ru o

ho

ri
njuu

e ys
T e rv

s or

ll
taso

m

a6

iss
enpä

e ng

l

6

ä1

s
ag e
p
h
s
i

s.

Lehti uusille oululaisille

 22

tervetuloa
uusi oulu!
Ota talteen Juhlavuoden ohjelmaesite

2013

Nuorten Oulu s. 8 • Euroopan älykkäin kaupunki ja Skandinavian
pohjoinen pääkaupunki s. 14 • Ilmakitaravientiä Ranskaan s. 19

Juhli kanssamme
uutta Oulua!
Haukipudas, Kiiminki,
Oulu, Oulunsalo ja YliIi, ovat pian aikeissa solmia elin-

ikäisen avioliiton. Osapuolia
on kuultu ja heiltä on kyselty
esteitä tähän liittoon. Seurusteluajan erimielisyydet on saatu
selvitettyä ja kihlajaiskahvejakin
on juotu. Avioliiton solmiminen
tapahtuu uudenvuodenaattona.
Toivomme, että pääsette tulemaan juhlavaan seremoniaamme
ja saattamaan yhteen nämä vuosisatoja jo nähneet kaupunkimme ja kuntamme. Koska tällaisia häitä ei nähdä usein, juhlimme kuntaliitosta koko vuoden 2013!

Lehti uusille oululaisille 2013

Martti Suosalo:

Oulu näyttää antaneen
ihan hyvät eväät.
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Oulu 2013 on lehti sinulle uuden Oulun asukas. Meitä on
kuntaliitoksen myötä liki 190 000, ja olemme nousseet Suomen
viiden suurimman kaupungin listalle.
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www.ouka.fi/juhlavuosi2013

Ota koppi haasteesta!
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Oulunomahoito.fi
Kaupunki liikuttaa vauvasta vaariin

Kotini on täällä
Oma ihana Ouluni
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16 	Paikka terveydelle:

Runoilija Heli Slunga
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Kaupunginjohtaja Matti Pennanen tutustui nuorisokulttuuriin Kiimingin Toimintakeskus Sykkeessä. Pelikaverina
Nico Haapalainen, 15.
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Oulu on Euroopan älykkäin kaupunki

kuva jukka-pekka moilanen

6

Ulkoiluleikkikoulun suosio
yllätti

kuva teija soini

kuva kati valjus

15

Tervetuloa
uusi Oulu!

U

usi uljas ja monipuolinen Oulu on
täynnä tapahtumia ja toimintaa – varsinkin vuoden 2013 aikana, jolloin juhlitaan uuden Oulun syntymää.
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen
heittää haasteen asukkaille.
– Tutustukaa laajentuvaan kotikaupunkiinne ja käykää paikoissa, joissa ette ole koskaan
ennen käyneet, tutustukaa ihmisiin, joita ette ole koskaan
ennen tavanneet. Uudessa Oulussa on runsas tarjonta retkikohteita, tapahtumia ja kulttuuria, ensi vuonna erityisesti
juhlavuoden merkeissä.
Pennanen kävi itse tutustumassa marraskuun lopulla
Kiimingin Toimintakeskus Sykkeeseen, nuorisotaloon,
jossa ei ollut koskaan aikaisemmin vieraillut.
– Oli mukavaa tutustua nuorten toimintamahdollisuuksiin. Oulussa on paljon nuoria, ja on hyvä käydä ja
nähdä omin silmin nuorten harrastuspaikkoja, hän kommentoi vierailuaan.
– Yhdessä teemme uudesta kaupungistamme hyvän
ympäristön elää, kaupunginjohtaja toteaa.

f Oulun Facebook-sivulla voit kommentoida ja
kertoa, mitä uutta olet itse löytänyt uudesta Oulusta.
Jaa siellä haaste edelleen kavereillesi.

Avajaistapahtuma
31.12.2012
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Avajaistapahtuma levittäytyy jokaiseen yhdistyvään kuntaan, joissa
juhlistetaan paikkakuntien omaleimaisuutta alkuillan aikana:
Kiiminki klo 18, Kiimu-keskus, Honkimaa
Haukipudas klo 18.30, Haukiputaan kunnantalon edusta
Oulunsalo klo 18, Oulunsalon kirkon portailla
Yli-Ii klo18, Yli-Iin torialue

Ilta huipentuu Raksilan pesäpallostadionilla klo 20 pidettävään avajaisjuhlaan, jossa näkyy Oulun
pohjoinen identiteetti. Esiintyjiä tulee olemaan runsaasti, ja illan ohjelman päättää näyttävä ilotulitus.
3

Uudessa Oulussa on
palveluasennetta

Potkua työnhakuun
Työpörssi on sähköinen palvelu

Oulun ja liitoskuntien 17–24-vuotiaille
työttömille työnhakijoille. Työpörssiin
on koottu kaikki avoimet työharjoittelupaikat.

Sähköistä terveytesi

Oulu yhtenäistää Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon
ja Yli-Iin palvelut uuden Oulun syntyessä. Kokosimme tähän
skaalan palveluita, joita uuden Oulun asukkaat saavat
kuntaliitoksen myötä käyttöönsä.

voit
kysyä neuvoa terveysalan ammattilaisilta ajasta ja paikasta riippumatta.
– Vuoden 2013 alussa maksuton palvelu tulee käyttöön koko uuden Oulun
alueelle. Tietoturva edellyttää kirjautumista pankkitunnuksilla, kertoo
hyvinvointipalvelujen tiedottaja Annu
Höttönen.
Diabetes-, astma- ja verenpainepotilaille Omahoito tuo mahdollisuuden
merkitä kotona mitattuja tuloksia suoraan palveluun.
OulunOmahoito.fi:ssä

teksti Anneli frantti kuvitus Kirsi tapani

www.ouka.fi/oulu/
tyo-ja-elinkeinot/tyoporssi

Tukea perheille
Lapsiperheiden hyvinvointineu-

Lue
Omahoidosta
enemmän sivulta

16

4

Lukijakansaa

Soita mummi Ainolle!

Upea Ympäristötalo

Kirjasto on Oulun suosituin kulttuuripalvelu.

Aino-neuvonta antaa tietoa ikäihmisten pal-

Ympäristötalo on arkkitehtonisesti niin hieno

Vuoden 2013 alusta Oulussa on yhteensä 23 kirjastopistettä ja kaksi kirjastoautoa. Digitaalinen palvelu tuo paljon lehtiä kaikkien ulottuville, sillä verkon kautta pääsee lukemaan yli 2 200 koti- ja ulkomaista sanomalehteä.
Oulun kirjastoverkon, Outi-kirjastojen aineistot
ovat kaikkien kuntalaisten käytössä. Aineistoa voi lainata ja palauttaa kaikissa toimipisteissä.
– Kirjasto ei ole vain lainauspaikka, vaan se tarjoaa tapahtumia, näyttelyjä ja neuvontaa. Ammattitaitoinen henkilökunta on valmiina auttamaan tiedonhaussa, sanoo Oulun kaupunginkirjaston tiedottaja Sirpa Tarkkinen.

veluista keskitetysti. Liitoskunnissa tukea saa myös
omasta palvelupisteestä.
– Meiltä kysytään erityisesti kotihoidon ja omaishoidon tuesta ja kuljetuspalveluista sekä muista Kelan
palveluista. Myös liikuntapalvelut, harrastus- ja virkistystoiminta kiinnostavat, kertoo palveluneuvoja
Saini Anttila.
Aino-neuvontaa saa puhelimitse, sähköpostilla tai
paikan päällä Oulu10:ssä tai Aleksinkulmassa arkipäivisin. Asiakaspalveluun voi myös tehdä ajanvarauksen.

rakennus, että siellä kannattaa käydä hoitamassa
rakennus- ja tonttiasioitaan, vaikka hakemukset ja
luvat hoituvatkin jo yli 90 prosenttisesti verkossa.
– Vuonna 2011 valmistuneessa talossa järjestetään
vuoden mittaan useita teemapäiviä ja koulutusta
omakotitalorakentajille sekä kaava-, katu- ja ympäristösuunnitelmien yleisötilaisuuksia, esittelee tiedottaja Terttu Mikkola yhdyskunta- ja ympäristöpalveluita.

Lehti uusille oululaisille  2013

p. 044 703 4973 tai 044 703 5120
aino@ouka.fi

Solistinkatu 2, ma–pe klo 8–16,
www.ouka.fi

Asioinnin iloa Oulu10:ssä
Oulu10 tarjoaa keskitetysti tietoa

ja neuvontaa kaikista Oulun kaupungin palveluista.
Keskustan palvelupiste sijaitsee
Torikatu 10:ssä, ja Haukiputaalla,
Kiimingissä, Yli-Kiimingissä ja YliIissä on yhteispalvelupisteet kunnantaloilla. Kaikissa näissä voi maksaa kaupungin laskuja, ostaa Oulu
Sinfonian, kaupunginteatterin ja
kaupungin liikuntapaikkojen lippuja
– Ohjaus ja neuvonta on se meidän tärkein juttu, ja se kattaa kaikki
liitoskunnat. Sähköisiä palveluita
parannetaan koko ajan, ja myös etäasiointi yleistyy. Etäpalveluun meillä

on tällä hetkellä mahdollisuus Kiimingistä, Ylikiimingistä ja Yli-Iistä,
korostaa asiakaspalvelupäällikkö Jari
Partanen.
p. 08 558 558 00, oulu10@ouka.fi
f Oulu10-palvelupiste
Haukiputaan Lanssipalvelupiste, Kirkkotie 3
Kiimingin yhteispalvelupiste,
Lempiniementie 2
Oulu10, Torikatu 10
Yli-Iin kunnantalon palvelupiste,
Ukkoherrankuja 10 B
Ylikiimingin yhteispalvelupiste,
Harjutie 18

vittäin ateria noin 42 300 kuntalaiselle
ja huolehditaan lähes 700 000 neliön
tilojen puhtaudesta noin 700 henkilön
voimin. Lähivuosina ruoan ja puhtauspalvelujen laatu kehittyvät tasalaatuisiksi koko uuden Oulun alueella.
– Eniten oululaiset käyttävät palvelujamme kouluissa ja päiväkodeissa sekä
vanhusten hoivalaitoksissa ja -kodeissa.
Työssämme olemme lähellä ihmisiä ja
heidän arkeaan, luotettavana kumppanina, sanoo johtaja Riitta Lappalainen.

