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Lehti uusille oululaisille 2010
Pääkirjoitus
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Viidellä sanalla: Helena Petäistö

3

Oulu10 – piste kysymyksille
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Helena Petäistö, kerro viidellä sanalla, kuka olet:

Oulun neljä vuodenaikaa
Ilmastoasiat otetaan vakavasti
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Polkupyörä alle ja Oulun kiertoon
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Lapsissa on totuus
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Päivähoidolle palvelutakuu
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In English – Welcome to Oulu!
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Musiikkivideoita ja ilmakitaraa
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Napista asiaa nuorille
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T

osiasiassa menestyksen takana ovat ihmiset:
osaavat ja rohkeat oululaiset ihmiset, jotka ennakkoluulottomalla asenteellaan ja innostuksellaan ovat luoneet Oulusta hyvän paikan tehdä työtä, asua ja opiskella.

Taiteen kiemuroita
Nuorisoprojekti Taidetalkkari yhdistää
äidinkieleen katsomatta

16

Prosenttitaide tuo taiteen arkeen
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Terveisiä eri puolilta Oulua
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Tämä on Oulua – kartta sosiaali- ja
terveyspalveluista

20

Yrittäjähengessä
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Makusia
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Ouluun on syntynyt työpaikkoja mm. siksi, että yritykset
ovat saaneet tasokkaista oppilaitoksista valmistuneita
osaajia työntekijöikseen. Heidän viihtymiseensä on puolestaan vaikuttanut se, että Oulussa voi harrastaa monipuolisesti niin kulttuuria kuin liikuntaa. Oulussa luotetaan yhteistyön voimaan ja ollaan ylpeitä omasta osaamisesta. Innostus on synnyttänyt omaleimaisen ja elävän
kaupunkikulttuurin – Oulussa on asennetta.
Oulu tarvitsee kasvaakseen ja menestyäkseen edelleen
uusia oululaisia sekä nuoria että kokeneita osaajia, joilla
on positiivinen asenne ja tekemisen meininki.

Suunnittele Oulu-kortti
Kuuntele Oulu – kaupungille oma äänilogo
Kuntaliitos suunnitteilla

Jokainen meistä rakentaa osaltaan tulevaisuuden Oulua.
Tervetuloa talkoisiin!

Tilaa Oulu-esitteitä
Herra Kraak Oulusa

aikki suomalaiset tunnistavat Helena Petäistön,
joka raportoi nykyään erityisesti EU-politiikan käänteistä. Harvempi tietää, että
hän on Oulusta kotoisin.
– Asuimme lapsuudessani Oulun
keskustassa; ensin Asemakadulla, sitten
Kajaaninkadulla tuomiokirkon vieressä ja lopulta Kauppurienkadulla Kakaravaaralla. Kesälomat olin aina töissä vanhempieni omistamassa Valkealinnan kellosepänliikkeessä, joka sijaitsi nykyisen
ravintola Zakuskan paikalla. Kirjoitin ylioppilaaksi Oulun tyttölyseosta, Helena
Petäistö kertoo.
– Valkolakin jälkeen Petäistö opiskeli ekonomiksi Helsingin kauppakorkeakoulussa, ja ensimmäinen työpaikka oli
Pariisissa ranskalaisessa vienti- ja tuontifirmassa. Niinpä hän sattui olemaan
sopivassa paikassa vuonna 1981, kun
MTV3:n uusille uutisille haettiin avustajaa Pariisista. Asuttuaan välillä Suomessa Petäistö aloitti MTV3:n Pariisin kirjeenvaihtajana vuonna 1990.
– Suomen EU-jäsenyyden myötä EUasioita on tietysti pitänyt seurata hyvin
tarkasti. Käytännössä se merkitsee paljon aikaa Brysselissä, Strasbourgissa ja
Luxemburgissa. Kutsunkin sitä Bermudan kolmiokseni, johon on ollut mielenkiintoista hukkua!
Nykyisin hän asuu Ranskassa koko
vuoden – paitsi lomat, jotka hän viettää
aina Suomessa.

Usein ajatellaan, että tervan ja bittien ansiosta
Oulu on kasvanut pienestä kauppapaikasta nykyisen kaltaiseksi vetovoimaiseksi keskukseksi.

Oulu on aktiivisen kaupunki
Baletti pistää puuskuttamaan

K

Sydämellisesti
tervetuloa Ouluun!
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Hännänheiluttajat koirapuistossa

“Olen toimittaja, MTV:n
Pariisin kirjeenvaihtaja”

24

Matti Pennanen
kaupunginjohtaja

Päätoimittaja: Sirkka Keränen

Luotijunalla 320 km tunnissa

Toimitusneuvosto: Sirkka Keränen, Sari Valppu,
Maria Öfverström, Päivi Roström

Petäistö käy Oulussa joka joulu ja kesä. Vanha kotikaupunki näyttää hyvin
poikkeukselliselta pohjoisen kasvukeskukselta, kun väki muuten kerääntyy
etelään.
– Tänne pitäisi saada luotijuna, jolla matka Oulusta Helsinkiin kestäisi vain

Tuottaja: Maria Öfverström
Sarjakuva: Jyrki Mäki
Ulkoasu: Yhtyneet Kuvalehdet Oy/
Viestintätoimisto Sanakunta/Päivi Roström

Lempisanasi? Zut alors! (Suom. Pahus!)
Sana, josta et pidä? V:llä alkava sana,
jota en halua kuulla enkä suostu koskaan sanomaan.
Miltä suora lähetys tuntuu? Aina vähän jännittävältä, kun
koskaan ei tiedä, toimiiko tekniikka moitteettomasti.
Ammatillinen idolisi? Ranskalainen, uraa uurtanut television
naisjournalisti Christine Ockrent.
Lempipaikkasi maailmassa? Suomalaisen järven ranta.
Miten rentoudut? Käpertyneenä laiskanlinnaan, kädessä hyvä kirja ja vieressä höyryävä teekannu ja vähän suklaata.
Mihin voisit mennä verkkareissa? Lenkille.
Lempikappaleesi? Ehdottomasti Satumaa.
Mistä haaveilet juuri nyt? Löhölomasta autiolla saarella.

alle kaksi tuntia! Yhtä radikaalilla tavalla on Eurooppa kutistunut viimeisen parinkymmenen vuoden kuluessa.
Vaikka Petäistö on iloinen Oulun
menestyksestä, hän suree toisaalta
vanhan Oulun purkamista.
– Ensimmäistä kertaa Ouluun tuleva
ei juuri kaupungin historiaa arvaa. Hienojen vanhojen kivitalojen purkaminen
on anteeksiantamatonta, mutta yhtä
murheellista on se, ettei puukeskustaa
ymmärretty säilyttää. Sen ympärille olisi
ollut hyvä rakentaa uutta ja modernia.

Rössynkössyn!
Kotiseutu merkitsee Helena Petäistölle ennen kaikkea sitä, että tietää, missä
juuret ovat.
On aina mukava palata entiseen kotikaupunkiin. Samaa juurten tärkeyttä
heijastaa myös Rössypottuseuran jäsenyys. Se on entisten oululaisten seura
Helsingissä.
– Minusta on tosi hauskaa saada olla sen etäisjäsen Pariisissa. Viimeksi
seura teki vappumatkan Pariisiin, ja Luxemburgin puiston vappupiknikillä keksimme uuden tavan skoolata savolaisten Hölökynkölökyn vastineeksi. Oululainen skoolaakin: Rössynkössyn!
Ruisleivän lisäksi Petäistö kaipaa
Suomen valoisia kesäöitä, saunaa ja
järvenrantaa.
– Oulussa parasta ovat juuri ne todella valoisat kesäyöt, joita eivät helsinkiläisetkään tunne. Kesällä saatankin istua kaikessa rauhassa koko yön parvekkeella vain lukemassa kirjaa siitä ihmeellisestä valosta nauttien. Samalla
tulee mieleen vanhoja muistoja Kuusisaaren lavatansseista, joissa se auringon armoton valo ei silloin yhtään huvittanut, vaan odoteltiin jo kärsimättöminä
elokuun kuutamoa. <

Sanaston lähteenä käytetty: Jukka Ukkola (2002),
Ookko nä. Oulun murteen sanakirja. WSOY.
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Tervateetä oululaisille
Helena Petäistö on kirjoittanut myös lukuisia matkakirjoja, joista uusin on Tee teematka!
Mikä teelaatu kuvaisi parhaiten Oulua?
– Tietysti Lapsang souchon eli ”tervatee”. Se on yksi suursuosikkejani erityisesti talvella takkatulen
ääressä. Se on ikivanha kiinalaisten vahingossa keksimä teelaatu, joka sopii Oululle kuin nenä päähän. Toivottavasti sitä vähän muuntaen kaupungille kehitetään oma tervantuoksuinen Oulu-tee.

Tipalalyseo

tyttö
= Oulun

Teksti Anneli Frantti Kuvat Juha Sarkkinen ja Oulun kaupunki
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mattolaituria

Piste kysymyksille!

Kysy
OULU10:stä
O

Oletko juuri muuttanut?

USEIN KYSYTTYÄ:
1. Tarvitsisin kartan tästä alueesta.
– Etsitään ja tulostetaan tarvittu kartta
tai opastetaan etsimään kartta Oulun
www-sivuilta
2. Missä Oulussa on venepaikkoja?
– Oulun kaupungin vuokraamia ja ylläpitämiä satamia on 20 eri puolilla Oulua: 10 merisatamaa ja 10 jokisatamaa.
Tarjolla on sekä tela- että laituripaikkoja.

3. Milloin viljelypalstat tulevat
jakoon? – Keväällä toukokuussa
Oulu10:ssä pidetään palstaviljelypäivä, jolloin vuokralle tulevat kaikki vapaana olevat palstat.
4. Harrastukset. Missä on lähin uimahalli, entä keilarata? Mitä lupia tarvitaan Oulun alueella kalastamiseen? –
Annetaan tietoa Oulun kaupungin järjestämistä palveluista. Kalastamiseen

tarvitaan valtion kalakortti ja kaupungin kalastuslupa.
5. En jaksanut hakea netistä, enkä oikeastaan löytänytkään. Voitteko te....
– Kyllä onnistuu. Tervetuloa käymään
tai ottamaan yhteyttä!

