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Oulu on kansainvälinen, suvaitseva, vilkas osaamis- ja kulttuurikaupunki. Täällä on turvallista elää ja asua, moninaiset opiskeluvaihtoehdot sekä dynaaminen
yrityskenttä tarjoavat innostavan tekemisen ympäristön niin opiskelijoille kuin
työntekijöillekin. Julkiset ja yksityiset palvelut tekevät arjen elämästä sujuvaa.

Siinä taisi tulla vähän enemmän kuin
viisi sanaa, Marko Keränen hymyilee.

Hyvät liikenneyhteydet ja Oulun sijainti mahdollistavat sen, että aurinkorannat ovat yhtä lähellä kuin muualtakin Pohjois-Euroopasta ja talvisin hiihto- ja
laskettelumaastot jopa lähempänä.

Valovoimaiseksi esiintyjäksi ja idearikkaaksi koreograﬁksi kehuttu Marko
Keränen on taustaltaan menestynyt
kilpatanssija, joka sekä opettaa tanssia
että esiintyy aktiivisesti. Viime keväänä
Marko tanssi itsensä suomalaisten televisiokatsojien sydämiin MTV3:n Tanssii
Tähtien Kanssa -ohjelmassa. Näyttelijä
Kristiina Elstelän parina hurmannut
Keränen tuntee itsensä edelleen oululaiseksi, kaipaa pohjoisen lumista talvea ja
aitoa oululaista hulluutta.

Myös kulttuuritarjonnasta löytyy vaihtoehtoja joka makuun. Tasokkaiden
teatteri-, elokuva-, konsertti- ja taidenäyttelyohjelmistojen lisäksi kaupungissa
on aktiivista klubitoimintaa ja monipuoliset harrastemahdollisuudet. Ruumiinkulttuurin kirjo tarjoaa jokaisen makuun omia vaihtoehtoja joko aktiiviseen
harrastamiseen tai muiden suoritusten seuraamiseen.
Oulun katukuvassa kansainvälisyys näkyy monin tavoin. Tavoitteenamme on
laajentaa ja aktivoida kansainvälistymistä entistä monipuolisemmaksi rakentamalla oululaisille yrityksille ja osaajille mahdollisuuksia kokeilla siipiensä kantavuutta maailmalla. Vastaavasti haluamme luoda muualta tuleville yrityksille ja
osaajille helpot edellytykset asettua Ouluun.
Oulun tavoitteena on aina ollut olla kehittyvä ja viedä osaltaan maailmaa eteenpäin. Kehittyminen lähtee liikkeelle yksilöiden inspiraatioista. Inspiroituneiden
yksilöiden yhteistyöllä syntyy oululainen asenne, kyky
saada asiat tapahtumaan. Vaikka monin mittarein
mitattuna asiat ovat hyvin, parannettavaakin on;
tulevaisuuden rakentamista on jatkettava. Tässä uudistumisessa uusien oululaisten mukanaan tuomat
tuoreet ajatukset ja kokemukset ovat arvokas lisä.

13-vuotias Marko Keränen astui ensimmäistä
kertaa tanssiurheiluseura Telemarkin treenisaliin Oulun Toppilassa. Ympärillä pyörähtelevät taitavat tanssijat saivat nuoren Keräsen
hämilleen.
– Siellä kaikki näytti niin hienolta, että jäin
katselemaan suu auki. En uskonut pystyväni
joskus itse samaan.

Tässä lehdessä esitellään monta tarinaa inspiroitumisesta arjen tasolla. Omasta puolestani toivotan
Sinut uutena oululaisena tervetulleeksi inspiroitumaan ja auttamaan meitä muitakin onnistumaan
yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa.

o Sarkkinen
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avojalkainen oululainen,
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Oulu inspiroi -innovaatiostrategia 2007–2013
Oulu haluaa tulevaisuudessa olla monipuolisen ja uudistuvan liiketoiminnan osaaja niin
kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Strategia korostaa ihmisen innostuksen
merkitystä innovaatioiden synnyssä.
Tavoite on, että Oulu tunnetaan globaaleilla
markkinoilla toimivista kasvuyrityksistään.

