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Basistia etsitään
Soitinkerho Segnoset etsii BASISTIA !
Jonkinlainen nuotinlukutaito eduksi.

Soita minulle, niin jutellaan
Jouko Ankkuri 044 334 9942
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T

”Patelan tullista tullut”

ämän lehden teemana on ”Suomi 100”
. Pääosa juttujen sisällöstä paneutuukin kirjoittajansa historiaan osalla jopa
Suomen itsenäisyyden aikaakin syvemmältä. Lehtemme on tarkoituksella julkaistu juuri ennen suuralueen juhlatapahtumaa
14.10. Suuri kiitos vielä järjestävälle taholle LC Oulu Pateniemelle ja kaikille teille alueemme aktiiviset toimijat, jotka teette sen
mahdolliseksi.
Olen Heinäpään kasvatteja ja muistan, kuinka Patelalaiset
nuoret kulkivat ”sieltä maalta” Onnikalla kaupungissa jatkoluokilla. Kovin tuntui alue silloin kaukaiselta, kulkuyhteyksiä kun
juurikaan ollut.
Kun 70-luvun lopulla muutimme Piirutielle, oli Pateniemi
voimakkaassa kasvussa ja muitakin ”Patelan tullista tulleita” oli
runsaasti. Arki vei mukanaan eikä alue tullut kovin läheiseksi, ennen kuin lasten koulu ja sitä myötä vanhempaintoiminta avarsi
sitä millaisessa helmessä todellisuudessa asuimmekaan. Saimme

tutustua alueen koko kulttuuriperimään ja sen ihmisiin. Alueen
”paljasjalkaisten” kautta avautui pikkuhiljaa se omaleimainen
kulttuuri, jonka kautta on tultu tähän päivään osaksi lähes Oulun keskustaa.
Saha on näytellyt merkittävää roolia alueen työllistäjänä ja
kehittäjänä. Siksi yhdyn lämpimästi ajatukseen, jonka Pateniemi-seura on heittänyt ilmoille. Perustaa pysyvä muistomerkki,
esimerkiksi raamisahan muodossa. Tulevalle Sahanrannan alueelle!
Haluan vielä tässä yhteydessä kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka mahdollistitte lehden sisällön kirjoituksillanne. Unohtamatta ilmoittajiamme, kun mahdollistitte sen myös talouden
kannalta. Toivon myös, että yhteistyöryhmä voisi jatkaa tulevana vuotena jonkun toisen vetovastuussa. Kiitos teille ihmiset,
kansanne toimiminen on rikkaus.
Jorma Ketola
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja 2017
0400 682951
jorma.ketola@jk-ohjelmat.fi
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Luotettavaa ja laadukasta kiinteistöhuoltoa
Oulussa tarjoaa Talkkaripalvelut Vaarala Oy.

Palveluihimme kuuluvat:
- Kiinteistöhuolto
- Sähkö- ja LVI-työt
- Lumiurakointi
- Konepalvelut
- Vihertyöt
24 h päivystys 044 515 0189
tero.vaarala@talkkaripalvelut.net
talkkaripalvelut.net
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Haaveen värikäs ja
monipuolinen syyskausi
Teksti ja kuvat Maaria Ruotsalainen
tiedottaja
Pateniemen koulun vanhempaintoimikunta Haave

P

ateniemen koulun vanhempaintoimikunta Haaveen syyskausi
lähti käyntiin elokuussa, kun
teimme perinteisen Patelan Polokasu
-pyöräretken. Syyskuussa järjestimme
yläkoululla kaksipäiväisen Haaveen kirpputori –tapahtuman, johon kuka
tahansa sai tulla
myymään tavaroitaan ilman paikkamaksua. Ennen
tapahtumaa Haave lajitteli koulun
löytötavarat, jotka
olivat kirppiksellä
omassa pisteessään. Osa tavaroista oli ilmaisia ja arvokkaimmatkin tavarat maksoivat vain euron. Loput vaatteet kierrätettiin hyväntekeväisyyteen. Haaveen
tapahtumat ovat luokkaretkivaroja kerääville luokille tärkeitä tilaisuuksia: kirppiksellä nälkä lähti oppilaiden myymillä
buffetherkuilla ja grillimakkaroilla. Kodin
ja koulun päivää vietimme syyskuun lopulla, jolloin Haave kutsui vanhemmat
kouluun pullakahveille ja tutustumaan
lasten koulunkäyntiin.
Lokakuussa olemme mukana Pateniemipäivässä, joka kokoaa yhteen
alueen järjestöjä ja asukkaita. Haaveen
pisteellä voit voittaa esimerkiksi Suomi
100 -aiheiset villasukat tai muita mukavia yllätyksiä. Lämpimien jalkojen lisäksi
Haave yrittää huolehtia lasten turvallisuudesta: aloite koulun risteysalueen
turvallisuuden parantamiseksi lähti
kaupungille viime vuonna. Aloitteessa
ehdotetaan henkilölastausalueen rakentamista, tolppien lisäämistä ja istutuksia
risteyksen viheralueille.

Vuoden suurin tapahtuma koulullamme on Kekrinaamiaiset. Useita satoja
ihmisiä vetävä tapahtuma vaatii paljon
työtä, mutta apuna on aina myös jokin
leirikouluvaroja keräävä luokka. Tapahtumassa pyöritetään mm. kauhunpyörää ja
naarataan yllätyksiä. Kävijät
näkevät usein
paljon vaivaa
keksiessään
asuja ja mielenkiintoisten
ilmestysten
katselu on tärkeä osa tapahtumaa. Haave palkitsee pukukilpailussa
useimmiten kierrätyshenkisiä ja kekseliäisyyttä vaatineita hahmoja.
Marraskuun lopussa toivotamme
lapset ja vanhemmat tervetulleiksi jouluaskartelutapahtumaan, jossa teemme
mm. lyhtyjä, tonttuja ja heijastimia. Haave tarjoaa materiaalit, glögiä ja torttuja,
ja tunnelmaa luovat jouluvalot ja musiikki. Haaveen toimijoiden oma pikkujoulu
vietetään tänä vuonna Virpiniemessä.
Siellä takkatulen loisteessa Haave ripustaa hetkeksi hanskat naulaan. Töihin palaamme ensi vuonna ja jo tammikuussa
hanskoja taas tarvitaan – silloin kannattaakin pukeutua lämpimästi, sillä vuorossa on Rusettiluistelu.
Haaveen Facebook-ryhmä:
www.facebook.com/groups/haave/
Kotisivu:
http://haave.yhdistysavain.fi/
Sähköpostiosoite:
haave.pateniemi@gmail.com
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Muffeja muistisairaille.

Marjatta ja Senja opastavat partiolaisia virkkauksen saloihin.

