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1.  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. 
OmaStadi osallistuvan budjetoinnin äänestys lokakuussa ja Lippakioskin talkoot veivät aikaa. 
 
 
2.  KÄPYLÄ 100 VUOTTA 
 
Tulevan juhlavuoden valmistelu oli mukana kaikessa toiminnassa. Eri järjestöjen edustajista 
koostuva Käpylä 100 -toimikunta ja lukuisat työryhmät jatkoivat satavuotisjuhlan suunnittelua. 
Tapahtumien koordinoinnista vastasivat tuottajat Siiri Krouvila ja Amanda Tuukkanen 
kapyla100@gmail.com. Käpylä100-nettisivut www.kapyla100.fi  avattiin ja siellä on myös jatkuvasti 
päivittyvä tapahtumakalenteri https://www.kapyla100.fi/tapahtumakalenteri   
 

2.1. Kukkiva juhlakevät   
Kukkasipulitalkoita voidaan pitää hyvänä esimerkkinä Käpylän juhlavuoden valmisteluihin liittyvästä 
ainutlaatuisesta yhteishengestä. Pihat ja puutarhat -työryhmän aloitteesta järjestettiin la 12.10. 
talkoot, joissa istutettiin kaupungin lahjoittamat 8000 kukkasipulia Käpylän alueelle sekä 
Taivaskallion Panuntien puoleiseen rinteeseen että Käpylä100 -lippakioskin ympärille. Mukana 
istutustalkoissa oli lähes 500 henkilöä.  
 

2.2. Tervetuloa juhlavuosi 2020!   
Otto-Iivari Meurmanin puistossa 31.12. klo 18.00 oli Käpylä 100 -juhlavuoden aloitustilaisuus. 
Ohjelmassa oli juhlapuhe, jonka piti Esko-Jaakko Lehti. Sen jälkeen Viipurin Lauluveikot vetivät 
yhteislauluja ja Oulunkylän Martat myivät kahvia, mehua ja pullaa. Paikalle kokoontui useita 
kymmeniä käpyläläisiä laulamaan ja toivottamaan tulevan juhlavuoden tervetulleeksi!  
 

Pääjuhla päätettiin pitää 4.6.2020 Karjalatalolla. Pormestari Jan Vapaavuori lupautui juhlapuhujaksi.  
Käpylän kyläjuhlat pidetään lauantaina 6.6.2020 ja ne organisoidaan Käpylän kulttuuriyhdistyksen, 
Käpylä-Seuran, asukkaiden ja muiden käpyläläisten toimijoiden yhteistyönä Taivaskalliolla, Otto-
Iivari Meurmanin puistossa ja Akseli Toivosen kentällä.   
 
Tuija Rannikon suunnittelema logoehdotus voitti aiheesta järjestetyn kilpailun ja valittiin juhlavuoden 
viralliseksi logoksi.  
Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahastolta saatiin avustus kesäkuussa ja se jaettiin 
tuottajien palkkojen ja muun toiminnan kesken. 
 
2.3.  Lippakioski KIOSKI-100 
Käpylä-Seura adoptoi Pekka Haltian sinnikkään työn tuloksena kaupungilta Vaakalinnuntien ja 
Mäkelänkadun kulmauksen Lippakioskin syksystä 2019 alkaen INFO-pisteeksi Käpylä100 -
juhlavuodelle. Talkootyönä tehtyyn siivoukseen ja remonttiin osallistui useita henkilöitä, Shelliltä 
saatiin lupa hakea vettä. Syyskuun ensimmäinen tapahtuma Koiramme Käpylässä sai ”koirallisia 
paikalle” mukavasti.  



Myös muut satunnaiset Avoimet ovet -päivät syys-lokakuun aikana houkuttivat käpyläläisiä paikalle. 
Myynnissä oli Käpylä -aiheisia kortteja, Käpylä-Seuran logolla olevia T-paitoja, kahvia, 
korvapuusteja, soppaa ja lihapiirakoita (talkoilla tehtyjä ja K-supermarket Mustapekan tuella). 
Maksu oli vapaaehtoinen ja tuotto tuli seuran hyväksi. 
Koko toiminnasta vastasivat pääasiassa Sinikka Varis ja Leo Sundström, ruokatalkoissa myös 
Helena Rauhanen ja kunnostustöissä Olli Suomalainen. Lisäksi naapurit lainasivat pihakalusteita.   
Kioskiin on valmistettu vastuullisista toimijoista kertova kyltti, joka asennetaan paikalleen 
alkuvuodesta, samoin varsinainen ilmoitustaulu. On tilattu myös pohjoisen suuntaan näkyvä kyltti, 
jossa ovat olympiarenkaat ja teksti Käpylä 1952.  
   