Lääkäripalvelut
laajenevat
Oulun kaupungin erikoislääkä-

ripalvelut ovat vuodenvaihteen jälkeen
uuden Oulun yhteisiä. Palveluihin kuuluvat mm. erikoisneuvola, keskusneuvola, sisätautien poliklinikka, lastenlääkärien vastaanotto sekä useat yksittäiset erikoislääkärit. Erikoislääkäreitä ei
voi varata itse, niihin tarvitaan terveyskeskuslääkärin lähete.

Nuoret hohoi!

Kiitos hyvästä ruoasta!
Oulun Serviisissä kokataan päi-

vola toimii tällä hetkellä pilottina Tuiran ja Koskelan alueella. Vuonna 2013
se laajenee Kaakkuriin, Rajakylään
ja Kaijonharjuun ja jatkossa muille
alueille. Perheitä ohjataan hyvinvointineuvolaan neuvoloista, päivähoidosta ja sosiaalipalveluista.
– Annamme perheille varhaista
tukea ja vahvistamme perheen omia
voimavaroja. Heitä palvelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu
mm. lastensuojelun ja perheterapian
asiantuntijoita, kertoo palveluesimies
Sirkku Kaltakari.

Nappi on yksi Suomen suurimmista

Vanhusten kotiateriat toimitetaan Oulussa nykyään kylmäaterioina.
Tämä herätti alussa kritiikkiä, mutta
tutkimuksen mukaan 82 % asiakkaista
on jäähdytettyyn ruokaan tyytyväisiä. Ruoka säilyy pidempään, ja sitä voi
lämmittää haluamansa määrän. Lähi- ja
luomuruoan käyttöä Serviisi lisää mahdollisuuksien mukaan.
Tutustu ruokalistoihin:
oulu.ouka.fi/serviisi/
ruokalistat.html

Lisää kaupungin
palveluista
www.ouka.fi

nuorisotiedotuspisteistä ja osa Oulun
kaupungin toimintaa. Nettinappi.fi
on 15–25-vuotiaille nuorille suunnattu
verkkopalvelu. Nappi antaa tietoa mm.
harrastuksista, opiskelusta, terveyspalveluista ja asumisesta. Nappi toimii
Byströmin talossa Hallituskatu 5a:ssa
ja on avoinna kaikkina arkipäivinä.
p. 044 703 8225, nappi@ouka.fi,
www.nettinappi.fi
f Nuorten tieto- ja
neuvontakeskus Nappi
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Oulussa on ulkoiluleikkikouluryhmät Ritaharjulla, Välkkylässä,
Kastellissa ja Savotta-aukiolla. Vuonna
2013 myös Haukiputaan Länsituulen
päiväkodissa.
Lisätietoja:
www.ouka.fi/paivahoito

toim. Maria Öfverström

Metsä

Eeli Nissi on viihtynyt ulkoiluleikkikoulussa, ja äiti Satu
Mastomäki on huomannut pojan omatoimisuuden
lisääntyneen. Villasukasta ja luonnon materiaaleista
askarreltu keppiheppa sai nimekseen Poni.

Vaihtoehto
kokopäivähoidolle
Kerhot ja leikkikoulut ovat
hyvä vaihtoehto lapselle, joka ei tarvitse
koko- tai osapäiväistä päivähoitoa. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa noudatetaan varhaiskasvatussuunnitelmaa,
ja toimintaa ohjaavat lastentarhanopettajat. Vaihtoehtoina ovat perhekerhot,
taaperoryhmät, pikkukoulut, ulkoiluleikkikoulu ja liikuntaleikkikoulu.
Lisätietoja: www.ouka.fi/paivahoito

on luonteva leikkipaikka

Eeli avustaa Simo Lautamoa kirveen käytössä.
Kodan tukipuut on kaadettu.

Ritaharjun puiston viereisessä metsässä on meneillään aamupiiri.
Lastentarhanopettajat Pia Hermonen ja Simo Lautamo toivottavat
ulkoiluleikkikoulun lapsille hyvää huomenta palloleikin avulla.
teksti & kuvat Kati Valjus

H

eti perään jutellaan kuvakorttien avulla vähän säästä. Näyttäisi olevan sateinen päivä. Se ei
haittaa ulkoiluleikkikoululaisia
ollenkaan.
Ulkoiluleikkikoulu
on
Oulussa uusi, 3–5-vuotiaille lapsille suunnattu avoimen varhaiskasvatuksen muoto.
– Ulkoiluleikkikoulu on tarkoitettu niille kotihoidossa oleville lapsille, jotka eivät tarvitse kokopäiväistä hoitopaikkaa. Ryhmämme kokoontuvat
kolmena päivänä viikossa kolme tuntia kerrallaan,
Pia Hermonen kertoo.
Säähöpinöiden jälkeen säestetään lauluja palikoilla – siis metsästä löytyneillä kepeillä. Yksi rytmiryhmän innokkaimmista jäsenistä on 3-vuotias
Eeli, jonka äiti Satu Mastomäki innostui ulkoiluleikkikouluajatuksesta heti siitä kuultuaan.
– Ulkoiluleikkikoulu on sopinut meidän perheellemme hienosti. Eelin pikkuveli Aapo on vuoden vanha, ja hoidan molempia lapsia kotona. Tämä
on tarjonnut Eelille juuri sitä kerhotoimintaa ja
kaveriseuraa, jota tuon ikäinen jo kaipaa. Ulkoiluleikkikoulu on ollut Eelille ensimmäinen kodin
ulkopuolinen yhteisö, jossa kaikki toivomani asiat
ovat toteutuneet. Pojan omatoimisuus on lisääntynyt huomattavasti ja reippautta on tullut lisää.

Sää on pukeutumiskysymys, tietää Sara
Kemppainen. Luontoa on mukava tunnustella ruohonjuuritasolta.

Sää on pukeutumiskysymys
Ulkoiluleikkikoulu ei ole pelkkää leikkipuistossa
keinumista. Oikeastaan puistossa ei vietetä juurikaan aikaa, vaan lähiympäristöä metsineen on
otettu haltuun askel kerrallaan.
– Vaikka olemme ulkona, meillä on täällä aivan
samat pedagogiset tavoitteet kuin avoimen varhaiskasvatuksen ryhmissä yleensäkin. Loruleikit, askartelut ja välipalahetket onnistuvat yhtälailla ulkonakin, Hermonen muistuttaa.
Lapset voivat piipahtaa Ritaharjun koululla
wc:ssä, mutta muuten ryhmä touhuaa aina ulkona.
– Säähän on pukeutumiskysymys, Hermonen
nauraa.
Eelin äiti Satu on samoilla linjoilla.
– Olen halunnut opettaa lapsilleni, että ulos
voi mennä kelillä kuin kelillä. Eivät lapset valita
kelistä, aikuisethan siitä ongelman tekevät, hän
huomauttaa.
Talvipakkasilla pysytään lämpimänä touhuamalla, ja leikkikoululaiset ovat itse rakentamassa kevytrakenteista kotaa tukikohdakseen
lähimetsään.
Tänään kaadetaan kaupungin harvennusalueelta kodan tukipuut, ja Eeli pääsee käyttämään kirvestä Simo Lautamon avustuksella.
Pienen pojan silmät tuikkivat onnesta.

Takuu tutusta
päiväkodista
Oulussa on voimassa kokopäivähoidon palvelutakuu, jonka turvin perheen on mahdollista luopua kokopäiväisestä hoitopaikasta vähintään kuukauden ajaksi.
Palvelutakuun kriteereinä ovat vanhemman työttömyys, lomautus, vuorotteluvapaa, äitiys- ja vanhempainrahakausi sekä hoitovapaa.
Päivähoito lupaa järjestää uudelleen
hoitopaikan samasta päiväkodista viikon
kuluessa siitä, kun perhe on ilmoittanut
kokopäivähoitopaikan tarpeesta. Perhe
voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen
palveluita palvelutakuun aikana.
Lisätietoja: www.ouka.fi/paivahoito

ä?

vä
Kysyttä

Palveluohjaustiimi
auttaa

Päivähoidon palveluohjaustiimi auttaa ja neuvoo kaikissa päivähoidon hakuun liittyvissä kysymyksissä.
Käyntiosoite:
Taka-Lyötyn katu 4, 1.krs, 90140 Oulu
p. (08) 558 45300,
paivahoidonpalveluohjaus@ouka.fi
Aukioloajat:
Puhelinpäivystys klo 9–15,
toimisto avoinna klo 8–16
Hakeminen päivähoitoon tapahtuu sähköisesti Oulun kaupungin www-sivuilta.

Luonto on loputon leikkikenttä. Soittokapulatkin löytyvät metsästä.
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Hengailijoiden
olohuone

Katariina Liipon mielestä Oulun liikuntapaikkoja
voisi markkinoida nuorille enemmän.

Uusi Oulu lisää liikettä
Ouluhallista voi tulla
nuorelle toinen koti.

Uuden Oulun nuorten mielestä nuorisotalot on
ehdottomasti säilytettävä kuntaliitoksen jälkeenkin.
Etenkin liitoskuntien nuorten mielestä on tärkeää, että
lähinuorisotalo jatkaa toimintaansa.

