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Haave
tekee hyvää

Aitoa
lähidemokratiaa
Pateniemessä juhlittiin
Vanhusten viikkoa ja
Nenäpäivää

Kuunnellaanko sinua
nyKyisessä pankissasi?
Tule suomalaisen, vakavaraisen ja aidosti paikallisen pankin asiakkaaksi.
Tarjoamme Sinulle kaikki tarvitsemasi palvelut sekä tutkitusti hyvää asiakaspalvelua!
Kerro kuinka voimme palvella juuri Sinua - hoidamme pankin vaihdon puolestasi.
Soita ja sovi tapaamisaika, puhelimeen vastaa konttorin oma väki!
Pateniemi 020 110 5540
www.poppankkipohjanmaa.fi palvelee 24 h

Lähellä ihmistä
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PÄÄKIRJOITUS

Yhteisömme tarvitsee
lapsi- ja nuorisotyöryhmän
(Lanu)

T

oisaalla tässä lehdessä on kertomus ”yhteistyöllä hyvää
Patenniemeen” tapahtumasta. Vaikka paikalle ei saatukaan kaikkia alueen toimijoita ja järjestöjä, muodostui
kuitenkin oivallinen läpileikkaus siitä tarjonnasta, mikä alueella
vallitsee. Sain myös hyvän kuvan monista näkökulmista ja vallitsevasta tahtotilasta. Suuri kiitos vielä järjestävälle taholle LC Oulu
Pateniemelle.
Monia hyviä ja kannatettavia ideoita tuli esiin toimijoiden
puheenvuoroissa. Pitkään mukana olleena tein havainnon siitä.
kuinka tärkeä onkaan kokoontua säännöllisesti kertomaan näitä
suunnitelmia ”saman pöydän ääreen”. Samalla, kun muut toimijat saavat tiedon suunnitelmasta ja näin vältytään mahdollisilta
päällekkäisyyksiltä, voi testata ajatusta saaden hyviä vinkkejä
asian maaliin saattamiseksi.
Tätä ”saman pöydän ääreen kokoontumista” juuri Yhteistyöryhmän toiminta tarjoaa.
Ilolla sai todeta, kuinka vireänä koti-koulutoiminta on jatkunut suuralueellamme. Tällä kertaa mukana oli ”Haave” kertomassa Pateniemen yhtenäiskoulun aktiivisesta ja monipuolisesta
toiminnasta lasten parhaaksi. Tiedän, että myös Kuivasojan ja
Rajakylän kouluilla on vanhempainyhdistysten vireää toimintaa.
Hyvä niin. On hienoa, että alueellamme toimii myös ”Parasta lapsille”, ”MLL”, partio ja nuorisotoimi. Paljon siis tehdään päivittäin

KAUNOTAR JA KULKURI
PARTURI-KAMPAAMO LÄHELLÄSI

puh- 08- 5555 205
Väliahontie 48
avoinna ma-to 9-16 tai sop. muk.

G

Malla

raafinen suunnittelija

M A L L A VA R T I A I N E N
040 8231 081 • malla@malla.fi • www.malla.fi

lastemme ja nuortemme hyväksi. Yhdistävää tekijää kuitenkin
kaivataan.
Kun ”Lapsi- ja nuorisotyöryhmä” vielä toimi, se kokosi edellä
mainittujen toimijoiden lisäsi päiväkodit, koulut ja terveystoimen yhteisiin tapaamisiin. Kyseessä ei ole monialainen virkamiestyöryhmä, jolla on oma tärkeä roolinsa ongelmiin tarttumisessa. LANU:n rooli oli aivan vastaava, kuin YTR:llä yleisellä
tasolla, keskittyä nimensä mukaisesti lapsia ja nuoria koskeviin
asioihin yleisellä tasolla. Tietojen päivitys puolin ja toisin oli arvokasta jokaisen arjen tukea.
Haluan haastaa teitä hyvät lasten vanhemmat. Ottakaa joku
vastaan LANU.n puheenjohtajan rooli ja aloittakaa arvokas toiminta uudelleen. Kaupunki on aikoinaan luvannut kaiken tukensa resurssien puolesta. Uskon yhteistyön käynnistyvän uudelleen pienen totuttelun jälkeen.
Haluan vielä tässä yhteydessä kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka mahdollistitte lehden sisällön kirjoituksillanne. Unohtamatta ilmoittajiamme, kun mahdollistitte sen myös talouden
kannalta. Kiitos.
Jorma Ketola
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja 2015
0400 682951
jorma.ketola@jk-ohjelmat.fi
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UUSI

– Se joustavampi autokorjaamo
KAIKKI AUTOT:
✶ OSTETAAN
✶ MYYDÄÄN
✶ VAIHDETAAN
✶ VUOKRATAAN
✶ KORJATAAN
✶ Myös romukierrätys
AUTOT ULKOMAILTA
AVAIMET KÄTEEN:
✶ konsultointi
✶ haku
✶ tullaus
✶ katsastus

✶ 30 vrk korotonta maksuaikaa.
✶ Käytettävissä hinausauto ja sijaisauto.
✶ Asiakkaan toiveet huomioidaan: voidaan korjata
alkuperäis-, tarvike-, purku- tai asiakkaan tuomilla osilla.
PIENKONEHUOLTO

HARRASTEAUTOKORJAAMO

Kaikkia moottorilla käyviä
laitteita ostetaan, myydään ja korjataan. Pienkoneet, ruohonleikkurit,
lingot, sahat, kelkat,
mopot jne.

Toteutamme myös isommat entisöinnit ja kustomoinnit. Suunnitellaan yhdessä järkevä budjetti ja
aikataulu.

Tervetuloa paikan
päälle ja nettiin!

RATAMOTIE 20, 90580 OULU
info@kuvajamotors.fi
MYYNTI 0400 955 449
HUOLTO 040 665 0858

www.kuvajamotors.fi
Tällä kupongilla

Tällä kupongilla
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- 100,-

auton huollosta

auton ostosta

Yksi auto/kuponki

Yksi auto/kuponki
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- 20,-

Osta lahjakortti!
Kysy lisää.
lisää

Haave tekee hyvää oppilaille
ja vanhemmille
Maaria Ruotsalainen
tiedottaja, Pateniemen vanhempaintoimikunta Haave

P

ateniemen koulun vanhempaintoimikunta Haave on toiminut
tänä syksynä entistäkin aktiivisemmin. Haaveen toimijat kirjoittavat
parhaillaan käsikirjaa, jossa Haave ja sen
eri tehtävät ja tilaisuudet on esitetty selkeästi – näin uusikin tulija pääsee helposti
toimintaan mukaan ja asiat pysyvät muistissa. Koulun opettajainhuoneesta on
tullut haavelaisille kuin toinen olohuone
ja vapaaehtoistyön tekeminen hyvien ystävien kanssa on mielekästä. Koulu antoi
Haaveelle syksyllä myös uudet tilavat ja
valoisat varastotilat, joista on paljon iloa.

Haave haluaa kasvattaa ja
tehdä hyvää
Syksyllä Haave järjesti kasvatusaiheisen
luennon alueen muiden koulujen kanssa
ja osallistuu myös Vanhempien Akatemian toimintaan. Yksi yhteistyökumppani
on Oulun alueellinen vanhempainyhdistys, joka palkitsi Haaveen Vähän Erilainen
Vanhempainilta –idean TähtikOulu2015kisassa. Viimeksi Haave esitteli toimintaansa ja verkostoitui alueen muiden
toimijoiden kanssa Yhteistyöllä hyvää Pateniemeen –tapahtumassa Honkapirtillä.

Turvaa koulutielle ja siistit
löytötavarapisteet
Vanhempaintoimikunta on ollut jo vuosia huolissaan laittomasta pysäköinnistä
viheralueella koulun risteyksessä ja autoilusta pyörätiellä. Haave on suunnitellut
koulun alueelle henkilölastausalueen,
suunnitelma on nyt kaupungilla ja koulun alueella on tehty mittauksia. Haave on
tehnyt myös Siisti koulu –suunnitelman,
jossa löytötavarapisteet olisivat lähellä
luokkia ja koko koulun väki lajittelisi vaatteita ja tavaroita ripustimiin ja lajittelulaatikoihin. Tässä Haave olisi merkittävänä

apuna ja selkeistä pisteistä lapset ja vanhemmat voisivat etsiä tavaroita päivittäin.

