
Majoitusta vailla itselle tai kaverille?   
Kokoustila pitäisi saada ja tarjoilut myös?

Jengin saunailta tulossa ja paikka hakusessa?
Runsasta ja maistuvaa vatsantäytettä 

vailla lounasaikaan?
Juhlapaikkaa vailla?

 
Eipä hätää, kaikkeen löytyy meiltä ratkaisuja. 

Tervetuloa perinteikkääseen Parkkiin 
majoittumaan, kokoustamaan, saunomaan, 

lounaalle tai juhlimaan!

Pohjolankatu 38, 00600 Helsinki     09 799 755     www.park.fi     parkhotel@park.fi

40 huonetta
6 kokoustilaa

3 saunaa ja uima-allas
aamiainen, lounas, tilaustarjoilut

14.3.2020

GRAND
VELOSPORT

REOPENING

Tervetuloa juhlistamaan uudistuneen Velosportin avajaisia 
kanssamme lauantaina 14.3.2020 klo 10-20! 

Luvassa brändiesi�elyjä, tiimipresentaatioita, kilpailuja, 
tarjouksia, ruokaa, juomaa sekä tietenkin yhteistä 
hauskanpitoa. 

Tarkempi ohjelma ja aikataulu julkaistaan myöhemmin, joten 
lii� siis tapahtumaan Facebook -sivuillamme, jo�a tiedät 
ensimmäisenä mitä ilta pitää sisällään. 

Osoite:
Mäkelänkatu 91,
00610 Helsinki

Puhelin:
010 321 9200

Sähköposti:
info@velosport.fi

Aukioloajat:
Ma-pe 10-18
La 10-15

Taivaskallion laskiainen 2020
Sunnuntaina 23.2.

klo 12-14

63. kerta!



Taivaskallion laskiainen on:
- hevosrekiajelua

- ongintaa
- makkaranpaistoa

- paloautoajelua
- arpajaisia

- hernekeittoa
- kahvia ja pullaa buffetista

- poniratsastusta
- ilmatorjuntaelokuva luolassa

- leijonametsästys
- partiolaisten lettuja

Mestarilaulajien mieskuoro

Varaa tarpeeksi pikkurahaa mukaan, Taivarilla 
ei ole sähköistä maksumahdollisuutta.

TAIVASKALLION LASKIAINEN
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Taivari 63 = Käpylä100 : Tervetuloa Taivaskalliolle!

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

Käpylän leijonien järjestämä 
perinteinen Taivaskallion 
laskiainen lähestyy. Tänä 
vuonna on 63. ”Taivarin las-
kiainen”. 

Perinteinen täydellä syyllä, 
sillä tempaus on järjestetty 
säässä kuin säässä vuodesta 
1957 alkaen, jolloin perustet-
tiin Käpylän Lions-klubi. 
Taivaskallion laskiainen on 
tapahtuma, josta Lionstoi-
minta tunnetaan Käpylässä ja 
laajemminkin. Tällä kertaa 
Taivaskallion laskiainen on 
myös osa Käpylän 100-vuo-
tisjuhlia. Toivottavasti saam-
me mojovan lähtölaukauksen 
Käpylän juhlavuodelle.

Historian saatossa tempa-
uksen ohjelma on hieman 
muuttunut mutta monet osat 
ovat säilyneet ja mikä tär-
keintä, alkuperäinen henki 
on jäljellä. Enää emme tarjoa 

suksien tervausta tai hiihdon 
neuvontaa, puhumattakaan 
lumiveistoskilpailusta - sää-
olosuhteet ovat nykyisin ar-
vaamattomat. 

Paikalle kannattaa tulla hy-
vissä ajoin, sillä yläkentällä 
mieskuoro Mestarilaulajat 
kajauttaa ensimmäiset lau-
lunsa jo klo 12.15. Varatkaa 
taskuunne pikkurahaa, sillä 
päätimme luopua viimevuo-
tisesta korttimaksuun perus-
tuvasta vaihtorahakokeilusta 
vähäisen kysynnän vuoksi.

