ula:
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See
page 10
for info
in English
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Lupa
liikkua!

parrein
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Valkokangas vai näyttämö? Voi
että! Jos on ihan pakko valita, niin
valkokangas. Tykkään molemmista siis ihan ehdottomasti, mutta
kameratyöskentely antaa mahdollisuuden luoda pieniä ohikiitäviä hetkiä, joissa energia ihanasti tiivistyy.
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Sari Havas, kerro viidellä sanalla, kuka olet:

”Olen Oulusta lähtenyt
nainen, näyttelijä”

Tervetuloa
uuteen Ouluun!

Valovoimainen näyttelijätär Sari Havas on tuttu niin
näyttämöltä kuin valkokankaaltakin. Vaikka elämänpolku
on vienyt pois Oulusta, sydämessä on aina pieni sopukka
muistoille rakkaasta kotikaupungista.

Tahdon onnitella sinua. Sen lisäksi, että olet valinnut
uudeksi asuinpaikkakunnaksesi Oulun, pääset mukaan
rakentamaan kanssamme entistä elinvoimaisempaa,
uutta Oulua.

V

Uusi Oulu ei tukeudu vanhoihin toimintamalleihin, vaan uskaltaa
katsoa tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa muun muassa vahvaa verkostoitumista ja kuntalaisten hyvinvoinnin huomioimista palveluita
kehitettäessä. Uusi Oulu tarjoaa yhä monipuolisempia työmahdollisuuksia, ja kestävää kehitystä edistävät toimintamallit huomioivat
myös tulevien sukupolvien hyvinvoinnin.
Kaupunki on sellainen kuin sen asukkaat siitä tekevät. Jokainen oululainen on mukana rakentamassa tulevaisuutta. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi osaksi osaavaa, rohkeaa ja ennakkoluulotonta oululaista yhteisöä!
Matti Pennanen
kaupunginjohtaja

Päätoimittaja: Sirkka Keränen
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ngin
KaupuM
atti
i
tivitöönr anen
Pen

Kannen kuvat: Jussi Tuokkola, Päivi Roström
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ari Havaksen lapsuus on
täynnä ihania muistoja Heinäpäästä ja 1960-luvun alusta. Uudet kerrostalot ja niissä asuvat lapsiperheet takasivat, että
kavereita oli paljon. Viereiset pellot ja
metsät levittäytyivät ympärillä. Hevostalleilla oli jännittävä kierrellä muiden
heppatyttöjen kanssa.
– Se oli kaupungin ja maaseudun
ihana yhdistelmä, siellä oli mielenkiintoisia paikkoja ja ihania seikkailuja.
Noihin aikoihin Heinäpäähän tuli
myös mustavalko-tv, ensimmäinen Sari
Havaksen alakerran perheeseen.
– Meitä oli valtavasti lapsia katsomassa sitä mustavalkotelkkarin maagista voimaa. Se oli varmaan jännä ja mukava hetki myös perheen isälle ja äidille. Muistan, kun katsoin sitä pariskuntaa, joka ihanasti pussasi, ja toiset lapset katsoivat telkkaria.
Kun Heinäpään koti kävi Havaksen
kolmilapsiselle perheelle ahtaaksi, oli
muutettava suurempaan asuntoon. Uusi
koti oli Koskenniskassa. 12-vuotiaalle
muutto pois Heinäpäästä oli katastrofi.
– Säilytin Heinäpään kodin avainta
pienessä tulitikkurasiassa, sillä en halunnut luopua siitä. Yhä edelleen näen
sellaisia unia, että minun on mahdollista palata lapsuudenkotiini, Havas
paljastaa.

Sari Havaksen nuoruusaika sujahti tanssin pyörteissä. Jo kolmannella luokalla aloitettu tanssiharrastus Leena Ortolan tanssikoulussa johdatti myös teatterin maailmaan. Ensin Havas oli avustamassa Oulun kaupunginteatterin esityksissä, sittemmin tanssimassa myös oop-

Jääkö rooli päälle? Seuraavatko
työt kotiin? Ei jää rooli päälle,
mutta työ voi seurata kotiin. Varsinkin teatterityötä tehdessä voi
kotona joutua miettimään paljon
erilaisia ratkaisuja rooliin liittyen
ja opiskelemaan tekstiä tai tekemään taustatyötä.
Suurin paheesi? Varmaan sokeri.
Lempipaikkasi? Koti. Kotona on
hyvä olla.

Teksti Minna Vänskä Kuva Seppo Saarentola

uoden 2013 alussa Oulusta tulee Suomen viidenneksi suurin kaupunki, kun viisi naapurikuntaa lyövät
hynttyyt yhteen. Upeasta Pohjois-Suomen pääkaupungistamme tulee liitoksen myötä yhä moni-ilmeisempi ja viihtyisämpi paikka asua, työskennellä sekä harrastaa.

Rooli, josta olet ylpeä? Äidin rooli.
Se on elävää elämää. Minusta ainakin tuntuu, että lapset ovat tyytyväisiä minuun, ja että minä olisin
siitä tehtävästä selviytynyt ihan
hyvin tähän mennessä.

peraesityksissä. Kipinä tanssiin ja teatteriin syttyi.
– Haaveilin näyttelijän ammatista
jo tuolloin, vietin niin paljon aikaa siellä
teatteritalossa.

”Olokaa avvoimia ja muistakaa
säilyttää Oulun murre.”
Havas pääsi ylioppilaaksi perinteikkäästä Lyseon lukiosta. Kirjoitusten jälkeen
elämä vei Helsingin kautta au-pairiksi Pariisiin ja takaisin Helsinkiin. Teatterikorkeakoulu kutsui.

Ystäviä ja improvisaatioteatteria
Nykyään Havaksen yksi elämän kiinnekohta on improvisaatioteatteri Stella Polaris.
– Improvisaatioteatterissa ei voi tuudittautua siihen, että osaa tai ettei tarvitsisi
olla hereillä ja valmis. On oltava kuunteleva ja läsnä. Siinä eivät egot taistele tilasta,
vaan siinä rakennetaan yhdessä lämmintä
ilmapiiriä ja tarinaa.
Silloin tällöin Havas ikävöi Oulusta
murretta, mutta onneksi lohtu on lähellä.
– Kun tapaan rakkaita likkakavereitani
Heinäpään ajoilta, me ruvetaan aina puhumaan leviämmin ja leviämmin Oulun murteella. Me ”oikeen kälätettään” ja se tuo
meille paljon iloa.
Freelancerina koko uransa työskennellyt näyttelijä asuu Pohjois-Helsingissä, hyvin samankaltaisessa maisemassa kuin
lapsuuden Heinäpäässä.
– Jos on paljon lunta talvella, niin
pystyn panemaan sukset jalkaan ja
lähtemään hiihtelemään tuonne pellolle. <
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Kalastusluvat · Päiväkotipaikat · Näyttelyt ·

Vastaukset J
vaivattomasti
Oulu10:stä

Konsertit · Rokotukset · Liikuntapaikat ·

Asukaspysäköintiluvat · Luisteluradat · Venepaikat ·
Kaupungin lomakkeet · Viljelypalstat · Tontit · Teatterit ·
Nähtävyydet · Hiihtoladut ·
Päiväkirurgia · Nuorisotilat ·
Veteraanien linja-autoliput ·
Kesätyöhakemukset ·
Oulu Sinfonian kausikortit ·
Maksukattoasiat · Museot · OuluCard-palvelut ·
Liikenneyhteydet

Oulu10 tarjoaa:
• Maksuliikenne- ja
kassapalvelut
• Myyntipalvelut
• Painatuskeskuksen palvelut
• Kirjaamopalvelut
• Kaupunginarkiston
palvelupyynnöt

Oulun kaupungin palvelupiste kaikille oululaisille
löytyy Oulu10:stä. Todelliset Oulu-asiantuntijat
vastaavat mieltäsi askarruttaviin, Ouluun ja sen
tarjoamiin palveluihin liittyviin kysymyksiin. Vastaus
on yhden käynnin, soiton tai sähköpostin takana.
Teksti Minna Vänskä Kuva Päivi Roström

• Pysäköinninvalvonnan
asiakaspalvelu

os olet juuri muuttanut, saat Oulu10-palveluiden palveluasiantuntijoilta tiiviin uuden
asukkaan selviytymispaketin arjen pyörittämiseen: Minkälaisia peruspalveluja asuinalueellasi on? Minkälaiset joukkoliikenneyhteydet Oulussa on? Kuinka selviät työmatkoistasi vaivattomimmin? Kuinka hankit terveyspalvelut perheellesi?
– Jos haluat välttyä salapoliisityöltä, kannattaa ottaa yhteyttä Oulu10-palveluihin. Asiantuntevat palveluasiantuntijamme etsivät vastaukset kysymyksiisi vaivattomasti ja nopeasti. He opastavat sinua mielellään täällä paikan päällä, mutta palvelevat sinua myös puhelimitse ja sähköpostitse, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Jari
Partanen.
Jos poikkeat paikan päälle, palveluasiantuntijat ottavat sinut vastaan palvelupisteessä, heti sisääntulon jälkeen oikealla puolella. Uuden kotikaupunkisi kartat ja
muut esitteet löydät nekin kätevästi, aivan palvelupisteen vierestä.
Kun tarvitset apua Oulu-asioissa, ota yhteyttä
Oulu10-palveluihin. <

• Pysäköinnintarkastajan vastaanotto (to klo 14–17)
• Aino-neuvontapalvelu
• Matkailuneuvonta
• Virastomestarin palvelupiste

Käyntiosoite:
Torikatu 10, 90100 Oulu

A

Teksti Leila Uotila Kuvat Anne Kiiski, Päivi Roström

ino-neuvonta antaa
ikäihmisille maksutonta neuvontaa ja
ohjausta arkeen liittyvissä asioissa. Aino palvelee
myös ikääntyneiden läheisiä.
Aino-neuvontapalvelu toimii
Oulu10:ssä ilman ajanvarausta.
Palvelua saa myös puhelimitse
sekä sähköpostin välityksellä.
– Aloitamme keskustelemalla
asiakkaan tilanteesta ja toimintakyvystä. Sen pohjalta mietimme,
mistä palveluista voisi olla asiakkaalle hyötyä ja apua, kertoo Ainopalveluneuvoja Saini Anttila.
Neuvontapalvelun tarkoituksena on tukea ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Neuvonnasta saa tietoa erilaisista etuuksista
sekä palveluista, kuten päivätoiminnasta ja kuljetuspalveluista.
– Tämä on myös ennaltaehkäisevää työtä toimintakyvyn ja itses-

Postiosoite:
PL 27, 90015 Oulun kaupunki
Puh. (08) 558 558 00

”Aino palvelee myös
ikääntyneiden
läheisiä.”
kaat ovat tyytyväisiä, kun saavat
tietoa eri mahdollisuuksista yhdestä paikasta.

Yhdessäoloa ja toimintaa
Ikääntyneet etsivät usein paikkaa,
jossa saa kontaktia ikätovereihin.
Jotkut tarvitsevat apua kotiin tai
etsivät tietoa ympärivuorokautisesta hoidosta. Pääsääntöisesti
seniorit haluavat kuitenkin asua
omassa kodissa mahdollisimman
pitkään.

