
   KÄPYLÄ-SEURA ry                        
   Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys    Väinölänkatu 8 

B, 00610 HELSINKI   

 
PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 
 
Aika: torstai 26.11.2020 klo 17 
Paikka:   Etäkokous, Teams 
 
Läsnä: Tintti Karppinen puheenjohtaja 
 Markku Aho 

Bert Bjarland 
 Pekka Haltia  paikalle 17.15 
 Sirkku Lepistö  paikalle 17.15 
 Leo Sundström 
 Outi Takkinen 
 Jari (Jartsa) Tuovinen 
 Kalevi (Kille) Vuorento 
 Sinikka Varis  sihteeri 
 Kirsi (Nökö) Kinnunen taloudenhoitaja 
 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04. 

Kokous pidettiin Teams-sovelluksella etänä, Jartsa koordinoi.  
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  
3. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 
4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

Lähetetty kaikille 10.11.2020. Sen jälkeen korjattu nimi Susan Wilander. 
 
5. KAAVOITUS JA LIIKENNE   Eea, Hanno, Pekka, Sirkku 
 
5.1. Hidastetöyssyt Pekka lähettänyt kirjelmän hidastetöyssyistä kaupungille ja saanut vastauksen, että 
kirje  välitetty ja pyydetty alueen liikennesuunnittelijaa vastaamaan  
 
5.2.  Taivaskallio ja Onnentien koulu  Sirkku välitti 12.11. 2020 hallitukselle  Uutta Keski-Helsinkiä 
tilaisuudessa asukkaiden esittämiin kysymyksiin kaupungilta saadut vastaukset sekä tekemänsä koosteen 
koulua ja Taivaskalliota koskevista  vastauksista.  Sirkku sai Antero Kunnaksen kiinni, mutta hän ei 
suostunut kertomaan tilanteesta ennen kuin esitys tulee nähtäväksi, silloin saa esittää kommentit.  
Taivaskallion asukkaat järjestävät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille kävelykierroksia Onnentien 
koulun ympäristössä joulukuussa. 
Päätettiin, että Sirkku tekee kaupungin kansliaan tiedotteen asukkaiden kommenteista. . 
 
5.3. Pohjolankatu 3-5. Nettipalaverissa kylätilasta ilmeni uhkaava suunnitelma, että kaupunki kaavoittaisi 
Pellavan tontin kahteen osaan ja rakentaisi sinne toisen rakennuksen. Pekka kertoi, että vastaukset olivat 
ympäripyöreitä, että olipa Sinnemäeltä ”heitto”. Tintti sanoi palaverissa, ettei museovirastokaan taatusti tule 
hyväksymään suojelualueella sellaisia kaavamuutoksia ja että on vaikea kuvitella, mikä muu taho toteuttaisi 
paremmin yhteisökäyttöä siihen tarkoiteussa rakennuksessa kuin näin monen alueen asukasjärjestön 
kylätila. Eli seuran mielestä ei käy, että se myydään kilpailutuksella ulkopuoliselle ostajalle . 
 
 
6. YMPÄRISTÖRYHMÄ     Jatta, Kaija, Leo, Markku, Risu, Sinikka, Tintti 

 
6.1. Ks. Harus-puiston tuki kirje kohta 9. 
6.2. Kestävä kaupunki -ohjelman kyselyn vastausaika pidennettiin 25.11. 2020 asti. Kille välitti viestin 24.11. 
6.3. Kestävä kaupunki -ohjelman vuosiseminaari 2.12.202 
 

7.TALOUS JA JÄSENISTÖ    Kaija, Nökö, Kille, Esko-Jaakko 

Nökö ilmoitti ettei mitään erityistä tiedotettavaa. Seuran käteisvarat hoidettava pankkiin 31.12. mennessä.  



8. YHTEISTYÖRYHMÄ   Esko-Jaakko, Jari, Kaija, Outi, Tintti 
 
8.1. Elävä joulukalenteri 2020.  Kalenterin ohjelma on valmis ja se lähetettiin ajoissa marraskuun lehteen 
julkaistavaksi. Loppuosa 15–24.12. julkaistaan joulukuun numerossa. Bert laittoi ohjelman nettiin. Ohjelmaa 
on joka päivälle ja peruskoulun 2.A luokka on tehnyt luukut ja pohjan kirjaston ison salin takaseinää varten 
opettajansa Johanna Köykän johdolla. Kirjasto suljetaan osittain koronan takia ja se vaikeuttaa kalenterin 
toteuttamista. Pe 27.11. 2020 laitetaan kalenteri kuitenkin takaseinälle ja vitriiniin näyttely. 
 
