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TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET

Tervehdys kaikille lehden lukijoille! Se on jälleen täällä,
nimittäin MEIJÄN LEHTI. Monen vuoden tauon jälkeen
pitelet käsissäsi uunituoretta Meijän Lehteä. Hyvän
innokkuuden omaavan tiimin avulla lehti
on jälleen julkaistu.
Elämme vuoden pimeintä aikaa, mutta kun työn touhussa
päivät menee, niin äkkiäpä sitä ollaan kevään puolella ja päivän valoisuus alkaa lisääntyä taas, aluksi pienin askelin, ja
sitten isoin harppauksin.Yhdistyksessämme päivät ovat työntäyteisiä, ja näin loppuvuodesta on monenlaista suunnittelua, vuosikokousta, palaveria ym. Asukastupa Artturintuvalla valmistamme joka arkipäivä maittavan kotiruokalounaan, perjantaisin meillä on todella suositut pihvipäivät.
Työttömät saavat käydä syömässä puoleen hintaan ma ja to
päivinä. Jaamme koulun ylijäämäruokaa mikäli sitä koululta saamme. Meillä on toiminta laajentunut parissa vuodessa
aika huimaavastikin, tällä hetkellä työllistämme eri toimipisteissämme yhteensä noin 20 henkilöä. Vuoden 2015 aikana työllistimme päälle 70 henkilöä. Tuollainen määrä
työllistää myös toimistoa ja esimiehiä, jonka takia edelleen
toivon, että Asukasyhdistyksiin/Tuville saataisiin pitkän jatkumon toiminnanjohtajat/ohjaajat.
Toimintamme kattaa Asukastuvan toiminnan pyörittämisen,
jossa toimii yhdistyksen toimisto. Olemme joutuneet vuokraamaan lisätilaa Välivainion Yritystalosta, siellä meillä toimii Yhdistyksen edullinen Ompelupiste, aluelehden tekijöiden työpiste, Seniorityön koordinaattorin työpiste ja siellä
myös tehdään hienoja käsintehtyjä uniikkeja koruja. Pyöritämme myös avointa nuorisotoimintaa Puokkarin Nuokkarilla.

Monenmoista tapahtumaa on tulossa, joten kannattaa seurata kotisivujamme. Artturintupa on myös Facebookissa
sekä myös nettisivut: artturintupa.wordpress.com
Teemme yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, niin työllistämisessä kuin arkipäivän puitteissakin. Kolmannen sektorin toimijat eli juuri kuten Asukasyhdistykset tekevät arvokasta työtä tarjoamalla edullisia palveluja alueensa asukkaille, luomalla yhteisöllisyyttä ja osallistumalla itsekin pääset vaikuttamaan alueen kehittämiseen ja suunnitelmiin.
Teemme hyvää työtä myös työllistämispolkuja luomalla, työllistäen eri muodoin ihmisiä työn sarkaan kiinni. Näissä suurissa työttömyysaste-tilastoissa, jotka koskettavat myös suuresti Oulun Kaupunkia, niin me yhdistykset toivomme, että meidän työtämme helpotettaisiin niin, että saisimme laajempia valtuuksia toimia työllistämislinjassa. Tukien
määrää ei pitäisi leikata vaan suurentaa ja helpottaa tukien
hakemista yhdistyksille. Elämme tietokoneaikaa, silti mappivuoret toimistossa kasvavat vain. Odotamme mielenkiinnolla TE-toimiston linjauksia vuodelle 2017 työllistämisasioissa, eli palkkatukilinjaukset tulevat varmaan jälleen muuttumaan; olisiko valtion vallan jo aika muuttaa kurssia ja helpottaa kolmannen sektorin toimijoiden työllistämismahdollisuuksia?
Palkkatukilaki on muuttunut siihen tahtiin, että monissa
yhdistyksissä se on aiheuttanut harmaita hiuksia ja ikävä
kyllä (mikä ei ole suotavaa tässä työttömyysasteessa) niin
yhdistyksien lakkautumisia, koska ei ole voitu työllistää
entisen mallin mukaan. Kyseistä lakia pitäisi muuttaa yhdistyksiä ja miksei myös yrityksiä suosivammaksi. Ennen
muinoin työllistettävä saattoi olla talossa 2-4 vuottakin ja
se oli paljon parempaa aikaa, palkkatuki mahdollisti kahden vuoden palkkauksen ihmisille ja tuota jaksoa ennen,
jos aloitti kuntouttavassa ja siitä harjoitteluun (nykyinen
työkokeilu), niin tuli tuo ajanjakso mahdolliseksi. Eivät
kaikki työttömät halua olla kotona, moni haluaa tehdä töitä, niinpä työkokeiluakin tulisi höllentää niin, että puolen
vuoden jakso samalla työnantajalla poistettaisiin ja mahdollistettaisiin pitempi jakso. Yhdistyksillä on paljon eri työtoimintapisteitä & aloja, siinä voisi samalla tutustua moniin eri työmuotoihin.
Toivotan kaikki tervetulleeksi tutustumaan eri toimipisteisiimme, ja myös vaikuttamaan sekä kehittämään toimintojamme ja koko suuralueen asioita. Tarvimme lisää aktiiveja
mukaan, yhdessä voimme vaikuttaa, sillä tätä työtä tehdään
hyvällä sydämellä. Toivon kaikille parempia aikoja sekä
onnea ja menestystä uudelle vuodelle 2017!

