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Aika  Tiistai 16.02.2021 kello 18.00 
Paikka  Etäkokous Teamsin kautta (Kotipolku 3, 00600 Helsinki) 
Osanottajat Seuran jäsenet ja muut käpyläläiset.  
 
Käpylä-Seuran puheenjohtaja Tintti Karppinen avasi tilaisuuden klo 18.00. Ennen varsinaisen kokouksen 
alkamista julkistettiin kolmenlaisia tunnustuksia:   
 

1. Vuoden käpyläläinen 2021. Julkistettiin vuoden käpyläläinen, opetusneuvos Kirsi Arino. Outi Takkinen 
esitteli vuoden käpyläläisen kokoukselle. Kirsi on asunut Käpylässä Askolantiellä 80-luvulta lähtien ja 
toiminut biologian lehtorina Käpylän peruskoulussa 1997-2014. Hän tutki ja kehitti pedagogiikkaa, jossa 
oppilaat olivat keskiössä. Hänen aloitteestaan koulu sai oman 500 neliön viljelypalstan Kumpulan 
siirtolapuutarhan alueelta. Kirsi perusti Käpylän peruskouluun retkeilykerhon, jonka 50 retkellä oli itsekin 
mukana. Hän sai monista ansioistaan opetusneuvoksen arvonimen vuonna 2020. 
 

2. Kunniapuheenjohtaja. Seuran monivuotiselle puheenjohtajalle, Kalevi  (Kille) Vuorennolle myönnettiin 
kunniapuheenjohtajan arvonimi ansiokkaasta työstä seuran ja koko Käpylän parhaaksi.    
 

3. Juhlavuoden 2020 toimijat. Käpylä-Seura jakoi tunnustuksia ja kiitoksia lukuisille henkilöille ja tahoille, 
joiden ansiosta Käpylä 100- juhlavuoden monet tapahtumat toteutuivat koronan aiheuttamista vaikeuksista 
huolimatta. Tunnustuksen saajille toimitetaan sitä varten tehty kunniataulu. (liite 6)  
 
VUOSIKOKOUS 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja Tintti Karppinen avasi kokouksen klo 18.13. Tintti Karppinen kertoi Seuran uusista 
säännöistä, jotka on hyväksytty PRH:ssa (Patentti - ja rekisterihallitus) 25.8.2020. Koska tieto saatiin PRH:sta  
vasta tämän vuoden puolella, pidetään tämä kokous vanhojen sääntöjen mukaan.   
 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Humppila ja sihteeriksi  Markku Aho.                 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Karlsson ja Outi Takkinen , jotka toimivat myös tarvittaessa 
ääntenlaskijoina. 
 

3. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokouksen osanottajat (23 jäsentä, liite 1) ja muistutettiin, että äänioikeus on vain jäsenillä. 
Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 

4. Toimintakertomus vuodelta 2020, tilit sekä toiminnantarkastajan lausunto 
Tintti Karppinen esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen , joka hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 7, että 
Seuran jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 237 jäsentä. (liite 2) 
Taloudenhoitaja Kirsi (Nökö) Kinnunen esitteli tuloslaskelman ja taseen. (liite 3) 
Esitettiin toiminnantarkastaja Ulla Valkeilan lausunto. (liite 4) 
             
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
Päätettiin vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. 
Päätettiin toiminnantarkastajan esityksen mukaisesti, että vastaisuudessa Seuran ja Käpylä 100- 
juhlavuoden tuloslaskelmat yhdistetään. 
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6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
Tintti Karppinen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja se hyväksyttiin lisäyksellä, että 
Meurmannin puiston käyttömahdollisuudet turvataan ja niiden toteutumista seurataan. (liite 5) 
 
7. Jäsenmaksun ja kannattajamaksun vahvistaminen 
 Jäsenmaksu säilytetään samana, 15 euroa ja kannattajajäsenmaksun suuruus on 100 euroa. 
 
8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot ja kulukorvaukset 
Päätettiin, että hallitukselle ja toiminnantarkastajalle ei makseta palkkioita. Kulukorvaukset maksetaan 
hyväksyttävien tositteiden perusteella.  
 
9. Talousarvio vuodelle 2021 
 Nökö Kinnunen esitteli vuoden 2021 talousarvioehdotuksen, joka hyväksyttiin. (liite 3) 
 
10. Hallituksen jäsenten valinta vuosiksi 2021-2022 
Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Pekka Haltia, Timo Karlsson, Leo Sundström, Outi Takkinen ja Kalevi 
Vuorento.  
Esitettiin, että erovuoroisten tilalle ja/tai jatkokaudelle vuosiksi 2021-2022 valitaan: 
Rosa Aaltonen, Pekka Haltia, Timo Karlsson, Mervi Mölsä, Kalevi Vuorento. 
Esitys hyväksyttiin. 
Todettiin, että hallituksessa jatkavat toista vuottaan 2021: 
Markku Aho, Bert Bjarland, Esko-Jaakko Lehti, Sirkku Lepistö ja Jari Tuovinen. 
Puheenjohtaja kiitti omasta pyynnöstään hallituksen jättäneitä Outi Takkista ja Leo Sundströmiä heidän 
aktiivisesta toiminnastaan Seurassa ja sen hallituksessa. 
Rosa Aaltonen ja Mervi Mölsä toivotettiin tervetulleiksi Seuran hallitukseen.   
 
11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 
Vuodeksi 2021 valittiin toiminnantarkastajaksi Ulla Valkeila ja varatoiminnantarkastajaksi Outi Takkinen.  
 
12. Muut sääntöjen 9 §:n kohdan mukaisesti etukäteen esitetyt asiat 
Hallitukselle ei ole esitetty seuran sääntöjen 9 §:n mukaisesti etukäteen muita asioita. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
Martti Humppila   Markku Aho 
kokouksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri 
 
Liitteet: 
1. Osanottajaluettelo 
2. Toimintakertomus 2020 
3. Tuloslaskelma ja tase 31.12.2020 sekä talousarvio 
4. Toiminnantarkastajan lausunto 
5. Toimintasuunnitelma 2021 
6. Juhlavuoden toimijat - tunnustuksen saaneet 
 
Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja siinä tehtyjä 
päätöksiä 
 
Timo Karlsson    Outi Takkinen 



Liite 1 
 
Osallistujalista Käpylä-Seuran vuosikokouksessa 16.2.2021 
 

 
1. Rosa Aaltonen 
2. Markku Aho  
3. Kirsi Arino  
4. Bert Bjarland 
5. Susanna Gulin 
6. Pekka Haltia 
7. Arto Helenius 
8. Martti Humppila  
9. Timo Karlsson  
10. Tintti Karppinen  
11. Viljo (Risu) Karppinen 
12. Kirsi Nökö Kinnunen 
13. Marjatta Kurejoki  
14. Esko-Jaakko Lehti  
15. Sirkku Lepistö 
16. Mervi Mölsä 
17. Kaija Rantanen 
18. Tiina Ropponen 
19. Leo Sundström  
20. Outi Takkinen 
21. Eija Tuomela-Lehti 
22. Sinikka Varis  
23. Kille Vuorento  

 
Lisäksi Eea Pekkala-Koskela lähetti tekstiviestinä kommentin kokoukselle toimintasuunnitelmaan, 
koska ei saanut teknisistä syistä yhteyttä etäkokoukseen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liite 2. Toimintakertomus 2020 
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   Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys                
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KÄPYLÄ - SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
  1.  YLEISTÄ 
  2.  KÄPYLÄ 100 VUOTTA 
  2.1  Juhlavuoden käpyläläiset  ja äitienpäivämitali 
   2.2.  Pääjuhla ja kyläjuhlat 
   2.3. Valokuvanäyttelyjä - 100-vuotias Käpylä valokuvissa 
   2.4. Teatteria ja runoja 
   2.5. Pihat ja puutarhat -ryhmä  
   2.6. Kalevalaiset sähkökaapit  
   2.7. KIOSKI 100  
  3.  OMA STADI,  KYLÄTILAYHDISTYS JA ASUKASTILA  
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   4.1. Liikenne ja turvallisuus 

      4.2. Onnentien ja Pohjolankadun kaavamuutoksista     
  4.3. Kansallinen Kaupunkipuisto  
  5.  TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 

        5.1.  Käpylä-Lehti 
        5.3.  Jäsenkirjeet, nettisivut ja Facebook 
       5.4.  Muu tiedotus ja viestintä  

  6.  YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN JA TAHOJEN KANSSA 
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   6.4.  Suomen Kotiseutuliitto  
   6.5.  Karjalan Liitto  
   6.6.  Perhis Käpylä   
   6.7.  Käpynet  
   6.8.  Siivoustalkoot 
  6.9.  Ykkösen ratikan 95-vuotissynttärit   

   6.10. Käpylä-Seura 80 vuotta  
   6.11. Muita juhlavuoden tapahtumia 
  7.  TALOUS JA JÄSENISTÖ 
 8.  HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA KOKOUKSET 
  9.1. Hallituksen kokoukset  
   9.2. Vuosikokous, hallitus ja toimihenkilöt 
   9.4. Työryhmät 
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1.  YLEISTÄ            
 
Vuosi 2020 oli Käpylä100 -juhlavuosi, joka toteutettiin yhteistyössä muiden alueen tahojen kanssa. 
Siihen sisältyi paljon hienoja tapahtumia, vaikka osa suunnitelluista jouduttiinkin koronan takia 
siirtämään seuraavalle vuodelle. Vietämme niitä Käpylä101 -juhlavuoden merkeissä. 
 
