
Käpylä-Seura ry 

Hallituksen kokous 31.1.2019 klo 17.00 

Metsolantie 14 

Läsnä: 

Markku Aho siht., Pekka Haltia, Timo Karlsson, Tintti Karppinen, Outi Takkinen, Pirjo Virtaintorppa ja Kalevi 

Vuorento  pj. sekä tal.hoitaja Kirsi Kinnunen ja Käpylä-Lehden päätoimittaja Eija Tuomela-Lehti.   

Ennen kokouksen avaamista pidettiin hiljainen hetki Seuran kunniapuheenjohtaja Eero Penttisen muistoksi. 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 

2. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi  ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta. 

5. Vuosikokousasiat 

Päätettiin ehdottaa Kalevi Vuorentoa vuosikokouksen puheenjohtajaksi, koska Martti Humppila ei 

pääse paikalle. 

Päätettiin vuoden käpyläläisen valinnasta. Tintti Karppinen on yhteydessä  valituksi tulleeseen  ja 

kutsuu hänet vuosikokoukseen. Bert Bjarland valmistelee perustelumuistion. 

Käsiteltiin yhdistyksen tilinpäätös, vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Päätettiin, että 

mahdolliset kommentit toimitetaan Timo Karlssonille 6.2. mennessä, jonka jälkeen viimeistellään 

vuosikokoukselle esitettävät asiakirjat. 

Käsiteltiin tarvetta saada vuosikokoukseen 2 uutta ehdokasta hallitukseen  erovuorossa olevien 

Pirjo Virtaintorpan ja Timo Engblomin tilalle, jotka eivät halua olla jatkaa. Pyritään löytämään 

halukkaita henkilöitä ennen vuosikokousta. Pirjo Virtaintorppa tiedustelee. 

Päätettiin  alustavasti tiedotus- ja viestintäjaoston toimikentän laajentamisesta kattamaan myös 

multimedia-asiat. Asiaan palataan uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa. 

 

6. Toimintajaostot 

6.1. Kaavoitus ja liikenne  Ei asioita 

 

6.2. Ympäristö 

Käsiteltiin Henri Palmqvistin esitystä Käpyläntien liikenneympyrän puiden valaisemiseksi. Päätettiin, 

että Kalevi Vuorento on yhteydessä Palmqvistiin ja Koskela-Seuraan sen selvittämiseksi, voisivatko 

Käpylä-Seura ja Koskela-Seura tehdä asiassa yhteisen aloitteen Helsingin kaupungille. Käpylä-Seura 

voi tukea esitystä. 

 

6.3. Talous ja jäsenhankinta 

Todettiin, että Kirsi Kinnunen ja Kaija Rantanen jatkavat jäsenrekisterin ylläpitämistä uusien 

jäsenten kirjaamiseksi.  Sähköpostiasetukset saatetaan ajan tasalle siten, että uusien jäsenten 

ilmoitukset menevät puheenjohtajalle, sihteerille, jäsenrekisterin hoitajalle ja taloudenhoitajalle. 

 

OmaStadi-hankkeen vaihe.  Seuran puolesta on tehty esitykset kylätilan saamiseksi Käpylään sekä 

koko kaupunkia kehittävän määrärahan että Keskisen suurpiirin määrärahan kautta. Keskisen 



suurpiirin hanke-esityksiä työstävä Raksa-tilaisuus on 25.2. Todettiin, että 5.2. alkaen OmaStadi- 

sivustolla on tietoja esitettyjen hankkeiden käsittelystä jatkotyöstettäväksi. 

 

Käpylä-tarrat 

Tarroja on saatavilla jäsenhankintaa varten. 

 

6.4. Yhteistyöryhmä 

Osuuskunta Käpy on tehnyt aloitteen kävelykierrosten järjestämiseksi etenkin Puu-Käpylässä  

osuuskunnan 100 V.-juhlien merkeissä elokuussa 2020. Tintti Karppinen hoitaa yhteyksiä 

osuuskuntaan. 

