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Patela • Herukka • Rajakylä
Tässä lehdessä mm.

Rajakylän
asukastupa juhlii
Aktiivista alueellista
yhteisöllisyyttä

Yritysesittely
Nuoret tekevät
tulevaisuuden

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

Yhteisö tukee ja välittää

S

yksyn lehdessä kerroin, kuinka usealta
suunnalta tuli toiveita lasten ja nuorten asioihin erityisesti keskittyneen
LANUN kaltaisen ryhmän uudelleen aktivoimiseksi. Kiitos Päivi Pirnes, kun vastasit
haasteeseen ja lupauduit ottamaan vastuuta
Lanun vetämisestä.
Kun asiasta keskusteltiin yhteistyöryhmässä, saatiin tieto, että juuri oli käynnistynyt monialainen ryhmä, jonka tavoitteena on
nimenomaan lapsiperheiden hyvinvoinnin
edistäminen. Selvitysten jälkeen todettiin,
että Yhteistyöryhmästä voi olla edustaja mukana, joka pystyy toiminaan linkkinä näiden
kahden ryhmän välillä. Sovittiin, että sekä
Rajakylän, että Pateniemen (HAAVE) koulujen vanhempienyhdistyksistä nimetään edustaja monialaiseen ryhmään. Edustajat ovat
Päivi Pirnes ja Kaisu Lyöri. Saatujen kokemusten perusteella arvioidaan LANUN perustamisen tarvetta myöhemmin uudelleen.
Tämän kirjoittamisen aikoihin minulla oli tilaisuus osallistua
suunnittelukokoukseen, jonka LC Oulu Pateniemi oli kutsunut
koolle. Kokouksessa ideoitiin eteenpäin ”Pateniemi päivää”, joka
viime vuonna sai loistavan alun. Toimijat olivat innolla mukana ja
siitä näyttää tulevan suurenmoinen tapahtuma. Uudeksi nimek-
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si ehdotettiin Patenimen suuralueen päivää
joka paremmin kuvaisi tarkoitus koko alueen
tapahtumana. Tapahtuma päiväksi on sovittu
15.10 ja seuraava suunnittelu kokouksen aika
torstaina 19.5 kello 18. Nämä tulkoon tässäkin
tiedoksi, muilta osin päämoottorit tiedottavat
kun asiat loksahtelevat paikoilleen. Hienoa,
että meillä löytyy tällaista yhteisöölisyyttä.
Kevään myötä ympäristömme muuttuu monin tavoin. Tulee aika, jolloin hiekoitus hiekka
ja siitepölyt aiheuttavat hengitysvaikeuksia
osalle meistä. Varma kevään merkki on kuin
taikaiskusta ilmaantuvat kaksipyöräiset. Kesä
tulee ja pölyt vähenevät. Muistakaamme myös,
että Oulussa ei pääsääntöisesti saa mopoilla
pyöräteillä, annetaan siis riittävästi tilaa heille liikkua ajoradalla.
Nautitaan, kun kevään vehreys taas yllättää.
Moni on toivonut tämän lehden ilmestymisen jatkuvan.
Vaikka joudunkin muistuttamaan, että olemme riippuvaisia ilmoittajiemme tuesta on vähintäänkin yhtä tärkeää saada teiltä
kuulumisia eri tahoilta rikasta ja monenkirjavaa yhteisöämme.
Jorma Ketola
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja 2016
puh. 0400 682951, jorma.ketola@jk-ohjelmat.fi

Patela-Herukka-Rajakylä Aluelehti nro 2 - 2016 ilmestyy viikolla 49.
Ennakkovaraukset ilmoituksille ja jutuille kannattaa tehdä hyvissä ajoin
jorma.ketola@jk-ohjelmat.fi. Kuitenkin viimeistään 10.11.2016.

Patela - Herukka - Rajakylä
Julkaisija:
Pateniemen suuralueen
yhteistyöryhmä
Päätoimittaja:
Jorma Ketola
Ulkoasu ja taitto:
Malla Vartiainen
Painosmäärä:
6000 kpl
Painopaikka:
Erweko Oy
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Juhlan aika
Rajakylän asukastuvan toiminta saavuttaa
kesäkuussa 20. vuoden merkkipaalun, joten nyt on
pienimuotoisen juhlan aika. Rajakylän asukastupa
on ensimmäinen Ouluun perustettu, asukastuvan
formaatilla, toiminut tupa.

K

oska toiminnan jatkuminen on
ollut kaikkien aktiivien ja mukana olleiden yhteinen asia ja
toteutunut kaikkien tuvan asiakkaiden ja
alueen asukkaiden, sekä vapaaehtoisten
ansiosta, toivotamme teidät tervetulleiksi mukaan juhlaan. Ilman tukeanne toiminta olisi jo loppunut. Myös yhteistyökumppanit ovat tärkeitä, kaupat, koulu,
seurakunta, muutamia mainitakseni.
Kakkukahvit tarjotaan Rajakylän
koululla, Ruiskukkatie 4 - 6. perjantaina
17.6.2016 noin klo 14.00 (ohjelma alkaa

