
 

 
Vuoden 2013 TOIMINTAKERTOMUS 
 
 
Käpylä-Seura ry. jatkoi työtään toiminta-alueensa hyväksi monilla eri tahoilla: 
 
 
 
Suunnitelmat, liikenne ja kaavoitus 
 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Marjaana Yläjääski kertoi Käpylää koskevista 
kaavoitussuunnitelmista 31.1.2013 hallituksen kokouksessa. 
 
Seurattiin aktiivisesti alueen suojelukaavojen (Käärmetalo, Länsi-Käpylä, Olympiakylä, Kisakylä, 
Osmonkulma) valmistelua sekä Käpylän postitalon ja Mäkelänkadun 95:n entisen pankki-
rakennuksen kohtaloa. 
 
Koskelan sairaala-alueen tulevaisuutta suunnittelevassa asukastyöryhmässä oli mukana Matti 
Eronen ja alueen tulevaisuutta koskeva kokous pidettiin 4.2.2013. 
 
Liikennejärjestelyihin (mm. Koskelantien ja Mäkelänkadun liittymän liikennejärjestelyt) otettiin 
kantaa ja annettiin lausuntoja yhdessä naapuriseurojen kanssa. Alueen liikennesuunnittelija Jaakko 
Heinonen kertoi alueen liikennesuunnitelmista 26.9.2013 hallituksen kokouksessa, jossa oli läsnä 
myös Olli Hakanen Kumpula-seurasta. Olli Hakanen selvitti Vallilanlaakson hulevesialtaan 
tilannetta. 
 
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen, Kumpula- ja Käpylä-Seuran yleiskaavapohdinta 10.11. 
kirjastossa. 
 
Helsingin yleiskaavan visiota 2050 ja Käpylän aseman seutua koskevista suunnitelmista kertoi 
kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Christina Suomi 31.10.2013 hallituksen kokouksessa.  
Yleiskaavan osoittamiin rakentamiskohteisiin järjestettiin Maastokävelyt 6.12. ja 27.12. yhdessä  
Käpylä-Seuran, Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen ja Kumpula-seuran kanssa. 
 
Päätettiin järjestää heti vuoden 2014 alussa Urbaania urputusta –yleisötilaisuus yleiskaavan 
merkeissä, jotta asukkaat saavat tuoda näkemyksiään esille.  
 
 
Raitiovaunulinja 1 
 
Toimintaa ykkösen raitiovaunuliikenteen puolesta jatkettiin. Jo perinteeksi muotoutunutta vuotuista 
toriajelupäivää vietettiin lauantaina 16.11, jolloin kolme vuoroa lähti Käpylästä Kauppatorille ja 
takaisin ohjelman kera. Rahastajana toimi jälleen Daniel Federley ja kuljettajana Kalle Henriksson,  
 
 
Viestintä 
 
Vuosi 2013 oli Käpylä-lehden 62. julkaisuvuosi ja silloin ilmestyi 10 numeroa. Lehden 
päätoimittaja on Eija Tuomela-Lehti. 
 



 

 
Yhdistys tiedotti toiminnastaan perinteisillä jäsenkirjeillä, lehdessään ja sähköisen median kautta 
(nettisivut ja Facebook-ryhmä Käpylä-Seura).  
 
Yhdistyksen kotisivut on uudistanut Bert Bjarland. Sivuilla julkaistiin ajankohtaisia uutisia ja tietoja 
myös muiden alueella toimivien järjestöjen tapahtumista. Sinne talletettiin myös mm. hallituksen 
kokous- ja vuosikokouspöytäkirjat. Lisäksi sinne on kerätty Käpylässä asuvien ja asuneiden 
julkkisten nimiä sekä tietoa Käpylästä kertovista tai Käpylään liittyvistä dokumentti- tai muista  
elokuvista.  
 
Käpylä -aiheisia postikortteja ja Käpylän kotikaupunkipolku -esitettä myytiin ja myös markkinoitiin 
myytäväksi eri puolilla Käpylää sijaitsevissa liikkeissä.  
 
 
Yhteistoiminta eri yhteisöjen kanssa 
 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (lyhenteenä HELKA) toimintaan osallistuttiin eri tavoin. 
Helkan järjestämään puheenjohtajapalaveriin 12.9.2013 osallistui Kille Vuorento.  
 
Lähiseutujen kaupunginosayhdistyksiin pidettiin yhteyttä.   
 
