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Tervetuloa Taivaskallion laskiaisjuhlaan! 

Uutisia Lions-toiminnasta

Käpylän Lionsklubin vuosi-
lehti Taivaskallion Laskiainen 
2016 on nyt tässä. Taivari on 
ollut klubimme päätapahtu-
ma jo yli viidenkymmenen 
vuoden ajan.  Sen tuotoilla 
avustamme Käpylän nuo-
risoa ja ikäihmisiä harras-
tuksissaan. Tuemme mm. 
musiikkiopistoa, partiolaisia, 

Käpylän Palloilijoita ja tar-
peen mukaan muitakin tar-
vitsijoita.

Laskiaissunnuntaina on kä-
pyläläisille  Taivaskalliolla  pa-
rin tunnin ajan tarjolla oikean 
soppatykin eli  kenttäkeit-
timen rokkaa - myös ilman 
lihaa.  Grillistä saat Wotkin-

sin  makkaraa, tai hiiligrillaa 
sitä “ihan ite”. Bufetissa on 
tarjolla kahvia ja kuumaa 
mehua ja pullaa. On myös  
arpajaiset, joissa joka toinen 
arpa voittaa. Pikkuväki voi 
onkia suursaaliin ja sitten on-
kin paloautokyydin ja oikean 
hevoskyydin ja toivottavasti 
rekiajelun aika. Ulkoillaan ja 
tavataan tuttuja.

Laskiaisjuhlallamme halu-
amme tuottaa iloa ja huvia 
ja hyvää mieltä käpyläläisil-
le ja ohjata perinteen pariin 
uusia nuoria polvia käpylä-
läisiä. Taivarilla käy isovan-
hempia lapsineen ja heidän 
lasten kanssa, ja onpa neljät-
täkin polvea pongattu vierai-
den joukossa, isomummun 
kanssa yhtäaikaa. Vieraita 
tulee muualtakin Helsin-
gistä, muualtakin Suomesta 
ja muualtakin maailmasta - 
usko eli älä.

Taivarilla myytävät tuotteet 
on saatu yritysten lahjoituk-
sina kokonaan tai osittain ja 

tuotto käytetään lyhentämät-
tä kylän asukkaitten hyväksi. 
Työssä Taivarilla ovat Käpy-
län lionsklubin jäsenet apu-
naan perheenjäsenet ja muuta 
vapaaehtoiset. Myös naapuri-
klubien jäsenet  Metsälästä 
ja Oulunkylästä osallistuvat 
panoksellaan. Me käymme 
sitten vastavuoroisesti heillä 
talkoissa -  viime joulun alla 
olimme lionien Auta lasta-
auta perhettä keräyksessä K-
Supermarket Mustapekassa ja 
joulukuusia myymässä Liike-
keskus Ogelissa.

Taivaskallion laskiainen leh-
den ilmoittajat  ovat tällä 
tavoin tukeneet toimintaam-
me. Myöskin lehden tuotto 
käytetään avustustoimin-
taamme. Niinpä - suosikaa 
tämän lehden ilmoittajia !
Käpylän lionsklubi on osallis-
tunut Oulunkylän seurakun-
nan toimintaan mm. vanhus-
kuljetuksin joulun alla. Me 
osallistumme myös ikäih-
misten auttamis- ja virkistys-
toimintaan uuden Koskelan 

palvelukeskuksen kanssa ja 
virittelemme yhteistyötä Kä-
pyrinteen asukkaiden iloksi.

Punainen Sulka on vuosina 
2016-2017 valtakunnalli-
nen Lions-tapahtuma. Tänä 
vuonna ja ensi vuonna osa 
Taivarin tuotoista ohjataan 
sitä kautta. Kampanjan koh-
de on “Nuorille parempi 
huomen”. Punainen Sulka 
kampanjasta on oma erillinen 
kirjoituksensa  tässä lehdessä.

Käpylän Lionsklubissa on 
parikymmentä iloista veik-
koa ja uusia jäseniä valitaan 
joukkoon. Nykäisepä hihasta 
Taivarilla; keltainen lippis ja 
huomioliivi Lions Käpylä ja 
Punainen Sulka.

TAPAAMME TAIVARILLA 
Laskiaissunnuntaina 7:s hel-
mikuuta klo 12. 
TERVETULOA !