Ylikiimingin yhteispalvelupiste
on osa Oulu10-palveluja.
Yhteispalvelupiste avoinna:
ma-pe 8.30–16
Käyntiosoite:
Harjutie 18, 91300 Ylikiiminki
Puh. 044 497 0642
oulu10@ouka.fi
www.ouka.fi/oulu10
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Myös sähköiset palvelut yhdestä osoitteesta
ululaiset voivat
asioida myös kaupunkilaisten ikiomassa kuntalaisportaalissa, OmaOulussa.
Kaikki Oulun sähköiset palvelut
on koottu yhteen paikkaan, yhden käyttäjätunnuksen taakse.
Voit kirjautua sinne omilla verkkopankkitunnuksillasi tai omalla
OmaOulu-käyttäjätunnuksellasi.

OmaOulusta löytyy myös oululaisten sähköinen asiointikanava,
OmaAsiointi-palvelu. Se otettiin
käyttöön vuoden 2010 lopulla. Palvelun kautta kaikki oululaiset voivat laittaa asioitaan vireille ja seurata niitä sähköisesti.
– Oulu on tässä mielessä kehityksen kärjessä koko Suomessa.
Muut kunnat tulevat varmasti seuraamaan sitä tiiviisti. Tavoitteena
on tukea ja kannustaa kuntalaisia

suurempaan itsepalveluun kunnallisten palveluiden käytössä. OmaAsiointi on avoinna 24/7 ja siksi
esimerkiksi parkkisakkojen vastalauseiden tekeminen hoituu sähköisesti vuorokauden ympäri,
kertoo Jari Partanen.
Monia anomuksia ja lupia, kuten esimerkiksi kalastuslupia, voi
tehdä OmaAsioinnin kautta. <
www.omaoulu.fi

Työpajatuotteet Oulu10:stä

tä huolehtimisen tukemiseksi, Anttila kuvailee.
– Ohjaamme asiakkaita usein
esimerkiksi liikuntaviraston ja asukastupien toiminnan pariin. Asiak-

Oulu10
Jelepata

= elä

Aino antaa vinkkejä
ikäihmisen arkeen

Tule meille vaan,
meillä palvellaan!
Oulu10 avoinna:
ma-to 8–17
pe 8–16

ni
Pankksue u

AINO-palveluneuvoja Saini Anttila
puh. 044 703 4973
ti, to, pe klo 9–15

Oululainen Kaija Harju on ollut
tyytyväinen Ainon palveluihin. Neuvot ovat olleet hyviä ja hyödyllisiä.
– Olen saanut tietoa esimerkiksi vapaa-ajankeskuksen toiminnasta. Sairauden yhteydessä minua
ohjattiin sopivien harrastusten pariin ja erilaisiin ryhmiin. Palveluja
on tarjolla pilvin pimein, Harju
kertoo.
Aino-palvelussa autetaan myös
palvelutaloasumisen ja kuljetuspalveluiden hakulomakkeiden täyttämisessä, mikäli asiakas ei saa lähipiiristään apua.
– Monelle riittää se, että saa
kontaktipaikkoja, uusia ystäviä
ja harrastuksia. Ne antavat virkeyttä ja jaksamista arkeen, Anttila toteaa.
Aino palvelee Oulu10:ssä kolmena päivänä viikossa. Neuvontapalvelulla on toimipisteet myös
Kumppanuuskeskuksessa ja Aleksinkulmassa. <

Palvelulinja
Onni vie
Ainon luo!

Lahjaksi,
tuliaiseksi,
omaksi iloksi

O

ulu10:stä voit ostaa myös
Oulun kaupungin työpajoissa valmistettuja tuotteita: mm. ryytimaan kylttejä, voileipätarjoilusettejä, helmirintakoruja, helmistä tehtyjä avainkaulanauhoja,
rautalankatöitä, pellavaserviettejä, kortteja, huopahelmiä, patalappuja, sytykeruusuja, sienisaippuoita ja puurasioita. Eli
melkeinpä mitä vain!
Tuotteet on suunniteltu Nuorisoasiainkeskuksen eri ammattialojen työpajoissa ja
ne on valmistettu oululaisten 17–24-vuotiaiden voimin, ammattilaisten ohjauksessa.
Pajalle tullessaan nuoret ovat olleet työttömiä työnhakijoita työvoimatoimistossa.
Pajoilla valmistetaan tuotteita myös
asiakkaan tilauksesta. Tuote voi olla esimerkiksi roskakatos, ruokapöytä tai syntymäpäiväkakku. Tilauksen voit tehdä Oulu10-palveluiden kautta.
Tervetuloa ostoksille!

Onni-info:
puh. (08) 558 44 015

Kumppanuuskeskuksen
palvelupiste
Isokatu 47
ma klo 9–15
ke klo 9–15

Aleksinkulma
Aleksanterinkatu 9
AINO-palveluneuvoja Kirsti Vahtola
puh. 044 703 5120
ma–pe klo 9–15
Aino-neuvontapalveluun voit soittaa tai tulla käymään aikaa varaamatta. Asiat hoituvat
myös sähköpostitse: aino@ouka.fi.

Aino-palveluneuvoja Saini Anttila (vas.)
juttelee Aino-palveluun pistäytyneen
Kaija Harjun kanssa.

Oulu10:stä voit ostaa myös Nuorten työpaja
Wäylän tekstiiliosastolla tehtyjä rintarosseja
(tuotevalikoima vaihtelee).
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BusinessOulun tavoitteena on luoda Oulun seudulle merkittävä
määrä uusia työpaikkoja – pidemmällä aikavälillä jopa 5 000
uutta tehtävää. Oulusta leivotaan parasta mahdollista ympäristöä
yritysten kehitykselle ja innovointitoiminnalle.

K
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Tekstit Leila Uotila ja Minna Vänskä Kuvitus Päivi Roström Kuvat Shutterstock

eskitymme erityisesti pkyritysten viennin kasvattamiseen ja kansainvälisyyden edistämiseen. Nämä
tavoitteet saavutetaan luomalla vahvasti asiakaslähtöiset yrityspalvelut, kertoo
Oulun elinkeinoliikelaitoksen johtaja Juha
Ala-Mursula.
BusinessOulun tavoitteena on luoda pitkäkestoisia työpaikkoja, ja erityisesti nuorisotyöllisyyden edistämiseksi tehdään työtä. Nyt on tehty suunnitelmia siitä, miten
Oulun alueelle voitaisiin luoda 5 000 uutta
työpaikkaa.
– Työttömyys Oulun alueella on tällä
hetkellä liian korkealla tasolla, ja ongelman
ratkaiseminen on keskeinen asia alueen kehityksen kannalta, Ala-Mursula toteaa.

BusinessOulun perusrahoitus on yli
kahdeksan miljoonaa euroa sisältäen muun
muassa henkilöstön palkat, elinkeinotuet
yhdistyksille ja järjestöille sekä hankkeiden
omarahoitusosuudet.
– Hankkeet sisältävät investointeja
Oulun alueelle sekä alueen markkinointia maailmalle. Kaupunki tukee yrityksiä liikeyhteyksien solmimisessa, Ala-Mursula
kertoo.

BusinessOulu elää jo
uuden Oulun aikaa
BusinessOulu on ensimmäisten joukossa
ottanut toiminnassaan huomioon koko uuden Oulun alueen.

– Tavoitteenamme on saada investointeja, työpaikkoja ja tulovirtaa uudelle Oululle. Tarkoitus on, että täällä olevat yritykset
kasvavat ja luovat työpaikkoja sekä vaurastuvat ja maksavat veroja kaupungille, AlaMursula kuvailee kehitysketjua.
Verotuloilla taataan hyvät kuntalaispalvelut jatkossakin. Business Oulun myötä
elinkeinotoiminnan ympäristö monipuolistuu, kun liitoskuntien osaamisalueet yhdistetään samaan pakettiin. Myös matkailun
kannalta alue on laaja ja ympäröivä luonto
houkutteleva.
– Ympäristöllisesti uuden Oulun alue on
uskomattoman hieno. Keskitetyn toiminnan
sekä alueiden erikoistumisen ja kehittämisen myötä lähtökohtamme ovat vielä entistäkin paremmat, Ala-Mursula iloitsee. <
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Työpörssi helpottaa
nuorten työnhakua
Oulu on asettanut tavoitteekseen
nuorisotyöttömyyden puolittamisen vuoteen 2012 mennessä. Hurjan tavoitteen saavuttamiseksi
kaupunki on panostanut nuorten
ohjaukseen, ja lähes kaikki neuvontapalvelut löytyvät pian saman
katon alta Byströmin talosta (lue
lisää sivulta 16).
Apua työnhakuun saa myös
kaupungin verkkosivuilla toimivasta työpörssistä, jossa on julkisesti nähtävillä kaikki Oulun kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten tarjoamat työharjoittelupaikat. Palvelu on tarkoitettu kaikille alle 25-vuotiaille työttömille
oululaisille.
– Nuori voi selata avoimia työharjoittelu-, työelämävalmennus- ja työkokeilupaikkoja vaikka omalta kotikoneeltaan. Lisäksi työpörssin kaksi ohjaajaa neuvovat nuorta tarvittaessa, kertoo
Oulun kaupungin sosiaalisen tuen
palveluesimies Nina Kinnunen.<

Työpaikka
työpörssistä?
www.ouka.fi/tyopaikat/
tyoporssi

Tulevaisuuden keskusta
sykkii elämää

O

ulun keskustasta kehitetään työn ja toimeliaisuuden sykkivää ydintä, joka
luo hyvinvointia ja viihtyvyyttä niin
kaupunkilaisille kuin vierailijoillekin.
Kaupunginvaltuusto on jo hyväksynyt
keskustan kehittämisen suuntaviivat,
jotka löytyvät Elinvoimainen kaupunkikeskusta -loppuraportista.
– Tavoitteena on luoda Oululle
elinvoimainen keskusta lisäämällä
monipuolisia palveluja ja tiloja, sekä
tarjoamalla hyvät pysäköinti- ja huoltojärjestelmät, kertoo Oulun kaupun-

gin asemakaavapäällikkö Matti
Karhula.
Katuympäristöstä luodaan turvallinen ja viihtyisä, ja kortteleiden sisälle rakennetaan kulkuyhteyksiä sekä
aukioita, joissa kaupunkilaiset voivat
viihtyä ja viettää aikaansa. Kallioparkki helpottaa tulevaisuudessa pysäköintiä keskusta-alueella, ja kortteleiden yläkerroksiin on suunnitteilla
asuintiloja.
Raksilan matkakeskusta ympäröivälle alueelle tulee tiloja kaupan,
asumisen, kulttuurin ja urheilun tarpeisiin.

H
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Yli-Ii
(2 179)

Haukipudas
(18 654)
Kiiminki
(12 966)

Oulunsalo
(9 596)

Tutustu uuteen Ouluun!