Kaksi kesää olemme pyörittäneet Tuiran uimalan kahvilaa Jani Alatalo
Café Rantsua, jolla on mm. Facebookissa omat sivunsa. Kesä- Toiminnanjohtaja
kausi 2017 startataan käyntiin jo huhtikuussa ennen Vappua Puolivälinkankaan Suuralueen Asukasyhdistys ry.
ja ovensa kahvila pitää avoinna syyskuun loppuun asti.

Sisällysluettelo:
s.3 Aluekoordinaattori
s.4 Puheenjohtajan palsta
s.5 Artturintupa
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s.6 Kahvila Caférantsu
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ALUEKOORDINAATTORI

Aktiivista
toimintaa
puokkarilla!

Puolivälinkankaan suuralueeseen kuuluu Puolivälinkankaan lisäksi Isko, Pyykkösjärvi, Takalaanila, sekä Välivainio. Alueella on jo lähes 7500 asukasta ja paljon aktiivista toimintaa, sekä useita toimivia yhdistyksiä. Oulun
kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta jakaa vuosittain alueellista toimintarahaa suuralueilla järjestettäviin tapahtumiin ja toimintaan. Viime vuonna Puolivälinkankaan suuralueilla tätä rahaa haettiin 27 eri tilaisuuteen ja tapahtumaan. Jokainen hakija taho sai toimintarahaa johonkin järjestämäänsä alueelliseen toimintaan. Rahoilla on järjestetty hyvin erilaisia tapahtumia
pitkin suuraluetta, niin lapsille, aikuisille, kuin ikäihmisillekin. Viimeiset tämän vuoden tapahtumat järjestetään
joulukuussa.

Saajan
tilinumero
Saaja

Maksaja

FI1 6 549007 201 25 463
Puolivälinkankaan As. Yhd. ry

Yhteisötoiminnan alueellinen toimintaraha vuodelle 2017
on haettavana 1.-30.12.2016. Yhteisötoiminnan alueel-linen
toimintaraha on tarkoitettu Oulun kaupungin suuralueilla tapahtuvaan kuntalaistoiminnan tukemiseen. Toimintarahaa voivat hakea suuralueen toimintaan osallistuvat, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt
(esim. vanhempaintoimikunnat, asukasryhmät). Lisää
tietoa Oulun kaupungin avustuksista löytyy osoitteesta:
www.ouka.fi/avustukset.
Jos olet kiinnostunut kuulemaan alueen tapahtumista ja
tilaisuuksista lisää, ilmoita yhteistietosi minulle ja liity
mukaan Puolivälinkankaan suuralueen postituslistalle.

