
KÄPYLÄ-SEURA ry 
PÖYTÄKIRJA hallituksen kokouksesta  
 
Aika: torstai  26.8.2021 klo 17 
 
Paikka: Käpylän kirkolla ja etänä / Jitsi 
 
1.  Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 
 
 
2.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin läsnäolijat: Markku Aho (siht.),  Pekka Haltia, Tintti Karppinen (pj) ja Jari Tuovinen ja etänä Bert 
Bjarland,  Sirkku Lepistö, Mervi Mölsä ja Kille Vuorento. Lisäksi rahastonhoitaja Nökö Kinnunen. 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.    
 
3.   Esityslista  hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.   
4.   Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja  
 
5.   KÄPYLÄ 101 VUOTTA 
5.1. Pääjuhla La 23.10. Apulaispormestari Nasima Razmyar on lupautunut edelleen juhlapuhujaksi ja muutkin 
ohjelmasuorittajat varmistettu kevään kokouksen jälkeen. 
Päätettiin, että pääjuhlan järjestämisestä lokakuussa päätetään hallituksen syyskuun kokouksessa silloin 
voimassa olevien rajoitusten puitteissa. 
 
5.2.  Käpylä100 -Lippakiskaa on edelleen hoitaneet pääasiassa Sinikka (Varis)  ja Leo (Sundström). 
Hallituksen jäsenet Mervi, Rosa sekä lisäksi Alice Karlsson ja Leena Komonen ovat myös pitäneet kioskia 
kesän aikana. 
 
5.3. Käpylä 100- tilin lopettaminen 
Päätettiin valtuuttaa Kirsi Kinnunen lopettamaan Nordean tili FI4215443000063565 ja siirtämään siellä olevat 
varat Seuran tilille FI8112393000056080. 
 
6. KAUPUNKIPOLKU MOBIILILAITTEISSA ja LASINALUSET 
  
6.1.. Bert ja työryhmä saanut työn valmiiksi, mistä suurkiitos! Lasinalusia  myyty jo muutama sata à 1 euro ja 
10 eurolla 12 kpl.    
 
6.2. Käpylä-Seura sai 2000 € stipendin Otto A. Malmin säätiöltä kännykkäavusteisten kaupunginosapolkujen 
toteuttamiseen, kiitos Bertin tekemän hyvän hakemuksen! Hakemuksessa oli 3000 € ja saadulla summalla 
kulut korvataan vastaavassa suhteessa: 
- Bert Bjarland (sovittaminen, koodaus jne) 800€ 
- Greta Lång (äänittäminen ruotsiksi) 400€ 
- Marja Hakola (äänittäminen suomeksi) 400€ 
- Momeo Oy (muutosten tekeminen Tarinatallentimeen) 400 €. 
 
7. KAAVOITUS JA LIIKENNE 
 
Liikenne / suojatiemerkinnät 
Pekka Haltia on ollut yhteydessä Helsingin kaupungin katuhallintoon asiassa palaute-kanavan kautta. 
Selvityksen mukaan valkoisia neliöitä käytetään hidasteiden huomaamisen helpottamiseksi. Jos kadun 
reunassa on suojatiemerkit, se on samalla myös korotettu suojatie, ilman merkkejä siis vain hidaste. 
Palautteen antaja myönsi, että esimerkiksi lapsi ei välttämättä tunnista viivoitetun ja neliöllä merkityn alueen 
eroa, mutta laki velvoittaa merkitsemään hidasteen juuri noin. 
 
 
8. YMPÄRISTÖRYHMÄ 
 
8.1. Koskelan taidepuistoaloite 
Kaupungilta tuli kiittävä, mutta kielteinen vastaus 28.6. ja se välitettiin tiedoksi hallitukselle ja työryhmille. 



 
9.TALOUS JA JÄSENISTÖ     
9.1. Muutama uusi jäsen tullut sekä yksi joka halusi tukea seuraa. 
9.2. Tuotemyynti jatkunut kioskilla ja hallituksen jäsenten toimesta kesän aikana.         
9.3. Todettiin, että toistaiseksi ei tarvitse tilata lisää Käpylä100 -logopaitoja. 
9.4. Apurahahakemukset 
Kotiseudulle-apurahat ovat haettavissa elokuun ajan ( www.bit.ly/kotiseudulle ). Hakulomake sulkeutuu 
tiistaina 31.8. klo 16.00. Todettiin, että Seuran taholta ei ole hakemuksia. 
 
10.  YHTEISTYÖRYHMÄ    
10.1. Vaalipaneeli  Onnentien puistossa järjestettiin  to 3.6. klo 18 yhdessä Kanta-Helsingin 
Omakotiyhdistyksen kanssa ja se onnistui hienosti. Tilaisuuden juontajana toimivat Sirkku Lepistö ja Markus 
Vaalgamaa. Mukana olivat  kunnallisvaaliehdokkaat: 
- Katju Aro, Feministinen puolue 
- Mia Haglund, Vas. 
- Yrjö Hakanen, Asukkaiden Helsinki 
- Eveliina Heinäluoma, SDP 
- Nuutti Hyttinen, PS 
- Mattus Kostamo, Kesk. 
- Otto Meri, Kok. 
- Björn Månsson, RKP 
- Tiina Parkkinen, KD 
- Mika Välipirtti, Ympäristöliike Helsinki. 
- (Otso Kivekäs, Vihr. Ei saapunut paikalle.) 
 
10.2. Kävelyfutista Käpylässä 
Mainos on välitetty netissä ja Facebookissa Käpynetin jäsenjärjestöille. 
 
11. KYLÄTILAYHDISTYS Kaupunki 
    
11.1.. Kylätila Pohjolankatu 3-5. 
Asianomaisilta viranomaisilta on saatu varma tieto, että kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 18.5. 
myynnin uudelleen valmistelusta sisältää kaavamuutoksen käynnistämisen, ainakin rakennuksen yhteisöllisen 
käytön vaatimuksen poistamiseksi. 
 
