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Käpylä-Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015 
 
 
Suunnittelu ja tavoitteet 
 
Käpylä-Seura ry. jatkaa työtään toiminta-alueensa asukkaiden hyväksi seuraamalla kaavoitus- ja 
liikenneasioita, rakennustoimintaa, päivähoito-, kirjasto- ja kouluasioita sekä terveydenhoidon, 
ympäristön ja viheralueiden suunnittelua ja toteutusta. Seura ottaa kantaa aluettaan koskeviin 
suunnitelmiin ja hankkeisiin, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja.  
Järjestettäviin yleisö- ja keskustelutilaisuuksiin kutsutaan kaupungin virkamiehiä ja 
luottamushenkilöitä sekä muita asiantuntijoita. 
 
Liikennesuunnittelussa keskitytään erityisesti turvalliseen jalankulkuun ja pyöräliikenteeseen, 
läpiajoliikenteen haittojen minimointiin ja julkisen liikenteen toimivuuteen, painottaen ykkösen 
raitiovaunuliikenteen jatkumista ja kehittämistä.  
 
Seura vaikuttaa aktiivisesti monipuolisen väestörakenteen säilymiseen ja ikäjakauman 
tasapainottamiseen vaatimalla sekä toimivia lähipalveluja kaiken ikäisille että asuin- ja 
elinympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä huolehtimista. 
 
Seuran kokoaman Käpylä-vision tavoitteiden päivitys ja toteutuneiden arviointi. 
 
 
Yhteisöllisyys ja yhteistyö 
 
Seura vaalii ja vahvistaa Käpylän yhteisöllisyyttä ja tiivistää yhteistyötä alueen kehittämiseksi ja 
sen arvojen suojelemiseksi. Tässä työssä ovat mukana sekä asukkaat että järjestöt, yhteisöt, 
yritykset ja viranomaiset ja siitä tunnustuksena nimetään Vuoden käpyläläinen 2015.    
 
Kotiseututietoisuutta ja alueen tunnettavuutta parannetaan vuosittaisen Ratikka-ajelun, Käpylän 
kotikaupunkipolku-esitteen, Käpylä-pelin, seuran julkaisemien korttien ja Käpylä -paitojen, Käpylä 
- ja Vuoritalomitalien sekä Käpylä-pinssien avulla, joita myydään alueen palvelupisteissä ja 
tapahtumissa. 
 
Yhteistyössä alueen ja naapurikaupunginosien yhdistysten kanssa osallistutaan ja vaikutetaan 
laajempiinkin hankkeisiin, joilla on olennainen merkitys käpyläläisten tai lähialueiden 
elinolosuhteisiin. Kullakin hallituksen jäsenellä on oma nimetty yhteistyöjärjestönsä naapurustosta. 
Yhteisiä hankkeita tulevat olemaan Yleiskaavan visio 2050, liikenne ja liikenneväyläsuunnitelmat 
sekä viherväyliä ja viheraluekokonaisuuksia koskevat hankkeet. 
 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (HELKA) toiminnassa ollaan mukana mm. 
tiedonvälityksessä ja ottamalla osaa sen järjestämiin tilaisuuksiin.  
 
Jatketaan yhteistyötä KÄPYNETin kanssa, joka on Käpylän ja Koskelan alueen vanhustyön 
toimijoiden ja järjestöjen yhteistyöverkosto. 
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Tiedotus ja viestintä 
 
Käpylä-lehti on Helsingin vanhin kaupunginosalehti (64. vuosikerta 2015). Kustannussopimus 
Eepinen Oy:n kanssa on jatkunut 10 vuotta ja on voimassa edelleen. Lehden päätoimittajana toimii 
Eija Tuomela. Vuoden aikana on tarkoitus julkaista kymmenen lehden numeroa. Lehteä voi tukea 
maksamalla seuran tilille tukirahaa ja/tai tilaamalla sen postin kotiinkantona hintaan 20 €.  
 
Yhdistyksen internet-sivujen (http://kaupunginosat.net/kapyla/) hoitamista jatkaa Bert Bjarland ja 
ne toimitetaan sekä suomeksi että ruotsiksi.  
Käpylä-Seura –ryhmä (www.facebook.com/Käpylä-Seura) on perustettu Facebookiin. Mahdollista 
osallistumista muihin sosiaalisiin medioihin suunnitellaan. 
 
 
Työryhmiä, tapahtumia, hankkeita       
 
Yhdistyksen hallitus voi nimetä työryhmiä uusien hankkeitten hoitamiseksi. Koko jäsenistöä 
kannustetaan tekemään aloitteita ja ottamaan osaa hankkeiden toteuttamiseen.  
Vanhoista työryhmistä jatkavat:  
Kaavoitus- ja liikenne; Tiedotus ja viestintä; Ympäristöryhmä; 
Talous ja jäsenhankinta; Koulutus, julkiset palvelut ja harrastukset. 
Käpylä-Seuran toimistotilan ja samalla mahdollisesti yhteisen Käpylän asukastilan saamista varten 
perustetaan oma työryhmänsä.  
 
Käpylän 100-vuotisjuhlan 2020 valmistelut käynnistettiin 2014 ja niitä jatketaan entisten ja uusien 
yhteistyötahojen kanssa.  
Seura toimii edelleen Elävä joulukalenteri -tapahtumasarjan kokoajana.  
Järjestetään nuorisolle suunnattu valokuvakilpailu yhteistyössä Aaron Kuva Oy:n kanssa. 
 
Talous, tilat 
 
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin. Jäsenhankintaa tehostetaan ja jo olevan jäsenistön 
säilymistä vaalitaan. Kaikille seuran jäsenille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa, jaetaan 
jäsenkortti, jolla saa alennusta jo seuraavista Käpylän/käpyläläisten liikkeistä:  
Aaron Kuva Oy, Koskelantie 54, puh. 09-797535 
Hieroja Tuulin Voimaa / Zen Center, Kalevankatu 4 
Kampaamo Eijan Kihara , Pohjolankatu 40 
Kirjapaino Paintprinting OY , www.paintprinting.fi, käyntikortit, nimikortit ym., kysy tarjous. 
Kukkakauppa Fiori Di Anita , Pohjolankatu 40 
Ompelimo ja kangaskauppa Norteva & Vuorento, Pohjolankatu 43 
Neuvotellaan uusien liikkeiden saamiseksi mukaan. 
Lisäksi kerätään rahaa toiminnan tukemiseksi myymällä Käpylä-aiheisia postikortteja, Käpylä-T-
paitoja ja Käpylän kotikaupunkipolku-esitettä (on olemassa myös verkkoversiona nettisivuilla) alueen 
palvelupisteissä ja tapahtumissa. Käpylä-viiriä suunnitellaan painettavaksi. 
 
Tarvittaessa haetaan tapauskohtaisesti rahoitusapua Helsingin kaupungilta, Uudenmaan 
kulttuurirahastolta ja muilta mahdollisilta tahoilta.  
 
Hallitus on kiitollinen saadessaan kokoontua pääasiassa seurakunnan tiloissa Käpylän kirkolla.  


