
KÄPYLÄ-SEURA ry  
Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys  

Väinölänkatu 8 B, 00610 HELSINKI  

 
HALLITUKSEN KOKOUS 
PÖYTÄKIRJA 
   
Aika: torstai 25.3.2021 klo 17 
Paikka: etäkokous, Jitsi, tarvittaessa myös puhelin. 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Läsnä:  
Rosa Aaltonen, Markku Aho, Bert Bjarland, Pekka Haltia, Esko-Jaakko Lehti (osan aikaa), Timo Karlsson, 
Tintti Karppinen, Nökö Kinnunen, Sirkku Lepistö, Mervi Mölsä,  Eija Tuomela-Lehti, Kille Vuorento. 
  
 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
    
3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
5.   KÄPYLÄ 100 VUOTTA 
5.1. Pääjuhlan uusi aika 
Päätettiin, että Käpylä 100v- pääjuhlan järjestämisestä päätetään toukokuun 2021 kokouksessa. 
  
5.2. Puu-Käpylä 100 vuotta -kirjan esittely tullee kirjastoon syksyllä ja mahd. myös arkkitehtuurimuseoon. 
 
5.3. Kunniakirjat Kaikille muille vuosikokouksessa julkistetuille Juhlavuoden toimijoille on toimitettu 
kunniakirjat paitsi em. kirjan tekijöille, joille annetaan julkistamistilaisuudessa. He ovat saaneet digimallin.  
 
6. KAUPUNKIPOLKU MOBIILILAITTEISIIN  
 
Päätettiin hakea 1500 € avustusta Helsingin kaupungilta kännykkäavusteisen kaupunkipolku-sovelluksen 
tekemiseen siten, että sovellus olisi käytettävissä Helsinki-päivään 12.6.2021 mennessä. Momeo-yritys 
osallistuu myös sovelluksen tekemisen kustannuksiin. Marja Hakola on luvannut hoitaa hakemuksen 
tekemisen. 
 
 
7. KAAVOITUS JA LIIKENNE    
7.1. Onnentien koulu  
Helsingin kaupunkiympäristö järjestää "Uutta Keski-Helsinkiä" tilaisuuden 14.4. klo 17.00 

verkkotapahtumana. Asialistalla mm. Onnentien koulun kaavamuutos. Sirkku soitti pe 19.3.arkkitehti 
Jouko Kunnakselle koskien kaavamuutosta, muutostyön valmistelusta ei uutisoitavaa. 

 
7.2. Otto Iivari Meurmanin puisto 
Ruotsinkielisen alakoulun laajennuspiirustukset on hyväksytty.  
 
 
8. YMPÄRISTÖRYHMÄ     

8.1. Koskelan puisto -aloite 
Työryhmässä Mervi, Rosa, Sirkku ja Tintti Käpylä-Seurasta. Lisäksi Pia Vilenius, joka teki Adressit.com -
sivulle vetoomuksen. Tintti keskustellut myös taiteilija Kaarina Kaikkosen kanssa, joka tuli myös mukaan.  
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen on tehnyt valtuustolle aloitteen ja Tintti soitti 
hänelle 17.3. Ajatukset menivät yksiin ja sovittiin että pidetään työryhmä ja hän toisemme ajan tasalla. 
Netissä useita kansalaisaloitteita koskien koulukiusaamista. 



 
Päätettiin lähettää kirjelmä Helsingin kaupungille yhteisötaideteoksen saamisesta Koskelan sairaala-alueelle. 
Kirjelmä liitteenä. 
 
 
8.2. Taivaskalliolle infotaulu 
Antti Kalliomäki lähettänyt 6.3. viestin, että ehtii nyt alkaa edistää asiaa.  
 

9.TALOUS JA JÄSENISTÖ     

9.1. Jäsenmaksut 2021 
Seurataan jäsenmaksujen kertymistä.   
9.2. Valokuvaryhmän apuraha 
2100 € on tullut seuran juhlatilille. Valokuvien tallentamista varten on hankittu skanneri Epson V600, hinta 
263,00 €. Olympialaiset- aiheisen näyttelyn valmistelu etenee, näyttely tulee Käpy-Grilliin koronatilanteen 
salliessa. 
    
