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Taivaskallion laskiainen on:
- hevosrekiajelua

- ongintaa
- makkaranpaistoa

- paloautoajelua
- arpajaisia

- hernekeittoa
- kahvia ja pullaa buffetista

- poniratsastusta
- ilmatorjuntaelokuva luolassa

- leijonan ammuntaa
- partiolaisten lettuja

Ja tänä vuonna lisäksi
Mestarilaulajien mieskuoro

TAIVASKALLION LASKIAINEN
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Taivaskallion laskiainen juhlitaan kuudettakymmenettä kertaa!
Laskiaissunnuntain sään en-
nustaminen on vaikeampaa 
kuin arvaaminen, mutta Tai-
vaskallion laskiaisen tunnel-
man tietää: talven hienoin 
ulkoilutapahtuma. Eräs pit-
käaikaisemmista talvitapah-
tumista koko satavuotiaassa 
Suomessa.

Lionsjärjestö, maailman 
suurin palvelujärjestö täyt-
tää sekin tänä vuonna 100 
vuotta. Meneillään oleva 
Punainen sulka –keräys on 
leijonien lahja Suomelle. 
Punainen Sulka toteutettiin 
ensimmäisen kerran v. 1972 
syöpäsairauksien hoidon ja 
tutkimuksen tukemiseksi. 
Monet muistavat vieläkin 
sulkatarran isän auton sivu-
ikkunassa.

Tässä Taivaskallion Laski-
ainen – lehdessä kerrotaan 
nuorten toiminnasta Käpy-
lässä..

On selvää, että yhteiskunta 

ja nuorten vanhemmat tuke-
vat nuorisotyötä. Vapaaeh-
toistoimijat ovat myös hyvin 
tärkeitä: valmentajat, johta-
jat, neuvojat.

Kaikki nuorisotoiminta tar-
vitsee myös rahallista avus-
tusta. Tätä nuorison parissa 
tehtyä työtä – niin tavallista 
nuorisotoimintaa kuin haas-
tavaa ongelmanuorten koh-
taamista - haluavat myös 
leijonat tukea. Ilahduttavasti 
monet alueen yrittäjät otta-
vat nuoretkin asiakkaansa 
huomioon ja järjestävät pal-
veluja juuri heille.

Kaikki leijonien keräämät 
varat menevät sinne, mitä 
varten ne on kerättykin. 
Olemme ylpeitä siitä, että 
tämä maine tulee toistuvas-
ti esille eri mielipidetiedus-
teluissa. Iloksemme monet 
paikalliset liikeyritykset luot-
tavat tähän periaatteeseen ja 
avustavat meitä toiminnas-
samme – mm. ilmoittamalla 

tässä Taivaskallion Laskiai-
nen lehdessä. Punainen sulka 
ilmoituksessa kertoo, että il-
moittaja tukee erityisesti Pu-
nainen Sulka - kampanjaa.

Käpylän Lionsklubi täyt-
tää tänä vuonna 60 vuotta 
ja Taivaskallion Laskiainen 
juhlitaan kuudennenkym-
menennen kerran. Laatu tar-
vitsee tekijänsä. Haluaisitko 
sinä olla se tekijäleijona?

Taivaskallion Laskiainen on 
koko perheen tapahtuma. 
Vuodesta toiseen – säällä jos 
toisellakin – me käpyläläi-
set kipuamme kalliollemme 
viettämään reipasta ulkoilu-
päivää. Tervetuloa sinne ylös 
asti tänäkin vuonna 2017, 
Suomen satavuotisen itse-
näisyyden juhlavuonna. Tai-
vaskallion laella siniristilippu 
hulmullaan juhlistaa tilai-
suuttamme.

Risto Sipilä
presidentti 2012 - 2013

Nuorisotyö tarvitsee osaavan ja välittävän aikuisen lisäk-
si  myös toimintavaroja. Tämän oivalsi K-Supermarket 
Mustapekan kauppias Jouni Ekholm jo kahdeksan vuotta 
sitten ja laittoi pullonpalautusautomaatin viereen laati-
koston, jonne laitetuilla palautuskuiteilla voi tukea pai-
kallisia nuorisojärjestöjä. Mustapekka lisää vielä omalla 
osuudellaan laatikon tuottoa. Myös Käpylän, Metsälän 
ja Oulunkylän lionsklubeilla on yhteinen laatikko omaa 
nuorisotyötään varten. Kauppias Jouni ja  leijonapresi-
dentti Risto myhäilevät Mustapekassa.

