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KÄPYLÄ-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2016  
 
 
YLEISTÄ 
 
Käpylä-Seura ry. jatkoi työtään sääntöjensä mukaisesti huolehtimalla toiminta-alueensa 
monipuolisesta kehittämisestä ja yhteistyöstä eri tahoilla. Hallituksen ja työryhmien jäsenet ovat 
osallistuneet kaupungin ja muiden järjestöjen tilaisuuksiin ja toimintaan sekä vastanneet niihin 
liittyviin kyselyihin.  
Toimikunnat ja työryhmät ovat huolehtineet perinteisten tapahtumien järjestämisestä ja Käpylän 
tulevan 100-vuotisjuhlan suunnittelu jatkui yhteistyössä muiden alueen tahojen kanssa.  
 
 
SUUNNITELMAT, LIIKENNE JA KAAVOITUS  
 
Lausunto yleiskaavasta 
Helsingin yleiskaavavisioon 2050 annettiin uudestaan Käpylän osalta lausunto, jossa tärkeimpänä 
asiana oli Taivaskallion säilyttäminen nykyisellään puistoalueena niin, ettei rakentamiselle varata 
alueita Panuntien ja radan varteen.   
 
Aloite liikenneturvallisuuden puolesta 
Pekka Haltia teki seuran nimissä anomuksen "peltipoliisien" saamiseksi Koskelantielle.  
 
Kuntalaisaloite  
Kuntalaisaloitteen 2763 ehdotus oli, että yleiskaava palautetaan käsittelyyn ja hyväksyttäisiin vasta 
seuraavassa, uudessa valtuustossa. Käpylä-Seura tuki esitystä yleiskaavan ('Visio 2050') 
päätöksen siirtämisestä yli vaalien. Tintti Karppinen valtuutettiin tekemään seuran kannanotto 
asiasta ja lähettämään sen kaupungille (31.5.2016). 
 
Länsi-Käpylän pyöräilytie 
Pohjoisbaanaa (Ratapihantie - Käpylän asema) rakennettaessa Louhenpuiston metsää on kaadettu 
laajalta alueelta ja myös melulta suojanneita kallioita on räjäytelty pyörätien kohdalta.    
Tämän seurauksena junien aiheuttama raidemelu on alueella lisääntynyt huomattavasti ja seura sai 
asukkailta kyselyjä asiasta.  
Kille Vuorento selvitti tilannetta kaupungin virkamiesten kanssa. Projektijohtaja Jukka Repo vastasi   
”Pohjoisbaanan metsänkaadon vastaavan ennalta suunniteltua laajuutta ja että meluvaikutuksista 
tehdään selvitys tammikuuhun 2017 mennessä.”  
Jos meluaitaa ei ole luvassa, seura tekee Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen kanssa yhteisen 
kannanoton, jossa vaaditaan sen rakentamista. 
 
Kyselyjä vapaaehtois- ja kansalaistoiminnasta  
Hallituksen jäsenille välitettiin useita toimintaa ja toiveita kartoittavia kyselyjä. Muun muassa  
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry eli HELKA kartoitti kyselyllä jäsentensä tietoja ja tapahtumia 
ja kysely vapaaehtois- ja kansalaistoiminnasta Helsingissä osoitteessa: 
https://bit.ly/vapaaehtoistoimintakysely   
 
 



Raitiovaunulinja 1 
Jo perinteeksi muotoutunutta vuotuista toriajelupäivää vietettiin lauantaina 19.11.2016, jolloin kolme 
vuoroa lähti Käpylästä Kauppatorille ja takaisin. Tintti Karppinen laulatti jälleen matkustajia haitarin 
säestyksellä ja kuten aina ennenkin, rahastajana toimi Daniel Federley Stadin Ratikat ry:stä sekä 
kuljettajana Kalle Henriksson. Käpylä-Seura tarjosi matkustajille glögiä ja pipareita yhteistyössä 
Hotelli Parkin ja sen Puisto-ravintolan kanssa.  
 
 
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 
 
Käpylä-Lehti 
Vuosi 2016 oli seuran Käpylä-Lehden 65. julkaisuvuosi ja silloin ilmestyi 10 numeroa. Eija Tuomela-
Lehti jatkoi ansiokasta työtä päätoimittajana. Lehden taloudellinen tilanne on ollut edelleen 
huolestuttava ja tukitoimia tarvitaan, jotta voidaan julkaista monisivuisempaa lehteä. Sähköinen 
viestintä sekä ilmaislehdet vievät resursseja paperijulkaisulta.   
 
Jäsenkirjeet, nettisivut ja facebook 
Käpylä-Seura tiedotti toiminnastaan sähköpostitse, perinteisillä jäsenkirjeillä ja Käpylä-Lehdessä. 
Tärkeitä tiedotuskanavia sekä seuran omalle että myös alueen muille järjestöille ja toimijoille ovat 
olleet lisäksi seuran nettisivut http://kaupunginosat.net/kapyla  - också på svenska! - ja Facebook 
www.facebook.com/Käpylä-Seura  
Kotisivujen hoitajana ja päivittäjänä- jatkoi Bert Bjarland. Uusina palstoina nettisivuston valikosta 
löytyy Keskustelu ja sieltä ihastuttaa, vihastuttaa  -palsta; ruotsiksi Diskussion, Hissa, dissa. 
 
