Tässä lehdessä mm.

Hyönteiselämää
Rajakylän koulussa

1 • 2018
ALUELEHTI

Pateniemi laulaa ja raitti raikaa

Patela • Herukka • Rajakylä

2

1 • 2018 PATELA • HERUKKA • RAJAKYLÄ

PÄÄKIRJOITUS

Tervehdys kaikille Pateniemen suuralueen asukkaille!

A

loitin Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajana tämän vuoden alussa. Kiitokset edeltäjälleni
Jorma Ketolalle aktiivisesta työstä alueemme hyväksi sekä
tästä lehdestä, jonka vastuuhenkilönä hän on toiminut.
Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi syyskuun kokouksessaan alueellisen osallisuuden uuden mallin. Uudessa mallissa alueelliset yhteistyöryhmät tullaan korvaamaan asukasilloilla. Asukasiltoja
järjestetään yhdessä asukkaiden ja palvelukeskittymän toimijoiden
kanssa. Tämän lisäksi uutena tulevat aluefoorumit. Aluefoorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa neljällä alueella: pohjoinen, keskinen, itäinen ja eteläinen. Aluefoorumit, joihin osallistuu asukkaiden
lisäksi myös viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä, tarjoavat säännöllisen kuntalaiskuulemisen alueen asukkaille.
Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmässä ollaan huolissaan
lähidemokratian tulevaisuudesta. Huolenaiheena on muun muassa se, miten alueen toimijoiden yhteistyö jatkossa toteutuu. Nykymuotoinen yhteistyöryhmä haluttaisiin säilyttää. Vielä toistaiseksi
yhteistyöryhmä voi kokoontua tarpeen mukaan, mutta pelkona on,
että ryhmältä viedään vaikutusmahdollisuus, mikäli kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori ei enää osallistu näihin kokouksiin.
Mielenkiinnolla odotamme, miten alueellisen osallisuuden uusi
malli toteutuu käytännössä. Lisääkö uudistus asukkaiden osallisuutta ja osallistumista? Houkutteleeko asukasilta tapahtumana enem-

män kuin yhteistyöryhmän kokous?
Mikäli näin on, otamme uudistuksen
ilolla vastaan.
Olen asunut Herukassa tasan 20
vuotta. Kainuussa syntyneenä ja kasvaneena minun on ollut helppo juurtua tähän maaseutumaiseen kaupunginosaan. Muuttaessamme Ojakylään
kaikki lapsiperheen tarvitsemat palvelut olivat lähellä. Neuvola, päiväkoti, koulu, hammashoitola, kirjasto, kirkko ja lähikauppa olivat kävelymatkan päässä. Bussi kaupunkiin kulki talomme ohi tunnin välein. Lähistöllä oli 4H-yhdistyksen
maatila, jossa kävimme lasten kanssa katsomassa vasikoita, lampaita, possuja ja hevosia.
Kahdessakymmenessä vuodessa asuinalueemme on muuttunut kovasti eikä välttämättä aina parempaan suuntaan. Aika
näyttää, mitä rakenteilla oleva uusi asuinalue tuo mukanaan. Herukka-Pateniemi on ollut hyvä paikka asua ja kasvattaa lapset. Toivottavasti se myös pysyy sellaisena. Meillä kaikilla on mahdollisuus
vaikuttaa siihen.
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Kaisu Lyöri
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja 2018

Patela • Herukka • Rajakylä
Julkaisija: Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmä
Päätoimittaja: Jorma Ketola
Kannen kuva: Mirja Pohjosenperä
Ulkoasu ja taitto: Malla Vartiainen
Painosmäärä: 6000 kpl
Painopaikka: Erweko Oy

Tervetuloa omalle grillille!
Meiltä annokset isoon ja pieneen nälkään.Lisäksi
makean ja suolaisen nälkään snacksit ja makeiset.
Mirjami, Anu ja Tanja
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MLL Pateniemi juhli
20-vuotista taivaltaan juhlakonsertilla
Elina Mätäsaho, puheenjohtaja

S

oiva Siili -duo ja Pateniemen koulun 6A-musiikkiluokka esiintyivät
yhdessä Honkapirtillä koko perheen konsertissa, kun Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Pateniemen paikallisyhdistys juhli 20-vuotista taivaltaan
viime helmikuussa.
MLL Pateniemen yhdistyksen ensimmäisiä toimintamuotoja on ollut perhekahvila ja sen myötä yhdistys on perustettu palvelemaan alueen lapsiperheitä.
Perhekahvilatoiminta jatkuu edelleen
Honkapirtillä tiistaisin. Patelan Martat
ovat olleet aktiivisesti auttamassa perhekahvilan toiminnan jatkuvuudessa. Kiitos
heille siitä! Perhekahvila on avoin kohtaamispaikka lapsiperheille. Kahvilasta
saa ystäviä ja vertaistukea. Tule käymään
kahvilassa!
Yhdistyksen historiaan mahtuu monenlaista toimintaa ja tapahtumaa. Koululaisten iltapäivätoimintaa oli kolmella
koululla aina 2016 asti muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä. Kesätyö-setelillä
olemme työllistäneet alueen nuoria kesäisin.
Kesäleiri toimintaa on ollut kahtena
kesänä ent. Pateniemen kirkolla. Lasten
kotihoitopalvelua on myös järjestetty
alueen lapsiperheille. Erilaisia kerhoja on
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ollut mm. vertaisryhmiä ja äiti-lapsi kuvataidekerhoa.
Kirppistoiminta oli todella suosittua
ja toivottu tapahtuma. Munkit loppuivat
usein kesken. Olivat todella maukkaita ja
herkullisia munkkeja.
Perhekahvilaretket ovat olleet tärkeänä
osana perhekahvilatoimintaa. Usein retkikohde oli Ainolanpuisto ja siellä odotti
Potnapekka-juna, vieden lapset ajelulle.
Koululaiset ovat osallistuneet moneen
tapahtumaan esiintyjinä tai pitämällä
puffettia ja näin ollen ovat kartuttaneet
leirikoulurahastoja. On ollut kevätjuhlia