Anne Kippola

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Koskelan, Myllyojan, Puolivälinkankaan ja
Tuiran suuralueet
Oulun kaupunki
anne.kippola@ouka.fi
p. 044 703 1689

TILISIIRTO
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksuvälityksen
yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman
tilinumeron perusteella.
Vapaaehtoinen lahjoitus asukastuvan
toiminnan tukemiseen
Jäsenmaksu
vuodelle 2017

Allekirjoitus

Viitenro
Eräpäivä

€
5

€

Euro
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PUHEENJOHTAJALTA

Pidät käsissäsi oman alueemme aluelehteä joka vuosien jälkeen on puhallettu henkiin entistä ehompana. tämän
julkaisun myötä haluamme toivottaa
lukijamme tervetulleeksi yhdistyksen
ihmeelliseen maailmaan. Minun ilmalentoni aktivistina alkoi vuonna 2014
koskilinjojen hallille johtavalta pyörätieltä, kiitorata loppui kestävän kehityksen opasteen luona jonka alla oli
kyltti: Asukastupa.
Monenlaisia ajatuksia pyöri päässäni
ja perhoset olivat aloittaneet zumbatunnin vatsassani. Olin menossa selvittämään Puolivälinkankaan suuralueen asukasyhdistyksen toimintaa.
Asukastuvan oven takaa kuului iloista
rupattelua, ilmassa leijaili kotipullan
tuoksua. Tuore kahvintuoksu houkutteli kupposen ääreen ja ihan huomaamattani olin tilannut itselleni vuoden
pituisen matkan yhdistystoiminnan
ihmeelliseen maailmaan. Minun passiini tuli leima: hallituksen puheenjohtaja
2014.
Käsimatkatavaroihini pakkasin hyvän
mielen ja pääntäydeltä uusia ajatuksia.
Hyvää mieltä ja uusia ajatuksia syntyy
edelleen ja huomaan että vielä 2016
olen toiminnasta yhtä kiinnostunut
kuin aloittaessa.

Vapaaehtoistyöstä on tullut tärkeä osa
elämääni. Tätä toimintaa teen antaumuksella ja suurella sydämellä yhä edelleen.Yhdistys on yhteistoimintaa se
on joukko ihmisiä jotka haluavat kehittää alueellansa tapahtuvaa toimintaa,
tehdä ja saada aikaan jotakin yhdessä.
Hektinen elämä, kiire, työn- ja vapaaajan sovittaminen jokapäiväiseen elämään voi helposti johtaa oman elinympäristömme sisällöllisen laadun heikkenemiseen. Asukasyhdistys on välilaskupaikka, joka antaa leppoisan toimintamahdollisuuden kaiken ikäisille ja kokoisille ihmisille.

Artturintupaan ”alueen omaan olohuoneeseen” kuten myös Puolivälinkankaan nuorisotilaan ovat tervetulleita kaikki asukkaat. Tahtotilamme
on luoda ylisukupolvisia kohtaamispaikkoja. Olohuoneemme on kotoinen ympäristö, jonne voit piipahtaa
pakkasia pakoon, lounaalle, kahvikupilliselle tai käydä porinoimassa
ystävällisen henkilökunnan kanssa.
Puolivälinkankaan nuorisotilassa,
jossa yhdistyksemme järjestää nuorten avointa toimintaa, ovet ovat avoimet kaikille alueen asukkaille. Piipahda katsomaan ympäristöä, jossa alueen lapset ja nuoret toisiaan tapaavat.

Puolivälinkankaan suuralueella, asuu
pienen kunnan verran ihmisiä, pieniä
ja suuria, miehiä ja naisia sekä lapsia
joiden turvallisen ja kasvunmahdollistavan ympäristön luominen kuuluu
meille kaikille. Toimintamme on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta, sen palkkio on hyvä mieli ja ilo onnistumisesta.

Seuraa tapahtumiamme ja tule mukaan toimintaan. Kokeile, vaikuta, ylläty ja hämmästy! Ollaan yhdessä mukana rakentamassa viihtyisää asuinaluetta vieläkin viihtyisämmäksi. Pidetään huolta toisistamme ja välitetään
mitä ympärillämme ja kaupungissamme tapahtuu.Tavataan ja tutustutaan!