klo 13.00). Koska tilat on rajalliset, niin
kaikki alueen asukkaat eivät mahdu sisään tai jos jostain syystä et pääse paikalle, niin kahvit tarjotaan myös tuvalla
viikolla 13 (13.6. - 17.6.). Tervetuloa.
Samalla viikolla järjestetään todennäköisesti myös lasten juoksukilpailut,
toritapahtuma ostarilla ym. Seuratkaa ilmoittelua. Tilat ovat vaihtuneet jo kolme
kertaa ja tämän kirjoituksen jälkeen todennäköisesti (kesäkuussa?) neljännen
kerran, jos kaikki menee hyvin. Uudet
tilat on Ruiskukkatie 3:ssa, terveyskes-

kusta vastapäätä, entinen korttelipoliisin
tilat.
Palveluista ja toiminnasta lisää alla
olevassa tiedotteessa, seuratkaa myös
muualla, ostarilla, tuvan mainostelineissä ym. olevaa ilmoittelua. Hyvää kevään
jatkoa ja kesän alkua kaikille! Tervetuloa
tutustamaan uusiin tiloihin Ruiskukkatielle, toiminta jatkuu siellä.
Markku Hahto
Rajakylän asukastupa

Porila

4

1 • 2016 PATELA • HERUKKA • RAJAKYLÄ

UU
TT
A

QL LAATUPASSI
- koulutusohjelma koko
henkilöstölle liiketoiminnan
tuottavuuden haasteiden
hallintaan

- mistä kilpailukyky ja tuottavuus syntyvät?
- miten helposti tulos katoaa turhaan säätämiseen?
- mitä laatu ja laatuajattelu oikeasti on?
- miksi laatuajattelu on kilpailukyvyn perusta?
- miten tulosta parannetaan LEAN, Six Sigma, 5S, 7 vanhaa jne.
laatutyökaluja käyttämällä?
- miten laatua johdetaan esim. UUDELLA ISO 9001:2015, EFQM,
CAF, IIP jne. viitekehyksillä?
Kysy minulta lisää
QL Laatupassi -koulutusohjelmasta

Jorma Ketola

p. 0400 682 951
jorma.ketola@jk-ohjelmat.fi
JK-Ohjelmat
www.jk-ohjelmat.fi

QL Laatutoiminta Oy
www.ql.fi/koulutuspalvelut

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

Novellikoukku
Rajakylän kirjastossa
(Ruiskukkatie 2)

KAUNOTAR JA KULKURI
PARTURI-KAMPAAMO LÄHELLÄSI

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

Rajakylän kirjasto

Ruiskukkatie 2, p. 08 558 47422
ma – to 10 – 19, pe 10 - 17
Kesän 2016 aukioloajat 4.6. – 7.8.
ma – to 12 – 19, pe 10 – 17

kuukauden viimeinen torstai klo 17.30—19.00

Pateniemen kirjasto

25.2., 31.3., 28.4. ja 26.5.

omatoimikirjasto
ma – pe 9 – 20, la 9 – 16

Tule mukaan kahvittelemaan, kuuntelemaan ja tekemään käsitöitä itselle tai
hyväntekeväisyyteen!

virkailija paikalla
ma – ti 12 – 19, ke – pe 9 – 15

Lisätiedot: novellikoukku@oulunosasto.fi
Yhteistyössä SPR Oulun osasto ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut/Rajakylän kirjasto

Sahatie 2, p. 08 558 67418

Kesän 2016 aukioloajat 4.6. – 7.8.
vain omatoimikirjasto
ma – pe 9 – 20, la 9 – 16
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Rajakylä-Pateniemen alueen palveluiden
kehittämistyö on parhaimmillaan
aktiivista alueellista yhteisöllisyyttä
Raija Meriläinen
Pohjois-Suomen Lasten Kaste-hankeen projektipäällikkö
Rajakylän alueen asukas

P

ohjois-Suomen Lasten Kastehanke on kansallinen sosiaali- ja
terveysalan kehittämishanke, jota
rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.
Oulun seutukaaren osakokonaisuuteen
kuuluvan Oulun kaupungin kehittämistyön yhtenä painopisteenä on ollut
alueellisen perhekeskus-toimintamallin
kehittäminen, jossa on avattu peruspalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa
yhteisiä oululaisten lapsiperheiden hyvinvointia edistäviä matalan kynnyksen
ja varhaisen tuen palvelutoiminnan tavoitteita. Oulun kaupungin sivistys- ja
kulttuuripalveluiden, hyvinvointipalve-
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luiden, järjestöistä muodostetun perheverkon ja ev.lut.seurakunnan suunnitelmallista ja toiminnallista yhteistyötä
on kehitetty alueellisten monialaisten
toimintatapojen uudistamisen lähtökohdista hankkeen ensivaiheessa Kaakkurin
ja Kiimingin suuralueilla. Tässä työssä
ovat olleet mukana myös alueelliset kansalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan
yhteistyöryhmät ja kehittäjäasiakkaat.
Nyt yhdessä kehittämisen työ on aktivoitunut Rajakylä-Pateniemen suuralueella.
Kehittämistyön ydin on se, että lapsiperheiden palvelut ovat joustavasti saavutettavissa ja eri asiakastyössä olevien
toimijoiden välinen
ammatillinen työ
ja monialainen yhteistyö ovat lapsi- ja
perhelähtöisiä. Rajakylä-Pateniemessä
olevat päiväkodit,
neuvola,
koulut,
nuorisopalvelut ja
kolmannen sektorin arvokas toiminta
tukevat vanhemmuuden rinnalla,
alueellisina peruspalveluina hyvin
lasten ja nuorten
kasvua ja kehitystä. Verkostomaisen
perhekeskus-toimintamallin kehittämisessä tavoitellaan lapsiperheiden
hyvinvoinnin ko-

