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1.   YLEISTÄ       
 
Vuosi 2021 oli varsinainen merkkivuosi, sillä Suomen Kotiseutuliitto valitsi Käpylä-Seuran vuoden 
2021 Kotiseutuyhdistykseksi. Perusteina oli monipuolinen aktiivinen toiminta, vaikka oli jo toinen 
koronavuosi maassamme. Saimme myös Käpylä100 -juhlat vihdoin toteutettua - ne oli jo 3 kertaa 
jouduttu perumaan. Mutta nyt juhlittiin vuoden myöhässä yhdessä Käpylä-lehden 70-vuotisjuhlan 
kanssa. 
Viime hetken nopeistakin muutoksista eri tapahtumien järjestelyissä selvittiin hyvässä yhteistyössä 
joustavasti asukkaiden ja tilaisuuksien toteuttajatahojen kanssa. Monet toimikunnat ja työryhmät 
pystyivät hoitamaan lähes kaikki perinteiset tapahtumat.    
 
Käpylä-Seura jakoi juhlavuoden 2020 toimijoille kunniatauluja kiitoksena vapaaehtoistyöstä alueen 
ja sen asukkaiden hyväksi. Itse juhlassa jaettiin myös mitaleja. Vuoden kaikki kokoukset pidettiin 
koronan takia turvallisuussyistä joko kokonaan netissä jitzin, teamsin tai zoomin kautta, tai niin 
sanottuina hybridikokouksina, joissa osa oli paikalla ja muut osallistuivat netissä tai puhelimitse. 
 
Onnentien koulun ja Pohjolankadun ruotsinkielisen koulun kaavoitusasiat olivat edelleen erittäin 
tärkeässä roolissa seuran toiminnassa. Yhdessä alueen muiden järjestöjen kanssa jatkoimme 
hanketta saada Käpylään oma Kylätila, jossa voisi järjestää yhdistysten kokoukset ja muuta 
toimintaa sekä säilyttää arkistoja. Vuonna 2021 tämä hanke tuli OmaStadi -äänestysalueella 
kolmanneksi, mikä tarkoittaa, että kaupunki sitoutuu sen toteuttamiseen.   
 
Hallituksen ja työryhmien jäsenet ovat osallistuneet kaupungin ja muiden järjestöjen tilaisuuksiin ja 
kokouksiin sekä muuhun toimintaan. Suuri osa niistä pidettiin etäkokouksina tai webinaareina.   
Seura on myös tehnyt aloitteita ja antanut sekä virallisia lausuntoja että muita kannanottoja edellä 
mainittujen kaavoitusasioiden lisäksi myös muissa aluettamme koskevissa asioissa sekä välittänyt 
niistä tietoa ja kyselyjä jäsenille. 
 
Kaupungilta adoptoitu Lippakioski 100 oli jo toista vuotta varsinkin kesällä info- ja tapaamispiste 
asukkaille ja ulkopuolisillekin ja sieltä sai ostaa monenlaisia Käpylään liittyviä tuotteita sekä 
allekirjoittaa vetoomuksia. 
 
 
 

2.  VUODEN 2021 KOTISEUTUYHDISTYS   
 

Kesä alkoi 1.6. julkistettavalla ilouutisella. ”Elinvoimainen, aktiivinen, verkostoitunut ja uudistuva.... 
Käpylä-Seuran mainio toiminta luo yhteisöllisyyttä ja uusia perinteitä. On ilo palkita yhdistys Vuoden 
kotiseutuyhdistyksenä 2021”. Näin kirjoitti Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Marika Punamäki. 
Valinnan teki Kotiseutuliiton hallitus. 
 
Perusteissa mainittiin lisäksi, että koronasta huolimatta pystyimme toteuttamaan suuren osan 
perinteisistä toiminnoistamme joko sellaisenaan tai poikkeusoloihin muokattuina. 
Erityismaininnan saivat mm. ponnistelut asukastilan hankkimiseksi ja Onnentien koulun 
säilyttämiseksi, kotikaupunkipolkujen päivitys eMuseo -mobiilisovellukseksi ja koko seuran 
monipuolinen, alueen asukkaiden ja järjestöjen kanssa tekemä yhteistyö, joka ”on ollut viime 
vuonna poikkeuksellisen vilkasta ja onnistunutta.” 
 
”Seuran työ aineettoman kulttuuriperinnön parissa näkyy myös valtakunnallisesti. Viime vuonna 
Unescon kansalliseen luetteloon lisättiin Käpylän elävä joulukalenteri, jonka ylläpitäjänä ja katto-
organisaationa Käpylä-Seura kokoaa lukuisat alueen yhteisöt toimimaan yhdessä perinteen 
harjoittamisen parissa. 



Käpylä-Seura osallistuu myös aktiivisesti Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n ja Kotiseutuliiton 
toimintaan ja jakaa tietoa jäsenilleen monikanavaisesti.” 
(https://kotiseutuliitto.fi/kapyla-seura-on-vuoden-kotiseutuyhdistys/) 
 
Valinta tuotti paitsi mainetta ja kunniaa myös lukuisia kutsuja kertoa toiminnastamme erilaisissa 
alueellisissa ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa, jotka koronan takia tapahtuivat etupäässä 
webinaareina. Kotiseutupäivillä Oulussa luovutettiin seuralle 13.8. kunniakirja kukkien kera ja Tintti 
Karppinen kiitti Kotiseutuliittoa hienosta tunnustuksesta ja muistutti, että kunnia kuuluu kaikille 
vapaaehtoistyötä tekeville.   