Patelan Martat ry
Patelan Martat ry on perustettu 20.3.2001.
Tuolloin jäseniä oli vain 20. Jäsenmäärä
on kasvanut vuosien varrella niin, että tämän toimintavuoden alussa jäsenmäärä
oli 78. Marttayhdistyksemme on siis nuori 16 vuotias ja mukana on kaikenikäisiä
ja -kokoisia marttoja. Toimikautemme
alkaa elokuussa ja jatkuu kahden viikon
välein, pääsääntöisesti Honkapirtillä,
toukokuun loppuun. Tavoitteenamme
on kotien ja perheiden hyvinvointiin vaikuttaminen, kotitalouden arvostaminen

ja toimintamme toteuttaminen yhdessä
jäsenten kanssa. Kädentaidot, ruoanlaitto, liikunta, kulttuuri, retket jne. mitä
mielenkiintoisimmat, ajankohtaiset ja
uudet asiat kiinnostavat. Viimevuonna
aloitimme käsityökerhon toiminnan kerran kuukaudessa toteutettuna.
Toimintamme aikana Patelan Martat
on muistanut vuosittain kahta Pateniemen ja Rajakylän ylä-koulun oppilasta
kirjalahjoin kevätlukukauden päättyessä.
Joulumuistaminen on kohdistettu vä-

hävaraisten perheiden auttamiseen
ruoka-apuna ja osallistumalla kodinkonehankintaan. Hope -yhdistyksen kautta
olemme toimittaneet marttojen neulomia sukkia ja lapasia vähävaraisille. Veteraanit ja tänä vuonna syntyneet lapset
ovat myös saaneet sukat. Riekonmarjan
päiväkotiin lahjoitettiin virkattuja vihanneksia. Lastenkotia on muistettu leipomisilla ja leluilla. Muistisairaille olemme
tehneet muhveja, jotka jaettiin Oulun
Muistiyhdistyksen toimesta. Sytömyssy-

Sukkia lahjoitukseen.

Terttu esittelee partiolaisten ompelemia nappeja.
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Sukkia vauvoille ja veteraaneille sytömyssyjä.

jä on virkattu ja kudottu kymmenittäin
Oys:sin syöpäosastolle. Mieleeni on erityisesti jäänyt Pateniemen kirkossa seurakunnan kanssa järjestetty Kauneimpien koululaulujen tilaisuus, jolloin kirkko
oli täynnä laulajia.
Niittytuulen hoivakodissa olemme
vuosittain istuttaneet talkoilla taimia ja
kylväneet siemeniä asukkaiden silmäniloksi ja syksyllä syötäväksi yhteistyössä
Myllyojan Marttojen kanssa.
Lukuisat liikunta-, ruoka-, leivontaja käsityötapahtumat innostavat jatkamaan saatuja oppeja myös kotona ja
tällä tavoin edistämme marttatoiminnan
ideaa. Yhteiset matkamme niin koti- kuin
ulkomaillekin ovat jääneet mukaviksi
muistoiksi.
Yhteistyö mm. paikallisten koulujen,
kirjastojen, päiväkotien, perhekerhon,
partiolaisten, Lion`s Clubin sekä seurakunnan kanssa on tullut tutuksi.
Marttajärjestö myös kouluttaa jäseniään ja Patelan Martoista viisi marttaa
on suorittanut taitoavaimiin vaadittavat
kolme avainta.
Vuoden 2017 teema ”Elämä on parasta itsetehtynä” -tunnuslause innostaa tekemään, osallistumaan ja vaikuttamaan.
”Hetki on Käsillä” Marttojen lahja satavuotiaalle Suomelle tuo tutuksi marttahistoriaa ja opettaa lapsille ja aikuisille
sukkien parsimista, napin ompelua, kutomista, virkkaamista ja askartelua. Tilaisuuksia on ollut alueemme kirjastoissa ja
kolmipäiväinen tapahtuma Honkapirtillä, missä mm. partiolaiset olivat opissa.
Tilaisuudet jatkuvat taas syksyllä.
Marttaliiton ja Sini-tuoteen kanssa
yhteistyössä Martat opettavat 4- luokkalaisille kotisiivouksen taitoja.
Valtakunnallinen
marttajärjestö
on toiminut jo 118 v. Jäsenmäärä noin
46 000.
Marttojen nettisivut ovat uudistuneet tänä vuonna eli jatkossa kaikkien
marttayhdistysten toimintatiedot löytyvät samasta paikasta. https://www.martat.fi/
Parasta mitä marttatoiminta antaa,
ainakin näin junantuomana, on tutustua
lähipiirin ihmisiin, saada uusia virikkeitä
ja ystäviä, joka lisää asuinalueemme turvallisuudentunnetta.

Kansainvälisesti palkittu
ooppera Ihmepoika A
saapuu Rajakylään
Rajakylän koulun musiikkiluokkien oppilaat:
Helmi Kakko 6A
Inka Rasinkangas 6A
Sini Harju 4A

M

itä tapahtuu, kun joukko
Rajakylän musiikkiluokkalaisia ja kansallisoopperan
solisteja, ohjaaja ja muusikoita tekee yhteistyötä? No, mahtava ooppera tietenkin! Ihmepoika A palkittiin kahdeksatta
kertaa järjestetyissä Young Audiences
Music Awards -tapahtumassa (YAMawards) parhaaksi oopperaksi 60 teoksen
joukosta. Kilpailuun osallistui teoksia 17
eri maasta. Tuomaristo painotti valinnassaan esityksen musiikillista ja taiteellista
tasoa, lavastusta, nuorten esiintyjien
taitoja, yleisön ja esiintyjien välistä kommunikaatiota sekä esityksen merkityksellisyyttä nuorille katsojille.
Ooppera kertoo lapsesta, joka pakenee Suomeen sodan jaloista. Hän ajautuu eroon vanhemmistaan ja hän yrittää
sopeutua muihin oppilaisiin uudessa
koulussa. Oopperan on ovat säveltäneet
rap-artisti Karri ”Paleface” Miettinen ja
Timo Hietala. Heidän työnsä ajankoh-

taisina teemoina ovat maahanmuutto,
sukupuoliroolit, koulutuksen jatkuvat
leikkaukset ja sota.
Rajakylän musiikkiluokkalaiset ovat
harjoitelleet oopperan eri osa-alueita
opettajiensa Mirja Pohjosenperän ja
Laura Ronimuksen johdolla koko alkusyksyn. Ihmepoika A -koululaisopperaa
harjoitellaan meidän koulun lisäksi Pateniemen koululla! Siellä kolmosluokkalaiset ja Pateniemen musiikkiluokkalaiset
treenaavat opettajiensa Kaisu Koivurovan, Kristiina Aarnion ja Pauliina Lassilan kanssa. Ohjaajana meillä on Riikka
Oksanen Suomen kansallisoopperasta.
Kapellimestarina on Risto Kupiainen.

Ooppera esitetään Pateniemen
koululla torstaina 12.10. klo 18
ja Rajakylän koululla perjantaina
13.10. klo 18.00. Tervetuloa!
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Rajakylän koulun vanhempainyhdistyksen
historian havinaa…
Päivi Pirnes

T

ulin juuri aamukävelyltä koirani kanssa ja tässä aamussa oli
havaittavissa syksyn merkkejä.
Ruoho oli kosteaa yön jälkeen, ilma tuntui mukavan kirpeältä, aurinko kurkisteli
puiden takaa, mutta ei enää lämmittänyt
samalla tavalla poskia kuin kesäaamuna.
Kesä oli jäänyt taakse, muistoihin – historiaan.
Suomen täyttäessä 100 vuotta, on
hyvä palata myös itse ajassa taaksepäin.
Palaan muistoissani vuoteen 2002, jolloin
avasin ensimmäisen kerran Rajakylän
koulun oven vanhempana. Rajakylän koulussa toimi tuolloin jo reipas ja aktiivinen
vanhempaintoimikunta, ryhmä, yhdistys;
rakkaalla lapsella on monta nimeä. Minulla on sellainen käsitys, että Rajakylän
koululla on aina ollut jossain muodossa
aktiivista ja innostavaa yhteistä vanhempain toimintaa, ihan siitä asti, kun koulu
on 1970 luvulla rakennettu ja avattu.
Itse astuin mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan juuri tuolloin vuonna 2002, ja olen mukana edelleen. Olen
toiminut myöhemmin sekä puheenjoh-