konaisvaltaista edistämistä ja sellaisia
lapsi- ja perhelähtöisiä käytännön palveluja, monialaisia työtapoja ja palveluprosesseja, jotka tukevat oikea-aikaisesti
lapsiperheiden arkea. Toiminta-ajatusta
ovat ohjanneet varhaisen tuen ja ennalta
ehkäisevän työn periaatteet.
Perhekeskus-toimintamallissa on korostettu moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön ja käytännön työtapojen
kehittämistä ja palvelukokonaisuuksien
järjestämistä lapsi-ja perhelähtöisesti - joustavasti myös eri hallinnonrajoja
ylittäen. Käytännön toiminnallisena esimerkkinä haluan mainita Rajakylän
päiväkotiin kuuluvan ja Talvikkipuiston
monitoimitalossa toimivan avoimen varhaiskasvatuksen Muksula-perheryhmän,
jossa vanhemmille lapsineen on tarjolla
todella monipuolista toimintaa. Ryhmässä keskustellaan paljon myös vanhemmuuteen ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja arkeen liittyvistä haasteista toisten
vanhempien tai ryhmään kutsuttujen eri
alan asiantuntijoiden kanssa. Toimintaa
suunnitellaan yhdessä vanhempien ja
Rajakylän alueen muiden toimijoiden
kanssa.
Oulun kaupungissa alueellista ja verkostomaista perhekeskus-toimintamallia
ollaan juurruttamassa juuri perustettujen hyvinvointikeskusten ympärille. Oulun uusien hyvinvointikeskusten palvelukokonaisuudet ja niiden sisällä toimivien
hyvinvointineuvoloiden toimintatavat
mahdollistavat hyvin asiakaslähtöisten,
matalan kynnyksen ja varhaisen tuen
palveluiden toteutumista. Ne kohden-

MUKSULAN
TOIMINTASUUNNITELMA

Toiminnan sisältö ja toteutus
yhdessä perheiden kanssa
suunniteltua

Alueen
lapsiperheet

Toiminnasta vastaa
lastentarhanopettaja

Avoin
varhaiskasvatus,
Ouka

Taideneuvolatoiminta
Kulttuuripalvelut,
Ouka
Terveydenhoitajan vierailu
perhekerhossa

Rajakylän neuvola,
Ouka

Talvikkipuiston perhekerho
Muksula

Avoinna pe 9.00 – 12.00
Talvikkipuiston monitoimitalo
Tervakukkatie 56
p. 050-5712308

Kokkailua ja käsitöitä
Patelan Martat

Muu yhteistyö

tavat koko väestön ja myös lapsiperheiden palveluiden suunnittelua ja niiden
yhteensovittamista ”yhden luukun”periaatteen mukaisesti, jolloin perheet
voivat saada samalla käynnillä useitakin
palveluita.
Hyvin suunnitellun ja toimivan asiakasohjauksen merkitys ja palveluiden
järjestämisen tapa korostuvat hyvinvointikeskusten asiakaslähtöisessä palvelumuotoilussa, koska siinä huomion kohteena on erityisesti asiakkaan
palveluketjun eheyttäminen. On myös
tärkeää, että työntekijät tunnistavat
asiakastyönsä nivelkohtia, joissa he voivat varmentaa asiakkaan luvalla tiedon
kulkua ja mahdollisimman viiveettömän
palvelun toteutumista. Asiakasprosessien suunnittelu tarvitsee näin ollen myös
yhdessä sovittuja sisäisiä toimintamalleja- ja ohjeita viranomaisten väliseen yhteistyöhön asiakkaiden yhteydenottotilanteissa.
Alueellisessa kehittämistyössä on
mallinnettu myös alueen asukkaiden
osallisuuden rakenteita, joilla mahdollistetaan palveluiden käyttäjien koke-

mus vahvemmasta vaikuttajuudesta.
Heiltä saadaan välitöntä ja suoraa tietoa
ja palautetta palveluiden toimivuudesta. Tavoitteena on alueen asukkaiden,
palveluorganisaatioiden henkilöstön
ja johdon kiinteämpi yhteistyö ja molemminpuolisen yhteisen ymmärryksen
lisääminen palveluiden kehittämisessä.
Kehittämistyössä ollaan luomassa myös
Rajakylä-Pateniemen suuralueelle kehittäjäasukkaiden tehtävää ja roolia
todentamaan osallisuutta, asiakaslähtöisyyttä ja jaettua asiantuntijuutta.
Oulun pohjoisella alueella on meneillään suuria rakenteellisia muutoksia
hyvinvointipalvelujen järjestelyjen suhteen. Rajakylä-Pateniemen asukkaita
tulevat palvelemaan Haukiputaan ja
Tuiran hyvinvointikeskukset. Rajakylän
terveysaseman toiminnan on ilmoitettu
jatkuvan vielä noin kahden vuoden ajan.
Asukkaiden kipuilu tämän muutoksen
jälkeen on ymmärrettävää ja perusteltua, koska suuralueen laitamilla olevien – vaikkakin erittäin monipuolisten
hyvinvointipalveluiden saavutettavuus
ei vastaa lähipalvelu-periaatteita. Myön-

