
 

   KÄPYLÄ-SEURA ry  
   Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys    Väinölänkatu 8 B, 00610 HELSINKI  

 
PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 
 
Aika: torstai 27.5.2021 klo 17 
Paikka:   Tursontie 1 ja osittain etäkokous, Jitsi 
 
Läsnä:   Tintti Karppinen puheenjohtaja 
 Rosa Aaltonen 
 Pekka Haltia 
 Esko-Jaakko Lehti 
 Sirkku Lepistö  
 Mervi Mölsä  
 Kalevi (Kille) Vuorento  kokouksen sihteeri 
 
sekä Kirsi (Nökö) Kinnunen taloudenhoitaja 
 Eija Tuomela-Lehti Käpylä-Lehti 
 Hanno Möttölä  Kaavoitus ja liikenne –työryhmä 
 
 
1. Kokouksen avasi puheenjohtaja 17.00, sihteeriksi valittiin Kille Vuorento 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi    
3. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 
4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja  
 
5. Käpylä 101 vuotta 
 
5.1. Pääjuhla la 23.10, varalla la 13. 11. 
5.2.Kyläjuhlien tilalla Kulttuuriyhdistyksen ilmainen suoratoistokonsertti La 29.5. klo 15 -18 Työväentalolta. 
Löytyy YouTubesta ja Facebookista nimellä Käpylä101 Kyläjuhlat. Kappaleiden välissä esitetään 
käpyläläisten lyhyitä haastatteluvideoita.  
5.3. Kunniakirja -kiitos toimitettu Ravintola Nyyrikille, kun sponsoroi sähkökaappiprojektia.  
5.4.  Käpylä100 -Lippakiska. Adoptiota jatketaan ainakin tämä vuosi. Sinikka Varis suunnittelee jatkavansa 
juhannuksesta Leo Sundströmin  kanssa. Siihen asti toimintaa koordinoi Mervi Mölsä ja hän pitää kioskia  
 5.6. Rosa.Aaltonen ilmoittautui alustavasti kesäkuulle. Esitettiin kioskille hankittavaksi piengeneraattori, 
kahvinkeitin ja termospulloja (Esko-Jaakko Lehti voi lainata talostaan kesäksi termeksiä).  
 
6. Kaupunkipolku mobiililaitteisiin  

 
6.1. Polut ovat testivaiheessa ja Bert Bjarland pyytääkin hallituksen jäseniä koekäyttäjiksi, jonka voi tehdä 
kotioloissakin. QR-koodi ja juttu poluista on seuraavassa lehdessä..Julkistettaneen Helsinki -päivänä 12.6.   
6.2.Lasinaluset AXONista ovat tulleet. Myydään euron kpl ja tukkualennus 10 eurolla 11 kpl. Kaikki halukkaat  
myymäpuuhiin. Bert on myös tulostanut QR-tarroja, joita voidaan jakaa eri paikkoihin. QR-koodi ohjaa 
suoraan Käpylä-Seuran nettisivuille.  
 
7. Kaavoitus ja liikenne     Eea, Hanno, Pekka, Sirkku 

 
7.1. Asemanseutu ja kaavoitus Tintti soittanut yleiskaava-arkkitehti Eeva Pirhoselle (09 310 37319), joka 
kertoi parhaillaan tehtävän kaavoitussuunnitelmaa, joka esitellään syksyllä alueen asukkaille ja sen pohjalta 
laaditaan versio lausuntoja varten. Hän vakuutti kysyttäessä, ettei Taivaskallion Panuntien varteen ole 
kaavoitettu asuntoja ja että Pellavan tontin pilkkominenkin vaatisi pitkän udelleenkaavoitusprosessin. 



7.2. Liikenneturvallisuuskysely Kerro kantasi -palvelussa voit kommentoida pe 18.6.2021 asti 

osoitteessa   https://kerrokantasi.hel.fi/liikenneturvallisuusohjelma2  ja seuran FB –sivuilla 

8. Ympäristöryhmä    Jatta, Kaija, Leo, Markku, Risu, Sinikka, Tintti 
 
8.1. Taivaskallion siivoustalkoot ti 11.5. klo 16 - 19  onnistuivat hyvin, väkeä oli yhteensä n. 25 ja koska paria 
viikkoa aiemmin oli jo ollut roskaliikkeen siivouspäivä, alue oli normaalia siistimpi. Puistoravintolalle kiitos 
taas kahvitarjoilusta. Pullat ostettiin, kun Sinikka oli estynyt leipomaan. 
8.2. Kaupungilta tuli vastaus kirjeeseen ”Taivaskallion vierivät kivet” .ja luvattiin hoitaa asia.  
 