tajana että rahastonhoitajana. Kokoukset pidettiin samaan tapaan kuin tänä
päivänäkin, kerran kuukaudessa aktiivijoukko kokoontui opettajanhuoneeseen
ja keskustelujen aiheina olivat mm. ajankohtaiset kouluntapahtumat ja miten
vanhempainyhdistys niihin osallistuisi.
Tapahtumista tiedotettiin lippulappusin, joita muistan käyneeni joskus itsekin
kopioimassa kymmenittäin ja jakamassa
luokissa opettajille, jotta he jakaisivat ne
edelleen oppilaille. Tuolloin ei vielä esim.
kutsuja kokouksiin lähetetty Wilman tai

spostin kautta, vaan iltaisin istuimme
opettajanhuoneessa ja taittelimme kutsuja kirjekuoriin, nuolaisimme postimerkin ja veimme kuoret Rajakylän ärrälle.
Pöytäkirjatkin ovat tuolta ajalta paperiversioina, ja niistä löysin tiedon, että
tuolloin aktiivisia jäseniä yhdistyksessämme oli kymmenkunta. Tänä päivänä
Rajakylän koulun vanhempainyhdistyksen toimintaa voi käydä kurkkaamassa
mm. yhdistyksen omilta nettisivuilta,
facesta jne. Linkki omille sivuille löytyy
mm. koulun omalta etusivulta.
Rekisteröidyn yhdistyksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi 2000 luvun
alkupuolella, kun liityimme Suomen vanhempainliittoon. Vantaalle oli jo rekisteröity Rajakylän koulun vanhempainyhdistys, niinpä me saimme laittaa nimeksi
Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintamme oli tuolloin
todella aktiivista ja puheenjohtajana
toimi Aarre Katisko, sihteerinä Ulla Hietala-Sutela ja koulun rehtorina oli Riku
Korkeamäki. Aarre toimi monta vuotta
yhdistyksemme puheenjohtajana, ja hä-

Kuva wc-maalauksesta.

Aarre Katisko ja Eija Kärkkäinen taustalla
juuri valmistunut juhlasalin maalaus.
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nen aikanaan teimme useita merkittäviä
asioita, jotka edistivät lasten ja nuorten
hyvinvointia ja viihtymistä koulussa. Yksi
merkittävä projekti oli ala-asteen juhlasalin ja wc-tilojen koristelu seinämaalauksin, joiden ideat oli kerätty ala-asteen
oppilailta. Tuolta ajalta on jäänyt myös
monia mukavia perinteitä toimintaan
kuten joulunaikaan järjestettävä joulukorttiaskartelu- ja piparileivontailta sekä
koko Rajakylä-Pateniemi-Herukka suuralueelle pidettävä yhteinen talvitapahtuma. Tosin viime vuosina talvitapahtuma
on muuttunut kevättapahtumaksi lumija sääolosuhteiden takia.
Aarre oli myös ensimmäinen pohjoisen edustaja Suomen vanhempainliiton
johtokunnassa kautta aikain vuosina
2009-2011. Rajakylän koulun vanhempainyhdistys kuuluu tätä nykyä edelleen
Suomen vanhempainliittoon ja meillä
siellä nytkin edustaja johtokunnassa,
tiedottajamme Pirita Satomaa. Lisäksi
kuulumme Alueelliseen vanhempainyhdistykseen, joka tukee paikallista ja
alueellista vanhempainyhdistysten toimintaa. Rajakylän koulun vanhempainyhdistys tekee merkittävää yhteistyötä
suuralueen muiden toimijoiden ja yhdistysten kanssa esim. Rajakylän Asukastuvan ja nuorisotoimen kanssa.
Rajakylän koulun vanhempainyhdistyksen päätehtävä on edelleen kodin ja
koulun yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen ja sitä kautta lasten ja nuorten
henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, jotta heistä kasvaisi tähän alati muuttuvaan yhteiskuntaan
elämänmyönteisiä aikuisia, joilla olisi
mukavia muistoja kouluajoilta. Jopa niin
mukavia, että aikuisiksi varttuessaan, he
jatkaisivat vanhempainyhdistyksemme
toimintaa, ja tätä tarinaa…

Asukastuvan synttärit.

Kuva vuoden 2009 aluelehdestä.

Perinteinen joulutapahtuma vuodelta 2015.
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PATENIEMEN SAHAN MUSEO AVOINNA 14.10.

Pateniemen perinnepäivänä 14.10. sahan museo on avoinna klo 11-16.
Osoite: Sahantie 21
VAPAA PÄÄSY
Vielä ehtii tutustua Pateniemen sahan museoon, sillä Pateniemen perinnepäivänä museo on avoinna
kello 11-16. Museoon on vapaa pääsy. Museo avattiin heinäkuussa neljän vuoden tauon jälkeen.
Museo saavutti heti suuren suosion, siellä kävi 1273 henkilöä. Seuraavan kerran museo on avoinna
kesällä 2018.
Pateniemen teollinen historia alkoi 160 vuotta sitten, kun oululaiset kauppiaat perustivat alueelle
laivatelakan. Vuonna 1873 telakan yhteyteen rakennettiin höyrysaha. Seuraavana vuonna valmistui
viimeinen Pateniemessä rakennettu purjelaiva parkki Felix. Pateniemessä keskityttiin
sahaustoimintaan, jota harjoitettiin 117 vuoden ajan aina vuoteen 1990 saakka. Saha ja sen työtekijät
muodostivat kiinteän yhteisön, joka eli omaa elämäänsä. Pateniemen sahan museo kertoo esinein ja
kuvin Pateniemen sahan historiasta sekä sahalla tehdystä työstä.
Tervetuloa!
Lisätietoja:
Tuula Turunen
0447037167
https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/pateniemen-sahan-museo
Kuvat ja Museo ja tiedekeskus Luupin logo: https://luuppi.kuvat.fi/kuvat/
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Myynnissä: PATENIEMEN HISTORIA –kirjoja, Tuubihuiveja, PuSu-tuotteita, Erikoispostimerkkejä, Oulu Oy:n RETRO-astioita !

PATENIEMI JUHLII
PERINNEJUHLA SUURPATELALAISILLE
HONKAPIRTILLÄ
LAUANTAINA, 14.10.2017 klo 11.45-15

LIPUNNOSTO JA AVAUS

- Partiolaisten lipunnosto (11.45)
- Suomen laulu ja Finlandia (12.00)
- yhteislauluna kuorojen kanssa
- Kaupungin tervehdys
- Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Kahvi
munkin/täytekakun
kera 1€
(ilmainen lapsille)

Tapahtumassa mukana myös: Patelan Venneilijät, tietoa alueemme rakentamisesta, Patelan raitti,
Easymovien niskahierontaa, suuralueen yhteistyöryhmä, Rajakylän asukastupa, Eläkeläiset,
Assyrialaiset, Parasta lapsille, Haave, Koulu ja paljon muuta mukavaa…

Partiolaisten, Marttojen, Seurakunnan ja Lions järjestön 100v !
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Pateniemi juhlii
100- vuotisessa Suomessa
näyttävästi kakkukahvein
Teksti Hannu Anttonen LC Oulu/Pateniemi
Kuvat Jukka Yliniemi LC Oulu/Pateniemi

J

uhlassa14.10.2017 esitellään Suomen ja Pateniemen historian yhtymäkohtia kuvin, videoin ja visailuin. Tuomme esille alueen toimijoiden
yhteistyötä sekä Pateniemen vireyttä ja
kulttuuriosaamista. Tilaisuus on maksuton ja siten mahdollistaa osallistumisen
niin vanhuksille kuin lapsiperheille. Ja
tapahtuma on tietenkin Honkapirtillä,
jonka merkittävästä historiasta myös
kerromme. Ketkä suuruudet ovatkaan
vierailleet täällä?? Ketkä ovat tehneet
SuurPatelasta suuren??
Suuren juhlan tuntua luomme musiikin ja kakkukahvien avulla. Onpahan
mukana seurakunnan soppatykki ja
Haaveen paistettuja makkaroitakin eläkeläisten lämpimistä munkeista puhumattakaan. Ohjelmavalinnoissa tuodaan
esille Suomi 100 vuotta ja miten siihen
liittyy Pateniemen kehitys. Ohjelma on
laaja-alainen ja kokemuksellinen, joten
se sopii vauvasta vaariin.