Perheverkko
Muksulan yhteistyöryhmä

teinen uutinen Rajakylän asukastilaisuudessa 2.3.2016 oli se, että alueelle olisi
suunnitteilla hyvinvointipiste, josta olisi
saatavilla joitakin erikseen määriteltyjä kiireettömiä perustason palveluja ja
mahdollisuus lääkärin konsultaatioon.
Muutoksista huolimatta on meidän
kaikkien syytä muistaa se, että alueella
toimii lukuisia Oulun kaupungin palveluyksiköitä ja aktiivinen peruspalvelujen,
järjestötoimijoiden ja ev.lut seurakunnan
verkosto, jotka panostavat vahvasti alueen asukkaiden hyvinvointiin.
Näen kehittämistyön merkittävänä
yhteisenä asiana. Siksi toivonkin myötätuulia Rajakylä-Pateniemen alueen
yhteisöllisyydelle ja aktiivisuudelle!
Myönteistä näkymää myös tulevaisuudelle, sillä kaikki se toiminta ja palvelut,
kaikki se hyvä kehitys, jota alueellamme
on ja tulee olemaan, lähtee meistä asukkaista ja alueellisesta monitoimijaisesta
alueryhmien yhteistyöstä. Osallisuus on
ainutlaatuista ja aina mahdollisuuksien
ikkuna!
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Esittelyssa

Easymove

F

ysiopalvelu Easymove, fysioterapia- ja liikunta-alan yritys, on
perustettu vuonna 2013. Silloin
toiminta käynnistyi Ritaharjussa, mutta
jo loppuvuonna 2014 siirsimme toimintamme suurempiin tiloihin Pateniemeen,
osoitteeseen Keskuskatu 7. Tarjoamme
asiakkaillemme laadukasta fysioterapiaa
lääkärin lähetteellä tai ilman. Tuotamme

myös fysioterapiapalveluita Oulun kaupungille, Kelalle ja OYS:lle ja teemme yhteistyötä Caritas-lääkäreiden, AC Oulun
ja KeLy:n kanssa. Fysioterapian lisäksi
palvelutarjontaamme kuuluu personal
trainingia, hierontaa ja akupunktiota,
inbodymittauksia, pienryhmäohjauksia,
kuntotestauksia, cambridge-valmennusta sekä kokonaisvaltaisia työhyvinvointi-

palveluita. Lisäksi pyöritämme tiloissamme selkäryhmiä, painonpudotusryhmiä
ja vauvajumppaa.
Toteutamme palveluitamme sekä
omissa toimitiloissamme että asiakkaiden työpaikoilla ja sovittaessa myös
asiakkaiden kotona. Toimitiloissamme
Pateniemessä on neljä hoitohuonetta
sekä oma, yksityinen, pienkuntosali, jossa voimme rauhassa treenata pt- ja fysioterapia-asiakkaidemme kanssa. Vuokraamme toimitilojemme pt-studiota
myös ulkopuolisille personal trainereille,
tanssiryhmille sekä erilaisille ryhmille
(esim perheille tai työporukoille), jotka
haluavat käydä treenaamassa rauhassa
keskenään. Pateniemen toimitilojemme
lisäksi tarjoamme fysioterapiaa myös Oulun Edenissä ja personal training –palveluita EasyFit Oulu Edenin tiloissa.
Tuotamme laadukasta ja asiakaslähtöistä palvelua ja jatkokoulutamme itseämme säännöllisesti. Fysioterapiamme
koostuu tyypillisen manuaalisen terapian lisäksi myös asiakkaan ohjaamisesta
ja opastamisesta omatoimiseen kuntoutukseen. Näin fysioterapian tuloksista
saadaan pysyvämpiä.
Olemme mukana viemässä fysioterapian ammattitaitoa eteenpäin ottamalla
fysioterapia-opiskelijoita työharjoitteluun ja toteuttamalla täydennyskoulutusta Oulussa toimiville fysioterapeuteille. Haluamme omalta osaltamme kantaa
kortemme kekoon myös Pateniemen
alueen toiminnan ja palveluntarjonnan
virkistämiseen järjestämällä erilaisia tapahtumia 1-2 kertaa vuodessa.
Henkilökuntaamme kuuluuvat Easymoven perustaja, fysioterapeutti-personal trainer Riku Laine, fysioterapeuttipersonal trainerit Annukka Rahikkala ja
Tommi Tähtinen, fysioterapeutit Matti
Puusaari ja Marja Myllykangas, työhyvinvointi- ja markkinointivastaava Marisa
Rakennuskoski sekä personal trainerit
Heikki Räisänen ja Rauni Juntunen.
Ylhäällä vasemmalta oikealle päin:
Matti Puusaari, Riku Laine, Heikki Räisänen,
Tommi Tähtinen ja Annukka Rahikkala.
Alhaalla pallojen päällä vasemmalla Marisa
Rakennuskoski ja oikealla Rauni Juntunen
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Haaveen monipuolinen
kevätkausi
Teksti: Maaria Ruotsalainen
tiedottaja, Pateniemen koulun vanhempaintoimikunta Haave
Kuvat: Maaria Ruotsalainen ja Elina Mätäsaho

