
 

   KÄPYLÄ-SEURA ry  
   Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys     

 

HALLITUKSEN KOKOUS 26.1.2023 PÖYTÄKIRJA 

 

Aika: torstai 26.1.2023 klo 17.00 

Paikka: Käpylän kirkon Käpykappeli 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.06. Todettiin läsnäolijat: Kai Ovaskainen, Markku Aho, Bert Bjarland, 
Pekka Haltia, Pirjo Mikkonen,  Susanna Palo, Kille Vuorento, Katariina Krabbe. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja tällä lisäyksellä kohtaan Joulukalenteri: ”Tintti ja Outi 
kertoivat 1.12. avatun Joulukalenterin hyvästä menestyksestä. Peruskoulun  9-luokkalaisten tekemät luukut 
kirjaston takaseinällä ovat herättäneet paljon ihailua sekä kuvien että niihin liittyvien tarinoiden osalta. 
Luukkujen teemana oli oppilaiden vanhempien ja isovanhempien lapsuudesta ja nuoruudesta mieleen 
jääneet kirjat, sadut ja tarinat. Mukana oli 52 oppilasta. Joka ilta sytytettiin jälleen lyhdyt ja tarjottiin glögiä 
ja pipareita.” Kokouksen läsnäolijoihin lisätään Tintti Karppinen ja Outi Takkinen. 

5. Hallituksen järjestäytyminen 

- valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt vuodelle 2023 

Vuodelle 2023 valittiin varapuheenjohtajaksi edelleen Pirjo Virtaintorppa, sihteeriksi Markku Aho, 
taloudenhoitajaksi Bert Bjarland, internet- ja sähköpostivastaavaksi Bert Bjarland, facebook-vastaavaksi 
Pirjo Virtaintorppa ja jäsenvastaavaksi Kaija Rantanen. 

Hallituksen työryhmät jatkavat entisellään. 

6. Kevätkokous    

- päätetään kokouspäivä ja -aika sekä kokouksen pitopaikka. Sovitaan toimintakertomuksen kirjoittamisesta 
ja tilinpäätöksen laatimisesta. 

Kevätkokous järjestetään 30.3.2023 klo 18.00 joko Kylätalolla, tai Seurakuntasalissa siten, että sen jälkeen 
pjärjestetään avoin tilaisuus esimerkiksi Tuusulanväylän tilanteesta. Paikasta päätetään sen jälkeen, kun 
Kylätilayhdistyksen ja Helsingin kaupungin yhteiskokous kylätalon asioista on pidetty 2.2.2023. 

Kai tekee toimintakertomuksen. Bert on lähettänyt tilinpäätöksen toiminnantarkastajalle. 

Kille Vuorento tiedustelee, onko Martti Humppila käytettävissä kevätkokouksen puheenjohtajana. 

7. Kaavoitusasiat 

- meneillään olevista kaavoitustöistä ei ole uutta tietoa. Tuusulanbulevardista järjestettäneen keväämmällä 
yhteinen tilaisuus muiden kaupunginosayhdistysten kanssa.  Selvitetään myös Käpylä-Seuran oman 
tilaisuuden järjestämistä (ks. kohta 6.) 

 



 

8. Talous ja jäsentilanne 

 Jäsenmaksunsa kaksi vuotta maksamatta jättäneet on poistettu seuran jäsenrekisteristä 1.1.2023 alkaen. 
Vuoden 2022 lopussa jäseniä oli 216. 

Seuran jäsenhankintaa voidaan tehostaa kiinnostavia toimintoja ja tapahtumia järjestämällä.  

 

9. Kylätila 

Kaupunki on vahvistanut, että Pohjolankatu 3 aukeaa Käpylän kylätilaksi 14. helmikuuta OmaStadi 
hankenimellä Asukastila Käpylä. 

Päätettiin, että Seura hankkii  nettiyhteyden talolle, ellei Helsingin kaupunki sitä hoida. Kylätilayhdistys 
valmistelee kokonaiskartoitusta talolla järjestettävästä toiminnasta, johon on saatu kanssa runsaasti 
esityksiä ja kyselyitä. Asiaa käsitellään yhteiskokouksessa Helsingin kaupungin kanssa 2.2. ja valmisteltaessa 
avajaisia, jotka pidetään 14.2.2023. 

Päätettiin selvittää mahdollisuutta saada talon pihalle puistonpenkkejä Helsingin kaupungilta (ns. 
koivunjalkapenkit). 