LC Helsinki Käpylä
Juhani Lohikoski
klubipresidentti 2015-16

Punainen Sulka 
on  Lionsliiton 100-vuo-
tisprojekti,  kohderyh-
mänä syrjäytyvät lapset 
ja nuoret.

Lionstoiminta täyttää 100 
vuotta 2017. Suomen Lions-
liitto järjestää 2016-2017 Pu-
nainen Sulka keräyksen, joka 
suunnataan kansallisten nuo-
risotyötä tekevien järjestöjen 
kautta suoraan edistämään 
nuorten syrjäytymisen eh-
käisemistä. Arvioidaan, että 

an tohtori, historiantutkija 
Mikko-Olavi Seppälä.  Hän 
käsitteli puheessaan Käpylän 
rakentumista 1900-luvun 
alkuosassa Helsingin ääri-
laidan kaupunginosana, jo-
hon jo tuolloin kulki kuiten-
kin ratikka. Oulunkylä oli 
vielä oma kuntansa aseman 
seudun kyläkeskuksineen. 
Taivaskallion olivat venäläi-
set linnoittaneet 10-luvulla 
saksalaisten maihinnousun 
pelossa. Käpylä profiloi-
tui työläiskaupunginosana, 
mutta myös valkoisilla oli 
siellä oma sijansa. Yhdessä 
pystyttiin kuitenkin elä-
mään, mistä on osoituksena 
puhujan omien isovanhem-
pien  tarina.  Yhdistävä asia 
oli  myös urheilu, ja kolme-
kymmenluvun kuluessa ryh-
tyivät punaiset ja valkoiset 
urheiluseurat enenevästi yh-
teistyöhön. Rakennettiinpa 
Taivaskalliolle hyppyrimäki-
kin 1928.  Nyt 2010-luvulla 
tarvitaan taas kerran kansal-
lista yhtenäisyyttä - tämän 
päivän monien ongelmien 
puristuksessa. 

noin 40 000 nuorta on vaa-
rassa jäädä vaille koulutusta 
ja sen mahdollistamaa siirty-
mistä työelämään. 

Riittävä koulutus on välttä-
mätön edellytys työelämään 
siirtymiselle ja siellä menesty-
miselle. Vain yhteisten pon-
nistusten kautta ja tukemalla 
suoraan yksittäisiä koulutuk-
sen piiristä syrjäytyviä nuoria 
voimme turvata heille mah-
dollisuuden osallistua yhteis-
kuntamme rakentamiseen. 
Tässä työssä tarvitsemme 
kenttätyössä toimivia nuor-
ten omia järjestöjä. Niiden 
tukeminen on tehokkainta  
nuorten syrjäytymisen vas-
taista työtä.

Punainen Sulka keräys käyn-
nistyy maaliskuussa 2016. 
Tasavallan Presidentti toimii 
keräyksen suojelijana.  Kerä-
yksen tuotto luovutetaan ko-
timaisille nuorisojärjestöille, 
jotka toimivat myös yhteis-
työkumppaneina Lionsliiton 
kanssa. Näitä järjestöjä  ovat 
mm. Tukikummitoiminta, 
Suomen Lasten ja Nuorten 
säätiö, Partiolaiset, Aseman 

lapset, Näkövammaisten Kes-
kusliitto, Nuorten Mielen-
terveysseura, päihdejärjestö 
EHYT sekä Lionsliiton oma 
Quest-koulutustoiminta. 
Jokaisella järjestöllä on oma 
selkeästi kohdennettu projek-
ti, jolla vahvistetaan syrjäyty-
misvaarassa olevien nuorten 
mahdollisuutta oman elä-
mänsä järjestämiseen.

Suomen Lionsliitto on to-
teuttanut Punainen Sulka  
keräyksiä jo vuodesta 1972 al-
kaen. Niissä on kerätty varoja 
kaikkiaan noin 21 miljoonaa 
euroa. Keräysten kohteena 
ovat aiemmin olleet mm. 
syöpätautien torjunta, sydän-
tautien ehkäisy,  vammaisten 
ja vanhusten auttaminen, so-
tien veteraanien tukeminen. 
Edellinen Punainen Sulka 
kampanja toteutettiin vuon-
na 2006.