Katariina Liipo, 16, Kastellin urheilulukiosta on jääliläinen nuori, jonka päälajeja ovat seitsenottelu ja aitajuoksu. Yhdeksänvuotiaana lajien harrastamisen aloittanut Katariina sai innostuksen Oulun Pyrinnön Ponnari-kerhosta. Nykyisin 7–9 kertaa viikossa treenaava urheilija on menestynyt kilpailuissa hienosti ansioinaan muun muassa
14 SM-mitalia.
Oulussa harrastamassa kulkeva Liipo kertoo lähes asuvansa Ouluhallissa ja hyödyntä-

teksti ja kuvat Eveliina Koskela ja Iida Ahonen
kuvitus hannakaisa pekkala

H

aukiputaan nuorisotiloissa
viihtyy nuoria alakouluikäisistä lukiolaisiin. Virallinen
yläikäraja nuokkarille on 17.
Reetta Ervastin, 17,
mukaan parasta nuokkarilla
on kivat ohjaajat, ystävien
seura ja hyvä ilmapiiri. Kuntaliitoksesta nousee esiin huoli oman nuorisotalon toiminnan
jatkumisesta.
Nuorisotila on osa Jatulin vapaa-ajan keskusta. Tiloihin kuuluvat oleskelutila, pelihuoneita, bändihuone, keittiö ja Seutunapin toimipiste. Vakituisesti nuokkarilla on töissä kaksi
nuorisotyönohjaajaa, Johanna Heinonen ja
Karoliina Nikkilä.
Jatulin viikko-ohjelma koostuu erilaisista
teemapäivistä. Nuokkari järjestää noin kerran kuussa diskoja nuorille. Nuorisotyönohjaaja Johanna Heinonen painottaa, että yleisten käytäntöjen mukaan myös diskot ovat
päihteettömiä.
Vapaa-aikaa vietetään kotikulmilla
Oulunsalon nuorisotalo Nurtsu sijaitsee Oulunsalo-talolla. Tiloissa toimii myös Nettikahvila
Piraatti.
Oulunsalolaiset Reeta Kurkela, 15, ja Jesper
Henriksson, 13, käyvät nuorisotalolla viikoittain.
– Hengailemme täällä kavereiden kanssa, juttelemme ja pelaamme, Henriksson kertoo.
Vaikka Kurkela ja Henriksson käyvät usein
Oulussa, he haluavat viettää vapaa-aikaansa
Oulunsalossa. Kuntaliitos ei silti kaksikkoa
huoleta.
– Ei se varmaan kovin paljon vaikuta elämäämme. Nuorisotalon on kuitenkin ehdottomasti säilyttävä täällä, Kurkela toteaa.
Sama viesti kuuluu Oulusta Nuortenkahvila
Bysiksestä. Jesperi Haataja, 17, Valtteri Uusitalo,
15, ja Vilma Raudaskoski, 16, käyvät Bysiksellä
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Nuorisotalo on Jesperi Haatajan, Valtteri Uusitalon ja
Vilma Raudaskosken mielestä tärkeä etenkin talvisin,
koska nuorille ei ole muita sisätiloja, joissa hengailla.

Gallup

Ookkonä Oulusta?
Kysyimme uuden Oulun nuorilta, miten
he suhtautuvat kuntaliitokseen.

Iina Vanhanen, 15,
Oulunsalo

Uuden Oulun juhlavuosi
tarvitsee sinua!

usein. Heidän mielestään on tärkeää, että nuorisotilat säilyvät uudessa Oulussa.
Bysiksellä voi pelata pelejä ja soittaa bändihuoneessa. Kolmikko osallistuu usein myös diskoihin ja bändi-iltoihin.
– Kyllä ärsyttäisi, jos nuokkari lopetettaisiin,
Haataja toteaa.
Myös Kiimingissä ja Yli-Iissä toimivat samanlaiset nuorisotilat kuin muissa kunnissa. Oulun
alueella on yli 10 nuorisotilaa ja neljä bänditilaa. Liikunnallista toimintaa tarjoaa Actionohjelma, jossa järjestetään arkisin ilmaista liikuntaa 13–18-vuotiaille.
Tietoa Oulun seudun nuorten palveluista saa
osoitteesta www.seutunappi.fi.

Missä aiot olla, kun uusi Oulu viettää juhlavuotta? Sinä yli 15-vuotias, tule mukaan
vapaaehtoistyöhön. Tarvitsemme sanaseppoja, liikenteenohjaajia, tapahtuman ikuistajia, roudaajia, sadunkertojia, vain muutamia mainitaksemme. Tee hyvää! Tarkemmat tiedot osoitteessa www.ouka.fi/
juhlavuosi2013/vapaaehtoispankki.

päättäjälle:

Tuoko seteli edelleen
kesäduunin?

Aukeaman tekstit ja kuvat tuottivat Oulun Suomalaisen
Yhteiskoulun lukion opiskelijat:
Iida Ahonen, Aino-Sofia Koirikivi, Eveliina Koskela, Hilla
Männikkö, Tiina Paakkari, Janina Pankko, Hannakaisa Pekkala
ja Inkeri Toppari. Heitä ohjasivat kuvataiteen opettaja Tiina AlaOpas ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Minna Korpierkki.
Kiitos OSYK!

Oulun kaupunki on jakanut vuodesta
2008 kesätyöseteleitä, joilla on
parannettu nuorison työllistymistä.
Kuntaliitosten myötä tämä toiminta
leviää koko uuteen Ouluun.
teksti Hannakaisa Pekkala

Kysymyks
et:
1. Onko kunt
aliitos miele
stäsi
hyvä juttu?
2. Kutsutko its
eäsi
kuntaliitokse oululaiseksi
n jälkeen?
3. Onko kunt
aliitoksella va
ikutusta
elämääsi? H
elpo
opiskelu- tai ttaako se
harr
mahdollisuuk astussiasi?

Merja Perätalo, 16,
Ylikiiminki (liittynyt
Ouluun 2009)

Emma Päkkilä, 16,
Jääli

1. On. Mukavaa, kun Oulunsaloon tulee uusia
tuulia.
2. Kyllä. Olen kyllä tehnyt sitä tähänkin saakka.
3. Vuodenvaihteessa vielä yläasteella ollessani
kouluruokailu liittyi Oulun Serviisiin, jolloin
ruoka parani huomattavasti. Odotin bussihintojen laskua, mutta jouduin pettymään.

Kiperä kysymys

vänsä myös monia muita keskustan liikuntapaikkoja. Niiden sijainti on kuitenkin jääliläiselle julkisen liikenteen puolesta hankalaa.
Oulun kaupungin liikuntasuunnittelija
Mervi Uusimäki kertoo, että kuntaliitoksen
myötä kaupungin liikuntapaikat kaksin- tai
kolminkertaistuvat. Suunnitteilla on myös
uutta: Oulunsalo saa uuden skeittiparkin
ja Hollihaan puisto on uudistumassa lähivuosina. Myös kanta-Oulun alueella pyörinyt Action-toiminta laajenee liittyviin kuntiin.
Nuoria Uusimäki kehottaa hyödyntämään
arkiympäristönsä liikuntamahdollisuuksia.

1. On, kunhan peruspalvelut pysyvät lähellä.
2. En ainakaan ihan heti.
3. Harrastusmahdollisuuksia tulee lisää,
mutta käytännössä niistä ei ole minulle
mitään hyötyä pitkän välimatkan takia.

– Kesätyöseteli jaetaan
15–17-vuotiaille nuorille, ja sen
arvo on 280 euroa kahden viikon
työjaksosta. Valinnanvaraa riittää, sillä työllistäjä voi olla oululainen yritys, yhdistys, järjestö tai
säätiö. Ideana on, että työllistettyään nuoren työnantaja voi hakea
kaupungilta korvaukseksi palkkakuluista setelin osoittaman summan, ohjaaja Outi SödermanJuvani Byströmin nuorten palveluista kertoo.

1. Oli varmaan kunnan varojen kannalta.
2. En virallisesti ainakaan vielä. Esittelen
itseni ensin ylikiiminkiläiseksi ja sitten
vasta oululaiseksi.
3. Ei ole vaikuttanut henkilökohtaisesti. Bussimatkat ovat tosin halventuneet, vaikka
busseja kulkeekin aika vähän.

Hänen mukaansa Oulun malli
on toimiva, ja se laajenee koko
uuden Oulun alueelle.
– Osassa liitoskunnista malli on
jo ollut käytössä. Jaamme setelin
yhä kaikille ikäluokkaan kuuluville
samansuuruisena kuin ennenkin.
Yksi viime kesän noin 2700 kesätyöseteliläisestä oli Henrik Appel,
17. Hän työskenteli Kaukovainion
Teboililla.
– Festarikassa karttui mukavasti kesätyörahoista. Kokemus ja

teksti Hilla Männikkö ja Janina Pankko
kuva Janina Pankko

pänen, Krista Pas

palkka ovat aina plussaa, sanoo
Appel.
Nuoret saavat kesätyösetelin
opinto-ohjaajiltaan koulusta, tai
Byströmin nuorten palveluista.
Lisätietoa Nuorten tieto- ja
neuvontakeskus Napista,
p. 044 703 8225, nappi@ouka.fi.
f Nuorten tieto- ja
neuvontakeskus Nappi
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Tiina Paakkari ja Inkeri Toppari

Sep

teksti ja kuvat Aino-Sofia Koirikivi,

a
Tii

Kokosimme uuden Oulun alueelta
erilaisia retkikohteita yhden
jokaiselle kuukaudelle. Tutustu
uuteen kotikaupunkiisi!

4
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Varjakan alue
Arvokas 1900-luvun alun sahamiljöö kartanoineen Oulunsalossa Kempeleenlahden rannalla, Varjakan saaressa.

2

Haukiputaan kirkko
1700-luvulla rakennettu kirkkorakennus on tulvillaan vaikuttavia Mikael
Toppeliuksen seinä- ja kattomaalauksia. Kirkkotie 10.

3

5

10

6

sanginsuu
Leveän Oulujoen ja kapean
mutkittelevan Sanginjoen muodostama
vaikuttava maisemakokonaisuus.

Koitelin koskialue
Kiiminkijoen laaja koskialue, jossa
voi mm. patikoida, kalastaa ja meloa.
Oulun keskustasta noin 25 km Kuusamon suuntaan, valtatie 20:n varrella.
Liminganlahti
Koe lennokas luontoelämys Suomen parhaassa lintuvesistössä Oulunsalossa.

7

Hupisaaret
Viehättävä saarialue valkoisine siltoineen. Alueella on ollut asutusta jo
1700-luvulta lähtien. Hyvä paikka piknikille on Ainolan puistossa, jossa voi
tutustua kasveihin, joita tapaa luonnollisesti vasta Etelä-Ruotsin korkeudella.

Virpiniemi ja Isoniemi
Runtelinharjun merimaisemien
ihailupaikat Haukiputaalla.

4

9

Kierikkikeskus
Arkeologinen näyttely- ja toimintakeskus Yli-Iissä. Mahdollista tutustua myös kivikauden kylään. Pahkalantie 447 A.
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• Kiimingin lettoalue tuo Ouluun
uusia reheviä soita, joilla kasvaa
omanlaatuisensa kasvillisuus,
mm. metsänemä.

Asiantuntijana ympäristötarkastaja
Matti Tynjälä.

6

1

• Oulussa ennen kasvanut, mutta
hävinneeksi todettu kaunis ruijan-esikko palaa kasvustoon
Haukiputaan ja Oulunsalon
rantaniityillä.

• Yli-Ii kaupunkilaistaa poropaliskuntansa kuntaliitoksessa.
Uudessa Oulussa liikkuu vuodenvaihteessa arvioilta tuhat poroa.

