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Heipä hei Sinulle lukija! Luet nyt Meijän Lehteä eli 

Puolivälinkankaan suuralueen aluetiedoitetta. Meijän 

Lehti on tehty asukastupa Artturintuvalla, joka 

palvelee Välivainion yritystalossa.

Asukastupamme palvelee alueen asukkaita monilla 

eri tavoin; tuvaltamme löydät ompelimon, 

lounaskahvilan ja ATK-puolen. Asukkaiden ja 

asiakkaiden käytössä on myös asiakaspääte, jolla 

pääsee veloituksetta käymään netissä. Voit myös 

varata tilojamme käyttöösi tilaisuuksia tai kokouksia 

varten, pientä korvausta vastaan.

Asukasyhdistyksemme ylläpitää myös Puoli-

välinkankaan nuorisotaloa, Tuiran uimarannan 

kahvilaa Café Rantsua ja Kioski Holtsikkaa Hollihaan 

liikennepuistossa. Lisäksi ylläpidämme kuntouttavan 

työtoiminnan Kotoa Töihin -ryhmää Välivainiolla 

Siirtolantiellä.
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Artturintupa, Paulaharjuntie 22, 90530 Oulu
puokkaritupa@gmail.com / artturintupa.net

Toimisto 044 3457 906
Ompelimo 044 3457 905
ATKtuki/Media 044 3457 907
Keittiö 044 3457 892

Puokkarin Nuokkari 044 3457 900
Café Rantsu 044 3457 902
Kioski Holtsikka 044 3457 909
Kotoa Töihin 044 3457 908
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Tervehdys Meijän Lehden lukijoille! 

Olemme eläneet koko kevään ja kesän 
poikkeuksellista aikaa täällä kotimaassa kuin koko 
maailmassa koronavirusepidemian vuoksi. Syksy on 
alkamassa tätä kirjoittaessani, epidemia on yhä meillä 
täällä läsnä. Mekin kuten muut toimijat, olemme 
joutuneet sopeuttamaan toimintojamme 
koronarajoituksien vuoksi ja tilanteen eläessä koko 
ajan, sen mukaan on toimintaa pidetty yllä jollain 
tavoin. Keväällä Artturintupakin oli suljettuna 
parisen viikkoa.

Café Rantsun kausi päästiin aloittamaan pandemian 
vuoksi vasta 1.6. alkaen, tarkoitus oli tämä kuudes 
kesäkausi aloittaa jo huhtikuussa, mutta toisin kävi 
siinäkin asiassa.

Yhdistyksemme on ollut mukana Oulu-apu 
-palvelussa auttamassa ihmisiä, tässä vaikeassa 
korona-ajassa. Avun tarve on ollut vaikeimpina 
hetkinä suuri eri puolilla kaupunkia, niinpä 
yhdistykset ja järjestöt yhdistivät voimansa, Oulun 
kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja 
yhteisötoiminnan luotsaamana.

Artturintupamme on toiminut Paulaharjuntien 
tiloissa 3 vuoden ajan, kävijämäärämme ovat 
kasvaneet koko ajan ja olemme kapasiteetin 
äärirajoilla asti. Iso kiitos kuuluu kaikille 
asiakkaillemme, kun olette löytäneet meidän 
palvelut. Lisätilan tarve olisi iso Artturintuvallemme, 
jos sellaiset saisimme, niin voisimme kehittää 
edelleen toimintojamme, sekä työllistää tässä 
vaikeassa työllisyystilanteessa lisää työttömiä 
työelämän alkuun ja laajentaa mm. 
oppisopimustyöllistämistämme.

Artturintuvan tiloista löydät niin lounaskahvila, 
ompelu, toimisto, ym. palvelut, myös 
asiakaspäätteellä voit käydä maksamassa vaikka 
laskuja tai muuten vain netin ihmeellisessä 
maailmassa. Tervetuloa ihan jokainen tutustumaan ja 
käymään arkisin Artturintuvalla ja nauttimaan 
edullinen kotiruokalounaamme.

