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Tervehdys kaikille lehden lukijoille!
Artturintupamme on toiminut Paula-
harjuntien uusissa tiloissa nyt reilun 
vuoden ajan. Tupamme kävijämäärät ovat 
kasvaneet jopa kapasiteettinsa äärirajoille 
asti. Kiitos asiakkaille, että olette todella 
löytäneet meidän palvelut sankoin jou-
koin. Pyöritämme kolmea toimipistettä: 
Arttunrintupaa, Puokkarin Nuokkaria ja 
Café Rantsua (kesäkahvila).

Yhdistyksessä syysaika sekä vuoden 
päättyminen on aina kiireistä aikaa: on 
vuosikokousta, uusien suunnitelmien 
tekemistä/rekrytointia seuraavalle vuo-
delle, toimintaa pitää suunnitella, kehit-
tää, laatia budjettia jne. Myös olla korvat 
höröllä uusista palkkatuki-kuntalisä lin-
jauksista.

Artturintuvan tiloista löydät niin 
lounaskahvilan, ompelupalvelun, toimis-
ton ym. palvelut. Lisäksi asiakaspäätteellä 
voit käydä maksamassa vaikka laskuja tai 
muuten vain pyöriä netin ihmeellisessä 
maailmassa. Uusi osoite on siis Paula-
harjuntie 22, 1 krs. Välivainiolla. 
Tervetuloa ihan jokainen tutustumaan ja 
käymään Artturintuvalla sekä nauttimaan 
edullinen kotiruokalounas.

Kesä meni täydessä työntouhussa, ja 
varsinkin Café Rantsun toiminta 
hellekesänä piti meidät todella kiireisenä. 
Café Rantsu toimi meidän luotsaamana 
neljättä kesäkautta. Valtion työllistä-
misrahojen tiukentaminen yhdistyksille 
uhkasi jopa toimintojamme, mutta 
sisukkaasti saimme todella helteisen 
kesäkauden pyöritettyä jälleen kaikille 
Oululaisille ja muillekin tutuksi tullutta 
Tuiran uimalan Café Rantsua. Mitä 
seuraava kesä 2019 tuo tullessaan, siitä 
tiedotamme kotisivuillamme aikanaan.

Tänäkin 2018 vuonna olemme työl-

listäneet jopa vuotta 2017 enemmän eri 
työllistämistoimenpitein, pelkästään kesä-
setelinuoria yhdistys työllisti 56 henkilöä.

Asukasyhdistys mielellään vastaan-
ottaa kehitysideoita sekä aktiiveja mukaan 
yhdistykseen, voimme yhdessä vaikuttaa 
ja viedä asioita eteenpäin. Tervetuloa 
tutustumaan tupaamme ja muihin 
toimipisteisiimme.

Sääntömääräinen syyskous oli 
meillä marraskuun puolenvälin paikkeilla, 
hallitus kasvoi usealla jäsenellä ja 
allekirjoittanut jatkaa puheenjohtajana 
vuonna 2019. Minua voi lähestyä 
kaikenlaisissa kysymyksissä ja mieltä 
askarruttavissa asiossa koskien yhdistyk-
semme toimintaa. Minulle siis voi 
pirauttaa tähän numeroon 040 5757 047 
tai käyppäs tuvalla tarinoimassa.

Haluan sydämestäni kiittää koko 
yhdistyksen henkilökuntaa, saimme 
hienosti luotsattua kaikki toimintayk-
sikkömme läpi vuoden 2018. Kasvoimme 
jälleen yhdistyksenä voimakkaasti ja 
toimintamme kehittyi. Kiitokset vuodesta 
2018 kaikille yhteistyökumppaneillemme!

Minulla on ollut hieno tiimi, ihania 
tukijoita, kiitän myös hallitusväkeä 
hyvästä yhteistyöstä vuonna 2018 ja 
toivotan uuden hallituksen tervetulleeksi 
toimintaan mukaan vuonna 2019.