Perinteinen itsenäisyys-
päivä Taivaskalliolla

Taivaskallion itsenäisyyspäi-
vän lipunnoston juhlapu-
hujana oli v 2015 filosofi-



KÄPYLÄN PONTEVAT YRITTÄJÄNAISET  

Pohjolanaukion kupeessa 
on pian viisi vuotta ollut 
käpyläläisten ilona kuk-
kakauppa Fiori Di Anita 
ja sen kauppias iki-ihana 
Anita. 

Erilaiset juhlien ja arjen 
kukkakimput ja -sidonnat 
ovat keränneet paljon kii-
tosta laajassa asiakaskun-
nassa. Varsinkin näin mies-
leijonalle Anitan kokemus 
ja osaaminen on osoittau-
tunut arvokkaaksi avuksi. 
Kun muutamalla sanalla 
kuvailee kukkien saajaa, 
aina onnistuu ja kukkien 
antajan suosio on taattu. 
Ja vielä kun muistaa antaa 
juhlapäivien tilauksen joi-
tain päiviä ennen tarvetta, 

Meille käpyläläisille on lä-
hes 30 vuoden aikana tul-
lut tutuksi Luontaistuo-
tekeskus Oy:n myymälä 
Masurkan talossa, apteekin 
vieressä. Sen omistaja Seija 
Vesanto (kuvassa vasem-
malla) on työskennellyt 
luontaistuotteiden parissa 
jo 47 vuotta. Alan kauppi-
ailla on usein pitkä koulu-
tus takanaan, ja Seijallakin 
on alan korkein koulutus, 
fytonomin tutkinto.

Seijan monivuotinen yh-
teistyökumppani ja taus-
tatuki on Hankintatukku 
Oy:n viestintäpäällikkö 
Pirjo Toivokoski (kuvassa 
oikealla). Hän tuli luon-
taistuotealalle vuonna 1982 
valmistuttuaan ravitsemus-
tieteen maisteriksi.

Näiden kahden naisen kan-
nanotot - tutkittuun tie-
toon perustuvat - poistivat  
lehden toimittajan loput-
kin luontaistuotteita kos-
kevat ennakkoluulot. Eri-
tyisesti Keski-Euroopassa 
terveysalan ammattilaiset 
suhtautuvat usein myön-
teisemmin kuin Suomessa 
luontaistuotteisiin ravin-
non täydennyksenä ja myös 
tukena "kovan" lääkehoi-
don rinnalla. Viime vuosi-
na kuitenkin myös meillä 
Suomessa ovat ennakko-
luulot alkaneet hälvetä. 

Luontaistuotteita käyttivät 
aluksi, noin 50 v sitten, 
lähinnä kasvissyöjät.  Tä-
nään jo 60-70 prosenttia 
suomalaisista käyttää ra-
vintolisiä ym. luontaistuot-

teita. Myös  lääkärikunnan 
nuorempi sukupolvi omak-
suu helpommin ns. Saksan 
mallin, missä hoitoja usein 
aloitetaan pehmeämmin 
luontaistuotteilla,  ilman 
farmaseuttisten lääkkeiden 
mukanaan tuomia mahdol-
lisia sivuvaikutuksia. Luon-
taistuotteilla voidaan usein 
myös täydentää lääkehoito-
ja. Apteekkien kanssa on-
kin runsaasti yhteistyötä.

Seija Vesanto kertoo, että 
hänellä on hyllyssä noin 
1000 eri tuotetta tervey-
den ja hyvinvoinnin tueksi.  
Hankintatukku Oy valmis-
taa Karkkilassa sijaitsevassa 
lääketehtaassaan noin 200 
valmistetta, lähinnä ravin-
tolisiä, kuten vitamiini-, 
mineraali- ja hivenaineval-
misteita). Yritys työllistää 
85 henkeä. Yritys myös vie 
tuotteitaan yli 30 maahan. 

Seija ja Pirjo kertovat, että 
erityisesti ihon ja hiusten 
hyvinvointiin tarkoitetut 
ravintolisät ovat nykyään 
kysyttyjä, esimerkkeinä 
Vivania® Beauty Shot kol-
lageenijuoma sekä Evonia® 
ravintolisät hiusten hyvin-
voinnille. Kuluttajat arvos-
tavat myös ravintolisien 
kotimaisuutta. 