P

ateniemen koulun vanhempaintoimikunta Haave järjesti tänä
keväänä jälleen rusettiluistelutapahtuman, joka oli menestys sekä väkimäärältään että puitteiltaan. Oppilaita
tuli paikalle reilut sata ja vanhempiakin
noin 50. Luistelusää oli parhaimmillaan
ja parin etsinnästä ja kypäränkäytöstä
saatiin palkinnoksi sekä herkkuja että
xylitolpurukumia. Haave ja koulu ovat
hankkineet yhdessä uuden grillin ja makkarat menivät kaupaksi hyvin. Tarjolla
oli myös kahvia ja leivonnaisia tyttöjen
liikunnan valinnaisryhmän pitämässä
buffetissa.

Kevään tapahtumat
Keväällä ohjelmassa on monta muutakin
tapahtumaa: kaksipäiväinen kirpputori
yläkoululla, vanhemmille suunnattu Pelitaitoilta ja Kevätrieha. Viime syksynä pidetyssä kirpputoritapahtumassa kerättyjen palautteiden ja ideoiden perusteella
myyntiaika jaettiin nyt kahdelle päivälle
ja tapahtuma pyritään järjestämään kak-

si kertaa vuodessa. Pelitaitoillassa vanhemmat saavat tietoa mm. digitaalisesta
pelaamisesta, pelikulttuurista ja pelihaittojen ehkäisystä. Vanhempien kannattaa tutustua pelimaailmaan, jotta tiedon
puute ei aiheuta tarpeettomia yhteentörmäyksiä lapsen kanssa. Kevätrieha
on perinteinen toukokuinen tapahtuma,
jossa perheille järjestetään esimerkiksi
disco, ongintaa, onnenpyörä, buffet ja
arvontoja.

samalla tulee Oulukin tutuksi. Nuoret
esiintyvät konsertissa Pohjankartanossa,
jossa Pateniemeä edustaa Black Vanilla
-bändi.
Haave järjestää vanhemmille myös
mukavaa virkistystoimintaa, kuten illanviettoja ja kevätkauden päättäjäiset.
Kevätkausi päätetään ja kesä otetaan
vastaan tälläkin kertaa Koljun majalla
Haukiputaan Halosenniemessä.

Liikuntaa perheille ja rokkia
nuorille

Haaveen Facebook-ryhmä
https://www.facebook.com
/groups/haave/

Lauantaisin Haave vetää alakoululla Perheliikuntakerhoa ja yläkoululaiset saavat
laulaa ja soittaa Bändikerhossa torstaisin.
Kulttuurivaihtoprojekti Rokilla on monta
kieltä tuo keväällä Ouluun nuoria Venäjältä ja eri puolilta Suomea. Nuorille on
järjestetty mm. työpajoja, illanviettoja
ja cityseikkailu, jossa heidän täytyy selvittää esimerkiksi Toripolliisin vyötärönympärys, hankkia jotain ilmaiseksi ja
haastatella satunnaista ohikulkijaa. Siinä

Kotisivu
http://haave.yhdistysavain.fi/
Sähköpostiosoite
haave.pateniemi@gmail.com
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Pateniemessä tapahtuu
tulevaisuudessakin
LC Oulu/Pateniemellä on vilkas toimintavuosi takana
– 13 tapahtumaa toteutettuna yhdessä pateniemeläisten
kanssa. Ja tulevana kautena yhteistyö pateniemeläisten
järjestöjen ja yhdistysten kanssa vain tiivistyy.
Suuralueemme yhteistyöryhmä on sekä yhteistyön että
yksittäisten tapahtumien tukemisen oivallinen foorumi ja
aloitteenteon paikka.

K

evätpäivä Kuivasojalla-tapahtuma on 15.5 klo 12. Silloin kevääntuoksuisella niityllä jälleen
kisailemme hyvistä tuloksista ja palkinnoista entistä useampien lajien äärellä.
Lapsille on kilpailulajeja keppihevoskilpailusta tarkkuusammuntaan. Elävä
musiikki soi tapahtumassa ja tuore pulla
kahvin kanssa lisää kevään tunnelmaa
yhteisessä juhlassa, jonka tuotto menee Pateniemen nuorten hyväksi. Eikä
unohtaa voi hyvien arpajaispalkintojen
tuomaa mielihyvää. Tervetuloa!

