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Hyvä Käpylän Pallon ystävä 

 

62 vuotta sitten joukko nuoria poikia katsoi Käpylässä aikuisjoukkueiden pelejä. Lapset olivat innoissaan 
jalkapallosta ja olivatpa he perustaneet pari vuotta aikaisemmin oman seuran, Käpylän Pallon. Pojille ei 
kuitenkaan löytynyt pelivuoroja isompien poikien joukkueista. Niinpä he päättivät perustaa KäPan 
Nappulaliigan. 

Varojen keräämiseksi pojat järjestivät jätepaperinkeräystä. Kaikki olivat mukana, ja kertyneillä markoilla 
saatiin ostettua kankaita ikiomiin pelipaitoihin. Talkooryhmä auttoi pelaajia saamaan pelipaidat ja -housut 
valmiiksi. Pian oli ensimmäisten pelien aika. Ainutlaatuinen Nappulaliiga oli syntynyt. 

Tuskinpa olisivat pojat osanneet aavistaa, millainen seura Käpylän Pallo on yli 60 vuotta myöhemmin. 
Seura on kasvanut yli 800 pelaajan yhteisöksi, jossa lukuisat valmentajat, vanhemmat ja muut 
vapaaehtoiset tekevät päivittäin hartiavoimin töitä hienon lajin parissa. 

Seuramme on nyt kuitenkin suuren haasteen edessä. Koronavirusepidemia koettelee suomalaista 
yhteiskuntaa ja myös urheiluseurat ovat tiukassa puristuksessa. Joukkuetoiminta on keskeytetty myös 
KäPassa, ja seuran talous on koetuksella. Seuran ihmiset tekevät kaikkensa, jotta KäPan yli 60 vuotta 
kestänyt tarina jatkuisi elinvoimaisena myös jatkossa. 

Tarvitsemme kuitenkin apua – emme paljoa, mutta kuitenkin sen verran, että voimme varmistaa seuran 
kriittiset toiminnot koronvirusepidemian aikana ja sen jälkeen. 

Kumpulan uusittu harjoituskeskus, KäPa Campus, aukeaa kesällä. Harjoituskeskuksesta tulee KäPa-koti – 
paikka, jossa seuran innokkaat juniorit voivat jatkossa harjoitella sekä kesäisin että talvisin.  

Asetamme Kumpulaan kunniataulun, joka symboloi seuran historiaa, ihmisiä ja perinteitä. Sitä matkaa, 
jonka yhteisö on kulkenut vuodesta 1956 asti tähän päivään.  

Kiinnitämme kunniatauluun plakaatein niiden henkilöiden ja yhteisöjen nimet, jotka haluavat tukea 
Käpylän Palloa tässä haastavassa tilanteessa ja mahdollistaa seuran elinvoiman säilymisen 
poikkeuksellisen vaiheen aikana ja myös sen jälkeen. Vaihtoehtoina ovat 50 euron, 250 euron ja 500 euron 
lahjoitukset. Kunniataulu paljastetaan harjoituskeskuksen avajaisissa tämän vuoden aikana. 

Lahjoitus on mahdollista suorittaa Käpylän Pallon tilille FI86 4055 0011 5856 56. Voit kirjoittaa 
viestikenttään oman nimesi, mikäli haluat tietosi kunniataulun plakaattiin. Muussa tapauksessa voit 
kirjoittaa viestikenttään ”KäPa”. 

Käpylän Pallo on ollut aina pieni yhteisö, jonka tarina on perustanut yhdessä tekemiseen ja sitoutumiseen. 
Sitä samaa henkeä, jota käpyläläisillä lapsilla oli 62 vuotta sitten, tarvitaan myös nyt. 
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Pentti Korkka     Petri Vanhala   
Kunniapuheenjohtaja    Puheenjohtaja 
Nappulaliigan valmentajana 1968-1973 




