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

 
 

 
KÄPYLÄ-SEURA ry     hallituksen kokous 16.12.2021 PÖYTÄKIRJA    
 
Aika: Torstai  16.12.2021 klo  18.30 
Paikka: Karppisilla, Väinölänkatu 8 b B heti kirjastolla klo 18  tapahtuneen kalenteriluukun avaamisen 

jälkeen - tarvittaessa myös etänä. 
 
1. Kokouksen avaus      

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. 
 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat: Rosa 
Aaltonen(etänä), Markku Aho, Bert Bjarland, Pekka Haltia, Timo Karlsson, Tintti Karppinen, Sirkku 
Lepistö (etänä), Mervi Mölsä ja Kille Vuorento. Lisäksi Kai Ovaskainen  (puheenjohtaja 2022-2023) 
sekä Käpylä-lehden toimittaja  Eija Tuomela-Lehti ja Katariina Krabbe (uusi toimittaja vuoden 2022 
alusta). 

 
  Valittiin Timo Karlsson ja Mervi Mölsä kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen      

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja    (läh. Liitteenä 12.12.) 
 
5.  Talous ja jäsenistö   Kaija, Nökö, Kille, Esko-Jaakko 

Päätettiin siirtää Käpylä-Seuran tilin Nordea FI81 1239 3000 056080 käyttöoikeudet ja nettitunnukset 
1.2022 alkaen rahastonhoitaja Bert Bjarlandille ja puh.johtaja Kai Ovaskaiselle.   

 
6.  Kaavoitus ja liikenne   Eea, Hanno, Pekka, Sirkku 
6.1.  Onnentien koulun kaavamuutosehdotus netissä, muistutusten jättöaika 11.1.2022 asti. Huom. 

Käpylä-Seuralle ei lähetetty asiasta ilmoitusta, mutta Tintti sai tiedon tilaamastaan 
suunnitelmavahdista ja välitti hallitukselle. Sirkku lupasi laatia muistutuksen alueen asukkaiden 
kanssa. Tintti otti yhteyttä myös koulun entiseen oppilaaseen, arkkitehti Juhani Pallasmaahan, joka 
lupasi nimensä seuran tekemään valitukseen ja kirjoittaa myös oman jutun asiasta käyttöömme.  
Alueen asukkaat tekevät muistutuksia Helsingin kaupungin lautakuntien jäsenille kaava-asiassa, ja 
järjestävät heille kävelyjä alueella. 

6.2.   Pohjolankatu 3-5 kiinteistön asiassa tilannetta seurataan aktiivisesti. 
 
7.  Ympäristöryhmä   Jatta, Kaija, Leo, Markku, Risu, Sinikka, Tintti 

Itsenäisyyspäivän juhla yhteistyössä Käpylän Lions clubin ja Verso-partiolaisten kanssa 
Taivaskalliolla klo 9 sujui kovasta pakkasesta huolimatta hyvin. Seura kustansi fanfaarin soittajan, 
joka oli tänä vuonna Mitro Koskiluoma. Tintti piti juhlapuheen.    

 
8.   Yhteistyöryhmä  Esko-Jaakko, Jari, Kaija, Outi, Tintti 
  Käpylä-Seuran tietoon ja tuen saamiseksi on saatu Käpylän peruskoulun ehdotus Amerin puiston 

kunnostamiseksi ulkoliikuntaa varten. Amerin puisto oli päätetty käyttää koulun remontin takia 
väistötilojen rakentamiseksi väliaikaisesti. Perustustyöt oli jo tontilla aloitettu, kun suunnitelmasta 
luovuttiin, sillä väistötilat saatiin koulun käyttöön Mäkelänkadun luonnontiedelukion tiloista. 
Kun Amerin puisto palautetaan puistoksi parakkien perustusten jäljiltä, on hyvä mahdollisuus 
huomioida viereisen koulun käyttötarve puistolle. Koululla on melkein tuhat oppilasta, ja koulun 
välituntipihat ovat auttamattomasti alimittaisia tällaisen oppilasmassan välituntiliikuntaa ajatellen. 
Tarve koulun järjestämälle välituntiliikunnalle on tänä päivänä aivan eri luokkaa, kuin mitä se on ollut 
koulun rakentamisen aikoihin. Koulun pihaa ei kuitenkaan saada kasvatettua, mutta viereiset 
alueet voidaan rakentaa niin, että koulu voi päiväsaikaan niitä hyödyntää. Iltaisin niitä 
hyödyntävät alueen asukkaat. Amerin puisto aiemmassa asussaan houkutteli lapsia kiipeilemään 



puissa ja piilottelemaan niiden lomassa. Tällaiset leikit ovat kuitenkin monille puille liian rankkoja, 
minkä vuoksi puut kärsivät. Tämä on osoitus siitä, että aktiivisen leikin alueelle on kysyntää, ja 
sellaista käytetään, vaikka se ei tällaista leikkiä kestäisikään. Nyt on tuhannen taalan paikka 
huomioida puiston remontissa sen todellinen käyttö ja koulun tarve liikuttaa lapsia koulupäivän 
aikana. 