 

 
3.  KÄPYLÄ 101+1 ja KÄPYLÄ-LEHTI 70 VUOTTA 
 
Pääjuhla Karjatalolla 23.10. 
Juhlavuosi oli virallisesti 2020, mutta koronan aiheuttama pandemia mullisti aikataulut ja siirsi 
pääjuhlaa kolme kertaa.  Neljäs kerta onnistui ja päästiin viettämään Karjalatalolle yhdistettyä  
Käpylä 100+1  ja Käpylä-lehti 70 juhlaa. Kunniavieraaksi oli kutsuttu juhlavuoden viidestä 
käpyläläisestä molemmat kaksi elossa olevaa, joista 101-vuotias Silva Salvén (s. 7.5.1920) oli 
mukana ja sai raikuvat aplodit kukkien kera. Juhlapuheen piti  Käpylässä lapsuutensa ja 
nuoruutensa viettänyt apulaispormestari Nasima Razmyar. 
Muut esiintyjät: Käpylän musiikkiopisto,  Paha-Nuutti ja TuuriUli, Viipurin Lauluveikot ja Runoryhmä. 
Puheenjohtaja piti tervehdyspuheen ja juonsi tilaisuuden, jossa oli myös valokuvanäyttely Puu-
Käpylän rakentaminen, diaesitys Käpylästä sekä Eepisen, seurakunnan, KäPan ja Lions Clubin 
onnittelut. 
  
Juhlissa jaettiin Käpylän 50-vuotisjuhlan kunniaksi aikoinaan teetetyt, Kauko Räsäsen 
suunnittelemat mitalit 14:lle seuran ja ja alueen kehittämistyössä ansioituneelle henkilölle tai 
yhteistyötaholle: Bert Bjarland (nettisivut ja kaupunkipolut), Pekka Haltia (Kylätilayhdistyksen 
puh.joht.), Karjalan liitto/Pertti Hakanen, Timo Karlsson (arkistonhoitaja), Käpylän Lions Club/Arto 
Haapaniemi, Käpylän musiikkiopisto; Käpylän Pallo / Reijo Vuorento, Kaarlo Päivinen (puh.joht. 
1988-1999), Outi ja Heikki Takkinen (Käpylän klubi ja Joulukalenteri), Eija Tuomela-Lehti 
(pitkäaikainen päätoimittaja), Ulla Valkeila (toiminnantarkastaja), Viipurin Lauluveikot /Antti 
Erävaara, Jauri Varvikko ja Eepinen Oy, Kille Vuorento (kunniapuheenjohtaja). 
 
Salissa oli myös Timo Karlssonin hoitama myyntipöytä, josta sai ostaa Käpylään liittyviä kirjoja. 
Seurakunnan siviilipalvelusmies Henri Loikkanen striimasi ja taltioi tilaisuuden YouTubeen 
https://www.youtube.com/watch?v=cmiiJgV0iBw      
 
 
 
4. ASUKASTILA, KYLÄTILAYHDISTYS JA OMA STADI -ÄÄNESTYS 
 
Kaikissa vuoden hallituksen kokouksissa oli esillä Kylätilayhdistyksen saaminen ja sen tilanteen 
seuraaminen. 
Pellavan talo Pohjolankatu 3:ssa oli kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 18.5. myytäväksi 
ehdotettujen kiinteistöjen listalla ja Pekka Haltia lähetti asiasta lautakunnan jäsenille kirjeen, jossa 
muistutettiin siitä, että talo on saatava kylätilaksi joko vuokraamalla tai ostamalla. Seuran piti 
perustella kattavasti talon ja rakennusoikeuden käyttöä. Myynti onnistuttiin estämään ja asia jäi 
kokouksessa pöydälle ja siirrettiin lautakunnan seuraavassa kokouksessa 25.5. uudelleen 
valmisteltavaksi. 
Kylätilayhdistys teki oikaisuvaatimuksen 9.9. kaupunkiympäristölautakunnan toiminnasta, koska 
käpyläläiset yhteisöt ovat tehneet rakennuksesta ostotarjouksen, jotta se myytäisiin yhdistykselle 
neuvottelumenettelyllä Käpylän asukastilaksi. 



Käpylä-Seura tuki oikaisuvaatimusta ja lähetti 21.9 myös oman, johon se haki ja sai tukea muilta 
lähialueiden kaupunginosayhdistyksiltä. 
 
Elina Saksala kirjoitti Kirjastoyhdistyksen puheenjohtajana Helsingin Sanomien mielipideosastolle 
22.5. erinomaisen kirjoituksen poliisitalon saamiseksi asukkaiden käyttöön 
    
Unescon taidekasvatusviikon avajaisten maailmanlaajuinen Kellojen soitto -kampanja oli 24.5. klo 
12. Puheenjohtaja kokosi porukoita Pellavan pihalle soittamaan kelloja samalla myös kylätilan 
puolesta. Pikainen kutsu toi paikalle n. 30 henkeä soittamaan kelloja ja rappusilla pirisi kymmeniä 
herätyskelloja. Oveen kiinnitettiin Käpylä 100 -juliste lisätekstillä Kylätilaksi käpyläläisille! 
 