Tavarat kiertoon ja lapset
kerhoihin
Syksyllä koululla vietettiin valtakunnallista Kodin ja koulun päivää, jossa Haave
oli mukana alakoulun oppilaskunnan
kokouksessa. Haave järjesti myös kirpputoritapahtuman, josta pyritään tekemään
vähintään kahdesti vuodessa toistuva.
Lauantaisin Haave vetää alakoululla Perheliikuntakerhoa, jossa lapset liikkuvat
ja pelaavat monipuolisesti yhdessä vanhempiensa kanssa. Yläkoululaiset saavat
laulaa ja soittaa Bändikerhossa torstaisin.
Bändikerholaiset ovat päässeet tekemään
kulttuurivaihtoa Rokilla on monta kieltä –
hankkeen puitteissa Kuusamossa ja Sortavalassa Venäjällä. Seuraava hankkeen
tapahtuma järjestetään keväällä Oulussa.
Haave suunnittelee myös uusia kerhoja –
kiinnostaisiko sinua olla mukana aikuisten
käsityöilloissa, isä/poika –sählykerhossa
tai jossain muussa kerhossa? Otahan yhteyttä! Koulu ja Haave tarjoavat tilat ja
järjestelyapua.

Haave järjestää iloisia
tapahtumia koko perheelle

Kekrinaamiaisten ja Kevätriehan tuotolla
Haave järjestää tapahtumia, joista monet
ovat osallistujille ilmaisia. Tällaisia tapahtumia ovat mm. jouluaskartelu ja rusettiluistelu. Osalla varoista hankitaan kouluille välituntivälineistöä ja osa käytetään
stipendeihin ja ns. hampurilaisrahaan,
jolla tuetaan luokkaretkeläisiä. Oulun kaupunki on tukee Haaveen toimintaa yhteisötoiminnan alueellisella toimintarahalla.
Seuraavaksi on vuorossa jouluaskartelutapahtuma, jossa koko perhe voi tehdä jouluisia kädentöitä glöginjuonnin ja
piparinsyönnin lomassa. Haave järjestää
toimijoilleen myös mukavaa virkistystoimintaa, kuten Patelan Polkaisun ja pikkujoulun, joka vietetään tänäkin vuonna
tunnelmallisella majalla Haukiputaan
Halosenniemessä.

Kuvat:
Maaria Ruotsalainen ja Kaisu Lyöri
Haaveen Facebook-ryhmä
www.facebook.com/groups/haave/
Kotisivu http://haave.yhdistysavain.fi/
Sähköposti: haave.pateniemi@gmail.com

Koulun oppilaat perheineen ovat saaneet
viihtyä myös Kekrinaamiaisissa, joissa
pyöritettiin kauhunpyörää,
naarattiin
yllätyksiä, seikkailtiin
kauhukäytävällä, diskoiltiin ja herkuteltiin. Tapahtuma sai
ennennäkemättömän
suosion, sillä paikalle
saapui yli 700 juhlijaa.
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”Rajalupi on ollut elämäni parhaimpia
valintoja ja en ole yhtään pettynyt.”

”Homma on ehkä rankkaa,
mutta palkitsevaa!”

Aleksanteri Seppä 15v
3. vuosi Rajalupissa.

Rosa Alaniemi 13 v
2. vuosi Rajalupissa.

Hyvää henkeä ja
tekemisen meininkiä

R

ajalupi on toiminut Rajakylän
nuorisotalolla useita vuosikymmeniä, joten perinteet ovat pitkät. Rajalupilaiset ovat yläkouluikäisiä
nuoria, jotka järjestävät esim. diskoja
alakoululaisille joka kuukausi. Rajalupi
kerää muidenkin tapahtumien ja myyntien kautta rahaa kesällä järjestettävään
reissuun. Viime kesänä kävimme Helsingissä kesälomareissulla. Kiitos Pateniemen suuralueen alueyhteistyöryhmälle,
joka antoi rahallista tukea kesälomareissun toteuttamiseen.

Diskoa tanssilattian puolella

6
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Hyvä ryhmähenki ja tekemisen meininki on aina kuulunut Rajalupiin. Tästä
saa kokemusta tapahtumien järjestämisestä esim. organisointi, kioskin pitäminen ja diskolaitteiden käyttö. Näille
taidoille tulee varmasti käyttöä tulevaisuudessa esim. kun hakee ammattia tai
opiskelupaikkaa. Työ vaatii sitoutumista
ja yhteistyötaitoja, mutta niitäkin oppii
diskoja suunniteltaessa ja pidettäessä.
Tehtävät Rajalupissa ovat välillä haastavia ja raskaita. Disko- ja kokous-iltoina
saattaa illat venähtää pitkiksi. Emme

kuitenkaan tee tätä aivan yksin. Rajakylän nuorisotalon nuoriso-ohjaajat ovat
olleet mukana apuna ja tukena, mutta
pääsääntöisesti pyritään diskot pitämään nuorten voimin pystyssä. Nuorisoohjaajat huolehtivat, että kaikki sujuu
turvallisesti ja hyvin.

Asiakkaita diskon kioskissa.

Honkapirtin
myyjäisten historiaa
Elsi Kylli ja Marika

Kolme ahkeraa Patelan naista saivat keväällä 1998
todella hienon idean. Annetaan tarmokkaille Patelan
kotileipureille ja käsityötä harrastaville mahdollisuus
tuoda tuotteitaan myös muiden ihailtavaksi ja
maisteltaviksi ja omistajiksi…… MYYJÄISET.

E

lvi Ikonen, Maija Koski ja Tuulikki Hämälä olivat nuo innokkaat
puuhanaiset. Ensimmäiset myyjäiset pidettiin keväällä -98. Jo silloin
huomattiin, että tällaiselle toiminnalle
oli tilausta. Se kokosi patelalaiset yhteen, istahtamaan hetkeksi rupattelemaan kaffekupposen ääreen ja pienille
ostoksille.
Tuo tarmokas trio innosti ja kokosi
alueen, innokkaita, pääasiallisesti naisia
tuomaan harrastustensa kautta luomiaan tuotteitaan esille. Mikäpä olisi ollut
parempi paikka myyjäisten pitämiselle kuin kaikkien patelalaisten tuntema
Honkapirtti. Eipä muuta kuin toimeksi.
Juttua liikkeelle ja harrastajia kehiin.
Niin löytyi villasukkien- lapasien- ja
mattojenkutojia, leipureita, vastojen- ja
puutöidentekijöitä jne. Kysyntä kohtasi
tarpeen. Syntyi kaksi kertaa vuodessa
toteutuva myyjäistapahtuma. Paikalliset asukkaat löysivät heti tapahtuman
omakseen.
Keittiöön syntyi myös todella laadukkaan lohisopan keittäjäporukka josta
eräskin patelalainen kävi kupunsa myyjäisissä täyttämässä.
Aktiiviset naiset Tuulikki, Maija ja Elvi
ottivat homman haltuun ja sydämiinsä.

Eipä ollut ihan pikkuinen homma. Mitenkäs myyjäisiä saataisiin jatkossa mainostettua alueen asukkaille. No mikäpäs
muu avuksi kuin apostolinkyyti. Nuo terhakat naiset tekivät tussilla mainoksen Aneloselle, sukulaiset ja tuttavat kopioivat
sitä satoja kappaleita ja iltapuhteinaan
tytöt ystävineen iltakävelyjen lomassa
jakoivat mainoksia postilaatikoihin. Mitä
uurastusta nuo naiset tekivätkään. Myyjäistuotoista he lahjoittivat myös rahoja
Palokan palvelukeskuksen toimintaan.
Minä ja tyttäreni saimme kuulla Patelan myyjäisistä vuonna 2009. Mikä mukava tapahtuma. Sinne siis. Olimme molemmat omaksuneet talkoohenkisyyden
kipinän jo aiemmissa toiminnoissamme.
Ei muuta kuin sinne. Mikä menisi kaupaksi? Paholaisen kastike tuunattuna, äidin
/ mummun ohjeella tekemää hiivaleipää
ja joululimppua. Mummun reseptillä
tehdyt leivät. Niistä pidettiin ja ne menivät kaikki. Voi miten mukavaa se olikaan.
Ei niinkään menekki vaan se fiilis.
Ehdimme olla myyjinä pari kautta,
kun nuo perustajanaiset ottivat yhteyttä
ja kyselivät josko me haluaisimme jatkaa heidän perustamansa myyjäisidean
toimintaa. Hups, mekö? He olivat pyörittäneet hommaa jo 20 vuotta ja nyt oli

