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VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS  
 
 
Käpylä-Seura ry. jatkoi työtään toiminta-alueensa hyväksi monilla eri tahoilla: 
 
Suunnitelmat, liikenne ja kaavoitus  
 
Olli Hakanen Kumpula-seurasta kommentoi nykyistä Helsingin asemakaavaa Käpylän osalta 
22.1.2015 hallituksen kokouksessa ja kertoi siihen suunnittelemistaan muutoksista. 
 
Helsingin yleiskaavavisioon 2050 annettiin Käpylän osalta lausunto, jossa tärkeimpänä vastustettiin 
Taivaskallion rakentamista miltään osin. 
 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Marjaana Yläjääski kertoi Käpylää koskevista 
kaavoitussuunnitelmista 26.3.2015 hallituksen kokouksessa. 
 
Liikennejärjestelyihin otettiin kantaa, mm. bussi 69 säilyttämisen puolesta, ja annettiin lausuntoja 
yhdessä naapuriseurojen kanssa. Tehtiin aloite kameroiden saamiseksi Koskelantien ja 
Mäkelänkadun liikennevaloihin.  
 
Käpylän länsiosan kaavakävely toteutettiin 13.8.2015. 
 
Raitiovaunulinja 1 
Ykkösen raitiovaunuliikenteen reittimuutosehdotukseen annettiin yhteinen lausunto Kanta-
Helsingin omakotiyhdistyksen kanssa. Ykkösen ratikka täytti 90 vuotta 18.11.2015. Käpylässä 
toimivan Stadin ammattiopiston mediaopiskelija Laura Riuttamäki teki raitiovaunuihin mainoksen, 
joka oli esillä keskiviikosta 18.11. lauantaihin 21.11. ratikoiden diginäytöillä. Jo perinteeksi 
muotoutunutta vuotuista toriajelupäivää vietettiin lauantaina 21.11.2015, jolloin kolme vuoroa lähti 
Käpylästä Kauppatorille ja takaisin ohjelman kera. Rahastajana toimi jälleen Daniel Federley ja 
kuljettajana Kalle Henriksson. Käpylä-Seura tarjosi matkustajille glögiä ja pipareita yhteistyössä 
Hotelli Parkin ja sen Puisto-ravintolan kanssa.  
 
Viestintä 
 
Vuosi 2015 oli Käpylä-lehden 64. julkaisuvuosi ja silloin ilmestyi 10 numeroa. Lehden 
päätoimittajana jatkoi Eija Tuomela-Lehti. Lehden taloudellisesta tilasta ollaan oltu edelleen 
huolissaan. Tukitoimia tarvitaan, jotta voidaan julkaista monisivuisempaa lehteä. Käpylä-Seura 
antoi lehdelle 1000 euroa. 
 
Yhdistys tiedotti toiminnastaan perinteisillä jäsenkirjeillä, lehdessään ja sähköisen median kautta 
(nettisivut http://kaupunginosat.net/kapyla  ja Facebook-ryhmä Käpylä-Seura).  
 
Yhdistyksen kotisivujen hoitajana ja päivittäjänä jatkoi Bert Bjarland, joka on uusinut 
nettisivunäkymän HELKA:n kehittämän sivupohjan mukaan. Siinä on uutena ominaisuutena 
palvelukartta. Nettisivusto on nyt kaksikielinen. Seuran ruotsinkielinen nimi on Kottby Sällskapet. 
Sivustoon on kerätty lista Käpylän alueen liikkeistä toimialoineen ja sähköpostiosoitteineen. Lista 
on lähetetty myös Kustannusyhtiö Eepiselle. Kotikaupunkipolkujen ruotsinkielinen versio on 
valmistunut ja siihen on lisätty yksi uusi kohde sekä vanhoja tietoja päivitetty.  
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Käpylä-aiheisia postikortteja ja Käpylän kotikaupunkipolku-esitettä myytiin paikallisissa 
tapahtumissa ja markkinoitiin myytäväksi eri puolilla Käpylää sijaitseviin liikkeisiin.  
 