Pellavan pihalla järjestettiin 17.10. mielenosoitus, jotta Helsingin kaupunki järjestäisi juuri tämän 
kohteen Käpylän asukastilaksi. Silloin oli jo tiedossa, että sääntöjen takia yleisluontoiseksi 
määritelty OmaStadi -hankkeemme asukastilasta on menossa läpi. Mielenosoituksessa oli paikalla  
noin 250 henkeä. Tilaisuuden avasi Pekka Haltia ja juonsi Matti Rasila. Puheenvuoroja käyttivät 
Tintti Karppinen, Heikki Takkinen, Arttu Puro, Ilkka Taipale, Kati Peltola ja Elina Saksala. Musiikista 
vastasivat mm. Olli Suomalaisen orkesteri Vinha Perä ja Käpylän Tiernapojat. Käpylän 
Kulttuuriyhdistyksellä oli ratkaiseva osuus tilaisuuden tekniikan järjestelyissä. 
Tilaisuus kesti kaikkiaan puolitoista tuntia ja Helsingin Sanomat julkaisi siitä laajan jutun kuvineen 
nettisivuillaan jo heti seuraavana maanantaina ja paperilehden kaupunkisivuillaan seuraavana 
torstaina. 
 
OmaStadi -äänestys alkoi 6.10. ja tällä kertaa tulimme alueellamme kolmanneksi. Virallinen 
ilmoitus asukastilahankkeen läpimenosta tuli marraskuussa. Siihen on varattu 206.000 euroa ja 
aluksi toiminta on todennäköisesti kaksivuotinen. Pyrkimyksenä on yhdistää näin saatava asukastila          
Kylätilayhdistyksen ajamaan Pohjolankatu 3 -hankkeeseen. 
 

 

5. LIIKENNE JA KAAVOITUS 

 

Asukkaiden viihtyvyys, palvelujen parantaminen ja turvallinen liikkuminen olivat edelleenkin seuran 
ohjenuorana erilaisissa kannanotoissa, aloitteissa ja lausunnoissa. Kaavoitusasiat olivat eniten 
pinnalla koko vuoden ja niitä käsiteltiin kaikissa hallituksen kokouksissa. Pohjolankatu 3 -5 on 
esitelty edellisessä kohdassa 4.   
 
5.1. Onnentien ja Pohjolankadun koulut ja kaavamuutokset 
Onnentie 18 tonttia ja kiinteistöä koskevasta kaavamuutoksesta lähetettiin jo 12.3.2020 kaupungille 
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. 
Vuoden aikana oli lukuisia tilaisuuksia joissa käsiteltiin koulua ja tontin kaavoittamista uudelleen. 
 

"Uutta Keski-Helsinkiä" -asukastilaisuuden  kaupunki järjesti 14.4. etänä ja siinä esitettiin 
lukuisia kysymyksiä Onnentie 18 kaavaehdotuksen etenemisestä sekä Pohjolankatu 45 ja 47 
ruotsinkielistä koulua koskevasta kaavaehdotuksesta. Kysytyt kysymykset ja annetut vastaukset 
ovat nähtävissä kaupunkiympäristön toimialan nettisivuilla osoitteessa: 
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kymp/Uutta-keski-helsinkia-14042021-chat-saavutettava.pdf 

Pohjolankatu 45 ja 47 kaavaehdotuksesta näytettiin näkymä uudesta ruotsinkielisestä 
koulurakennuksesta Pohjolankadulta päin ja todettiin, että uusi rakennus tulee ulottumaan puiston 
kävelytielle asti, muuttaen näin ratkaisevalla tavalla Otto Meurmanin puiston kokoa. 

 



Vaalipaneeli 3.6. Onnentien puistossa järjestettiin yhdessä Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen 
kanssa. Tilaisuuden juontajana toimivat Sirkku Lepistö ja Markus Vaalgamaa. Mukana oli 10 eri 
puolueen kunnallisvaaliehdokasta. Vihreiden edustaja ei tullut paikalle. Aiheina olivat Käpylän 
koulujen tilanne ja ajankohtaiset kaavoitusasiat, asukkaiden aktiivisuus ja kaupunkitilan fiksu 
haltuunotto - esimerkkinä ’Napakelkkagate’ ja Käpylän kylätila - sekä kaupunkiluonnon ja 
kulttuuriympäristöjen tulevaisuus Helsingissä. Tilaisuus keräsi runsaasti yleisöä 

Onnentien koulun kaavamuutosehdotus oli joulukuussa netissä ja muistutusten jättöaika 
11.1.2022 asti. Käpylä-Seura jätti kaavasta 31.12. päivätyn perusteellisen muistutuksen. Myös 
lukuisat alueen asukkaat sekä koulun entinen oppilas ja tunnettu arkkitehti, Juhani Pallasmaa, 
lähettivät kaupungille lausuntoja ja muistutuksia ehdotuksesta määräaikaan mennessä.    

 
5.2. Liikenteestä Pohjolankadulla 

Maankäyttö ja kaupunkirakenne/liikenne- ja katusuunnittelupalvelu vastasi kieltävästi seuran 
lausuntoon, jossa vaadittiin Pohjolankadun raskaan liikenteen läpiajokiellon pikaista palauttamista 
Pohjolanaukion ja Mäkelänkadun välille. 

