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Pikku-Natsan tarina

Patela • Herukka • Rajakylä

Pateniemen ympäristöpäivä
Honkapirtilla 11.10.
klo 11.30-14.00

TERVEYSTALO OULU PATENIEMEN
HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISSA
SINUA PALVELEE OSAAVA JOUKKO
HUIPPUAMMATTILAISIA.
Pateniemen hammaslääkäripalvelut ovat nyt osa Terveystaloa ja meiltä
saat jatkossakin laadukkaat ja monipuoliset hammaslääkäripalvelut.
Kehitämme ja laajennamme toimipisteemme palvelu- ja osaajavalikoimaa
jatkuvasti. Tervetuloa hyvään hammashoitoon lähellä sinua!

Terhi Kortelainen
Hammaslääkäri

Anna Pasanen
Hammaslääkäri

Eelis Rytkönen
Erikoistuva hammaslääkäri,
suu- ja leukakirurgia

Reeta Lepojärvi
Suuhygienisti

Tuomas Kurronen
Erikoistuva hammaslääkäri,
protetiikka ja purentafysiologia

NOPEASTI HYVÄÄN
HAMMASHOITOON

terveystalo.com

Pateniemi
Hammaslääkäripalvelut
Keskuskatu 7
puh. 030 6000*

*Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. Puhelun hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min,
matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.
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PÄÄKIRJOITUS

”Pieni teko, suuret seuraukset?”

T

ämän lehden teemana on ”Ympäristömme”. Toivoin kirjoittajiltamme näkemystä teeman kannalta ja jokainen pohtikin asiaa
tarkoin. Teema ei ole suoraviivainen, siten myös kirjoittajilla on
luovuuden vapaus Lehtemme on tarkoituksella julkaistu juuri ennen
suuralueen juhlatapahtumaa 11.10. Suuri kiitos vielä järjestävälle taholle
LC Oulu Pateniemelle ja kaikille teille alueemme aktiiviset toimijat, jotka
teette sen mahdolliseksi.
Ehkä erikoisin juttumme on ”Pikku Natsan tarina”. Toivottavasti lukijalle herää pohdintaa siitä, mistä näiden ”lajikumppaneiden” synnyttäjät
löytyy. Viesti lienee se, että JOKAINEN meistä voi tahtomattaankin olla luomassa ympäristötuhoa. Jokainen voimme myös torjua sitä pienillä teoilla
Jorma Ketola
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja 2017
puh. 0400 682 951
jorma.ketola@jk-ohjelmat.fi

Kotitalkkari-palvelua vuodesta 2012
Rupposen Kotitalkkari- ja IsännöintiPalvelu
Sarkkisentie 16, 90800 Oulu
puh: 040 – 718 86 57

JOULUMYYJÄISET
su 15.12. klo 10-14
Pateniemen
HONKAPIRTILLÄ

email:pekka.rupponen@saunalahti.fi
FB:rupposenkotitalkkari
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ALUELEHTI

Tervetuloa ostoksille!
Varaathan mukaasi käteistä.

TIEDUSTELUT:
marika.ansamaa1@gmail.com

Patela • Herukka • Rajakylä
Julkaisija: Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmä
Päätoimittaja: Jorma Ketola
Kannen kuvat: Jukka Yliniemi
Ulkoasu ja taitto: Malla Vartiainen
Painosmäärä: 6000 kpl Painopaikka: Erweko Oy
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Uusi päiväkoti,
minkä niminen?
Uutta päiväkotia rakennetaan osoitteeseen
Ruiskukkatie 12. Siihen siirtyvät Pateniemen,
Metsämarjan ja Rajakylän päiväkodit. Sen on
tarkoitus olla käyttövalmiina tammikuussa 2021.
Päiväkotirakennukseen tulee päiväkotiryhmiä,
esiopetusta, perhekerhoja, jatketun aukiolon
päiväkotiryhmiä, iltakäyttäjiä, neuvolatoimintaa
sekä mahdollisia uusia toimintamuotoja.

O

ulun kaupungilla on Lapsiystävällinen kunta -tunnustus, jossa
lapsen halutaan vaikuttavan ja
osallistuvan heitä koskeviin asioihin jo
suunnitteluvaiheessa. Me haluamme sen
oikeasti toteutuvan. Lapset, vanhemmat
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ja varhaiskasvatuksen väki ovat olleet
mukana uuden päiväkodin suunnittelussa. He ovat osallistuneet kyselyihin
unelmien päiväkodista, kommentoineet
pohjapiirustuksia, ideoineet malleja
sekä katsoneet 3D-virtuaalilaseilla tiloja

päiväkodista. 3 D virtuaalilasit havainnollistivat upeasti uusia tiloja ja ihastuttivat
niin lapset kuin aikuisetkin.