 
3.  OMA STADI,  KYLÄTILAYHDISTYS JA ASUKASTILA  
 
Vuonna 2018 perustettu aputoimija Käpylän Kylätilayhdistys - Byhusföreningen i Kottby ry toimi  
myös koko vuoden 2019 ajan etsien ja jopa katselmoiden mahdollisia toimitiloja Käpylästä. Koska 
Päiväkoti Pellavan käytössä ollut kiinteistö Pohjolankatu 3-5:ssä oli saadun tiedon mukaan 
vapautumassa 30.6.2020, esitettiin sen kunnostamista OmaStadi hankkeena Käpylän asukastilaksi. 
Käpylä-Seura osallistui aktiivisesti kaupungin järjestämään OmaStadi -hankkeeseen, jossa 
asukkaat saivat ehdottaa alueittain tietylle summalle käyttötarkoitusta ja äänestää siitä. Kaupunki 
sitoutui toteuttamaan eniten ääniä saaneet ehdotukset. Käpylä-Seuran ehdotus oli oman 
asukastilan saaminen.   
17.6.2019 oli Kaupungintalolla Asukastilat Helsingissä -seminaari. Pekka Haltia oli tilaisuudessa 
mukana ja 1.- 3.8.2019 oli Ylen kaupunkifestarit Kansalaistorilla ja Markku Aho oli puhumassa 
tilaisuudessa Käpylän Asukastilahankkeesta. 
5.10.2019 Oodissa oli infoa OmaStadi osallistuvan budjetoinnin äänestyksestä, Pekka Haltia oli 
puhumassa ja toi sieltä infomateriaalia.  
OmaStadi -budjetin äänestys tapahtui lokakuun aikana ja äänestää saivat kaikki vuoden 2019 
aikana 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset.  
 
Käytännön järjestelyt teettivät paljon työtä, sillä netin valikossa ei Käpylää alueena ollut helppo 
löytää eikä Käpylään aluksi järjestetty lainkaan äänestyspaikkaa niille, joille nettiäänestys ei 
onnistunut. Tintti Karppinen lähetti asiasta kirjelmän kaupungin pormestareille ja päättäjille.  
Lopulta Käpylä sai äänestyspaikan pe 25.10. kirjastoon, jossa stadiluotsi Antti Sarpo toimi 
avustajana.  
OmaStadi äänestyksessä seuran ehdottama hanke Asukastila Pohjolankatu 3-5 ei voittanut, mutta 
Käpylän Kylätilayhdistys jatkaa työtä oman asukastilan saamiseksi.    
Käpyläläinen Pia Laulainen keräsi kokemuksia graduaan varten tästä kaupungin ensimmäisestä 
OmaStadi-äänestyksestä nimenomaan asukkaan kannalta. 
 
Vuoden loppupuolella saatiin tieto, että Väinölän koulu peruskorjataan ja sinne on tulossa 
tarvitsemiamme yhteisölliseen käyttöön osoitettavia tiloja. Helsingin kaupunki myös aikaisti 
peruskorjauksen alkamista vuodella, joten tilat saattaisivat olla käytettävissä jopa jo syksyllä 2022. 
 
 
4.  LIIKENNE JA KAAVOITUS 
 
4.1. Koskelan kaavoitushankkeiden hoitamistapaan virastotasolla ei oltu tyytyväisiä ja siitä tehtiin 
virallinen huomautus. Rakennuslupiin on alettu hakea hyväksymisen jälkeen poikkeuksia lähes  
säännönmukaisesti lisäneliöitä varten. Asukkaat ja seuran jäsenet ovat olleet aktiivisia ja antaneet 
palautetta alueeseen liittyvistä suunnitelmista. 
4.2. Koskelantien suojatie -asiassa Käpylä-Seura teki kaupungille ehdotuksen hidasteista ja myös 
kamerapönttöjen asentamisesta risteyksiin. 
4.4. Bert Bjarland selvitti baanan tilannetta, johon tehtiin takuukorjaus. 
 



