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Tervetuloa Ouluun,
Pohjois-Suomen pääkaupunkiin!
Oulu on kehittynyt 400-vuotisen kaupunkihistoriansa aikana lohen, tervan, kaupan ja merenkulun keskuksesta huippuosaajien kaupungiksi. Oulun kehityskaareen on kuulunut
vankka perinteisen teollisuuden aika, jota on
seurannut koulutuksen ja tutkimuksen kehittymisen ja aktiivisen yritystoiminnan myötä
tietotaidon ja osaamisen uusi kausi. Kaksi
viimeistä vuosikymmentä ovatkin olleet kehitysvauhdiltaan Oulun historian merkittävimmät.
Oulu on nyt yli 125 000 asukkaan väestökeskittymä ja kansainvälisestikin tunnettu uusimman huipputeknologian osaamisesta.
Kaupungin koko on suomalaisessa mittakaavassa sopiva: se on turvallinen ja etäisyydet
ovat inhimilliset. Palvelut ovat monipuoliset ja
kattavat vaativaankin opiskeluun tai harrastustoimintaan.
Eläminen Oulussa on edullista. Ruokakori
on tutkitusti maan halvimpia ja asuminen selvästi edullisempaa kuin pääkaupunkiseudulla.
Keskimääräinen oululainen on iältään nuorempi kuin kaupunkilaiset yleensä Suomessa.
Hän ansaitsee enemmän kuin keskivertosuomalainen ja on lähes korkeimmin koulutettu
koko valtakunnassa. Lisäksi "oikia oululainen
ihiminen" pyöräilee ympäri vuoden; kuuluuhan
Oulu ainoana suomalaisena kaupunkina
Pyöräilykaupunkien kansainväliseen verkostoon (Cities for Cyclists).
Oulussa ihminen on tärkeä ja kaupungin
palvelut ovat jatkuvan kehittämisen kohteena.
Valtuusto on visiossa vuodelle 2011 asettanut
tavoitteeksi tarjota asukkailleen heidän tarpeistaan lähtevät, maan kehittyneimmät palvelut.
Oulu viettää 400-vuotisjuhliaan vuonna
2005. Tervetuloa ikinuoreen Ouluun!

Kari Nenonen
kaupunginjohtaja
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Opiskelijaelämää
Oulussa on yhteensä noin 57 000 opiskelijaa,
jos mukaan lasketaan myös aikuis- ja toisenasteen opiskelijat. Opiskelijat muodostavat oman yhteisönsä, vaikka heitä onkin paljon hajautuneina eri oppilaitoksiin.
Kajaanista kotoisin oleva Henna Mikkonen
opiskelee Oulun seudun ammattikorkeakoulussa viestintää.
– Tulin Ouluun vuonna 2001. Ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi harkitsen yhteisöviestinnän opintoja Oulun avoimessa yliopistossa, koska haluan työllistyä yritysmaailmaan
viestinnän alalle.

Elämä ei ole pelkkää opiskelua
Opiskelijaelämään kuuluvat olennaisesti myös
vapaa-ajan riennot. Niihin on Hennan mielestä
Oulussa hyvät mahdollisuudet. Kaupungissa
on yhteensä 60 pubia, baaria ja kahvilaa ja
shoppailukierroksella voi poiketa esimerkiksi
kirpputoreilla, erikoisliikkeissä tai tavarataloissa.
Kaupungin kulttuuri- ja liikuntatarjonta on
runsasta: harrastusmahdollisuudet ulottuvat
teatterista taekwondoon. Iltaelämään kuuluvat
myös muun muassa rock-klubit, elokuvakerhot
sekä uutuutena runoillat pubeissa.
Ulkoilumahdollisuudet ovat Oulussa hyvät.
Luontoretkelle haluavan ei tarvitse lähteä kauas kaupungista. Urbaaneista harrasteista kiinnostuneet voivat tutustua Tietomaahan tai ajaa
cartingia Formula Centerissä. Penkkiurheilijoille
viihdykettä tarjoavat jääkiekon SM-liigassa
menestyvät Oulun Kärpät.
Uusia harrastusmahdollisuuksia myös syntyy koko ajan, kun ulkomailta palaavat vaihtoopiskelijat tuovat uusia oppeja mukanaan.
Esimerkkinä uutuuksista Henna mainitsee
Capoeiran eli brasilialaisen taistelutanssin.
– Aikaansa voi kuluttaa myös talkootyössä
osallistumalla erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Joka vuosi järjestetään muun muassa
Tervahiihdot ja Oulun Musiikkivideofestivaalit.
Lisäksi järjestötoiminta on kaupungissa vilkasta, hän jatkaa.

Lisätietoja:
Oulun ylipisto: www.oulu.fi
Oulun seudun ammattikorkeakoulu:
www.oamk.fi
Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö
(PSOAS): www.psoas.fi

Onnikoita, polkupyöriä ja kavereita
Opiskelijat pääsevät edullisesti kulkemaan
Oulussa linja-autoilla eli onnikoilla. Myös
pyöräilykulttuuri on kaupungissa erittäin vahva.
Liikkuminen on nopeaa ja helppoa toimivan
pyörätieverkoston avulla niin kesällä kuin talvellakin. Tämä säästää opiskelijan kukkaroa.
Kesäisin pyörätiet tarjoavat monipuolisen reitistön myös rullaluistelijoille.
Hennan mukaan Ouluun oli mukava tulla
opiskelemaan.
– Oululaiset ovat iloisia ja ystävällisiä ja
heihin on helppo tutustua. Oululaisten porukkaan pääsevät helposti mukaan myös muualta
tulleet.

Monipuoliset
opiskelumahdollisuudet
Opiskelumahdollisuudet kattavat Oulun seudulla kaikki tasot ammattillisesta koulutuksesta yliopisto-opintoihin. Valinnan varaa löytyy
runsaasti myös eri koulutusalojen välillä.

Meillä Oulussa ei tarvitse pelätä polliisia – ei
ainakaan toripolliisia, Henna nauraa.

Tasokasta korkeakoulutusta
Korkea-asteen koulutus on Oulussa erittäin monipuolista ja laadukasta. Oulun seudun
ammattikorkeakoulussa on noin 7 300 opiskelijaa. Oppilaitoksessa voi opiskella kulttuurialalla,
luonnontieteiden alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla,
tekniikan ja liikenteen alalla sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla.
Vuonna 1958 perustettu Oulun yliopisto on tunnettu korkeatasoisesta teknillisen alan
koulutuksesta ja tutkimuksesta. Yliopistolla on ollut tärkeä rooli Oulun kehityksessä teknologiakaupungiksi.
Akateemisia opintoja voi suorittaa myös monilla muilla aloilla. Oulun yliopistossa on
teknillisen tiedekunnan lisäksi myös humanistinen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta,
luonnontieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta ja taloustieteiden tiedekunta.
Opiskelijoita yliopistossa on noin 15 350, ja siellä suoritetaan vuosittain yli 1 100 perustutkintoa
ja 120 tohtorin tutkintoa.

Mukavaa asumista
Edullisia asuntoja opiskelijoille tarjoaa Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö eli PSOAS.
Tarjolla on yli 4 500 asuntopaikkaa eri puolilla Oulua.
Asuntotyyppejä löytyy perheasunnoista yhden hengen boksiasuntoihin. Kaikissa asuntokohteissa on kiinteä internet-yhteys ja asukkaiden viihtyvyyteen panostetaan kohdevastaavien
ja asukastoimikuntien avulla.
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Ouluun on mukava muuttaa
– myös entisten oululaisten
Ura Stockmann-tavaratalojen johtotehtävissä
on kuljettanut Oulusta lähtöisin olevaa Pentti
Korhosta ensin vuonna 1984 Turkuun ja sieltä
Tallinnan ja Helsingin kautta takaisin Ouluun
vuonna 2001.
Kun Korhonen sai tietää, että myös Oulussa
avataan Stockmann, hän lähti mukaan jo suunnittelutyöhön, aluksi pääkaupunkiseudulle.
Noin vuoden kuluttua tuli ajankohtaiseksi
muutto takaisin Ouluun uuden tavaratalon
johtajaksi.

Oulu kasvaa ja kehittyy
Pitkän poissaolon aikana kaupunki oli Korhosen mielestä kasvanut ja muuttunut valtavasti.
Näkyvin muutos on ollut kaupungin kasvaessa
syntyneet monet uudet asuntoalueet. Myös
kaupunkimiljöössä on tapahtunut positiivisia
muutoksia. Kauppatorin ranta ja jokisuiston
alue pyöräteineen ja siltoineen ovat hänen
mielestään hienoja esimerkkejä oululaisesta
ympäristön uudis- ja korjausrakentamisesta.
Meri ja jokisuisto antavatkin kaupungille aivan
erityisen luonteen.
Oulu on Korhosen mielestä pohjoisen Suomen “pääkaupunki” siinä mielessä, että se on
suuren alueen aktiivinen keskus.
– Paluumuuttajan silmin näyttää, että Oulun
johdolla ja virkamiehillä on todellinen tarve ja
halu kehittää kaupunkia sekä asukkaiden että
liike-elämän tarpeet huomioiden.

Liikekeskusta muutoksessa
Korhonen toimii aktiivisesti yrityselämässä
Oulun liikekeskus ry:n puheenjohtajana. Myös
tästä näkökulmasta hän näkee Oulun tarjoamat
palvelut toimivina. Stockmannin tulo Ouluun
toi hänen mukaansa tervetullutta kilpailua,
joka edistää palvelutarjonnan laajentumista.
Keskustan kehittämiseksi tehdyt suunnitelmat
ovat kuitenkin tarpeellisia.

“Oulun vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat
huippuluokkaa. Esimerkiksi kulttuurin ja liikunnan aloilla tarjonta on erittäin monipuolista.
Suomen parasta jääkiekkoakin pelataan nyt
täällä”, Pentti Korhonen toteaa tyytyväisenä.

– Kävelykadun eli Rotuaarin ympäristön
vetovoimaa sekä kaupunkilaisten että liikeelämän näkökulmasta on syytä kehittää automarketien lisääntyessä. Kaupungin ydinkeskusta on ostospaikan lisäksi myös merkittävä
vapaa-ajan kohtauspaikkana.

Pohjoisessa on hyvä elää
Etelän suurista kaupungeista Oulu poikkeaa
Korhosen mukaan edukseen luonnonläheisyyden, ilmaston sekä ihmisten avoimen luonteenlaadun ansiosta. Kun eteläsuomalaisissa kaupungeissa talvi tarkoittaa usein vain pitkää ja
pimeää “rospuuttokautta”, Oulussa voidaan
nauttia oikeasta lumisesta vuodenajasta.
Ouluun muuttavan on Korhosen mielestä

helppo kotiutua uuteen asuinpaikkaansa, koska oululaiset ja yleensä pohjoissuomalaiset
ihmiset ovat luonteeltaan suoria, avoimia ja
helposti lähestyttäviä.
– Myös perheeni viihtyy täällä. Vaimoni on
tosin Oulusta lähtöisin, mutta tyttäreni ovat
sopeutuneet tänne hyvin, vaikka ovat kasvaneet muualla. Jos tilannetta vertaa eteläisiin
“cityihin”, näyttää siltä, että täällä on helpompi
tutustua uusiin ihmisiin, hän kertoo.

Oulu sopii myös urheiluhulluille
Korhosen vapaa-ajan harrastukset liittyvät pitkälti liikuntaan ja urheiluun. Hän on jäsenenä
junioritoimintaa tekevän Oulun Kärpät 46 ry:n
johtokunnassa.