Yhdistyksemme pyörittää useampaa toimipistettä: 
Asukastupa Artturintupaa, Puokkarin Nuokkaria, Café 
Rantsua ja kioski Holtsikkaa lasten liikennepuistossa 
sekä kuntouttavan työtoiminnan ryhmää Kotoa 
Töihin. ”Nuorisopuolella” on meillä myös STEA-hanke 
toiminut useamman vuoden ajan. Café Rantsua 
luotsaamme jo kuudetta kesää perinteiseen tyyliin. 
Tuiran uimarannan kaavamuutos etenee hiljalleen, 
mutta jatkamme näillä näkymin huhtikuussa 2021 
Café Rantsun toimintaa, joten tervetuloa kaikki 
edullisille ostoksille ja viihtymään Tuiran uimalaan.

Vuonna 2020 työllistäminen palkkatuen avulla on 
jatkunut ja määrärahoja on riittänyt palkkatuki 
työllistämiseen. Kiitos Oulun kaupungille myös 

kuntalisien ajan-mukaistamisesta, iso askel joka 
helpottaa yhdistysten työllistämistoimenpiteitä, vielä 
viilauksia tarvitaan toimijoille tulevaisuudessa myös 
kuntalisiin. Pyrimme luomaan jatkuvasti myös 
polkuja työntekijöille eteenpäin työmarkkinoille ja 
kouluttautumiseen mm. tässä oppisopimuskuviot 
ovat mukana voimakkaasti.

Tänäkin 2020 vuonna olemme työllistäneet 
palkkatuella jopa vuotta 2019 enemmän, sekä 
muillakin työllistämisen muodoin työllistämisemme 
määrä on noussut, haluamme olla mukana 
helpottamassa Oulun kaupungin vaikeaa 
työttömyystilannetta. Lisäksi yhdistys työllistää myös 
tänäkin vuonna noin 60-70 kesäsetelinuorta töihin eri 
toimipisteisiimme. Aikuisia työllistimme vuonna 2019 
75 henkilöä eri työllistämisen muodoin.

Asukasyhdistys mielellään vastaanottaa kehitysideoita 
sekä aktiiveja mukaan yhdistykseen, näin voimme 
yhdessä vaikuttaa ja viedä asioita eteenpäin. 
Tervetuloa siis mukaan rohkealla mielelläsi 
tutustumaan Artturintupaan ja muihin 
toimipisteisiimme. Allekirjoittanutta voi lähestyä 
kaikenlaisissa kysymyksissä ja mieltä askarruttavissa 
asioissa, koskien yhdistyksemme toimintaa. Minulle 
siis voi pirauttaa tähän numeroon 040 5757047 tai 
käyppäs tuvalla tarinoimassa.

Haluan sydämestäni kiittää koko yhdistyksen 
henkilökuntaa näinä aikoina, todella urheasti ja 
hienosti on henkilökunta joustanut ja taipunut eri 
käänteissä tänä korona-aikana. 
Kiitän myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä 
erityisesti Oulun kaupunkia, monessa hyvässä 
vastaantulossa yhdistystämme kohtaan.

Minulla on ollut hieno tiimi, ihania tukijoita, kiitän 
myös hallitusväkeä hyvästä yhteistyöstä vuonna 
2020. Yhdessä selviämme tästä vaikeasta 
koronaepidemia-ajasta, tukemalla toisiamme ja 
luomalla valoa tulevaisuuteen, kyllä tämä 
”pirulainen” voitetaan vielä!

Toivotan kaikille sydämestäni tsemppiä näinä aikoina 
sekä hyvää alkanutta syksyä ja talven odotusta. 

Jani Alatalo
Yhdistyksen puheenjohtaja
Puolivälinkankaan suuralueen Asukasyhdistys ry
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Ompelupalvelu

ATK-tuki

Artturintuvan ompelimossa ommellaan 
monipuolisesti! Paikkauksia, lyhennyksiä, 
pidennyksiä ja tavallisia vaatteiden 
korjaustöitä. Vetoketjujen vaihdot 
onnistuvat näppärästi, nopeammin jos 
asiakas tuo vetoketjun mukanaan.

Korjausompelun lisäksi ompelijamme 
tekevät sisustustöitä sekä kierrätys- 
materiaaleista kaikenlaisia tekstiilituotteita. 
Kangaskasseista essuihin ja pieniin 
pehmoleluihin tai vaikkapa lasten 
vaatteisiin.

Teemme myös tilaustöitä pyynnöstä!

p. 044 3457 905

Tarvitseeko tietokoneesi päivitystä? 
Reistaileeko tabletti tai älypuhelin? 
Tuo laitteesi meille! Avustamme, huollamme 
ja opastamme tietotekniikan kanssa. 

