
 

   KÄPYLÄ-SEURA ry  

   Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys    

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA    

Aika: Torstai 28.4.2022 klo 17.00 

Paikka: Käpylän kirkon kokoushuone ja etänä (Jitsi) 

Läsnä: Kai Ovaskainen, Markku Aho, Jouni Aavaluoma, Bert Bjarland (etänä),  

Pekka Haltia, Timo Karlsson,  Sirkku Lepistö, Mervi Mölsä, Pirjo Virtaintorppa,  

Kille Vuorento (etänä), Katariina Krabbe, Tuomas Rimaaja (Tuusulanväylä-asiakohta) 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 

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. 

 

5. Toiminta ja työryhmät 

Kaavoitusryhmä 

Onnentien koulu 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi osaltaan 26.4. Onnentie 18:n asemakaavan muutoksen. Asia 

merkittiin tiedoksi. Todettiin, että hallituksen jäsenet voivat niin päättäessään olla yhteydessä Helsingin 

valtuuston jäseniin asiassa, ottaen huomioon Seuran kannanoton. 

Käpylä-Seura järjesti 11.4.2022 kirkolla tilaisuuden Onnentien koulu-asiasta ja Käpylän koulujen 

väistötiloista. Siihen osallistuivat apulaispormestari Nasima Razmyar ja Helsingin kaupungin virkamiehiä. 

Paikalla oli noin 30 asianosaista ja kiinnostunutta henkilöä. 

Tuusulanväylän kaupunkibulevardi 

Käsiteltiin Käpylä-Seuran kannanottoa Tuusulanväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi. Luonnoksen 

esitteli  sen laatijaTuomas Rimaaja, joka oli kutsuttu tätä varten kokoukseen. 

Päätettiin antaa lausunto luonnoksen pohjalta. Mahdolliset kommentit lähetetään Tuomakselle 3.5. 

mennessä. Lausunto viimeistellään saatujen kommenttien ja käydyn keskustelun pohjalta. 

Helsingin kaupunki järjestää Uutta Keski-Helsinkiä- verkkotilaisuuden 23.5. Tilaisuuteen liittyvät kommentit 

tulee toimittaa 16.5.2022 klo 24.00 mennessä. 

Ympäristöryhmä 

- Päättärin lippakioskin tilanne: aiheesta on jälleen keskusteltu Käpylän Fb-ryhmässä. Yksi ryhmän jäsenistä 

laittoi kioskin kunnosta viestiä kaupungille. Kaupungin fb-ryhmään lähettämän viestin mukaan ”kaupunki 

myi lippakioskin vuonna 2016, mutta uusi omistaja ei suoriutunut velvoitteistaan. Kaupunki on joutunut 



hakemaan saataviaan oikeusteitse mistä on todennäköisesti seurauksena kioskin myynti jolloin myös 

kioskin omistaja vaihtuisi. Asia on vireillä käräjäoikeudessa”. 

Siivoustalkoot 

Kaupunki on muuttanut siivoustalkoiden periaatteita niin, että ne voi järjestää milloin vain (liite). Päätettiin 

palata siivoustalkoot-asiaan syksyn alussa. 

Tavaranvaihtopäivä 

Tavaranvaihtopäivä on  perinteisen tavan mukaan La 7.5. klo 10–13 (esite liitteenä). Tintti tulostaa 

mainoksia heti vapun jälkeen jaettavaksi tolppiin. Tilaisuuden kahvitarjoiluun kaivataan hoitajaa, 

esimerkiksi koululuokkaa. Tintti on soittanut rehtori Sirpa Kopsalle ja vanh.yhdistyksen puh.joht. Aino 

Haloselle. Partiolaiset hoitavat makkarat.    

Päätettiin, että Pekka Haltia kysyy olisivatko Sinikka Varis ja Leo Sundström kiinnostuneita hoitamaan 

kahvitarjoilun, ellei jotakin koululuokkaa ole saatu sitä hoitamaan. 

Talous ja jäsenistö 

Todettiin, että jäsenmaksutilanne on varsin tyydyttävä, vaikka 59 jäsentä ei ole maksanut jäsenmaksua. 