– Työskentelin itse pitkään jääkiekon juniorivalmentajana eri asuinpaikkakunnillani. Nyt
se ei ajanpuutteen vuoksi ole enää mahdollista,
ja siksi olen siirtynyt junioriseuran johtokuntaan. Mielestäni Kärppien junioritoiminta on
hyvällä tasolla ja kestää vertailun vastaavaan
toimintaan muissa kaupungeissa, joista minulla
on kokemusta.
Korhonen on tyytyväinen myös Oulun Kärppien SM-liigajoukkueen nykyiseen tilanteeseen. Hänen mielestään on hyvä, että liigajoukkuetta kehitetään ja rakennetaan pitkällä
tähtäimellä tukeutuen enemmän omista junioreista kasvatettuihin pelaajiin kuin ulkoa ostettuihin tähtiin.
– Kärpäthän on Pohjois-Suomen oma joukkue, kyllä siinä pitää olla alueen omia poikia
pelaamassa, hän muistuttaa.
Itse Korhonen ei enää pelaa jääkiekkoa.
Sen sijaan hän harrastaa muun muassa koripalloa. Liikunta on tärkeä harrastus koko Korhosen perheelle. Yhdessä he pelaavat tennistä
ja lisäksi tyttäret ovat innostuneet ratsastuksesta.

Tavoitteena keskustan
viihtyisyys ja toimivuus
Oulun kaupungin keskustan kehittäminen
perustuu vuoteen 2020 ulottuvaan Maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelmaan.
Tavoitteena on säilyttää keskusta elinvoimaisena, vaikka kaupungin ympärille nousee
automarketeja ja Retail Park -tyyppisiä kauppakeskuksia.
Liikenneinsinööri Matti Räinän mukaan keskustan kehittämisellä turvataan ydinkeskustan
asema kaupallisessa kilpailussa.
– Asukkaiden kannalta on tärkeää, että
kaupungin palvelut ovat monipuolisimmat ja
täydellisimmät juuri keskusta-alueella. Tämän
tilanteen turvaaminen vaatii kuitenkin toimenpiteitä, hän toteaa.

Uutta liiketilaa
Oulun ydinkeskustaan tarvitaan lisää riittävän
suuria ja keskeisellä paikalla sijaitsevia liiketiloja. Uusi liiketila vilkastuttaa keskustaa ja
synnyttää sinne uusia palveluja. Lisää tilaa
saadaan ottamalla kuuden ydinkorttelin sisäpihat käyttöön ja johtamalla niiden läpi kauppakujia. Rakennustöiden suunnittelu ja tarvittavien asemakaavamuutosten tekeminen on
jo meneillään rakennusten omistajien ja kaupungin edustajien yhteistyönä.

Liikenne sujuvammaksi
Tärkeän kehittämisalueen muodostavat myös
keskustan liikennejärjestelyt. Tavoitteena on
taata helppo pääsy keskustaan kaikille liikennemuodoille: yksityisautoille, joukkoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle. Tähän pyritään uusilla
katujärjestelyillä ja keskustan alle rakennettavan parkkihallin, Kallioparkin avulla.
Kävelykatualuetta eli Rotuaaria laajennetaan Isokadulle saakka ja aivan ydinkeskusta
rahoitetaan yksityisautoilta. Autoilijat ohjataan
tätä ydintä kiertävälle pääkatukehälle. Lisäksi
vain joukkoliikenteelle varataan Torikatu.
Yksityisautoilijoitakaan ei ole suunnitelmassa unohdettu. Kallioparkkiin pääsee autolla
helposti ydinkeskustaa kiertävältä katukehältä
ja auton pysäköinnin jälkeen on helppo nousta
jalan suoraan Rotuaarille tai tärkeimpiin liikkeisiin.
Uuden parkkihallin valmistuttua vapautuu
pysäköintikäytöstä keskustan kupeessa sijaitseva kortteli. Sinne tullaan rakentamaan omalta osaltaan keskustan palveluja lisäävä hotellija elokuvakeskus.
– Noin viiden vuoden kuluessa uskoisin
muutosten toteutuksen olevan jo pitkällä.
Käytössä ovat silloin uusi hotelli- ja elokuvakeskus, Kallioparkki ja Rotuaarin laajennus.
Toivottavasti myös uutta liiketilaa on rakennettu siihen mennessä runsaasti, Räinä visioi.

Lisätietoja:
Oulun kaupungin teknisen keskuksen
palveluista:
Teknisen keskuksen palvelupiste Neuvokas:
Uusikatu 26, p. (08) 558 42000,
www.ouka.fi/tekninen/
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Koteja
kaupunkilaisille

Oulun asukasmäärä kasvaa pitkän aikavälin
ennusteen mukaan vuosittain noin 1 500 henkilöllä. Silti kaupungin asuntotilanne on hyvä.
Kaupungin hallinnossa pyritään aktiivisesti
luomaan edellytykset monipuoliselle ja kysyntään nähden riittävälle asuntotuotannolle.
Keskeisenä tavoitteena on, että kaikille tarvitseville löytyy kohtuuhintaisia asuntoja.
Oulun kaupungin asuntotoimen päällikön Kaija
Puhakan mukaan kaupungissa on jatkuvasti
tarjolla sekä vuokra- että omistusasuntoja.
Asuntokannasta noin 40 % on vuokra-asuntoja,
jos mukaan lasketaan myös Pohjois-Suomen
opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) asunnot.
Tämä vastaa Puhakan mukaan hyvin sitä, miten
oululaiset haluavat asukasbarometrin mukaan
asua.

Uudis- ja korjausrakentamista
Uusia asuntoja rakennetaan jatkuvasti ja uusia
asuntoalueita perustetaan tarpeen mukaan.
Esimerkiksi Kaakkurin suuralueelle rakennetaan asuntoja vielä monen vuoden ajan.
Asumisviihtyvyydestä pidetään huolta myös
vanhemmilla asuntoalueilla. Oulu oli mukana
valtakunnallisessa Lähiöuudistus 2000 -ohjelmassa omalla projektillaan, jossa Kaukovainio–Höyhtyä-alueella rakennettiin kaikille es-

teetöntä ja turvallista elinympäristöä sekä
tuettiin asukkaiden omaehtoista toimintaa ja
positiivista asumiskulttuuria. Alueen asukkaiden ikärakenteesta johtuen projektissa kiinitettiin erityistä huomiota ikääntyvien ihmisten
tarpeisiin muun muassa rakentamalla hissejä
kerrostaloihin, joista ne olivat puuttuneet.

Suunnitelmat perustuvat ennusteisiin
Oulussa käytetään aina viideksi vuodeksi tehtävää asunto-ohjelmaa, jonka perusteena on
väestöennuste. Vuonna 2003 laaditun ohjelman mukaan uusia asuntoja tulisi syntyä vuosittain noin 1 400.
Tavoiteluvut on erikseen määritelty eri tyyppisille asunnoille. Uusimmassa ohjelmassa
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tärkeäksi tavoitteeksi on nostettu pientaloasuntojen suhteellisen osuuden kasvattaminen. Vuosittain luovutettavien omakotitonttien
määrä nostetaan tästä syystä noin 150 tontista
noin 200 tonttiin.

Tietoa asuntotarjonnasta
Oulun kaupungilla on laajat internet-sivut, joille
on koottu myös asumiseen liittyvää tietoa.
Sivuilta löytyvät muun muassa tarjolla olevat
pientalotontit ja kaikkien vuokra-asuntojen
tarjoajien yhteystiedot. Oulun kaupungin omistamia vuokra-asuntoja välittävät Oulun Sivakka
Oy ja Tervatalot Oy. Asunnon hankintaa harkitsevia auttavat myös Kaleva-lehdessä sunnuntaisin julkaistavat oululaisten kiinteistövälittäjien ilmoitukset.

Uusia omakotialueita syntyy lähivuosina mm.
Kuivasrantaan, Kynsilehtoon ja Talvikankaalle.

Asuntomessut
Toppilansaaressa vuonna 2005
Oulussa esitellään uusia koteja asuntomessuilla vuonna 2005. Toppilansaaren alueelle
rakennetaan 28 omakotitaloa, pari- tai luhti-

taloja, rivitaloja, kolme nelikerroksista kerrostaloa sekä yksi kahdeksankerroksinen tornitalo. Asuntoja valmistuu messualueelle yh-

teensä noin 130 ja niistä 18 tulee olemaan
Valtion Asuntorahaston tuella rakennettavia
vuokra-asuntoja.

Kaikki messualueen tontit on
jaettu rakentajille; mahdollisesti vapaiden asuntojen tilanteen voi tarkistaa rakennusliikkeiden internet-sivuilta.
Messutalojen lisäksi Toppilansaareen rakennetaan lähivuosina muitakin uusia asuntoja.

Ahtola-Marks Oulun kaupungin teknisestä
keskuksesta näkee asiassa toisen puolen –
tehokkuuden.
– Messutalojen tilat ovat parhaimmillaan
käytännölliset ja tehokkaasti suunnitellut.
Esimerkiksi pientalojen kohdalla arkkitehdit
ovat yhdessä taloa rakentavien perheiden kanssa selvittäneet heidän tarpeensa, joiden pohjalta on tehty järkevimmät ratkaisut. Ammattilainen tietää oikeat mitoitusperusteet ja pystyy
ohjaamaan ja neuvomaan rakentajaa.

Arkkitehdin avulla
tehoa tilasuunnitteluun

Messurakennuttaja Pekka Turunen ja kaupungin tarkastusarkkitehti Esa Kauppi tarkastelevat messutalojen pienoismalleja.
Kuvat: Enna Heilala.

Erityistä Oulun asuntomessuilla on se, että kaikki talot
ovat arkkitehdin suunnittelemia. Tätä ei asuntomessuilla
ole aikaisemmin ollut. Usein pelätään, että
arkkitehdin suunnittelema talo on monimutkainen ja kallis. Projektipäällikkö Raija-Leena

Mielenkiintoisia asuntoja,
teemana valo
Messuilla tulee olemaan nähtävillä monenlaisia
mielenkiintoisia asuntoja. Jopa kerrostaloihin
on tulossa kaksikerroksisia asuntoja. AhtolaMarks uskoo huoneistoratkaisujen olevan
myös tavallista laadukkaampia, koska suunnit-
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telu on ollut yhtenä tärkeänä kriteerinä rakentajia valittaessa.
– Valoa on käytetty asuntojen suunnittelussa hyvin mielenkiintoisilla tavoilla.

Messutalojen valinnassa
kiinnitettiin huomiota rakennusten
suunnitteluun ja toteutettavuuteen.

Toppilansaari on historiallinen alue

on Oululle epätyypillisiä lehtomaisia alueita,
joissa esiintyy harvinaisia kasvi- ja kääpälajeja.

Toppilansaaren alueella toimi 1800-luvulla satama ja lisäksi siellä oli kauppalaivojen omistajien ja muiden porvareiden huvilayhdyskunta.
1900-luvun alussa alue siirtyi Oulun kaupungin
omistukseen. Alue toimi satama- ja varastoalueena kunnes satama siirettiin muualle 1990luvun alussa. Viimeiset kymmenen vuotta alue
on odottanut muuttumistaan asuntoalueeksi.
Historiasta johtuen alueen kasvillisuus on
hyvin omintakeinen. Huvilayhdyskunta on jättänyt jälkeensä villiintyneitä puutarhakasveja.
Satama-ajasta muistuttavat puolestaan niin
sanotut painolastikasvit. Nämä ovat kasveja,
jotka eivät kuulu paikan luonnolliseen kasvustoon. Ne ovat kasvaneet siemenistä, joita on
tullut purjelaivoissa painolastina käytetyn maaaineksen mukana ulkomailta. Lisäksi alueella

Ympäristörakentaminen
luo viihtyisyyttä
Asuntorakentamisen myötä alue tulee voimakkaasti muuttumaan. Keskeiseksi tavoitteeksi
on asetettu se, että merkkejä eri aikakausista
säilytetään ja ylläpidetään viheralueiksi varatuilla paikoilla. Kasvilajien säilyttämisessä tehdään yhteistyötä myös Oulun yliopiston kanssa. Tarkoituksena on, että kasveja pystytään
tarvittaessa palauttamaan takaisin alueelle.
Myös messualueen viherrakentamiseen
kiinnitetään erityistä huomiota. Alueen keskelle
on tulossa kuuluisan saksalaisen Atelie Dreiseitlin suunnittelema puistoalue, jonka vetonaulana toimivat vesitaideteokset.