Annettuja ohjeita koronarajoituksiin - maskit, turvavälit - noudatettiin sekä tapahtumien 
järjestämisessä että niihin osallistumisissa erittäin hyvin. Viime hetken nopeistakin muutoksista 
selvittiin yhteistyössä asukkaiden ja tilaisuuksien järjestäjien kanssa kaikin tavoin joustavasti.  
Toimikunnat ja työryhmät pystyivät onneksi huolehtimaan myös lukuisten perinteisten tapahtumien 
järjestämisistä.    
 
Käpylä-Seura ry täytti 80 vuotta 4. joulukuuta ja jatkoi juhlavuoden toiminnan lisäksi perustyötään 
alueen ja sen asukkaiden hyväksi. Helmikuun vuosikokouksen jälkeiset kokoukset ja 
yhteistyötapaamiset piti turvallisuussyistä järjestää lähes kokonaan etänä, ja myös sääntöuudistus 
hyväksyttiin sähköpostitse ylimääräisessä jäsenkokouksessa.   
 
Hallituksen ja työryhmien jäsenet ovat osallistuneet kaupungin ja muiden järjestöjen tilaisuuksiin ja 
kokouksiin sekä muuhun toimintaan. Suuri osa näistäkin tilaisuuksista pidettiin etäkokouksina tai 
webinaareina.   
 
Seura on tehnyt aloitteita ja antanut sekä virallisia lausuntoja että muita kannanottoja aluettamme 
koskevissa asioissa sekä välittänyt niistä tietoa ja kyselyjä jäsenille.  
Käpylän oman kylätilan saaminen ja Onnentien koulun puolustaminen olivat erityisen tärkeitä  
hankkeita, joiden puolesta pidettiin tilaisuuksia ja kerättiin allekirjoituksia vetoomuksiin. Kaupungilta 
adoptoitu Lippakioski 100 oli varsinkin kesällä juhlavuoden keskeinen infopiste, josta sai ostaa 
monenlaisia tuotteita sekä allekirjoittaa vetoomuksia.  
 

2.   KÄPYLÄ 100 VUOTTA 

 
Juhlavuosi alkoi jo aattona 31.12.2019, jolloin ykkösen päättärille Otto-Iivari Meurmanin puistoon 
kokoontui useita kymmeniä käpyläläisiä toivottamaan laulaen tulevan juhlavuoden tervetulleeksi.  
Silloin ei vielä osattu aavistaa, miten poikkeuksellinen juhlavuosi oli tulossa, kun ympäri maailmaa 
levinnyt, koronan aiheuttama pandemia mullisti kaikkien elämän Suomessakin. 
 
Eri järjestöjen edustajista koostuva Käpylä 100 -toimikunta ja lukuisat työryhmät joutuivat joko 
muuttamaan suunnittelemiensa tapahtumien toteutusta tai siirtämään ne kokonaan seuraavalle 
vuodelle. Ensimmäiset kokoontumiskiellot alkoivat maaliskuun 10. päivän jälkeen ja ne jatkuivat 
sitten vaihtelevasti vuoden loppuun asti. Aikataulujen muutoksista tuli jatkuva ylimääräinen riesa.  
 
Tapahtumien koordinoinnista vastasivat tuottajat Siiri Krouvila ja Amanda Tuukkanen.  
Käpylä100-nettisivuilla www.kapyla100.fi  on myös päivitetty tapahtumakalenteri 
https://www.kapyla100.fi/tapahtumakalenteri   
 
 
2.1  Juhlavuoden käpyläläiset ja äitienpäivämitali 
Vuoden käpyläläisiksi julistettiin vuosikokouksessa kaikki 100-vuotiaat tai juhlavuonna täyttävät 
sekä sitä vanhemmat käpyläläiset. Seuraavat viisi antoivat luvan julkaista nimensä ja heille kaikille 
ehdittiin ajoissa toimittaa vuoden käpyläläisen kunniakirja kehystettynä:   
Laura Hietala (s. 23.11.1918 -  k. 19.7.2020),  Karl Johansson (s. 20.12.1920), Rauha 
Kaarlonen (s. 21.11.1920), Senja Rantanen (s. 23.4.1916 -  k. 15.7.2020) ja Silva Salvén (s. 
7.5.1920) 
 
 
 

http://www.kapyla100.fi/
https://www.kapyla100.fi/tapahtumakalenteri
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Hieno uutinen oli myös, että seuran hallituksessakin pitkään (1978-2004) toiminut ja alueen 
nuorison parissa merkittävää työtä tehnyt Pirkko Fihlman sai monista ansioistaan Tasavallan 
presidentin myöntämän Äitienpäivämitalin. Seura antoi hakemukseen suosituksen.    
 
 
2.2.  Pääjuhla ja kyläjuhlat 
Suunniteltu pääjuhla Karjalatalolla To 4.6.2020 siirrettiin koronan takia ensin syksylle La  7.11., 
mutta myöhemmin tulleiden rajoitusten takia sekään ei toteutunut, joten uudeksi päivämääräksi 
valittiin lauantai 10.4.2021.   
 
Käpylän kyläjuhlia siirrettiin jo keväällä vuodella eteenpäin ja uusi aika on La 29.5.2021. 
Järjestäjänä on edelleen Käpylän kulttuuriyhdistys yhdessä Käpylä-Seuran, asukkaiden ja muiden 
käpyläläisten toimijoiden kanssa.  
 
 
2.3. Valokuvanäyttelyjä - 100-vuotias Käpylä valokuvissa 
 
Puu-Käpylän rakentaminen - Käpylän historiasta kertovan juhlavuoden valokuvanäyttelyn avajaiset   
pidettiin La 15.2. klo 16 Käpy-Grillissä. Avaajana toimii apulaiskaupunginjohtaja ja Käpylä 100 - 
juhlien suojelija Nasima Razmyar. Näyttely sai jatkua ainakin vuoden loppuun asti. 
 
Käpylän isät ja lapset  -valokuvanäyttely oli kirjastossa koko helmikuun ajan.  
 
Molemmat em. näyttelyt toteutti juhlavuoden valokuvatyöryhmä, johon kuuluvat Martti Humppila, 
Eero Isotalo, Toivo Koivisto ja Kille Vuorento.   
 
Pohjolankatu - Käpylän bulevardi  -valokuvanäyttely oli Karjalatalolla 1.2. - 23.2. ja sen jälkeen  
Koskelan monipuolisessa palvelutalossa, jossa se ehti olla vain 2 viikkoa, ennen kuin talo koronan 
takia suljettiin. Näyttelyn tekijä oli Toivo Koivisto, jonka vieraskirjaan kertyi 300 nimeä 
keskeytyneestä aukiolosta huolimatta. 
 
Käpylän tarinat -valokuvanäyttely, joka oli vuosina 2018 - 2020 esillä Käpyrinteessä, Hesevassa ja 
kirjastossa, lahjoitettiin (kuvat ja tekstit) kesäkuussa alkuperäisten kuvien omistajien luvalla Käpylä-
Seuralle. Kuvataulut on varastoitu väliaikaisesti kirjaston kellariin.  
 
 
2.4. Teatteria ja runoja 
 
Ilves-teatteri ehti tammi-helmikuussa toteuttaa juhlasarjansa kaksi ensimmäistä osaa: 
Käpyihmisiä, Käpylän historiaa vapaasti myötäilevä karnevalistinen katsaus teatterin tiloissa 
Sampsantiellä. 
Ruusu on minun lempikukkani, audiovisuaalinen esitysinstallaatio Käpylän kirkossa, joka oli 
muutettu moniaistisesti vaikuttavaksi esitystilaksi ja jossa katsojat osallistuivat koko tilaan 
rakennettuihin symbolisiin puutarhajuhliin. Teemana oli ”värikäs oodi ja rakkauslaulu kauneudelle, 
rauhalle ja sen hauraudelle”. Toteutuksesta vastasi paljasjalkainen käpyläläinen Ella Snellman ja 
työryhmä.   
 
