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Oulu ponnistaa
tulevaisuuteen
itseensä luottaen
Oulu päätti syksyllä 2005 linjauksista ja toimenpidekokonaisuuksista, joilla kaupungin kehittämistä ohjataan lähivuosina haluttuun suuntaan. Samalla määriteltiin kaupungin näkemys ja
kaupunginvaltuuston tahdon ilmaus siitä, millaiseksi se haluaa Oulua kehittää. Sen näkemyksen
mukaisesti koko yhteisö ja organisaatio toimii.
Oulu haluaa olla Suomen ja myös koko pohjoisen Euroopan elinvoimaisin kaupunki vuonna
2015: Oulu haluaa olla ykkönen.
Kaupunkistrategian keskeinen tavoite on luoda hyvä, houkutteleva ja viihtyisä elinympäristö
ja tarjota Suomen kehittyneimmät palvelut. Palvelutuotannon kehittämishaasteet edellyttävät
tietysti vahvaa taloudellista pohjaa.
Tavoitteena on kehittää seudun olot sellaisiksi, että huippuyritykset ja huippuosaajat viihtyvät. Tavoitteena on kaupunkiyhteisö, joka koostuu moniarvoisista ja suvaitsevista asukkaista,
osaamisesta ja kyvykkyydestä sekä viihtyisästä ja turvallisesta ympäristöstä.
Kehittämistyötä ohjaaviksi arvoiksi on valittu luovuus ja rohkeus, yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus.
Tervetuloa rakentamaan kanssamme Suomen ykköskaupunkia!

Kari Nenonen
kaupunginjohtaja

Luovuus
Rohkeus
Yhteisöllisyys
Suvaitsevaisuus

Visio Arvot
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Oulu on pohjoisen Euroopan elinvoimaisin kaupunkiyhteisö, jossa
on asukkaiden tarpeista lähtevät
Suomen kehittyneimmät palvelut
ja tasapainoinen talous.
Oulu on ihmisten ja yritysten maailmanlaajuisesti verkostoitunut
kaupunki, joka muodostaa huippuosaamiseen perustuvan innovaatioympäristön eri toimijoille.
Oulu on kansainvälinen, monikulttuurinen, suvaitsevainen ja
viihtyisä kaupunki.

Kerro viidellä sanalla, kuka olet.

”Kova kalamies Oulusta,
kelpo kokkikin!”
Muun muassa TV:stä tuttu
makupalakokki, oululainen
Janne Pekkala vannoo kotiruuan
nimeen. Oulusta löytyy omia
perinneruokia, joihin kannattaa
tutustua ennakkoluulottomasti.

Rössypotut
(4-6 hengelle)
350 g rössyä
250 g siankylkeä kuutioina
1 l vettä
1,2 kg perunoita
1 sipuli
lihalientä
maustepippuria
suolaa
1. Ruskista siankylkikuutiot kattilassa.
2. Lisää vesi, mausteet, lihaliemi ja kypsennä
hetki.
3. Lohko kuoritut perunat ja lisää kattilaan.
Kiehuta hiljalleen, kunnes perunat ovat kypsiä.
4. Lopuksi lisää kuutioitu rössy ja tarkista maku.
Annostele lautasille ja tarjoile esimerkiksi
puolukkahillon ja tuoreen ohrarieskan kanssa.

- Kaiken kaikkiaan olen kotiruuan ystävä. Työn puolesta, kun
joudun reissaamaan aika paljon
ympäri Suomea ja asun paljon
hotelleissa ja niin-näin-noin,
niin alkaa ne hotellien ravintolaruuat kyllästyttää, kertoo Janne
Pekkala.
Mutta mikä on maailman
oululaisin ruoka? Pekkala ei vastausta pitkään mieti: rössypottu
ja rieska.

Ohrarieska
(3 rieskaa)
5 dl maitoa
1 tl suolaa
1 dl vehnäjauhoja
7 dl ohrajauhoja
1. Sekoita suola kylmään maitoon.
2. Lisää ohra- ja vehnäjauhot ensin puuhaarukalla. Tasoita taikina vielä käsin sekoittaen.
Taikina saa olla pehmeää, mutta leivottavaa.
3. Leivo taikinasta kolme pyöreää 0,5 cm:n paksuista rieskaa ja pistele niihin haarukalla
reikiä.
4. Paista rieskat 300 °C:ssa n. 5 minuuttia.
5. Kääri valmiit rieskat leivinliinan sisään
pehmenemään.

Jos olisit keittiöväline, mikä olisit?
- Sanotaanko vaikka,
että maistelulusikka.
Se käy niin monessa
paikassa.

Lohisoppa
(4-6 hengelle)

Kuva: Juha Sarkkinen

- En minä hirveästi ole esimerkiksi
rössypottuun muualla Suomessa törmäillyt,
vaikka kylläkin sentyylisiä ruokia on paljon.
Rieska on täällä Oulun seudulla niin ohutta
kuin mitä se on ja tehdään ohrasta. Ei tarvitse mennä kuin tuonne Koillismaalle, kun se
on jo paljon paksumpaa. Ohut ohrarieska on
kyllä tosi oululaista, perustelee Pekkala.
Rössypotut. Mitä ihmettä?! Jos oulu-suomi-oulu-sanakirja olisi olemassa, määrittäisi se sanan ”rössypottu” veripaltusta ja
perunoista tehdyksi keitoksi. Hmm? Pekkala
takaa, että rössypotut ovat ”mmmahtava
mmmakunautinto, jossa perinteet kohtaavat
nykypäivän”. Löytyväthän ne edelleen oululaisten koulujen ja päiväkotienkin ruokalistalta.
Parasta Oulussa on leppoisan kokin
mukaan koko Suomea ajatellen keskeinen sijainti, sopiva koko sekä mukavat ja

välittömät ihmiset. Ja onhan Oulu myös vireä
musiikkikaupunki, ennen kaikkea!
Luontokin on Oulussa lähellä. Innokas
kalamies käy vapaa-aikanaan perhostelemassa, ovathan hyvät perhokalastuspaikat
kivenheiton päässä. Kokki-kalamies harrastaa myös kaupungilla hengailua.
- Varsinkin kesällä kaupunki on kiva
paikka hengailla ihan muuten vaan, vaikkei
olisikaan mitään tekemistä.
Uuden oululaisen Pekkala veisi ehdottomasti kauppahalliin ostamaan oululaisia
perinneherkkuja ja tietenkin - Höyhtyän
Grillille syömään Kärkkäreitä. Siis mitä!?
- Käristemakkaroita sanotaan täällä
Oulussa Kärkkäreiksi, suomentaa Pekkala.
Niinpä niin. Oulu on aina Oulu! : )

600 g lohta
0,5 l vettä
1,2 kg perunoita
maustepippuria
kalaliemijauhetta
1 sipuli
suolaa
2,5 dl vispikermaa
tilliä runsaasti
1. Kiehauta vesi, lisää kalaliemi ja mausteet.
2. Lisää joukkoon silputtu sipuli ja perunalohkot.
Anna kiehua melkein kypsäksi.
3. Kuutioi lohi ja jatka hauduttamista, kunnes
kala on kypsää.
4. Lopuksi lisää kerma ja tilli ja tarkista maku.
Tarjoile lohisopan seurana esimerkiksi täysjyväruisleipää.

Tyrnikastike
(4-6 hengelle)
3 dl tyrnimehua
3 dl vettä
3/4 dl sokeria
1 rkl perunajauhoja
1. Sekoita perunajauhot 0,5 dl:aan kylmää vettä.
Kaada seos kattilaan ja lisää loput 2,5 dl
vedestä sekä tyrnimehu.
2. Kiehauta liemi koko ajan sekoittaen.
3. Lisää sokeri.
Kastike maistuu esimerkiksi vaniljajäätelön
ja lettujen kanssa.
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Nukketeatteri Akseli Klonkin esityksessä jännitys ja hauskuus tempaavat
kaikenikäiset katsojat mukaansa.
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Tervetuloa Oulu Sinfonian
konserttiin!
Kuva: Olavi Sariola