Meren läheisyys tekee messualueesta poikkeuksellisen ja kuitenkin alue sijaitsee lähellä
keskustaa.
– Messutalojen sunnittelussa on haettu vanhan sataman henkeä. Esimerkiksi joidenkin
talojen verhouksissa on pyritty korostamaan
tietynlaista “karheutta”, Ahtola-Marks kuvailee.
Lähistöllä sijaitsee myös Nallikarin leirintäalue ja uimaranta. Ulkoilumahdollisuudet
ovatkin Toppilansaaressa erittäin hyvät. Oulun
kaupunki panostaa koko alueen viihtyvyyteen
lähivuosina voimakkaasti rakentamalla muun
muassa erilaisia aukioita, puistikoita ja rantalaitureita. Rantaan tulee myös vierasvenesatama, josta osa on käytössä jo messujen alkaessa.

Lajittele ja kierrätä!
Oulun kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua
järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Jokainen
kiinteistö tekee jätehuoltosopimuksen suoraan haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa,
joka huolehtii jätteiden kuljetuksesta Ruskon
jätekeskukseen.
Ruskon jätekeskus vastaanottaa
kaikenlaista lajiteltua jätettä ja
sekajätettä.

Lisäksi sinne voi viedä muun muassa ongelmajätteitä, isokokoisia jätteitä, elektroniikkaromua ja satunnaisesti syntyvää siivous- ja remonttiroskaa. Kaikkea jätettä ei vastaanoteta
ilmaiseksi, vaan osasta peritään jätelajista
riippuva maksu.

Toppilan kierrätyskeskukseen voi maksutta
viedä omistajalleen tarpeettomaksi käynyttä,
mutta käyttökelpoista tavaraa. Kierrätyskeskuksesta voi myös edullisesti ostaa tavaroita,
vaatteita ja kunnostettuja polkupyöriä.
Oulussa toimii myös lukuisia ekopisteitä,
jotka ottavat vastaan paperia, keräyskartonkia,
lasia, pienmetallia ja muovia. Pahvia kerätään
kahdessa ekopisteessä.
Tietoja Oulun jätehuollosta, jätteen vastaanotosta perittävistä maksuista ja kierrättämisestä saa vuosittain jokaiseen kotiin jaettavasta
Jäteoppaasta.

Lisätietoja:
Asuminen: Teknisen keskuksen
palvelupiste Neuvokas, Uusikatu 26,
p. (08) 558 42000,
www.oulu.ouka.fi/tekninen/
Asuntomessut: Tiedottaja Enna Heilala,
p. (08) 558 42313, enna.heilala@ouka.fi,
www.ouka.fi/asuntomessut/
Oulun jätehuolto: neuvonta
p. (08) 558 43961 tai (08) 558 43960,
www.ouka.fi/jatehuolto/

Täältä tulee PATONKI POIKINEEN
Yritysmylly antoi alkuvauhtia
Patonkipojat on rakentamassa ketjua, jonka
toiminta laajeni Kuopiosta, Joensuusta ja Outokummusta vuoden 2003 huhtikuussa Ouluun. Patonkipojat hakivat alkuvauhtia Ouluseutu Yrityspalvelujen Yritysmyllyn
räätälöidystä koulutuksesta.
Patonkipoikien aamuvirkku kokki häärää työpaikallaan aamuneljästä alkaen. Päivän alkajaisiksi pihaan kaartaa auto ja tuo mukanaan
paikallisen leipomon uunituoreita patonkeja.
Kokki täyttää patongit ja kolmioleivät, valmistaa salaatit ja pakkaa kaiken kylmälaukkuihin. Patonkien lisäksi laukuista löytyy kolmioleipiä. Osa patongeista lähtee myyntiin kauppoihin.
Kahdeksan aikoihin paikalle pyrähtävät
ruokalähetit, jotka ottavat kylmälaukkunsa ja
lähtevät myymään päivän herkkuja suoraan
työpaikoille.

Myllyn kautta patongin myyntiin
Yritysmyllyn räätälöidyssä koulutuksessa Patonkipojat opettelivat hintakoodien käytön,
tuoteselosteiden merkinnät, laatu- ja säilyvyysasiat ja omavalvonnan. Ruokalähetit seuraavat
omatoimisesti kylmälaukkujen lämpötilaa.
Patongit saivat Oulusssa saman tien uskollisen asiakaskunnan. Vakiintuneimmat asiakkaat ostavat lähetiltä lounaansa joka päivä.
Kiireiseen työpäivään ei tule joutokäyntiä, kun

lounas kävelee itse ovesta sisään.
Makuasiat jakavat suomalaiset alueellisesti
eri leireihin. Joensuussa tykätään tonnikalasta,
kun taas Oulun herkkusuut nauttivat mieluummin savulohipatonkeja. Kaikkein parhaiten
oululaisille maistuu kana-persikkapatonki.
Yhden aikaan iltapäivällä Tomi käy palauttamassa tyhjiksi keventyneet kylmälaukut ja
lähtee kotiin päin. Tutut lenkkimaastot odottavat jo juoksijaa.

Liikkuvia työntekijöitä
Tomi Ranta kulkee laukkuineen kävellen
ydinkeskustassa ovelta ovelle. Tomi on hoitanut
ruokalähetin tehtäviä runsaat puoli vuotta.
- Halusin kokeilla myyntityötä ja olenkin
viihtynyt tosi hyvin. Myyntikokemuksesta on
varmasti hyötyä tulevaisuudessa, Tomi kaavailee.
Osapäiväinen työ jättää ylimääräistä vapaaaikaa. Tomi käyttää ajan harrastukseensa, pitkänmatkan juoksuun. Tosin kahden täyden
kylmälaukun kantaminen käy kuntoilusta sekin.
- Hyvät ruokalähetit ovat reippaita ja iloisia
- kauppa ei käy, jos jää vain yritysten ovensuuhun seisoksimaan. Luulin hyvän työvoiman
saantia paljon hankalammaksi, mutta huolet
ovat haihtuneet. Esimerkiksi monet opiskelijat
haluavat tehdä osapäiväistä työtä opintojensa
ohella, kertoo Oulun Patonkipoikien toimitusjohtaja Heikki Piippo.

Lisätietoja:
Oulun seudun yrityspalveluista:
Elinkeinotiedottaja Leena Myllyoja,
p. (08) 558 41304, leena.myllyoja@ouka.fi,
www.ouka.fi/oulunseutu/yrityspalvelut/

– Tässä työssä saan olla mukavien ihmisten kanssa tekemisissä, Tomi Ranta kehuu työtään
ruokalähettinä.
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Oulussa on hyvä käydä koulussa
Oulun opetuksen visiona on Yhteistyöllä avaimet elämässä onnistumiseen. Käytännössä
tämä tarkoittaa kaupungin eri alueiden toimijoiden, kuten koulujen, päiväkotien, terveydenhuollon, seurakuntien ja asukkaiden yhteistyötä lasten ja nuorten hyväksi.
Opetuksen vision toteuttamisessa keskeistä
on kodin ja koulun välisen yhteistyön tiivistäminen ja monipuolistaminen ja lähikouluperiaatteen noudattaminen.

Koulu on lähellä
Jokaiselle lapselle pyritään turvaamaan paikka
hänen asuinalueensa koulusta.
Hintan koulussa on alueellinen kuuden eri
koulun yhteinen pienluokka. Luokalle voidaan
ohjata oppimisvaikeuksista kärsiviä oppilaita,
jotka kuitenkin opiskelevat normaalin opetussuunnitelman mukaan.
Rehtori Leena Saarelan mukaan pienryhmä
on eräänlainen väliporras, jossa selvitetään
oppilaan vaikeuksien syyt ja hänelle sopivat
tukitoimet. Tavoitteena on oppilaan palaaminen
vähitellen takaisin normaaliluokkaan.
Kouluissa on myös sisäisiä erityisopetuksen
pienryhmiä. Tärkeää onkin, että kaikissa kouluissa on riittävästi oppilashuoltohenkilöstöä,
kuten koulukuraattoreita ja -psykologeja.
Lähikouluperiaate toteutuu myös ns. korttelikouluissa. Esimerkiksi Heikkilänkankaan
koulussa opiskelevat kaikki ympäröivän asuinalueen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat.
Rehtori Kalle Komulaisen mukaan tämä takaa
sen, että pienimpien koululaisten koulumatka
on alle kilometrin.

Koko alueen yhteinen piha
Merituulen koulu tunnetaan alueellisesta yhteistyöstä. Viimeisin esimerkki tästä on kesällä
2003 valmistunut koulun välituntipihan laajennus. Piha on nyt myös asuinaluetta palveleva
lähiliikuntapaikka.
Rehtori Jari Kestilän mukaan pihan suunnittelussa on ollut mukana ammattilaisten
rinnalla oppilaita, koulun henkilökuntaa, vanhempia ja alueen asukkaita. Nyt siellä viihtyy
koko perhe.

Yhteistyöllä turvallisuutta
Koulu ja päiväkoti voivat myös sijaita yhteisessä rakennuksessa. Heikkilänkankaan Monitoimitalossa toimii päiväkodin ja koulun lisäksi

Hintan koulun oppilaat odottavat vuoden ensimmäisen koulupäivän alkua. Kuva: Satu Fränti

seurakunta. Tiiviillä yhteistyöllä lapsille on
luotu turvallinen ja huolehtiva ympäristö.
Koulun toisluokkalaiset toimivat päiväkodin
esikoululaisten kummeina. Lapsilla on viikoittain monenlaista yhteistä toimintaa, kuten
laulu- ja liikuntahetkiä sekä satutuokioita.
Seurakunta järjestää yhdessä Oulun kaupungin nuorisotoimen kanssa koululaisille
iltapäiväkerhoja koulupäivän jälkeen. Lisäksi
yhdessä tehdään aamunavauksia ja erilaisia
juhlia.
Yhteistyön tärkeimpinä hyötyinä rehtori
Komulainen pitää kynnyksen madaltumista
siirryttäessä esiopetuksesta kouluun. Oppilaiden pelot ja jännitykset vähenevät, kun paikka
ja ihmiset ovat ennestään tuttuja. Opettajat
tietävät etukäteen millaisia lapsia kouluun on
tulossa ja voivat varata tarvittavat resurssit,
kuten koulunkäyntiavustajat ja erityisopetustunnit.

kannustaa oppilaita myös itsenäiseen ja oppilaiden keskinäiseen työskentelyyn.
Rehtori Saarelan mukaan tästä on saatu
hyviä kokemuksia. Vanhemmat ovat olleet erittäin tyytyväisiä ja oppilaat innokkaita työskentelemään uusilla tavoilla.
Oulun kouluissa on myös monenlaisia erikoisluokkia, kuten kuvataide-, liikunta- ja musiikkiluokkia. Erikoisluokkien lisäksi tavallisten
luokkien oppilaat voivat valinnaisina aineina
ottaa lisäkursseja taideaineista, liikunnasta tai
vaikkapa matematiikasta ja äidinkielestä.