Olemme kuluvien vuosien aikana onnistuneet laajentamaan alueellista toimintaa, saaden vapaaehtoistoiminta
muodot myös muuttumaan. Yhdistyksemme tarjoaa toimintaa kaikenikäisille ihmisille. Tekijöille ja osallistujille kattauksemme on monipuolinen.
Olemme rakentaneet verkoston, jonka luovat voimavarat palvelevat myös
koko kaupungin hyvinvointia.Yhdistystoiminta ja/tai sen tarjoamat toiminnot ovat helppo tapa tutustua uusiin ihmisiin, se on matala kynnys viettää vapaa-aikaa ja vaikuttaa asujien
hyvin vointiin ihan henkilökohtaisesti.

Löydät meidät myös netistä:

Elina Haataja-Ilmola

Puolivälinkankaan suuralueen
Asukasyhdistys ry:n
hallituksen puheenjohtaja

www.facebook.com/pages/Artturintupa www.facebook.com/Puokkarinnuokkari
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Artturintupa
sijaitsee Välivainiolla
Artturintupa sijaitsee Kestävän kehityksen keskuksen

yhteydessä Välivainiolla ja toimii lähialueen olohuoneena. Toivotamme tervetulleeksi jokaisen kiinnostuneen
ja innostuneen. Asukastuvalla voi käydä lounastamassa,
juomassa kupin kahvia ja nauttia kotipullasta, lukea päivän lehdet sekä surffailla netissä. Tupa on avoinna arkisin 8:00-14:00. Mikäli perheillä tai muilla on kysyntää
ilta-ajoista, aukioloajasta voidaan neuvotella.

Keittiöhenkilökuntamme valmistaa ja tarjoilee maukas-

ta, suomalaista kotiruokaa lautasannoksina. Lounas sisältää lounasannoksen, ruokajuoman, leivän ja levitteen
sekä salaatin tai jälkiruuan. Maanantaisin ja torstaisin
voivat työttömät ja vähävaraiset ruokailla tuvalla puoleen hintaan. TE- toimiston lausunto tai kaupungin sosiaalitoimen lausunto käy todisteeksi.

Asukastuvan kotikeittiössä tarjotaan ruokaa arkisin

10:30–13:00. Lounaan hinta on 5,50 €, sisältäen kahvin.
Perjantain suositut pihvipäivät jatkuvat ja lounasaikaa
on pidennetty puolella tunnilla, eli lounasaika on perjantaisin 13.30 saakka. Asukastuvalta on saatavissa myös
lounaslippuja: 10 sarjalounaslipun ostajalle yksi lounas
kaupanpäälle.(Lounas sisältää lounasannoksen, ruokajuoman, leivän ja levitteen sekä salaatin tai jälkiruuan
sekä kahvin.)

Tuvalla tarjoamme myös ATK-tukea sitä tarvitseville.

Palveluksessanne toimii alan asiantuntija, työntekijämme Antti Korpi. Hinnat menevät seuraavasti: Ensimmäiseltä tunnilta veloitamme 10€ ja siitä eteenpäin 5€
puolelta tunnilta.

Voit varata Artturintuvan tiloja sellaisia tilaisuuksia varten, joihin kuka tahansa voi tulla mukaan.Tilaamme voi
vuokrata myös tilaisuuksiin, jotka ovat tarkoitettu vain
tietyille ryhmille. Voit tilata meiltä av-laitteet, kahvit ja
kahvileivät etukäteen tilaisuuttasi varten pientä korvausta vastaan.