Kaikki Käpylän leijonat ovat 
mukana tässä suuressa tapah-
tumassa, jota on valmisteltu 
syksystä alkaen. Lisäksi saam-
me apua leijonaveljiltämme 
Metsälässä. Tämän lehden 
jakelussa ja paikan päällä Tai-
varilla meitä auttavat perheen-
jäsenet, tuttavat sekä monet 
paikalliset ryhmät kuten ur-
heiluseurat ja partiolaiset.

Taivarin kävijämäärät ovat 
vaihdelleet normaalisti parin-
tuhannen molemmin puolin. 
Joskus, vesisadesunnuntaina 
1990 on väkeä ollut vähem-
män.  Toivomme runsaasti 
kävijöitä. koska tempaus on 
klubimme merkittävin ta-
pahtuma. Se luo edellytyk-
set avustustoiminnallemme, 
mikä kohdistuu valtaosin Kä-
pylään. 

Ilmoituslehden tuotto on ol-
lut tässä perinteisesti tärkeä 
elementti, joten kiitän läm-
pimästi kaikkia lehtemme 
ilmoittajia, jotka jälleen ovat 
tukeneet toimintaamme. Ja 
tietysti kiitokset kuuluvat 
myös perinteisille ja uusille 
Taivaskallion kävijöille!

Leijonien työ on vapaaeh-
toistyötä, jota tehdään pai-
kallisesti, kansallisesti ja 
myös kansainvälisesti, sillä 
Lions-liike on maailman 

suurin palvelujärjestö. Toi-
minta on antoisaa ja sopii eri-
ikäisille. Tapaamme kuukau-
sittain Käpylässä kokouksissa, 
joissa veljesaterian ja koko-
usasioiden lisäksi on myös 
kiinnostavia esitelmiä. Paitsi 
viihtymistä mukavassa parin-
kymmenen hengen kaveripo-
rukassa, toteutamme erilaisia 
palveluprojekteja ja kerääm-
me niihin varoja. Joulun alla 
olemme järjestäneet kahtena 
viime vuonna konsertin Kä-
pylän kirkossa.

 Mikäli Sinulla on kiinnos-
tusta liittyä joukkoon, ota 
yhteyttä allekirjoittaneeseen 
tai laskiaisena keneen tahansa 
keltaisella lippalakilla ja lii-
villä varustettuun leijonaan. 
Tervetuloa joukkoomme! 

Seppo Kauppila
presidentti 2019-2020
Lions Club Helsinki/Käpylä
kauppilaseppo10@gmail.com

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



   PALVELEVA AUTOKORJAAMO HELSINGISSÄ

Koskelantie 39, 00610 Helsinki
p. 09 7579 5365

info@autohuoltokariste.fi
www.autohuoltokariste.fi

HUOLLOT, KORJAUKSET, VARUSTELUT

Orkesterimme pitää kolme sinfonia-
konserttia vuodessa ja soittaa klassista 
viihdemusiikkia eri tilaisuuksissa. Vuo-
siohjelmaan sisältyvät mm. vanhojen 
tanssit Munkkiniemen yhteiskoulussa ja 
konserttimatka Espanjan aurinkoranni-
kolle. Harjoitukset pidetään keskiviik-
koiltaisin Oulunkylän Seurahuoneella. 

Etsimme joukkoomme lisää mm. jou-
sisoittajia. Kiinnostuitko soittamaan 
amatöörisinfoniaorkesterissa? Ota yh-
teyttä orkesterin sihteeriin: juhani.jaas-
kelainen@pp1.inet.fi, p. 0500-535430.

Helsingin Työväen Orkesteri HTO tekee 
yhteistyötä Käpylän Leijonien kanssa

Arkisin klo 11-14.30 
Buffetlounas 10,70€

Eläkeläiskortilla klo 13 jälkeen euron alennus.
 

