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1. YLEISET TAVOITTEET  

Käpylä-Seura ry. jatkaa perinteistä ja monipuolista työtään toiminta-alueensa asukkaiden hyväksi. 
Seuraamme toiminta-alueemme kaavoitus- ja liikenneasioita, rakennustoimintaa, päivähoito-, 
kirjasto- ja muuta kulttuuritoimintaa, kouluasioita sekä terveydenhoidon, ympäristön ja 



viheralueiden suunnittelua. Teemme yhteistyötä alueen muiden järjestöjen ja vaikutusryhmien 
kanssa. 

Seura vaikuttaa aktiivisesti monipuolisen väestörakenteen säilymiseen ja ikäjakauman 
tasapainottamiseen. Seura haluaa osaltaan olla turvaamassa toimivia julkisia ja kaupallisia 
lähipalveluita kaikenikäisille alueen asukkaille sekä huolehtia asuinalueemme turvallisuudesta ja 
viihtyisyydestä.  

Seura ottaa kantaa aluettaan koskeviin suunnitelmiin ja hankkeisiin, tekee aloitteita ja antaa 
lausuntoja vireillä oleviin kaavamuutosehdotuksiin.  

Järjestettäviin yleisö- ja keskustelutilaisuuksiin kutsutaan kaupungin virkamiehiä ja 
luottamushenkilöitä sekä muita asiantuntijoita.  

Liikennesuunnittelussa keskitytään turvalliseen jalankulkuun ja pyöräliikenteeseen, 
läpiajoliikenteen melu-, päästö- ym. haittojen minimointiin ja julkisen liikenteen toimivuuteen. 
Ykkösen raitiovaunuliikenteen jatkuminen ja kehittäminen asukkaiden tarpeita vastaavaksi on 
seuralle edelleen tärkeää. 

2. YHTEISÖLLISYYS, KAAVOITUS JA YHTEISTYÖ  

Seura vaalii ja vahvistaa Käpylän yhteisöllisyyttä ja jatkaa entistä tiiviimmin yhteistyötä kaupungin 
päättäjien ja stadiluotsin 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 vaikutetaan laajempiinkin 
hankkeisiin, jotka kytkeytyvät selvästi Käpylän kehittämiseen ja käpyläläisten elinolosuhteisiin.  

Muita keskeisiä hankkeita ovat edelleen Yleiskaava 2050, kaikki liikenne- ja 
liikenneväyläsuunnitelmat sekä viherväyliä ja viheraluekokonaisuuksia koskevat hankkeet. 

2.1. Kylätilahanke 

Käpylä-Seura Seura on yhteisöjäsenenä Käpylän Kylätilayhdistys – Byhusföreningen i Kottby ry:ssä, 
jonka tarkoituksena on hankkia Käpylään kylätila ja ylläpitää sitä Käpylän kaupunginosan 
asukkaiden ja yhteisöjen harrastustoiminnan tukikohtana ja tapahtumapaikkana. 

Seura selvittää ja kartoittaa omalta osaltaan sitä, minkälaista toimintaa todennäköisesti alkuvuonna 
2023 käyttöön saatavassa Käpylän kylätilassa (Pohjolankatu 3, ns. Pellavan taloa) olisi mahdollista 
järjestää. Seura pohtii vuoden aikana myös toimenpiteitä, joilla kylätilan toimintaa voidaan jatkaa 
myös sen jälkeen, kun sen rahoitus OmaStadi -hankkeena päättyy. 

2.2. Mäkelänkadun lippakioski 

Käpylä-Seura jatkaa Mäkelänkadun ja Vaakalinnuntien kulmassa sijaitsevan lippakioskin toimintaa 
myös vuonna 2023. Kioskia pyritään pitämään auki viikoittain ainakin yhden päivän ajan 
loppukeväästä syksyyn. Kioskissa on myynnissä Käpylä-aiheisia tuotteita, kuten kirjoja ja t-paitoja, 
sekä kahvia ja leivonnaisia. 

Tarvittaessa seura kokoaa työryhmän tukemaan kioskia nyt pyörittävien henkilöiden jaksamista. 