ja joulujuhlia. Ja monenlaisia tapahtumia
nähty. On ollut jopa poniratsastustakin
jossakin tapahtumassa.
Hyvä Joulumieli- lahjakortteja olemme
jakaneet alueemme lapsiperheille. Kevät
ilo-keräyksellä olemme keränneet retkirahoja perhekahvilan kävijöille.
MLL Pateniemen yhdistyksellä on ollut merkittävä vaikutus alueen lapsiperheille. Moni perhe on saanut tavalla tai
toisella apua ja tukea yhdistykseltämme.
Pateniemen suuralueella riittää lapsiperheitä ja toivotaan että matalankynnyksen ja kaikille avoimia tapahtumia
järjestetään jatkossakin alueellamme.
Lapset ovat meille tärkeitä ja meidän
aikuisten tehtävä on huolehtia heidän
hyvinvoinnista. Arvostakaamme lapsia
ja lapsuutta. MLL: tavoitteena on olla lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen
etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja
nuoret voivat hyvin. Me myös täällä Pateniemessä halutaan olla vastuullisia ja taata lapsillemme hyvä lapsuus ja nuoruus.
Mitä sinä olisit valmis tekemään alueen
lapsiperheiden hyvinvoinnin eteen?
Vapaaehtoistyöstä saa hyvän mielen, kun
tekee arvokasta ja tärkeää työtä oman
alueen lasten ja lapsiperheiden hyväksi.
Tule mukaan iloiseen joukkoomme!

Haaveessa on hyvä tekemisen henki
Teksti Mari Lohilahti, Haaveen puheenjohtaja
Kuvat Kaisu Lyöri

H

aave on Pateniemen koulun
vanhempaintoimikunta, vajaan parinkymmenen aktiivisen vanhemman porukka, jossa jokaisella on sama motivaattori, koulun oppilaat.
Haave kokoontuu kerran kuussa suunnittelemaan tulevia tapahtumia ja kuulemaan koulun ajankohtaiset asiat.
Itse lähdin reilu vuosi sitten ensimmäisen kerran kokoukseen katsahtamaan millaista toiminta on ja aloitin
Haaveen puheenjohtajana.
Viime vuoden aikana järjestimme
erilaisia tapahtumia: Syyskirppiksen,
Kekrinaamiaiset, Jouluaskartelun, Rusettiluistelun, Kevätkirppiksen ja Kevätriehan. Näissä tapahtumissa luokkaretkeä
varten rahaa keräävillä luokilla on mahdollisuus kartuttaa retkikassaansa.
Tapahtumissa on hyvä tekemisen
henki ja aina voi luottaa, että jokainen
tekee voitavansa. Koulun tuki on tärkeää. Ilman vankkaa yhteistyötä koulun
kanssa, tekeminen ei olisi näin helppoa
ja kivaa.
Yhdessä koulun
kanssa Haave järjesti
alakoululaisille Soivan
Siilin ja Lapin sotilassoittokunnan konsertin. Keväällä Haave
muisti koulun oppilaskunnassa toimineita
kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaita stipendein ja sponsoroi luokkaretkiä.
Myös vanhempien
virkistystoiminnasta
Haave pitää huolen.
Syyslukukauden loppupuolella järjeste-

Haave jatkaa tänäkin lukuvuonna
entiseen malliin vireänä ja aktiivisena.
Perinteisten tapahtumien lisäksi on
suunnitteilla jotain kivaa tapahtumaa
myös yläkoululaisille.
Haaveen kotisivu:
https://haave.yhdistysavain.fi/
Haaveen sähköposti:
haave.pateniemi@gmail.com
Haaveen Facebook-ryhmä:
https://www.facebook.com/groups/
haave/
Haaveen Jouluaskartelu.
tään pikkujoulut ja kevätlukukauden
päättää Kevätfoorumi.
Tälle kaudelle on jälleen ollut ilo saada monta uutta toimijaa Haaveen riveihin. Vanhempaintoimikunta on avoin
kaikille innokkaille Pateniemen koulun
vanhemmille.

Kekrinaamiaiset.

Kodin ja koulun päivä.
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Terveiset Patelan Martoilta
Anja Yli-Kokkila, Patelan Martat ry:n pj.

”E

lämä on parasta itsetehtynä”
on tämän vuoden marttojen
teemana. Marttojen toiminta on ollut vilkasta, kokoonnumme edelleen kahden viikon välein Honkapirtillä.
Valtakunnallisessa patalappukampanjassa jaoimme tekemiämme patalappuja kauppojen edessä ja kirjastoissa. Tämä

koettiin todella mukavana tapahtumana.
Kevätkauden päättäjäisiä vietimme tutustumalla Limingan ensimmäiseen kansakouluun, Lampi museoon, Aappolan
museoon ja Alakestilän Arboretumiin.
Matkan päätteeksi nautimme lohisopaa
kalaravintolassa.
Pohjoisen piirin marttapäiviä vietet-

tiin kesäkuun alussa. OSAO Kaukovainion yksikössä Kotkantiellä kokoontui noin
kaksisataa marttaa Keski-Pohjanmaalta,
Kainuusta, Lapista ja Oulusta. Kuulimme
mielenkiintoisia luentoja, tapasimme
tuttuja ja esittelimme kättemme töitä.
Seuraavat marttapäivät ovat Lapissa parin vuoden kuluttua.
Syyskauden alkajaisiksi retkeilimme
Kokkolassa-Tankarin majakkasaaressaTyynelän tonttulassa ja Pietarsaaressa.
Sää oli meille suosiollinen, pääsimme
Tankariin, siellä nautimme maittavan
lohisopan ja tutustuimme saaren historiaan. Matka oli mukava aloitus syksyn
toiminnalle.
Marttaliitto järjestää aina jotain uutta, näin tänäkin syksynä vietetään parhaillaan marttailuviikkoa. Kasvisruoka
on tähän vuodenaikaan parhaimmillaan.
Marttaillassa kasvikset kypsyivät uunissa,
ja ne tarjottiin röstin kera.
Marttailuviikon tapahtumana järjestimme avoimet ovet sieni- ja kasvisnäyttelyn Honkapirtillä, työpajassa
opettelimme tekemään kierrätyspaperista helmiä, valmistimme kasviskeittoa,
siemenleipää ja lehtikaalisipsejä.
Marttaliitto on sopinut Novitan kanssa, että he lahjoittavat lankoja ja puikkoja
martoille, joilla on ryhmä, mille opetetaan käden taitoja langoista, kutomista,
virkkaamista jne. Meitä onnisti, saimme
ryhmän ja Patelan martoista löytyy hyviä
kädentaitajia. Tämä projekti kestää syksyn 2018.

Hyviä ruokasieniä
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Siemenleipää, lehtikaalisipsejä ja
kyssäkaalia maisteltavana.