Juhlavuoden runoryhmä  
Käpylä 100 vuotta runoin ja sanoin esitettiin kirjastossa 10.3. ja myöhemminkin vaihtelevina 
koosteina eri tilaisuuksissa järjestäjien - ja yleisön - pyynnöstä. Esitys oli myös Helsinki-päivänä 
suoratoistona netissä ja kooste siitä on nähtävillä seuran nettisivuilla 
https://kaupunginosat.fi/kapyla/runomatka/. Ella Pyhältön ohjaama ja Marja Hakolan 
käsikirjoittama esitys pohjautuu entisten ja nykyisten käpyläläisten runoilijoiden teksteihin ja 
esiintyjinä ovat Marjan lisäksi Tarja Laiho, Heikki Laitinen, Mervi Mölsä ja Leena Ronkainen.  
 
 
 

https://kaupunginosat.fi/kapyla/runomatka/
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2.5. Pihat ja puutarhat -ryhmä       
Kävelykierroksella Länsi-Käpylästä Taivaskalliolle 25.5. ihailtiin edellisenä vuonna juhlavuoden 
kunniaksi talkoilla istutettujen kukkasipulien loistoa useissa eri kohteissa. Syksyllä saatiin 
kaupungilta vielä lisää sipuleita, jotka myös istutettiin talkoovoimin.  
 
2.6. Kalevalaiset sähkökaapit  
Juhlavuoden yksi loistosaavutuksista oli ankean harmaiden sähkökaappien (28 kpl) muuttuminen 
Kalevala tänään -aiheisiksi taideteoksiksi, joista suurkiitos tekijöille. Käpyläläinen Terhi Kallonen 
veti 24  taiteilijasta koostuvaa ryhmää, joka teki työt talkoilla. Kaappien kuvat on koottu myös nettiin 
https://kapylansahkokaapit.net/. Sivuilta löytyy kartta kaappien sijainnista, kuvat ja tiedot tekijöistä 
ja aihevalinnasta, sponsorit sekä koulut, joiden oppilaat jatkavat uusien kaappien maalaustyötä.  
 
2.7.  Kioski 100  
Käpylä-Seuran adoptoima lippakioski Vaakalinnuntien ja Mäkelänkadun kulmauksessa toimi 
juhlavuoden infopisteenä ja kohtaamispaikkana karanteenin sallimin rajoituksin.  
Siellä myytiin mm. Käpylä-Seuran logolla varustettuja T-paitoja, Käpylä-viiriä, kahvia, 
korvapuusteja, soppaa ja lihapiirakoita sekä useita Käpylään liittyviä kirjoja. 
Kioskin ulkoseinälle asennettiin kaikille avoin postilaatikko, josta saa noutaa uusimman Käpylä-
Lehden milloin tahansa. 
Kioskilta sai lainata roskapihdit kävelykierroksille ja palauttaessa Kioski tarjosi pullakahvit. 
Koko toiminnasta vastasivat pääasiassa Sinikka Varis ja Leo Sundström. Ruokatalkoissa oli 
mukana mm. Helena Rauhanen ja kunnostustöissä Olli Suomalainen.  
Kioskin ulkoseiniin kiinnitettiin seuran logolla varustettu Juhlavuoden kyltti (1920 -2020 Käpylä 100  
Kottby, Juhlavuosi - Jubileumsår) ja Stadin ammattiopiston tekemä, pohjoisen suuntaan näkyvä 
kyltti,  jossa on olympiarenkaat ja teksti Käpylä 1952. 
Yhteiset siivoustalkoot jäivät väliin koronan takia. Shelliltä saatiin taas lupa hakea vettä.  
Tapahtumapäiviä: Koiramme Käpylässä -tempauspäivä pidettiin keväällä ja syksyllä. Leena 
Ronkaiselta saatuun kankaaseen kerätyistä tassunjäljistä liitettiin versio Kylätila Käpylään -
vetoomukseen, johon kioskilla kerättiin vuoden aikana yhteensä 594 nimeä. 17.6. paistettiin    
muurinpohjalettuja, 15.11. oli Vantaan Energialta ”roskapoliisi” Heini Manninen kertomassa 
kierrätyksestä ja 13.12. oli joulumyyjäiset.  
Kioskin pihalla oli muutamia kertoja myös ulkopuolisia myymässä kirpputori- ym. tuotteita.  
 
 
 
3.  ASUKASTILA, KYLÄTILAYHDISTYS JA OMA STADI  
 
Kaupunkiympäristölautakunnalle jätettiin 22.5. Käpylän Yhdyskuntaklubin, Käpylä-Seuran ja 
Kylätilayhdistyksen nimissä ehdotus Pohjolankatu 3-5 kiinteistön vuokraamisesta, ja ellei se 
kaupungille sovi, talon myymisestä nimellisellä hinnalla. Ehdotus annettiin tiedoksi myös kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnalle.  
Kylätilayhdistys uudisti myös aiemman OmaStadi 2019 -hankkeensa Käpylän kylätilasta vuoden 
2020 OmaStadi -hankkeeksi Markku Ahon toimesta. Sitten selvisi, että Kaupunginhallitus on 
22.6.2020 vahvistanut kaupungin vanhoja ja vähällä käytöllä olevia toimitiloja koskevan 
strategiapäätöksen, jonka mukaisesti myös Pohjolankatu 3-5:den talo myydään. Koska tämä 
mitätöisi OmaStadi 2020 -hankkeen kaupungin päätösten vastaisena, yhdistys käynnisti 
neuvottelut siitä, voisiko kaupunki vuokrata talon joko Käpylän Yhdyskuntaklubi ry:lle tai Käpylän 
Kylätilayhdistys ry:lle, kunnes myyntiprosessi on selvinnyt.  
Alueen uusi stadiluotsi Gritten Naams oli asukkaiden tavattavissa kirjastossa 22.10. ja hänen 
kanssaan selviteltiin sekä kylätilahanketta että muita Käpylään liittyviä kaavoitusasioita ja niihin 
vaikuttamista.  
 
Kylätila Käpylään -hankkeelle avattiin adressit.com -sivulle oma adressi, jonka paperiversiona 
pystyi allekirjoittamaan myös kioskilla. Pekka Haltia ja Heikki Takkinen luovuttivat 27.10.   
 

https://kapylansahkokaapit.net/
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apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäelle perustelut kylätilan tarpeellisuudesta ja sitä tukevat 
vetoomukset, joissa oli netistä 802 ja paperiversiosta 792 nimeä, mukana koirien tassuttelut. 
Sinnemäen ja kolmen kaupungin virkamiehen sekä Käpylä-Seuran ja Kylätilayhdistyksen 
edustajien kanssa pidettiin myös etätapaaminen 6.11.    
Pekka Haltian hyvä kirjoitus kylätilan puolesta Helsingin Sanomien mielipideosastolla 14.11. 
    
Kylätilayhdistyksen vuosikokouksessa 24.11. kuultiin myös kaupunginhallitukselle lähetetystä 
tukiviestistä, jonka olivat laatineet Harus-asukaspuiston entiset vetäjät Titta Leikkari ja Merja 
Tuukkanen.  
  
Esitys kaupunkiympäristölautakunnalle 
Kylätilayhdistys jätti kaupunkiympäristölautakunnalle kirjeen 28.12.2020, jossa vedottiin kaupungin 
omaan ilmoitukseen järjestää asukastiloja eri kaupunginosiin niissä kulloinkin vallitsevan tilanteen 
mukaan. Kirjeessä oli erinomaiset perustelut kylätilan tarpeellisuudelle ja siinä vedottiin kasvavaan 
asukasmäärään sekä siihen, että talo on suojeltu ja kaavoitettu yksinomaan yhteisölliseen 
käyttöön.   
Esitys: Kaupunkiympäristölautakunta pidättäytyy kyseisen kohteen myymisestä ja kunnostaa sen 
Helsingin kaupungin ylläpitämäksi Käpylän asukastilaksi.  
Tätä esitystä tuki myös Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. 
 

 

 

4.  LIIKENNE JA KAAVOITUS 

 

Asukkaiden viihtyvyys, palvelujen parantaminen ja turvallinen liikkuminen olivat edelleenkin seuran 
ohjenuorana erilaisissa kannanotoissa, aloitteissa ja lausunnoissa. 
 