tullut aika levätä. Olimme otettuja siitä,
että nuo supernaiset olivat valinneet juuri meidät seuraajikseen. Ei ollut mikään
ihan kevyt reppu mikä otettiin pienen
miettimisen jälkeen vastaan. Maijan ja
Tuulikin ruutupaperille tehdyt tarkat
muistiinpanot vaihtoivat tekijöitä Maijan
asunnossa. Otimme tuon sinisen ruutuvihkon vastaan kunnioituksella noilta
supernaisilta. Vasta tuolloin ymmärsimme mitä tarkoittaa myyjäisilmoituksessa
oleva allekirjoitus: järjestäjinä Pateniemen naiset= Tuulikki ja Maija. Nyt kun
olemme muutaman vuoden myyjäisiä
pyörittäneet arvostus Maijaa ja Tuulikkia kohtaan on vain kasvanut. Emme
halua pettää heidän luottamustaan. Toki
joudumme käytänteitä hieman muuttamaan. Toki koko ajan kuulemme Tuulikin
ja Maijan aikana tehtiin näin kommenteja. Nyt pitää vai tottua tähän Elsin ja
Marikan aikaan perinteitä kunnioittaen,
mutta tätä päivä eläen.
Olemme nyt äitinä ja tyttärenä hoitaneet hommaa 5 vuotta ja täytyy sanoa
että tämä o todella antoisaa. Tämä on
vaan niin kiva juttu. Nyt mukana on jo
koko lähisuku lasten ukki Reijo, Lapset
puolisoineen, lapsenlapset Emil, Ada,
Daniel ja Julius. Tämä on meidän juttu.
Miten mukavaa onkaan kokea se fiilis
joka myyjäisissä on. Rentoa, me juttua.
Myyjiä on tulossa enemmän kuin voimme pöytiä tarjota. On niin mukava siirtää
tätä talkootouhua myös jälkikasvulle.
Ada ( 7v ) ja Emil ( 10v ) odottavat jo
innoissaan myyjäispäivää ja sitä kiva tunnelmaa. Daniel ja Julius osaavat nauttia
nyt ylimääräisestä ”herkkupäivästä”.
Tämä on vain niin palkitsevaa. Jatkamme
kyllä seuraavat 20 vuotta ja sitten tulee
Emil, Ada, Daniel ja Julius kehiin.
Pyrimme tällä perheellä kannustamaan kaikkia alueen asukkaita yhteisiin
alueen tapahtumiin.
Tervetuloa myyjäisten iloiseen
tunnelmaan 13.12 klo 10-14.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta
toivotellen Elsi ja Marika perheineen.
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PARI JOULUISTA
TARINAA

E

desmennyt isäni Viljo Halonen
kirjoitteli eläkepäivinään romaanin verran mukavia juttuja
Patelan väestä ja tapahtumista. Hän oli
itse paljasjalkainen patelalainen, eipä
juuri muualla koskaan asunut. Sota-aika
vei nuoren miehen viideksi vuodeksi
eturintamalle, mutta hän palasi sodan
jälkeen takaisin synnyinseuduilleen Patelaan, jossa hän koko elämänsä perheensä
kanssa vietti ja perheelle elannon sahalta
toi. Kiitos siitä. Kirjoitukset isä teki käsin
ruutupaperille, makuuhuoneen sängyllä
kirjoittaen. Eipä silloin osannut vielä hänen kirjoitelmiaan arvostaa. Vasta nyt jo
oikeasti aikuisena noita tarinoita olen lueskellut ja noiden isän kirjoitusten myötä
tunnen olevani niin patelalainen.
Ajattelin, että noita juttuja on mukava
jakaa muillekin. Nyt pari ja kevätlehteen
seuraavat.

Pieni joulukertomus 1.
Lapsuudenkotini on täällä Pateniemessä,
Ojakylässä, Häkkilänrannalla, Leppiojan
suussa, sahan naapurina ja lepikon keskellä. Meillä oli saunan yhteydessä pieni
ja vaatimaton asuinhuone, jota sanottiin
pikkupuoleksi. Kun me lapset olimme
pieniä, siinä pidettiin vuokralaisia. Vuokralaiset olivat yleensä sahalla töissä käyviä nuoria naisia.
Siihen aikaan, kun minä olin 5 - 6
vuoden ikäinen, asusteli tässä huoneessa
kaksi puolankalaista sisarusta, Hiltusen
Viija ja Anna. Heillä oli taloustöissä sellainen järjestys, että Anna teki kaikki naisille kuuluvat työt. Viija särki pikkupuut ja
kävi hakemassa avannolta vettä omatekoisella kelkallaan. Kaiken lisäksi hän oli
harrastelijan asteella oleva suutari. Niin

8
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Annan kuin Viijan jaloissa olivat hänen
tekemät yksipohjaiset pieksusaappaat,
samoin työkinttaat.
Se oli tällaisia joulun edellä olevia
päiviä, kun menin käymään pikkupuolelle, ehkä nisupalasen persolla tai muuten vain. Siellä minua kohtasi yllätys: Viija
teki pientä yksipohjaista lapikassaapasta. Toinen saapas oli jo valmis. ”Kelle sinä
teet noita saappaita?”, minä uteliaana kysyin. ”Tuonnehan minä Piimäperän rannalle yhdelle sinun kokoiselle pojalle näitä
teen. Koitappa tuota valmista saapasta
jalkaan”, Viija sanoi. Minä otin oman kengän pois ja laitoin sen Viijan tekemän
saappaan jalkaani. Viija koitteli saapasta
oikein käsin niin kannan takaa kuin varpaiden seutuvilla. Hän sanoi: ”Kyllä nämä
on justiin sille pojalle kahden sukan kanssa.” Ajattelin siinä, että toisipa joulupukki
minullekin tuollaiset saappaat.
Kun jouluaatto tuli, en vielä aamulla
osannut aavistaa, että yksi vaihe elämässäni on eletty loppuun. Nimittäin joulupukki katosi elämästäni. Sinä jouluna
joulupukki astui ovesta viimeisen kerran
sellaisena, että uskoin siihen. Minulle
selvisi, että tämä kaikki on suurta humpuukia. Pukilla oli lahjat säkissä. Mutta
saappat, jotka hän antoi minulle, olivat
hänen kädessään. Minä tunsin heti, että
nämä ovat samat saappaat, joita Viija teki
pikkupuolella. Entäs Mustat Pekat? Niitä
oli myytävänä Ojakylän osuuskaupassa
lasikaapissa. Ne oli tietysti sieltä ostettu.
Entäs sitten nisupukki, jossa oli rusinasilmä? Olin selvästi näkevinäni äidin peukalon jäljen, jolla hän oli painanut sen
silmän paikalleen.
Minun joulu oli mennyt auttamattomasti pilalle. Mutta saappaat korvasi
kaiken. Yleisesti siihen aikaan ja aivan

satavuotiaisiin asti oli pukin paketit
Ojakylässäkin niitä pehmeitä paketteja.
Äidit kutoivat pitkinä iltapuhteina sukkia ja lapasia tai vanttuita niin kuin me
oululaiset olemme tottuneet sanomaan.
Äidit neuloivat myös paitoja ja housuja,
ja oltiin tyytyväisiä. Sen ajan lasten tyytyväisyyttä kuvaa tämä: Järvelän Gunillalta
kysyttiin, mitä pukki toi. ”Sehän toi vaikka
mitä, ruokalusikan ja kolme pastillia”, Gunilla vastasi.

Pieni joulukertomus 2.
Sodan jälkeen yhtenä jouluna Ouluyhtiö teki oikein jymy-yllätyksen. Se
lahjoitti meille kaikille yhtiöläisille kaksi
kiloa mustaa pyykkisoopaa. Tuolla sahallakin yläkerrassa sitä jaettiin tilinmaksun
yhteydessä. Oli perheitä, joista oli yhtiöllä töissä useampia henkilöitä. He saivat
soopaa sen mukaan. Esim. Siika-ahon Artulle, jolla oli työssä kaksi tyttöä ja kaksi
poikaa, tuli viisi pakettia soopaa.
Kun Arttu asetteli paketteja eväsreppunsa, hän sanoi lapsilleen tällä tavalla:
”Ei puhuta äitille mitään tästä. Pannaan
nämä kaikki pukinkonttiin.” Yksinäiset
poikamiehet jättivät paketit yläkerran
pöydille ja pöytien alle. Naiset keräsivät
ne eväskasseihinsa. Joulun jälkeen kuuli,
kuinka naiset arvostivat tätä yhtiön joululahjaa. Että sellaista soopan räiskettä se
oli silloin!
Lopetankin näihin sanoihin tämän
juttuni ja toivotan teille kaikille Hyvää ja
Rauhallista Joulua!
Hyvää Joulua toivotteleepi Vilikki