3

1

Oulun pinta-alan kasvun
myötä myös kasvisto ja
eläimistö monipuolistuvat.
Tunnistaisitko sinä nämä
lajit luonnossa?

• Runsastuvan ja monipuolistuvan
saariston myötä uusiksi pesimälinnuiksi saamme mm. merikihun, räyskän ja riskilän.

5

8

Hirvisuo
Pudasjärven rannalla Ylikiimingissä
hyvä lintusuo.
Oulun kätketty aarre
Röytänkoski Röytänojassa Haukiputaalla.

Nallikari
Oulun Riviera. Matkailijoiden ja
kaupunkilaisten lomakohde.

11
12

Turkansaari
Pohjoispohjalaista talonpoikaista rakennuskulttuuria ja Oulujokivarren tyypillisiä elinkeinoja esittelevä
ulkomuseoalue.
Useat kohteista ovat saaneet Museovirastolta määritelmän valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Muuttolintu

Oulussa kukoistaa

Luontoa tämäkin!
Syksyllä vihityn
lajittelukeskus Laren katto
päällystettiin tiilen ja pellin
sijaan maksaruohoilla.
Viherkatto on muualla Suomessa vielä melko tuntematon
käsite, mutta oululaisia se ei estä
olemaan tälläkin alalla edelläkävijöitä. Lajittelukeskuksen katto päällystettiin erilajisilla maksaruohoilla
ja niittykasveilla. Viherkatto liittyy Helsingin yliopiston ja Enviren
tutkimushankkeeseen.
Katon koko on noin puolet virallisesta jalkapallokentästä, ja siitä tutkimuspinta-alaa on noin 100 m².

Hänninen
Lintuharrastaja Johannes Hänninen muutti
Ouluun opiskelemaan lintujen vuoksi.
Hänninen paljastaa suosikkikohteensa
lintujen tarkkailuun.

K

teksti Jenni Räinä kuva juha sarkkinen

omatoimimatkalla
ouluun

toim. Maria Öfverström

Kartalla

un punkaharjulainen Johannes Hänninen,
22, valitsi opiskelupaikkaa, ei hän puntaroinut kaupunkien baarivalikoimaa, vaan
opiskelupaikkakuntien lintutarjontaa.
Oulu oli selvä ykkönen. Sisämaan kaupungit eivät olleet vaihtoehtoja ja etelärannikon lintupaikat Hänninen oli ehti-

nyt jo koluta.
– Meri kerää lintuja, täällä voi olla tuhansien lintujen parvia. Muualla Suomessa en ole nähnyt vastaavia.
Hänninen kävi toukokuussa Oulussa lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeissa. Samalla hän näki Rotuaarilla mustavariksen, kenties itsensä Hra Kraakin, ja teki vuoden ensimmäisen mustavaris-bongauksensa.
– Mustavaris on täällä aika poikkeuksellinen juttu. En ole
nähnyt niitä missään yhtä paljon.
Oulun lintutarjonta ei ole pettänyt Hännistä pääsykokeiden jälkeenkään. Uuden kodin pihalla odotti jälleen mustavaris, ja ensimmäiset kuukaudet ovat olleet täynnä mehukkaita bongauksia.

Oulun kätketty
aarre löytyi
Se on Röytänkoski Röytänojassa eli
Martimojoen sivuhaara Haukiputaalla.
Paikalla on komea koski, jonne pääsee
retkeilypolkua pitkin Martimolammelta
ja Loukkojärven pohjoispuoleiselta
metsäautotieltä. Uuden Oulun kätkettyä aarretta etsittiin vuoden
2012 aikana.

harmaalokit ovat harrastajan kannalta haastavia,
sillä jokainen nuori lokki näyttää erilaiselta.
Lintumäärien lisäksi Hännisen päiviä Oulussa
ovat ilahduttaneet monet pohjoisen lajit, kuten
muuttohaukat, pohjansirkut, keräkurmitsat ja
taviokuurnat.
Viimeksi Tiiran avulla Hänninen sai havainnon
tunturihaukasta, joka söi Ruskon kaatopaikalla harmaalokkia. Kaatopaikalla saalistavat usein petolinnut. Samalla voi bongata suuria pakenevia parvia.
Lintuharrastaja vinkkaakin, että seuraavan kerralla
ongelmajätettä Ruskoon viedessä kannattaa kurkata myös taivaalle, siellä voi olla mitä vain.

Lintuharrastajan paratiisi
Jo ennen Ouluun muuttoa Hänninen oli kuullut Muhoksen Matokorven lintutornista ja suurista kurkiparvista. Elokuussa pari tuntia ennen auringonlaskua Hänninen saapui
lintutornille, ja näki pellolla ruokailemassa noin 3 000 kurkea.
Taivaan punertuessa, hetki ennen auringonlaskua, jokin
kurjista teki ensimmäisen liikkeen. Nopeasti tuhannet linnut
olivat siivillään, satojen lintujen yhtäaikainen huuto aiheutti
huumaavan äänen. Parvi lensi suoraan lintutornin yli suolle
lepäämään.
– Iltalento on vaikuttava. Voittaa huonon elokuvan mennen tullen.
Toinen suuri lintuparvi odotti Hännistä Pyykösjärvellä.
Hänninen oli lukenut suurista harmaalokkiparvista lintuharrastajien yhteisestä tietopalvelusta Tiirasta. Siitä huolimatta
noin neljäntuhannen harmaalokin yhteinen lepotauko oli
odottamaton ja hieno näky. Lokit olivat olleet ruokailemassa
Ruskon kaatopaikalla.
– Lokit erottuivat hyvin vettä vasten.
Lintuharrastajalle lokit ovat yhtä arvokas havainto kuin
mitkä tahansa muutkin linnut. Itse asiassa Hännisen mukaan

Hänninen aloitti lintujen bongaamisen 9-vuotiaana yhdessä
isänsä ja veljensä kanssa. Tuolloin Punkaharjulla asunut kolmikko vieraili Oulussa ja Liminganlahden lintutornilla. Hänninen vaikuttui Oulun lintumääristä. Nyt 22-vuotiaana hän
valitsi niiden perusteella opiskelupaikkakuntansa.
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Banaaninkuori laitetaan biojätteen
keräysastiaan, josta se kuljetetaan
Ruskon jätekeskukseen. HUOM. Jäteautoissa on usein kaksi lokeroa erilaisille jätelajeille.
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Jätekeskuksessa banaaninkuori otetaan vastaan kompostointikentällä olevaan vastaanottohalliin.
Hallista kuoret siirretään murskaimeen, josta se jatkaa edelleen kompostirumpuun kompostoitumaan viikon
ajaksi. Viikon lahoamisen jälkeen
banaaninkuori näyttää jo mullalta;
se on muuttunut puolikypsäksi
kompostimassaksi.

Banaaninkuori laitetaan polttokelpoisen jätteen astiaan, jonka sisältö viedään Laanilan ekovoimalaitokseen
poltettavaksi.

Porissa käsittelylaitos erottelee kartongin, muovin ja alumiinin. Alumiini
toimitetaan hyötykäyttöön, ja muovi
hyödynnetään energiana eli se
poltetaan.

4

Tehtaalla uusiomassasta valmistetaan
hylsykartonkia paperi- ja tekstiiliteollisuudelle. Mehutölkistä voi siis tulla
hylsy talouspaperirullan sisälle.

1

Tyhjä mehutölkki heitetään polttokelpoiseen jätteeseen, ja se kulkeutuu
Laanilan ekovoimalaitokseen.

2

Mehutölkki poltetaan muun polttokelpoisen jätteen joukossa, jolloin polttamisesta syntyy energiaa: sähköä ja
lämpöä Oulun Energian verkkoon ja
prosessihöyryä Kemiran tehtaalle.

3

Banaaninkuori palaa muun polttokelpoisen jätteen joukossa ja sen poltossa
syntyy energiaa sekä pieni määrä
tuhkaa.
Pohjatuhka eli kuona tuodaan Ruskoon, jossa tuhkasta seulotaan talteen
mm. metalli. Banaaninkuoresta syntynyt hienojakoinen tuhka voidaan hyödyntää maanrakentamisessa.

1

2

3

Polttamisen seurauksena polttokattilan arinalle on jäänyt tuhkaa, jossa on
pieni määrä alumiinia.
Tuhka tuodaan Ruskoon, jossa se käsitellään. Metallit erotellaan ja muu
mehutölkin palamisesta syntynyt hienojakoinen palamaton aines käytetään
maanrakennusaineena hiekan sijaan.
Alumiini toimitetaan muun metallin
mukana hyötykäyttöön.
! Jotta paperiteollisuus saa riittävästi raakaainetta valmistaakseen paperia ja paperirullien hylsyjä, on kaadettava lisää puita
metsästä.

Ananaspurkki (purkki tinapeltiä, kansi
yleensä alumiinia) heitetään Ruskon
jätekeskuksen metallilavalle tai ekopisteen metalliastiaan. Purkki kuljetetaan
Ruskoon Kuusakoski Oy:lle, jossa se
lajitellaan ja pakataan matkaa varten.
Ananaspurkki kuljetetaan Heinolaan
Kuusakoski Oy:n tuotantolaitokselle,
jossa siitä tehdään metallimursketta.
Murske kuljetetaan eri terästehtaiden
sulattamoille. Keräysmetallista tehdään sulattamolla harkkoja tai levyä.
Ananaspurkin alumiininen kansi
sulatetaan harkoiksi. Harkot myydään alumiinituotteita valmistavalle
teollisuudelle.

3

Ananaspurkista voi tulla esimerkiksi
uusi polkupyörä.

1

Ananaspurkki joutuu sekajäteastiaan.
Jäteauto kuljettaa sen Laanilan ekovoimalaitokseen, jossa se poltetaan.

2

4
2

Mehutölkki ohjataan paalauskoneen
kuljetushihnalle. Kone puristaa kartonkipakkaukset paaliksi, joka lähtee
rekan mukana Poriin Corenso United
Oy:n tehtaalle.

3

Kompostimassasta rakennetaan jälkikypsytysaumoja kompostointikentälle.
Jälkikypsytys kestää vähintään puoli
vuotta.
Lopulta banaaninkuori on muuttunut
käyttökelpoiseksi mullaksi, jota käytetään mm. Ruskon jätekeskuksen
viherrakennustöissä.
! Multaa ei tarvitse ostaa kaupasta, ja
banaaninkuoresta syntyy ympäristöystävällistä ainesta, jonka käyttö mahdollistaa
uusien kasvien kasvun.