Lounastarjoiluumme kuuluu myös 
kalaruoka joka päivä!

Karjalatalo, Käpylänkuja  1
www.ravintolakarelia.fi

    facebook.com/ravintolakarelia

Käpylän lionsklubi on tukenut 
Käpylän musiikkiopiston toimintaa 

jo yli 50 vuotta 
Opistoon perustettiin 1970-luvulla Leijonarahasto käy-
tettäväksi oppilaiden musiikkiopintojen edistämiseen. 
Rahaston pääoman kasvettua musiikkiopisto voi käyttää 
näitä varoja vapaaoppilaspaikkojen ja maksuhuojennusten 
myöntämiseen oppilailleen. Ilmoittaessaan tästä viime syk-
synä oppilaille ja heidän huoltajilleen musiikkiopiston reh-
tori päätti viestinsä sanoihin: ”Suuri kiitos Käpylän leijo-
naklubille toimintamme tukemisesta!”. Käpylän lionsklubi 
on puolestaan iloinen siitä, että on voinut tukea maineel-
taan korkeatasoista helsinkiläistä musiikkiopistoa, johon 
monet hyvin menestyneet Sibelius-Akatemian tutkinnon 
suorittaneet hakeutuvat opettajiksi.  

UNESCON elävän kulttuuriperinnön lista

Taivaskallion laskiaistapahtuma hyväksyttiin keväällä 
2019 Museoviraston  ylläpitämään UNESCOn
Elävän kulttuuriperinnön listaan  https://wiki.

aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Taivaskallion_laskiainen
ilmeisesti ensimmäisenä Leijonien tapahtumana koko 

maassa.

Tule mukaan tekemään jo seuraavaa, 64:ttä laskiaista
käpyläläisille, kumpulalaisille, metsäläläisille, oulunkyläisille 

ja muille innokkaille Taivaskallion kävijöille.
K.s.  http://www.verkkoviestin.fi/lionshkikapyla/liity_jaseneksi/

Lionsklubi Helsinki/Käpylä



Pohjolankadulla sijait-
seva Elannon entinen 
myymälätalo, nykyisin 
sininen asuintalo on 
eräs Käpylän vanhimpia 
taloja. 

Kun Käpylä oli perustettu 
1920, alkoivat tulevan puu-
käpylän asukkaat jo vuoden 
kuluttua tarvita omaa ruo-
kakauppaa. Niinpä paikalli-
set rouvat tekivät aloitteen 
ja Osuusliike Elanto vastasi 
haasteeseen myymällä elin-
tarpeita Pohjolankatu 16:een 
sijoitetusta 20 neliömetrin 
myymälästä. Helsingin kau-
pungin rahakammarin ja 
Osuusliike Elannon r.l.  kes-
ken allekirjoitettiin vuokra-
sopimus tontista Pohjolan-
katu 27 marraskuussa 1920. 
Vuokrasopimuksen mukaan 
tontilla ”älköön harjoitet-
tako sellaista käsiammattia, 
joka savulla, hajulla, kolinal-
la tms. häiritsee ympäristöä”.

Kaksikerroksinen puinen 
myymälärakennus rakennet-
tiin sitten 1923. Ilmeisesti 
kauppa kävi hyvin, kun 1931 
rakennukseen tehtiin Met-
solantien varteen lisäsiipi. 
Raatimies Lindroos loppu-
katselmoi lisärakennuksen. 
Kaupunkien Yleinen Palo-
apuyhdistys vakuutti raken-

nuksen tulipalon, salaman-
iskun tai räjähdyksen varalta.

Rakennuksessa oli aluksi 
maitokauppa, leipäkauppa – 
muistattehan Elannon hää-
limpun, siitä ostettiin aina 
puolikas - ja siirtomaatava-
ramyymälä. Myöhemmin 
mukaan tuli myös lihakaup-
pa ja jopa lyhyttavarakauppa. 
Käpylän kasvu oli nopeaa, ja 
uusia Elannon myymälöitä 
ilmaantui eri puolille Käpy-
lää.