Pateniemen eläkeläiset ry
Matti Kivelä
Pateniemessä toimii vain yksi eläkeläisyhdistys ” Pateniemen Eläkeläiset
r.y. Yhdistys on eräänlainen yleisyhdistys. Vaikka kaikkien yhdistysten säännöissä riippumatta liitosta, on sanonta,
että yhdistys on poliittisesti riippumaton,
ovat yhdistykset jakaantuneet enemmän
tai vähemmän puolueiden mukaan.
Pateniemen Eläkeläiset r.y:ssä on
pyritty välttämään puoluepolitiikan tuomista yhdistyksen omiin tilaisuuksiin.
Joku saattaa nyt ajatella, että politiikkahan on yhteisten asioiden hoitamista,
mutta on osattava erottaa politiikka ja
puoluepolitiikka.
Yhdistys on perustettu 7.4.1963 ja
on nyt hieman yli 50 vuotta toiminut.
Yhdistys on hyvin virkeä toimiva ja monipuolinen. Maksavia jäseniä on noin 300
henkilöä.
Yhdistyksen ja yleensä eläkeläisliittojen tehtävä on toimia seniori-

ikäisten ihmisten etujen valvojana, kehittäjänä ja eteenpäin viejänä. Tarvitaan
yhteistyötä toisten yhdistysten ja eri sidosrymien välillä yhteisten tavoitteiden
eteenpäin viemiseksi.
Paikallisesti yhdistys voi toimia
sosiaalisten kontaktien luomisessa, järjestämällä harrastustoimintaa, yhteisiä
matkoja ja yleensä erilaisia tilaisuuksia.
Näillä toimilla aktivoidaan eläkeläisiä
lähtemään liikkeelle tapaamaan muita
ihmisiä. Aina jää hyvin suuri osa meidän

ikäluokkaa yksin kotiin. Yli 70 % eläkkeellä olevista ei kuulu mihinkään eläkeläisjärjestöön. Tässä meillä olisi paljon
tekemistä yrittää saada yksin jääneet
liikkeelle ja toimimaan oman virkistyksen eteen.
Pateniemen Eläkeläiset r.y:llä on
useita harrasteryhmiä: kuoro, soittoryhmä erilaisille soittimille, liikuntaryhmiä
(jumpat), näytelmäpiiri, käsityöryhmä ja
mm. viikkokerho, jossa voi käydä tapaamassa tuttuja jne . Mm. yhteiset matkat
useasti vuodessa ovat hyvin suosittuja.
Näihin toimintoihin voi tulla mukaan
ilman ennakkoilmoitusta ja asioista voi
kysellä jo mukana olevilta.
Harrastustoiminnat tapahtuvat pääasiassa Pateniemessä Honkapirtillä.

Tervetuloa lähikirjastoosi!
Lähikirjastoosi voit tulla paikan päälle lukemaan
lehtiä, lainaamaan ja viihtymään. Langaton PanOULU –verkko ja asiakastietokoneet ovat käytössäsi.
Rajakylän kirjasto

Omatoimikirjastot

Ruiskukkatie 2, p. 08 558 47422
ma – to 10 – 19, pe 10 – 17		
satutuokiot tiistaisin klo 9.30

Oulun kaupunginkirjastolla on useita omatoimikirjastoja. Tämän lisäksi omatoimikirjastot ovat auki tavalliseen tapaan, virkailija
on paikalla ja kaikki kirjaston palvelut ovat
käytettävissä.
Omatoimiaikana asiakkaat voivat lainata
automaatilla ja palauttaa aineistoa palautusautomaatilla. Asiakastietokoneet ja lehtilukusali ovat asiakkaiden käytettävissä. Omatoimikirjaston käyttöön tarvitset kirjastokortin
ja OUTI-verkkokirjaston salanumeron.

Pateniemen kirjasto
Sahatie 2, p. 08 558 67418
omatoimikirjasto
ma – pe 9 – 20, la 9 – 16
virkailija paikalla
ma – ti 12 – 19, ke – pe 9 – 15

http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/omatoimikirjastot

e-aineistot
Lainaa e-kirja! Lainaaminen on helppoa
ja voit lainata e-kirjan OUTI-kirjastojen
kokoelmista. Lainaamiseen tarvitset kirjastokortin ja OUTI-verkkokirjaston salanumeron. Jos sinulla ei vielä ole salanumeroa, pyydä se, kun käyt kirjastossa.

http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/ekirjat
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Rajakylän asukastuvan toiminta 2015
Kahvia/pullaa/leipää
Kahvi 0,70€
Erilaisia pulla/lohileipiä ym.
Kaupan hävikkiruoan jako (ei viikonloppuisin)
joka päivä klo 9. jälkeen (1 €/pussi)
Kouluruoka jaetaan klo13. jälkeen (jos koululta jää
ruokaa) 1 €/astia/lautanen.
ATK apua ja asiakaskone:
Asiakaskone vieraiden käyttöön
Tulostus- ja kopiointi mahdollisuus
ATK-tukea ja opastusta
Apua kotiin:
Lumitöiden tekoa, siistiminen toistaiseksi (15 €/
tunti).
Asiointiapua mm. kaupassa/lääkärissä käynti (sop.
mukaan).
Pientä nikkarointiapua kotiin, kodin pienviat.
Koiran ulkoiluttamista ym.
Muut työt sopimuksen mukaan, kysy tuvalta p. (08)
382 910.
Rajakylän koululla:
Lentopalloa ti
Puutyökerho ti
Aukioloajat
Ma - to
			
Pe

klo 20.30 – 22.00
klo 17klo 9.00 – 15.00
klo 9.00 – 14.00

Tervakukkatie 28 B 12 90580 Oulu,
puh. (08) 382 910
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Asukastupa
20 vuotta?
Markku Hahto
puh.joht. Oulun Rajakyläyhdistys ry.

Rajakylässä toimiva asukastupa täyttää
ensi vuonna 20 vuotta, jos toiminnan
jatkaminen on mahdollista. Taloudellista tukea ei tule kaupungin taholta,
eikä muualtakaan tällä hetkellä, vaan
vuokrat, sähköt ym. joudutaan maksamaan toiminnan tuloista.
Täss ä hieman tietoa
palveluista, joiden kautta
voit tukea toimintaa:
Apua kodin erilaisiin pikku pulmiin, remontteihin, tapetointiin,
maalauksiin, ikkunoiden pesuun,
sekä muihin avustaviin töihin ja
lumitöiden tekoon.
Asiointiapu, lääkäri/terveyskeskus/apteekki käynteihin. Kaikkea pyritään tekemään
resurssien mukaan ja pientä korvausta vastaan. Kysy tuvalta puh.
(08) 382 910.
Tuvalla on myös kahvia ja
erilaisia pullia myynnissä, myös
tilauksesta. Pientä kirpputoritoimintaa (villasukkia, CD/dvd/VHSkasetteja,tilojen puitteissa).
Kouluruokaa jaetaan tällä
hetkellä iltapäivittäin,jos sitä
koululta jää. Aamuisin haetaan
alueen lähikaupoista päiväystuotteita tuvalle ja niistä tulee
useita muovikassillisia jaettavaksi
alueen asukkaille. Tämä tehdään
vapaaehtoisvoimin. Kiitos heille,
ja jos toimintaan saadaan lisää
(autollisia) vapaaehtoisia, erilaisia
ruokia voidaan viedä myös kotiovelle vanhuksille, huonokuntoi-

sille ym. (km-korvauk set pyritään
maksamaan tarvittaessa).
Ruokapiiri toimii myös alueella, tervetuloa mukaan. ATK-apua,
tulostus- ja kopiontipalvelu löytyy myös tuvalta ja tietenkin asiakaskone.
Lahjoituksia otetaan myös
vastaan. Koulun tiloissa toimii
myös puutyö ja lentopallokerho.
Retkiä ja tapahtumia suunnitellaan edelleen, taloustilanteen
mukaan.
Pidetään tuvan toiminnat
yhdessä vireinä, niin ne jatkuu
myös vuonna 2016, mutta siinä
tarvitaan koko Pateniemen suuralueen ja kylän yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista. Periksi
ei anneta.
Yhteistyötä tehdään jo mm.
koulun, vanhempainyhdistyksen,
alueen kauppojen ja
seurakunnan kanssa.
Tervetuloa kahville, keksimään uusia toimintoja, kerhoja
ym. sekä hyvää talven alkua ja
joulun aikaa. Tupa sijaitsee osoitteessa Tervakukkatie 28 B 12.
Puh. (08) 382 910

Tuiran seurakunnan toimintaa
Palokan ja Rajakylän seurakuntataloissa
Marja Raatikainen
lastenohjaaja

