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TAIVASKALLION LASKIAINEN
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PIKKU-SITOMO
KIRJANSIDONTAA

POHJOLANKATU 43
puh. 777 2656

www.pikkusitomo.fi

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



Paikallisten palveluksessa jo yli 30 vuoden ajan

Lions-klubit ovat järjestä-
neet pääkaupunkiseudulla 
Auta Lasta - Auta Perhettä 
-keräyksiä, joiden tarkoitus 
on auttaa ensi- ja turvako-
deissa olevia lapsia ja perhei-
tä. Monet lapset ja perheet 
ovat joutuneet lähtemään 
omista kodeistaan päihdeon-
gelmien, pelon tai kohdatun 
väkivallan vuoksi, ja asuvat 
ensi- ja turvakodeissa eri 
puolilla Suomea.

Avustuskeräyksessä kaup-
paan saapuvia asiakkaita 
pyydetään ostamaan yksi yli-
määräinen tuote kaupasta ja 
lahjoittamaan se keräykseen. 
Tuotteet voivat olla kaik-
kea mitä kaupasta voi ostaa, 
lukuun ottamatta tuoreita 
elintarvikkeita. Kauppiaat 

 

 

Auta Lasta - Auta Perhettä -   juuri näin

avustavat yleensä keräystä 
vähintään oman katteen-
sa suuruisella summalla eli 
voittoa ei kenenkään ole tar-
koitus tehdä.

Käpylän Lionsklubin jäsen 
Seppo Kauppila kertoo: 
«Sain osallistua  Auta lasta - 
Auta Perhettä – keräykseen 
K-supermarket Mustapekas-
sa viime joulukuussa. Oli ilo 
havaita miten konkreettinen 
ja toimiva tämä Metsälän, 
Käpylän, Oulunkylän ja 
Vantaa/Forten  lionsklubien 
yhteishanke oli. 

Keräyksen idea oli yksinker-
tainen: pyysimme kauppaan 
tulevia asiakkaita ostamaan 
yhden hyödyllisen lahjata-
varan perheelle Oulunkylän 

Avoinna: 

  ma-pe 10-18

     la 12-16

e n s i k o -
tiin.  Kassal-
ta tullessaan moni 
asiakas pudottikin jotain 
kerääjien ostoskärryihin. 

Oli hienoa ja joskus liikut-
tavaakin nähdä, miten sy-
dämellisesti ihmiset ottivat 
haasteen vastaan: lahjapa-
ketin kävi vuorollaan ostos-
kärryihin jättämässä kaiken-
ikäisiä alle kouluikäisestä 
aina isovanhempiin.  Tuntui 
usein siltä, että lapsille oli 
hetkeä aikaisemmin puhuttu 
antamisen ilosta ja aidosta 

joulumie-
lestä. Lahjan 
antajien hvmy oli 
herkässä ja ilmassa väreili 
hyvä mieli. 

Keräyksemme oli todella 
vaivaton toteuttaa ja tulokset 
olivat heti asiakkaiden näh-
tävissä kaupan kassojen luo-
na.  Lopulta tavaralahjoituk-

sia  kertyi peräti 
13 ostoskärryllistä. 

Lahjoitukset luovu-
tettiin samana iltana 

Oulunkylän Ensikotiin.

Kyllä meille leijonillekin tuli 
hyvä mieli tästä joulutempa-
uksestamme.”

Lionit Seppo Kauppila, Päivi Lindqvist ja Sari Leino myhäilevät ja kärryjen mää- rästä   iloitsee Lea Kärkkäinen .  



 VITAMAR-TARJOUS MEILLÄ 19,90 €!