10
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Tulevana kautena leijonien uusia
avauksia yhteistyössä muiden kanssa
on lasten olympialaiset Pateniemen urheilukentällä 11.6. Mukana järjestäjinä
on kaupungin ja leijonien lisäksi urheiluseuroja ja tapahtumaa on tarkoitus
tulevina vuosina kasvattaa koko Oulun
kaupunkia koskevaksi suurtapahtumaksi. Kilpailut ovat 6-12- vuotiaille ja nyt ensimmäisellä kerralla kilpailulajeina ovat
juoksu, pituushyppy ja pallonheitto. Koska kyseessä on hyvän mielen kisat, saavat
kaikki osallistuneet ilmaiseksi palkinnon

ja purtavaa. Ja pienestä maksusta vanhemmatkin. Tervetuloa osallistumaan
kisoihin niin läheltä kuin kaukaakin.
Syksyllä 6.10 vietämme vanhustenpäivänä juhlahetkeä muistaen alueemme vanhuksia lauluhetkin ja kilpailuin.
Ehkä merkittävimpänä yhteisenä tavoitteenamme on toivotun Pateniemipäivän järjestäminen syksyllä 15.10.2016
Honkapirtillä. Tilaisuuden tavoitteena on
alueen toimijoiden esilläolo, yhteistyön
lisääminen, Pateniemen vireyden ylläpito sekä kulttuuriosaamisemme esittely.

Pyrimme saamaan hyvän vetävän esitelmöijän kertomaan Pateniemen menneisyydestä ja tulevaisuudesta.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, järjestöjen toiminnan esittelyä eri muodoin.
Myös kilpailuja niin nuorille kuin ikäihmisille on tarjolla. Tervetuloa osallistumaan todella osallistavaan ja näyttävään
yhteiseen tapahtumaamme.
Vuotuinen Nenäpäivä-juhla Palokan
seurakuntakodilla toteutunee jälleen
11.11.
Silloin saatetaan nuoret ja vanhat
eli päiväkoti-ikäset ja eläkeläiset yhteen
muistaen maailmalla aputarvitsevia. Musiikin ja kahvittelun lomassa yhteinen
hetki on ollut lämminhenkinen ja viihtyisä kohtaaminen.
Ja sitten jälleen 21.05.17 Kesäpäivä
Kuivasojalla- tapahtuma ja lasten olympialaiset kesäkuussa.
Nämä tulevat yhteiset tilaisuudet
mielessä Pateniemen lionsit kiittävät
menneen kauden yhteistyöstä kaikkia
patelalaisia. Jälleentapaamisten ja yhdessä tekemisen toivossa toimeliasta
kautta kaikille toivottaen

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Pateniemen yhdistyksen

PERHEKAHVILA
Tiistaisin klo 10 - 13
HONKAPIRTTILLÄ
Pateniementie 86

Perhekahvila on avoin
kohtaamispaikka kaikille lapsiperheille.
Tervetuloa!

Hannu Anttonen
LC Oulu/
Pateniemi yhteistyöryhmän jäsen
Esko Pulkkinen
presidentti
http://www.e-clubhouse.org/sites/oulupateniemi/ tai www.facebook.com/CPateniemi

11.6.16 Lasten olympiaiset
Pateniemen urheilukentällä
6.10.16 Vanhustenpäiväjuhla Attendon Niittytuulessa
15.10.16 Pateniemipäivä
Honkapirtillä
11.11.16 Nenäpäiväjuhla
Palokan seurakuntakodilla
21.05.17 Kesäpäivä Kuivasojalla- tapahtuma
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Kuulumisia
Rajakylän raitilta…

T

alvenselkä on taittunut ja kevään voi aistia. Kohta se koittaa
jo kesä ja kärpäsetkin, mutta
sitä ennen ehtii jakoon tämä suuralueemme oma lehti. Lehden tulevaisuus
huolettaa minua, sillä sen julkaiseminen
on pitkälti kiinni mainoksista ja mainostajista. Tiedän, että elämme taloudellisesti vaikeita aikoja, mutta jos jokainen
annamme hiukan vähästäkin, niin saamme aikaan paljon. Aluelehteä on julkaistu pitkään, ja sillä on oma merkityksensä
meille alueen asukkaille, siihen voimme
kirjoittaa kuulumisia kuka mistäkin asiasta ja näkökulmasta.
Olen kuluvana toimikautena jalkautunut Pateniemi-Herukka-Rajakylä

-suuraluuen alueyhdistyksen kokouksiin ja huomannut, että alueellamme on
paljon erilaista toimintaa eri ikäryhmille
ja eri harrastemuodoille, mutta niistä
tiedottaminen on jokaisen yksittäisen
ryhmän, yhdistyksen omasta aktiivisuudesta kiinni. Niinpä heitänkin nyt pallon
heille, olisiko mahdollista jos nämä tahot
ilmoittaisivat toiminnastaan yhdessä
yhtä aikaa yhdellä julkaisulla, tällä meidän omalla lehdellämme, joka jaetaan
kaikkien asukkaiden postilaatikoihin.
Toki näin teknologiakaupungissa
kun elämme, ovat mahdollisuudet monet, ilmoille on myös heitetty ehdotus
ns. nettilehdestä. Sitä en tiedä, miten se
sitten tavoittaisi kaikki ja millä sivustolla

se julkaistaisiin jne. mutta sitäkin mahdollisuutta kannattaa varmaan pohtia.
Vanhempana haluan ilmaista huoleni
alueemme lapsiperheiden hyvinvoinnista mm. terveyskeskuksen häviäminen
alueeltamme, miten jatkossa pienet
neuvolaikäiset lapset hoidetaan ja miten tuetaan lapsiperheitä, äitejä esim.
raskausaikana? Miten se vaikuttaa kouluterveydenhoitoon? Monia kysymyksiä
nousee varmaan esille ja aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuudesta
Lapsiperheitä ajatellen, onneksi alueellamme on vielä kirjasto ja nuorisotalo,
missä toimii koululaisten iltapäiväkerho.
Siitä iso kiitos, reippaalle ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle, jaksatte järjes-

