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Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 9, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2. 
Puheluhinnat 020-alkuisiin numeroihin matka- ja lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24 %). 

KIINTEISTÖNVÄLITYKSEN PARHAAT PALVELUKSESSASI.
Pyydä meidät arviokäynnille jo tänään!

ELÄMÄSI TÄRKEIN KAUPPA. 
SINÄ PÄÄTÄT, KENET VALITSET.

MALMI | Kauppakeskus Malmin Nova
Malminkaari 13–19, katutaso
00700 Helsinki
puh. 020 780 3680   

OULUNKYLÄ | Liikekeskus Ogeli
Kylänvanhimmantie 29
00640 Helsinki
puh. 020 780 3280

61. kerta!



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
        
	 Julkaisija					Lions	Club	Helsinki	/	Käpylä	ry.					www.verkkoviestin.fi/lionshkikapyla
	 Presidentti:	Teppo	Launiainen					Sihteeri:	Kauko	Hämäläinen
	 Rahastonhoitaja:	Aimo	Linkosalmi
	 Toimitus:	Risto	Sipilä,	Ismo	Tuominen, Teppo	Launiainen.	Valokuvat	Lionien	arkisto	ym.	
	 Painos	9.000	kpl.	Lehtemme	ilmoittajat	edustavat	meille	tärkeitä	palveluja.	
	 Nuorisotyötämme	ovat	tukeneet	myös	Jumbon:	CityMarket, Seven Art, Laatukoru, Spirit  
    Store, Timanttiset sekä Ogelin: Lankamaailma.

Käpylän leijonat toivottavat koko perheen tervetulleeksi 11.2.2018 
laskiaissunnuntain viettoon! 

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

Klo 12–14 ovat Taivas-
kallion juhlakenttä ja 
Onnenpuiston kenttä  
jälleen täynnä iloista toi-
mintaa ja hyörinää. 

Taivaskallion laskiainen 
on perinteisesti perheiden 
pienimmille hevosajelua ja 
poniratsastusta, leijonan-
metsästystä ja ongintaa. 
Jännittävä elokuvaesitys 
vanhassa yläkentän kalli-
oluolassa houkuttaa roh-
keimpia, ja paloauto ottaa 
kyytiinsä halukkaat On-
nenpuistossa. Aikuisem-
mille juhlijoille jännitystä 
tuo arpajaiskoju - joka toi-
sella arvalla voittaa palkin-
non. 

Tilaisuuden avaa juhlal-
lisesti klo 12 yläkentällä 
esiintyvä mieskuoro Mesta-

rilaulajat. Mäkeä laskemme 
jos lunta on, ja kun vilu, 
nälkä tai jano yllättää, on 
tarjolla kuumaa ja kylmää 
mehua, kahvia, pullaa, 
hernekeittoa tai grillimak-
karaa. Tuosta kaikesta on 
mukava laskiaissunnuntai 
tehty jo 60 kertaa aiem-
minkin Taivaskalliolla.  

Raitiolinja ykkösen reit-
ti muuttui viime syksynä. 
On ilahduttavaa, että lin-
jan käyttöaste on noussut 
kaikista Helsingin raitiolin-
joista eniten. Koskahan ete-
nee suunnitelma ykkösen 
reitin jatkamisesta Pohjo-
lanaukiolta. Käpylän asema 
on tulevaisuudessa keskei-
nen joukkoliikenteen sol-
mukohta, joten olisi melko 
luontevaa, mikäli reitti jat-
kuisi vaikkapa sinne. Tänä 

vuonna Taivaskalliollekin 
on mahdollisuus tulla las-
kiaissunnuntaina raitiovau-
nulla, jopa Kaivopuiston 
kupeesta.

Taivaskallion laskiainen on 
Käpylän leijonille vuoden 
päätapahtuma. Laskiaissun-
nuntain puuhissa ja tämän 
lehden jakelussa on autta-
massa myös suuri joukko 
partiolaisia, urheiluseuroja, 
perheidemme jäseniä, ystä-
viä ja leijonia Metsälän ja 
Oulunkylän lionsklubeista. 
Suurkiitokset.