Yhteystiedot:
Sorvarintie 18
90530 Oulu

Toimisto:
044 3457 906
Yhdistyksen Ompelimo: 044 3457905
Seniorityö:
044 3457 902
Keittiö:
044 3457 892

Toiminnanjohtaja:

Jani Alatalo
040 5757 047
Sähköposti:
puokkaritupa@gmail.com
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Rantakahvila
Rekryt kesään 2017
alkavat keväällä!
Caférantsu avattiin kesällä 2015 parin vuoden tauon jälkeen. Tuiran uimarannalla sijaitseva kahvila on pitänyt ovensa auki siitä lähtien jo
muutaman kesän ajan toiminnanjohtajan Jani Alatalon johdolla. Kahvila on avoinna huhtikuun paikkeilta aina syys-lokakuun loppuun saakka. Työllistämme mm.kesätyösetelillä
nuoria, maahanmuuttajia, työkokeilulaisia sekä oppisopimuksella
ja palkkatuella hakevia aikuisia. Kesällä 2016 Rantsu työllisti yli 25
nuorta ja enemmän kuin 20 erilaisilla tuilla mukaan hakenutta aikuista.
Huom. tulevan kesän rekryt alkavat
keväällä 2017!

Molemmat osapuolet olivat yhteisymmärryksessä asioista ja yksimielisesti päättivät, että caférantsu toimii
myös ensi kesänä.

RANTSULLA
TAPAHTUU

Kesällä 2016 Caférantsu järjesti &
organisoi tapahtuman kaiken ikäisille. Tapahtuma sisälsi mukaansa
tempaavia musiikki esityksiä, taikurin tekemiä taikatemppuja, maittavaa ruokaa, hyvästä seurasta puhumattakaan! Paikanpäällä nähtiin myös ambulanssi ja palokunta, jotka
esittelivät halukkaille ajoneuvojen
sisätiloja ja niiden toimintatapoja.
Kyseessä oli ilmaistapahtuma, joten
mitään maksua ei paikanpäälle tulleilta peritty. Ensi vuonna kahvila
Rantsu on ajatellut järjestää useamman tapahtuman ja odottaa kävijämäärien nousevan entisestään. SuunRANTSUN KESÄ 2017 nitelmissa on järjestää myös aikuisille ja etenkin nuorille aikuisille
suunnattu tapahtuma Tuiran uimaCaférantsu aukaisee ovensa 28.4 28.5 vapaamuotoisesti. Rantsu start- rannalle, ensi kesän aikana.
taa 29.5 vakituisilla aukioloajoilla
27.8 saakka, joka päivä aamu kymmenestä iltakahdeksaan. 28.- elokuuta kahvila siirtyy takaisin vapaa
muotoisiin aukioloaikoihin, mikä
tarkoittaa että Oulun kaupungilla ei
ole vaatimuksia kahvilan aukioloajoista.Asukastuvan ja Oulun kaupungin kokouksessa keskusteltiin mm.
Tuiran rantakahvilan jälleen rakentamisesta vuonna 2019. Rakennus alkaa olla jo iältään vanha, joten kaupungin mielestä paras ratkaisu olisi
rakentaa uutta tilalle.
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Nähdään kesällä
Caferantsulla!
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Päiväkoti sijaitsee kahdessa eri pihapiirissä ja

kolmessa rakennuksessa. Menninkäisentien
päiväkodissa on kaksi lapsiryhmää ja viereisessä A-talossa toimii esiopetusryhmä. Toinen
esiopetusryhmä toimii Paulaharjun koulun tiloissa. Päiväkodin tilat ovat viihtyisät ja väljät,
luonto ja lähiympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan niin kesällä
kuin talvellakin.

Kestävän kehityksen periaatteita noudattava

Puolivälinkankaan päiväkoti tarjoaa laadukkaan ja jatkuvan varhaiskasvatuspalvelun lähialueella. Päiväkodissa toimii neljä päiväkotiryhmää ja avoin päiväkoti, jossa toimivat varhaiskasvatuskerhot. Lisäksi Pyykösjärven päiväkodilla on avoimen varhaiskasvatuksen ulkoiluleikkikoulu Kanervat. Ryhmä tarjoaa 35 -vuotiaille lapsille monipuolista ja virikkeellistä toimintaa, joilla ei ole kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Puolivälinkankaan päiväkotirakennus,
johon kuuluu sekä päiväkoti että
nuorisotalo, valmistui vuonna 1979.