4.1. Liikenne ja turvallisuus 

Helyn (Helsingin liikenneturvallisuus ry:n) tekemään kyselyyn asukkaille vastattiin kokoamalla  
Käpylä-Seuran hallituksen ja sidosryhmien sekä käpyläläisiltä Facebookissa saadut mielipiteet.  
Seura ei kannattanut yhdenkään suojatien poistamista Koskelantieltä, koska se heikentäisi 
jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta vaaralliseksi muuttuneella läpiajoväylällä.  
 
Seura on esittänyt myös hidastetöyssyjen lisäämistä sekä lähettänyt kyselyn hidasteiden 
rakentamis- ja merkitsemisperiaatteista Käpylän alueella. Huolen aiheena hidasteet eli kadun 
pinnan korotukset, joissa valkoisia neliöitä. Varsinkin lapset sekoittavat ne  suojateihin, mikä on 
aiheuttanut vaaratilanteita. Näitä hidasteita on mm. koulujen lähellä, eivätkä kaikki autoilijatkaan 
tiedä, miten niiden läheisyydessä tulisi toimia.  
 

Pohjolankadun talojen suojelu raskaalta liikenteeltä.  
Maankäyttö ja kaupunkirakenne/ liikenne- ja katusuunnittelupalvelu sai seuralta lausunnon, jossa 
vaadittiin Pohjolankadun raskaan liikenteen läpiajokiellon pikaista palauttamista Pohjolanaukion ja 
Mäkelänkadun välille.  
Lausunto annettiin tiedoksi myös Museovirastolle, koska kyseessä on suojeltu alue.    
 

4.2. Onnentien ja Pohjolankadun kaavamuutoksista 

Onnentie 18 tonttia ja kiinteistöä koskevasta kaavamuutoksesta lähetettiin kaupungille 12.3. 

lausunto, jossa vaadittiin aikoinaan kaupungille annetun koulurakennuksen säilyttämistä 

ensisijaisesti opetus- tai muuna yhteiskäyttötilana. Tätä edellytettiin myös yksityisin varoin 

rakennetun koulun lahjakirjassa, joka sitoo kaupunkia saajana.  

Sirkku Lepistö ja Hanno Möttölä järjestivät alueen asukkaiden kanssa 4. ja 7. 12. kolme 

kävelykierrosta, joille osallistui yhteensä 8 kaupunkiympäristölautakunnan jäsentä. Heille esiteltiin  
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Taivaskallion ja puiston välissä sijaitsevan koulun omakotialuetta, jonka keskellä olevalle tontille 

ostaja aikoo rakentaa suuren 80 perheen kerrostalon ja purkaa osittain siinä olevan koulun.  

Kaupunki ei onneksi ole kaavamuutosta vielä hyväksynyt.  

 

Ruotsinkielistä ala-astetta suunnitellaan myös laajennettavaksi. Seura esitti 12.3. lähettämässään 
lausunnossa, että kaupunki tutkisi muita vaihtoehtoja, kun lähellä on jo iso, toimiva koulu, jonka 
tilat ovat vapautuneet.  
 
Kaupunki järjesti 28.10. verkossa keskustelutilaisuuden Keski-Helsingin kaavoitustilanteesta, jossa 
käsiteltiin myös näitä molempia kaavamuutoksia. Keskusteluun sai lähettää etukäteen kysymyksiä 
ja kommentteja. Esillä oli lisäksi Koskelan sairaala-alueen puistot. 
 

4.3. Kansallinen Kaupunkipuisto  
Käpylä-Seura allekirjoitti 20 muun kaupunginosayhdistyksen kanssa 18.3.2020 Kansallinen 
kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen (KKPH) kannanoton Helsingin kansallisen kaupunkipuiston 
esiselvitykseen. www.kaupunkipuisto.fi  
 
 
5.  TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 

 

5.1.  Käpylä-Lehti 

Eija Tuomela-Lehti jatkoi päätoimittajana. Lehti ilmestyi 10 kertaa. Koska sen taloudellinen tilanne 
on ollut edelleen huolestuttava, julkaistiin vain yksi numero 12-  ja muut 8-sivuisina.  
Lehdessä oli entiseen tapaan aina myös hallituksen jäsenen vuorollaan kirjoittama alakerta sekä 
Svenska hörnan. Juhlavuoden tapahtumista kerrottiin kaikissa numeroissa ja myös etsintäkuulutus 
Vuoden käpyläläisten löytämiseksi.  
 
5.2.  Jäsenkirjeet, nettisivut ja Facebook 
Käpylä-Seura tiedotti toiminnastaan jäsenkirjeillä sähköpostitse sekä myös paperiversioina niille,  
jotka eivät käytä spostia. Heille myös soitettiin keväällä ja lähetettiin joulukuun paperikirjeen 
mukana juhlavuoden kortti hyvityksenä, kun spostitse oli välitetty jäsenille useammin tietoja  
tapahtumista sekä Kotiseutuliiton ja Helkan lehtiä ja tiedotteita.  
Tärkeitä tiedotuskanavia sekä seuran jäsenille että muille järjestöille ja toimijoille ovat olleet lisäksi 
Käpylä-Lehti, seuran nettisivut http://kaupunginosat.net/kapyla  - också på svenska! - ja Facebook 
www.facebook.com/Käpylä-Seura  
Nettisivujen toimittajana ja päivittäjänä jatkoi Bert Bjarland ja Facebook-ryhmän ylläpitäjänä Kille 
Vuorento.  
Jäsenkirjeitä ja muita tiedotteita lähettivät Tintti Karppinen ja jäsensihteeri Kaija Rantanen.  
 
5.3. Muu tiedotus ja viestintä  
Seuralla on tekeillä Käpylän kotikaupunkipolusta mobiilisovellus, jonka käyttöoikeudesta on  
maksettu museovirastolle vuodeksi eteenpäin.   
 

Käpylä - Hymykuoppa Helsingin poskessa -esitettä oli jaossa juhlavuoden aikana kioskilla, 

kirjastossa ja erilaisissa tapahtumissa. Värikkään, 8-sivuisen esitteen sai ilmaiseksi. Toivomuksena 

esitettiin, että ottaja palauttaa tai laittaa kiertoon, mikäli haluaa luopua siitä.   

 

Museoviraston wiki-luettelossa on Käpylästä lisäksi:   

KÄPYLÄ - PELI (©Tintti Karppinen 2004)  

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/K%C3%A4pyl%C3%A4-peli_kotiseutuun_tutustuttajana 

Taivaskallion laskiaisperinne https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Taivaskallion_laskiainen  

         

http://www.kaupunkipuisto.fi/
http://kaupunginosat.net/kapyla
http://www.facebook.com/Käpylä-Seura
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/K%C3%A4pyl%C3%A4-peli_kotiseutuun_tutustuttajana
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Taivaskallion_laskiainen
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6.  YHTEISTOIMINTA MUIDEN JÄRJESTÖJEN JA TAHOJEN KANSSA  
 
Käpylä-Seuran keskeinen tehtävä on toimia sekä alueen omien asukkaiden, järjestöjen ja tahojen 
että muiden kotiseututyötä tekevien tahojen yhteistyön ja keskinäisen tiedottamisen edistäjänä. 
Vuoden aikana tämän työn merkitys korostui pandemian aiheuttamien eristäytymisvaatimusten 
takia. Yhteistyö tapahtui pääasiallisesti webinaarien ja muun sähköisen kanssakäymisen kautta, 
mutta onneksi myös perinteisiä tapahtumia voitiin toteuttaa.  
  
 
6.1. Käpylän Elävä Joulukalenteri Unescon perintöluetteloon    
Vuoden yksi kohokohta oli tieto 30.3., että opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Käpylän Elävän 
Joulukalenterin Museoviraston ylläpitämään Unescon kansallisen aineettoman perinnön luetteloon.   
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4n_perinn%C3%B6n_kansallinen_l
uettelo/valitut  
”Käpylän elävä joulukalenteri on yhteisöllinen tapahtuma, jota vietetään Helsingissä sijaitsevassa 
Käpylän kaupunginosassa aina joulukuussa. Joka ilta kirjastolla sytytetään lyhdyt ja avataan 
kalenteriluukku. Tapahtuma innostaa lukemaan, laulamaan, leikkimään ja tutustumaan alueeseen 
ja sen ihmisiin. Kalenterin tilaisuudet järjestetään eri puolilla Käpylää, ne ovat maksuttomia ja 
kaikille avoimia. Kalenterin motiivit liittyvät  asukastoiminnasta, rakennusten historiasta ja alueen 
elinvoimaisena säilyttämisestä yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja kulttuuriperinnön jatkuvuuteen.” 
(Museoviraston lehdistötiedote 9.4.2020) 
 
Kalenterista on saatu hieno Diplomi ja sitä esiteliin Museoviraston, Kotiseutuliiton, Helkan ja 
Unescon Suullisen ringin tilaisuuksissa. Esittely löytyy kolmella kielellä:   
suomeksi: 
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4_joulukalenteri_K%C3%A4pyl%C3
%A4ss%C3%A4   
ruotsiksi:  https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Levande_julkalender_i_Kottby    
englanniksi:https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Living_Christmas_Calendar_of_K%C3%A4p
yl%C3%A4   
 
 
6.2. Juhlavuoden Elävä Joulukalenteri  
Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit - hankkeesta saatiin apuraha juhlavuoden kalenterille. 
Teemaksi valittiin Mennyt aika, nykyaika ja tulevaisuus. Työryhmässä oli seuran puolesta Tintti 
Karppinen ja Outi Takkinen, kirjastosta Kari Juhola sekä koulun puolesta Johanna Köykkä.  
Marraskuuhun mennessä oli joka päivälle aattoon asti ilmoitettu ohjelmaa aikaisempien vuosien 
tapaan, mutta sitten alkoi tulla korona -peruutuksia eli kalenteri oli kirjaimellisestikin elävä.  