Huuhdeltu ja litistetty mehutölkki laitetaan kartonkikeräykseen. Keräysauto
kuljettaa sen Paperinkeräys Oy:n lajittelukeskukseen Ouluun.

3

4

5

Koska metalli ei pala, purkki sulaa
polttokattilassa ja jää möykkynä kattilan tuhkan eli kuonan sekaan.
Kuona kuljetetaan Ruskon jätekeskukseeen, missä Ekokem Oy erottelee tuhkasta metallit.
Metallimöntit kuljetetaan esim. Tornion terästehtaalle, jossa ne sulatetaan
ja niistä tehdään harkkoja.
Terästehtaalta metalliharkot kuljetetaan teollisuuden raaka-aineeksi ja
ananaspurkista voi tulla esimerkiksi
uusi polkupyörä.
! Keräysmetallin laittaminen metallinkeräysastiaan on ilmaista. Jos purkin laittaa polttokelpoisen jätteen astiaan, astia täyttyy nopeammin ja sitä useammin se pitää tyhjentää.
Tällöin jätehuoltokin on kalliimpaa. Metallinkierrätys säästää luonnonvaroja ja vähentää tarvetta louhia uutta metallimalmia.

1

toim. Maria öfverström asiantuntija jätehuollon tiedottaja Anne-Maria Vesa kuvat shutterstock grafiikka vesa koskelainen

1

Keskusta
antaa tilaa
ihmisille

Lasimurskeella korvataan pääasiassa sepeliä tai kalliomursketta maanpinnan alusrakenteissa tienpenkassa ja tiessä.

3

Ruskosta keräyslasia kuljetetaan myös Forssaan Uusioaines Oy:n tehtaalle, missä se
murskataan siruiksi. Lasista poistetaan epäpuhtaudet ja erotellaan muut materiaalit
(mm. posliini). Lasille tehdään myös värierottelu: kirkas, vihreä ja ruskea.

4

Osa puhdistetusta lasista siirretään lasinsulatukseen. Tehdas valmistaa vaahtolasia,
jota käytetään eristemateriaalina.

5

Osa puhdistetusta lasisirusta kuljetetaan
Forssaan tai Hyvinkäälle SaintGobain
Rakennustuotteet Oy:n tehtaalle, joka
valmistaa siitä lasivillaa.

6

Noin 70 prosenttia pakkauslasista menee
vientiin EU-maihin, koska Suomessa ei ole
pakkauslasi- eikä tasolasitehtaita.

1

Lasinen hillopurkki heitetään polttokelpoisen jätteen sekaan.

2

Jäteauto kuljettaa lasin Laanilan ekovoimalaitokselle, jossa se poltetaan. Lasi ei pala,
mutta se sulaa. Lasista ei synny lämpöä tai
sähköä Oulun verkkoon.

3

Sulanut lasi tulee polttolaitoksen tuhkan eli
kuonan mukana Ruskon jätekeskukseen.

4

Ruskon jätekeskuksessa Ekokem seuloo
kuonan. Lasi saadaan talteen hienona
pölynä ja vähän isompina rakeina, joita
voidaan hyödyntää maanrakentamisen
alusrakenteissa.

Paras paikka -valokuvanäyttelyn
tapahtumapaikkana toimii
Rotuaari kesän alussa.
www.ouka.fi/juhlavuosi2013

Oulun keskusta muuttuu viihtyisämmäksi,
kun autot piilotetaan maan alle.

Tyhjä ja huuhdeltu lasinen hillopurkki
heitetään lasinkeräykseen. Lasit kuljetetaan Ruskon jätekeskukseen, jossa ne joko
hyödynnetään omassa maanrakennustoiminnassa tai toimitetaan teollisuuden
raaka-aineeksi.

2

Juhlavuosi 2013
rotuaarilla

teksti Kati Valjus

V

iihtyisyys ja turvallisuus toistuvat liikenneinsinööri Jorma
Heikkisen puheessa, kun hän
maalailee mielikuvia tulevaisuuden Oulun keskustasta.
Tärkeinä rinnalla kulkevat
myös ekologiset arvot.
– Oulu on pyöräilykaupunki, joten pyöräilyreitit ovat yksi tärkeimmistä kehittämisen
alueistamme. Niitä on luvassa keskustaankin:
muun muassa uudelle Hallituskadulle on suunnitteilla pyöräilykaistat, Heikkinen paljastaa.
Uuden maanalaisen pysäköintialueen myötä
autoralli keskustassa tulee vähenemään, mikä
antaa enemmän tilaa ihmisille.
– Kivisydän on varmasti mukana luomassa
viihtyisämpää keskustaa, jossa kaupunkilaisilla
on mukava oleskella. Lisäksi kävelykatualuetta
laajennetaan ja tulossa on myös niin sanottuja
kävelypainotteisia alueita. Kun autot pysäköidään maan alle, voimme vapauttaa nykyisiä
parkkipaikkoja polkupyörille, Heikkinen visioi.
Tienvarsiparkkien vähentäminen lisää
Heikkisen mukaan myös kaupunkilaisten
turvallisuutta.
– Esimerkiksi pelastuslaitoksen tikasautolla voi olla vaikeuksia mahtua ahtaille kadun-

pätkille. Väljyys tuo paitsi viihtyvyyttä, myös
turvallisuutta.
Mennään bussilla
Kaiken kaikkiaan keskustan kehittämisessä pyritään Heikkisen mukaan koko ajan siihen, etteivät autot olisi näkyvin osa kaupunkikuvaa.
Samaa tavoitetta kannattaa joukkoliikennesuunnittelu, joka pyrkii vastaamaan ihmisten
joukkoliikennetarpeisiin.
– Joukkoliikenteestä kehitetään koko ajan
mahdollisimman asiakasystävällistä. Ihmisten
joukkoliikennetarpeita on tutkittu ja tulosten
pohjalta suunnitellaan uusia reittejä. Joukkoliikenteen lainsäädännön muutokset tuovat
mukanaan kilpailutuksen, jonka seurauksena
myös lippujärjestelmä tulee uudistumaan, kertoo joukkoliikennesuunnittelija Anu Eloranta.
Yksi joukkoliikenteen kehittämisen kohteista
on pysäkkitiedotus.
– Tässä astuvat mukaan mobiililaitteet ja älypuhelimet. Ajankohtaiset pysäkkitiedot löytyvät
kätevästi omasta taskusta.

kuva päivi rücker

Jät teeN

Syksyllä avattu Laanilan ekovoimalaitos on ronkeli kaveri. Se ei
mielellään ota vatsaansa palamatonta jätettä, vaan toivoo, että
ne löytäisivät oikean reitin hyötykäyttöön jo kuluttajan käsistä.

www.ouka.fi/jatehuolto
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Hömelö, pölhö,
höperö ja möllö
haahuilija

Oulussa menestyy

älyllä& huumorilla

K

teksti Jenni Räinä kuva Teija Soini

teksti Päivi Remes kuvat Antonin Halas

M

väestö. Oulu on ihmisen kokoinen kaupunki, jossa
asunnot ovat kohtuuhintaisia verrattuna pääkaupunkiseutuun eikä liikenneruuhkissa tarvitse seistä, kertoi Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja MariLeena Talvitie. Hän vakuutti lisäksi, että ”Oulu-konsensus” toimii yli puoluerajojen.
Myös moni muu komppasi Talvitietä Oulun hyvän
sijainnin ja asumisviihtyvyyden osalta.
– Tunnissa pääsee lentäen Oulusta Helsinkiin,
kiteyttivät asiaa vuoden 2000 ilmakitaransoiton maailmanmestari Markus Vainionpää, taikuri Joni Pakanen, Mieskuoro Huutajien kuoronjohtaja Petri Sirviö
ja vaatesuunnittelija Matti Ylönen.
– Harrastusmahdollisuudet ovat loistavat, täydensi
Kärppien pelaaja Joonas Komulainen.
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Martti Suosalo löysi Oulusta uskon, että hän voi olla ihan mitä vain. Jopa näyttelijä.

Monta tunnettua entistä ja nykyistä eri alojen oululaisvaikuttajaa
kokoontui syyskuisena päivänä Helsinkiin Oulun kaupungin
järjestämään markkinointitapahtumaan.

itä saadaan, kun räväytetään
yhteen nippu oululaisia kulttuuri-, media- ja businessvaikuttajia? Paljon värikästä
puhetta – mutta myös nippu
pohtimisen arvoisia ajatuksia ja toteuttamiskelpoisia liikeideoita. Tällainen vaikutelma syntyi ainakin helsinkiläiskuulijalle illansuussa Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä.
– Myös sijoittajille järjestämässämme aamiaistapahtumassa oululaiset start up -yrittäjät saivat paikalla olleet noin nelisenkymmentä sijoittajaa kiinnostuneiksi, kertoo Soile Pirilä BusinessOulusta.
Iltatapahtumaa isännöinyt mediavaikuttaja – itsekin entinen oululainen – Tuomas Enbuske marssitti
vuorollaan lavalle haastateltavaksi mielenkiintoisia
oululaisia.
– Oulu on perustellusti pohjoisen Skandinavian
pääkaupunki sen ollessa pohjoisen tärkein logistinen
keskus ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän veturi.
Oulussa on Suomen toiseksi suurin yliopisto ja nuori

o

Euroopan älykkäin kaupunki
Oululaisten ei tarvitse tyytyä kehumaan itseään; kaupunki saavutti merkittävää kansainvälistä tunnustusta
voittamalla Euroopan älykkäimmän kaupungin tittelin kesällä 2012.
– Me pääsimme tämän seurauksena yhtenä seitsemästä oululaisesta start up -yrityksestä kesällä esittelemään yritystoimintaamme New Yorkiin, hehkutti FilmMe Group Oy:n markkinointijohtaja Lauri
Salovaara.
– Uusille nuorille yrittäjille toimivat mobiiliverkot
ja helppo verkottuminen ovat a ja o, Ouluun paluumuuttanut Mobile Brain Bank -kehittäjä Sari Päivärinta kertoi.
– Oulussa voi hyvinkin olla paras ilmainen langaton nettiyhteys, mutta kyllä siellä on myös Suomen paras grilliruoka, täräytti YleX:n aamujuontaja Matti Ylönen tähyillen tilaisuudessa kierrellyttä
kärkkärivaunua.
Olisiko oululaisesta kärkkäristä seuraavaksi vientimenestystuotteeksi?

aksi alakoululaista, Martti ja
Pekka, istuvat elokuvateatteri Kuohun eturivissä katsellen suu auki apinoiden
kuningasta Tarzania. Jotta
pikkupojat pääsevät elokuviin, pitää mukaan kerjätä
aina jommankumman isosisko. Hetket elokuvateatterissa tallentuvat syvälle mieliin.
Tuiran elokuvateatteri Kuohun ympärillä
avautuu pojille maailma täynnä seikkailuja.
Naapuritalojen poikien reviirin kuuluu Tuiran uimaranta, he pelaavat jalkapalloa rantaa
reunustavissa puistoissa aina, kun puistovahdin silmä välttää.

