
Vuoden 2012 TOIMINTAKERTOMUS

Käpylä-Seura ry. jatkoi työtään toiminta-alueensa hyväksi monilla eri tahoilla:

Suunnitelmat, liikenne ja kaavoitus

Seurattiin aktiivisesti alueen suojelukaavojen (Länsi-Käpylä, Olympiakylä, Kisakylä, Osmonkulma)
valmistelua sekä Käärmetalon ja Kansanasuntojen peruskorjausten etenemistä.

Koskelan sairaala-alueen tulevaisuutta suunnittelevassa asukastyöryhmässä olivat mukana Matti 
Eronen ja Kai Ovaskainen.
Koskelan sairaala-alueen tulevaisuutta koskeva keskustelutilaisuus pidettiin 31.1.2012.

Käpylän postille ehdotettiin uusia mahdollisia toimipaikkoja.

Liikenne- ja kaavoitusasioihin (mm. Vallilanlaakson joukkoliikennekatu, Koskelantien bussikaistat) 
otettiin kantaa ja annettiin lausuntoja yhdessä naapuriseurojen kanssa. 
Alueen joukkoliikennesuunnittelija Markku Granholm kertoi alueen liikennesuunnitelmista 
3.5.2012 hallituksen kokouksessa, jossa oli läsnä myös Tuuli Kunnas Kanta-Helsingin 
omakotiyhdistyksestä sekä Olli Hakanen Kumpula-seurasta. 

Raitiovaunulinja 1

Toimintaa ykkösen raitiovaunuliikenteen puolesta jatkettiin. Jo perinteeksi muotoutunutta vuotuista 
toriajelupäivää vietettiin lauantaina 17.11, jolloin kolme vuoroa lähti Käpylästä Kauppatorille ja 
takaisin ohjelman kera. Rahastajana toimi jälleen Daniel Federley ja kuljettajana Kalle Henriksson, 
joille annettiin kiitokseksi taulut. Niissä oli kopiot Uudessa Suomessa 18.11.1925 ilmestyneestä, 
Eric Vasströmin tekemästä  piirroksesta, jonka aiheena oli ensimmäinen raitiovaunu Käpylään. 

Viestintä

Yhdistys tiedotti toiminnastaan perinteisillä jäsenkirjeillä, lehdellä ja sähköisen median kautta. 

Vuosi 2012 oli Käpylä-lehden 61. julkaisuvuosi ja silloin ilmestyi 10 numeroa. Lehden 
päätoimittajana jatkoi Alice Karlsson, joka ilmoitti luopuvansa tehtävästä tämän vuoden jälkeen.  
Seuraajaksi valittiin Eija Tuomela-Lehti, joka on ollut aikaisemminkin lehden päätoimittajana. 
Lehden painosmäärää on lisätty.  Jakeluexpertille on annettu palautetta lehden jakelusta.

Yhdistyksen kotisivuja on uudistettu ja niitä hoiti Bert Bjarland ja Ulla Valkeila. Sivuilla julkaistiin 
ajankohtaisia uutisia ja tietoja muiden alueella toimivien järjestöjen tapahtumista. Sinne talletettiin 
myös mm. hallituksen kokouspöytäkirjat ja vuosikokouspöytäkirjat.
 Työn alla ovat yhdistyksen  ruotsinkieliset sivut. 



Käpylä-aiheisia postikortteja ja Käpylän kotikaupunkipolku-esitettä markkinoitiin myytäväksi eri 
puolilla Käpylää sijaitseviin liikkeisiin. Lisäksi pidettiin omaa myyntipistettä Mustassapekassa 
lokakuun ensimmäisellä viikolla.

Yhteistoiminta eri yhteisöjen kanssa

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (lyhenteenä HELKA) toimintaan osallistuttiin eri tavoin. 
Helkan järjestämään puheenjohtajapalaveriin 13.3.2012 osallistui Kille Vuorento. 
Bert Bjarland osallistui 13.11.2012 HELKAssa pidettyyn ”kaupunginosayhdistysten näkyvyys”-
kurssiin.
Urbaania urputusta  -asukastilaisuus järjestettiin 11.10. yhdessä Käpylän peruskoulun 
vanhempainyhdistyksen kanssa Hykkylän liikuntasalissa. Aiheena oli kunnallisvaalit ja paikalle 
kutsuttiin eri poliittisten ryhmien kunnallisvaaliehdokkaita tentattaviksi. Juontajina ja 
puheenjohtajina toimivat Jouni Aavaluoma ja Kai Ovaskainen. 

Puu-Käpylän pihojen entisöintiä/puunkaatoa koskeva suunnittelupalaveri järjestettiin korttelin 817 
asukkaille 1.10. 
Seura lähetti tervehdyksensä ja kustansi myös grillimakkaroita asukkaiden samasta aiheesta 
järjestämään piha-tapahtumaan 7.10 Pohjolankadun ja Osmontien kulmakorttelissa. 

