
   KÄPYLÄ-SEURA ry  
   Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys    

    Väinölänkatu 8 B, 00610 HELSINKI  

 
HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA   
 
Aika: Torstai 29.4.2021 klo 17 
Paikka: Etäkokous, Jitsi, tarvittaessa myös puhelin.  
Läsnä: Markku Aho (siht), Bert Bjarland, Pekka Haltia, Timo Karlsson, Tintti Karppinen (pj) , Esko-
 Jaakko Lehti, Sirkku Lepistö, Mervi Mölsä, Kille Vuorento  
 sekä Nökö Kinnunen, (tal.hoit.) ja Eija Tuomela-Lehti (päätoim.) 
 
1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
       Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

5. KÄPYLÄ 100 VUOTTA  
5.1. Kyläjuhlien tilalla on Kulttuuriyhdistyksen suoratoistoesitys la 29.5. klo 15 Työväentalolta. Tinttiä 
haastateltiin kertomaan Käpylä-Seurasta.  
5.2. Kunniakirjoista. Päätettiin antaa Ravintola Nyyrikille kiitos -kunniakirja, kun ravintola sponsoroi 
sähkökaappiprojektia.  
5.3.  Käpylä100 -Lippakiska. Adoptiota jatketaan ainakin tämä vuosi. Sinikka ja Leo pitävät auki 
vappuaattona pe 30.4. klo 11.00 alkaen. Tarjolla simaa, kahvia, sillileipiä ym. 
   Päätettiin toimittaa Pohjolanaukion lippakioskin omistaja Jaakko Ruotsalaiselle tieto lippakioskin maalin 
koodista.    
 
6. KAUPUNKIPOLKU MOBIILILAITTEISIIN  
Helsingin kaupungilta ei ole saatu avustusta. Otto A Malmin säätiölle on jätetty tukihakemus 3000€. 
Hakuaika päättyy 30.4.2021. 
   Tekstit on saatu valmiiksi päivitettyä suomeksi ja ruotsiksi. Tintti oli yhteydessä kaikkiin vuoden 2011 
polkuryhmän jäseniin ja tekijänoikeusasiat on sovittu. Nettiversioon lisätään maininta: Tutustu myös muihin 
kaupunkipolkuihin http://www.kotikaupunkipolut.fi/  Tekstit lukee suomeksi Marja Hakola ja ruotsiksi  Greta 
Lång. Teknisestä toteutuksesta vastaa Bert. Esitykset voi kuunnella kävelyn aikana tai vaikka kotisohvalla. 
Kun muutama valokuva on vielä saatu otettua, ja tekstien ja äänitykset päivitykset ruotsi/suomi tehtyä, Bert 
lähettää versiot hallituksen jäsenille testattavaksi ja kommenteille.  
   Tarkoitus on lanseerata mobiiliversiot Helsinki-päivänä 12.6. Greta Lång (YLE ruotsink.toimitus) on 
järjestämässä kännykkäpoluista juttua radioon ennen 12.6. 
   Lasinalusten tilaaminen. (QR-koodeilla ja seuran logolla varustettuina). Axon-niminen yritys on 
tarjoutunut painamaan tuopinalusia 1000 kpl hintaan 438,50€ + alv = 548,13€. Pitäisi tilata noin 7.5. jotta 
aluset olisivat saatavilla kesäkuun alussa. Päätettiin jättää tilaus, kun on saatu kohtuuhintainen sopimus. 
Bert jatkaa neuvottelua Axonin kanssa. 
 
7. KAAVOITUS JA LIIKENNE 
7.1. & 7.2.Onnentie koulu ja Otto Iivari Meurmanin puisto 

"Uutta Keski-Helsinkiä" asukastilaisuudessa 14.4.21 kysyttiin lukuisia kysymyksiä Onnentie 18 
kaavaehdotuksen etenemisestä sekä Pohjolankatu 45 ja 47 ruotsinkielistä koulua koskevasta 
kaavaehdotuksesta. Kysytyt kysymykset ja annetut vastaukset ovat nähtävissä kaupunkiympäristön 
toimialan nettisivuilla osoitteessa: https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kymp/Uutta-keski-helsinkia-14042021-
chat-saavutettava.pdf 
   Vastauksissa ei tullut esiin uutta tietoa Onnentien 18 kaavaehdotuksen etenemisestä, eikä aikataulua 
edelleenkään julkistettu.  



  Pohjolankatu 45 ja 47 kaavaehdotuksesta näytettiin näkymä uudesta ruotsinkielisestä koulurakennuksesta 
Pohjolankadulta päin ja todettiin, että uusi rakennus tulee ulottumaan puiston kävelytielle asti, muuttaen näin 
ratkaisevalla tavalla Otto Meurmanin puiston kokoa. 
7.3. Kaupunkibulevardi  Suunnitelman toteutumista seurataan. 
7.4. Kooste Käpylää koskevista kysymyksistä ja vastauksista. Sirkku kysyy, saako kosteen kaupungilta 
wordinä, jotta voi poimia Käpylää koskevat kysymykset ja vastaukset.   
 