Oulun liitoskuntien elinkeinotoimet yhdistyivät vuoden 2011 alusta
alkaen BusinessOuluksi, mikä on ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä valmistauduttaessa Oulun seudun kuntaliitokseen. Liitoskuntien kehitysyhtiöiden kiinteistöliiketoiminta jatkaa edelleen yhtiöissä
vuoteen 2013 asti.

Uuden Oulun verkkosivuilta löytyy kattava tietopaketti, josta
saat tietää helposti tärkeimmät kuntaliitosfaktat aikatauluineen,
yhteyshenkilöineen ja organisaatiomalleineen. Sivuston avulla
pidät itsesi ajan tasalla: tapahtumakalenteri kutsuu tiedotustilaisuuksiin, tiedät mistä puhutaan. Sivuston kautta
voit antaa myös palautetta. <

www.businessoulu.com

Torinrannasta luodaan oululaisten
olohuone. Alueelle rakennetaan sekä
kauppapaikkoja että tilaa tapahtumille ja elämyksille.
– Talvitorista tehdään katettu tila,
jossa voidaan järjestää vaikkapa kulttuuritilaisuuksia tai messuja. Tapahtumatorille taas jäädytetään talviaikaan
luistinrata, Karhula kertoo. <

Koplatetaen

aukipudas, Kiiminki, Oulu,
Oulunsalo ja Yli-Ii liittyvät
yhteen vuoden 2013 alussa. Yhdessä ne muodostavat uuden Oulun kaupungin, joka on asukasluvultaan Suomen viidenneksi suurin. Tavoitteena on kehittää uudesta Oulusta koko
Pohjois-Suomen toiminnan ja talouden vetovoimainen keskus.
Uudesta Oulusta halutaan rakentaa siis
maailman paras paikka asua, opiskella ja
tehdä töitä. <

BusinessOulu – liitoskuntien
elinkeinotoimet yhteen

BusinessOulun kehittämisen parissa työskentelevät Oulun seudun
yrityspalvelukeskus, Oulu Innovation Oy, osa Oulun innovointi- ja markkinointiryhmää, Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy, Haukiputaan Kehitys Oy
sekä Kiimingin Kehitys Oy. <

Elinvoimainen kaupunkikeskusta -loppuraportin löydät
osoitteesta www.ouka.fi/
tekninen/kaupunkikeskusta.

Meren ja kolmen joen kaupunki

Vuoden 2009 viimeisenä päivänä liitoskunnissa
asusti yhteensä 182 528 henkilöä.

Kiinnostuitko?

Perehdy
paremmin!

Oulu
(139 133)

www.ouka.fi/uusioulu
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Karhujen ryhmän tytöt kurkottavat kiipeilyseinällä. Velemu
Valtteri hurmaa hymyllään. Naalien ryhmän pojat Ilari ja
Arttu-Jussi uppoutuvat piirtämisen maailmaan.

Velemvueitikka

Ritaharjusta sanottua

lta,
= veliku

Koonnut Susanna Siironen

”

Aitoa yhteisöllisyyttä

Ritaharjussa

”

Kyllä meillä on tykätty tästä päiväkodista.
Informaatio on kulkenut hyvin molempiin
suuntiin. Päiväkodista on kyselty mukavasti
lasten tavoista ja käyttäytymisestä ja muusta. Lapset otetaan yksilöinä huomioon. Henkilökohtaiset keskustelut lasten vanhempien
kanssa ovat hyviä.
Monitoimitalon kirjastosta haemme lapsille kirjoja ja joskus sieltä tarttuu jotain itsellekin mukaan. Kesäaikaan käydään iltaisin
leikkimässä näillä leikkikentillä.”
Tapio Ronkainen,
4- ja 2-vuotiaat lapset

Päiväkodin puitteet ovat modernit, täältä löytyy esimerkiksi kiipeilyseinä ja ulkona on lapsille hyviä leikkipaikkoja, jotka motivoivat
lasta liikkumaan. Varustelu on todella hyvä.
Lapset tykkäävät siitä, että käymme iltaisinkin täällä, koska tässä alueella on niin hyvät leikkikentät. Monitoimitalossa on upeat
tilat, pidän esimerkiksi kirjaston kahvilamaisuudesta. Siellä on hyvät puitteet vaikkapa
lapsiperheiden kokoontua yhteen.”
Minna Rehula,
6- ja 10-vuotiaat lapset

”
”
”
”

Jumppaa en ole vielä käynyt kokeilemassa,
mutta on käyty kirjastossa. Tyttö käy iltapäiväkerhossa sekä nuokkarilla. Meillä
lapset varmaan käyttävät eniten näitä monitoimitalon palveluita. Se on kiva, että
päiväkotilaiset pääsevät käymään tuossa
kirjastossa ja pystyvät hipsimään sinne
vaikka sukkasillaan, kun se on samassa
rakennuksessa.”
Kati Karjalainen,
3- ja 7-vuotiaat lapset

Päiväkodin tädit on kivoja. Ne pitää täällä
kuria esimerkiksi vaatteista ja villahaalareista, että ne laitetaan päälle.”
Eevi (6)

Päiväkodin tädit keksii kivoja leikkejä.
Varsinkin maa-meri-laiva on kyllä kiva,
kun siinä saa juosta.”

Jenniina (6)

Mä tykkään piirtää päiväkodissa gormiitteja. Ne on sellaisia pikku-ukkeleita. Tänään
oon piirtäny ja leikkiny salissa hippaa.”
Otso (5)

Päivähoitopaikkaa
vailla?
Päivähoitopaikkaa on hyvä hakea
hyvissä ajoin, mielellään ainakin neljä
kuukautta ennen toivottua hoidon
alkamisajankohtaa.
Hakemuksessa voi ilmoittaa kolme
vaihtoehtoista hoitopaikkatoivetta.
Mikäli perheen toiveiden mukaisissa hoitopaikoissa ei ole paikkoja
vapaana, neuvottelevat päivähoidon hakutiimin työntekijät perheen
kanssa sopivimmasta mahdollisesta
ratkaisusta.
Hakutiimin kautta voi tehdä hakemuksen myös yksityisiin päiväkoteihin,
jotka valitsevat asiakkaansa itse.
Sähköinen päivähoitohakemus löytyy
osoitteesta www.ouka.fi
> Sosiaali- ja terveyspalvelut
> Lomakkeet

Ritaharjun päiväkoti Oulun pohjoisosassa toimii osana
modernia ja virikkeellistä Ritaharjun monitoimitaloa.
Syksyllä 2010 avatun monitoimitalon tiloissa
toimivat myös esikoulu ja peruskoulu. Kynnys
päiväkodista kouluun siirtymiseen on tehty lapsille
mahdollisimman matalaksi.
Tekstit Leila Uotila
Kuvat Päivi Roström
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itaharjun sadan lapsen päiväkoti on sisustettu raikkailla
ja iloisilla väreillä, ja jokaisella ryhmällä on oma kodikas
huoneensa. Päiväkodin kuuden ryhmän eläinaiheiset nimet tulevat metsäisen Ritaharjun
alueen teiden nimistä.
Päiväkoti toimii tiiviissä yhteistyössä monitoimitalon muiden toimintojen, erityisesti
esikoulun ja peruskoulun kanssa.
– Näin kouluun siirtymisen kynnys saadaan mahdollisimman matalaksi, kertoo Ritaharjun päiväkodin johtaja Pauliina Uusitalo.
Monitoimitalon toiminta perustuu aitoon
yhteisöllisyyteen ja yhdessä toimimisen etuihin. Lapsi voi kulkea tiensä päiväkodista peruskoulun päättymiseen asti samassa talossa.
– Lapset ja heidän perheensä sekä monitoimitalon henkilökunta oppivat tuntemaan
toinen toisensa. Yhteisöllisyys ja motivoituneisuus kuvaavat myös Ritaharjun henkilökun-

taa, joka on yhtä suurta porukkaa, Uusitalo
kuvailee.
Alueelle vasta muuttaneet perheet oppivat
tuntemaan myös toisiaan päiväkodin ja koulun kautta.

Yhteisistä toimitiloista suuri hyöty
Toimiminen monitoimitalon yhteydessä tuo
päiväkodille monia etuja. Talon oma kirjasto
antaa päiväkodille kirjavinkkejä aiheen mukaan, ja ATK-tilat ovat koko monitoimitalon
yhteiset, joten laitteisiin on pystytty satsaamaan. Päiväkodin tiloissa on kaikkien käytössä hieno urheilusali kiipeilyseinineen.
– Erityistä tukea tarvitseville lapsille on
päiväkodissa omat tilat, jotka on rakennettu
lasten tarpeiden mukaan. Talon rakenteissa
on satsattu myös akustiikkaan, jotta melutaso ei pääse nousemaan liian suureksi, Uusitalo kertoo. <

itaharjun
Myös nämä R a:
st
monitoimitalo
• Lasten iltapäivätoimintaa
• Avointa nuorisotoimintaa
• Piha-alueella yli 100 toiminnallista
leikkivälinettä
• Lähikirjasto
• Lounas- ja kahvilapalvelut
kirjaston käyttäjille
• Liikuntatilat seurojen ja alueen
asukkaiden käyttöön
• Jalkapallokenttä ja ulkosählykenttä
• Luistinrata
• Panna-areena kahden pienen
joukkueen jalkapallopeliä varten
• Tilojen vuokrausta erilaisiin
tilaisuuksiin

Karhujen pojat Juho ja Otso
keskittyvät pilvenpiirtäjän
rakentamiseen. Pienet
Oravat ovat vielä välipalalla.

Päivähoitopaikka vaivattomasti
Lapsen päivähoitopaikan hakeminen on Oulussa helppoa.
Hakemuksen voi täyttää sähköisesti Oulun kaupungin
nettisivuilla tai tulostaa toimitettavaksi päivähoidon
hakutiimille tai suoraan päiväkotiin.

P

äivähoidon hakutiimiltä saa tietoa kaikista Oulussa tarjolla
olevista päivähoidon
vaihtoehdoista.
– Hakutiimi kertoo mielellään
niin avoimesta varhaiskasvatuksesta kuin yksityisistä ja kunnallisista
perhepäivähoito- ja päiväkotihoitopaikoista, kertoo Satu Mäkitalo päivähoidon hakutiimistä.
Ulkopaikkakunnalta Ouluun
muuttaneen Hanne Määtän molem-

mat lapset aloittivat Ritaharjussa
syksyllä 2010 – toinen esikoulussa
ja toinen päiväkodissa.
– Hakuprosessi sujui perheemme osalta todella mukavasti. Esikouluun piti hakea jo alkuvuodesta,
joten täytin molempien lasten hakemukset internetissä tammikuussa. Jo maaliskuussa saimme vahvistuksen siitä, että lapsemme pääsevät Ritaharjuun, Määttä kertoo tyytyväisenä. <

Päivähoidon hakutiimin tavoittaa
sähköpostitse osoitteesta
paivahoidonhaku@ouka.fi
tai puhelimitse numerosta
(08) 5584 5300.

