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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 nopeusrajoituksista 
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala pyysi lausuntoa nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamiseksi. 
Pekka Haltia teki seuran lausunnon nopeusrajoituksista sekä Pohjolanaukion muuttamisesta 
kiertoliittymäksi.   
 
Esko-Jaakko Lehti laati seuran kannanoton kaupungille tontinvuokrien korotuksista. 
 
Kyselyjä  
Hallituksen jäsenille välitettiin useita toimintaa ja toiveita kartoittavia kyselyjä. Muun muassa  
Helsingin kaupunki keräsi tietoa alueista ja paikoista, joita kaupunkilaiset haluaisivat liittää osaksi 
mahdollista Helsingin Kansallista kaupunkipuistoa. 
 
Raitiovaunulinja 1 
Jo perinteeksi muotoutunutta vuotuista toriajelupäivää vietettiin lauantaina 18.11.2017, jolloin kolme 
vuoroa lähti Käpylästä Kauppatorille ja takaisin. Käpylä-Lehdessä olleen näyttävän ja hienon 
ennakkojutun ansiosta suosio oli ennätysmäisen suuri harmaasta säästä huolimatta. 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 ajelua sponsoroineen Hotelli Parkin ja sen Puisto-
ravintolan kanssa. Myös Myynti- ja Vuokraturva Oy osallistui merkittävällä panoksella ajelun 
kustannuksiin, kun sille räätälöitiin oma mainosriimi: ”Ykkönen tänään taas toreille kurvaa,  
kiitetään myös Myynti- ja Vuokraturvaa.” 
 
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 
 
Käpylä-Lehti 
Vuosi 2017 oli seuran Käpylä-Lehden 66. 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.  
 
Postikortit ja palveluhakemisto 
Käpylä-aiheisia postikortteja ja Käpylän kotikaupunkipolku -esitettä myytiin paikallisissa 
tapahtumissa ja markkinoitiin myytäväksi eri puolilla Käpylää sijaitseviin liikkeisiin.  
 
 
YHTEISTOIMINTA ERI YHTEISÖJEN KANSSA 
 
Yleisötilaisuus Urbaania urputusta  
Yleisötilaisuus pidettiin ke 22.3.2017 klo 18.00 Käpylän peruskoulussa Hykkylässä.  
Tilaisuudessa oli mahdollisuus kysellä lähialueiden ehdokkailta heidän tavoitteistaan valtuustossa, 
mikäli heidät valitaan. Paikalla oli edustajia lähes kaikista puolueista ja mm. liikenneturvallisuus, 
ykkösen ratikka ja muu joukkoliikenne sekä kouluasiat olivat yleisön kiinnostuksen kohteina.  
 
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.  
 
Ympäristöryhmä 
Käpylän seudun ympäristöryhmän järjestämään perinteiseen Tavaranvaihtopäivään osallistuttiin 
lauantaina 13.5.2017 yhdessä Käpylän Klubin ja peruskoulun 7-luokkalaisten kanssa.  
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -kokouksiin on osallistunut Tomas Engblom. 
 
Kansainvälinen yhteistyö 
Käpylä sai mainetta Portugalissa, kun Tintti Karppinen oli kutsuttu Lissaboniin kouluttamaan 
aiheesta: Miten saada eri-ikäiset ihmiset yhteen taiteen keinoin. Tintti esitteli Käpylä-pelin ja 
Käpylän Elävän Joulukalenterin, joista hän on tehnyt myös englanninkieliset powerpoint -esitykset.   
 
MUU TOIMINTA 
 
Siivoustalkoot 
Taivaskalliolla järjestettiin vuotuiset siivoustalkoot yhteistyössä puisto-osaston ja Stadin 
siivoustalkoiden kanssa ke 3.5.2017. Ravintola Puisto tarjosi talkooväelle kahvit ja Käpylän Klubi 
pullat. 
 
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 satavuotisjuhlan 
kunniaksi koko Suomi ja luukkuina 24 maakuntaa, joista neljä omatekoista: Satumaa, Runomaa, 
Laulumaa ja Joulumaa. Luukkujen sisäpuolella oli ko. maakunnan vaakuna, nimikkolajit, aiheeseen 
liittyviä kuvia sekä maakunnan laulu, joka aina yhdessä laulettiin.  Kirjaston vitriinissä oli lisäksi sata 
sinivalkoisin tonttulakein varustettua, numeroitua tonttua, jotka myytiin näyttely jälkeen ja rahat 



lahjoitettiin Unicefin kautta Syyrian sodasta kärsivien lasten hyväksi. Tontut valmisti Iivari Karppinen 
ja Evelin Maidla.  
 