Työpaja
Tulevan rakennuksen omistajan Hoivatilojen kanssa pidettiin viime kesäkuussa
työpaja lapsille. Työpajaan osallistui lapsia Pateniemen ja Metsämarjan päiväkodeista.
Ensin esiteltiin uuden päiväkodin pihalle tulevia leikkivälineitä. Kiikut, viljely- ja hiekkalaatikot, trampoliini ja ajorata
ihastuttivat yleisönsä. Lapset saivat myös
äänestää viidestä ulkoleikkivälineestä.
Voittajaksi selviytyi bensa- asema leikkiautoille. Lapset kyselivät ilmastotietoisina,
että saahan siitä asemasta myös ”sähköä”.
Lapset saivat taiteilla myös pihalle
tulevaa asfalttitaideteosta. Lapset maalasivat iloa tuottavia kuvia värikkäillä
maaleilla. Kelmumaalauksella saimme
upeita väriläiskiä. Näitä kukkia, aurinkoja, ihmishahmoja, eläimiä ja taloja käytämme mahdollisuuksien mukaan myös
päiväkodin kyltteihin ja logoihin.
Lasten ymmärrys siitä, mitä olimme
tekemässä, yllätti vähän meidät kasvattajatkin. Olimme siis maalamassa taidetta uuteen tulevaan päiväkotiin! Osa lapsista harmistui, ettei pääse päiväkodin
pihalle, koska menee kouluun. Piha tulee
kuitenkin olemaan kaikkien asukkaiden,
myös koululaisten rauhallisessa käytössä
iltaisin.
Emme toki jätä osallisuutta tähän
vaan haluamme tulevaan päiväkotiin nimiehdotuksia sekä ajatuksia yhteistyöstä
ja toiminnasta. Ehdotuksia kysytään lap-

siperheille suunnatussa Pateniemi- Rajakylä palvelukeskittymän kokemustiedon
kartoituskyselyssä, joka on esillä päiväkotien, koulujen sekä monien muiden
alueen toimijoiden nettisivuilla. Vastaathan kyselyyn 14.10.2019 mennessä.
Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat toimintatapoja tulevassa yksikössä. Olethan mukana!
Yhteistyö terveisin,
Pateniemen päiväkodinjohtaja,
Mervi Kilpeläinen

Maalaus alkakoot.

Leppäkertuta iloa päivään.

Ruoka-apua 2000 - luvulla

O

nko maailma muuttunut pulatai lamavuosista, ja tarvitaanko
vielä ruoka-apua?
Kun katsotaan kuinka paljon Rajakylän asukastuvan kautta jaetaan hävikkiruokia ja koulun yljiäämäruokaa, niin
lopputulema on, että tarvitaan.
Hävikkiruokaa haetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kuudesta lähialueen kaupasta, lajitellaan
asukastuvalla kasseihin, niin että niihin
tulee ruokatarvike, välipala, leikkele,
jälkiruoka, pulla, hedelmä, tms. Kasseja
tulee yleensä 30 - 40, ja hakijoita on tällä
hetkellä 35 - 45. Myös tiistaisin ja torstaisin haetaan ruokia, mutta vähän kauempaa, esim. tukkuliikkeistä.
Iltapäivällä, kun koululaiset ovat ruokailleet, haetaan koululta ylijäämäruoat

lämpöastioilla n. klo 12.30. Normaalisti
annoksia pystytään jakamaan 20 - 40.
Ruoka pakataan styroksiastioihin ja jaetaan asiakkaille. Kuukaudessa jaetaan
n. 1000 annosta, joten tarvetta on tällä
hetkellä ruokien jaolle vähävaraisille tai
sitä tarvitseville. Tällä asialla ei tietenkään kannata ”kehua” , sillä se tarkoittaa
samalla myös sitä, että asiat on huonosti
Suomessa.
Tämäkään toiminta ei tapahdu ilman
vapaaehtoisten panosta ja harjoittelijoiden ym. apua. Taloudellista tukea tarvitaan myös toimitilojen ylläpitoon ja juoksevien kulujen, rasioitten, kassien sekä
auton pakollisten kulujen kattamiseen.
- Kunnan ja valtion, itseasiassa meidän kaikkien kannattaa ottaa tosissaan
vähäosaisten hätä ja se tosiasia,että tällä

toiminnalla säästetään sosiaalikuluja ja
syrjääntymisvaaraa, joka tuo myös säästöjä kaupungille, kun asukkaat saavat
apua omalta lähialueelta.
Loppuun vielä jotain hyvääkin, meillä
on erittäin puhdas luonto ja puhtaat vedet vaikka, joka neljäs kärsii vedenpuutteesta maailmalla.
Voimia ja hyvää tahtoa tarvitaan paljon, että tällainen toiminta on mahdollista. Hyvää loppuvuotta kaikille ja joulurauhaa.