Puolivälinkankaan
ryhmät:
Viipukat
Tillikat
Näppärit
Naskalit

Menninkäisentien
ryhmät:
Lemmikit
Menninkäiset
Maahiset

Hoitoaikaan perustuvien sopimusten teko on
alkanut päiväkodeissa
Oulun kaupungin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa
siirrytään hoitoaikaan perustuvaan laskutukseen 1.1.2017
alkaen. Sopimus tehdään oman päiväkodin johtajan kanssa. Tarvittavat ohjeet ja lomakkeet saat päiväkodista, lomakkeet ovat myös tulostettavissa internetissä Oulun kaupungin sivuilta.

Lisää tietoa päiväkodeista ja ryhmistä:
Tiesitkö...
Päiväkodit jaotellaan Oulussa maantieteellisesti
pohjoiseen, itäiseen, keskiseen ja eteläiseen alueeseen Puolivälinkankaan ja Pyykösjärven päiväkodit kuuluvat keskiseen alueeseen.

Päiväkodin johtaja:
Leena Uimaniemi
p. 044 703 5337

www. ouka. fi/oulu/puolivalinkankaan-paivakoti/etusivu
www. ouka. fi/oulu/pyykosj arven-paivakoti/etusivu
www. ouka. fi/oulu/paivahoito-j a-esiopetus/paivahoitomaksut
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NUORISOTALO

Puolivälikankaan nuorisotalolla käy
vilske. Aamuisin tilat täyttyvät pienistä koululaisista ja päivän edettyä
vuoronsa saavat iltapäiväkerholaiset.
Iltapäiväkerhon kanssa lähes samaan
aikaan alkaa myös nuokkarin avoin
toiminta. Nuorisotalon avoimen toiminnan vuorot on jaettu kahteen
osaan. Klo. 14.30-17.00 ala-aste ikäisille ja 17.00-20.00 isommille.

Vaikka vuorojen käyttäjien iät on erit,
on tekeminen hyvin paljon samaa. Sisäliikunta salissa voi pelata monenlaisia pallopelejä, välineet löytyvät talolta omasta takaa. Nuokkarilla on pleikkari, uusimmat pelit ja videotykki.
Löytyy biljardipöytä, pingispöytä ja
läjä hauskoja lautapelejä. Mikä parasta, nuokkarilla on aina seuraa ja turvallista olla.

Vaikka vuorot on jaettu iän mukaan, on
nuokkarille tervetullut jokainen toiminnasta kiinnostunut. Yksi tulevaisuuden
toive onkin, että nuokkarin kävijöiden
ikähaarukkaa saadaan laajennettua ja
toiminta monipuolistuu.
Puolivälikankaan nuorisotalolla on paljon käyttäjiä, se tunnetaan mukavana
kohtaamispaikkana, mutta sillä on myös yksi erityinen ylpeydenaihe. Nuokkarilla nimittäin toimii todella aktiivinen asukasyhdistyksen alajaoston Nuoriso klubi. Klubin jäsenet järjestävät
alueen lapsille vapaaehtoistoimintana
esim. discoja ja teemailtamia. Kun kahdeksan aikaan nuokkarin valot sammuu, saattaa iltakäyttäjäksi saapua vielä harrastusjoukkue tai muu tilat vuokrannut käyttäjä. Tiloja on siis mahdollista vuokrata ilta- ja viikonloppu käyttöön.

Nuokkariklubin aktiivit

Puolivälinkankaan nuorisotalo
Puhelinnumero: 044 345 7900
Osoite: Mielikintie 7, 905500 Oulu

Nuokkarin ajankohtaiset tapahtumat löydät Facebookista:
www.facebook.com/Puokkarinnuokkari
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Apostoli Tuomaan mukaan nimetty kirkko

sijaitsee Puolivälinkankaan kaupunginosassa. Kirkko on rakennettu vuosina 1974-1975,
ja kirkon valmistuttua sen vihki piispa Hannes Leinonen joulukuussa Tuomaan päivänä.
Kirkon on suunnitellut arkkitehti Juha
Leiviskä. Hän käytti arkkitehtuurin
esimerkkeinä 1600- ja 1700 -luvun iloisia
puukirkkoja sekä myöhäisbarokkikirkkoja.
Kirkossa on myös 23-äänikertaiset urut.
Elämän Seppele

