
 
 

 
 

PÖYTÄKIRJA  HALLITUKSEN  KOKOUKSESTA 

 

Aika: Torstai 25.2.2021 klo 17.00 

Paikka: Etäkokous, Jitsi 

 

Läsnä:  Tintti Karppinen                        Puheenjohtaja 

Rosa Aaltonen 

Bert Bjarland                              Jitsi-koordinaattori 

Pekka Haltia 

Timo Karlsson 

Mervi Mölsä 

Jari Tuovinen 

Kille (Kalevi) Vuorento 

 

Sekä Nökö (Kirsi) Kinnunen               Taloudenhoitaja 

Eija Tuomela-Lehti                     Käpylä-Lehti, liittyi klo 18.05 

 

 

1. Puheenjohtaja Tintti Karppinen avasi kokouksen klo 17.00. Valittiin kokouksen sihteeriksi Pekka 

Haltia. 

2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Hyväksyttiin hallituksen jäsenille etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä vastaavaksi. 

5. Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Kille Vuorento ja sihteeriksi Markku Aho. 

Taloudenhoitajana lupasi jatkaa hallituksen täyttä kannatusta nauttiva Nökö Kinnunen. Sovittiin 

nettiin laitettavista hallituksen, toimihenkilöiden ja työryhmien jäsenten yhteystiedoista. 

   Todettiin, että työryhmät säilynevät ennallaan, ainakaan muutostoiveita ei ole esitetty. Mervi 

Mölsä ilmoitti liittyvänsä Käpylä 100-ryhmään ja ympäristöryhmään, johon  myös Rosa   

Aaltonen  liittyi.  

   Perustettiin uusi Kioski 100-ryhmä, johon nimettiin Sinikka Varis, Leo Sundström, Pekka Haltia  

ja Mervi Mölsä. 

 

6. Päätettiin peruuttaa lauantaille 10.4.2021 suunniteltu Käpylä 100-juhlavuoden pääjuhla. 

Pandemiatilanteen vuoksi ei määritelty uutta juhlan päivämäärää. Ilmoitetaan siitä vasta  

sitten, kun juhla voidaan toteuttaa, ettei tarvitse taas peruuttaa.  



   Puheenjohtaja ilmoitti, että Puu-Käpylä 100 vuotta -kirjan esittely kirjastossa 9.3. on samasta 

syystä siirretty joskus myöhemmin järjestettäväksi.  

   Puheenjohtaja ilmoitti, että vuosikokouksessa julkistettu vuoden käpyläläinen Kirsi Arino sekä 

osa 43:sta Juhlavuoden toimijasta ovat jo saaneet heille vuosikokouksessa myönnetyt 

kunniakirjansa ja loput saavat ensi tilassa. 

 

7. Todettiin, että kaavoitus- ja rakentamistilanne Onnentien koulun ja Otto Iivari Meurmanin 

puiston osalta tulee päivittää. Pekka Haltia ottaa yhteyttä Kaavoitus ja liikenne -työryhmän  

jäseniin. Hän ilmoitti myös, että lausunto Tuusulanväylän kääntämisestä Veturitielle on 

maunulalaisten toimesta jo kauan sitten toimitettu Helsingin kaupungille. 

 

8. Päätettiin tukea Muistomerkki/Rauhanpuisto -aloitetta Koskelaan kouluväkivallan täydelliseksi 

tuomitsemiseksi  ja ehkäisemiseksi.  Nimettiin Seuran puolelta yhteyshenkilöiksi Tintti 

Karppinen, Rosa Aaltonen ja Mervi Mölsä. Puheenjohtaja ilmoitti, että  asiasta adressit.com -

aloitteen tehnyt Pia Vilenius on myös halukas yhteistyöhön, samoin taiteilija Kaarina Kaikkonen, 

joiden molempien kanssa puh .joht. on keskustellut asiasta. He ovat myös työryhmässä 

mukana. Aino Halonen on myös käsitellyt asiaa lehden seuraavassa numerossa ja häntä 

kysytään mukaan työryhmään.  Todettiin edelleen, että hankkeeseen tulisi saada mukaan myös 

nuorisoa, esimerkiksi koulujen kautta.  