Teemme myös kotikäyntejä! Alueemme 
(Puolivälinkangas, Välivainio, Takalaanila, 
Pyykösjärvi, Isko) ulkopuolisilta käynneiltä 
veloitamme lisäksi pienen 
matkakorvauksen. 

p. 044 3457 907
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Voit varata Artturintuvan tiloja erilaisia 
tilaisuuksia tai kokouksia varten. Pyynnöstä 
myös AV-laitteet, kahvit/teet sekä pullat ja 
kahvileivät pientä korvausta vastaan.

Soita ja kysy lisää!
Toimiston puhelin: 044 3457 906 
Arkisin klo 9.00-14.00

Oulun kaupungin hallinnoima asiakaspääte 
on käytössä asiakkaillemme Artturintuvan 
aukioloaikoina. Voit surffata netissä, 
maksella laskuja, lukea päivän uutisia tai 
vaikkapa tulostella papereita.

Tarjoamme arkisin maistuvan 
kotiruokalounaan aina niin kauan kun 
ruokaa riittää. Lounas sisältää lämpimän 
ruuan lisäksi ruokajuoman, leivän ja 
levitteen, kahvin sekä salaatin tai jälkiruoan.
Lounaan hinta 6 euroa, lastenannos 3 euroa.

Lounaan hinta työttömille 3 euroa tiistaisin 
sekä torstaisin. Myymme lounasajan jälkeen 
saman päivän ruokaa kotipakettiin 3 euron 
hintaan, mikäli sitä on jäänyt yli. 
Pakastimesta edellispäivien ruuat 2 euroa.

Meillä on käytössä myös tuvan oma 
lounaspassi sekä lounasliput. Lounaspassiin 
leiman saa normaalihintaisista lounaista. 
Yhdestoista ateria passilla on ilmainen!

p. 044 3457 892

Lounaskahvila

Tilanvaraus/Asiakaspääte

Juhlistimme Artturintuvalla juhannusta 
pitämällä tuvan perinteisen grillipäivän! 
Laitoimme porukalla tuvan eteen katoksen 
pystyyn ja keittiön väki pääsi pihalle 
grillailemaan kaasugrillillä päivän lounaan. 

Aluksi meinasi sää huolettaa, sillä päivälle 
oli luvattu ukkosta ja sadetta. Onneksi toisin 
kävi ja kokkimme saivat grillailla eväät 
leppoisassa ja aurinkoisessa säässä. Päivä toi 
tuvalle paljon nälkäisiä asiakkaita. Keittiö oli 
varautunut hyvin herkuttelijoiden määrään 
ja ruokaa riitti koko päivälle.

Tarjolla oli porsaan ulkofileepihvejä ja 
grillimakkaraa. Lihojen lisäksi oli tehty 
pastasalaattia, vihreää salaattia ja coleslaw-
salaatti. Kaikki lounastajat lähtivät vatsat 
täynnä ja hyvillä mielin grillipäivän jälkeen.
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Tuiran uimarannan tuttu kahvila 
Café Rantsu avattiin tänä vuonna vasta 
kesäkuun alussa. Kahvilaa alun perin 
suunniteltiin avattavaksi jo aprillipäivänä 
eli ensimmäinen huhtikuuta, mutta 
koronakriisin ja poikkeustilan alkaessa 
maaliskuussa, jouduimme myöhäistämään 
Rantsun avaamista.

Kesäkuussa koronakaranteeniin kyllästynyt 
väki pääsi taas nauttimaan Café Rantsun 
kuumasta kahvista, kylmästä jäätelöstä ja 
lämpimästä palvelusta. Avasimme kahvilan 
pienin muutoksin aiempiin vuosiin 
verrattuna; kassan eteen asennettiin iso 
pleksilasi, korona-ajan ohjeistukset 
laitettiin esille joka puolelle ja käsidesiä 
laitettiin saataville useaan eri paikkaan.

Uimarannan asemakaavan muutos tulevina 
vuosina vaikuttaa myös Café Rantsuun; 
kahvilarakennus tullaan luultavasti 
purkamaan. Puolivälinkankaan suuralueen 
Asukasyhdistys Ry kuitenkin saa näillä 
näkymin pitää Café Rantsua 
kahvilarakennuksessa aivan loppuun asti.