Monipuolista ja ajantasaista
Oulussa kouluopetus on menetelmiltään ja
sisällöiltään ajantasaista. Hintan koulun Oppimistorilla toteutetaan nykyaikaista oppimiskäsitystä. Uusi ympäristö lisää oppilaiden opiskelumotivaatiota ja antaa tilaa yksilöllisille
oppimistavoille.
Oppimistorilla opiskellaan monin tavoin,
isommissa ja pienemmissä ryhmissä, opettajan
johdolla tai vertaisryhmissä. Opettaja on luonnollisesti aina läsnä, mutta tarkoituksena on

Merituulen koulun 5A-luokan pojat viihtyvät
koulunsa pihalla. Kuva: Satu Fränti

Oulun kansainvälisessä
koulussa opiskellaan englanniksi
Oulun kansainvälinen koulu aloitti toimintansa syksyllä 2002. Se perustettiin palvelemaan
lähinnä kahta kohderyhmää: ulkomaalaisia
lapsia, joiden vanhemmat ovat tulleet Ouluun
työhön tai opiskelemaan ja suomalaisia lapsia, jotka ovat asuneet ulkomailla ja muuttaneet takaisin Suomeen. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu myös lapsia, joiden toinen
vanhempi on suomalainen ja toinen ulkomaalainen.
Oulun kansainvälisen koulun opetuskieli on
englanti. Koulussa opiskellaan suomalaisen
opetussuunnitelman mukaan, mutta käyttäen
International Baccalaureate (IB) -ohjelmaa.
Hyvä kielitaito on edellytys opinnoissa pär-

jäämiselle ja siksi kouluun pyrkivän täytyy
läpäistä kielitaitotesti.

Englanniksi päiväkodista
jatko-opintoihin
Uusia oppilaita kansainväliseen kouluun voi
tulla myös englanninkielisistä päiväkodeista.
Niitä on tällä hetkellä Oulussa kaksi: yksi yksityinen ja yksi kaupungin omistama. Lisäksi
kolmannessa päiväkodissa annetaan kielikylpyopetusta englanniksi.
Englanninkielisen peruskoulun jälkeen oppilaat voivat siirtyä suomenkieliseen koulutukseen tai jatkaa englannin kielellä Oulun Lyseon
IB-linjalla. Kolmas vaihtoehto on uusi Oulun
kauppaoppilaitoksessa opiskeltava Internatio-

nal Business Program, joka on englanninkielinen kansainvälisen kaupan merkonomitutkinto.

Kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta
Rehtori Raija Perttusen mukaan kansainvälinen
koulu antaa kielitaidon, jolla pärjää jatkoopinnoissa ulkomailla. Hän pitää myös kasvatuksellisesti tärkeänä elämistä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä.
Kansainvälisen koulun oppilaat edustavat
tällä hetkellä yhtätoista eri kansallisuutta.
Myös opettajakunta on kansainvälistä: suomalaisten opettajien lisäksi heitä on Isosta Britanniasta, Irlannista, Kanadasta, Australiasta,
Keniasta ja Intiasta.

Lisätietoja:
Kouluista:
Tiedottaja Satu Fränti, p. (08) 558 449011,
satu.franti@ouka.fi, www.edu.ouka.fi

Nuorten
elämässä mukana
Nuorisotyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja sen tarkoitus on parantaa nuorten elinolosuhteita. Vanhemmuuden tukeminen ja
yhteistyö muiden kasvattajien kanssa on siinä
keskeistä. Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksella onkin kattava nuorisotaloverkosto.

linen iltapäivä koulun jälkeen. Kerhoissa ulkoillaan, leikitään, lauletaan, liikutaan, askarrellaan
ja voidaan tehdä myös läksyjä. Kerhot ovat
nuorisotalojen tai koulujen yhteydessä. Oulun
malli on toiminut esimerkkinä mm. laadittaessa
iltapäiväkerhotoimintaa säätelevää lakia.

Nuorten työpajatoiminnalla tuetaan nuoren
sijoittumista ammatilliseen koulutukseen ja
työelämään. Oulussa toimivat taide- ja mediapaja Wankkuri, nuorten työpaja Willamiina,
autopaja Woorti sekä puutyöpaja Wärkki.
Kansainvälisyys on voimakkaasti kasvava
osa nuorisotyötä. Nuorisoasiainlautakunta
tukee taloudellisesti nuorten ryhmiä muun
muassa EU-ohjelmien mukaisten nuorisovaihtojen ja -projektien toteuttamisessa.
Leirejä, retkiä ja kursseja järjestetään pääasiassa koululaisten loma-aikoina. Tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille elämyksellisiä
kokemuksia sekä mahdollisuuksia tutustua
uusiin ympäristöihin ja ihmisiin.

Oulun Nappi on Suomen suurin
nuorten tieto-ja neuvontakeskus

Iltapäiväkerhojen pioneeri
Koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan tavoitteena on antaa lapselle turvallinen ja virikkeel-

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tarjoavat
nuorille tietoa erilaisissa elämään liittyvissä
kysymyksissä useimmissa Euroopan maissa.
Oululaiset nuoret ovat voineet hakea apua
elämänsä ratkaisuihin Suomen laajimmasta
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napista jo
10 vuoden ajan.
Nappi antaa apua, neuvoja ja tukea oululaisille 15–29-vuotiaille nuorille. Keskimäärin 200
nuorta päivässä hakee apua suoraan Napista
joko henkilökohtaisesti, sähköpostilla tai puhelimitse. Napin palvelumuotoihin kuuluu
myös vuorovaikutteinen verkkopalvelu NettiNappi (www.nettinappi.fi).
Nuorten lisäksi Napin asiakkaita ovat nuorten
vanhemmat ja nuorten parissa työskentelevät.
Nappi-keskukseen on koottu asiakkaita varten

Nuoria tutustumassa “lapsentekopeliin”.

Nuorisotiedon kirjasto, josta voi lainata nuorten
elämää käsitteleviä teoksia. Nappi-palvelut
ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Lisätietoja:
Iltapäiväkerhot:
www.ouka.fi/nuoriso/iltapaivakerhotoiminta.html.
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi:
Ojakatu 4, p. (08) 558 48225,
www.nettinappi.fi

11

12
12

Tietoa Oulun päivähoidosta:

Pakkanen ja ulkoleikit tuovat väriä Untuvikkojen poskille.

Kaakkurissa viihtyvät
untuvikot ja siipiveikot
Kasvavaa Kaakkurin aluetta palveva Kaakonpojan päiväkoti aloitti toimintansa elokuussa
2003. Päiväkodin nimi on toiminut ideana
myös lapsiryhmien nimille.
Kaakkurin alle 3-vuotiaat lapset ovat Untuvikkoja, 3–5-vuotiaaat Siipiveikkoja ja PikkuKaakkureita ja esiopetuksessa käyvät Muuttolinnut ja Iso-Kaakkurit. Kaikki ryhmät sijoittuvat
turvallisesti Kotipesänkujan varrelle.

Tutussa ympäristössä
päivähoidosta kouluun
Kaakonpojan päiväkoti sijaitsee peruskoulun
yhteydessä. Rakennuksen valmistuttua kokonaan syksyllä 2004, kaikki Kaakkurin alueen
peruskouluikäiset voivat saada oppinsa samassa paikassa. Lisäksi samoissa tiloissa toimii
yhdistetty neuvola ja kouluterveydenhoito.
Yhteistyö yksiköiden välillä on tiivistä. Tarkoituksena on toimia lasten hyväksi saumattomasti aina neuvolaiästä yhdeksännelle luokkaasteelle asti.
– Koulun aloitus on suuri elinkaarellinen
muutos. Toimintamme “punainen lanka” on,

että tämä olisi lapselle helpompaa. Tutut tilat
ja kasvot, niin opettajien kuin koululaistenkin,
helpottavat tätä siirtymistä, päiväkodin johtaja
Pirjo Koret kertoo.
Koulun ja päiväkodin henkilökunta tapaa
toisiaan jatkuvasti ja opetussuunnitelmat rakennetaan yhteiselle arvoperustalle. Yhteistyö
näkyy myös käytännön työssä. Kullakin päiväkotiryhmällä on oma kummiluokkansa, vierailuja tehdään puolin ja toisin, yhteisiä tapahtumia ja projekteja järjestetään ja esikouluryhmien ja peruskoulun ensimmäisten luokkien
välillä on opettajavaihtoa. Monilla päiväkodin
lapsilla on isompia sisaruksia koulussa, joita
he voivat tavata esimerkiksi ruokailtaessa yhteisessä salissa.
Vanhempien luvalla päiväkoti tekee myös
yhteistyötä lastenneuvolan kanssa. Näin lasta
koskevat tiedot välittyvät samalla kertaa kaikille osapuolille.
– Samassa talossa työskentelevä terveydenhoitaja tuo myös turvallisuutta. Jos lapselle
sattuu jokin vahinko, on asiantuntija-apua aina
lähellä, Koret muistuttaa.

• Kunnallisia päiväkoteja on yhteensä 74, joista
2 on vuoropäiväkotia ja 6 jatketun aukioloajan
päiväkotia. Yksityisiä päivä-koteja on 22.
• Kunnallisia perhepäivähoitajia on 8 ja
yksityisiä 1.
• Ryhmäperhepäiväkoteja on 7.
• Erityistä hoitoa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun syyn johdosta tarvitseville
lapsille tehdään ohjaus- ja kuntoutussuunnitelma yhdessä vanhempien, päivähoidon henkilöstön ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden
kanssa. Heille etsitään sopivin hoitopaikka
joko päiväkodista tai perhepäivähoidosta.
Erityispäivähoitoryhmiä on 9 päiväkodissa.
• Kokopäiväisen hoidon lisäksi järjestetään
avointa päiväkotitoimintaa, kerhoja sekä
erityisesti kesäisin leikkipuistotoimintaa.
• Päivähoitomaksu määräytyy tulosidonnaisesti. Maksun enimmäismäärä on 200 € kuukaudessa.
• Oululisä on Kansaneläkelaitoksen tuen lisäksi
maksettava lisätuki työelämästä tai opiskelusta
palkattomalle hoitovapaalle jäävälle, alle
3-vuotiasta lasta kotona hoitavalle henkilölle.
Tuen suuruus määritellään vuosittain.
• Kansaneläkelaitokselta voi hakea myös yksityisen hoidon tukea ja harkinnanvaraista kuntalisää. Kuntalisän edellytyksenä on, että hoidon
tarve on kokopäiväinen.

Voi että leipominen on hauskaa!

Oma lääkäri palvelee
terveysasemalla
Oulussa, kuten monissa muissakin suuremmissa kaupungeissa, on käytössä omalääkärijärjestelmä. Seitsemällä terveysasemalla
palvelee yhteensä 60 omalääkäriä. Lisäksi
he hoitavat neuvola- ja koululääkärin sekä
kotisairaanhoidon tehtäviä omalla alueellaan.
Omalääkärin terveyskeskusavustaja vastaa
ajanvarauksesta ja on yleensä ensimmäinen
henkilö, johon asiakas ottaa yhteyttä. Vastaanottoaika annetaan asian kiireellisyyden mukaan. Päivystysasioissa omalääkärin vastaanotolle pääsee yleensä jo samana päivänä ja

muissa kiireellisissä tapauksissa kolmen päivän sisällä.

Tutkitusti toimiva järjestelmä
Omalääkäritoiminta alkoi Oulussa asteittain
vuosina 1997-1999. Jokaiselle kaupunkilaiselle
on ilmoitettu kirjeitse hänen omalääkärinsä ja
terveyskeskusavustajan yhteystiedot. Palveluyksikköpäällikkö, ylilääkäri Leena Uusitalon
mukaan Oulu osallistuu kahden vuoden välein
toteutettavaan suurten kaupunkien asiakaskyselyyn. Tulosten perusteella järjestelmä toimii
hyvin.

