
 

   KÄPYLÄ-SEURA ry  

   Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys    

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 29.9.2022 PÖYTÄKIRJA 

Aika: torstai 29.9.2022 klo 17.00 

Paikka: Käpylän kirkon Käpy-kappeli 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01 

Todettiin läsnäolijat: Kai Ovaskainen, Markku Aho, Bert Bjarland, Pekka Haltia,  Mervi Mölsä, 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. 

5. Syyskokouksen koollekutsuminen 

- Sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuun aikana. Kokouksessa mm. vahvistetaan 
toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle, 
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
seuraavalle toimintavuodelle sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan päätettiin esittää Joulun aikaan järjestettävä tilaisuus tulevan 
Kylätilan pihalla. Päätettiin jatkaa Lippakioski-toimintaa entiseen malliin mahdollisuuksien mukaan. Erityistä 
huomiota tullaan kiinnittämään jäsenhankintaan. 

Esityksiä toimintasuunnitelmaan voi tehdä seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Puheenjohtaja 
laatii luonnoksen toimintasuunnitelmaksi. Bert Bjarland laatii esityksen 2023 tulo- ja menoarvioksi. 

Päätettiin esittää Seuran jäsenmaksun pitämistä entisellään, 15€/v. 

Nykyisiä toiminnantarkastajia pyydetään olemaan käytettävissä vuonna 2023. 

Syyskokouksen sihteeriksi lupautui Pirjo Virtaintorppa. 

Päätettiin, että kokous pidetään torstaina 24. marraskuuta kello 18 Käpylän kirkon seurakuntasalissa. 
Hallitus kokoontuu klo 17.00. 

 

6. Toiminta ja työryhmät 

Kaavoitusryhmä 

- Tuusulanväylän bulevardisoinnista pidettiin yleisötilaisuus maanantaina 5.9. Maunulan Saunabaarissa. 
Seuran puheenvuoron käytti Tuomas Rimaaja. Paikalla oli seuran hallituksesta Jouni Aavaluoma ja Markku 
Aho. Tilaisuudessa esitettiin alustus Tuusulanbulevardin suunnitelmasta ja käytiin vilkasta keskustelua 
Maunulan, Metsälän ja Käpylän alueiden näkökulmista. Tavoitteena on, että marraskuun alkuun mennessä 



olisi tehty yhteinen lausunto, joka jaetaan kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille. Valmistellaan myös 
tapaamista pääsuunnittelijana toimivan Eeva Pirhosen kanssa. 

 

-Karjalatalon kaavamuutos ja lisärakentaminen 

Käpylässä sijaitsevaan Karjalataloon suunnitellaan osittaista käyttötarkoituksen muutosta asumiseen sekä 
rakennnuksen korotttamista kahdella lisäkerroksella. 

Hankkeen lähtökohdista voi keskustella verkossa järjestettävässä vuorovaikutustilaisuudessa 6.10. klo 17-
17.45. Ohjelma alkaa klo 17.00. Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki löytyvät verkosta osoitteesta 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/ 

 

- Pohjolankadun liikenteen rauhoittaminen 

Päätettiin tehdä kirjelmä kaupungille Pohjolankadulla ilmenevistä liikenneongelmista, etenkin 
ylinopeuksista. Puheenjohtaja laatii luonnoksen kirjelmäksi ja jakaa sen johtokunnalle hyväksyttäväksi ja 
lähetetttäväksi kaupungille välittömästi. 

 

Talous ja jäsenistö 

- Todetaan jäsen- ja taloustilanne 

Jäsenistössä ei ole tapahtunut muutoksia. Uusia jäsenmaksuja ei ole saatu, joten rästiläistilanne on 
ennallaan. 

Päätettiin käydä jäsenrekisteri läpi seuraavassa kokouksessa. Bert tekee sitä varten esityksen 
maksamattomien jäsenmaksujen karhuamisesta ja/tai niiden henkilöiden erottamisesta Seurasta, jotka 
eivät asetettavaan määräpäivään mennessä ole maksaneet jäsenmaksua. 

 

Kylätilayhdistys 

- Pellavan talosta on tulossa Käpylän alueen kylätila todennäköisesti ensi vuoden alussa. 

Alla Pekka Haltian tilanneraportti. 

Helsingin kaupunki ei pitkistä etsiskelyistä huolimatta löytänyt Käpylästä OmaStadi -hankkeena 

toteutettavalle kylätilalle muuta paikkaa kuin entisen päiväkoti Pellavan toimitalon osoitteessa 

Pohjolankatu 3-5. Kylätila tulee olemaan noin kaksivuotinen, riippuen tarkoitukseen osoitetun määrärahan 

riittävyydestä. Kylätilayhdistys on luonnollisesti jo nyt käynnistänyt pohdiskelut siitä, miten toimintaa 

voitaisiin jatkaa OmaStadi -hankkeen päättymisen jälkeen. 