Seppo Kauppila
 
  

RAVINNON TÄYDENNYSTÄ JA MUUTA 
ASIAA LUONTAISTUOTEALASTA

saa valmiit kukkakimput 
noutaa jonottamatta ruuh-
kan ohi.

Laskiaissunnuntaita Ani-
ta viettää työn touhussa 
liikkeessään. Hän kertoi 
juhlistavansa Taivaskallion 
laskiaistapahtumaa jaka-
malla päivän aikana joka 
kymmenennelle asiakkaal-
leen 20 euron lahjakortin 
aina sadanteen asiakkaa-
seen saakka. On suoras-
taan harmillista, että me 
leijonat emme todennä-
köisesi ehdi Anitaa terveh-
timään sunnuntaina, mut-
ta onneksi tilaisuus tulee 
taas heti laskiaisen jälkeen.  

Teppo Launiainen

ANITAN KUKKAKAUPPA 
- FIORI DI ANITA

Käpyläntie 8, puh. (09) 791 335
www.kapylanapteekki.fi
Palvelemme ma-pe 8.30 -19, la 9-16

Käpyläntie 8, puh. (09) 791 335
www.kapylanapteekki.fi
Palvelemme ma-pe 8.30 -19, la 9-1622



EERO NELIMARKAN  TAIDE 
 

Huonekaluverhoomo ja myynti

O. Pohjois-Koivisto
Kuvan kalusto, Emma-tuolit ja 
yksittäiset tuolit 
50 % alennuksella
Laaja kangasvalikoima
Avoimet ovet 
28.-30.11. klo 12-18
Tällöin tilatuista kankaista 
20 % alennus

Mäkitorpantie 33 ja 40, Oulunkylä, p. 040 508 7421

Arkisin 7-21, lauantaisin 8-21, sunnuntaisin 10-20

Ylinnä ”Omakuva ikkunan edessä”, 1922. Kuva Riitta Nelimarkan arkistosta.

Alla Puu-Käpylän kuvassa vuodelta 1926 näkyy puuton Pohjolankatu - Eero 
Nelimarkan asuintalo merkittynä nuolella  



METSÄLÄN AUTOHUOLTO

Asesepänkuja 2
00620 Helsinki
puh. 757 0441
0400 728 233
www.metsalanautohuolto.fi 

KÄPYLÄN FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Fysikaaliset hoidot, hieronta
Veteraanikuntoutus

Akupunktio
Kinesioteippaus

JUHANA-HERTTUAN TIE 9, 00600 HKI
PUH. 799 082, AVOINNA 8.00-20.00

Kukkakauppa 
Fiori Di Anita

Pohjolankatu 40
00600 Helsinki

puh. (09) 3284 1680

Leikko- ja ruukkukukat
Morsiussidonta

Surusidonta

 

  
Hotellin henkilökunta 

toivottaa iloista 
laskiaisriehaa!

Tarjouksessa kuumaa kaakaota ja 
laskiaispullia laskiaissunnuntaina.

Ravintola Puistossa on tarjolla uusittu A la 
carte -lista aina maanantaista lauantaihin.

Tunnettu kuvataiteilija 
Eero Nelimarkka (1891-
1977) asui vuosina 1921-
1930 Käpylässä osoitteessa 
Pohjolankatu 41, nykyisen 
Alepan viereisessä talossa. 
Noina vuosina syntyivät 
kaikki hänen neljä lastaan. 
Rankka  elämänvaihe oli 
kuitenkin  hänen taiteensa 
nousukausi.

Eero Nelimarkka maksoi 
3000 markan osuusmaksun 
Pohjolankatu 41 asunnosta 1
vuonna 1921 ja muutti siihen 
vaimonsa Saiman kanssa. Tai-
teilija oli silloin 30-vuotias. 
Hän oli pari vuotta aikaisem-
min avioitunut alahärmäläi-
sen talollisen tyttären  kanssa.  
Ennen  Käpylään muuttoaan 
he olivat asuneet Oulunkyläs-
sä  kirjailija Larin Kyöstin ali-
vuokralaisena.

Käpylässä alkoi Nelimarkan 
erittäin tuottelias kausi. Ah-
keruuden yhtenä syynä oli se, 
että hänen  oli tienattava pys-
tyäkseen elättämään perheen-
sä.  Perheen neljä lasta, Jaak-
ko, Helena, Antti ja Tuomas  
syntyivät  näet juuri noiden 
yhdeksän Käpylän vuoden ai-
kana.