Ikäihmisten hoidossa
tuetaan toimintakykyä
Oulun kaupunki investoi ikäihmisten hyvinvointiin. Tavoitteena on vanhusten hoito sairaalassa vain lyhyen aikaa ja pitkäaikaishoidon siirtäminen lähelle asukkaita alueellisiin
hoivayksiköihin. Syyskuussa 2002 valmistunut kaupunginsairaala on erikoistunut ikääntyneiden lyhytaikaishoitoon ja kuntoutukseen.
Oulun hoitomallissa pyritään kuntouttavaan
ja potilaan toimintakykyä tukevaan hoitoon.
Tilat on suunniteltu siten, että niissä on helppo
liikkua apuvälineiden kanssa.
Uudessa kaupunginsairaalassa potilaat ovat
yhden ja kahden hengen huoneissa, joissa on
omat wc- ja suihkutilat. Näin he voivat suunnitella itse oman päivärytminsä. Huoneet ovat
potilaiden makuutiloja ja muu toiminta tapahtuu yhteisissä tiloissa.
Osastoilla on isompi monitoimitila erilaisia
tilaisuuksia varten sekä pienempiä “nurkkauksia”, joissa voi askarrella, lukea lehtiä, katsella
TV:tä tai keskustella omaisten kanssa.

Langatonta tekniikkaa ja
moniammatillista hoitotyötä
Uudessa sairaalassa on käytössä sähköinen
potilastietojärjestelmä, johon tietoja voidaan
kirjata langattomien päätteiden avulla osas-

toilla ja potilashuoneissa. Muun muassa laboratoriotulokset ovat heti nähtävillä niiden valmistuttua.
Hoitotyössä pyritään hyödyntämään monien eri ammattiryhmien osaaminen potilaan
hyväksi.
– Tavoitteena on myös välttää hoitojaksojen
turhaa venymistä. Kotiutuksen suunnittelu
aloitetaan heti, kun potilas on tullut sairaalaan.
Näin kotona tarvittavat muutostyöt ja muut
järjestelyt ovat valmiina, kun potilas pääsee
kotiin, vs. johtava ylihoitaja Airi Pulkkinen
kertoo.

Sairaalasta hoivakotiin
Oulussa ollaan ottamassa käyttöön maassamme ainutlaatuista mallia, jossa ikäihmisten
lyhytkestoinen sairaalahoito ja kuntoutus on
erotettu hoivahoidosta fyysisesti ja toiminallisesti eri yksiköihin.
– Uudistus lisää palvelujen laatua ja tehokkuutta, kun yksiköt voivat erikoistua ja kehittää
toimintaansa asiakkaiden ja ympäristön tarpeiden mukaan. Tästä hyötyvät niin kaupunki
kuin palveluiden käyttäjätkin, vanhustyön johtaja Pentti Koistinen toteaa.
Tällä hetkellä pitkäaikaishoidon paikkoja
on Hiirosenkodissa, Tuirankartanossa ja Las-

Vältä aamuruhkaa!
Terveysasemat ovat avoinna maanantaista torstaihin klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-15. Ilta- ja
yöaikaan klo 16-08 sekä viikonloppuisin ja
pyhäisin tulee hakeutua Oulun seudun yhteispäivystykseen Oulun yliopistolliseen sairaalaan
(OYS).
– Puhelinliikenne on terveysasemilla varsin
vilkasta ja painottuu aamun ensimmäiseen
tuntiin. Jos kyseessä ei ole kiireellinen asia,
yhteyden saa paremmin välttämällä aamuruuhkaa, Uusitalo muistuttaa.
Lisätietoja terveyspalveluista saa Oulun kaupungin internet-sivulta sekä puhelinluettelon
keltaisilta sivuilta.

Lisätietoja:
Päivähoito: päivähoitoalueet
p. (08) 558 45312, (08) 558 45308
ja (08) 558 45303,
www.oulu.ouka.fi/sote/paivahoito/
Terveyspalvelut: terveysasemien
infonumerot ja ajanvaraus OUKA-puhelinluettelosta tai www.ouka.fi/sote/terveys/,
Oulun seudun yhteispäivystys iltaisin ja
viikonloppuisin p. 10023, (08) 315 2141
Ikääntyminen: kotihoidon infonumero
p. (08) 558 45009, Oulun kaupunginsairaala
p. (08) 558 45600,
www.ouka.fi/sote/ikaantyminen/
sintalossa. Kaupunginsairaalan toisen osan
valmistuttua kesällä 2004 käytössä ovat uudet
avokuntoutuksen tilat. Intiöön valmistuu uusi
hoivakoti vuonna 2005, joka korvaa Kontinkankaan sairaalan hoivaosastot.
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English Summary
Sort and Recycle!

Homes for City Folks
According to a long term estimate, the
population of Oulu is expected to increase by
about 1,500 people every year. Nevertheless,
the housing situation is good. There is a steady
supply of residences to rent and buy.
According to the most recent housing
program, about 1,400 new dwelling units
should be built annually. Increasing the relative
share of detached houses has been set as a

new, important target. In the next few years,
new single-family housing areas will be built,
for example, in Kuivasranta, Kynsilehto and
Talvikangas.
The city of Oulu has an extensive Internet
site, where housing related information has
also been collected. Among other things,
available building lots and contact information
of all leasers offering rental flats can be found.

Culture City Oulu
Oulu is truly a cultural city: all art forms are
represented in its repertoire. Special emphasis
has been placed on children's and youth
culture, but other consumers of culture have
not been forgotten, either.
The key task of the Oulu Youth and Culture
Centre, Nuku, is to look for and take into use
new modes of operation. Nuku also practices
this at the national level in the Taikalamppu
("Magic Lamp") partnership network of leading
institutions in children’s culture. Children’s
films, literary art and literature have been
selected as targets for development.
Last year, the Oulu Taikalamppu developed
a new film method, which helps children make
their own films. The aim is to create interest in
making films, and teach children and youth the
basics of film-making.
In the area of literary art, new teaching
methods, cooperation and cooperation
networks for teachers of literary art are being
created.

In waste treatment, sorting and recycling are
important. The Rusko waste collection point
accepts sorted and mixed waste. In addition,
problem waste and large items, like old
furniture or domestic appliances can be taken
there. All waste is not accepted for free, but a
waste type dependent fee is charged.
Goods and clothing that are still usable, but
no longer needed by the owner, can be taken
to the Toppila recycling centre for free. One can
also buy goods, clothes and repaired bicycles
at an affordable price at the recycling centre.
In Oulu there are several local recycling points
for paper, paperboard cartons, glass, metal
and plastic. Cardboard is also collected at two
local recycling points.

Oulu Art School offers diverse all-round
basic art training to children and youth. After
school hours, it is possible to study animation,
strip cartoons, circus, dance and visual arts.
Oulu City Art Museum exhibits modern art
and 20th century art comprehensively. The
museum is located in an old industrial area,
adjacent to the idyllic Hupisaari Park. The area
is a real centre of activities: In addition to the
art museum, one can also find, for example,
the Science Centre Tietomaa, the Northern
Ostrobothnia Museum, culinary school and
new media enterprises.
The Hupisaari Park is a popular recreation
area in the middle of the city. In addition to
footpaths and playgrounds, there’s also a fish
ladder, along which whitefish and salmon get
to Oulujoki river.

Personal Physician Service at the Health Centre
A personal physician system is in use in Oulu.
Each Oulu resident is notified by mail of the
contact information of their personal physician
and health centre assistant who takes care of
appointments. An appointment is made based
on urgency. For emergency duty matters, it is
usually possible to see the personal physician
already on the same day, and for other urgent
matters, within three days.

Health centres are open Monday through
Thursday 8 am to 4 pm, and on Fridays 8 am
to 3 pm. For emergencies, it is possible to see
the personal physician during the day between
8 am and 4 pm. Evenings and nights 4 pm to
8 am, and during weekends and public
holidays, the emergency unit of Oulu University
Hospital is the place to contact.

The telephone traffic is quite busy at the
health centres, especially during the first hour
in the morning. If the matter is not urgent, it is
easier to get through later in the day.
Further information on health services is
available on the Internet site of Oulu city and
in the yellow pages of the phone book.

From Daycare to
Postgraduate
Studies in English
The Oulu International School opened in
autumn 2002. The education is given in English
according to the Finnish National Framework
Curriculum, but using the International
Baccalaureate (IB) programme. Good
knowledge of English is a prerequisite for
successful studies, and therefore applicants
must pass a language proficiency test.
In Oulu, there are also two English daycare
centres, one private and the other owned by
the city. In addition, a third daycare centre
provides teaching in English applying early
immersion principles.
After English comprehensive school, it is
possible to continue at English upper
secondary school in the IB line of Oulun Lyseo,
or, as a new alternative, in the International
Business Program at Oulu Business College.
The study programme leads to the Finnish
Vocational Qualification in International
Business and Administration.
Presently students of the International
School represent eleven different nationalities.
The staff is also international. In addition to
Finland, the teachers come from Great Britain,
Ireland, Canada, Australia, Kenya and India.

Further information:
www.ouka.fi/english/
Service guide:
www.ouka.fi/palvelut/services/index.html
Oulu International Activity Centre Toppelius:
Torikatu 16, tel. (08) 558 41856,
www.ouka.fi/kvtoimintakeskus
Housing:
www.ouka.fi/palvelut/services/everyday.htm
Municipal Solid Waste Management of Oulu:
Information: tel. (08) 558 43961 or
(08) 558 43960, www.ouka.fi/jatehuolto/english/
Health Care: www.ouka.fi/sote/english/
Education: Information Officer Satu Fränti,
tel. (08) 558 49011, satu.franti@ouka.fi,
www.edu.ouka.fi
University of Oulu: www.oulu.fi/english/
Oulu Polytechnic: www.oamk.fi/english/
Culture:
www.ouka.fi/palvelut/services/recreation.htm
Citizens’ Houses:
www.ouka.fi/lahidemokratia/english/
Youth Information and Counselling Centre Nappi:
Ojakatu 4, tel. (08) 558 48225,
e-mail: , www.nettinappi.fi
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Versatile Study
Opportunities
Study opportunities in the Oulu region cover
all levels from vocational training to university
studies. There are also plenty of options in
different areas of study.
For example, Oulu Polytechnic offers studies
in the fields of culture, natural sciences, natural
resources and environment, social services,
health care and physical education, business
and administration. The polytechnic has 7,300
students.
Established in 1958, the University of Oulu
is known for its high-level of education and
research in technical areas. In addition to the
faculty of technology, the university also has
faculties of humanities, education, science,
medicine, and economics and business. The
university has about 15,350 students, and over
1,100 first degrees and 120 doctoral degrees
are awarded annually.

Asking costs nothing
Youth Information and Counselling Centre
Nappi provides professional councelling and
information to young people about many issues
concerning their life. Services are available in
three places - downtown, Kaijonharju and
Kaukovainio. Nappi’s customers are young
people between ages 15 and 29, their parents
and those who work with youngsters. Nappi is

The Student Housing Foundation of Northern
Finland provides inexpensive housing for the
students. It offers over 4,500 flats in different
parts of the city.

part of the Youth Affairs Centre’s services and
Nappi’s services are free of charge.
Besides the information folders the
customers can search information from the
Internet and also use word processing facilities,
photo editing programmes, scanners and
printers. Young people can ask information
from the staff of Nappi face to face or by email, phone or mail.

Facts about Oulu:
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

City of Oulu celebrates its 400th anniversary in 2005. It was founded in 1605 by King Karl IX of Sweden
Surface area: 411,1 km2
Population (January 1st 2004): 125 970
Avarage age of population (2002): 35,7 years
Oulu to host a housing fair in 2006
Cultural exchange is lively; there are people fromm almost 100 countries living in Oulu
In terms of population, Oulu is the 6th largest city and one of the fastest growing urban centres in
Finland
The Oulu airport is the second busiest in Finland: 15 daily flights to Helsinki and 3 to Stocholm
Good road and railway connections to all directions
The Oulu port is open all year round
Versatile facilities for sports and exercise: e.g. swimming pools, ice halls, exercise halls, many tracks
and fields for various sports, bathing beaches, bowling alley, squash hall etc.
415 km of bike paths and 17 different lighted skiing and running tracks
Versatile cultural facilities including Oulu City Library, Oulu Music Centre, City Theatre and Oulu Youth
and Culture Centre (NUKU)
9 museums including e.g. Oulu City Art Museum, Sailor’s Home Museum, Car Museum and Science
Center Tietomaa.
There are eight Citizens' Houses in Oulu which serve as living rooms and meeting points for the
inhabitants in the surrounding area. Citizens' Houses offer services as well as club and recreational
activites for people of all age groups.
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KULTTUURIKAUPUNKI OULU
Kulttuuriharrastuksia
lapsille ja nuorille

Tiernapoikaryhmä Jouluntähti voitti tiernapoika-kilpailun vuonna 2002 ja toimi vuonna 2003 lähettiläsjoukkueena.