8. YMPÄRISTÖRYHMÄ 
8.1. Koskelan puisto -aloite. Lähetty kaupungin kirjaamoon 26.3. ja osoitettu seuraaville:   
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 sekä kaupunkiympäristötoimikunta /toimialajohtaja Mikko Aho. 
   Työryhmässä Mervi, Rosa, Sirkku ja Tintti Käpylä-Seurasta sekä  taiteilija Kaarina Kaikkonen 
(Kumpulasta). Lisäksi Pia Vilenius, joka teki Adressit.com -sivulle vetoomuksen -ei osallistu kokouksiin. Tintti 
välitti aloitteen myöhemmin  myös stadiluotsi Gritten Naamsille.  
8.2. Taivaskallion Siivoustalkoot tiistaina 11.5. klo 16 - 19   
Tintti on tilannut pihtejä ja jätesäkkejä ja kysyy Puisto-Ravintolasta kahvit. Sinikka on luvannut leipoa 
korvapuusteja. Talkooilmoituksen kaavake oli käsittämättömän vaikea löytää, edes neuvonnassa ei tiedetty. 
Tintti laittoi asiasta palautetta kaupunkiympäristölautakunnalle.  Käpylän klubin Heikki Takkinen otti yhteyttä 
Tinttiin ja sai yhteystiedot roskapihtien saamiseksi myös klubille koululaisten käyttöön.  
8.3. Taivaskallion vierivät kivet  Käpyläläinen asukasaktiivi Toivo Koivisto on lähettänyt valokuvia Käpylä-
Seuralle toimenpiteitä varten Taivaskallion huipulta, jossa tykkivallien kiviä on talven jäljiltä alkanut vieriä 
alas. Tintti välitti 29.4 tiedon kaupungille ja pyynnön korjata asia pikaisesti ennen kuin vahinko kasvaa 
suuremmaksi. Hän toivoi voivansa tiedottaa Taivaskallion siivoustalkoissa 11.5. miten ja milloin  korjaustyö 
toteutetaan ja muistutti Taivaskallio olevan paitsi käpyläläisten silmäterä , myös koko kaupungin tärkeä 
nähtävyyskohde, jota esitellään kotikaupunkipolussammekin. 
 
9. TALOUS JA JÄSENISTÖ  
9.1. Jäsenmaksuja 2021 Tilanne 27.4. n. 130 maksanutta jäsentä. Päätettiin lähettää muistutus 
maksamattomista jäsenmaksuista nyt, ennen kesää.   
9.2. Tuotemyynti Sinikka Varis tilittänyt seuralle Puu-Käpylä 100 v -kirjan myynnistä 100e ja  muista 
tuotteista yhteensä 173 euroa!      
9.3. Käpylä100 -logopaitoja ostettu 210; graafikolle maksettu 250:stä, joten tarvittaessa voi vielä tilata 40. 
9.4. Ravintola Nyyrikki on sponsoroinut sähkökaappiprojektia. Päätettiin kiittää kunniataululla. 
   
10. YHTEISTYÖRYHMÄ 
10.1. Paikalliset kunnallisvaaliehdokkaat. Vaalit pidetään 13. kesäkuuta 2021.  
Sirkku koonnut alueen ehdokkaiden nimiä ja lähettänyt listaan saadut 17  kaikille hallituksen jäsenille 15.4. 
Keskusteltiin  ehdokkaille esitettävistä kysymyksistä. Kylätila ja kaupunkibulevardi ovat ajankohtaisia aiheita, 
joihin ehdokkailta voisi saada kommentteja. 
   Päätettiin, että puolueet voivat ilmoittaa yhden vastaajan Käpylä-lehden kysymyksiin. Eija ja Sirkku 
valmistelevat asiaa. Eija kysyy myös miten Oulunkyläläinen-lehti aikoo vaaliehdokkaista kirjoittaa.  
 
11. KYLÄTILAYHDISTYS 
Pekka Haltia kertoi Helsingin kaupungin tilakeskuksen tehneen kunnossapitotöitä Pohjolankatu 3-5 talolla 
myyntiä varten. Mervi Mölsä selvittää kiinnostuneita osallistumaan piakkoin pidettävään kylätila-palaveriin. 
Selvitetään, mitä tukea HELKAlta voisi olla saatavilla kylätilahankkeeseen (Markku). 
Käpylän kulttuuriyhdistys on liittynyt Kylätilayhdistykseen yhteisöjäsenenä. 
 
12. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 
12.1. Käpylä-Lehden nro 3/2021 ilmestyi 7.4. ja Mervi kirjoitti siihen mainion alakertajutun.  
Nro Takaraja  Ilmestyy  Kirjoittaja 
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)  Tiulanne 27.4.  868  allekirjoitusta!  
(Huom. saman verran on myös paperilistoilla nimiä!) 