Maalaus Elämän Seppele- teoksesta

Tilava ja valoisa kirkko on tunnettu taiteestaan. Pyhän Tuomaan kirkon tiloihin sijoitetun teoksen "Elämän seppele" on tehnyt taiteilija Hannu Väisänen. Siihen kuuluu alttaritaulun lisäksi yhdeksän muuta maalausta.
Teokset muodostavat kirkon vaalean perusilmeen kanssa ehyen kokonaisuuden. Teos
herättää kiinnostusta myös kansainvälisesti,
uteliaita saapuu katsomaan ulkomailta maalauksia ja tutustumaan samalla kirkkoon.

Kirkkoon kuuluu kirkkosali ja
kaksi seurakuntasalia.
Henkilömäärät
Kirkkosali:
Keskiosan sali:
Takaosan sali:

330
100
130

Kirkko on seurakuntalaisten
käytettävissä perhejuhlien
järjestämiseen.
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Kirkkoherran tervehdys
Kirkko keskellä kylää?
Asuin itse pienenä lapsena Puolivälinkankaalla 1970-luvulla. Muistojeni mukaan lapsia oli paljon joka paikassa.
Esimerkiksi Paulaharjun koulussa, johon menin ensimmäiselle luokalle, käytiin koulua kahdessa vuorossa. Pieni
koululainen saattoi mennä kouluun vasta puolen päivän
aikaan. Puolivälinkangas on muuttunut noista ajoista.Tällä hetkellä lasten osuus Puolivälinkankaan alueen asujaimistosta on huomattavasti pienempi ja alueen keski-ikä
kasvaa koko ajan.
Puolivälinkangas on osa Tuiran seurakuntaa, johon kuuluu 40.000 seurakuntalaista. Käytännössä seurakunta kattaa alueellisesti entisen Pohjois-Oulun alueen. Lapsuudesta
muistan miten kerrostaloja nousi Puolivälinkankaalle nopeasti 1970-luvulla. Yksi rakennuskohde oli myös kirkko.
Se rakennettiin ostoskeskuksen yhteyteen ajatuksella, että
se voi olla ”keskellä kylää”. Kirkko sai nimekseen Pyhän
Tuomaan kirkko ja valmistui vuonna 1975. Tällä hetkellä
kirkko on rakennus, jota erityisesti arkkitehdit käyvät katsomassa eri puolilta maailmaa. Se on merkittävä arkkitehtuurinen kohde.

Pyhän Tuomaan kirkko on ”keskellä kylää” kuitenkin erityisesti siksi, että alueen asukkaat voisivat siellä vierailla.
Kirkkoa kannattaakin tulla vilkaisemaan, vaikka viime
vierailusta olisi hieman aikaa. Kirkossa voit osallistua esimerkiksi konserttiin, perhekerhoon tai joka sunnuntai
jumalanpalvelukseen. Kirkon kellot soivat joka sunnuntai
kutsuvasti, mutta myös sen merkiksi että kirkossa rukoillaan sinunkin asioidesi puolesta.
Seurakunnan kirkkoherrana haluan tällä kirjoituksellani
tervehtiä Sinua Puolivälinkankaan alueen asukas ja toivottaa Sinulle rauhallista joulua ja siunattua uutta vuotta
2017!
Niilo Pesonen, kirkkoherra

Yhdis tyks en väki ja Meijän L ehti toivottaa

Rauhallis ta Tulevaa V uotta

2 0 1 7!

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille sekä Oulun kaupungille aluelehden tukemisesta!
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VÄLI VAI N I O N

YRI TYS TALO
Artturintuvan facebook-sivuilta löydät ajankohtaisimmat
kuulumiset, joten seuraa meitä siellä.

Uusi työpiste Välivainiolta
Asukastuvan toinen toimistopiste avasi ovensa asiakkailleen
Välivainion Paulaharjuntie 22:lla lokakuun alkupuoliskolla.
Talossa on noin 30:tä eri yrityksen toimipistettä monelta
eri osa-alueelta.
Tiloissa toimii Puolivälinkankaan asukasyhdistyksen ompelu- ja korupalvelut sekä senioripalvelut. Yhdistyksen
aluelehdet tehdään myös jatkossa Yritystalon toimistolla.