Syksyn aikana osallistumme Pateniemen laulu- ja musiikkijuhliin, vietämme
Pohjois-Pohjanmaan Marttapiirin 100
vuotisjuhlaa, järjestämme nepalilaisen illan, leivomme joulupulla, askartelemme
paperimassasta ja nautimme suuresta
joulukonsertista tuomiokirkossa.
Keväällä osallistuimme Mannerheimin lastensuojeluliiton Pateniemen
osaston 20-vuotisjuhlaan Honkapirtillä.
Kahvikeskustelussa kuulimme, että perhekahvilassa ei ole vakituista vetäjää.
Tästä saimme aloitteen, voisimmeko
marttojen kanssa hoitaa tiistaisin perhekahvilan? Siitä lähtien martat ovat hoitaneet perhekahvilan toiminnan Honkapirtillä ja ilokseni saan todeta toiminnan
jatkuvan myös syksyllä. Saamme seurata
pienten lasten touhuja ja jutella nuorten
aikuisten tai isovanhempien kanssa. Ilo
tästä on molemmin puoleista.
Kiitos kaikille vapaaehtoistoimintaan
osallistujille, aktiivisille martoille ja tervetuloa uudet jäsenet mukaan toimintaamme!

Fenkoli

Martat
PATELA • HERUKKA • RAJAKYLÄ 1 • 2018
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ITU2-projektissa tapahtuu syksyllä 2018:

Hyvinvointipisteen
konkreettinen suunnittelu
Päivi Vuokila-Oikkonen ITU2-projekti
Tarja Siira ITU2-projekti

Rajakylän ostari
turvallisemmaksi ja
viihtyisämmäksi kokeilu
Rajakylän kehittämishankkeessa ITU2.ssa
on syksy käynnistynyt toimeliaasti. Toiminta on siirtynyt uuteen osoitteeseen
Tervakukkatie 38-40 B 10, jossa on käynnistynyt ryhmiä, porukka on käynyt sienimetsässä, teatteriin mennään yhdessä
tulevalla viikolla ja olohuoneella käy positiivinen pöhinä. Olemme saaneet käyttöömme varsinaisen olohuoneen lisäksi
kellaritilan, joka lisää mahdollisuuksiamme mm. kädentaitoihin liittyvään tekemiseen. Toivommekin erityisesti miehiä
ja nuoria mukaan miettimään, mitä uusia
juttuja siellä voisi tehdä.
Asukkaiden, Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden ja kolmannen sektorin
kanssa käynnistyy kuluvan syksyn aikana
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konkreettinen yhdessä tekeminen hyvinvointipisteen aikaansaamiseksi. Olemme
yhdessä kirjanneet näkyviin asukkaiden
näkemyksiä hyvinvointipisteen toiminnoiksi ja yhteisissä työpajoissa jatkamme
hyvinvointipisteen toimintojen konkreettista suunnittelua. Tärkeää on rakentaa asukkaita palveleva hyvinvointipiste
huomioiden Oulun kaupungin rakenteelliset päätökset.
Yksi tärkeä toiminta hyvinvointipisteessä on matalan kynnyksen palveluohjaus, joka käytännössä tarkoittaa
sitä, että hyvinvointipisteeltä voi saada
neuvoja ja tukea elämän eri pulmatilanteissa. Olemme käytännössä todenneet,
että osa asukkaista on vaikea tavoittaa
nykyisillä keinoilla. Meillä on tietoa nykyisestä palveluohjauksen tilasta ja tällä
hetkellä tuotamme tietoa siitä, kuinka
tuo kohderyhmä tavoitetaan. Tiedämme,
että vaatii erityistä herkkyyttä kohdata ihminen.
Lisäksi tarkastelemme
kokemustoimijan paikkaa palveluohjauksessa.
Perästä kuuluu. Hankkeessa työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja,
jonka työskentely on
asukkaiden keskuudessa koettu merkittäväksi.
Mitä on psykiatrinen
sairaanhoitaja matalan
kynnyksen olohuoneessa, on myös meillä kehittämisen kohteena ja
siitäkin kuullaan myöhemmin.
Rajakylän ostarin viihtyisyyttä ja turvallisuutta
kehitämme osallistuvan
budjetoinnin kokeilussa.

Asukkaiden mielestä ostoskeskuksen
alue ja ”röllimetsä” ovat paikkoja, joille
pitää tehdä uudistamista. Diakin opiskelijoiden opinnäytetyö, Veijola, L. & Luotolampi, V. 2018. Tulevaisuuden Röllimetsä
asukkaiden ideoimana tuotti hankkeelle
arvokasta tietoa Rajakylän asukkaiden
ajatuksista. Kesän alussa asukkaat istuttivat ostoskeskuksen ympäristöön
kukkia yhdessä projektityöntekijöiden
kanssa. Asukkaat hoitivat kukkia kesän
ajan ja kukat kukkivat kauniisti kauniissa
kesässä. Seuraavaksi asukkaiden kanssa tehdään konkreettiset suunnitelmat
alueen muutokselle. Osallistuvan budjetoinnin teemasta ilmestyi artikkeli:
Vuokila-Oikkonen P., Hyväri S. & Kittilä
E. 2018. Osallistuva budjetointi asukkaiden yhteisöllisyyden ja paikallisen kehittämisen menetelmänä – esimerkkinä
Oulun Rajakylän kokeilu. Ratkes- Ratkaisu- ja Voimavaralähtöisen kulttuurin lehti
2/2018, 48-53.
Tervetuloa uudelle olohuoneelle!
Olemme myös facebookissa nimellä Rajakylän olohuone ja nettisivut on avattu
www.itu2.fi
Sähköpostit: paivi.vuokila-oikkonen@
diak.fi ja tarja.siira@odl.fi

Parkettitiellä voi jälleen ruokailla
Kirjoittaja Heli Mattila
Pateniemi-Herukka-alueen diakoniatyöntekijä