Teksti: Lotta Suistoranta
Kuva: Markus Pentikäinen

Oulussa
inspiroituu
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Tavoitteena on myös inspiroiva kaupunkiseutu:
kilpailukykyinen ja kehittyvä eri toimialojen
innovaatioympäristö.
Inspiroituneita yksilöitä, ”tähtiä”, tarvitaan
menestyvissä työyhteisöissä.
Strategian toteuttavat Oulun seudun julkiset
ja yksityiset organisaatiot ja yritykset sekä
aluehallintoviranomaiset vahvassa yhteistyössä. Toimijoilla on yhteinen tahto ja yhteiset
toimenpiteet päämäärän saavuttamiseksi.
Ala sinäkin inspiroida! Tutustu internetissä
sivustoon www.ouluinspiroi.ﬁ

Matka jatkui kuitenkin siitä hetkestä kilpatanssin maajoukkueisiin asti, ja tanssimisesta
Oulussa on jäänyt hienoja muistoja.
– Olen aloittanut tanssin harrastuksena.
Siirryin 18-vuotiaana opiskelemaan tanssia
konservatorioon, ja siellä elämääni tulivat kilpatanssin lisäksi baletti, show-tanssi ja esittävä tanssi. Teatteri ja tanssi yhdistelmänä ovat
lähellä sydäntäni, Marko Keränen luonnehtii.

Tähtien tanssiinkutsu
Marko Keräsen mukaan tanssiessa ollaan
matkalla kohti jotakin uutta.
– Tanssissa on aina parasta matka tavoitteeseen, matka unelmaa kohti. Hikiset tunnit
treenisalilla ja nanosekuntien onnistumiset
palkitsevat. Hienoimpia saavutuksiani ovat
tietenkin olleet myös show-tanssin suomen-

mestaruus vuonna 2005 ja latinoshow-tanssin
maailmanmestaruus vuonna 2006, Keränen
myöntää.
Melkoiseksi saavutukseksi voisi kutsua myös
Keräsen ja hänen parinsa Kristiina Elstelän hopeasijaa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa.
Musiikkiteatterin ammattilainen sekä kokenut
parkettien partaveitsi muodostivat koko kilpailun kenties sympaattisimman parin.
– Ohjelman aikana Kristiina Elstelästä tuli
minulle melkoinen esikuva. Hänen tapansa
esiintyä on mahtava, hän on rautainen rouva,
Keränen kehuu.

Kahvi vai tee?
Tee. Ei kahvia mulle.

Syntynyt esiintyjäksi

Tango vai show-tanssi?
Showtanssi.

Marko Keränen kuvailee itseään edelleen
”avojalkaiseksi oululaiseksi”, vaikka nykyinen
asuinpaikka sijaitseekin Etelä-Suomessa. 27
vuotta Oulussa asuneen miehen kuljetti etelään – mikäpä muukaan kuin – tanssi.

Kaupungin kadut vai heinäpelto?
Kaupungin kadut.

– Muutin Helsinkiin työn perässä, laajentaakseni repertuaariani. Oulussa toimin enimmäkseen tanssinopettajana, mutta Helsingissä
olen saanut tehdä myös tanssijan ja esiintyjän
töitä.

Lempiruoka?
Mummun makaronilaatikko.

600 kilometrin päässä, Etelä-Suomen mustien
talvien keskellä, Keränen keksii helposti, mitä
sellaista Oulusta löytyy, mitä Helsingissä ei
ole.

Lempipaikkasi?
Se on oikeastaan mielentila,
Peter Panin Never Land.

– Ikävöin lunta, se on talvella tärkeintä. Täältä
löytyy kyllä melkein kaikkea, mutta oululaista mentaliteettia kaipaan ajoittain. Oikea
oululainen hulluus on intohimoista heittäytymistä tekemiseen ja omistautumista asioille.
Onneksi meitä on täällä muitakin oululaisia,
ja annamme toisillemme terapiaa ollessamme
kaukana kotoa, Keränen iloitsee. ■

Lumisota vai auringon palvonta?
Auringon palvonta.

Mielimusiikki?
Laidasta laitaan, kaikki hyvä musiikki.

