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Palveluverkkoon osallistaminenOulun raatien kuntalaiskeskustelu
•

Oulun raadit järjestetään kerran vuodessa. Tänä vuonna keskustelun aiheena oli sivistys- ja
kulttuuripalvelut. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 337 henkeä

•

Jääli 18.3.2014

•

•

•

–
–
–

Jäälin lähiliikuntapaikat (latu-, kunto- ja pyöräilyreitit, urheilukenttä, uimahalli, uimarannat)
Kouluvaihtoehdot Jäälin koululle. Koulun tilojen käytön tehostamista pidettiin järkevänä.
Varhaiskasvatuspaikkojen riittämättömyys

–
–
–
–

Metsokankaan koulun tilaongelma, lukion säilyminen Oulunsalossa, Niemenrannan koululle yläkoulu
Kaupungin tilojen tilojen hyödyntäminen esim. järjestötoimintaan
Oulunsalon kauppakeskus Kapteenissa avattu Oulu10 palvelupiste sai kiitosta.
Lähipalveluiden säilyttämistä toivottiin

–
–

Haukiputaan keskuskentän suunnitelma. Latuverkoston, luontopolkujen ja laavujen kehittäminen,
Kaupungin tilojen käytön tehostaminen. Järjestötoiminnan ja kolmannen sektorin toiminnan edistäminen esim.
tarjoamalla tiloja yhdistysten käyttöön.

Oulunsalo 19.3.2014

Kello 25.3.2014

Keskinen alue (valtuustosali) 26.3.2014
–
–
–
–
–

Koulutilat (Nuottasaari, Myllytulli, Oulun taidekoulu, Metsokangas)
Hiukkavaaran kasarmin musiikin ja liikunnan tilojen korvaaminen
Uimarannat (talviuintipaikat ja Pyykösjärvi)
Asukastupa jokaiselle suuralueelle
Keskustan terveysaseman tilojen käyttö jatkossa (Asukastupa, Villa Victor, hyvinvointipiste)
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Otakantaa.fi –kysely

Kyselytulosten pohjalta koonnut
AK/Kopa/OUKA, 01.10.2014

Otakantaa.fi kysely ”Oulun kaupungin palvelut” toteutettiin internetissä 12.8.–5.9.2014. Kyselyssä oli kolme
valmista keskustelun aihetta, joihin toivottiin kuntalaisilta mielipiteitä. Vastata sai omalla nimellä tai
nimimerkillä.
Keskustelun aiheet:
•

Mitä kehittämisehdotuksia ja ideoita Oulun kaupungin tarjoamiin palveluihin ja niiden
järjestämiseen sinulla on (esimerkiksi terveyspalvelut, opetus, päivähoito, liikuntapaikat ja
puistot)?

•

Miten mielestäsi Oulun kaupungin palvelut voisi toteuttaa pienemmin kustannuksin, mutta
kuitenkin riittävän laadukkaasti?

•

Mistä palveluista sinä et voi luopua? Mitkä palvelut tulisi sijaita lähellä? Mistä palveluista olisit
valmis luopumaan?

Yhteensä kommentteja tuli 28. Suosituin keskustelun aihe oli (13 kpl): Mistä palveluista sinä et voi luopua?
Mitkä palvelut tulisi sijaita lähellä? Mistä palveluista olisit valmis luopumaan?
Lisäksi yksi vastaus tuli kirjaamon kautta ja yksi palautteena. Muutamissa mielipiteissä otakantaa.fi palvelua
pidettiin hankalana käyttää.
Keskustelussa toivottiin erityisesti terveyspalveluiden säilyttämistä, tai jos niitä leikataan, kulkuyhteyksien
parantamista. Lisäksi esille nousivat mm. liikuntaan panostaminen, kansalaisvaikuttamisen parantaminen ja
byrokratian karsiminen. ja Kouluista ei ollut yhtään mielipidettä.