Kuuma� kahvi�,
kylmää jäätelöä

Café Rantsua pidetään tänä vuonna pitkälle 
syksyyn avoinna, myöhästyneen kesäkuun 
avaamisen vuoksi. Tavoitteena olisi pitää 
kahvila auki lokakuun loppuun saakka. 
Olemme valitettavasti joutuneet perumaan 
tämän vuoden Riemua Rantsussa 
-tapahtuman, mutta järjestämme 
lokakuussa yhden pienen korvaavan 
tapahtuman. Tiedoitamme tapahtumasta 
myöhemmin, pysytään kaikki korva höröllä!

  Holtsikka palvelee
lasten liikennepuistossa

Café Rantsua pitää Puolivälinkankaan 
suuralueen Asukasyhdistys ry.
Vapaa-aikaa, hyvinvointia, viihtyvyyttä ja 
yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, jota 
ylläpitää yleishyödyllinen yhdistys. 
Kahvilassa on tarjolla normaalit 
kahvilatuotteet (ei tupakkaa, ei alkoholia).

Teemme yhteistyötä Oulun rantasaunaseura 
ry:n sekä Oulun talviuimarit ry:n kanssa.

Koskitie 58, 90500 Oulu
Puh. 044 3457 902 / 040 5757 047

facebook.com/CafeRantsu/
instagram.com/caferantsu/
artturintupa.net/rantsu-2/
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Hollihaan lasten liikennepuistossa toimiva 
kioski Holtsikka tarjosi tänäkin vuonna 
liikennepuiston kävijöille mukavan 
taukopaikan polkuautoilun lomassa. Puisto 
noudatti poikkeusajan säädöksiä millä 
rajoitettiin kävijöiden määrää. Alkuvuodesta 
suunnittelimme Holtsikan yhteyteen erillistä 
jäätelökioskia, jonka jouduimme 
valitettavasti perumaan poikkeustilanteen 
vuoksi. Holtsikka sai kuitenkin pitää 
pikkuisen luukkunsa auki tänäkin vuonna.

Kesäkuussa kioskia avatessa haasteita tarjosi 

muun muuassa alueella tapahtuneet katujen 
nimien muutokset. Viimevuotinen 
osoitteemme Rantakatu 19 oli muuttunut 
muotoon Kuusiluodonkatu 18. Myös kioskin 
sisälle eksyneet ampiaiset tarjosivat 
päänvaivaa Holtsikan henkilökunnalle.

Kioskin henkilökunta sai myös työn lomassa 
kuulla hauskoja letkautuksia pieniltä 
asiakkailta, joista mieleen jäi parhaiten 
"Miltä tuo cola maistuu?".

Holtsikka tarjosi tänä kesänä pienille ja 
isoille kävijöilleen kahvia, makeisia, 
irtojäätelöä sekä tavallisia jäätelöitä ja 
virvokkeita. 

Kioski Holtsikkaa pitää Puolivälinkankaan 
suuralueen Asukasyhdistys ry. 

Kuusiluodonkatu 18, 90120 Oulu
(lasten liikennepuistossa Hollihaassa)
Puh. 044 3457 909 / 040 5757 047

artturintupa.net/holtsikka/

  Holtsikka palvelee
lasten liikennepuistossa
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Ei voi olla eksyksissä, 
jos ei kiinnosta mihin ollaan menossa

[suomalainen sananlasku]

Eilinen mustikkareissu tarjosi minulle 
oivan mahdollisuuden hiljentyä pohtimaan 
arvomaailmaa.  Välillä pilvien kulkua 
taivaalta katsellessa on hyvä muistaa, että 
pää saa olla välillä pilvissä, kunhan jalat 
ovat tukevasti maassa. Ihmisten 
arvomaailma on muuttunut korona-
epidemian myötä. Halu auttaa tai 
hyväksyminen että jossain elämän 
vaiheessa me kaikki tarvitsemme 
toistemme apua, on tullut näkyvämmäksi 
kuin koskaan ennen. Minulle metsä tarjosi 
oivan mahdollisuuden miettiä oman työni 
arvomaailmaa. Ilokseni huomasin, että 
teemme alueellamme töitä juuri 
arvomaailmamme mukaan: 
Asiakaslähtöisyys, rehellisyys, 
suvaitsevaosuus, lojaalisuus, kunnioitus, 
kuuluksi tuleminen, osallisuus, 
oikeudenmukaisuus, yhteiskunnallinen 
vastuu, tasa-arvo, avoimuus. Näitä pystyi 
noukkimaan monitahoisesta toimin-
nastamme kuin mustikoita ämpäriin. 