Mukavin vuodenaika?
Kesä
Tanssi-idolisi?
Venäläissyntyinen tanssija-koreograﬁ
Rudolf Nurejev on ollut idoli jo kauan,
ja ensimmäisestä tanssikosketuksesta
voin kiittää Fame-tv -sarjan Leroy-roolihahmoa, joka innosti minua 7-vuotiaana
tanssin pariin. ■

elemaan?

uluun opisk

nut O
1. Mikä toi si

4

Teksti: Anneli Frantti
Kuvat: Seppo Sarkkinen

Kuka hän on?

Matti Pennanen
• Syntynyt vuonna 1951 Utajärvellä,
käynyt koulunsa Rovaniemellä ja
opiskellut Oulussa. Koulutukseltaan
diplomi-insinööri.
• Toiminut Oulun omistajapolitiikasta ja tuotannosta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana vuodesta
2001 alkaen. Tätä ennen PalmbergRakennus Oy:n ja YIT-Yhtymä Oy:n
palveluksessa.
• Työskennellyt yhdeksän vuotta
ulkomaan työkohteissa,
mm. arabimaissa ja Venäjällä
• Naimisissa, kaksi aikuista tytärtä.

Kaupunginjohtaja Pennanen korostaa Oulussa

Pohjoista arvomaailmaa
ja elämisen laatua

• Aloittaa Oulun kaupunginjohtajana alkuvuodesta 2007.
Työtoverien kommentit Pennasesta:
Hyvin sisällä Oulun asioissa,
miellyttävä persoona.

Oulun maine
kestää vertailun
Oulu on maineeltaan Suomen vetovoimaisimpia kaupunkeja. Helsingin Yliopistossa
tehty mainetutkimus osoittaa, että Oulu
pärjää erinomaisesti vertailussa muiden
seutukuntien suurkaupunkien kanssa.
Kaupungin johtaminen ja kaupungin innovatiivisuus ovat Oulun ehdottomat valtit. Näillä alueilla
se päihittää muut kaupungit selvimmin. Myös
Oulun julkinen kuva osoittautui keskivertoa
paremmaksi.
Oulun moninaiset hankkeet teknologian
huippualoilla nostavat kaupungin mainetta ja
tunnettuutta muualla Suomessa. Teknologiajohtajuuden lisäksi Oulu keräsi mainintoja kaupunkimiljöönsä viehättävyydestä. Oulu mielletään
ympäristöystävälliseksi sekä uutta ja vanhaa
kauniisti yhdistäväksi kaupungiksi.
Kaupunkimainetutkimus toteutettiin kyselynä
koko maassa 18–65 -vuotiaiden keskuudessa.
Kyselyn teki Taloustutkimus. Mainetutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan kaupunkeja
mielikuviensa perusteella. Mielikuvat ovat tutkimuksen mukaan syntyneet pääasiassa henkilökohtaisten kokemusten ja kaupunkien saaman
mediajulkisuuden perusteella. ■

– Oulu on hieno kaupunki elää ja asua, aloittaa uusi kaupunginjohtaja Matti Pennanen
haastattelun. – Täällä on työpaikkoja, palveluita, kulttuuria ja luontoa. Oulu antaa
elämisen laatua meille kaikille, joille pohjoissuomalainen arvomaailma on läheinen.
Oulun uusi kaupunginjohtaja
Matti Pennanen pitää itseään
vahvasti oululaisena. 1970-luvun
opiskeluajoista asti Oulu on pysynyt kotikaupunkina, vaikka välillä
työt ovat kuljettaneet pitkäksikin
aikaa maailmalle.
– Itse paljon muuttaneena sanoisin, että Ouluun on helppo tulla,
hän vakuuttaa.
Oman asuinalueen asioihin voi
vaikuttaa vaikkapa asukastupatoiminnan kautta.

