija, Kille, Markku, Pekka, Timo, Tintti 
 
Pääjuhla on la 7.11.2020 klo14.00–17.00 Karjalatalolla. Nasima Razmyar on 
lupautunut juhlapuhujaksi ja Runoryhmä, Musiikkiopisto, räppäriduo ja Viipurin 
Lauluveikot tulevat esiintyjiksi. Kutsut ja ohjelmalehtiset toteutetaan alkusyksystä. 

 
12. Lippakioski 100     Leo, Pekka, Sinikka 

-Sinikka ja Leo ovat tehneet valtavan työn kioskilla, joka on ollut lähes koko kesän to ja 



pe auki. Kioskin pitoon voi edelleen varata aikoja kaikkina muina päivinä. Varaukset 
hoitaa Sinikka. Tintillä ja Pekalla on myös avain. 
-Kioskille lainaksi saadut pihdit (5kpl) palautetaan. Tintti neuvottelee kaupungin kanssa, 
voiko ainakin yhdet lahjoittaa ahkeralle käyttäjälle. 
-Käpyrinne ry on pitänyt kirpputoreja muutaman kerran ja Kulttuuriyhdistys myynyt 
omia tuotteitaan. Päätettiin, ettei heiltä peritä maksua, koska eivät ole kaupallisia 
yrittäjiä. Molemmat toivat seuralle lisää jäseniä ja kyläläisiä enemmän paikalle. 
 
13. Tiedotus ja viestintä    Eija, Bert, Kille, Pirjo 

 

13.1. Käpylä-Lehti  
Kustantaja Jauri Varvikon pyynnöstä päätettiin julkaista kaksi lehteä viikkoa 
myöhemmin. Tällä saavutettaisiin myös se etu, että nro 9:än saataisiin jo selostus ja 
kuvat pääjuhlasta. Eli nro 8 aineistopvä  on 16.10. 2020 ja  ilmestyy 28.10.2020, tähän 
tulee juhlakutsut yms. Lisäetuna syysloma ei osu nyt lehden teon kanssa päällekkäin - 
monet ilmoittajat ovat silloin poissa.  

Nro 7/20 aineistopäivä 11.9.2020 Ilmestyy 23.9.2020/Alakerran kirjoittaja/Timo Karlsson 
Nro 8/20 aineistopäivä16.10.2020 Ilmestyy 28.10.2020/Alakerrankirjoittaja/TinttiKarppinen 
Nro 9/20 aineistopäivä 6.11.2020 Ilmestyy 18.11.2020/Alakerran kirjoittaja/Markku Aho 
Nro 10/20 aineistopäivä 27.11.2020 Ilmestyy 9.12.2020/Alakerran kirjoittaja/Pekka Haltia 
 
13.2. Adressit.com sivuilla on edelleen kaksi tärkeää listaa allekirjoituksia varten: 
KYLÄTILA KÄPYLÄÄN   (https://www.adressit.com/kylatila_kapylaan),  jossa tällä 
hetkellä jo yli 1300 nimeä kun otetaan paperilistat mukaan. 
Toinen adressi on Onnentien koulun puolesta: 
https://www.adressit.com/esta_arvokkaan_kulttuurihistoriallisen_alueen_tuhoaminen_helsi
ngin_kapylassa 
 
13.3. Nettisivusto Nettisivuja uusitaan. Bert on koonnut jo uudelle alustalle seuran tiedot 
suomeksi ja ruotsiksi. Käpylä-aiheisista kirjoista ja tutkimuksista on lista sinne tekeillä, 
Tintti lähetti sen kaikille hallituksen jäsenille täydennettäväksi 23.4.2020 ja päivittää sen, 
kun ehtii. Eri alojen julkkislistaa on myös päivitetty. 
 
13.4. Facebook 
 
13.5. Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com 
 
13.6. Tiedote jäsenille Tintti lähetti 25.8.2020 kaikille jäsenille mainoksen Karjala-talon 
Avointen ovien päivästä. 
 
13.7. Esite 2020 Tintti teki päivitetyn esitteen uusille jäsenille 26.8.2020 ja Timo monisti 
sitä. Eija huomasi virheen lehtien ilmestymismäärässä ja Tintti lähetti kokouksen jälkeen 
korjatun version kaikille seuraavana päivänä 28.8. 
 
14. Muut järjestöt ja tapahtumat 
 
14.1. Museovirasto: 
Kotikaupunkipolun mobiilisovellus on maksettu vuodeksi, hinta 99,20 euroa. 
 
14.2   Kotiseutuliitto:  
- Kotiseutupäivät järjestetään Kokkolassa 20.–21. marraskuuta 2020 ja Kotiseutuliiton 
vuosikokous pidetään lauantaina 21.11. 2020 teemalla Perinne on voimaa – Tradition är 
styrka. Tintti on välittänyt kutsun kaikille ja kysyi halukkaita osallistumaan. 



