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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 
  
Ratikkalinja 1 reittimuutokset 
Seura lähetti oman ehdotuksensa ratikkalinja 1 tulevasta reitistä HSL:lle. 
 
Tuusulanväylän bulevardisointi ja alueen kaavoitushankkeet 
Seuran jäsenet ovat olleet aktiivisia ja antaneet palautetta tähän liittyvistä suunnitelmista, jotka siis 
uhkaavat Taivaskallion viheralueen reunoja. Aktiivisuus palkittiin ja Kaupunginympäristölautakunta 
päättikin varmistaa, ettei Taivaskalliolle osoiteta jatkosuunnitteluissa rakentamista.  
  
Ratikka-ajelu 
Perinteistä vuotuista toriajelupäivää vietettiin lauantaina 17.11.2018, 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 Ravintola Puiston aulassa. 
Myös Myynti- ja Vuokraturva Oy osallistui merkittävällä panoksella ajelun kustannuksiin  
 
Tonttivuokrat 
Seura on tukenut ja avustanut Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen ja sen puheenjohtajan Tuuli 
Kunnaksen tarmokasta taistelua kaupungin tonttivuokrien korotuksia vastaan. Tintti Karppinen laati 
seuran nimessä korotuksia vastustavan lausunnon Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan 
jäsenille. 
  
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ  
  
Käpylä-Lehti  
Vuosi 2018 oli seuran Käpylä-Lehden 67. 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   
Nettisivujen toimittajana jatkoi Bert Bjarland ja Facebook-ryhmän moderaattorina Kille Vuorento.   
 
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   
Järjestettiin Koskelan kirkolla 25.4, yhteistyössä Koskela-kerhon kanssa. Paikalla oli 
apulaispormestari Sanna Vesikansa vastaamassa alueen kaavoitukseen liittyviin kysymyksiin. 
 
Kesä alkaa Koskelasta -tapahtuma 23.5.  KÄPYNET, jossa Käpylä-Seura on mukana, järjesti  jo 
perinteeksi muodostuneen tilaisuuden alueen vanhainkotien ja palvelutalojen asukkaille. Juhla alkoi  
Koskelan kirkossa Käpylän Musiikkiopiston esityksellä ja jatkui yhteislaululla haitarin säestyksellä 
sekä sisällä että ulkona, jossa paistettiin myös makkaraa ja tanssittiin.  
 
Helka  
Kaupunginosayhdistys sosiaalisessa mediassa -tilaisuuden osallistui Bert Bjarland 
Helkan kevätkokouksessa seuraa edusti Pekka Haltia. 
 
Lähialueiden kaupunginosayhdistysten kanssa tehtiin myös yhteistyötä sekä tapahtumien 
järjestämisessä, että lausuntojen laatimisessa.   
  
Ympäristöryhmä  
Käpylän seudun ympäristöryhmän järjestämään perinteiseen Tavaranvaihtopäivään osallistuttiin 
lauantaina 12.5.2018 yhdessä Käpylän Klubin kanssa 
  
Kansainvälinen yhteistyö  
Tintti Karppinen kävi esittelemässä Käpylä-peliä Rostockissa huhtikuussa ja Moskovassa 
toukokuussa. 
  
 
MUU TOIMINTA  
 
Käpylä -kierros  Taiteen perusopetuksen liitto ry järjesti vuosipäiväseminaarin 5.4.2018 
Karjalatalolla ja tilasi Käpylä-Seuralta alueemme esittelykierroksen, jonka Tintti Karppinen hoiti.  
 
Siivoustalkoot  
Taivaskalliolla järjestettiin vuotuiset siivoustalkoot yhteistyössä puisto-osaston, Käpylän seudun 
ympäristöryhmän ja Stadin siivoustalkoiden kanssa ke 7.5.2018. Ravintola Puisto tarjosi 
talkooväelle kahvit ja Käpylän Klubi pullat. Paikalla oli paljon ihmisiä eläkeläisistä koululaisiin. 
  