Terv. Markku Hahto
Rajakylän asukastuvan aktiivi

PATELA • HERUKKA • RAJAKYLÄ 1 • 2019
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Rakennetaan yhdessä
toimiva hyvinvointipiste
Rajakylään!
Teksti ja kuvat Kaisa Nurmi ja Pia Jokinen

Yhdessä tekemisessä on ITUA. Näin alkaa
ITU2- hankkeen (ESR 2017-2020) kuvaus.
Yhdessä tekeminen toteutuu tänä syksynä uuden
hyvinvointipisteen avattua ovensa Rajakylässä.
Mutta mikä koko ITU2-hankkeen tarkoitus on, ja
mitä uusi tänä syksynä avautuva hyvinvointipiste
pistää sisällään?

ITU2

-hankkeessa on
kehitetty Rajakylässä uudenlaista
mallia, joka yhdistää asukkaita, kolmannen sektorin, seurakunnan sekä eri julkisten palvelujen toimijoita. Tänäkin syksynä Rajakylän olohuoneella asukkaiden
itse vetämät ryhmät ovat pyörähtäneet
hienosti käyntiin. Erityisesti ruokaryhmät ovat olleet suosittuja. Miesten piti
perustaa jo oma ryhmänsä. Myös nuorille tarkoitettuja ruokaryhmiä on käynnistetty. Kaikki asukkaat ovat tervetulleita Rajakylän olohuoneen toimintaan
mukaan. Kaikkien asukkaiden toiveet ja
ajatukset ovat erittäin tervetulleita, sillä
niiden pohjalta toimintaa kehitetään ja
tehdään.
Tänä syksynä asukkaat ovat ennättäneet käynnistää hankkeen jo tutuksi
tulleet Roskishölkät, joissa yhdessä talkoovoimin siistitään Rajakylän ostoskeskusta sekä sen ympäristöä. Viime keväänä asukkaat kunnostivat talkoovoimin
myös penkkejä Röllimetsään, joka sijaitsee Rajakylän ostoskeskuksen kulmalla.
Viime keväänä asukkaat siistivät Röllimetsää avarammaksi ja istuttivat kaikkien iloksi kukkia ostoskeskuksen lavalle.
Myös asukkaiden itse tekemät hienot
linnunpöntöt pääsivät viime keväänä
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paikalleen Röllimetsään. Rajakylän asukkaat ovat tehneet yhteisvoimin myös
paljon muita hienoja töitä hankkeen aikana.

Syyskuussa järjestetään turvallisuussekä viihtyvyyskävely Rajakylän alueelle,
johon ovat lupautuneet poliisi, alueen
kauppiaita, Rajakylän koulun henkilökuntaa, sekä arkkitehti. Luonnollisesti
alueen asukkaita on toivottu osallistuvan
tapahtumaan.
Syksystä asukkaat ovat nauttineet
erilaisilla retkillä. Letonniemessä ollaan
käyty grillaamassa makkaraa ja nauttimassa luonnosta. Tulevia retkiä tälle
syksylle on jo sovittu: päivän bussiretki
Ikeaan ja luontoretki Hailuotoon.
Rajakylän terveyskeskuspalvelut ovat
siirtyneet kokonaan Tuiraan, ja tämä on

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

torstai

Sosiaaliohjaajan
ajanvarauksellinen
vastaanotto
klo:12.00-16.00

Sairaanhoitajan
ajanvarauksellinen
vastaanotto
Klo:8.00-16.00

Digitalkkarin
ajanvarauksellinen
vastaanotto
Klo:8.00-16.00

Muistihoitajan
ajanvarauksellinen
vastaanotto
klo:8.00-16.00

Avopäihdepalvelut
Road
Klo: 12.00-16.00
Parilliset viikot

Psykiatrisen
sairaanhoitajan
ajanvarauksellinen
vastaanotto
Klo:8.00-12.00

Kelan vastaanotto
Klo:12.00-16.00
Paikalla: 11.9, 9.10.

Muistiyhdistys
Klo: 8.30-11.00

Mielenvireys ry
Klo:10.00-12.00
Paikalla: 17.9, 15.10,
12.11, 7.12.

Perjantai

Järjestöneuvoja
Klo:13.00-15.00

Oulun seudun
omaishoitajat
Klo:9.00-12.00
Paikalla: 26.9, 17.10
Vireyttä mielelleryhmä
Klo:15.00-16.00
9.10 alkaen (8krt)

luonnollisestikin mietityttänyt alueen
asukkaita. Terveyskeskusta ei hyvinvointipisteelle pystytä uudelleen rakentamaan, mutta yhdessä voidaan rakentaa
alueen asukkaille paljon erilaisia palveluita. Rajakylän hyvinvointipiste on
aloittanut toimintansa Rajakylän hoivan
tiloissa syyskuun alussa ja avajaisia vietettiin avoimin ovin. Avajaisissa oli mah-

dollisuus tutustua hyvinvointipisteellä
toimiviin toimijoihin.
Tällä hetkellä hyvinvointipisteellä
käynnissä ovat jo road-avopäihdepalvelut, sairaanhoitajan, muistihoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan sekä digitalkkarin ajanvarauksellinen
vastaanotto. Lisäksi hyvinvointipisteellä
toimii kolmannen sektorin toimijoita,