 
 
6. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 
 
6.1.  Käpylä-Lehti 
Helsingin vanhin kaupunginosalehti täytti 70 vuotta ja sitä juhlittiin 23.10. Käpylä 101-juhlan kanssa 
Karjalatalolla. Saman ikäinen päätoimittaja Eija Tuomela-Lehti sai juhlassa mitalin lisäksi 
onnittelukukat kiitosten kera. Hän toimi päätoimittajana vuoden loppuun asti ja jäi sitten hyvin 
ansaitulle eläkkeelle. Seuraajaksi valittiin joulukuussa Katariina Krabbe. 
 
Lehti ilmestyi 10 kertaa, puolet niistä 8-sivuisena, mutta toukokuussa oli peräti 16 sivua kesäkuulle 
koronan takia siirrettyjen kunnallisvaalien ehdokkaiden mainosten ansiosta. Myös lokakuussa oli  
16-sivuinen juhlanumero ja elo-,  marras- ja joulukuun lehdetkin olivat 12-sivuisia. Kaikissa 
numeroissa käsiteltiin tapahtumien ja haastattelujen lisäksi paljon alueelle tärkeitä 
kaavoitushankkeita, ja vakiopalstoina oli entiseen tapaan hallituksen jäsenten vuorotellen 
kirjoittama alakerta sekä Svenska hörnan.   
 
6.2.  Jäsenkirjeet, nettisivut ja Facebook 
Käpylä-Seura tiedotti toiminnastaan jäsenkirjeillä ja välitti Kotiseutuliiton ja Helkan lehtiä ja 
tiedotteita sähköpostitse. Jäsenkirjeitä lähetettiin myös paperiversioina niille, jotka eivät käytä 
sähköpostia. Tärkeitä tiedotuskanavia sekä seuran jäsenille että muille järjestöille ja toimijoille ovat 
olleet lisäksi Käpylä-Lehti, seuran nettisivusto ja Facebook-ryhmä. 
Seuran nettisivusto on ainoa täysin kaksikielinen kaupunginosayhdistyksen sivusto: 
suomeksi http://kaupunginosat.net/kapyla ja ruotsiksi https://kaupunginosat.fi/kottby/. 
Facebook-ryhmä löytyy osoitteesta 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. 
 
6.3.  Muu tiedotus ja viestintä 
Käpylä - Hymykuoppa Helsingin poskessa, joka on värikäs, 8-sivuisen esite vuodelta 2019, oli 

jaossa edelleen ilmaiseksi kioskilla, kirjastossa ja erilaisissa tapahtumissa.    

 

Käpylästä on lisäksi Museoviraston wiki-luettelossa nämä linkit:   

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 

  
 



 
7. KÄPYLÄN KAUPUNKIPOLUT  MOBIILIVERSIONA 
 
 
Kesäksi valmistuivat päivitetyt, aikoinaan vuoden 2011 palveluhakemistoon tehdyt Käpylän 
kotikaupunkipolut  www.emuseo.fi/kapylankotipolut Teknisen työn toteutti Bert Bjarland, joka haki 
ja sai myös ryhmälle avustuksen Otto A Malmin säätiöltä kulujen korvaamiseksi. Tekstit on 
suomeksi ja ruotsiksi. Puheenjohtaja hoiti vuoden 2011 polkuryhmän jäsenten kanssa 
tekijänoikeusasiat. Tekstit luki suomeksi Marja Hakola ja ruotsiksi Greta Lång. Esitykset voi 
kuunnella kävelyn aikana tai vaikka kotisohvalla lataamalla puhelimeen QR-koodin. 
 
Lasinaluset 
Kotikaupunkipolkujen QR-koodilla ja seuran logolla varustettuja lasinalusia painatettiin 1000 kpl  
toukokuussa. Kaksipuolisen alusen kummallakin puolella on QR-koodit sekä poluille että seuran 
jäsensivulle - toinen puoli suomen- toinen ruotsinkielisille. 
 
Bert tulosti myös QR-tarroja jaettavaksi eri paikkoihin. 
 
 
 
 
8.  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 
jatkuessa jo toista vuotta. Yhteistyö tapahtui pääasiallisesti webinaarien ja muun sähköisen 
kanssakäymisen kautta, mutta onneksi myös perinteisiä tapahtumia voitiin toteuttaa. 
 
8.1. Käpylän Elävä Joulukalenteri 
Vuoden 2021 kalenterin teemana oli eläimet.  Käpylän peruskoulun oppilaat tekivät opettajiensa 
Leena Hentilän (3c lk)  ja Ville Teittisen (5a lk)  johdolla luukut ja pohjaan eläinten kuvia. 
Kirjaston vitriinissä oli myös teemaan liittyvä näyttely, johon oli koottu muodossa tai toisessa kaikki 
kalenterin 24 eläintä. Kirjastolla oli  joka iltainen lyhtyseremonia klo 18 ulkorappusilla maskien takaa 
ja  turvavälejä noudattaen. Luukun sai avata aina sen tekijä, jos oli paikalla ja mukana olleet tahot 
valitsivat eläimensä. Käpylä-Seuran luukku 1 avajaispäivänä paljasti oravan käpyineen, Lions 
klubilla oli leijona, Kirjastoyhdistyksellä kirjatoukka, Toven päivänä  Muumi jne. Ohjelmaa oli ympäri 
Käpylää. Joka arvasi, minkä Ilves-teatteri valitsi luukkupäivänsä eläimeksi, sai ylimääräisen 
annoksen glögiä ja pipareita, joita jaettiin muutenkin lähes joka ilta kirjastollakin. Työryhmässä oli 
Tintti Karppinen ja Outi Takkinen sekä kirjastosta Kari Juhola ja koulusta Ville Teittinen. 
 