Puukiipijästä arokotkaan,
eli sattumuksia Taivaskallion 

lintumaailmasta 

Viime kesän uljain lintuha-
vainto tehtiin Askolantieltä. 
Päivi Salmesvuori nosti kesä-
kuun 16. aamuna katseensa aa-
mupuurostaan ja omin sanoin: 
”meinasi töihin lähtö viivästyä 
aamulla kun naapurinkatolla 
kökötti iso kuvassa näkyvä lintu 
( en uskalla arvata mikä) ja ras-
taat olivat ihan villeinä ajamassa 
sitä pois. Kuvan mustarastas oli 
kaikkein vihaisin/uhkarohkein”. 
Onneksi oli kamera paikalla, ja 
niin tuli seutumme linnustoon 
lisätyksi arokotka. Havainto 
nosti hetkeksi Askolantien lin-
tubongareiden suosikiksi.

***
Arokotka elää normaalisti 
Kaspianmeren pohjoispuolen 
aroilla. Se on suurharvinaisuus 
Suomessa, viitisenkymmentä 
havaintoa on tehty. Nuoret lin-
nut, kuten tämäkin yksilö, len-
tävät tänne  silloin tällöin kaak-
koistuulen kannattamina.
Puukiipijä on sitten toista maa-
ta, tai ainakin lintulajia. Lin-
tu on yleinen kautta Suomen, 
kooltaan pienen vaatimaton ja 
sellaisena harvan havainnoima, 
mutta voidaan tunnistaa siitä, 
että se kiipeilee puiden runkoja 
alhaalta ylös. Näin se tekee sik-
si, että ruoka löytyy helpommin 
puun alas aukeavan kaarnasuo-

mun alta. Koko puun kiivet-
tyään lintu aloittaa seuraavan 
puun taas alapäästä. Lajia näkyy 
Taivaskalliollakin paljon, kertoo 
ornitologiaa vuosikymmeniä 
harrastanut  Matti Pyysalo Tai-
vaskallion alareunalta. 

***
Arokotka on kesän lintu, mutta 
puukiipijän voi nähdä talvel-
lakin. Lintututkijoiden listan 
mukaan Taivaskalliolla esiin-
tyy  talvisin noin 34 lintulajia, 
harvinaisemmista esimerkkeinä 
tundraurpiainen, taviokuurna, 
pohjantikka ja huuhkaja. Taval-
linen on tavallinen talitiainen.  
Kesäksi sitten tulee vielä runsas 
40 lajia lisää.
Eräs talitiaisten tutkija raportoi 
radiossa havaintojaan tiaisten 
käyttäytymisestä lintulaudalla ja 
kertoi lintujen viisauden vaihte-
levan suuresti. Äkkipäätään tuo-
ta ei uskoisi, mutta niin se var-
maan on. Hassua muuten, että 
kiireiseen kaupunkilaiselämään 
siirryttyään talitintti lyhensi ti-
tityynsa muotoon tityy  - pitää 
ehtiä enemmän. 
Talvisiin lintuihimme kuuluvat 
punatulkku ja tilhi ovat tois-
taiseksi tänä talvena pysyneet 
näkymättömissä. Näin siksi 
että pihlajanmarjoja on ollut 
paljon pitkin Suomea, ja nuo 

pohjoisten salometsien linnut 
ovat vasta hiljalleen saapumas-
sa etelän ruokamaille. Nehän 
vaeltavat parvina näin syystalvi-
sin, vaikka kesällä ovat hiljaisia 
yksineläjiä. Tänä talvena etelän 
pihlajanmarjat vaikuttavat lop-
puun syödyiltä; silloin lintujen 
on pakko jatkaa etelämmäk-
si. Odotellaanpa helmikuulle, 
eiköhän havaintoja vielä tule. 
Mutta onhan meillä toki kau-
punkilaistunut salolintu närhi, 
krääh, krääh, joka on monena 
talvena ollut tavallinen asukas 
Taivaskallion metsissä ja piho-
jen ruokinnoilla.. 