 
5.  TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 
 
5.1.  Käpylä-Lehti 
Vuosi 2019 oli seuran Käpylä-Lehden 68. julkaisuvuosi ja silloin ilmestyi 10 numeroa. Eija Tuomela-
Lehti jatkoi ansiokasta työtä päätoimittajana. Lehden taloudellinen tilanne on ollut edelleen 
huolestuttava, mutta kaksi numeroa saatiin kuitenkin painettua 12-sivuisena. 
Kustantaja Jauri Varvikko vieraili 26.4. kertomassa Oulunkyläinen-lehden siirtymisestä myös 
Eeppisen kustannettavaksi ja sen yhteistyön tuomasta lisäarvosta. 
 
5.2.  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 ylläpitäjänä Kille Vuorento. 
 
5.3.  Postikortit ja palveluhakemisto 
Käpylä-aiheisia postikortteja ja Käpylän kotikaupunkipolku -esitettä myytiin paikallisissa 
tapahtumissa ja Kioski 100:lla sekä markkinoitiin myytäväksi käpyläläisiin liikkeisiin. 
 
5.4.  Käpylä-esite 
JS/Suomi tarjosi Käpylä-Seuralle yhteistyötä vuonna 2018 sekä paperisen että nettiesitteen 
julkaisemiseksi. Tintti Karppinen, Esko-Jaakko Lehti ja Eija Tuomela-Lehti olivat seuran puolesta 
tekemässä esitettä, johon myös Toivo Koivisto luovutti valokuviaan korvauksetta. Toukokuussa 
2019 saatiin JS/Suomelta 2500 kpl:en ilmainen painos jaettavaksi käpyläläisille eri tilaisuuksissa.    
 
 
6.  YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN JA TAHOJEN KANSSA  
 
6.1.  Helka 
9.5.2019 oli kauppakeskus Redissä Helkan järjestämä Kaupunkiaktivismi tulevaisuudessa -
seminaari, paikalla olivat Bert Bjarland, Timo Karlsson, Leo Sundström ja Sinikka Varis. 
3.9. 2019 oli Helkan Pj-palaveri Oodissa, jossa Kille oli mukana. 
 
6.2. Suomen Kotiseutuliitto  
Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit -hankkeen apurahaa (500 euroa) haettiin ja saatiin kesäkuussa 
juhlavuoden Elävää Joulukalenteria varten. Tintti Karppinen ja Outi Takkinen tekivät anomuksen ja 
laativat alustavan suunnitelman. 
 
6.3.  Lähialueiden kaupunginosayhdistykset 
a) HSL:n vyöhykeuudistus.  Käpylä-Seura oli mukana Keskisen suurpiirin yhdistysten 
yhteisesityksessä (11.4.2019) saada HSL -vyöhykeuudistukseen Helsingin kantakaupungin kattava,  
AB -vyöhykettä edullisempi A-vyöhyke, joka on käytännössä jotakuinkin raitiovaunuvyöhyke.  
 
b) Käpylän liikenneympyrän puiden valaistus. Henri Palmqvist Koskelasta lähetti aloitteen 
kaupungille ja Käpylä-Seura antoi hankkeelle tukensa.  
 
c) Vesiliikuntatilat Koskelaan. Koskela-kerhon aloitteesta laadittu kirjelmä luovutettiin 9.10. 
valtuustoryhmien edustajille. Asia: saada kaupungin talousarvioon 2020 ja investointiohjelmaan  
määrärahat Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen niin, että 
taloon tulevat myös monipuoliseen vesijumppaan ja kunto-uintiin riittävät vesiliikuntatilat. 
Allekirjoittajina Kallio-Vallilan eläkeläisten Koskela-kerho, Helsingin Invalidien yhdistys, Käpylä-
Seura, Käpylän kirjastoyhdistys, Käpylän Seudun ympäristöryhmä sekä Käpylinnan 
vesivoimisteluryhmän jäseniä. 