Kirjastolla toteutui kuitenkin joka iltainen lyhtyseremonia klo 18 ulkorappusilla maskien takaa ja  
turvavälejä noudattaen. Luukun avasi ja luki aina sen tekijä, jos oli paikalla. Itse kalenteri oli sisällä,  
koko päätyseinän peittävä tähtitaivas, jossa luki paperisin lumihiutalein KÄPYLÄ 100.  
Käpylän peruskoulun 2B:n oppilaat tekivät opettajansa Johanna Köykän johdolla luukut ja pohjan 
ja alareunana oli opettaja Tuija Korhosen 6 A -luokan kanssa v. 2019 tekemä kuva 
Väinölänkadulta. Luukuissa oli lasten isovanhempiaan haastattelemalla kokoamia ja itse 
kirjoittamia juttuja jouluun liittyvistä aiheista (ruoka, koristeet, lahjat, leikit, laulut jne.) ennen, nyt ja 
50 vuoden kuluttua.  
Kaikki luukut ja tekstit kuvattiin ja taltioitiin ja niihin voi tutustua myöhemmin netissä ja kirjastossa.  
 
Kirjaston vitriinissä oli myös teemaan liittyvä näyttely, johon oli koottu jouluun liittyviä esineitä eri 
aikakausilta kuten savinen puurokuppi ja sen vieressä mikroaaltouunin kestävä muoviastia.   
 
Heijastinpuukin oli jo toista kertaa päiväkoti Alkun puoleisella nurkalla viimevuotiseen tapaan. Siinä 
oli oksille ripustettuja heijastimia, joita sai vapaasti tuoda, viedä ja vaihtaa  -  menekki oli suuri.   
 
 
 

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4n_perinn%C3%B6n_kansallinen_luettelo/valitut
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4n_perinn%C3%B6n_kansallinen_luettelo/valitut
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4_joulukalenteri_K%C3%A4pyl%C3%A4ss%C3%A4
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4_joulukalenteri_K%C3%A4pyl%C3%A4ss%C3%A4
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Levande_julkalender_i_Kottby
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Living_Christmas_Calendar_of_K%C3%A4pyl%C3%A4
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Living_Christmas_Calendar_of_K%C3%A4pyl%C3%A4
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6.3.  Helka   
Keskisen alueen edustajana Helkan hallituksessa jatkoi Markku Aho.  
Helkan kevätkokous oli 8.6. etänä. Yhtenä aiheena oli Helkan sääntöuudistus, joka hyväksyttiin 
muutamin muutoksin syyskokouksessa 24.11. Tintti Karppinen osallistui molempiin.  
 
Helka järjesti lisäksi jäsenseurojen puheenjohtajille kokouksen 21.9. Oodissa, johon Markku ja 
Tintti osallistuivat. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. jäsenten kuulumisten lisäksi tarvittavista 
koulutuksista.     
Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka tiedotti arkkitehtuurimuseon uusimmasta videosta  
Arkkitehtuuria irti maasta! / 1920-luvun Helsinki: Puu-Käpylä 
https://www.youtube.com/watch?v=0WULuDDN7Tg&feature=youtu.be 
Linkki laitettiin seuran nettisivuille ja Facebookiin. Helkan toiminnasta lisää tietoa: www.helka.net 
 
 
6.4. Suomen Kotiseutuliitto  
Koko maata koskeva webinaari Kotiseutu tutuksi - uusi katse kotikulmiin järjestettiin 5.5. 
Osallistujia oli 30 jäsenjärjestöstä eri puolilta Suomea. Käpylän Elävän Joulukalenterin esittely oli 
ennakkoon pyydetty toimintaesimerkiksi. 
Valtakunnalliset kotiseutupäivät ja vuosikokous pidettiin 19.-21.11. Kokkolassa. Avajaistilaisuutta 
pystyi seuraamaan verkossa mutta vuosikokoukseen osallistumiseen ei tekniikka riittänyt.  
 
6.5. Karjalan Liitto piti Karjalatalolla Avointen ovien päivän ke 26.8.2020. Käpylä-Seura oli 
mukana tapahtumassa esittelemässä toimintaansa ja myymässä juhlavuoden ym. tuotteita. 
Kiinnostusta herättivät myös Timo Karlssonin kokoamat vanhojen Käpylä-Lehtien vanhat 
vuosikerrat, jotka kirjastosta lainattiin tilaisuutta varten selattaviksi.   
 
6.6. Perhis Käpylä   
Perhis - suurperheisten elämää Käpylässä -valokuvanäyttelyn avajaiset pidettiin 25.10. 
Mäkelänkatu 78-82 M-talon kerhotilassa. Tilaisuus oli myös Asta Korpin toimittaman saman 
nimisen kirjan julkistamistilaisuus. Timo Karlsson lahjoitti järjestäjänä toimineen Perhis Käpylä 
ry:n puolesta kirjan Käpylä-Seuralle.    
 
6.7.  Käpynet  
Perinteinen Kesä alkaa Koskelasta -tapahtuma alueen vanhainkotien ja palvelutaloien asukkaille  
toukokuussa jouduttiin peruuttamaan.  
Markku Aho piti 30.1. Käpyrinteessä esityksen Käpylästä ja sen synnystä. 
 

6.8. Siivoustalkoot 

Taivaskalliolla järjestettiin vuotuiset siivoustalkoot to 7.5. yhteistyössä kaupungin puisto-osaston, 
Käpylän seudun ympäristöryhmän ja Stadin siivoustalkoiden kanssa. Koronan vuoksi ei ollut 
kahvitarjoilua. Kerätyt roskat lajiteltiin. Kaupungilta saatiin samalla 5 kpl roskapihtejä Lippakioskille.  
 
6.9. Ykkösen ratikan 95-vuotissynttärit   

Perinteistä Stadin ratikoiden kanssa järjestettyä Ykkösen Ratikka -ajelua ei voitu järjestää koronan 
vaatimien turvatoimien takia, vaan tapahtuma pidettiin tervapatojen valossa ykkösen päättärin 
Lippakioskilla. Se koristeltiin kahdella elävän joulukalenterin pohjakuvalla (Käpylä-pelin suurennos 
ja ratikka täynnä tonttuja) sekä juhlavuoden logoilla. Runoryhmä esitti valikoidun koosteen 
juhlavuoden ohjelmastaan ja Tintti Karppinen veti haitarin kanssa yhteislauluja. Sateisesta säästä 
huolimatta paikalle saapui runsaasti väkeä, tunnelma oli mitä mainioin, ja glögiä ja piparia saivat 
myös kaikki päättärille  tulleet ratikkakuskit ajokierroksensa lomassa. Outi Takkinen ja Pirkko 
Aho toimittivat ne heille juhlavuoden onnittelukortin kera. Aikaisempina vuosina synttäriajelujen 
rahastajana ja kuljettajana toimineet Daniel Federley ja Kalle Henriksson ”kunnioittivat myös 
tilaisuutta läsnäolollaan” kuten myös eläkkeellä oleva, aikoinaan ykkösessä toiminut rahastaja.  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0WULuDDN7Tg&feature=youtu.be
http://www.helka.net/
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6.10. Käpylä-Seura 80 vuotta  

Helsingin vanhimman kaupunginosayhdistyksemme säännöt rekisteröitiin 4.12.1940.  
80-vuotispäivän kunniaksi nostettiin Taivaskalliolle Käpylä-viiri liehumaan päiväksi. Myös Käpylän 
Elävän Joulukalenterin 4. luukun tekijä oli huomioinut juhlapäivän.  
 