M

oni Pateniemen Parkettitiellä asuva hakeutui aikoinaan
Palokan palvelutalon (Parkettitie 3) läheisyyteen ajatellen, että vanhuudessa palvelut ja hoiva ovat lähellä.
Toisin kävi. Ensin lähti ruokapalvelut,
sitten hoitohenkilökunta siirrettiin Rajakylään. Näiden muutosten jälkeen Parkettitien päässä oleva tila jäi tyhjilleen.
Samaan aikaan Tuiran seurakunta etsi
itselleen sopivia toimitiloja Pateniemen
alueelta, koska alueen oma kirkko päätettiin purkaa sen huonon kunnon vuoksi. Nyt Tuiran seurakunta on toiminut
entisen Palokan palvelutalon tiloissa jo
muutaman vuoden ajan.
Tänä syksynä muutoksen tuulet puhaltavat Palokassa jälleen. Seurakunnan diakoniatyön järjestämät ruokailut
siirretään Rajakylän seurakuntakodilta
Palokan seurakuntakodille syyskuusta
alkaen. Tämän vuoksi soppatykkiä nähdään Rajakylässä entistä useammin,
Rajakylän diakoniatyöntekijä Sami Riipinen lupaa. Diakonian ateria on tarjolla
Palokan seurakuntakodilla tiistaisin klo
12.00-13.00 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta. Tässä toiminnassa kuten muussakin seurakunnan toiminnassa on jouluja kesätauko. Aterialle ovat tervetulleita
kaikki Pateniemen, Herukan ja Rajakylän
asukkaat. Aterian ei maksa mitään, mutta
halutessaan voi lahjoittaa muutaman euron. Lahjoitetut rahat käytetään tulevien

Elsi ja Jorma Suomela
kävivät läpi vanhoja
Jelpparien lehtikirjoituksia
ja muistoja Palokan
seurakuntakodilla.

aterioiden valmistukseen.
Syksy on tuonut myös toisen ison
muutoksen Palokan seurakuntakodin
ohjelmaan. Talossa jo pitkään kerhojaan
pitäneet Jelpparit ovat päättäneet lopettaa toimintansa. Jelpparien viimeisimmät vetäjät, Elsi ja Jorma Suomela ovat
olleet vetovastuussa vuodesta 2004 asti.
Päätös Jelpparien toiminnan lopettamisesta oli kytenyt heidän mielissään jo
tovin, eikä päätös ollut kummallekaan
helppo. Suomeloiden mukaan kerhon
lopettamisen syyt ovat pääosin henkilökohtaisia; ikääntyminen ja muut aikaa
vievät harrasteet. Molemmat muistelevat menneitä toimitavuosia kuitenkin
suurella lämmöllä. ”Vaikka joskus oli tosi
väsynyt, kun kerhosta pääsi kotiin, aina
oli kuitenkin hyvä mieli. Kerhosta sai aina
itsekin niin paljon”, sanoi Elsi.

Syyskauden 2018 diakonian ateriat ja muu ohjelma:

ti 25.9.
ti 2.10.
ti 9.10.

ti 16.10.
ti 23.10.
ti 13.11.
ti 20.11.
ti 27.11.
ti 4.12.

Avoimet ovet ja kahvia tarjolla klo 10.00 alkaen.
Haitaristit säestävät ja laulattavat klo 10.30-11.30.
Alueen Leijonat järjestävät ohjelmaa ja kahvituksen
vanhusten viikon kunniaksi klo 13.30 - 15.00.
Avoimet ovet ja kahvia tarjolla klo 10.00 alkaen.
Haitaristit säestävät ja laulattavat klo 10.30 - 11.30.
Avoimet ovet ja kahvia tarjolla klo 10.00 alkaen.
Avoimet ovet ja kahvia tarjolla klo 10.00 alkaen.
Haitaristit säestävät ja laulattavat klo 10.30 - 11.30.
Kauneimmat joululaulut klo 10.30 - 11.30.

Ateria klo 12 - 13.
Ateria klo 12 - 13.
Ateria klo 12 - 13.
Ateria klo 12 - 13.
Ateria klo 12 - 13.
Ateria klo 12 - 13.
Ateria klo 12 - 13.
Ateria klo 12 - 13.
Puurojuhla klo 12 - 13.

Ohjelma täydentyy syksyn mittaan. Tarkemmat ja ajankohtaisimmat tiedot löytyvät
jatkossa ainakin Rauhantervehdyksestä, Tuiran seurakunnan omalta sivulta.

Jelpparien toiminta oli aluksi pienimuotoista vapaaehtoista lähimmäisten
auttamistyötä johon kuului mm. jutteluhetkiä ihmisten kodeissa ja tilapäistä
lastenhoitoapua niissä perheissä, joissa
oli kehitysvammaisia lapsia. Jelpparien
toimintaan kuului tuolloin myös erilaiset
talkootyöt. Kun toimijat lisääntyivät Jelppareissa, alettiin järjestää myös porukan
yhteistä toimintaa kuten retkiä ja juhlia.
Jelpparit kokoontuivat Palokassa joka
toinen viikko. Jelpparien omassa kerhossa on vuosien varrella ollut monenlaista
ohjelmaa, jota ovat esittäneet sekä vanhukset itse että kutsutut vierailijat. Lisäksi kerhossa on kahviteltu ja syöty makkaraa. Paikalliset haitarinsoittajat (Kullervo
Kukkula ja Urpo Kaariniemi) ovat säestäneet ja laulattaneet kerhossa käyneitä.
Myös Paikallisen päiväkodin lapset ovat
vierailleet kerhossa. Parhaimmillaan toiminnassa oli mukana jopa 60 henkilöä,
mutta viime vuosina kerholaisten keskiiän noustessa väki on vähentynyt. Viimeisinä aikoina kerhossa kävi enää reilu 20
ihmistä.
Jelppareitten kerho on vuosien varrella tullut tärkeäksi kokoontumispaikaksi useille alueen ikäihmisille. Tämän
vuoksi Tuiran seurakunta haluaa tarjota
tilat, missä alueen ihmiset voivat jatkossakin kokoontua, laulaa, kahvitella ja syödä yhdessä.
PATELA • HERUKKA • RAJAKYLÄ 1 • 2018
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PATENIEMI LAULAA
JA RAITTI RAIKAA
Teksti: Hannu Anttonen LC Oulu /Pateniemi, Harri Lamberg LC Oulu /Pateniemi
Kuvat: Jukka Yliniemi LC Oulu /Pateniemi