Heijastin 
Kille Vuorento valmistutti Käpy-heijastimia seuran logolla. Niitä annettiin ratikka-ajeluun 
osallistuneille ja myöhemmin sen sai noutaa vapaaehtoista maksua vastaan SurSur Design -
liikkeestä (Pohjolankatu 43).    
 
Postikortit ja palveluhakemisto 
Käpylä-aiheisia postikortteja ja Käpylän kotikaupunkipolku-esitettä myytiin paikallisissa 
tapahtumissa ja markkinoitiin myytäväksi eri puolilla Käpylää sijaitseviin liikkeisiin.  
 
Lennäkki 
Kille Vuorento suunnitteli lennäkin jäsenhankintaan. Lennäkkejä painatettiin 2000 kappaletta, joista 
500 kappaleen jakelun hallitus hoiti itse. Jakelu-Expert lupasi hoitaa 1500 kappaleen jakelun 
haluamiimme kohteisiin Käpylä-Lehden jakelun yhteydessä 
 
 
YHTEISTOIMINTA ERI YHTEISÖJEN KANSSA 
 
Asukasilta  
Ylipormestarin asukasilta pidettiin to 29.9.2016 kello 18.30 - 21.00 Käpylän peruskoulussa 
Hykkylässä, os. Mäkelänkatu 93.  
Tilaisuuden järjesti Helsingin kaupunki yhdessä Käpylä-Seuran, Koskela-Forsby-seuran, Kumpula-
seuran ja Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen kanssa. Paikalla oli yli sata osanottajaa.  
Tapahtumaa edelsi Kaupunkiradion lähetys näiden alueiden toiminnasta ja Esko-Jaakko Lehti oli 
seuran puolesta haastateltavana.  
Lisäksi Helsinki TV teki ohjelman, johon jokainen järjestäjäseura sai valita omalle alueelleen tärkeän 
kohteen ja ongelman, jonka aikoo esittää kyselyillassa. Tintti Karppinen esitteli videolla sen Käpylää 
koskevassa osassa Taivaskalliota ja perusteli sen säilyttämistä puistoalueena.  
Hykkylässä järjestetyn asukasillan voi katsoa kokonaisuudessaan tallenteena Helsingin nettisivulta    
http://www.helsinkikanava.fi/www/kanava/fi/videot/video?id=3082      
ja siihen liittyvät kaupunginosien kommentit sivulta 
http://www.helsinkikanava.fi/www/kanava/fi/videot/video?id=3069      



 
Helka 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (Helka) toimintaan, kokouksiin ja kyselyihin osallistuttiin 
aktiivisti.  
Helkan hallituksen varajäsenenä jatkoi Jouni Aavaluoma. 
Lähialueiden kaupunginosayhdistysten kanssa tehtiin myös yhteistyötä sekä tapahtumien 
järjestämisessä että lausuntojen laatimisessa.  
 
Kulttuuriyhteistyö 
Ympäristöministeriö järjesti 12.10.2016 yhdessä Suomen Kotiseutuliiton ja Helkan kanssa 
kaupungin asukasjärjestöjen edustajille seminaarin Porkkanoita kulttuuriympäristötyöhön.  
Markku Aho edusti tilaisuudessa Käpylä-Seuraa. 
 
Ympäristöryhmä 
Käpylän seudun ympäristöryhmän yhdessä Käpylän Klubin ja Käpylän Marttojen kanssa 
järjestämään perinteiseen Tavaranvaihtopäivään osallistuttiin lauantaina 7.5.2016. 
 
Kansainvälinen yhteistyö 
Varsovassa järjestettiin lokakuussa asukkaiden ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen yhteistyön 
konferenssi. Sen tärkeimpänä tavoitteena oli saada kaupungin päättäjät säilyttämään Jazdów -
niminen uhanalainen kaupunginosa, jossa on vielä jäljellä 27 kpl Suomi-taloja. Ne luovutettiin 
aikoinaan Neuvostoliitolle sotakorvauksena. Mukana konferenssissa oli luennoitsijoita eri puolilta 
Eurooppaa ja Tintti Karppinen kutsuttiin esittelemään Käpylää ja sen monipuolista asukastoimintaa 
sekä yhteistyötä kaupungin viranomaisten kanssa.   
 
 
MUU TOIMINTA 
 
Nimikilpailu hiidenkirnusta 
Käpylä-Lehdessä julkistetun hiidenkirnun nimikilpailun voitti ehdotus Louhenkirnu - Louhis gryta.  
Äänestäjien kesken arvottiin Käpylä-kirja, jonka voitti Christina Seppälä. 
 
