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KÄPYLÄ-SEURA ry                        
Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys  
 

Väinölänkatu 8 B, 00610 HELSINKI 

 

 

 

KÄPYLÄ-SEURAN hallituksen kokous to 24.9.2020      
 
Aika  Torstai 24.9.2020 kello 17.00 
 
Paikka Yhdistetty etä- ja läsnäolokokous (kirkolla) 
Läsnä: Tintti Karppinen puheenjohtaja 
  Markku Aho 
  Bert Bjarland 
  Pekka Haltia 

Leo Sundström 
  Outi Takkinen 
    Eija Tuomela-Lehti (Käpylä-Lehti asiassa) 
    Jari Tuovinen 
  Sinikka Varis  sihteeri 
Etänä:   Esko-Jaakko Lehti 
    Kille Vuorento 
 
 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10   
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
3. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 
4. Edellisen kokouksen 24.9. korjattu ja hallitukselle ennen kokousta lähetetty    
    pöytäkirja hyväksyttiin.  
 
5. Kaavoitus ja liikenne      Eea, Hanno, Pekka, Sirkku 

Kansallisesta kaupunkipuistosta oli kokous 27.8.2020. 
HSL-Helsingin seudun liikenne on lähettänyt kyselyn liikenneturvallisuuden 

 parantamiseksi. Useat hallituksen jäsenet olivat siihen jo vastanneet. Bert on 

 laittanut sen myös nettisivuillemme. 

Keskusteltiin töyssyistä ja miten niiden merkinnät erehdyttävästi muistuttavat 
suojatietä. Päätettiin laittaa kirjelmä kaupunginhallitukselle. Pekka laatii. 

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

Rahoitusta tarjolla mm. virkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen. 
Yhteensä avustushauissa on jaossa 13 miljoonaa euroa. Molemmat 
erityisavustushaut järjestetään 21.9.–30.11.2020 ja hankkeet tulee toteuttaa vuoden 
2021 aikana. Ensi sijaisena tavoitteena on luoda laadukkaita sekä helposti 
saavutettavia lähivirkistysalueita ja sitä kautta edistää kansalaisten 
ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa. Avustettaviin hankkeisiin voi sisältyä 
esimerkiksi olemassa olevien reittien ja rakenteiden kunnostamista, uusien 
lähireittien ja niiden palvelurakenteiden, kuten taukopaikkojen, lintutornien, 
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huussien yms. rakentamista, reittien maastoon merkitsemistä ja opasteiden 
laatimista. 

Keskusteltiin, että tästä voisi hakea tukea esim. a) kuntolaitteisiin leikkipaikkojen 
yhteyteen, jotta aikuisilla olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa yhdessä lasten 
kanssa;  b) kioskeihin c)  sadekatosta piknikiä varten ja myös makkaranpaisto- 
mahdollisuutta. Esiin tuli Akseli Toivosen kentän leikkipaikan nurkkaus ja 
Taivaskallio. Päätettiin perustaa ideointiryhmä, johon Jari lupautui vetäjäksi.   

7. Talous ja jäsenistö  
Kokouskutsut niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostia, lähetetään edelleen kirjeinä. 
Yritetään tiedottaa esim. tekstiviestillä ajankohtaisista asioista ja perustaa 
mahdollisesti puhelimeen viestiryhmä.  
 

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

8.1. Elävä joulukalenteri 2020 
Tintti on lähettänyt tapaamiskutsun Käpylän peruskoulun kolmelle opettajalle ja 
heistä kaksi, Johanna Köykkä ja Ville Teittinen ovat luvanneet osallistua luokkansa 
kanssa kalenterin suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteinen tapaamisaika on pe 25.9. 
Käpylä-Seuran puolesta mukana on myös Outi Takkinen. Teemana Mennyt aika ja 
tulevaisuus Käpylän 100 -vuotisjuhlan merkeissä. Ideoita toteutukselle saa ilomielin 
lähettää!  
Kotiseutuliitolta vuonna 2019 saatu apuraha käytetään tähän tarkoitukseen. 
 