Oulun kaupungin orkesteri Oulu Sinfonia on
yksi Suomen merkittävimmistä sinfoniaorkestereista. Lähes 60 soittajan orkesterin
toimintaa vetää ja kehittää nuori ja innovatiivinen mieskolmikko Dmitri ”Dima” Slobodeniuk - Samu Forsblom - Jaakko Kuusisto.
Oulu Sinfonian levytykset ovat niittäneet
mainetta ja kunniaa, kapellimestarit ja solistivieraat edustavat alansa huippua.
Uutena oululaisena et ehkä ajatellut
kulttuurilaitoksien tasoa uutta asuinpaikkaasi valitessasi. Meillä vanhoilla oululaisilla on
kuitenkin vahva usko siihen, että uudet kaupunkilaiset ovat kehityksen kärjessä myös
musiikkiasioissa. Oululla on varaa ja syytä
kehittyä eurooppalaiseksi kulttuuripääkaupungiksi.
Oulussa on aina ajateltu, että täällä ei
passaa olla muita huonompi eikä haittaa,
jos on vaikka parempi. Yliopisto, teknologiabuumi ja erikoiset kulttuuriharrastukset,
esimerkiksi mieskuoro Huutajat ovat saaneet
täällä hyvän kasvualustan. Etäisyys pääkaupunkiseudusta on ollut jopa eduksi. Terve
maanläheisyys ja luonnonmukaisuus ovat
monien kaupunkiin muuttaneiden voimavara.
Olit sitten elävän klassisen musiikin
suurkuluttaja tai vasta löytämässä sen,
Oulu Sinfonia toivottaa Sinut tervetulleeksi
konserttiin. Korkeatasoinen ohjelmistomme
takaa unohtumattoman musiikkielämyksen.
Konserteissa käyminen on myös hyvä tapa
tavata tuttuja ja viihtyä yhdessä, yhä useammin se on myös koko perheen tapahtuma.
Meininki on rento, mutta asiallinen - pukupakkoa ei ole.
Madetojan sali on oululaisten ylpeys.
Siellä kuulee kunnon aplodit ja osataan
siellä huhkastakin!
Oulu Sinfonian kannatusyhdistys Orkesterin
Pulssi ry:n puolesta,
Heikki Laitinen

Ps. Kaupunkilaisena voit tukea orkesterin
toimintaa Orkesterin Pulssi
-kannatusyhdistyksessä, joka on kerännyt
huomattavia rahasummia orkesterin levytystoimintaan ja vaikuttanut uusien vakanssien
saamiseen. Järjestämme konserttien esittelytilaisuuksia, konserttimatkoja ja muuta
mukavaa. Meidät löydät Madetojan salin

aulasta orkesterin tuotteiden myyntipöydän
ääreltä. Tervetuloa juttelemaan!

Katsasta ohjelmatarjonta
www.oulusinfonia.ﬁ
tai hae käsiohjelma Madetojan salista
Lintulammentie 1-3

Konsertista virkistystä arkeen
Musiikki on ollut osa Tuulikki ja Ilkka Kronqvistin elämää jo pitkään, Oulu Sinfonian
kausilippu heillä on ollut vuodesta 1980
lähtien. Pariskunnan yhteinen klassisen
musiikin harrastus sai alkunsa jo opiskeluaikoina.
Kronqvistit nauttivat Oulu Sinfonian
kausikonserteista yleensä aina, kun sellainen järjestetään. Syyskauden aikana konsertteja on yleensä ollut viidestä seitsemään,
kevätkaudella useampi. Kronqvistit tapaavat
konserteissa ystäviä, he ovat tutustuneet
myös muihin konsertissa kävijöihin.
- Oulu Sinfonian ohjelmatarjonta on
hyvin monipuolinen ja vaihteleva. Esimerkiksi syksyn 2005 ohjelmatarjontaan olen hyvin
tyytyväinen. Erityisesti minua ilahdutti nuorille säveltäjille annettu mahdollisuus tuoda
omaa tuotantoaan esiin, kiittelee Tuulikki
Kronqvist.
Yhden monista mieleen painuneista Oulu
Sinfonian tarjoamista musiikkielämyksistä
Tuulikki Kronqvist nimeää Mikko Heiniön 2.
sinfonian. Orkesterin Pulssi ry järjesti ennen
konserttia esittelytilaisuuden, jossa säveltäjä kertoi teoksensa synnystä ja yhteistyöstä
runoilija Lassi Nummen kanssa.
Jo neljännesvuosisadan ajan konserteissa viihtyneet Kronqvistit ovat ylpeitä omasta
orkesteristaan. Oulu Sinfonia ottaa hyvin
paikkansa kansallisessa ja kansainvälisessäkin joukossa.

Lasten- ja nuortenkulttuurikaupunki Oulu
Jännittäviä elokuvaseikkailuja, mukaansa tempaavia tarinoita. Pikkuruisia tanssiaskeleita,
vauhdikkaita musavideoita. Lasten- ja nuorten kulttuurifestivaalit kukoistavat Oulussa! Oulu on
lasten- ja nuortenkulttuurin edelläkävijä.

Kuva: Index Open SKOY

Kausilippuja myydään
Oulun lippupisteessä
puh. (08) 558 47 600
Kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2

Lastenkulttuuri sekä lapsille ja nuorille
suunnatut kulttuuripalvelut ovat tärkeä osa
oululaista toimintaa ja oululaisten elämää.
Lastenkulttuuria on määrätietoisesti kehitetty yli kaksi vuosikymmentä ja se on
merkittävä osa kaikkien Oulun kaupungin
kuuden oman kulttuurilaitoksen ja muiden
toimijoiden toimintaa.
Oulussa järjestetään ympäri vuoden
korkeatasoisia kansainvälisiä tai valtakunnallisia festivaaleja lapsille ja nuorille.
Tapahtumien ketjun aloittaa helmikuussa
Lasten ja nuorten kansainväliset teatteripäivät yhdessä Lasten ja nuorten valtakunnallisten sanataidepäivien kanssa ja myöhemmin
keväällä vuorossa on Arktiset Askeleet
-tanssitapahtuma.
Syyskauden aloittaa Oulun Musiikkivideofestivaali, joka innostaa vuosittain
tuhansia nuoria musiikkielokuvien ja musiikkivideoiden ystäviä. Myöhemmin syksyllä
keskitytään nukketeatteriin Nukketeatteri
Akseli Klonkin järjestämässä Kesäaika päättyy -tapahtumassa. Festivaalivuoden päättää
aina Oulun kansainvälinen lastenelokuvien
festivaali.
Oulun taidekoulu ja Oulun konservatorio
huolehtivat monipuolisesti lasten taidekasva-

tuksesta. Nuoriso- ja kulttuurikeskus
Nukussa toimivat Nukun Elokuvakoulu ja
Nukun Sanataidekoulu järjestävät ohjausta,
työpajoja ja kerhoja lapsille ja nuorille alle
kouluikäisistä alkaen. Nuoriso- ja kulttuurikeskus Nuku rakentaa yhteistyötä koulun ja
kulttuurin välille ja toiminnassa ovat mukana
kulttuurilaitosten ohella myös monet eri
taiteenalojen yhdistykset ja yhteisöt.

Kuva: NUKU

ja toiveet kulkevat. Kaikki 9.-luokkalaiset
saavat Oulussa Kulttuuripassin, joka toimii
alennus- tai vapaakorttina kulttuuritapahtumiin.
Yhteistoiminnan rakentaminen myös
päivähoidon ja kulttuuritoimijoiden välille on
aloitettu ja varhaiskasvatukseen on tulossa
omat kulttuurin opetussuunnitelmat.

Kulttuuriopetussuunnitelmat
kouluihin
Ensimmäisenä Suomessa Oulun kaupungin
opetustoimi on päättänyt, että kaikki koulut
tekevät omat kulttuurinopetussuunnitelmansa. Ensimmäiset kaikkien koulujen suunnitelmat valmistuivat vuoden 2005 aikana ja
niistä laaditun selvityksen perusteella koulujen ja kulttuuritoiminnan välistä yhteistyötä
tulevina vuosina kehitetään niin, että taide ja
kulttuuri tulevat osaksi kaikkien oululaisten
lasten ja nuorten arkea kouluissa.
Kouluilla toimii kulttuuriopettajien
verkosto ja myös nuorten omat näkemykset
tulevat kuulluiksi kulttuuriagenttien välityksellä. Kulttuuriagentit ovat vapaaehtoisia 9.
luokkien oppilaita, joiden välityksellä tiedot

Kuva: Katri Laiho

Hintan koulun kolmasluokkalaiset Arkkitehtuuri-animaatiotyöpajassa opettaja Arto
Aitan opastuksella.

Lisätietoa nuoriso- ja
kulttuurikeskus Nukusta:
www.oulu.ouka.ﬁ/nukukeskus
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Tietoyhteiskunnan aakkoset

Varmasti vaivatonta &
melkein maksutonta*)!
Lataa Oulun kaupungin matkapuhelinpalvelut keskitetysti kännykkääsi!
•
•
•
•
•

Kirjaston hakupalvelut
Karttahaku
Hiihtolatujen ylläpitotiedot
Bussiaikataulut
Ja paljon muuta!

Kuva: Niina Teräslahti

*) maksat vain GPRS-datayhteydestä

Oulun kaupungin 400-vuotissyntymäpäivälahja oululaisille on Taito Oulu
400 –ohjelma. Se tuo sähköisen asioinnin kaikkien ulottuville ja tarjoaa
langattoman internetyhteyden sinne,
missä ihmisetkin ovat.

Jos tietokoneen käyttö ei ole vielä tullut tutuksi, viimeistään nyt on aika päivittää tiedot
ja taidot! Taito Oulu 400 –ohjelman työntekijät opastavat tietotekniikkaan liittyvissä
kysymyksissä. Henkilökohtaista neuvontaa
tai ryhmäohjausta annetaan kunnan asiakaspalvelupisteissä, joita on mm. pääkirjastossa, kumppanuuskeskuksessa ja kansainvälisestä kulttuurikeskus Toppeliuksessa sekä
asukas- ja nuorisotuvissa.
Kansalaisvalmennuksen tavoitteena on,
että kaikki oululaiset saavat tasavertaiset
lähtökohdat käyttää sähköisiä palveluita.
Oululaisille hankitaan maksuttomia yleisöpäätteitä sähköiseen asiointiin ja internetin
käyttöön. Jokainen oululainen saa myös
henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen ja
-tilin rakenteilla olevan kuntalaisportaalin
yhteyteen, joka tulee myös toimimaan ovena
muille kaupungin verkkopalveluille.