Muuttovoittokaupunki
modernisoituu
Oulu ympäristöineen on jo pitkään ollut pohjoisen muuttovoittoaluetta. Kaupunkilaisten määrä

kasvaa 1 500:n vuosivauhdilla ja
uusia asuntoja syntyy vuosittain
noin 1 800. Myös lähikunnat saavat osansa alueelle muuttavasta
väestä.
– Kun vertaa kymmenen vuoden
takaiseen Ouluun, suurin näkyvä
muutos ovat uudet asuntoalueet
Oulun ympäristössä ja naapurikunnissa. Myös palveluita on
siirretty näihin satelliitteihin.
Seuraavan kymmenen vuoden aikana lähikunnat kasvavat Ouluun
kiinni, näkee Pennanen.
Osa palveluista puolestaan
keskittyy aivan ydinkeskustaan,
joka muuttuu uusien rakennusten
myötä ilmeeltään nykyaikaisemmaksi. Esimerkiksi sopii vastavalmistunut Finnkino Plaza, joka
on tällä hetkellä Pohjoismaiden

modernein elokuvateatteri. Samassa korttelissa avataan hotelli
maaliskuussa 2007.
– Parhaillaan suunnittelussa on
Rotuaarin alle sijoittuva 1 000
auton maanalainen pysäköintiratkaisu, joka luo edellytykset
ydinkeskustan kortteleiden
jatkokehittämiselle. Keskustan
palvelut on siis tulevaisuudessa
entistä helpompi saavuttaa, kuvailee Pennanen Oulun muuttuvaa kaupunkikuvaa.

Talous tasapainossa,
kulttuuria kaikille
Taloudellinen tilanne Oulussa on
ollut tasapainoinen jo pidemmän
aikaa. Kuntasektorin rakennemuutos toki koskettaa täälläkin.

ssa inspiroi?

2. Mikä Oulu
3. Mitä o
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htajalta?

Odotukset korkealla
Uusi kaupunginjohtaja on astunut kehään ja kaupunki luovii
eteenpäin Oulu inspiroi -strategiallaan. Mikä Oulussa oikein
inspiroi ja mitä odotuksia kaupunginjohtajasta on vaikutusvaltaisella oululaisten ryhmittymällä, opiskelijoilla?
Teksti ja kuvat: Minttu Vartiainen

Tarja Pyyny, 24
toimintaterapeuttiopiskelija, kotipaikka Kemi
1. Toimintaterapiaa voi opiskella Suomessa neljässä eri kaupungissa, ja olin asunut Oulussa jo viisi vuotta ennen kuin
aloitin opiskelut. Oulu oli helppo valinta, kun
perhekin asuu lähellä.
2. Oulu on minun mielestäni aina ollut tosi kaunis
kaupunki kesällä. Kesällä täällä tapahtuukin paljon.
3. Uusi kaupunginjohtaja voisi olla reipas ja reilu tyyppi.
Saisi myös piristää oululaisten arkea.

Jaana Keränen, 23
arkkitehtiopiskelija, kotipaikka Keitele
1. Halusin opiskelemaan arkkitehtuurin osastolle
ja mieluummin pohjoiseen kuin etelään.
2. Toripolliisi tietenkin, ja etenkin näin talvella
Karjasillan mikroilmasto.
3. Ensimmäinen mieleen tuleva parannus on
uudistusta kaupungin jouluvalaistukseen.

– On laskettu, että vuoteen 2015
mennessä Oulun kaupungin
työntekijöistä 2 000 jää eläkkeelle.
Se on huikea määrä, ja vaatii jo
nyt määrätietoista ennakoimista ja
palvelujen turvaamisen miettimistä, kertoo Pennanen tämän hetken
kehittämistilanteesta.
Kulttuuritarjonta Oulussa on
korkeatasoista. Teatteri, kaupunginorkesteri, musiikkioppilaitokset,
lastenelokuvat ja lastenbaletti
tarjoavat elämyksiä kaikenikäisille.
Tarjonta on maan ja osin maailman
huippua.
– Lasten ja nuorten kulttuuriin on
Oulussa satsattu paljon. Nyt kasvatetaan tulevia kulttuurikäyttäjiä ja
pidetään vireä kaupunki vireänä.

Merenrantaan rullaluistimilla

Janne Juusola, 23
taloustieteiden opiskelija, kotipaikka Kempele

Oulussa luonto on lähellä, ja siitä on lupa myös
nauttia.