L

okakuussa on jälleen Suur-Patelassa tunnelmoinnin aika. Viimeksi juhlimme 100-vuotista Suomeamme ja siinä kehittynyttä Pateniemeä.
Mitä nyt juhlistamme, kun kaupunkimmekin on tapahtumaan tukensa antanut? Perinteitämme ja hyvää musiikillista
osaamistamme sekä aktiivista osallistumistamme .
Tätäkin tilaisuutta on lionien kanssa
yhdessä valmistellut 20 yhteisöä. Päivän

teemoiksi valittiin musiikkiliikunta ja paikallismusiikki. Tapahtuman sisällöksi toivottiin musiikkituokioita, tanssiesityksiä,
lasten liikuntamusiikkia, orkesterimusiikkia, oululaisia ja patelalaisia lauluja.
Esiintyjät tietenkin Patelasta, Rajakylästä
ja Herukasta.
Aamupäivällä keskitymme lapsiin ja
iltapäivällä musiikki on enemmän aikuisten makuun. Vastaamme myös kysymykseen, miten musiikki kehittää ja innostaa

lasta. Kuulemme ja näemme kantaesityksenä esikoululaistemme laulupajoissaan
tekemät musiikilliset viestit. Tarjolla on
myös Rajakylän koululaisten Ötökkämusikaalin parhaat palat yhdessä laulamisesta puhumattakaan. Nähtävänä
ovat myös kirjastomme musiikkiaiheinen näyttely, onnenpyörä ja ilmapalloja.
Ohjelman lomassa voi nauttia kahvista, mehusta, lämpimistä munkeista ja
nälkäisille on tarjolla paellapannua, joten
tulleepa sekä sielu että ruumis ravittua.
Iltapäivällä keskitymme tunnelmoimaan ja miettimään, onko musiikkiliikunta terveyden lähde. Kuulemme patelalaisia ja oululaisia lauluja aina sahan
ajoilta.. Laulamme yhdessä muutaman
nuorten vetämän koululaulun ja virren
sekä nautimme haitarimusiikista ja kantrimenosta.
Tapahtumassa ovat mukana ainakin
Pateniemen leijonat, Patelan Venneilijät,
Patelan voimistelijat, Patelan eläkeläiset,
Easymovie, Suuralueen yhteistyöryhmä,
Rajakylän asukastupa, Haave, Martat,
alueemme koulut ja päiväkodit, Partiolippukunta, Tuiran seurakunta, laulajia ja
soittajia alueeltamme…
Elikkä hyvää tarjolla monella tavalla
ja vapaa pääsy. Lapsille jopa ilmaiseksi munkit ja ilmapallot. Eiköhän tavata
tunnelmoiden Honkapirtillä 13.10. ja
suurpatelalaisuudesta sekä toistemme,
erityisesti lasten, musiikillisesta annista
nauttien.

Näin musisoitiin 2017. Tule katsomaan,
miten vuonna 2018 Pateniemi
kunnostautuu.
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Asukastuvan terveisiä
Markku Hahto
Rajakylän asukastuvan aktiivi

Rajakylän asukastuvan toiminta jatkuu
Ruiskukkatie 3:ssa, ja puolet päivästä
menee hävikkiruoan (aamupäivällä klo
10.00) ja koulun ylijäämäruoan (alkaen
klo 12.30) jaossa, jos sitä on.
Kotipalvelua pyritään antamaan resussien mukaan siivouksessa, pihatöissä
ja asiointiavussa. Myös ompelupalvelu
kuuluu palveluihin, kun tekijä löytyy.
ATK-apua ja neuvoa annetaan tarvitseville niin paljon kuin pystytään.
Nämä toiminnat tarvitsevat taloudellista tukea, tahosta riippumatta, sillä
esim. toimitilan vuokra ja auton kulut
jäävät yhdistyksen maksettavaksi.
Harjoittelijoiden, vapaaehtoisten ja
maahanmuuttajien avulla toiminta pyö-

Lasten juoksukilpailu 14.6.2018
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rii vielä, mutta tulevaisuudesta ei kukaan
tiedä. Ainakaan kaupungin johdon ”nuiva” suhtautuminen toiminnan avustamiseen ei edistä sitä.
Retkiä ja tapahtumia pyritään järjestämään, jos ne ovat suinkin mahdollisia, ja ainakin Ikean ja Ähtärin retken
suunnittelu on parhaillaan meneillään.
Kerhoista pyörivät tällä hetkellä puutyökerho tiistaisin klo 16 - 20:30 Rajakylän
koululla ja lentopallokerho tiistaisin klo
21-22 Herukan koululla, Risuniityntie 7.
Kahvitusta ja jopa pullaa on tarjolla
tuvalla, joten tervetuloa maistelemaan.
Hyvää talven odotusta ja joulun aikaa
kaikille, nähdään kylillä ja Rajakylän asukastupa -facebooksivulla.

Arolan Naisten
toimintaa
Suvikulmassa
Muistelempa Arolan Naisten tapahtumia
Suvikulmassa ja heidän toimintaansa.
Kokoonnumme joka tiistai klo 11.00.
Kerho on naisten kerho ikään katsomatta. Me naiset ei Someta itseämme vanhoiksi. Kaikki olemme ”ikäihmisiä” ikään
katsomatta. Keskustelemme kerhossa
asioista, jotka mielestämme ovat meille
tärkeitä. On hauska, kun on paikka, josa
saa jakaa mielipiteitään. Kyllä tietenkin
vaivat ja terveydet meitä puhuttavat, sillä meillä jokaisella niitäkin löytyy.
Retkiä teemme, käymme syömässä,
teattereissa keväällä ja syksyllä, milloin
meille ajankohdas sopivat. Koivuhaassa vasta viarailimme, oli hauska päivä.
Pelattiin pelejä erilaisia ja laulettiin porukalla, pelimannien säestäessä meitä.
Vieraita me myös pyydämme mukaan,
tilaisuus on Pateniemen työväenjärjestöjen jokavuotinen tapahtuma. Koivuhaassa myös syädään, nyt oli lohikeittoa
ja voileipiä sekä kahvit piirakan kanssa.
Myöhemmin saimme jälkiruaksi paistetut makkarat. Hyviä olivat. Kiitokset
kuuluvat emännille!
Pojat olivat keränneet paljon palkintoja.
Niitä jaettiin seillä olevien kesken,
nimien perusteella, sekä kilpailujen palkintoina parhaille pelissä olleille.
Tervetuloa meidän mukaan Arolan
naisten kerhoon. Rupatellaan ja kahvit
juodaan heti kun ehditään. Kakille kivaa
kesänloppua ja syksyn odotusta. Yritetään pärjäillä.
P.s. ja mikä vielä parasta, pitäähän
meidän tietää mitä kiinnostavaa aluellamme tapahtuu.
Kaarina

