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Toukolan-Vanhankaupungin yhdistyksen
HALLITUS 2005
Eliisa Isoniemi, puheenjohtaja

eliisa.isoniemi@fimug.fi
Markku Tuurna, sihteeri

markku.tuurna@sci.fi
Riitta Sassi, taloudenhoitaja
Marianne Lehtimäki
Sirpa Puhakka
Tarja Kantola
Tarja Kela, lehden taitto ja www-sivut

suotta@arabianranta.com

Vanhassakaupungissa
tapahtuu 27.8.!!

Alueemme toiset kyläjuhlat lähestyvät.
Kutsumme Toukolan, Arabianrannan ja
Vanhankaupungin asukkaita kyläjuhlille ja myös
tekemään juhlia. Talkooväkeä tarvitaan moniin
eri tehtäviin. Ota yhteys Timo Saareen
sähköposti: valparaiso@surfeu.fi
tai puh. 050-3466 359.
Tässä lehdessä on Koskipäivän ohjelma s. 5
ja Kyläjuhlien ohjelma s. 6-7. Molemmat
tapahtumat ovat tänä vuonna samana päivänä
eli lauantaina 27.8. Tervetuloa juhlille!

Arabianranta, Toukola, Vanhakaupunki
-lehti 02/05       ISSN 1795-0856
Kansi: Tarja Kela ja Kekseliäät Galleristit
Kainuun Sanomat Oy Arkkipaino

     Käsitöiden myyntinäyttely

- käsityöt myös tilauksesta

Leena Vänttinen

050 - 572 6511

Hämeentie 152 A 00560 Helsinki

LIITY JÄSENEKSI TOUKOLAN-
VANHANKAUPUNGIN
YHDISTYKSEEN
maksamalla jäsenmaksu 7,00 /hlö.
Eläkeläiset ja opiskelijat 5,00 /hlö.Yhteisöt
30,00.Maksu maksetaan Toukolan-Vanhan-
kaupungin yhdistyksen tilille
800012-70827323
VIITENUMERO 3696
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Kekseliäät Galleristit -tapahtuma nosti esiin lasten ja
nuorten roolin aktiivisina toimijoina.

- En mä tiennytkään, että tämä on näin hieno tilaisuus,
kuiskutti eräs äiti toiselle,  kun Arabian peruskoulun op-
pilasryhmä oli juuri aloittanut inspiroituneen performanssinsa
Kekseliäät Galleristit -näyttelyn avajaisissa.
    Totta,  Arabian koululla toukokuun viimeisellä viikolla
pidetyn Kekseliäät Galleristit -näyttelyn ensi-ilta  oli herkkua
kaikille aisteille: vieraat saivat maistella taideruokaa, kokea
performanssitaiteilijoiden näkemyksen suomalaisesta perhe-
elämästä,  katsoa animaatiokerholaisten valmistaman elo-
kuvan vauvan uusista kujeista ja tutustua oppilaiden töistä
koottuun taidenäyttelyyn.

Hikeä ja hermostuneisuutta,  kukkia ja kyyneliä
Avajaisia edeltävä päivä oli ollut kiihkeä. Näyttelyn
koordinaattori, koululla kuvataideopettajana työskennellyt
Ina Heiskanen johti näyttelyn pystytystä apunaan muita
opettajia, vanhempia ja kouluisäntä. Koulun siivoojilta
saatiin arvokkaita neuvoja vitriinin lasien puhdistukseen, ja
eräs isä vietti hikisen iltapäivän kiinnittäessään koh-
devalolamppuja  gallerian kattoon.
    Kuvaan kuului - luonnollisesti - että osa kehystetyistä
töistä tipahti seinältä vain pari tuntia ennen h-hetkeä. Onni
onnettomuudessa oli, ettei yhdenkään lasi rikkoutunut.
Kuten näyttelytiedotteen kirjoittaneet yläkoulun oppilaat
olivat rohjenneet ennustaa, aurinkoinen Arabia näyttäytyi
avajaispäivänä parhaimmillaan.
    Suurten ensi-iltojen tapaan esiintyjät ja muut avainhenkilöt
kukitettiin, mikä herätti huomattavan suurta ihastusta - ja
myös liikutusta -  yleisön joukossa.
    Ei siis ihme, että Kekseliäät Galleristit -näyttely sai paljon
nähneen toimittajankin vuolassanaiseksi. “Luova hulluus
tuntuu puhjenneen täyteen loistoonsa: näyttely on yhtä
värien ja ideoiden ilotulitusta ja mielikuvituksen juhlaa.
Taideteollinen korkeakoulu voi olla rauhallisin mielin: Arabian
peruskoulussa varttuu jo hyvää vauhtia seuraava Masters
of Arts -sukupolvi”, kirjoitti Anneli Velho Arabianrannan
portaalin sivuilla (ks. juttu Festarikuukauden huipennus
osoitteesta www.helsinkivirtualvillage.fi).