9. Talous ja jäsenistö     Kaija, Nökö, Kille, Esko-Jaakko 
 
9.1. Jäsenmaksun karhukirje tuotti parikymmentä maksanutta jäsentä. 
9.2. Tuotemyynti. Uutena tuotteena lasinaluset a’ 1 €, 10 € 11 kpl. Hallituksen jäsenille alusta kullekin. 
9.3. Käpylä100 -logopaitoja voi tarvittaessa tilata 40 kpl myös AXONilta, jos on edullisempi.  
 
10.  Yhteistyöryhmä    Esko-Jaakko, Jari, Kaija, Outi, Tintti 
 
10.1. Vaalipaneeli järjestetään Onnentien puistossa to 3.6. klo 18 yhdessä Kanta-Helsingin 
Omakotiyhdistyksen kanssa.  Mukaan kutsuttu kunnallisvaaliehdokkaita eri puolueista  Aiheena mm.  
* Käpylän koulujen tilanne ja ajankohtaiset kaavoitusasiat Käpylässä 
* asukkaiden aktiivisuus ja kaupunkitilan fiksu haltuunotto esimerkkinä ’Napakelkkagate’ ja Käpylän kylätila 
* kaupunkiluonnon ja kulttuuriympäristöjen tulevaisuus Helsingissä  
Vaalit pidetään 13. kesäkuuta 2021. Kysymyksiä kannattaa miettiä ennakkoon. Tintti lupasi tulla myymään 
lasinalusia ja paitoja, jos sää sallii. Esko-Jaakko tulee järjestysmieheksi paneelin alkuun. 
 
11. Kylätilayhdistys      Esko-Jaakko, Markku, Pekka 
 
11.1. Pellavan talo. oli kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 18.5. myytäväksi ehdotettujen 
kiinteistöjen listalla. Pekka Haltia lähetti asiasta kaikille lautakunnan jäsenille kirjeen, jossa muistutettiin siitä, 
että talo on saatava kylätilaksi joko vuokraamalla tai ostamalla. Samalla seuran pitää perustella kattavasti 
talon ja rakennusoikeuden käyttöä, vaikkapa esiintymislavalla, katsomolla ja oleskelukatoksella, jotka tukevat 
olemassa olevaa tarkoitusta. Asia jäi kokouksessa pöydälle ja jäi uudelleen pöydälle ti 25.5. 
Selvitetään, kuinka sitova on käyttötarkoitus, estääkö se esim. tontin jakamisen ja voiko kaupunki muuttaa 
käyttötarkoitusta ilman asukkaiden ja seurojen kuulemista. Eija  kysyy Puu-Käpylä kirjan  arkkitehdeiltä. 
Käpylä-Seuralle kelpaa talo tietenkin myös lahjoituksena kaupungilta 100-vuotislahjaksi. 
11.2. Elina Saksala kirjoitti Kirjastoyhdistyksen puheenjohtajana Helsingin Sanomien mielipideosastolle 22.5. 
erinomaisen kirjoituksen poliisitalon saamiseksi asukkaiden käyttöön. 
11.3. Unescon taidekasvatusviikon avajaisten maailmanlaajuinen Kellojen soitto -kampanja 24.5. klo 12. 
Tintti kokosi porukoita Pellavan pihalle soittamaan kelloja samalla myös kylätilan puolesta.  
Tintti yhteydessä Pellavasta Satu Silvoon.  
Seuraavaksi tempaukseksi ehdotetaan uudemman kerran ihmisiä Pellavan pihalle, mutta odotetaan ensin 
seuraavaa päätöstä. 
 
 12. Tiedotus ja viestintä     Eija, Bert, Kille, Pirjo 
 
12.1. Käpylä-Lehti saanut ISSN -tunnuksen myös verkkolehteen  ISSN 0785-7136 (painettu) 

ISSN 2737-0100 (verkkojulkaisu).  
Nro 4/2021 ilmestyi 5.5.ja siinä oli Bertin hyvä alakerta kaupunkipolusta. 
 
Nro Aineistopäivä  Ilmestyy  Kirjoittaja 
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  
 
Seuraava lehti on 16 –sivuinen vaalilehti, kysymyksiä ehdokkaille mm. nuorison turvallisuudesta. 
 