Hyönteiselämää Rajakylän koulussa

R

ajakylän koulussa käy mukava kuhina. 3. ja 5. musiikkiluokkalaiset työstävät ahkerasti yhdessä uutta projektia,
ötökkäaiheista musikaalia. Viimevuotinen mahtava yhteistyö Suomen kansallisoopperan kanssa sytytti sekä opettajissa
että oppilaissa innostuksen ryhtyä tekemään musiikkinäytelmää
tänäkin syksynä.
Musiikkiluokkalaiset ovat perehtyneet ötökkäaiheeseen eri
oppiaineiden tunneillaan. Syksyn aikana oppilaat ovat muun muassa tutkineet hyönteisiä mikroskoopilla, tehneet niistä esitelmiä,
kuvataidetöitä. Oppilaat ovat tutustuneet hyönteisten ääneen,
äänen syntyyn ja liikkumistapoihin erilaisin draaman keinoin.
Tämä on osa monialaista oppimiskokonaisuutta. Esityskin toteutetaan oppilaslähtöisesti: musikaalissa oppilaat saavat olla niin
näyttelijöitä, laulajia kuin soittajiakin. Tämän lisäksi he toimivat
koreografeina, lavastajina, puvustajina ja apulaisohjaajina.
Musikaalin idea lähti oululaisen OuluSeSoi ry:n hauskoista
ötökkälauluista. OuluSeSoi ry:n vuosien varrella yhteistyöprojektina tekemien monenlaisten sävellysten joukosta löytyikin
useita kappaleita, joiden aiheena oli jokin “inhottava” ötökkä.
Mukaan valikoituivat esimerkiksi laulut punkista, ampiaisesta
ja tukkimiehentäistä. Musiikkiluokanopettajat Laura Ronimus
ja Mirja Pohjosenperä perehtyivät laulujen sanomaan ja niiden
tarinoihin sekä valikoivat lisää lauluja Pikku Papun Orkesterilta ja
oppikirjoista. Syntyi juoni, joka osuu myös oppilaiden kokemusmaailmaan. Mitä tapahtuu, kun ainoa ystävä lähtee ja jää ihan
yksin? Millaista on, kun puhutaan selän takana pahaa toisista
ja levitellään perättömiä juoruja? Mitä vaaditaan, että asioita
osattaisiin katsoa myös muiden näkökulmasta? Ötökkämusikaalissa laulut ja näyttämötapahtumat vievät juonta eteenpäin,
puheosuuksia on vain vähän.
Vuodentakainen työ Suomen kansallisoopperan kanssa
opetti oppilaille monenlaisia taitoja, kuten yhteistyökykyä, sinnikkyyttä ja itseohjautuvuutta. Se vahvisti rohkeutta, luovuutta
ja keskittymiskykyä. Tänä vuonna Rajakylässä tehdään musikaalia ihan omin voimin, mutta tavoite on sama: saada oppilaille
kokemuksia siitä, että he onnistuvat, osaavat ja pystyvät ylittämään itsensä.
Ötökkämusikaali esitetään keskiviikkona 17.10.
Kuivasojan koulun salissa klo 17.30 ja 19.00.
Lipun hinta on 5€.

Kuva: Mirja Pohjosenperä

PATELAN VOIMISTELIJAT Liikunnan iloa!
AIKUISLIIKUNTA SYYSKAUSI 20.8.–16.12.2018
Maanantai
19.00–20.00
20.00–21.00
18.30–19.30
19.30–20.30
19.00–20.30

Sykelattarit/Lotta
LattariSpecial/Lotta
Piloxing/Päivi
VPR/Päivi
Kahvakuula + core/Jenni
Oma kahvakuula mukaan!

Pateniemen yläaste
Pateniemen yläaste
Herukan alakoulu uusi Sali
Herukan alakoulu uusi Sali
Herukan alakoulu vanha Sali

Tiistai
19.00–20.30 Kuntojumppa/Eila
20.00–21.00 JoogaPilates/Emilia

Herukan alakoulu uusi Sali
Kuivasrannan päiväkoti

Keskiviikko
19.00–20.00 Knockout/Sini
20.00–21.00 VPR/Sini

Pateniemen yläaste
Pateniemen yläaste

Torstai
18.00–19.00
19.00–20.00
18.30–19.15
19.30–20.15

Pateniemen yläaste
Pateniemen yläaste
Herukan alakoulu vanha Sali
Herukan alakoulu vanha Sali

Toiminnallinen kahvakuula/Emilia
Kiinteytysjumppa/Emilia
Kehonpainotreeni+core/Taija
J2Dance/Taija

Perjantai
18.00–19.30 Perjantaimix 1,5h/vaihtuva
19.00–20.30 Kantri/Leena

Herukan alakoulu uusi Sali
Jatuli Haukipudas

Lauantai
12.00–14.00 LauantaiSpecial/Vaihtuva

Herukan alakoulu uusi sali

Aikuiset
Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät
10 kerran kortti
kertamaksu

80 €
70 €
70 €
8€

Meillä käy maksuvälineenä myös

www.patelanvoimistelijat.sporttisaitti.com
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Lapsen
4-vuotistarkastus
neuvolan ja päiväkodin
yhteistyönä

Nuorisopalveluiden
järjestämää toimintaa
Pateniemen suuralueella
Pateniemen iltapäivätoiminta Pateniemen alakoulun tiloissa. Risuniityntie 7.
Toiminta-aika arkipäivisin klo 11-16.30.
Puh. 040 352 6202 ja 040 352 5159.

Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan 4-vuotiaalle kuuluu laaja terveystarkastus, jossa
arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi
koko perheen hyvinvointia ja vanhempien tuen tarpeita. Tarkastukseen kutsutaan aina molemmat
vanhemmat.
Laajaan terveystarkastukseen
sisältyy päivähoidon henkilökunnan arvio lapsen selviytymisestä
päivähoidossa niiltä osin kuin se
on välttämätöntä hoidon ja tuen
järjestämisen kannalta. Tarkastukseen sisältyy myös vanhempien
näkemys lapsensa terveydestä ja
kehityksestä sekä koko perheen
hyvinvoinnista.
Syksyllä 2018 on aloitettu Rajakylän neuvolan alueella 4-vuotiaiden terveystarkastukset yhteistyössä neuvolan ja päiväkodin
kanssa päiväkodin tiloissa. Terveystarkastukset tehdään erikseen
sovittuna ajankohtana. Terveystarkastuksessa on osittain mukana
neuvolan terveydenhoitajan lisäksi
lastentarhanopettaja sekä tarvittaessa varhaiserityisopettaja (veo).
Aikaa jää myös perheen ja terveydenhoitajan väliselle keskustelulle.

