
   KÄPYLÄ-SEURA ry                        
   Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys                 

    Väinölänkatu 8 B, 00610 HELSINKI    

 

 
Liity Käpylä-Seuraan - toimintaa alueen hyväksi jo 80 vuotta! 
 
Tule vaikuttamaan elinympäristöösi ja liity Helsingin vanhimpaan kaupunginosayhdistykseen! Mitä 
enemmän meitä on, sitä paremmin meitä kuunnellaan.  
 
Käpylä-Seuran tavoitteena on toimia yhdyssiteenä käpyläläisten ja 100-vuotiaan alueemme eri 
toimijoiden ja seurojen välillä sekä  

• säilyttää Käpylän asutuksen luonnonläheisyyteen perustuva erikoisluonne 
• vaalia kaupunginosamme kauneusarvoja 
• tukea ja edistää kulttuuri- ja harrastustoimintaa  
• valvoa käpyläläisten etuja ja tiedottaa jäsenille alueen tapahtumista  

 
Käpylä-Seura julkaisee ilmaiseksi jaettavaa Käpylä-Lehteä 10 kertaa vuodessa taloudellisista 
vaikeuksista huolimatta. Seura on Helkan, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n jäsen. 
 
Lisätietoa toiminnasta nettisivuillamme https://kaupunginosat.fi/kapyla, Facebookryhmässä  
Käpylä-Seura tai jäsensihteeriltä Kaija Rantanen p. 050 359 3068  kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi 
 
Liity nyt seuran jäseneksi maksamalla jäsenmaksu 15 € tilille FI81 1239 3000 0560 80 
Muistathan merkitä yhteystietosi (nimi, osoite, puhelin, sähköposti). 
 
TERVETULOA SEURAAN! 
Ystävällisesti  
Tintti Karppinen, puheenjohtaja  
tintti.karppinen(at)iki.fi, p. 0400 794 762 
 
 

 



 

 

 

KOTTBY-SÄLLSKAPET ry                       
 Helsingfors äldsta stadsdelsförening                

 Väinölägatan 8 B, 00610 HELSINGFORS 

 

      

   

Kom med i Kottby-Sällskapet – vi har verkat för Kottby 80 år! 
 

Kom och påverka din boendemiljö – gå med i Helsingfors äldsta stadsdelsförening! Ju fler vi är, 
desto bättre hörs vi. 
 
Kottby-Sällskapets syfte är att verka som en förbindelselänk mellan kottbyborna och olika i Kottby 
verksamma organisationer och föreningar samt att  

• bevara Kottbys speciella karaktär som bygger på närhet till naturen 
• slå vakt om stadsdelens skönhetsvärden 
• understöda och främja kulturell verksamhet  
• bevaka kottbybornas intressen och informera om evenemang i Kottby  

 
Kottby-Sällskapet ger ut lokaltidningen Käpylä-Lehti som utkommer med 10 nummer per år och – 
trots en trängd ekonomi – delas ut gratis i Kottby med omgivning. Sällskapet är medlem i Helka, 
paraplyorganisation för Helsingfors stadsdelsföreningar. 
 
Mera info om vår verksamhet hittar du på vår webbplats https://kaupunginosat.fi/kottby och i 
Facebookgruppen Käpylä-Seura – eller kontakta medlemssekreterare Kaija Rantanen, tfn  
050 359 3068, e-post kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi 
 

Anslut dig genom att betala in medlemsavgiften 15 € på konto FI81 1239 3000 0560 80 
Kom ihåg att meddela dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-post). 
 
VÄLKOMMEN TILL KOTTBY-SÄLLSKAPET! 
Med vänlig hälsning  
Tintti Karppinen, ordförande  
tintti.karppinen(at)iki.fi, tfn 0400 794 762 
 
 
 

 


