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Suunnittelu ja tavoitteet 

 
Käpylä-Seura ry. tekee perinteistä kaupunginosatyötä toiminta-alueensa asukkaiden hyväksi 
seuraamalla kaavoitus- ja liikenneasioita, rakennustoimintaa, päivähoito-, kirjasto- ja kouluasioita 
sekä terveydenhoidon, ympäristön ja viheralueiden suunnittelua. 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 melu-, päästö- ym. haittojen minimointiin ja julkisen liikenteen toimivuuteen, 
painottaen ykkösen raitiovaunuliikenteen jatkumista ja kehittämistä.  
 
Seura vaikuttaa aktiivisesti monipuolisen väestörakenteen säilymiseen ja ikäjakauman 
tasapainottamiseen vaatimalla toimivia lähipalveluja kaiken ikäisille ja huolehtimalla asuin- ja 
elinympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. 
 
 
Yhteisöllisyys ja yhteistyö 

 
Seura vaalii ja vahvistaa Käpylän yhteisöllisyyttä ja tiivistää yhteistyötä alueemme kehittämiseksi ja 
sen arvojen suojelemiseksi. Tässä työssä ovat mukana entistä tiiviimmin asukkaat sekä alueella 
toimivat muut järjestöt ja yhteisöt, yritykset ja viranomaiset.  
 
Kotiseututietoisuutta ja alueen tunnettavuutta parannetaan vuosittaisen Ratikka-ajelun, Käpylän 
kotikaupunkipolku-esitteen, Käpylä-pelin ja muiden myyntiartikkeleiden 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. Yhteisiä hankkeita ovat edelleen Yleiskaava 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. 
 
Seura on yhteisöjäsenenä Käpylän kylätila ry:ssä, jonka tarkoituksena on hankkia Käpylään kylätila 
ja ylläpitää sitä Käpylän kaupunginosan asukkaiden ja yhteisöjen harrastustoiminnan tukikohtana ja 
tapahtumapaikkana.   
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Tiedotus ja viestintä 

 
Käpylä-lehti on Helsingin vanhin kaupunginosalehti (69. vuosikerta 2020). Kustannussopimus 
Eepinen Oy:n kanssa on alkanut 1998 ja on voimassa edelleen. Lehden päätoimittajana toimii Eija 
Tuomela. Vuoden aikana on tarkoitus julkaista kymmenen lehden numeroa. Lehteä voi tukea 
tilaamalla sen postin kotiinkantona hintaan 20 €. Jakelua kehitetään mm. kokeilemalla taloyhtiöiden 
omia nippujakelulaatikoita.Vanhat Käpylä-Lehden vuosikerrat luettavissa nidottuna kirjastossa. 
 
Yhdistyksen sähköpostia (kapyla.seura@gmail.com) ja internet-sivuja sekä suomeksi että ruotsiksi 
hoitaa Bert Bjarland  (http://kaupunginosat.net/kapyla/).  
Facebookissa on Käpylä-Seura –ryhmä (www.facbook.com/groups/393370727447779/?fref=ts). 
 

Työryhmiä, tapahtumia, hankkeita       

 
Yhdistyksen hallitus nimeää työryhmiä eri hankkeiden hoitamiseksi. Koko jäsenistöä kannustetaan 
tekemään aloitteita ja ottamaan osaa hankkeiden toteuttamiseen. Tulevan vuoden työryhmät:  
      
Kaavoitus- ja liikenne Ympäristöryhmä Talous- ja jäsenhankinta                     
Yhteistyöryhmä Tiedotus ja viestintä Käpylän 100-vuotisjuhla 
 

• Seura toimii Elävä joulukalenteri -tapahtumasarjan kokoajana 
• Osallistuminen Käpylä 100 v. juhlien järjestelyihin, seuran 80-vuotisjuhla 
• Mäkelänkadun lippakioskin toimiminen tapaamis- ja infopisteenä 2020 

 

Talous, tilat 

 
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin, mutta tarvittaessa haetaan rahoitusapua Helsingin 
kaupungilta, Uudenmaan kulttuurirahastolta ja muilta mahdollisilta tahoilta. Käpylä-aiheisia 
postikortteja, Käpylä t-paitoja ja Käpylän kotikaupunkipolku-esitettä (myös verkkoversiona 
nettisivuilla) myydään alueen palvelupisteissä ja tapahtumissa.  
 