Jos vastasit kyllä väliotsikon kysymykseen, kuulut Oulu10:n tärkeään kohderyhmään.
– Uudet oululaiset ja toki kaikki kaupunkilaiset ja täällä vierailevat ovat tervetulleita tänne. Me voimme neuvoa
ja opastaa esimerkiksi terveyspalvelujen hankinnassa tai syventyä asiakkaan
asuinalueen peruspalveluihin. Myös
karttoja meiltä kysytään paljon, kertoo
Sari Juntunen.
Käynnin lisäksi Oulu10:iin voi myös
soittaa tai lähettää sähköpostia. Kaikki
palvelut ovat avoinna arkisin. Oulu10:ssä
esillä on myös kaupungin esitteitä sekä
julkinen ilmoitustaulu.
– Harvoin meillä joutuu jonottamaan.
Palveluasiantuntijoista aina joku ehtii

uimahallia
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skeittipaikkaa

leikkipuistoa

15
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liikuntasalia/hallia
uimarantaa

jäähallia

26

kuntorataa

aidattua koirapuistoa

kirjastoa ...ja paljon muuta. Lue lisää www.ouka.fi!

Oulu10:n palveluista kerrotaan
myös videolla. Video on katsottavissa Oulu10:n nettisivuilla osoitteessa www.ouka.fi/oulu10 sekä
Oulu10:n Facebook-sivulla ja YouTubessa. Facebookissa voit kertoa
myös oman mielipiteesi videosta!

Mistä paikasta voit kysyä Oulun kaupungin
palveluihin liittyvistä asioista?
Mihin voit soittaa tai mennä kysymyksinesi
käymään? Missä majailevat todelliset
Oulu-asiantuntijat?
– No, Oulu10:ssä tietenkin!

ulu10 osoitteessa Torikatu 10 on aidon asiakaspalvelun paikka. Sieltä saat vaivattomasti ja nopeasti neuvoja erilaisiin Oulun kaupungin palveluita koskeviin käytännön asioihin. Mistä löytyy päivystävä lääkäri? Joko
luistelukentät on jäädytetty? Mitkä nuorisotilat ovat avoinna viikonloppuisin?
Kysy mitä vaan, Oulu10 vastaa!
– Kyllä me täällä mielellämme palvelemme, ei niin pientä asiaa olekaan, etteikö tänne kehtaisi ottaa yhteyttä, sanoo palveluasiantuntija Sari Juntunen.
Hän tekee työtä Oulu10:ssä yhdessä 11
muun neuvojan kanssa hyväntuulisella
meiningillä, joka kuulemma näkyy ja
kuuluu asiakkaille asti.
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OULUSSA ON...

jelepaata

= autta

palvella, eli apua saa, kun vain avaa
suunsa, Juntunen rohkaisee.
Oulu10:ssä on käytössä kolme asiakaspäätettä, joiden kautta voi myös itsenäisesti hakea tietoa. Tarvittaessa palveluasiantuntijat opastavat ouka-verkkosivujen käytössä, esimerkkinä olkoon
nyt vaikkapa aloitteen tekeminen netin
kautta.

”Kyllä me täällä mielellämme
palvelemme, ei niin pientä asiaa
olekaan, etteikö tänne kehtaisi
ottaa yhteyttä.”

Sehän kävi äkkiä
Löytyykö vastaus?
Ja kuinka pian?

Venepaikkoja ja viljelypalstoja
Oulu10:n työhön kuuluu neuvonnan
ohella paljon muutakin. Täältä voi vuokrata mm. venepaikkoja ja viljelypalstoja.
Lisäksi Oulun alueen kalastusluvat ovat
täällä myynnissä.
– Palvelupisteessämme voi myös
maksaa Oulun kaupungin lähettämiä laskuja ilman kuluja. Monet asiakkaat tulevatkin meille juuri tämän takia. Meiltä
voi ostaa myös Oulu-Cardin, johon liitämme sovelluksen. Näin korttiin voi
ladata sarjalippuja Oulun kaupungin liikuntapaikoissa. Myös veteraanien linjaautoliput ja tietyt pysäköintiluvat kulkevat meidän kauttamme, Juntunen esittelee muita palveluja.
Myös Oulun kaupungin matkailuneuvonta sekä pysäköinninvalvonnan neuvonta on keskitetty Oulu10:iin. <

Kaakkurilaisperhe testasi Oulu10:n
palvelut sähköpostikyselyllä.

KYSY meiltä vaan,
meillä vastataan...

Kysymys lähti ja kello raksutti tunnin ja
40 minuuttia eräänä marraskuisena
torstaina... ja sitten PLIM, kattava vastaus
ilmestyi tietokoneen ruudulle.
KIITOS!

Käyntiosoite: Torikatu 10, 90100 Oulu
Puhelinpalvelu: (08) 558 558 00
Sähköposti: oulu10@ouka.fi
Avoinna: ma–to klo 8–17, pe klo 8–16

Asiantuntijapalvelut:
AINO-neuvonta ikääntyneille ja heidän läheisilleen: ti, to, pe klo 9–15
Liikuntapalvelujen neuvonta: ti klo 9–11
Pysäköinnintarkastaja: to klo 14–17
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Tee ilmastoteko!

sohojomi,

en, lu
= vetin
sohjo

holotvnilau

,
= kylmä

Oulun seudun
neljä vuodenaikaa
Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita. Vaikka ilmiö on
globaali, sitä hidastetaan paikallisin toimin. Oulun kaupunki kantaa
kortensa kekoon ympäristökuntien kanssa sitoutumalla energiankulutuksen vähentämiseen kunnissa. Tavoitteena on, että saamme kokea
neljä pohjoista vuodenaikaa jatkossakin.

O

Teksti Päivi Brink Kuva Kalervo Ojutkangas / Leuku

ulun seudun ilmastostrategialla vaikutetaan energiankulutukseen kunnissa. Suunnitelmien taustalla on kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia ja niiden pohjalta
etsitään paikallisia keinoja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen tuntuva vähentäminen ja toisaalta kasvihuoneilmiöstä aiheutuviin ongelmiin varautuminen.
Ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta
Karhu kertoo, että Oulussa energiankulutuksen vähentämiseen pyritään mm. liikenteessä, energiantuotannossa, rakentamisessa,
maankäytössä ja kunnan hankinnoissa.
– Yksilö tekee valinnan, käyttääkö hän
joukkoliikennettä vai omaa autoa, mutta
kunta tarjoaa julkisen liikenteen vaihtoehtoja
ja kannustaa kevyen liikenteen lisäämiseen.
Kaupunki ohjaa maankäytön suunnittelua
niin, että palvelut ovat lähellä alueen asukkaita, mikä vähentää turhaa liikennettä.

Energiantuotanto monipuolistuu

– Energiantuotannossa perinteisiä tuotantotapoja ei ole tarkoitus hylätä, vaikka
monimuotoisuutta lisätään. Päämääriin pääsemiseksi kasvatetaan uusiutuvan ja päästöttömän energian osuutta.

Jokainen voi aloittaa siitä, että
pohtii omaa liikkumistaan ja
harkitsee hankintojaan
Julkisten palveluiden energiankäyttöön
kiinnitetään myös huomiota, samoin kaupungin hankintojen energiatehokkuuteen. Hankintoja ja kuluttamista pyritään kaikin puolin
vähentämään.
– Kuntalaiset voivat vaikuttaa ilmastokehitykseen pienillä, arkisilla päätöksillä. Jokainen voi aloittaa siitä, että pohtii omaa liikkumistaan ja harkitsee hankintojaan, Karhu
muistuttaa. <

Vuonna 1967 Oulussa vielä hiihdettiin
keskustassa, miten vuonna 2020?

Bussilla pääsee

Mistä päästöt tulevat?

Kierrätä ja lajittele

Oulussa on hyvä julkinen linja-autoliikenne.
Kertalipulla voi tunnin sisällä vaihtaa ilmaiseksi bussia Oulun kaupungin sisäisessä liikenteessä. Maksutta voivat matkustaa veteraanit, lastenvaunujen saattaja sekä pyörätuolimatkustaja ja hänen saattajansa.
www.ouka.fi/tekninen/joukkoliikenne
OULA-palvelusta voit hakea linja-autojen reittejä, aikatauluja ja pysäkkejä. Voit tilata aikatauluja ja reittiehdotuksia myös
kännykkääsi.
www.oula.fi
Bussipysäkit ja -reitit, taksitolpat, pyörätiet, kelikamerat sekä paljon muuta löytyy
Oulun seudun liikennetieto OLLI:sta
www.oulunliikenne.fi
Kesällä kulkee hauska junabussi Potnapekka. Se kulkee keskustan kävelykatuja ja
kevyen liikenteen väyliä Rotuaarilta Nallikarin uimarannalle tai Hupisaarille.
www.oulutourism.fi

Keskeisimmät päästölähteet Oulussa
ovat energiantuotanto ja teollisuus, joiden osuus on 90 % kokonaispäästöistä.
Ympäristökunnissa liikenteen osuus on
yli puolet.

