
 

 
KÄPYLÄ-SEURA RY:N VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS 
 
 
Käpylä-Seura ry. jatkoi työtään toiminta-alueensa hyväksi monilla eri tahoilla: 
 
 
SUUNNITELMAT, LIIKENNE JA KAAVOITUS 
 
Yleiskaava 2050 
Käpylä-Seuran järjestämä keskustelutilaisuus Helsingin uudesta yleiskaavavisiosta 2050 
Hykkylässä 15.1.2014 oli onnistunut ja paikalla oli runsaasti väkeä. Enemmistö oli sitä mieltä, että 
Taivaskallioon ei saa koskea. Helsingin yleiskaavan visioon 2050 annettiin lausunto Käpylän 
osalta.  
Seura on johdonmukaisesti jo vuosia vaatinut Taivaskallion puistoksi kaavoittamista, todeten mm. 
edellisessä yleiskaava 2002 -lausunnossa:  
"…Viheraluerakennekartta osoittaakin Taivaskallion puistoalueen tärkeyden ja sen säilyttämisen 
yhtenäisenä puistokokonaisuutena, josta yhteydet jatkuvat Käpylästä Keskuspuistoon ja Oulunkylän 
suuntaan. Taivaskallio tulee merkitä kokonaisuudessaan kaupunginosapuistoksi, jonka kautta 
menevät alueelle tärkeät ulkoilutiet. Taivaskallion puistoalueelle ei tule osoittaa uutta asunto- tai 
toimitilarakentamista edes sen reuna-alueille, ei Käpylän asemankaan kohdalle." 

 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Marjaana Yläjääski kertoi Käpylää koskevista 
kaavoitussuunnitelmista 27.3.2014 hallituksen kokouksessa. Paikalla oli myös Kanta-Helsingin 
Omakotiyhdistyksen hallituksen jäseniä.  
 
Postitalon kaavoituksesta järjestettyyn keskustelutilaisuuteen 6.5.2014 osallistuttiin. 
 
Osmontiellä tehtyjen, sekavien liikennejärjestelyjen syitä alettiin selvitellä. 
 
Raitiovaunulinja 1 
Toimintaa ykkösen raitiovaunuliikenteen puolesta jatkettiin. Jo perinteeksi muotoutunutta vuotuista 
toriajelupäivää vietettiin lauantaina 22.11, jolloin kolme vuoroa lähti Käpylästä Kauppatorille ja 
takaisin ohjelman kera. Musiikista ja yhteislauluista vastasivat Pauli Aaltonen, Matti Eronen, Tintti 
Karppinen ja Jari Tuovinen.  Rahastajana toimi jälleen Daniel Federley ja kuljettajana Kalle 
Henriksson. Heille annettiin kiitokseksi seuran uudet Käpylä-paidat.  
 
 
 
VIESTINTÄ 
 
Käpylä-lehti  
Vuosi 2014 oli Käpylä-lehden 63. julkaisuvuosi ja silloin ilmestyi 10 numeroa. Lehden 
päätoimittajana jatkoi Eija Tuomela-Lehti. Lehden taloudellisesta tilasta ollaan oltu huolissaan. 
Tukitoimia tarvitaan, jotta voidaan julkaista monisivuisempaa lehteä. 
 
Muu tiedotus 
Yhdistys tiedotti toiminnastaan perinteisillä jäsenkirjeillä, lehdessään ja sähköisen median kautta 
(nettisivut ja Facebook-ryhmä Käpylä-Seura).  
 



 

Yhdistyksen kotisivujen hoitajana ja päivittäjänä jatkoi Bert Bjarland, joka on kääntänyt sivut myös 
ruotsiksi.  Sivuilla julkaistiin ajankohtaisia uutisia ja tietoja myös muiden alueella toimivien 
järjestöjen tapahtumista. Sinne talletettiin myös mm. hallituksen kokous- ja seuran 
vuosikokouspöytäkirjat. Lisäksi sinne on kerätty Käpylässä asuvien ja asuneiden julkkisten nimiä 
sekä tietoa Käpylästä kertovista tai Käpylään liittyvistä dokumentti- tai muista elokuvista. Sivuille 
laitetaan myös luettelo liikkeistä, jotka mainostavat Käpylä-lehdessä. 
 