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

Myymme vanhat kolikot, setelit, mitalit ja kunnia-
merkit huutokaupassamme asiantuntemuksella. 

Soita ja sovi tapaamisesta, arviointi on maksuton! 
Marko Salonen, Suomen Numismaattinen Yhdistys ry 
- perustettu 1914 puh. 09 662 281 tai 050 588 1105, 

www.snynumis.fi | auctions@snynumis.fi   
Vi betjänar Er gärna också på svenska, 

Juha Halén Tel: 050 577 0301

LOUNAS- & BRUNSSIKAHVILA
CATERINGIA TILAUKSESTA



Käpylän apteekkari Sari 
Kallioinen on innoissaan, 
kun toimittaja kyselee, että 
mitäs apteekki voi tehdä 
erityisesti nuorten hyväksi. 
Vastaus tulee kuin apteekin 
hyllyltä : Ettäkö mitä?

Tärkeintä on varmaan 
neuvontatyö, ihan joka-
päiväisissä terveys asioissa. 
Apteekin henkilökunta on 
kokenutta ja koulutettua, 
ja monesti on helpompaa 
kysyä ratkaisua vaivaansa 
apteekista kuin mennä ter-
veysasemalle.

Apteekit voivat hoitaa mo-
nia ongelmia ilman lääkä-
rin tarkempaa tutkimusta. 
Käsikauppalääkkeistä, siis 
niistä jotka eivät tarvitse re-
septiä, löytyy apu moneen 
vaivaan. Hyviä kipulääkkei-

tä on saatavana, on lääkettä 
myös flunssaan ja vatsavai-
vaan. Toki vaivan mutkis-
tuessa on lääkäriin meno 
aiheellista.

Monet ihon kutinat ja pu-
noitukset hoituvat apteekin 
tuotteilla. Samalla saa myös 
neuvontaa kuinka välttyä 
tulevaisuudessa näiltä han-
kaluuksilta. Myös matka-
apteekin luomisessa on tieto 
tarpeen, ettei ihoaan polt-
taisi tai hiertymiä varpaisiin 
tulisi.

Toimittajan pojat saivat ylä-
asteella kummitädiltään kir-
jan ”Hei beibi mä oon tulta”. 
Mitäs tähän kuumeeseen? 
Apteekista saavat nuoret sek-
sivalistusta ja ohjeita tautien 
välttämiseksi. Ehkäisystä ja 
ehkäisyvalmisteiden käytöstä 
kerrotaan, ja tarpeen tullen 
raskaustesteistä ja jälkiehkäi-
systä. Eikä unohdeta ihmis-
suhdeneuvontaakaan.

Hyvä nuori, tule rohkeasti 
pulminesi apteekin asiak-
kaaksi. Ratkotaan yhdessä 
ongelmiasi, eikä hiiskuta 
niistä kenellekään muille – 
meilläkin on vaitiolovelvol-
lisuus.

Näin siis apteekkari Sari, jut-
tukumppaninaan RS

Apteekin apuja nuorille

Kauppias Olli Runokangas 
vetää molempia K-marke-
teja. Toimittaja kysyy ihan 
ensin, että oletko Olli kah-
den kaupan loukussa vai 
tyytyväinen vetäjä.   Olli 
naurahtaa ja vastaa, että olen 
osani itse saanut valita, toise-
na K-kauppiaana Suomessa 
olen päässyt vetämään kahta 
K-marketia, ja tyytyväinen 
olen.  Osin marketit täyden-
tävät toisiaan, osin taas koko 
tavaravalikoima voidaan pi-
tää laajempana.