On tullut tietoon, että talon piha-aluetta on käytetty koirien ulkoiluttamiseeen, jonka seuraksena koirat 
ovat ulostaneet alueelle ilman, että jätöksiä olisi siivottu pois. Päätettiin hankkia portille kilpi, jossa 
kielletään koirien irti päästäminen pihalle. 

 

10. Kevään toiminnan suunnittelu 

Keskusteltiin tilaisuuksien järjestämisestä kevään aikana, etenkin kylätilan avautuessa käyttöön. Päätettiin, 
että Seura ei järjestä eduskuntavaalit-aiheista tilaisuutta. 

Todettiin, että esimerkiksi runoryhmä, valokuvaryhmä, piha- ja puutarharyhmä voivat ideoida ja valmistella 
tapahtumia, joihin palataan tarvittaessa. Perinneleikit-teemasta voitaisiin järjestää tapahtuma asukastalon 
pihalla. Kyläjuhlien yhteyteen järjestetään ohjelmaa.  

Päätettiin valmistella taidemaalauksilla varustettujen sähkökaappien kiertokävelyjä varten 
”sähkökaappipolku” . Bert lupasi hoitaa asian. 

Käpylä 100 -kioskin adoptiosopimus on edelleen voimassa. Kesän aikana kioskin toiminta siirtyy asukastalon 
pihalle.  

 

11. Tiedotus ja viestintä 

Keskusteltiin alakertavuoroista. Esitettiin alustavasti kirjoittajalista numeroiden 2-5 osalta, alla.  Nämä 
vahvistetaan, ja muiden osalta asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 

- Käpylä-lehden vuoden 2023 numerot: 

Numero  Aineistopäivä  Ilmestymispäivä seuran kirjoittajat 

1.  9.1.  25.1.   Pekka Haltia 
2.  24.2.  15.3.   Tuuli Rajavuori/perinneleikit? 
3.  7.4. 26.4.  Jouni Aavaluoma    
4.  28.4.  17.5.  Susanna Palo 
5.  26.5.  14.6.   Pirjo Virtaintorppa (?) 
6.  31.7.  16.8.     
7.  1.9.  20.9.    
8.  29.9.  18.10.    
9.  3.11.  22.11.    
10.  24.11. 13.12. 



 

- nettisivusto, Facebook, sähköposti 

Ei esillä olevia asioita. 

- tiedotteet: Ensimmäinen tiedote lähtenyt jäsenille. 

12. Muut järjestöt ja tapahtumat 

Seuran edustus Käpynetissä: Tintti Karppinen ei jatka tehtävässä. Päätettiin, että Pirjo Virtaintorppa  
edustaa Seuraa Käpynetissä.  

 

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien  Elävä perintö -teemavuoden avaus  on 8.2. kello 14.30—16.00    ja 
Elävä perintö ja projektirahoitus -webinaari 15.2. kello 10.00—12.00 (ks. liite) 

 

13. Muut esille tulevat asiat ja ilmoitusasiat 

Arkistomateriaalin vieminen kaupunginarkistoon ja osan siirto Suurperheisten talojen kerhotilaan 

Pekka Haltia avustaa Timo Karlssonia arkistomateriaalin järjestämisessä. Kai Ovaskainen allekirjoittaa 
tarpeelliset viralliset luovutusasiakirjat. 

Käpylän Lions-kerho julkaiseeTaivaskallio-kirjasen, jolle  Antti Kalliomäki toivoisi 200 euron tukea.  
Päätettiin myöntää pyydetty avustus.  

Keskusteltiin vuoden käpyläläisen valinnasta. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 

 

 Kille Vuorento esitti, että Karoliinan Koivujuuren ideoima valaisin Käpylä-aiheisista valokuvanegatiiveista 
otettaisiin myyntiin Seuran toimesta. Päätettiin että 10 kpl valaisimia otetaan myyntiin.  Kille hoitaa asiaa. 

 

Käpylä-Seuran stipendi ansioituneelle käpyläläiselle nuorelle 

Päätettiin valmistella stipendin myöntämistä. 

 

14. Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous pidetään torstaina 23. helmikuuta kello 17. Paikkana toivottavasti asukastalo Pohjolankatu 
3:ssa. 

 

15. kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja  päätti kokouksen klo 18.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 

Tervetuloa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien Elävä perintö -teemavuoden avaukseen ke 8.2.2023 klo 
14.30–16 

 Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä juhlitaan tänä vuonna teemalla Elävä perintö. Elävä perintö on 
aineetonta kulttuuriperintöä, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Teema kutsuu nostamaan esiin paikalliset 
tavat, tarinat ja perinteet. 

Teemavuosi käynnistetään avajaisilla Teamsissa keskiviikkona 8. helmikuuta kello 14.30–16. Ilmoittaudu 
mukaan oheisesta linkistä: https://www.lyyti.fi/reg/EHD2023avaus. 