Rajakylän iltapäivätoiminta Rajakylän alakoulun tiloissa. Ruiskukkatie 4-6.
Toiminta-aika arkipäivisin klo 11-16.30.
P. 044 703 8266
Talvikkipuiston liikkuva iltapäivätoiminta Talvikkipuiston monitoimitalolla
Rajakylässä. Tervakukkatie 54. Toimintaaika arkipäivisin klo 11-16.30. Puh. 044
703 8208.
Iltapäivätoiminnassa tarjotaan lapselle
koulupäivien jälkeen mahdollisuus osallistua ohjattuun ja valvottuun toimintaan ammattitaitoisten ohjaajien kanssa.
Toiminta tarjoaa lapselle mahdollisuuksia leikkiin, askarteluun, liikuntaan, ulkoiluun ja retkiin.
Toiminnan tavoitteena on kodin ja
koulun kasvatustyön, lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen sekä eettisen kasvun tukeminen. Toiminta pyrkii
myös edistämään lasten hyvinvointia ja
tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja tuke-

maan lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.
Rajakylän nuorisotila. Suunnattu 7 - 11
vuotiaille. Toimii arkipäivisin Rajakylän
koulun tiloissa klo 13-16. Lisätietoja puh.
044 703 8266 Rajakylän nuorisotalo. Toimii Talvikkipuiston monitoimitalossa tipe iltaisin. Toiminta on suunnattu 12 - 17
vuotiaille nuorille. 6-luokkalaisille on talo
auki klo 17 - 18.30 ja sitä vanhemmille klo
17 - 20. Puh. 044 703 8319.
Pateniemen nuorisotila. Toimii Pateniemen Honkapirtillä osoitteessa Pateniementie 86. Toimintaa tarjotaan 6.
- luokkalaisille klo 16.30 - 18 ja sitä vanhemmille klo 19.45 asti.
Nuorisotiloissa lapset ja nuoret voivat
turvallisessa ympäristössä harrastaa ja
tavata ikätovereitaan. Nuorisotiloilla
järjestetään erilaisia kerhoja, kursseja,
leirejä, retkiä ja tapahtumia. Nuorisopalveluiden tapahtumat näkyy sanomalehti
Kalevan tapahtumakalenterissa.
Lisätietoja alueen toiminnasta:
katrina .hautala@ouka.fi

Lisätietoja tarvittaessa saa alueen
päiväkodeista sekä neuvolasta.

PATELA • HERUKKA • RAJAKYLÄ 1 • 2018
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Soiva Siili ja lapset tekivät lauluja
Teksti Leena Immonen, Varhaiskasvatuksen opettaja
Kuvat Heidi Nikkinen, Annareetta Kurtti ja Leena Immonen

Leikkipuisto. Poiju.
Silta. Metsä. Retki.
Vaaleanpunaista villaa.
Yksittäisiä sanoja,
joista syntyi laulu, tai
oikeastaan viisi laulua.
Pateniemi- Rajakylä- Herukka alueen päiväkotien esiopetusryhmät pääsivät heti
esiopetusvuoden alussa osallistumaan
ns. Patela-projektiin, jossa yhdistettiin
luonto-, media-, ja liikennekasvatusta,
sanataidetta ja musiikkia. Projektin avulla lähiympäristö ja kaverit tulivat tutuiksi.
” Voiko hämppiskeinussa keinua kaikki yhessä?”
Jokainen esiopetusryhmä sai tehtävän:
Käykää retkellä jossain lähialueella.
Miettikää ympäristöä. Mistä tietää, että
ollaan Pateniemessä/ Rajakylässä/ Herukassa? Mitkä ovat ns. maamerkkejä
lasten näkökulmasta? Ottakaa valokuvia
ja miettikää ympäristöön liittyviä sanoja:
substantiiveja, adjektiiveja, verbejä perusmuodossa.
”Punainen kalastustavaramökki, jonka vieressä kahvila, keltainen aurinko
liplattaa, taivaalla lokki lentää”

16
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Syyskuun ensimmäisellä viikolla oli vuorossa Soivan Siilin Sanaverstaasta laulupajaan -työmaja. Kyösti Salmijärvi ja
Markus Lampela ovat vuosien mittaan
pitäneet laulupajoja n. 300 kertaa, ja nyt
oli Riekonmarjan, Herukan, Pateniemen,
Palokan ja Rajakylän esiopetusryhmillä
mahdollisuus kokea lauluntekemisen
riemua. Jokainen ryhmä sai oman laulun, jossa käytettiin rakennusosina lasten
retkellä antamia huomioita ja kommentteja. Lapset ovat olleet todella ylpeitä
omasta laulusta ja laulupajassa heidän
sitoutumisensa näkyi mm. siten, että he
jaksoivat keskittyä todella pitkään.

” Isossa metsässä voi leikkiä ja kiikkua, rakentaa majan ja telttailla ”
Laulut ovat jo nyt alkaneet elää omaa
elämäänsä ryhmissä, mutta varsinainen
ensiesitys on Honkapirtillä lauantaina
13.10.2018 klo 10.00. Silloin lapset valtaavat lavan ja yleisöllä on mahdollisuus
nähdä kuvina ne paikat, mihin lapset olivat retken tehneet.
” Toinenkin silta ja sateenkaari. Yli on
menossa kissa ja vaari.”
” Säällä kuin säällä ollaan retkipäällä.”

Talvikkipuistossa on vilskettä
aamusta iltaan!

T

alvikkipuiston viikko käynnistyy
maanantaisin Muksulan perhekerholla. Perhekerholaisten siirtyessä touhukkaan aamupäivän jälkeen
päiväunille tulee samalla oven aukaisulla
kolmekymmentä eka- ja tokaluokkalaista koululaista Oulun kaupungin nuorisopalveluiden järjestämään iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaa järjestetään
Talvikkipuistossa arkisin klo 11-16.30.
Maanantai-iltaisin tiloissa kokoontuu
Parasta Lapsille Pateniemen osasto ry.
Lisätietoja toiminnasta antaa Tiina Salmijärvi p.0404176417.
Tiistai-torstai aamupäivisin Talvikkipuistossa pidetään varhaiskasvatuksen
pikkukoulua. Tiistaista perjantaihin klo 1720 Talvikkipuisto muuttuu nuorisotilaksi.
Kaikkien toimijoiden tavoitteena on
lisätä alueen yhteisöllisyyttä, osallisuutta
ja aktiivisuutta.