Toivotan kaikille Rauhallisen Hyvää 
Joulunaikaa sekä Menestyksellistä Uutta 
Vuotta 2019!

Jani Alatalo
Yhdistyksen puheenjohtaja

Puolivälinkankaan suuralueen 
Asukasyhdistys ry.

Puheenjohtajan 
terveiset lukijoille!



Rantsussaiemu
a

Elokuun 26. päivä Rantsussa vietettiin 
riemun täyteistä päivää. Päivä alkoi 
lupaavasti auringon pilkehtiessä pilvien 
raosta, samalla kun Finnoste aloitteli 
alkusammutusharjoituksiaan. Samaan 
aikaan nenään leijaili herkullisten 
makkaroiden tuoksu ja taustalla saattoi 
kuulla pop cornien innokkaat poksah-
telut.

Riemastuneita katseita ja hymyjä 
saattoi nähdä myös pomppulinnalta, 
hälytysajoneuvojen kyydeistä sekä 
kasvomaalauspisteeltä. Pian nämä pisteet 

kuitenkin 

hiljentyivät, kun lavalle astui taikuri 
Roope Ylitalo. Hassun hauskat taiat saivat 
aikaan paljon naurua ja riemun-
kiljahduksia. Esityksen päätteeksi taikuri 
loihti halukkaille  taidokkaita ilmapallo-
hahmoja.

Yhtäkkiä taivas alkoi näyttää melko 
uhkaavalta ja samassa taivas repesi, vaan 
sepä ei seuraavaksi esiintynyttä bändiä 
haitannut. Standby-bändi esiintyikin 
terassin katoksen alla. Bändi soitteli 
tuttujen kappaleiden covereita ja loppu- 
päivä soljuikin letkeissä tunnelmissa 
kuunnellen mukavia sointuja.

Sateesta huolimatta kaikki sujui 
mallikkaasti. Nälkäisiin suihin meni 

hyvä määrä makkaraa, pop 
cornia ja erinäisiä 

kahvilatuotteita. Lapsi-
perheille suunnattu 

tapahtuma oli erit-
täin tykätty ja 
onnistunut.
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Yhdistys työllistää

Asukasyhdistys tarjoaa monipuolisia 
työtehtäviä erilaisissa toimipisteissä 
välityömarkkinaperiaatteella. Olemme 
kolmannen sektorin työnantaja, joka 
harjoittaa sekä yleishyödyllistä toimintaa 
että pienimuotoista elinkeinotoimintaa. 

Yhdistyksessä voi työllistyä 
lukuisten erilaisten väylien kautta: 
kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, 
työharjoittelu ja vapaaehtoistyö ovat meil-

lä tuiki tavallisia työllistymisen muotoja. 
Artturintuvalla on mahdollista työllistyä 
myös palkkatukiperusteisesti. Kesäisin 
työllistämme nuoria myös kesätyösete-
lillä. 

Vuonna 2018 yhdistys työllisti eri 
työllistämismuodoin yhteensä 144 hen-
kilöä, joista 56 oli kesäseteliläisiä.

Kiinnostuitko? Lue lisää: 
www.artturintupa.wordpress.com/toita/

Heinäkuussa 2018 luontoäiti löi 
ennätyshelteet Tuiran uimarannalle. 
Ennätyslukemista saatiinkin nauttia, ja 
kärsiä, monen monituista viikkoa. 

Uimaranta keräsi väkeä useana 
päivänä viikossa. Lämmin sää houkutteli 
ihmisiä polskimaan, pelailemaan ulko-
pelejä ja ottamaan aurinkoa. Kahvilan 
kävijämäärä kohosikin tuolloin ennen-
näkemättömiin lukemiin. Jäätelöpalloja 
pyöriteltiin tiuhaan tahtiin, kahvin-
keittimet porisi yhtenään keittäen mau-
kasta kahvia ja uuni lämpeni jatkuvasti 
paistaen herkullisia voisilmäpullia. 