Okei, no entäpä mikä on 
parasta näissä marketeissasi? 
- Masurkan kauppiaana olen 
nyt ollut runsaan vuoden 
verran, Heikkilän Antin jäl-
keen. Kaupalla on vanha ja 
pitkään hyvin palveltu asia-
kaskunta, joka osaa vaatia 
ja myös sitä mukaa osoittaa 

Eväitä Masurkasta ja Amerinkulmasta !  

tyytyväisyytensä. Amerin-
kulmahan tuli vasta Siwa-
kaupan yhteydessä Keskolle 
ja minulla on vielä toistai-
seksi aika lailla tekemistä sen 
hiomisessa. 

Mitäpä sitten vastaat noille 
nälkäisille nuorille? - Meillä 
on kaupoissamme lounasate-
riapalvelua, joka on maukas-
ta, vaihtelevaa ja edullisesti 
hinnoiteltu. Molemmissa 
kaupoissa on myös tuore sa-
laattipöytä, kyllä raavas mies-
kin tarvitsee vihannesta ja 
vihreää, ei se ole ainoastaan 
neitosille. Ja hedelmäpuoli 
tarjoaa monipuolisia tuot-
teitaan: omena päivässä pitää 
lääkärin poissa, tuumittiin jo 
muinoin Englannissa. 

Illaksi sitten sopivasti leipää, 
ja mukaan juustoa ja leikke-
leitä, maukkaita ja vähäras-
vaisia. Juomavalikoimasta 
voi valita itselleen sopivaa. 
Pieni iltasynti voisi olla vaik-
kapa tacot tai perunalastut, 
kuinka nyt mielii. Äläkä 
unohda hedelmiä!

Näillä eväillä toivottaa Olli 
nuoret asiakkaansa tervetul-
leiksi.  Sopivaa purtavaa ja 
juotavaa löytyy varmasti!

Kukkakauppa 
Fiori Di Anita

Pohjolankatu 40
00600 Helsinki

puh. (09) 3284 1680

Leikko- ja ruukkukukat
Morsiussidonta

Surusidonta

Suomalaiset lionsklubit 
ovat keränneet vuodesta 
1972 lähtien Punainen Sul-
ka –kampanjoissaan noin 21 
miljoonan euron verran varo-
ja. Niillä on taisteltu syöpää 

vastaan, torjuttu sydäntauteja, 
autettu sotiemme veteraaneja 
ja niillä on tuettu vammaisia 
ja vanhuksia. Edellinen Punai-
nen Sulkakeräys toteutettiin 
vuonna 2006.

Punainen Sulka 2017 on lion-
sien lahja satavuotiaalle Suo-
melle. Keräyksen tuotolla tu-
etaan nuorisotyötä. Nuorten 
syrjäytymisestä on puhuttu 
paljon aina presidentti Sauli 
Niinistöä myöten. Maassam-
me on arvioitu olevan koulut-
tamattomia ja syrjäytymisen 
vaarassa olevia nuoria noin 
40.000. 

Punainen sulka 2017
Maan hallitus on käynnistänyt 
”Nuorten yhteiskuntatakuu”- 
nimellä kulkevan kokeilun, 
jolla on tarkoitus taata kaikille 
nuorille mielekästä tekemistä. 
Yhteiskunnan tarjoama tuki-
verkko ei ole kuitenkaan yksin 
riittävä, vaan lisänä tarvitaan 
paikallistason toimia ja suoraa 
työllistämisen tukemista. 

Tässä työssä leijonat haluavat 
olla vahvasti mukana kerää-
mällä varoja ja palvelemal-
la myös käytännön toimin. 
Nuorissa on tulevaisuus!

Antti Kalliomäki

TV 20 JA KONE
Kodin sähkölaitteiden huoltoa pääkaupunkiseudulla

09 790 676 
Koskelantie 46, Helsinki
tvjakone@gmail.com

Avoinna ma-pe 9-18
Päivystys ma-pe 8-22

TELEVISIOT
KODINKONEET

ANTENNIT
ELEKTRONIIKKA

KÄPYLÄN LUKKO OY
 

Mäkelänkatu 78-82 
00610 Helsinki

puh. (09) 720 6020
 

www.kapylanlukko.fi
 

Avoinna ma-pe 8.00 –16.00



On se kivaa kun osaa tehdä 
kunnon paalusolmun – ei 
pääse purje irti. Ja siansork-
ka pitää tolppakiinnityksessä 
hyvin. Merimiessolmu pitää 
köydet toisiinsa solmittui-
na mutta ämmänsolmu taas 
irtoaa helposti. Minulla on 
noille solmuille ollut käyt-
töä, ja ihailevia katseita on 
tullut -  mistäs sinä noita 
osaat. Nuorena opin parti-
ossa. Niin kuin suunnista-
maankin. 

