
 

   KÄPYLÄ-SEURA ry  

   Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys    

 

HALLITUKSEN KOKOUS 24.2.2022 KLO 17.00 

PÖYTÄKIRJA 

Aika: torstai 24.2.2021 klo 17.00 

Paikka: Etäkokous   

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 

Todettiin läsnäolijat: Kai Ovaskainen, Markku Aho, Bert Bjarland,  Jouni Aavaluoma, Timo Karlsson, Mervi 

Mölsä, Kille Vuorento, Pirjo Virtaintorppa, Katariina Krabbe 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja siten muutettuna, että kohdassa 5. ympäristötyöryhmän 

kokoonpano poistetaan Leo Sundström ja Sinikka Varis jäsenlistasta. 

5. Yhdistyksen kevätkokous 31.3.2022 klo 18.00 

Kokouspaikaksi on varmistunut Käpylän kirkon kokoustila, ja kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle. Samassa 

yhteydessä on lähetetty viime vuoden toimintakertomus. Vuosikokousasiakirjat ovat nähtävillä 

kokoustilassa ennen kokouksen alkua. 

Lisäksi kokouksessa esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen 

vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

Hyväksyttiin 2021 tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle. Tasetta päätettiin korjata niin, että siinä 

ilmenevät myös Seuran omistamat, myynnissä olevat kirjat sekä toimistotarvikkeet ja -laitteet. 

Mikäli jäsenet haluavat tuoda kokouksen käsittelyyn muita kuin sääntömääräisiä asioita, niistä on 

ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen kokousta eli helmikuun loppuun 

mennessä. 

6. Toiminta ja työryhmät 

Kaavoitusryhmä 

- Viikinrannan−Lahdenväylän osayleiskaava: kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma esiteltiin 

keskiviikkona 2.2. kello 17.00–19.30 osana alueellista Uutta Koillis-Helsinkiä -tilaisuutta. Tilaisuus pidettiin 

verkossa. Pekka Haltia seurasi tilaisuutta. 

- Tuusulanbulevardin kaavarunkoa valmistellaan paraikaa. Tavoitteena on, että kaavarungon luonnos olisi 

valmis tämän vuoden loppupuolella ja etenisi poliittiseen päätöksentekoon ensi vuoden keväällä. 

 



 

Ympäristöryhmä 

- Päättärin lippakioskin tilanne.  Jaakko Ruotsalaiseen on oltu yhteydessä, ja suunnitellaan kiinnostuneiden 

tahojen yhteistapaamista maaliskuun loppupuolella. Siinä on tarkoitus katsoa konkreettisesti, kuinka 

kioskin siistiminen ja saaminen toimintakuntoon voidaan toteuttaa. Pekka Haltia hoitaa asiaa. 

- Taivaskallion infotaulu: Antti Kalliomäki on ollut yhteydessä kaupungin Puistot ja viheralueet -yksikön 

projektisuunnittelija Elina Nummeen, jonka mukaan infotaulu ei muiden työkiireiden vuoksi etene ennen 

ensi syksyä. Elina Nummi vahvisti saman puheenjohtajalle, mutta sanoi yrittävänsä saada avuksi 

lisäresurssia. Työ ei silti valmistu kesäkuun Helsinki-päivään mennessä. Kalliomäelle voi toimittaa aineistoa, 

jota voisi käyttää infotaululla. 

- Leo Sundström viestitti ykkösen päätepysäkin hankaluudesta etenkin huonommin liikkuville. Ratikan ja 

laiturin väliin jää iso väli, mikä vaikeuttaa vaunuun nousemista ja siitä poistumista ja on aiheuttanut 

tapaturmia. Päätettiin, että Kai on yhteydessä HKL:ään asiassa. 

Talous ja jäsenistö 

- Jäsenmaksun maksukehotus on lähtenyt kaikille jäsenille kevätkokouksen kutsun yhteydessä. 

- Bert on ehdottanut jäsenhankintakampanjan käynnistämistä. Seuralla on nyt 244 jäsentä, mikä on noin 

kolme prosenttia alueen asukasmäärästä (noin 8 000). HELKAn arvion mukaan puolessa jäsenyhdistyksistä 

on alle sata jäsentä. Viisi jäsenyhdistystä yltää yli 500 jäsenen ja loput ovat 100–500 jäsenen luokassa. 

Käpylä-Seuran facebook-sivua käytetään edelleen viestinnässä jäsenhankinnan tehostamiseksi. 

Käpylä-Seuran esite päivitetään tarvittaessa. Kai ja Pirjo hoitavat asiaa. 

Käpylä-Seuran tilaisuuksia käytetään jatkossa jäsenhankinnassa. Näitä ovat mm. viherseminaari, 

runoryhmän tilaisuudet ja esimerkiksi kylätilan/asukastalon avajaiset, kun sellaiset voidaan järjestää. 

Selvitetään, voidaanko käpyläläisten yritysten antamia jäsentarjouksia aktivoida tai lisätä mahdollisuuksien 

mukaan. 