Asiakkaat saivatkin nauttia 
erinomaisista kahvilatuotteista pitkälle 
syksyyn. Café Rantsu palveli nimittäin 
aurinkoisesti aina syyskuun loppuun asti.

Café Rantsu
Vapaa-aikaa, hyvinvointia, viihtyvyyt-
tä ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimin-
taa, jota ylläpitää yleishyödyllinen yh-
distys. Kahvilassa on tarjolla normaalit 
kahvilatuotteet (ei tupakkaa, ei alko-
holia). 

Teemme yhteistyötä Oulun Sauna-
seura ry:n sekä Oulun Talviuimarit 
ry:n kanssa.

Koskitie 58, 90500 Oulu
facebook.com/CafeRantsu/
artturintupa.wordpress.com/rantsu-2/
instagram.com/caferantsu/

Kahvilaa koskevat tiedustelut:
Jani Alatalo 040 5757 047
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Puolivälinkankaan suuralueen Asukasyhdistys ry:n jäsenenä pääset vaikuttamaan 
yhdistyksen asioihin asukasyhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen jäsenenä nautit 
vaihtuvista eduista, kuten alemmista hinnoista. Täytettyäsi yhteystietolomakkeen 
Artturintuvalla ja maksettuasi jäsenmaksun käteisellä tai kortilla, saat jäsenetuna yhdet 
pullakahvit Artturintuvalla.

Voit myös liittyä yhdistyksen jäseneksi maksamalla 
jäsenmaksun verkkopankissa alla olevilla tiedoilla.

Saaja: Puolivälinkankaan As.Yhd. ry
Tilinumero: FI16 5490 0720 1254 63
Viesti: Jäsenmaksu 2018, nimi, osoite, sekä mahdollinen 

puhelinnumero ja sähköposti
Summa: 1,00 €

Voit myös tukea meitä lahjoittamalla vapaaehtoisen summan yhdistyksen tilille. 
Kiitos!

Jäsenrekisterin rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa: 
artturintupa.wordpress.com/rekisteriseloste

Haluatko liittyä asukasyhdistyksen jäseneksi?

Nuorisotalo
Nuokkari on ilmainen paikka, jossa lapsi 
voi viettää päivän turvallisesti aikuisten 
seurassa: leikkien, pelaillen, askarrellen 
ja touhuten. Nuorille on myös mukavaa 
avointa vertaispuuhaa. Nuorisotilalla 
toimivat tällä hetkellä Paulaharjun 
koulun kolme opetusryhmää aamu-
päivisin, päivähoito aamuisin, iltapäivä-
toimintaa järjestää Oulun Rotuaarin 
pallo (ORPa ry.) sekä avointa toimintaa 
alueen lapsille ja nuorille Puolivälin-
kankaan asukasyhdistys ry. Muita 
toimijoita ovat Oulun kiipeilyseura, 4H 
ja OMAKE ry sekä Vuolle. Satunnaisia 
tilavuoroja on saatavilla. Puolivälin-
kankaan salia on mahdollista varata 
majoituskäyttöön viikonloppuisin.

Puokkarin nuokkari on avoinna: 
pienille ma-pe klo 14:00-16:30
isoille ma-to klo 15-20 ja pe 17-23/24
Satunnaisesti lauantaina. Seuraa somessa!

Puhelin: 044 3457 900 
Snapchat: puokkarinnuke
Facebook ja Instagram:Puokkarinnuokkari

Artturintupa
 
Toivotamme tervetulleeksi jokaisen 
kiinnostuneen ja innostuneen. Asukas-
tuvalla voi käydä lounastamassa, juo-
massa kupin kahvia ja nauttia koti-
pullasta, lukea päivän lehdet sekä 
surffailla netissä. Toimistosta tulostus, 
kopiontipalvelut, sekä jäseneksi liitty-
minen. Tuvalla toimii lisäksi ompelu-
palvelu ja Meijän Lehden toimitus. 
Mikäli haluat varata tiloja yksityis-
tilaisuuksiin niin se järjestyy, kilauta siis 
meille.

