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ONNEA KAIKILLE KÄPYLÄ-SEURAN JÄSENILLE!   4.12.2020 
 
Jo 80 vuotta sitten, 4.12.1920, rekisteröitiin Helsingin vanhimman, keväällä 1940 perustetun  
kaupunginosayhdistyksen eli Käpylä-Seuramme säännöt.  
Sen kunniaksi liehui  Käpylä-viiri koko päivän Taivaskallion huipulla lipputangossa, kiitos 
hallituksen jäsenen Sirkku Lepistön, joka sen kovassa tuulessa sinne aamulla hilasi.   
Kiitos myös teille kaikille jäsenille, kun olette mukana tärkeässä kotiseututyössämme!  
 
Juhlien siirtoja. Yhteinen juhla (Käpylä 100 + Käpylä-Seura 80v. ) joudutiiin taas koronan takia 
siirtämään ensi vuorteen eli  se on La 10.4. ja Kyläjuhlat La 29.5. Lisätietoa keväällä.  
 
Käpylän Elävä Joulukalenteri 2020 onneksi toteutuu ja kynttilät sytytetään joka ilta klo 18 
kirjastolla.  Monia tapahtumia on jouduttu koronan takia turvallisuussyistä perumaan, mutta 
kirjastossa voi käydä ihailemassa päätyseinän kokoista upeaa kalenteria, jossa tähtitaivaalla on 
lumihiutaleilla kirjoitettuna KÄPYLÄ 100. Peruskoulun luokka 2 B teki opettaja Johanna Köykän 
johdolla luukut ja pohjan ja opettaja Tuija Korhonen jo v. 2019 luokkansa 6 D kanssa katukuvan.    
 

Luukkujen sisäpuolella on lasten haastattelemalla kokoamia ja kirjoittamia juttuja jouluun liittyvistä 
aiheista ennen, nyt ja tulevaisuudessakin! Ulkorappusilla kuullaan tekstit. Ne on koottu myös 
kansioon, joka on luettavissa kirjastossa joulun jälkeen. Lasivitriinissä on kalenterin teemaan 
liittyvä näyttely, jossa uusia ja vanhoja jouluesineitä.  
Tervetuloa kirjastolle, mukaan maski ja leikkimieltä! Tässä nettiosoite, josta löytyy myös tietoa:  
https://www.facebook.com/Kapylankirjasto/posts/4115354475161200 
Kalenterimme valittiin keväällä Unescon kansalliseen elävän perinnön luetteloon ja on netissä:  
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4_joulukalenteri_K%C3%A4pyl%C3%A4ss%
C3%A4  
 
Lippakioski 100 Käärmetalon pohjoispäässä pitää myyjäiset  Su 13.12. klo 11 - 15. Maskit 
mukaan! Voit ostaa viirejä, juhlavuoden kortteja, kirjoja, T-paitoja ym. Käpylään liittyvää 
materiaalia. Uunituoreen Käpylän arkkitehtuurikirjankin (2020) saa sieltä edullisesti. Muina aikoina 
tuotteita voi ostaa seuran sihteeriltä Sinikka Varikselta, p. 050 5217281, hs.varis001@gmail.com   

 
Juhlavuoden 2020 käpyläläiset Vuosikokouksessa julistettin vuoden 2020 käpyläläisiksi kaikki 
tänä vuonna 100 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat käpyläläiset. Neljä heistä sai jo kunniakirjansa: 
Laura Hietala, Rauha Kaarlonen Senja Rantanen ja Silva Salvén. Uusin, Karl Johansson, täyttää  
kohta 100v. ja saa sen syntymäpäivänään. Uusia nimiä saa ilmoittaa vuoden loppuun asti. 
 
Kylätila Neuvottelut kaupungin kanssa oman asukastilan saamiseksi tomintansa lopettaneen 
Pellavan kiinteistöön Pohjolankatiu 3-5 jatkuvat sinnikkäästi. Kiitos kaikille vetoomuksen 
allekirjoittaneille. Vieläkin sen ehtii tehdä joko kioskilla 13.12. tai netissä  
https://www.adressit.com/kylatila_kapylaan    
 
Kalevalaiset sähkökaapit  
Juhlavuoden yksi loistosaavutus on ankean harmaiden sähkökaappien muuttuminen Kalevala-
aiheisiksi taideteoksiksi, joita katselee nyt ilokseen katujen varsilla. Ne kaikki on koottu myös nettiin 
https://kapylansahkokaapit.net/. Sieltä löytyy selkeä kartta kaappien sijainnista sekä kuvat ja tiedot 
tekijöistä ja aihevalinnasta. Suurkiitos tekijöille, aivan upea juttu. 
 