Uniikkeja koruja käsintehtynä
Asukastuvan toimistolla sijaitsee myös Veeran Koru, jossa
syntyvät käsintyönä tehdyt, uniikit korut. Koruissa on
tarkkoja yksityiskohtia, ja niihin voit käydä tutustumassa
Paulaharjuntien toimistolla.

Suuren kysynnän saavuttaneella ompelupisteellä riittää
asiakkaita, simppelistä napinvaihdosta aina vaativimpia
ompelutöitä myöten. Ompelupiste toimii kevääseen 2017
Yritystalolla, jonka jälkeen se siirtyy Caférantsun tiloihin.

VÄL I VAI N I O
Tavallista parempi ruokakauppa
AUKIOLOAJAT:

Ma-Pe
La
Su

07 - 21
07 - 21
11 - 19
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ASUKASTUVAN OMPELUPALVELU
Puolivälinkankaan Asukasyhdistyksen ompelimo
toimii loppu keväästä syksyn alkuun saakka Tuiran uimarannan kahvilan Caférantsun tiloissa.
Talvikauden ajan ja ehkä tulevaisuudessa kesänkin ajan, on käytettävissä myös toinen ompelupiste, Asukasyhdistyksen toisessa
toimistopisteessä Paulaharjuntiellä.
Ompelijoita on tällä hetkellä kaksi, mikä tarkoittaa sitä, että pystymme ottamaan enemmän töitä
vastaan kuin normaalisti. Hintamme ovat edulliset, eivätkä ne vaihtele vuoden aikana, vaan pysyvät yhtä edullisina koko vuoden ajan. Ammattitaitoa ompelijoiltamme löytyy vuosien takaa ja
työmäärä kasvaa entisestään, mikä kertoo myös
asiakkaidemme tyytyväisyydestä. Jos kysyttävää
otathan yhtettä ompelupisteemme puhelimeen,
numeroon : 044 3457 905
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Hinnasto:
H OUSUJEN LYHENNYS / 8€
H IHOJEN LYHENNYS / 5€
H OUSUJEN KA VENNUS / 8-10€
TA KIN LYHENNYS / 10€
PA IDA N KA VENNUS / 7€
TA KIN KA VENNUS / 10€
VETOKETJUN VA IHTO TA KKIIN / 12-14€
VETOKETJUN VA IHTO TA SKUIHIN / 5€
H A MEEN LYHENNYS / 8€
PA IKKA US / 5€
VERHOJEN OMPELU / 10€
M EKON KA VENNUS / 10-12€
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Sudokuja ratkottavaviksi
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Meijän
Lehti
Puolivälinkankaan
suuralueen asukaslehti
2016/2017

Puolivälinkangas,
Pyykösjärvi, Isko,
Takalaanila, Välivainio

Toimituskunta
Elina Haataja-Ilmola
Jani Alatalo
Vesa Ilola
Anne Kippola
Jesse Jouha
Petri Hyyryläinen

Taitto

Jesse Jouha
Petri Hyyryläinen

Julkaisija

Puolivälinkankaan
suuralueen
asukasyhdistys

Paino

Erweko Oy

Jakelu

Oulun Suorajakelu Oy
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RVälivainion Gepappilaa
Siirtolantie 10, 90530 Oulu
puh. 08 520 8888

Meiltä maukkaat

Pizzat
Kebabit
Salaatit
Erikoispizzat
Juomat

Myös kotiinkuljetuksena
Soita ja tilaa!

Kuljetusajat: Ma - Pe 10.30 - 20.30
(max. 7 km) La
11.00 - 20.30
Su
12.00 - 20.30

Tule syömään maistuva

Lounasbuffet
Arkisin 10.30 - 14.00
s
u
o
j
€
8.50
r
a
T

Voit myös varata tilan ryhmille
(myös suuret ryhmät mahdollisia)

Soita & kysy lisää!

Tervetuloa!
MA - PE
LA - SU

10.30 - 21.00
11.00 - 21.00