Langattomasti läppärillä
Oululaisille ja vierailijoille tarkoitettu avoin
kansalaisverkko PanOULU perustuu yli 270
WLAN-tukiasemaan, jotka tuovat langattoman internetyhteyden ihmisten ilmoille,
lähinnä ydinkeskustaan, yliopiston ja
ammattikorkeakoulun kampusalueille sekä
tulevaisuudessa esimerkiksi lähiöiden nuorisotiloihin ja urheilukeskuksiin.
WLAN-verkkokortilla varustetulla kannettavalla tietokoneella voi hyödyntää internetin peruspalveluita maksutta ydinkeskustan
kirjastoissa, kahviloissa ja ravintoloissa
sekä tietyissä Oulun kaupungin julkisissa
tiloissa. Sisätiloissa toimiva langaton yhteys
ilmoitetaan omalla merkillään. PanOULUverkkoa laajennetaan vuoden 2007 loppuun
mennessä 400 uudella tukiasemalla, jolloin
myös kaikki ulkokuuluvuusalueet tullaan
merkitsemään tukiasemasta kertovin kyltein.

Tapahtumia ja kampanjoita
Kuva: Niina Teräslahti

Oululaisia innostetaan käyttämään verkkopalveluita ja avointa kansalaisverkkoa lukui-

silla seuraavien vuosien aikana järjestettävillä tapahtumilla ja kampanjoilla. Avoimella
mobiilisovelluskilpailulla ideoidaan uusia
langattomia palveluita, joita oululaiset toivovat käyttöönsä. Myös nuorisotoimen kanssa
tehtävää yhteistyötä tiivistetään.
Tapahtumia järjestävät kaupungin eri
hallintokunnat yhteistyössä muun muassa
Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoa:
www.ouka.ﬁ/taito
Taito Oulu 400 -ohjelman toimisto:
Kirkkokatu 18, 6. krs
TAITO Oulu 400 -ohjelman auttava puhelin
(08) 558 41 626, 044 703 1626
neuvonta@panoulu.net

Katso ohjeet sovelluksen lataamiseen:
www.ouka.ﬁ/moppiili

Tavoitteena on, että kaikki
oululaiset saavat tasavertaiset lähtökohdat käyttää
sähköisiä palveluita.

Kirjasto verkossa
Oulun kaupungin pääkirjastossa sekä Kaijonharjun kirjastossa toimii langaton lähiverkko,
joka tarjoaa maksuttoman Internet-yhteyden. Muihin kirjastoihin langaton verkko
rakennetaan vuoden 2006 aikana. Palvelun
käyttämiseen tarvitaan WLAN-yhteensopiva
tietokone, kämmenmikro tai puhelin. Kirjastossa käyvien käytössä on tavallisten pöytäkoneiden lisäksi kannettavia tietokoneita,
joissa on sekä netti että hyötyohjelmia.
Kirjaston verkkopalveluiden myötä
kirjaston kokoelmat ovat saatavilla ajasta ja
paikasta riippumatta. Verkkokirjastossa voi
selata kirjaston kokoelmia, varata aineistoa
ja uusia lainoja. Uutuuksien hakuehtojen
avulla voi kiinnostuksensa mukaan seurata
kirjastoon hankittua aineistoa, virtuaalihyllyihin voi luoda omat kokoelmat. Varausten
noutoilmoitukset ja myöhästymiskehotukset
on mahdollista saada tekstiviestinä, lähesty-

västä eräpäivästä voidaan muistuttaa myös
sähköpostitse.
Verkkokirjastoa voi käyttää myös matkapuhelimilla, joissa on nettiyhteys.

Lisää kirjastoista:
www.ouka.ﬁ/kirjasto
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Touhua ja tohinaa
päiväkotiryhmille
ja lapsiperheille

Mobiilioppiminen – havaintoja ja
oppimista tutulla välineellä
Oppilaat ovat myös itse kehittäneet
muita tapoja hyödyntää kamerapuhelinta
koulussa. Kuvaamataidon tunnilla kamerapuhelimella otettu havaintokuva auttaa
piirtämisessä. Välitunnilla vanhanajan
piilosleikki ei välty uusilta vivahteilta, kun
piileskelijät saavat vihjeitä puhelimeensa.
Myös leikkimielinen kuvasota kielii lasten
kekseliäisyydestä ja ennakkoluulottomuudesta.

Kuva: Alakööki

Lisätietoja
päivähoidosta:
www.oulu.ouka.ﬁ/sote/paivahoito
Tarkista oma palvelualueesi sivulta 15!

MOOP kaikkiin kouluihin

1. palvelualue palveluyksikköpäällikkö
Liisi Puolanne, puh. 558 45 335
2. palvelualue palveluyksikköpäällikkö
Leena Karvo, puh. 558 45 315
3. palvelualue palveluyksikköpäällikkö
Ulla Rissanen, puh. 558 45 302.

Kokeilu jatkuu vuoden 2006 loppuun. Jäljellä
olevana aikana luodaan toimintakulttuuria,
joka mahdollistaa MOOPin käytön myös
muissa oululaisissa kouluissa. Tavoitteena
on hankkia oppimateriaalikeskuksen käyttöön puhelimia, jotta kaikki koulut saavat
mahdollisuuden laatia ja kokeilla tehtäväratoja. Kun itse väline saadaan tutuksi,
voidaan keskittyä itse opetuksen pedagogiseen suunnitteluun paremmin.
- MOOP-ympäristön tavoitteena on
kehittyä havaintojenkeruutyövälineestä oppimisen avustajaksi ja olla laajennettavissa
myös kodin ja koulun välisen yhteistyön
kanavaksi. Sen käyttö opettaa entistä
parempia valmiuksia tulevaisuuden vastuulliseksi tietoyhteiskunnan kansalaiseksi,
visioi Mattila.

Kuva: Alakööki

Ainolan puistossa ruskeassa ”piparkakkutalossa” toimiva Oulun kaupungin päivähoito- ja perhetyön yksikkö Alakööki
suunnittelee ja järjestää elämyksellistä
toimintaa päivähoitoyksiköiden lapsiryhmille sekä oululaisille lapsiperheille.
Kaupungin ja yksityisten päivähoitoyksiköiden ryhmille Alakööki tarjoaa tutustumiskäyntejä ja toimintaa yhteistyössä
kaupungin eri kulttuurilaitosten ynnä
muiden tahojen kanssa. Kesäisin se järjestää
ja valvoo kaupungin ohjattua leikkipuistotoimintaa. Alaköökissä työskentelee kaksi
lastentarhanopettajaa.
Alakööki tarjoaa toimintaa myös päivähoidon ulkopuolella oleville perheille, joissa
on alle kouluikäisiä lapsia. Neljävuotiaan
Matiaksen äiti Jaana Blomberg huomasi
Rumputus-lehdestä Alaköökin ilmoituksen,
kiinnostui toiminnasta ja ilmoitti heidät
mukaan.
- Alakööki tarjoaa meille toiminnallisia ja
elämyksellisiä tuokioita, joista nauttii lasten
ohella myös aikuinen. Se tuo piristystä
arkeen, kertoo Jaana Blomberg.
Alakööki järjestää perheille toimintaa
kerran kuukaudessa. Jaana Blomberg ja Matias osallistuvatkin toimintaan aina, kun sitä
on tarjolla. Äiti Blombergin mukaan parasta
on lasten innostus ja eläytyminen erilaisilla
teemoilla järjestettyihin tuokioihin.
Toiminnasta tarttuu mukaan myös

hyödyllistä tietoa, esimerkiksi Jätejengi-nukketeatterin myötä karttuivat lasten tiedot
kierrätyksestä, Hupisaarten Helemen syysseikkailussa lapset tutustuivat Hupisaarten
luontoon ja tarkkailivat syksyn mukanaan
tuomia muutoksia luonnossa.
Neljävuotiaan Matiaksen mielestä
Alaköökin jutut ovat aina ”tosi kivoja” ja

Alaköökin tätien järjestämän tuokion jälkeen
vakiokysymys on: ”Milloin mennään seuraavan kerran Alaköökin tätien juttuihin?”. Isille
ja isosiskolle on aina paljon kivaa kerrottavaa kotona.
Oulun kaupungin päivähoidon järjestämään Alaköökin toimintaan osallistuminen
on maksutonta.

