
 

   KÄPYLÄ-SEURA ry  

   Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys    

 

 

Hallituksen kokous pöytäkirja 

Aika: Tiistai 31.5.2021 klo 17.00 

Paikka: Karppisten koti 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 

Todettiin läsnäolijat: Kai Ovaskainen, Markku Aho, Jouni Aavasluoma, Bert Bjarland, Timo Karlsson, Sirkku 

Lepistö, Mervi Mölsä, Pirjo Virtaintorppa,  Katariina Krabbe sekä Tintti ja Risu Karppinen 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.    

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä, että kohdassa 7 käsitellään Seuran 

pöytäkirjojen arkistointiasia. 

4. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

5. Toiminta ja työryhmät 

Kaavoitusryhmä 

- Käpylä-Seuran ja Taivaskallion asukkaiden viesti Onnentie 18:n asemakaavan muutoksesta on lähetetty 

kaupunginhallituksen jäsenille. Onnentien kaavaehdotus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 30.5. 

Kaavaehdotus jäi pöydälle viikoksi Jussi Halla-ahon esityksestä. Pöydällepanon takia tehtyä vastaehdotusta 

(Reetta Vanhanen, Minja Koskela) ei käsitelty. Sen mukaan ”kh kiinnittää huomiota siihen, että Käpylän ja 

Koskelan alueen koulujen väistötilakysymykset tulee ratkaista sellaisella tavalla, etteivät koulumatkat tai 

koulupäivän aikaiset siirtymät muodostu kohtuuttoman pitkiksi. Kh kehoittaa käymään neuvotteluita 

Kojamon kanssa Onnentien tilojen väistötilakäytön jatkamiseksi kunnes asemakaavamuutoksen 

toteuttaminen alkaa”. 

- Sekä aiempi että tuoreempi lausuntomme Tuusulanväylän bulevardisoinnista ovat Markus LIndqvistillä, eli 

Metsälä-seura palaa tähän asiaan loppukesällä. 

- Kameratolppa ja -pönttö ovat ilmestyneet Koskelantien ja Kalervonkadun kulmaan. 

Ympäristöryhmä 

- Päättärin lippakioskin tilanteesta ei ole uutta kerrottavaa. 

Talous ja jäsenistö 

- Todettiin jäsenmaksutilanne. 80% jäsenistä on maksanut jäsenmaksun. 

Keskusteltiin tarpeesta ja mahdollisuudesta avustaa Seuran varoista ”yhteisöllisyyden edistämistoimintaa” 

tukemalla käpyläläisten toimijoiden hankkeita. Päätettiin selvittää asiaa tarkemmin ja palata asiaan 

seuraavissa kokouksissa. 

 



Kylätilayhdistys 

- Pellavan talon vuokraus asukkaiden kylätaloksi odottaa vielä mm. sisäilmatutkimuksen tuloksia, mutta 

kaupunki on valmis vuokraamaan piha-alueen jo kesän ajaksi sadan euron kuukausivuokralla. 

Kylätilayhdistys tekee pihasta vuokrasopimuksen, ja Käpylän klubi on luvannut maksaa kolmen kuukauden 

vuokran. Lisäksi syyskuun vuokraus voisi olla järkevää. 

Päätettiin, että vuokrausta jatketaan syyskuun loppuun, ja Seura maksaa syyskuun vuokran. 

- Aggregaatin tai aurinkosähköjärjestelmän hankinta. Pellavan talo on käytössämme aikaisintaan syksyllä, 

joten sähkön saanti kesän tapahtumiin oin järjestettävä muulla tavoin. Myös kioski tarvitsisi sähköä syksyn 

aikana. 

Päätettiin, että hankitaan tarpeeseen soveltuva ”sinivirta-aggregaatti” ellei vaihtoehtoista ratkaisua sähkön 

saamiseksi löydy. Selvitetään, olisiko Pohjolankatu 3:n pihalla oleva sähkökaappi saatavissa käyttöön. Pekka 

Haltia ja Markku Aho selvittävät. 

 

Käpylä 100 -kioski 

- Sinikka ja Leo jatkavat kioskilla pääsääntöisesti torstaisin. He haluavat pitää toiminnan painopisteen 

edelleen siellä, mutta ovat valmiita auttamaan tarvittaessa Pohjolankatu 3:n pihatapahtumien 

tarjoilujärjestelyissä. 

Päätettiin olla yhteydessä Käpylän alueen koulujen rehtoreihin tiedottaen, että tarpeen mukaan esimerkiksi 

luokkatoimikunnat voisivat järjestää kioskilla myyjäisiä eri sopimuksella. Pirjo Virtaintorppa hoitaa asiaa. 