Lämmin kiitos myös lähi-
alueen yrityksille ja erilaisin 
lahjoituksin toimintaamme 
tukeneille tahoille.  Useat 
Taivaskalliolehden ilmoit-
tajat tukivat myös viime 
vuonna Suomen Lions 

-järjestön Punainen Sulka 
-kampanjaa, jolla kerättiin 
yli 2,8 miljoonaa euroa 
nuorten syrjäytymisen eh-
käisemiseen.

Kaikki lehti-ilmoituksista 
ja laskiaissunnuntain juh-
lasta kertyneet varat käy-
tämme avustustoimintaam-
me. Tärkein kohteemme  
on käpyläläinen nuoriso-
toiminta. Punainen sulka-
varoin saatoimme tukea  
Käpaa, lisäksi avustimme 
musiikkiopistoa ja voimis-
telijatyttöjä, järjestimmepä 
kirjoitustilauksen Yhtenäis-
koulun oppilaillekin. Voi-
miemme mukaan pyrimme 
auttamaan myös kansallisia 
ja – Lions järjestön periaat-
teiden mukaisesti – kan-
sainvälisiä tarvitsijoita. 

Käpylän Lionsklubissa mei-
tä on parikymmentä mies-
tä. Yhteisen tavoitteemme, 
apua tarvitsevien avustami-
sen lisäksi, meitä yhdistää 
samanhenkisten kavereiden 
mukava yhdessäolo ja ystä-
vyys. Jos olet kiinnostunut 

liittymään mukaan toimin-
taamme, niin ota yhteyttä 
minuun tai kehen tahansa 
keltaisella lippalakilla ja lii-
villä varustettuun leijonaan 
laskiaissunnuntaina. Minut 
löydät hernesoppapisteeltä. 
Iloisiin näkemisiin laskiais-
sunnuntaina Taivarilla! 

Teppo Launiainen
presidentti 2017–2018
LC Helsinki/Käpylä

teppo.launiainen@gmail.com 
p. 045 166 3344



Kukkakauppa 
Fiori Di Anita

Pohjolankatu 40
00600 Helsinki

puh. (09) 3284 1680

Leikko- ja ruukkukukat
Morsiussidonta

Surusidonta

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

Koskelantie 42, 00610 Helsinki
020 7479231   www.ma-ku.net

KÄPYLÄN LUKKO OY
 

Mäkelänkatu 78-82 
00610 Helsinki

puh. (09) 720 6020
 

www.kapylanlukko.fi
 

avoinna ma-to 8 –16
   pe 8 – 14

Auta lasta -keräys oli viime joulun alla K-supermarket Mustapekan aulassa. Keräyksen tarkoituksena on 
tukea Ensikotien toimintaa ihan selkein tavaralahjoituksin. Siten toiveena on, että kaupassa kävija ostaisi yhden 
ylimääräisen  lapselle sopivan tuotteen ja lahjoittaisi sen keräykseen. Ilahduttavan moni näin tekikin, mistä ohei-
set kuvatkin kertovat. Käpylän, Metsälän ja Oulunkylän  Lionsklubit kiittävät kaikkia lahjoittajia.

Mestarilaulajat käynnistää leijonien laskiaisen! 102-vuotias mieskuoro Mestarilaulajat esiintyy Taivaskallion 
juhlakentällä, parikin kertaa. Tapahtuman aluksi klo 12 kuoro esittää muutaman laulun ja noin puoli tuntia 
myöhemmin  lisää. Viimevuotisen juhlayleisön lämmin vastaanotto ja  osoittama suosio innoitti kuorolaisia 
tulemaan tänäkin vuonna Taivaskalliolle - ja onhan heille luvassa grillimakkaraa vaivanpalkaksi.