Kaikille seuran jäsenille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa, jaetaan tarra, jolla saa alennusta 
muutamista Käpylän/käpyläläisten liikkeistä:  
 
Kukkakauppa Fiori Di Anita, Pohjolankatu 40 
Kampaamo Eijan Kihara, Pohjolankatu 40 
Ompelimo ja kangaskauppa SurSur Designs, Pohjolankatu 43 
Kirjapaino Paintprinting OY, www.paintprinting.fi, käyntikortit, nimikortit ym., kysy tarjous. 
Aaron Kuva Oy, Koskelantie 54, puh. 09-797535 

Uudenmaan Tietokonehuolto Oy, Koskelantie 15 A, sisäpiha Huolto: 09 - 272 2292; päivystys 

041 - 501 2141  

Ravintola Käpygrilli, Osmontie 5 
 
Hallituksen kokoustilana olemme saaneet käyttää seurakunnan kerhohuoneistoa Käpylän kirkolla. 
Oma tai Käpylän yhteinen toimitila on siis edelleen hakusessa. 
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Juhlavuosiliite Käpylä-Seuran toimintasuunnitelmaan 
 
 
Käpylä 100 vuotta 

 

Koko juhlavuoden tuotanto on edennyt hyvällä vauhdilla ja alueen toimijat ovat aloittaneet 
toimintaansa. Kukkasipulitalkoita voidaan pitää hyvänä esimerkkinä Käpylän juhlavuoden 
valmisteluihin liittyvästä ainutlaatuisesta yhteishengestä. Lokakuussa järjestettiin Pihat ja puutarhat 
-työryhmän aloitteesta talkoot, joissa istutettiin 8000 kukkasipulia Käpylän alueelle. Mukana 
istutustalkoissa oli lähes 500 henkilöä. 
Juhlavuoden tuottajat Krouvila ja Tuukkanen ovat tuottamassa viittä itsenäistä tapahtumaa, joihin 
sisältyy mm. Puistokauden avajaiset Otto Iivari Meurmanin puistossa, lyhytelokuvafestivaali, Kaisa 
Korhosen ja Ilves-teatterin näyttelijöiden kiertävä näytelmä ja asukastaidetapahtuma vuoden 
lopussa. Tarkempi ohjelma julkaistaan kun se on varmistunut.  
Lisäksi juhlavuoteen osallistuu laajalti eri alojen taiteilijoita, joiden projekteissa on osallistava ja 
yhteisöllinen näkökulma. Valtaosaan osallistuu alueen asukkaita ja toimijoita. Mukana on mm. 
tanssiteos työväenluokkaisesta ruumiista, Ilves-teatteri: Käpylä100 juhlasarja – 10 esitystä 
Käpylästä, Oulunkylän Seurakunnan kirkko-ooppera, alueen historiaa elävöittävä draamakävelyteos 
ja Runo- ja yhteislauluryhmä. Käpylän Musiikkiopisto tuo juhlavuoteen myös oman osansa 
konserttisarjalla 100 konserttia Käpylälle. Mukana on myös useita urheiluseuroja, kouluja ja 
kirjasto sekä päiväkoteja taidenäyttelyjen, valokuvien ja esitysten muodossa. 
 
Käpylä 100 ryhmiä 

 
Historia- ja nostalgiaryhmä  
Karjalaiset Käpylässä, Karjalatalo 
Kirkon portaat -esitys 
Käpylän kyläjuhlat 2020 
Lapset, nuoret ja kouluyhteistyö -ryhmä  
Lippakioski / Käpylä 100v juhlavuoden infokioski 
Opastetut kävelyt Käpylässä 
Ravintolaryhmä 
Runo- ja yhteislauluryhmä 
Valokuvanäyttelyt Käpylä 100-vuotta 
 
 
Ratikka Ykkönen 95 vuotta 

 
Perinteistä juhlavampi ratikka-ajelu Käpylästä Kauppatorille ja takaisin 
 
 
Käpylän kirkko 90 vuotta 

 
Käpylä-Seuran onnittelut päivänsankarille 
 
 

Käpylä-Seura 80 vuotta 

 
Karjalatalon juhla torstaina 4.6. klo 18.00 on samalla Käpylä-Seuran 80 –vuotisjuhla. 