Itsenäisyyspäivän juhla 
Perinteinen Itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin Taivaskalliolla 6.12. yhteistyössä Käpylän Leijonien 
ja muiden järjestöjen kanssa.  
 
Käpylän kyläjuhlat 27.5.2017 
Käpylän kyläjuhliin osallistuttiin myymällä Käpylä-aiheista tavaraa, mm. kortteja, paitoja ja Käpylä-
peliä. Samalla suoritettiin jäsenhankintaa. 
 
Työryhmät 
Seuran työryhmät hoitivat tehtäväkenttäänsä kuuluvia asioita tapahtumien järjestäjinä ja lausuntojen 
ja aloitteiden laatijoina.  
 
Yhteistyöryhmä 
Käpylä-Seura ry:n hallitus päätti osallistua Työtä-kylästä -hankkeeseen ja palkata Kumpulan Kylätila 
ry: n kanssa kyläavustajan. Hankkeen taustalla on Suomen Kylätoiminta ry:n tarjoama 
kyläavustajatoimintaan liittyvä malli, joka saa rahoitusta työttömien palkkaamiseen. Seura allekirjoitti 
hankesopimuksen ja muut hankkeeseen liittyvät asiakirjat yhdessä Kylätila ry:n kanssa.  
 
Toimistoryhmä 
Päiväkoti Pellavan säilyttämisen puolesta tehtiin kannanotto kaupungille.  
  
Käpylä 100 vuotta 
Eri järjestöjen edustajista koostuva Käpylä 100 -toimikunta jatkoi satavuotisjuhlan suunnittelua. 
Ideoita on jo koossa ja lisää kehitellään. Juhlaa vietetään vuonna 2020 ja tarkoitus on järjestää 
tapahtumia koko vuodeksi. Projektin yhdeksi tuottajaksi on valittu Amanda Tuukkanen. 
Käpylä 100 -juhlavuoden ideointi-ilta järjestettiin ke 8.3.2017 Karjalatalolla ja työryhmä kokoontui 
uudestaan lokakuussa. 
 
TALOUS JA JÄSENISTÖ 
  
Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkoi Kirsi Kinnunen. Jäsenmaksu oli 10 euroa ja 
kannatusjäsenmaksu 100 euroa.   
 
VUODEN KÄPYLÄLÄINEN 
 
Vuosikokouksessa julkistettiin Vuoden Käpyläläisiksi Erika Alhoranta ja Mikko Lehtonen, jotka ovat 
ilahduttaneet käpyläläisiä monella tavalla. He ovat mm. järjestäneet tietokilpailuja ja tehneet 
vapaaehtoistyötä vanhusten parissa. 
 
TUNNUSTUS KOTISEUTUTYÖSTÄ 
 
Vuosikokouksessa Suomen Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Tuula Salo luovutti kotiseutuliiton 
kultaisen ansiomerkin Tintti Karppiselle hänen työstään Käpylän hyväksi.  
 
SEURAN KOKOUKSET 
 
Hallitus 
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa Käpylän kirkon seurakuntasalissa, jota edelleenkin saatiin 
käyttää korvauksetta. Lisäksi kaksi kokousta järjestettiin Karppisilla Väinölänkadulla.  
Kokouspäivät: 26.1. 23.2.(järjestäytymiskokous) 30.3. 27.4. 18.5. 31.8. 28.9. 26.10. 30.11. ja 14.12. 
 
 



Vuosikokous 
Käpylä-Seuran vuosikokous pidettiin 23.2.2017 Käpylän kirkon seurakuntasalissa, Metsolantie 14. 
Puheenjohtajana toimi Martti Humppila ja sihteerinä Kaija Rantanen. Kokouksessa valittiin 
hallituksen jäsenet vuodelle 2017 ja käsiteltiin muut sääntöjen määräämät asiat. 
 
 
Hallitus ja toimihenkilöt 2017: 
 
Kalevi Vuorento (puheenjohtaja, facebook) Kirsi Kinnunen, taloudenhoitaja 
Markku Aho 
Bert Bjarland (nettisivut)    Ulla Valkeila, toiminnantarkastaja 
Tomas Engblom 
Pekka Haltia    Kimmo Tevaluoto, varatoim.tarkastaja 
Timo Karlsson (arkistointi)   
Tintti Karppinen   Käpylä-lehti:  
Esko-Jaakko Lehti (varapuheenjohtaja)   Eija Tuomela-Lehti, päätoimittaja 
Kaija Rantanen (sihteeri)   www.lehtiluukku.fi/lehdet/kapyla  
Jari Tuovinen (sijainen Simo Saarikoski) Kotisivut: www.kaupunginosat.net/kapyla   
Pirjo Virtaintorppa   Facebook: Käpylä-Seura ryhmä  


