
   KÄPYLÄ-SEURA ry                        
   Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys                Väinölänkatu 8 

B, 00610 HELSINKI    

 
PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA  
 
Aika:  torstai 29.10. klo 17 
Paikka:    yhdistetty etä- ja läsnäolokokous, Käpylän kirkon päätyaula  
 
Läsnä: Tintti Karppinen puheenjohtaja 
 Bert Bjarland 
 Pekka Haltia 
 Timo Karlsson 
 Outi Takkinen kokouksen sihteeri 
 Jari (Jartsa) Tuovinen 
Etänä: Markku Aho 
 Kalevi (Kille) Vuorento 
sekä  etänä Kirsi (Nökö) Kinnunen taloudenhoitaja  
          läsnä Eija Tuomela-Lehti Käpylä-Lehti 
 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02. 
(Kokouksessa koettiin vaikeuksia etäyhteyden kanssa ja myöhemmin vaihdettiin Jitsi-
yhteydestä Zoomiin. Lopulta päädyttiin hoitamaan etäosallistuminen puhelinyhteydellä.) 

   
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  

Outi Takkinen valittiin kokouksen sihteeriksi 
3. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 
4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

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

  
5.1. Töyssyt. Kirjaston edessä kuten muuallakin töyssyjen merkinnät muistuttavat erehdyttävästi suojatietä. 
Pekka lähetti asiasta kirjelmän kaupungille (ei kaupunginhallitukselle, kuten ed. kokouksen pöytäkirjaan oli 
vahingossa merkitty). Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu vastasi 20.10. lähettävänsä kirjelmän alueen 
liikennesuunnittelijan vastattavaksi. 
 
5.2. Asukastilaisuus netissä. Sirkku Lepistö lähetti ennen kokousta hallitukselle sähköpostin, jossa hän 
kertoi 28.10. järjestetystä kaupunkiympäristön asukastilaisuudesta. Käsiteltävänä oli mm. Onnentien koulu, 
Kottby Lågstadieskolan ja Tuusulantien kaupunkibulevardi.  
Onnentien koulun asiasta ei tullut mitään uutta, kerrottiin vain, että palaute on ollut kriittistä ja tavoitteena on 
ensi vuonna tehdä kaavaehdotus. Mitään aikataulua tms. ei annettu. Sirkku aikoo soittaa suunnittelija Eeva 
Pirhoselle ja kysellä asiasta tarkemmin. Onnentien koulua koskevassa adressissa on 1340 nimeä.  
Tuusulan kaupunkibulevardin suunnitelmat kuulostivat hurjilta, samainen arkkitehti edistää niitäkin. Sitä 
täytyy seurata tarkasti. 
Ruotsalaisen koulun suunnitelmat käsiteltiin niin nopeasti, ettei Sirkku ehtinyt muodostaa kokonaiskuvaa. 
Tilaisuuden materiaali tulee ilmeisesti myöhemmin nettiin nähtäväksi, ja chat-osiossa esitettyihin asukkaiden 
kysymyksiin, joihin ei nyt otettu kantaa, aiottiin vastata viikon sisällä. 
Sirkku esitti ainakin 6 kysymystä ja odottaa mielenkiinnolla vastauksia. 
 

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

 

Virkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen on haettavissa erityisavustusta 21.9.–30.11.2020. Nämä 

hankkeet on toteutettava vuoden 2021 aikana. Asiaa edistämään on perustettu työryhmä, johon kuuluvat 

Kille, Jartsa, Sirkku ja Hanno Möttölä. Jartsa on lähettänyt ELY-keskukselle kirjelmän aikuisille tarkoitetun 

kuntoilupaikan saamiseksi Akseli Toivosen kentän lasten leikkipaikan yhteyteen. Hän sai vastauksen, että 



kyseisiä avustuksia voivat hakea vain kunnat ja kuntayhtymät. Sovittiin, että Jartsa lähestyy asiassa 

seuraavaksi Helsingin kaupunkia. 

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

Vakuutusmaksun palautus. Työeläkevakuutusyhtiö Varma palauttaa liikaa perittyä vak.maksuja  
54,19 euroa.     

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

 
8.1. Elävä joulukalenteri 2020  

Tintti on lähettänyt kalenteripohjan 29.9. ja lähettää vielä muistutuksena päivitetyn version 30.10. 
mennessä varauksia varten kaikille aiemmin mukana olleille tahoille ja yhdyshenkilöille. Muun muassa 
musiikkiopisto, kirjastoyhdistys ja Käpylän Druzhba ovat jo varanneet tapahtuma-aikoja. 

8.2. Taideprojekti  
Käpynetin kautta on saapunut Elli Isokosken vetämän Myrskyryhmän esite taideprojektista, joka on 
tarkoitettu ilman nettiä oleville ikäihmisille. Esitteen levittämiseen sähköpostittomille jäsenillemme 
kannustettiin. 