Museovirastolle lähetettiin avustushakemus marraskuussa Unescon elävän perinteen 
säilyttämiseen tarkoitettuun hankkeeseen, jotta yli kymmenvuotisen kalenteriperinteen materiaali ja 
historia saataisiin taltioitua myös digitaaliseen muotoon. 
Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit - hankkeesta anottiin ja saatiin joulukuussa 2021 apuraha 
tulevan eli vuoden 2022 kalenterin toteuttamista varten.   
Kalenteri valittiin 2020 Unescon elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Suomeksi: 
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4_joulukalenteri_K%C3%A4pyl%C3%A4ss%C
3%A4  ruotsiksi:  https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Levande_julkalender_i_Kottby    
englanniksi:https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Living_Christmas_Calendar_of_K%C3%A4pyl%C3%A4   
 
OKM (Opetus- ja kulttuuriministeriö) isännöi kesällä pohjoismaista taide ja kestävä kehitys -
nettikonferenssia. Siihen pyydettiin käytännön esimerkkejä ja Kari Juhola kirjastosta koosti Tintti 



Karppisen lyhyestä kierrätysleikki-esittelystä ja joulukalenterin kuvista n. 3 min. videon, joka 
lähetettiin järjestäjille. 
 
8.2. Valokuvanäyttelyjä 
Juhlavuotta 2020 varten perustettu Valokuvaryhmä sai  Helsingin kaupungilta apurahan Käpylää 
koskevien valokuvanäyttelyiden järjestämiseen ja hankki rahalla  mm. skannerin, joka jää 
myöhemmin seuran omistukseen. 
Valokuvaryhmän (Martti Humppila, Eero Isotalo, Toivo Koivisto ja Kalevi Vuorento) näyttely 
Olympialaiset Käpylässä oli esillä Käpy-grillissä ja Soutajan ensi vedot kirjastossa. 

Näyttelyt on taltioitu myös seuran nettisivuille: Puu-Käpylää rakennetaan,  Käpylän isät ja heidän 

”lapsensa”, Olympialaiset Käpylässä ja Soutajan ensi vedot. 
  
Suurperheisten asunnoista ja elämästä juhlavuonna 2020 valmistunut näyttely oli avoinna jälleen 
24.10. Mäkelänkatu 78-82 M-talon kerhotilassa, järjestäjänä Perhis Käpylä ry.   
 

8.3. Pihat ja puutarhat -ryhmä 
Syksyllä saatiin kaupungilta vielä lisää kukkasipuleita, jotka istutettiin talkoovoimin 9.10 Otto Iivari 
Meurmanin puistossa ja Onnenpuistossa. Mervi Mölsä organisoi ja seura tarjosi talkookahvit.  
 
8.4. Kalevalaiset sähkökaapit 
Harmaiden sähkökaappien maalaamista jatkettiin Kalevala tänään -aiheisiksi taideteoksiksi vielä 
muutamien kaappien osalta, mistä suurkiitos tekijöille. Idean käynnisti juhlavuonna käpyläläinen 
Terhi Kallonen. Netissä oli koottuna kartta kaappien sijainnista, kuvat ja tiedot tekijöistä, 
aihevalinnoista, sponsorit sekä koulut, joiden oppilaat jatkoivat maalaustyötä vuonna 2021. 
Käpylä-Seura antoi 24.5. 2021 hanketta sponsoroineelle Ravintola Nyyrikille Kiitos -kunniakirjan. 
Syksyllä seura välitti Tero Pulkkiselle Terhin yhteystiedot,  kun peruskoulun 7 E -luokka halusi - ja 
myös sai - luvan saada painattaa 4 sähkökaappikuvasta kasseja myydäkseen niitä luokkaretken 
rahoitusta varten.     
 
8.5. Kioski 100 
Käpylä-Seuran adoptoima lippakioskia varten perustettiin helmikuussa uusi Kioski 100 -ryhmä, 
johon nimettiin Sinikka Varis, Leo Sundström, Pekka Haltia ja Mervi Mölsä. 
Vaakalinnuntien ja Mäkelänkadun kulmauksessa toimiva kioski jatkoi infopisteenä ja karanteenin  
sallimin rajoituksin kohtaamispaikkana. Siellä myytiin seuran tuotteita: Käpylä-Seuran logolla 
varustettuja T-paitoja, useita Käpylään liittyviä kirjoja (vuoden 2020 lopussa ilmestynyt Puu-Käpylä 
100 vuotta oli varsinainen myyntimenestys), Käpylä-viiriä, lasinalusia, tarroja ja kortteja sekä 
kahvia, korvapuusteja, soppaa ja lihapiirakoita. (ks. https://kaupunginosat.fi/kapyla/tuotteita/ ) 
Kioskin ulkoseinän postilaatikosta sai noutaa uusimman Käpylä-Lehden milloin tahansa. 
 