Kaupungilla kiertää väärä käsitys rakennuksen kunnosta. Päiväkoti Pellava lähti talosta taloudellisten syiden 

vuoksi, ei talon sisäilman eikä muidenkaan talon olosuhteiden takia. Kaupunki kuitenkin halusi ennen 

muuta ensin varmistaa yli kaksi vuotta tyhjillään olleen talon kunnon, erityisesti sisäilman osalta. 

Puolueettoman ulkopuolisen tutkimuslaitoksen kaupungille tekemän raportin mukaan talon sisäilma on 

virheetön, eli sen suhteen toiminta talossa voitaisiin aloittaa välittömästi. Kaupunki kuitenkin on odottanut 

tutkimuksen tulosta, eikä siis ole ryhtynyt mihinkään muihin toimiin toiminnan käynnistämiseksi talossa. 

Talon alakerta on kaavassa merkitty lasten päiväkodiksi, ja sen ottaminen kylä- eli asukastilan kaltaiseen 

käyttöön edellyttää kaavamuutosta. Sisäilmatutkimuksessa esitettiin muutamia säätöjä sisäilman kiertoon, 

mutta ne eivät juurikaan vie aikaa eikä taloudellisia panostuksia. Myös tilojen esteettömyys on 

tarkasteltava muuttuvan käyttötarkoituksen mukaiseksi. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/


Helsingin kaupungin ja Kylätilayhdistyksen edustajat ovat yksimielisiä siitä, että talon toiminnassa lähdetään 

niistä edellytyksistä, joita talo sellaisenaan antaa, eikä taloa voida käyttää ja täyttää sellaisilla toiminnoilla, 

joita tarkoitusta varten nimenomaan asukastiloiksi suunnitellut ja rakennetut tilat pystyvät tarjoamaan. 

Oman vaikeutensa asiaan edellä mainittujen lisäksi tuo se, että asukastilojen hallinta siirtyy vuoden 

vaihtuessa sosiaalitoimelta Kaupunginkanslialle. Soten edustajat ovat kuitenkin nyt luvanneet tehdä 

kaikkensa, että talon toiminta ehtisi käynnistyä tämän vuoden puolella. 

 

Käpylä 100 -kioski 

- Sinikka ja Leo ovat pyörittäneet kioskin toimintaa torstaisin. Sinikka tekee  yhteenvedon kesän 
kioskitoiminnan tuloista ja menoista seuraavaan kokoukseen. 

Käpylän kouluille on tarjottu mahdollisuutta luokkien ja/tai vanhempainyhdistysten järjestämille 
tilaisuuksille kuten myyjäisille kioskilla. 

 

 

Tiedotus ja viestintä 

Käpylä-lehden vuoden 2022 numerot: Päivitettiin nro 8 ja 9 osalta. 

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.   Pekka Haltia 
9.  11.11.  23.11.   Sirkku Lepistö 
10.  2.12. 14.1.  Kai Ovaskainen 
 
Päätettiin, että Käpylä-lehden numerot jaetaan ilmestymispäivänä Seuran facebook-sivuilla. 
 
 
Nettisivusto: Bert 
-- 
 
Facebook: Pirjo, Jouni 
 
Sivuilla on nyt 950 seuraajaa. Jatketaan muistuttamista Seuraan liittymisestä ja jäsenmaksujen 
hoitamisesta. 
 
Sähköposti: Bert 
-- 
 

Tiedotteet: 

- 6.syyskuuta jäsenille lähti viesti, jossa kehotettiin äänestämään Mestarit & kisällit -malli eurooppalaisen 
kilpailun voittajaksi – Käpylän elävä joulukalenteri on osa tätä hanketta!   

- Suomen Kotiseutuliiton Mestarit & kisällit -hanke palkittiin kesäkuussa Euroopan 
kulttuuriperintöpalkinnolla. Palkintoraati kiitteli ylisukupolvisuutta, jaetun oppimisen näkökulmaa ja mallin 



helppoa kopioitavuutta. Yleisöäänestyksessä valittiin puolestaan yleisöpalkinnon saaja. Voittajalle on 
ensimmäistä kertaa tarjolla 10 000 euron rahapalkinto. 

 

 

 

6. Muut järjestöt ja tapahtumat 

- Itsenäisyyspäivän lipunnosto Taivaskalliolla. 

Päätettiin tarkistaa Tintti Karppiselta sovitut käytännöt Seuran osalta. 

 

- Helsingin luonnonhoidon linjausten sidosryhmäyhteistyö-tapahtumat on pidetty syyskuussa. 

 

7. Muut esille tulevat asiat ja ilmoitusasiat 

-- 

8. Seuraavat kokoukset 

 

Lokakuun kokouspäivä on torstai 27.10. kello 17.00.  Kokous pidetään Käpylän kirkon Käpy-kappelissa. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10 

 

Kai Ovaskainen  Markku Aho 

puheenjohtaja  sihteeri 

 