Oulussa
koulu on lähellä
Peruskoulu kuuluu asuinalueen peruspalveluihin. Oulun kaupunki on jaettu oppilasalueisiin: peruskoulun 1.-6. luokkien ja 7.-9.
luokkien kouluilla on omat oppilasalueensa.
Oppilaan koulu on se koulu, jonka oppilasalueella hän asuu. Kaikki oululaiset koululaiset saavat koulupaikan lähikoulustaan
tai oppilaan oman hakemuksen perusteella
jostain muusta koulusta. Oulun tiheä kouluverkko muodostuu 49 peruskoulusta.
Oulun opetustoimen kehittämisen tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi
voisi käydä koulua omassa lähikoulussaan.
Tämä edellyttää jatkuvaa erityisopetuksen
kehittämistä sekä alueiden toimijoiden, kuten koulujen, päiväkotien, terveydenhuollon,

seurakuntien ja kotien välistä yhteistyötä.
Myös kasvavan Oulun uusille asuinalueille tarvitaan koulutiloja. Ritaharju ja
Metsokangas saanevat seuraavaksi omat
koulunsa vuosikymmenen loppupuolella.
Uusien tilojen rakentamisen lisäksi joudutaan jatkuvasti tarkastelemaan nykyistä
kouluverkkoa ja tekemään siihen tarvittaessa muutoksia, jotta oppilaat ja tilat
kohtaavat mahdollisimman hyvin.

Lisätietoa kouluista:
www.edu.ouka.ﬁ
tiedottaja Satu Fränti, puh. (08) 558 49 011
satu.franti@ouka.ﬁ

“MOOP oppiminen on kivaa, kun
pääsee itse tutkimaan - ei tarvitse
pelkästään lukea ja opiskella kirjasta
asioita.”

Kuva: Pasi Mattila

Kamerapuhelimet valjastettiin oppimisvälineiksi kolmella oululaisella ala-asteella.

verkkoon. GPS-paikannin kertoo opettajalle
oppilaiden etenemisestä reitillä.

MOOPia eli mobiilia oppimisympäristöä testataan Korvensuoran, Patamäen ja Oulunlahden kouluissa. Perinteistä luokkamuotoista
oppimisympäristöä laajennettiin koulun
lähiympäristöön, jonka ilmiöitä oppilaat
tutkivat kamerapuhelimilla.
Uusi oppimisväline lisää yhteistoiminnallisuutta sekä oppilaiden ja opettajan välistä
vuorovaikutusta. Mobiilioppimisympäristö
perustuu tutkivaan oppimiseen, tiedonhankintaan ja -hallintaan sekä luovaan
ongelmanratkaisuun.
Opettajan ja oppilaiden MOOP-karttasovellukseen laatimat tehtäväradat pulmineen
ratkaistaan luonnossa. Kuva-, ääni-, videotai tekstimuotoiset vastaukset välitetään
kamerapuhelimen toiminnoilla koulun

Hauskaa ja
nykyaikaista!
Mobiilipäätelaitteiden etu on siinä, että
laitteet ovat mukana siellä, missä oppijat
työskentelevät. Kokeilusta saadun palautteen mukaan kamerapuhelin koetaan mielekkäänä ja motivoivana työkaluna. Oppilaiden
keskuudessa se on otettu hyvin vastaan.
Lapset ovat luontevia kännykän käyttäjiä.
- “Siistiä” tai oppilaiden kielellä “coolia”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Pasi
Mattila kysyttäessä, kuinka lapset suhtautuvat mobiilioppimisympäristöön. Erityisesti
haasteelliset tehtäväradat on koettu mielekkäinä. Oppimisvälinettä lapset kuvaavat
helppokäyttöiseksi.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Pasi Mattila
Oulun kaupunki / Korvensuoran koulu
pasi.mattila@ouka.ﬁ
044 703 9688

• MOOP on kehitetty yhteistyössä
Incode-ohjelmistokehitysyrityksen
ja Oulun kaupungin opetustoimen
kanssa.
• Kehitystyötä ovat tukeneet Nokia,
Elisa, Viestimaa sekä Maanmittaushallitus.
• Rahoittajana toimii Oulun lääninhallitus ja Oulun kaupunki.
• Kokeilu on Suomessa ensimmäinen
laatuaan ja käynnissä vuoden 2006
loppuun.
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Yhteistyöllä avaimet
elämässä
onnistumiseen!
Rinnakkaiseloa Talvikankaalla
Talvikankaan monitoimitalossa toimii päiväkoti, koulu ja nuorisotilat. Koulu tulee lapsille päiväkodin ja eskarin myötä tutuksi jo
varhain ja koululaiset voivat jatkaa nuorisotiloissa turvallista iltapäivää koulupäivän
jälkeen. Kokemukset monitoimitalosta ovat

hyvin myönteisiä, vastaavaa toimintaa on
Oulussa muutoinkin. Saman katon alla
toimiminen helpottaa yhteistyötä, myös tilat
ovat tehokkaasti kaikkien talossa toimivien
käytössä.
Korvensuoran koulun sivukouluna
toimiva Talvikankaan koulu on suunniteltu
alkuopetusluokkien käyttöön; 3. luokalla

Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus tarjoaa monipuolisia palveluja lapsille ja nuorille. Nuorisotyö
on ennaltaehkäisevää ammatillista kasvatustyötä, jolla tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Nuorisoasiainkeskuksen palveluja ovat koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, alueellinen nuorisotyö, työpajatoiminta sekä nuorten tiedotus- ja neuvontapalvelut. Koulujen loma-aikoina
järjestetään runsaasti leirejä ja kursseja, joihin oululaiset lapset ja nuoret voivat osallistua. Lisäksi
keskustan tuntumassa toimii kesäisin lasten liikennepuisto.

koulunkäynti jatkuu Korvensuoran tai Hönttämäen koulussa. Korvensuoralaiset siirtyvät
7. luokalle Merikosken kouluun Tuiraan.
- Järjestämme keväisin yhdessä nuorisotoimen ja Merikosken koulun kanssa ”seiskalle-illan”, jonka tarkoituksena on madaltaa
koulun vaihdon kynnystä, Korvensuoran
koulun rehtori Heikki Tikkanen kertoo. Myös
kodin ja koulun välisen hyvän yhteistyön
toivotaan siirtyvän oppilaan mukana.

Saman katon alla Kaakkurissa
Vuonna 2004 valmistuneen Kaakkurin koulun katon alla toimivat sulassa sovussa niin
päiväkoti esiopetusryhmineen kuin 1. – 9.
-luokkalaiset koululaisetkin.
Kaakkurin koulun ja Kaakonpojan päiväkodin henkilökunta tapaa toisiaan jatkuvasti ja opetussuunnitelmilla on yhteinen
arvoperusta. Yhteistyö näkyy myös käytännössä. Jokaisella päiväkotiryhmällä on oma
kummiluokkansa ja vierailuja tehdään puolin
ja toisin.
Oulun ensimmäinen yhtenäiseksi
peruskouluksi suunniteltu Kaakkurin koulu
on lähikoulu kaikille Kaakkurin alueen 1.- 9.
luokkalaisille. Koulusta halutaan luoda yhteinen koulu, jossa eri-ikäiset lapset kasvavat
ja oppivat yhdessä ja jossa erilaisuus koetaan rikkautena. Erityisopetusta tarvitsevat
oppilaat, kuten vammaiset lapset, voivat
aloittaa koulun naapuruston lasten kanssa.
Koulussa toimii myös maahanmuuttajalapsille tarkoitettu oma opetusryhmä.

Lisätietoja
nuorisoasiainkeskuksesta:
www.ouka.ﬁ/nuoriso
puh. (08) 558 48 200

Nettinappi ja tekstiviestit
nuorten oma juttu
Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus on
ollut rohkea edelläkävijä erilaisten verkko- ja
mobiilipalveluiden kehittäjänä. Erityisesti
www.nettinappi.ﬁ on toiminut esimerkkinä
monelle kaupungille toimivasta nuorten
tieto- ja neuvontapalveluja tarjoavasta verkkopalvelusta.
Rajakylän nuorisotalolla käyvä viisitoistavuotias Karri Piira katsastaa Nettinapista
Revolutionissa järjestettävät diskot. Nuorisoasiankeskuksen tekstiviestipalveluja hän
hyödyntää enemmän.
- Niillä saan viestin nuorisotalon viikonlopun aukioloajoista ja klubikokouskutsut
kännykkääni, kertoo Karri Piira.
Myös leireille ja kursseille ilmoittautuminen hoituu näppärästi tekstiviestitse.
Nuorisotoimen wap-sivustotkin olisivat
selattavissa puhelimella, mutta Karri ei ole
vielä niitä hyödyntänyt, sillä hänen puhelimessaan ei wap-selainta ole.

Aloitteita sähköisesti
Kuntalaisaloitteen jättäminen sähköisesti
on esimerkillinen osoitus nuorisotoimen
rohkeudesta ja innovatiivisesta asenteesta
palvelujen kehittämisessä. Rajakylän nuorisotalon klubilaiset tekivät oman aloitteensa
porukassa.
- Ajattelimme perustaa nettikahvilan
tänne Rajakylän nuorisotalolle, mutta emme
vielä tiedä, menikö se läpi. Muutkin nuorisotalot tekivät aloitteita, Karri kertoo.
Pilottikokonaisuudessa testataan Softers
Oy:n ja nuorisoasiainkeskuksen yhdessä
kehittämää verkko- ja mobiilipalvelukokonaisuutta. Aloitteen jättäminen, etenemisen
seuraaminen päätöksenteossa ja
tilannetiedon saaminen on
mahdollista niin verkko- kuin
mobiililaiteympäristössä.