Toiminnasta vastasivat pääasiassa Sinikka Varis ja Leo Sundström. Mukana oli joinain päivinä 
myös Rosa Aaltonen, Alice Karlsson, Leena Komonen, Mervi Mölsä ja Helena Rauhanen. 
Kioskin pihalla oli muutamia kertoja myös ulkopuolisia myymässä kirpputori- ym. tuotteita. Seuran ja 
Kylätilayhdistyksen jäsenille se oli ilmaista, ulkopuolisille 15 euroa/päivä. 
 
 8.6. HELKA   
Keskisen alueen edustajana Helkan hallituksessa jatkoi Markku Aho. Vuosikokous oli 29.3.2021 
Zoomin kautta etänä. Markku Aho oli seuran virallinen edustaja ja puheenjohtaja oli mukana. 
Helka pyysi ja julkaisi  ison jutun Käpylästä blogisivullaan: 
 https://kaupunginosat.fi/helka/kapyla-seura-on-vuoden-2021-kotiseutuyhdistys/ 
Helkan syyskokous oli 25.11. samaan aikaan Käpylä-Seuran syyskokouksen kanssa, joten emme 
voineet osallistua. Lisää Helkan toiminnasta www.helka.net 
 
8.7. Suomen Kotiseutuliitto 



Yhteisöt elävät! -hankkeen Elävä kaupunkikulttuuri -etätyöpaja oli 12.5. ja sen järjestäjä Riina 
Koivisto pyysi Käpylä-Seuralta sinne esimerkkejä, ”kuinka aineetonta kulttuuriperintöä 
hyödynnetään eri yhdistyksissä. Teillä on paljon asioita, joista olisi mukava kertoa muillekin. 
Erityisesti peli sekä joulukalenteri.” Puheenjohtaja lähetti esimerkit ja osallistui työpajaan. 
 
Seura välitti jäsenilleen sekä vuoden aikana ilmestyneet Kotiseutu-postit että Hilja -uutislehdet 
sähköisenä. Kesäkuun Hilja-lehdessä 6/2021 ja syyskuun Kotiseutu-postissa 3/2021 oli 
kummassakin iso juttu Käpylä-Seurasta ja sen valinnasta vuoden kotiseutuyhdistykseksi. 
Jälkimmäinen ilmestyi myös paperiversiona.  Päätoimittaja Eija Tuomela-Lehti ja puheenjohtaja 
miehensä Risu (Viljo) Karppisen kanssa  osallistuivat Valtakunnallisille Kotiseutupäiville  elokuussa. 
 
Uudenmaan kotiseututoimijoiden maakunnallinen kokous ja ajankohtaiskeskustelu oli 22.4.  
Kotiseutuliiton ja Uudenmaan liiton yhteistyönä (etätilaisuus). Henna Mitrunen valittiin jatkamaan  
liiton valtuustossa Uudenmaan edustajana. Tintti Karppinen edusti kokouksessa Käpylä-Seuraa. 
 
8.8. Karjalan Liitto 
Kalevalanpäivänä 28.2. liitto järjesti YouTubeen striimattuna Karjalatalolta tapahtuman, jossa  
Mikko-Olavi Seppälä kertoi Käpylän kalavalaisista kadunnimistä ja Tintti Karppinen luki nykyajan 
Lemminkäisen äidistä 90-luvulla tekemänsä version.   
 
Käpylä 101 ja Käpylä-lehti 70 vuotta juhlat hoidettiin myös joustavassa yhteistyössä Karjalan liiton 
ja sen talossa toimivan ravintolan kanssa. 
 

8.9. Muita tapahtumia ja hankkeita 

 
Taivaskallio ja Infotaulu 
Antti Kalliomäki otti yhteyttä seuraan infotaulun saamiseksi Taivaskalliolle ja aloitetta kannatettiin 
yksimielisesti. Antti lähetti toukokuussa hankkeesta luonnoksen ja tiedon, että kaupungin puolelta 
projektipäällikkö Elina Nummi on yhteyshenkilö asiassa ja odottaa aloitteen tekijöiltä materiaalia ja 
mahdollisimman valmista esitystä. Syksyllä Antti jatkoi karttojen, kuvien ja historiallisten tietojen 
kokoamista ja lähetti väliaikatiedot myös puheenjohtajalle. 
 
Taivaskallion Siivoustalkoot 
Taivaskallion joka keväiset Siivoustalkoot järjestettiin tiistaina 11.5. klo 16 - 19  yhteistyössä 
kaupungin puisto-osaston, Käpylän seudun ympäristöryhmän ja Stadin siivoustalkoiden kanssa. Ne 
onnistuivat hyvin, paikalla oli noin 25 henkeä. Puisto-ravintola tarjosi kahvit ja seura osti 
korvapuustit.   
 
Tykkivallien vierivät kivet 
Taivaskalliosta lähetti käpyläläinen asukasaktiivi Toivo Koivisto huhtikuussa seuralle kirjelmän 
huipulla olevien tykkivallien kivistä, joita on talven jäljiltä alkanut vieriä alas. Puheenjohtaja ilmoitti 
asiasta  29.4 kaupungille ja pyysi pikaisesta korjausta, ennen kuin vahinko kasvaa suuremmaksi. 
Hän muistutti, että Taivaskallio on paitsi käpyläläisten silmäterä, myös koko kaupungin tärkeä 
nähtävyyskohde, jota esitellään kotikaupunkipolussammekin. Kaupungilta tuli toukokuussa vastaus 
ja luvattiin hoitaa asia. 