12

1 • 2017 PATELA • HERUKKA • RAJAKYLÄ

Ohjelman aloittavat partiolaiset lipunnostolla klo 11.45 , jonka jälkeen on
musiikki- ja tanssiesityksiä sekä esitys
Pateniemen kehityksestä 100-vuotisessa
Suomessa. Miten siis Pateniemen varvi
ja rikas sahakulttuuri ovat liittyneet kehitykseen Suomessa? Miten nyt jatkamme
alueellisen vaikuttamisen ja tekemisen
kulttuuria ?

Järjestämme myös yhteisen Lauluhetken perinteisiin, tunnettuihin viisuihin pohjaten. Tietovisailuissa sekä koko
tapahtuman osalta että toimipistekohtaisesti on mielenkiintoista tietoa omasta asuinympäristöstämme ja tieto on
paikan päällä, joten palkintojen poiminta on helppoa. Esillä on Suomi 100 v ja
Pateniemen historiaan liittyviä tuotteita,
esimerkkinä Pateniemen historian kirja,
Pateniemi- tuubihuiveja, erikoispostimerkkejä, partiotuotteita jne.
Noin 20 tapahtumapisteessä on sekä
lapsille että aikuisille tarjontaa, mm. merellisen kulttuurimme esittelyä, miten
huolehdit itsestäsi 100-vuotisessa Suomessa, perheparkissa on mm. satutunti,
satukirjanäyttely, nukketeatteri ja partion tehtävärasteja ilmaisten ilmapallojen
kera. Juhlasta on tarkempi ilmoitus tämän lehden sivuilla.
Vanhusten tapahtumat järjestetään
vanhusten viikolla saman sisältöisinä
vanhuksille. Heidän päiväänsä ilahdutetaan lasten ohjelmalla höystettynä yhteislaululla Palokassa ja Niittytuulessa.
Mukana tapahtumassa ovat Pateniemen Martat, Pateniemen eläkeläiset,
Patelan venneilijät, Pateniemi-seura,
vanhempaintoimikunta Haave, Pateniemen voimistelijat, Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmä, Partiolippukunta
Pateniemen Polunpolkijat, Lions Club
Oulu/Pateniemi, Rajakylän asukastupa,
Herukan koulu, Karate-kerho, Easymove, Tuiran seurakunta, Oulun kaupungin
kaava-asiantuntijat, MLL:n Pateniemen
osasto, Tuiran seurakunta, Parasta Lapsille, Oulun kirjasto, Oulun kaupunki.
Juhlassa tavataan kahvin ja mielenkiintoisten tapahtumien äärellä. Tervetuloa!!!

Suomi 100 vuotta ja
Lions-toiminta 100 vuotta
Harri Lamberg LC Oulu/Pateniemi
Kuvat Jukka Yliniemi LC Oulu/Pateniemi

A

merikkalainen MELVIN JONES
halusi vuonna 1917, samana
vuonna kuin Suomi itsenäistyi,
tehdä hyvää ihmisille, jotka tarvitsevat
apua ja tukea. Hän kutsui ystäviään mukaan, ja ehdotti, että he alkaisivat tehdä
palvelutyötä paikkakuntansa hyväksi.
Ystävykset kokoontuivat Chicagoon
7.6.1917 perustamaan uutta palvelujärjestöä. Näin syntyi maailman suurin
palveluklubien järjestö, lionsjärjestö. Se
levisi nopeasti kansainväliseksi liikkeeksi,
joka toimii tällä hetkellä yli 200 maassa, ja
jäseniä on lähes 1,4 miljoonaa.

Lions-toiminnan visio ja
palveluajatus on ”We Serve”
Suomeen Lions-aatteen toi Kanadasta
Aarne Ritari, jonka sukujuuret ovat EteläPohjanmaalla. Ensimmäinen lionsklubi
perustettiin Helsinkiin vuonna 1950, ja
ensimmäinen klubi Ouluun syntyi vuonna 1954. Kaikkiaan Oulun alueella on yhteensä 21 lionsklubia. LC Oulu/Pateniemi
perustettiin vuonna 1984, siis 33 vuotta
sitten. Perustajajäseniä oli 24, joista viisi
syntyperäistä patelalaista. Nyt klubin jäsenmäärä on 23.
5 -vuotishistoriikissa silloinen klubin
presidentti Esa Vehkaperä kirjoitti: Klubi
oli syntynyt aikana, jolloin Oulu-yhtiö,
Pateniemen saha ja mekaaniseen puunjalostukseen liittyvä ammattiylpeys oli
tallella ja yleisesti uskottiin sahatukin riittävyyteen ja insinöörien kykyyn ratkaista
mekaaniseen puunjalostukseen liittyvät
taloudelliset ja tekniset ongelmat. Enää
ei Pateniemen sahaa ole, mutta asukasluku on niistä ajoista lisääntynyt voimakkaasti ja entisen sahan alueelle on jo kaavoitettu uusi asuinalue.
Pateniemen lionsklubin varainhankinta -aktiviteeteistä tärkein on Kevätpäivä Kuivasojalla tapahtuma, joka on
järjestetty vuosittain jo 30 kertaa. Kertyneillä varoilla rahoitetaan seuraavan

Punainen Sulka -keräys oli mukana
Kuivasojatapahtumassa.

vuoden avustusohjelmia. Niillä tuetaan
mm nuorisotyötä jakamalla vuosittain
stipendejä alueemme kouluille ja partiolaisille. Samoin jaetaan liikenne- ja turvallisesti netissä –oppaita sekä autetaan
ongelmatilanteisiin joutuneita.
Yksi tärkeimmistä aktiviteeteistä on
Lions Quest -ohjelma, eli Elämisen taitoa
-ohjelma. Se antaa kouluille ja kasvattajille käytännön työkaluja elämäntaitojen
harjoitteluun. Se on tutkimukseen perustuva apuväline, jonka avulla syrjäytymistä voidaan ehkäistä ennakolta. Se on
kahden päivän mittainen tiivis, toiminnallinen Lions Quest -koulutus.
Tähän koulutukseen klubi on kustantanut vuosittain yhden tai kaksi opettajaa. Kahden viimeisen vuoden aikana
Suomessa järjestettiin jo seitsemännen