joita voi tavata ilman ajanvarausta. Näitä
järjestötoimijoita ovat Mielenvireys ry,
Oulun seudun omaishoitajat, järjestöneuvoja, kela sekä muistiyhdistys.
Hyvinvointipisteen toimintaa on tarkoitus koko ajan kehittää, jotta se palvelisi Rajakylän asukkaita mahdollisimman
tehokkaasti. Tänä syksynä järjestetään
useita kehittämisfoorumeja, joissa kerätään sekä ammattilaisten että asiakkaiden kokemuksia. Asukkaiden mielipiteet
ja toiveet ovat hyvin tärkeitä ja tervetulleita!
Voit ottaa yhteyttä hyvinvointipistettä ja olohuonotoimintaa koskevissa asioissa!
Rajakylän hyvinvointipistettä koskevat
yhteydenotot sekä kehittämisehdotukset: Kaisa Nurmi, toimintaterapeutti
Oulun kaupunki/ITU2-hanke
puh. 044 703 5269, kaisa.nurmi@ouka.fi
Rajakylän Olohuonetta koskevat yhteydenotot: Pia Jokinen, projektityöntekijä
Oulun kaupunki/ ITU2-hanke
puh. 040 193 5849, pia.jokinen@ouka.fi

Patelan Marttojen käsitöitä on esillä Rajakylän kirjaston vitriineissä 16.9. - 31.10.2019
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Pateniemipäivänä pohditaan
ympäristöämme ja vesiemme tilaa
Teksti: Hannu Anttonen LC Oulu /Pateniemi
Harri Lamberg LC Oulu /Pateniemi
Kuvat: Jukka Yliniemi LC Oulu /Pateniemi

L

okakuussa on jälleen SuurPatelassa yhteisen juhlan aika.
Viimeksi juhlimme musiikillista
osaamistamme ja kulttuuriamme. Nyt
keskitymme ympäristöosaamiseemme
ja vesiemme tilaan ja kaupunkimmekin
on tapahtumaan tukensa antanut. Päivän ajatuksena on saada ylisukupolvinen
kokemus ympäristöstämme ja vesiemme
tilasta. Senhän me teemme puhuttamalla toisiamme aiheesta. Teemoina tällöin
ovat mm. ruokahävikki, ravinto ja ympäristö, kierrätys/jätevedet, historiamme
Pateniemessä veden äärellä. Kuulemme
varmaan juttua myös Pateniemen Raitista ja milloin saamme siihen tekijöiden
opastuksella kiertokävelyn. Eli ajatuksemme pyörii kestävän kehityksen teeman ympärillä mutta hyvin asukaslähtöisesti. Kierrätämme paitsi jätteitä myös
osaamista.
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Tapamme mukaan tilaisuutta on
lionien kanssa yhdessä valmistellut yli
10 yhteisöä. Tilaisuus toteutetaan pääsääntöisesti tehtäväpisteiden ympärille.
Niissä tehtävän tekijä kokeilee taitojaan
mm kiertotalouden, jätevesien ja ruokahävikin käytännön taidoissa.
Tehtäväpisteitä ovat mm. kierrätysämpärit, vessapaperiarvaus, lions-visa
vesistä, Patelan historiaa veden äärellä,
munkkien syöntiä, luontoliikunta terveyden lähteenä, vesien virkistyskäyttö rannoillamme, mitä veden puute tarkoittaa
elämälle, kokemusten vaihtoa nuorten
ja varttuneempien välillä. Leikkimielisesti tietenkin. Tilaisuuden toteuttajat ovat
Patelasta, Rajakylästä ja Herukasta.
Tilaisuus on aamupäivällä vanhaan
tapaan kutsutilaisuutena eläkeläisille ja
esi- ja ala- koululaisille. Mutta iltapäivästä
mukaan mahtuvat alueelta hekin, jotka

pääsevät ajalla 11.30-14.00 paikalle ja
silloin mukana on joukko yläkoululaisia
ottamassa mittaa osaamisestaan vesien
suojeluun liittyen.
Aamupäivällä siis keskitymme lasten
kanssa puuhaamiseen ja iltapäivällä askartelemme enemmän nuorten ja aikuisten kanssa.
Ohjelman lomassa yhtenä tehtäväpisteenä on nauttia kahvista, mehusta
ja lämpimistä munkeista sekä ajoittain musiikista, joita esittävät omat
koululaisemme ja eläkeläisemme..
Tapahtumassa ovat mukana ainakin
Pateniemen lionit, Patelan Venneilijät,
Pateniemen eläkeläiset, Easymove, Suuralueen yhteistyöryhmä, Rajakylän asukastupa, Martat, MLL, alueemme koulut
ja päiväkodit sekä Tuiran seurakunta.
Elikkä hyvää on tarjolla monella tavalla ja vapaa pääsy. Eiköhän tavata tunnelmoiden ajankohtaisen aiheen parissa
Honkapirtillä perjantaina 11.10 alkaen
klo 11.30. Tämä aikahan on asukkaillemme Tervetuloa!.