   PALVELEVA AUTOKORJAAMO HELSINGISSÄ

Koskelantie 39, 00610 Helsinki
p. 09 7579 5365

info@autohuoltokariste.fi
www.autohuoltokariste.fi

HUOLLOT, KORJAUKSET, VARUSTELUT

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapuheessaan Taivaskalliolla Käpylän lionsklubin presidentti Teppo 
Launiainen käänsi katseen edessä oleviin haasteisiin. Menestyksemme perustuu oppimiseen. Siksi nuoretkin 
pitää ottaa mukaan rakentamaan tulevaisuuden Suomea.



Sama talo - kaksi kuvaa:
Pellervontie 11   

Käpylässä ikänsä asunut 
Pirkko Fihlman tuntee 
kaikki vanhat käpyläläiset, 
asiat ja henkilöt. Niinpä, 
kun näytin hänelle van-
haa valokuvaa Pellervon-
tie 11:sta, hän heti sanoi: 
Tuossa talossa oli ennen 
kauppa ja siellä kävin 
lukemattomia kertoja. 
Kaupan nimi oli Käpylän 
Talouskauppa ja  70-lu-
vun alussa siitä tuli Kä-
pylän Valinta. Kauppias 
oli  Taisto Nokelainen, ja 
minä tunnen myös hänen 
tyttärensä Riitta Kilpalan. 

Riitta osasi kertoa lisää. 
Hän tiesi talon vanhasta-
kin historiasta, siis 30-lu-
vulta sen, että aluksi ta-
lossa oli alakerrassa kaksi 
kauppaa. Niemisen  liha-
ja leikkeleliike ja Käpylän 
Talouskauppa, siirtomaa-
tavara- ja  maitomyymä-
lä.   Talon yläkerrassa oli 
30-luvun lopulla Käpy-
län yhteiskoulu.  Koulu 
muutti sitten Onnentielle 
omaan uuteen koulura-
kennukseen 1943.

Taisto Nokelainen  osti 
Käpylän talouskaupan 
kolmekymppisenä ihan 
50-luvun alussa. Silloin 
koko alakerta oli jo yhdis-
tetty yhdeksi liikehuoneis-
toksi. Kuusilapsinen No-
kelaisen perhe asui talon 
toisessa kerroksessa. Taloa 
lämmitettiin puu-uunein 
mutta myös jonkinlaisia 
kaasulämmittimiä oli käy-
tössä. Talossa oli jo vaale-
an värinen lautaverhoilu, 
30-luvullahan oli vielä 
hirsipinta. 

Alkuaikoina kauppa oli 
perinteinen siirtomaatava-
rain kauppa,  jossa palve-

lu hoidettiin tiskin takaa.  
Tiskin takana sijaitsivat 
jauhoastiat ja tavarahyllyt, 
maito mitattiin litran mi-
talla asiakkaan kannuihin, 
voi lohkaistiin klöntistä 
ja käärittiin voipaperiin, 
juustoa leikattiin kaksin 
käsin painettavalla veitsel-
lä, makkarat siivutettiin.  
Taiston vaimo Lempi  oli 
myös kaupassa työssä,  
etenkin  maitokaupan 
puolella. Vapaapäiviä ei 
pidetty, eipä äitiyslomia-
kaan.

Riitta muistaa hyvin sen 
kaiken kaupan ihanuuden. 
Oli jäätelöä, Bonumin 
tuoretta ruislimppua – ah 
jo tuoksua –, leivoksia.  Ja 
ihania marmelaadirasioita.  
Hän kasvoi kaupan tyttä-
renä, koulun jälkeen aina 

kauppaan, pienenä leikki-
mään ja sitten isompana 
hän oli jo kaupan kassa.

Kaikki tila oli käytössä, 
jopa ulkoseinä johon kiin-
nitettäväksi Huuskosen 
mamma toi  elokuvateat-
teri Rion mainokset. Kau-
passa oli myös jätepaperin 
vastaanottoa 4p kilolta, 
mutta ovelat Käpylän po-
jat panivat joskus tiilis-
kiviä lisäpainoksi ( pojat 
ovat poikia, taisi Taisto-
kauppias tuumia ).