 

Pirjo Virtaintorppa ilmoitti uudesta työstään Helsingin Invalidiyhdistyksen toiminnanjohtajana.  

Seura voi selvittää yhteistyötä Yhdistyksen kanssa. 

 

6.5. Käpylä 100 vuotta 

 

Aino Halonen, Pia Laulainen ja tuottajat tapaavat helmikuun alussa. 

Ohjausryhmä kokoontuu 28.2.2019. 

 

6.6. Tiedotus ja viestintä 

a) Käpylä-lehti  

Nro 2 aineistopäivä 22.2. , ilmestyy 6.3.  /Alakerran kirjoitusvuorossa Bert Bjarland 

Nro 3 aineistopäivä 22.3. , ilmestyy´3.4. /Alakerran kirjoitusvuorossa Esko-Jaakko Lehti 

 

Kustantajan viesti: Liite 

Päätettiin harkita Jauri Varvikon ja  Susan Wilanderin kutsumista keskusteluun Käpylä-lehden ja 

Oulunkyläläinen-lehden yhteistoiminnasta  hallituksen huhtikuun kokoukseen. 

 

b) Netti   

c) FB 

d) Sähköposti  ei asioita 

e) Esite 

Esko-Jaakko Lehti on ollut yhteydessä JS Suomi/Aleksi Huuskoseen. Esite tehdään 1 v. ajaksi. 

Mainoshankinta on käynnissä. 

7. Muut järjestöt ja tapahtumat 

Lippakioskin mahdollinen adoptointi. Päätettiin valmistella esitys mahdollisen adoptoinnin päätöstä 

varten siten, että adoptointia ennen pitäisi tehdä kaupungin toimittamilla materiaaleilla ja 

työnjohdolla kioskin kunnostus ulkopuolelta. Seuran jäsenet voisivat tehdä työtä talkoilla. Kioskin 

katolle/maa-alueelle tulisi isohko kyltti 1952 ja olympia-renkaat. Kioskille tulisi Seuran ilmoitustaulu  

ja opastaulu. Lipan päälle kyltti KÄPYLÄ 1920-2020. Kioskin ylläpito ja lähiympäristön siivous 

kuuluisi Seuralle tarkemmin sovittavalla tavalla. Valmistelu tehdään yhteistyössä Kaupunginmuseon 

kanssa.  Pekka Haltia valmistelee esityksen. 



8. Ilmoitus- ja muut esille tulevat asiat 

Fonectalle on ilmoitettu Seuran ajantasaiset yhteystiedot. 

Helsingin kaupunki on käynnistänyt sivuston ”millaisen kaupungin sinä tekisit Helsingistä?” 

osoitteessa www.maailmantoimivinkaupunki.fi 

Käpylän kirjastossa järjestetään 2.-3.2. Kirjakalaasi- tapahtuma. Ohjelma on julkaistu kirjaston 

sivustolla ja myös Käpylä-lehdessä. 

UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön suojeluhankkeen osana järjestetään Kansallismuseossa 

Jatka tarinaa -tapahtuma ke 27.2. klo 16 -19.30.  Käpylä-Seuran edustajana on järjestelyissä mukana  

Tintti Karppinen, joka vetää tapahtumassa myös yhden tarinatyöpajoista.  

9. Seuraavat kokoukset 

Vuosikokous to 21.2. klo 18.00 Käpylän kirkolla. Paikalle voi saapua klo 17.00 

Hallituksen järjestäytymiskokous välittömästi vuosikokouksen jälkeen. 

Hallituksen kokous to 28.3. klo 17.00 kaappisalissa Metsolantie 14. 

