
MMeeiijjäänn
lleehhttii2022

P UO L I V Ä L I N K A N K A A N   S U U R A L U E E N  A L U E T I E D O T E

Puolivälinkangas         Välivainio         Pyykösjärvi         Takalaanila        Isko



Meijän Lehti

Puolivälinkankaan 

suuralueen aluetiedote

2022

Toimitus & taitto

Juhani Leskinen

Ville Väisänen

Reima Kurttila

Jani Alatalo

Elina Haataja-Ilmola

Julkaisija

Puolivälinkankaan 

suuralueen 

Asukasyhdistys ry

Paino

PunaMusta Oy

Jakelu

Kaleva Media

Painosmäärä

5200 kpl

Levikki

5050 kpl

TTeerr��eettuulloo��  

AArrttttuurriinnttuuvvaallll��!!

Heipä hei Sinulle lukija! Luet nyt uutta 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 Hollihaan liikennepuiston 

Kioski Holtsikkaa. Uutena toimipisteenä vuodelle 

2022 saimme pidettäväksi myös Patosillan kupeeseen 

Pingviini-jäätelökioskin. Lisäksi ylläpidämme 

kuntouttavan työtoiminnan Kotoa Töihin -ryhmää  

Artturintuvan yhteydessä.

Lisätietoja yhteistyötoiminnasta: https://
www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta
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Tervehdys Meijän Lehden lukijoille! 

Meijän Lehti julkaistaan pienen koronatauon jälkeen 
lukijoillemme.

Yhdistyksemme ei ole jäänyt laakereilla lepäämään, 
vaan töitä on tehty hartiavoimin ja yhteen hiileen on 
vaikeuksienkin äärellä puhallettu. Iso kiitos 
mahtavalle asiakaskunnallemme siitä, että
olette käyttäneet palvelujamme ja olemme näin 
voineet mennä vaikeassa tilanteessa eteenpäin.

Koronapandemian pitkittyminen on ollut riesana, 
kuten myös talvella sattuneet kaksi
murtoa Artturintuvallamme, jotka uhkasivat 
lamauttaa jopa koko toimintamme olemassaolon. 
Kiitos asiakkaillemme, kun tuitte meitä vaikeassa 
tilanteessa. Kiitos myös pienkeräystilillemme 
lahjoittaneille henkilöille.

Yhdistyksemme toiminta laajenee iloksenne jälleen. 
Avaamme uuden toimipisteen
Pingviini jäätelökioskin patosillan Tuiran puoleiseen 
päähän. Tervetuloa nauttimaan kioskimme 
herkullisista jäätelöannoksista!

Artturintupamme sai tarvitsemaansa lisätilaa 
seinämme takaa ja saimme lisätilat käyttöön
heti vuoden 2021 alusta. Avarsimme myös 
ruokasalimme tiloja purkamalla väliseinän pois.
Uudet ja vanhat tilat yhdistettiin seinään tehdyllä 
oviaukolla. Henkilökuntamme
ahersi joulun välipäivinä, jotta tupamme sulkuaika 
jäisi mahdollisimman lyhyeksi.

Kiitos Oulun kaupungille lisätilojemme rakentamisen 
mahdollistamisesta. Yhteistyökuvioilla saimme 
tämänkin toteutettua työllistämisen parantamiseksi 
sekä asiakkaiden yhteisöllisyyden tarpeiden 
täyttämiseksi.

Artturintuvan tiloissamme on lounaskahvila, 
ompelupiste, ATK-asiakastuen palvelut, yhdistyksen 
toimisto sekä kuntouttavan työtoiminnan 
ryhmäpalvelut. Voit myös käydä asiakaspäätteillä 
vaikka maksamassa laskuja.Toivotankin jokaisen 
tervetulleeksi käymään Artturintuvalla tutustumassa 
ja nauttimassa vaikkapa edullisen 
kotiruokalounaamme.

Yhdistys pyörittää ja ylläpitää myös muuta toimintaa 
Oulun kaupungin alueella, kuten Puokkarin 
Nuokkaria, Café Rantsua sekä Kioski-Holtsikkaa 
lasten liikennepuistossa. 