Päätettiin, että ennen syyskokousta tehdään maksamattomille kirjeet ja kehotetaan maksamaan 

jäsenmaksu. 

Yhteistyöryhmä 

Päätettiin poistaa tämä asiakohta hallituksen kokousten asialistalta. Tarvittaessa se voidaan ottaa 

uudestaan käyttöön. 

Kylätilayhdistys 

Helsingin kaupungin ilmoituksen mukaan kylätila-asiassa ei ole tapahtunut mitään edistystä, vaan myös 

OmaStadi-alustalla olevan tiedon mukaan menossa on edelleen tilatarvekartoitus. Kuitenkaan kartoituksen 

kohteista tai muista toimenpiteistä ei ole annettu mitään tietoa. Tilanteen kehitystä seurataan hallituksen 

seuraavaan kokoukseen saakka, ennen jatkotoimenpiteiden harkitsemista. 

Käpylä 100 -kioski 

- Sinikka ja Leo kaavailevat kioskin avaamista toukokuun lopulla. Hetoivoisivat mainontaa seuran Fb-sivulla 

ja jatkossa omaa sivua Fb:ssä, jota voisivat itse päivittää. Sivuilta olisi linkki seuran sivuille ja toisinpäin. 

Päätettiin, että Pekka Haltia selvittää Kioskin oman fb-sivun käyttöä. 

Viherseminaari 

Käpylä 100- piha- ja puutarharyhmä järjesti jo 2 kertaa korona-pandemian vuoksi lykkääntyneen 

Viherseminaarin Käpylän Työväentalolla 24.4.2022. Seminaarissa oli korkeatasoisia asiantuntijoita 

alustamassa mm. perinnekasveista, ilmastonmuutoksesta ja hiilensidonnasta, luonnon terveysvaikutuksista 

ja piha- ja puutarhaluonnon hyönteisistä. Paikalla oli noin 70 kiinnostunuttta osallistujaa. 

Tiedotus ja viestintä 

Käpylä-lehden 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.   Pirjo Virtaintorppa 

4.  29.4.  11.5.  Pekka Haltia 

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. 

 
Nettisivusto, Bert: Päätettiin, että aina kun esimerkiksi facebook-sivustolla ilmoitetaan toiminnasta, asiasta 

ilmoitetaan Bertille, jotta myös verkkosivustalle saadaan samat tiedot. 

 

Facebook: Kille on ilmoittanut luopuvansa seuran Fb-sivun päivittämisestä. Pirjo on luvannut jatkaa omalta 

osaltaan. Myös Jouni on luvannut olla tarvittaessa käytettävissä. 

 

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

 

Tiedotteet. Jäsenistölle on lähdössä Helkan uutiskirje, joka saapui puheenjohtajalle 27.4.2022. 

 

6. Muut järjestöt ja tapahtumat 

- Käpynetin Kesä alkaa Koskelasta -tapahtuma 12.5. Tintti pitää avauspuheen. 

- Edellinen ja nykyinen puheenjohtaja vierailivat Käpylän Lions Clubin vieraina 11.4. kertomassa Käpylään 

liittyvistä ajankohtaisista asioista. 

 

7. Muut esille tulevat asiat ja ilmoitusasiat 

- Helsingin kaupunki myöntää mikroavustuksia erityisesti free lance -taitelijoille ja työryhmille mm. 

erilaisten tapahtumien järjestämiseen ulkotiloissa kesäkuun alun ja lokakuun lopun välisenä aikana. 

Hakuilmoitus: Mikroavustus 2022 | Helsingin kaupunki 

- Puheenjohtaja kävi tapaamassa Käpylän alueen arkkitehtia, Eeva Pirhosta keskiviikkona 20.4. 

- ArtCloud-julkaisuprojektin tarjous 

Päätettiin, tarjouksen esittämään projektiin ei ryhdytä. 

 

8. Seuraavat kokoukset 

Toukokuun kokouspäivä on tiistai 31.5. kello 17.00.  Kokous pidetään perinteiseen tapaan Tintin luona. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53. 

 

 

 

Kai Ovaskainen  Markku Aho 

puheenjohtaja  sihteeri 