Oppilaaksi oman
alueen kouluun
Oulun kaupungin 35 peruskoulua
on jaettu kahdeksaan alueeseen.
Alueellisen perusopetuksen mallin
mukaisesti oppilaat käyvät koulua
oman asuinalueensa koulussa.
Kunkin alueen yhdysrehtori ohjaa oppilaiden sijoittamista kouluihin, sekä
koordinoi kieliryhmien, kerhojen ja
erityisen tuen palvelujen järjestämistä
omalla alueellaan.
Erilaisten tukitoimien avulla pyritään
siihen, että myös erityisryhmiin kuuluvat lapset voivat käydä koulua omalla
alueellaan.
Lisätietoja: www.ouka.fi/koulut/
> Opetustoimi
> Koulut
> Koulun valinta
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Welcome to

Oulu10

Service Point

Torikatu 10
Mon–Thu 8 am to 5 pm
Fri 8 am to 4 pm
Tel. (08) 558 558 00
Enquiries: oulu10@ouka.fi
www.ouka.fi/oulu10/english
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Learn more about business opportunities
in Oulu: www.businessoulu.com

When you have just moved to Oulu, there is a lot you
need to learn about your new hometown. The City of
Oulu has assembled a list entitled “Things to do when
you arrive”, which is accessible online.
The English web pages offer information on municipal services
as well as various useful links. You can, for example, find sport
facilities closest to your home or get information about local
public transportation.
www.ouka.fi/english
www.ouluexpatcity.fi
www.infopankki.fi/Oulu (info about Finnish society
in 15 languages and about Oulu in 6 languages)

Air Guitar

Workout
From Oulu10, you can get all the information
you need about various municipal services.
You can easily find help and advice on a wide
range of matters related to Oulu and services
offered by the city, such as general information about social and health care services, education, day care, exercise facilities etc.

www.ouka.fi/english
> Work and Entrepreneurship

The City of Oulu has invented a wonderful
way of exercising in the middle of a work
day: play air guitar. Inspired by the yearly
Air Guitar World Championships in Oulu,
the air guitar workout is a perfect way to
relax your shoulders and get more energy
for the rest of the day. Find instructions
and inspiration on YouTube.
The Air Guitar World Championships
were first organised in 1996, and they are
part of The Oulu Music Video Festival. The
ultimate goal of the championships is no
less than world peace!
www.youtube.com/CityofOulu
www.airguitarworldchampionships.com
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Lively up yourself
in Youth Café Bysis

In The Youth Café Bysis you can have a cup of coffee or tea
and play board games or billiards, and if you are lucky, you
can listen to live music. There is also a dance room and a
music room, where you can try out your own talents.
Come and chat with friends, old and new.
Byström House
Hallituskatu 5 a
Mon closed
Tue 2 pm to 6 pm
Wed–Thu 2 pm to 8 pm
Fri 5 pm to 12 pm
Sat 3 pm to 10 pm
www.ouka.fi/english
> Children and Young People
> Hobbies

Immigrant NettiNappi:
info for the young ones
Immigrant NettiNappi is an Internet
service for youth interested in
Finnish society and activities in
Oulu. The site provides useful
info on youth culture and
living in Finland. Information
is available in English, French,
Russian and Arabic.
Learn more:
www.nettinappi.fi/immigrant

Pop into

Villa Victor

Villa Victor is an international meeting place and activity centre
open to everyone. Clubs, courses, parties and cultural events
introducing Finnish culture and the culture of other countries are
organised at Villa Victor.
• Internet access free of charge
• free access to computer
• international newspapers and magazines
• TV-video set
• venue for organising small cultural exhibitions
• musical instruments to play
• social and health care services for refugees and asylum seekers
• Finnish language courses
• general information on life in Finland
The staff at Villa Victor are
always happy to assist you.
Kirkkokatu 54
Mon–Fri 8 am to 8 pm
Sat 12 pm to 6 pm
Sun 12 pm to 8 pm
www.ouka.fi/villavictor

tor

Matti Pennanen
Mayor of Oulu

Contact Oulu Regional Business Agency:

Photo Villa Vic

I

want to congratulate you: not only for having
chosen Oulu as your new home town, but also
for the opportunity this gives you to take part in
building an even more vital, new Oulu.
As of the beginning of 2013, Oulu will be the fifth largest
city in Finland, as five neighbouring municipalities join
forces. Thanks to the merger, the vibrant capital of northern
Finland will become even more versatile and attractive as a
place to live, work and pursue leisure activities.
The New Oulu does not rely on old, familiar modes
of operation – it has the courage to look into the future.
This means active networking and taking residents’ wellbeing into account when developing services. The New
Oulu will be able to provide an increasing variety of job
opportunities. Attention to sustainalbe development will
also ensure that the well-being of future generations will be
taken into account.
A city is what its residents make it. Everyone living in
Oulu is involved in building the future. I wish you a warm
welcome to a community of competent, creative and
innovative people!

Just arrived
in Oulu?

Would you like to start
your own business?

Photo Kimmo Räisänen

Welcome to
New Oulu!

Text Päivi Brink
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Oulu, oululaisuus ja Oulun yliopisto olivat pääosassa, kun
pääkaupunkiseudun oululaisten yhdistys, Rössypottuseura,
järjesti kotikaupungille omistetun päivän syyskuun alussa
Helsingissä. Tapahtuma huipentui iltasella ”maailiman
ensimmäiseen Oulu-kaalaan”.
Teksti Liisa Joensuu Kuvat Riikka Hurri

– Yliopistojen rahoituspohjaa
pyritään laajentamaan. Rahasto on
meillekin tärkeä tavoitteessamme
saada Oulun yliopistosta entistä laadukkaampi ja vaikuttavampi. Merkitystä on myös henkilötuella, jota tapahtuman osanottajat osoittivat,
Lauri Lajunen totesi.
Tilaisuuden kunniavieras oli Oulun yliopiston kasvatti, maailmankuulu lääketieteen ja kirurgian tohtori Sakari Orava. Hän aloitti opiskelut
Oulun yliopiston lääketieteellisessä
tiedekunnassa vuonna 1964.
Kaupungin kuulumiset tilaisuuteen toi kaupunginjohtaja Matti Pennanen. Hän piti Rössypottuseuraa
suurena rikkautena ja uskoi tapahtuman tiivistävän Oulu-henkisten
ihmisten verkostoa entisestään.
– Eri alojen taitajien verkko etelässä on vahvuus koko Pohjois-Suomelle, hän katsoi. <

1. MTV3:n Pariisin kirjeenvaihtaja Helena Petäistö (vas.)
juonsi ”maailiman ensimmäisen Oulu-kaalan”. Kuvassa
myös juhlan kunniavieras, urheilukirurgi
Sakari Orava.
2. Rössypottuseuran puheenjohtaja Risto Uimonen
(vas.) on syntyjään oululainen.

1.
2.

3.

Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo
ja Yli-Ii yhdistyvät vuonna 2013.

Rössypottuseura H
tempaisi
pääkaupungissa

elsingin Ostrobotnialla järjestetty Oulu-tapahtuma oli
verkostoitumis-,
hauskanpito-, jälleennäkemis- ja tukitilaisuus, kuten Rössypottuseuran
puheenjohtaja, tietokirjailija Risto
Uimonen kuvasi. Se oli tilaisuus, johon ”kaikki tullee”. Niinpä; kolme ja
puolisataa Oulun ystävää pääkaupunkiseudulta oli paikalla.
Oulun yliopiston hyväksi järjestetty tilaisuus oli mittasuhteiltaan
ylivoimaisesti suurin tähänastisista
seuran tilaisuuksista. Osallistujilla oli
mahdollisuus tukea yliopistoa ostamalla Tukijamitali tai pronssitunnuksella varustettu malmilohkare, joita
huutokaupattiin iltatilaisuudessa.
Yliopiston rehtori Lauri Lajunen
totesi jokaisen euron olevan varainhankinnassa tarpeen.

Rössypottuseuran tehtävä
on Oulun lipun pitäminen
korkealla pääkaupunkiseudulla, oululaistaustaisten
yhteydenpito sekä murteen
ylläpitäminen.

4.

Rössypottu
(4–6 hengelle)
350 g
250 g
1l
1,2 kg
1

1.
2.
3.
4.

rössyä
siankylkeä kuutioina
vettä
perunoita
sipuli
lihalientä
maustepippuria
suolaa

Ruskista siankylkikuutiot kattilassa.
Lisää vesi, mausteet, lihaliemi ja kypsennä hetki.
Lohko kuoritut perunat ja lisää kattilaan. Kiehuta
hiljalleen, kunnes perunat ovat kypsiä.
Lisää lopuksi kuutioitu rössy ja tarkista maku.
Annostele lautasille ja tarjoile esimerkiksi
puolukkahillon ja tuoreen ohrarieskan kanssa.

12

Rössypottu = veripaltusta, perunoista
ja sianlihasta tehty perinnekeitto.

5.

3. Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen (oik.)
toimi huutokaupan meklarina. Kuvassa myös
Matti Pennanen.
4. Oulu-kaalassa oli juhlan tunnelmaa.
5. Kaupunginjohtaja Matti Pennanen lähetti terveiset
uusille oululaisille: lähtekää mukaan niin Oulun
tarjoamiin harrastuksiin kuin yhteiskunnalliseen
toimintaankin ja käykää keskustelua.

Pöökähietänostella

utua,
= laitta
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Pyörällä?
Lupa liikkua!

Pyöräilykaupunkina Oulu on mitä parhain. Kattava pyörätieverkosto levittäytyy koko kaupunkiin ja sen ympäristökuntiin. Jos vauhti ei päätä huimaa, niin maisemat hurmaavat yksin, kaksin tai porukassa pyöräilevän
takuuvarmasti.
Oulun pyöräilyreittikartasta löytyy kolme erilaista pyöräilykierrosta:
Kahden järven reitti (17 km), Oulujoen reitti (26 km) sekä Merellinen reitti (10 km), joka sisältää paljon nähtävää sekä useita käyntikohteita.
Oulussa pyöräillään kaikkina neljänä vuodenaikana. Aura- ja hiekoitusautot pitävät pää(pyörä)väylät
kunnossa myös talvisin.
Muista kypärä ja liikennesäännöt!

www.ouka.fi/liikunta

Oulu liikkuu
ympäri vuoden
Oululaisella kuntoilijalla on mistä valita: kylmähermoinen karkottaa
kaamoksen avantoon, ja toinen rentoutuu Raatin liikuntakeskuksen
viihtyisässä uimahallissa. Lumien (ja latujen) sulettua paljastuvat
kauniit lenkkipolut vihreissä puistoissa ja luonnonalueilla.

U

Tekstit Leila Uotila ja Minna Vänskä
Kuvat Minna Vänskä, Päivi Roström, Susanna Siironen

udistetussa Raatin
liikuntakeskuksessa on saman katon
alla moderni uimahalli, kuntosali sekä liikuntasali.
– Liikuntakeskus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kuntoiluun.
Pitkät aukioloajat viikon jokaisena
päivänä helpottavat liikuntaharrastuksen sovittamista omaan aikatauluun. Arkisin uimahalli on avoinna kello 21.45 asti, kertoo Oulun kaupungin
ohjauspalveluiden päällikkö Marko
Savolainen.
Uimahallissa on yhteensä viisi allasta: lasten allas, opetusallas, kaksi
25 metrin allasta sekä pieni kylmäallas. Vesivoimistelua on ohjelmassa
päivittäin ja lisäksi kerran viikossa liikutaan suuren suosion saavuttaneen
vesizumban tahtiin.
– Käyn Raatissa uimassa muutaman kerran viikossa. Lisäksi olen käynyt vesijuoksussa, joka on erityisesti polvileikkauksen jälkeen tehnyt hyvää, kertoo Miikka Konttaniemi. Liikuntakeskuksen tilat ovat viihtyisät ja
palvelu toimivaa.