Café Rantsua luotsaamme jo kahdeksatta kautta 
perinteiseen tyyliin. Avasimme kauden jo 
maaliskuussa jatkuen aina lokakuulle asti. Tuiran 
uimarannan kaavamuutos etenee hiljalleen, mutta 
jatkamme siitä huolimatta Café Rantsun toimintaa 
kesällä 2022, joten tervetuloa tutustumaan ja 
viihtymään Tuiran uimalaan!

Pyrimme myös luomaan jatkuvasti työntekijöille 
polkuja eteenpäin työmarkkinoille ja 
kouluttautumiseen, oppisopimuskuviot sekä 
opinnollistamisen polut ovat tässä mukana 
tehokkaasti.

Vuonna 2021 työllistäminen palkkatuen avulla on 
jatkunut voimakkaana. Meillä on ollut ennätysmäärä 
palkkatukilaisia töissä, jonka on mahdollistanut 
toiminnan laajentuminen edelleen ja hyvä palkkatuen 
määrärahatilanne valtion taholta.

Lisäksi teemme yhteistyötä eri koulujen kanssa 
työssäoppimisjaksojen parissa, toteutamme 
työkokeiluja ja panostamme kuntouttavan 
työtoiminnan ylläpitämiseen yhdessä kaupungin 
kanssa. Haluamme olla mukana helpottamassa Oulun 
kaupungin vaikeaa työttömyystilannetta. 

Yhdistys tarjoaa myös paljon kesätyösetelipaikkoja 
nuorille: kesäkaudella työllistämme kesäsetelillä 60-
70 nuorta eri toimipisteissämme.

Asukasyhdistys vastaanottaa mielellään kehitysideoita 
sekä aktiiveja mukaan yhdistykseen. Näin
voimme yhdessä vaikuttaa ja viedä asioita eteenpäin. 
Tervetuloa siis mukaan rohkealla mielellä!
 
Allekirjoittanutta voi lähestyä kaikenlaisissa 
yhdistyksemme toimintaa koskevissa kysymyksissä ja 
mieltä askarruttavissa asioissa. Minulle voi siis 
pirauttaa numeroon 040 5757047, tai käydä tuvalla 
tarinoimassa.

Haluan kiittää sydämestäni koko yhdistyksen 
henkilökuntaa näinä aikoina. Henkilökunta on 
taipunut joustaen todella urheasti ja hienosti yli kaksi 
vuotta jatkuneen korona-ajan eri käänteissä. 
Pikkuhiljaa elämä palautuu normaaliksi ja 
uskallamme taas enemmän
liikkua ja nauttia tulevasta Suomen kesästä 2022.

Kiitän myös kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä 
erityisesti Oulun kaupunkia yhteistyöstä ja 
vastaantulosta monissa yhdistystämme koskevissa 
asioissa.

Minulla on ollut upea tiimi ja ihania tukijoita. Kiitän 
sydämestäni hyvin toiminutta hallitusväkeä hyvästä 
yhteistyöstä vuonna 2021. 

Toivotan kaikille oikein aurinkoista ja lämmintä 
kesää.

Jani Alatalo
Yhdistyksen puheenjohtaja
Puolivälinkankaan suuralueen Asukasyhdistys ry
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ATK-tuki
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. 

Aukioloajat: Ma-To 9.00-15.00, Pe 9.00-14.00
Soita ja kysy lisää! puh. 044 3457 907

Ompelupalvelu

Artturintuvan ompelimon toiminta kehittyy! Uusimpana jäsenenä konekantaamme saapui 
vuoden 2021 lopussa teollisuusompelukone Jack A6F, jota ompelijoiden keskuudessa 
tuttavallisesti Jaskaksi kutsutaan. Jaskan saapuminen ompelimoon laajensi entisestään 
ompelimon laajoja mahdollisuuksia tehdä ompelutöitä.
Ompelimossamme pääpaino on korjaus- ja muutosompelulla.
 
Vetoketjun vaihdot onnistuvat näppärästi ja työn valmistumista 
nopeuttaa, jos asiakas tuo vetoketjun mukanaan. Vetoketjuja myyvät 
liikkeet auttavat mielellään sopivan vetoketjun valinnassa.