***
Taivaskalliolla näkyy talvel-
la usein suuriakin lintuparvia. 
Rastaan säksätys paljastaa par-
ven paikan ja mukana saattaa 
olla paria kolmea eri rastaslajia. 
Pihlajanmarjat niitä vetävät, ja 
kun puu on putsattu, niin py-
rähdetään taas matkaan.
Oman osuutensa linnustoon 
tuovat myös alueella lentelevät 
varisparvet. Ne ovat paikallislin-
tuja eivätkä muuta minnekään 
talveksi, ainakaan Taivaskallion 
seudulta. Varis on tyypillinen 
laumalintu, ja kokee varisys-
tävät tärkeiksi. Yhteishengestä 
on osoituksena tuo viereinen 
haukkatarinakin. Harakat taas 
saavat elellä ilman kilpailijoita, 
mitä nyt petolinnut niitä hie-
man jahtaa. 

***
Tikka hakee hakkaa hikkaa, 
tikka hakee tikkalikkaa (Kirsi 
Kunnas, 90v).  Mitäpä sanoo 
ornitologi siihen, kun keväällä  
kuuluu valtavaa pärinää katu-
lyhdyn päältä ja siellä erottaa ti-
kan raivokkaasti takovan. Tikka 
ilmoittaa reviirinsä olevan juuri 
tässä ja saattaa sen tiedoksi myös 
tikkalikalle. Meillä Taivaskalli-
olla naputtelee ehkä tavallisim-
min käpytikka, mutta palokär-
kikin osaa koputella.  Sen ääntä 
kuulee keväisin muutenkin. 
Kevään suosikkilintu, kuusen 
latvaan tai antennin poikkipie-
nalle istuva laulurastas on ihan 
samoissa puuhissa, nyt on kiire, 
pesä pitää perustaa, mistä 
löytyy rastaslikka.

***

David (mustarastas) ja Goljat (arokotka) viime kesäkuussa 
Askolantien erään talon vajan katolla. 

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



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

Lintujen tarkkailu on hauskaa, 
kiinnostavaa ja opettavaista. 
Lisäksi se on kestävää nyky-
muotia, jonka näkee siitä, että 
lintuhavaintoja raportoidaan 
valtakunnan päälehdissä tois-
tuvasti. Ei tarkkailtavan tar-
vitse olla arokotka, riittää siis 
lintulauta ja talitiaiset. Lin-
tutarkkailu voi johtaa sykäh-
dyttäviin kokemuksiin. Jutun 
kirjoittaja kysyi toissa vuonna 
ystäväornitologiltaan: mikä 
kumma tumma möykky len-
tää heinäkuun iltahämärissä 
itään ja tulee puolen tunnin 
kuluttua takaisin. Ornitologi 
vastasi: lehtokurppa. Siinä se. 
Risto Sipilä
Kuvat: Matti Pyysalo
PS. Maallikko ajattelee että 
uhkarohkeata oli mustaras-
taan ärhennellä arokotkalle 
tai talitintin seurata haukan  

ateriointia.  Mutta eikös mitä. 
Joidenkin lajien parit saattavat 
joskus pelottomasti jopa suo-
sia asuinseudukseen haukko-
jen asuma-alueen. Tämä siksi 
että haukat pitävät pahimmat 
pesärosvot harakat ja varikset 
kurissa ja silloin pikkulinnun 
pesintä onnistuu. 

Purennan kuntoutuksen ja 
implanttihoidon erikoisklinikka

Asiantunteva ja kokenut hoitotiimimme tekee
sinulle yksilöllisen hoitosuunnitelman käyttäen 
apuna nykyaikaista kuvantamistekniikkaa 
(3D-tietokonetomografia). Tämän ansiosta
toimenpiteiden turvallisuus voidaan taata
entistä paremmin.

Qmedical 
Mariankatu 12, III krs, 00170 Helsinki 

Qmedical Omasairaala 
Puutarhurinkuja 2, III krs, 00300 Helsinki

 Puh. 020 728 0460, qmedical@qmedical.fi, www.qmedical.fi

?
Puuttuuko
sinulta
hammas
Hammasimplanttihoito on luotettava ja
pitkäikäinen menetelmä puuttuvien hampaiden
korvaamiseen. Hammasimplantti vastaa
kestävyydeltään omaa hammasta.