PATENIEMEN YMPÄRISTÖPÄIVÄ
KOKEMUKSELLISTA YMPÄRISTÖASIAA
SUURPATELASSA HONKAPIRTILLÄ
PERJANTAINA 11.10.2019 klo 11.30-14.00

AAMUPÄIVÄLLÄ 9.20 vain esi- ja
alakoululaiset

Minun Patelani- esikoululaisten ympäristöviestitä
Koululaismusiikkia

ilmainen
kahvi lämpimän
munkin kera

Tapahtumassa mukana: Pateniemen Lionit, Patelan Venneilijät, Patelan raitti, Pateniemen
eläkeläiset, Easymove, Suuralueen yhteistyöryhmä, Rajakylän asukastupa, Patelan Martat, Koulut,
Päiväkodit, Tuiran Seurakunta, MLL, muuta mukavaa…

Vapaa pääsy !
TERVETULOA !!!

PATELA • HERUKKA • RAJAKYLÄ 1 • 2019
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Sykäys syksyyn puhtaiden
vesien äärellä!

T

uiran seurakunnan työntekijöiden Pateniemi-Herukka-Rajakylän
aluetiimi järjesti Sykäys syksyyn
-tapahtuman Piispanlettoon Letonniemen luonnonsuojelualueelle lauantaina
7.9.2019 klo 13 - 15.
Aluetiimin jäsenet diakoniatyöntekijä Heli Mattila, pastori Teija Salmi,
Seurakuntamestari Armi Häyry, nuoriso-

työntekijät Pekka Jarkko ja Tiina Siloaho
sekä lastenohjaajat Pirjo Kangas ja Marja Raatikainen tulivat paikalle, jossa oli jo
tulet sytytettynä tilaisuudesta tietämättömän perheen toimesta. Kiitos heille!
Aurinkoinen ja lämmin sää helli meitä
ja paikalle saapuvia kaiken ikäisiä retkeilijöitä. Reipas kävely pitkospuita pitkin
taukopaikalle oli saanut jo vatsat kur-

nimaan, joten seurakunnan tarjoamat
lätyt hilloineen, kahvi, mehu, lähdevesi
ja kivennäisvesi katosivat parempiin suihin. Puhdas vesi on elämän eliksiiri ja janonsammuttajista parhain! Nuotiotulilla
kävijöiden evääksi ottamat makkarat ja
muut herkut täydensivät makunautintoa.

Lämmin, rapea, muttei palanut.

Hyvin löytyi istumapaikkoja, vaikka meitä oli 75 henkeä.

Lettuja riitti kaikille halukkaille.
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Monta tapaa
tehdä hyvää
Piispanletto

Tapahtumassa lauloimme yhteislauluja, tapasimme tuttuja, tutustuimme
uusiin ihmisiin ja juttu luisti! Ihailimme
alkusyksyn värittämää luontoa, merenkimallusta, purjeveneitä ja useat, erityisesti
kouluikäiset lapset, kiipesivät lintutorniin
nähdäkseen kauemmaksi. Osallistujat
olivat hyvin kansainvälistäkin joukkoa.
Oulun yliopiston opiskelijoissa oli nuoria
aikuisia Saksasta, Italiasta, Japanista ja
Etelä-Koreasta. Siinä sitten kävimme keskusteluja enemmän ja vähemmän sujuvasti englanniksi. Ulkomaiset osallistujat
olivat yllättyneitä ja ihastuksissaan koko
paikasta sekä tarjoamistamme lätyistä.
Arviolta ainakin 75 henkilöä oli mukana työntekijöiden lisäksi. Palattuamme
Palokan seurakuntakodille ”hyrisimme”
ilosta onnistuneesta, mukavasta ja leppoisasta tapahtumasta. Tällaisia tapahtumia tulemme, jos Jumala suo, järjestämään vastaisuudessakin!
Aluetiimin puolesta:
Marja Raatikainen
Tuiran seurakunta osallistuu myös tänä
vuonna Honkapirtin suurtapahtumaan
teemalla ”Vaivalloinen vesi”. Puheenvuoron tapahtumassa käyttää Tuiran seurakunnan lähetyssihteeri Tarja Oja-Viirret.
”Hanasta tuleva juomakelpoinen vesi ei
ole itsestäänselvyys kaikille maailman
ihmisille. Suomen Lähetysseuran työssä
eri kehitysmaissa tavataan ihmisiä, joille päivittäinen vesi voi tarkoittaa pitkiä
kävelymatkoja, poissaoloja koulusta tai
veden laatu on heikko. Miten tämä vaikuttaa ihmisten elämään ja miten ihmisiä
voidaan auttaa esimerkiksi Tuiran seurakunnan toiminnan kautta.”