Käpylä -aiheisia postikortteja ja Käpylän kotikaupunkipolku -esitettä myytiin ja myös markkinoitiin 
myytäväksi eri puolilla Käpylää sijaitsevissa liikkeissä. Lisäksi pidettiin omaa myyntipistettä 
Mustapekassa 19.11.2014. 
 
 
YHTEISTOIMINTA ERI YHTEISÖJEN KANSSA 
 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (lyhenteenä HELKA) toimintaan osallistuttiin eri tavoin. 
Helka ry:n 50-vuotisjuhlaan 2.10.2014 osallistui Kalevi Vuorento. 
Helkan järjestämään puheenjohtajapalaveriin 28.10.2014 osallistui Kalevi Vuorento.  
 
Helsingin kaupungin Kehrä-projektissa on mukana Jari Tuovinen. 
 
Lähiseutujen kaupunginosayhdistyksiin pidettiin yhteyttä.   
 
Käpylän seudun ympäristöryhmän järjestämään perinteiseen Tavaranvaihtopäivään osallistuttiin 
lauantaina 10.5.2014  
 
Käpylän kirjastolle lahjoitettiin 22.5.2014 Käpylä-lehdistä nidottu kirja ja kirjaston virkailijoille 
lahjoitettiin Käpylä-Seuran T-paidat. 
 
Käpylän kirjastoyhdistyksen hallituksessa on seuran edustajana Tintti Karppinen.  
 
Maria-Lisa Rodhin aloitteesta seura teki Kottby lågstadieskolan rehtorin Pia Silvanderin kanssa 
esityksen rakennusvirastolle istuinpenkkien saamiseksi Otto Meurmanin puistoon. 
 
 
MUU TOIMINTA 
 
Taivaskalliolla järjestettiin siivoustalkoot puisto-osaston ja Stadin siivoustalkoiden kanssa ti 
13.5.2014. Käpylän klubi tarjosi kahvit ja pullat talkooväelle.  
 
Seura jatkoi sateenvarjojärjestönä eli kantoi koollekutsujana vastuun Käpylän Elävästä 
Joulukalenterista 1. - 24.12. Joka ilta klo 18 sytytettiin kirjaston rappusilla päivän mukainen määrä 
lyhtyjä, laulettiin lyhtylaulu ja sen jälkeen avattiin luukku. Tänä vuonna kalenterin pohjana oli A!-
kokoinen kopio Käpylä-pelistä, johon oli lisätty tonttuja kaikkialle. Luukuissa oli päällä kuvia ko. 
paikasta ja toisella puolella niihin liittyviä tarinoita ja loruja. Käpylä-Seura aloitti 1.12 ja järjesti sen 
yhteydessä kirjastossa jouluperinteiden ja -tarinoiden muistelutilaisuuden glögin ja pipareiden kera. 
 
Itsenäisyyspäivän juhla Taivaskalliolla 6.12. järjestettiin yhteistyössä Käpylän Lions-klubin ja 
muiden järjestöjen kanssa. Juhlapuhujana oli Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja 
Tuuli Kunnas. 
 



 

Lippakioskin puolesta lähetettiin kirje kaupungille, jotta se ei uhkaisi kilpailutuksella ja 
kohtuuttomilla vuokraehdoilla erinomaisesti hoidettua toimintaa. 
 
Käpylän koulujen säilyttämisen puolesta lähetettiin lausunto opetuslautakunnalle. 
 
Osallistuttiin Helsingin tontinvuokrien korotuksista kertoviin tilaisuuksiin. Tehdään lausunto 
tontinvuokrista. Kalevi Vuorento pyysi Helkaa myös tekemään asiasta lausunnon, johon voisivat 
muutkin Helsingin kaupunginosayhdistykset tulla mukaan.  
 
Helsingin koillinen Rotaryklubi pyysi seuralta tietoiskua Käpylästä joka tiistaiseen kokoukseensa 
ravintola Nyyrikissä, ja se toteutettiin 14.4.2014. Tilaisuudessa Bert Bjarland vastasi power point -
esityksestä ja Liisa Eerikäinen ja Tintti Karppinen kertoivat Käpylän historiasta ja vastasivat 
kysymyksiin.   
 
Tehtiin ehdotus Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristötarkastaja Raimo Pakariselle 
Taivaskallion hyväksymisestä luonnonsuojelualueeksi tai ainakin kaupunkipuistoksi. Puheenjohtaja 
neuvotteli myös Keijo Savolan kanssa Helsingin ympäristökeskuksen valmistelemasta virallisesta 
luonnonsuojeluohjelmasta. 
 