Kun Martti Suosalo, 50, kulkee nyt yli 40
vuotta myöhemmin pitkin Tuiran katuja, katsoo hän sitä yhä lapsen silmin – ja liikuttuu.
– Tämän työn kuvaan kuuluu nähdä asiat
lapsen silmin, Suosalo pohtii näyttelemistä.
Suosalo muutti perheensä kanssa 8-vuotiaana Oulusta Turkuun. Perhe muutti takaisin Oulun Kastelliin, kun hän oli 16-vuotias.
Martti ei tavannut enää Pekkaa. Sulkeutunut teini alkoi harrastaa jalkapalloa. Yhden
lukiokaverin houkuttelemana hän ilmoittautui nuorisoteatteriin.

– Nuorisoteatteri oli käänne. Tunsin, että
teatteri oli minun paikkani ja että sitä kohti
lähden. Ryhmän vetäjä pystyi uskottelemaan,
että kaikki oli mahdollista. Se oli tärkeää.
Kaikki oli mahdollista. Suosalo muutti
armeijan jälkeen Helsinkiin ja pääsi
teatterikorkeakouluun.
– Olen saanut elää lapsuuteni Oulussa.
Se näyttää antaneen ihan hyvät eväät. Näillä
mennään pitkälle, hän nauraa.
Suosalo on voittanut kolme Jussi-palkintoa, vuoden suosikkinäyttelijäpalkinnon Thalia-gaalassa 2011 sekä parhaan miesnäyttelijän
Kultaisen Venlan 2012.
Oululaisluonnetta
Oulu on tarjonnut välineitä työhön. Suosalo
esittää yhdessä oululaislähtöisen Mika Nuojuan kanssa Helsingin kaupunginteatterissa
kahdesta irlantilaismiehestä kertovaa näytelmää Kiviä taskussa.

– Täällä on yleisö, joka ottaa
lämpimästi vastaan, mutta myös
yleisö, jolle ei mene kaikki läpi.

Markus Vainionpää mestaroi ilmakitarallaan yhtä
intensiivisesti niin Oulussa,
Helsingissä kuin New
Yorkissakin.

– Haimme näytelmään oululaista rytmiä ja
kerrontatapaa, sillä irlantilainen tapa käsitellä
asioita ronskin huumorin kautta on sama kuin
täällä. Se veivaa ihmistä tietynlaiseksi, kun on
kosteaa, kylmää ja meri jäässä, Suosalo pohtii.
Suosalo palaa yhä mielellään Ouluun esiintymään. Nostalgian lisäksi kaupunkiin vetää
kulttuuriystävällinen ilmapiiri.
– Täällä on yleisö, joka ottaa lämpimästi
vastaan, mutta myös yleisö, jolle ei mene
kaikki läpi.
Kun Suosalolla on esitys Oulussa, saattaa puhelin piristä ja entinen jalkapallohuoltaja vuosikymmenten takaa huolehtii Martin
mukaan treeneihin. Ja lapsuusystävä Pekka,
hänkin on löytynyt jälleen.

Kaupunginjohtaja Pennanen kehotti oululaisia panemaan töpinäksi avatessaan 100 tekoa
-ohjelman syksyllä 2011. Vuoden 2012 loppupuolella on palkittu jo 28 innovatiivista oululaista tekoa: keskosten kipumittari, kulttuurikoutsaus, Oulun Omahoitopalvelu, 08-lenkki,
jätehuollon Oiva Roina – riittäisihän näitä.
Hienoja oululaisuuksia kaikki, onnea valituille
ja ilmoita oma ehdotuksesi
100tekoa.oulu.com

at

Lyhyet ja nope
Vanhalla musisoi Kauko Röyhkä Narttuineen.
”Oulu ei ole paska kaupunki. Mun luomisvoima
on lähtöisin Oulusta”.
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Näyttelijäidollisi? Dario Fo Lempinäytelmäsi? Aleksis Kiven Nummisuutarit Lempielokuvasi? La Strada ja Polkupyörävaras
Lempiruokasi? Sienirisotto Pohjoinen vai etelä? Etelä Miten pysyt kunnossa? Huolehdin, että roolihahmot hikoilevat. Käyn
ennen esitystä lenkillä. Suurin paheesi? Ei ole. Missä matkustat mieluiten? Kotimaassa.
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Kuperkeikkaa!
Jäitten sekaan, plumps
Kyllä se on niin, että avantouinti pitää flunssat loitolla. Mene ja tiedä, näin väittävät
ainakin nuo kylmää vettä ja jäätä uhmaavat talviuijat. Testaamalla sen voisi selvittää.
Kokeile vaikka Tuiran uimarannassa,
(Koskitie 58).
Tarkista hinnat: www.ouka.fi/oulu/
liikunta-ja-ulkoilu/talviuinti

Oulussa liikutaan ja uudessa Oulussa vasta liikutaankin.
Pyöräteitä on jo vanhassa Oulussa 600 kilometriä ja ulkoilumaastoja mistä valita. Kun tämä alkaa tympäistä, kannattaa
tutustua kaupungin liikuntapalveluihin, olit sitten lapsi, nuori tai aikuinen. Kaupunki huomioi tarjonnallaan myös erityisryhmät ja iäkkäät.
toim. Maria Öfverström

LAPSET
• Vauvauinti ja 1–2-vuotiaiden uinti.
• Uinninopetus yhteistyössä opetustoimen kanssa esikouluikäisille ja
1–6-luokkalaisille. Uimakoulutoimintaa 2–10-vuotiaille.

Omahoito
paras hoito!

• Perhekuperkeikka Ouluhallissa.
• Lasten luistelukoulut 3–12-vuotiaille Raksilan tekojäällä ja luistelukoulut eri puolilla kaupunkia olevilla
kentillä.
• Hiihtokoulut Pesäpallostadionin
hiihtomaassa.
• Vikkelät vekarat -ryhmä lapsille, jotka
kaipaavat lisätukea liikunnan harrastamisen aloittamiseen.

Kiireettömät hyvinvointiin liittyvät asiat
hoituvat mukavammin verkossa.

O

teksti heini santos kuva juha sarkkinen

ulunomahoito.fi on kaikille oululaisille tarkoitettu
sosiaali- ja terveyspalveluiden sähköinen asiointikanava. Se antaa asiointiin
lisää joustavuutta ja tarjoaa työkaluja oman terveyden seurantaan ja kehittämiseen.
Tavanomaisen asioinnin kuten ajanvarauksen lisäksi sivustolla on hyvinvointiin liittyviä mittareita ja testejä sekä ravinto- että liikuntapäiväkirjat, jotka poikkeavat netissä yllin
kyllin tarjoiltavista ruoka- ja liikuntapäiväkirjoista vuorovaikutteisuudellaan. Sinne syötettävät tiedot ovat – käyttäjän omalla suostumuksella – terveysasemien henkilökunnan nähtävillä, ja ne voidaan ottaa huomioon mahdollisissa hoidoissa.
Alkuvuoden 2013 aikana Omahoidon palvelut tulevat kaikkien uuden Oulun asukkaiden
sormenpäiden ulottuville.
– Jokaisen kannattaa vähintäänkin käydä
tekemässä ilmainen sähköinen terveystarkastus. Siitä saa henkilökohtaisen raportin omasta
terveydentilasta sekä arvion siitä, mitkä asiat
vaikuttavat omaan terveyteen tulevaisuudessa,

ja jopa elinikään. Halutessaan voi vielä tilata
sähköisen ”personal trainerin”, eli esimerkiksi
ruokaan ja liikuntaan liittyviä viestejä sähköpostiin, kehottaa tiedottaja Annu Höttönen.
Vähemmän puheluita
Käytännön esimerkkejä palvelun hyödyllisyydestä riittää: astmapotilas voi kirjata kotiseurannan tulokset nettiin, jossa ne ovat heti
hoitohenkilökunnan nähtävillä. Lapsiperheen yhteydenpito neuvolan kanssa on joustavampaa, kun lapseen liittyvistä asioista voi
kysyä lähettämällä viestin suoraan neuvolaan,
vaikka kuvan kanssa. Suun terveydenhuoltokin on mukana Omahoidossa – kysymyksen voi
ohjata hammashoitolaan tai varata ajan hammaslääkäriin kutsun perusteella. Palvelulupauksen mukaisesti kysymyksiin vastataan kolmen työpäivän kuluessa.
Verenohennuslääkitystä tarvitseva Maija
Ilkka, 69, suosittelee Omahoidon hyödyntämistä kaikille nettiä käyttäville.
– Siinä missä ennen odotin laboratoriokäynnin jälkeen puhelua vastauksista ja lääkitysohjeista, voin nyt käydä lukemassa ne
Omahoidosta omaan tahtiin seuraavana päi-

vänä. Joskus tutkailen vanhempiakin vastauksia
ja lomalla ollessani tarkistin tiedot iPadin avulla,
hän luettelee.
Ilkka on käyttänyt Omahoitoa siitä asti, kun
palvelu tuli saataville. Ensimmäinen rekisteröityminen aiheutti päänvaivaa, mutta sen jälkeen
kaikki on sujunut helposti ja hän on tykännyt
siitä, että voi hoitaa asioita itse netissä. Turha
edestakaisin soittelu vähenee.

• Nuorten liikuntaneuvonta

AIKUISET
• Ohjattuja kuntosaliryhmiä
• terveysliikuntaryhmiä

Tiesitkö, että…
… jo lähes 20 000 oululaista on rekisteröitynyt Oulunomahoito.fi:in.
…palvelua on otettu käyttöön vaiheittain
eri terveysasemilla vuodesta 2008 alkaen.
…asiointi tapahtuu verkkopankkitunnuksilla ja tietojen luottamuksellisuus on
verrattavissa vastaanottokäyntiin.