ETSIMME joukkoomme lisää palveluhenkisiä ja yhteistyökykyisiä naisia ja miehiä,
jotka haluavat sitoutua toisten hyväksi
tehtävään vapaaehtoiseen palvelutyöhön. Tarvitsemme henkilöitä erilaisiin
käytännön tehtäviin ja kehityshankkeiden läpivientiin.
TARJOAMME mahdollisuuden toimia
sosiaalisessa yhteisössä ja kehittyä ihmisenä. Tarjoamme toimintaa arkielämän
vastapainoksi ja koulutusta mm. johtamistaitojen kehittämiseen. Järjestämme
jäsenille myös monenlaista virkistystoimintaa.
OLEMME vahva paikallinen toimija
ja kannustamme yhteistyöhön muiden
toimijoiden kanssa teemalla ”On monta
tapaa tehdä hyvää”. Osallistumme paikallisiin, kotimaisiin ja kansainvälisiin
hankkeisiin. Suojelemme ympäristöä
mm. Lionsien Puhtaat vedet ja ympäristö
-hankkeessa.
Pateniemen leijonat on perustettu
vuonna 1984, joten meillä tulee tänä
vuonna täyteen 35 toimintavuotta.
Ehkä parhaiten tunnettu tapahtumistamme on Kuivasojalla järjestettävä
jokakeväinen koko perheen tapahtuma
leikkimielisine kilpailuineen. Se on samalla klubimme tärkein varainkeruutapahtuma ja senkin historia ulottuu jo yli
30 vuoden ajalle.
Pääosa toiminnastamme on erilaisia palvelutapahtumia, kuten Lasten
Oulumpialaiset, ja vanhustenviikon tapahtumat. Puolisoille on muodostunut
tärkeimmäksi kummilapsitoiminta, tällä
hetkellä Nepalissa ja Thaimaassa.
Kasvattajille on suunnattu Lions
Quest - elämisentaitoja nuorille -koulutus, joka on vuosittainen klubimme kustantama koulutustapahtuma opettajille
ja muille kasvattajille ja ohjaajille.

Nuorison hyväksi tehtävä työ on
muutenkin tärkeällä sijalla työssämme.
Yhteistyö alueen koulujen kanssa on
ollut tiivistä ja tuloksellista. Olemme
tukeneet vuosittain koulujen stipendirahastoja. Samoin toiminta Pateniemen
partiolippukunnan kanssa on ollut merkittävää. Vuosittain olemme pyrkineet lähettämään nuorisovaihdokin ulkomaille
ja tukeneet matkaa taloudellisesti.
Alueemme seurakuntaa olemme tukeneet toiminnallisesti ja diakoniatoimintaa myös taloudellisesti.
Lähiajan tapahtumista mainittakoon
Pateniemipäivä pe 11.10, jossa klubimme toimii pääorganisaattorina.
Lions Club Oulu/Pateniemi ry kuuluu
osana maailmanlaajuiseen Lions Clubs
International palvelujärjestöön, jossa on
yli 1,4 miljoonaa jäsentä 210 maassa ja
yli 48 000 lionsklubissa. Lionsien toiminta alkoi sokeiden auttamisesta ja järjestö
kehitti kaikkien tunteman sokeiden valkoisen kepin.
Suomen Lions Liitossa on yhteensä
yli 22 000 jäsentä n. 900 klubissa. Järjestön tavoitteena on kannustaa jäseniään
toimimaan paikkakuntansa hyväksi ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä.
Kun kiinnostut toiminnastamme, voit
tutustua meihin netissä:
https://www.lions.fi		
lions club oulu pateniemi:
https://e-clubhouse.org/sites/oulupateniemi
Lions Club Oulu/Pateniemi
Timo Juntunen
Esko Pulkkinen
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Pikku-Natsan tarina
Arto Iwendorff
Johtava vesitalousasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hei!