Yhteistoiminta eri yhteisöjen kanssa 
 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (lyhenteenä HELKA) toimintaan osallistuttiin eri tavoin.  
HELKA:n hallituksen varajäsenyyttä tarjottiin Käpylä-Seuralle. Tehtävään valittiin Jouni 
Aavaluoma. 
 
Lähiseutujen kaupunginosayhdistyksiin pidettiin yhteyttä.  
 
Heikki Takkinen kertoi Käpylän Klubin tilanteesta hallituksen kokouksessa 26.3.2015. Käpylän 
Klubi kamppailee rahavaikeuksien kanssa. Päätettiin tehdä raha-anomus kaupungille yhdessä 
Käpylän Klubin kanssa.  
 
Käpylän seudun ympäristöryhmän yhdessä Käpylän Klubin ja Käpylän Marttojen kanssa 
järjestämään perinteiseen Tavaranvaihtopäivään osallistuttiin lauantaina 9.5.2015. 
 
Käpylän Kyläjuhlat 6.6.2015. Jari Tuovinen toimi puheenjohtajana ja Käpylä-Seuran virallisena 
edustajana Käpylän Kyläjuhlien järjestelytoimikunnassa. Käpylä-Seura hoiti pöytämaksujen 
keräämisen Käpylän Kulttuuriyhdistykselle. Käpylä-Seuralla oli oma esittely- ja myyntipöytä. 
Myynnissä oli vanhoja Käpylä-lehtiä, Käpylä-pinssejä, Käpylä-kortteja, Käpylä-pelejä ja 
Vuoritalomitaleita.   
   
Muu toiminta 
 
Tapaaminen Käpylän musiikkiopiston edustajien kanssa 31.3.2015 musiikkiopiston tiloissa. 
Musiikkiopiston historiikin kirjoittaja Marjut Hjelt haastatteli hallituksen jäseniä musiikkiopiston 
synnystä. Lisäksi keskusteltiin muista yhteistyömuodoista. 
 
Tintti Karppinen lähetti vetoomuksen kaupungille Koskelan kirkon vuotavan katon kiireellisestä 
korjaustarpeesta. Vetoomuksessa oli mukana lähes 20 järjestöä.  Kaupunki vastasi vetoomukseen 
nopeasti ja asiasta vastuussa oleva käyttöpäällikkö ilmoitti osia jo korjatun ja aloittavansa 
välittömästi muiden vetoomuksessa lueteltujen kohtien korjauksen. 
 
Käpylä-Seura, kuten monet muutkin alueen järjestöt, haluavat Koskelan kirkon pysyvän Käpylän 
musiikkiopiston käytössä. Asiasta tehty vetoomus kaupungille. 
 
Eija Tuomela-Lehti ja Tintti Karppinen olivat 9.4.2015 Karjalatalossa kertomassa Käpylän 
Senioreille Käpylästä, Käpylä-lehdestä, Käpylä-Seurasta ja Käpylä-pelistä. 
 
Taivaskalliolla järjestettiin siivoustalkoot puisto-osaston ja Stadin siivoustalkoiden kanssa 16.4. 
Käpylän Klubi tarjosi talkooväelle kahvit ja pullat. 
 
Vanhankaupunginlahden lintuvesi- ja Natura 2000 - alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan 2015-. 
2024 pyydetyn lausunnon laati Tintti Karppinen ympäristöryhmältä ja asiantuntijoilta saatujen 
kommenttien perusteella. 
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Tintti Karppinen veti kotikaupunkikierroksen 26.8.2015 yritysliikunnan merkeissä 30 hengelle ja 
vei heidät vielä kävelyn jälkeen kotiinsa, näyttääkseen, miltä talot näyttävät sisältäpäin.  
 
Käpylä-Seura laittoi oman tervehdyksensä kotiseutuyhdistys Stadin Slangin Tsilari-lehden 
juhlanumeroon ja Tintti Karppinen antoi luvan kirjoittamansa runon julkaisuun lehdessä. 
 