Erään tammikuun pikkupak-
kaspäivänä valtava varisparvi, 
kuin  Hitchcockin elokuvas-
ta ikään ilmaantui naapurin 
koivuihin, ainakin 150 varista 
siinä raakkui ja lenteli edesta-
kaisin.

Muistin saamaani valmennus-
ta luonnonihmeisiin: paljon 
variksia yhdessä paikassa mer-
kitsee huuhkajan läsnäoloa. 
Läksin ihmettelemään miksi 
varikset keskittivät kaiken huo-
mionsa naapurin talon taakse.

Havaitsin lähimännyssä liiket-
tä: kaksi ruskeata lintua  kuin 
toisiinsa takertuneina - räpiste-
lyä, läiskettä. Toinen lähti koh-
ti minua, ohitti. Tunnistin sen 
haukaksi, viirurinta. Sitten tuli 
toinen samanlainen, variksen 
raato kynsissään, laskeutui tiel-
le ja repi raatoa. Hetken kulut-
tua sekin lähti lentoon: ruskea 
selkä, viiruinen vaalea eturin-

Kukkakauppa 
Fiori Di Anita

Pohjolankatu 40
00600 Helsinki

puh. (09) 3284 1680

Leikko- ja ruukkukukat
Morsiussidonta

Surusidonta

tamus. Variksen raato jäi tielle.

Ornitologiystäväni epäili kana-
haukoiksi. Eiväthän ne  pöllöil-
tä vaikuttaneet. Eivät vaikutta-
neet.

Tapahtuma oli ohi, uskoin. 
Mutta vartin päästä varikset 
palasivat, kaikki 150. Toinen 
haukoista kävi noutamassa 
variksenraadon ja raahasi sitä 
ylämäkeen.  Nyt näkyi haukan 
nokka, keltaiset silmät ja keltai-
set jalat. Se repi hetken raatoa 
tiellä,minä katselin muutaman 
metrin päästä ikkunan läpi,  
ja viereisessä omenapuussa oli 
lauma talitinttejä. 

Sitten haukka läksi. Tietä tuli 
naapurin koira hihnassa, ha-
vaitsi variksen raadon. Kiin-
nostavaa, mutta ei emännän 
mielestä, hän nyrpisti nenäänsä 
ja veti koiran pois. Haukka nä-
kyi korkealla ja sillä oli  suip-

po, vain  hieman aukinainen 
pyrstö. 

Tuli toinenkin naapuri. Ei hän 
mitään ollut nähnyt mutta 
hänen johtopäätöksensä oli 
varma: kanahaukka oli ollut 
asialla. Näin todennäköisesti 
olikin.  Lintukirjan mukaan 
nuori kanahaukkanaaras. 

Vieraat varikset häipyivät, 
oman kylän asukkaat vain jäi-
vät. 

Risto Sipilä

’

Haukka söi talvivariksen.

Kanahaukkatarina Käpylästä

Koskelantie 9
puh. 757 2954

www.oldsophie.� 
Pohjantikka

Sinitiainen

Puukiipijä



Masurkan lihamestari Topi Hulden hallitsee alansa. Aamuinen asiakas 
virkistyy kun näkee lihatiskin: silakat on rivissä, kyljykset kaaressa, fi-
leet ja paistit ojennuksessa ja kaikki koristeltuna taitavasti pienellä vih-
reällä. Topin mielestä lihatiskin on oltava paitsi houkuttelevan myyvä 
niin myös iloksi silmälle.