Oulu on todellinen kulttuurikaupunki: kaikki
taiteenlajit ovat edustettuina tarjonnassa.
Lasten- ja nuortenkulttuuriin on erityisesti
panostettu, mutta muitakaan kulttuurin kuluttajia ei ole unohdettu.

en ammattilais- ja amatööriryhmien sekä yk-

- Kaupungin itse tuottamat palvelut luovat
vankan perusrungon, jota täydennetään moni-

teenalojen jatkuvan tarjonnan, Oulun kaupun-

Oulun kaupunki satsaa erityisesti lasten- ja
nuortenkulttuuriin. Se on ollut painopistealueena kaupungin strategiassa jo yli kymmenen
vuotta. Tavoitteena on kehittää Oulua lasten
ja nuorten kulttuurin keskuksena.
- Oulun kaupunki kasvaa voimakkaasti, ja
tänne muuttaa paljon lapsiperheitä. Pidämme
tärkeänä, että pystymme tarjoamaan taidekasvatusta ja hyviä kulttuuriharrastuksia kaikille
lapsille ja nuorille. Kuulumme valtakunnalliseen
Taikalamppuverkostoon, ja sen myötä kehitämme edelleen toimintaamme ja tarjontaamme,
Vuoria sanoo.
Lasten- ja nuortenkulttuurin lisäksi Oulussa
korostetaan esteetöntä kulttuuripalvelujen
käyttöä. Tämä merkitsee monenlaisten esteiden madaltamista. Liikuntarajoitteisille henkilöille halutaan taata vaivaton pääsy eri toimipisteisiin. Pääsylipun hintakaan ei aina ole
este, sillä esimerkiksi Taidemuseoon pääsee
ilmaiseksi aina perjantaisin.
Oulu tunnetaan myös tiernakaupunkina.
Tiernapoikaperinne on elänyt Oulussa pitkään,
ja joulukuussa 2003 vietettiin Oulun tiernapoikakilpailujen 70-vuotisjuhlaa. Tiernateema on
erityisesti talvikauden kehittämiskohde.

sittäisten tahojen toiminnalla. Oulun monipuo-

Rumputuksesta tietoa

listen kulttuuripalveluiden tuottamisessa so-

Tietoja Oulun kulttuuritarjonnasta saa joka
kotiin jaettavasta Rumputus-lehdestä. Lehteä
julkaisee kulttuurilautakunta ja se ilmestyy 56 kertaa vuodessa. Kesänumero jaetaan myös
kaikkiin Oulun seudun kuntiin.

velletaan osittain tilaaja-tuottaja-mallia. Näin
pystymme turvaamaan kaupunkilaisille eri taigin kulttuurijohtaja Risto Vuoria kertoo.

Tietoa ja toimintaa Nukussa
Kun oululaiset puhuvat Nukusta, he tarkoittavat Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskusta.
Keskus tarjoaa kulttuuritapahtumia ja -toimintaa kaikenikäisille. Lapset ja nuoret on
otettu sen toiminnassa erityisesti huomioon.
Nuku tarjoaa lasten ja nuorten kulttuuritapahtumille ja -toiminnalle arvokkaan paikan keskellä kaupunkia, 1890-luvulla valmistuneessa
ns. poliisilaitoksen talossa. Vuosina 20032005 Nuku on mukana valtakunnallisessa
lastenkulttuurikeskusverkostossa Taikalampussa.

Lastenkulttuurin osalta Nuku kerää tietoa lapsille ja nuorille suunnatuista kulttuuritapahtumista ja -toiminnasta, tiedottaa niistä ja organisoi yhteistyötä eri toimijoiden välille. Se toimii
linkkinä kouluihin ja päiväkoteihin sekä luo
toimintaedellytykset kulttuuripalvelujen tuottajille.

Uusia tuulia Taikalampusta
Lastenkulttuurin kehittämissuunnitelman mukaan Nukun keskeisenä tehtävänä on etsiä
uusia toimintatapoja ja ottaa niitä käyttöön.

Tätä Nuku toteuttaa myös valtakunnallisella
tasolla Taikalamppuverkostossa.
- Valitsimme Taikalampussa kehittämiskohteeksemme lastenelokuvaan sekä sanataiteeseen ja kirjallisuuteen liittyvän kehitystyön.
Mielestämme meillä on tarve ja mahdollisuus
kehittää juuri näitä kulttuurin osa-alueita. Kaikki olemassaoleva osaaminen ei vielä ole käytössä, Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskuksen johtaja Arja Huotari kertoo.
Taikalampussa on mukana kuusi kulttuurialan toimijaa eri puolilta Suomea. Niiden toiminta ja osaaminen täydentävät toisiaan. Eri
taiteenalat ja lastenkulttuurin osa-alueet ovat
edustettuina Taikalampussa.

on 120 oppilasta ikähaarukassa 0-20 vuotta.
Lapset ja nuoret ovat vuosittain mukana järjestämässä mm. valtakunnallisia sanataidepäiviä.

Festivaaleja kaikenikäisille
Oulu on tunnettu festivaaleistaan. Erityisesti
lapsille ja nuorille niitä on tarjolla runsaasti
ympäri vuoden. Aikuisillekin suunnatuissa ta-

Lapset elokuvaohjaajina
Oulun elokuvakeskus huolehtii elokuvien levityksestä ja esittämisestä. Pohjoinen elokuvaja mediakeskus Poem puolestaan tuottaa elokuvia. Viime vuonna Oulun Taikalamppu kehitti
uuden elokuvametodin, jonka avulla lapset
pääsevät myös itse tekemään elokuvia.
- Tarkoituksena on synnyttää mielenkiinto
elokuvien tekemiseen ja opettaa lapsille ja
nuorille elokuvantekemisen perusteita. Perusosion jälkeen on mahdollista syventää tietämystä esimerkiksi videopajalla editointia opettelemalla.
Koulujen tarpeet on myös huomioitu, sillä
niiden on mahdollista saada opetusmateriaalia,
joka on tehty paikallisten elokuva-ammattilaisten kanssa, Huotari sanoo.
- Sanataiteen puolella kehitetään uusia
opetusmetodeja, luodaan yhteistyöverkostoja
sanataiteen opettajille ja kehitetään yhteistoimintaa.
Kiinnostus sanataideopetukseen on kasvanut jatkuvasti. Parhaillaan sanataidekoulussa

pahtumissa on monesti lapsille ja nuorille omaa
ohjelmaa.
- Monet festivaalit ovat isoja ja jopa kansainvälisiä tapahtumia. Tunnettuja ovat mm.
Tanssia tyrkyllä -tapahtuma, Musiikkivideofestivaali, Lasten ja nuorten teatteripäivät ja Lasten kansainvälinen elokuvafestivaali.
Koulut ovat mukana viemässä tietoa kulttuuritaphtumista ja -toiminnasta eteenpäin.
Opettajia informoidaan säännöllisesti kaupungin kulttuuritarjonnasta. Heille jaetaan myös
kulttuuriopas ja kulttuurikalenteri.
Peruskoulun ysiluokkalaisia houkutellaan
kulttuurin pariin kulttuuripassilla, joka otettiin
käyttöön vuoden 2004 alussa. Kulttuuripassi
tarjoaa edullisia tai täysin ilmaisia sisäänpääsyjä eri kulttuuritoimintoihin.

Lisätietoja:
Tapahtumista ja kulttuuripalveluista:
Kulttuuriasiainkeskus: Hallituskatu 7,
kultuuritiedottaja, p. (08) 558 47552,
www.ouka.fi/kulttuuri
Taidemuseo: Tiedottaja Harri Raasakka,
p. (08) 558 47459, harri.raasakka@ouka.fi,
www.ouka.fi/taidemuseo/
Kaupunginteatteri: koteihin jaettava
TeatteriOulu-lehti, www.ouka.fi/teatteri/
Kaupunginorkesteri:
www.oulusymphony.net
Tapahtumakalenteri: p. (08) 558 41330 tai
(08) 558 41331, www.ouka.fi/kalenteri/
Lippupiste: p. (08) 558 47600, Torikatu 10,
90100 Oulu, avoinna: ti-pe klo 10-17,
la klo-12-17.

Kaupunginteatteri uudistuu
Oulun kaupunginteatterin syyskausi pyörähtää käyntiin syyskuussa uusitussa teatteritalossa. Remontissa teatteri saa nykyaikaisinta
teatteritekniikkaa, joka osaltaan takaa antoisan teatterikokemuksen. Ohjelmistossa on
tarjolla oopperaa, musiikkiteatteria, lastenteatteria ja kantaesityksiä.
Suuren näyttämön avaa Verdin ooppera Naamiohuvit. Oopperan ohjaa Leena Salonen. Se
tuotetaan yhteistyössä Oulun kaupunginorkesterin, Oulun konservatorion ja Oulun Oopperayhdistyksen kanssa. Edellä mainittujen taho-

jen yhteistyö juontaa juurensa 1970-luvun alkupuolelta. Siitä lähtien teatterin ohjelmistossa
on vuosittain esitetty joko jokin klassikkoooppera tai uusi kotimainen ooppera.
Teatterin ohjelmistossa huomioidaan myös
lapset ja nuoret. Lastenkamarissa keskitytään
esittämään lastennäytelmiä. Teatteri tekee
myös yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten
kanssa. Esimerkiksi ilmaisupainotteinen Kuusiluodon koulu on usean vuoden ajan ollut
teatterin kummikoulu.
Vuosittain järjestetään mm. kansainvälinen
Lasten ja nuorten teatteripäivät, jossa nähdään

eturivin ammattiteattereiden esityksiä Suomesta ja muualta maailmasta.
Monipuoliseen ohjelmistoon on jo vuosia
kuulunut kotimaisia ja ulkomaisia kantaesityksiä. Paikallisten ja muiden kirjoittajien kanssa
tehdään jatkuvaa yhteistyötä.
Oulun kaupunginteatterissa katsojilla on
mistä valita: vuosittain ohjelmistossa on noin
350 esitystä ja 8-9 ensi-iltaa. Teatterissa käy
vuosittain noin 80 000 katsojaa.
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Oulun taidemuseo

Kaupunkilaisten
olohuone
Oulun taidemuseo sijaitsee vanhalla tehdasalueella, idyllisen Hupisaaren puiston vieressä. Alue on todellinen toiminnan keskittymä:
taidemuseon lisäksi sieltä löytyvät esimerkiksi tiedekeskus Tietomaa, kokkikoulu ja uusmedia-alan yrityksiä. Museo esittelee näyttelyissään kattavasti nykytaidetta. Se houkuttelee kävijöitä myös aktiivisella toiminnallaan.
Taidemuseo on aktiivinen ja monipuolinen
paikka, jossa kävijät voivat hankkia kokemuksia, viihtyä ja saada tietoa.
- Haluamme kehittää taidemuseota kaupunkilaisten olohuoneeksi. Taiteen lisäksi meiltä
löytyy kirjoja, lehtiä, erilaisia arkistoja, internetyhteydet, kahvila, ja olemme myös uudistamassa museokauppaamme. Järjestämme erilaisia tapahtumia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, Oulun taidemuseon tiedottaja
Harri Raasakka listaa.
Museo järjestää näyttelyjen lisäksi yleisöopastuksia, taiteilijatapaamisia ja työpajoja.
- Maahanmuuttajien kanssa on järjestetty
yleisöopastuksia. Niissä sekoitettiin maahanmuuttajien omaa kulttuuria heille uuteen ja
vieraaseen suomalaiseen kulttuuriin, ja keskusteltiin siltä pohjalta taiteesta – sen eroavuuksista ja yhteneväisyyksistä. Tämä on osa
Esteetön taidemuseo Oulun läänissä -hanketta,
jonka tavoitteena on ottaa eri kohderyhmien
yksilölliset tarpeet huomioon ja madaltaa siten
kynnystä museovierailuun, Raasakka kertoo.