 
Taidepuisto -aloite Koskelaan 
Seura kokosi työryhmän yhteisötaideteoksen saamiseksi Koskelan sairaala-alueelle, joka oli  
nuoren pojan traagisen murhan takia ollut jatkuvasti julkisuudessa ja jolle uutena asuinalueena 
haluttiin luoda toivoa ja myönteistä mainetta. Puheenjohtaja, Rosa Aaltonen ja Mervi Mölsä sekä 
asiasta adressit.com -aloitteen tehnyt Pia Vilenius ja taiteilija Kaarina Kaikkonen laativat kaupungille 
ehdotuksen Koskelan taidepuistosta, jota kaupunki  vastauksessaan kehui monin tavoin, vaikkei  
sitoutunut sitä toteuttamaan muiden suunnitelmien takia. 
 



Kyläjuhlia ei koronan takia tänäkään vuonna järjestetty, mutta niiden tilalla oli Kulttuuriyhdistyksen 
suoratoistoesitys La 29.5. klo 15 Työväentalolta. Ohjelmaan oli kutsuttu myös useita käpyläläisiä ja 
Tintti Karppista haastateltiin Käpylä-Seurasta ja sen toiminnasta. 
 
 
Käpynet 
Seuran ja alueen vanhainkotien, palvelutalojen ja seurakunnan yhteistyöverkosto Käpynetin   
perinteinen Kesä alkaa Koskelasta -tapahtuma asukkaille toukokuussa jouduttiin peruuttamaan 
tänäkin vuonna koronan takia.   
 
Ykkösen ratikan 96-vuotissynttärit   

Perinteisesti Stadin ratikoiden kanssa järjestetty Ykkösen Ratikan synttäriajelut oli suunniteltu 
pidettäväksi  La 20.11. maskien kanssa, mutta jouduttiin valitettavasti koronatilanteen pahenemisen 
takia kuitenkin viime  tingassa perumaan saman viikon tiistaina. 
 
Itsenäisyyspäivän juhla 
Perinteinen Itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin Taivaskalliolla 6.12. yhdessä Käpylän Lions Clubin, 
Oulunkylän seurakunnan ja partiolaisten kanssa. Paikalle kokoontui 150 henkilöä. Juhlapuheen piti 
Tintti Karppinen, Taivaskallion mieslaulajat lauloi Finlandian ja Mitro Koskiluoma soitti trumpetilla 
fanfaarin ja säesti yhteisesti lauletun Maamme-laulun.  Sen jälkeen oli kirkossa glögiä ja 
jumalanpalvelus. Tilaisuus on aina osa Elävää joulukalenteria ja sen 6. luukussa.   
 
8.10.  Kannanottoja muiden aloitteiden tueksi 
 
Kuninkaantammentien vanhojen puiden suojelu 
Käpylä-Seura päätti yksimielisesti tukea Keskuspuistoryhmän aktiivien esitystä 
kaupunkiympäristölautakunnalle vanhojen puiden kaatamisen estämiseksi ja lähetti kannanottonsa 
3.9. lautakunnan jäsenille ja kaikille valtuustoryhmien sihteereille. 
 
Amerin puiston kunnostus 
Vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa seura käsitteli Käpylän peruskoulun oppilaskunnan 
tekemää erinomaista aloitetta  Amerin puiston kunnostamiseksi ulkoliikuntaa varten, kun kaupunki 
ei sinne rakennakaan väistötiloja koulun remontin ajaksi. Ehdotusta ovat tukeneet sekä koulun 
johtokunta että vanhempainyhdistys ja myös Käpylä-Seura päätti yksimielisesti tukea sitä. 
 
 
 
9. TALOUS JA JÄSENISTÖ 
 
Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkoi hallituksen pyynnöstä vuoden loppuun asti Kirsi Kinnunen, 
koska marraskuun hallituksen kokouksessa tehtävään valitun  Bert Bjarlandin käyttöoikeuksien 
valtuuttamiseen tarvittavat pöytäkirjanotteet pankkia ja Patentti- ja rekisterihallitusta varten veivät 
aikansa. Käyttöoikeus siirrettiin vuoden 2022 alusta myös uudelle puheenjohtajalle. 
 
Seuralla oli syksyyn asti kaksi eri tiliä (Käpylä100 ja Käpylä-Seura), joista ensin mainittu 
lakkautettiin tarpeettomana marraskuussa. 
 
Jäsenmaksu oli edelleen 15 euroa ja kannatusjäsenmaksu vähintään 50 euroa. 
Jäseniä oli 238 vuoden lopussa. 
 
 
 
10. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT, TYÖRYHMÄT JA KOKOUKSET 



 
10.1. Hallituksen kokoukset 
Hallitus kokoontui 10 kertaa kuukauden viimeisenä torstaina kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. 
Kokoukset pidettiin enimmäkseen Käpylän kirkon tiloissa ja koronatilanteesta johtuen joskus 
kokonaan tai muulloin etä- ja läsnäolokokouksina. Poikkeuksena oli joulukuun Karppisilla ollut 
pikkujouluun yhdistetty kokous kalenteriluukun avaamisen jälkeen 16.12. Osallistuminen tapahtui 
useimmiten Jitsin, mutta myös Skypen, Zoomin tai Teamsin sekä puhelimen avulla.     
Suurkiitos Oulunkylän seurakunnalle, joka on antanut tilat käyttöön korvauksetta. 
 