Palokan seurakuntatalo, Parkettitie 3,
löytyy Palokan päiväkodin vierestä. Se
on otettu juhlavasti käyttöön 13.9.2015.
Nyt toiminta on varsin vilkasta!
Varhaiskasvatuksen osalta toimii 4 - 5
vuotiaiden päiväkerho maanantaisin ja
torstaisin klo 9.00 - 11.30. Perhekerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 9.30 - 11.00.
Sinne ovat tervetulleita isät, äidit, mummot ja papat, kummit ja perhepäivähoitajat lapsineen.
Tiistai-iltapäiväisin klo 14.00 - 16.00
on perheiden puuhakerho, jonne myös
ovat perheet ja isovanhemmat lastanlasten kanssa tervetulleita. Maanantaisin
klo 14.30 - 16.00 kokoontuu alakouluikäisten kokkipyhis josta lisätietoja antaa lastenohjaaja Marja Raatikainen p.
050 433 4098. Perjantaisin kokoontuu
rytmitassut vuoroviikoin klo 9.00 - 9.30
ja 14.00 - 14.30. Lisätietoja saa lastenohjaaja Pirjo Kankaalta p. 044 3161 734.
Rytmitassuihin ja kokkipyhikseen tulee

ilmoittautua etukäteen. Alakouluikäisille
toimii myös puuhakerho maanantaisin
klo 17.00 - 18.00
Palokassa on perjantaisin kaikille
avoin seurakuntakahvila klo 10.00 - 13.00
jossa on seurakunnan työntekijöitä mukana. Palokassa on ollut jo usea kastetilaisuus. Valoisa ja sopivan kokoinen
seurakuntatila onkin siihen hyvin sopiva.
Tilaan sopii 40 henkilöä.
Rajakylän seurakuntatalossa, Tervakukkatie 2 on joka sunnuntai messu tai
sanajumalanpalvelus klo 12.00.
Raamattupiiri kokoontuu joka torstai
klo 17.00. Vetäjänä toimii Jarmo Luoto.
Ensi vuonna kohtaamisillat jatkuvat kerran kuussa.
Rajakylän seurakuntakodilla toimii
perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30 11.00 ja puuhakerho alakouluikäisille
tiistaisin klo 17.00 - 18.00.
Lisätietoja Tuiran seurakunnan toiminnasta saa osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/tuiran seurakunta sekä
Rauhantervehdy s-lehdestä.
Siunattua syksyä ja joulunaikaa itse
kullekin toivottaa Pateniemi-Rajakylän
kirkkopiirin puolesta.

Tervetuloa
laulamaan lasten
kauneimpia joululauluja
sunnuntaina, 13.12.2015
Rajakylän seurakuntakodille
klo 15.00
Palokan seurakuntakodille
klo 18.00
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Oulussa kokeiltiin 25 vuotta
sitten aitoa lähidemokratiaa
Seppo Nevatalo

Neljännesvuosisata sitten Oulussa lähdettiin kokeilemaan uudenlaista kansalaisvaikuttamisen mallia
eli aluehallintoa yhdellä osa-alueella. Vastaavanlaisia
kokeiluja toteutettiin niihin aikoihin muissakin pohjoismaissa varsinkin Tanskassa ja Ruotsissa useilla eri
paikkakunnilla. Kokeilujen kestoajat vaihtelivat pääpiirteittäin muutamasta vuodesta 10 vuoteen. Oulussa
aluehallintoa kokeiltiin 6 vuotta.
Miksi aluehallintokokeiluun
lähdettiin?

S

isäasiainministeriön päätöksellä
Oulun kaupungista tuli vapaakunta vuoden 1990 alusta. Valtakunnalliseen vapaakuntakokeiluun
liittyen kaupunki oli ryhtynyt valmistelemaan 1980-luvun lopulla aluehallintokokeilua hyväksymällä sitä koskevan suunnitelman vuosille 1991-1992. Kokeilun
jatkamisesta vuosiksi 1993-1996 päätti
kaupungivaltuusto vuonna 1992. Kokeilupaikaksi valittiin väestömäärältään n.
12000 asukkaan kunnanosa, Pateniemen
suuralue, jossa oli perinteisesti ollut vireää järjestö-, yhdistys- ja asukastoimintaa.
Jo aiemmin alue oli ollut monien eri kokeilujen kohteena, joista mainittakoon
esim. kaupunginosavaltuustojen toiminta vuosina 1978-1980 (yhtenä mukana
olleista suuralueista).
Kaupungin palveluyksiköiden työntekijöillä oli ollut jo pitemmän aikaa mm.
hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä.
Varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelujen
puolella Rajakylän terveysasema oli tullut tunnetuksi uudenlaisten käytäntöjen
suunnittelu- ja kokeilupaikkana. Aluehallinnon kokeilemiseen oli näin ollen jo
valmiiksi hyvät lähtökohdat, kun alueella
oli aktiivista lähidemokra- tiatoimintaa
ja kokeiluinnokkuutta.
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Kokeilun tavoitteista ja
lähtökohdista
Aluehallintokokeilun tavoitteina oli mm.
palvelujen parantaminen ja asukkaiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen tuomalla päätöksenteko lähelle heitä. Koska valtakunnallinen
lama sattui juuri kokeilun alkuvuosille, oli
luonnollista, että yhdeksi tavoitteeksi tuli
myös taloudellisuus. Tavoitteissa korostettiin asukasläheisyyttä, toimintasuuntautuneisuutta, innovatiivisuutta ja taloudellista järkevyyttä. Kapunginvaltuuston
myöntämä budjetti aluelautakunnalle oli
keskim. 74 milj. mk (n. 12 milj. euroa) vuosittain, mikä oli kuta kuinkin sama kuin
peruspalvelujen tuottamiseksi tarvittavat
pakolliset määrärahat. Se, että aluelautakunnalla oli oma budjetti, teki siitä erikoislaatuisen moniin muihin vastaavanlaisiin
kokeiluihin verrattuna sekä kotimaassa
että muissa pohjoismaissa. Niinpä kokeilussa korostui itsenäinen päätäntävalta eli
autonomia.
Kunnanosahallinnon malliksi eri
vaihtoehdoista tuli aluelautakunta, joka
vastasi useasta toimialasta ja se valittiin
keväällä 1990 yleisillä ja yhtäläisillä vaaleilla. Merkille pantavaa on, että kyseessä
olivat maamme ensimmäiset yleiset tietokonevaalit. Äänestysprosentti oli 24,7 eli
melko vaatimaton. Vaaleihin oli asetettu
42 ehdokasta, joista puolet oli poliittisten

Seppo Nevatalo toimi kokeilun
aluejohtajana vuosina 1991-1996.
järjestöjen ja puolet sitoutumattomien
asettamia. Aluelautakuntaan valittiin 13
eniten ääniä saanutta henkilöä ja 13 seuraavaksi eniten ääniä saanutta heidän
varamiehikseen. Sillä oli valta päättää
oman alueensa sosiaali- ja terveystoimen,
opetustoimen sekä nuoriso- ja vapaa-aikatoimen toimialoihin liittyvistä asioista.
Vain tekninen toimiala oli jätetty kokeilun
ulkopuolelle, mikä ei kuitenkaan estänyt
tekemästä yhteistyötä aluehallinnon ja
po. toimintasektorin kesken (mm. rantaalueen suunnittelu- ja kehittäminen).
Aluelautakunta aloitti toimintansa
kokoontumalla ensimmäisen kerran toukokuussa 1990 ja piti vuoden aikana useita kokouksia (epävirallisesti). Aluelautakunnan alaisuuteen ja työrukkaseksi oli
perustettu aluehallinnon palvelukeskus
Pateniemen Honkapirtille, mikä sijaitsee
keskellä suuraluetta. Virallisesti toiminta
alkoi vuoden 1991 alusta. Kokeilun valmistelusta vastasi ja palvelukeskusta johti vuoden 1990 aikana projektipäällikkö
ja vuoden 1991 alusta lukien, jolloin toiminta alkoi virallisesti, aluejohtaja apunaan toimistonhoitaja. Aluelautakunnan
asioiden valmistelussa ja ideoinnissa oli
johtoryhmä, johon kuului aluejohtaja, eri
toimialojen vastuuhenkilöt, toimintayksiköiden esimiehiä (sotesta) ja 2 työntekijöiden edustajaa.

Kokeilun hallintomallista ja
toimintatavoista
Perinteisessä kunnallishallinnossa on
kolmitasoinen luottamushenkilöorganisaatio ja useita sektorilautakuntia
päättämässä kuntalaisten palveluista,

suunnittelua varten alueella järjestettiin
em. tilaisuuksia ja avoimia kokouksia, joissa aluelautakunnan jäsenet, viranhaltijat
ja lasten vanhemmat pohtivat yksissätuumin asioita. Tällaisia yhteissuunnittelun
periaatteita ja asukkaiden asiantuntemusta sovellettiin onnistuneesti myös
alueen liikenneturvallisuuden parantamisessa, uimarantojen suunnittelussa ja
luontopolun ideoimisessa.