 
6.11. Muita juhlavuoden tapahtumia 
Perinteinen Itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin koronan takia supistettuna Taivaskalliolla 6.12. 
yhdessä Käpylän Lions Clubin, Oulunkylän seurakunnan ja partiolaisten kanssa. Paikalle 
kokoontui kuitenkin noin 100 henkilöä ja Antti Kalliomäki kertoi heille lipun noston jälkeen tilanteen 
vaatimista  muutoksista kuten juhlapuheen, kirkkokahvien ja jumalanpalveluksen peruuntumisesta.    
 

Stadin slangi ry halusi tutustua Käpylään ja tilasi Tintti Karppiselta jäsenistölleen kaksi eri  

kävelykierrosta: 14.5. ja  27.8.  Molemmilla kerroilla mukana oli n. 25 slangin harrastajaa.   

 

7.   TALOUS JA JÄSENISTÖ 

 
Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkoi Kirsi Kinnunen. Seuralla on kaksi eri tiliä (Käpylä100 ja 
Käpylä-Seura). Käyttöoikeus seuran tiliin siirrettiin vuosikokouksen jälkeen myös uudelle 
puheenjohtajalle taloudenhoitajan lisäksi samoin kuin Käpylä 100 -tilin oikeudet.  
Käpylä-Seuran tavaramerkin rekisteröintikausi Käpylä-Lehden osalta päättyi 14.04.2020 ja se 
uudistettiin. 
 
Jäsenmaksu oli 15 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa. Jäseniä 233 vuoden lopussa. 
 

 

 

8.  HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA KOKOUKSET 

8.1. Hallituksen kokoukset  

Hallitus kokoontui 10 kertaa kuukauden viimeisenä torstaina kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. 
Kokoukset pidettiin Käpylän kirkon tiloissa tai koronatilanteesta johtuen joko osittain tai kokonaan 
etäkokouksina. Osallistuminen tapahtui Skypen, Zoomin, Teamsin tai Jitsin sekä myös puhelimen 
avulla.     
Suurkiitos Oulunkylän seurakunnalle, joka on antanut tilat käyttöön korvauksetta. 
 

8.2. Vuosikokous, hallitus ja toimihenkilöt 

Käpylä-Seuran vuosikokous pidettiin 27.2.2020 Käpylän kirkon seurakuntasalissa, Metsolantie 14. 
Ennen kokouksen alkua julkistettiin jo tiedossa olevien vuoden käpyläläisten nimet: Senja 
Rantanen ja Silva Salvén sekä kehotettiin osallistujia tiedustelemaan uusia 100-vuotiaita tai sitä 
vanhempia asukkaita. Sen jälkeen käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat.  
Puheenjohtajana toimi Martti Humppila ja sihteerinä Sinikka Varis.  
 
Seuran puheenjohtajaksi valittiin Tintti Karppinen 2 vuodeksi (2020-2021).  
Hallituksen erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen vuosiksi 2020-2021 Markku Aho, Bert 
Bjarland, Esko-Jaakko Lehti ja Jartsa (Jari) Tuovinen sekä uutena Sirkku Lepistö. 
Toiselle kaudelle yhdeksi vuodeksi (2020) valittiin Karppisen tilalle Kille (Kalevi) Vuorento ja   
Kaisa Korhosen tilalle Outi Takkinen. Toista vuotta jatkavat lisäksi Pekka Haltia, Timo Karlsson ja 
Leo Sundström.  
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen heti vuosikokouksen jälkeen ja sopi myös erityistehtävistä:  
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Hallitus 2020     Toimihenkilöt 2020: 

Tintti Karppinen (puheenjohtaja)  Sinikka Varis (sihteeri) 

Kille Vuorento (varapuh.johtaja, Facebook) Nökö (Kirsi) Kinnunen (tal.hoitaja, jäsenrek.) 
Markku Aho (Helkan yhteyshenkilö)  Kaija Rantanen (jäsen- ja tiedotussihteeri) 
Bert Bjarland (nettisivut)   Ulla Valkeila, toiminnantarkastaja 
Pekka Haltia (Kylätilayhdistys)  Kimmo Tevaluoto, varatoiminnantarkastaja 
Timo Karlsson (arkistointi)    Käpylälehti:www.lehtiluukku.fi/lehdet/kapyla  
Esko-Jaakko Lehti (Käpylä 100-juhlatoimikunta)  Eija Tuomela-Lehti, päätoimittaja 
Sirkku Lepistö (kaavoitus) 
Leo Sundström (Kioski 100) 
Outi Takkinen (tilavaraukset, joulukalenteri)    
Jartsa Tuovinen (Käpylän kyläjuhlat)   Nettisivut: www.kaupunginosat.net/kapyla  
 
      Facebook: Käpylä-Seura ryhmä  
 
8.3. Työryhmät:  
Arkistointi: Pekka Haltia, Timo Karlsson, Tintti Karppinen 
Asukastila ja Lippakioski: Markku Aho, Pekka Haltia ja Esko-Jaakko Lehti 
Kaavoitus ja liikenne: Pekka Haltia, Sirkku Lepistö, Hanno Möttölä ja Eea Pekkala-Koskela 
Käpylä 100 vuotta: Koko hallitus + tuottajat ja Käpylän kulttuuriyhdistys 
Käpylä 100 -ohjausryhmä: Tuottajat Amanda Tuukkanen & Siiri Krouvila kapyla100@gmail.com; 
Aino Halonen, Pia Laulainen ja Liisa Sipponen sekä Tintti Karppinen ja Esko-Jaakko Lehti 
Talous ja jäsenistö: Nökö Kinnunen, Esko-Jaakko Lehti, Kaija Rantanen ja Kille Vuorento     
Tiedotus ja viestintä: Bert Bjarland, Esko-Jaakko Lehti, Eija Tuomela-Lehti, Pirjo Virtaintorppa ja 
Kille Vuorento  
Yhteistyöryhmä: Tintti Karppinen, Esko-Jaakko Lehti, Kaija Rantanen, Outi Takkinen ja Jartsa 
Tuovinen 
Ympäristöryhmä: Markku Aho, Risu (Viljo) ja Tintti Karppinen, Jatta (Marjatta) Kurejoki, Kaija 
Rantanen, Leo Sundström ja Sinikka Varis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kaupunginosat.net/kapyla
mailto:kapyla100@gmail.com


Liite 3) Tase, tuloslaskelma, Käpylä 100 tilinp. ja Talousarvio vuodelle 2021 
 
 

KÄPYLÄ-SEURA RY:N  TASE VUODELTA 2020  

TASE 31.12.2020     

   

   

VASTAAVAA   

   

RAHAA PANKKITILEILLÄ   

Tili FI81 1239 3000 0560 80 6526,20  

Tili FI42 1544 3000 0635 65 3825,24  

YHTEENSÄ 10351,44  

   

   

VASTATTAVAA   

   

OMA PÄÄOMA 1.1. 9770,38  

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 581,06  

OMA PÄÄOMA 31.12. 10351,44  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KÄPYLÄ-SEURA RY:N  TULOSLASKELMA VUODELTA 
2020 

 

Pankkitili FI81 1239 3000 0560 80    

Rahastonhoitaja Kirsi Kinnunen    

    

Varsinainen toiminta 2020 2019 
TULOT    

 Jäsenmaksut 2030,00 1845,00 

 Kiska 100  345,00 

 Postikortti jne. tuotot 2012,00 105,00 

 Sponsorituotot 515,00 700,00 

 Korkotuotot 54,66 40,80 

 Vakuutusmaksun palautus 54,19  

 Tuotot yhteensä 4665,85 3035,80 

    

MENOT    

 Pankkikulut 162,49 68,49 

 Kokouskulut 38,01 377,87 

 Sponsorointi 791,44  

 Postikulut, tulostus kulut 210,00 500,00 

 Jäsenkulut Helka 130,00 130,00 

 Muistamiset  52,30 

 Ratikka  396,00 

 Muut toiminnan kulut 1569,20 471,98 

 Kulut yhteensä 2901,14 1996,64 

    

 Tilikauden ylijäämä 1764,71 1039,16 

    

 Tulot   4665,85 3035,80 

 Kulut  2901,14 1996,64 

 Tulos 1764,71 1039,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KÄPYLÄ-100-v,  TULOSLASKELMA VUODELTA 2020 

Pankkitili FI42 1544 3000 0635 65  
Rahastonhoitaja Kirsi Kinnunen  

   

Varsinainen toiminta 2020 

TULOT   

 Kiska 100 1089,00 

 Postikortti- ym tuotot 4821,00 

 Alijäämä 1183,65 

 Tuotot yhteensä 7093,65 

   