 
9.3. Helkan videokoulutus 
 Bert osallistui 16. ja 17.2. Seura korvaa osallistumiskulut 20 €. 
.  
9.4. Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset v.2022 
 Tintti osallistui Helsingin kaupungin tiedotustilaisuuteen 24.3.2021 ja lähetti saamansa materiaalin 25.3. hall. 
jäsenille ja toimihenk. ja työryhmien jäsenille. Hakuaika alkaa 1.4. ja päättyy 30.4. 
Päätettiin perustaa työryhmä Pekka Haltia, Mervi Mölsä ja Markku Aho valmistelemaan mahdollista 
hakemusta. Asiaan palataan viimeistään seuraavassa kokouksessa. 
 
10.  YHTEISTYÖRYHMÄ    
10.1.Paikalliset kuntavaaliehdokkaat. Vaalit siirretty koronan takia ja ne pidetään 13. kesäkuuta 2021.  
Sirkku kokoaa ja varmistaa puolueiden käpyläläisten ehdokkaiden  nimet. 
 Kysymykset ehdokkaille?  Järjestetäänkö netissä vai haastattelu Käpylä-lehteen? 
  
10.2. Eläkeliitto   
Tintti viestittänyt Outi Kokko-Ropposelle kävelyfutis -hankkeen saamasta kannatuksesta viime kokouksessa 
ja että levitämme ideaa, kun hanke lähtee käyntiin.  
 
10.3. Kalevalanpäivän juhla Karjalatalolla tuli suoratoistona 28.2. klo 14. Alussa tekniikka petti, mutta 
taltiointi saatiin YouTubeen uudella aloituksella. Mikko-Olavi Seppälä kertoi Käpylän kalavalaisista nimistä ja 
lupasi kirjoittaa myös lehteen niistä. Tintti luki nykyajan Lemminkäisen äidistä 90-luvulla tekemänsä version.   
 
11. KYLÄTILAYHDISTYS      
   
OmaStadi-luotsi Gritten Naams on kommentoinut tehtyä ehdotusta kylätilasta: 

Jotta ehdotuksenne voi edetä kustannuslaskentaan ja äänestysvaiheeseen, tulisi ehdotusta 
muokata yleisempään suuntaan. 

Ehdotusta tulisi muokata niin, että se ottaa huomioon OmaStadi-kriteerin: " Osallistuvasta 
budjetoinnista ei voi hakea avustusta kaupungin ulkopuolisille tahoille, esimerkiksi järjestön 
tai yrityksen toimintaa varten. " 

Ehdotuksessa on siis otettava huomioon, että kaupunki vastaa äänestyksessä valittujen 
ehdotusten toteutuksesta. Ehdotuksessa mainittu asukastilan ylläpito ei siis voi kohdistua 
suoraan Käpylän Kylätilayhdistykselle. Ehdotuksen toteutuksessa voidaan kuitenkin tehdä 
yhteistyötä yhteisöjen, yritysten tai asukkaiden kanssa. 

Ehdotuksessa mainittu kohde Pohjolankatu 3-5 on valmisteilla myyntiin. Yhteiskehittelyssä 
voidaan kuitenkin selvittää vaihtoehtoisia tiloja. 

Pekka ja Markku valmistelevat vastinetta ja ehdotustekstin muotoilua siten, että se etenee 
aikanaan OmaStadi- kustannuslaskentaan ja äänestykseen. 

Keskusteltiin siitä, että Käpylä-lehden toimitus tulisi toimimaan Kylätilassa jos ja kun sellainen 
saadaan.  

  



12. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 
    
12.1. Käpylä-Lehti saanut ISSN -tunnuksen myös verkkolehteen.  
ISSN 0785-7136 (painettu) ja ISSN 2737-0100 (verkkojulkaisu).  
Nro 3/2021 ilmestyy viikkoa myöhemmin kuin aiemmin sovittu, syynä vaalien ja pääjuhlan siirtyminen.  
 
Sirkku lähettää tiedot puolueiden käpyläläisistä ehdokkaista hallitukselle ja Eijalle. 
 
Tässä päivitetty listaus alakerran kirjoitusvuorolista. 
 