8.2. Valokuvanäyttely  
Käpylän tarinat - valokuvanäyttely on lahjoitettu Käpylä-Seuralle. Tintti ja Risu 
hakivat kuvalaatikon Käpyrinteestä 18.9 ja saivat sen säilytykseen tilapäisesti 
kirjaston kellariin. Pitäisi löytää uusi sijoituspaikka. Näyttely laitetaan esille 
pääjuhlan yhteydessä Karjalataloon esim. 2 viikoksi, mikäli talo suostuu.  

 
9. Kylätilayhdistys       Esko-Jaakko, Markku, Pekka 
9.1. Pohjolankatu 3–5 kiinteistön saaminen käpyläläisten käyttöön on edelleen 
 vaiheessa ja nimiä kerätään hakemuksen tueksi. Tapaamisesta päättäjien kanssa 
 ei ole vieläkään päivämäärää tiedossa, mutta jotkut poliitikot ovat luvanneet 
 suhtautua myönteisesti hankkeeseemme. Seuraava Kylätilayhdistyksen 
 kokoontuminen pidetään, kun saadaan uusi luotsimme Gritten Naams mukaan.  
 
9.2. Oma Stadi 2021 -hankkeen ehdotukset 5.10.2020 alkaen.  

Keskusteltiin kylätilan osalta taas ehdotuksen laittamista, mutta päätettiin odottaa 
vielä, miten tapaaminen kaupungin päättäjien kanssa etenee. 
 

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

Juhlavuoden 2020 käpyläläinen Senja Rantanen (104 v.) on kuollut 15.7. 
Käpyrinteessä. Vävypoika soitti asiasta Tintille ja kertoi, että Senja ja koko suku oli 
ollut hyvin tyytyväinen toukokuun Käpylä-lehdessä olleesta hienosta jutusta. 
Juhlavuoden paitoja, kasseja, kortteja ja pinssejä on myyty edelleen ja paitoja tilattu 
60 kpl lisää. Kasseja on myyty 40 kpl kirjastoyhdistykselle ja kaikkia tuotteita on 
edelleen myynnissä Kioski100:lla. Halukkaat voivat ottaa myös itse myyntiin. 
Juhlavuoden logon suunnittelijasta Tuija Rannikosta tehdään haastattelu Käpylä-
lehteen, jolla hän saa hyvää mainosta lisäkorvaukseksi työstään. 
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11. Pääjuhlan työryhmä    Eija, Kille, Markku, Pekka, Timo, Tintti 

Pääjuhlan kutsut pitää saada lokakuun alussa painettua ja jakoon. Pyydetään 
vastauspyynnöt ajoissa. Simo Saarikoski on luvannut tehdä painatuksen. 
Koronarajoitusten takia rajoitetaan lukumäärää 100 (Karjalataloon mahtuu 400 
henkilöä).  Tintti on myös keskustellut Runoryhmän vetäjän ja Musiikkiopiston 
rehtorin Tuuli Talvitien kanssa esiintyjäryhmän koon rajoituksista.  Päätettiin 
videoida ja striimata sille yleisölle, joka ei mahdu juhlimaan. Koronan takia tilanne 
elää, siksi nopeat muutokset/perumiset olisi saatava netti-/ puhelinyhteyksillä 
informoitua. 
Työryhmän yhteistyöpalaveri järjestetään Karjalatalolla lähipäivinä. 
Markku ehdotti, että laitetaan ”juhlapöytä” Kylätilayhdistyksen vaiheista. Pekan 
mielestä se olisi jalostamisen arvoinen asia. 

 
12. Lippakioski 100       Leo, Pekka, Sinikka 

Su 20.9.2020 oli perinteinen (jo kolmas kerta) koiramme Käpylässä tapahtuma. 
Osallistujat toivat myös koiratavaroita kirppismyyntiin/-vaihtoon. Koirat saivat laittaa 
tassunjälkensä Leena Ronkaisen lahjoittamaan kankaaseen. Ideana, että myös 
koirat ovat ”allekirjoittajina” Kylätilamme puolesta. Tämä herätti hilpeyttä ja 
mukavaa tekemistä. Värit tehtiin luonnon kasveista. Pidettiin arpajaiset. Matkassa 
mukana oli Käpylän eläinkauppa lahjoittaen maistiasia, tuotteita ja 
arpajaispalkinnon. Paikalla oli mukavasti porukkaa koirineen. 
Pekka kertoi kioskin adoptio-tilanteesta, joka on voimassa tämän vuoden loppuun. 
Optio on olemassa jatkolle. Keskusteltiin siitä, että käärmetalon valmistuminen toisi 
lisää asiakkaita ja arvoa kioskin pitämiselle. 