Partio on nuorisoliike, joka 
perustettiin Englannissa vii-
me vuosisadan alussa ja on 
sittemmin levinnyt kaikki-
alle maailmaan. Partio on 
maailman suurin nuorisolii-
ke, jonka parissa toimii nyt 
45 miljoonaa partiolaista yli 
200 maassa. Suomeen partio 
tuli jo hyvin varhain, vuoden 
1910 paikkeilla.

Liikkeen tarkoituksena on 
kasvattaa lapsista ja nuorista 
vastuuntuntoisia kansalaisia. 
Partio on kaikille avoin ja 
puoluepoliittisesti sitoutu-
maton. Toiminta nojaa par-
tioaatteeseen joka on olen-
naisesti: Ole Valmis!.

Partiolaiset jakautuvat ikänsä 
perusteella useisiin ryhmiin. 
Nuorimmat ovat sudenpen-
tuja, sitten seuraavat  10-12 
vuotiaat seikkailijat, heistä 
tulee 13-15 vuotiaina tarpo-
jia, edelleen iän lisääntyessä 
samoajia ja 18 ikävuoden 
jälkeen vihdoin vaeltajia. Jo 
nimet kuvaavat reviirien laa-

jentumista iän myötä, mutta 
myös sitä että partiolainen 
liikkuu luonnossa jatkuvasti 
ja paljon. 

Partiolaiset kokoontuvat 
viikoittain omalla ”kolol-
laan”. Partiotoiminnassa 
leikitään, lauletaan ja ker-
rotaan tarinoita. Opitaan 
uusia asioita kokemisen ja 
tekemisen avulla. Päätetään 
yhdessä ja jaetaan vastuuta 
yhdessä.  Aina kun voidaan, 
retkeillään luonnossa, vael-
letaan (”haikataan”), yövy-
tään kämpissä tai teltassa. 
Tärkeätä on myös osallistua 
erilaisille leireille: pienille tai 
mahtaville, kotimaassa tai ul-
komailla, kesällä tai talvella.

Käpylässä toimii kaksi par-
tiolippukuntaa, Kuksat ja 
Käpytytöt. Kuksat  perus-
tettiin vuonna 1972, jolloin 
Tapiolan Pojat (1937-1970) 
ja Helsingin Ilvespojat 
(1956-1970) liittyivät yh-
teen. Käpytytöt on perustet-
tu vuonna 1934, ja se on yksi 
Suomen vanhimmista lippu-
kunnista. Kuksia on noin 
230 eri-ikäistä nuorta, tyt-
töjä ja poikia ja Käpytyttö-
jä, ”käppäreitä” on seitsemi-
senkymmentä. Molemmissa 
lippukunnissa toimivat joh-
tajina aikuiset partiolaiset, 
mikä takaa korkeatasoisen 
ja luotettavan toiminnan. 
Kuka muuten tietää, mikä 
kuksa on?

Erään käpytytön kertomus: 
"Mahtavin kokemus parti-

ossa oli  2016 kesällä, kun  
finjamboreella Roihulla oli 
17 000 partiolaista yhdessä 
laulamassa partiolauluja, par-
tiohuivit erivärein heiluen il-
massa. Oli monesta eri maas-
ta, erilaisia ihmisiä, pienestä 
parikuukautisesta vauvasta 
monta vuosikymmentä näh-
neisiin herroihin ja rouviin. 
Tuntui kuin olisimme yhtä 
suurta perhettä.

Ilman tukea ei partio pysty 
toimimaan. Useimmat Suo-
men partiolippukunnat tu-
keutuvat tavalla tai toisella 
seurakuntiin, Kuksat  Ou-
lunkylän seurakuntaan.  Kä-
pytytöt taas toimii itsenäisesti 
ilman erityistä taustajärjes-
töä. He keräävät suurimman 
osan rahoistaan itse tekemällä 
tempauksia, mm. ovat jo yli 
8 vuotta jouluisin olleet pa-
ketoimassa Itäkeskuksen Gi-
gantissa.    
  