Nykytaidetta museossa
ja rakennuksissa
Oulun taidemuseo on keskittynyt nykytaiteen
ja 1900-luvun taiteen esittämiseen. Parin vuoden välein esitellään myös ns. vanhempaa
taidetta. Taidemuseo tekee yhteistyötä paikallisten taiteilijoiden kanssa, ja toimii myös alueellisen kuvataiteen kohtaamispaikkana.
Vuoden 2004 kesänäyttelyssä esitellään
naivismia. Museolla järjestetään toukokuussa,
23.5. teosnäyttötilaisuus, johon kaikki halukkaat voivat tuoda taideteoksia arvioitavaksi.
Syksyllä avattavassa näyttelyssä Pensselit
santaan on puolestaan esillä Hailuoto eri taiteiljoiden silmin nähtynä.
Nykytaidetta löytyy taidemuseon lisäksi
myös muista kaupungin kiinteistöistä ja rakennuksista. Oulussa toteutetaan aktiivisesti prosenttiperiaatetta: tavoitteena on käyttää prosentti rakennuskustannuksista julkisiin
taideteoksiin. Vuodessa toteutetaan noin kymmenen teoshankintaa. Vuonna 2004 Oulun
kaupunginteatteri saa remontin valmistumisen
yhteydessä oululaissyntyisen Marika Mäkelän
tekemän teoskokonaisuuden, joka tulee Pikisaaren puoleisen julkisivun ulkoseinään. Kasarmin alueen rakennuksiin tulee puolestaan
vuonna 2005 Hannu Väisäsen ulkotaideteos.
Aluetta varten on kehitetty ensi kesäksi
yhteislippu, jolla pääsee Pohjois-Pohjanmaan
museoon, taidemuseoon ja Tietomaahan.

Mieskuoro Huutajat on huutanut Oulua ja Suomea maailmankartalle jo vuodesta 1987.

Hupisaaren puisto
Hupisaaren puiston historia alkaa 1860luvulla, jolloin se sai ensimmäisen virkistys- ja puistoaluesuunnitelman. Alueen
tuntumaan, nykyisen Kasaramintien varteen syntyi teollisuutta mm. Åströmin
suvun suuri nahkatehdas. Sen asiakkaisiin kuului myös Venäjän armeija. Nykyisin tiloissa on mm. tiedekeskus Tietomaa
ja hotelli- ja ravintolakoulu. Lasaretinsaarella toimi sairaala 1830-luvulta lähtien.
Tänään sen tiloissa on Hotelli-ravintola
Lasaretti.
Oululaiset kutsuvat Hupisaarten puistoa myös Ainolanpuistoksi. Nimi juontaa
juurensa Ainola-nimisestä rakennuksesta,
jossa nykyään toimii Pohjois-Pohjanmaan
museo. Åströmit lahjoittivat puiston alueen kaupungille vuonna 1910. Sen jälkeen
siellä on sijainnut Oulun kaupunginpuutarha ja yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Nykyään Hupisaaret ovat kaupunkilaisten virkistys- ja puistoalueena. Uutta
kalaporrasta pitkin nousee mm. siika ja
lohi Oulujokeen ohi Merikosken voimalaitoksen.

Suomi on jakautunut kahtia. Pohjois-Suomi
on Pop-Juntan hallinnassa. Juntta uhkaa
hyökätä ilmakitarajoukkoineen EteläSuomeen…
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David “C-Diddy” Jung USA:sta taituroi
itsensä vuoden 2003 ilmakitaransoiton
maailmanmestariksi.

Tällainen kuvitteellinen uutisvideo on tuottanut
idean ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskilpailuille Oulussa. Alunperin sotaisesta ideasta on siirrytty toiseen äärimmäisyyteen. Kilpailujen filosofian mukaan sodat loppuisivat,
jos kaikki maailman ihmiset saataisiin soittamaan ilmakitaraa. Ilmakitaratuottaja Marika
Lambergin mukaan ilmakitaraa ei voi soittaa
vihaisena, eivätkä kasvot pysy kauaa peruslukemilla soittoa katsoessakaan.

Ilmakitaralla
parannetaan maailmaa
Kilpailuja on järjestetty Oulun Musiikkivideofestivaalien yhteydessä ulkoilmatapahtumana vuodesta 1996 lähtien. Koska järjestäjät
eivät halunneet olla turhan vaatimattomia,
päätettiin aloittaa heti MM-tasolta.

Suomalaiset mestarit haussa
Joka vuosi elokuun lopussa järjestettävät kilpailut keräsivät aluksi lähinnä suomalaisia
osanottajia, mutta vuodesta 2001 lähtien maailmanmestaruudet on jouduttu luovuttamaan
ulkomaalaisille taitureille. Nyt onkin suomalaisilla ilmakitaravirtuooseilla näytön paikka,
mestaruus pitäisi jälleen saada Suomeen!
Harjoittelun voi viimeistellä ilmakitaristien
korkean paikan valmennusleirillä. Leiri järjestetään Oulun lähellä Varjakan saarella päivää

ennen kilpailujen alkua. Leirin ohjelmaan sisältyy muun muassa luentoja, harjoituksia, saunomista ja syömistä.
Virallisen statuksen kansallisia kisoja järjestävät Australia, Uusi Seelanti, Yhdysvallat,
Belgia, Hollanti, Norja ja Itävalta, ja uusia maita
liittyy joukkoon koko ajan. Myös Suomessa on
vuodesta 2003 lähtien järjestetty viralliset SMkisat.
Kansalliset mestarit pääsevät luonnollisesti
suoraan MM-kisojen finaaliin. Koska virallisia
kilpailuja ei kuitenkaan ole kaikissa maailman
maissa, voi finaaliin päästä myös päivää aikaisemmin järjestettävän Mustien Hevosten karsintaerän kautta.
Kilpailun päätuomarina on alusta asti toiminut
legendaarisen suomirock-yhtyeen Eppu Normaalin kitaristi Juha Torvinen. Muut tuomarit
sen sijaan vaihtuvat vuosittain.

Kuva: Tommi Kohonen

Suuren maailman meininkiä

Vuoden 2003 paras suomalainen
ilmakitaristi oli neljänneksi tyylitellyt
Erkki “Donaldo Galvosukiai” Lilja.

Ulkomaiset mestarit ja kansainvälistynyt osanottajakunta ovat tuoneet kisoille myös huomattavaa julkisuutta ulkomaisissa tiedotusvälineissä.
– Tärkeimmistä kansainvälisistä medioista
voidaan mainita ainakin BBC, jonka radion tai
TV:n edustajia on ollut mukana melkein joka
vuosi. Eräänä vuonna The Times -lehdestä oli
kaksikin toimittajaa, joista toinen osallistui
kilpailuun. Kuuluisa musiikkilehti Rolling Stone
on myös haastatellut lontoolaista kaksinker-

Kuva: Tommi Kohonen

taista maailmanmestaria Zac Monrota, Lamberg kertoo.
– Tietotoimistot välittävät myös usein uutisia
kilpailuistamme. Ehkä kaikkein mielenkiintoisin
on kuitenkin ollut kilpailustamme kirjoitettu
uutinen, joka julkaistiin Wall Street Journalin
etusivulla siten, että varsinainen artikkeli löytyi
vielä lehden sisäsivuilta, Lamberg iloitsee.
Myös yleisö on kansainvälistä. Ulkomaisten
kilpailijoiden fanit tunnistaa usein T-paidoista,
joihin on painettu suosikin nimi.

Kaikki mukaan!
Kisojen finaali järjestetään rock-festivaalimaisena ulkoilmatilaisuutena, jossa katsojia
on viime vuosina ollut noin 3 500. Kilpailijat
taituroivat lavalla ja heidän esityksensä kuvataan ja näytetään yleisölle myös suurella kankaalla. Lisäksi kilpailu on katseltavissa suorana
lähetyksenä kaikkialla maailmassa internetin
välityksellä. Ja lähetyksen lopussa kaikki maailman ihmiset kutsutaan liittymään ilmakitaran
yhteissoittoon…

Lisätietoja:
Oulun musiikkivideofestivaalit:
www.omvf.net
Ilmakitaransoiton MM-kisat:
Ilmakitaratuottaja Marika Lamberg,
p. (08) 570 0500, marika@omvf.net,
www.omvf.net/ilmakitara/
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Aktiiviliikkujan
monet mahdollisuudet
Oulussa yli kymmenen vuotta asunut Outi
Hänninen määrittelee itsensä “sunnuntailiikunnan” suurkuluttajaksi. Hänninen pitää
erityisesti ulkona liikkumisesta, koska se
pitää ruumiin vireänä ja mielen hyvänä.
Oulun erikoisuus on kattava ja hyväkuntoinen
pyörätieverkosto, jota pidetään hyvässä käyttökunnossa myös talvisin. Maasto on tasaista
ja pyöräily on helppoa lastenkin kanssa. Kesäisin pyörätiet tarjoavat hyvän reitistön myös
rullaluistelijoille.
– Viime vuoden loppuun kuljin työmatkani
joko jalkaisin tai pyörällä. Nyt olen siirtynyt
työhön Kempeleeseen ja pyöräilen töihin enää
keväästä syksyyn. Oulun sisällä mahdollisuudet työmatkapyöräilyyn talvikeleilläkin ovat
erinomaiset, Hänninen kehuu.
Pyöräilyn ja rullaluistelun lisäksi Hänninen
harrastaa kesäisin lenkkeilyä juosten ja sauvakävellen ja talvisin hiihtoa.
– Käytän paljon asuinpaikkani lähellä sijaitsevaa Iinatin kuntorataa. Noin kymmenen kilometrin rata on valaistu ja sitä pidetään hyvässä
kunnossa. Talvisin se on suosittu sekä luisteluettä perinteisten hiihtäjien joukossa, hän kertoo.
Vastaavanlaisia kuntoratoja on eri puolilla
Oulua useita. Liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia löytyykin aina läheltä, asuipa missä päin
Oulua tahansa.

Koko perheen ilo
Hännisen lapsetkin ovat innokkaita liikkujia.
Vanhimmat lapset ovat jo ehtineet aikuisikään,
mutta 11-vuotias kuopus käy edelleen mielellään äitinsä kanssa esimerkiksi juuri uusitussa
Oulun uimahallissa Raksilassa.
Raksila tarjoaakin liikunnan riemua kaikenikäisille kävijöille. Uimahallissa on viisi allasta,
vesiliukumäki, kuntosali, liikuntasali, kuntonyrkkeilysali ja judosali. Samalla alueella on
lisäksi monitoimihalli, jäähalli, tekojääkenttä,
kunto- ja hiihtorata ja pesäpallostadion. Alueella järjestetään lapsille hiihtokouluja ja Pikkuleijonien luistelukoulua. Penkkiurheilijoille
on tarjolla elämyksiä muun muassa jääkiekon
SM-liigaotteluiden, jääpallon Bandyliigan ja
Superpesiksen parissa.

Tärkein harrastukseni on ehdottomasti liikunta. Pidän erityisesti ulkona liikkumisesta; se pitää
ruumiin vireänä ja mielen hyvänä, Outi Hänninen kertoo.

Vain valinta on vaikeaa
Oulussa järjestetään monenlaista liikuntaa eri
ikäisille kaupunkilaisille: lapsille, nuorille,
työikäisille ja ikäihmisille. Erilaisia liikuntaryhmiä on paljon ja niihin mahtuu helposti mukaan.
Liikuntaa järjestetään myös erityisryhmille,
joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikeaa osallistua yleisesti tarjolla oleviin liikuntaharrasteisiin.