Taiteilijan elämää

Antti Nelimarkan tytär,  tai-
teilija, professori Riitta Neli-
markka kertoo: ”Eero isoisä-
ni ei juuri puhunut Käpylän 
ajasta.  Vaikka Käpylän kausi 
oli erittäin tuottoisa ja taiteel-
lisesti merkittävä, oli sen vai-
keutena epäilemättä sovittaa 
perhe-elämä, neljä pientä lasta 
ja taiteilijan kutsumus. Tänä 
aikana hän matkusti etsimään 
työrauhaa Pariisista.” Pariisissa 
hän toki oli jo aiemminkin 
käynyt. 

Niinpä perhe muutti 20-lu-
vulla ajoittain Alahärmään 

Saiman veljen luo. Myöhem-
min Nelimarkka rakennutti 
1930 vanhempiensa kotitilalle 
Alajärvelle huvilan ja 60-lu-
vulla arkkitehti Hilding Eke-
lundin piirtämän Nelimarkka-
museon. Museo on jo pitkään 
kantanut Etelä-Pohjanmaan 
aluetaidemuseon titteliä.

Ajan taiteilijoiden tapaan siis 
Eero Nelimarkkakin työsken-
teli uransa alusta alkaen kaiken 
kaikkiaan  paljon ulkomailla. 
Työskentely oli rankkaa niuk-
kojen olojen vuoksi. Hän jopa 
sairastui ja  joutui erään mat-
kan jälkeen keuhkotautiparan-
tolaan, kuitenkin jo ennen Kä-
pylän aikaa.  Toivuttuaan hän  
esitteli siihenastisen työnsä tu-
lokset 115 taulua Strindbergin 
taidesalongissa 1920. Kriitikot 
olivat suopeita tätä tyylillisesti 
ns. Marraskuulaisten ryhmään  
kuuluvaa taiteilijaa kohtaan. 
Maalaukset eivät kuitenkaan 
tahtoneet myydä.  Mutta  sa-
longin johtaja Arvid Lydecken 
osti koko  näyttelyn  25 000 
markalla. 

Käpylän kaudella  Nelimarkka  
piti monia huomattavia näyt-
telyitä, mm. 1926 Stenmanin 
taidesalongissa retrospektii-
visen näyttelyn, jossa oli 111 
työtä. Hän oli pystynyt koko-
amaan itsensä, vaikka oli pari 
vuotta aikaisemmin joutunut 
hoidattamaan hermojaan sai-
raalassa, rasittuneena kotielä-
män rauhattomuudesta.

Muotokuvia, interiöörejä, 
myöhemmin lakeuksia

Riitta Nelimarkan, Jaakko 
Seeckin ja Pekka Suhosen toi-
mittamassa Eero Nelimarkka 
- kirjassa on useita Käpylän 
kauden maalauksia. On  hie-
noja interiöörejä, joissa esiin-
tyy mm. Käpylän puutalojen 
kuusiruutuinen ikkuna, edes-
sään jokin ihmishahmo.  Maa-

lauksessa Taiteilijan koti näkyy 
viitteellisesti Pohjolankadun 
puutalorykelmää, jossa aika-
laiset huomasivat sukulaisuu-
den  kaksivooninkisten poh-
jalaistalojen kanssa.  Erityisen 
herkkiä ovat kuvat nukkuvista 
lapsista.  Nelimarkkahan oli 
loistava muotokuvamaalari. 
Vaimostaan Saimasta hän teki 
Käpylän vuosinaan useita sä-
vyltään vaaleita, herkkiä muo-
tokuvia.

Maalauksissa esiintyy  myös 
pohjalaismaisemia, lakeuden 
näkymiä. Niistä tuli Eero Ne-
limarkan tavaramerkki - ne 
olivat käsite jo hänen elinaika-
naan, suuren yleisön rakasta-
mia taideteoksia.

Riitta Nelimarkka kirjoittaa, 
että taiteilijaa on pidetty ”tyy-
pillisen” Pohjanmaan kuvaa-
jana. ”Mutta”, Nelimarkka 
jatkaa: ”Pikemminkin voisi 
sanoa, että hän loi eurooppa-
laisella modernismillaan uu-
den kuvan Pohjanmaasta.”