Käpylän Valinta lopetti 
1979, kun suuret marketit 
valtasivat pikkukauppojen 
markkinat ja asiakkaat. 
Sittemmin talossa on toi-
minut mm. arkkitehtitoi-
misto. 
Risto Sipilä

Kauppias Taisto Nokelainen palvelee asiakasta 
(huom. vaaka)

MA-PE LOUNAS   KLO 10 - 15

 KEITTIÖ AUKI   KLO 22 ASTI  
   JOKA PÄIVÄ

 TIETOVISA KE KLO 19
 KARAOKE PE JA LA KLO 21

------------------------------------------ -----
  TARJOUSKUPONKI

2 x Pippurileike 18 €
Tarjous voimassa klo 15-21, 28.2. asti!

Koskelantie 9
p. 09 757 2954



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

Jalkapallo, jos mikä on väline joka yhdistää 
nuorison. Jalkapalloa voivat pelata tytöt ja 
pojat, saadaan aikaan joukkueita ja yhteispe-
liä, voidaan kokoontua matseihin, ja yhdessä 
kohota suuremmaksi kuin itse on. Sinä syitä, 
miksi jalkapalloon kannattaa satsata nuoriso-
työssä. 

Käpylän leijonat ovat jo vuosia avustaneet Kä-
pylän Palloilijoiden -  Käpan -  nuorisojoukku-
eita. Innokas nuorten jalkapalloilun tukija on 
myös K-kauppias Jouni Ekholm, joka tuumaa 
että kun poikansa pelaavat jopa kuusi kertaa 
viikossa niin isänkin pitää toimia.  Niinpä Ou-
lunkylän urheilupuiston jalkapallokentät ovat 
nimeltään Mustapekka-areena ja Pikkupekka-
areena. Ne ovat Oulunkylän Gnistanin ja Kä-
pan kotikenttiä.

Purjehdusta
parhaimmillaan!

www.qsail.fi     info@qsail.fi    040 552 5111

Suomalaisomistuksessa olevia veneitä 
Kroatian kauniilla vesillä.

Tutustu meihin ja tiedustele vapaita viikkoja 
keväälle, kesälle ja syksylle.

Nuorisojalkapalloilun tukeminen on syr-
jäytymisen ehkäisemistä parhaimmillaan

- Käpylä, Heseva   - Malmi
   Pellervontie 39, Hki    Ketokivenkaari 11, Hki

- Honkanummi   - Puotila
   Vanha Porvoontie 225     Klaavuntie 2, Hki
   Vantaa    



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

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.

Taivaskalliolla järjeste-
tyssä laskiaistapahtu-
massa oli tapahtunut ka-
tastrofi!!

Grillimakkaroitten kul-
jetus-auto oli myöhässä. 
Ihmiset olivat kärsimät-
tömiä, koska osa ei voi-
nut syödä hernekeittoa. 
Apsi-niminen tyttö lähti 
ystävänsä Sumpin kanssa 
etsimään kuljetusautoa ja 
selvittämään, mikä autoa 
pidätteli. Apsi oli oikeal-
ta nimeltään Annabeth, 
mutta hänen ystävänsä 
kutsuivat häntä Apsiksi. 
Sumppi oli papukaija, joka 
käytti villatakkeja ja rakas-
ti kahvia. Apsin isä oli jos-
kus sanonut, että otetaan 
sumpit. Sumppi oli alka-
nut hokea sanaa ja Apsi 
oli päättänyt antaa sille 
nimeksi Sumppi. Sumppi 
ei ollut kylmissään, vaik-
ka oli talvi, koska se käytti 
villatakkeja.