Vastaisuudessa Seura voisi järjestää muutaman julkisen tilaisuuden vuodessa ajankohtaisista aiheista, jotka 

koskettavat Käpylän seutua tai ovat muuten kiinnostavia ja voisivat innostaa liittymään Seuraan. 

Yhteistyöryhmä 

- Vuoden 2022 käpyläläinen. Päätettiin henkilövalinnasta. 

 Päätettiin myös muista muistamisista. 

- Puheenjohtaja on sopinut tutustumistapaamisen Käpylän alueesta vastaavan johtavan arkkitehdin, Eeva 

Pirhosen kanssa 7. huhtikuuta. 

 Kylätilayhdistys 

- Kylätilan tilanne. Pekka Haltia ja Markku Aho ovat keskustelleet asiasta kaupungin edustajien kanssa. 

Asiaan palataan, kun Helsingin kaupungin OmaStadi-hankkeen toteuttamisesta saadaan tieto. 

Käpylä 100 -kioski 

Kioskia varten laaditaan toimintasuunnitelma kevät-kesäkautta 2022 varten. 

Tiedotus ja viestintä 

Päätettiin Käpylä-lehden alakerta-artikkeleiden kirjoittajat: 

Vuoden 2022 numerot: 

Numero  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä seuran kirjoittajat 

1.  14.1. 26.1.  Tintti Karppinen 



2.  11.2.  23.2.  Kai Ovaskainen 

3.  25.3  6.4.  Pekka Haltia 

4.  29.4.  11.5.   Pirjo Virtaintorppa 

5.  27.5.  8.6.   Jouni Aavaluoma 

6.  12.8.  24.8.  Markku Aho 

7.  9.9.  21.9.   Mervi Mölsä 

8.  7.10.  19.10. 

9.  11.11.  23.11.  Kille Vuorento 

10.  2.12.  14.1. 

 

Avoimet kirjoitusvuorot päätetään myöhemmin. 

- Kokemukset uuden päätoimittajan ensimmäisestä lehdestä. 

Katariina kertoi kokemuksistaan kahden lehden numeron päätoimittamisesta. Lehteen on artikkeleita 

tarjolla ja valmiina enemmän, kuin mainostulojen rajaama sivumäärä antaa tilaa julkaisulle. 2. numero on 

täytynyt rajoittaa 8-sivuiseksi. 

 

Nettisivusto, Bert:  ei asioita. 

 

Facebook, Kille ja Pirjo: ei asioita. 

 

Sähköposti, kapyla.seura@gmail.com,  Bert:  ei asioita. 

 

Tiedotteet jäsenille: Jäsenkirje lähti 21.2., sisältönä kevätkokouksen kokouskutsu ja jäsenmaksukehotus. 

Lisäksi jäsenistölle on lähetetty sähköpostilla Kotiseutuposti 1/2022 

7. Muut järjestöt ja tapahtumat 

- Suomen Kotiseutuliitto ja Uudenmaan liitto järjestävät verkkotapahtumana Uudenmaan kotiseutuaktiivien 

tapaamisen 23.3. kello 15.30–18.00. Ajankohtaisasioiden lisäksi kokouksessa päätetään alueen ehdokkaasta 

Kotiseutuliiton valtuustoon. Nyt edustajana on ollut Anne Mattila Porvoosta, ja hän on halukas jatkamaan 

tehtävässä vielä toisen kauden. 

Kai seuraa kotiseutuaktiivien tapaamista. 

8. Muut esille tulevat asiat ja ilmoitusasiat 

Hallitus hyväksyi Sirkku Lepistön hallituksen edellisen kokouksen jälkeen esittämän pyynnön ssada 

kirjauttaa pöytäkirjaan tuossa  kokouksessa käsiteltyyn Pohjolankatu 45 ja 47 -kaavaehdotukseen liittyen 

seuraava lausuma: ”Mielestäni Käpylä-Seuran olisi pitänyt tehdä muistutus Pohjolankatu 45:n ja 47:n 
kaavaehdotuksesta. Muistutuksessa olisi pitänyt ottaa kantaa koulurakennuksen laajuuteen ja sen 

ulottamiseen Otto Iivari Meurmanin puiston puolelle ja lisäksi ilmaista huoli oppilasmäärän lisääntymisen 

aiheuttamasta mahdollisesta liikennehaitasta alueen asukkaille.” 

KäpyNet 

Pirjo kertoi suunnitelmasta järjestää 18.5. 2022 Kesä alkaa Koskelasta- tilaisuus. Tästä päätetään 

kokouksessa 8.3.2022. Pirjo osallistuu siihen työnsä puolesta.Todettiin, että Tintti Karppinen osallistuu 

edelleen KäpyNet-toimintaan. 

 



9. Seuraavat kokoukset 

Hallituksen kokoukset on sovittu pidettäviksi tammi-toukokuussa ja elo-marraskuussa kuun viimeisenä 

torstaina kello 17.00. 

Päätettiin, että toukokuun kokous pidetään 31.5. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin. 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45. 

 

 

Kai Ovaskainen   Markku Aho 

Puheenjohtaja    Sihteeri 