kerran Punanainen Sulka varainkeräyskampanja, jonka teemana oli ”tue nuorta itsenäisyyteen”. Nuorten tukemiseen
valittiin neljä osa-aluetta: syrjäytymisen
ehkäiseminen, päihteettömyys, elämänhallinta ja mielenterveys. Keräyksen saldo oli noin 2,8 miljoonaa euroa. Tässä
keräyksessä klubimme oli myös mukana.
Syksyllä 2016 lionsklubi järjesti ensimmäisen kerran yhdessä alueen 15
järjestön kanssa ”Yhteistyöllä hyvää Pateniemeen”–tapahtuman. Osallistujia tapahtumassa oli n. 700. Pateniemipäivää
vietetään perinnepäivänä, myös Suomi
100 vuotta juhlavuonna.
Viime kesäkuussa, kohta koulujen
päättymisen jälkeen, järjestettiin jo toisen kerran yhteistyössä lohkon klubien kanssa Lasten Leijonaolympialaiset
Pateniemen urheilukentällä. Ja osallistuminen on molempina vuosina ollut
runsasta. Nimikin on muuttunut Lasten
Ouluolympialaisiksi.
Palveluaktiviteetin merkeissä klubi
on järjestänyt useana vuonna vanhuksille viihteellisen tapahtuman Palokan palvelukeskuksessa yhteislaulujen ja kahvittelun merkeissä. Samoin vanhusten
viikkoon liittyvä tapahtuma on järjestetty
Niittytuulen palvelutalossa. Molemmissa
paikoissa ovat ohjelman toteuttamisessa
olleet mukana alueen päiväkodin lapset.
Tänä vuonna tilaisuudet järjestettiin molemmissa paikoissa Suomen itsenäisyyden 100 -vuotistapahtuman merkeissä.

Palkintojen jako lasten
Leijonaolympialaisissa.
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Rakentelua metsässä.

Matkalla huipulle

Terveiset Pateniemi- Rajakylä
palvelukeskittymästä
Mervi Kilpeläinen
Pateniemi Rajakylä palvelukeskittymän edustaja
Pateniemen ja Riekonmarjan toimintakeskuksen päiväkodinjohtaja

O

ulun kaupungin alueellisessa
toiminnassa vuosi 2017 on organisoitumisen ja verkostoitumisen aikaa.
Sivistys- ja kulttuuritoimen johtamisjärjestelmän muutoksessa saimme neljälle alueelle nipun palvelukeskittymiä.
Meidän Pateniemi- Rajakylä palvelukeskittymään kuuluu sivistys- ja kulttuuritoimen osalta Pateniemen ja Rajakylän
koulut, Palokan, Rajakylän, Metsämarjan,
Pateniemen, Herukan ja Riekonmarjan
päiväkodit sekä alueen nuorisopalvelut
eri toimintoineen. Palvelukeskittymän
toimintaa kehitetään yhdessä vanhojen
jo olemassa olevien hyvien kumppaneiden kanssa. Monialainen yhteistyö toimii
siis kolmannen sektorin, seurakunnan,
kirjaston sekä hyvinvointi palveluiden
kanssa. Yhteistyöryhmän kokouksissa
olemme olleet jo edustettuina. Alueen
tiloja käytetään ja varataan eri toimijoille.
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Palvelukeskittymän toiminnan yksi
päätavoitteista on nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin lisääminen. Yhteisen keskustelun sekä eri yksiköiden keräämän
hyvinvointitiedon pohjalta (asiakas- ja
hyvinvointikyselyt) teemme tavoitteita
ja nostamme teemoja, jotka koskettavat
koko palvelukeskittymää.
Uusien ja meille sopivien yhteistyötapojen löytäminen ja kehittäminen on
tärkeä tavoite muuttuvassa maailmassamme. Haluamme ennaltaehkäiseviä
ja vaikuttavia tekoja asukkaiden hyväksi.
Palvelukeskittymämme kehityssuunnitelmaa vuodelle 2018 alamme työstämään loppuvuodesta. Ajatuksia ja ideoita otetaan vastaan.
Yhdessä, pienin askelin pääsemme
pidemmällä aikavälillä, suuriin tavoitteisiin. Olemme oppineet jo tuntemaan
toisemme ja nyt täyttä höyryä eteenpäin
kohti alueemme hyvinvointia ja viihtyi-

syyttä. Palvelukeskittymän kuulumisia ja
yksiköiden toimintaa voit kurkistaa uudessa RajaPate-blogissa http://rajapate.
edublogs.org/. Blogiin keräämme kuvia
ja juttuja siitä, mitä alueellamme vuoden
mittaan tapahtuu. Nyt ei historian havinaa vaan kurkistus tämän päivän lasten
ja nuorten maailmaan.
Alueella järjestetään monenlaista
ja monipuolista toimintaa, ongelmana
joskus on tiedon pirstaleisuus ja kohdeyleisön löytäminen. Oulun kaupungin
sähköinen palvelutarjotin avautuu loppuvuodesta osoitteessa lapsuus.ouka.fi.
Tämä on sähköinen portaali, johon on
koottu lapsiperheiden tarvitsemat arjen
hyvinvointia edistävät palvelut.
Pateniemi päivien kohokohta olkoon
iloiset ilmeet ja nauravat silmät.
On aika tekemisen. Tule mukaan.

” Voiko aurinkoa alkaa väsyttään ? ”
Eija Ukkola ja Päivi Huhtelin
Luonnossa kotonaan Puosut, Palokan päiväkoti

L

uonnossa kotonaan Puosujen
ryhmässä retkeillään lähiympäristössä vähintään kolme kertaa
viikossa. Retkelle lähdetään heti aamupuuron jälkeen Mörrimetsään, Ukko Jörrikän rantaan tai Nuppusmetsään. Leikkivälineet löytyvät ensisijaisesti luonnosta
ja luonnon omassa jumppasalissa riittää
tilaa kaikille. Taivaskanavien katselu on
meille tuttua puuhaa. Puosut on myös
ahkeria saunojia ja meiltä löytyykin sauna jokaisesta retkipaikasta. Löytöretkillä
olemme etsineet mm. vitamiinipommeja (mustikoita) Ukko Jörrikälle, pikkukoivuja ja puuvanhuksia. Haluamme
antaa lapsille tunnesiteen luontoon ja
kaikkeen siellä olevaan, joten liikumme
luonnossa avoimin aistein ja mielin pohtien yhdessä mm:
” Kiusaavatko ampiset muurahaisia ?”
” Voiko lehmä vihastua ?”
” Voiko noita lentää kypärä päässä
avaruuteen ?”
”Joko Rouva Koivulla on timanttipuku päällä?”
Retkelle lähdemme ympäri vuoden
säällä kuin säällä , mikä antaa lapsille elämyksiä ja seikkailuja. Pienet lapset oppivat parhaiten leikin avulla. Vapaassa lei-

kissä lapsi yksin ja yhdessä toisten kanssa
harjaannuttaa monenlaisia taitoja.
Oulun kaupungin Palokan päiväkodin Puosujen ryhmälle on myönnetty
Luonnossa kotonaan- tunnus. Puosut
ovat kolmas kunnalliseen päiväkotiin
perustettu Luonnossa kotonaan- ryhmä
ja toimipaikkoja on yhteensä 17 koko
Suomessa. Luonnossa kotonaan on
Suomen ladun toimintamuoto, joka keskittyy varhaiskasvatuksessa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutettavaan
luontoliikuntaan sekä luonto- ja ympäristökasvatukseen.
Olemme saaneet viime talvena myös
kansainvälisen Vihreä Lippu- tunnuksen.
Roope Roskisnallen kanssa lapset ovat
ympäristöraadissa pohtineet mm. jätteiden vähentämistä. Tämän vuoden koko
talon yhteisenä teemana on ollut lähiympäristö ja viihtyvyys. Kaikki päiväkodin
ryhmät retkeilevät säännöllisesti ja tänä
syksynä on tehty ahkerasti myös ”kotikävelyjä”.
Luonnossa kotonaan Puosujen Metsämörritoiminnan tavoitteena on pitää
hauskaa luonnossa, tuntea turvallisuutta ja viihtyä. Opettelemme toimimaan
luonnossa ympäristöä vaalien ja kestäviä