Kierrätä käyttökelpoiset tavarat ja vaatteet.
Toppilan kierrätyskeskus, Paakakatu 2.
Avoinna ti–pe klo 10–17 ja ma, la klo 10–14.
Ilmainen noutopalvelu.
Miten Oulussa lajitellaan jätteet? Mistä
löydän lähimmän ekopisteen? Tutustu Oulun Jätehuollon palveluihin:
www.ouka.fi/jatehuolto

Paina sormesi multaan
Viljele itse hyötykasveja ja kukkasia, se
on hauskaa ja vaivan arvoista. Tietoa
kaupungin vuokraamista viljelypalstoista saat Oulu10-palvelupisteestä. Kartta
palstojen sijainnista löytyy internetistä:
www.ouka.fi/tekninen/Luontoymparisto/
palstaviljely.html

Ota ääniopas mukaasi

Villa Hannala ja palanen
kadonnutta huvilakulttuuria

Pyöräile kaupunki tutuksi
Merellisellä reitillä (10 km) yhdistyvät liikunta sekä Oulun nähtävyydet ja historia. Kaupunkiopas kulkee mukanasi mp3-soittimessa tai
verkkoyhteydellä varustetussa puhelimessa.
Teksti ja kuvat Toni Hämäläinen

Ladatessa äänileikkeitä internetistä
(oulutourism.fi/oulugo) voi iskeä pieni
kiusaus kuunnella ne heti, mutta maltti
kannattaa: audio-opas pääsee oikeuksiinsa vasta matkan varrella. Yhdeksän kohteen ajan miellyttävä miesääni tekee kaupunkia tutuksi kuuntelijalle.
Pikisaaressa opas hoksauttaa hieman
syrjässä sijaitsevasta kivestä, joka on peräisin Oulun linnan räjähdyksestä. Tulee
väkisinkin mieleen, että tuntevatko paikallisetkaan tätä paikkaa.
Nallikarin näköalatornilta rauhallinen
metsätie vie Toppilansaareen,

joka on omintakeinen yhdistelmä vanhaa
satamaa, modernia asuntoaluetta ja karun kaunista teollisuusympäristöä. Täällä
opas kertoilee muun muassa onnekkaasta luonnonmullistuksesta...
MIELENKIINTOISTA!
Oulun mainetta pyöräilykaupunkina
voi testata myös Kahden järven reitillä
(17 km) ja Oulujoen reitillä (26 km). Pyöräilykarttoja saa Oulun matkailuneuvonnasta. Tarjolla on myös valmiita mp3-soittimia 30 euron panttia vastaan. <

Toppilansaaren aallonmurtajalla taideteos
odottaa löytäjäänsä

Erilaisia energiavaihtoehtoja on tarjolla myös
lämmitykseen ja sähköön.
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Vuonna 1793 pamahti
ja lujaa

Oulun linna – tai mitä
siitä on jäljellä.

Toppilansaaren karua kauneutta.
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Edessä vasemmalta: Senja Savela, Otto Salin,
Seela Ylimartimo, Eelis Karhumaa, Kimi, Mikael
Tuohimaa, Aleksi Hautakangas ja Jeremia Kellokoski

Mukularaati ei kuitenkaan pääse yhteisymmärrykseen siitä, mikä olisi paras
tapa syntymäpäiväkutsujen jakamiseen ja
asia päätetään jättää mietintämyssyn alle hautumaan.

Ylhäällä vasemmalta: Lassi Aho, Niklas Holappa,
Kasper Säkkinen, Viljami Marjala, Viivi Kadenius,
Erik Pitkänen, Aake Miettinen, Pieta Korkiakoski
ja Karlotte Määttä.

Alakko mua

Mukulat tietävät
parhaiten
Hyvä palvelu,
hyvä mieli!
Oulussa sosiaali- ja terveyspalveluita on
ilo käyttää. Vuoden 2009 lopulla tehty
asiakastyytyväisyyskysely kertoo, että
mielikuva palveluista on hyvä tai erittäin
hyvä. Erityisesti kiitettiin luottamuksellisuutta, asiallista kohtelua ja palvelun
laatua. Henkilökunta sai kiitosta auttavaisuudesta, välittävästä ja huomioivasta palvelusta.
Kyselyyn vastasi 5000 asiakasta.

8

Pyöreän pöydän ympärille on kokoontunut arvovaltainen ja tiukkasanainen
raati. Nyt on tarkoitus laittaa Oulun asiat kuntoon – tai ainakin Kuivasrannan
päiväkodin, jossa lasten mielipiteet pyritään ottamaan huomioon siinä
kuin aikuistenkin. Muutaman kerran vuodessa kokoontuvassa
mukularaadissa ruoditaan läpi lasten asioita.

P

Toinen päivän aiheista on vanhempaintoimikunnassakin puhuttanut kiusaaminen.
Kun Ahola pyytää niitä nostamaan käden
ylös, joita on joskus kiusattu, lähes jokainen nostaa kätensä. Kiusaamiselle löytyy
erilaisia määritteitä.
– Kiusaamista on se, jos sanoo, että
oota, eikä toinen kuitenkaan oota, joku
pohtii.
– Se, että repii hiuksista, tai ei ala toista, on kiusaamista, Pieta-tyttö toteaa
– Mitä se tarkoittaa, ettei ala toista,
Ahola ihmettelee.
– No sitä, ettei toinen ota mukaan leikkiin, joku selventää.
Kiusaaminen on selvästi aihe, josta jokaisella löytyy jotain sanottavaa. Mukularaatilaiset pohtivat hartaasti, miten tulisi
toimia, jos joutuu kiusaamisen kohteeksi.
Lapset tietävät, että aikuinen on oikea ihminen selvittämään tilanteen, jos kiusaaminen on vakavaa. Pienen nahistelun
mukularaatilaiset toteavat hoitavansa
itsekin.
– No mitä me mukularaatilaiset voidaan tehdä, ettei täällä päiväkodissa enää
kiusata, Ahola kysyy.
– Pitää yrittää olla sovussa, Pieta
toteaa ja mukularaati on puhunut. <

Teksti Susanna Siironen Kuva Juha Sarkkinen

yöreän pöydän ympärillä tunnelma
on jännittynyt. ”Mitä me täällä tehdään”, joku lapsista ihmettelee. Päiväkotiryhmä Mustikat toimii tänään
ensimmäistä kertaa mukularaatina. Mukularaadin puheenjohtaja, lastentarhaopettaja Jaakko
Ahola selventää pikaisesti lapsille, mistä on
kyse.
– Meillä on muutama aihe, joista haluamme
kuulla teidän mielipiteitänne. Ja jos joku asia on
mielenpäällä, niin nyt siitä saa puhua. Eli käsiä
ylös, jos on mielipiteitä. Kirsi tuolla kirjoittaa koko ajan kaiken ylös ja siitä tehdään sitten muistio, joka laitetaan esille tuonne ilmoitustaululle,
hän selittää.
Muutaman kerran vuodessa Kuivasrannan
päiväkodissa kokoontuu esikouluikäisistä lapsista koostuva mukularaati, jolta kysellään mielipiteitä vaikkapa oppimisympäristön suunnitteluun. Päiväkodin tiimivastaava Kirsi Kylmänen
kertoo, että aiheet mukularaadissa voivat olla samoja kuin vanhempaintoimikunnassa. Esimerkiksi tämänkertaisessa mukularaadissa on aikomus

keskustella kiusaamisesta, joka nousi puheenaiheeksi vanhempaintoimikunnassakin.

Syntymäpäiväkutsujen dilemma
Koska raadin keskittymiskyky on rajallinen, tarttuu Ahola saman tien aiheisiin.
– Lapsilla on ollut tapana antaa synttärikutsuja. Miltä se tuntuu, jos ei saa kutsua, hän kysyy vakavana.
Pöydän ympärille laskeutuu hiljaisuus, kunnes yksi rohkea nostaa kätensä ylös.
– Se tuntuu surulliselta, Niklas-poika sanoo.
Lapset alkavat yhdessä Aholan johdolla pohtia, miten syntymäpäiväkutsujen kanssa tulisi
toimia. Yksi ehdottaa pihakutsuja, jolloin kaikki
halukkaat mahtuisivat mukaan. Toiselta puolelta
pöytää pohditaan, miten piha pystytään oikein
koristelemaan syntymäpäivää varten. Joku ehdottaa, että syntymäpäivää voisi viettää useana
eri päivänä, jolloin kaikki varmasti pääsisivät
mukaan.
– Tuosta sinun kannattaa keskustella äidin
kanssa, Ahola nauraa.

Oulu kärkijoukkoa:
Päiväkodeissa palvelutakuu

Oulun kaupungin päivähoito otti viime syksynä käyttöön uuden toimintatavan, joka mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona ilman että
tutusta ja turvallisesta päiväkotipaikasta täytyy lopullisesti luopua.

J

Toim. Maria Öfverström Kuva Shutterstock

os perhe luopuu lapsen
päivähoitopaikasta yli kuukauden kestävän lomautuksen, työttömyyden, äitiys- tai
vanhempainvapaan ajaksi, lupaa kaupungin päivähoito järjestää lapselle hoitopaikan uudelleen samasta päiväkodista viikon varoitusajalla.
– Palvelutakuuta hakevan ei tarvitse tietää etukäteen ajankohtaa, jolloin
lapsi palaa päiväkotiin. Riittää, kun palaamishalukkuudesta ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen paluuajankohtaa,
kertoo päivähoidon palvelujohtaja Ulla Rissanen.
Minimiaika poissaololle on kuitenkin
yksi kuukausi.