Lasten rooli esiin
Kekseliäät Galleristit -tapahtuman tuotti Arabian peruskoulun
vanhempainyhdistys. Tavoitteena oli alusta alkaen, että
tapahtuma olisi avoinna myös nk. suurelle yleisölle,  mikä
nostaisi esiin lasten ja nuorten roolin alueen aktiivisina

Luovaa hulluutta ja ideoiden ilotulitusta

Teknoryijy

toimijoina.  Tavoite toteutui, ja yleisö pääsi tutustumaan
näyttelyyn viikon ajan, myös ilta-aikaan.
     Näyttelyn toteutumisen teki mahdolliseksi apuraha,
jonka Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan -rahasto
myönsi vanhempainyhdistykselle. Lisäksi tarvittiin
hyvää yhteistyöhenkeä ja kekseliästä mielenlaatua.

Galleristien  yhteistyökumppaneita  olivat koulun
omat opettajat, koululla työskentelevä Palmian
henkilöstö,  joukko äitejä ja isiä, Teatteri Ilmi Ö,
animaatiokerhon ohjaaja Ilpo Jääskeläinen, Art and
Design City Helsinki Oy, Arabian K-Supermarket ja
Kierrätyskeskus. Sydämellinen kiitos kaikille!

Sari Tiiro
Arabian peruskoulun vanhempainyhdistyksen
tiedotussihteeri

P.S.  Osa näyttelyn kekseliäistä töistä oli myynnissä,
ja jäljellä on vielä muutama upea kehystetty työ sekä
erityisen innovatiivinen, ryhmätyönä syntynyt
teknoryijy. Jos olet kiinnostunut taideinvestoinnista,
ota yhteys vanhempainyhdistykseen (p. 0400 459775,
Sari). Myyntituotot käytetään koulun oppilaiden
valitsemaan hyväntekeväisyystarkoitukseen.
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“K Y L Ä K A U P P A” L Ä H E L L Ä S I

Meillä asioit helposti,
nopeasti ja
EDULLISESTI

kodin tarvikkeita: tiskiharjasta lamppuöljyyn

- faxi
- internet
- edullinen kuljetuspalvelu (paku ja kuski)
- veikkaus
- matkakorttien lataus

Hämeentie 150, 00560 Hki, p. (09) 793 402 avoinna ma-pe 9-20, la 10-20

meillä myös alueen posti

Kahviossa
     paistamme patongit

     ja pullat itse

0,50
kahvi
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Koskipäivän ohjelma

Koskipäivä

9.00
Tilaisuuden avaus
1000 kirjolohen vapautus Pornaistenniemen edustalle

9.00 - 9.30
Ilmoittautuminen onkikilpailuihin

9.30 - 11.00
Avoimet lasten/nuorten onkikilpailut

10.00
Ilmainen savukalamaistiainen

12.00
Palkintojen jako

Julkinen liikenne
Arabianrantaan: 

Bussit 52, 68, 71 ja 74
Raitiovaunu 6
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27.8.2005
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Art and Design City Helsinki Oy

Ohjelmaan voi tulla viime hetken muutoksia!
Uusimmat tapahtumatiedot:

www.helsinkivirtualvillage.fi

Vanhassakaupungissa tapahtuu 27.8.
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Puistokonsertti 
 Kum-tähden kentällä (Hämeentien ja Kustaa Vaasan tien risteyksessä) esiintymässä klo 13-19:
• Klonksetti, musiikki- ja tanssiteatteriesitys ystävyydestä, mielikuvituksen voimasta ja onnistumisesta.
  Lotta Kuusisto ja Vando Suvanto esittävät Markku Hakurin luomia hahmoja ja Iiro Rantalan säveltämää  musiikkia.
• Lauluyhtye Soiva luo täydellisen äänimaailman niin tangoon, kansanmusiikkiin kuin poppiinkin – ja ilman säestystä
• Linnanmäen sirkuskoulu: ohjelmaa lapsille
• Hasse Walli Power Trio
• Martti Suosalo ja Pekka Tegelman tulkitsevat Jacques Brelin rosoisia lauluja suomeksi
• Pop & Jazz konservatorion yhtye The Motown Singers & Brothers of Invention 60-luvun soulin helmien parissa
• Heinäsirkka, Jim Pembroke ja Saara Soisalo säestäjänään Stadin juhlaorkesteri
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• Alueen asukkaiden kirpputori. Myyntipaikka ja -pöytä 20 euroa, oman pöydän kanssa 10 euroa.
   Ilmoittautumiset sähköpostilla valparaiso@surfeu.fi, puh. 050-3466 359.
• Alueen kansalaisjärjestöillä ja yrityksillä on esittelypisteitä puistossa.
• Oljenkorsi-ravintolan olutteltta, puistokahvila ja ruoanmyyntiä

Suuri koulukeskustelu
Arabian peruskoulussa, Arabianpolku 1, klo 12 – 14
Millainen on Helsingin perusopetuksen taso? Entä riittävätkö rahat opetusmateriaaleihin?
Mitä mieltä oppilaat ovat koulustaan? Miten käy Arabian peruskoulun laajennuksen?
Riittääkö tilaa kaikille oppilaille tulevina vuosina? Miten koulua on kehitettävä?

Keskustelemassa kehittämisjohtaja Paula Sermilä Helsingin kaupungin opetusvirastosta, alueen
kaupunginvaltuutettuja Sanna Hellström, Otto Lehtipuu, Outi Ojala ja Sirpa Puhakka sekä
opetuslautakunnan puheenjohtaja Annukka Mickelsson. Mukana myös Suomen Vanhempainliiton
edustajiston puheenjohtaja Tuija Tikkanen.
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 Bokvillanin huvilan pihapiirissä,  Hämeentie 125, klo 14-16
Arabianrantaan taideteoksia suunnitelleet taiteilijat ja koordinaattori Tuula Isohanni esittelevät alueen
ympäristötaidetta. Päätteksi taidekävelykierros halukkaille. Yhteispiha kakkosen avajaiset ja Kirsi Kivivirran
taideteoksen esittely.

Ympäristötaide ja taiteilijat Arabianrannassa 

ARABIAN-TOUKOLAN KYLÄJUHLAN OHJELMA

4

Vanhassakaupung
Numerot ohjelmien perässä viittaavat edellisen sivun karttaan
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Liikuntaa lapsille ja aikuisille 
Toukolan Teräs liikuttaa lapsia ja aikuisia Toukolan liikuntapuistossa.
Klo 10 keppijumppa ja klo 11 tavallinen jumppa. Molempien jumppien kesto on  45 minuuttia.
Kepit löytyvät järjestäjiltä, mukaan tarvitaan vain kevyt liikunta-asu, urheilutossut ja iloinen mieli.
Kello 13 alkaa ravintola Olotilan järjestämä tennisturnaus. Ilmoittautumiset Olotilaan, puh. 251 80 111.
Leikkimielistä suunnistusta klo 10 alkaen Koreankatu 2:n pihasta.

Kirjastossa tapahtuu 
Arabianrannan kirjastossa, Hämeentie 135,  klo 11
Arabianrannassa asuva runoilija Anja Erämaja lukee uunituoreen esikoisteoksensa runoja.
Annalan kartanosta kertova kuvateos: Annala - rakkaudesta puutarhanhoitoon esitellään.
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Yöleffa Kyläkino 
Flooran päiväkodin viereisellä pienellä hiekkakentällä klo 21-24 , Syyriankatu 1.
Risto Jarvan elokuva ”Mies joka ei osannut sanoa ei” sekä lyhytfilmejä Vanhankaupunginkoskesta ja
Helsingin historiasta. Lasten leffatapahtuma Bokvillanissa (Hämeentie 125) klo 19 alkaen:
”Turilas ja jäärä: sadonkorjuu”,  ”Eetu erilainen”, ”Minulla on tiikeri” , ”Jäniksen ja siilin kilpajuoksu” ja
”Herra pohto ja siili”. Yleisölle popcorn- ja mehutarjoilu.