   Toinen adressi on Onnentien koulun puolesta. Tilanne 27.4.20201:  1454 allekirjoitusta!  
https://www.adressit.com/esta_arvokkaan_kulttuurihistoriallisen_alueen_tuhoaminen_helsingin_kapylassa 
12.3. Nettisivusto  Kaupungin uutisstriimin tekninen ongelma on korjattu. 
12.4. Facebook 
Taivaskallion siivouksesta laitetaan juttu fb-sivulle. 
12.5. Sähköposti kapyla.seura(at)gmail.com; ei viestejä 
12.6. Jäsenkirje.  Kaikille spostin omaaville jäsenille lähetettiin 25.4. tiedoksi Open House Helsinki 2021  
 

13. MUUT JÄRJESTÖT JA TAPAHTUMAT 
13.1. Museovirasto: ei tiedoptettavaa 
13.2. Kotiseutuliitto  
a) Hilja-uutiskirje  3/2021  välitettiin jäsenille 1.4.  
b) Uudenmaan kotiseututoimijoiden maakunnallinen kokous ja ajankohtaiskeskustelu 22.4.Kotiseutuliiton ja 
Uudenmaan liiton yhteistyönä (etätilaisuus). Henna Mitrunen jatkaa liiton valtuustossa Uudenmaan 
edustajana. Tintti oli mukana kokouksessa Käpylä-Seuran virallisena edustajana.  
c) Mestarit ja kisällit -verkoston aamukahvit tulossa 5.5. Lisätietoja: 
https://kotiseutuliitto.fi/tapahtuma/mestarit-kisallit-verkoston-aamukahvit/  
d) Vuoden kotiseutuyhdistys -kilpailu Käpylä-Seuran osallistuu. Kaavake oli netissä ja tosi pitkällinen 
täytettävä. Tintti lähetti sen 9.4. ja lisäksi erikseen myös viime vuoden toimintakertomuksen. 
e) Yhteisöt elävät! -hanke.  Elävän kaupunkikulttuurin etätyöpaja on 12.5. Riina Koivisto esittelee siellä 10 
esimerkkiä ja on pyytänyt Tintiltä Käpylä-Seurasta, Elävästä joulukalenterista ja Käpylä-pelistä esittelytekstit 
ja kuvat.   
13.3. HELKA   
a) Vuosikokous oli ma 29.3. etänä zoomissa. Markku edusti seuraa ja Tintti oli myös mukana.  
b) Kaupungin viestintäosastolta: "Tapahtumallisuus kaupunkitilassa osana Helsingin elämyksellisyyttä" -
kehitysprojektin kysely ti 13.4 mennessä. Tintti vastasi ja lähetti sen jälkeen kyselyn tekijöille seuraavat 
toivomukset: 1. Tehkää jatkossa sellaisia kyselyjä, jonka voi omine vastauksineen taltioida. Tämäkin päättyi 
sanaan Valmis ja sen jälkeen tuli jokin kaupallinen Maptionaire näytölle!  2. Toinenkin toive: kun alue piti 
valita, kartalla ei lukenut esim. Käpylää ollenkaan. Pasila oli ja Toukola ym. Kyllä tällaiseen karttaan pitäisi 
merkata selvästi kaikki kaupunginosat.  
13.4. KKPH - Kansallinen-kaupunkipuisto Helsinkiin  -ryhmän tilaisuus Keskuspuiston virkistys- ja kulttuuri-
ilta to 15.4.2021 klo 18–19.30.  
 
14. ILMOITUS- JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
14.1. Open House Helsinki 2021 tarjoaa kävelykierroksia ja verkko-ohjelmaa kaikille alueesta ja sen 
arkkitehtuurista kiinnostuneille 7.–9. toukokuuta. Lisätietoja https://www.openhousehelsinki.fi  
14.2. HSY:n Ilmastoinfo: - Auringosta sähköä pientaloille -webinaari 18.5.2021 klo 17.30-19.00 
Asiantuntijat kertovat mm. aurinkosähkön asentamisesta, mitoituksesta, kannattavuudesta ja turvallisuudesta 
yms. Saa kysyä, asiantuntijat vastaavat tilaisuuden lopussa. Ilta on maksuton. Lisätietoa:  
https://energianeuvonta.fi/koulut…/auringosta-sahkoa-kotiin/  
14.3. Silva Salvén (juhlavuoden käpyläläinen täyttää 101 v.  7.5. Päätettiin onnitella ruusulla. Tintti toimittaa.  
 
15. SEURAAVAT KOKOUKSET 
Hallituksen kevään 2021 viimeinen kokous pidetään 27.5. sään salliessa Mervi Mölsän pihalla (Pohjolankatu 
34). Jos sataa, kokous pidetään etänä. Kokouspaikka vahvistetaan kokouspäivänä klo 14.00 mennessä. 
 
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puh.johtaja päätti kokouksen klo 18.30  
 
 
 

 

Markku Aho    Tintti Karppinen 
(sihteeri)    (puheenjohtaja) 