 
Ehdotus sisältää konkreettisia esityksiä valaistusta, nurmikenttää, hiekkakenttää, leikki- ja 
kiipeilyaluetta, ulkokuntoilua, ja tarvittavia välineitä ja maarakentamista koskien. 
Peruskoulun oppilaskunnasta lähtenyttä ehdotusta ovat tukeneet sekä koulun johtokunta että 
vanhempainyhdistys. 

 
Päätettiin tukea erinomaista ehdotusta. Käpylä-Seuran tuesta ehdotukselle ilmoitetaan koululle. 

 
9.  Joulukalenteri 2021  

Joka ilta ollut porukkaa kirjastolla  ja 11.12 myyjäiset kioskilla  meni hienosti!     
 
10.  Kylätilayhdistys   Esko-Jaakko, Markku, Mervi, Pekka,  Rosa 

Kylätilan käyttäjälista päivitetään. Helsingin kaupunki ilmoittanee 2022 tammi-helmikuussa, kuinka 
OmaStadi- äänestyksessä menestyneitten hankkeiden toimeenpanossa edetään ja kuinka 
ehdotusten tekijäyhteisöt kutsutaan osallistumaan yksityiskohtaiseen toteutuksen valmisteluun. 

 
11.  Tiedotus ja viestintä  Eija, Bert, Kille, Pirjo 
11.1.  Käpylä-lehti 12.2.   

Nro 10 / 2021   Ilmestymispäivä oli 15.12., mutta se tuli vasta 16.12. Markku kirjoitti alakerran. 
Kukaan hallituksesta ei ollut vielä ehtinyt saada lehteä, joten sitä ei voitu kommentoida.  
Katariina Krabbe toivotettiin tervetulleeksi uutena päätoimittajana. 
Kevään alakertojen kirjoitusvuorot päätetään tammikuun kokoukseen mennessä. Numeron 1/2022 
alakerran kirjoittaa Tintti Karppinen. Takaraja on 15.11., mutta Katariina toivoi juttuja jo 6.11. Lehti 
ilmestyy 27.1. 

11.2.  Adressit.com -sivuilla on edelleen nämä listat allekirjoituksia varten: 
KYLÄTILA KÄPYLÄÄN   (https://www.adressit.com/kylatila_kapylaan) Tilanne 21.11.2021  yht. 1005 
allekirj. Onnentien koulun puolesta. Tilanne 16.12.2021: yht. 1502 allekirjoitusta.   
https://www.adressit.com/esta_arvokkaan_kulttuurihistoriallisen_alueen_tuhoaminen_helsingin_kapy
lassa 

11.3.  Nettisivusto  
Bert: Ensi vuoden hallitus on jo netissä.  

11.4.  Facebook  
Kille on päivittänyt Joulukalenterin tapahtumat joka päivä eläinkuvineen.  

11.5.  Sähköposti  kapyla.seura@gmail.com    
Kolme uutta ilmoittautunutta jäsentä. Tintti kertoi, että he ovat myös maksaneet jäs.maksun.   

11.6.  Jäsentiedotteet   
Välitetty sähköpostitse Kotiseutuposti 4/2021 ja Helkan blogin osoite sekä Elävän  Joulukalenterin 
ohjelma jäsenille 12.12. 

 
12.  Muut järjestöt ja tapahtumat 
12.1.  Museovirasto  Tintti kertoi,  että toisena Suomesta on hyväksytty Unescon aineettoman 

kulttuuriperinnön listalle Kaustislainen viulunsoitto. Ensimmäinen oli  viime vuonna valittu 
Saunaperinne.  

12.2.  Kotiseutuliitto  Vuoden 2022 joulukalenterillemme myönnetty 500 e Mestarit i& Kisällit -hankkeesta. 
12.3.  HELKA on julkaissut ison jutun Käpylästä blogisivullaan 
  https://kaupunginosat.fi/helka/kapyla-seura-on-vuoden-2021-kotiseutuyhdistys/ 
 
13.  Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 
13.1.  Juhlavuoden 2020 käpyläläiseltä Silva Salvénilta tullut Tintille  kaunis kiitoskirje. 
13.2.  Käpylä 100-lippakioskin adoptiosopimuksen jatkamisesta aloitetaan neuvottelu Helsingin kaupungin 

kanssa. 
13.3.  Pekka Haltia on yhteydessä Pohjolanaukion lippakioskin tilanteesta Jaakko Ruotsalaiseen. 
13.4.  Liisa Mäntymiehen Kissa korvan päällä -  Käpylä-lehteen tehty kirjoituskokoelma ilmestyy 

alkuvuodesta 2022. Liisa on kirjoittanut kolumneja Käpylä-lehteen 1985 – 2021 eli 35 vuotta. Kirjan 
kustantaa käpyläläinen Kesuura Oy ja toimittaa Eija Tuomela-Lehti. Käpylä-Seura toivotaan mukaan 
julkaisutilaisuuteen . 
 

 



14.  Seuraavat kokoukset 
  Hallituksen seuraava kokous pidetään 27.1.2022 klo 17.00 Kirkolla. 
 
15.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 
 
 
 
 
Tintti Karppinen    Markku Aho 
puheenjohtaja     sihteeri 
 
 
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.  
 
 
 
 
Timo Karlsson    Mervi  Mölsä 