Lapsiperheelle palvelut
yhdestä paikasta
Palvelutakuu on jo herättänyt kiinnostusta: ensimmäisten kuukausien aikana palvelutakuuta on hakenut jo lähes
150 lasta.
– Lasten vanhempia helpottaa tieto
siitä, että lapsi pääsee tuttuun paikkaan
takaisin, kertoo päivähoidon hakutiimin
tiimivastaava Satu Mäkitalo.
Palvelu on iso etu kuntalaisille, eikä
täysin samanlaista mallia ole käytössä
muualla Suomessa.
Lapsiperheiden elämää on Oulussa helpotettu myös päivähoidon palveluohjaustiimin perustamisella, jolloin he
saavat palvelut yhdestä
paikasta.
– Oulussa on siis
vain yksi päivähoidon
hakujono, ja tiimillä on
ajanmukainen tieto päiväkotien paikkatilanteesta ja kaikkia asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti eri
puolilla kaupunkia. Saatamme lapsen lähestulkoon päiväkodin portille, Mäkitalo
sanoo Oulun ainutlaatuisesta palvelusta.
Jotain epäsuhtaa palvelutakuussa
on sentään: takuu ei koske perhepäivähoitoa eikä se ole voimassa kesä–elokuussa. Kesäaikana asiakasmaksuun on
mahdollista saada hyvitystä yli kuuden
viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta. <

Palvelu on iso etu kuntalaisille,
eikä täysin samanlaista mallia
ole käytössä muualla Suomessa.
Palvelutakuuta haetaan lomakkeella, joka löytyy mm. kaikkien päiväkotien
Internet-sivujen yhteystiedot-otsikon alta. Lomake palautetaan päiväkodin johtajalle, joka merkitsee tiedon palvelutakuusta perheen asiakastietoihin.
Perhe voi halutessaan käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita kokopäiväisestä hoitopaikasta luopumisen aikana.
– Perheen on myös mahdollista saada poissaolon ajan Oululisää, Rissanen
muistuttaa.

Lapsiperheen tärkeät sivut:

www.ouka.fi/sote/paivahoito
Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen sivusto
päivähoidosta.
www.ouka.fi/sote/paivahoito/haku/index.htm
Päivähoidon hakulomake löytyy täältä.
Päivähoidon hakutiimi, p. 044 703 5300 tai
paivahoidonhaku@ouka.fi
Missä ikinä Oulussa asutkin, päivähoitoasiasi
hoidetaan täällä.

Oululisä
Oululisä on perhekohtainen. Tukea maksetaan kaikille, jotka hoitavat kotona alle 2-vuotiasta/vuotiaita lapsia. Kriteerit tuelle ovat samat kuin Kelan kotihoidontuessa. Tuen suuruus on 143 €/kk.

leekata
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People often think that due to tar
and micro bits Oulu has grown from
a small trade location to its current
position as a dynamic centre.
In reality, the success is attributed to people: knowledgeable
and courageous Oulu residents that
apply their open attitudes and enthusiasm to make Oulu a good place
to work, live and study.
Jobs have been created in Oulu due to, for example,
companies obtaining professionals that have graduated
from high-quality educational institutions. They have been
attracted by the diversity of cultural and fitness activities
available in Oulu. Oulu relies on the power of co-operation
and expertise is a source of pride. Enthusiasm has created a unique and dynamic city culture – Oulu has the right
attitude!
In order to grow, Oulu needs new residents, both
young and more experienced, with a positive attitude and
the ability to get things done.
Each one of us contributes to building
the Oulu of the future. Please join us
in the effort!
Matti Pennanen
Mayor

= On

iä?
nävöks

Just arrived
in Oulu?
Visit website www.ouka.fi/english

When you have just moved to Oulu, Finland, there is a lot you
need to learn about your new hometown. The City of Oulu has
assembled a list titled “Things to do when you arrive”, which is
accessible online.
The English webpages offer information on municipal services as well as various useful links. You can, for example, find
sports facilities closest to your home
or get information about local public
transportation.
www.ouka.fi/english
www.ouluexpatcity.fi

Text Samppa Haapio
Picture Shutterstock

Music that
You Can See

Live Music in Oulu!

For the 17th time, the Oulu Music Video Festival
being organized on August 25–28, intertwines
music and image.
– The event is all about visualizing music: in addition to all the music films
and movies of the MusiXine Contest,
you can watch old music videos, films
about music and participate in the
15th Air Guitar World Championships,
says Taina Ronkainen, the Art Director
of the festival.
The music videos are presented on
the big screen, which is quite unusual.
– We want to show that this is an
art form that deserves to be on the big

screen for at least once,
says Ronkainen.

Fifteen Years of Air Guitar
The internationally recognized Air
Guitar World Championships are
part of the Oulu Music Video Festival
programme.
Air guitarists are celebrating their
15th anniversary this year. This is naturally reflected in the theme of the
Music Video Festival. <

Additional information: www.omvf.net
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You can find most rock and pop concerts in the Oulu area on the
Rockpolis Oulu website at www.rockpolis.fi, under the title “Tapahtumat” (Events). The Rockpolis Oulu project aims to develop
music industry opportunities in Oulu. You can also visit Rockpolis at Kajaaninkatu 16.

Try these in 2010:
On August 13–14, you can attend Jalometalli Metal Music Festival
in Oulu: www.jalometalli.net/eng.
On July 30–31, Qstock festival brings both Finnish and foreign rock bands to Kuusisaari: www.qstock.org/2010/eng
If you prefer classical music, Oulu Symphony is one of the
most northern symphony orchestras in the world. It performs
weekly in its own Madetoja Concert Hall. It also brings top domestic and international performers to the city.
www.ouka.fi/musiikki/english
Oulu Music Festival celebrates its 20th anniversary on March
12–20. Religious music, chamber music, children’s musical, tango, symphony concerts and almost 20 jazz concerts bring excellent performers to town. <

Oulu’s Own Soundtrack

A piece of art to be discovered at
the Toppilansaari breakwater.

Text and pictures Toni Hämäläinen

Carry the audio guide with you

The City by Bike
Kuva Hannu Ka

From OULU10 SERVICE POINT,
you can get all the information you
need about the various municipal
services available in Oulu.
Torikatu 10
Mon–Thu 8 am to 5 pm
Fri 8 am to 4 pm
Tel. 08 558 558 00
Enquiries: oulu10@ouka.fi

Church Bells, Sea and Birds

Vladislav Delay alias Sasu Ripatti has created a sound logo or a
soundtrack for Oulu. Ripatti is internationally well-known for his
electronic music and his collaboration with such musicians as Scissor Sisters and Massive Attack.
Oulu is the first city in the world to have a sound logo. So, what
does Oulu sound like? Church bells, sounds from the market place,
sea and the birds. Percussion rhythms and a woman’s voice toying
with the word “Oulu”.
A shorter version of the logo, lasting for a half minute, can be
used, for example, as a ring tone. The 1.5-minute version is going
to be used in Oulu’s advertisements. There is even going to be a
music video competition "Oulu in 60 seconds" later on. Download
the logo free of charge from www.ouka.fi. Sound logo will be published in February. <
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The seaside route (10 km) combines exercise with the
sites and history of Oulu. The city guide in English travels
with you on a mp3 player or in a mobile phone with a
network connection.
When downloading audio clips from
the Internet (oulutourism.fi/oulugo),
one might be tempted to listen to
them straight away, but be patient:
the audio guide reveals its true potential only once you're on the route.
At Pikisaari, the guide points out
a sign off the beaten path that dates
to the explosion of the Castle of Oulu.
One is left wondering, if even the locals know of this place.

A peaceful forest road leads to
Toppilansaari from the Nallikari Observation Tower. The road is a unique
combination of the old harbor, modern residential areas and the roughly beautiful industrial environment.
Here, you will hear about a positive
natural catastrophe, for example. Really interesting!
Oulu's reputation as a bicycling
city can also be put to the test on the
Two-Lake Route (17 km) and the Oulu River Route (26 km). Bicycling maps
are available from Oulu Tourist Information. Mp3 players with the guide
already uploaded are also available
against a € 30.00 deposit. <

Castle of Oulu - or what's left of it.

Editor. Maria Öfverström
Picture Shutterstock

Service Guarantee for
Daycare Facilities
The Day Care service of the City of Oulu introduced a new procedure last autumn. It allows
the child to be cared for at home without being
forced to permanently give up the familiar day
care spot.
If a family gives up the child's day care spot for a period exceeding one month for reasons of unemployment,
maternity or paternity leave, or being laid off, the City
of Oulu day care commits to arranging a new care spot
for the child at the same facility.
The minimum time for absence is one month.
If they want, the family can use the services of the
open early education during this period.
– The family may also receive an Oulu allowance for
the time of this absence, reminds the Service Director
Rissanen.
Additional information:
www.ouka.fi/sote/english/daycare.html
Day Care search team, tel. 044 703 5300 or
paivahoidonhaku@ouka.fi
Wherever in Oulu you live, your day care issues are
handled here.

Oulu Allowance
Oulu allowance is family-specific. The allowance is
paid to all who care for children under 2 years of age at
home. The criteria for receiving the allowance are the
same as with Kela's Home Care Allowance. The allowance is € 143 a month. <
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y
”Let’s get read

lisempina ja hieman vaikeampina. Ensimmäisellä kerralla ei tosin vielä harjoiteltu näyttävää kaurishyppyä.
– Ryhmä on kehittynyt syksyn mittaan paljon, sanoo Klemettinen. Liikkeiden tekemisen lisäksi miehet ovat
kehittyneet liikkeidensä analysoinnissa. Jokaisen ryhti on parantuntut.
Aktiivisesti tanssiurheilua harrastava Markku Oikarinen lähti mukaan
mielenkiinnosta uutta lajia kohtaan.
Hän kertoo oppineensa äijäbaletissa
hengittämään ja ottamaan happea aivan eri tavalla.
– Liikkeitä tehdessä joutuu ajattelemaan suoritusta tarkasti, hän pohtii.
Koko kehon harjoittaminen näkyy
Oikarisella parempana ryhtinä, mutta
myös muuttuneena kävelytyylinä. Hän
on huomannut, ettei kävele enää paino
jalkojen ulkosyrjillä, vaan on oppinut
käyttämään koko jalkapohjaa. Samalla
tasapainokin on parantunut.

to rumble!”