Koonti:
Mitä kehittämisehdotuksia ja ideoita Oulun kaupungin tarjoamiin palveluihin ja niiden järjestämiseen
sinulla on (esimerkiksi terveyspalvelut, opetus, päivähoito, liikuntapaikat ja puistot)?
Koontivastauksista:
 Jääli‐Korvensuoran latuhankkeen toteuttaminen
 Oulunsalon Kylänpuolelle kunnallinen viemäri
 Liikunta‐avustajakortin kehittäminen laajempaan käyttöön.
 Kaupungin tilojen avaaminen vapaaehtoistoiminnalle
 Aloitteiden toteuttaminen, mm. avantouintipaikat, matonpesupaikat. Parantaa asukasviihtyvyyttä.
 Omaishoitajien ja järjestöjen tukeminen. Ennaltaehkäisyyn satsaaminen.
 Oppilaitoksille valta päättää omista asioista.
 Liikuntapaikkojen vuokrat pois, samoin ylläpito. Käyttäjät vastatkoot ylläpidosta (seurat siis)
ilmaista käyttöoikeutta vastaan.
 Iinattiin koiralatu




Kansalaisvaikuttamisen selkiyttäminen visuaalisesti ‐> vaikuttamisen metrokartta. Nyt ei ole
tiedossa miten kansalaisideat etenevät
Heinäpäästä radan alikulku Taka‐Lyötyn kadulle lyhentämään matkaa Heinäpäästä Karjasillalle.

Miten mielestäsi Oulun kaupungin palvelut voisi toteuttaa pienemmin kustannuksin, mutta kuitenkin
riittävän laadukkaasti?
Koontivastauksista:
 asukkaille tarjottaisiin mahdollisuutta parantaa alueidensa viihtyisyyttä tarjoamalla kaupungin
puolesta mahdollisuudet parantaa tienvarsien/puistojen/ym. yleisilmettä talkoovoimin
 Jos palveluja karsitaan, täytyy joukkoliikenteen mahdollistaa että palveluja päästään käyttämään.
Varsinkin poikittaista liikennettä parannettava
 vammaisten ja pitkäaikaissairaiden avustajille maksuton matkustaminen joukkoliikenteellä
 Pelastustoimen palvelujen tuottaminen sivutoimisen henkilöstön toimesta on edullisinta.
 Turhan hierarkian purkaminen Teklin työstä ja toteuttajatiimille enemmän valtuuksia.
 Päätöksenteko mahdollisimman matalaksi kaikilla hallinnonaloilla ‐> kulujen keventäminen
 Päättäviä johtajia riittäväksi ajaksi käytännön töihin havainnoimaan ruohonjuuritason epäkohtia ja
kustannuskuiluja.
Mistä palveluista sinä et voi luopua? Mitkä palvelut tulisi sijaita lähellä? Mistä palveluista olisit valmis
luopumaan?
Koontivastauksista:
 Terveyspalvelujen käyttäminen vaikeutuu kun palvelut keskitetään ja viedään yhä kauemmas niitä
tarvitsevia. Edellyttää omaa autoa, toimivaa joukkoliikennettä tai palveluihin avustamista.
 Terveyspalveluja ei saa leikata. Urheilusta ja kulttuurista voi sen sijaan leikata ja maksuja korottaa.
 Lasten ja nuorten liikunta‐ ja urheilupalvelut pidettävä maksuttomina.
 Oulunsalon tk säilytettävä nykyisellään. Laajennetaan Oulunsalon palvelut Perävainio‐Kaakkuri –
alueille.
 Kirjastoista säästäminen lyhytnäköistä politiikkaa.
 ”Käytän terveyspalveluja, kirjastopalveluja, uimahallia ja teatteria. Tosin josku Madetojan saliakin.
Kulttuuri on lähellä sydäntäni. Urheilua en kaipaa. Pärjäisin ilmankin. Koska on yhden hengen
talous, verorahoille tulee vähän vastinetta. Haluaisin mainittujen palveluiden säilyvän.”
 ”infran hoidosta en voi luopua, en koulutuksesta enkä terveyspalveluista.
Pakko on sanoa, että ilman urheilua ja kulttuuria on kuitenkin elämää, ne eivät ole mielestäni
perustarpeita.”
 Kaupungin järjestämästä, pari kertaa kesässä tapahtuvasta nurmikonleikkuusta asuinalueilla
tonttien ja kadun välisellä alueella voitaisiin luopua. Jokainen asukas osaa ja voi leikata tämän
nurmikkokaistaleen myös itse.
 Koiraveron periminen
 Vaadimme keskustan terveysaseman säilyttämistä laboratoriopalveluineen, koska keskustaan on
muutettu palveluiden takia.