- Terveiset Kivaa yhdessä -pihatapahtumasta! Meillä oli tänään torstaina 17.9.2015 tosi hauskat touhut koulun pihalla...
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Tangram rastilla oli kolme eri kuviota
maassa, johon pahvista tehtyjä palasia
tuli sovittaa, saaden ne mahtumaan kuvioihin. Neliö osoittautui vaikeimmaksi
ja pupusta ja talosta ryhmät suoriutuivat
joutuisammin.
tää monipuolista toimintaa, ja pienillä
koululaisilla on turvallinen paikka mihin
tulla koulupäivän jälkeen.
Rajakylän koulun vanhempainyhdistyksen jäsenenä haluan kertoa kuulumisia koululta. Rajakylän koululla toimii
rekisteröitynyt vanhempainyhdistys,
joka kuuluu sekä alueelliseen vanhempainyhdistykseen että valtakunnalliseen
Suomen vanhempainliittoon. Rekisteröityminen on tuonut tullessaan haasteita
mutta myös mahdollisuuksia ja se antaa
yhdistykselle uskottavuutta. Tässä yhteydessä voin ylpeänä mainita, että meillä on
edustus näissä molemmissa, sillä meidän
oma tiedottajamme valittiin Suomen vanhempainliiton varsinaiseksi jäseneksi pääkallopaikalle Helsinkiin. Rajakylän koulun
vanhempainyhdistys toimii edelleen aktiivisena yhteistyölinkkinä kodin ja koulun välillä tukien lasten ja nuorten hyvinvointia. Olemme mukana kaikissa koululla
pidettävissä tilaisuuksissa ja kokouksissa,
jossa vanhempien näkyvä osallistuminen
parantaa lasten ja nuorten elämänlaatua. Otamme aktiivisesti kantaa kaikkeen
koulumaailmaan liittyviin asioihin, joita
alueellamme tapahtuu esim. Pateniemen
lukion siirtäminen osaksi Merikosken lukiota, Tuiraan.
Rajakylän koulun vanhempainyhdistys on perinteisesti järjestänyt muutamia
tapahtumia kaikille alueen asukkaille niin
pienille kuin isoille. Niin on tehty nytkin
kuluvana lukuvuonna 2015 - 2016. Syksyllä oli pihatapahtuma yhdessä Kuivasojan koulun vanhempainryhmän kanssa Rajakylän koulun pihalla. Tapahtuma
oli toiminnallinen, liikunnallinen sekä
lämminhenkinen. Joulua ennen pidimme perinteisen askartelu- ja piparinleivontaillan, johon oli kutsuttu Rajakylän
päiväkodin eskarilaiset ja 1-4 luokkalaiset vanhempineen ja isovanhempineen.
Piparientuoksu levisi ympäri koulua ja
ruokala sai iloista ilmettä kun eskarilaiset ja ekaluokkalaiset koristelivat joulukuusen. Erittäin iso kiitos tunnelmallisen
illan onnistuneesta järjestelystä menee

toki vanhempainyhdistyksen aktiivijäsenistölle, mutta myös vieraileville tähdille
kuten Tiernapojille (tytöille) sekä totta
kai itse joulupukille!
Seuraavassa lehdessä voin sitten kertoa, miten onnistuimme Rajakylän koulun pihalla pidetyissä Kevätkekkereissä.
Ne ovat tässä välissä, kun lehti on painossa. Kevätkekkereihin on suunniteltu
monenlaista mielenkiintoista toimintaa.
Tapahtuman päävastuu on Rajakylän
koulun vanhempainyhdistyksellä, joka
aikaisempina talvina on järjestänyt yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa
Talvikkipuistossa perinteisen Talviriehan
laskiaisen tienoilla.
Nyt kun olemme tiivistäneet yhteistyötä alueella, Laskiastapahtuman päävastuu on siirtynyt asukastuvalle. Olemme kokeneet ettei ole mielekästä järjestää
peräkkäisinä viikonloppuina tapahtumia,
ja kahtena viimetalvena lumitilannekaan
ei ole suosinut tällaista perinteistä talvitapahtumaa. Verkostoituminen ja yhteistyö
on lähtenyt hyvin käyntiin, meillä on ollut
onnistuneita tapahtumia yhdessä Kuikun

Pipari ja askartelu -illassa askartelimme
ystävyydenketjua ruokalan kuusen koristeeksi :) monta vahvaa lenkkiä! Piparit
valmistui ja maistui. Tiernapojat esiintyivät ja jopa pukki pävi luonamme!
Siellä askarreltiin myös perinteisesti
joulukortteja!