Tilaa koiruuksille

K

Teksti & kuvat Toni Hämäläinen

Nokelan Kiskopuisto on
koirien valtakunta
oolla on merkitystä koirapuistoa valitessa. Sen tietävät myös 1,5-vuotias amerikanbulldoggi Rumble sekä
isäntänsä Pasi Forss. Oulun koirapuistojen
määrä ja sijainnit saavat Forssilta kiitosta.
– Käymme Rumblen kanssa melkeinpä
joka päivä eri puistossa.
Useimmat puistot ovat myös tarpeeksi
isoja, jopa Rumblelle, joka kirmaa pennun
innolla sinne tänne puiden lomassa. Mutta
jos yhden toiveen saisi esittää.
– Ehkä enemmän valoja saisi olla. Illalla
tahtoo tulla vähän liian pimeää.
Nokelan lisäksi myös esimerkiksi Kaakkurin ja Puolivälinkankaan puistot ovat koirien (ja omistajien) suosiossa. Mukaan
mahtuu monennäköistä ja -kokoista otusta.
– Pelisäännöt tunnetaan oululaisten
keskuudessa hyvin, Forss vakuuttaa. <
Koiraopas netissä:
www.ouka.fi/elaimet/koiraopas.pdf

Välillä pitää käydä kertomassa isännälle kuulumisia.

Kaurishyppy on näyttävä,
mutta raskas liike.

Polvet ruksuen pliéen
Äijäbaletissa ei tyllihameista ja kovakärkisistä tossuista
näy vilahdustakaan. Askeleita ja hyppyjä harjoitellaan
rockin ja hanurivalssin eikä Tsaikovskin tahtiin.

Äijät pistävät baletiksi
K

orvenkylän nuorisoseuran eteisessä ulkovaatteista kuoriutuu äijäbaletin harrastajia. Vaaleanpunaista tylliä ja
trikoita odottanut lukija joutuu valitettavasti pettymään: miesten harjoitusasuina ovat t-paidat ja verkkarit. Ennen tunnin alkua salin laidoilla venytellään pohkeita, mutta vaihdetaan
myös kuulumisia. Ja nauretaan päälle
hyvät naurut.
– Et ole tossuja vielä ostanut?
– En ole, kun ei löytynyt liikkeestä
siroa nelivitosta!
Tanssinopettaja Päivi Klemettinen
järjestää oppilaansa riviin. Ensimmäiseksi taivutellaan, venytellään ja kurotetaan käsiä lattiaan. Taustalla soi
Raid-elokuvan tunnusmusiikki.
– Päälaki kohti lattiaa ja katse peräseinään, sanoo Klemettinen.

Tunnin edetessä siirrytään harjoittelemaan yhtä baletin perusliikettä, pliétä.
Polvet ruksuvat, kun kyykistys syve-

nee. Liikkeet kukin tekee sen mukaan,
miten kroppa kestää. Kukaan ei kuitenkaan lintsaa, vaan ilmassa on tiukkaa
keskittymistä. Ja hien hajua: tunti alkaa olla pikku hiljaa puolessa välissä.
Naamat vääntyvät irvelle, kun pohkeet
kramppaavat. On raskasta kyykistyä
kantapäät irti lattiasta.
Tunti on tiivis kokonaisuus.
– Ei tässä paljon jouda taukoa pitämään,
naurahtaa Matti KleMukavan ryhmän ja kannustavan
mettinen. Äijäbalettia
opettajan ansiosta tunnille on mukahänelle suositteli tanssinopettajatytär Päivi.
va tulla ja laittaa siellä itsensä likoon.
– Huomasin, että tämä käy ihan urheilusta,
hän sanoo. Hyvän liikunnan lisäksi balettitunnille Klemettisen
tuo porukan hyvä ja humoristinen meininki. Otsa rutussa ei sipsuteta ympäri
salia, vaan vähän väliä nauretaan niin
kramppaaville lihaksille kuin törmäykselle ikkunaan ja sähköpatteriin kaurishyppysarjan päätteeksi. Tunnin lopussa on joka miehen naama punainen, mutta ilme iloinen. <

Äijäbaletti ei ole leikin tekoa, vaan hiki tulee niin
Jouni Tähtiselle kuin muillekin. Tunnin päätteeksi
venytellään.

Teksti Päivi Mäkinen Kuvat Vesa Ranta

Varsinaisesta baletin tanssimisesta
ei tunneilla ole kysymys, vaan Klemettinen on muokannut baletin perusliikkeistä omannäköisensä kokonaisuuden. Liikkeet parantavat kehon hallintaa, liikkuvuutta ja rytmitajua.

Yksinkertaisilla liikkeillä alkuun
Idea äijäbaletista lähti oululaiselta Joni Pekkalalta. Hän oli nähnyt televisiossa lajista väläyksen Tampereelta ja
tullut siihen tulokseen, että samaa pitää ehdottomasti saada Ouluunkin. Viime syksynä alkoivat tunnit Klemettisen
johdolla. Tunnille saapuu yleensä kymmenkunta miestä. Porukan ikähaitari
on 35:sta 65 vuoteen.
Ensimmäisellä kerralla miehet ihmettelivät uutta aluevaltaustaan huuli pyöreänä. Harjoitukset aloitettiin yksinkertaisista liikkeistä. Samoja sarjoja tehdään edelleen, mutta monipuo-
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15 vuotta
ilmakitarointia

Tekstit Päivi Brink, Maria Öfverström

Oulun Musiikkivideofestivaalien ohjelmistoon kuuluvat kansainvälistäkin
mainetta niittänyt Ilmakitaransoiton
MM-kisat. Alunperin muusikkopiirien
vitsistä lähteneen tapahtuman taustalla on rauhaa rakastava filosofia,
jonka mukaan sodat loppuisivat ja pahat asiat katoaisivat, jos kaikki maailman ihmiset soittaisivat ilmakitaraa.

Lisätietoja: www.omvf.net

”Verilammikosta noustaan disco-tanssin pyörteisiin
sujuvasti. Kaunista kauhua.” On vain yksi festivaali
maailmassa, jonka tuomaristo kehuu noin voittajaa.

E

i
takeskus Napp

Ilmakitaristit viettävät tänä vuonna
15-vuotisjuhlavuottaan, ja juhlavuosi
tulee näkymään myös Musiikkivideofestivaalien teemassa.

tieto- ja neuvon

NettiNappi on Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napin ylläpitämä verkkopalvelu oululaisille nuorille.
NettiNapissa voit myös kysyä luottamuksellisesti mieltäsi vaivaavista asioista ”Pulmakulmassa” tai selailla tietoiskuja tapahtumista ja harrastuksista. Suuren suosion saavuttanutta nettipalvelua käyttää joka vuosi
400 000 nuorta.
Voit myös käydä juttelemassa Napissa
paikan päällä osoitteessa Hallituskatu 5 a,
Byströmin talo Valven vieressä.
www.nettinappi.fi

Kuva Nuorten

Musiikkia,
jonka voi nähdä

Klikkaa nuorten Nappia!

Teksti Samppa Haapio Kuva Vesa Ranta

Halpa harrastus
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Nuorten työpajat tarjoavat monipuolisia harjoittelu- ja työpaikkoja 17–24-vuotiaille työttömille oululaisille. Työpajat edistävät sekä nuorten työllisyyttä että opiskeluun hakeutumista.
Puolen vuoden pajajakso sisältää työtä pajalla, työelämään tutustumista, ammatinvalinnan ohjausta sekä koulutusta. Jos sinulla ei ole
ammatillista koulutusta tai jos et ole saanut
vielä työkokemusta, työpaja voi sopia juuri sinulle. www.ouka.fi/nuoriso/tyopajat

Koelaboratorio
Nuorempana bändeissä soittanut Veijalainen kertoo musiikkivideoiden
toimineen ponnahduslautana nykyiselle mainosohjaajan uralle.
– Kun huomasin olevani surkea
kitaristi, ryhdyin ohjaamaan musiikkivideoita. Niitä tekemällä olen oppinut
suurimman osan siitä mitä osaan. Ne

toimivat koelaboratoriona, joissa voi
kokeilla sellaisia kerrontatapoja ja visuaalisia tyylejä.
Mutta minkälainen video voittaa
vuonna 2010?
– Olisi hienoa, jos joku tekisi todella hyvän bändivideon, niihin on
vaikea keksiä uutta. Onnistunut bändivideo kertoo, millainen bändi on ja
saa ihmiset ostamaan levyä ja lähtemään keikalle, Taina Ronkainen toteaa. <
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Ritaharjun monitoimitalo
valmistumassa
Loppukesästä avattava Ritaharjun monitoimitalo on ainoita laatuaan. Saman katon alle on koottu monia eri palveluja alueen
asukkaille.
– Talossamme toimivat päiväkoti, yhtenäiskoulu ja kirjasto, joiden lisäksi täällä on
nuorisotilat ja hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet. Toimimme yhteisön sydämenä lähes
kellon ympäri, monitoimitalon johtaja Pertti
Parpala toteaa.
Talo aloittaa toimintansa näillä näkymin
elokuussa. Tutustu jo nyt netissä:
www.edu.ouka.fi/ritaharju

Oy

– Videot ovat audiovisuaalista
kulttuurihistoriaa, ja niissä näkyvät
trendit, muoti ja ajankuva. Olemme
kehittämässä verkkoon kaikille avointa tietokantaa, tällä hetkellä videoita
on arkistoitu 2500 kappaletta.

ve
kkola Oy/Adacti
Kuva Hannu Jaa

Veijalainen ohjasi viime vuonna festivaalien pääpalkinnon, KultaPumpelin, voittaneen Eleonoora Rosenholmin Ambulanssikuskitar-videon.
Videota kehuttiin yllä olevin sanakääntein.
– Melkein joka vuosi Oulusta oli
tullut vähintään kunniamaininta, vihdoinkin Oulun hyvät ihmiset valitsivat minut.
Veijalainen kertoo musiikkivideoiden olevan Suomen pienillä markkinoilla lähinnä ohjaajien harrastus:
hän itse laskee pistävänsä jokaiseen
videoonsa 400–500 euroa omaa
rahaa.
– Joku harrastaa kalliita
viinejä, joku pelaa jääkiek”Kun huomasin olevani surkea koa. Niihin verrattuna suomalainen musiikkivideo on
kitaristi, ryhdyin ohjaamaan
halpa harrastus! Siksi on äämusiikkivideoita.”
rimmäisen tärkeää, että tällaisia tilaisuuksia järjestetään. Ja varsinkin pienille bändeille
Musiikkivideoiden jakelu kun on
voitto voi merkitä paljonkin. Esimermuutamassa vuodessa muuttunut
kiksi Ambulanssikuskitar olisi saanut
tyystin. Käytännössä kaikki videot
huomattavasti vähemmän katsojia
tihrustetaan nykyään internetin vikuin mitä se nyt on saanut.
deopalveluiden kautta.
Ronkainen näkee festivaaleilla
– Ei kukaan kysy enää kollegalta,
myös kulttuurihistoriallista merettä saitko videon rotaatioon Voicelle. Kaikki tähtäävät nettiin, mainos- ja kitystä.

tock

kertaa.
– Koko ohjelmisto liittyy musiikin
visualisointiin: musiikkivideo- ja MusiXine-musiikkielokuvakilpailun seuraamisen lisäksi voi katsella varhaisia
musiikkivideoita, musiikkielokuvia ja
osallistua 15 vuotta täyttäviin Ilmakitaransoiton MM-kisoihin, festivaalin taiteellinen johtaja Taina Ronkainen kertoo.
Musiikkivideot esitetään nykytrendeistä poiketen valkokankaalla.
– Haluamme kertoa, että kyseessä on taiteenlaji, joka ansaitsee edes
kerran päästä isolle kankaalle, Ronkainen kertoo.