10.2. Vuosikokous, hallitus ja toimihenkilöt 2021 
 
Käpylä-Seuran vuosikokous pidettiin 16.2.2021 Käpylän kirkon seurakuntasalissa, Metsolantie 14 
vanhojen sääntöjen mukaan, koska Patentti- ja rekisterihallitus lähetti tiedon 25.8.2020 
hyväksytyistä uusista säännöistä vasta 13.1.2021.  Siksi syyskokousta ei vuonna 2020 pidetty. 
 
Puheenjohtaja Tintti Karppinen avasi tilaisuuden klo 18 ja aluksi julkistettiin Vuoden 2021 
käpyläläinen: opetusneuvos Kirsi Arino, jonka Outi Takkinen esitteli. Kirsi on asunut 
Askolantiellä 80-luvulta lähtien ja toimi biologian lehtorina Käpylän peruskoulussa 1997-2014. 
Hänen aloitteestaan koulu sai oman 500 neliön viljelypalstan Kumpulan siirtolapuutarhan alueelta. 
Kirsi perusti työtoverinsa kanssa retkeilykerhon yläkoululaisille ja sai monista ansioistaan 
opetusneuvoksen arvonimen vuonna 2020. 

Seuran monivuotinen puheenjohtaja Kalevi Vuorento julistettiin kunniapuheenjohtajaksi. 

Lisäksi julkistettiin 43 toimijaa (31 henkilöä ja 12 tahoa), joille myönnetty kunniakirja 
ansiokkaasta toiminnasta juhlavuoden onnistumiseksi koronan aiheuttamista vaikeuksista 
huolimatta. Luettelo on vuosikokouspöytäkirjan liite (6). 
Puheenjohtaja teki kunniakirjat ja toimitti ne saajille postitse tai  henkilökohtaisesti.   
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Humppila ja sihteeriksi Markku Aho. Osanottajia tässä 
etäkokouksessa oli 23 jäsentä. Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle/uudestaan vuosiksi 2021-
2022 Rosa Aaltonen (uusi), Pekka Haltia, Timo Karlsson, Mervi Mölsä (uusi) ja Kalevi Vuorento. 
 
Hallitus 2021   Toimihenkilöt 2021: 

Tintti Karppinen (puheenjohtaja)  Markku Aho (sihteeri) 

Kille Vuorento (varapuh.johtaja, Facebook) Nökö (Kirsi) Kinnunen (tal.hoitaja, jäsenrek.) 
Markku Aho (sihteeri, 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) 
Jari (Jartsa) Tuovinen (Käpylän kyläjuhlat)   Nettisivut: www.kaupunginosat.net/kapyla 
 

Toiminnantarkastajaksi valittiin Ulla Valkeila ja varatoiminnantarkastajaksi Outi Takkinen. 

 
 10.3. Työryhmät vuonna 2021 
Arkistointi: Pekka Haltia, Timo Karlsson, Tintti Karppinen 
Asukastila: Markku Aho, Pekka Haltia, Esko-Jaakko Lehti ja Mervi Mölsä   
Lippakioski 100: Pekka Haltia, Leo Sundström. Sinikka Varis 
Kaavoitus ja liikenne: Pekka Haltia, Sirkku Lepistö, Hanno Möttölä ja Eea Pekkala-Koskela 
Käpylä 100 vuotta: Puheenjohtaja, hallitus, tuottajat ja Käpylän kulttuuriyhdistys 
Talous ja jäsenistö: Nökö Kinnunen, Esko-Jaakko Lehti, Kaija Rantanen ja Kille Vuorento     
Tiedotus ja viestintä: Bert Bjarland, Tintti Karppinen, Eija Tuomela-Lehti, Kaija Rantanen, 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 
 
10.4. Syyskokous ja hallitus 1.1.2022 alkaen 
Kokous pidettiin Käpylän kirkolla ja etänä 25.11.2021 uusien sääntöjen mukaan ja siinä käsiteltiin 
sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tintti Karppinen ja sihteeriksi 
Pekka Haltia.   
Hyväksyttiin vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2022-2023 valittiin Kai Ovaskainen. Hän kiitti Tintti 
Karppista ansiokkaasta, monivuotisesta työstä koko Käpylän hyväksi ja seuran      
puheenjohtajuudesta, josta hän halusi luopua muiden tehtäviensä takia. 

Hallituksen jäseniksi valittiin toimikaudelle 2022-2023 erovuoroisten tilalle Markku Aho, Sirkku          
Lepistö ja Bert Bjarland uudelleen sekä uusina Pirjo Virtaintorppa ja Jouni Aavaluoma, jotka 
molemmat ovat aiemminkin olleet hallituksessa, mutta luopuneet työesteiden takia. 
Toista vuottaan jatkavat vuoden 2022 Rosa Aaltonen, Pekka Haltia, Timo Karlsson, Mervi Mölsä ja 
Kalevi ”Kille” Vuorento. 
 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Ulla Valkeila ja varatoiminnantarkastajaksi Esko-Jaakko Lehti. 
 
Kokouksen lopuksi puheenjohtaja ilmoitti, että Kumpula-Seura ry on lahjoittanut Käpylä-Seuralle 
200 neliömetriä suomalaista ikimetsää Luonnonperintösäätiön suojeluhankkeeseen. 

 