Nro Takaraja  Ilmestyy  Kirjoittaja 
3 / 2021 26.3.  7.4.  Mervi   
4 / 2021 23.4.  5.5.  Bert  
5 / 2021 21.5.  2.6.  Sirkku 
6 / 2021  6.8.  12.8.  Tintti 
7 / 2021 10.9.  22.9.  Timo 
8 / 2021 15.10.  27.10.  Roosa 
9 / 2021 12.11.  24.11.  Kille 
10 / 2021  3.12.  15.12.  Markku 
 
12.2. Adressit.com -sivuilla on edelleen nämä listat allekirjoituksia varten: 
KYLÄTILA KÄPYLÄÄN   (https://www.adressit.com/kylatila_kapylaan)   

Toinen adressi on Onnentien koulun puolesta.   
https://www.adressit.com/esta_arvokkaan_kulttuurihistoriallisen_alueen_tuhoaminen_helsingin_kapylassa 
 
12.3. Nettisivusto  

Kännykkäavusteisten kotikaupunkipolkujen vaatimat pienehköt muutokset tekeillä. 
  
12.4. Facebook: 
Ei asioita. 
  
12.5. Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com   
Ei asioita. 
  
12.6. Jäsenkirje.  Jäsenille lähetettiin 2.3.2021 s-postikirje, jossa mukana vuosikokouspöytäkirja ja liitteenä 

toimintakertomus 2020 ja -suunnitelma 2021 sekä lista Käpylä 100 -tunnustuksen saaneista. Paperiversioita 

toimitettiin 24 kpl ja tuloksena 3 uutta s-postiosoitetta sekä kauniita kiitoksia yhteydenpidosta!   

13. MUUT JÄRJESTÖT JA TAPAHTUMAT 
 
13.1. Museovirasto: järjesti murreseminaarin 18.3, mukana 100 henkilöä. Tintti osallistui. 
 
13.2. Kotiseutuliitto 
Ei asioita.  
  
13.3. HELKA  Vuosikokous on ma 29.3.2021, klo 17.30 alkaen. Kutsu lähetetty hallitukselle, sillä osallistua 
voi Zoomi-kokoukseen useampiakin per jäsenjärjestö. Markku on seuran virallinen edustaja. 
 
14. ILMOITUS- JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
14.1. Käpylinnan vesiliikuntapaikka 
  
Käpyläläinen valtuutettu Jukka Järvinen on lähettänyt ao. viestin: ”On aika saneerata Käpylinna kuntoon ja 

lapset pois väistötiloista. Olen saanut paljon vanhempien palautetta miksi vieläkään ei olla päästy takaisin. 

Nyt kaupunki joutuu vastaamaan tähän epäkohtaan mitä pikimmiten. Haluan myös, että vesiliikuntapaikka 

palaa ja jos tilaa jää, niin olisi pienelle kuntosalille tilaus. 

Tämä rakennus on modernin arkkitehtuurin merkkiteos ja päässyt  kansainvälisen  DOKOMOMO- järjestön 

listoille. Se on arkkitehti Yrjö  Lindegrenin suunnittelema mestariteos. Miksi sen annetaan rapistua tyhjillään? 

Se ei voi olla kaupungin tarkoitus. Saneeraus maksaa kyllä niin kuin  kaikki remontit. Tässä kohtaa olisikin 

hyvä tehdä luotettava arvio  useammalta palveluntarjoajalta, ja saneerata se mahdollisimman taloudellisesti. 

Näin ei voi jatkua vaan rakennuksille on tehtävä jotain. Tyhjillään seisottaminen on hölmöläisten hommaa. 



Aloitteelleni oli kannatus yli puoluerajojen, joten uskon, että pian rupeaa tapahtumaan. Sitä odotellessa kohti 

kuntavaaleja. 

Jukka Järvinen 

Käpylän valtuutettu (SDP)” 

 
Merkittiin tiedoksi. 