HAMMASLÄÄKÄRIT
Sanni Aho, Katariina Savijoki & Katja Kurhela

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI           SUUHYGIENISTI
Susanna Paju (iensairaudet)                      Maria Jaakkola

Käpyläntie 1       09-720 6800        www.koskelanhammas.fi
Vastaanotollamme on Kelan suorakorvaussopimus

HAMPAIDEN
TARKASTUS

JOSTA VIELÄ 20€
KELAKORVAUS *

MAALISKUUN TARJOUS

39€
* 39€ maksusta vähennetään 20€ kelakorvaus, mikäli et ole aiemmin vuonna 2015 saanut 
Kelakorvausta hampaiden tarkastuksesta. Normaalihinta 60,50€ ilman kelakorvausta. Ei 

koske erikoishammaslääkärin tarkastusta/konsultaatiota. Tarjousmaksu ei sisällä 
palvelumaksua eikä toimenpidekuluja. Tarjous voimassa 1.3.2015 – 31.3.2015.



Herkkuteemana 7.2.- 19.2.
Made ja blini

Karjalatalo, Käpylänkuja 1 00610

Tulosta ruokalista netistä!
www.ravintolakarelia.fi

Hernekeitto on ruoka, joka herättää suuria tunteita. Jotkut pitävät herkkuna, toiset 
taas eivät voi sietää. 

Herneitä on viljelty Kreikan ja Rooman alueella ainakin jo 400–500 vuotta ennen 
ajanlaskumme alkamista ja niinpä Ateenan kaduilla myytiin jo n 2500 v sitten  
kuumaa hernekeittoa. 

Tyypillisesti hernekeitto valmistetaan kuivatuista herneistä ja savustetusta sianlihasta. 
Herneitä liotetaan usein yön yli ja keitetään, kunnes ne hajoavat. Tavanomaiset 
hernekeiton mausteet ovat mustapippuri, meirami, sinappi, sekä sipuli ja porkkana.

Hernekeitosta on tehty lukemattomia kirjoja ja lehtiartikkeleita. Internetistä löytyy 
erilaisia reseptejä satamäärin. Googlehaulla sanalla ”hernekeitto” löytyy 478000 
suomenkielistä sivustoa!

Suomessa vietetään laskiaissunnuntaita seitsemän viikkoa ennen pääsiäistä. Vanhan 
katolisen perinteen mukaan laskiaissunnuntaina alkoi seitsemän viikon paastoaika, 
jonka takia laskiaisena piti syödä tukevia liharuokia. Vaikka Suomessa paaston 
noudattaminen on pitkälti jäänyt ajan saatossa pois, ovat monet uskomukset ja 
tavat säilyneet sitkeästi.

Hernekeitto kuuluu tunnetusti suomalaiseen laskiaisperinteeseen. Vuoden kolmen 
ensimmäisen kuukauden aikana myydäänkin vuosittaisesta purkkihernekeittojen 
määrästä noin 40 %. 

Jokainen suomalainen ostaa keskimäärin 3,4 kertaa vuodessa hernekeittoa, josta 
voimme laskea ostokerroiksi 18,6 miljoonaa kertaa. Aikamoinen määrä. Jos ostos 
olisi vain yksi puolen kilon purkki kerrallaan, olisi yhteenlaskettu määrä lähes 500 
rekkakuormallista hernekeittopurkkeja. Rekkajonon pituus Käpylän Taivaskalliolta 
puskuri kiinni toisessaan olisi Kaivopuiston kärkeen saakka.      

Laskiaissunnuntaina Taivaskalliollakin on tarjolla jälleen perinteistä kuumaa 
hernekeittoa. Sunnuntain säästä emme vielä tiedä, olisiko tänä vuonna vuorossa 
jälleen pakkanen ja aurinko viimetalvisen vesisateen sijasta. Niin tai näin, 
vietämme joka tapauksessa yhdessä mukavan ulkoilusunnuntain ja tälläkään kertaa 
hernesoppa, tai -rokka ei jätä ketään kylmäksi.    

Teppo Launiainen

Hernekeittoa !
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