Käpylän Elävä Joulukalenteri  
Seura jatkoi kattojärjestönä 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. Teemana oli Kaikenlaisia tonttuja ja 
luukkujen alta paljastui käpyläläisten kuvia eri tilaisuuksissa - kaikille oli lisätty tonttulakki päähän. 
Kirjaston vitriinissä oli koko joulukuun ajan asukkaiden tuomien tonttujen näyttely. 
  
Itsenäisyyspäivän juhla  
Perinteinen Itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin Taivaskalliolla 6.12. yhteistyössä Käpylän Lions 
Clubin ja muiden järjestöjen kanssa. 
  
Työryhmät  
Seuran työryhmät hoitivat tehtäväkenttäänsä kuuluvia asioita tapahtumien järjestäjinä ja lausuntojen 
ja aloitteiden laatijoina. 
  
Yhteistyöryhmä  
Tuore Stadin luotsi, Antti Sarpo vieraili 30.8. ennen hallituksen kokousta esittäytymässä ja 
kertomassa omasta toimenkuvastaan sekä kuuntelemassa Käpylä-Seuran toivomuksia. 
 
Toimistoryhmä  
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 22.2.2018, todettiin ettei ryhmälle ole jatkossa tarvetta 
samassa muodossa. 
 
Käpylän kylätilayhdistys ry 
Päätettiin, että Käpylä-Seura ry liittyy yhteisöjäseneksi Käpylän Kylätilayhdistys ry:hyn. 
 
   
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. Käpylä 100 -pienryhmästartti pidettiin 11.4, Tilaisuudesta tehtiin hieno 
artikkeli 28.3 ilmestyneeseen Käpylä-lehteen. Juhlavuotta työstäviä pienryhmiä on jo koossa 10. 
 
Pekka Haltia on työstänyt Koskelantien liikenneympyrän aukiolle Olympiarenkaat -muistomerkkiä. 
 
Kylätalkkari 
Kylätalkkari-hanke päätettiin lakkauttaa 14.10, vähäisen kysynnän vuoksi.  
  
 
TALOUS JA JÄSENISTÖ  
   
Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkoi Kirsi Kinnunen. Jäsenmaksu oli 10 euroa ja 
kannatusjäsenmaksu 100 euroa. 
  
VUODEN KÄPYLÄLÄINEN  
  
Vuosikokouksessa julkistettiin Vuoden Käpyläläiseksi Tuuli Kunnas, joka on toiminut aktiivisesti 
käpyläläisten maavuokrien kohtuullistamiseksi. 
 



SEURAN KOKOUKSET  
  
Hallitus  
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa Käpylän kirkon kokoustiloissa, joita edelleenkin saatiin käyttää 
korvauksetta. Lisäksi kaksi kokousta järjestettiin Karppisilla Väinölänkadulla.   
Kokouspäivät: 25.1., 22.2.(järjest.kokous), 22.3., 26.4., 24.5., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11. ja 13.12.  
  
Vuosikokous  
Käpylä-Seuran vuosikokous pidettiin 22.2.2018 Käpylän kirkon seurakuntasalissa, Metsolantie 14. 
Puheenjohtajana toimi Martti Humppila ja sihteerinä Tomas Engblom. Kokouksessa valittiin 
hallituksen jäsenet vuodelle 2018 ja käsiteltiin muut sääntöjen määräämät asiat.  
 
 
Hallitus 2018    Toimihenkilöt 2018:  
  
Kalevi Vuorento (puheenjohtaja, Facebook) Kirsi Kinnunen (taloudenhoitaja, jäsenrek.) 
Markku Aho    Kaija Rantanen (jäsenrek.) 
Bert Bjarland (nettisivut)     
Tomas Engblom (sihteeri)   Ulla Valkeila, toiminnantarkastaja 
Pekka Haltia    Kimmo Tevaluoto, varatoim.tarkastaja  
Timo Karlsson (arkistointi)      
Tintti Karppinen    Käpylä-lehti: www.lehtiluukku.fi/lehdet/kapyla 
Esko-Jaakko Lehti (varapuheenjohtaja)  Eija Tuomela-Lehti, päätoimittaja 
  Outi Takkinen 
Jari Tuovinen   Nettisivut: www.kaupunginosat.net/kapyla  
Pirjo Virtaintorppa    Facebook: Käpylä-Seura ryhmä 
 
  
 