Käpylän seudun ympäristöryhmän järjestämään perinteiseen Tavaranvaihtopäivään osallistuttiin 
lauantaina 11.5.  
 
 
Muu toiminta 
 
Taivaskalliolla järjestettiin siivoustalkoot puisto-osaston ja Stadin siivoustalkoiden kanssa 21.5. 
Park-hotel lahjoitti talkooväelle kahvit ja Käpylän klubi mahtavia omatekoisia korvapuusteja.  
 
Vanhoja Käpylä-lehtien vuosikertoja sekä lehden perustamisasiakirjat pelastettiin syyskuussa 
joutumasta kaatopaikalle entisen taloudenhoitajan Mertta Oranteen (1921-2009) kodin 
tyhjennyksen yhteydessä. Lehdet on lajiteltu ja talletettu arkistoon. 
 
Seura jatkoi sateenvarjojärjestönä eli kantoi koollekutsujana vastuun Käpylän Elävästä 
Joulukalenterista 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 
lorun avulla laskettiin luukun avaaja, joka avasi kirjaston aulassa olevan kalenterin luukun. 
Jouluaattona paljastui kalenterin koko kuva, joka oli viime vuoden aaton lyhtytapahtumasta 
joulupukkeineen. 
 
Itsenäisyyspäivän juhla Taivaskalliolla 6.12. järjestettiin yhteistyössä Käpylän Lions-klubin ja 
muiden järjestöjen kanssa.  
 
 
Vuoritalo –mitali ja joulukortteja 
 
Käpylä-Seura on saanut lisää Vuoritalo -mitaleja sekä laatikollisen Käpylä-aiheisia joulukortteja 
Kaisa Nuikkiselta. Mitalin on suunnitellut Nuikkisen mies, käpyläläinen Eero Haikala aikoinaan 



 

myytäväksi Vuoritalon kunnostamisen rahoittamiseksi. Kortit on aikanaan tehty samaan 
tarkoitukseen.  
 
Tänä vuonna mitalin saajaksi nimettiin Olli Hakanen, joka on aktiivisesti toiminut Vallilanlaakson 
hulevesiallas-asiassa. 
 
 
Talous ja jäsenistö 
 
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Kirsi Kinnunen. Jäsenmaksu oli 10 euroa ja 
kannatusjäsenmaksu 100 euroa.   
 
Kunniapuheenjohtajuus 
 
Käpylä-Seuran entiselle, pitkäaikaiselle (2000 - 2007) puheenjohtaja Eero Penttiselle myönnettiin 
Käpylä-Seuran ensimmäisen kunniapuheenjohtajan arvo ja hänelle annettiin siitä kunniakirja.  
  
  
 
Hallituksen kokoukset 
 
Yhdistyksen hallituksen kokoustilana käytettiin kirkon korttelin 824 kerhohuonetta yhteen 
hallituksen kokoontumiseen, seurakunnan kerhohuonetta Kalervonkadulla kuuteen hallituksen 
kokoontumiseen ja Käpylän kirkon seurakuntasalia yhteen hallituksen kokoontumiseen. Kaksi 
kokousta järjestettiin hallituksen jäsenen kotona Väinölänkadulla. Kokouspäivät olivat: 31.1., 
varsinainen vuosikokous 28.2. (pidettiin seurakunnan kerhohuoneessa Kalervonkatu 8 A:ssa), 
28.2.(järjestäytymiskokous), 4.4, 25.4, 23.5, 29.8, 26.9, 31.10, 28.11 ja 12.12. 
 
 
Hallitus ja toimihenkilöt 2013: 
 
Kalevi Vuorento (puheenjohtaja)  Kirsi Kinnunen, taloudenhoitaja 
Jouni Aavaluoma 
Bert Bjarland (nettisivut)    Ulla Valkeila, toiminnantarkastaja 
Liisa Eerikäinen   Kimmo Tevaluoto, varatoim.tarkastaja 
Matti Eronen (varapuheenjohtaja)    
Pekka Haltia    Käpylä-lehti:  
Timo Karlsson (arkistointi)   Eija Tuomela-Lehti, päätoimittaja 
Tintti Karppinen   www.lehtiluukku.fi/lehdet/kapyla 
Marjatta Kurejoki     
Kaija Rantanen (sihteeri)   Kotisivut: kaupunginosat.net/kapyla 
Kirmo Wartiovaara    

Facebook: Käpylä-Seura ryhmä 