Oletko kauankin jo
ollut täällä pimeässä, kysyi Pikku-Natsa,
vieruskaveriltaan pudottuaan Valkean
edessä olevaan sadevesikaivoon. Varmaan muutaman viikon vastasi lajitoveri vieressä. Onneksi nyt alkoi sataa niin
päästään eteenpäin. Kaivon ritilöiden
välistä syöksyi vettä ja kymmenet natsat
siinä joutuivat tahtomattaan opettelemaan uimaan. Vesi lähti virtaamaan ja
vaikka Pikku-Natsa kuinka taisteli vastaan imaisi pelottava musta aukko sen
sisäänsä. Missä ihmeessä nyt olen, ajatteli Pikku-Natsa, valoa ei näy ollenkaan ja
pelottaakin. Hetken päästä vauhti kiihtyi
entisestään ja Pikku-Patsa muden lajikumppaneidensa tavoin huomasi valon
pilkahduksen. Ilo ei kuitenkaan kestänyt
kauan, kun se plumpsahti ruskeana vellovaan liejuiseen mönjään. Aikansa siellä
pyörittyään se pääsi vasta oppimansa
uimataidon ansiosta pintaan. Siinä samassa ohi kiiti iso kylmä ja kova möhkäle. Pikku-Natsa huomasi sen kyljessä
tutun tekstin Karhu. Tämän olen tavannut ennenkin, se ajatteli. Ruskea mönjä
vei tuttavia mennessään aika vauhdilla.
Tämä taitaa olla se Laanaoja, josta olen
kuulut puhuttavan. Jonkin ajan kuluttua
ruskeassa mönjässä uituaan Pikku-Natsa
plumpsahti taas. Tällä kertaa vihreään
mönjään. Ympärillä kellui kaikkien matkakumppaneiden lisäksi haisevia otuksia kyljellään. Vesikin tuntui jotenkin
erilaiselta, silmiä ihan kirveli. Pikku Natsa
ajatteli, että olisi sittenkin ollut parempi, jos se mummo reuman runtelemilla
sormillaan olisi saanut kunnon otteen ja
toimittanut minut Laanilan ekovoimalai-
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Pateniemen
ympäristötyöryhmä
2007-2015
tokselle. Olisi ainakin kärsimys loppunut
lyhyeen ja päässyt natsojen taivaaseen.
Päivät alkoivat lyhenemään ja Pikku-Natsan silmätkin olivat jo tottuneet
suolaiseen veteen, kun vieressä ollut
sinertävä möykky, jonka kyljessä luki
”tunturipurojen raikkautta” pääsi erään
vaarin muovikassiin. Pikku-Natsakin toivoi pääsevänsä muovikassiin, olihan se
tehty samasta materiaalista ja näin ollen
kaukainen sukulainen. Oli siinä kelluskellessa toki kiva kuunnella iltasin teatterilta kantautuvaa musiikkia. Yöt olivat vain
aika kylmiä. Erään kylmän yön jälkeen
Pikku-Natsa oli juuttunut kovaan kirkkaaseen massaan kiinni, kylmäkin oli. Oli
niin kylmä, että siltä meni taju. Aikanaan
taju palasi ja Pikku-Natsa havaitsi ilokseen juhlivia ja mekastavia ihmisiä, jotka
toimittivat sille uusia lajikumppaneita.
Yksi korea kumppani ylpeänä kertoi, että
”meitä on täällä vesissä jo paljon enemmän kuin Suomessa ihmisiä”. Tämä tieto
vähän kohensi Pikku-Natsan mielialaa,
vaikka sen ulkoasu olikin jo aika repaleinen. Näin jatkui monta monituista vuotta ja Pikku-Natsa sen kuin pieneni. Lopulta se oli niin pieni, ettei sitä voinut enää
kutsua Natsaksi. Mutta ei hätää, se löysi
uusia lajikumppaneita, joista joku valisti
olevansa mikromuovi. Lopulta vuosien
kuluttua se joutui söpön pienen särjen
vatsaan. Siellä vatsahapot runtelivat sitä,
mutta se oli lujaa tekoa eikä antanut periksi. Kuinka ollakaan hauki söi sen särjen
ja mikromuovin. Hauki taas jäi Matin katiskaan ja päätyi Matin äidin paistinpannulle.

Ilmari Juutilainen,
ympäristötyöryhmän pitkäaikainen vetäjä

V

uosina 2007-2015 Pateniemen
suuralueen asukastoimintaa toteutti myös ympäristötyöryhmä.
Ympäristötyöryhmässä toimi kaiken
kaikkiaan noin 10-15 ympäristöasioista
huolestunutta asukasta Rajakylän, Pateniemen ja Herukan alueelta. Ympäristötyöryhmän ilmaisi tavoitteensa omien
sanojensa mukaan näin ”Tavoitteenamme on suuralueen ympäristön viihtyvyyden lisääminen sekä alueen asukkaiden
ympäristötietoisuuden parantaminen.
Haluamme edistää suuralueen kaupunkiluonnon hoitoa ja käyttöä sekä ympäristökasvatusta”.
Ympäristötyöryhmä järjesti retkiä,
lintu-, kasvi- ja perhosaiheista opastusta/kursseja, ympäristöaiheisia kilpailuita,
teemailtoja, infotilaisuuksia, siivous- ja
vieraslajitalkoita, palkitsi ansioituneita
aluetoimijoita ’Vuoden ympäristöteko’
palkinnolla ja oli yhteydessä kaupungin
viranomaisiin mm. ekopisteiden heikon
hoidon ja muiden alueemme ’ympäristöongelmien’ ratkaisemiseksi. Lähiruokaa
tuotiin tutuksi Rajakylän ruokapiirin tarjonnalla ja viemällä koululuokkia tutustumaan maatilaan. Aika paljon erilaista
toimintaa siis!
Oma motivaationi ympäristötyöryhmässä toimimiseen syntyi ’jotain tarttis
tehdä’ – tunteesta. Halusin kantaa kor-

Ympäristötyöryhmän jäseniä retkellä
Sanginjoella v. 2009.