valintoja tehden. Retkieväät pakataan
aina ekologisesti. Puosujen ryhmässä
syödään puuro perjantaisin aina päiväkodin pihalla ja olemme lounastaneet
myös lähimetsässä ja päiväkodin pihalla.
Puosujen ryhmässä työskentelevät Eija
Ukkola , Päivi Huhtelin, Sari Aho ja Mari
Pietikäinen.
Luonnossa kotonaan- toiminnassa
me lupaamme:
• Viettää kiireetöntä ulkoilmaelämää
säällä kuin säällä ympäri vuoden.
• Ulkoilla useita tunteja päivässä.
• Retkeillä lähiluontoon vähintään kolme
kertaa viikossa.
• Löytää leikkivälineet ensisijaisesti luonnosta.
• Mahdollistaa lapsen pitkäkestoisen leikin ja monipuolisen liikumisen päivittäin.
• Aikuisen olevan lähellä lasta kunnioittavan hänen ainutlaatuisuuttaan.
• Vaalia kestäviä elämäntavan arvoja.

Lasten ajatuksia eläinten touhuista:
LUONNOSSA KOTONAAN
KARHU KULKEE MAASSA,
MUURAHAINEN PISTÄÄ IHMISIÄ.
SAMMAKKO LOIKKII VEDESSÄ.
KUUSI KASVAA JA KANI LYÖ HIRVEÄ.
KETTU PIERESKELEE JA HIRVI AJAA
MOOTTORIKELKALLA.
SIILI MENEE KAUPUNGILLE JA PÖLLÖ HUHUILEE YÖLLÄ.
VARIS RÄÄKÄÄ, RÄÄK, RÄÄK.
HÄMÄHÄKKI RAKENTELEE KEKOA JA
LEPPÄKERTTU LENTÄÄ KÄDELLÄ.
HARAKKA AJAA MOPOLLA JA LEPAKKO
VIHESTELEE.
PERHONEN LUONTOILEE JA KOPPAKUORIAINEN PISSAA.
LOHI NAKERTELEE NÄKKILEIPÄÄ.
KIRJOITA PIERU, SE KUULUU LUONTOON!

Luonnossa kotona - toiminnasta
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Talvikkipuiston perhekerhossa
on pirteä meininki!
Minna Lauronen LTO

T

ämä syksy toi uusia tuulia Talvikkipuiston perhekerhoon.
Uusi perhekerho ”SATA SANAA
SUOMEA” aloitti toimintansa. Maanantaina perhekerhon tavoitteena laulun, leikin, lorujen ja yhteisen tekemisen avulla
tukea puheen kehittymistä. Kerhon toiminnassa otetaan huomioon myös eri
kielitaustaiset äidit ja lapset. Tavoitteena
on saada kantaväestöt ja muut ystävystymään keskenään ja oppimaan toisten
kulttuureista.
Perjantaina perhekerhossa toimintaideana on toiminnan suunnitteleminen
yhdessä vanhempien kanssa ja heidän
tarpeet huomioiden. Perhekerhossa on
joka kerta laulua, leikkiä ja askartelua.

Kerhoaika on 9-12 ja saa tulla ja lähteä
omalla aikataululla ja osallistua toimintaan jos haluaa.
Tärkeitä
yhteistyökumppaneita
perhekerhossa ovat eri vanhemmuutta tukevat tahot muun muassa Martat,
vanhempainakatemia, Pelastakaa lapset
ry, MLL, Ensi-ja turvakoti ja seurakunta.
Pidän tärkeänä, että vanhemmat saisivat
tietoa perheiden palveluista siellä missä
käyvät. Kerhon lattialla maatessa kahvikuppi kädessä vanhemmuuden haasteetkin voivat tuntua lastenleikiltä.
Toivon vanhempia kerhoihin mukaan
ja rohkeasti kertomaan minkälaista toimintaa kerhoihin haluaisivat ja yritämme
sen mukaan kehittää kerhoa yhdessä.

Patelan Venneilijät Ry
Seura on perustettu vuonna 1985 ja kuuluu
valtakunnalliseen Suomen Purjehdus ja Veneily ry:hyn. Seuran jäsenmäärä on noin 100
jäsentä ja se toimii aktiivisesti veneilyharrastuksen edistämiseksi ja merellisten palveluiden kehitttämiseksi ja tarjoamiseksi alueen
perheille ja asukkaille. Seuralla on ollut historiallinen
taukomaja ja grillikatos Kraaselin saaressa, venekerhon
jäsenten käytettävissä. Kraaselin toimintaa kehitetään
jatkossa palvelemaan alueen kaikkia asukkaita, siellä
olevan grillikatoksen kunnostuksen myötä siten, että
talviaikaan ko. alueella ylläpidettävää ”Kraaselin
laavua/grillikatosta” voidaan käyttää taukopaikkana
hiihtäjille ja muille ulkoilijoille.
Patelan Venneilijät Ry

Ajaa alueen veneilijöiden etuja
Toimii Taskisen rannassa(Tiiliruukinkuja), jossa seuralla
yhteinen kerhotila RYKY
RYKYä vuokrataan ulkopuolisille juhliin ja tapahtumiin
Veneiden katsastuspalvelua ja veneen ostotilanteessa
tarkastustoimintaa
Opastusta veneilijöille vesillä liikkumiseen
Aamuisin RYKY:llä kokoontuu ”rantaparlamentti ”, jossa
ratkotaan päivän polttavia asioita ;)

Seura järjestää vuosittain:

Ulkoilupäiviä perheille, Lasten hiihtokisoja, Pilkkikilpailuja,
Veneiden katastusta, Venetsialaiset elokuussa
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Toiminnan ylläpitämiseksi venekerho järjestää myös
tapahtumia Taskisen rannassa ja yksi pitkäaikaisempia aktiviteettejamme on ollut perinteisten Venetsialaisten järjestäminen veneilykauden lopulla, elokuun viimeisenä viikonloppuna. Taskisen satama-alueella on tallentava valvontakamerajärjestelmä ja hyvät
veneenlasku- ja nostopaikat. Taskisen venesataman
venepaikkoja voi tiedustella Oulu 10:stä.
Jos olet kiinnostunut venekerhotoiminnasta ja veneilymahdollisuuksista Pateniemen merialueella, ota
rohkeasti yhteyttä seuran Kommodori Jukka-Pekka
Nousiaiseen tai Varakommodori Jukka Isotaloon, niin
kerromme lisää, mitä kaikkea seuramme voi tarjota
jäsenille ja perheille. Löydät meidät myös facebookista(Patelan Venneilijät Ry) !