1. Oulu oli selkeä valinta. Kavereita asui jo täällä ja
hyvä opiskelupaikkakin löytyi helposti.

– Keväisin lähden rantaan rullaluistimilla tai
polkupyörällä, esittelee liikuntaharrastaja
Pennanen. Kesällä hän sanoo nauttivansa myös
torin alueen mukavasta tunnelmasta, talvisin
puolestaan kutsuvat Sankivaaran hiihtoladut.

2. Oulu on eläväinen kaupunki, ja täällä asuu
paljon nuorta porukkaa.

Talviharrastuksiin Pennasella kuuluu myös
jääkiekko, jota hän pelaa veteraanisarjassa,
Nitrokärppien joukkueessa.
Lopuksi täytyy vielä selvittää kaupunginjohtajan
mielipaikka Oulussa.
– Olisikohan se tämä kaupungintalo, kun täällä
aika paljon tulee oltua paikalla, Pennanen naureskelee. – No ei. Kyllä se on tuo merenranta ja
jokisuisto, sellaista ei muualla ole. ■

3. Eniten odotan sitä, että uusi kaupunginjohtaja pitäisi
mielessä opiskelijapolitiikan kehittämisen. Toisaalta
odotan sellaista oululaista yrittäjähenkeä.

Petra Moilanen, 26
rakennusrestauroinnin opiskelija, kotipaikka Suomussalmi
1. Olen aikaisemmin valmistunut puusepäksi Oulussa. Aloitin
ne opinnot Kajaanissa, mutta halusin vaihtaa Ouluun Pikisaareen, kun olin kuullut, että se on hyvä paikka.
2. Oulu on mystinen kaupunki. Täällä on oma tunnelma,
jota on vaikea selittää.
3. Toivon, että tilaa löytyisi enemmän monenlaiselle
kulttuurille.

Oulun Kärppien mestaruudesta iloittiin riehakkaissa
tunnelmissa keväällä 2005. Päävalmentaja Kari Jalonen
luotsaa vikkelää joukkuetta jälleen kohti menestystä.

Teksti: Lotta Suistoranta
Kuva: Harri Nurminen

ele Kontiaine

n

Mitä on aito kärppähenki, eli
millainen on Kärppien peliﬁlosoﬁa?
Olemme vikkelä joukkue, kuten nimestäkin voi päätellä. Kärppä on vikkelä
eläin, sitä ei saa kiinni paljain käsin.
Luistelu on Kärppien tavaramerkki, ja
pelaajarekrytoinneissakin arvostamme
luisteluvoimaa sekä nopeutta.

Vikkelien petojen
kesyttäjä
Jääkiekon SM-liigassa pelaavan oululaisjoukkueen, Oulun Kärppien päävalmentaja
Kari Jalonen antaa neuvoja Kärppä-faniksi haluavalle. Oulun Kärpät puolustaa
pohjoisen jääkiekkokunniaa liigassa jo kolmatta kautta Jalosen johdolla.
Mitä Oulu ja Kärpät merkitsevät sinulle?

Miten voi oppia oikeaksi Kärppä-faniksi?

Oulu on syntymä- ja kotikaupunkini. Maailmalla ollessanikaan Oulun merkitys ei ole
muuttunut. Kärpiltä olen saanut eväät jääkiekon pelaamiseen ja valmentamiseen. Kärpät
on työnantajani sekä kotijoukkueeni.

Tulemalla Raksilan halliin katsomaan pelejä
ja aistimaan tunnelmaa. Halli on intiimi, se
on uusittu, mutta pysynyt silti kompaktina
pakettina.

Miten Kärpät eroaa etelän joukkueista?
Meillä on sijainnin vuoksi laajempi kannatusalue, olemme koko Pohjois-Suomen lippulaiva
jääkiekossa. Lisäksi Kärppien tyylissä on tiettyä raikkautta, joka tulee meidän oululaisten
luonteesta. Kyllähän me aika rehellisiä ihmisiä
ollaan, ja siitä kannattaa olla ylpeä.