Puheenvuoroissaan valtuutetut pitivät kirjelmämme vaatimuksia erittäin tärkeänä ja lupasivat viedä 
asiaa eteenpäin omissa ryhmissään.  
 
d) Kansallinen Kaupunkipuisto Helsinkiin (KKPH).  Leo Sundström ja Sinikka Varis olivat 17.4. 
Rikhardinkadun kirjastossa, jossa pj. Jussi Luomanen puhui aiheesta. Nettisivuille tehty kysely 
avattiin 2017, mutta sovellus ei toiminut eikä vastaukset menneet perille. Silti väitettiin etteivät 
kaupunkilaiset olleet aktiivisia/kiinnostuneita asiasta. KKPH -liike ei luovuta vaan jatkaa hanketta. 
31.10  Pakila-Torpparimäki kaupunginosayhdistyksen pj. Veli-Pekka Kantanen esitteli KKPH-
tilannetta Käpylä-Seuran hallitukselle. Uusi aloite tehtävä tämän valtuustokauden aikana. 
Lisätietoja: www.ym.fi  
 
e) Kumpulan siirtolapuutarha -yhdistys. Yhdistyksen sihteeri Outi Berghäll oli 28.11. puhumassa 
hallitukselle aiheesta siirtolapuutarha ja yhteiskunta, lähiyhteisö ja siirtolapuutarhan julkisuuskuva ja 
sen muuttaminen. Helsingissä Kansainvälisen siirtolapuutarhaliiton kokous 27.-28.8.2020, johon 
halutaan naapurien näkökulmasta alustus aiheesta "Siirtolapuutarhat vuorovaikutuksessa 
naapuriensa kanssa".  Sovittiin yhteistyöstä esim. tulevan juhlavuoden kesätapahtumissa ja 
sopivan alustajan etsinnässä.  
 
f) Pihat- puutarha -ryhmä teki työtä löytääkseen Käpylästä puutarhoja, joihin voisi tehdä 
esittelykierroksia. Tarkoituksena on järjestää avoimia kävelykierroksia, joissa avataan portit 
ihastuttaviin puutarhoihin ja tarinoihin. Heillä oli Käpylä-Lehdessä mm. Etsintäkuulutus soveltuvista 
pihoista. Kukkasipuli-istutukset kaupungin kanssa organisoitiin myös heidän kauttansa Mervi 
Mölsän johdolla.  
 
6.4.  Käpynet 
Kesä alkaa Koskelasta -tapahtuma 23.5. KÄPYNET, jossa Käpylä-Seura on mukana, järjesti jo 
viidettä kertaa perinteeksi muodostuneen tilaisuuden alueen vanhainkotien ja palvelutalojen 
asukkaille. Juhla alkoi Koskelan kirkossa Käpylän Musiikkiopiston esityksillä ja jatkui yhteislaululla 
haitarin säestyksellä sekä sisällä että ulkona, jossa paistettiin myös makkaraa ja tanssittiin. 
 
Käpyrinne ry:n kanssa solmittiin yhteistyösopimus Iloa arkeen -pysäkkitoiminnasta, jolla torjutaan 
kotona asuvien vanhusten yksinäisyyttä toteuttamalla kaikille avoimia tapahtumia ja 
ryhmätoimintaa. Tintti Karppinen jatkoi seuran edustajana tässä ja Käpynetin muussa toiminnassa. 
 
6.5. Museovirasto, UNESCO ja aineeton kulttuuriperintö 
Museovirasto ylläpitää kansallista wikiluetteloa https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/ , jossa 
Suomen Elävää kulttuuriperintöä tunnistetaan ja tallennetaan osana Unescon aineettoman 
kulttuuriperinnön yleissopimusta. Siihen liittyen on 8.3.2018 perustettu Suullisen perinnön ryhmä, 
joka järjesti Kansallismuseossa Jatka tarinaa -tapahtuman ke 27.2.2019. Käpylä-Seuran edustajana 
ryhmässä on Tintti Karppinen, joka veti tilaisuudessa myös yhden tarinatyöpajoista.  
Käpylästä wikiluettelossa vuodesta 2019:   Käpylä-peli  
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/K%C3%A4pyl%C3%A4-peli_kotiseutuun_tutustuttajana 
Käpylän Elävä Joulukalenteri 
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/K%C3%A4pyl%C3%A4n_El%C3%A4v%C3%A4_Jouluka
lenteri   
Taivaskallion laskiaisperinne https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Taivaskallion_laskiainen  
 
Vuonna 2019 oli mahdollisuus hakea myös Unescon Elävän kulttuuriperinnön kansalliseen 
luetteloon, joka pohjautuu Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän 
esityksiin. Hakuaika päättyi 5.12. ja Museoviraston suosituksesta Tintti Karppinen lähetti Käpylän 
Elävä Joulukalenteri -tapahtuman ehdolle Käpylä-Seuran ja muiden tapahtumajärjestäjien nimissä.  
Valituista kohteista päättää lopullisesti opetus- ja kulttuuriministeriö keväällä 2020. 
 