Myymälä lakkautettiin 
50-luvulla ja tilalle perus-
tettiin 8-huoneistoinen 
asunto-osakeyhtiö 1957.  
Elannonkeltainen rakennus 
maalattiin siniseksi, jollai-
nen se edelleen on. Talossa 
noudatettiin 1957 hyväksyt-
tyä yleistä järjestyssääntöä. 
Säännöt kielsivät sylkemisen 
ja roskien heittämisen jal-
kakäytävälle. Älköön myös-
kään sallittako kissan kuljek-
sia yöllä kadulla. Edelleen, 
viisitoista vuotta nuorempi 
henkilö älköön olko eloku-
va-, sirkusvarietee tms. näy-
töksessä klo 21 jälkeen ilman 
täysi-ikäisen seuraa.

Rakennukseen on tehty ajan 
vaatimia uudistusremontteja. 
Talossa yli 30 v asunut Tom 
Sandell kertoo viihtyvänsä 

hyvin huoneistossaan – en-
tisessä leipäkaupassa - jossa 
lapset kasvatettiin ja lapsen-
lapset nyt vierailevat. Talon 
historiaan liittyy monia mu-
kavia muistoja, joskin myös 
traagisempia tapahtumia on 
talossa koettu.

Joskus 30-luvulla arvokkaas-
ti pukeutunut huopahat-
tuinen henkilö lakaisi lunta 
kaupan rappusilta. Paikalle 
tuli myymälänhoitaja kielte-
lemään. Silloin herra kääntyi 
ja sanoi: ”Olen Elannon joh-
taja Tanner, omaisuudesta 
pitää pitää hyvä huoli”.  

Sama oli varmaan mielessä 
presidentti Koivistolla - jo 
ollessaan eläkkeellä - kun 
hän saapui Tähtelään tal-
vella. Turvamies ryntäsi la-
piomaan tietä auki lumesta, 
jolloin presidentti tarttui 
häntä käsivarresta ja sanoi 
painokkaasti ”Tämä on mi-
nun luntani”. Tottahan se 
on, lumityöt kiehtovat van-
hoja herroja.

Risto Sipilä

Ei paljon sadasta vuodesta puutu: 
Pohjolankadun Elanto 
ja Nyyrikintien talot

”Jos Pohjolankadulta poik-
keat syrjemmälle, esim. 
metsäisen vuorenrinteen 
reunaa kiertävälle Nyyri-
kintielle, sattuvat silmiisi 
mitä hauskimmat ja kodik-
kaimmat pikkuiset huvilat, 
jotka virittävät kaupun-
kilaismieleesi rauhallisen 
ja kirkkaan sunnuntaisen 
maalaistunnelman. ” HS 
5.11.1922.

Nyyrikintien talot kuuluvat 
Asunto-osuuskunta Käpyyn, 
joka perustettiin syyskuussa 
1920. Osuuskunnan tontit 
jaettiin arpomalla ja raken-
nustyöt aloitettiin heti. Ny-
kyinen Pohjolankatu ja sen 
poikkitiet Sampsantie, Met-
solantie ja Joukolantie olivat 
niin vesiperäistä niittyä, että 
rakennusaikana syntyneet 
polutkin upottivat sateella 
nilkkoja myöten. Pahimpiin 
paikkoihin asennettiin ka-
peita lankkukäytäviä.

Rahat olivat jatkuvasti lo-
pussa ja arkkitehti Välikan-
kaan omasta ehdotuksesta 
Nyyrikintien rakennusten 
kokoa pienennettiin puo-
lella metrillä. Ensimmäiset 
harjannostajaiset pidettiin 
tammikuussa 1921. Perus-
tajajäsenet olivat pääosin 
ammattitaitoista työväkeä: 
kirvesmiehiä, muurareita, 
viilaajia ja seppiä. Nykyi-
siäkin Nyyrikintien piha-
portteja näkee Hyvinkään 
rautatiemuseossa: Ne ovat 
1800-luvun vanhoista junien 
matkustajavaunuista.   