(Kuivasojan vanhempainryhmä) ja Haaveen (Pateniemen vanhempainyhdistys)
kanssa. Eräs mainitsemisen arvoinen yhteistyökumppani on meille meidän oma
K-Lähikauppa.
Viime syksynä, 2015 yhdistyksemme
sain uuden pirteän puheenjohtajan ja
toivotan hänelle onnea ja menestystä
antoisaan pestiin. On ilo nähdä, että aina
sieltä vanhempien joukosta nousee uusia ja innokkaita vanhempia, jotka ovat
valmiita antamaan omasta ajastaan osan
lasten ja nuorten hyvän koulutaipaleen
eteen.
Sitä kesää ja niitä kärpäsiä odottaen,
Päivi Pirnes
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Yrittäjyyskasvatuksen
strategia

K

irjoitin pari vuotta sitten alkavasta kehittämisohjelmasta, jossa etsitään strategia ja
toimintaohjelmaan sisältöä. Urakka
on saatu vaiheeseen, jonka tuloksena
syntyi ”Nuoret tekevät tulevaisuuden”
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma
2016 - 2020.
Ohjelma on työkalu tuleville toteutusmalleille kasvatukseen, jossa tähdätään elinkaarimallina toteuttavaan hyvän elämän edellytyksien antamiseen.
Ei siis pelkästään yritysten synnyttämiseen. Alla oleva teksti on suora lainaus
kirjasen oppimispolun eri vaiheiden alkulauseista, jotta saisit kuvan, mistä on
kyse. Jos kiinnostuit, katso koko kirja
www.minunpolkuni.fi.
Jorma Ketola

Oppaasta ” Nuoret tekevät
tulevaisuuden”
Varhaiskasvatus
Yrittäjyyskasvatus rohkaisee lapsia luottamaan omiin kykyihinsä. Lasta kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena
on luoda vuorovaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtyminenkin on
turvallista.

14

opetusmenetelmissä, työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa ja oppimisympäristöissä.

Ammattikorkeakoulu

Perusopetus Luokat 7–9
Perusopetuksen yläluokilla jatketaan
yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittämistä. Yrittäjyyskasvatuksen lähtökohtana on tulevaisuuteen innostaminen ja
oman jutun löytäminen edessä olevien
valintojen tueksi. Oppilasta kannustetaan näkemään omat mahdollisuutensa
ja rohkeasti kokeilemaan uusia asioita.

Lukio
Lukiossa yrittäjyyskasvatus on osa aihekokonaisuutta Aktiivinen kansalaisuus,
yrittäjyys ja työelämä. Tavoitteena on
tarjota opiskelijolle oppimiskokemuksia, jotka kannustavat aloitteellisuuteen,
yrittäjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön ja vastuullisuuteen. Osallistumis-,
vaikuttamis- ja työkokemukset ja niiden
reflektointi ovat yrittäjyyskasvatuksen
keskeistä sisältöä.

Perusopetus Luokat 0–6

Ammatillinen toinen aste

Perusopetuksen yrittäjyyskasvatuksessa
painottuvat yhteiskunta-, talous ja työelämätiedot ja -taidot, yhteistoiminnallisuus, yritteliäisyys ja aloitekyky, vastuullisuus, innovatiivisuus ja luovuus sekä
itsetuntemus.

Yrittäjyyskasvatus kannustaa tutkinnon
suorittajia hankkimaan yrittäjyydessä
tarvittavaa osaamista sekä toimimaan
yrittäjämäisesti. Yrittäjyyskasvatus näkyy
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Ammattikorkeakouluissa jokainen opiskelija kohtaa yrittäjyyden ilmiönä osana
opintojaan. Yrittäjyyskasvatuksessa korostuu opiskelijan laaja-alaisten yrittäjyysvalmiuksien kehittyminen. Ammattikorkeakouluissa huomioidaan erityisesti
myös uuden liiketoiminnan luomisen ja
ideoiden kaupallistamisen mahdollisuudet. Opiskelijalle yrittäjyys näyttäytyy
yhtenä potentiaalisena uravaihtoehtona.

Yliopisto
Yrittäjyyskasvatus auttaa yksilöitä oivaltamaan omaa osaamistaan ja synnyttää
muutosagentteja, jotka haluavat jättää
jälkensä maailmaan. Yrittäjämäisen toimintatavan omaksuminen antaa opiskelijoille eväitä tulevaisuuden urapolulle.
Kasvu yrittäjäksi edellyttää yrittäjäidentiteetin rakentumista sekä liiketoimintaosaamisen kehittämistä.

Yrittävän kulttuurin
rakentaminen PohjoisPohjanmaalle
Yrittävän kulttuurin kehittämisessä on
tärkeää ottaa koko työyhteisö mukaan
kehittämistyöhön. On tärkeää keskustella ja suunnitella yhdessä millaisilla keinoilla yrittävää kulttuuria lisätään omassa työyhteisössä: Millaiset jo olemassa
olevat toiminnot halutaan säilyttää?
Mitä asioita muuttaa? Mihin suuntaan
kehittyä?

Olen mukana
Suur-Patelan Vasemmiston
toiminnassa.
Tule sinäkin mukaan!
Kokoonnumme Suvikulman
tiloissa, Palosuontie 4.
Hanna Sarkkinen, kansanedustaja

OTA YHTEYTTÄ!
Mikko
Raudaskoski
050 528 4710
mikko.s.raudaskoski@
ouka.fi

Mervi
Siljander
040 832 6799
siljander.mervi@
gmail.com
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