Kuva: Petri Koukkari

Karri Piira on Rajakylän nuorisotalon klubilainen.

Katso netistä:
www.nettinappi.ﬁ
www.aloiteoululle.ﬁ

Kuva: Oulun kaupunki

Oulussa vaalitaan päiväkodin, koulun ja nuorisotoimen sekä kotien välistä
yhteistyötä.

Piirros: Petteri Pohjonen/Anne Kiiski
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Oulu on
opiskelijan ystävä
Oulu on ystävällinen opiskelijakaupunki,
josta löytyy kohtuuhinnoilla paljon tekemistä ja hyviä palveluita. Tämän tietää Oulun yliopistossa suomen kieltä opiskeleva
Minttu Vartiainen, joka muutti Kemistä
Ouluun viisi vuotta sitten.
Oulu oli Mintulle luonteva vaihtoehto.
- Tykkään käydä Helsingissä ja muutenkin etelässä, mutta minulla ei ole ollut
mitään pakottavaa tarvetta muuttaa sinne
ainakaan vielä. Oulu on tuttu ja sopivan
kokoinen kaupunki. Täällä riittää eri alojen
tarjontaa eikä eläminen tai harrastaminen
ole hirveän kallista, Minttu Vartiainen valottaa.
Oulun hyvinä puolina Minttu Vartiainen
mainitsee kaupungin vilkkauden ja ihmiset.
- Kaupungissa on mukava ilmapiiri.
Ihmiset ovat leppoisia, täällä ei hienostella
turhia. Tykkään kaupungin välittömästä ja
rennosta tyylistä, Minttu kertoo.

Ei pelkkää tekniikkaa
Oulussa opiskelijat näkyvät katukuvassa.
Pelkästään Oulun yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on yhteensä noin 24 000
opiskelijaa. Väkeä tulee kaikkialta Suomesta

to adjust in the new surroundings, it is likely
to be the main reason for families to return
to their own country, Aaltje Bos points out.

Culture shock
The EFA, funded by the city of Oulu and
the European Social Fund, objective two,
cooperates with Oulu companies to provide
support to families during all phases of
relocation: when leaving the country of
origin, arriving in the new country and
adjusting to everything that is new.
According to Aaltje Bos, careful preparation is the best way to ease culture shock.
If families want to limit the risk of culture
shock it is important to concentrate on the
pre-departure (or decision-making) phase.
- Moving abroad should be a joint decision,
made by both spouses or the entire family.
Frequently, one family member gets an
attractive job offer and decides for the rest of
the family. If the whole family is not involved
in the decision-making and preparation of
relocation, the move will inevitably lead to
culture shock.
Once the family has arrived in the new
country, they often need information and
help with daily life and with making friends.
- One of the aims of EFA is to provide
information on daily life. EFA can make people
aware of the resources available to them and
help them get in contact with others, Aaltje
Bos says.

ja myös ulkomaisia vaihto-opiskelijoita on
paljon.
Oulun maine atk- ja teknologiakaupunkina elää sitkeästi. Minttu Vartiainen kuitenkin
muistuttaa, että tämä ei ole koko totuus.
- Oulussa voi opiskella muutakin kuin
tekniikkaa. Toki täältä löytyy paljon tekniikka-alaa ja teekkarit pitävät hauskaa, mutta ei
se ole ainoa opiskelijakulttuurin muoto, joka
kaupungista löytyy. Kyllä täällä on humanistinakin ihan hyvä olla, Minttu Vartiainen
naurahtaa.

Oulu yksillä, kesä kaikilla
Opiskelijan Oulu ei hiljene kesäksi.
- Kun vertaa muihin opiskelijakaupunkeihin, sanoisin, että ihmiset lähtevät Oulusta
vähemmän kesäksi pois kuin muualla. Tänne
jäädään kesätöihin, ja töitä kyllä löytyy, jos
tarpeeksi ajoissa on niitä hakemassa, Minttu
Vartiainen vakuuttaa.
Kesällä toki on ohjelmassa muutakin
kuin töitä.
- Erityisesti Oulun kesäinen kauppatori
on ihana. Ja kesäaikaan tapahtuu paljon
kaikkea, vähän liikaakin välillä. Tuntuu,
ettei ehdi joka paikkaan edes revetä. Mutta
eipähän tarvitse kotona hissutella, Minttu
naurahtaa.

Kuva: Niina Teräslahti

Foreigners in Oulu:

EFA helps expats settle in
When families move abroad, the result is
all too often a major culture shock. This is
something Aaltje Bos from the Netherlands,
who works as project manager for the
Expatriate Family Adjustment (EFA)
programme in Oulu, is very familiar with.
- People who come to a new country to
work share their work experience with their
colleagues, whereas spouses or partners
following their husbands or wives to a new
culture are faced with an altogether different
situation. In a strange country they have to

soccer player or something else. Language or
nationality do not play such a big role after
all, if people have common interests, Aaltje
Bos says.

take the ﬁrst steps to ﬁnd friends, hobbies
and work. Without established networks,
this is a truly frightening thing to do, says
Aaltje Bos.
The EFA programme, which was launched
two years ago, aims particularly at helping
the spouses and families of those coming to
Oulu to work to settle in.
- There had been some support available
for foreigners coming to work in Oulu even
earlier, but it became clear that support is
needed for the whole family. If spouses fail

People from different cultures
EFA is currently working with people from
30 different countries. The majority of
them come from China, Germany and Great
Britain. However, there are also people who
have moved to Oulu from Brazil, Japan and
SouthKorea.
People coming from different cultural
backgrounds may occasionally ﬁnd certain
features of Finnish culture somewhat
strange.
- Sometimes, newcomers to Finland
ﬁnd their ﬁrst sauna experience scary and
intimidating. Later on, most of them begin to
appreciate this feature of the Finnish culture
as well, Aaltje Bos says with a smile.
There are differences between cultures,
but people’s hopes are ultimately the same.
- People always feel most comfortable
among those they have something in common with. All people belong to a number
of different groups. Nationality or being of
foreign origin is not the only decisive factor.
In addition to belonging to a group of people
who hold the same passport, a person can
be a mother, student, singer, dog-owner,

Welcome to
International
Women’s
Club!
Oulu International Women’s Club (IOWC)
welcomes new members to join in! This is
a group of international women who meet
regularly to socialize and have fun through a
range of activities.
Goals of the group are to promote
cultural activities and social networking, to
support members, particularly those new to
Finland, and to foster goodwill, friendship
and understanding between the group
members and Finnish communities.

Find out more about
IOWC by visiting
http://iowc.freeshell.org

International
DayCare
in Oulu
In Oulu it is possible to get daycare and to go
to school in English. There are two English
daycare centres in Oulu, one private and the
other owned by the city. In addition, a third
daycare centre provides teaching in English
applying early immersion principles.
Oulu International School opened in
autumn 2002. The education is given in
English according to the Finnish National
Framework Curriculum, but using the International Baccalaureate (IB) programme.
Oulu city also offers immersion classes for
immigrant children aged 6-12 to support
integration into Finnish schooling.

More about education
in Oulu in
www.edu.ouka.ﬁ
> In English

In Oulu it is possible to get daycare in
English, and body language is international!
These young ladies are enjoying themselves
in Kuperkeikka, exercise group for children
and their parents. See page 19 for details in
Finnish.

Kuva: Merja Nieminen
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Oululaiset viihtyvät asukastuvilla
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Oululaiset asukastuvat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutustua oululaisiin ihmisiin ja oululaiseen kulttuuriin. Asukastuvat
edustavat Oulun lähidemokratiatoimintaa
parhaimmillaan.
Asukastuvilla voit nauttia edullisen
peruslounaan tai kahvitella, lukea lehtiä,
seurustella tai hoitaa asioita maksuttomilla
yleisömikroilla. Tuvilla järjestetään myös
luento- ja koulutustilaisuuksia ajankohtaisista teemoista. Asukastuvilta voi tilata
myös kotipalvelua tai korjauttaa vaatteita
korjausompelimon puolella.
Oulun asukastupia on kymmenen ja
ne sijaitsevat Rajakylässä, Lintulammella,
Oulunsuussa, Karjasillalla, Kaukovainiolla,
Myllyojalla, Maikkulassa, Puolivälinkankaalla, Keskusta-Nuottasaaren suuralueella sekä
Kaakkurissa.
Lähidemokratiatoimintaan kuuluvat Oulussa asukastupien lisäksi alueelliset yhteistyöryhmät, asukasyhdistykset, omakoti- ja
pienkiinteistöyhdistykset ja kylätoimikunnat,
jotka tarjoavat toimintaa vauvasta vaariin.

Tiedot toiminnasta:
www.ouka.ﬁ/lahidemokratia
Kuva: Lassi Kalleinen

Malliesimerkki oululaisesta
rakentamisesta. Hupisaaret (alakuvassa) on lähes keskellä Oulua
sijaitseva keidas, joka on saanut
valtakunnallista tunnustusta
ja valittu vuoden 2005 kaupunginosaksi. Hupisaariin kuuluva
Lasaretinsaari (yläkuvassa) puolestaan on palkittu vuoden 2005
ympäristörakennepalkinnolla.