Määräykset kaavamuutoksista sisältävät mm, että muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien kaavamuutosten 
osalta lautakunta päättää kaavasta. Nyt on siis se vaara, että muutos tulkitaan ei-merkittäväksi ja yritetään 
viedä läpi sellaisena. Perustuen aikaisempiin kirjelmiin jne. asiassa Kylätilayhdistys aikoo tehdä valituksen 
Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunkiympäristölautakunnan toiminnasta. Käpyläläiset yhteisöt, ja 
viimeisimpänä  Käpylän kylätilayhdistys, on tehnyt Pohjolankatu 3-5 rakennuksesta ostotarjouksen, jotta se 
myytäisiin yhdistykselle neuvottelumenettelyllä Käpylän asukastilaksi. 
Päätettiin, että Käpylä-Seura tukee valitusta ja tekee myös oman, johon hakee tukea muilta lähialueiden 
kaupunginosayhdistyksiltä. 
  
12. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 
 
12.1. Käpylä-lehti 70 vuotta Koska päätoimittaja Eija Tuomela-Lehti ei ollut paikalle, siirrettiin juhlistamisesta  
päättäminen seuraavaan kokoukseen.   
 
12.2. Käpylä-lehden nro 5 ilmestyi 2.6. ja siinä oli Sirkun erinomainen alakerta  Käpylää koskevista 
kaavoitushankkeista ja niiden vaikutuksesta tuleviin kunnallisvaaleihin kesäkuussa ja ehdokkaiden 
kannanottoihin. 
Nro 6 ilmestyi aiemmin ilmoitettua (12.8.) myöhemmin eli 25.8 ja Rosa kirjoitti siihen alakerran (vaihto Tintin 
pyynnöstä).  
Nro Takaraja  Ilmestyy  Kirjoittaja 
7 / 2021 10.9.  22.9.  Pekka (Timon kanssa vaihdettu) 
8 / 2021 15.10.  27.10.  Tintti (vaihdettu Roosan kanssa) 
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). 983 allekirjoitusta  
ja Onnentien koulun puolesta 1500 allekirjoitusta sivulla 
https://www.adressit.com/esta_arvokkaan_kulttuurihistoriallisen_alueen_tuhoaminen_helsingin_kapylassa  
 
12.3. Nettisivusto 
Bert on päivittänyt sivustoa säännöllisesti. 
 
12.4. Facebook 
Kille on huolehtinut tiedotteista. 
 
12.5. Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com 
Pauli Jokinen on lähettänyt viestin koskien Helsingin Kävelyfestivaaleilla (6-19.9.2021) järjestettäviä 
kävelykierroksia Käpylässä. 
Päätettiin, että viestin tiedot laitetaan Seuran nettisivuille ja facebook-sivulle. 
 
12.6. Jäsenkirje 
 Lähetetty 2.6. Jäsenkirje mm. Käpylä-Seuran valinnasta Vuoden 2021 kotiseutuyhdistykseksi . 30.6. ilmestyi 
Suomen Kotiseutuliiton  Hilja -uutislehti, jossa asiasta juttua.   
  
13. MUUT JÄRJESTÖT JA TAPAHTUMAT 
 
13.1. Kotiseutuliitto 
 Vuoden kotiseutupäivät Oulussa 12.-15. elokuuta. Tintti, Risu ja Käpylä-lehden päätoimittaja Eija olivat 
mukana 12.-13.8.Tintti ja Risu vastaanottivat kukat ja kunniakirjan liiton vuosikokouksessa 13.8. seuran 
valinnasta Vuoden 2021 Kotiseutuyhdistykseksi. Tintti piti kiitospuheen ja korosti eri järjestöjen kanssa tehtyä 
yhteistyötä, jonka ansiota tunnustus on.  
   
13.2. Museoviraston työpajat 
11.6. Elävän perinnön ringeissä oleville toimijoille ja toinen 16.6. aiheena Kestävä kehitys ja kulttuuriperintö. 
Tintti osallistui ja kertoi Käpylän tapahtumista. 
 

14. ILMOITUS- JA MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
14.1. Suojellun Kuninkaantammentien vanhojen puiden suojelua koskeva adressi 
Keskuspuistoryhmän aktiivit ovat tehneet esityksen kaupunkiympäristölautakunnalle vanhojen puiden 
kaatamisen estämiseksi, jota suunnitellaan Helsingin keskuspuiston yleissuunnitelmaan vedoten. Kyse on 
Kuninkaantammen osayleiskaavassa ja keskuspuiston pohjoisen osan asemakaavassa kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaana suojellun Kuninkaantammentien linjauksesta Pitkäkosken ulkoilumajalta itään Haltialan suuntaan. 
 
Päätettiin, että Käpylä-Seura tukee esitystä puiden kaatamisen estämiseksi. 
 
14.2. Kokousmikrofonin hankinta 
Päätettiin hankkia seuralle pöydällä pidettävä usb-kokousmikrofoni hybridikokouksia varten, joissa osa on 
läsnä ja osa etäosallistujia.. 
 
15. SEURAAVAT KOKOUKSET  to 30.9.; to 28.10.; to 25.11. ja to 16.12. klo 17 
 
Syyskokous pidetään 30.11. klo 18.00 alkaen. Siinä hyväksytään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja 
budjetti ja valitaan puheenjohtaja ja 5 hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle vuosiksi 2022-2023. 
 
16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15. 

 

 

Markku Aho   Tintti Karppinen  

sihteeri   puheenjohtaja 