Vesijohtoja ei aluksi ollut 
ja huonojen pikkukaivojen 
vesi oli epäterveellistä. En-
simmäinen vesijohto saatiin 

jouluksi 1921. Kortteleissa 
oli aluksi oma kraana, josta 
vesi haettiin ämpärillä. Ve-
sijohtoja alettiin rakentaa 
1940- ja 50-luvuilla ja vii-
meinen talo Nyyrikintiellä 
sai vesijohdon vasta 1972. 
Seuraavana vuonna purettiin 
viimeinen puukäymälä. 

Sodanaikaista elintasoa ku-
vaa hyvin se, että perinne-
tiedon mukaan tuntematon 
rosvo, joka oli yön pimey-
dessä käynyt varastamassa 
usean perheen käymälöistä 
kaikki tuotokset, herätti voi-
makasta paheksumista.  

Asukkeja eli vuokralaisia 
pidettiin joka talossa. Huo-
neenvuokralaki määräsi mi-
nimimäärän asukkaita jokai-
seen kotiin. Osuuskunnan 
historiikissa Naimi Vuosmaa 
(s. 1895) kertoo: ”Kerran tuli 
tarkastaja ja mittasi ja totesi, 
että keittiö on puoli metriä 
liian suuri. Hän määräsi, että 
meidän pitää ottaa vuokra-
lainen. Saimme oikein hyvän 
neidin seitsemäksi vuodeksi. 
Se ei vaan ollut hyvä, kun 
sillä kävi liian paljon miehiä 
öisin”.

Poliisi valvoi, että asukkaat 
huolehtivat katujen lumi-
töistä. ”Meillä oli aina naa-
purin kanssa kilpailu, kuka 
saa ensiksi valmiiksi tien. Ker-
ran mieheni vaan oli mennyt 
töihin enkä ollut vielä ehtinyt 
tehdä lumitöitä. Niinpä polii-
si soittaa klo 6.00 ovikelloa ja 
sanoo, ettei tie ole kunnossa”, 
muistelee Naimi Vuosmaa.   

Ismo Tuominen



Alueemme premium K-su-
permarket Mustapekka al-
kaa olla remontissaan loppua 
vaille valmis, enää vain pari 
kuukautta ja vain muutama 
tilanuudistus vielä.  Edelli-
nen, jo kolmetoista vuotta 
vanha liiketila on sisältään 
uudistunut jokseenkin ko-
konaan. On tullut korke-
utta, valoisuutta, avaruutta, 
uusia hyllystojä, jollaisia ei 
vanhoihin tiloihin olisi ku-
vitellut mahtuvankaan. Uusi 
uloskäyntikin. Paljonko työ-
tä on lisäksi tehty näkymät-
tömissä, seinien tuolla puo-
len jää vain arvattavaksi.

Uusiin tiloihin on saatu uu-
sia toimintoja. Fazerin leipo-
mo tuottaa tuoretta leipää 
joka päivä. Juusto-osasto on 
sen kun suurentunut. Hevi-
osaston upeat suomalaiset 
omenat ovat herättäneet 
ihastusta ja ihmettelyä. ”Ah-
venanmaalla osataan” tuumii 
Mustapekan kauppias Jouni 
Ekholm. Palvelulinjastoja-
kin viritellään uusiksi.

Suunnitteilla on oma sushi-
keittiö – sushit valmistetaan 
riisinkeitosta lähtien, siis 
tosi tuoreita ovat. Suosio on 
varmaan taattu kun sushit 
vaikuttavat olevan uusi suo-
malainen kansanruoka, jopa 
ja etenkin pikkulapsillekin. 
Ajatuksissa siintää myös al-
koholilliset viinit, joita ha-
luttaisiin myydä laseittain 
annosteltuna.  