Molemmat lippukunnat 
järjestävät toimintansa tu-
kemiseksi myyjäisiä. Kuk-
sien myyjäiset ovat itsenäi-
syyspäivänä  heidän omalla 
kolollaan Käpylän kirkon 
kivijalassa, takapihalla. Käpy-
tytöt  pitävät joulumyyjäiset 
kakkosella tukeakseen ulko-
maanmatkaa; sille tänä vuon-
na lähtee samoajaryhmä Lu-
mikot. Syksyisin, lokakuusta 
alkaen myydään Partiolais-
ten adventtikalenteria ovelta 
ovelle – siispä osta kun joku 
partiohuivinen tarjoaa kalen-
teria ovikellon kilahduksen 
säestyksellä.

Partio - sudenpennuista   

Huonekaluverhoomo ja myynti 
O. Pohjois-Koivisto

Mäkitorpantie 33 Oulunkylä, P. 040 508 7421

Huonekalu- 
verhoilut 
ammatti- 
taidolla

Varaston tyhjennysmyynti



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

Vaelluskenkiä kolon eteises-
sä. Seinällä kello, joka näyt-
tää aina joko liikaa tai liian 
vähän. Löytötavaralaatik-
koon on unohtunut yhdet 
toppahousut, muutamat la-
paset, M65-maastohousut ja 
se yksi leirihuivi kesältä -05. 
Ei sitä taida kukaan enää kai-
vata. Pöydällä narunpätkiä ja 
myrskylyhtyjä – yksi ryhmä 
harjoittelee solmuja, toinen 
on lähdössä viikonlopuksi 
metsään. 

Partio on kasvattanut juuret 
niin syvälle Käpylän maape-
rään, että ne istuvat tiukassa 
kuin polttomerkki kuksassa. 
Kun monilla muilla Helsin-
gin alueilla ollaan aikoinaan 
kipuiltu laskevia jäsenmääriä 
ja partion suosion laskua, on 
Käpylässä riittänyt lähes aina 
innokkaita partiolaisia mel-
kein tungokseen asti. Par-
tion suosiota alueellamme 
ei ole ainakaan vähentänyt 
Käpylän peruskoulun ret-
keilykerho, joka tekee edel-
leen neljä viikonloppuretkeä 
vuodessa ja houkuttelee joka 

kerta mukaansa runsaan jou-
kon retkeilystä ja luonnosta 
kiinnostuneita nuoria. 

Parhaita partiomuistoja kai-
vellessa mieleen tulevat en-
simmäisenä suuret ja näkyvät 
tapahtumat, kuten viime ke-
sän suurleiri Roihu tai jokin 
niistä lukuisista vaelluksis-
ta, joita vuosien varrella on 
tehty. Käpylän Kuksissa elää 
voimakas vaelluskulttuuri, 
ja Suomen kansallispuistoja 
onkin koluttu Lappia myö-
ten, välillä myös melomalla. 
Metsälammen tyyntä pintaa 
katsellessa ei voi kuin kiittää 
itseään, että on tehnyt niin 
loistavan harrastusvalinnan. 

Niin kuin elämässäkin, myös 
partiossa suurin kiitos me-
nee kuitenkin sille hiljaiselle 
ja silti niin tärkeälle työlle, 
jota tehdään arjen lomas-
sa lasten ja nuorten parissa. 
Joka viikko kololla pyörii 
vapaaehtoisvoimin eri-ikäi-
sille lapsille suunnattuja ko-
kouksia, joissa askarrellaan, 
vuollaan, leikitään, pelataan, 