8.2. Oma Stadi Pekka on käynyt kirjeenvaihtoa kylätilan saamiseksi ehdolle Oma Stadi hankkeeseen. Sitä ei 
voi määräysten mukaan kohdistaa yhteen taloon, jotta se ei ole ristiriidassa  kaupungin suunnitelmien 
kanssa. Pekka laatinut asiasta kirjeen.  (Liite 1) 
 
9. KYLÄTILAYHDISTYS     Esko-Jaakko, Markku, Pekka 
 
9.1. Nimilistat   26.11. 2020. mennessä nimiä kerätty nettiadressiin 806 ja paperilistoille 792 nimeä. 
Kaikkiaan siis 1598 allekirjoitusta. Pekka Haltia ja Heikki Takkinen luovuttivat listat Anni Sinnemäelle 
27.10.2020. Päätettiin jatkaa nimien keräämistä niin kauan kunnes asia on ratkennut. (ks. 13.2.)  
9.2. Kylätilayhdistyksen vuosikokous oli 24.11.2020. Pekka:  
 
9.3. Viesti Käpylän kylätilan puolesta osoitettu  Kaupunginhallitukselle  24.11.2020. Allekirjoittajat Titta 
Leikkari ja Merja Tuukkanen.  
Kirjeessä asukaspuisto Haruspuiston eläkkeellä olevat työntekijät perustelevat hienosti, miksi oman kylätilan 
saaminen Käpylään on tärkeää mm. yhteisöllisyyden ja aktiivin, kaikkia ikäluokkia koskevan 
asukastoiminnan mahdollistajana. (liite 2) 
 
 
10. KÄPYLÄ 100 VUOTTA             Koko hallitus + tuottajat ja Käpylän Kulttuuriyhdistys 
 
10.1. Viides juhlavuoden käpyläläinen on Karl Johansson Heseva-kodista. Hän täyttää 100 v. 
20.12.2020. Tintti vei ruusun 21.11. 2020 Rauha Kaarloselle, joka täytti 100 vuotta. Vielä ehtii ilmoittaa, jos 
on tänä vuonna 100 v. täyttäviä tai sitä vanhempia käpyläläisiä.  
10.2. Käpylän historiasta kertova juhlavuoden valokuvaryhmän näyttely jatkuu toistaiseksi  Käpy-Grillissä. 
 
11. YKKÖSEN RATIKKA 95 VUOTTA 
 
Ke 18.11. 2020 klo 18 -19 oli päättärillä juhla tervapatojen ja lyhtyjen kera. Seura tarjosi glögiä ja pipareita ja 
sateesta huolimatta paikalla oli runsaasti porukkaa. Runoryhmä esitti ratikka-aiheisia runoja, Tintti soitteli 
haitaria ja Kioski-100:lta oli myynnissä juhlavuoden tuotteita. Outi Takkinen ja Pirkko Aho kävivät viemässä 
jokaiselle klo 18–19 välillä tulevalle ratikkakuskille glögiä ja piparin ja juhlavuoden kortin onnittelutekstin kera.  

Käpylä-Lehteen tulee kuvan (Jarkko Huovinen) kanssa juttu kuljettajien huomioimisesta. 
Lippakioski oli koristeltu vuoden 2015 elävän joulukalenterin pohjakuvalla, joka oli ratikka täynnä tonttuja 
sekä juhlavuoden logoilla ja Käpylä-pelin suurennoksella!  Aiempien vuosien synttäriajelujen kuski Kalle 
Henriksson ja rahastaja Daniel Federley tulivat myös paikalle ja saivat juhlavuoden kassit ja kortit. 

Kiitos Park-hotellille glögin lämmittämisestä, sitä meni 10 litraa. Killelle kiitokset ratikka-aiheisesta 

diasarjasta. 
 