Tekemisen meiningistä
Hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä
kokeiltiin mm. Palokan hoitoyhteisökokeilussa, Pateniemen aikuiskasvatuskokeilussa ja Herukan monitoimikeskusvision laadinnassa. 			
Asukkaiden omatoimisuuden viriämisestä mainittakoon mm. vapaaehtoistyöryhmän ja alueen vartiointirenkaan
perustaminen ja aktiivinen toiminta.
Aluehallinnon tapahtumia ja hankkeita listattiin yhtenä toimintavuonna,
v. 1994, kaikkiaan lähes parikymmentä,
joista mainittakoon 3 esimerkkiä:

• Rajakylän ala-asteen ja Teksasilaisen
Live Oak Elementary School:n välinen
tietokoneavusteinen oppimisprojeki lukuvuonna 1993–1994.
• Pateniemen nuorten ympäristö–työllistämiskeskushanke kohteena Veitsiluoto Oy:n Pateniemen sahan entinen
navettarakennus. Hanke käsitti mm.
työpajan, EKO-pisteen, vastaanottopisteen marjoille, sienille ja luonnonyrteille,
lemmikki- ja kotieläintoimintaa, erilaista
kerho- ja kurssitoimintaa ym. ideoinnin
tuloksena syntyviä toimintoja. Hanke toteutettiin aluehallinnon ja 4H–järjestön
yhteistyönä ja sille annettiin nimeksi toimintakeskus 4HANHEA.
• Ranta-alueen suunnittelu ja kehittäminen: konkreettisina kohteina 1) kunto- ja
luontopolun merkitseminen ja käyttöönotto ja 2) Rajahaudan uimarantahankkeen toteuttaminen (suunnittelussa ja
toteutuksessa mukana alueen asukkaat
/ oma suunnittelija, lähidemokratiatahot
ja kaupungin teknisen palvelukeskuksen
asiantuntijat).

PATENIEMEN APTEEKKI

TOPPILAN SIVUAPTEEKKI

Aukioloajat: arkisin 9-19, la 9-16, su suljettu
• Väliahontie 56 90800 Oulu • puh. (08) 5555 365
• faksi (08) 5566992
• pateniemenapteekki.oulu@apteekit.net

Aukioloajat: arkisin 9-17.30, la ja su suljettu
• Koskelantie 66 90520 Oulu • puh. (08) 5565 417
• faksi (08) 343250
• toppilansivuapteekki.oulu@apteekit.net

malla.fi

mutta aluehallinnossa päätösvalta oli
yksinomaan aluelautakunnalla ja se tuotiin lähelle asukkaita. Etuna oli mm. se,
että päätöksenteko oli yleensä nopeaa
ja joustavaa ja että päättäjille muodostui asioista kokonaisvaltainen näkemys.
Toisaalta haittatekijänä oli se, että kokoukset saattoivat venyä pitkiksi asioiden
paljoudesta ja joskus laadustakin johtuen. Asioiden hallintaa ja käsittelyä jo
suunnitteluvaiheessa helpottivat mm.
aluelautakunnan kehittelemät epäviralliset suunnittelupalaverit ja ideariihi-illat,
joihin luottamushenkilöiden lisäksi osallistuivat myös johtavat viranhaltijat.
Alueella toimivissa palveluyksiköissä kokeiltiin kevennettyä hallintomallia,
jossa toimintojen hajautus oli viety mahdollisimman pitkälle. Tämä sai asioiden
kulkuun nopeutta, nk. läheisyysperiaate toteutui ja asukkailla oli perinteiseen
kunnallishallintoon verrattuna paremmat mahdollisuudet vaikuttaa suoraan
päätöksentekoon asukastilaisuuksiin
osallistumalla ja aloitetoiminnalla. Esim.
päivähoidon tarpeiden ja hoitomuotojen
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Vanhusten viikkoa ja Nenäpäivää
juhlittiin Pateniemessäkin
E. Pukkinen, H. Lamberg, H. Anttonen, J. Yiniemi
LC Oulu/Pateniemi

P

ateniemen Leijonat toteuttivat vanhustenviikon kunniaksi
palvelutapahtuman Attendon
Niittytuulen hoivakodissa 6.10.2015.
Lämminhenkisessä tapahtumassa presi-
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dentti Hannu Anttonen toivotti yleisön
tervetulleeksi ja Kuivasojan koulun oppilaat esittivät syksyn piristykseksi lauluesityksiä kahden luokan voimin. Koululaiset
saivat lähtiessään Leijonien tarjoamat

mehut ja pullat sekä Niittytuulen tarjoamat makeiset. Yhteislauluissa johti Harri
Lamberg yleisön muistojen pariin Kullervo Kukkulan haitarin säestämänä ja salin
täyteinen yleisö yhtyi lauluun innolla.
Koska yleisössä oli suuri osa muita
kuin pateniemeläisiä, niin ohjelmassa oli
myös Esko Pulkkisen lyhyt esitys Pateniemen historiasta. Osittain em. historia
ja luonnontieto olivat Anja Yli-Kokkilan
aiheena leikkimielisessä tietokilpailussa. Yleisö oli varsin tietäväistä ja Leijonat
lahjoittivat palkintona hoivakodille kirjan Pateniemen Historia I. Jatkossa kirja
toimii hoivakodissa sekä tietolähteenä
että unilukkarina.
Päätössanojen jälkeen siirtyi yleisö
Leijonien tarjoamille pullakahveille K.
Kukkulan soitellessa tunnelmallista haitarimusiikkia viimeisenä kappaleenaan
asukkaan toivoma Sillanpään marssilaulu. Tilaisuuden yleisö,150 henkilöä,

koostui hoivakodin asukkaista ja heidän
omaisistaan.
Lions Club Oulu/Pateniemi järjesti
marraskuun kuudentena päivänä myös
Nenäpäivä-tapahtuman Palokan seurakuntasalissa. Vieraina oli lähiympäristön
asukkaita ja alueen lastentarhan esikoululaisia. Presidentti Hannu Anttonen
avasi tilaisuuden kertoen lyhyesti, mihin
nenäpäivätapahtuman tuotto käytetään
ja mitä edellisen vuoden keräystuotolla
maailmalla oli saatu aikaan. Tuiran seurakunnan edustaja toivotti läsnäolijat
lämpimästi tervetulleiksi.
Palokan päiväkodin eskarilaiset ilahduttivat kuulijoita hauskoilla lauluillaan
Ritva Niemen johdolla. Kiitokseksi jokaiselle lapselle annettiin punainen nenä,
mehua ja keksiä.
Välillä oli yhteislaulua, jota Kullervo
Kukkula ansiokkaasti haitarillaan säesti.
Leikkimielisen tietokilpailun veti lady
Anja Yli-Kokkila. Oikea vastaus palkittiin
punaisella nenällä.
Muutamien yhteislaulujen jälkeen
nautittiin pullakahvit, jotka leijonaladyt
olivat kattaneet pöytiin.
Tilaisuus oli lämminhenkinen, viihtyisä ja jäimme odottamaan seuraavaa
Nenäpäivää, jonka Hannu Anttonen totesikin loppusanoissaan. Yhteensä tapahtumassa oli läsnä noin 50 henkilöä.
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Yhteistyöllä
Hyvää Pateniemeen
Teksti Hannu Anttonen. Kuvat Jukka Yliniemi
LC Oulu/Pateniemi