2.3. Tuusulanväylän bulevardisointi ja Karjalatalon lisärakentaminen  



Tuusulanbulevardin kaavarunko on valmistumassa vuoden 2023 alkupuolella. Käpylä-Seura jatkaa 
siihen vaikuttamista yhdessä Metsälän, Oulunkylän, Maunulan ja Pakilan kaupunginosayhdistysten 
kanssa. Tavoitteenamme on, että bulevardisoinnin myötä merkittävä osa liikennevirrasta ohjautuisi 
Mäkelänkadun sijasta Veturitielle ja siitä Pasilan kautta Itäväylän ja Nordenskiöldintien suuntiin. 

Seura pyrkii vaikuttamaan myös siihen, ettei bulevardisuunnitelmaan liittyvä lisärakentaminen 
kohdistuisi merkittäville luontoalueille ja että Louhenpuiston ja Taivaskallion alueet rajataan 
rakentamisen ulkopuolelle. 

Vuoden 2023 aikana seurataan lisäksi erityisesti Karjalatalon kaavamuutosta, jolla haetaan 
rakennuksen merkittävää korottamista. 

Käpylä-Seura seuraa edelleen Taivaskalliolla sijaitsevan entisen Käpylän Yhteiskoulun tontin 
kaavamuutoksesta tehtyjen valitusten käsittelyä, ja mikäli valitukset hyväksytään, seura pyrkii 
mahdollisuuksien mukaan tukemaan rakennusten säilymistä koulukäytössä.  

2.4. Kotiseutuliitto, HELKA ja KÄPYNET   

Suomen Kotiseutuliiton ja Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (HELKA) jäsenenä seura on 
mukana näiden toiminnassa ja tiedonvälityksessä sekä osallistuu niiden järjestämiin kokouksiin ja 
muihin tilaisuuksiin.  

Seura jatkaa jäsenenä yhteistyötä KÄPYNET:ssä, joka on Käpylän ja Koskelan alueen toimijoiden ja 
järjestöjen yhteistyöverkosto. 

2.5. Käpylän tunnetuksi tekeminen  

Seuralla on suomen- ja ruotsinkielinen mobiilisovellus päivitetyistä Käpylän kotikaupunkipoluista. 
Polkuihin johtavat QR-koodit löytyvät seuran nettisivuilta ja seuran painattamista lasinalusista, 
joiden myyntiä jatketaan niin kauan kuin alusia riittää. JS-Suomen kanssa tehtyä esitettä jaetaan 
edelleen ilmaiseksi ja esitteen uudistamisen tarvetta selvitetään vuoden 2023 aikana.  

Seuralla on myynnissä myös Käpylä -aiheisia postikortteja, t-paitoja, kasseja, Käpylä-viiriä sekä 
Käpylä-aiheisiä kirjoja, joista erittäin suosittu on ollut uusin Puu-Käpylä 100 vuotta (2020). Seuran 
jäsenille on monista tuotteista alennettu hinta. Käpylä-peliä jäsenet saavat 25 prosentin 
alennuksella.  

3. VUOTUISET TAPAHTUMAT  

Kotiseututietoisuutta ja alueen tunnettavuutta edistetään edelleen järjestämällä jo perinteeksi 
muodostuneita, suosittuja tapahtumia: 

3.1. Siivoustalkoot Käpylässä: Talkoot järjestetään toukokuussa, ja viime vuosina alueen asukkaat 
ovat ottaneet talkoot yhä paremmin omikseen. Seura tukee talkoiden järjestämistä tiedottamalla 
niistä ja tarvittaessa osallistuu niiden organisoimiseen.  

3.2. Kesä alkaa Koskelasta -tapahtuma toukokuussa yhdessä Käpynetin kanssa. 

3.3. Tavaranvaihtopäivät toukokuussa äitienpäivän aattona yhdessä Käpylän klubin kanssa. 

3.4. Ykkösen ratikka-ajelut toreille yhtenä marraskuun lauantaina jouduttiin kahtena vuonna 
perumaan korona takia ja vuonna 2022 puolestaan sopivan kaluston puuttumisen takia. 
Tapahtuman jatkon mahdollisuuksia selvitetään yhdessä Stadin Ratikat ry:n kanssa. 