Ompelimossamme onnistuvat myös sisustustuotteiden ompelu sekä yksinkertaisten 
vaatteiden ompelu tilauksesta mittojen mukaan, kysy rohkeasti lisää! Kestävän kehityksen 
hengessä toteutamme ompelimossamme myös kierrätystekstiileistä uusia tuotteita, joita on 
myynnissä Artturintuvalla sekä kesäisin Café Rantsussa Tuiran uimarannalla.

Soita ja sovi ompelutöiden tuonnista tai tule käymään paikan päällä.
Hinnastot löydät verkkosivuiltamme: artturintupa.net

Puh. 044 3457 905
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Palvelemme arkisin

Ma-To klo 9.00-15.00
Perjantaisin klo 9.00-14.00



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.

Artturintuvan lounaskahvila

Tilanvaraukset/Asiakaspääte
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Lounasaika arkisin

Ma-Pe klo 10.30-13.00

Kahvila avoinna

Ma-To klo 9.00-15.00
Perjantaisin klo 9.00-14.00

Keittiöllämme valmistetaan arkisin maittava 
kotiruokalounas. Lounas sisältää lämpimän 
ruoan lisäksi ruokajuoman, leivän ja 
levitteen, kahvin tai teen sekä salaatin tai 
jälkiruoan. 

Lounaan hinta 6,50 euroa, lastenannos 
3 euroa. Työttömille lounaan hinta 3 euroa 
tiistaisin ja torstaisin. Voit nauttia 
herkullisen lounaan paikan päällä tai apata 
sen kotipakettiin.

Tuvallamme on myös käytössä lounaspassi- 
käytäntö. Saat passiin leiman jokaisesta 
maksetusta normaalihintaisesta lounaasta. 
Kymmenennen leiman jälkeen tarjoamme 
yhdennentoista lounaan veloituksetta. 

Meiltä myös 11 kappaleen lounaslippusarjat 
65 euron hintaan.

Lounaskahvilamme väki tekee myös 
tilauksesta erilaiset voileipäkakut, 
täytekakut, piirakat ja leivonnaiset. 
Soita ja kysy lisää!
Puh. 044 3457 892



Pääsimme avaamaan Tuiran uimarannan 
tutun kausikahvilan kaudelle 2022 
maaliskuun puolessa välissä. Lumentulosta 
ja takatalvesta huolimatta asiakkaita on 
virrannut kuumalle kahville ja herkulliselle 
pullalle. 

Kahvilan toiminnassa tapahtuu silloin 
tällöin pieniä muutoksia. Olemme muun 
muuassa laajentaneet aukioloaikojamme. 
Viime kesänä vaihdoimme 
jäätelöntoimittajan Pingviini-jäätelöön. 
Tuotevalikoimamme onkin nyt 
huomattavasti herkullisempi!

Uusien jäätelöiden lisäksi tarjolla on myös 
tutumpia kahvilatuotteita. Herkkusuille 
valikoimassamme pysyy tutut 
voisilmäpullat, korvapuustit ja rahkapullat. 
Suolaista evästä janoaville tarjoamme 
herkullisia sämpylöitä, ciabattoja sekä 
salaattiannoksia.

Loppukesästä suunnitelmissamme on pitää 
taas perinteinen koko perheen Riemua 
Rantsussa -tapahtuma elo-syyskuun 
vaihteessa. Tiedotamme siitä enemmän 
loppukesästä, joten pysytäämpä kuulolla!

Café Rants� pal�elee
    Tuira� rannalla

 Tuttu Holtsikka avaa
  luukkunsa jälleen!

Café Rantsua ylläpitää 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/
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Kioski Holtsikkaa pitää Puolivälinkankaan 
suuralueen Asukasyhdistys ry. 

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

artturintupa.net/holtsikka/

 Tuttu Holtsikka avaa
  luukkunsa jälleen!
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Hollihaan lasten liikennepuistossa 
ylläpitämämme kioski Holtsikka avaa ovensa 
jälleen kesäksi 2022. Kioski palvelee arkisin 
liikennepuiston aukioloaikojen puitteissa. 