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

Kille Vuorento    Markku Aho 

puheenjohtaja    kokouksen sihteeri 

 

- - - - - 

 

LIITE 

Käpylä-Lehti 

Jauri allekirjoitti kustannussopimuksen Oulunkylä-Seuran kanssa 17.1. Oulunkyläinen-lehti ilmestyy tänä 

vuonna kuusi kertaa. Vanha päätoimittaja jatkaa ja sisältökin pysyy suurin piirtein samana. Teemme 
taittoon nuorennusleikkauksen, joka toivottavasti tyydyttää sitten alueen asukkaita ja ilmoittajia. Eka lehti 

ilmestyy ensi viikolla. 

Jakelu on osittain päällekkäinen Käpylä-lehden kanssa, mutta lehdet eivät ilmesty samaan aikaan, joten se 

ei vaikuta ilmoitusmyyntiin. Tähän mennessä näyttäisi, että ilmoittajat ovat tulleet hyvin mukaan 

kumpaankin lehteen. Eli myymme sillä tavoin, että jos lähtee toiseen lehteen, saa toisesta isomman 

alennuksen. Nyt myymme pääasiassa Käpylä-lehti edellä, eli tarjoamme ensin Käpylään ja sitten 

Oulunkyläiseen, koska Käpylä ilmestyy lähes koko vuoden ennen Oulunkyläistä. 

Lähtökohtaisesti pyrimme haalimaan Oulunkyläiseen uusia ilmoittajia Pohjois-Helsingistä, Käpylään taas 

Arabiasta ja Pasilasta, etenkin kun Pasilan uusi kauppakeskus aukeaa. 
 

Artikkeli Käpylä-Lehdessä: Asukaslehtiä täältä tulevaisuuteen 

Käpylä-lehden yhteistyö naapurikaupunginosien kanssa syvenee. Yritykseni, lehden kustantaja Eepinen Oy, 

on saanut joukkoonsa uuden paikallislehden, Oulunkylä-Seura ry:n julkaiseman Oulunkyläisen. Sen myötä 

Käpylä-Seuran julkaisema Käpylä-lehti tulee toimimaan tiiviissä informaationvaihdossa myös muiden 

pohjoisten kaupunginosien kanssa. 



Olen kustantanut Käpylä-lehteä vuodesta 1998. Se on pitkä aika. Viime vuoden lopulla tuli 20 vuotta 

täyteen. Minun aikanani lehdellä on ollut neljä päätoimittajaa, jotka ovat kaikki olleet rautaisia 

ammattilaisia. Heillä jokaisella oli ja on oma tapansa toimittaa. Aloitin lehden teon Heikki Hiilamon kanssa, 

joka toimii nykyisin Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorina. Kaipaan suurella lämmöllä 

edesmennyttä päätoimittaja Olli Paunua, jonka aikana lehdessä julkaistiin paljon uutisaineistoa ja mm. 

Kutsumatta kylässä -sarjaa, jossa esiteltiin alueen lukuisia tunnettuja kulttuuripersoonia perheineen ja 

komeine puutaloineen. Suomen Luonnon Alice Karlsson teki lehteä kanssani useita vuosia. Lukijat 

tutustuivat alueen pihoihin ja luontoon, ihmisiä ja ajankohtaisia tapahtumia unohtamatta ja ohittamatta. 
Vuodesta 2013 olen toiminut nykyisen päätoimittajan Eija Tuomela-Lehden kanssa. Eija onkin kaikkien 

aikojen konkari, sillä hän veti yrityksensä kanssa lehteä jo 90-luvulla, ennen minua. 

Samanlaisen listan voisin tehdä kaikista lehden avustajista, joista monet ovat olleet mukana alusta lähtien. 

 

Myös Käpylä-Seuran hallituksen kokoonpano on ehtinyt muuttua 20 vuoden aikana useaan otteeseen. 

Mukana on ehtinut olla useita merkittäviä henkilöitä, joita kaikkia en ole kerennyt edes tavata.  

Kun aloitin Käpylä-lehden kustantamisen, oli puheenjohtajana Matti Tapionlinna. Kävin neuvottelut silloisen 

varapuheenjohtaja Eero Penttisen kanssa, joka on nyt kaikkien suruksi poistunut keskuudestamme.  