12. LIPPAKIOSKI 100   Leo, Pekka, Sinikka 
Kioski-100 oli vielä auki su 15.11. 2020  klo 15–18.00 . Roskapoliisi Heini Manninen oli Vantaan energialta  
puhumassa kierrätyksen tärkeydestä. Tapahtuma sai kyläläisiä mukavasti paikalle. 
Juhlavuoden paitoja, kasseja, kortteja ja pinssejä on edelleen myynnissä ja muina aikoina ostamisesta voi 
sopia Sinikan kanssa.  Pekka on ottanut yhteyttä Anne Salmiseen kioskin adoptiosta vuodeksi 2021, 
toistaiseksi  tuloksetta     
 
13. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ   Eija, Bert, Kille, Pirjo 
13.1. Käpylä-Lehti Nro 9/2020 on ilmestynyt 18.11. Markulla hyvä alakerta. Lehden jakelu ei toiminut 
Lippakiska 100:lle, jonka postilaatikko olisi hyvä mainita myös Käpylä-lehden mediakortissa noutopisteenä. 
Tintti lupasi lähettää alakerran kirjoitusvuoroista 2021 listan kaikille hallituksen jäsenille valittavaksi. 
 
Nro Takaraja  Ilmestyy  Kirjoittaja 
10 /020 27.11.  9.12.  Pekka  
1 / 2021 15.1.  27.1  ? 
 
 



13.2. Adressit.com -sivuilla on edelleen nämä listat allekirjoituksia varten: 
KYLÄTILA KÄPYLÄÄN   (https://www.adressit.com/kylatila_kapylaan) 26.11. 2020 oli 806 nimeä.  
Toinen adressi on Onnentien koulun puolesta, jossa 1366 kpl allekirjoittajaa. 
https://www.adressit.com/esta_arvokkaan_kulttuurihistoriallisen_alueen_tuhoaminen_helsingin_kapylassa 
 
13.3. Nettisivusto Bert päivittänyt jatkuvasti.  
13.4. Facebook Kille hoitanut päivitystä.  
13.5. Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com  Ei tullut postia. 
13.6. Tiedotteet  jäsenille  
Jäsensihteeri Kaija Rantanen välitti tiedotteen 13.11. kaikille seuran s-postin omaaville jäsenille. Aiheena 
ykkösen ratikkajuhla ja Lippakiska  100:n aukiolo marraskuussa.  
Tintti lupasi laatia joulukuussa toisenkin tiedotteen loppuvuoden tapahtumista ja tehdä myös paperiversion 
niille, joilla ei ole sähköpostia. Mukaan juhlavuoden kortti hyvityksenä, kun spostilla on lähetetty enemmän 
tiedotteita.   
 
14. MUUT JÄRJESTÖT JA TAPAHTUMAT 
 
14.1. Kotiseutuliitto: 
Tintti laatinut Mestarit ja kisällit-hankkeeseen raportin saadusta 500 eurosta joulukalenteria varten ja 
lähettänyt sen 13.11.2020 Kotiseutuliitolle ja Käpylä-Seuran hallitukselle ja toimihenkilöille. 
Kotiseutupäivät Kokkolassa 20.-21.11.2020. Avaustapahtuma välitettiin suoratoistona jäsenille  ja Tintti 
seurasi sitä. Näyttelijä Oona Airola piti hienon puheen kotiseudun merkityksestä . Vuosikokoukseen ei voinut 
osallistua etänä. 
 
14.2. HELKA 
Helkan vuosikokous oli etänä ti 24.11.2020 ja Tintti osallistui seuran edustajana. Uudet säännöt hyväksyttiin 
pienin muutoksin. Tintti ehdotti toimintasuunnitelman yhteydessä, että Helka voisi tukea jäsenten kylätila- ja 
muita hankkeita, jos jäsenyhdistykset kannattavat. Asia luvattiin ottaa seuraavassa Helkan hallituksen 
kokouksessa esille. 
 
14.3 Kallio-Seura ilmoitti täyttävänsä 80 v. 12.10.1940. Mutta silloin perustettiin Sörkan Gibat, johon pääsi 
vain pojat/miehet. Gimmojen perustava kokous pidettiin 23.2.1941. Käpylä-Seura on siis edelleenkin 
Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys. Se perustettiin jo keväällä 1940 ja säännöt rekisteröitiin 4.12.1940. 
 
 
15. ILMOITUS- JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
15.1. Loppuvuoden kirjastoillat peruttu koronan takia.  
 
15.2. Käpylä-Seuran rekisteröimisestä tulee 4.12.2020 tasan 80 vuotta. Taivaskalliolle laitetaan silloin viiri 
salkoon. Tintti selvitti Käpylän Leijonilta avaimen saannin ja Sirkku lupasi hoitaa viirin noston ja laskemisen.  
 