Tuotevalikoimastamme löydät tutut herkut 
perheen isommille ja pienemmille: tarjolla 
on karkkia, jäätelöä, limukoita, kahvia ynnä 

muita virvokkeita.

Avasimme vappuaattona 30.4.2022 
Itä-Tuiraan patosillan läheisyyteen 
Pingviinin jäätelökioskin, kivenheiton 
päähän Café Rantsusta. 

Kioskissa on myynnissä perinteisiä 
jäätelötuutteja ja -puikkoja sekä 
tötteröjäätelöä, vohvelilla tai ilman. 

Tarjolla on myös kahvia sekä muita 
virvokkeita.

Puh. 044 3457 912
Koskitie 48, 90500 Oulu

PPiinnggvviiiinniinn  jjäättsskkiikkooppppiiaa
PPaattoossiillllaann  kkuuppeeeesseeeenn



Mitä sinulle 
kuuluu?
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suositellaan kasvosuojaa ja muista pitää 
turvaväli. Kukapa nuori sitä tämän litanian 
jälkeen kovin mielellään omia kuulumisiaan 
lähtee oma-aloitteisesti kertomaan. Hän 
vetää pipon syvemmälle päähänsä ja 
suunnistaa perimmäiseen huoneeseen sen 
perimmäisen sohvan perimmäiseen 
nurkkaan. 

Sama nuori, joka aiemmin kävi talolla 
säännöllisesti, yllätetään yhä useammin 
lähikaupan kulmilta vetämässä tupakkaa tai 
kaljaa, muutamien jopa kirkasta viinaa.
Niin surullista, emmekä koskaan voi tietää 
millaiset kotiolot tälläisten nuorten kotona 
on, korona kun ei ole tuntunut säästävän 
ketään. Ja ne, joilla meni huonosti jo ennen 
koronaa, menee tänään vielä huonommin.
Mielenterveyspalvelut eivät toimi edes 
Oulun kokoisessa kaupungissa, hoitojonot 
ovat valtavat ja hoito suhde liian lyhyt. 
Mihin nuori ottaa yhteyttä kun mieli 
musertuu ja uupumus iskee? Jutteleeko 
chat kanavan kanssa vakavista asioista?

Me aikuiset, jotka ymmärrämme syyt ja 
seuraamukset paremmin voimme yhdessä 
auttaa lapsia ja nuoria toipumaan tästä 
korona kaudesta. Antamaan heille lohtua, 
olemaan läsnä ja kuuntelemaan. Heillä on 
asiaa, vaikka eivät sitä aina myönnäkään. 
Heillä on enemmän ongelmia kuin mitä 
päällepäin näyttävät, usein enemmän kuin 
itse jaksavat kantaa. Näennäisen isot 
olkapäät ja ronski olemus ei vielä takaa, 
ettei sisältä löytyisi kuitenkin pelokas lapsi. 
Särkynyt sydän ei näy päällepäin. 

Vuonna 1978 Hector, jonka ihailijakuntaan 
minä kuulun, teki hienon biisin, kyseinen 
kappale on usein pyörinyt mielessäni ja 
useasti olen yllättänyt itseni tätä 
laulamassa. Biisin sanat sopivat todella 
hyvin myös tähän päivään. 

Mitä sinulle kuuluu? Entä minulle?
On huippu juttu, että maailmassa on vielä 
asioita, joita korona ei voi nujertaa. 
Vuodenajat ja juuri kynnyksellä oleva kesä 
lukeutuvat juuri näihin asioihin. Aurinko 
on palannut taivaalle ja paistelee sieltä jo 
monen kukonaskeleen verran pidempään 
päivä päivältä. Linnunviserrys täyttää 
pihamaat. Koronasta huolimatta 
auringonsäteet kirvoittavat hymyn 
suupieliin  tilanteesta huolimatta. 
Me kaikki toivomme, että voimme puhua 
kohta jo yleisellä tasolla ajasta ennen 
koronaa ja koronan jälkeen. Ainakin näissä 
mittasuhteissa. 
Ennen ja jälkeen on uusi käsite, johon 
ennen koronaa törmättiin vain 
raamatullisissa teksteissä.  
Se miten kauan maksamme näistä vuosista, 
sitä ei vielä tiedä kukaan. Nuorison, 
vanhusten ja syrjäytyneiden kohdalla 
puhutaan varmaan useammista vuosista.