Ohjausta kuntosaliharjoitteluun
Kuntosaliharjoittelu on helppo aloittaa ohjatulla tunnilla, joita järjestetään Raatissa viikoittain. Starttaa terveyttä kuntosalilta -ryhmä on suun-
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nattu aloittelijoille. Tunnilla saa hyviä
neuvoja, joiden avulla pääsee treenaamisessa alkuun.
– Käyn täällä kuntosalilla työporukkani kanssa töiden jälkeen. Raatin liikuntakeskus on sopivasti kotimatkan varrella, sanoo Tuirassa töissä
käyvä Anne Juutinen.
Liikuntasalista voi varata oman
sulkapallovuoron tai osallistua ohjatuille tunneille.
– Tiistaiaamuisin on tarjolla Asahi-terveysliikuntaa, joka koostuu rauhallisista, pääasiassa pystyasennossa tehtävistä liikkeistä, Savolainen
kertoo. Tunnilla ei tarvitse riehua hikipäissään ja Asahi onkin mukava tapa
aloittaa päivä.

Urheilua ulkoilmassa
Kesällä 2011 avattava Raatin stadion tarjoaa tulevaisuudessa virkistävän liikkumisympäristön raittiissa
ulkoilmassa.

Luurit kypärän
alle ja polkemaan

Lataa ilmainen ääniopas Merelliselle
reitille osoitteesta
www.oulutourism.fi/oulugo

1.

– Kuntalaisten käyttöön saadaan
hyvät yleisurheilutilat. Lisäksi syksyllä
avataan lisäkenttä jalkapalloharjoituksia varten. Raatista lähtee myös
mukava lenkkeilyreitti kohti Nallikaria, vinkkaa isännöitsijä Jari
Leviäkangas.
Tuiran uimarannassa on avantouintimahdollisuus läpi talven. Huoltorakennuksesta löytyvät suihkut ja pukuhuoneet, talveksi rannalle tuodaan
ylimääräinen pukeutumiskoppi.
– Avantouimarit ovat rentoa joukkoa eikä uimakopille tulla naamat
mutrulla, avantouimari Briitta Mäenpää nauraa.
Tuirassa on myös kilometrin pituinen kuntorata, talvisin se valaistaan
hiihtäjiä varten.
– Tarkempia tietoja laduista löytyy
Oulun Liikuntatoimen nettisivuilta.
Oulussa on yhteensä 130 kilometriä
valaistuja latuja, kertoo isännöitsijä
Petri Yli-Pyky. <

EUROBAROMETRI:

Viihdykettä ja historiaa
Oulun puistoissa
Teksti Leila Uotila Kuvat Ilpo Okkonen ja Katja-Maaria Kilpinen

Oulun keskustan läpi virtaavaa Kaupunginojaa reunustaa
viihtyisä puistovyöhyke, joka tarjoaa kaupunkilaisille
rentouttavan ympäristön ulkoiluun ja yhdessäoloon. Joen
laskiessa mereen, vihreä alue jatkuu kaupungin edustaa
kaunistaville saarille.

K

aupunginojan varteen sijoittuu mukavia kävelypuistoja,
joissa voi ihastella
arvokkaita patsaita, ja kesäisin pysähtyä vaikka jäätelölle, kertoo arkkitehti, tutkija ja opas Kaarina Niskala, joka on yksi vuonna 2008
julkaistun Puistojen Oulu -kirjan
kirjoittajista.
Puistoihin on pystytetty niiden
historiasta ja patsaista kertovia kuvitettuja opastetauluja, jotka perustuvat kirjan teksteihin.

– Kaupungintalon taustalla sijaitsevassa Maria Silfvanin puistossa on taiteilija Sanna Koiviston Ajan
kulku -veistos, joka koostuu 32 eri
ammattikuntia esittävästä pienoisveistoksesta, Niskala kertoo.

Koko perheen Hupisaaret
Hupisaarilta löytyy monenlaista katseltavaa ja toimintaa eri-ikäisille.
Lapsille on oma leikkipuisto, ja saarille sijoitettujen pöytäryhmien ääressä voi viettää vaikka piknikiä. Ke-

Oululaiset tyytyväisiä
liikuntapalveluihin
Oulun liikuntapalvelut pärjäsivät hyvin eurobarometrin mielipidekyselyssä, joka toteutettiin 75 kaupungissa
EU-maissa, Kroatiassa ja Turkissa loka-marraskuussa 2009.
Myönteisimmin kotikaupunkinsa
tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin
suhtautuivat suomalaiset vastaajat.
40 % oululaisista oli erittäin tyytyväisiä kotikaupunkinsa tarjoamiin liikuntapalveluihin (urheilukentät ja sisähallit). Kaikkein tyytyväisimpiä ulkoilumahdollisuuksiinsa (kävely ja pyöräily) olivat oululaiset (95 %) ja helsinkiläiset (93%).

2.

Laannisak- eali Laana-

Plaa
= Oulun upunginoja
eli Ka

Sanna Koiviston Ajan kulku -pronssiveistos on
Oulun Kauppakamarin lahja 400-vuotiaalle
Oulun kaupungille vuonna 2005.

säteatterin näytelmät viihdyttävät
koko perhettä.
– Hupisaaret ovat luonnonmukaista aluetta, vaikkakin niillä voi
ihailla myös hyvin hoidettuja puistoalueita sekä kauniita istutuksia
ja ruusutarhaa. Saarilla kasvaa
myös omenapuita, ja lapset pääsevät ruokkimaan lintuja. Oulujoen
rannoilta löytyy hyviä lenkkipolkuja,
Niskala kuvailee.
Oulun seudun oppaat järjestävät kesäaikaan maksuttomia kävelykierroksia, joilla tutustutaan puistoihin ja niiden patsaisiin. Opastettuja kierroksia voi tilata myös muina
aikoina. <

1. Raatin uimahallin vesijuoksurata kutsuu reippailemaan.
2. Kaija Luoma, Eeva-Liisa Kaunisto ja Briitta Mäenpää pulahtavat pari
kertaa viikossa hyiseen veteen Tuiran uimarannalla. Avannosta he saavat
virkistystä ja uutta puhtia työpäivään.
3. Ohjatulla kuntosalitunnilla on hyvin tilaa, mutta arki-iltojen yleisövuoroilla
kuntosalissa on tiivis tunnelma. Tällä kertaa tunnin ohjaa Anu Palokangas.
4. Kaverukset Markku Heikkinen ja Mikko Pyykkönen käyvät lastensa
kanssa Raatin uimahallissa kerran viikossa. Arki-ilta sujuu vesileikkien
pyörteessä rattoisasti. Pienten vesipetojen Iidan (4), Emman (3) ja Ronjan
(3) mielestä parasta Raatissa on ”sukeltaminen, uiminen ja sukeltaminen”.

3.

Lähde: Kaarina Niskala, Ilpo Okkonen,
Lassi Kalleinen: Puistojen Oulu (2008)

4.
Vehreät puistot reunustavat Kaupunginojan vartta. Maria Silfvanin
puiston opastetaulu kertoo puistossa kasvavista omenapuista.

15

Nuori + huoli?
> Mikä musta tulee isona? Miten haen kesätöitä? Mulla olis
paljon kysyttävää, mutta tuntuu, ettei kukaan kuuntele? Mistä
saan tietoa eri ammateista? Miten haen opintotukea? Kuuluuko seksi seurusteluun? Muuttaisinko omaan kotiin? Miten
saan rahat riittämään? Mistä saisin apua, kun elämäni tuntuu
olevan solmussa?
Kävele Byströmin taloon *) ja kysy. Etsitään parhaiten elämäntilanteeseesi sopiva ratkaisu – yhdessä. Olet tervetullut
ilman ajanvarausta. <
*) Hallituskatu 5 a, käynti sisäpihan kautta.

Napista neuvoja

Nappi löytyy Byströmin talosta. <

nappi@ouka.fi

Nuorisoasiainkeskuksen tilat Byströmin talossa toimivat
vuodesta 2011 alkaen matalan kynnyksen ohjauksen ja
neuvonnan paikkana työtä tai opiskelupaikkaa etsiville
nuorille. Samoissa tiloissa toimivat muun muassa Nuorten
tieto- ja neuvontakeskus Nappi, etsivä työ*) sekä
työpajojen ohjauspalvelut.

B

Tekstit Leila Uotila ja Minna Vänskä

> Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi tarjoaa tietoa ja
neuvontaa paitsi nuorille myös nuorten vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville.
– Nuorisotyön eri toiminnot muodostavat yhteisen työn
verkoston, jonka keskiössä Nappi on. Voi olla, että Nappiin
tulevan nuoren kysymyksiin löydetään vastaus yhdellä käynnillä. Usein nuori saattaa kuitenkin kaivata enemmän tukea
ja ohjausta, ja oikea suunta löytyy täältä Napista, kertoo
tietopalveluohjaaja Pirjo Kovalainen.

NettiNappi verkossa:
www.nettinappi.fi

Byströmin talo
on nuorten talo

Nikatilamää

s
= iskeä

Työpajasta vinkkiä
uravalintaan
> Työpajoissa järjestetään kuuden kuukauden pituisia
työjaksoja 17–24-vuotiaille työttömille nuorille, tavoitteena on
kannustaa nuoria hakeutumaan koulutukseen ja työelämään.
– Työpajoihin kuuluvat esimerkiksi taide- ja mediapaja,
autopaja sekä urapaja maahanmuuttajanuorille. Työpajojen
avulla nuori voi tutustua eri aloihin, kertoo nuorisoasiainkeskuksen palvelupäällikkö Anneli Koistinen.
Työpajoihin hakemisesta saat lisätietoja Byströmin
talosta sekä työ- ja elinkeinotoimistosta. <

Lisää työtä
nuorille!
Lue Oulun kaupungin
työpörssistä sivulta 7.

yströmin talo on paikka, johon nuori voi helposti tulla, kun
hän on vailla työtä tai opiskelupaikkaa. Täällä nuorta ohjataan eteenpäin, kertoo Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen palvelupäällikkö Anneli Koistinen.
Nappi tarjoaa nuorille tietoa, neuvontaa ja ohjausta ilman ajanvarausta. Neuvoja saa myös sähköpostitse sekä NettiNappi-sivustolta.
– Myös työvoimaohjaaja ja ammatinvalintapsykologi työskentelevät
Byströmin talossa. Keskitettyjen palvelujen ansiosta nuorten ongelmiin
voidaan puuttua entistä nopeammin, ja nuoret saadaan ohjattua heille
sopivien palveluiden piiriin, Koistinen toteaa. <

Tutustu Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskukseen!
www.ouka.fi/nuoriso

*) Etsivää työtä tehdään yhdessä
perusasteen oppilaitosten kanssa.
Opinto-ohjaajat ohjaavat ilman
jatko-opiskelupaikkaa jääneitä tai
opintonsa keskeyttämässä olevia
nuoria etsivän työn pariin, jossa
pohditaan nuorelle parhaiten
sopivaa vaihtoehtoa.

