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MEIDÄN KULMA 

MÖTA I MYLLYTULLI – esteetön ja yhteisöllinen ulkoilutapahtuma toi iloa talveen! 

Lumiukot, lumiukot ketjussa kulkee! lauloivat Ainolan päiväkodin lapset Sara Wacklin -torilla viime 

Ystävänpäivänä. Ympärillä olevat ihmiset saivat halutessaan liittyä mukaan lauluun. Kun Möta i 

Myllytulli -tapahtuman avannut Esteetön ry:n puheenjohtaja Päivi Mettovaara kysyi lapsilta, 

millainen on hyvä ystävä, lapset vastasivat: ”luotettava, rehellinen ja että se tykkää”. Mettovaara 

halusi lisätä siihen vielä, että ystävän kanssa voi viettää aikaa yhdessä. 

Talvisessa Oulussa Kaupunkimme-festivaalin aikaan Esteetön ry:n ja Oulun Palvelusäätiön Sara 

Wacklin-kodin yhteistyössä järjestämässä Möta i Myllytulli -tapahtumassa osallistujan rooli oli 

tärkeä vapaamuotoisen oleskelun merkeissä. Eri-ikäiset osallistujat päiväkotilaisista ikäihmisiin 

saivat tehdä yhteistä jääteosta, osallistua Onnenpussi-arvontaan ja talvileikkeihin, nauttia 

sisätiloissa kaakaosta ja kermavaahdolla kuorrutetusta pullasta ja tulla lopuksi mukaan 

Töppöstansseihin.  

Kangasrinteen asumispalveluista tapahtumaan saapunut Seija Markuksela viihtyi Ystävänpäivän 

ulkoilutapahtumassa ja sai arvonnasta itselle kassin. Tero Ansamaan mielestä mukavinta oli laittaa 

jääharkkoja yhteen toisten kanssa. Ohjaaja Päivi Turusen mukaan oli tärkeää, että heidän 

ikääntyneiden kerhonsa pääsi tapaamaan muita ihmisiä ja kokemaan lasten tekemisen riemua 

jääkimpaleita aseteltaessa. 

Ilahduttavaa oli se, että ulkoilutapahtuman järjestelyihin löytyi useita vapaaehtoisia Myllytullin 

kaupunginosasta. Ainolan päiväkodin lapset aloittivat maitotölkkien jäädyttämisen hyvissä ajoin. 

He saapuivatkin ulkoilutapahtumaan kolmen pulkan ja värikkään jäälastin kanssa. Myös Sara 

Wacklin-kodissa oli jäädytetty urakalla maitotölkkejä lähes 60 kappaletta. Kukkakauppa Kanerva 

lahjoitti hävikkikukkia jäädytettäviin astioihin, jotta jääkukkapuutarhan oli mahdollista syntyä. 

Korvaamatonta apuaan tarjosivat myös Esteetön ry:n jäsenet. 

 

Kansainvälisen koulun iltapäiväryhmän lapset valmistivat puolestaan värikkään viirin Sara Wacklin 

–torin puihin. K-market Myllytullin ja Sivakan puolesta järjestyivät Onnenpussi-arvonnan ilmaiset 

voitot. Valteri-koulu Tervaväylän ohjaajat ja oppilaat ilahduttivat saapumisellaan Töppöstansseihin, 

jossa auringonlämpöinen musiikki sai ihmiset taputtamaan rytmikkäästi polviin ja ilmaan Päivi 

Mettovaaran ohjauksessa.  

 



Oulun kaupungin Kuntalaislähtöisen kaupunkikehittämisen projektityöntekijä Hanna Jakun 

mielestä Sara Wacklin -torille saapui mukavasti väkeä. Hänen mukaansa Möta i Myllytullin 

kaltaisilla tapahtumilla on yhteisöä vahvistava vaikutus, kun ihmiset ottavat kaupunkitilan haltuunsa 

tapahtuman muodossa. Se on sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää toimintaa, jota talvisessa 

Oulussa asuvat ja vierailevat ihmiset tarvitsevat viihtyäkseen kaupungissa säällä kuin säällä. Usein 

pienet, yllätykselliset asiat ovat niitä, jotka ilahduttavat ohikulkijaa ja elävöittävät kaupunkielämää 

eniten. 

 

                                                                                            Merja Männikkö 

                                                                                            Esteetön ry:n viestintävastaava 

 
 
 Faktalaatikko 
 
-Ensimmäinen Möta i Myllytulli –tapahtuma liittyi Kuntalaislähtöisen kaupunkikehittämisen Kaaos-
toiminnan jäähyväistapahtumaan, Kaupunkimme-festivaaliin. 
 
-Kulttuurihyvinvointiyhdistys Esteetön ry on luova ja liikkuva yhteisö, perustettu v. 2011. 
- edistää yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja luovaa oppimista. 
 
- tuottaa taidelähtöisiä palveluja yhteistyössä MoWeArtDesign –muotoilupalvelujen ja Luovat 
Askeleet -moniammatillisen työryhmän kanssa. 
 
-Tule tutustumaan yhteisöömme  Kohtaamisen taikaa -tanssityöpajassa ke 20.3.2019 klo 18 -19 
Aleksinkulmaan (Aleksanterink.9) 
 
Lisätietoa: www.esteetonry.fi 
 
Kuvatekstit Merja Männikön ottamiin kuviin: 
 
Kuva 1: Kaaos-toiminnan projektityöntekijä Hanna Jakku (vas.) vieraili Möta i 
Myllytulli –ulkoilutapahtumassa. Vieressä Esteetön ry:n puheenjohtaja Päivi 
Mettovaara. 
Kuva 2: Ainolan päiväkodin lasten jäälasti 
Kuva 3: Jääteos alkaa syntyä Sara Wacklin-torilla 
Kuva 4: Onnenpussi-arvonta käynnissä. Onnettarena Joice Martinho. 
Kuva 5: Lasten talvisia leikkejä Möta i Myllytulli –ulkoilutapahtumassa. Leikittäjänä 
Päivi Mettovaara. 
Kuva 6: Töppöstanssit alkoivat yhteisessä piirissä  rytmikkäästi tapututtaen. 
Kuva 7: Jääportaat johtavat kukkien luo lapsiryhmän tekemänä. 
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