Meidän toimintamme nuorisotalolla alkaa 
näyttää hiukan jo elpymisen merkkejä. 
Kävijämäärät ovat hiljalleen kohoamassa ja 
”kadotetut” nuoret ovat löytäneet tiensä 
takaisin. Osa ainakin. Paljon heitä on vielä 
löytymättä. Nuoret voivat huonosti, todella 
huonosti. Maahanmuuttajapohjaisella 
toiminta-alueellamme suomen kielen taito 
on huomattavasti alentunut. Se vaikuttaa 
suoraan koulussa ja opinnoissa 
menestymiseen. On ollut surullista seurata 
tätä kielellistä katoa.

Kun ennen koronaa kysyimme nuorelta 
hänen talolle tullessaan mitä sinulle 
kuuluu, jouduimme todella pitkän ajan 
aloittamaan kohtaamisemme kysymyksellä: 
Muistitko desinfioida kädet, meillä 



Kadonnee� lapset

Nii� tyhjänä vuotee� nää�, piiloita� tyynyy� pään
J� jää� miettimää� miks� täällä mä oo�?
Tee� sätkä� j� hoitaja� mä nää� o�elt� katsova�.
S� ka� luule� mu� kuuluva� kalustoo�...
Mä itseäi� koton� löytäny� e�,
Enkä juur� muitakaa�...
Mä yksi� jäi� lopult� hakeutuen
Vai� joukkoo� sieltä muuttavaa�.
Niikui� hautajaissaatton� lähdettiin
J� kaikk� juuremm� katkottii�.
Nykyaikaine� o� tämä ti� evako�,
S� johta� kylästä kaupunkii�.
M� lähdettii�, j� itkettii�,
Ku� tajuttii�: m� eksyttii�.

Ole� numeroo� ny� eksyny�,
Mä jostaki� ka� pitäisi� ki�...
(Ku� eksyttii�.)
Koulutukse� saimm�, töitä haimm�,
Mutt� ain� meill� kerrottii�: "E� tänää�, e� tänää�."
Odoti� huomispäivää: "E� vieläkää� tänää�."
E� nä� huomispäivää...
Mä tuli� kaupunkiin
J� koiti� löytää suhtee� uusii� ihmisii�.
J� joki� särky�, jot� varjeltii� m� nii�...

M� eksyttii�, m� itkettii�, m� seottii�...
Nii� joudui� näihi� laitoksii�,
Maa� uumenii� m� kadottii�...
Juure� jä� minustaki� kauaks� nii� -

Laps� liia� varhai� vieroitettii�.
Ny� hetkittäi� ajaudu� maisemii�,
Joist� minu� irt� revittii�...
Niinkui� vieras mies minuu� �eilistä kurkottu�.
O� sillä su�, jok� selittää,
Kene� syytä o� kohtal� evako�.
S� edusta� tätä järjestelmää.
Ku� s� tajuttii�, m� itkettii�.
M� näi� seottii�, m� eksyttii�...

Piiki� pyydä� vai�, s� o� minu� huomistai�.
Hoitaj� pimentää muu� puolestai�...

Näillä sanoilla, mutta aurinkoisella mielellä 
jatkamme työtä lasten ja nuorten hyväksi. 
Pienin askelin, mutta asenteella ja 
auttamisenhalulla. Puolivälinkankaan 
Asukasyhdistyksen Nuorisotoiminta haluaa 
toivottaa kaikille lukijoille oikein aurinkoisia 
kesän odotusta!

Maapallon kokoisella sydämellä, 
aurinkoisin terveisin

Elina Haataja-Ilmola
Puolivälinkankaan suuralueen 
Asukasyhdistys Ry/
Nuorisotoiminta
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Aivopähkinöitä
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Helppo

Keskivaikea

Haastava



YYrriittyykksseessii  mmaaiinnooss  
ttäähhäänn??

OOttaa  yyhhtteeyyttttää!!

meijanlehti@gmail.com / 044 3457 907
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