Leikkiä ja laulua yhdessä
Elina Mätäsaho
puheenjohtaja, MLL Pateniemen paikallisyhdistys ry

L

eikkipäivä on joka päivä - ainakin
mahdollisimman usein. Leikki
kuuluu lapsen oikeuksiin. Vietä
sinäkin leikkipäivä ja juo lapsesi kanssa
leikkikupeista kahvia ja paistakaa leikkilettuja ja syökää niitä leikkilautasilta
leikkihaarukoilla ja -veitsillä. Ai että sellaiset letut ovat parhaita! Sitä voisi kutsua
myös yhteiseksi laatuajaksi
lapsen kanssa.
Lapsen leikin kehityksessä sata vuotiaassa Suomessa on tultu tähän, että
voimme vihdoinkin leikkiä lastemme
kanssa rauhassa ilman kiirettä monenlaisilla leluilla. Sata vuotta sitten äidin ja
isän täytyi rientää monenlaisiin töihin ja
lasten kanssa ei juuri ehditty leikkimään.
Lapsilla saattoi olla kotitöitä jolloin ei leikille jäänyt paljoa aikaa. Leikki oli usein
hyvin omatoimista ja itseohjautuvaa.
Tyttöjen suosikkileikkejä olivat ”kotileikit,” nuket ja astiat ja pojilla oli suosittuja
leikkejä erilaiset taisteluleikit ja pelailut.
Leluja oli vähän ja isommat sisarukset tai
isovanhemmat olivat usein lasten leikittäjiä. Yhdessä touhuttiin ja isommat katsoivat pienempien perään. Koko kyläyhteisö ja pihapiiri kasvatti lapsia.
Mannerheimin lastensuojeluliitto onnittelee satavuotiasta Suomea teemalla ”
sata uutta ystävää”. Onko MLL toiminut
yhdistävänä tekijänä sinun ja jonkun
toisen välisessä ystävyydessä? Linkin ja
lisätietoja tarinan lähettämiseen löydät
www.mll.fi .
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
täyttää myös muutaman vuoden kuluttua 100 vuotta. MLL on ollut pienen puolella jo vuodesta 1920. Vuosikymmenien
varrella MLL on tehnyt merkittävää työtä
lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin
parantamiseksi. Muun muassa äitiyspakkaus ja neuvolatoiminta ovat tulleet
osaksi lapsiperheiden arkea MLL:n työn
myötä.

MLL Pateniemen paikallisyhdistyskin
juhlii pian pyöreitä vuosia. Ensi vuonna
täytämme 20 vuotta. Juhlan suunnittelut
ovat täydessä vauhdissa. Toimintamme
alkoi äitien perustamalla perhekahvilalla
Honkapirtillä.
Perhekahvila toimii edelleen Honkapirtillä tiistaisin klo 9.30-13 joka on avoin
kohtaamispaikka kaikille lapsiperheille.
Pientä maksua vastaan voi ostaa kahvia,
mehua, leipää, pullaa. Leluja ja liikuntavälineitä löytyy lapsille ja yhdessä leikkiminen on mukavaa.
Yhdistyksemme historiassa on ollut lapsiperheitä tukevaa monenlaista
toimintaa. On ollut lasten kotihoitopalvelua, koululaisten iltapäivätoimintaa,
vertaisryhmätoimintaa, kirppiksiä, retkiä,
kesäleirejä, erilaisia tapahtumia, ”Hyvä
Joulumieli” lahjakortteja alueen lapsiperheille sekä valtakunnallinen Kevätilokeräys. Työllistimme kymmeniä ohjaajia
menneinä vuosina ja teimme yhteistyötä Oulun kaupungin iltapäivätoiminnan
järjestäjien kanssa. MLL:n tavoitteena
on lapsiystävällinen Suomi, jossa lapsen
etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja

nuoret voivat hyvin. Lapsiystävällinen
yhteiskunta on kaikille hyvä. Mitä sinä
olisit valmis tekemään, jotta voisimme
taata alueemme lapsille turvatun ja hyvän lapsuuden?
Pidetään huoli pienimmistä ja leikitään lasten kanssa. Lapsissa on tulevaisuus.
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Nuorisopalveluiden toiminta
Rajakylä-Pateniemi alueella

A

lueella toimii kolme iltapäivätoimintaryhmää. Rajakylän
nuorisotalolla toimii Rajakylän
iltapäiväryhmä jossa ohjaajina toimii
nuorisotalon henkilökunta Kati, Raija,
Tarja, Toni ja Mika. Talvikkipuiston monitoimitalolla toimii Kuivasojan iltapäiväryhmä. Siellä ohjaajina toimivat Tanja
ja Johanna. Pateniemen iltapäiväryhmä
toimii Pateniemen alakoulun tiloissa,
jossa ohjaajina toimivat Satu, Memmu
ja Aila. Kaikki ohjaajat ovat Oulun kaupungin nuorisotyöntekijöitä. Iltapäivätoiminnassa oleville lapsille järjestetään
ohjattua toimintaa, mutta myös kavereiden kanssa voi kuluttaa aikaa pelaillen
erilaisia pelejä ja salissa liikkuen.
Rajakylän nuorisotalo on avoinna
koululaisille yleensä 5 päivänä viikossa.
Alakoululaisille ovet aukeaa maanantaista perjantaihin klo 11 ja heidän vuoro
päättyy klo 16.30. Nuoret (13-17 -vuoti-

aat) pääsevät nuokkarille tiistaista perjantaihin klo 16.30-20 välisenä aikana.
Pateniemen nuorisotilaa pidetään
auki Honkapirtillä torstaisin ja perjantaisin. Tilat avataan ensin 6 luokkalaisille klo
16.30 ja he voivat viettää aikaa tilalla klo
18. 13-17 -vuotiaat voivat tulla tilalle klo
17 lähtien ja tilat suljetaan klo 19.45.
Nuorisotiloilla on mahdollista kuluttaa aikaa ohjaajien ja kavereiden kanssa.
Tiloilta löytyy lautapelejä, korttipelejä,
pingistä ja pelikonsoleita ym. aktiviteettia.
Nuokkarilaisille järjestetään myös ohjattua toimintaa. Nuorten toiveita kuunnellaan ja pyritään mahdollisimman paljon
toteuttamaan esim. leivontapäiviä, kilpailuja ja elokuvailtoja järjestämällä.
Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen on tärkeä osa nuorisopalveluiden toimintaa ja sen sisältöä. Myös
Pohojosen Vaikuttajat (PoVa) sekä Rajalupin nuoret pääsevät vuosittain vaikut-

tamaan oman alueensa toimintaan ja
tarpeisiin.
Yhteistyötä teemme alueen eri toimjoiden kanssa mm. koulujen, päiväkotien
ja kirjaston kanssa. Myös sosiaalitoimen
ja poliisin kanssa mm. Näppihaukka ja
Pullopois- tapaamisten järjestämisestä.
Meidät nuorisotyöntekijät voi myös tavata Rajakylän vanhempainyhdistyksen
sekä alueyhteistyöryhmän kokouksista
ja alueen tapahtumista.
Rajakylän nuorisotalo löytyy myös
facebookissa ja instagramista

Olisiko diakoniatyöstä apua minulle?
Jokaisessa seurakunnassa diakoniatyön
resurssit ja toimintatavat ovat hieman
erilaiset, mutta kaikissa seurakunnissa
diakoniatyön kautta löydetään ainakin
ensiapua monenlaisiin ongelmiin. Alla
on esimerkkejä niistä elämäntilanteista,
joissa voit olla yhteydessä oman alueesi
diakoniatyöntekijään. Diakoniatyöntekijän apu ei maksa sinulle mitään.
• Huolet painavat ja haluat keskustella
jonkun ulkopuolisen ja luotettavan ihmisen kanssa
• Elämässä on kriisi ja haluat apua siitä
selviytymiseen (esim. kuolema, onnettomuus, sairaus)
• Et tiedä, mistä virastosta sinun tulisi hakea apua
• Et osaa täyttää virallisia papereita, esim.
toimeentulotukihakemusta
• Täytät vuosia ja haluaisit, että seurakun-
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ta muistaa sinua esim. kotikäynnillä
• Sinulla on taloudellisia huolia
• Sinulla ei ole ruokaa (seurakunnan vähävaraisten ruokailut)
• Jos sinulta puuttuu esim. sänky, voit
kysyä alueesi työntekijältä, onko seurakunnalla sillä hetkellä lahjoituksena saatua sänkyä tai muita huonekaluja, jotka
voisit saada
• Haluaisit tehdä vapaaehtoistyötä alueesi ihmisten hyväksi
• Haluat, että sinua tai omaistasi käydään
tapaamassa kotona tai laitoksessa
• Haluat keskustella hengellisistä asioista
jonkun kanssa
Oulun seurakuntayhtymä tarjoaa
diakoniatyön palveluita erikseen myös
kuulovammaisille, kehitysvammaisille,
näkövammaisille ja päihdeongelmaisille.