8.3. OmaStadi  
Tintti on käynyt kirjeenvaihtoa uuden stadiluotsin Gritten Naamsin kanssa kaupungin OmaStadi-
hankkeen nettisivustosta ja sen kartalla olevien virheiden korjaamisesta.  

  

9. Kylätilayhdistys     Esko-Jaakko, Markku, Pekka 

 
9.1. Adressit  

Kylätilan saamiseksi oli 20.10. mennessä kerätty nettiadressiin 802 nimeä ja paperilistoille yhteensä 
792 nimeä. Kaikkiaan siis 1594 allekirjoitusta, joka on noin 20 % Käpylän asukasmäärästä. Myös 
lähiseudun kaupunginosayhdistysten hallitukset saatiin mukaan allekirjoittajiksi. Pekan ja Heikki 
Takkisen audienssi Anni Sinnemäen luo siirtyi sairaustapauksen vuoksi tiistaille 27.10. Pekka kertoi, 
että puolituntinen tapaaminen oli hyvin positiivinen, ja sen yhteydessä luovutettiin paperiset ja 
sähköiset allekirjoitukset sekä koirien tassukannanotot. 
Pekka kertoi, että tapaaminen Nasima Razmyarin kanssa on vielä tulossa, sillä vaikka haettava talo on 
kaupungin, sen toimiala kuuluu Nasiman tehtäväkenttään.      

9.2. OmaStadi 2021 
-hankkeen ehdotukset piti lähettää 25.10.2020 mennessä. Markku on hoitanut idealistalle mukaan 
ehdotuksen Käpylän Kylätilasta osoitteessa Pohjolankatu 3–5. 
Pekka on lähettänyt kaupungille stadiluotsin ohjeen mukaisen palautteen Kylätila Käpylään -asiasta. 
Palaute on kirjattu 24.10. saapuneeksi, ja odotamme siihen vastausta. 

9.3. Uusi stadiluotsi  
Gritten Naams oli asukkaiden tavattavissa kirjastossa to 22.10. klo 16-19. Markku, Pekka ja Tintti olivat 
tapaamassa ja keskustelivat etupäässä kylätilahankkeen edistämisestä.   

 

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

10.1. Perhis - elämää Käpylässä -kirja  
Kirjan julkaisutilaisuus ja valokuvanäyttelyn avajaiset olivat 25.10. Mäkelänkatu 78-82 M-talon 
kerhotilassa. Tintti vastaanotti Käpylä-Seuralle lahjoitetun kirjan ja onnitteli sen ja hienon 
valokuvanäyttelyn toteuttajia seuran ja kaikkien käpyläläisten puolesta. Kokouksessa annettiin 
Timolle aplodit suuresta työstä.  
Näyttely on avoinna 15.11. asti keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15-18 ja sunnuntaisin 14 -17. 

10.2. Käpylän sähkökaappinäyttely ”Kalevala tänään”  
24 taiteilijaa, 23 teosta ja 28 kaappia löytyvät kartalta https://kapylansahkokaapit.net/. 
Klikkaamalla saa tietoa työstä, taustoista ja taiteilijoista. 

10.3. Juhlavuoden näyttely 
Käpylän historiasta kertova juhlavuoden valokuvaryhmän näyttely jatkuu toistaiseksi Käpy-
Grillissä. 

10.4. Kyläjuhlat Käpylä 101 
Liisa Sipponen Käpylän Kulttuuriyhdistyksestä tiedotti, että Kyläjuhlat Käpylä 101 järjestetään 
lauantaina 29.5.2021. 

 
11. Pääjuhlan työryhmä  Eija, Kille, Markku, Pekka, Timo, Tintti 
 
11.1. Pääjuhla la 10.4.  



Juhlatoimikunta kokoontui 1.10. Tintin kotona ja päätti siirtää pääjuhlan keväälle. Karjalatalosta varattiin pian 
sen jälkeen tilat lauantaiksi 10.4. klo (13) 14 -17. Apulaispormestari Nasima Razmyarin avustaja ilmoitti 
uuden ajan sopivan, samoin Runoryhmä ja räppärit.   
Tintti vei juhlavuoden käpyläläisille Rauha Kaarloselle ja Silva Salvénille kortit, joissa kerrottiin pääjuhlan 
uusi aika.        

 
12. Lippakioski 100   Leo, Pekka, Sinikka 
 
Sinikka ja Leo ovat pitäneet kioskia auki torstaisin klo 15-18 ja sunnuntaisin klo 15-18. Aukioloa jatketaan 
vielä torstaina 5.11. Juhlavuoden paitoja, kasseja, kortteja ja pinssejä on edelleen myynnissä ja muina 
aikoina ostamisesta voi sopia Sinikan kanssa. 
Päätettiin uusia adoptiosopimus ennen vuoden vaihtumista.    