Minä-partiolainen
keskustellaan, harjoitellaan 
ensiaputaitoja ja retkeilytai-
toja, suunnistetaan, leivo-
taan ja siinä sivussa opitaan 
kunnon kansalaisiksi, kun-
non käpyläläisiksi. Loppu-
peleissä ne parhaat muistot 
syntyvät arjessa, tavallisista 
hetkistä. Käydään Pohjolan-
kadun Alepassa ostamassa 
eväitä, syödään ne jo en-
nen kuin ehditään kololle. 
Kaveri vieressä, makoillaan 
kolon sohvalla ja huomaa-
matta kasvetaan aikuisiksi 
yhdessä. Nauretaan niin, 
että vatsaan sattuu. Vaellus 
on pitkä ja vettäkin sataa, 
mutta se tunne, kun pääsee 
perille yöpaikkaan, kun on 
taas kerran ylittänyt itsensä. 
Lämmin kamiinateltta kes-
kitalvella. Metsässä pelataan 
korttia, ei puhuta paljon, ei 
tarvitse välttämättä puhua 
mitään. Partiokaverit, joista 
vahingossa tuli ystäviä, har-
rastus, josta vahingossa tuli 
elämäntapa. 

Riikka Tikkanen, 
Käpylän Kuksat

vastuullisiksi aikuisiksi

Meiltä juhla-, muisto- ja muut tilaisuudet sekä 
lounasravintolapalvelut Helsingissä ja Vantaalla

Gaius ravintolat

www.gaius-saatio.fi/
gaius_ravintolat/

Puh. 050 463 7390 
tai 050 4662310

• Honkanummen hautausmaa,  
Vanha Porvoontie 225, Vantaa

• Käpylä, Pellervontie 39, 
Helsinki

• Malmin hautausmaa,  
Ketokivenkaari 11, Helsinki

• Puotila, Klaavuntie 2, 
Helsinki

Munkkiniemi, Lokkalantie 10,
He l s ink i

Partiolaiset ovat myös yh-
teistyössä Käpylän leijonien 
kanssa. Punavuorelainen 
partiolippukunta Versovei-
kot ja –siskot nostaa  Suo-
men lipun Itsenäisyyspäivän 
aamuisessa juhlatilaisuudessa 
Taivaskalliolla.  Käpylän ja 
Oulunkylän lippukunnat ja-
kavat Taivaskallion Laskiai-
nen lehteä, vahinko vain että 
monet lukkotalot aiheutta-
vat hankaluuksia aika lailla. 
Taivaskallion laskiaistapah-
tumassa partiolaiset sitten 
kiipeävät Taivaskallion laelle, 
jonne pystytetään partiotelt-
ta. Pannukahvin keitto ja le-
tunpaisto aloitetaan ja pian 

ensimmäiset Taivarin juhlijat 
ovat teltalla hakemassa omia 
lettujaan, hillolla. 

Suomen Partiolaiset  - Fin-
lands Scouter r.y. on yhteis-
työssä Suomen Lionsliiton 
kanssa myös nyt meneillään 
olevassa Punainen Sulka 
keräyksessä, joka on liiton 
lahja satavuotiaalle Suomel-
le. Keräyksessä tuetaan val-
takunnallisesti ja toisaalta 
myös alueellisesti monien eri 
järjestöjen tekemää nuoriso-
työtä. Paikallisesti Käpylän 
lionsklubi on jo vuosikym-
meniä avustanut  Kuksia ja 
Käpytyttöjä.

Kuksien yhteystietona email: 
kuksat-hallitus@lista.kuksat.
fi . Käpytyttöjen r.y. yhteys-
henkilö on lippukunnanjoh-
taja Kata, email: kultapuro.
post@gmail.com

Molemmat lippukunnat 
ottavat mielellään vastaan 
uusia partiolaisia, sudenpen-
nuista alkaen. 

Kerran partiolainen –aina 
partiolainen

Risto Sipilä, yhdessä Kuk-
sain ja Käpytyttöin kanssa



Mukana     lasten ja    nuorten     liikunnassa

Käpylän asema,Mäkitorpantie 1, 00620 Helsinki
jouni.ekholm@k-supermarket.fi  |  puh. 020 770 5700

AVOINNA:
ark. 7-22
la 8-20
su 10-20

AVOINNA:
ark. 7-21
la 7-21
su 11-21

Oulunkylän tekojääradan vieressä,
Kisällinkuja 2, 00640 Helsinki
pikkupekka@k-market.com  |  puh. 044 746 2200

Jalkapalloseura Käpylän 
Pallon 60-vuotisjuhlien 
kunniaksi sen nuoriso-
joukkueet voittivat vuon-
na 2016 C15 (Pojat 2001) 
ja B17 (Pojat 1999-2000) 
ikäluokkien Suomen mes-
taruuden. Aktiivisessa seu-
rassa on jäseniä noin 800; 
tyttöjä ja poikia ikäluokis-
sa 3 - 65 vuotta. Varsinaisia 
joukkueita on 30 ja pien-
joukkueita KäPan perin-
teisessä Nappulaliigassa on 
20.