Y

hteisötalossa Honkapirtillä järjestettiin 7.11 tapahtuma, Yhteistyöllä Hyvää Pateniemeen, yhteistyössä Pateniemessä toimivien järjestöjen
kanssa alueen toimijoiden ja kulttuuriosaamisen esittelemiseksi sekä yhteistyön lisäämiseksi. Tilaisuuden järjestämisestä vastasi
Pateniemen lionit ja kavitarjoilusta sekä
taustamusiikista eläkeläisemme.
Tilaisuudessa mukana olivat myös Patelan Martat, Pateniemen eläkeläiset, Patelan veneilijät, Pateniemi-seura, vanhempaintoimikunta Haave, Parasta Lapsille,
Patelan voimistelijat, Buki Kase Ha Karate
Do, Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmä, Partiolippukunta Pateniemen Polunpolkijat ja Lions Club Oulu/Pateniemi.
Ohjelmassa oli yhteisöjen toiminnan esittelyä, tanssiesitys voimistelijoilta, esitelmä
paikallishistoriasta Pateniemi-seurasta, lastenlaulua Herukan koulusta, haitarimusiikkia
sekä keskustelua yhteistyön voimasta.
Yhteistyökeskustelussa, jonka yhteenvedon esitti yhteistyöryhmän puheenjohtaja, tuli esille työstettävinä ideoina mm.
Pateniemi päivien järjestäminen, yhteisen
infokanavan aikaansaanti verkkoon, Pateniemen tapahtumakalenterin julkaisu tässä lehdessä, alueen lapsille olympialaiset
sekä nuorten tukemisen pitempiaikainen
yhteistyöhanke. Lisäksi kahden tai kolmenkeskeisiä yhteistyöhankkeita esitettiin
mm. Haaveen ja Patelan veneilijöiden välillä nuorten merellisten harrastusten näkökulmasta. Selvästi yhteistyönäkökulma on
osin käyttämätön voimavara, vaikka sitä on
toteutettukin.
Ilmapiiri tilaisuudessa oli leppoisa ja
viihteellinen haitarimusiikista ja lämpimistä munkeistakin johtuen. Paikalle kävi noin
150 henkilöä ja esillä oli 11 yhdistyksen toiminta.
Kiitämme osallistuneita yhteisöjä, erityisesti ahkeroineita eläkeläisiä ja leijonia
sekä yhteistyöryhmää mahdollisuudesta
olla Honkapirtillä. Kiitokset myös esiinty-
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jille ja muusikkoille yhteisesti ja erikseen.
Katsotaan miten yhteistyötä jatkamme
ensivuonna. Yhteisiä ideoita viedään kyllä
eteenpäin ja olemme yhteydessä alueemme yhdistyksiin.
Ohessa muutaman mukanaolleen yhdistyksen lyhyitä esittelyjä ja tilaisuuden
tunnelmakuvia.
Pateniemi Seura ry on Suomen Kotiseutuliiton jäsen, jonka toimialue on Pateniemen suuralue. Seuran tarkoituksena on
kotiseudun perinnetiedon tallentaminen ja
kulttuuritietoisuuden lisääminen. Pateniemen teollinen historia alkoi vuonna 1856,
jolloin perustettiin Oulun suuri laivavarvi,
jossa olivat osakkaina kaikki merkittävät
Oulun tervaporvarit. Myöhemmin Pateniemeen muodostui sahateollisuusyhdyskunta patruunoineen yli tuhannelle työntekijälle. Tämän historian haluamme tehdä
tutuksi nykyisille asukkaille .
Yhdistyksessä on n.60 jäsentä, joiden
voimin olemme kokoamassa Pateniemen
historian toista kirjaa valmiiksi tänä talvena.
Siinä on mm. koulun, elinkeinojen, järjestöjen historiikkeja sekä alueen liittyminen
Ouluun. Siis aktiivisten ihmisten epäitsekästä toimintaa tämän alueen kehittämiseksi.
Tähän työhön toivomme myös nykyisten

Pateniemeläisten osallistuvan. Seuramme
odottaa teitä! Yrjö Luoto, sihteeri
Patelan Martat ry on toiminut vuodesta 2001 alkaen Pateniemen alueella,
jäseniä on nyt n.80. Tavoitteenamme ovat
kotien ja perheiden hyvinvoinnin ja arjen
hallinta. Kokoonnumme Honkapirtillä ja
tapahtumakalenteri suunnitellaan yhteistyössä jäsenien kanssa, sisältäen kädentaitoja, ruuanlaittoa, liikuntaa, kulttuuria yms.
Yhteistyötä olemme tehneet mm. alueen
koulujen, partiolaisten, seurakunnan, päiväkotien, palvelukeskus Niittytuulen ja
paikallisen Lions Clubin kanssa. Elämä on
parasta itsetehtynä. Opitaan yhdessä uusia
tai jo ajan kuluessa unohtuneita taitoja.
Toimintamme yhtenä ajatuksena on rento
ja viihtyisä yhdessäolo. Pj. Anja Ylikokkila
Buki Kase Ha Karate Do järjestää karate harjoituksia Pateniemen Honkapirtillä
kolme kertaa viikossa. Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota perinteisen karaten harjoittelumahdollisuus Pohjois-Oulun alueella. Harjoituksissa ikähaarukka on tällä
hetkellä 8-65 ikävuotta. Opettajamme ovat
itse harjoitelleet ja opettaneet karatea useita vuosikymmeniä, joten opetuksen taso
on korkea. Kaikki ovat tervetulleita mukaan
toimintaan. Viikkoharjoitusten lisäksi järjestämme säännöllisesti treenipäiviä ja leirejä
Honkapirtillä. Tapahtumiin tulee karaten
harjoittelijoita ympäri Suomen. www.buki.
fi , Facebook/buki-oulu. pj. Jarmo Niiranen
Parasta Lapsille Pateniemen osasto on perustettu lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman parantamiseksi. Toimintaa on järjestetty vuodesta 1954 lähtien vapaaehtoisvoimin.
Toiminnan
rungon
muodostavat kesäleirit leirikeskus Koivuhaassa
Haukiputaalla ja kevät- ja syyskaudel-

Taphtuman osallistujia Honkapirtillä. Taustalla järjestöjen esittelyitä.

Patelan voimistelijat vauhdissa.
la järjestettävä iltaryhmätoiminta Rajakylässä. Iltaryhmätoiminta tarkoittaa pienille
lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettua ohjattua kerhotoimintaa, jota järjestetään viikoittain. Iltaryhmätoimintaa on
järjestetty Rajakylässä 2000-luvun alusta
lähtien.
Parasta Lapsille Pateniemen osastossa toimintaa on säännöllisesti vuoden ympäri. Jäseniä yhdistyksessä on noin 50, joista toimintaan osallistuu aktiivisesti noin 10
henkilöä. Siht. Tiina Salmijärvi
Pateniemen koulun vanhempaintoimikunta HAAVE. Toiminta alkoi vuonna 1987 vanhempien vetämillä kerhoilla.
Vuonna 1993 perustettiin Herukan AlaAsteen Vanhempain Edustajat – eli HAAVE.
Vuonna 2011 Herukan ala-aste ja Pateniemen yläaste yhdistyivät hallinnollisesti Pateniemen yhtenäiskouluksi. Tuolloin HAAVEen
toiminta laajentui myös yläkoulun puolelle.
Kaikki yhtenäiskoulun oppilaiden vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan.
Kuukausittain pidettäviin kokouksiin osallistuu kymmenkunta aktiivia. Kerhoja on
kaksi: Bändikerho ja Perheliikuntakerho. Järjestämme oppilaille tapahtumia - syyslukukaudella Kekrinaamiaiset ja Jouluaskartelun,
kevätlukukaudella Rusettiluistelun ja Kevätriehan. Osallistumme välitunti-välineiden
hankintaan ja koulun retkien kustannuksiin,
jaamme stipendejä oppilaskunnalle ja ruusut peruskoulunsa päättäville. Järjestämme myös vanhemmille virkistystoimintaa.
Otamme kantaa ja vaikuttamme koulun ja
koko asuinalueen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Vpj Kaisu Lyöri.
Lions Club Oulu/Pateniemen toiminta-ajatus on, että olemme osa maailmanlaajuista palvelujärjestöä. Keräämme
varoja talkoiden avulla alueemme lasten,

Patelan veneilijät, Parasta Lapset ja
Martat esittelemässä toimiaan.
nuorten ja vanhusten auttamiseksi. Tavoitteenamme on hyvinvointi niin avustettavia palvellen kuin yhdessä harrastaen
perheellä, klubilaisten ja eri avustusjärjestöjen kanssa. Keskeiset aktiviteettimme Pateniemessä ovat kaikkien tuntema
Kuivasoja-tapahtuma, joka on keskeisin
varainkeruumuotomme. Palveluaktiviteetteina järjestämme vanhusten ja lasten tapahtumia mm nenäpäivänä ja vanhusten
viikolla, kummilapsitoimintaa Nepalissa ja
nuorisovaihtoa ulkomaille. Teemme yhteistyössä Pateniemen koulujen kanssa mm.
vuosittaisen stipendien kautta, yhteisissä
juhlatapahtumissa, koululaiskilpailuissa
sekä Lions Quest/elämänhallintakoulutuksen kautta. http://www.e-clubhouse.org/
sites/oulupateniemi/index.php
Hannu
Anttonen presidentti
Pateniemen Naisvoimistelijat ry perustettiin 1951 Pateniemen Urheilijat ry:n
naisjaostona. jonka säännöissä oli mm.:
”Yhdistyksen tarkoituksena on liikuntaharrastuksen, sekä terveiden ja raittiiden
elämäntapojen edistäminen.” Patelan
Voimistelijoiden toiminta keskittyy Pateniemi-Herukka-Rajakylän alueelle ja osa
lastenryhmistä toimii Linnanmaan liikuntahallissa ja Kuivasrannan päiväkodilla.
Toiminnan tavoitteena on järjestää monipuolista liikuntaa vauvasta vaariin ja mussukasta mummoon eli kaikki liikkuu. Jäseniä on 733, joista naisia ja tyttöjä on 603.
Kilpailutoimintaa ei seuralla ole, ja aikuisten ryhmät ovat avoimia kaikille.
PaVo:lla toimii parhaillaan 19 ryhmää
aikuisille ja 20 lapsille. Aikuisten ryhmiä
löytyy kahvakuulasta hikilattareihin sekä
kantritanssiin ja lapsille satubaletista telinevoimisteluun ja palloilukerhoon. Seura
toimii myös nuorten ohjaajien työllistäjänä,