Tavoitteista totta
nuorten työpajoissa

musiikkivideo-ohjaaja Pete Veijalainen hymähtää.

Kuva Shutters

lokuun 25.–28. järjestettävä Oulun Musiikkivideofestivaalit niittaa
musiikin ja kuvan jo 17:ttä

15

Taide on jokaisen 13

OMA juttu

Oulun taidemuseo OMA haluaa olla jokaisen oma
virkistäytymispaikka. Kaupunkilaiset ikään ja sukupuoleen katsomatta pääsevät helposti nauttimaan
taidemuseon antimista. Monet taidemuseon näyttelyt
tarjoavat pohjoisia kaikuja ja esittelevät paikallisten
taiteilijoiden töitä.

• OMA haluaa olla mutkattomasti kaikille
yhteinen ajanvietto- ja treffikohde
• Taidemuseon vanhassa osassa toimi aikoinaan Veljekset Åström Oy:n nahkatehtaan
pääkonttori, ruokala, klubihuoneisto ja
liimatehdas kuivaamoineen.
• Taidemuseossa ei tarvitse olla
hengittämättä hiljaa!

Teksti Susanna Siironen Kuvat Marko Törmälä

-vuotias Siiri Harju ja
15-vuotias Jaakko Pesonen kiertelevät keskittyneesti Oulun taidemuseossa. Tunnelma on niin harras, että
maahan tippuvan neulan ääni kuulostaisi kolahdukselta. Taiteen äärellä niin
nuori kuin vanhakin hiljentyy. Taidemuseossa on esillä ”Avara horisontti” –
näyttely, johon on kerätty Limingan taidekoulun opettajien ja oppilaiden töitä vuosien varrelta. Seiniä koristavat
muun muassa Ville Rannan sarjakuvateokset. Näyttelyssä on esillä teoksia
laidasta laitaan.
– Minun mielestäni kaikki on taidetta, missä on tunnetta. Ehkä minä pidän
enemmän ei-niin-todellisista teoksista.
Kaiken anatomian ja muun ei tarvitse
olla niin oikein, Siiri pohtii tutkiessaan
taidekoululaisten töitä.

si, millaisia värejä kannattaa ja ei kannata käyttää keskenään. Esimerkiksi
tässä teoksessa värit ovat minun mielestäni liian lähellä toisiaan ja tausta on
liian kirkas, hän analysoi tutkiessaan
yksinkertaista kukkaa esittävää teosta.
Jaakko on viehättynyt näyttelyssä
olevista patsaista ja tilataideteoksista.
Hän kertoo, että käydessään taidemuseossa, hän usein valitsee yhden teoksen, jota tarkastelee tiiviimmin. Hyäryllistä-ryhmän Tuhkat pesästä -teos kiinnittää nuoren miehen mielenkiinnon pitkäksi aikaa.

saatu taidokkaasti maalaten mahtava
katse. Kyllä tämän voisi laittaa omalle
seinälle, hän naurahtaa.

Taidetalkkarilaiset

Siiri ja Jaakko kertovat käyvänsä taidemuseossa muutaman kerran vuodessa.
Sen lisäksi, että nuoret itse nauttivat
taiteesta, he ovat myös itse tehneet taidetta, joka on päässyt taidemuseoon
näytille. Siiri ja Jaakko osallistuivat
syksyllä 2009 Oulun taidemuseon yhteisötaideprojektiin, jossa nuoret tekivät lyhytelokuvia valitsemistaan aiheista. Toista kertaa järjestetty taidetalkkariprojekti lisää taiteellisen tekemisen
kautta maahanmuuttaja- ja suomalais”Minun mielestäni
taustaisten nuorten välistä kanssakaikki on taidetta,
käymistä.
– Meille tuli koululle taiteilija Karomissä on tunnetta.”
liina Niemelä esittelemään tätä projektia ja koska kuulosti hauskalta, että
pääsee itse tekemään videon, päätin
lähteä mukaan, Jaakko kertoo.
– Tämä on minun mielestä ehkä
Jaakon lyhytelokuvan pääroolissa
näyttelyn hienoin. Tulee ensimmäisenä
seikkailee perheen oma koira Eikka.
mieleen joku keskiaikainen tori. Tässä
Koiran näkökulmasta kuvattu elokuva
on paljon pieniä yksityiskohtia ja huomaa, että tähän on selvästi käytetty pal- esitettiin syksyllä myös Oulun kansainvälisessä lasten- ja nuortenelokuvien
jon aikaa ja vaivaa, Jaakko toteaa.
festivaalissa ja sitä on pyydetty mukaan
Siiri on jäänyt katselemaan Hannu
myös Tampereen Videotivoliin keväällä
Lukin voimakkaan värisiä, viidakkoa
2010.
esittäviä teoksia.
Kuvataideluokalla opiskeleva Siiri
– Tämä apina on kaunis. Tässä on
kertoo, ettei ollut aiemmin kokeillut
käytetty todella tummia värejä, mutta
itse eläin on todella kirkas. Ja silmiin on kameran kanssa työskentelyä. Siiri ja
Jaakko kehuvat molemmat mahdollisuutta päästä tekemään lyhytelokuvaa
alusta loppuun.
– Kyllä tällaisia voisi tehdä lisääkin,
niin kivaa sitä oli tehdä hyvällä porukalla, Siiri tuumii. <

INNOSTAA
Valve järjestää monipuolista toimintaa lapsille,
nuorille ja aikuisille. 3 500 neliön rakennus tarjoaa tilat monen taiteenalan harrastajien käyttöön.

NÄYTTELYT
ELOKUVATEATTERI
MUSIIKKI
TEATTERI
TANSSI
FESTIVAALIT
TYÖPAJAT JA KURSSIT
TYÖHUONEITA
TILOJA VUOKRATAAN
KAHVILA MINTTU

OMAssa pääsee tutustumaan paikallisten taitelijoiden
töihin. Hannu Lukinin värikkäät teokset miellyttävät
Siiri Harjun ja Jaakko Pesosen silmää.

Uusia ideoita ja virtaa
Siiri kertoo, että taidemuseossa käynti
on kuin akkujen lataamista.
– Taidemuseossa käynti on aina positiivinen kokemus. Täällä käydessä saa
itse uusia ideoita ja huomaa esimerkik-

Yhteisötaideprojekti
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Teksti Päivi Brink

Taidetalkkari

• Oulun taidemuseon projekti yläasteikäisille
oululaisnuorille
• Projekti sai alkunsa vuonna 2008, jolloin nuoret tekivät seinämaalauksen Meri-Toppilaan
• Lisää taiteellisen tekemisen kautta kanssakäymistä maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten nuorten välillä
• Hanke ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja tukee heidän kasvuaan taiteen keinoin
• Vuoden 2009 taidetalkkarissa 11 nuorta toteutti lyhytelokuvia

Prosenttitaidetta
ympäri kaupunkia
Oulussa voi taidetta kokea muuallakin kuin museossa, sillä se on yksi
aktiivisimmista prosenttiperiaatteen
mukaan toimivista kunnista. Prosenttiperiaatteen mukaan julkisissa
rakennushankkeissa taidehankinnat
liitetään rakennuksiin jo suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Prosenttiperiaate otettiin Oulussa käyttöön vuonna 1964. 2000-luvulla prosenttitaidetta on alettu tilata entistä enemmän ja teoksia on
viime vuosina valmistunut keskimäärin seitsemän vuodessa.
Julkiset taideteokset toimivat
parhaimmillaan alueen identiteet-

tisymboleina ja lisäävät yhteisön
viihtyisyyttä. <

Teokset kartalla:
http://prosenttitaide.ouka.fi
Teokset kirjassa:
Oulun taidemuseo, 2008:
Prosenttitaiteen vuoksi – A Percent
for Everyone

Taide saa myös karata seiniltä. Hyäryllistäryhmän taideteos vangitsee Jaakon mielestä
yksityiskohdillaan. Siiri kertoo pitävänsä
enemmän maalauksista.

i
RansenesnMikael

en, Fra
= Franz atsas Oulussa
p
in
Franzen

Hallituskatu 7
Valve avoinna ma–pe klo 8–22, la–su 10–22,
galleriat joka päivä 10–20, Kahvila Minttu ma–pe 9–19,
la–su 11–17 ja tapahtumien mukaan.
Valveaika-tapahtumakalenteria jaetaan Valveella ja Oulu10:ssä.
www.kulttuurivalve.fi
www.kulttuurikiikari.fi
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KESKUSTA
Minä olen menevä ihminen, ja keskustassa kaikki palvelut,
kaupat, kuppilat, elokuvateatterit ja taidemuseo ynnä muut
ovat kävelymatkan päässä. Yliopistollekin pääsee pyörällä
tai bussilla, joten ekologisinta on asua täällä. Tykkään kyllä
vaihtaa maisemaa, joten tuskin koko ikääni tulen Oulun
keskustassa asumaan. Keskustan paras neliömetri löytyy
kaupungintalon sivustalta, josta voi katsella joka suuntaan
nättejä vanhoja taloja!