Käärmetalon uimahalli 
Kille Vuorento laati seuran kannanoton Käpylän liikuntakeskuksen toiminnan jatkamisen puolesta 
Käärmetalossa myös remontin jälkeen ja toimitti sen Helsingin kaupunginhallitukselle.   
 
Siivoustalkoot 
Taivaskalliolla järjestettiin vuotuiset siivoustalkoot yhteistyössä puisto-osaston ja Stadin 
siivoustalkoiden kanssa 21.4. 
Ravintola Puisto tarjosi talkooväelle kahvit ja Käpylä-Seura makoisat korvapuustit. 
 
Käpylän Elävä Joulukalenteri 
Seura jatkoi sateenvarjojärjestönä kokoamalla jälleen Käpylän Elävän Joulukalenterin 1. - 24.12.   
Tintti Karppinen toimi vastuuhenkilönä ja varsinaisen kalenterin suunnittelijana ja toteuttajana 
yhteistyössä Risu Karppisen ja kirjastovirkailija Kari Juholan kanssa. Mukana tapahtumien 
järjestäjinä oli alueen yhdistyksiä, oppilaitoksia ja muita tahoja omine tilaisuuksineen. Joka ilta klo 
18 sytytettiin kirjaston rappusilla päivän mukainen määrä lyhtyjä, laulettiin lyhtylaulu ja arvottiin 
lorulla kirjaston seinällä olevan kalenteriluukun avaaja. Vuoden teemana oli Olympialaiset ja 
maailmanrauha. Jokainen luukku oli nimetty kisat järjestäneen maan mukaan. Kalenteria reunusti 
212 eri maan lippua ja pohjana oli tontuilla ja rauhankyyhkyillä koristeltu valokuvasuurennos 
roskataideteoksesta, joka esitti maailman karttaa.  
 
Itsenäisyyspäivän juhla 
Perinteinen Itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin Taivaskalliolla 6.12. yhteistyössä Käpylän Leijonien 
ja muiden järjestöjen kanssa.  



 
Työryhmät 
Seuran työryhmät hoitivat tehtäväkenttäänsä kuuluvia asioita tapahtumien järjestäjinä ja lausuntojen 
ja aloitteiden laatijoina.  
Toimistotyöryhmä lakkautettiin toistaiseksi, koska sopivan tilan vuokraamiseen ei ole resursseja. 
  
Käpylä 100 vuotta 
Eri järjestöjen edustajista koostuva Käpylä 100v. -toimikunta jatkoi satavuotisjuhlan suunnittelua. 
Ideoita on jo koossa ja lisää kehitellään. Juhlaa vietetään vuonna 2020 ja tarkoitus on järjestää 
tapahtumia koko vuodeksi.  
 
 
TALOUS JA JÄSENISTÖ 
  
Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkoi Kirsi Kinnunen. Jäsenmaksu oli 10 euroa ja 
kannatusjäsenmaksu 100 euroa.   
 
       
VUODEN KÄPYLÄLÄINEN 
 
Vuosikokouksessa julkistettiin jälleen Vuoden Käpyläläinen. Vuonna 2015 tämän tunnustuksen sai 
irakilainen Hodhayfa Salih. Hän on turvapaikkaa hakeva taiteilija, joka on paennut kotimaastaan 
ensin Ukrainaan perheineen ja joutunut sieltäkin poliittisten syiden takia lähtemään Suomeen. Salih 
asui Koskelan vastaanottokeskuksessa. Hän piti vaikuttavan näyttelyn mm. Oulunkylän kirkossa 
teoksillaan, jotka kuvaavat pakolaisten ja heidän perheidensä kotimaassaan eri tavoin kohtaamaa 
väkivaltaa. Koskelan vastaanottokeskukseen hän teki myös taideteoksia ja edesauttoi toiminnallaan 
asukkaiden viihtymistä ja keskuksen säilymistä rauhallisena paikkana, jonne ei poliiseja tarvinnut 
kutsua järjestyshäiriöiden takia. 
  
 
SEURAN KOKOUKSET 
 
Hallitus 
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa Käpylän kirkon seurakuntasalissa, jota edelleenkin saatiin 
käyttää korvauksetta. Lisäksi kaksi kokousta järjestettiin Karppisilla Väinölänkadulla.  
Kokouspäivät: 28.1. 18.2.(järjestäytymiskokous) 31.3. 28.4. 26.5. 25.8. 6.10. 27.10. 24.11. ja 15.12. 
 
Vuosikokous 
Käpylä-Seuran vuosikokous pidettiin 18.2.2016 Käpylän kirkon seurakuntasalissa, Metsolantie 14. 
Puheenjohtajana toimi Martti Humppila ja sihteerinä Kaija Rantanen. Kokouksessa valittiin 
hallituksen jäsenet vuodelle 2016 ja käsiteltiin muut sääntöjen määräämät asiat. 
 
Hallitus ja toimihenkilöt 2016: 
 
Kalevi Vuorento (puheenjohtaja, facebook) 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: www.kaupunginosat.net/kapyla   
Jari Tuovinen   Facebook: Käpylä-Seura ryhmä  