 

14.2. Lippakioski 
Kioskin seinälle ilmestynyt töhry on korjattu. Kiitokset töhryjen korjaajille! 

 
14.3. Kokoontumisrajoitukset korona-pandemian johdosta 
Pekka kertoi, että Eduskunnan oikeusasiamies on tutkinut 6 henkilöön perustuvia kokoontumisrajoituksia ja 

sen seurauksena Aluehallintovirasto on linjannut, että ko. rajoitus ei koske mm. yhdistyksiä kuten Käpylä-

Seuraa. 

 
15. SEURAAVAT KOKOUKSET 
Hallituksen seuraava kokous pidetään 29.4.2021 etänä klo 17.00. 
 
 
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17. 
 
 
 
 
 
---------------------------   ------------------------------ 
Markku Aho    Tintti Karppinen 
sihteeri    puheenjohtaja 
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Helsingin kaupunginhallitus / pormestari Jan Vapaavuori;  

apulaispormestarit / kulttuuri ja vapaa-aika Nasima Razmyar;  

kasvatus ja koulutus Pia Pakarinen; kaupunkiympäristö/Anni Sinnemäki 

ja  sosiaali- ja terveystoimi Sanna Vesikansa;  

Helsingin taidetoimikunta / kulttuurijohtaja Mari Männistö; taidemuseon johtaja Maija Tanninen ja   

julkisen taiteen päällikkö Taru Tappola  

Helsingin kaupunkiympäristötoimikunta /toimialajohtaja Mikko Aho 

 

 
Ehdotus yhteisötaideteoksesta Koskelan sairaala-alueelle 
 
Koskelan vanhalle sairaala-alueelle rakennetaan paraikaa uutta asuinaluetta. Uusien kerrostalojen väliin jää 

Rohtotarha-niminen puisto, jossa tapahtui joulukuussa paljon julkisuutta saanut murhenäytelmä. Suuri 

järkytys ja kollektiivinen suru on saanut kaupunkilaiset keräämään nimiä adressiin (700) sekä tekemään 

useita aloitteita, myös Käpylä-Seuralle, jotta alueelle saataisiin luotua myönteinen, vahvaa yhteisöllisyyttä 

ja turvallisuutta henkivä puistoalue. Talven aikana siellä on ollut lähinnä kynttilöiden polttopaikka.  

Kevät tulee kaikesta huolimatta, ja Rohtotarhassa kuuluu jo linnunlaulua. Käpylä-Seura on aloitteiden 

pohjalta koonnut työryhmän edistämään yhteisötaiteen mahdollisuuksia puiston tunnelman 

kohentamiseksi ja kenties myös taidepedagogisen yhteistyön virittämiseksi alueen koulujen kanssa.  

Kuvataiteilija Kaarina Kaikkonen kutsuttiin mukaan ja hän esitteli työryhmälle Koskelan sairaala-alueelle 

suunnittelemansa ”Lintupolku” -nimisen taideteoksen, jossa linnunmuotoiset penkit kutsuvat istumaan 

yksin ja ystävien kanssa. Leikkimieliset, humoristiset istuimet muodostaisivat erinomaisen paikan 

kokoontua ja toimia yhdessä niin asukkaiden kuin satunnaisten kävijöidenkin kesken. Mukaan sopisi myös 

koululaisten nikkaroimat linnunpöntöt penkkien väreissä. Yhteisöllisyyttä parhaimmillaan.   

Linnut – elävät ja myyttiset – loisivat puistolle ja koko asuinalueelle elämänmyönteistä ja iloista tunnelmaa. 

Tämä on alustava ehdotus. Tarvitsemme Koskelan alueelle taiteen kohottavaa vaikutusta, ja taiteilija 

Kaikkosen suunnitelma on kiinnostava. Hänen tyttärensä on käynyt Käpylän peruskoulua, jonka pääoven 

yläpuolella on Kaikkosen hieno teos Omille siiville muistuttamassa koulun tärkeimmästä tehtävästä: antaa 

jokaiselle nuorelle täysipainoisen elämän eväät.    

Käpylä-Seura ja sen työryhmä on valmis yhteistyöhön muunkinlaisen taideprojektin aikaansaamiseksi.  

Ystävällisin yhteistyöterveisin koko työryhmän puolesta  

 

Tintti Karppinen, Käpylä-Seuran puheenjohtaja  

tintti.karppinen@iki.fi  p. 0400 794762 

 