15.3. Keskusteltiin Jukka Järvisen kaupunginhallitukselle tekemästä aloitteesta: Juoksuportaat 
Taivaskalliolle. Ei saanut kannatusta, koska autoilu lisääntyisi, mistä saisi parkkipaikkoja ja ennen kaikkea 
Taivaskallion ainutlaatuinen luonto kärsisi portaiden vaatimasta isosta rakennelmasta. Portaita sinänsä 
kannatettiin ja päätettiin miettiä, löytyisikö alueeltamme sopivampaa paikkaa.  
Päätettiin yksimielisesti ehdottaa kaupungille, että huipulle vievälle Pekka Jokipaltion tielle laitetaan 
jyrkimpiin kohtiin kaiteita kävelijöiden tueksi.  
 
 
16. SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Seuraava hallituksen kokous etänä to 17.12. 2020 klo 18.15 joulukalenterin jälkeen. 
 
17. Kokous päätettiin klo 18.38 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Tintti Karppinen, puheenjohtaja  Sinikka Varis, sihteeri 
 



LIITE 1  Käpylä-Seuran hallituksen kokouksen 26.11.2020  pöytäkirjaan kohta 8.2. 

 

KYLÄTILA  OMASTADI -HANKKEENA  2020 

Kylätilahanketta ei voi kohdistaa Pohjolankatu 3-5 -taloon, vaan yleensä asukastilan saaminen Käpylään on 

lähtökohta. Esteenä on se, että kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen tuonkaltaisten kohteiden myynnistä 

(ja VALMISTELEE kyseisen talon myyntiä avoimella kaupalla!) Hanketta ei myöskään voi kohdistaa 

kaupungin ulkopuolisen tahon, eli esim. jonkin järjestön toimintaa varten. Kuinka se kuitenkin hyväksyttiin 

samanlaisena vuoden 2019 -hankkeeksi? Remonttiin 270 000 € ja kahden vuoden vuokriin 50 000 €, 

yhteensä 320 000 €. Hankkeen kehittelyä tulee siis edelleen jatkaa annetuissa puitteissa. 

VAIHTOEHTOJA 

Eikö kaupunki voi itse päättää mitä omaisuudellaan tekee, jos myy niin kenelle myy, ja millä ehdoilla? 

Tapanilan ennakkopäätöstä ei kuulemma voi noudattaa, koska ”kohteesta on ollut muutakin kiinnostusta” 

(Sinnemäki 6.11.2020). Rahako siis tässäkin ratkaisee?  

Kaupungilla on myös periaate, että kullakin kaupunginosalla olisi jonkinlainen kaikille avoin 

kokoontumistila. Niitä ei kuitenkaan rakenneta järjestelmällisesti, vaan kunkin kaupunginosan tilannetta 

tarkastellaan erikseen (Sinnemäki 27.10.2020). 

Nyt Käpylässä on mitä ilmeisin asukastilan tarve, mm. täydennysrakentamisen mukanaan tuomien noin 

5000 uuden asukkaan tarpeisiin. Paitsi Helsingin kaupungin, myös valtiovallan johto on kiinnittänyt 

huomiota syrjäytymisen estämiseen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen. Käpylässä on keskeisellä 

paikalla kaupungin omistama vapaa, yksinomaan yhteisölliseen käyttöön tarkoitettu ja äskettäin jopa 

päiväkotimääräykset täyttäväksi remontoitu toimitila, sen pääkäyttäjäksi ilmoittautuneet kolme 

käpyläläistä yhdistystä sekä vähintäänkin 15 muuta käpyläläistä yhdistystä.  

Mikä estää tämän yhtälön täyttymisen? Kaupunkiympäristölautakunta päättää toimitiloista, mutta toiminta 

asukastiloissa kuuluu pääosaltaan Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan toimialaan. Sen vuoksi 

pyydämmekin siltä mahdollisimman voimakasta tukea hankkeellemme. Apulaispormestari Nasima Razmyar 

on jo luvannut tavata meidät asian merkeissä lähiaikoina. 

MITEN  ETENEMME? 

1. Pyrimme saamaan Pohjolankatu 3-5 talon pois myyntilistalta (sen olemme jo pari kertaa tehneet, 

    tuloksetta). 

 

2. Esitämme ensisijaisena vaihtoehtona, että Helsingin kaupunki vuokraisi talon Käpylän 

    Yhdyskuntaklubi ry:lle, Käpylän Kylätilayhdistys ry:lle ja Käpylä-Seura ry:lle Käpylän asukastilaksi. 