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

13.1. Käpylä- Lehti Nro 7/ 2020 on ilmestynyt. Timo oli antanut vuoronsa Timo 
Puumalaiselle. 
Eija kertoi Nro 9 (huom. aineistopäivä) olevan 12-sivuinen. Jauri laittaa siihen kaikki 
juhlatervehdykset. Tämä olisi juhlalehti, johon ehtii kuvat ja selostus juhlasta. 
Nro 7/20 aineistop. 11.9. Ilmestyy 23.9. Alakerran kirjoittaja /Timo Karlsson 
Nro 8/20 aineistop. 16.10. Ilmestyy 28.10. Alakerran kirjoittaja /Tintti Karppinen 
Nro 9/20 aineistop. 6.11. Ilmestyy 18.11. Alakerran kirjoittaja /Markku Aho 
Nro10/20 aineistop. 27.11. Ilmestyy 9.12. 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, jossa 1328 nimeä tähän mennessä. 
https://www.adressit.com/esta_arvokkaan_kulttuurihistoriallisen_alueen_tuhoaminen_helsingin_k

apylassa  
 
13.3. Nettisivusto Bert on hoitanut sivuja ja pitänyt ne hienosti ajan tasalla.  
13.4. Facebook 
13.5. Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com Pari jäsenhakemusta, jotka Bert toimittanut 
jäs.sihteerille.  
 
13.6. Tiedote jäsenille  

Tintti välitti Kotiseutuliitosta seuran jäsenille s-postitse: 
1) Kotiseutuposti 3/2020 - digilehden 14.9 sekä  
2) Uutiskirjeen Hilja 9/2020 kotiseutu- ja paikallistoimijoille 19.9.2020. 
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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:  

a) Suullisen perinteen ringin tapaaminen Teams -kokouksena ma 28.9. klo 10–12.  
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. (Kutsu liitteenä). 
b) Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset Unescon yleissopimuksen 
aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta mukaisiin yhteistyö- ja 
kehittämishankkeisiin. Haku alkaa 31.8.2020 klo 9 ja päättyy 9.10.2020 klo 15. 
- 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. 
 

14.3. HELKA 
- Markku ja Tintti osallistuivat 21.9. Helkan kaupunginosayhdistysten puh. johtajien 
tapaamiseen Oodissa Ma 21.9. klo 17–19. Mukana oli kymmenkunta yhdistysten 
edustajaa. Aiheina mm. koronan aiheuttamat ongelmat toiminnassa, uusia s-
kokouksia mahdollistavat säännöt ym. Tintti kysyi voiko Helkalta saada apua 
pääjuhlan striimaukseen ja Markku ehdotti kyselyä jäsenille nettiosallistumisen 

laajentamisesta.   
- Helka on pyytänyt kannanottoja kaupungille lähetettävään lausuntoon  "Asumisen 
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan. Tintti lähetti siihen ed. 
kokouksessa ja sen jälkeen spostilla tulleet Käpylä-Seuran kommentit 8.9. 
puh.johtaja  Pirjo Tulikukalle. Helka lähetti yhteisen lausunnon 23.9.  kaupungille. 
\Helsingin-kaupunginosayhdistykset-ry_lausunto_AM-2020-toteutusohjelman-
luonnoksesta_23-09-2020.pdf.  
 

15. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 
- Päätettiin maksaa 300 euroa valokuvaryhmälle materiaalikuluja varten, koska he 

 ovat joutuneet maksamaan niitä omista kukkaroistaan. 
- Timolla on syksyllä Perhiksessä näyttely aiheena: Käärmetalon korttelin eri 
vaiheet ja hän lähettää siitä tiedotteen hallitukselle. 

 
16. Seuraavat kokoukset 

Syksy: Käpylän kirkon Kaappisalissa to 29.10. klo 17; to 26.11. klo 17. 
To 17.12. (Tintillä) klo 18.15 heti joulukalenterin jälkeen.  

 
17. Kokous päätettiin klo 19.20 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 Tintti Karppinen, puheenjohtaja    Sinikka Varis, sihteeri 