Oulun konservatorio tarjoaa musiikin ammatillista
koulutusta. Konservatoriossa opiskelijoista
leivotaan piinkovia ammattilaisia.

Valmiina estradille
M

Teksti Susanna Siironen Kuvat Marko Törmälä

usiikki on aina
kuulunut olennaisesti 18-vuotiaan Petra Virtasen elämään – varsinkin laulaminen. Heti peruskoulun penkiltä päästyään hän tiesi minne suunnistaa.
– Ei ollut yllätys, että lähdin opiskelemaan musiikkia Oulun konservatorioon, hän nauraa.
Viimeistä vuotta konservatoriossa opiskeleva Virtanen suorittaa musiikkialan perustutkintoa pop- & jazz
-musiikista instrumenttinaan laulu.

”Opettajat uskaltavat
huoletta laittaa
opiskelijansa
estradille konkareiden
joukkoon.”
Opiskelupaikka irtosi aikanaan ensimmäisellä yrittämällä. Kilpailu voi
olla kuitenkin kovaa.

Matalan
kynnyksen
paikka

Vauhtia
Wärkistä
nskä
Teksti Minna Vä
rkkinen
Sa
ha
Ju
t
va
Ku
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ajalla.

en viihtyy työp

Miikka Pakkan

– Meille hakee ammatilliseen
koulutukseen vuosittain noin 60 henkeä, josta vain 10 prosenttia saa paikan. Koulutukseen valituilla saattaa
olla takanaan jopa 10 vuotta oman
instrumenttinsa opiskelua, koulutusjohtaja Esa Virkkula kertoo.

Puriko musiikinopiskelukärpänen?
Tutustu tarkemmin:
www.oulunkonservatorio.fi/
popjazz

Konkareiden joukossa
Musiikkialan perustutkinnon suorittaminen kestää noin 3–4 vuotta. Tärkeä osa opintoja ovat erilaiset projektit yhdessä ammattimuusikoiden
kanssa. Opettajat uskaltavat huoletta
laittaa opiskelijansa estradille konkareiden joukkoon.
– Täällä tehdään ammattilaisia,
joten vaatimustaso on kova. Me uskomme siihen, että mahdollisuus
tehdä musiikkia ja esiintyä ammattilaisten kanssa antaa opiskelijoille
enemmän, kuin vain pelkät asiantuntijoiden luennot, Virkkula sanoo.
– Se on aivan mahtavaa, kun pienen bändin sijaan siellä takana onkin
yhtäkkiä 60-henkinen orkesteri, Oulu

P

uutyöpaja Wärkistä
kuuluu vasaran nakutusta ja höylän ujellusta. Yhden höyläpenkin
äärellä ahertaa Miikka Pakkanen
(21), joka on yksi pajan seitsemästä nuoresta. Hän työskenteli armeijasta pääsyn jälkeen muutaman
kuukauden ajan apteekissa, mutta määräaikaisen pestin päätyttyä
työttömyys uhkasi. Kaveri, joka oli
ollut toisella työpajalla, vinkkasi
kysäisemään paikkaa.
– Löysin Wärkin numeron netistä. Soitin ja kysyin, pääsisinkö pajalle. Pyysivät käymään, ja
jo seuraavalla viikolla sain aloittaa täällä, kertoo Pakkanen
tyytyväisenä.
Pakkasen pajajakso kestää
kuusi kuukautta. Kaksi ensimmäistä kuukautta olivat työharjoittelua pajalla, ja niiden ajal-

All Star Big Bandinkin kanssa esiintynyt Virtanen iloitsee.

Tuumaustauko paikallaan
Virtaselle opiskelupaikan valinta oli
helppoa, sillä hän tiesi, mitä haluaa
tehdä. Kaikille peruskoulun jälkeen
suunta ei välttämättä ole yhtä selkeä,
mutta oma ala voi löytyä pienen tuumaustauon jälkeen.
– Ihan ensimmäiseksi kannattaa
miettiä, mistä nauttii kaikkein eniten.
Mikä olisi se työ, mitä haluaisi tehdä?

ta hänelle maksettiin työmarkkinatukea. Viimeisen neljän kuukauden
ajalta hän saa palkkaa.
– Pajajakson aikana voi mennä
myös yritysharjoitteluun, jonka voi
itse valita. Sen kesto on yleensä 2–4
viikkoa. Minulla ei ole vielä harjoittelupaikkaa, mutta uskon, että löydän
mieluisan paikan varmasti.

”Pajajakson aikana
voi mennä myös
yritysharjoitteluun.”
Päivät pajalla kuluvat nopeasti
ja puuhaa riittää. Tällä hetkellä työn
alla on kaksi sänkyä. Työskentelyn lomassa on hyvä pohtia myös omaa
tulevaisuutta.

ar Big
nen Oulu All St ertin
eva Petra Virta
ns
Laulua opiskel kenraaliharjoituksessa. Ko
tin
op Arponen
Ko
ja
r
Bandin konser
de
Sö
olivat Inga
pääesiintyjinä
(taustalla).

Kyllä sen tuntee, kun löytää oikean
vaihtoehdon, Virtanen neuvoo.
Opintojen päätyttyä Virtanen on
uuden valinnan edessä.
– En vielä tiedä lähdenkö jatkamaan musiikin opiskelua vai opiskelisinko jotain muuta. Musiikki pysyy
varmasti mukana aina, ja olisi mahtava jatkaa esiintyvänä taiteilijana, hän
haaveilee. <

Kiinnostuitko
työpajoista?
Kysy lisätietoja Byströmin talon
työpajojen ohjauspalveluista.
Työpajatietoa löydät myös osoitteesta www.ouka.fi/nuoriso/
tyopajat

– Kouluunhan tuota haluaisin
mennä. Ammattikorkeaan tai ammattikouluun, rakennuspuolelle.
Pakkanen kannustaa myös muita
ammatinvalintaa pähkäileviä nuoria:
– Ei muuta kuin pajalle vain kokeilemaan! Näitä pajojahan on niin
monta erilaista, että varmasti löytyy
jotain mieluista. <
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Tanssitaitelija Pirjo Yli-Maunula on Vuoden Taiteilija 2011*).
Hän on vaikuttanut Oulun tanssikulttuuriin tanssijana,
koreografina ja organisaattorina vuodesta 1980 lähtien.

Oulun kaupunginkirjaston 13 lähikirjastoa tuovat
kirjastopalvelut asiakkaiden lähelle.

Tanssin uranuurtaja

Kirjasto naapurissasi

P

R

Teksti Minna Vänskä Kuva Jussi Tuokkola

irjo Yli-Maunula on
oululainen tanssitaiteilija, joka on työskennellyt ammatissa
jo kolmekymmentä vuotta. Hän on
alansa moniosaaja: koreografi, tanssija, ohjaaja ja tuottaja.
Yli-Maunula on karismaattinen
esiintyjä, joka vangitsee läsnäolollaan ja laittaa itsensä arkailematta
likoon. Hänet tunnetaan heittäytyjänä, jolla on kyky säilyttää liikkeellinen tarkkuus ja kirkkaus. Yli-Maunula luo viimeisteltyjä kokonaistaideteoksia, joissa jokainen detalji on
tarkkaan mietitty. Silti hän jättää
tanssiinsa rohkeasti myös improvisaation varaa: hetkessä syntyvät
ajoitukset, liikeimpulssit ja tulkinnat
ovat tärkeä osa hänen esiintymistään. Kyky haltioitua, intohimoisuus,
sinnikkyys ja määrätietoisuus ovat
hänen työnsä menestystekijöitä.
Yli-Maunula tekee paljon kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, rakastaa matkustamista ja viet-

Teksti ja kuvat Susanna Siironen

tää residensseissä ja kiertueilla keskimäärin kolmanneksen vuodesta.
Hän on esiintynyt Meksikossa, Venezuelassa, Etelä-Koreassa, Venäjällä, Kanadassa sekä useissa Euroopan maissa.
Yli-Maunula viihtyy erityisesti
monitaiteellisissa produktioissa
ja yhteisöllisissä työprosesseissa.
Hän on tehnyt yhteistyötä muun
muassa videotaiteen, musiikin, valokuvauksen, uuden sirkuksen, kirjallisuuden, kuvataiteen, teatterin
ja mediataiteen edustajien kanssa
– puku-, ääni- ja valosuunnittelijoita
unohtamatta.

Monta rautaa tulessa
Taiteellisen työnsä ohella Yli-Maunula on luonut ja kehittänyt pohjoissuomalaisen tanssin toimintarakenteita 1980-luvun alusta lähtien. Hän
on pelottomasti, välillä hurjapäisestikin ajanut läpi uusia tanssin rakenteita tanssikoulusta tanssinopettaja-

koulutukseen ja tanssifestivaaleista
ammattitanssin tuotantokeskuksiin.
– Silloin kun itse aloitin tanssin,
kaupungissa ei ollut kahden balettikoulun lisäksi mitään. Siksi on pitänyt olla aktiivinen ja luoda tarvittavat
rakenteet, joiden on voinut toimia
tässä ammatissa ja kehittää Oulua
tanssikaupunkina. Onneksi tarvittava tuki on aina jostain löytynyt sekä
innostuneita ja lahjakkaita ihmisiä
ympärille tekemään töitä tanssin
eteen, Yli-Maunula kiittelee.
Yli-Maunula on toiminut Oulun
Tanssistudion johtotehtävissä ja Oulun läänin ohjaavana läänintaiteilijana, jolloin hän oli perustamassa Oulun konservatorion tanssinopettajakoulutusta. Tämän lisäksi Yli-Maunula on luotsannut JoJo – Oulun Tanssin
Keskusta ja Täydenkuun Tanssit
-festivaaleja niiden taiteellisena johtajana. Vuonna 2006 Yli-Maunula perusti yhdessä tanssitaiteilija Maria
Littowin kanssa tanssin tuotantoryhmän nimeltä Flow Productions. <

*) Oulun kaupunki nimesi Vuoden Taiteilijan ensimmäistä kertaa. Kyseessä on kulttuurin uusi tukimuoto,
jolla tehdään tunnetuksi taiteilijan edustamaa taiteenalaa. Hakemusten perusteella valituksi tulleen taiteilijan
kanssa räätälöidään toimintavuoden sisältö ja budjetointi taiteilijan oman työsuunnitelman pohjalta.

ussa

Nuori Kulttuuritoimikunta on opetusja kulttuuriministeriön rahoittama
nuorten taiteen harrastusta tukeva
organisaatio.
Aiheesta enemmän:
www.ouka.fi/nuoret
www.nuorikulttuuri.fi
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Musiikkia vaikka muille jakaa
Karjasillan lähikirjasto on Oulun kaupunginkirjaston 13 lähikirjastosta toiseksi suurin. Aikanaan Karjasillan kirjasto oli Oulun ensimmäinen musiikkikirjasto ja vielä nykyäänkin kirjasto on
musiikillisesti painottunut.