Alkohan rakennuksessa on 
jo ennestään.

Mutta mitäs ihmettä jutun 
otsikko oikein tarkoittaa. 
Ikuisesti avoin kuin rooma-
lainen piazza.” Juuri niin”, 
vahvistaa Jouni ” ehkä jo-
nain päivänä aloitamme lä-
pivuorokautisen 24/7 palve-
lun”. Eli ”aena aaki”, kuten 
kirjoittajan isotädin kauppa 
Iisalmessa oli. Henkilökun-
nalta on jo asiasta kyselty. 

Risto Sipilä

Mustapekka aukeaa joku päivä klo 7.00 
eikä ehkä mene enää koskaan kiinni Kukkakauppa 

Fiori Di Anita

Pohjolankatu 40
00600 Helsinki

puh. (09) 3284 1680

Leikko- ja ruukkukukat
Morsiussidonta

Surusidonta

puh. 09 - 757 2117
kiinni keskiviikkoisin

Meiltä 
myös 
passi-
kuvat!

ma-to 10-00, pe10-04, 
la 11-04, su 11-00

Karaoke pe ja la klo 22 
Bingo to klo 18

Tällä tarjouskupongilla! 
Metsästäjän leike 

10€ 
ma-to klo 15-21

 voimassa 29.2.2020 asti

Tilaa riittää ja avaruutta...

Fazerin leipää leipomassa...

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.

Happy State

www.happystate.fi
Puh.  046 921 7245

Parturi-Kampaamo
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happystate-90x50mm-2020.pdf   1   2.2.2020   19.57

Torjuntavoitto jo toisen 
kerran Käpylässä



Olimme Käpylän Yhteis-
koulun kolmannella luo-
kalla keväällä 1952 kun 
saimme tietää, että seu-
raavan kesän Helsingin 
olympialaisiin otettaisiin 
tyttöjä ja poikia avustus-
tehtäviin. Luokkamme 
selvästi innostui, ja monet 
ilmoittautuivat, mm. vel-
jeni Kari ja minä. Monet 
luokkatoverimme asui-
vat Olympiakylässä, joten 
jo se antoi erityisen syyn 
osallistumiseen. 

Saimme hienot ja yhtenäi-
set asusteet, tytöille sini-
ruutuiset hameet ja pojil-
le beigen väriset paidat ja 
polvihousut sekä päähän 
venelakin. Toimimme sit-
ten erilaisissa tehtävissä 
lähetteinä, tulosviestien 
kuljettajina, ohjelmien ja 
jäätelön myyjinä Stadio-
nilla ja muissa kilpailupai-
koissa. Joka toinen päivä 
oli vapaata, ja silloin sai 
lipun joko Olympiastadi-
onille tai muihin kilpailu-
paikkoihin.

Suomi oli vuonna 1952 
köyhä ja sodasta toipu-
va maa. Neuvostoliitolle 
maksettiin edelleen huo-
mattavia vuosittaisia so-
takorvauksia. Karjala oli 
menetetty sodan seurauk-
sena, ja noin 400 000 ko-
tinsa jättänyttä karjalais-
ta oli asutettava, ja heille 
löydettävä sekä uusi koti 
että työpaikka sodan jäl-

keen. Osa elintarvikkeista 
oli edelleen säännöstelyn 
alaisena. Jokaisella oli hen-
kilökohtainen elintarvike-
korttinsa. Sodan raunioi-
takin oli vielä kaupungissa 
nähtävissä. 