Myöhemmin Eero  Nelimark-
ka asui mm. Töölönkadulla ja 
taiteilijakoti Lallukassa.

Ehkäpä voimme nurkkapat-
rioottisesti täällä Käpylässä 
ajatella, että ainutlaatuinen 
Puu-Käpylämme oli innoitta-
va miljöö Eero Nelimarkalle. 
Hän pystyi  täällä asuessaan 
luomaan monia taiteellisesti 
kestävimpiä teoksiaan.

Riitta Pyysalo

NOUSUUN KÄPYLÄN VUOSINA



Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA
Hammaslääkärit
Sanni Aho, Katariina Savijoki,
Katja Kurhela
Erikoishammaslääkäri
Susanna Paju (iensairaudet)
Suuhygienisti
Maria Jaakkola

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

Vanha, kellastunut Hesa-
ri  pisti silmääni Kivikon 
kaatopaikalla: tuo aarre 
pitää korjata talteen.

Numero oli joulukuun 
3 :nnelta päivältä 1976. 
Pääotsikko oli: Pankki-
ryöstö Käpylässä. Niin 
mielenkiintoinen juttu, 
että tapahtuman historiaa 
täytyi selvittää. Ja sehän 
onnistuikin hyvin. Ilmeni 
nimittäin, että ryöstetyn 
Helsingin Osakepankin 
(HOP) Käpylän kontto-
rin johtajana toimi silloin 
pankinjohtaja Kalervo 
Pelkkikangas, joka on Kä-
pylän Lionsklubin jäsen. 

Veli  Pelkki, kerropa nyt 
tapahtumasta! Ensinnäkin, 

K-supermarket Mustapekan kauppias Jouni Ekholm 
hymyilee kilpaa pakkaspäivän auringon kanssa. Ja syy-
täkin on. Hän saa ensimmäisenä Keskon kauppiaana 
johtaakseen toisen, samalla alueella olevan K-marketin. 
Se sijaitsee Oulunkylän luistinradan vieressä Patolassa. 
Sen nimeksi tulee Pikkupekka. Se on kuitenkin  ihan 
täysverinen palveleva K-market. Tarvittaessa isove-
li Mustapekka auttaa puolentoista kilometrin päästä. 
Pakkasaurinko voi myhäillen havainnoida kehitystä.

Pikkupekka
 avaa 10.3.2016

missä tuo HOP:n konttori 
sijaitsi? 
- Konttori sijaitsi Pohjolan-
katu 1:n nurkassa, kulmit-
tain Kalervonkadulle.  

Mitäpä muistat, kuinka ta-
pahtumat alkoivat. 
- Pankkiin tuli kaksi naami-
oitua miestä, jotka vaativat 
saada rahat mukaansa. 

Kuka teki hälytyksen? 
- Tiskin takana ollut pank-
kivirkailija, jonka nimeä 
en nyt muista, painoi häly-
tysnappia, jolloin kello soi 
minun huoneessani ja myös 
Haagan poliisilaitoksella.  

Mitäs sitten tapahtui? 
- Minä ryntäsin huonees-
tani ulos ja ehdin nähdä 
takaapäin kahden miehen 
pakenevan ovesta ulos ka-
dulle, mutta en enää nähnyt 
minne he sieltä menivät. 
Ilmeisesti pakenivat autol-
la. Niinpä palasin pankkiin 
takaisin. 

Tulivatko poliisit piankin? 
- Kyllä minusta tuntui, että 
tulo kesti ja kesti, vaikka 
todellisuudessa he olivat 
paikalla noin 10 minuutis-
sa. Sitten asiat siirtyivätkin 
heidän haltuunsa. 

Mitä ryöstäjät saivat saaliik-
seen? 
- Saalis oli aika vähäinen, 

noin 10 000 markkaa, pan-
kissa ei sinä päivänä ollut 
paljoakaan käteistä rahaa. 
Täytyy muistaa, että tuol-
loin kaikki rahaliikenne ta-
pahtui käteisellä. 
 
Saatiinko ryöstäjät kiinni? 
- Muistaakseni he löytyivät 
erään toisen, muualla tapah-
tuneen ryöstön yhteydessä.