”O

Tanssikaupunki Oulu

Oul
Tanssin hurmaa
toukokuussa

> Nuori Kulttuuri MOVES, valtakunnallinen nuorten tanssitapahtuma
järjestetään 20.–22.5.2011 Oulussa.
Tapahtumaan odotetaan yli 1 500
10–20-vuotiasta tanssin harrastajaa
ympäri Suomen. Päätapahtumaan
Ouluun osallistujat valitaan alueellisten taidetapahtumien kautta. Valtakunnallisen tapahtuman järjestävät
Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus sekä Nuori Kulttuuri -toimikunta.

aija Leppäharju tarkastelee Karjasillan lähikirjaston pikalainatarjontaa. Innokkaaksi lukijaksi tunnustautuva Leppäharju
kertoo käyvänsä kirjastossa vähintään kerran viikossa, sillä lähikirjasto
sijaitsee kätevästi työmatkan varrella. Karjasillan lähikirjasto on tullut tutuksi vuosien varrella.
– Olen 30 vuotta asunut tuossa
Nokelassa. Isäni kävi aina täällä ja
opetti minutkin käymään. Ja nyt minä
olen opettanut lapseni käymään täällä, hän nauraa.

> Tanssitaidetta ympäri vuoden?
Jo vain! Tutustu monilajiseen tanssitaiteen ohjelmistoon sekä Tanssia
Tyrkyllä -festivaaliin.
www.jojo.fi

pahtumia
Kulttuuria ja ta
eesta!
yhdestä osoitt
> Oulun seudun kaikki (kulttuuri)tapahtumat löydät yhdestä osoitteesta:
www.rummuttaja.fi.

> Mistä löytyisi elokuvataidetta, sanataidetta, tanssitaidetta,
teatteritaidetta? Entä kerhoja,
työpajoja sekä festivaaleja lapsille ja nuorille? Suuntaa kulkusi
Kulttuuritalo Valveeseen!
Kulttuuritalo Valve
Hallituskatu 7
www.kulttuurivalve.fi

ulu on yksi Suomen parhaista ja tunnetuimmista tanssikaupungeista.
Täällä on loistava tanssin infrastruktuuri: erittäin laaja ja monipuolinen harrastustoiminta, tanssinopettajakoulutus sekä JoJo – Oulun Tanssin Keskus ja Flow Productions, jotka tarjoavat
ammatillista esitystoimintaa. Lisäksi täällä
järjestetään tapahtumia ja festivaaleja, jotka keräävät tanssista kiinnostuneita läheltä ja kaukaa.
Oulu tunnetaan osaavana tanssikaupunkina. Eikä unohtaa voi sitäkään, että
ammattitanssin kentällä toimii iso joukko
Oulusta lähtöisin olevia tekijöitä.
Jotain merkillistä tässä Oulussa on, että
täällä tanssi on noussut niin keskeiseksi
menestystekijäksi.”
Pirjo Yli-Maunula,
Vuoden Taiteilija 2011

– Otamme tänne muita lähikirjastoja enemmän musiikkikirjoja, nuotteja ja levyjä. Meidän kauttamme aineistot ovat tietenkin käytettävissä
muillakin Oulun kaupunginkirjastoilla,
kirjastonjohtaja Eeva-Liisa Heikkinen
kertoo.
Oulun konservatoriossa työskentelevä Mika Ryhtä on lähikirjaston vakioasiakkaita. Hän käy mielellään lukemassa kirjastolla uusimmat lehdet
ja lainaamassa nuotteja sekä levyjä.
– Systeemi on niin kätevä, kun
voit netistä katsoa, mitä löytyy ja tilata jostain toisesta kirjastosta haluamasi aineiston tänne omaan lähikirjastoon, Ryhtä kiittelee.

Kaikille avoin olohuone
Lähikirjastojen valttikortti on olla lähellä alueen asukkaita. Monet asiakkaat pitävät tärkeänä lähikirjastojen

Taidetta ja kulttuuria
kaupunkikuvaan

O

Kaupunkilaisilta toivotaan ideoita!

intiimiyttä. Kirjastot ovat kuin oman
alueen olohuoneita.
– Ihmiset pitävät lähikirjastoja viihtyisinä, tänne halutaan tulla ja
täällä halutaan olla. Meidän pyrkimyksemme on, että kaikki kokisivat
kirjaston omakseen, Tuiran lähikirjaston johtaja Marjatta Korkala toteaa.
Erityisen tärkeäksi lähikirjastojen annista koetaan lehtien lukumahdollisuus. Elli-Maarit Rasmus käy Tuiran lähikirjastossa joka arkipäivä lukemassa Kalevan ja Lapin Kansan.
Joskus kirjastossa vierähtää pidempikin tovi.
– Jos en joku päivä pääse tulemaan, niin luen sitten seuraavalla kerralla edellisenkin päivän lehdet. Ei se
haittaa, vaikka ne ovat vanhoja, Rasmus nauraa. <
www.ouka.fi/kirjasto

100 (kulttuuri)tekoa

Oulun kaupunki haastaa kaupunkilaiset osallistumaan ja piristämään
yhteistä ympäristöämme. Ideoiden
pohjalta toteutetut ”100 tekoa” tuovat mukanaan yllätyksiä ja elämyksiä
meidän kaikkien arkeen!

Elli-Maarit Rasmus käy Tuiran kirjastossa
lukemassa päivän lehdet.

sa =
Smirnksaeassa,
ojennu
ksessä
järjesty

Pienten tai suurten (kulttuuri)tekojen toteutukseen voivat osallistua kaikki kaupunkilaiset, myös yhteisöt.

Teksti Päivi Brink

ulu on historian saatossa nähty yhden
asian kaupunkina:
ensin oli terva, sitten paperiteollisuus ja nykyään teknologia. Nyt kaupunki tavoittelee monipuolisempaa identiteettiä kehittämällä kaupunkikulttuuria Oulu 15 -hankkeen avulla.
– Uusi Oulu tulee olemaan suuri kaupunki, jonka ominaisuudet eivät jää yhteen elinkeinoon. Haluamme tuoda esiin kaupungin jo olemassa
olevat vaikuttajat ja keskenään hyvin
erilaiset toimijat eli kaupungin todellisen luonteen ja tunnelman. Kulttuu-

ria ei haluta tuoda kaupunkiin ylhäältä
alas vaan haluamme saada kuntalaiset
osallistumaan talkoohengessä, projektipäällikkö Petri Sirviö sanoo.
Oulu 15 -hanke lanseerasi alkuvuodesta 2011 kampanjan aktivoidakseen
kaupunkilaisia ideoimaan kaupunkikeskustaan piristystä taiteen ja kulttuurin keinoin.
– Kulttuuri ja taide pitää tässä nähdä laajasti. Kyse voi olla pysyvän taideteoksen sijaan myös tapahtumasta, hetkellisestä elämyksestä tai toistuvasta performanssista. Tavoittelemme sekä kaupunkitilan että kaupungin henkisen ilmapiirin elävöittämis-

tä. Emme halua johdatella ihmisiä liikaa vaan jätämme tarkoituksella hyvin
avoimeksi sen, mitä kulttuurin keinoin
voi tehdä.
Vaikuttaa voi monin tavoin – kadulla, verkossa, yhteisöissä – ja konkreettisista osallistumiskeinoista saa lisätietoa kaupungin nettisivuilta.

Osallistavaa kulttuuria
Kulttuurin pitäisi olla siellä, missä ihmiset ovat: keskellä arkea. Niinpä Sirviö mainitsee esimerkkinä myös rakennustyömaiden suoja-aidat tai -peitteet,

joissa voisi olla esillä paikallisten taiteilijoiden töitä.
– Olisi hienoa saattaa yhteen niinkin erilaisia toimijoita kaupungissa
kuin rakennusfirmat ja taiteilijat. Tällaisista kohtaamisista syntyy jotakin uutta. Mitä jos Laanaojasta tulisi luistinrata tai kaupungin historiaa tuotaisiin
jotenkin uudella tavalla eläväksi? Tai
kuinka nopeasti saadaan netin kautta houkuteltua sata näköistoripolliisia
kadulle? Parhaat ideat ovat vielä kuulematta! <
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Kaikkien yhteinen olohuone
Tekstit Päivi Brink ja Minna Vänskä

Mun koti on täällä…
Pikisaari

”

Pikisaari on muuttunut paljon kävelysillan myötä, joka rakennettiin vuonna 1998. Olemme keskellä kaupunkia, mutta silti täällä on maaseudun rauha ja vanhoja, hienoja puurakennuksia. Aiemmin saari oli eristyksissä, mutta nykyään tänne löytävät turistit ja saaren kautta kulkee myös suosittu kävelyreitti. Moni käy Sokeri-Jussin Kievarissa kahvittelemassa. Pikisaari tunnetaan taiteilijoiden ja käsityöläisten yhteisönä ja täällä
voikin vierailla pajoissa ja työhuoneilla. Olen itsekin kuvanveistäjä. Veneilen kesäisin ja Pikisaaressa meri on lähellä ja kaunis
luonto ympärillä.”
Terveisin, Sakari Matinlauri (53)
Asunut Pikisaaressa kahteen otteeseen 8 + 12 = 20 vuotta.

Selskuarapi
= se

Haukipudas, Kiiminki,
Oulu, Oulunsalo ja
Yli-Ii muodostavat
uuden Oulun
vuonna 2013.

Arki on paljon mukavampaa, kun sitä eletään yhdessä! Oulussa on kolmetoista asukastupaa, joihin naapurusto kokoontuu lukemaan lehtiä, jutustelemaan,
kahvittelemaan ja touhuamaan harrastusten parissa. Näissä kaikenikäisille tarkoitetuissa olohuoneissa voi myös hoitaa verkkoasioita asiakaspäätteillä.
Asukastuvalle on jokainen tervetullut!
Löydä oma asukastupasi:
www.ouka.fi/lahidemokratia

Kaukovainio

”

Muutimme Kaukovainiolle vuonna 1966, jolloin kaupunginosa oli
vielä aivan uusi ja tänne muutti paljon nuoria perheitä. Ostimme
rivitaloasunnon, jossa olemme asuneet nyt 44 vuotta. Viime aikoina Kaukovainiolle on alkanut taas muuttaa lapsiperheitä, ja meidänkin taloyhtiössämme on sekä nuoria että vanhoja ihmisiä. Se on
hienoa. Välillä kuulee puhuttavan, että Kaukovainiolla olisi rauhatonta, mutta emme ole huomanneet mitään häiriötä. Kaukovainiolla luonto on lähellä, täällä on rakennettu tarpeeksi väljästi ja ilmaa on helppo hengittää.”
Tervehtivät, Hellevi (80) ja Osmo Arponen (78)
Asuneet Kaukovainiolla 44 vuotta.