Nuorisotoimintamme työskentelee arvoja 
kunnioittaen  
Kesä mennä hurahti nopeasti. Tyytyväisinä 
voimme todeta, että kuten aiempinakin 
vuosina pystyimme tarjoamaan nuorille 
monitahoista toimintaa ja ennen kaikkea 
pystyimme työllistämää kesäsetelillä 25 
nuorta. Näimme monta tähtitarinaa 
nuorten osallisuuden kasvusta ja 
pystyimme tapamme mukaan tarjoamaan 
työharjoittelupaikan juuri niille nuorille, 
joilla oli, syystä tai toisesta, vaikeus saada 
itselleen kesäsetelipaikkaa. 

Eväsleipien ja metsäkahvin lomassa 
mieleeni tuli Kunnaksen runo tunteellisista 
siileistä. Juuri näitä siilen tapaisia nuoria 
kohtasimme useamman kesän aikana.
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Sumo-hankkeemme toimii kulttuurisia 
arvoja kunnioittaen
Keväällä alkanut Sumo-hankkeemme pääsi 
oikein kunnolla vauhtiin kesällä ja 
pystyimme tukemaan maahanmuuttaja 
perheiden tarpeita juuri heidän 
tarvitsemallaan tavalla.  Sumo (supporting 
mothers) on EU:n solidaarisuusjoukkojen 
rahoittama projekti, joka toteutetaan v. 
2020-2021. Sumo tukee vanhemman 
työllistymistä tarjoamalla maksutonta 
lastenhoitoa määräajan. Sumoprojekti.com 

Oulu-apu oli yhteinen voimanponnistus
Yhteistyö seurakunnan ja Oulu-avun kanssa 
avasi meille uusia toimintamalleja ja 
saimme olla tekemässä loistavaa yhteistyötä 
heidän kanssaan. Autoimme tehokkaasti 
koronapandemian aikana kotona asuvia 
ikäihmisiä ja kaikkia apua tarvitsevia 
toimimalla yhtenä lämpimän ruoan 
jakopaikkana. Saimme kuulla monta 
riipaiseva tarinaa minkä epidemia oli 
nostanut esiin. 

Meijän Lehti 1/20208
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Tarjosimme lapsille ja nuorille koko loman 
ajan paikan, jossa voi turvallisesti tavata 
kavereita ja viettää vapaa-aikaa. 
Koronaepidemian takia useimpien lasten ja 
nuorten kesänviettopaikka oli nuorisotalo 
ja sen lähialueen pihat ja puistot. 
Pystyimme tarjoamaan myös pieni-
muotoista leiritoimintaa. Monikulttuuriset 
kerhot jatkoivat toimintaa koko kesä-
kauden. Perjantai-iltojen jatketut 
aukioloajat toivat ajoittain jopa jonoja
oven taakse, meidän huolehtiessa, ettei 
kokoontumisrajoitukset ylity.

Syksyn tehdessä eittämättä tuloaan 
aloitamme yhteistyön myös talon muiden 
toimijoiden kanssa. Teemme työtä suurella 
sydämellä koko alueellamme. Toiminta-
kulttuurimme mukaan haluamme nuorten 
kävijöiden lisäksi tukea koko perhettä. 
Palaamme uuteen normaaliin arkeen 
toiveikkaina ja intoa täynnä. Nuoriso-
toiminnassamme on huipputiimi, jolle 
haluan antaa kiitokseni. Jokaisen työpanos 
on ollut merkityksellinen ja tärkeä. On 
hienoa saada olla tiimissä mukana.

Vielä on kuitenkin aikaa piipahdella 
metsässä, kuuntelemassa tuulen huminaa ja 
ihailemassa luonnon kauneutta.

Mennään siis metsään muistaen että niin 
metsä vastaa kuin sinne huudetaan!

Aivan huippu syksyä kaikille. Tavataan 
nuokkarilla. 

Terveisin Elina Haataja-Ilmola/
Nuorisotoiminnan tiimiesimies
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Ristikko on tehty asukasyhdistyksen eri palveluita ajatellen.

    helppo    keskivaikea haastava

Aivopähkinöitä
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YYrriittyykksseessii  mmaaiinnooss  
ttäähhäänn??

OOttaa  yyhhtteeyyttttää!!

meijanlehti@gmail.com / 044 3457 907

http://www.oulunodessa.fi/
http://www.liiketilavuokraus.fi/