Hänninen kehuu kaupungin palvelujen laatua
ja hintatasoa.
– Esimerkiksi liikuntaryhmien ohjaajat ovat
ammattitaitoisia ja hinnat ovat edullisia.
Liikuntalajien tarjonnan kirjoa lisäävät omalta
osaltaan noin 200 kaupungissa toimivaa urheiluseuraa ja -järjestöä. Jokaiselle liikunnasta
innostuneelle löytyy varmasti Oulusta mieluisa
harrastus.

21

Tietoa Oulun liikuntapaikoista:
▼ Oulun uimahalli (Raksila)
Pikkukankaantie 3, 90100 Oulu
Lajit: uinti, kuntosaliharjoittelu, kuntonyrkkeily ja
judo. Uimahalli sopii myös liikuntarajoitteisille.
▼ Raatin uimahalli
Raatinsaari, 90100 Oulu
Lajit: uinti, urheilusukellus, vesivoimistelu ja
kuntosaliharjoittelu
▼ Ouluhalli (Raksila)
Ylioppilaantie 4, 90100 Oulu.
Lajit: jalkapallo, koripallo, pesäpallo, sulkapallo,
sähly, lentopallo, yleisurheilu, kuntosaliharjoittelu,
telinevoimistelu ja amerikkalainen jalkapallo
▼ Oulun jäähalli (Raksila)
Teuvo Pakkalankatu 11, 90100 Oulu
▼ Linnanmaan jäähalli
Kauppalinnankatu 6, 90570 Oulu
▼ Oulun urheilutalo
Rantakatu 15, 90120 Oulu.
Lajit: kuntosaliharjoittelu, tanssi, aerobic,
lentopallo, sulkapallo, koripallo ja salibandy
▼ Linnanmaan liikuntahalli
Virkakatu 1, 90570 Oulu.
Lajit: sulkapallo, lentopallo, koripallo, telinevoimistelu, musiikkiliikunta, ja kuntosaliharjoittelu.
▼ Värtön liikuntahalli
Kurkelantie 4, 90230 Oulu.
Lajit: salibandy, paini, nyrkkeily, judo,
kuntosaliharjoittelu ja tanssi.
▼ Kasarmin liikuntasali
Upseerinkatu 4, 90100 Oulu.
Lajit: salibandy, lentopallo, koripallo, sulkapallo
ja painonnosto.
▼ Toppilan liikuntatalo
Kauppaseurantie, 90520 Oulu
Lajit: seinäkiipeily ja telinevoimistelu
▼ Castrenin urheilukeskus
Paulaharjuntie, 90530 Oulu
Lajit: jalkapallo, jääpallo, tennis, jääkiekko,
koripallo, lentopallo, pesäpallo, kaukalopallo,
sähly, ringette, luistelu, skeittaus ja yleisurheilu.
▼ Heinäpään urheilukeskus
Tyrnävänkuja, 90400 Oulu
Lajit: jalkapallo, jääkiekko, yleisurheilu, sähly,
skeittaus ja rullaluistelu.

▼ Lintulan urheilukeskus
Kaislakuja, 90160 Oulu
Lajit: jalkapallo, pesäpallo, jääpallo, jääkiekko,
kaukalojalkapallo, tennis, sulkapallo, yleisurheilu,
hiihto ja lenkkeily.
▼ Maikkulan urheilukeskus
Niemirannantie 9, 90240 Oulu
Lajit: jalkapallo, pesäpallo, jääpallo, jääkiekko,
rullakiekko ja yleisurheilu.
▼ Niittyaron urheilukeskus
Purjehtijantie, 90560 Oulu
Lajit: pesäpallo, jääkiekko ja kaukalopallo sekä
skeittaus.
▼ Pateniemen urheilukeskus
Sahantie, 90800 Oulu
Lajit: jalkapallo, amerikkalainen jalkapallo,
jääkiekko, luistelu ja yleisurheilu.
▼ Raatin urheilukeskus
Raatinsaari, 90100 Oulu
Lajit: yleisurheilu, jalkapallo, tennis, pesäpallo,
jääpallo, pikaluistelu ja jäärata-ajo.
▼ Talvikkipuiston urheilukeskus
Tervakukkatie, 90580 Oulu
Lajit: jääkiekko, kaukalopallo, jalkapallo, lentopallo,
koripallo, sähly, skeittaus, hiihto ja lenkkeily.
▼ Lisäksi muita urheilukenttiä eri puolilla kaupunkia
noin 60 kpl.
▼ Muita Oulun kaupungin liikuntapaikkoja ovat mm.
ampuma- ja hiihtoampumaradat, koiraurheilualueet,
moottoriurheilualueet, uimarannat sekä kuntoradat
ja latureitit.
▼ Yksityisissä liikuntatiloissa voi lisäksi harrastaa
mm. tennistä, squashia, sulkapalloa, keilailua,
kamppailulajeja ja kuntosaliharjoittelua.
▼ Oulussa toimii noin 200 urheiluseuraa ja
–järjestöä.

Lisätietoja:
Liikuntapaikoista ja -palveluista:
Infopiste p. (08) 558 48000,
www.ouka.fi/liikunta/

Lisätietoja:
Oulun kaupungin palveluista
Palveluhakemisto: www.ouka.fi/palvelut/
Kaupungintalon neuvonta:
Kirkkokatu 2a, p. (08) 558 41100, s-posti:
kevi.infopiste@ouka.fi
Avoinna: arkisin 8-16
Rahatoimen kassapalvelut:
Hallituskatu 36; p. (08) 558 410,
www.ouka.fi/suunnittelu/rahatoimi.htm
Avoinna arkisin 9-15.
Matkailupalvelut:
Torikatu 10, p. (08) 5584 1330, 5584 1331,
s-posti: touristinfo@ouka.fi,
www.oulutourism.fi
Avoinna: ma-pe 9-16
kesäaikana 31.5.-28.8.2004
ma-pe 9-18, la 10-15

Kaupunkilaisten älykortti
OuluCard on Oulun kaupungin hallinnoima
uusi monipalvelukortti. Palvelukortti otettiin
maaliskussa 2004 pilottikäyttöön.
Kaupunkilaiset voivat ladata OuluCardille
Oulun kaupungin kirjasto-, vapaa-aika- ja
ateriapalveluita, esimerkiksi liikuntapaikkojen
sarja- ja kausilippuja sekä seniorikorttipalveluja
(70 vuotta täyttäneille oululaisille).
Lisäksi kortille voidaan ladata joukkoliikenteen matkalippuja ja Avant-korttirahaa.
OuluCard-kortti käy bussikorttina Oulun
kaupungin alueella Koskilinjat Oy:n, V. Alamäki

Oy:n ja Kylmäsen Liikenne Oy:n autoissa.
OuluCardille ladattua rahaa voidaan käyttää
myös kaikissa toimipisteissä, joissa Avantkorttiraha käy maksuvälineenä.

Lisätietoja:
OuluCardista:
Teknisen keskuksen palvelupiste Neuvokas,
p. (08) 558 42000,
www.ouka.fi/kaupunkikortti/
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Asukastuvissa viihtyvät
nuoret ja vanhat
Asukastuvat ovat osa Oulun kaupungin lähidemokratiatoimintaa. Ne tarjoavat alueensa
asukkaille erilaisia palveluita ja toimivat foorumina monipuoliselle osallistumiselle ja
harrastamiselle. Oulun kahdeksassa asukastuvassa käydään vuosittain noin 70 000 kertaa
ja ne työllistävät tukityöllistämis- ja oppisopimussuhteissa noin 60 henkilöä.

lasten kanssa siellä syömässä. Lisäksi olen
käyttänyt tuvan tarjoamia ompelu- ja siivouspalveluja ja käynyt tuvan tietokoneella lukemassa sähköpostiani, Kela luettelee.
Hän on käyttänyt palveluja jo seitsemän
vuotta ja on niihin erittäin tyytyväinen. Henkilökunta on hänen mukaansa erittäin ystävällistä ja palveluhenkistä.

Rajakylässä, Lintulammella, Peltolassa, Kaukovainiolla, Karjasillalla, Maikkulassa, Myllyojalla ja Puolivälinkankaalla sijaitsevissa asukastuvissa järjestetään kaikenikäisille asukkaille monipuolista kerho- ja harrastetoimintaa,
retkiä, teveysliikuntaa ja näyttelyitä sekä tarjotaan kotipalveluja ja mahdollisuutta edulliseen ruokailuun.
Myös alueiden järjestöt ja yhdistykset toimivat
tuvissa ja niihin ovat löytäneet tiensä myös
osaajat, jotka muun muassa vetävät kerhoja
ja muita harrasteryhmiä.

Kavereita ja kontakteja

Toimintaa ja palveluja
Anne Kela on kolmen lapsen äiti ja ahkera
Lintulammen asukastuvan palvelujen käyttäjä.
– Asukastuvassa on ilmainen lapsiparkki,
jota olen käyttänyt ja lapseni käyvät siellä
askartelukerhossa. Päivisin käymme usein

Asukastupien palvelut ovat alueen asukkaille
edullisia, jotkut jopa ilmaisia. Tupien merkitys
on hyvin suuri monille ihmisille. Vakiokävijöiden
joukossa on myös paljon eläkeläisiä.
– Asukastuvassa on aina mukava käydä.
Lapset ovat saaneet paljon kavereita ja itsekin
tapaan täällä muita äitejä. Tärkeää on myös
se, että voi tutustua monenikäisiin ihmisiin.
Tuvat tiedottavat toiminnastaan alueen
asukkaille kotiin jaettavilla ilmoituksilla.
Lisätietoa asukastupien toiminnasta saa myös
Oulun kaupungin internet-sivuilta.

Lisätietoja:

Oulu on lähidemokratian
pioneeri
Oulu on suoran kansalaisvaikuttamisen edelläkävijä Suomessa: lähidemokratiaa on siellä
kehitetty jo yli 20 vuoden ajan. Vuosina 19781980 toteutetusta aluevaltuustokokeilusta
ja kuuden asukasyhdistyksen lähidemokratiakokeilusta vuosina 1981-1984 vakinaistettu toiminta on laajentunut kattamaan koko
kaupungin alueen.
Oulussa on tällä hetkellä 32 asukasyhdistystä.
Yhdistykset ovat Oulun kaupungin yhteistyökumppaneita kaikilla hallinnon toimialoilla.
Asukastuvat ovat tärkeä osa lähidemokratian
toteuttamista. Ne toimivat apuna palvelujen
kehittämisessä ja käyttöön ottamisessa.
Tupatoiminnassa ovat mukana asukasyhdistykset ja muut alueelliset yhteistyöryhmät ja
sen lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet.
Tavoitteena on saada mukaan myös vaikutusmahdollisuuksiltaan heikomassa asemassa olevat väestön osat. Esimerkiksi kuntalaisten tietotekniikka- ja verkkopalvelujen käyttövalmiuksia edistetään koulutus- ja tukitoiminnalla, joka sisältyy asukastupien Tietotyötorien palveluihin. Koulutusta kohdennetaan
erityisesti työelämän ulkopuolella olevalle ja
ikääntyvälle väestölle.

Asukastuvista ja
lähidemokratiasta:
www.ouka.fi/lahidemokratia/

Asukastupien kerhoissa lapset voivat puuhata monenmoista.
Askartelu vaatii tiukkaa keskittymistä.

Tunnelma on leppoisa, kun eläkeläiset tapaavat kahvikupposen äärellä.

Hra Kraak
Oulusa
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PALVELUHAKEMISTO
www.ouka.fi/palvelut

Lehti uusille oululaisille 2004
Tämän lehden löydät
myös osoitteesta:

www.ouka.fi