Sosiaalipalvelut mukaan
Toistaiseksi verkkosivusto on ollut varsin terveyspainotteinen, mutta jatkossa luvassa on
myös sosiaalipuolen palveluja. Esimerkiksi toimeentulotukihakemusten tilaa voi jo nyt tiedustella Omahoidon kautta tai kysyä askarruttavista
asioista lastenvalvojilta.
– Pohdimme jatkuvasti palveluja, joita asiakkaamme voisivat haluta hoitaa verkossa. Se
on nykyaikaa, että asioita voi hoitaa monipuolisesti, ei vain puhelimitse tiettyihin kellonaikoihin, Höttönen toteaa.
Milloin sitten kannattaa lähteä paikan päälle?
– Kiireellisissä asioissa. Nettipalvelu on tarkoitettu nimenomaan kiireettömien asioiden
hoitoon.

• vesiliikunta
• liikuntaneuvonta

IKÄÄNTYNEET
• kuntosaliryhmät,
kuntojumppa, asahiterveysliikunta, pilates
• liikuntaneuvonta
• pitkäaikaissairaiden liikunta

Osa palveluista on maksullisia. Tarkista ajantasainen
tieto ouka.fi:stä > liikunta ja ulkoilu tai tilaa
liikuntapalveluiden esite kotiisi.
Maija Ilkka hoitaa terveyttään Omahoito.fi:ssä ja kävelemällä.
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NUORET
• Action 13–18-vuotiaille

Katso
tilausohjeet
sivulta
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Mistä keksitte nimen Airnadette, Chateau Brutal?

Vuoden 2013 oululainen taiteilija Heli Slunga:

Ilma viuhumaan!

”Kirja kirjalta
paremmaksi”
teksti Samppa Haapio kuva Ilpo Vainionpää

Vuoden 2013 oululainen taiteilija,
runoilija Heli Slunga, aikoo
yhdistää ensi vuonna runoa
tanssiin, lauluun ja videoihin.

Kirjallisuus lähti vetämään paremmin
Ensi vuotta varten Slungalla on jo suunnitelmia valmiina.
– Haluan tuoda tai tehdä tänne hieman
erilaisia runotapahtumia kuin on totuttu
näkemään. Kevääksi järjestän Valveelle yhden
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Kuvaile esitystänne.

Tuhatpäisten yleisöjen edessä kiertävän Airnadetten
jäsenet jaksavat yhä esiintyä myös suihkussa
saippuapalalle.

Se on kuin rock’n roll -musikaali playbackillä, täydennettynä koko
ilmainstrumenttien kirjolla ja muutamalla hiusharjalla. Hikoilemme paljon. Se on sekoitus rokkikeikkaa ja live-komediaa.

teksti Heini Santos
kuva Matias Partanen

Mikä tekee ilmakitaraperformanssista niin
kiehtovan?
Siinä on yleisö, mutta ei kitaraa. On tavallisempaa olla kitara,
mutta ei yleisöä.

runoillan ja kirjastolle runotyöpajan, kesällä ja syksyllä taas tekeillä on useampikin produktio yhdessä
muiden taiteen ammattilaisten kanssa. Minua kiinnostaa runon yhdistäminen eri taidemuotojen,
kuten tanssin, laulun ja videotaiteen, kanssa.
– Taiteilijavuoden rahoitus ja kulttuurilaitosyhteistyökumppanit mahdollistavat näiden asioiden
tekemisen isommassa mittakaavassa, mistä olen
erittäin kiitollinen. Ilman muuta aion käyttää tilaisuuden hyväkseni.
Heli Slunga kertoo, että hänelle on ollut aina selvää, että hän tekee elämäntyönsä taiteen parissa.

Tunnetaanko Oulun MM-kisat Ranskassa? Mitä ajattelit, kun kuulit tapahtumasta ensimmäisen kerran?
Kyllä tunnetaan! Näin itse tapahtumasta TV:ssä vuonna 2000, ja
olinkin meistä ensimmäinen, joka lähti Ouluun kilpailemaan. Voitettuaan maailmanmestaruuden Gunther Love kiersi lähes kaikissa
TV-ohjelmissa puhumassa tapahtumasta.

Millainen kokemus vierailu Oulussa on teille ollut?
Jotkut meistä ovat käyneet kisoissa vuodesta 2006 saakka, joten
on tarpeetonta selittää, että rakastamme sitä! Se on maailman
paras paikka harjoittaa yleismaailmallista outoutta. Tänä vuonna
teimme Ranskan Canal+:lle kisoista dokumentin, jossa kommentoimme esityksiä kuin urheilukisoja.

– Helsinkiläinen kaiken
nähnyt kyynisyys ei ulotu
tänne asti.

Mikä on viestinne faneille?
Fani on englanniksi sama kuin tuuletin. Toivomme Airnadetten
faneilta, että he viuhtoisivat enemmän ilmaa kuin tavalliset tuulettimet.

– Valitsin kuvataiteen ja kirjallisuuden välillä,
koska kirjallisuus lähti niin sanotusti ”vetämään
paremmin”. Tämän osaan, tätä rakastan, tässä
haluan tulla kirja kirjalta paremmaksi. Taiteilijavuonna aion panostaa erityisesti performatiiviseen
runouteen, joten kirjoittaminen jää hieman vähemmälle. Teen kirjoittamisen ja keikkojen lisäksi myös
esimerkiksi kolumneja ja toimitustyötä.

Ilmakitaran MM-kisojen innoittamana syntynyt,
kuudesta multi-instrumentalistista koostuva
Airnadette kapuaa lavalle tuhatpäisten ranskalaisyleisöjen eteen noin 60 kertaa vuodessa.

Avaa silmät kulttuuriympäristölle
Uuden Oulun kulttuuriympäristöohjelmassa näkyvät kuntalaisille
arvokkaat alueet ja rakennukset.

Rita-aukiontien sähkökaappien uudet vaatteet
Ritaharjun koulun toisen ja yhdeksännen
luokan oppilaat opettajineen kyllästyivät
alati töhrittyihin sähkökaappeihin ja päättivät nostaa ne uuteen eloon. Syntyi idea sähkökaappitaiteesta. Tutustu ohikulkiessasi tai
tee retki Ritaharjuun varta vasten. Vihjailivat
koululla, että saattavat innostua taiteilemaan niitä juhlavuoden aikana lisääkin.

K

teksti Meri Heikkilä kuva hannu kangas

L

apin läänistä, Tervolasta kotoisin
oleva runoilija Heli Slunga on Vuoden 2013 oululainen taiteilija. Tai tarkkaan ottaen hän on vuodenvaihteeseen saakka vielä kiiminkiläinen, oululainen Slungasta tulee vasta kuntaliitoksen myötä.
Kiiminkiin Heli Slunga asettui kahdeksan vuotta
sitten, mutta liikkuvaisena luonteena hän myöntää,
ettei hänellä ole päässyt muodostumaan erityisesti
kiiminkiläistä identiteettiä.
– Matkustelen työni vuoksi niin paljon, että
minulle on melkeinpä sama, missä kolkassa Suomea asuntoni sijaitsee. Kirjoja kirjoittaessa tarvitsen
ympärilleni rauhaa ja hiljaisuutta, jolloin on hyvä
vetäytyä kotimetsään. Toinen puoli tästä ammatista koostuu keikkailusta ja esiintymisestä, joten
olen opetellut olemaan kotonani vähän joka paikassa. Residenssityöskentelyä ulkomailla rakastan.
Kotimaisemiaan Heli Slunga kuvaa rauhallisiksi,
samoin kuin oululaista kulttuurielämääkin.
– Täällä eivät kissanristiäiset aiheuta levottomuutta ja impulsseja, koska niitä ei hirvittävästi
ole. Oululainen yleisö on kohteliasta esiintyjälle:
vaikka olisi kuinka tylsää, se vain istuu paikallaan
eikä ala edes puhua keskenään. Koska kaupunki on
pieni, sen kulttuuritoimijat huomioidaan ihan eri
tavalla esimerkiksi lehdistössä, jos vertaa vaikkapa
pääkaupunkiseutuun. Tämän näen hyvänä asiana
taiteilijavuoteni tapahtumien järjestämisten kannalta. Helsinkiläinen kaiken nähnyt kyynisyys ei
ulotu tänne asti.

Nimesimme yhtyeen Ranskan entisen ensimmäisen naisen Bernadette Chiracin mukaan, koska hän on tunnettu mahtavasta
kampauksestaan.

ulttuuriympäristöä on
kaikki, mikä on syntynyt
ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa, kertoo projektisuunnittelija ja arkkitehti Riitta Kosonen.
Kulttuuriympäristöt jaotellaan kulttuurimaisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kiinteisiin muinaisjäänteisiin.
Niitä ovat esimerkiksi kaupunkimaisema
Oulun suistoalueella, kylät, rakennukset, sillat, puistot, hautausmaat, muinaisten asumusten paikat ja vaikkapa
tervahaudat.

Uuden Oulun kulttuuriympäristöohjelma on linjaus ympäristön tärkeimmistä ominaispiirteistä, niiden hoidosta
ja hyödyntämisestä. Se valmistuu vuoden 2013 alussa, ja sitä on pohjustettu
kunta- ja koulukeskusteluilla, joissa
on kartoitettu kuntalaisille tärkeitä
kulttuuriympäristökohteita.
– Kuntalaiset kokivat arvokkaaksi erityisesti jokivarsien ja merenrannan läheiset alueet. Lisäksi keskusteluissa nousi
esiin aivan uusiakin kohteita, Kosonen
iloitsee.