Apsi sai tietää, että auton 
pitäisi tulla Mustalta-Pe-
kalta päin ja päätti men-
nä Musta-Pekalle. Ehkä 
sieltä löytyisi johtolanka. 
Kun Apsi saapui Musta-
Pekalle, Sumppi alkoi kir-
kua riemuissaan: ’’Sumppi 
Sumppi Ssuuummppi!’’ 
Se oli tietenkin nähnyt 
Kultakatriinan kahvi-
pakkauksen. Se oli sen 
lempikahvia.  Apsi ei nyt 
jaksanut ostaa Sumpille 
kahvia ja jatkoi eteenpäin. 
Hän käveli parkkihalliin. 

Siellä auto ei ainakaan 
ollut, vaikka hän kolusi 
joka kerroksen. Apsi al-
koi jo turhautua, kunnes 
huomasi maassa GRILLI-
MAKKARAN! Se oli joh-
tolanka! Hän juoksi ulos 
ja näki toisen makkaran 
tiellä, joka johti Tuusulan-
väylälle!

Hän seurasi Tuusulan-
väylää koirapuiston ohi 
ja huomasi kolmannen 
makkaran Shellin pihas-
sa. Apsi jatkoi Yhtenäis-
koululle päin ja kuulusteli 
rehtoria. Rehtori sanoi, 
että siitä kyllä oli mennyt 
ohi pakettiauto, jonka 
kyljessä oli lukenut: Gab-
rielin grillimakkarat. Se oli 
kuulemma lähtenyt Kim-
monpuistoa päin. Apsi 
jatkoi Vipusentietä alas 
ja löysi Kimmonpuiston, 

Käpylän Lionklubi tilasi Yhtenäiskoulun oppilailta tarinoita Taivas-
kalliosta. Tämä tarina valittiin lehteen: 

KADONNEET GRILLIMAKKARAT

Huonekaluverhoomo ja myynti 
O. Pohjois-Koivisto

Mäkitorpantie 33 Oulunkylä, P. 040 508 7421

Huonekalu- 
verhoilut 
ammatti- 
taidolla

Varaston tyhjennysmyynti

mutta se oli autio. Apsi 
lähti allapäin kohti Taivas-
kalliota. Johtolangat olivat 
loppuneet. 
Kun hän käveli pää pai-
nuksissa Alepan ohi, 
Sumppi rääkäisi ja len-
si pois hänen olaltaan. 
Apsi katsoi, mihin se oli 
lentänyt ja huomasi, että 
Sumppi istui pakettiau-
ton katolla ja pakussa luki: 
Gabrielin grillimakkarat. 
Apsi juoksi innoissaan 
pakun luo, mutta ohjaa-
mossa ei ollut ketään. Lä-
himaillakaan ei näkynyt 
ketään, joka näytti kuskil-
ta. Alepakin oli kiinni. 

Silloin Apsi sai mielettö-
män idean. Hän kokeili 
oliko ovi auki ja kyllähän 
se oli. Hän kiipesi kyytiin. 
Virta-avainkin oli reiässä. 
Apsi käänsi avainta, pai-
noi kytkintä ja pani vaih-
teen päälle. Auto alkoi hu-
rista. Apsi painoi jalkansa 
kaasupolkimelle ja alkoi 
ajaa! Hän kaahaili kaduil-
la Taivaskalliolle päin. 
Muut autot tööttäilivät. 
Apsi vaihtoi isommalle 
vaihteelle. Autolla ajami-
nen oli yllättävän hauskaa. 
Apsi ajoi Taivaskalliolle. 
Ihmiset hurrasivat, kun 
saivat grillimakkaraa!   

Oiva Lemetti,
5.lk Yhtenäiskoulu
Käpylä

Ettäkö Taivaskallion laskiainen olisi 
jotain ilman grillimakkaraa?

Ettäkö näiltä leijonilta grillimakkarat 
katoaisivat?



Arkisin klo 11-14 
Buffetlounas 10,40€
ma-pe klo 11-14.30

Eläkeläiskortilla klo 13 jälkeen euron alennus.

 
Toivotamme tervetulleeksi myös uuden 

Käpylän Posteljoonin asukkaat!