Talvikkipuiston perhekerhot
Maanantain perhekerhon ”sata sanaa
suomea” tarkoituksena on olla monikulttuurinen perhekerho. Yhteisen tekemisen, laulujen, lorujen ja avulla alueen
lapset ja vanhemmat voivat ystävystyä
keskenään ja oppia eri kulttuureista. Perjantaina keskitytään enemmän erilaisiin
vanhemmuutta tukeviin asiantuntijavierailijoihin. Perhekerhossa lauletaan ja
askarrellaan joka kerta ja sinne voit tulla
ja lähteä oman aikataulusi mukaan. Tärkeintä kummassakin kerhossa on rento
yhdessäolo, sillä iloisessa ilmapiirissä
mahdolliset ongelmatkin pienenevät.
Molempiin kerhoihin haetaan Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen nettisivuilla. Lisätietoja perhekerhosta saat p. 050
5712308/Minna Lauronen.

mioiden. Tänä vuonna yhteistyökumppaniksi perheiden toiveesta nousevat
muun muassa Martat, OAMK:n fysioterapiaopiskelijat, MLL, Oulun kaupungin varhaiserityisopettaja, neuvola ja
Itu-hanke. Näen tärkeänä pyörittää eri
vanhemmuutta tukevien tahojen tiedotteita kerhoissamme ja olla itse tietoinen
uusista jutuista, sillä se mahdollistaa monialaisen yhteistyön. Vanhemmat eivät
aina tiedä esimerkiksi mitä tarjontaa on
seurakunnalla, vanhempienakatemialla
tai pelastakaa lapset ry:llä.
Yhteistyön rikkautena Talvikkipuistossa on, että nuorisopalvelut ja varhaiskasvatus ovat yhdistäneet osaamisensa.
Nuorisotyöntekijä ja lastentarhanopettaja työparitoiminta mahdollistaa laajemman alueellisen yhteistyön ja palvelee
asukkaita monipuolisemmin.

Liikkuva iltapäivätoiminta
Tänä syksynä Talvikkipuistossa aloitti
toimintansa pilottihankkeena liikkuva
iltapäivätoimintaryhmä. Liikkuvassa iltapäivätoiminnassa korostetaan liikunnan merkitystä ja mukavaa yhdessäoloa,
se on jatkoa liikkuvakoulu hankkeelle.
Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon vanhempien ja lasten osallisuus.
Näin pystymme vastaamaan perheiden
tarpeisiin ja toiveisiin. Me työnteki-

jät saamme koulutusta muun muassa
Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja urheilu
ry:ltä. Opiskelijayhteistyön avulla meillä
on mahdollisuus saada monipuolisesti
lajiesittelijöitä toimintaan. Arvioimme
toimintaamme tietyin väliajoin aktiivisuusmittareilla sekä lapsilta ja vanhemmilta saadun palautteen avulla.

Nuorisotilalle illalla
pelaamaan ja viihtymään
Talvikkipuiston monitoimitalossa järjestetään tiistaista perjantaihin nuorisotalotoimintaa 12-17 -vuotiaille nuorille.
Nuorisotalo on avoinna kuudesluokkalaisille klo 17-18.30 ja tätä vanhemmille
nuorille klo 17-20. Tiistaisin talolla kisaillaan minuuttipelien ja muiden haasteiden parissa, keskiviikkoisin kokkaillaan
ja torstaina taiteillaan kädentaitojen
äärellä. Perjantait kuluvat kisailujen ja
visailujen äärellä. Otamme toiminnassa
huomioon nuorten toiveet ja osallisuus
on keskeisessä roolissa toiminnan sisällön suunnittelussa.
Nuorisotalolla tarjotaan pidennettyjä
iltoja pe 21.9. ja 2.11, jolloin toimintaa on
klo 22 asti. Lauantaina 1.12. on nuorisotalo avoinna klo 17-22.
Lisätietoja saat p. 044 703 8319, tykkää myös facebook Rajakylän nuorisotalo ja instagram #rajakylännuokkari.

Yhteistyökumppanit ja
toiminta-idea
Molemmissa kerhoissa toimintaideana
on suunnitella toimintaa yhdessä vanhempien kanssa ja heidän tarpeet huoPATELA • HERUKKA • RAJAKYLÄ 1 • 2018
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LASTEN
LEIJONAOULUMPIALAISET
PATENIEMESSÄ 2018
Teksti Hannu Anttonen Kuvat Jukka Yliniemi LC Oulu/Pateniemi

Lasten riemua ja onnistumisia, leijonien tempaus tavoitti 165 lasta neljässä lajissa.
Oulun Lionsklubit järjestivät lauantaina
25.8 Lasten Leijona oulumpialaiset kaikille oululaisille 4-10 vuotiaille. Olympialaisten tapahtumapaikka oli Pateniemen
urheilukeskus. Kilpailulajeina olivat 20,
40 ja 60 metrin juoksut, pituushyppy ja
pallonheitto sekä keppihevoskilpailu.

Pojille ja tytöille oli omat sarjat ikäluokittain. Tapahtuman tiedotus/mainonta
oli suunnattu Oulun alueen kouluille ja
päiväkodeille. Toiminta-ajatuksemme oli
saada nuoret liikkumaan yhdessä toisaalta kilpaillen toisaalta kannustaen osallistumaan.. Tapahtuma onnistui hyvin,
ainoastaan alussa kiusannut vesisade
aiheutti hieman ruuhkaa ilmoittautumisessa. Kilpailut vietiin läpi onnistuneesti
ja lisälämmikettä tarjosi buffetti . Ja suo-

rituksista oltiin ylpeitä eikä sijoitus kilpailussa ollut tärkeintä. Kaikkihan saivat
mitalin kaulaansa kilpailun johtajan kädestä ja mehut suorituspaikalla. Kilpailusuorituksia kirjattiin 284, kilpailijoita
165 lasta, yleisöä n. 200 henkilöä.
Nyt kolmannen kerran järjestettyä
kisaa jatketaan taas ensi vuonna, että
tervetuloa vaan.

Vauhtia oli Oulumpialaisissa
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palvelua parhaaksenne.
Tervetuloa
keskittämään ostokset
ja liittymään
avainasiakkaaksi!

PATENIEMEN APTEEKKI

TOPPILAN SIVUAPTEEKKI

Väliahontie 56
Puh. (08) 5555 365
Ma - pe 9 - 19, la 9 - 16
www.pateniemenapteekki.fi

Koskelantie 66
Puh. (08) 5565 417
Ma - pe 9 - 17.30, la suljettu
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