 



 
 
Valokuvanäyttelykin jatkuu: Käpygrilli, Osmontie 5. Esillä vanhoja, hienoja kuvia Puu-Käpylästä.  
 
Käpylä-Lehti jaetaan koteihin ilmaisjakeluiden mukana. Jos et saa lehteä (Ei mainoksia -kielto 
estää lehden saamisen), tee ilmoitus JakeluExpert Oy:n palautelomakkeella netissä 
http://suoramainonta.fi/fi/jakelupalaute tai puhelimitse 029-0010040.  
Lehden voi myös tilata kotiin puh. 040-512 5105 tai kapylalehti@eepinen.fi. Hinta on 20 € /vuosi.  
Sähköisenä se löytyy osoitteessa www.lehtiluukku.fi/lehdet/kapyla 
 
Päivitettyä lisätietoa Käpylä-Seuran sivuilta http://kaupunginosat.net/kapyla/ , Facebookista sekä 
Käpylä 100 sivuilta https://www.kapyla100.fi/  tai puh.johtajalta p. 0400 794762      
Jäsenalennuksia antavat mm. Aaron Kuva Oy, Koskelant. 54, Tuulin Voimaa -hieronta, Eerikink. 
29 tai hoitokäynti kotiin p. 041 5336103 (tekstiviestillä); Kampaamo Eijan Kihara; Kukkakauppa 
Fiori Di Anita, Pohjolank. 40; Kirjapaino Paintprinting OY www.paintprinting.fi käynti- ja nimikortit 
ym., kysy tarjous); Käpylä -peli  /Tintti Karppinen p. 0400 794762, jäsenille 15 €, muille 20 €;  
Uudenmaan Tietokonehuolto Oy, Koskelant.15 A, Huolto: 09 -272 2292, Päivystys: 041-5012141   
 
JÄSENTIEDOISTA ja YHTEYKSISTÄ 
Ilmoitathan tiedotusta varten muutokset yhteystiedoissasi (sähköposti, puh. ja osoite)  jäsensihteeri 
Kaija Rantaselle kaija.i.rantanen@saunalahti.fi tai  p. 050 359 3068.  
 
Jos olet kiinnostunut seuran toiminnasta ja Käpylää koskevista hankkeista tai tarvitset 
yhteistyökumppaneita, ota yhteyttä hallituksen jäseniin joko puhelimitse tai sähköpostilla tai 
kapyla.seura@gmail.com  
 
Juhlavuoden kortti lahjaksi 
Koska paperikirjeiden lähettäminen on kallista ja vaatiii enemmän työtä kuin sähköpostiviestit tai 
netissä asioista ilmoittaminen, on tämän kirjeen mukana juhlavuoden kortti hyvityslahjana teille, 
joilla ei ole sähköpostia. Niitä voi halukkaat ostaa lisää sihteeriltä tai puh.johtajalta.   
 
Ilouutinen kaikille, joilla ei ole tietokonetta 
Voit halutessasi osallistua taideprojektiin kehittämään kulttuurin etäpalveluja. Tämä on tarkoitettu 
kaikille yli 70v. helsinkiläisille, joilla ei ole pääsyä internetiin tai joilla kotoa poistuminen itsenäisesti 
on hankalaa koronatilanteen, toimintakyvyn tai muiden rajoitteiden takia. Osallistujien ei tarvitse 
osata mitään erityistä. Utelias mieli riittää.   
Myrskyryhmän tanssitaiteilija Elli Isokoski on yhteydessä sinuun puhelimitse. Sinulla ei tarvitse olla 
omia ideoita valmiina. Työskentely sisältää kiireetöntä keskustelua, jonka perusteella Elli tekee 
valokuvaajan kanssa kuvia ja lähettää ne katsottavaksesi. Niistä sitten keskustellaan yhdessä.  
Kyseessä on kokeilu johon haetaan tavallisia ihmisiä osallistujiksi. Tarkoituksena on kehittää 
kulttuurin etäpalveluja ikäihmisille, jotka eivät käytä internetiä.  
Projektia tukee Helsingin kaupunki ja Suomen Kulttuurirahasto. 
Ilmoita itsesi tai läheisesi mukaan!  
Yhteystiedot:  Elli Isokoski  puh. 040 7378280  elli.isokoski@gmail.com  www.myrskyryhma.fi 
  
OIKEIN ILOISTA JOULUA JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA KAIKILLE!  
 
Pysykää terveinä! t. Tintti Karppinen, puheenjohtaja   
Väinölänkatu 8 B 
00610 Helsinki  
p. 0400 794762 
tintti.karppinen@iki.fi 
www.kapyla100.fi  
https://kaupunginosat.fi/kapyla/ 
 