Karjalatalo, Käpylänkuja  1
www.ravintolakarelia.fi

    facebook.com/ravintolakarelia

Koskelantie 48, Helsinki 61
Puh. 09-752 3003

Käpylän Hammaslääkärit 
Marketta ja Jouko Peltomaa

Kesällä pelataan petankkia

Kesällä pelataan petankkia, eli ranskalaista (petanque ) kuulapeliä, jossa hei-
tetään teräskuulia yrittäen osua n 6 m päässä maassa olevaan pieneen puu-
kuulaan. Lähimmäksi osunut voittaa. Voidaan pelata yksin tai joukkueittain. 
Lämpimänä kesäiltana peli maittaa – ja ranskalaisittain saattaisi pastiskin. 

Käpyrinne ry – Ihmisarvoista vanhustyötä 80 vuotta
Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki  www.kapyrinne.fi

Toivotamme Sinut tervetulleeksi mukaan Käpyrinne ry:n toimintaan!

Siivous-, koti-, päivätoiminta- ja asumispalvelujen lisäksi meillä on tarjolla mukavaa 
ja monipuolista toimintaa lähialueen asukkaille. Juhlavuotemme kunniaksi meillä 
on upea kokonaisuus, jonka teemana on ”Vanttera luonnonsuojeluvuosi 2018”. Jos 
haluat osallistua innostavaan Käpyvisailuun, niin olet lämpimästi tervetullut mukaan 
koukuttavaan tietovisailun maailmaan. Mitä enemmän porukkaa on koolla, sitä haus-
kempia hetkiä saamme aikaiseksi! Vantteraillat käynnistyvät 25.1. klo 16.30. Seuraava 
Käpyvisa 13.2. klo 14.30.

Iloa Arkeen -pysäkit ovat avoimia tapaamispaikkoja ikäihmisille. Pysäkeillä tarjoam-
me iloa ja tukea arkeesi, monimuotoista toimintaa ja halutessasi ohjausta palveluihin.

Jos kiinnostuit, niin soittele! Olemme myös avoimia uusille ideoille. Tule mukaan 
osallisuutta tukevaan toimintaan!

Palvelujohtaja Mirja Huhtala, 040 456 0565, mirja.huhtala@kapyrinne.fi 
Mervi Leivo, Iloa arkeen-pysäkkitoiminta puh. 040 1299 953, mervi.leivo@kapyrinne.fi

Intiankatu 20
00560 Helsinki

Puh 0400 575 474
www.vekarakirppis.fi

Parturi- 
Kampaamo

Happy State
Käpylänkuja 5

00610 Hki

Puh. 09 877 6885

Ajanvaraus myös netissä 
www.happystate.fi 

Meiltä 
myös 
passi-
kuvat!

Ogelin optiikka

Ogelin Liikekeskus

Puh. 09-875 1868 

--Ilmoitus--



K-MASURKKA     
ark 7-21  
la 8-21   
su 10-20  

K-AMERINKULMA
ark 7-22
la 9-22
SU 9-22

FCG Finnish Consulting Group  
on yhdyskuntasuunnittelun,  
konsultoinnin ja koulutuksen  

ykkösnimi. 

www.fcg.fi

TERVETULOA KOTIIN!
MEILLE KÄYVÄT
MYÖS KUNTIEN 

PALVELUSETELIT.

Meillä iloitaan elämästä.
Olemme Helsingin seurakuntien perustama kotimainen säätiö, joka ei tavoittele 
voittoa, vaan elämänmakuista elämää. Heseva-kodin palveluihin kuuluvat
palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ympäri vuorokauden
sekä lyhytaikainen hoito.  www.gaius-saatio.fi

HESEVA-KOTI, KÄPYLÄ                 Larisa Kiljander, 050 461 6559

Irman lempikuppi on vihreä. 
Juomme Irman kanssa päiväkahvit ja 

muistellaan samalla vähän vanhoja, 
nuoria kun ollaan.

Siltavoudintie 9
(00640) Helsinki

0103269444 reservations@capperi.fi
www.capperi.fi

nyyrikki
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