12.2. Adressit.com -sivuilla on edelleen nämä listat allekirjoituksia varten: 
Kylätila Käpylään (https://www.adressit.com/kylatila_kapylaan). 951allekirjoitusta 25.5 eli lähes sata uutta 
kuukauden aikana! (Huom. saman verran on myös paperilistoilla nimiä!) 
Toinen adressi on Onnentien koulun puolesta. 1455 allekirjoitusta 25.5.   
https://www.adressit.com/esta_arvokkaan_kulttuurihistoriallisen_alueen_tuhoaminen_helsingin_kapylassa 
Eija kysyy Sirkulta, ehtisikö hänen miehensä selvittää, onko lainkaan edes laillista muuttaa 
lahjoituskiinteistön käyttötarkoitusta vieläpä vastoin asukkaiden ja yhdistysten mielipidettä. 
12.3. Nettisivusto Kännykkäpolkujen ohje netissä, myös QR-logo. 
12.4. Facebook Katsotuimmat kylätila, vaalipaneeli ja sähkökaappimaalaukset 
12.5. Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com  Bert:  
12.6. Jäsenkirje. Tiedotetaan Kotiseutuliiton valinnasta vuoden kotiseutuyhdistykseksi, 37 hakijaa  
 
13. Muut järjestöt ja tapahtumat 
 
13.1. Kotiseutuliitto  Vuoden kotiseutupäivät Oulussa 12.-15. elokuuta. 
Yhteisöt elävät! -hankkeen Elävän kaupunkikulttuurin etätyöpaja oli 12.5. Riina Koivisto esitteli siinä 
ensimmäisenä esimerkkinä Käpylän Elävän Joulukalenterin ja Käpylä-pelin sekä Käpylä-Seuran. Tintti oli 
lähettänyt aineiston ja oli mukana työpajassa. Ikaalisten edustaja esitti Tintille kutsun tulla elo-syyskuussa 
paikan päälle kertomaan pelistä.  
 
13.2. HELKA  on järjestänyt koulutusta etänä, mm. Instagramin käytöstä 25.5., josta Markku muistutti 22.5. 
jäsmaksu maksettu   
 
13.3. OKM (Opetus- ja kultt.ministeriö) isännöi kesällä pohjoismaista taide ja kestävä kehitys -kokousta ja 
Kari Juhola kirjastosta koosti Tintin lyhyestä videopuheenvuorosta ja joulukalenterin kuvista n. 3 min. videon 
esimerkkikäyttöön. Tintti lähetti sen okm:lle 12.5. 
 
13.4. Suomi raportoi vuoden 2021 lopulla Unescolle ensimmäistä kertaa aineettoman kulttuuriperinnön 
yleissopimuksen toteuttamisesta. Nyt on aika tehdä välitilinpäätös ja katsoa, missä määrin sopimuksen 
tavoitteet Suomessa toteutuvat elävän perinnön eri aloilla.   
Museovirasto järjestää perjantaina 11.6. klo 10–12 verkossa raportointityöpajan kaikille Elävän perinnön 
ringeissä oleville toimijoille. Työpajan tavoitteena on kerätä tietoa ja esimerkkejä kentältä tulevaa raporttia 
varten monipuolisesti eri elävän perinnön aloilta. Vuoden mittaan tullaan järjestämään myös kyselyitä ja 
teematyöpajoja aiheesta.    
Tule mukaan työpajaan kertomaan, mikä on tilanne juuri sinun edustamasi perinteen tai alan näkökulmasta! 

Ilmoittaudu työpajaan viimeistään 8.6. linkistä:  https://ssl.eventilla.com/raportointi 

 
14. ILMOITUS- JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
14.1. Silva Salvén on lähettänyt seuralle kauniin kortin, jossa kiitti 101 v.-päivänä 7.5. saamastaan ruususta. 
 
14.2. Kokoustiloista. Tintti lähetti seurakunnan pääsuntio Harto Hållmanille kaavakkeen, jolla varattiin 
kokoustiloja elokuun lopusta alkaen aina kuukauden viimeiseksi torstaiksi kirkolta. 
. 
14.3.Kumpulan siirtolapuutarhan porteista. Esko-Jaakon ehdottaa, että portti pidettäisi auki myös puutarhan 
itäpuolella. Puutarhayhdistys ei asiasta innostu mm. läpiajon lisääntymisen takia. 
 
14.4. Mikäli haluat lasinalusia myyntiin, soita Tintille. 
 
15. Seuraavat kokoukset  to 26.8.(sään salliessa ulkona); to 30.9.; to 28.10.; to 25.11. ja to 16.12.klo 17.00  
 
16. Kokouksen päättäminen 18.32 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
Tintti Karppinen, puheenjohtaja  Kille Vuorento, sihteeri 
 