Vuosikokoukseen ei tarvitse ilmoittautua, mutta Kotiseutupäiville ilmoittautumislomake on 
avoinna 31.10. saakka. Tintti sanoi itse olevansa myös kiinnostunut, mutta ei ole vielä 
varma, ehtiikö.    
-Bert on tehnyt ja 17.8. lähettänyt 500 € apurahahakemuksen, jonka hallitus spostitse 
hyväksyi, meidän kotikaupunkipolkujen siirtämisestä Museo-palvelun Tarinatallentimen 
avulla kännykkäkäyttöisiksi. Haettu summa 500 € perustuu Momeo Oy:n antamaan 
arvioon siitä, mitä siirtämistyö heillä teetettynä maksaisi.  
- Syksyllä puhutaan elävästä perinnöstä: Kotiseutuliitossa syksyllä 2020 käynnistyvä 
Yhteisöt elävät! -hanke tukee paikallisten yhteisöjen valmiuksia käsitellä ja tutkia oman 
alueen aineetonta kulttuuriperintöä. Hanke työpajakokonaisuuksineen käynnistyy Yhteisöt 
elävät! -etätilaisuudella perjantaina 28.8.2020 klo 10–11.  
 
14.3. HELKA 
- Tintti osallistui Helkan etäkokoukseen (Teams) Ma 8.6. klo 18–20 ja lähetti siitä seuran 
hallitukselle lyhyen raportin 10.6. 2020. Mukana oli vähän yli 20 Helsingin 
kaupunginosayhdistyksen edustajaa. Tintti kertoi Käpylän juhlavuoden tapahtumista, 
lippakiskasta, pääsystä kansalliseen elävän perinnön luetteloon ja Käpylän kaksikielisistä 
sivuista.  
- Helka kerää kommentteja Helsingin "Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelmasta" (liite). Takaraja niiden lähettämiselle 30.8.2020.     
- Helkan hallituksen kokous oli 26.8.2020, jossa Markku oli paikalla. Suojelukohteita on 
paljon. Keskusteltiin tavasta, miten kaupunki hoitaa asioita. Päätettiin lähettää kannanotto, 
jonka Pekka laatii. 
Pekka lupasi, että kaavoitustyöryhmä täydennettynä Markulla, lähettää seuran kannanoton 
Helkalle. 
- Ihmeteltiin: Oma Stadi 2020 asiasta ei ole ollut paljon puheita?? 
 
15. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 
 
15.1. Outi on luvannut toimia seurakunnan yhteyshenkilönä vuoden loppuun. Lisäksi 
tarvitaan toinen yhteyshenkilö, sillä srk haluaa perehdyttää jokaisesta tiloja käyttävästä 
ryhmästä kaksi henkilöä palo- ja pelastusturvallisuuteen. Outi ja Timo lupautuivat siihen. 
Avaimia saamme 2 kpl (näistä toinen meillä jo on), nyt ne pitää kuitata henkilökohtaisesti. 
Tintti ja Sinikka avaimen haltijoiksi. Kaavake saatetaan kuntoon ja allekirjoitetaan 
myöhemmin sovittavana aikana. 
 
15.2. Tintti on lähettänyt heinäkuussa seuran ja Käpylä-lehden nimissä Kari Varvikon (ex-
kustantaja, Jauri Varvikon isä) omaisille surunvalittelu -adressin. 
 
15.3. PRH:sta tullut 25.8. vahvistus seuran uusien nimenkirjoittajien rekisteröinnistä. 
 
15.4. Kille ilmoitti, että Museovirastosta oli tullut sähke; DIPLOMI, hienosti tehdystä työstä 
Unescon kansalliseen elävän perinnön luetteloon, jonka hän luovutti raikuvien aplodein 
saattelemana Tintti Karppiselle. Tintti lupasi, että heti kun saamme oman tilan, niin se 
laitetaan sinne seinälle!  
 
15.5. Keskusteltiin Pohjolanaukion Lippakioskin tilanteesta ja mahdollisen kokouksen 
järjestämisestä heidän kanssaan. Nyt kioski on ollut koko kesän kiinni ja surkeassa 
kunnossa. Jartsa ottaa vetovastuun tästä. 
 
16.  Seuraavat kokoukset 
Syksy: Käpylän kirkon Kaappisalissa to 24.9.; klo 17; to 29.10. klo 17; to 26.11. klo 17. 
To 17.12. (Tintillä) klo 18.15 heti joulukalenterin jälkeen.  



 
17.  Kokous päätettiin klo 20.00. 
 
 Pöytäkirjan vakuudeksi 

Tintti Karppinen, puheenjohtaja    Sinikka Varis, sihteeri 