Asukastilan etsimistä seuran ja käpyläläisten käyttöön jatkettiin.  
 
Käpylä 100 vuotta vuonna 2020 
Käpylä-Seura aloitti Käpylän 100-vuotisjuhlan suunnittelun perustamalla järjestelytoimikunnan, 
joka piti alustavan kokouksen 20.11. Järjestelyihin toivotaan mahdollisimman monen käpyläläisen 
yhteisön ja yrityksen ym. osallistuvan. 
 
 
HUOMIONOSOITUKSET 
 
Kunniajäsenyys 
Käpylä-lehden päätoimittajana vuosina 1952–1971, seuran hallituksen jäsenenä vuosina 1953–1997 
ja Käpylä-Seuran puheenjohtajana 1983–1984 toiminut Valle Ojaniemi nimitettiin Käpylä-Seuran 
ensimmäiseksi kunniajäseneksi ja hänelle annettiin siitä kunniakirja.   
Valle on toiminut vuosina 1975–1982 myös Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtajana, ja hänet 
kutsuttiin liiton kunniapuheenjohtajaksi vuonna 1993. Kotiseutuneuvoksen arvonimi hänelle 
myönnettiin jo vuonna 1979.    
 
Vuoden käpyläläinen 
Vuosikokouksessa julkistettiin Vuoden 2014 käpyläläinen Aaro Monola, jonka liike Aaron Kuva on 
eräs pisimpään käpyläläisiä palvellut yritys. Aaro on hoitanut kaikki valokuvaukseen liittyvät 
palvelut ammattitaidolla ja lisäksi tallentanut ansiokkaasti Käpylää ja sen historiaa. 
   
Vuoritalo – mitali  
Tänä vuonna mitalin saajaksi nimettiin Kari Juhola (Käpylän kirjaston virkailija), joka on tehnyt 
valistusvideon Koskelantien liikenteestä. 
 
 
 
 
 



 

TALOUS JA JÄSENISTÖ 
 
Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkoi Kirsi Kinnunen. Jäsenmaksu oli 10 euroa ja 
kannatusjäsenmaksu 100 euroa.   
Painatettiin ”Fruit of the Loom” T-paitoja eri versioita Käpylä-Seuran logolla varustettuina ja 
pohjaväreinä valkoinen, musta tai vihreä. T-paitoja myy kangaskauppa Norteva & Vuorento 18 
euron hintaan, Käpylä-Seuran jäsenille hinta on 15 euroa.  
 
  
 
HALLITUKSEN KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut vuoden aikana 9 kertaa. Kokoustiloina käytettiin kirkon 
korttelin 824 kerhohuonetta (1), seurakunnan kerhohuonetta Kalervonkadulla (6) ja hallituksen 
jäsenen kotona Väinölänkadulla (2). Kokouspäivät olivat: 23.1., 27.3., 24.4. (järjestäytymiskokous), 
21.5., 28.8., 25.9., 30.10., 27.11 ja 11.12.  
 
 
VUOSIKOKOUS  
 
Seuran vuosikokous pidettiin 20.2. seurakunnan kerhohuoneessa Kalervonkatu 8 A:ssa. Siinä 
käytiin läpi sääntömääräiset asiat. Puheenjohtajana toimi Martti Humppila ja sihteerinä Kaija 
Rantanen.    
 
Hallitus ja toimihenkilöt 2014: 
 
Hallitus:     Toimihenkilöt: 
Kalevi Vuorento (puheenjohtaja)  Kirsi Kinnunen, taloudenhoitaja 
Jouni Aavaluoma 
Markku Aho    Timo Karlsson (arkistointi) 
Bert Bjarland (nettisivut)   
Matti Eronen (varapuheenjohtaja)  Ulla Valkeila, toiminnantarkastaja  
Pekka Haltia    Kimmo Tevaluoto, varatoim.tarkastaja 
Tintti Karppinen  
Marjatta Kurejoki   Käpylä-lehti:   
Esko-Jaakko Lehti   Eija Tuomela-Lehti. päätoimittaja 
Kaija Rantanen (sihteeri)   www.lehtiluukku.fi/lehdet/kapyla 
Jari Tuovinen   
    Kotisivut: kaupunginosat.net/kapyla 
    

Facebook: Käpylä-Seura ryhmä 