Tupa on avoinna 
ma-to 8:00-15:00 ja pe 8:00-14:00

Toimisto: 044 3457 906
Ompelimo: 044 3457 905
Aluelehden toimitus: 044 3457 907
Keittiö: 044 3457 892
Hallituksen pj: 040 5757 047

www.artturintupa.wordpress.com

Mielikintie 7, 90550 Oulu
Puolivälinkangas

Paulaharjuntie 22, 90530 Oulu
Välivainion yritystalon pääty

Artturintuvan palvelut
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Lounaskahvila
 
Tarjoilemme joka arkipäivä maittavan 
kotiruokalounaan edulliseen hintaan. 
Lounas sisältää lounasannoksen, ruoka-
juoman, leivän ja levitteen, kahvin, sekä 
salaatin tai jälkiruoan! Lounaskahvilassa 
tarjolla myös herkullista pullaa sekä 
tuoretta kahvia.

Lounas päivittäin kello
 10:30 - 13:00

Lounas 6,00 €
Lounas lapsille 3,00 €

Lounas työttömille sekä 
vähävaraisille maanantaisin, 
tiistaisin ja torstaisin 3,00 €.

Meiltä myös lounaspassit 
sekä lounaslippusarjat!

Ruokalistan löydät osoitteesta: 
www.artturintupa.wordpress.com/
2016/07/29/ruokalista/

Keittiö: 044 3457 892

Ompelimo
 
Taitavat ompelijamme hoitavat lyhen-
nykset, kavennukset, paikkaukset sekä 
vetoketjujen vaihdot edullisesti.

Koko hinnaston löydät osoitteesta: 
www.artturintupa.wordpress.com/
2015/08/06/ompelu-palvelu/

Ompelimo: 044 3457 905

Artturintuvan palvelut

Esimerkkejä hinnoista (alkaen):

Housujen lyhennys 8-15 €
Takin lyhennys 15-25 €
Hameen lyhennys 8-15 €
Mekon lyhennys 10 €

Vetoketjujen vaihto
Taskuihin 8-12 €

/ tasku
Housuihin 10 €
Takkiin vuoriton 16-18 €
Takkiin vuorilliset 16-22 €

ATK-apu ja -ohjaus 10€ /1. tunti, 
sen jälkeen 
5 € / 30 min

Alueemme (Puolivälinkangas, Väli-
vainio, Takalaanila, Pyykösjärvi, Isko) 
ulkopuolisilta käynneiltä veloitamme 
lisäksi pienen matkakorvauksen.

ATK- ja asiakaspalvelu
Asukastuvallamme on käytössä asiakas-
tietokone internetyhteydellä, toimistos-
tamme tulostus, kopiointi ja laminointi 
pientä korvausta vastaan.

Lisäksi tarjoamme apua sekä ohjausta 
erilaisiin tietoteknisiin ongelmiin. 
Teemme myös kotikäyntejä tarvittaessa.

Lue lisää osoitteesta:
www.artturintupa.wordpress.com/
2017/07/17/atk-ja-asiakaspalvelu/

tai soita ja kysy lisää: 044 3457 906

Hinnasto (jäsenhinta) kpl:     

A4 laminointi  1,00 € 
Mustavalkoinen tuloste 0,20 € (0,10 €)
Värillinen tuloste  0,50 € (0,40 €)
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YYRRIITTYYKKSSEESSII  
MMAAIINNOOSS  TTÄÄHHÄÄNN??

OOTTAA  YYHHTTEEYYTTTTÄÄ!!
meijanlehti@gmail.com / 044 3457 907