Pyrittiin ehkäisemään las-
ten toimettomuutta

Suurperheisten talossa Mä-
kelänkadun ja Koskelantien 
kulmassa asui 104 asunnos-
sa yhteensä noin 600 lasta. 
Vanhempien keskuudessa 
heräsi huoli lasten ja nuor-
ten vapaa-ajan harrastusten 
laadusta. Pelkona oli toi-
mettomuuden aikaansaama 
pahanteko ja päihteiden ko-
keilu. Niinpä vanhemmat 
perustivat suurperheisten ta-
lolle jalkapalloseuran 1956, 
syntyi Käpylän Pallo – KäPa. 

Samassa pihapiirissä seura 
pitää edelleen toimistoansa. 
Jo toisena toimintavuonna  
alettiin suunnitella nuorim-
pien pelaajien nappulaliigaa 
ja varsinaiset pelit alkoivat 
kesällä 1958. Nappulaliigan 
joukkueet nimettiin Eng-

lannin liigan joukkueiden 
mukaan ja seuroille teetettiin 
esikuvajoukkueiden mukai-
set värikkäät ja seuran logolla 
varustetut pelipaidat. Nuo-
ret pelaajat joutuivat hankki-
maan itse rahaa pelipaitojen 
teettämiseksi mm. keräämäl-
lä jätepaperia ja lumppuja. 
Pienistä puroista syntyy isoja 
summia, kun koko poruk-
ka yhdessä ahkeroi. Nuori 
pelaaja oppi lisäksi arvosta-
maan yhdessä saavutettuja 
hienoja peliasuja. 

Käpylän pallolla oli iso roo-
li Helsinki Cup jalkapallo-
turnauksen perustamisessa 
1976. Seura toimi yhtenä 
turnauksen omistajana vuo-
teen 2011 saakka. Helsinki 
Cup on Euroopan kolman-
neksi suurin jalkapallotur-
naus, ja se järjestetään vuo-
sittain.  Tänäkin vuonna 
heinäkuussa pelataan kuusi 
päivää. Cup on koko per-
heen kesätapahtuma. 

Pelaamiseen tarvitaan  vä-
keä ja tilaa

Käpylän Pallolla on yhdek-
sän työntekijää ja seura on 
sopinut usean nuoren lah-
jakkaan pelaajan kanssa pe-
laajasopimuksen. Joukkueet 
harjoittelevat Kumpulassa, 
Käpylässä, ja Oulunkylässä. 
Miesten edustusjoukkueen 
kotikenttä on Oulunkylän 

urheilupuiston Mustapekka-
areena. Suomen nuorten 
maajoukkueissa ikäluokissa 
U15-U19 on neljätoista  Kä-
Pan pelaajaa, mikä on erit-
täin hyvä saavutus paikalli-
sen seuran toiminnassa. 

Käpylän Pallo rakensi enti-
sen raviradan reunaan ensin 
tekonurmen ja sitten vuon-
na 2006 Juniorihallin, jota 
myös kuplahalliksi kutsu-
taan. Halli on tarkoitettu lä-
hinnä juniorien talviharjoit-
telua helpottamaan. Kupla 
kattaa tekonurmen loka-
kuun puolivälistä huhtikuun 
puoliväliin, puoli vuotta. 
Talvikaudella hallia myös 
lämmitetään olosuhteiden 
parantamiseksi.   

       
 

Käpan nappulaliigan Chelsea-joukkue 1958 : Pauli Silvennoinen pallo sylissään

Hammaslääkärit
Sanni Aho, Katariina Savijoki, Katja Kurhela

Erikoishammaslääkäri
Susanna Paju (iensairaudet)

Suuhygienisti
Maria Jaakkola

Käpyläntie 1 , 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.