Kulttuurikohteita kartalla
sivulla
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Historia näkyväksi
Kososen mukaan kulttuuriympäristöt
säilyvät parhaiten, kun niissä jatketaan
sitä toimintaa, joka ne on luonutkin. Esimerkiksi perinteinen maaseutumaisema
voidaan säilyttää harjoittamalla perinteistä maataloutta. Toinen vaihtoehto on
kohteiden aktiivinen hoito, missä myös
tavallisten kuntalaisten rooli korostuu.
– Oulun kulttuuriympäristöillä on
runsaasti potentiaalia, koska meillä on
rikas historia ja monipuolinen ympäristö.
Nyt tulisikin pohtia, miten kaikki tämä

saataisiin näkyväksi, kun liikumme kaupungilla ja kylillä, Kosonen kehottaa.
– Esimerkiksi kirkot tunnistetaan,
ja niitä poiketaan katsomaan. Monesti
kylissä ja kaupungeissa olisi paljon muitakin arvokkaita ja mielenkiintoisia kohteita, joita ei vain huomata tai tiedetä.
Kosonen ehdottaakin, että kulttuuriympäristöjä voisi käydä katsomassa vaikkapa teemoittain. Mielenkiintoisia tutustumiskohteita voisivat olla esimerkiksi
teollisuuden ympäristöt, koulut tai eri
aikakausien terveydenhoitoon liittyvät
rakennukset.
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teksti Terhi Rauhala kuvat Juha Sarkkinen, Jukka-Pekka Moilanen

Yli-Ii
Hannu Lahdenperä:
Oulunsalo
Timo Hirvonen:

Kiiminki, Jäälin kylä
Arja Aula-Matila:

Palasin vuosikymmen sitten tänne kotitilaa hoitamaan. Sopivasti hälinästä syrjään,
vaan ei liian kauas. Talvisin SM-tason porokisat tuovat väkeä etelästä asti.

Tulin tänne suoraan synnytyslaitokselta vuonna -38. Ammattikalastajalle ei parempaa paikkaa olekaan. Ja tätä arvostaa
moni muukin: väki on lisääntynyt paljon.

Olen ylpeä Jäälin kyläläinen jo seitsemättä vuotta. Marja- ja jäkälämetsät ja
uimalammet ovat vieressä. ”Kuin Lappiin
tulisi”, sanoi ystäväni näistä maisemista.

Toppilansalmi
Karin Kontturi:

Karin K
Toppilanontturi leikkika
veri
salmella
1930-luvunssa kanssa
n lopull
a.

Yli 50 vuoden jälkeen palasin kotimaisemiin. Lapsena kuljin kouluun Toppilansalmen rataa pitkin Tuiraan asti. Lapsuusmiljöö on säilynyt niin kuin sen muistan.

Kotini on täällä
Mikä asuinalueessasi on parasta?
Tiivistä se tekstiviestiin eli 160
merkkiin. Seitsemän tyytyväistä
uuden Oulun asukasta kertoo
napakasti kotipaikastaan.

Kaakkuri
Heidi Karivuo:

Haukipudas, Kellon kylä
Leena Ahonen:
Nokela
Heikki Keränen:
Tämä oli koti heti: paljon puistoja, vanhoja taloja, ei läpikulkuliikennettä. Keinupuiston isossa kiikussa saa törkeät
vauhdit. Siihen on pakko päästä itsekin.
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Kotimme valmistui reilu vuosi
sitten. Täällä riittää lenkkipolkuja: ei tarvitse samoja teitä
juosta joka päivä. Yhteydet
ovat hyvät, kun moottoritie
on lähellä.

Tulin miehen matkassa 38 vuotta sitten.
Kiinnyin meren läheisyyteen, alueen avaruuteen sekä Kiviniemen kalastajien tuoreeseen kalaan ja vanhan ajan tunnelmaan.
Kuvassa Heikki Keränen ja Eemeli, Minttu Vartiainen ja Sohvi.

Kuvassa Marja, Hannu ja Enni Lahdenperä.

Kuvassa Veikko, Heidi ja Urho Karivuo.
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about Oulu

Stop by Byström’s

T

hroughout the year of 2013, we are
celebrating the merger of Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo, and
Yli-Ii. Find the complete calendar of
events at www.ouka.fi/juhlavuosi2013.
The grand opening and creation
of the new Oulu will take place in
an opening ceremony on December 31st, 2012. The
event will spread to all the merging municipalities,
where unique local characteristics will be celebrated
during the evening:
• Kiiminki at 6 p.m, Kiimu center, Honkimaa
• Haukipudas at 6.30 p.m, in front of the Haukipudas town hall
• Oulunsalo at 6 p.m, in front of the Oulunsalo
church
• Yli-Ii at 6 p.m, main square in Yli-Ii
To top off the night at 8 p.m, there will be a celebration at the Raksila baseball stadium reflecting the
northern identity of Oulu. There will be a number of
performances and a showy finish in the form of fireworks.

Just arrived in Oulu/Finland?
Find information on life in Finland in several langu-

ages at www.infopankki.fi.
The city of Oulu serves you in English at www.ouka.fi/
english.
Oulu Expat City offers expatriates a full range of products and services for pre-departure, arrival and adjustment
stages. Services include help with documents and permissions, opportunities for business networking, guidance with
searching for schools, housing and language courses, and
Oulu news in English. For the complete list and contact
information, go to oulu.ouka.fi/english/moving/expatcity.htm

Get started with
a business
Time to release your inner entrepreneur?
Take a look at www.businessoulu.com for a
business planning guide, financing options
and other important information, or set up a
meeting with a personal advisor.
Counselling is available in English for
start-ups and business acceleration.

Immigrant NettiNappi

31st December 2012

Integration into the Finnish society takes time, and your
best tools are active participation and embracing the new
language and culture. NettiNappi is a helpful website that
provides information aimed at international youth living
in Finland.
www.nettinappi.fi/immigrant
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kuva päivi rücker

This Oulu 2013
magazine welcomes
you to the new
Oulu!

Oulu10 deals a full
hand of information
Oulu10 is as close as the closest

phone! Physically in downtown
Oulu, the public service desk provides advice on a wide range of matters related to the services offered by
the city. Housing issues, fishing and
parking permits, tickets to the city
theatre or Oulu Symphony, general
information about social, healthcare
and well-being services, or brochures,
maps and flyers on different events,
places and activities. You name it,
Oulu10 most likely knows something
about it.
In addition to the regular service
being available in Finnish or English,
native language advisors also help
customers in Chinese, Russian, Turkish and Thai.
Oulu10 -services
Torikatu 10
Tel: +358 8 558 558 00
Email: oulu10@ouka.fi
Opening hours
Mon–Thu 8.00–17.00
Fri 8.00–16.00
(Summer Mon–Fri 8.00–16.00)
Check out the hours for native language advisors online at www.ouka.fi/
oulu10/english

f Don’t forget to like Oulu10-palvelupiste on Facebook!
Haukipudas, Kiiminki, and Yli-Ii have
similar service desks operated by the
city of Oulu.

Byström’s House is a place
where youth, both locals and immigrants, can get help all from one
place. You can schedule a meeting or
just drop by to talk about life management issues concerning for example
health, drugs, sports, free time, housing, financial issues, or finding
schools or work. Advisors with standby hours assist in case of personal
emergencies.
Youth café Bysis is for youth under 18,
and it operates in the same building.

Viva Villa Victor!
The Villa Victor international activity centre provides activities for
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Good to know

immigrants and Finns living in Oulu. At Villa Victor you can participate in
informative events and courses for immigrants in Finnish, as well as clubs,
celebrations and cultural events for people interested in all things international. Further details on all the events can be found on the website.
Villa Victor is a place where you can stop by to use a computer free of
charge, read newspapers and magazines in several languages, play various
musical instruments, watch TV or attend other activities if you wish.
Villa Victor
Kirkkokatu 54, 90120 Oulu
Email: kvtoimintakeskus@ouka.fi
oulu.ouka.fi/villavictor/english/

Kirjoita tekstiviesti ESITE X
ETUNIMI SUKUNIMI KATUOSOITE
POSTITOIMIPAIKKA, jossa X on
haluamasi esitteen numerokoodi. Jos
tilaat useampia esitteitä, lisää esitettä
vastaava numerokoodi tekstiviestiin.
Jokaiselle esitteelle on oma numerokoodinsa. Muista välilyönti sanojen välissä.

Tilattavat esitteet / Brochures:

1.

City-opas / kartta
(Oulu city map)

9.

2.

Oulu – Guide 2013
-matkailuesite

9E. Youth Information and
Counselling Centre Nappi

Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi

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

10. Kaupunginorkesterin ohjelma
(Programme for Oulu
Symphony Orcherstra)

19.	Liikuntapalvelut
(Activity and Sport Services)
21. Turkansaaren ulkomuseo

2D. Oulu – Guide 2013
-tourismus prospekt

11. Teatterilehti TeatteriOulu
(Oulu City Theatre Brochure
TeatteriOulu)

2R. Oulu – Guide 2013
-туризм проспект

12. Kulttuurilehti Rumputus
(Culture News Rumputus)

23. Oulu-yleisesite Kaupunkielämää

3.

13. OuluOn Magazine – lehti
Oulun seudun matkailutarjonnasta

24.	Linja-auton reittikartta
(Route Map for Buses)

2E. Oulu – Guide 2013
-travel brochure
2S. Oulu – Guide 2013
-reseguide

Nallikari Camping/Suomi

3E. Nallikari Camping/English
4.

Tietomaa

4E. Science Centre Tietomaa
5.

Oulun hyvinvointipalvelut (Oulu Social and Health
Services)

14. Oulun taidemuseo OMAn
näyttelykalenteri
14E. Oulu Museum of Art’s
exhibition programme

20. Pyörätiekartta
22. Koiraopas Koiruuksia
(Guide for Dog Owners)
23E. Oulu – People and the City

25. Oulun jäteopas
(Waste Management of Oulu)
26. Pohjois-Pohjanmaan museo
27. Oulun Veden asiakastiedote
H2OULU

6.

Päivähoito oululaisittain
(Day Care Services in Oulu)

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

7.

Oulussa koulussa –
perusopetuksen opas

16.	Valveaika Extra – Lasten ja
nuorten tapahtumat Valveella

28

Nuorisopalvelut

17. 	Verkkopalveluja käytössäsi/
Kirjastoesite (Library Services)

30 	Viljelyesite

8.

8E. Youth services

27E. Oulu Waterworks Bulletin
H2OULU
Kalastusesite

29 	Veneilyesite
31

Juhlavuoden ohjelmaesite

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: Jos haluat tilata Liikuntapalvelut-esitteen, Nuorisopalvelut-esitteen ja Oulun jäteoppaan, lähetä tekstiviesti: ESITE 19 8 27 MATTI MEIKÄLÄINEN POSTIKUJA 1A2 90100 OULU numeroon: 173 174
EXAMPLE: The ordering of Liikuntapalvelut (Activity and Sports Services)
-brochure, Youth services -brochure and
Oulun jäteopas (Waste Management of
Oulu) -brochure: ESITE 19 8E 27 FIRST
NAME LAST NAME ADDRESS
(e.g. POSTIKUJA 1A2 90100 OULU) You
can send the text message to the following number: 173 174.
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