6.6. Siivoustalkoot 
Taivaskalliolla järjestettiin vuotuiset siivoustalkoot yhteistyössä kaupungin puisto-osaston, Käpylän 
seudun ympäristöryhmän ja Stadin siivoustalkoiden kanssa ke 10.4.2019.  Kerätyt roskat lajiteltiin. 
Ravintola Puisto tarjosi talkooväelle kahvit ja Käpylän Klubi pullat. Poliisikin piti kutsua paikalle, kun 
maastosta löytyi paketti ulkomaan passeja.  
 
6.7. Tavaranvaihtopäivät  
Käpylän seudun ympäristöryhmä järjesti yhteistyössä Käpylän Klubin ja partiolaisten kanssa 
perinteisen Tavaranvaihtopäivän lauantaina 11.5.2019.  
 
6.8. Käpylän kulttuuriyhdistys ja kyläjuhlat  
Käpylän kulttuuriyhdistys ry järjesti 25.5.2019 Pohjolankadulla ja Otto-Iivari Meurmanin puistossa 
perinteiset kyläjuhlat tavallista pienimuotoisemmin, koska ensi vuonna on Käpylä100 juhlat. Käpylä- 
Seura tuki hanketta 100 eurolla. Asukkaat saivat osallistua ilmaiseksi kirpputoripöytien ja 
kahviloiden pitäjinä. Esko-Jaakko Lehti oli mukana järjestyksenvalvojana. Tintti Karppinen ja Outi 
Takkinen olivat Käpylä-Seuran pöydän ääressä kertomassa seuran toiminnasta, jakamassa 
jäsenkaavakkeita, Käpylä-Lehtiä ja uunituoretta Käpylä -esitettä sekä myymässä Käpylä-pelejä.  
 
6.9. Ykkösen ratikan 94-vuotissynttärit   
Perinteinen Ykkösen Ratikka -ajelu järjestettiin yhteistyössä Stadin Ratikat ry:n kanssa lauantaina 
16.11.2019. Kolme kierrosta vanhalla mallilla haitarin ja yhteislaulun säestyksellä; 
Kolmatta linjaa Liisankadulta Kauppatorille ja sitten taas Kolmatta linjaa takaisin… Rahastajana 
Daniel Federley ja kuljettajana Kalle Henriksson, kuten kaikkina aiempinakin vuosina. 
Puistoravintolassa Seura tarjosi glögiä ja pipareita, jotka saatiin K-kauppa Masurkalta korvauksena  
ratikassa esitetystä viisusta ja ajelun kustannuksia katettiin Myynti- ja Vuokraturvan mainoksilla  
ratikan ikkunoissa. Nämä mainokset riimitteli Tintti Karppinen.  
 
6.10. Käpylän Elävä Joulukalenteri  
Seura jatkoi kattojärjestönä kokoamalla ohjelman jo 11. kertaa järjestettyyn Käpylän Elävään 
Joulukalenteriin 1. - 24.12. Tintti Karppinen toimi vastuuhenkilönä ja varsinaisen kalenterin 
suunnittelijana ja toteuttajana yhteistyössä Outi Takkisen, 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 Jouluaakkoset ja luukuissa kirjain (A-Ö), joka liittyi päivän tapahtumiin. Numero 1 oli K 
koska oli Käpylä-Seuran kalenterin avajaiset. Luukun takana oli aina ko. kirjaimesta loruja ja sillä 
leikittiin Laiva on lastattu -versioita lauluineen.  
Heijastinpuu päiväkoti Alkun puoleisella nurkalla oli Unelman päivästä 2.12. alkaen vaihtelevan 
täynnä oksille ripustettuja heijastimia, joita sai vapaasti tuoda, viedä ja vaihtaa. Iso määrä saatiin 
lahjoituksena. Eija Tuomela-Lehti kertoi ideasta pääkirjoituksessaan (Käpylä-Lehti 8/2019 ja Outi 
Takkinen hoiti toteuttamisen osana kalenterin ohjelmaa. 
Kirjaston vitriinissä oli näyttely joulun aakkosista tammikuun puoliväliin asti.   
  