Olympialaiset oli luvat-
tu Helsingille jo vuodeksi 
1940, mutta maailmanso-
dan puhkeaminen syksyllä 
1939 esti niiden pitämisen. 
Olympialaisia varten eh-
dittiin rakentaa Käpylään 
Koskelantien varteen ne 
talot, jotka nyt tunnemme 
Olympiakylänä. Vuoden 
1952 olympialaisia varten 
rakennettiin Koskelantien 
toiselle puolen Kisakylä. 
Kisojen ajan Koskelantiellä 
oli korkea verkkoaita, joka 
erotti Kisakylän urheilijat 
muista käpyläläisistä. Ki-
sakylän portti oli Mäke-
länkadun ja Koskelantien 
risteyksessä. 

Kumpulaan rakennettiin 
maauimala, joka toimi ui-
mareiden ja uimahyppää-
jien harjoittelupaikkana. 
Kaupunkilaiset ja erityises-
ti me käpyläläiset saimme 
sen sitten urheilujuhlien 
päätyttyä omaan käyt-
töömme.

Miten sitten itse 14-vuo-
tiaana olympiapoikana 
osallistuin yhtenä pikku 
tekijänä siihen valtavaan 
vapaaehtoistyövoimaan, 
jonka varaan kisojen jär-

jestelyt oli pääosin viritet-
ty? Meitä olympiapoikia ja 
-tyttöjä oli kaikkiaan noin 
2200, joista tyttöjä noin 
600 ja poikia noin 1600.  

Minut oli sijoitettu viesti-
en viejäksi pyöräilystadio-
nille (Velodromille).  Sen 
ajan viestintävälineet olivat 
puutteelliset, puhelimet 
toimivat puhelinjohtojen 
varassa, eikä niitä riittänyt 
joka paikaan. Pääosin vies-
tit toimitettiin kilpailupai-
koilta lehdistökeskuksiin 
lähettien avulla. Olin joka 
toinen päivä tulosviestien 
kuljettajana pyöräilystadi-
onilta Urheilukadulle, jos-
sa sijaitsi lehdistökeskus. 

Minulla on edelleen tal-
lella ne neljätoista kisalip-
pua, joita käytin välipäivi-
nä. Niistä kuusi oikeutti 
yleisurheilu-
tapahtumiin 
Olympiasta-
dionille, jossa 
meitä nuoria 
varten oli va-
rattu erilli-
nen katsomo 
nykyisen tu-
lostaulun ylä-
puolelle. Sta-
dionin koko 
katsomoa oli 
l a a j enne t tu 
niin että sinne 
mahtui 70 000 
katsojaa. 
Viisi lipuista 
oikeutti jal-

Olympiapoikana vuoden 1952 olympialaisissa

kapallotapahtumiin. Näin 
Olympiastadionilla muun 
muassa jalkapallon lop-
puottelun, jossa Unkarin 
joukkueen legendaarinen 
keskushyökkääjä Puskas 
ampui voittomaalin.  

Muut lippuni oikeutti-
vat katsomaan pyöräilyä, 
nurmipalloa ja ratsastusta. 
Legendaarisen Emil Zato-
pekin näin Käpylässä Mä-
kelänkadulla, kun hän ete-
ni naama virneessä, paita 
käärittynä kohti Stadionia 
ja maratonin voittoa. 

Olympiapoikakokemuk-
set jäivät vahvasti mieleeni 
ja varmaan osaltaan vai-
kuttivat omiin urheilu-
harrastuksiini. Helsingin 
olympialaisilla oli valtava 
merkitys koko Suomelle 
ja tietysti jokaiselle, jolla 

oli mahdollisuus jossakin 
muodossa osallistua tai olla 
osallisena niiden järjeste-
lyissä. Me olympiatytöt ja 
-pojat olimme onnekkaita 
saadessamme nauttia tästä 
osallisuudesta. Saimme-
pa maistaa Coca-Colaa-
kin…….

Lopuksi kerron, että kä-
pyläläis-maunulalainen Si-
nikka Koivusaari, 86 v, on 
julkaisut muistelmakirjan 
Tarjoilijana Helsingin olym-
pialaisissa syksyllä 2018. Se 
palauttaa erinomaisesti 
mieleen kesän 1952 suu-
ren urheilujuhlan ja samal-
la sen millainen Suomi ja 
Käpylä silloin oli. Suosit-
telen.