 

Tiedotus ja viestintä 

Sirkku Lepistö kirjoittaa nro 8. alakerta-artikkelin. 

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.   Sirkku Lepistö 

9.  11.11.  23.11.   Kille Vuorento 

10.  2.12.  14.1. 

 

 

Nettisivusto, Bert: 

Ei asioita. 

 

Facebook: Pirjo, Jouni 

Ei asioita. FB-sivustolla 898 seuraajaa (30.5.22) 

 

Sähköposti: Bert: 

Ei asioita. 



 

Tiedotteet. Jäsenistölle ei ole viimeisen kuukauden aikana lähtenyt kirjeitä. 

6. Muut järjestöt ja tapahtumat 

- Kotiseutuliitto kutsuu Käpylä-Seurasta yhden edustajan mukaan Teams-keskusteluun Kotiseutuliiton 

hallituksen kanssa. Keskustelun teemana on demokratia ja kotiseututyö, ja keskustelu liittyy Sitran 

Demokratian puolustusdialogit -haasteeseen. 

Kotiseutuliitto kutsuttiin mukaan järjestämään Demokratian puolustusdialogeja. Demokratian 

puolustusdialogit tarjoavat mahdollisuuden kokoontua käsittelemään rakentavasti käsillä olevaa kriisiä ja 

pohtia keinoja vahvistaa demokratiaa omassa yhteisössämme, Suomessa ja maailmanlaajuisesti. 

Keskustelun aiheen voi kytkeä juuri meidän yhteisöllemme tärkeään demokratian puolustamisen aihepiiriin. 

Haasteen tavoitteena on suuri määrä eri toimijoiden eri puolilla Suomea ja Eurooppaa järjestämiä dialogeja, 

joissa keskustelijat pääsevät käymään monimuotoista keskustelua, kuulevat toistensa näkemyksiä, 

madaltavat raja-aitoja eri käsitysten välillä, oivaltavat uutta, jakavat havaintoja ja rakentavat yhdessä näkyä 

siitä mitä demokratian puolustaminen eri yhteyksissä käytännössä merkitsee. Demokratian 

puolustusdialogeja koordinoivat Sitra, DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö, valtioneuvoston kanslia ja 

valtiovarainministeriö. 

Kotiseutuliitto päätti tarttua haasteeseen ja järjestää Demokratian puolustusdialogin Teamsissa torstaina 

9.6. klo 15:30-17:30. 

Hallituksen ja puheenjohtajien lisäksi mukaan keskusteluun kutsutaan edustajat viidestä lähivuosina 

Vuoden kotiseutuyhdistykseksi valitusta yhdistyksestä. Pyydämme vain yhtä edustajaa yhdistyksestä, sillä 

Sitran ohjeiden mukaan Teams-keskustelun porukka on syytä pitää melko tiiviinä, jotta dialogisuuden 

edellytykset täyttyvät. Osallistumislinkki ja lisää tietoa tulee lähempänä ajankohtaa. 

Demokratian puolustusdialogit Sitran sivuilla: https://www.sitra.fi/tapahtumat/tule-mukaan-demokratian-

puolustusdialogeihin-28-4-ja-9-6/ 

Päätettiin, että Markku Aho osallistuu keskusteluun Seuran edustajana. 

 

- Käpynetin Kesä alkaa Koskelasta -tapahtuma oli 12.5. 

- Timo Karlsson ja Kai Ovaskainen luovuttivat kirjastolle yhteen sidotut Käpylä-lehden vuosikerrat 2017–

2021 Käpylän kirjastoyhdistyksen 20-vuotisjuhlassa 17.5. 

7. Muut esille tulevat asiat ja ilmoitusasiat 

Käsiteltiin Seuran pöytäkirjojen arkistointia ja luovutusta Helsingin kaupunginarkistoon Timo Karlssonin 

esityksestä. Arkistoidut pöytäkirjat on järjestettävä luovutussopimuksen tekemistä varten. 

Päätettiin järjestää syksyllä talkoot asian hoitamiseksi myös sillä mielellä, että Seuran arkisto voitaisiin 

mahdollisesti siirtää Pohjolankatu 3:een tulevan asukastalon tiloihin. 

 

8. Seuraavat kokoukset 

Elokuun kokouspäivä on torstai 25.8. kello 17.00.  Kokous pidetään kirkon kokoushuoneessa. 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 

 

 

Markku Aho    Kai Ovaskainen 

sihteeri   puheenjohtaja 