3.5. Käpylän elävä joulukalenteri 2023 järjestetään perinteiseen tapaan yhdessä lukuisten alueen 
muiden tahojen kanssa. Sille haetaan avustusta Kotiseutuliiton Mestarit & kisällit -hankkeesta, 
mikäli avustusta on jaossa. Vuonna 2023 teemana on monikulttuurisuus. 

3.6. Urbaania urputusta -keskustelutapahtumat elvytetään vuoden aikana. 

3.7. Käpylän kyläjuhlat on käpyläläisiä toimijoita ja asukkaita kokoava tapahtuma, joka järjestetään 
joka toinen vuosi. Seura osallistuu vuonna 2023 pidettävään tapahtumaan. 

3.8. Itsenäisyyspäivän lipunnoston järjestävät yhdessä Käpylä-Seura, Käpylän Lions Club, 
Oulunkylän seurakunta, partiolippukunnat Versoveikot ja -siskot sekä Kuksat. 

Lisäksi selvitetään, onko seuralla tarvetta lähteä koordinoimaan yhteistä kirpputoritapahtumaa. 

4. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ  

Seura tiedottaa toiminnastaan useilla eri tavoilla. Välineitä ja kanavia ovat Käpylä-lehti, seurannetti- 
ja Facebook-sivut, jäsenkirjeet sekä hallituksen jäsenten osallistumiset muiden järjestöjen 
tilaisuuksiin ja toimintaan. Infopisteenä toimii myös Käpylä 100 -kioski, jonne pyritään myös 
saamaan ulkoseinään laitettava ilmoitustaulu. 

4.1. Käpylä-Lehti  

Kustannussopimus Eepinen Oy:n kanssa on alkanut vuonna 1998 ja on voimassa edelleen. Lehden 
päätoimittajana toimii Katariina Krabbe. Lehteä julkaistaan edelleen kymmenen numeroa vuoden 
2023 aikana. Lehteä voi tilata postin kotiin kantona hintaan 25 euroa/vuosi. Jakelua pyritään 
parantamaan yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa. Vanhat Käpylä-Lehden vuosikerrat on luettavissa 
nidottuna kirjastossa.  

4.2. Nettisivut ja Facebook  

Bert Bjarland vastaa seuran suomen- ja ruotsinkielisistä internet-sivuista 
(https://kaupunginosat.fi/kapyla/ ja https://kaupunginosat.fi/kottby/) sekä seuran sähköpostista 
(kapylaseurary@gmail.com).  

Facebookissa on Käpylä-Seura -ryhmä (https://www.facebook.com/groups/393370727447779/). 
Sitä päivittävät Pirjo Virtaintorppa, Jouni Aavaluoma sekä tarpeen mukaan myös muut seuran 
hallituksen jäsenet ja aktiivit. 

4.3. Jäsentiedotteet 

Jäsentiedotteita lähetetään edelleen sähköpostitse ja paperikirjeenä niille, joilla ei ole sähköpostia.    

5. TYÖRYHMIÄ, HANKKEITA  

Seuran 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. 

Ryhmien määrää, tarvetta ja työnjakoa pohditaan vuosittain. 



Vuonna 2023 seura tehostaa jäsenhankintaansa ja teettää myyntiin Käpylä-heijastimia. Heijastimia 
voidaan hyödyntää jäsenhankinnassa jakamalla niitä maksutta vanhoille ja uusille jäsenille. Seura 
esittelee toimintaansa kylätilassa kevättalvella 2023 järjestettävässä tilaisuudessa. 

6. TALOUS, KOKOUKSET JA TILAT  

6.1. Jäsenmaksu ja alennukset  

Seuran talous perustuu jäsenmaksuihin. Tarvittaessa haetaan avustuksia kaupungilta ja eri tahoilta 
erillisiin tapahtumiin ja hankkeisiin.   

Käpylä -tuotteita myymällä kerätään myös edelleen varoja toimintaan.  

Seuran jäsenet saavat alennusta lukuisista Käpylässä toimivien liikkeiden tuotteista ja palveluista, ja 
alennuksista tiedotetaan netissä ja jäsenkirjeissä.  

6.2. Kokoukset 

Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Kokouspaikaksi on vakiintunut Käpylän kirkon kokoustilat. 
Seuran tavoitteena on pitää kokouksiaan jatkossa kylätilassa. 