 

3. Jos se ei onnistu, selvitämme, onko myynti neuvottelumenettelyllä todella mahdotonta, mihin se 

    kaupungin ilmoitus perustuu? 

 

4. Hankkeelle haetaan lisää kannattajia ja julkisuutta. 

 

Käpylän Kylätilayhdistys ry 

Pekka Haltia, puheenjohtaja 

 

 



LIITE 2   Käpylä-Seuran hallituksen kokouksen 26.11.2020  pöytäkirjaan kohta 9.3. 

 
Lähettäjä: Titta Leikkari <titta.leikkari@gmail.com>  Päiväys: 24. marraskuuta 2020 klo 10.02.03 UTC+2 

Vastaanottaja: Merja Tuukkanen <menta.tuukkanen@gmail.com> 

Aihe: Käpylän kylätila 

    Helsingissä 24.11.2020  

Helsingin kaupunginhallitukselle 

Haluaisimme mielellään kiittää Helsingin kaupunginhallitusta Käpylän kylätila-hankkeen puoltamisesta. 

Ymmärrystä ei vielä ole tullut tälle Käpylän kyläyhdistyksen ja asukkaiden yhteiselle, tärkeälle hankkeelle. 

Kylätilan merkitys yhteisölle on valtava. Jo eläköityneinä, asukaspuisto Haruspuiston työntekijöinä, meillä 

on myönteistä käytännön kokemusta yhteisen kylätilan merkityksestä asukkaille ja monille alueen 

toimijoille. 

Vuonna 1992 aloitimme toiminnan suunnittelun tulevaan leikkipuistoon. Alusta asti oli selvää, että 

ottaisimme suunnitteluun mukaan alueen asukkaita ja muita toimijoita. Ennen puistorakennuksen 

käyttöönottoa vuonna 1993 pidimme Meri-Rastilassa asukasiltoja 10 kertaa ja tapaamisiin osallistui 

runsaasti asukkaita,  

30-40 henkeä. Asukasilloissa oli mukana myös Hyvä Vuosaari-projektin vetäjä Marja-Leena Jormanainen ja 

yhdyskuntatyöntekijä Seija Välimäki. Myöhemmin mukaan tuli Meri-Rastilan Korttelitalo, jossa toimii koulu, 

nuorisotalo, päiväkoti ja seurakunta.  

Asukasilloissa mietimme, millaisia toiveita ja haaveita asukkailla oli. Taloa alettiin nimittää heti asukaspuisto 

Haruspuistoksi. Monenlaista asukastoimintaa alkoi viritä, mm. vauvamuskari, kahvila & soppakuppila, 

kuvataideaamut, lauluaamu, puistojumppa, kirpputorit, juhlat ja retket. Asukaspuistosta tuli kylän keskus. 

Käpylässä kylätilan suunnittelusta vastaa Käpylän kyläyhdistys, joka on tehnyt loistavaa työtä 

kylätilahankkeen edistämiseksi. Kylätila, jota ei Käpylässä vielä ole, mahdollistaa asukkaiden ja 

kyläyhdistyksen monenlaisen toiminnan. Käpylälle ja käpyläläisille on ensiarvoisen tärkeää saada oma 

”kotipesä”,  kylätila, Käpylään. 

Meri-Rastilan kokemuksesta tiedämme varmuudella, että vakiintunut yhteinen paikka luo aktiivista 

asukastoimintaa, luo yhteishenkeä ja synnyttää välittämisen kulttuuria omasta ympäristöstä ja muista 

ihmisistä. ”Koko kylä kasvattaa” myös meitä aikuisia eikä vain lapsia. 

Yhteinen toiminta rohkaisee asukkaita myös jakamaan omaa osaamistaan ja ottamaan osaa yhteisiin 

kylätilan tapahtumiin. Mitä kaikkea syntyäkään, kun asukkaiden tiedot ja taidot kohtaavat, vain mielikuvitus 

on rajana! 

Eikä pidä unohtaa, että jokainen ryhmä ja yhdistys koostuu aina alueen asukkaista. 

Tehkäämme yhdessä hyviä muistoja huomiselle ikiomassa kylätilassa! 

Haruspuiston perustajat 

Merja Tuukkanen 

Käpylän ilmastomummo 

”Käpylä 100 Juhlavuoden” piharyhmän jäsen 

 

Titta Leikkari 

Käpylän ilmastomummo 

Puistokummi 