teni kekoon sen puolesta, että tulevilla
sukupolvilla olisi mahdollisuus hyvinvointiin ja hienoihin luontokokemuksiin.
Ei ole oikein, että sukupolvemme näyttää
tuhoavan edelltykset siihen! Ympäristötyöryhmän jälkeisinä vuosina huoli luonnon heikkenemisestä ja maapallon kestokyvystä on noussut entistä enemmän
esiin. On hienoa, että ympäristö- ja varsinkin ilmastoasiat ovat nykyisin jollain
tapaa melkein jokaisen toimijan agendalla. Olisipa silti hienoa, jos kaupunginosamme paikallinen ympäristötoiminta
taas aktivoituisi – paljon on vielä tekemistä, että pallomme pelastuu!
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Lapset ensin
M

annerheimin lastensuojeluliiton tehtävänä on
edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Mekin Pateniemen paikallisyhdistys ry:ssä
olemme lapsiperheiden asialla. Kannamme kortemme
kekoon Pateniemen suuralueen lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tarjoamme lapsiperheille avoimen ja ilmaisen
kohtaamispaikan Honkapirtillä. Perhekahvila on toiminut
Honkapirtillä tuttuun aikaan joka tiistai klo 9.30-12. Vuosien
saatossa kahvilan kautta moni vanhempi on löytänyt ystävän ja saanut vertaistukea.
Vuosi 2019 alkoi kovalla tohinalla yhdistyksessämme.
Järjestimme Lapset ensin-tapahtuman Honkapirtillä helmikuussa. Teimme yhteistyötä Pateniemen yhtenäiskoulun
vanhempainyhdistyksen kanssa, eli HAAVEen kanssa. Mukana tapahtumassa oli koululuokkia järjestämässä puffettia,
onnenpyörää sekä makkaranpaistoa. Lastenlauluyhtye Liikkuva Laulureppu oli tähtiesiintyjänä tapahtumassa. Pomppulinnakin oli kovalla käytöllä tapahtumassa. Haluamme
yhdistyksenä mahdollistaa mahdollisimman monen lapsen
ja perheen kokevan ilon pilkahduksia ja osallistua moneen
eri tapahtumaan. Hymy huulilla päättyi Lapset ensin tapahtumakin. Kiitos kaikille osallistuneille.
Kesäkuussa järjestimme alueen lapsiperheille kesäisen
retken Haukiputaan Hanhenkammelle. Siellä iloinen Eilamummo otti retkeläiset vastaan. Lapset saivat rapsutella

< Rajakylän ostarilla ilmapalloja jakamassa.

14

1 • 2019 PATELA • HERUKKA • RAJAKYLÄ

< Retki Hanhenkammeen
Kasvomaalaus on tarkkaa puuhaa. >
Liikkuva laulureppu laulaa.

eläimiä ja ruokkia niitä. Halukkaat saivat nuotiolla paistaa makkaraa. Pirtissä saivat retkeläiset juoda pullakahvit. Touhukas Eila-mummo oli itse leiponut pullat ja hyvin
maukkaita olivatkin. Kaiken tämän järjestämiseen olemme saaneet yhteisötoiminnan alueellista avustusta. Kiitos
siitä Oulun kaupungille.
Yhdistyksemme toiminta jatkuu vuoden loppuun asti
kovalla tohinalla. Elokuussa olimme Rajakylän ostarilla
Pieni hetki kulttuureille-tapahtumassa kertomassa toiminnastamme. Yhdistyksemme nuoret olivat tekemässä
kasvomaaluksia ja jakamassa ilmapalloja lapsille.
Marraskuussa 24.11. järjestämme alueen lapsiperheille joulutapahtuman jossa nähdään esitys Herra Huusta
Akseli Klonkin tyyliin.
Olemme myös mukana lahjoittamassa Hyvä Joulumieli-lahjakortteja alueen lapsiperheille tänäkin vuonna.
Pateniemen suuralueella toimiin monenlaisia yhdistyksiä ja toimijoita. Jatkossakin haluamme tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Olemme mielellään mukana
erilaisissa tapahtumissa. Lasten ja perheiden hyvinvointi
on meille tärkein asia yhdistyksessä ja sen vuoksi yhteen
hiileen puhaltaminen on tärkeää. Lapsissa on tulevaisuus.
Ota rohkeasti yhteyttä: pateniemen.yhdistys@mll.fi

Onnenpyörän pyöritystä. >
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Välittävää fysioterapiaa.
Fysioterapia | Hieronta | Akupunktio
Toimintaterapia | Pienkuntosali

-15%
alennus

Tuo tämä mainos Pateniemen toimipisteellemme, niin saat
-15% alennuksen fysioterapia- tai hierontakäynnistäsi.
Tarjous on voimassa 31.10.2019 saakka. Edun voi käyttää kerran eikä sitä voi yhdistää muihin tarjouksiin.
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www.easymove.fi

puh. 020 734 2090