Ideointi vauhdissa.

v. 2014 sivutoimisia ohjaajia oli 28. Lisätietoa www.patelanvoimistelijat.sporttisaitti.
com. Pj Satu Mäkinen
Pateniemen Polunpolkijat ry on
Pateniemen suuralueella toimiva partiolippukunta, joka tarjoaa partio-ohjelman
mukaista toimintaa kaikenikäisille partiolaisille. Partiossa opetellaan eri ikäkausiin
sopivalla tavalla muun muassa sosiaalisia
taitoja, kädentaitoja, erä- ja leiritaitoja, johtamista, luonnontuntemusta ja luovaa ajattelua. Toimintaa leimaa yhdessä tekeminen
ja vastuun ottaminen. Partio-ohjelma on
suunnattu 7-22 -vuotiaille ja sitä vanhemmat toimivat toimintaa tukevina aikuisina.
Alle kouluikäiset pääsevät tutustumaan
partiotoimintaan perhepartion muodossa. Partioharrastuksen voi aloittaa minkä
ikäisenä tahansa ja myös ilman aiempaa
partiotaustaa. Lisätietoa ja yhteystiedot
löytyvät internetsivuiltamme: www.pateniemenpolunpolkijat.net. Lisäksi toimintaamme pääsee tutustumaan sosiaalisen
median kanavien kautta. Facebook: https://
www.facebook.com/pateniemenpolunpolkijat Twitter: https://twitter.com/polunpolkijat Instagram: https://instagram.
com/polunpolkijat/ siht. Toni Sallinen.
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Vapaaehtoistyö on
hauskaa yhdessä tekemistä!
Elina Mätäsaho, varapuheenjohtaja

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pateniemen paikallisyhdistys toimii asuinalueemme lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyväksi. Lapset Ensin. on uusi
MLL:n slogan ja se toimii myös meidänkin yhdistyksemme arvomaailmaa kuvastavana. Muita MLL:n arvoja ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu,
inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. Näiden
arvojen pohjalta on hyvä pienenkin yhdistyksen toimia ja vaikuttaa asuinalueellamme.

Tällä hetkellä Suomessa toimii 555
Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistystä ja yhdistyksissä toimii
yli 8000 aktiivista vapaaehtoista, jotka
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tekevät vuodessa noin 370 000 tuntia
vapaaehtoistyötä. Lisäksi MLL:n auttavassa puhelimessa toimii 320 päivystäjää, jotka vastaavat noin 31 000 yhteydenottoon vuodessa.
Mannerheimin lastensuojeluliitossa
on myös tukioppilaita, joita on alueemme
kouluissa. Tukioppilaiden tehtävä on edistää kouluissa hyvää kouluhenkeä. MLL:n

Pateniemen paikallisyhdistys järjestää
koululaisten iltapäivätoimintaa. Yhdistyksemme iltapäiväkerhot toimivatkin
Pateniemen alakoululla, Kuivasjärven
koululla sekä Pöllökankaan koululla.
Tämän vuoden aikana olemme järjestäneet yhden kirpputorin ja perin-

teiset munkkitalkoot kirpputorin yhteydessä. Yhteistyötä olemme viritelleet
alueemme eri yhdistysten kanssa. Tästä onkin hyvänä esimerkkinä koko perheen toimintapäivä partiolippukunta
Pateniemen Polunpolkijoiden kanssa
29.11.2015 Honkapirtillä.
Yhdistyksemme ylläpitää lapsiperheille perhekahvilaa Honkapirtillä tiistaisin klo 10-13. Tänne toivoisimme
enemmänkin kävijöitä. Honkapirtin tilat ovat hyvät ja tilavat, joten mukaan
mahtuu ihan hyvin. Perhekahvilassakin
teemme yhteistyötä alueen yrittäjien
kanssa mm. lähileipomo lahjoittaa kahvileivät perhekahvilan kävijöille.
Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on tärkeää ja yhteen hiileen
puhaltaminen tuo myös sitä kaivattua
yhteisöllisyyden tunnetta. Yhdistyksemme on mukana myös Hyvä Joulumielikeräyksessä. Kortteja lahjotetaan alueemme lapsiperheille.
Torstaina 3. 12 2015 vietetään valtakunnallista vapaaehtoisten päivää ympäri Suomen. Kiitos ja kumarrus kaikille
vapaaehtoisille, jotka antavat oman panoksensa vapaaehtoistyöhön. Tästä onkin hyvä ponnistaa eteenpäin ja nähdä
tulevaisuus entistä monipuolisempana
kolmannen sektorin mahdollisuutena.

Sosiaali- ja terveyspalveluita
voi hoitaa verkossa
Verkkopalvelu Oulun Omahoito tarjoaa väylän
asioida sosiaali- ja terveyspalveluissa ajasta riippumatta. Palvelun kautta voi varata aikoja laboratoriotutkimuksiin, lapsen vuosittaiseen neuvolatarkastukseen, hammashoitolaan, lääkeinjektion
pistoon, aikuisten rokotukseen, ompeleiden/
hakasten poistoon sekä liikuntaneuvontaan.
Palvelun kautta voi myös lähettää viestejä esimerkiksi neuvolaan tai terveysasemalle. Viesteihin vastataan kolmen arkipäivän kuluessa.
Palvelussa voi tehdä terveystarkastuksen ja saada
terveysvalmennusta sekä ylläpitää päiväkirjoja.
eReseptin uusiminen onnistuu myös helposti
Omahoitopalvelun kautta. Uusintapyyntö menee
terveysasemalle, jossa se käsitellään. Asiakas saa
vastauksen uusinnasta palveluun ja resepti on
heti asiakkaan käytettävissä.

Monipuolinen Omahoitopalvelu löytyy osoitteesta www.
oulunomahoito.fi. Palvelun käyttöön tarvitset pankkitunnukset.

Toimeentulotukea voi hakea verkossa!
Palvelusta näkee myös hakemuksen käsittelytilanteen ja maksut. Lisätietoa kaupungin
verkkosivuilta www.ouka.fi/toimeentulotuki

Ikäihmisille neuvontaa
verkossa ja kasvotusten
Ikääntyneiden palveluita, ohjeita ja tärkeitä tietoja
on koottu yhdelle verkkosivustolle: www.ouka.
fi/65plus. Hyvinvoinnin tarjottimesta löydät apua
arkeen ja hyvinvointiin sekä terveyteen liittyvää
tietoa. Palveluun on koottu myös harrastusvinkkejä ja eri toimijoiden tarjoamaa ohjelmaa.
Aino-neuvojilta voi kysyä kaupungin, yksityisen
ja kolmannen sektorin palveluista. Neuvonta on
maksutonta palvelua ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Ainolta voi tulla myös kysymään paikan
päälle aikaa varaamatta.

AINO-neuvonta:
Oulu10, Torikatu 10.
Neuvontanumero:
044 703 4973
Sähköposti:
aino@ouka.fi
Ikäimisille suunnattu hyvinvoinnin
tarjotin:
www.ouka.fi/65plus
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LUONNONKOSMETIIKKAHOITOLA,
JOSTA MYÖS HIEROJAN JA
KALEVALAISEN JÄSENKORJAAJAN
HOIDOT

LAHJAKORTIT
Hemmotteleva hieronta

55€

sis. niska-hartiaseudun ja intialaisen päähieronnan

Kasvo- ja jalkahoito

99€

sis. lisäksi molempien alueiden
rentouttavan hieronnan

Naisten hiusten pesu
€
ja leikkaus

30

Lyhyiden hiusten väri
ja leikkaus
€

80

ddddddddddddddddddd
palvelee
d d dPaula,
dTeitä
d
d
dddddddd
Helena ja Emma
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