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

 
13.1. Käpylä-Lehti Nro 8/ 2020 on ilmestynyt 28.10. 
.   
Nro Takaraja  Ilmestyy  Kirjoittaja 
9.            6.11.  18.11.   Markku 
10.            27.11.    9.12.  Pekka  
1 / 2021 ?  ?  ? 
2 / 2021 ?  3.3.  ? 
3/ 2021 ?  31.3.  ? 
4/ 2021 ?  5.5.  ? 
 
Keskusteltiin Käpylä-Lehden tulevaisuudesta ja todettiin, että seuran hallitus on erittäin tyytyväinen Eijan 
työhön. Sovittiin palaverista, johon osallistuvat Eija, Jauri Varvikko, Susanna Wilander, Tintti ja Kille.    
 

13.2. Adressit.com -sivuilla on edelleen nämä listat allekirjoituksia varten: 

KYLÄTILA KÄPYLÄÄN   (https://www.adressit.com/kylatila_kapylaan) 27.10. oli 804 nimeä  

Toinen adressi on Onnentien koulun puolesta.  

https://www.adressit.com/esta_arvokkaan_kulttuurihistoriallisen_alueen_tuhoaminen_helsingin_kapylass

a  
 
13.3. Nettisivusto Tintti lähetti tiedon nettisivuston vanhentuneista yhteystiedoista Käpylä 100 -ryhmälle.  
13.4. Facebook    
13.5. Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com 
 Sähköpostin kautta on tullut yksi uusi jäsen ja pankin ilmoitus kohdan 7. vakuutusmaksusta.   
13.6. Tiedote jäsenille  
Tintti laati jäsenille tiedotteen, jonka Kaija Rantanen lähetti jäsenistölle.   
   
14. Muut järjestöt ja tapahtumat 
 
14.1. Museovirasto:  
Suullisen perinteen rinki tapasi Teams-kokouksena ma 28.9. Paikalla oli Tintti.  Ideoitiin ensi vuoden alkuun 
perinnepäivää, jossa mm. stadin slangi olisi mukana.  
 
14.2. Kotiseutuliitto:  
Mestarit ja kisällit -hankkeeseen kuuluva Yhteisöt elävät Uudellamaalla -verkkotyöpaja pidettiin ke 21.10. 
Tintti osallistui ja kertoi Käpylän osuudesta. Palaverin jälkeen lähetetyssä raportissa oli mainittu useita 
Käpylässä toteutettuja tapahtumia. Myös Käpylä-peli kiinnosti.  
Kotiseutupäivät järjestetään Kokkolassa 20.–21. marraskuuta 2020 ja Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään 
lauantaina 21.11. teemalla Perinne on voimaa – Tradition är styrka. 
Bert kertoi, että Kotiseutuliitolta anottua apurahaa Käpylän kaupunkipolkujen siirtämiseksi 
kännykkäopasteisiksi ei saatu. Koska asiaa pidettiin erittäin kannatettavana ja Bertin laatimaa anomusta 
hyvin perusteltuna, päätettiin jatkaa rahoituksen etsimistä esimerkiksi Helsingin kaupungilta. 
 
14.3. HELKA   

Helkan lähettämä kysely mm. koulutuksesta ja vertaistoiminnasta on välitetty kaikille hallituksen jäsenille ja 
toimihenkilöille 19.10. Vastausaikaa on sunnuntaihin 1.11. asti. Linkki kyselyyn 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc29spqOj6HYml4Ge43tpo0VPPQl4MzyIjWQSuIkMl0aIPDpg/vi
ewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 



 
15.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 
  
Kaupungin 3.12. ilmestyvään Kvartti-lehteen tulee juttua Käpylästä, haastateltuina uusi jäsen Elisa Kuulas ja 
Tintti. 
Markku selvittää Teams-kokouksen mahdollisuutta ennen seuraavaa kokousta. 
(Kokouksen jälkeen Tintti muisti: 
  - Ykkösen ratikka täyttää 95 vuotta ke 18.11. 
  - Käpylä-Seuran rekisteröimisestä tulee 4.12. tasan 80 vuotta. 
Näihin asioihin palataan sähköpostitse.) 
   

16.  Seuraavat kokoukset 
 
Uusien sääntöjen mukaisesta syyskokouksesta ei tehty päätöstä, sillä sääntömuutosta ei ole vielä 
rekisteröity.   
Seuraavat hallituksen kokoukset: to 26.11. klo 17 Käpylän kirkon Päätyaulassa (huom! väljemmät tilat) 

       to 17.12. (Tintillä, jos korona suo) klo 18.15 joulukalenterin jälkeen.  

   
17. Kokous päätettiin klo 19.15 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Tintti Karppinen, puheenjohtaja  Outi Takkinen, sihteeri 
 


