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Käpylän leijonat toivotta-
vat taas kaikki käpyläläiset 
ja muutkin laskiaissunnun-
tain ulkoilijat Taivaskalliolle 
viettämään Suomen vanhinta 
yhtäjaksoisesti järjestettyä lei-
jonatapahtumaa! 

Ohjelma on tuttu ja turval-
linen: Tarjoamme edelleen 
hevosajelua, poniratsastus-
ta,  ongintaa, arpajaisia, 
makkaranpaistoa, buffetin, 
hernesoppaa, leijonien sa-
farimetsästystä ja paloauto-
ajelua. Laskiaisena on myös 
ainoa mahdollisuus vuodessa 
tutustua kallion alle louhit-
tuun ammusvarastoon.

Laskiaisen juhlijat ovat tot-
tuneet näkemään kaikkien 
näiden toimintojen luona 
lippalakkeihin ja huomiolii-
veihin pukeutuneita leijo-
nia. Käpylän leijonien lisäk-
si mukana järjestelyissä on 
etenkin Metsälän ja Oulun-
kylän leijonaveljiä sekä leijo-
nien puolisoita, sukulaisia ja 
muita auttajia. Partiolaisilla 
ja palokuntalaisilla on  sa-
malla tilaisuus esitellä omaa 
toimintaansa. 

Tällä pääkirjoituksella on 
juhlakutsun esittämisen li-
säksi kaksi erityistä sanomaa: 

Ensiksi haluan kertoa, miksi 
käpyläläisellä ystäväpiirillä  
lukee lippalakeissa amerik-
kalaisittain ”Lions Club”. 

Me Käpylän leijonat halu-
amme toimia ennen kaik-
kea tässä ja nyt, Käpylässä 
ja Suomessa. Vaikka emme 
juuri Amerikan herroista 
piittaa, nimi ei meitä  pahen-
na.   Amerikkalaiset leijonat 
ovat osanneet organisoida 
vapaaehtoista palvelu- ja 
avustustoimintaa niin hyvin, 
että ”Lions International” 
on maailman suurin palve-
lujärjestö. Koko maailmassa 
meitä on 1,4 miljoonaa ja 
Suomessa 25.000.

Kuulumme tutkitusti maail-
man luotettavimpaan avus-
tusjärjestöön: Tämä tarkoit-
taa meidän kohdallamme 
esimerkiksi sitä, että omat ke-
räyskulumme ovat aina nolla 
euroa. Esimerkiksi lehden 
painatuksella, makkaroilla 
ja hernekeitolla on hintansa, 
mutta euroakaan vaikkapa 
lehden ilmoitustuloista tai 
arpojen hinnoista ei mene 
järjestäjien taskuun tai ”ko-
kouskuluihin”. Aina emme 
tosin pääse edes omillemme. 
Vaikkapa hevosajelun ja  las-
ten onginnan kustannukset 
ovat jo osin suuremmat kuin 

Tervetuloa Taivaskallion laskiaisjuhlaan! 
perimämme maksut, mutta 
meistä lasten riemu on sen 
arvoista.          

Toiseksi haluan kertoa, mitä  
uutta teemme lähivuosina. 

Suomen Lions-klubit ovat 
päättäneet kiittää sotiemme 
veteraaneja erityisellä tavalla. 
Tavoitteemme on tulevina 
vuosina palvella aivan konk-
reettisesti käpyläläisiä sotave-
teraaneja eri tavoin: pitämäl-
lä seuraa, luomalla lumia, 
käyttämällä haudoilla jne. 
Meillä on tiedossamme usei-
ta veteraaneja, mutta meihin 
voi olla myös itse yhteydessä.  

Jokainen suomalainen on 
nähnyt Punaisia Sulkia, sillä 
olemme vuodesta 1972 läh-
tien keränneet sillä tunnuk-
sella peräti 21 miljoonaa eu-
roa hyviin tarkoituksiin. 

Edellinen Punainen Sulka-
keräys toteutettiin vuonna 
2006  ja silloin autoimme 
lastensuojelun avo- ja jälki-
huoltoa. Seuraava kampanja 
alkaa kaudella 2016 – 2017. 
Sen keräyskohteena ovat 
nuoret.

Ensi vuoden Taivaskallion 
laskiainen -lehdessä kut-
summe siis Sinut ja perheesi 

Uutisia Lions-toiminnasta
Perinteinen vanhusten kuljetus  Käpylän kirkon 
joulukahville

Taivaskallion Itsenäisyyspäi-
vän lipunnostossa 2014 piti 
juhlapuheen Kanta Helsingin 
Omakotiyhdistyksen puheen-
johtaja, DI Tuuli Kunnas. 
Hän käsitteli puheessaan mo-
nia käpyläläisiä tällä hetkellä 
askarruttavaa kaupungin tont-
tivuokrien suunniteltua koro-
tusta ja sen vaikutuksia. Hän 
pohti aihetta vuokralaisen mut-
ta samalla myös kansalaisen 
näkökulmasta. Perehtyessään 
vuokrankorotuksen taustoihin 
ja perusteluihin hän oli mm. 
huomannut Helsingin olevan 
vain kohtuullisen ahne, kun se 
aikoo periä pienempää vuokraa 
kuin seurakunnat.  Vuokraton-
tit ja vuokrankorotukset eivät 
myöskään ole itsenäisyydestä 
irrallisia asioita.  Kansalainen 
Käpylän asukkaan tulisi pyrkiä 
käyttämään vaikutusmahdolli-
suuksiaan aktiivisesti.

Perinteinen itsenäisyyspäivä
Taivaskalliolla

Käpylän diakoni Kirsti Kajos ja lion Heikki Oksanen ja 
heidän vieraansa viime joulukuussa Käpylän kirkon lumet-
tomalla pihalla. Olipa onnistuneet joulukahvit, sen kertovat 
ilmeetkin.

jälleen viettämään laskiaista 
kanssamme ja kerromme li-
sää Punaisesta Sulasta. Yhden 
asian tiedämme jo varmasti: 
Meidän keräyskulumme = 0. 

Jos olet kiinnostunut liitty-
mään klubiimme, ota yh-

teyttä minuun tai keneen 
tahansa klubin jäseneen esi-
merkiksi Taivaskalliolla.

Ismo Tuominen
presidentti 2014-2015 
Lions Club Helsinki/Käpylä