MENOT   

 Pankkikulut 106,13 

 Palkkiot 2408,08 

 Hallinnolliset ym kulut 98,78 

 Myyntituote kulut 4480,66 

 Kulut yhteensä 7093,65 

   

   

 Tulot 5910,00 

 Kulut 7093,65 

 Tulos (pyöristys -3 senttiä) -1183,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KÄPYLÄ-SEURA RY:N  TALOUSARVIO VUODELLE 2021 

Pankkitili FI81 1239 3000 0560 80   
 

   

  2021 2020 

TULOT    

 Jäsenmaksut 2100,00 2000,00 

 Muu varainhankinta 500,00 1000,00 

 Korkotuotto 55,00  

 Myyntituotot 300,00   

 Tuotot yhteensä 2955,00 3000,00 

    

MENOT    

 Pankkikulut 180,00 120,00 

 Postikulut 300,00 300,00 

 

Huomionosoitukset ja  
     stipendit 300,00 200,00 

 

Tapahtumat (Itsenäisyyspäivä,  
     ratikka, joulukalenteri,  
     100-v-juhla) 1500,00 450,00 

 Kokouskulut 200,00 400,00 

 Jäsenmaksu Helka 135,00 130,00 

 Skanneri varaus 340,00  

 

Muut kulut (Käpylä 100 v,  
     kiska, kylätila)   1000,00 

 Menot yhteensä 2955,00 2600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite 4. Toiminnantarkastajan lausunto 
 
 

 

Toiminnantarkastuskertomus  
Käpylä - Seura ry:n jäsenille  
Olen tarkastanut Käpylä – Seura ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020. Seuran 
puheenjohtajana on toiminut Tintti Karppinen, sihteerinä Sinikka Varis ja taloudenhoitajana Kirsi 
Kinnunen.  
Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on 
luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja 
hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Tilinpäätös (tase, tuloslaskelma ja tilien 
liitetiedot) tulee hyväksyä/allekirjoittaa hallituksen kokouksessa ennen kuin se toimitetaan 
toiminnantarkastajalle. Tällä kertaa näin ei tapahtunut, mutta toivottavasti jatkossa toimitaan näin.  
Talouden tarkastus sisälsi tilinpäätöksen tarkastuksen. Liitetietojahan ovat tiliotteet ja tileiltä 
maksettujen kulujen kuitit (tilit 1239 3000 0560 80, varsinainen tili ja 1544 3000 0635 65, Käpylä 100 
tili). Jatkossa on syytä tehdä vain yksi tuloslaskelma eli molempien tilien tapahtumat esitetään samassa 
tuloslaskelmassa. Lisäksi olisi hyvä, että yksi henkilö vastaisi taloudenhoidosta, vaikka tilejä olisikin 
useampi.  
Hallinnon tarkastus tarkoitti hallituksen kokouksen pöytäkirjojen lukemista, hallituksen käymän 
sähköpostikeskustelun seuraamista ja nettisivuilla vierailemista.  
Kokousten pöytäkirjat ovat olleet selkeitä, ja niistä on saanut hyvän kuvan Käpylä-Seuran toiminnasta 
ja kokouksissa käsitellyistä asioista. Vuoden 2020 aikana on käyty runsaasti sähköpostikeskusteluja 
monista ajankohtaisista asioista. Myös Käpylä-Seuran nettisivuja päivitetään ahkerasti ja ne ovat ajan 
tasalla.  

Toiminnantarkastuslausunto  
Tarkastuksen perusteella totean, että tilipäätös perustuu kirjanpitoon sekä sisältää olennaisilta osin 
yhdistyksen tuotot, kulut, varat ja oman pääoman.  
Tarkastuksessa en ole havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai 
sääntöjä olisi rikottu.  
 
Helsingissä 11.2.2021  
 

Ulla Valkeila toiminnantarkastaja  

allekirjoitettu versio arkistossa 
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1. YLEISET  TAVOITTEET 
 
Käpylä-Seura ry. jatkaa perinteistä ja monipuolista työtään  toiminta-alueensa asukkaiden hyväksi. 
Seuraamme kaavoitus- ja liikenneasioita, rakennustoimintaa, päivähoito-, kirjasto- ja muuta 
kulttuuritoimintaa, kouluasioita sekä terveydenhoidon, ympäristön ja viheralueiden suunnittelua.  
Seura ottaa kantaa aluettaan koskeviin suunnitelmiin ja hankkeisiin, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja 
vireillä oleviin kaavamuutosehdotuksiin kuten Onnenpuisto, Pohjolankatu, Otto-Iivari Meurmanin puisto, 
sekä Tuusulan bulevardi.  
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. Erityisesti  
ykkösen raitiovaunuliikenteen jatkuminen ja kehittäminen asukkaiden tarpeita vastaavaksi on seuralle 
tärkeää.     
 
Seura vaikuttaa aktiivisesti monipuolisen väestörakenteen säilymiseen ja ikäjakauman tasapainottamiseen 
vaatimalla toimivia lähipalveluja kaiken ikäisille ja huolehtimalla asuin- ja elinympäristön turvallisuudesta ja 
viihtyisyydestä. 
 
Seuran uudet säännöt hyväksyttiin Patentti ja rekisterihallituksessa jo 25.8. 2020, mutta koska PRH unohti 
tiedottaa asiasta, pidetään uusien sääntöjen mukainen syyskokous ensi kertaa vasta tänä vuonna 2021 .  
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2.  YHTEISÖLLISYYS,  KAAVOITUS ja YHTEISTYÖ  
 
Seura vaalii ja vahvistaa Käpylän yhteisöllisyyttä ja jatkaa entistä tiiviimmin yhteistyötä kaupungin 
päättäjien kanssa alueemme kehittämiseksi, sen arvojen suojelemiseksi ja oman kylätilan saamiseksi.  
Tässä työssä ovat mukana sekä asukkaat että alueella toimivat muut järjestöt ja yhteisöt, yritykset ja 
viranomaiset.  
 
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. 
 
2.1.  Kylätilahanke 
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. Tähän panostetaan erityisesti vuonna 2021, jotta saamme tyhjillään olevan kiinteistön 
(Pohjolankatu 3-5)  kylätilaksi.    
 
2.2.  Onnentien koulu ja Otto-Iivari Meurmanin puisto  
Seura jatkaa vaikuttamista kaupungin päättäjiin, jotta Onnentien varrella olevaa koulurakennusta ei pureta 
osittain ja rakennetta paikalle ylimitoitettua kerrostaloa omakotialueen keskelle. Vuoden 2020 aikana on 
kerätty nimiä koulun säilyttämiseksi kouluna tai muuna yhteisöllisenä rakennuksena.  
 
Otto-Iivari Meurmanin puisto on keskeinen käpyläläisille. Se on tapahtumien ja juhlien pitopaikka,  
kirppispaikka, yhteinen oleskelutila sekä lasten leikkipuisto. Siksi sen säilyttäminen entisen kokoisena on 
huomioitava koulusuunnittelussa ja mahdollisessa uudistusrakentamisessa. 
 
2.3. Kotiseutuliitto ja HELKA 
Suomen Kotiseutuliiton ja Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (HELKA) jäsenenä seura on mukana 
näiden toiminnassa ja tiedonvälityksessä sekä osallistuu niiden järjestämiin kokouksiin ja muihin 
tilaisuuksiin. 
Jatketaan yhteistyötä KÄPYNETin kanssa, joka on Käpylän ja Koskelan alueen vanhustyön toimijoiden ja 
järjestöjen yhteistyöverkosto. 
 
2.4. Käpylän tunnetuksi tekeminen 
Seuralla on myös Käpylän kotikaupunkipolku -esitteitä ja Käpylä -aiheisia postikortteja. Lisäksi  myynnissä 
on Käpylä-T-paitoja sekä juhlavuoden logolla varustettuja paitoja, kasseja, kortteja ja tarroja.  
Käpylä-aiheisiä kirjoja, myös uusinta arkkitehtuurista kertovaa Puu-Käpylä 100 vuotta -kirjaa, samoin kuin 
edellä mainittuja tuotteita, voi ostaa sihteeriltä ja muutamista alueen palvelupisteistä sekä erilaisissa 
tapahtumissa. 
Käpylä-viiri saatiin myyntiin  2020 ja sitä saa tilata  Pekka Haltialta ja sihteeriltä. 
Käpylä-peliä voivat seuran jäsenet ostaa edulliseen jäsenhintaan.  
 
 
3.  TAPAHTUMAT  
 
Koska korona rajoitti useita juhlavuoden 2020 tapahtumia, otetaan toiminnassa nyt erityisesti huomioon 
100-vuotiaan alueemme peruuntuneet juhlallisuudet ja muut siirretyt tapahtumat, joita seura yhteistyössä 
eri järjestöjen ja asukkaiden kanssa toteuttaa mahdollisuuksien mukaan vuonna 2021.   
 