Oma koti kullan kallis
Oulussa voi asua viihtyisästi niin urbaanissa
keskustassa kuin maalaismaisessa lähiössäkin. Vaihtoehtoja löytyy kaikista asuntotyypeistä, niin vuokramarkkinoilta kuin
omistusasunnoistakin. Asumismukavuutta
lisäävät kaupungin viheralueet, liikuntapaikat ja leikkipuistot.

A = asukastupa
Palvelualue = esimerkiksi päivähoito- sekä
muut sosiaali- ja terveyspalvelut jaotellaan
kolmeen palvelualueeseen kaupunginosien
mukaan.
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Tietoa omakotitonteista:
Kuva: Oulun kaupunki

2,5

Honkanen

Oulussa rakennetaan vuosittain uusia puistoalueita ja vanhoja puistoja suunnitellaan
ja kunnostetaan jatkuvasti. Viime vuosina on
kunnostettu ja uudistettu muun muassa Hupisaarten aluetta ja Hallituspuistoa. Tulevien
vuosien aikana vuorossa ovat Heinätorinpuisto, Madetojanpuisto ja Franzeninpuisto.

www.ouka.ﬁ/tekninen
> Tontit ja asuminen
> Tonttitori

Palvelualue 2

Saarela

Kastelli

Palvelualue 3

Vihiluoto

Rannanperä

Haapalehto

Hintta

Karjasilta

Heinäpää

Shoppaa tonttitorilla
Kiehtooko ajatus omasta tuvasta ja perunamaasta? Nyt on aika ryhtyä toteuttamaan
haaveita omakotitalosta Oulussa! Kaupunki
jakaa vuosittain 200 erillisomakotitonttia
perheille. Lähivuosina tonttien määrää tullaan vielä lisäämään.

Jääli

ItäPatela

Kuva: Oulun Jätehuolto

Oulussa kierrätetään ekopisteverkon avulla.
Ekopisteet on tarkoitettu lajitelluille hyötyjätteille kuten muoville, lasille, keräyskartongille, paperille ja pienmetallille.
Oulun Jätehuollon 14 kuntaa kattavalla
toimialueella on jo lähes 60 ekopistettä.
Ekopisteet sijoitetaan vilkkaiden kulkureittien varrelle tai kauppakeskusten yhteyteen.
Uusien ekopisteiden paikkoja mietitään
myös asukkaiden ehdotusten pohjalta.
- Tälle vuodelle on suunnitteilla noin viisi
uutta ekopistettä, rakennuttamisinsinööri
Jari Kangasniemi Oulun Jätehuollosta kertoo.
Hyötyjätettä kertyi viime vuonna lähes
4 miljoonaa kiloa, josta suurin osa kerättiin
ekopisteiltä. Hyötyjätteet kuljetetaan Ruskon jätekeskukseen, joka sijaitsee kuuden
kilometrin päässä Oulun keskustasta.
Ruskon keskuksesta jätteet jatkavat matkaa
teollisuuden raaka-aineiksi tai energiantuotantoon.
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Pyörän päällä joka säällä

Oulu tutuksi pyöräilemällä

Oulu on pyöräilykaupunki ympäri vuoden. Kolmasosa
oululaisista pyöräilijöistä polkee lumesta ja pakkasesta
välittämättä koko talven. Näin tekee myös Italiasta
Suomeen muuttanut Jerome Merla, joka on kehittänyt talvisen pyöräilyn apuvälineeksi pyöräilykatoksen.
- Sain idean yli vuosi sitten. Silloin oli loppukesä ja koko ajan satoi. Minulla ei ollut autoa
käytössä, joten kuljin joka päivä pyörällä töihin.
Aloin ajatella, että olisipa hyvä saada jonkinlainen suoja pyöräilyyn, Jerome Merla kertoo.
Lapsesta saakka rakentamisesta pitänyt
Merla alkoi kehitellä pyöräilykatosta. Syntynyt
keksintö suojaa loistavasti eri sääolosuhteissa.
- Katos suojaa kylmää, tuulta ja vettä
vastaan ja sitä voi käyttää ympäri vuoden. Olen
itse polkenut tuhansia kilometrejä, joten tiesin,
millainen katoksen pitää olla. Nyt katoksen kanssa on tosi hyvä ajaa, myös tuulisella säällä, Merla
kuvailee.
Talviseen katokseen saa kiinnitettyä myös
jouluvalot, joten keksintö erottuu takuuvarmasti katukuvasta. Jerome Merlan mukaan katokselle voisi olla
markkinoita laajemminkin.
- Tekisin mielelläni yhteistyötä jonkin yrityksen kanssa. Katos on hyvä tuote ja tästä voisi tulla iso bisnes ainakin
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, Jerome Merla uskoo.

Joukkoliikenteen Oulu
Kuva: Oulun kaupunki

Oulu on pyöräilykaupunki,
jossa polkien liikkuvat niin
opiskelijat kuin työssäkäyvätkin. Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen on
Oulun alueiden suunnittelussa keskeinen tavoite.
Oulussa on kevyen liikenteen väyliä
yhteensä noin 450 kilometriä. Yli puolet
niistä on selkeästi autoliikenteestä erillään,
esimerkiksi puistoalueilla olevia väyliä.
Viimeisten viidentoista vuoden aikana

pyöräteiden määrä on lisääntynyt lähes 200
kilometrillä.
Oulu on myös opiskelukaupunki ja
pyöräily on usein opiskelijoiden talouteen
sopiva tapa liikkua. Kun kaupunki on tarjonnut kattavan pyörätieverkon, polkupyörästä
on tullut monille luonteva liikkumaväline.
Opintojen päätyttyä on ollut helppoa ryhtyä
kulkemaan myös päivittäiset työmatkat
pyöräillen.
Kuntoliikkuja löytää itselleen sopivia reittejä puhelinluettelon osoitekartan ja parin

vuoden välein painettavan pyörätiekartan
avulla. Erityisesti suistoalueen kauniit reitit
ovat suosittuja kuntopyöräilijöiden keskuudessa.

Osoite- ja pyörätiekartat:
Teknisen keskuksen palvelupiste Neuvokas, Uusikatu 26, puh. (08) 558 42 000.
Myös kirjakaupat myyvät osoitekarttoja.

Jos polkupyöräily ei maita, voi aina hyödyntää joukkoliikennettä. Oulun keskustaan
ollaan kaavailemassa muutosta, joka entisestään helpottaa bussien käyttöä Oulussa.
Tulevaisuudessa Torikadusta tulee joukkoliikennekatu, jota pitkin keskustassa suurin
osa busseista ajaa kumpaankin suuntaan.
Muutoksen myötä vaihtomahdollisuudet paranevat ja ydinkeskustan palvelut ovat hyvin
saavutettavissa.

Järjestelmään sisältyy myös liikennevaloetuuksia. Aikataulusta myöhässä oleva
bussi pyytää automaattisesti liikennevaloetuutta saadakseen aikataulua kiinni.

”Oula” seuraamaan lähtöaikoja
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Kuva: Niin
a Te

räslahti

tetyistä näytöistä voi seurata bussin todellisen lähtöajan pysäkiltä. Lisäksi vastaavan
tiedon voi saada internetistä sekä matkapuhelimella lähes kaikista seudun pysäkeistä.
Tulevaisuudessa tiedot löytyvät osoitteesta
www.oula.ﬁ

Oulussa otetaan tulevaisuudessa käyttöön
myös joukkoliikenteen informaatioprojekti
”Oula”, jossa vilkkaimmille pysäkeille pysty-

OuluCard - oululaisten kaupunkikortti
OuluCard on kaupungin hallinnoima monipalvelukortti, jolle kaupunkilaiset voivat
ladata Oulun kaupungin kirjasto- ja vapaaaikapalveluita, esimerkiksi liikuntapaikkojen
sarja- ja kausilippuja sekä seniorikorttipalveluja (70 vuotta täyttäneille oululaisille).
Lisäksi OuluCard toimii joukkoliikenteen
matkalippuna sekä koululaisten koulumatkalippuna. Sarjalippujen sekä 30 vrk:n Oulu-,
opiskelija- ja nuorisolippujen lisäksi kortille

voi ladata myös 30 vrk:n seutulippuja. Kortti
toimii bussikorttina Oulun seudun kuntien
alueella Koskilinjat Oy:n, V. Alamäki Oy:n,
Mörö Oy:n ja Kylmäsen Liikenne Oy:n autoissa.