Keskustelutilaisuus Puu-Käpylän piha-alueiden peruskorjausten tavoitteista pidettiin torstaina 
15.11. kello 18.00 Amer Sports Oyj:n auditoriossa. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Kansanasuntojen 
kanssa.  

Lähiseutujen kaupunginosayhdistyksiin pidettiin yhteyttä. 

Nimenmuutosehdotus Oulunkylän seurakunnan nimen muuttamisesta Taivaskallion seurakunnaksi 
tehtiin yhdessä naapuriseurojen ja Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen kanssa 
seurakuntaneuvostolle. Ehdotus hylättiin.

Jatkettiin Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen vuonna 2010 käynnistämässä työryhmässä, joka 
kartoitti Taivaskallion pientaloalueen maisemallisesti merkittäviä puita ja näkymiä. Kartoituksen 
tekivät Meri Mannerla ja Mona Schalin. Seurattiin myös Länsi-Käpylän suojelukaavan laatimiseen 
liittyvän ympäristöselvityksen etenemistä. Selvityksen tekijänä on Mona Schalinin toimisto. 

Käpylän seudun ympäristöryhmän järjestämään perinteiseen Tavaranvaihtopäivään osallistuttiin 
lauantaina 12.5.

Muu toiminta

Taivaskalliolla järjestettiin siivoustalkoot puisto-osaston ja Stadin siivoustalkoiden kanssa 15.5.
Park-hotel lahjoitti talkooväelle kahvit.

Käpylän kyläjuhlat 19 - 20-5. Pohjolankadulla ja Akseli Toivosen kentällä. Seuralla oli oma 
infopöytä.

Ilmattarentien urheilukenttä on toimestamme kunnostettu.



Seura jatkoi sateenvarjojärjestönä kokoamassa Käpylän Elävää Joulukalenteria 1. - 24.12., jossa oli 
mukana toistakymmentä järjestöä ja toimijaa. Joka ilta klo 18 sytytettiin kirjaston rappusilla päivän 
mukainen määrä lyhtyjä, laulettiin lyhtylaulu ja sen jälkeen nuorin osallistuja avasi aulassa olevan 
kalenterin luukun. Käpylä-Seura aloitti 1.12 ja järjesti sen yhteydessä kirjastossa jouluperinteiden ja
–tarinoiden muistelutilaisuuden glögin ja pipareiden kera.

Itsenäisyyspäivän juhla Taivaskalliolla 6.12. yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Juhlapuhujana 
oli prof. Anu Wartiovaara.

Vuoritalomitali

Käpylä-Seura on saanut lahjoituksena Vuoritalo -mitaleja Jukka ja Sirkku Salomaan kautta, joille ne
lahjoitti arkkitehti Leena Yli-Lonttinen. Mitalin on suunnitellut käpyläläinen Eero Haikala ja sitä on
aikoinaan tehty myyntiin Vuoritalon kunnostamisen rahoittamiseksi. 
Käpylä-Seura päätti syyskuun kokouksessaan, että mitaleja 
1) lahjoitetaan kiitokseksi työstä ympäristön hyväksi. 
Ensimmäisiksi saajiksi nimettiin Käpylä-Lehden päätoimittaja Alice Karlsson ja hallituksen jäsen 
Bert Bjarland, joka toimi tuloksellisesti Länsi-Käpylän urheilukentän kunnostamiseksi. 
2) myydään a' 50 euroa kpl ja kertyvät varat käytetään erityisesti ympäristön säilyttämiseen ja 
kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin.
i

Talous ja jäsenistö

Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkoi Marjatta Kurejoki. Jäsenmaksu oli 10 euroa ja 
kannatusjäsenmaksu 50 euroa.   

Hallituksen kokoukset

Yhdistyksen hallituksen kokoustilana käytettiin Kirkon korttelin 824 kerhohuonetta kahdeksaan 
hallituksen kokoontumiseen. Kaksi kokousta järjestettiin hallituksen jäsenen kotona 
Väinölänkadulla. Kokouspäivät olivat: 12.1., 9.2., varsinainen vuosikokous 29.2. (pidettiin 
seurakunnan kokoustilassa Kalervonkatu 8 A:ssa), 29.3. (järjestäytymiskokous), 3.5, 24.5, 30.8., 
27.9., 25.10, 29.11. ja 18.12.

Hallitus ja toimihenkilöt 2012:

Kalevi Vuorento (puheenjohtaja) Marjatta Kurejoki, taloudenhoitaja
Jouni Aavaluoma
Bert Bjarland (nettisivut)
Liisa Eerikäinen Ulla Valkeila, toiminnantarkastaja
Matti Eronen (varapuheenjohtaja)
Pekka Haltia Kimmo Tevaluoto, varatoim.tarkastaja
Timo Karlsson (arkistointi)
Tintti Karppinen Alice Karlsson, päätoimittaja
Kai Ovaskainen Käpylä-lehti: 
Kaija Rantanen (sihteeri) www.lehtiluukku.fi/lehdet/kapyla
Kirmo Wartiovaara Kotisivut: kaupunginosat.net/kapyla
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