3.1.  Käpylä 100 - Pääjuhla piti siirtää kahdesti viime vuonna koronan takia. ( 4.6.  -> 7.11.)  
Uusi aika on La 10.4.2021 klo 14-17. Paikka on edelleen Karjalatalo.  



       3/4 
3.2. Muut juhlavuodesta siirtyneet tapahtumat  
- Valokuvaryhmän näyttely Olympiavuodesta 1952 
- Pihat ja puutarhat - ryhmän kukkasipulien istutustalkoiden tuloksen avajaiset 
- Käpylä 101 Kyläjuhlat La 29.5. - pääjärjestäjänä Käpylän kulttuuriyhdistys   
   
3.3. Vuotuiset tapahtumat 
Kotiseututietoisuutta ja alueen tunnettavuutta edistetään edelleen järjestämällä jo perinteeksi 
muodostuneita, suosittuja tapahtumia: 
 - Taivaskallion siivoustalkoot huhti-toukokuussa 
 - Kesä alkaa Koskelassa -tapahtuma toukokuussa yhdessä Käpynetin kanssa 
 - Tavaranvaihtopäivät toukokuussa äitienpäivän aattona 
 - Ykkösen ratikan synttäriajelu marraskuussa   
 -  Käpylän Elävä Joulukalenteri joulukuussa 
 
 
4.  TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 
 
Seura tiedottaa toiminnastaan useilla eri tavoilla: lehti, nettisivut, Facebook, jäsenkirjeet ja hallituksen 
jäsenten osallistumisilla muiden järjestöjen tilaisuuksiin ja toimintaan. 
  
4.1. Käpylä-Lehti  
Helsingin vanhin kaupunginosalehtemme täyttää 70 vuotta. Kustannussopimus Eepinen Oy:n kanssa on 
alkanut 1998 ja on voimassa edelleen. Lehden päätoimittajana toimii Eija Tuomela-Lehti. Vuoden aikana on 
tarkoitus julkaista kymmenen lehden numeroa. Lehteä voi tukea tilaamalla sen postin kotiin kantona 
hintaan 25 €. Jakelua kehitetään mm. kokeilemalla taloyhtiöiden omia nippujakelulaatikoita. Vanhat Käpylä-
Lehden vuosikerrat on luettavissa nidottuna kirjastossa. 
 
4.2.  Nettisivut ja Facebook 
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). 
Sitä päivittää Kille Vuorento, Sinikka Varis ja Pirjo Virtaintorppa. 
 
 
5.  TYÖRYHMIÄ, HANKKEITA       
 
Yhdistyksen hallitus nimeää työryhmiä eri hankkeiden hoitamiseksi tarpeen mukaan. Koko jäsenistöä 
kannustetaan tekemään aloitteita ja ottamaan osaa hankkeiden toteuttamiseen.  
Olemassa olevat työryhmät:  
      
Kaavoitus- ja liikenne Ympäristöryhmä Talous- ja jäsenhankinta                     
Yhteistyöryhmä Tiedotus ja viestintä Käpylän 100-vuotisjuhla 
 
Mäkelänkadun lippakioskin adoptointia jatketaan juhlavuoden jälkeenkin mahdollisuuksien mukaan ja 
pidetään tapaamis- ja infopisteenä myös 2021. 
 
 
6.  TALOUS, KOKOUKSET ja  TILAT 
 
6.1. Jäsenmaksu ja alennukset  
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin. Tarvittaessa haetaan rahoitusapua Helsingin kaupungilta, 
Uudenmaan kulttuurirahastolta ja muilta mahdollisilta tahoilta.   
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Käpylä -tuotteita myymällä kerätään myös varoja toimintaan.  
 
Seuran jäsenet saavat edelleenkin alennusta mm. seuraavista Käpylän/käpyläläisten liikkeistä ja tuotteista:  
Aaron Kuva Oy, Koskelantie 54, puh. 09-797535 
Hieroja Tuulin Voimaa, Eerikinkatu 29 
Kampaamo Eijan Kihara, Pohjolankatu 40 
Kirjapaino Paintprinting OY, www.paintprinting.fi, käyntikortit, nimikortit ym., kysy tarjous. 
Kukkakauppa Fiori Di Anita, Pohjolankatu 40 
Käpylä-peli  15 e jäsenille, muille 20e Tintti Karppinen p. 0400 794762 tintti.karppinen@iki.fi  
Ravintola Käpygrilli, Osmontie 5 
Uudenmaan Tietokonehuolto Oy, Koskelantie 15 A sisäpiha  Huolto: 09-272 2292  
                                                             päivystys 041-501 2141  
 
6.2. Kokoukset ja tilat 
Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Koska meillä ei ole vielä omaa Kylätilaa Käpylässä, olemme  
kokoustilana saaneet edelleen luvan käyttää korvauksetta seurakunnan kerhohuonetta Käpylän kirkolla.  
Jos koronatilanne ei salli  kokoontumisia, ne pidetään netin välityksellä.   
Myös  helmikuun vuosikokousta varten Ti 16.2. klo 18 kirkolta on tila varattuna, mutta itse kokous pidetään 
turvallisuussyistä etänä eli nettikokouksena Teamsin avulla. Koollekutsujana on Sirkku Lepistö. Jäsenille 
tarjotaan mahdollisuus osallistua myös puhelimitse soittamalla kutsussa mainituille  hallituksen jäsenille 
kokousiltana.   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite 6. Lista juhlavuoden 2020 toimijoista, joille myönnetty kunniakirja Käpylä-Seuran 
vuosikokouksessa 16.2.2021 
 

Punaisella ryhmät, suluissa perustelu.  
 

1. Aho, Pirkko  (Pihat ja puutarhat -ryhmä)  
2. Alho, Pirkko (Joulukalenterin näyttely) 
3. Isotalo, Eero (Valokuvanäyttely -ryhmä) 
4. Eerikäinen, Liisa (Pihat ja puutarhat -ryhmä)  
5. Hakola, Marja (Runoryhmä) 
6. Haltia, Pekka (Kioski 100) 
7. Heikkinen, Pekka (Puu-Käpylä 100 vuotta -kirja) 
8. Humppila, Martti (Valokuvanäyttely -ryhmä) 
9. Ilves-teatteri (Juhlavuoden esitykset) 
10. Juhola, Kari (Joulukalenteri) 
11. Terhi Kallonen ja työryhmä (Sähkökaapit)  
12. Karjalan liitto ry (tapahtumat) 
13. Karlsson, Timo (Perhis- valokuvanäyttely) 
14. Koivisto, Toivo (Valokuvanäyttely -ryhmä) 
15. Korppi, Asta (Perhis -kirja) 
16. Krouvila, Siiri (Käpylä100 -tuottaja) 
17. Käpylän kirjaston henkilökunta (Kirjastoillat, Joulukalenteri) 
18. Käpylän kirjastoyhdistys (Kirjastoillat) 
19. Käpylän Klubi (Joulukalenteri) 
20. Käpylän kulttuuriyhdistys (ohjelmatyöryhmä) 
21. Käpylän Lions Club (Joulukalenteri) 
22. Käpylän musiikkiopisto (konsertit) 
23. Käpylän peruskoulun 2 B (Joulukalenteri) 
24. Käpylän Venäjä-seura Druzhba (kirjastoillat) 
25. Köykkä, Johanna (Joulukalenteri) 
26. Laiho, Tarja (Runoryhmä) 
27. Laitinen, Heikki (Runoryhmä) 
28. Mölsä, Mervi (Runoryhmä) 
29. Niskanen, Aino (Puu-Käpylä 100 vuotta -kirja) 
30. Pyhältö, Ella (Runoryhmä) 
31. Rauhanen, Helena (Kioski 100)  
32. Ronkainen, Leena (Runoryhmä) 
33. Saarikoski, Simo (Juhlavuoden painotyöt)  
34. Sauramäki, Johanna (Philomela-konsertti) 
35. Sundström, Leo (Kioski 100) 
36. Suomalainen, Olli (Kioski 100) 
37. Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja Kisällit -hanke  
38. Takkinen, Outi (Joulukalenteri)   
39. Tiainen, Jussi (Puu-Käpylä 100 vuotta -kirja) 
40. Tuomela-Lehti, Eija (Puu-Käpylä 100 vuotta -kirja) 
41. Tuukkanen, Amanda (Käpylä100 -tuottaja) 
42. Varis, Sinikka  ( Kioski 100 )  
43. Vuorento, Kille (Valokuvanäyttely -ryhmä) 


