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Oulunkyläinen
Pohjoiset ESIKAUPUNGIT 6/09

OULUNKYLÄ • PATOLA • VERÄJÄMÄKI • VERÄJÄLAAKSO • KOSKELA • METSÄLÄ • MAUNULA • PAKILAT • PALOHEINÄ • TORPPARINMÄKI
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Helsingissä Oulunkylässä Nesteen huoltoasema peittyi ilmiliekkeihin lauantai-iltapäivällä
7.11. Musta, sankka savu alkoi levitä nopeasti tuulen mukana pohjoiseen päin. Lähialueen
asukkaita kehotettiin pysymään sisällä ja sulkemaan ikkunat ja ilmastointi.

Tulet roihusivat Oulunkylässä kekrinä
Parturi-Kampaamo

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23

puh 752 4939
www.tyylilyylit.net

Kiinteistömaailma Oulunkylä
Mäkitorpantie 23
00640 Helsinki
Puh. 010 622 3930
oulunkyla@kiinteistomaailma.fi
Myymälän aukioloajat ma-pe 9-17

Kutsu meidät ilmaiselle Kotikäynnille,
niin kerromme sinun asuntosi arvon.
Soita p. 010 622 3930

Välityspalkkio esim. Netti 900 € + 3,5 % velattomasta hinnasta + asiakirjakulut 190 € (sis.alv). Pyydä palvelutarjouksemme!
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JOULUN HYÖTYLAHJA

KOTI

iloa
iloaarkeen,
arkeen,kauneutta
kauneuttakotiin.
kotiin.

Valmiissa lahjapaketissa

www.kukkakoti.fi
www.kukkakoti.fi

Viikko
pyhäinpäivästä
eteenpäin suuri roihu värjäsi
taivaan verenkarvaisen punaiseksi Oulunkylässä. Nesteen
huoltoasema-kahvio
paloi sitkeästi tuntitolkulla.
Onnettomuus sattui kekrin
aikoihin.
Ennen vanhaan pyhäinmiesten päivän paikkeilla
vietettiin yhtä vuodenkierron tärkeimmistä pakanallisista juhlista, kekriä. Sillä
tarkoitettiin viimeistä päivää, joka päätti satokauden
ja aloitti karjanhoitovuoden.
Paikoin on poltettu kekritulia haltian houkuttelemiseksi. Tulilla tanssittiin ja
pidettiin hauskaa, mutta kun
tuli hiipui tuli kiire kotiin. Pisimpään kekriperinne säilyi
Itä-Suomessa. Nykyään kekriä vietetään vielä Kajaanissa
polttamalla kekripukki.
Kekri-perinne alkoi hävitä teollistumisen ja kaupungistumisen myötä. Monet
kekriin liittyneet tavat ja perinteet ovat kuitenkin siirtyneet joulun ja nykyaikaisen
uudenvuoden viettoon.
Nesteen
huoltoaseman
palosta ja joulun vietosta
kerrotaan tämän lehden sivulla 3.

LINSSIEN HOITOSETTI

10 €

(norm. 20 €)

Sisältää:
iso pullo linssien puhdistusnestettä
+ kaksi mikrokuituliinaa
Puhdista helposti silmälasit, aurinkolasit,
kiikarin ja kameran linssit...
OPTIKOT - SILMÄLÄÄKÄRI

1-V. SYNTTÄREIDEN KUNNIAKSI
		

TARJOAMME 3.9. ASIAKKAILLEMME
Kukkien
lisäksi löydät
laajan
KUOHUJUOMAA
JAmyymälästämme
PIKKUPURTAVAA.
valikoiman erilaisia sistustus- ja lahjatavaroita.

10%

JOULUISTA
TUNNELMAA
KUKKAKODISTA!
Torstaina
3.9.

-

Esim. ruukkuja,
lyhtyjä, lehtikoreja,
kaikista
ostoista

kelloja, tauluja - kaikkea kivaa sisustajalle!

Liikekeskus Ogeli, avoinna ark. 10-18 la 9-14
Puh. (09) 875 1868

		
		

HELSINKI Siltavoudintie 4 puh. 09-752 3922
HELSINKI Siltavoudintie 4, puh. 09-752 3922
ark.ark.
10-18,
la-su
10–18,
la-su10-16
10–16

Käpylän asema, Mäkitorpantie 1, 00620 Helsinki • jouni.ekholm@k-supermarket.fi,puh. 020 770 5700 • Avoinna: ark. 7-21, la 7-18