6.11. Itsenäisyyspäivän juhla 
Perinteinen Itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin Taivaskalliolla 6.12. yhteistyössä Käpylän Lions 
Clubin, Oulunkylän seurakunnan ja muiden järjestöjen kanssa. Juhlapuhujana seuran 
varapuheenjohtaja Esko-Jaakko Lehti. 
 
6.12. Käpylä-kierroksia 
Tintti Karppinen veti seuraavat Käpylä-kierrokset: 
14.3. AxFlow -yrityksen henkilökunnalle Taivaskalliosta ja sen historiasta, mukana 15 henkeä.      
         Heikki Oksanen Käpylän Lions Clubista esitteli ryhmälle myös luolan sisältäpäin.  



17.6. puolalaisille arkkitehtiryhmälle (7 henkeä), jotka tekevät työtä Varsovan puutaloalue Jazdówin  
         suojelemiseksi ja kunnostamiseksi. Mukana myös arkkitehtuurihistorian prof. Pekka   
         Korvenmaa Käpylästä.  
19.8. Stadin Slangi ry:lle, mukana noin 30 henkeä. Seppo Palander teki kierroksesta videon, joka   
         löytyy YouTubesta. 
26.9. Nordean neuvotteleville luottamusmiehille, mukana 40 henkeä.   
 
6.13. Käpylän Musiikkiopisto  Rehtori Tuuli Talvitie oli 29.8 seuran hallituksen kokouksessa 
kertomassa kuulumisia ja suunnittelemassa yhteistyötä syksyllä ja tulevana juhlavuonna.  
 
7.   TALOUS JA JÄSENISTÖ 
 
Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkoi Kirsi Kinnunen.  
Seuralla on kaksi eri tiliä (Käpylä100 ja Käpylä-Seura), jotka molemmat näkyvät vuoden 
tilinpäätöksessä.  
Jäsenmaksu oli 15 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa.  
Tavaramerkin rekisteröintikausi Käpylä-lehden osalta päättyy 14.04.2020 ja se päätettiin uudistaa. 
Tilattiin kirjekuoria Käpylä-logolla. 
 
 
8.  VUODEN KÄPYLÄLÄINEN 2019 
 
Vuosikokouksessa julkistettiin Vuoden Käpyläläiseksi eläkkeelle siirtynyt kirjastonhoitaja Kari Vante, 
joka vuosikaudet hoiti poikkeuksellisen ansiokkaasti käpyläläisille niin tärkeää kirjastoa ja kehitti sen 
monipuolista yhteistyötä alueen eri järjestöjen kanssa. Kari piti Käpylän puolia kaikissa kaupungin 
kirjastoasioista päättävien tahojen tilaisuuksissa ja osallistui aktiivisti Käpylän kirjastoyhdistyksen 
kokouksiin sekä sen toiminnasta tiedottamiseen ja arkistoimiseen.    
 
 
9.  HALLITUS JA KOKOUKSET 
 
9.1. Hallitus 
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa Käpylän kirkon kokoustiloissa. Suurkiitos Oulunkylän 
seurakunnalle, joka edelleenkin antoi käyttää tilaa korvauksetta. Lisäksi kaksi kokousta järjestettiin 
Karppisilla Väinölänkadulla. 
Kokouspäivät: 25.1., 21.2.(järjest.kokous), 28.3., 25.4., 23.5., 29.8., 27.9., 31.10., 28.11. ja 12.12. 
 
9.2. Vuosikokous 
Käpylä-Seuran vuosikokous pidettiin 21.2.2019 Käpylän kirkon seurakuntasalissa, Metsolantie 14. 
Puheenjohtajana toimi Kille Vuorento ja sihteerinä Outi Takkinen. Kokouksessa valittiin hallituksen 
jäsenet vuodelle 2019 ja käsiteltiin muut sääntöjen määräämät asiat. 
 
Hallitus 2019   Toimihenkilöt 2019: 
Kalevi Vuorento (puheenjohtaja, Facebook)  Kirsi Kinnunen (taloudenhoitaja, jäsenrek.) 
Markku Aho    Kaija Rantanen (jäsenrek.) 
Bert Bjarland (nettisivut)   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) 
Leo Sundström 
Outi Takkinen   Eija Tuomela-Lehti, päätoimittaja 
Jari Tuovinen    Nettisivut: www.kaupunginosat.net/kapyla 
Sinikka Varis (sihteeri)    Facebook: Käpylä-Seura ryhmä 



 
 
 
 
 
 

 