Mun koti on täällä...
Toim. Maria Öfverström Kuvat Hannu Kangas, Kimmo Räisänen, Juha Sarkkinen

KARJASILTA

Terveisin Heikki Turunen, 25 v.
reilut 4 vuotta keskustassa

Paras
asuinalue
vuonna 2009(*

Karjasilta on Suomen paras!

* MTV3/Joka Kodin Asuntomarkkinat 2009 ja Jokakoti.fi

Täällä sitä on hyvä elellä ja asua, Suomen virallisesti
parhaalla asuinalueella. Kun 25 vuotta on jo viihtynyt niin ei
kyllä muuta pois. Täältä on puolen tunnin kävelymatka torille
ja aamutuimassa voi törmätä vaikka hirveen. Oma piha, syreenin tuoksu ja tyytyväiset ihimiset. Tuuhan tutustumaan – vaikka asukastupaamme!

(

Toivottaa Erkki Luttinen, 63 v.
25 vuotta Karjasillalla

MAIKKULA
Kaupungissa asutaan, vaan luonto on silti Maikkulan
ykkösasia. Kangasmainen alue, isot puut ja Oulu-joki,
niistä minä tykkään. Rauhallista täällä on myös, eivätkä korkeat kerrostalot riko maiseman horisonttia. Maikkulan kartanon upeita rakennuksia on ilo käydä ihailemassa. Myös Turkansaarelle kannattaa tehdä retki!
Terveisin Aira Särkelä, 55 v.
yli 20 vuotta Maikkulassa

Tusinan verran asukastupia

Tervetuloa!
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Oulussa on 12 tietotyötorein varustettua asukastupaa, jotka ovat alueidensa olohuoneita ja kohtaamispaikkoja. Asukastuvalle on jokainen tervetullut!
Voit lukea lehtiä, juoda kahvia, harrastaa ja
tutustua naapureihisi. Asukastupien osoitteet:
www.ouka.fi/lahidemokratia

YLIKIIMINKI

TUIRA
Tuiran sijainti on ihan ylivoimainen. Keskustaan on kävelymatka, vaikka kaikki tarvittavat palvelut ovatkin jo Tuirassa. Lapsiperheenä ulkoilemme paljon: Alvar Aallon suunnittelemien Toivonniemen talojen keskellä on lasten mielestä aivan upea muumimaailmamainen leikkipuisto. Jos ei varpaita palella, täällä voi
harrastaa vaikka talviuintia. Ja niin, kaikki bussit vievät Tuiraan!
T: Katja Koivukoski, 37 v., lapset 2,5 ja 5 v.
15 vuotta Tuirassa

Ylikiimingissä ihmiset ottavat sinut ystävällisesti vastaan. Sen minä sain kokea 45 vuotta sitten, kun tänne muutin – ja tänne myös jäin. Naapurissakin voi
piipahtaa kylässä etukäteen ilmoittamatta. Meillä
on täällä maalaistunnelmaa, mahtava Kiiminkijoki ja
mielenkiintoinen Tervastiima-tapahtuma kesäisin.
Ystävällisesti Ylikiiminki!
Aune Koistinaho, 69 v.
45 vuotta Ylikiimingissä.
Ylikiiminki on ollut osa Oulua vuoden 2009 alusta.

oli
Nurijairpa u
= Tu

RAJAKYLÄ
Rajakylässä oli kaikki, mitä lapsena ja nuorena tarvitsin: koulu, nuokkari kesäkursseineen ja discoineen,
koulukaverit lähellä ja koiran ulkoiluttamiseen sopivat lenkkipolut. Lapsena puistotkin tulivat tutuksi. Kyllä
täällä puuhaa riitti!
T: Nina Turula, 19 v.
10 vuotta Rajakylässä

Oulu karttana, käännä sivua.
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Oulussa on

Mastervox houkuttelee

kansainvälisiä bändejä Ouluun
Mastervox on tehnyt kansainvälistymissuunnitelman Oulun seudun yrittäjäpalveluiden avulla. Mitä ihmettä oululaisella musiikkituotantoyhtiöllä on
tarjota, että bändit ympäri Eurooppaa olisivat kiinnostuneita tulemaan
Ouluun levyttämään?

–M

Teksti Päivi Brink Kuva Vesa Ranta

eillä on korkealaatuinen
studio, jossa äänitetyillä levyillä on tietty soundimaailma, jota monet
bändit tavoittelevat, kertoo Mastervoxin
päällikkö Immu Ilmarinen.
Mastervox-studiolla on jo tehty useita
kansainvälisesti julkaistuja levyjä, ja se tavoittelee jatkossakin yhteistyötä erityisesti saksalaisten levy-yhtiöiden kanssa.
Tunnetuimpia asiakkaita ovat Sentenced, Zero Nine ja Afterworld.
– Raskasta rokkia pääosin
siis, kertoo Ilmarinen.

Mastervoxissa on kolme vakituista
työntekijää, mutta se kokoaa yhteen verkoston, johon kuuluu tuottajia, äänittäjiä
ja muita freelancereita ympäri Suomea.
– Viimeistelemme juuri uusittua studiotamme ja teemme markkinointisuunnitelmaa. Nettisivut ovat tärkeässä osassa, mutta tuomme itseämme esiin myös messuilla
eri puolilla maailmaa.
Asiakkaamme löytyvät lopulta pienestä
piiristä, joten viidakkorumpu on tärkeä
markkinointikeino. Ammattilaiset kertovat
toisilleen kokemuksistaan.
– Aina ihmisten ei tarvitse edes itse
matkustaa studioon, vaan he voivat lähettää ääniraitoja meille digitaalisesti ja me yhdistämme ne ja masteroimme valmiiksi. <

Hyvä olla ja yrittää

H

En ikinä muuta Helsinkiin, ala kirjailijaksi enkä
rupea yrittämään, lupasi lastenkirjailija Inga
Röning itselleen. Kuinkas sitten kävikään?
elsingin-vuodet ovat jo takana, mutta
yrittäjä Inga Röningistä tuli Pikku-Turnipsin satukirjasarjan myötä.
Tammen lastenkirjailija sekä markkinointiviestinnän ammattilainen tuumi muutama vuosi sitten,
voisiko lastenkirjallisuutta tehdä uudella tavalla. Kokemus asiakassuhdemarkkinoinnista myötävaikutti personoidun satukirjasarjan syntyyn. Lapsen lisäksi kirjoissa
seikkailee Pikku-Turnipsin mangustiperhe.
– Luulin, että kirjaprojektin starttaus kävisi tuosta
vain, mutta ensimmäiset 2,5 vuotta etsin sopivaa painotaloa. En halunnut tinkiä laadusta pätkääkään. Lopulta
löytyikin digipaino, joka pystyi tuottamaan korkealaatuisia, personoituja teoksia.
Toinen haaste oli sopivan kuvittajan löytäminen. Näkemys halutusta oli tarkka:
– Sen piti olla käsin tehtyä, lämpöistä ja perinteistä.
Lopulta löytyi Jussi Hukkanen, ja projekti pääsi starttaamaan syyskuussa 2009.

Teksti Maarit Niemi Kuvitus Jussi Hukkanen

Tämä on Oulua

Yrityspalveluiden ovenrivassa
Venähtänyt alku vaati Röningin sanoin ”järjetöntä sitkoa”. Hän kuitenkin tahtoi hoitaa koko kirjaprojektin itse
ja alkunsa sai Kuualus Kustannus Oy, joka tekee läheistä
yhteistyötä WSOY pro Oy:n kanssa.
– Starttivaiheessa roikuin heti Ouluseutu yrityspalveluiden ovenrivassa, nauraa Röning.
Kirjailija hyödynsi niin yrityshautomoa kuin luovien
alojen yritysneuvontaa. Myös perustamisvaiheen käytännön asiat lomakkeiden täyttämisestä rahoituksen hakemiseen selkenivät yrityspalveluiden kautta.
Yrittäjä on usein yksin ideansa kanssa – näin koki välillä myös Röning.
– Yrityspalveluista sain kuitenkin arvokasta opponointiapua idean pallotteluun. Muutenkin Oulussa on
erittäin yrittäjämyönteinen ja kannustava asenne, Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva Röning kiittää tuoretta
kotikaupunkiaan. <
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– Digitaalistuminen on mahdollistanut kansainvälisen yhteistyön, Immu Ilmarinen kertoo.

Ouluseutu Yrityspalvelut tarjoaa Oulun
seudun yrittäjille, asukkaille ja kunnille elinkeinoasioihin liittyviä palveluja.
Se opastaa yrityksen perustamisessa,
tukee yrityksiä toiminnan kehittämisessä ja auttaa yritysten kansainvälistymistä. Lue lisää! www.ouluseutu.fi

Pikku-Turnipsin perhe voidaan vastaisuudessa nähdä
seikkailemassa myös maamme rajojen ulkopuolella.
Tuore yrittäjä Inga Röning suunnittelee mangustien rikkaan maailman viemistä kansainvälisille markkinoille.
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Makusia
Toim. Päivi Brink, Maria Öfverström Kuvat Shutterstock, Oulun kaupunki, Hannu Kangas

jullilleeeenn,

Oulun kaupungin esitteitä voi tilata
lähettämällä tekstiviestin numeroon:

äll
= täsm ein
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Miltä

ulu kuulostaa?