Lisätietoja OuluCardista:
Teknisen keskuksen palvelupiste
Neuvokas, puh. (08) 558 42 000
www.ouka.ﬁ/kaupunkikortti
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Liikunnan iloa

ONNI-bussissa
on myös tunnelmaa
Oulussa sosiaali- ja terveyspalvelut ottavat
huomioon niin lapset, nuoret, aikuiset kuin
vanhuksetkin. Palveluita riittää jokaiselle
ikäryhmälle.
Hyvä esimerkki oululaisesta palvelukulttuurista on ONNI-palvelulinja. Tämän
linjan autot ovat 14-paikkaisia niin sanottuja
matalalattiabusseja. ONNI-palvelulinjan
autoon pääsee hitailla jaloilla, rollaattorilla
sekä pyörätuolilla. Autoissa on erikorkuisia
istuimia helpottamassa liikkumista. Lisäksi
autoissa on palvelualttiit, osaavat kuljettajat.
Autot liikennöivät kaupunkialueella periaatteessa ennalta määrättyä reittiä, mutta
tarjoavat liikuntarajoitteisille ja ikääntyneille
matkustajille ovelta ovelle -palvelun.
ONNI-palvelulinja on osa kaupungin
joukkoliikennettä, joka on tarkoitettu kaikille
matkan tarvitsijoille. Maksu on muun joukkoliikenteen mukainen. Pyörätuoliasiakkaille
ja heidän avustajilleen sekä veteraaneille ja
miinanraivaajille, joilla on matkoihin oikeuttava kortti, matka on maksuton.

19

Action liikuttaa nuoria

ONNI on jo ovellasi

ONNI on myös sosiaalista

Annikki ja Kallas Härkönen kertovat käyttävänsä ONNI-palvelulinjaa vähintään kerran
viikossa.
- Kuljemme bussilla asioille Kaukovainiolta. Käymme Raksilan marketeilla kauppaasioilla ja käytämme bussia myös silloin, kun
on asiaa keskustaan, Härköset kertovat.
Auton kyydissä pääsee helposti paikasta
paikkaan.
- Kuulimme tuttavalta tästä palvelusta
ja olemme kyllä olleet todella tyytyväisiä.
Autolla kulkeminen on helppoa ja vaivatonta, kun suoraan kotiovelta pääsee kyytiin,
Annikki ja Kallas Härkönen kiittelevät.
- Tämä on oikein hyvä palvelu. En jaksa
enää kävellä pitkiä matkoja, mutta bussin
käyttäminen on helppoa. Palvelua tulee
käytettyä ainakin kerran viikossa, kertoo
puolestaan Maija-Liisa Salo.
- Koska olen pyörätuolissa, tämä on
minulle loistava palvelu. Matkustaminen
bussissa on mukavaa. Liikun aina joko tällä
autolla tai taksilla, Marja Sirviö toteaa.

Linja-autossa matkustaminen on myös
mukavan yhteisöllistä. ONNIn kyydissä tapaa
ihmisiä helposti.
- Onhan tämä paljon kotoisampi tapa
kuin matkustaa tavallisella linja-autolla.
Autossa tulee tuttavaksi muiden asiakkaiden
kanssa ja kuskikin ehtii näissä busseissa
juttelemaan, Annikki ja Kallas Härkönen
kertovat.
Bussien kuljettajat saavatkin paljon
hyvää palautetta asiakkailtaan.
- Kuljettajat ovat ihan ykkösiä – nostan
heille kyllä hattua, kun jaksavat meidän
juttuja kuunnella, Marja Sirviö nauraa.
Kuljettaja Kauko Anttosen mukaan
ONNI-bussin ajaminen on mukavaa asiakaspalvelua.
- Tämä on ennen kaikkea palvelutyötä, jossa asenteen pitää olla kohdallaan.
Asiakkailta tulee paljon positiivista palautetta. Tällainen palvelu on kyllä hieno juttu,
Anttonen toteaa.

”Kuljettajat ovat ihan ykkösiä – nostan heille kyllä
hattua, kun jaksavat meidän
juttuja kuunnella.”

Oulussa eri urheilulajien kokeileminen on
helppoa, myös urheiluseurojen ulkopuolella.
Nuorten liikuntaan panostava ilmainen Actiontoiminta tarjoaa
helpon tavan
tutustua eri
lajeihin ilman
ennakkoilmoittautumista ja
sitoutumista.
Neljä
vuotta sitten
käynnistetyn
Action-toiminnan
tavoitteena on saada
urheiluseuroihin kuulumattomat 13–18-vuotiaat
nuoret liikkumaan. Maksuttomat, ohjatut
liikuntatunnit on sijoitettu arki-iltapäiviin
ja lajivalikoima on koottu sellaiseksi, että
jokaiselle löytyy jotakin. Tällä kaudella
Actionin lajivalikoimaan kuuluu 12 lajia, joukossa muun muassa uintia, kuntonyrkkeilyä,
salibandya ja hydrobicia. Lajivalikoima on
laajentunut ja muuttunut hieman vuosittain,
mutta suosikkilajit ovat pysyneet listalla.
Action liikuttaa vuosittain tuhansia nuoria.

Kuva: Index Open/SKOY

Kuperkeikkaa lapsille ja perheille

Seniorikortti vie kuntoilemaan

Oulun kaupungin tarjoaman monipuolisen
lasten liikuntapaketin uusin tuote on Kuperkeikka.
Kuperkeikan kohderyhmänä ovat alle
kouluikäiset lapset. Ohjattu, päiväsaikaan
tapahtuva toiminta on suunnattu ennen
kaikkea kotihoidossa oleville lapsille ja
heidän vanhemmilleen, perhepäivähoitajille
ja päiväkotiryhmille.

Seniorikortti 70+ on omatoimiseen harjoitteluun kykeneville yli 70-vuotiaille oululaisille
tarkoitettu liikuntapalvelu. Kortti oikeuttaa
yleisövuorojen käyttöön liikuntaviraston
kuntosaleilla ja uimahalleissa arkipäivisin.
Seniorikortin tavoitteena on tukea ikääntyvän väestön liikuntakyvyn ylläpitämistä
ja itsenäistä selviytymistä kotona. Seniorikortin käytön myötä voi myös löytää uusia
tuttavia ja näin pitää huolta myös henkisestä
ja sosiaalisesta jaksamisesta.

Lue lisää

Lisää lasten liikunnasta

Lisätietoja osoitteessa

www.ouka.ﬁ/liikunta
> Action

www.ouka.ﬁ/liikunta
> Lapset ja nuoret

www.ouka.ﬁ/liikunta
> Seniorikortti 70+

Kuva: Merja Nieminen

Kuva: Minttu Vartiainen

Älä kulje onnesi ohi, älä ainakaan ONNIbussin! Annikki ja Kallas Härkönen
kulkevat ONNIn kyydissä kauppa-asioille ja
terveyskeskukseen. Bussi vie ja tuo ovelta
ovelle ja samalla tutustuu myös uusiin
ihmisiin.

Tiina Laaksolinna on ollut Actionissa mukana alusta alkaen. “Actioniin on mukava tulla,
tunnelma on hyvä. Liikuntaa voi harrastaa
hyvässä seurassa mukavien valmentajien
ohjauksessa”, Tiina kertoo. Tiinan seurana
tämänkertaisissa treeneissä on liikunnanohjaaja Tommi Laine, joka ohjaa Actionin eri
lajeja useita tunteja viikossa.

Kuva: Merja Nieminen

Esa Lassila kertoo käyttävänsä Seniorikorttia useamman kerran viikossa. Lajeina ovat
kuntoilu kuntosalilla ja vesiliikunta. ”Kortin
avulla liikunta on edullista ja kunto pysyy
hyvänä”, toteaa Esa Lassila erityisliikunnanohjaaja Virpi Rajalalle.
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Retkeilyelämyksiä luontopoluilta

Veneilypalveluita läheltä keskustaa

Sanginjoen retkeilyalue on laaja, yhtenäinen
ulkoilualue, jossa kiertävät noin 10 kilometrin pituinen maastoltaan vaihteleva Isokankaan retkeilypolku ja 5 kilometrin pituinen
Kalimen retkeilypolku. Lisäksi alueelta löytyy
Korpilammen kiertävä 2 kilometrin Sanginjoen riistapolku.
Sanginjoen retkeilyalueella on myös
Lemmenpolun kalastuspaikka, useita
katoksia, nuotiopaikkoja, opastustauluja,
luontokohteita ja marjapaikkoja. Retkeilyalueen pääopaste sijaitsee Sanginjoentien
Kontiokosken levähdyspaikalla.
Esitteitä luontopoluista on saatavilla
Oulun kaupungin teknisen keskuksen Neuvokkaasta osoitteesta Uusikatu 26.

Oulu on merenrantakaupunki ja veneilyyn
tarjoutuu erinomaiset mahdollisuudet. Tästä
hyvä esimerkki on Meritullin vierassatama
keskustan tuntumassa. Kauppatorin aittojen
yhteyteen on rakennettu veneilijöiden käyttöön erillinen huoltorakennus, jossa on WC:t ja
suihkut, keitto- ja pyykinpesumahdollisuus
ja jätteiden tyhjennysmahdollisuus.
Muut kaupungin ylläpitämät venesatamat sijaitsevat Oulujoen rannalla ja Merikosken voimalaitoksen alapuolisella suisto- ja
merialueella. Venepaikkoja vuokrataan
Oulun kaupungin teknisen keskuksen Neuvokkaasta, Uusikatu 26.

Lisätietoa:
www.ouka.ﬁ/tekninen
> Luonto, viljely, kalastus
> Luontokohteet

Patikoi luonnossa,
virkisty vesillä
Pohjois-Suomen pääkaupungin
asemastaan huolimatta Oulu ei ole
pelkkä kivikylä. Luonto on lähellä ja vapaa-ajan rentoutuminen
onnistuu esimerkiksi patikoiden,
hiihtäen, pyöräillen ja veneillen.