Käpylä-lehti on minun aikanani täyttänyt pyöreitä kahteen kertaan. On vietetty niin 50- kuin 60-

vuotisjuhliakin. Näistä juhlista suuri kiitos Käpylä-Seuralle, joka ei julkaisijana ole väistellyt vastuutaan, vaan 
on yhteistyössä lehden päätoimittajan kanssa ollut huolehtimassa aktiivisesti lehdestä ja sen suunnasta.  

Kohta onkin aika valmistella 70-vuotisjuhlia, sillä lehti täyttää vuonna 2021 jälleen pyöreitä! 

 

Olen tuottanut 90-luvulta lähtien erilaisia kaupunginosajulkaisuja ja ilmaisjakelulehtiä. Työsarkani aloitin 

aikanaan Hermanni-Vallila-lehden taitolla, jonka päätoimittaja oli isoisäni, kotiseutuneuvos Klaus Varvikko. 

Heti perään tuli Kaarelan ja koko Länsi-Helsingin paikallislehti Tanotorvi, jossa päätoimittajana oli isäni Kari 

Varvikko.  

Kummankin lehden julkaisijana on asukasyhdistys. 

Lähtökohtana on alusta lähtien ollut asukkaiden ja heidän etujensa palveleminen. Kun julkaisujen 

kustantaminen on mainosten vähentyessä käynyt yhdistyksille liian raskaaksi, on se siirtynyt 
yritystoiminnan piiriin. Näin asukasyhdistykset ja niiden hallitukset eivät joudu vapaaehtoispohjalta 

kantamaan taloudellista vastuuta lehtien ilmestymisestä. 

 

Käpylä-lehti ja Oulunkyläinen ovat kuin kaksi marjaa, kuten niiden edustamat asuinalueetkin. Käpylä-lehti 

edustaa varttuneempaa sisarusta ja Oulunkyläinen nuorempaa. Tämä tulee luultavasti näkymään myös 

ulkoasussa, sillä Oulunkyläisen kohdalla se tullaan uudistamaan. 

Käpylä-lehden osalta on pyritty ylläpitämään tiettyä ulkoasullista arvokkuutta ja perinteitä, sillä onhan se 

Helsingin vanhin kaupunginosalehti ja logokin jo vuodelta 1951. Se ei tietenkään tarkoita, että lehti olisi 

jämähtänyt sisällöllisesti menneeseen tai etteivätkö graafiset muutokset olisi mahdollisia. 

Eepinen Oy:n tekemien kaupunginosalehtien jakelu peittää tällä hetkellä lähes koko Pohjois-Helsingin, yli 50 
000 taloutta. Käpylä-lehden, Oulunkyläisen ja Hermanni-Vallilan osalta jakelu on osittain päällekkäistä, sillä 

alueiden ja yritysten viestiä halutaan viedä yli rajojen. Lehdet eivät kuitenkaan ilmesty samaan aikaan, 

jolloin ne palvelevat jokainen omia ilmoittajiaan sovittuna aikana. 

Idea on, että yhtenäisellä jakelualueella voidaan palvella asukkaiden lisäksi myös alueen yrityksiä ja tarjota 

heille vaihtoehtoja. Etenkin kauppakeskukset pyrkivat saavuttamaan mahdollisimman monta taloutta isolta 

alueelta. 

Asukkaille tämä taas tarjoaa laajemman palvelukokonaisuuden. Se mahdollistaa informaation kulun eri 

toimijoiden kesken. Käytännössä se tarkoittaa päätoimittajien verkostoitumista ja aluerajat ylittävää 

keskustelua ja tiedonvaihtoa eri asukasyhdistysten kesken. Se mahdollistaa myös yhteisten näkökantojen ja 

ehdotusten eteenpäinviemisen kaupungille asukkaiden hyväksi. 
 

Jauri Varvikko, kustantaja 