		

P

uoli tai puolitoista
minuuttia kirkonkelloja, torin hälyä sekä
merta että lintuja. Mukaan mahtuu myös erilaisia perkussiorytmejä ja naisääni, joka
leikittelee sanalla Oulu. Soundtrackin tai äänilogon Oululle antoi oman kaupungin poika, kansainvälisestikin vaikuttavaa uraa
luonut Vladislav Delay, alias
Sasu Ripatti.
Ripatti on ansainnut kannuksensa elektronisen musiikin saralla. Hän on keikkaillut eri puolilla maailmaa ja ollut yhteistyössä muun muassa Scissor Sistersin ja Massive Attackin kanssa. Berliinissä useita vuosia
työskenneltyään Ripatti palasi
Hailuotoon.

Oululle oma äänilogo

– Tietääkseni Oulu on ensimmäinen kaupunki maailmassa, jolla on oma äänilogo. Yleensä ottaenkin äänilogot ovat vielä
ihan lapsen kengissä, muutamat
isot firmat ovat ottaneet käyttöönsä ääni-identiteetin, mutta
ilmiö etenee hyvin hitaasti.

Soittoääneksi tai
mainosvideoon
Kuulon kautta välittyvät vaikutelmat ovat varsin yksilökohtaisia.
Ripatin mielestä haasteena ei ollut pelkästään kaupallisuuden ja
persoonallisuuden välimailla liikkuminen, vaan myös oikeanlaisten äänimaisemien löytäminen.
– Toivon mukaan äänilogo
pistää ajattelemaan ääntä ja mu-

siikkia uudella tavoin ja pohtimaan, minkälaisia tunnetiloja ja
mielleyhtymiä sillä voi saada aikaan, Ripatti tuumii.
Äänilogosta luodaan erilaisia
versioita eri käyttöön: puoliminuuttisen version saa vaikkapa
matkapuhelimen soittoääneksi,
kun taas pidempää, puolentoista minuutin versiota on tarkoitus
käyttää mainosvideoissa.
Myös Oulun kaupungin puhelinpalvelun taustaäänenä logo
löytää käyttötarkoituksensa.
Eri versiot tulevat internetiin kuntalaisten saataville. Tarkoitus on
myös järjestää myöhemmin musiikkivideokilpailu "Oulu in 60 seconds" äänilogoa kuvittamaan

Mutta suunnittele se itse

Oulun matkailun -verkkosivuilla voit
muistaa ystäviäsi omannäköiselläsi
Oulu-postikortilla. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.oulutourism.fi ja siellä Lähetä Oulu-postikortti -sivulle, laita taiteilijan hattu päähäsi ja ryhdy
suunnittelemaan.
Voit valita korttiin erilaisia näkymiä ja tunnelmia Oulusta, eri elementtejä, taustoja, kehyksiä ja logoja ja valmiita tekstejäkin.

Oulu on pohjoista

VALOA JA
ELINVOIMAA

Kasvunvaraa
Kuusi kuntaa mahdollisesti
yhteen 2013
Kasvaako Oulu vuonna 2013
kuuden kunnan suurliittymäksi, selviää tämän vuoden
puolella.

Äänilogo julkistetaan helmikuussa.

Kirjoita postikortti!
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ngas
Kuva Hannu Ka

You may order City of Oulu´s brochures by sending
a text message to the following number:

Oulu-lehden kortti kaikille uusille
oululaisille näyttäisi tältä.
www.oulutourism.fi/

Kuntaliitosselvitys aloitettiin vuoden 2009 elokuussa, jolloin kuntajakoselvittäjäksi nimettiin Kuntaliitosta työvapaalla oleva Arto Koski.
Hän esittää kuntajakoselvityksen
tulokset helmikuussa.
Selvityksessä mukana olevien
kuntien, Haukiputaan, Kiimingin,
Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja
Yli-Iin, valtuustot tekevät omat
päätöksensä huhtikuun lopussa.
Mahdollinen liitos toteutuisi vuonna 2013.
Liitoksen myötä Oulun väkiluku
kasvaisi noin 137 000:sta lähes 189
000:een.
Kuntaliitoksen tämän hetkisestä tilanteesta tarkemmin:
www.ouka.fi/kuntajakoselvitys
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Tilattavat esitteet:
Brochures:
1.

Oulun opaskartta

1E.

Oulu city map

2.

Look at Oulu/Suomi

16.

Verkkopalveluja käytössäsi/
Kirjastoesite (Library Services)

17.

Ouluopiston opinto-opas ja lukujärjestys (Courses and Timetables
offered at Ouluopisto)

18.

Liikuntapalvelut
(Activity and Sports Services)

19.

Oulun liikunta- ja urheiluseuraluettelo
(Activity and Sports Societies in Oulu)

2E. Look at Oulu/English
3.

Nallikari Camping/Suomi

3E. Nallikari Camping/English

Tällaiseen kaupunkiin
sinä olet muuttanut:

4.

Oulun visio:

5.

Oulun sosiaali- ja terveyspalvelut
(Oulu Social and Health Services)

20. Erityisliikunnan esitteet
(Guided Activities for Special Groups)

6.

Päivähoito oululaisittain
(Day Care Services in Oulu)

21.

7.

Oulussa koulussa – perusopetuksen opas 2010–2011

22. Oulun seudun ulkoilureitit
(Outdoor Paths in Oulu Region)

Strategiset päämäärät:

8.

Nuorisopalvelut

• Elinvoimainen Oulu on pohjoisen pääkeskus.
• Oulu on monipuolinen sivistys-,
liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki. Oulussa on turvallinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö.
• Asukkailla on hyvä itsenäinen
elämänhallinta. Kaupunki tukee
asukkaittensa hyvinvointia ja
kannustaa heitä tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä
valintoja.
• Oulussa on hyvät palvelut ja
tasapainoinen talous.
• Oulun seudulla on eheä ja toimiva yhdyskuntarakenne. Ilmastonmuutokseen ja muihin
ympäristöhaasteisiin vastataan
kestävän kehityksen periaatteita edistävin toimintatavoin.
• Johtaminen on tasokasta, henkilöstö voi hyvin, toiminta on
vaikuttavaa ja kaupunkiorganisaatio uudistuu.

8E. Youth services

23. Oulun luonnonsuojelualueet
(Nature Protection Areas in Oulu)

9.

24. Turkansaaren ulkomuseo

• Oulu on pohjoista valoa ja
elinvoimaa.
• Menestyvä Oulu on ihmisiä ja
yrityksiä innostava kansainvälinen keskus.

Tervetuloa asumaan pohjoisen
valkoiseen kaupunkiin!

Tietomaa

4E. Science Centre Tietomaa

Nuorten tieto- ja neuvontakeskus
Nappi

9E. Youth Information and Counselling
Centre Nappi
10.

Kaupunginorkesterin ohjelma
(Programme for Oulu Symphony
Orcherstra)

11.

Teatterilehti TeatteriOulu (Oulu City
Theatre Brochure TeatteriOulu)

12.

Kulttuurilehti Rumputus
(Culture News Rumputus)

13.

Oulun taidemuseo OMAn
näyttelykalenteri

13E. Oulu Museum of Art’s exhibition
programme
14.

Valveaika – Kulttuuritalo Valveen
tapahtumakalenteri (ilm. 2 kk välein)

15.

Valveaika Extra – Lasten ja nuorten
tapahtumat Valveella

Pyörätiekartta

21E. Map of Pedestrian, Cycle and Moped Paths

25. Koiraopas Koiruuksia
(Guide for Dog Owners)
26. Lehti uusille oululaisille
(Magazine for New Residents in Oulu)
27. Tietoa Oulusta
27E. Facts about Oulu
28. Tietoa Ouluseudusta
(Facts about Oulu Region)
29. Ouluseutu Yrityspalvelut
(Oulu Regional Business Agency)
30. Linja-auton reittikartta
(Route Map for Buses)
31.

Oulun jäteopas
(Waste Management of Oulu)

32. Pohjois-Pohjanmaan museo
32E. The Northern Ostrobothnia Museum

n Kirjoita tekstiviesti ESITE X
ETUNIMI SUKUNIMI KATUOSOITE POSTI-TOIMIPAIKKA, jossa X
on haluamasi esitteen numerokoodi. Jos tilaat useampia esitteitä, niin lisää esitettä vastaava numerokoodi tekstiviestiin. Jokaiselle esitteelle on oma numerokoodi. Englanninkieliset esitteet
on merkitty E-kirjaimella, joka lisätään numerokoodin perään.
Muista välilyönti sanojen välissä.

n The text message should
contain the following: ESITE X
FIRST NAME LAST NAME
ADDRESS POST OFFICE, where
X represents the code of the desired brochure. If you wish to order more brochures, you can add
the equivalent number to the
text message. Every brochure
has a code of its own. Brochures
that are available in English are
marked with the letter E, which
should be added after the number. Please remember to include
a space between every word.
Palvelun hinta on normaalin tekstiviestin hintainen. Maksu peritään puhelinlaskun yhteydessä. Palvelu toimii DNAn, Elisan, Saunalahden ja TeliaSoneran liittymistä.
The charge of one text message is
equivalent to the regular network price, and it will be added to your phone
bill. The service is available for DNA,
Elisa, Saunalahti and TeliaSonera
customers.

ESIMERKKI:
Haluat tilata liikuntapalvelutesitteen, kaupunginorkesterin
ohjelman ja pyörätiekartan.
ESITE 20 14 23 MATTI MEIKÄLÄINEN POSTIKUJA 1A2 90100
OULU
Lähetä tekstiviesti numeroon
173 174.

AN EXAMPLE:
The ordering of liikuntapalvelut
(Activity and Sports Services)
-brochure, Oulun kaupunginorkesterin ohjelma (Programme for
Oulu Symphony Orchestra) and
Map of Pedestrian, Cycle and Moped Paths:
ESITE 20 14 23E FIRST NAME
LAST NAME
POSTIKUJA 1A2 90100 OULU
You can send the text message to
the following number: 173 174.
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