Seura jatkoi sateenvarjojärjestönä kokoamassa Käpylän Elävää Joulukalenteria 1. - 24.12. Mukana 
oli lukuisiä järjestöjä ja oppilaitoksia omine kalenteritapahtumineen. Joka ilta klo 18 sytytettiin 
kirjaston rappusilla päivän mukainen määrä lyhtyjä, laulettiin lyhtylaulu ja arvottiin lorulla luukun 
avaaja. Kirjavuoden kunniaksi luukuissa oli jonkun lasten tai nuorten kirjan kansikuva ja sen takana 
runo tai tekstinpätkä ko. kirjasta. Kalenterin kuvassa oli iso raitiovaunu, matkustajina tontut ja 
kuljettajaksi paljastui 24. luukun alta joulupukki. 
 
Itsenäisyyspäivän juhla Taivaskalliolla 6.12. järjestettiin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.  
 
Toimistotyöryhmän (uusi ryhmä) tehtävänä on löytää Käpylä-Seuralle toimistotila ja samalla 
mahdollisesti yhteinen Käpylän asukastila.  
 
Käpylä 100 vuotta   
Eri järjestöjen edustajista koostuva suunnittelukokous pidettiin 21.10.2015. Ideoita on jo koossa ja  
lisää kehitellään. Juhlaa vietetään 2020 ja tarkoitus on järjestää tapahtumia koko vuodeksi.  
 
Talous ja jäsenistö 
 
Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkoi Kirsi Kinnunen. Jäsenmaksu oli 10 euroa ja 
kannatusjäsenmaksu 100 euroa.   
 
Tre Smeder-säätiöltä saatu apuraha kotikaupunkipolkujemme kääntämiseksi ruotsiksi siirrettiin 
työn tehneelle Susanna Gulinille. 
 
Seuralle hankittiin ulkoinen kovalevymuisti, johon tallennetaan sähköisessä muodossa oleva 
materiaali. 
 
Vuoden käpyläläinen 
Vuosikokouksessa julkistettiin vuoden 2015 Käpyläläinen, Käpylän kirjaston virkailija Kari Juhola. 
Hän on esimerkillisellä tavalla edistänyt kirjaston monipuolista toimintaa erityisesti lasten ja 
nuorten kanssa, tehnyt lasten liikenneturvallisuuden puolesta videon youtubeen, auttanut 
joulukalenterien kuvittamisessa ja kirjailijavierailujen käytännön toteuttamisessa. 
 
Hallituksen kokoukset 
Yhdistyksen hallituksen kokoustilana käytettiin Käpylän kirkon seurakuntasalia kahdeksaan 
hallituksen kokoontumiseen. Kaksi kokousta järjestettiin hallituksen jäsenen kotona 
Väinölänkadulla. Kokouspäivät olivat: 22.1, 12.2.(järjestäytymiskokous), 26.2, 26.3, 23.4, 28.5, 
27.8, 24.9, 29.10 ja 10.12. 
 
Vuosikokous 
Käpylä-Seuran vuosikokous pidettiin 12.2.2015 Käpylän kirkon seurakuntasalissa, Metsolantie 14. 
Puheenjohtajana toimi Martti Humppila ja sihteerinä Kaija Rantanen.  
 



KÄPYLÄ-SEURA RY  
Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys 
Sofianlehdonkatu 9 D 39 Hki 61 

 

 

 
Hallitus ja toimihenkilöt 2015: 
 
Kalevi Vuorento (puheenjohtaja)  Kirsi Kinnunen, taloudenhoitaja 
Jouni Aavaluoma 
Markku Aho 
Bert Bjarland (nettisivut)    Ulla Valkeila, toiminnantarkastaja 
Pekka Haltia    Kimmo Tevaluoto, varatoim.tarkastaja 
Timo Karlsson (arkistointi)   
Tintti Karppinen   Käpylä-lehti:  
Marjatta Kurejoki    Eija Tuomela-Lehti, päätoimittaja 
Esko-Jaakko Lehti   www.lehtiluukku.fi/lehdet/kapyla 
Kaija Rantanen (sihteeri)   Kotisivut: kaupunginosat.net/kapyla 
Jari Tuovinen   Facebook: Käpylä-Seura ryhmä  
  