T E R V E T U L O A 
uudistettuun kukkakauppaamme
Puutarhakeskus SOFIANLEHTO
Sofianlehdonkatu 12,  
p. 09-790230



Arkisin klo 11-14 
noutopöydästä kotiruokaa

10,30 €

Lähetä juniorit ja seniorit meille syömään, 
kun haluat pitää pyykkipäivän!

Osta 10 kpl lounaslipukkeita 100 €.

Karjalatalo, Käpylänkuja 1 00610

Tulosta ruokalista netistä!
www.ravintolakarelia.fi

Kävimme KäPan ikämiesten 
puheenjohtajan Pauli Sil-
vennoisen kanssa tammi-
kuisena iltana kuplahallilla 
katsomassa nykyNappula-
liigan harjoittelua. Itsekin 
suurperheisten talossa asu-
neena ja yhtenä perheen 9 
lapsesta Pauli aloitti Nap-
pulaliigan pelaajana vuonna 
1958. Futaaminen jatkuu, 
ikämiesten kanssa kokoon-
nutaan joka viikko Käpylän 
kuplahallille.

Tapasimme kaksi reipasta 
8-vuotiasta nappulafutaajaa, 
Rebeccan Kumpulasta ja 
Rafaelin Arabianrannasta. 
Molemmat ovat pelanneet jo 
4 vuotta, eikä innostuneesta 
otteesta päätellen loppua ole 
näkyvissä. Harjoituksia mo-
lemmilla on kolmena iltana 
viikossa. Talvet harjoitellaan 
ja pelataan kuplahallilla, ke-
vään koittaessa päästään taas 
ulkokentille.

Rebeccan ja Rafaelin äänissä 
kuuluu epäilyksen häivää, 

kun Pauli kertoo, että hän on 
alkanut pelata nappuloissa 
jo 60 vuotta sitten, Kahdek-
san vuotiaan näkökulmasta 
tuntuu tuo varmasti aika 
mahdottomalta ajatukselta, 
vaikka Pauli yrittää näytellä 
todisteeksi verkkareidensa 
selässä olevaa pelinumeroaan 
60. Tuskin Pauli  itsekään 
uskoi kesällä 1958, juostes-
saan Raviksen kentälle pääl-
lään upouusi Chelsean peli-
paita, että hän pelaa KäPan 
ikämiesjoukkueessa toppari-
parina kaksosveljensä Laurin 
kanssa kaudella 2017. Olisi-
pa iloinen asia, jos Rebecca 
ja Rafaelkin pelaisivat Käpy-
län kentillä samalla innolla 
vielä 2070-luvulla!

Mitähän Rebecca ja Rafael 
tavoittelevat tulevaisuudessa 
jalkapalloilijana. Rebecca ei 
oikein osannut vastata yllät-
täen tulleeseen kysymykseen, 
mutta Rafaelilla oli selkeä 
näkemys: ”Pelata maailman 
parhaassa joukkueessa”. Se 
kuulostaa hyvältä tavoitteel-

ta. Jalkapallo on kuitenkin 
molemmille jutustelua tär-
keämpää ja juoksu takaisin 
omien joukkueiden kanssa 
harjoittelemaan omalle pe-
lipaikalle tuntuu erityisen 
mieluisalta. 

Jalkapallonappuloiden in-
nokas harjoittelu kuplahal-
lilla virkistää vanhempaakin 
futisvanhempaa.  On ilo 
päästä todistamaan myös 
valmentajien, huoltajien, 
lasten vanhempien ja kaikki-
en KäPan taustavaikuttajien 
tekemää työtä. Ainoastaan 
vapaaehtoistyöllä ja talkoo-
voimin tällaiset ilmiöt voivat 
syntyä ja kukoistaa. Käpylän 
pallon arvokas lapsi- ja nuo-
risotyö on jo elävä osa pai-
kallishistoriaamme.

Teppo Launiainen   
   

Koskelantie 48, Helsinki 61
Puh. 09-752 3003

Käpylän Hammaslääkärit 
Marketta ja Jouko Peltomaa

Nappuloita ja senioreita



FCG Finnish Consulting Group  
on yhdyskuntasuunnittelun,  
konsultoinnin ja koulutuksen  

ykkösnimi. 

www.fcg.fi
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