Kuva: Oulun luonnonsuojeluyhdistys

Kuva: Oulun kaupunki

Kuva: Oulun Jätehuolto

Tulevaisuuden visioita
Ruskotunturilta
Miltä kuulostaisi ulkoilu vanhalla kaatopaikalla? Oulussa jopa jätteistä on osattu tehdä
osa luontoa. Ruskon vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka on maisemoitu ja alue on
varattu virkistyskäyttöön.
“Ruskotunturilla” on nyt laskettelurinne,
kumpareikkorinne ja halfpipe talvisaikaan.
Kesäaikaan liikkujan silmää ja jalkoja ilahduttaaa kävelypolku.
Tulevaisuudessa 56 metrin korkeuteen kohoavalle alueelle on suunnitteilla
kuntopolku, hiihtolatu tai mäkipyöräilyrinne,
näköalapaikka lintubongareille, ramppi lumilautailijoille sekä picnic- ja ulkoilupaikka.

Lisätietoja:
www.ouka.ﬁ/tekninen
> Neuvokas
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Nuori Rili jo täydessä vauhdissa
Ouluseutu Yrityspalvelut antaa vauhtia uusille ja konkareille
Oulussa toimiva elintarvikealan yritys Rili
Oy on tehnyt Ouluseutu Yrityspalveluiden
kanssa yhteistyötä perustamisestaan lähtien. Kesällä 2004 alkusysäyksen saaneen
yrityksen toiminta on jo täydessä vauhdissa.
Markkinat ovat laajentuneet ja uskottavuutta
saatu lisää.
Rili Oy on tummaa, tervanmakuista
virvoitusjuomaa tehtaileva perheyritys.
Toimintaa pyörittävät Risto Henttu, hänen
vaimonsa ja neljä lastaan. Tuotteiden markkinointi hoidetaan itse, kaikki muu toiminta on
ulkoistettu.
Rili Oy:n ja Ouluseutu Yrityspalveluiden
hallinnoiman Region Food -projektin välinen
yhteistyö alkoi kesällä 2004, kun yritys oli
vasta perustamisvaiheessa.
- Saamamme palvelun avulla yritystoiminta pääsi alkuun. Arvokkainta tietoa olivat
toimialaamme koskevat yhteystiedot ja suorat kontaktit, myyntiedustaja Risto Henttu
kertoo.

Yhteistyöstä kilpailukykyisyyttä
Liikeidean yrityksen perustaja keksi itse,
mutta tuotekehittelyssä olennaista tukea

saatiin Yrityspalveluilta. Risto Henttu uskoo,
että yrityksellä on tukeva sija markkinoilla
juuri yhteistyön vuoksi.
- Ilman muuta olemme nyt kilpailukykyisempiä. Olemme saaneet painoarvoa
ja uskottavuutta toiminnallemme, Henttu
vakuuttaa.
Myös toiminta on ehtinyt laajentua Rili
Oy:n nuoresta iästä huolimatta. Alussa tuotteita myytiin vain Oulun alueella, mutta nyt
niiden markkinointi kattaa jo puoli Suomea.
- Region Food -projekti on auttanut Rili
Oy:ta myös markkinoinnissa järjestämällä
mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi messuille ja erilaisiin tuote-esittelytilaisuuksiin,
toteaa projektipäällikkö Heikki Åkerlund.
Ennen joulua tervajuomaa markkinoitiin
esimerkiksi Brysselin joulutorilla, jossa sitä
rohkeasti maisteltiin. Onnistunut yrityscase
innostaa myös Yrityspalveluiden henkilöstöä
etsimään tällaisia helmiä, jatkaa Åkerlund.

puolisonsa työn vuoksi ja jääneet siten työttömiksi. Kun sopivaa työtä ei ole löytynyt, on
ryhdytty pohtimaan miten voisi työllistää itse
itsensä.
- Tällaisia tapauksia on ollut muutamia
ja näin olemme saaneet tänne ihan uusia
ideoitakin, kertoo puolestaan yritysneuvoja
Alvi Niemelä.

”Ilman muuta
olemme nyt
kilpailukykyisempiä.
Olemme saaneet
painoarvoa ja uskottavuutta toiminnallemme”.

Vaihtoehto työttömyydelle
Muutamia kertoja Ouluseutu Yrityspalveluissa on käynyt asiakkaina henkilöitä, jotka
ovat muuttaneet paikkakunnalle muualta

Rili Oy:n Risto Henttu (vas.) on tyytyväinen Ouluseutu Yrityspalveluilta saamiinsa palveluihin.
Kuvassa myös Region Food -projektin päällikkö Heikki Åkerlund.

Ouluseutu Yrityspalvelut
on Oulun kaupungin ja seudun kuntien
yhteinen innovatiivinen elinkeinoasioiden hoitamiseen keskittynyt palveluyksikkö.
Ouluseutu Yrityspalvelut:
• kehittää yrityksiä ja toimialoja sekä
seudun liiketoimintaympäristöä
• vahvistaa yritysten kansainvälistä
liiketoimintaa ja neuvoo rahoitussuunnittelussa
• kouluttaa yrityksen perustajia ja
työntekijöitä sekä hallinnoi erilaisia
EU-hankkeita

Tutustu Ouluseutu
Yrityspalveluihin
Kuva: Soila Rekilä

www.ouluseutu.ﬁ

Hra Kraak
Oulusa
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Oulun kaupungin esitteitä voi tilata nyt
lähettämällä tekstiviesti numeroon:
You may order City of Oulu´s brochures by sending
a text message to the following number:
■ Kirjoita tekstiviesti ESITE X ETUNIMI

SUKUNIMI KATUOSOITE POSTITOIMIPAIKKA,
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.

■ 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, 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 liikuntapalvelut-esitteen,
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 MATTI MEIKÄLÄINEN
POSTIKUJA 1A2 90100 OULU
You can send the text message to the
following number: 173 174.

173 174
Tilattavissa olevat esitteet:
Brochures:
1.
1E.
2.
2E.
3.
3E.
4.
4E.
5.

Look at Oulu -kartta
Look at Oulu map
Look at Oulu
Look at Oulu
Nallikari Camping
Nallikari Camping
Tietomaa
Science Centre Tietomaa
Oulun kaupunginsairaala
(Oulu City Hospital)
6. Oulun sosiaali- ja terveyspalvelut
(Oulu Social and Health Services)
7. Hammashoidon palvelut
(Dental Care Services)
8. Päivähoito oululaisittain
(Day Care Services in Oulu)
9. Nuorten mielenterveyspalvelut
(Youth Mental Care Services)
10. Nuorisoasiainkeskuksen esitteet
10E. Youth Information and Counselling
Services
11. KouluOulu - opetusviraston tiedotuslehti (KouluOulu - Education Ofﬁce´s
Newsletter)
12. Tervetuloa peruskouluun
(Welcome to the Comprehensive
School)
13. Tervetuloa lukioon (Welcome to the
Upper Secondary School)
14. Kaupunginorkesterin ohjelma
(Programme for Oulu Symphony
Orcherstra)
15. Teatterilehti TeatteriOulu (Oulu City
Theatre Brochure TeatteriOulu)
16. Kulttuurilehti Rumputus
(Culture News Rumputus)
17. Kulttuurin juhlaa -esite
(Celebrating Culture)
18. Kirjastoesite (Library Services)
19. Ouluopiston opinto-opas ja
lukujärjestys (Courses and Timetables
offered at Ouluopisto)

20. Liikuntapalvelut
(Activity and Sports Services)
21. Oulun liikunta- ja urheiluseuraluettelo
(Activity and Sports Societies in Oulu)
22. Erityisliikunnan esitteet
(Guided Activities for Special Groups)
23. Pyörätiekartta
23E. Map of Pedestrian, Cycle and Moped
Paths
24. Oulun seudun ulkoilureitit
(Outdoor Paths in Oulu Region)
25. Oulun luonnonsuojelualueet
(Nature Protection Areas in Oulu)
26. Oulu-Muhos vesiretkeilykartta
(Map of Boating Routes at Oulu River)
27. Koiraopas Koiruuksia
(Guide for Dog Owners)
28. Lehti uusille oululaisille
(Magazine for New Residents in Oulu)
29. Tietoa Oulusta
29E. Facts about Oulu
30. Tietoa Ouluseudusta
(Facts about Oulu Region)
31. Ouluseutu Yrityspalvelut
(Oulu Regional Business Agency)
32. Ouluseutu-imagoesite
(Oulu Region Image brochure)
33. Linja-auton reittikartta
(Route Map for Buses)
34. Kaupunkikortti OuluCard
(City Card OuluCard)
35. Oulun jäteopas
(Waste Management of Oulu)
36. Mitä? Missä? Milloin? Miten? Oulu
36E. What? Where? When? How? Oulu
37. Toppelius-kronikka
37E. Toppelius Chronicle
38. Kylmäopas maahanmuuttajille
38E. Protection Against Cold Weather