Kyläjuhlat järjestää Toukolan - Vanhankaupungin yhdistys. Vapaa pääsy!
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Alueen asukas:
KIRPPUTORIPAIKKOJA
voi vuokrata kyläjuhlakentältä.
Kirpputori on auki Kum-tähden
kentällä lauantaina 27.8.
puistokonsertin ajan klo 13-19.
Hinta pöydän kanssa 20 e,
oman pöydän kera 10 e.

Ilmoittautumiset: Timo Saari
sähköposti:
valparaiso@surfeu.fi tai
050-3466 359

Kutsu kokoukseen
Toukolan-Vanhankaupungin yhdistyksen
syyskokous pidetään su 20.11. klo 14
Annalassa Hyötykasviyhdistyksen tiloissa,
Hämeentie 154. Tervetuloa!

Lauluyhtye Soiva esiintyy kyläjuhlilla

gissa tapahtuu 27.8.
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Me rakennamme laadukkaita koteja Arabianrannan alueella
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Arabian peruskoulun laajennuksen suunnittelu
käynnistyy  tänä syksynä. Laajennusosan
rakentaminen ajoittuu vuosille 2008 – 2009.
Opetusvirasto on sopinut asiasta kaupunginkanslian
kanssa. Aikataulu on siis näillä näkymin pitävä.

Arabian peruskoulu on yhtenäiskoulu, jossa oppilaita
on 1. – 9. luokilla. Ensimmäiset ysiluokkalaiset
aloittavat nyt syksyllä. Laajennuksen jälkeen kouluun
sijoitetaan myös päiväkodille ja nuorisotalolle tilat.
Tilojen suunnittelu tapahtuu yhteistyössä
opetusviraston, sosiaaliviraston ja nuorisotoimen
kesken.

Uudisrakennus sijoittuu alustavien suunnitelmien
mukaan rannan puolelle koulusta katsoen. Kaavoitus
on kuitenkin vielä kesken, joten tarkka sijainti ei ole
vielä tiedossa. Kaavaa räätälöidään parhaillaan
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa yhteistyössä.

Nykyisen koulun tilat eivät riitä kaikille alueen lapsille
vuoteen 2009 saakka. Opetusviraston suunnitelman
mukaan osa lapsista käy välivaiheessa lähikouluissa,
lähinnä Käpylässä  ja Vallilassa, joista  löytyy tilaa.
Vaihtoehtona on myös esimerkiksi opetuksen
lomittaminen koulupäivän aikana nykyistä pidemmälle
ajalle eri ”vuoroihin” ja nykyisten tilojen
mahdollisimman tehokas käyttö.

Arabian peruskoulun oppilasmäärästä ja oppilaaksi
ottoalueesta päätetään tarkemmin vasta suunnittelun
yhteydessä. Uudet, koko kaupunkia kattavat
oppilasennusteet valmistuvat opetusvirastossa
syksyllä.

Sirpa Puhakka

Arabian peruskoulun
laajennuksen suunnittelu
käynnistyy syksyllä
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Olutravintola Oljenkorsi – alueensa ykkönen

Kumpula-Toukolan perinnemaisemassa sijaitseva Olutravintola Oljenkorren
valikoima on asiakasystävällinen: meillä voit sammuttaa janoasi yli 150 olut- ja
siiderimerkillä omaleimaisessa interiöörissämme tai aurinkoisella terassilla, jossa
voit istua vaahteran katveessa ja tuntea samalla kuitenkin kaupunkimme, sen
ainoan oikean Stadin, vilkkaan sykkeen.

Kiinteistömme – Elannon ensimmäinen oma maitokauppa – on suojelukohde ja
jo sinällään vierailun arvoinen kulttuurikohde. Vaikka aika onkin vaihtanut
maitohinkit kegeihin, leijuu tuulahdus menneiltä ajoilta edelleen ravintola-
salissamme – jotain arvokasta, jotain lapsuudesta tuttua, jotain kovin stadilaista…

Valkokankaaltamme voit seurata – mielioluitasi siemaillen – kaikkia tärkeimpiä
urheilutapahtumia: MM-kisoja, formuloita, jalkapalloa, golfia, tennistä…

Intiankadun (numero 18) ja Kustaa Vaasankadun Arabiarannan puoleisessa
kulmauksessa sijaitseva ravintolamme palvelee Sinua:

ma-to 15 – 01
pe 14 – 02
la 11 – 02
su 11 – 24

TARTU PELASTAVAAN OLJENKORTEEN
– suuntaa askeleesi meille!