Tilaisuudessa teemavuoden avauspuheen pitää tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen. Asiantuntijat 
Leena Marsio Museovirastosta, Reetta Karhunkorva Suomen Metsämuseo Lustosta ja Kikka Jelisejeff 
Taitoliitosta johdattelevat kuulijat syvemmälle elävään perintöön. Kulttuuriympäristöpäivien 
koordinaattorit puolestaan innostavat kaikki mukaan elävän perinnön teemavuoteen käytännön vinkein. 
Luvassa myös valloittavan Puhti Duon performanssi. 

Tervetuloa toteuttamaan teemavuotta! 

Kulttuuriympäristöpäiviä vietetään syyskuun toisella viikolla 4.–10.9.2023, mutta tapahtumia voi järjestää 
pitkin vuotta. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita toteuttamaan Elävän perinnön teemavuotta! 

Pääset mukaan ilmoittamalla tapahtumasi kalenteriimme, osallistumalla tapahtumiin ja jakamalla 
ajatuksiasi ja kuvia sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #EläväPerintö. 

 Elävän perinnön juhlavuosi 

Kulttuuriympäristöpäivät on Euroopan suurin yleisötapahtumien kokonaisuus, jota juhlitaan vuosittain 
vaihtuvin teemoin. Päivien tapahtumat tekevät kulttuuriympäristöjä ja kulttuuriperintöä entistä tutummiksi 
sekä lisäävät niiden arvostusta. Vuonna 2023 Elävää perintöä juhlitaan tuhansissa tapahtumissa eri puolilla 
Eurooppaa. 

Vuonna 2023 juhlitaan myös 20-vuotiasta Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön 
suojelemisesta. Suomen ratifioinnista osaksi sopimusta on kulunut 10 vuotta. 

 Lämpimästi tervetuloa mukaan toteuttamaan teemavuotta sekä avajaisiin! 

Lisätietoa teemavuodesta (Suomen Kotiseutuliiton verkkosivut) 

· Koordinaattori Riina Koivisto, Suomen Kotiseutuliitto, riina.koivisto@kotiseutuliitto.fi, puh, 044 9834 55 

· Suunnittelija Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, hanna.p.hamalainen@gov.fi, puh. 0295 2500 95 

*********************** 

Elävä perintö ja projektirahoitus 
Webinaari Ke 15.2.2023 klo 10-12 

 Aineeton kulttuuriperintö ja elävä perintö ovat tulleet uusina termeinä suomalaiseen kulttuurikenttään. 
Suomi juhlii ensi vuonna 20-vuotiasta Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön 
suojelemisesta ja omaa 10-vuotista taivaltaan sopimuksen jäsenmaana. 

Viime vuosina aineeton on tullut näkyväksi niin kuntien kulttuuritoimintalaissa kuin museolaissakin, 
hallitusohjelmastakin kirjaus löytyy.  Aineettoman kulttuuriperinnön alaan kuuluu valtava määrä erilaisia 



kulttuurimuotoja esittävistä taiteista käsityöhön, suullisesta perinteestä luontomatkailuun, kyläjuhlista 
festivaaleihin. 

Mitä lisäarvoa aineeton kulttuuriperintö voi työhön tuoda?  Mistä alan toimijat voivat hakea rahoitusta? 
Miten luoda hyviä hankkeita? Miten sanoittaa aineetonta kulttuuriperintöä? 

Webinaarissa kuulet innostavia puheenvuoroja eri puolilta rahoituskenttää. 

 Ilmoittaudu viimeistään 13.2 tästä linkistä https://ssl.eventilla.com/eprahoitus 
Lämpimästi tervetuloa! 

Ke 15.2.2023 klo 10.00-12.00 

OHJELMA 

10.00 Tilaisuuden avaus, Leena Marsio, Museovirasto 

10.10 Elävä aineeton kulttuuriperintö – huomisen Sampo? Antti Huntus, Taike 

10.30 Tukea harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan, Susanna Mäki-Oversteyns, Taike 

10.45 SKR maakuntarahastot, Mika Virkkala, Suomen kulttuurirahasto 

11.00 AIKU-hankkeesta puhtia Leader-kentälle, Sini Yläsaari, SavonLuotsi Leader ry 

11.15 Luova Eurooppa -ohjelma, Riikka Koivula, Opetushallitus 

11.30 Aineettoman kulttuuriperinnön avustukset, Leena Marsio, Museovirasto 

11.45 Yhteenveto 

12.00 Webinaari päättyy 