   Puheenjohtaja ilmoitti lähettäneensä Antti Kalliomäelle viestin, että Käpylä-Seura tukee 

aloitetta infotaulun saamiseksi Taivaskalliolle. 

 

9. Puheenjohtaja ilmoitti, että Seura ja Tuija Rannikko ovat selvittäneet Käpylä 100-logon 

käyttöoikeudet ja taloudenhoitaja maksanut viime kokouksessa sovitut korvaukset.  

   Puheenjohtaja ilmoitti, että Valokuvaryhmä on saanut Helsingin kaupungilta apuraha Käpylää  

koskevien valokuvanäyttelyiden järjestämiseen. Ryhmä aikoo hankkia rahalla  mm. skannerin,   

joka jää myöhemmin seuran omistukseen.  

 

10. Keskusteltiin kunnallisvaaliehdokkaiden esittäytymisestä ja heidän mahdollisesta 

haastattelemisestaan. Sirkku Lepistö on luvannut koota tiedot kaikista alueen ehdokkaista.  

   Todettiin myös, että mm. Oikeusministeriö selvittää mahdollisuutta kunnallisvaalien 

siirtämiseen nyt päällä olevan pandemian takia.  

   Päätettiin, että halukkaat voivat kuitenkin toimittaa kysymyksiään Sirkku Lepistölle ja että ne 

vastauksineen julkaistaan joko Käpylä-lehdessä tai, jos niitä tulee paljon, netissä,  ja lehdessä 

vain kooste. Sirkku ja muu hallitus pohtivat yhdessä jatkoa.  

   Puheenjohtaja esitteli Eläkeliiton markkinoimaa kävelyfutis -liikuntamuotoa. Päätettiin auttaa  

Eläkeliittoa hankkeen viestimisessä. 

 

11. Pekka Haltia ilmoitti, että hän ja Markku Aho osallistuivat helmikuun alussa OmaStadi-raksaan, 

jossa viimeisteltiin Kylätila Käpylään -hanketta niin, että sillä haetaan yleisesti asukastilaa 

Käpylään. Hanketta ei siis kohdisteta  taloon Pohjolankatu 3-5, mutta se on mainittu eräänä 

mahdollisena tyhjillään olevana kaupungin omistamana tilana Käpylässä. Tämä muutos oli 

välttämätön, koska muutoin hanke ei olisi edennyt edes valmisteluun kaupungin toimesta. 

 

12. Täydennettiin alakerta-kirjoittajien listaa 12.8.2021 saakka. 

 

13. Todettiin, että netissä oleviin Kylätila-adressiin ja Onnentien koulu -adressiin tulee koko ajan 

uusia nimiä.  

   Todettiin, että Käpylä 100 -pääjuhlan 10.4.2021 peruuntuminen tulee ilmoittaa nettisivuilla. 



Päätettiin lähettää jäsenkirje, jossa on jäsenmaksulasku, vuoden 2020 toimintakertomus,  

vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja jäsenmerkki 2021. Sähköpostittomille lähetetään  

paperiversio. 

 

14. Puheenjohtaja ilmoitti osallistuneensa Kotiseutuliiton Kulttuuriympäristöpäivien 

verkkoavajaisiin 4.2.2021.  

   Kotiseutuliiton uutiskirje Hilja on välitetty jäsenille 9.2.2021.  

Kirjattiin tiedoksi ja etäosallistumista varten puh.johtajalle tullut viesti HELKA:n 

”Naapurikahvit” -hankkeesta 3.3.2021 klo 17-19. 

 

15. Muut ilmoitusasiat. Puheenjohtaja mainitsi Karjalatalon  Kalevalanpäivä -tapahtumasta, jossa 

Mikko-Olavi Seppälä kertoo Käpylän kalevalaisista kadunnimistä ja puheenjohtaja, siis Tintti 

Karppinen, esittää kirjoittamansa tekstin nykyajan Lemminkäisen äidistä. Tilaisuus 

suoratoistetaan, paikalle ei koronan takia pääse.  

 

16. Todettiin hallituksen kevätkauden kokouspäivät, to 25.3.2021 ja to 29.4.2021. 

 

17. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.43. 

 

 

 

 

Tintti Karppinen                                         Pekka Haltia 

  Puheenjohtaja                                               Sihteeri   