Seurakunnan diakoniatyöntekijät
tapaavat seurakuntansa alueella asuvia
ihmisiä sovitusti joko heidän kodeissaan
tai vastaanotoilla. Diakoniatyöntekijät
suunnittelevat ja pitävät myös erilaisia
ryhmiä, leirejä ja retkiä. Tämän päivän
diakoniatyöntekijöillä on pääsääntöisesti
joko sairaanhoitajan tai sosionomin perustutkinto kirkollisen pätevyyden lisäksi.
Diakoniatyöntekijöihin saat varmimmin
yhteyden soittamalla tai laittamalla sähköpostia:
Rajakylän diakoni Sami Riipinen:
040 574 7149 tai sami.riipinen@evl.fi
Pateniemen ja Herukan diakoni
Heli Mattila: 040 574 7145 tai
heli.m.mattila@evl.fi

Onko Patela tuttu?

Reformaatio ja
100-vuotias Suomi

Sanoitus ja sävellys Hannu Sala v. 1956
Sinä, ystävä, tiedät varmaan,
missä valkea Oulu,
Missä Hailuoto kaunis onkaan!
Onkos Patela tuttu?
Ajat onnikalla Oulusta Tuiraan,
sieltä Koskelankyllään,
tulet tuokiossa meidän kyllään,
olet saapunut Patelaan.

V

ietämme kuluvana vuonna maamme itsenäisyyden
100-vuotisjuhlaa. Maamme on
monella mittapuulla mitattuna maailman parhaita paikkoja elää. Lapsemme
saavat koulutuksen, meitä ei uhkaa suuremmat kulkutaudit, sairaat saavat hyvä
hoidon ja saamme tällä hetkellä elää rauhassa sekä ulkoisesta että sisäisestä uhkasta. Se, että tähän on päästy, on pitkän
kehityksen tulos ja jokaisen suomalaisen
uurastuksen tulos.
Itsenäisyytemme juhlavuoden lisäksi vietämme tänä vuonna reformaation
500-vuotisjuhlaa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä kun uskonpuhdistajamme Martti Luther naulasi kuuluisat teesinsä Wittenbergin kirkon oveen.
Tapahtuma, joka käynnisti valtavan myllerryksen koko Euroopassa. Kehityksen
myötä myös Suomesta kehittyi vahvasti
luterilainen alue.
Reformaation ja maamme itsenäisyyden juhliminen liittyvät myös yhteen.
Ilman reformaatiota ei olisi Suomen valtiota. Luterilaisen kirkon synnystä ja siitä,
että valtaosasta Suomea tuli luterilaista
aluetta seurasi useita asioita maamme
kehityksessä.
Uskonpuhdistajat korostivat Raamatun arvovaltaa ja sitä, että jokaisen ihmisen on voitava itse lukea tuota kirjaa.
Tämän seuraus oli, että Raamattu haluttiin kääntää kansan eli suomen kielelle.
Mikael Agricola paitsi käänsi Raamatun,
myös laati ABC-kirjan lukutaidon oppimiseksi. Lukutaidon opettaminen kaikille on ollut pohja suomalaisten vahvalle
koulutustasolle ja sivistykselle. Me suomalaiset olemme tässä asiassa maailman
kärkeä. Raamatun kääntämisen myötä

luotiin myös suomen kirjakieli. Kielellä
taasen oli merkityksensä Suomen kansallisessa heräämisessä ja sitä kautta
maan itsenäistymisessä.
Kielen ohella monia muita asioita voidaan liittää reformaation vaikutuspiiristä
syntyneiksi asioiksi. Esimerkiksi sellainen
on ainakin osin pohjoismainen hyvinvointivaltio. Luterilaisuus korostaa ruhtinaan tai valtion tehtävää yhteisen hyvän
jakajana. Kirkko toimii diakonisen avun
jakajana. Vielä tärkeämpää on kannustaa
kristittyjä yhteiskunnassa ja omassa arkielämässään toimimaan oikeudenmukaisuuden ja hyvän jakamiseksi.
Tutkijat ovat kiistelleet myös siitä,
onko juuri reformaation tai protestanttisuuden vaikutusta tiukka työmoraali,
joka esimerkiksi suomalaisilla on. Reformaation opetuksilla on varmasti osansa
tässä. Luterilaisuus opettaa sitä, että jokaisella on oma paikkansa ja tehtävänsä maailmassa sekä että tämä tehtävä
on hoidettava mahdollisimman hyvin.
Tämä ajatus on ollut pohjana niille meidän suomalaisten arvostamille hyveille,
joista olemme tunnettuja maailmallakin:
ahkeruudelle ja rehellisyydelle.
Muitakin asioita lienee, joista saamme olla kiitollisia reformaatiolle. Samoin
on lukuisia asioita, joista saamme olla kiitollisia niille ihmisille, jotka ovat rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa sodan ja
rauhan aikana.
Siunattua itsenäisyytemme juhlavuotta!
Niilo Pesonen, kirkkoherra
Tuiran seurakunta

Täällä kasvavat koivu ja tuomi,
joulukuusia myöskin,
Viljakasveja, pottu, kaali,
näet keltaposkinauriin.
”Joet*” seutumme rikki halkoo,
”metsälammetkin**” päilyy.
Eukot eivät juoruja säiky,
yhä uusia vatvoo.
Täällä työmies astuu kovaa,
taistontietänsä kulkein.
Asuu mökkiä melkein omaa,
yöksi silmänsä sulkein.
Ouluyhtiö kovin sauhaa,
meidän pintaamme jauhaa.
Menet illalla hornapirttiin,
saat hylsyjä säkkihin.
Oomme veljiä rakkaan kylän,
toivo rinnassa palaa,
uutta Suomea pystyttämään,
mieli rohkea halaa.
Näin tehtiin Pateniemeä tunnetuksi
1950-luvulla kisällilaulun sanoin.
Tunsimmeko tuolloin kovinkaan
tarkasti, itsekukin, Pateniemen eri osia?
Ojakylä oli kylä kylässämme. Sahan läheisyys vaikutti sen tunnettavuuteen.
Piimäperä, Seelanti ja Siioninkangas
sensijaan tunnettiin pitäjänraja – rajahautalaisten keskuudessa heikosti.
Porila, hienotyylisenä, Honkapirtin
vieressä tiedettiin hyvin. Tosin syvällisempi tuntemus puuttui, ellei ollut
tuttavuussuhteita.
Muista alueista mainittakoon Taskisenperä, Mallukangas(?), Honkala,
Koulukangas, Sorsakuja(?), Apteekinkuja ja Rannaperä.
Antero Mikkonen, Pateniemi Seura
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Hammaslääkäri

Tervetuloa Jenni!

Erikoishammaslääkäri Jenni Myöhänen on aloittanut vastaanoton Attendo Hammaslääkäri Pateniemessä.
Varaa aika:
p. 08 564 8700 tai
www.attendo.fi/hammaslaakari/pateniemi

PATENIEMI | Keskuskatu 7, Oulu | pateniemi@attendo.fi
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