Tämä ensimmäinen HOP:n 
ryöstö  1976 on jo muis-
toistakin menneisyyteen 
haipunut. Paljon paremmin 
muistetaan Käpylän toinen 
pankkiryöstö 1985, muuten 
samaan HOP:n konttoriin. 

Nykyään ei pankkiryöstöä 
kannata harjoittaa Käpyläs-
sä. Täällähän ei ole enää yh-
tään pankkikonttoria.    

Risto Sipilä

Kuinka pankki ryöstettiin Käpylässä 
– ensimmäisen kerran



Arkisin klo 11-14 
noutopöydästä kotiruokaa

10,20 €
Karjalatalo, Käpylänkuja 1 00610

Tulosta ruokalista netistä!
www.ravintolakarelia.fi

Lisäksi tarjoamme pito- ja juhlapalvelua sekä tilauksesta 

leivonnaisia, lounasannoksia, ruokaa, salaatteja ym. 

Noutolounaspöytä 

Puu-Käpylässä, Pellervontie 39 A

Ma-pe klo 11–13.30, su 12–14, 

muina aikoina tilauksesta

Puotilassa, Klaavuntie 2

Ma-pe, su ja pyhäpäivinä klo 12–13.30 

muina aikoina tilauksesta

Heseva-lounasravintola  tarjoaa maukasta 
kotiruokaa noutolounaspöydästä.

Maukasta kotiruokaa

 
 

0102732270

Eläkeläisille ja opiskelijoille

 edullisempi hinta

 (ei mukaan pakattaville)

  

Puotilassa, Klaavuntie 2Puotilassa, Klaavuntie 2

Tiedustelut: 

Maalaiseläimiä kaupunkilaisympäristössä 
Kilipukkien ”äiti” Eero Kivenoja kertoo: asuimme sota-aikana Tähtitie 4:ssä.  Silloin 
oli monessa Taivaskallion talossa hyötykotieläimiä. Meille tuli eräänä 40-luvun kesä-
nä kaksi kilipukkia. Ne tuli ihan pieninä vohlina. Me ei annettu niille nimiä, ja minä 
vain opetin ne seuraamaan kutsua mää bää vuohien kielellä. Koko kesän ne sitten 
seurasivatkin minua, ja tulivat luokseni tuolla kutsulla. Talven myötä ne muuttivat 
sitten jonnekin muualle……

Matti Pyysalo onnistui valokuvaamaan Suomessa hyvin harvinaisen valkopäätiai-
sen viime syksynä  Helsingissä.  Laji on peräisin Siperian eteläpuolelta. On esitet-
ty, että viimeinen jääkausi eristi sinitiaisen ja valkopäätiaisen eri lajeiksi. 

MYÖS DIOISTA 
JA NEGOISTA!



FCG Finnish Consulting Group  
on yhdyskuntasuunnittelun,  
konsultoinnin ja koulutuksen  

ykkösnimi. 

FCG – Hyvän elämän tekijät 
www.fcg.fi

Markus Packalenin musiikilla 
höystetty uutuuskomedia 
on kevään naurupommi. 

Ihastuttavat näyttelijät Mira 
Kivilä ja Anneli Ranta. 

esittävä kahta viehättävästi 
varttunutta ja omaperäistä 
naista, joille elämä maistuu 

suurina ja mehevinä 
annoksina vielä elonkierron 
kallistuessa auringonlaskua 

kohden. Säestyksestä 
vastaa Petteri Hautala.

Uskottava, koskettava ja 
hervottoman hauska
komedia kahdesta 

erilaisesta naisesta ja 
ystävyydestä. Mitä kaikkea 

ystävyys sisältää? Voiko 
katkenneen ystävyyssuhteen 

solmia uudestaan? 
Mitataanko tosiystävyys vain 

epäonnen hetkellä? 
Kestävätkö ystävät myös 

toisensa onnen ja 
onnistumisen?

Esitykset
21.4. ja 22.4.

Esitykset 
12.2. ja 4.3.

Arsenikkia ja vanhoja hittejä Hyvässä nousussa

A N N A  E L Ä M Ä N  V I E D Ä
Vuokraa oma koti: 
sato.fi

59m2

Neea, Sami, Joanna, Jasmin ja kissat Torsti ja Touho
Perhe-elämän ehdoilla SATO VuokraKodissa.