Metsokangas

”

Asuimme ennen Kaakkurissa, missä käyn töissä edelleen. Metsokangas, Kempeleen rajalle noussut uusi asuinalue, alkoi kiinnostaa meitä luonnonrauhansa vuoksi ja rakensimme tänne talon vuosi sitten.
Nyt takapihaltamme alkaa metsä, vaikka naapurit muuten ovatkin lähellä.
Täällä on paljon samanhenkisiä lapsiperheitä – meilläkin on kolme lasta.
Metsokankaalla on sekä maaseudun rauhaa että kaupungin palvelut lähellä. Tänne kannattaa tulla ulkoilemaan vanhojen, hienojen metsien
kävely- ja pyöräteillä.”

Silmät auki?
Paikkakunnalle juuri muuttaneena uutta kotikaupunkia
katsoo avoimin silmin: katse kohdistuu helposti
pienimpiinkin yksityiskohtiin. Tunnistatko jo,
a
Parnlloattsailmät
mistä nämä kuvat on otettu?
e

Terveisin, Mari Pietikäinen (39)
Talo valmistui Metsokankaalle vuosi sitten.

Linnanmaa

Jääli, Kiiminki

”

”

T. Annakaisa Tikkinen (24)
Asunut Linnanmaalla 2,5 vuotta ja saman
postinumeron alueella yhteensä 5 vuotta.

Terveisin, Mia Backlund (36)
Asunut Jäälissä kymmenisen vuotta.

Opiskelen matematiikkaa ja englantilaista filologiaa Oulun
yliopistossa, ja Linnanmaalla on opiskelijan hyvä asua. Yliopistoa kannattaa tulla katsomaan ja yliopiston kirjastossa,
eläinmuseossa ja kasvitieteellisessä puutarhassa voi poiketa
kuka tahansa. Humanistien Humus-kahvilasta saa ihanaa, kuumaa mustaherukkamehua. Linnanmaalla on myös palloiluhalli,
missä pidetään esimerkiksi Oulun korkeakoululiikunnan jumppia. Kauppa- ja postipalvelut saamme tuolta Kaijonharjun puolelta, ja liikenneyhteydet keskustaan toimivat hienosti.”
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= kats
n
levällää

Kuvat Elvi Leskinen

Mieheni on alkuperäinen jääliläinen, ja me muutimme tänne
Oulusta vuonna 2000. Jääli on turvallinen paikka, missä on hyvät
harrastusmahdollisuudet. Mieheni on lapsesta alkaen harrastanut jääkiekkoa, ja nyt myös 7-vuotias poikamme pelaa. Vietämme
koko perhe paljon aikaa jääkiekkokaukalossa ja ulkojäällä. 11-vuotias
tyttäremme aloitti juuri uudessa, hienossa Laivakankaan koulussa.
Jääliin kannattaa tulla ulkoilemaan, koska täällä on hyvät metsäpolut,
ladut ja pulkkamäet ja kesällä pääsee uimaan. Kiiminkijoen Koitelin
koskilla on kaunis retkeilyalue, hyvä grillauspaikka ja kesäteatteri.”

1.

2. 		

4. 		

3.

5.

Katso oikeat vastaukset seuraavalta sivulta.
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Makusia
Kolme linjaa moneen
tarpeeseen

Koonnut Minna Vänskä ja Susanna Siironen Kuvat Susanna Siironen, Minna Vänskä, Shutterstock

C

Edellisen sivun oikeat vastaukset: 1. Värtön koulu ja päiväkoti (Kurkelantie 11) 2. Kulttuuritalo Valve Torikadun puolelta kuvattuna
3. Kulttuuritalo Valve Hallituskadun puolelta kuvattuna 4. Oulun kaupunginteatteri (Kaarlenväylä 2) 5. Oulun kauppahalli (Torinranta)

itybussi kurvaa Toripakan pysäkille. C-linjan kyytiin nouseva Irmeli Olli on matkalla ostoksille
Limingantulliin.
– Annan cityliikenteelle kymmenen pistettä ja
enemmänkin. Nämä bussit menevät sellaisiin paikkoihin, mitä ihmiset tarvitsevat. Esimerkiksi uimahallissa on helppo käydä, kun citybussi jättää aivan siihen oven eteen, Irmeli Olli sanoo.
Cityliikenteen kaikki kolme linjaa ajavat keskustan kautta, ja tiuhaan kulkevilla pikkubusseilla on kätevä taittaa vaikkapa työmatkat.
– Työpaikkani toinen toimipiste on tuolla Kontinkankaan Technopoliksessa. Tästä keskustasta sinne pääsee citybussilla todella nopeasti ja on kiva, kun bussi kulkee noita pienempiä teitä, Maria
Mappes kertoo. <
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(Tauko)jumpan tarpeessa?

Hyppää edullisen ja
kätevän citybussin kyytiin!
• Citybussit liikennöivät Oulun keskustan
lähiympäristössä ja vievät sinne, minne
paikallisliikenteen muut linjat eivät kulje.
• Niissä voi matkustaa kaikilla käytössä
olevilla paikallisliikenteen lipuilla.
• Cityliikenteen omat matkaliput ovat normaalia paikallisliikennettä edullisempia.

• 1,50 euron lippu on voimassa
puolitoista tuntia.
• Cityliikenne saa kiitosta edullisuudestaan ja kätevyydestään.
Katsasta reitit ja aikataulut osoitteesta
www.ouluncitybussi.fi.

Älä liukastele,
tilaa tekstiviesti

Näin ilmoittaudut varoitettavaksi
Lähetä tekstiviesti numeroon 16130 siitä puhelimesta,
johon haluat varoituksen tulevan:
•
•

Kirjoita alkuun sanat varoitus oulu
Kirjoita loppuun joko heti, 6, 7 tai 8 sen mukaan haluatko
varoituksen yöllä syntyneestä liukkaudesta heti kun varoitus
on annettu, aamukuudelta, seitsemältä vaiko kahdeksalta.

Jos esimerkiksi haluat yöllä syntyneestä liukkaudesta varoituksen aamulla klo 7, lähetä tekstiviesti varoitus oulu 7.
Ilmoittautumisesi pysyy voimassa talvikauden. Mikäli
haluat poistua palvelusta, lähetä numeroon 16130 tekstiviesti:
varoitus sulje.
Palveluun liittyminen ja siitä poistuminen maksavat tavallisen tekstiviestin verran. Varoitusviestien vastaanottaminen on
palvelun käyttäjälle maksutonta. Mikäli haluat muuttaa yöllä
syntyneen liukkauden varoituksen vastaanottoaikaa, täytyy
sinun ensin lopettaa palvelu ja ilmoittautua sitten uudella
kellonajalla. <

K

un Oulun tavaramerkki ilmakitara ja
monelle toimistotyöntekijälle tuttu
taukojumppa yhdistetään, syntyy
ilmakitarataukojumppa. Heittäydy
ilmakitarataukojumpan tunnelmaan YouTubessa hakusanalla
”Ilmakitarataukojumppa”.
VAROITUS! Saattaa aiheuttaa
rytmin ja liikkeen tarttumista koko
kehoon sekä hyvää mieltä!

Y

öllä jään päälle satanut lumi voi yllättää kenet
tahansa aamuhämärässä ulos astuvan kulkijan
– paitsi, jos tekstiviesti on ehtinyt varoittaa
liukkaudesta.
Oulun kaupunki jatkaa hyväksi havaittua jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden tekstiviestivaroittamista. Kun talvihoidon päivystäjä havaitsee kulkuväylien muuttuneen vaarallisen liukkaaksi,
lähettää hän varoituksen tekstiviestillä. ”Kulkuväylät paikoin
vaarallisen liukkaita” -varoitus välittyy kaikille varoitettaville.

ILMAKITARATAUKOJUMPPAAMAAN!

Oulun kaupungin esitteitä voi tilata
lähettämällä tekstiviestin numeroon:
You may order City of Oulu´s brochures by sending
a text message to the following number:

173 174

Tilattavat esitteet:
Brochures:
1.

Oulun opaskartta

1E.

Oulu city map

2.

Look at Oulu/Suomi

2E. Look at Oulu/English
3.

Nallikari Camping/Suomi

3E. Nallikari Camping/English
4.

Tietomaa

14.

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

15.

Valveaika Extra – Lasten ja nuorten
tapahtumat Valveella

16.

Verkkopalveluja käytössäsi/
Kirjastoesite (Library Services)

17.

Oulu-opiston opinto-opas ja lukujärjestys (Courses and Timetables 		
offered at Oulu-opisto)

4E. Science Centre Tietomaa

=
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Tästä tulee sairaanakin
sairaan hyvä mieli!”

O

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

18.

Liikuntapalvelut
(Activity and Sport Services)

6.

Päivähoito oululaisittain
(Day Care Services in Oulu)

19.

Pyörätiekartta

7.

Oulussa koulussa –
perusopetuksen opas

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

8.

Nuorisopalvelut

21.

8E. Youth services

Totuus oululaisesta
pikaruuasta

ululaisen pikaruoka- oman seudun palvelua ei ole missään
kulttuurin ystävät
muualla, Aarni toteaa.
kokoontuvat virtuaalisesti kaenkky.comKaupungin ehdottomasti parsivustolla. Puolueeton, riippumahaimmat falafelit! Muutenkin
ton ja voittoa tavoittelematon verkhinta-laatusuhde kohdillaan.
kosivusto tarjoaa avoimen keskusSyötiin paikan päällä ja mukavaa
telufoorumin kokemusten ja tiedon
oli. Mutta siis, huiput falafelit.”
vaihtoon.
Oulun yliopistossa tietojenkäsitHellurrei ja hellät tunteet. Millaitelyaineita viidettä vuotta opiskeleva
sia poropeukaloita siellä on nyTuomas Aarni käyttää kaenkky.comia
kyään töissä, ku ei tunnu saavan
muutaman kerran kuukaudessa.
rahoilleen vastinetta sitten mil– Kaenkky.comista saan tietää hellään? Mausteet ovat HARVOIN
posti, minkälaista ruokaa oululaiset
oikein!”
pikaruokapaikat tarjoavat ja onko se
kallista. Yhtä kattavaa nopean ruuan
www.kaenkky.com

5.

9.

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

”

19E. Map of Pedestrian, Cycle and Moped Paths

Oulun luonnonsuojelualueet
(Nature Protection Areas in Oulu)

22. Turkansaaren ulkomuseo
23. Koiraopas Koiruuksia
(Guide for Dog Owners)
24. Lehti uusille oululaisille
(Magazine for New Residents in Oulu)
25. Tietoa Oulusta
25E. Facts about Oulu
26. Linja-auton reittikartta
(Route Map for Buses)
27. Oulun jäteopas
(Waste Management of Oulu)
28. Pohjois-Pohjanmaan museo
28E. The Northern Ostrobothnia Museum
29. Oulun Veden asiakastiedote H2OULU
29E. Oulu Waterworks Bulletin H2OULU

Ilmakitaransoiton MM-kisat
järjestetään vuosittain Oulun
Musiikki-videofestivaalien yhteydessä Oulussa. Ensimmäiset kisat
järjestettiin jo vuonna 1996.

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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