Jarkko Eskola 1.2.2020

Käpylän kisakylän portti       Emil Zatopek ”Satupekka”



Käpylän seisake 1903

Koskelantie 48, Helsinki 61
Puh. 09-752 3003

Käpylän Hammaslääkärit 
Marketta ja Jouko Peltomaa

Käpyrinne ry – toimintaa vertaansa vailla
              Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki www.kapyrinne.fi

Toivotamme Sinut tervetulleeksi mukaan Käpyrinne ry:n toimintaan! 

Käpyrinne ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii kansalaistoiminnan 
periaattein ikääntyneiden ihmisten hyvän elämän, turvallisen asumisen ja osallisuu-
den mahdollistajana. Yhdistys tuottaa vanhuksia arvostavaa palvelutaloasumista ja 
lyhytaikaishoivaa Helsingin Käpylässä. Käpyrinteen palvelutalon kodit ovat viihtyisiä 
ja turvallisia paikkoja olla ja elää – oli kyse sitten lyhytaikaisesta tai pitkäaikaisesta 
asumisesta. 

Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta? Aktiivisessa vapaaehtoisten Vantterat-ryhmässä 
on aina tilaa uusille toimijoille. Vapaaehtoisuus tarjoaa mahdollisuuden toimia ikäih-
misten parissa omia vahvuuksia hyödyntäen. 

Kevään Vantteraillat torstaisin 27.2., 26.3., 23.4 ja 28.5., klo 16.30-18.00. Vantte-
raillat ovat kaikille avoimia kohtaamisen ja oppimisen paikkoja. Vuoden teemana on 
Meidän Helsinkimme. Kaupunkiin tutustutaan kaupunginosa kerrallaan. Tervetuloa 
keskustelemaan ja jakamaan muistojasi ja kokemuksiasi! 

Käpyvisa 10 vuotta! 
Käpyvisa on vapaaehtoisvoimin toteutettava viihteellinen tietokilpailu, joka tarjoaa 
aivoja virkistävää tietoutta ja iloista tunnelmaa. Kevään käpyvisat tiistaisin 11.2., 
10.3., 14.4. ja 12.5. klo 14.30-16.00. Tervetuloa rattoisaan seuraan! 
Huom! Käpyvisa-tiimimme kaipaa vahvistusta. Haluaisitko Sinä tulla mukaan jouk-
koomme toteuttamaan visailua? 

Ota rohkeasti yhteyttä! 

Lisätietoja antavat
Maria Murto – vapaaehtoistoiminta – puh. 040 4560 584, maria.murto@kapyrinne. fi
Erja Vanhanen – asuntojen tiedustelut ja tutustumiskäynnit – puh. 040 017 
3031, erja.vanhanen@kapyrinne.fikapyrinne.fi
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Koskelantie 42, 00610 Helsinki
020 7479231   www.maalausliikehelsinki.com

Vitatabs B12 Methylcobalamin 12,00 €
Pycnogenol Strong    19,90 €
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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

Avoinna ma-pe 9-17  Koskelantie 46, Helsinki
Päivystys ma-pe 8-22 tvjakone@gmail.com

TV- ja Kodinkonehuolto Edicron Oy
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koskelantie 56
puh 044 027 96 93

vito@sosehelsinki.com
www.sosehelsinki.com

Lounas kahvila & catering tilauksesta

ma-pe 9.00-15.30
la 9-15
su suljettu

koskelantie 56
puh 044 027 96 93

vito@sosehelsinki.com
www.sosehelsinki.com

Lounas kahvila & catering tilauksesta

ma-pe 9.00-15.30
la 9-15
su suljettu

Huonekaluverhoilut 
ammattitaidolla

Varasto
Mäkitorpantie 40

www.huonekaluverhoomo.fi