Millaista on olla
juniorijääkiekkoilijana Oulussa?
Oulu on hyvä kasvualusta aloittelevalle pelaajalle. Junioritoimintamme on yksi Suomen laajimmista ja laadukkaimmista. Siellä opitaan
jääkiekollisia taitoja, mutta kasvetaan myös
ihmisinä. On selvää, ettei kaikista tule ammattilaisia, mutta juniorina oppii myös tärkeitä

Kari Jalonen
Syntynyt 6.1.1960 Oulussa
KooJii on pelannut 18 vuotta kestäneen uransa aikana SM-liigassa
Oulun Kärppien, Turun Palloseuran,
HIFK:in ja Rauman Lukon paidoissa.
Saavutukset pelaajana: 5 SM-kultaa,
1 SM-hopea, 3 SM-pronssia, pistepörssin voittaja, vuoden tulokas,
edelleen voimassa oleva SM-liigan
runkosarjan piste-ennätys ja Play Off
-tehotilaston ennätys.
Jalonen on edustanut Suomen
Leijonia kuusi kertaa MM-kisoissa ja
pelannut NHL:ssä.
Kari Jalonen on työskennellyt valmentajana sekä Oulun Kärpissä että
TPS:ssä.
Saavutukset valmentajana:
3 SM-kultaa, 1 SM-pronssi,
2 EEC-hopeaa, nuorten MM-hopea
Lähde:
www.oulunkarpat.ﬁ -sivusto
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sosiaalisia taitoja. Raikkaus näkyy
mielestäni myös junioritoiminnassa,
jossa pienestä urheilijasta välitetään
oikeasti.

Kuva: Hann

6

Olet ollut mukana voittamassa
Kärppien ensimmäistä Suomen
Mestaruutta vuonna 1981.
Miltä se tuntui?
Kannun tuominen Ouluun oli unelmien täyttymys. Etelän joukkueet eivät
arvostaneet meitä pohjoisen pelaajia
millään tavalla ennen voittoa. Joukkueemme ei varmastikaan ollut paras,
mutta meillä oli hyvä taisteluhenki.
Voitto tuli silloin ensimmäistä kertaa
Tampereen pohjoispuolelle, ja se oli
merkittävä pylväs suomalaisessa
jääkiekkoilussa.
Olet tehnyt pitkän uran pelaajana,
ja nyt myös valmentajana. Kummalla
puolella kaukalon reunaa viihdyt
paremmin?
Pelaajan homma on vähän helpompaa,
mutta pidän valmentamisen haasteellisuudesta. Valmentajan työssä
on monta pelaajaa, joiden kanssa on
kyettävä rakentavaan yhteistyöhön.
Joka vuosi edessä on uudenlainen
joukkue.
Lähetä terveisiä
uusille oululaisille!
Tutustukaa kauniiseen kaupunkiin.
Käykää käsiksi kaikkiin niihin harrastusmahdollisuuksiin, joita täällä on
sekä kesällä että talvella. Niin minäkin
tein, kun palasin 15 vuoden tauon
jälkeen Ouluun. Olen tutustunut uudelleen omaan kotikaupunkiini. ■

Soita ja kysy.

Liikuntaneuvonta vastaa.
Oulun kaupungin nuorille tarjoama Action-liikuntatoiminta
laajentui viime syksynä. Nyt tarjolla on 13 eri lajin lisäksi
puhelinneuvontaa liikunnasta.
Teksti: Maria Lehtinen Kuva: Seppo Sarkkinen

– Liikuntaneuvonta on tarkoitettu 13–18vuotiaille nuorille. He voivat soittaa tai
laittaa kysymyksiä sähköpostilla liikkumiseen liittyvistä asioista, liikunnanohjaaja Tommi Laine kertoo.
Vastauksen Laine lupaa kysyjälle viikossa ja käytettävänään hänellä on oman
asiantuntijuutensa lisäksi muita terveysliikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisia.
– Yleisimmät kysymykset koskevat tiettyjä urheilulajeja. Halutaan tietää, missä
voi harrastaa, mitä se maksaa, onko
urheiluseuroja, Laine kertoo.
Samalla Laine liikuntapalvelujen järjestäjänä saa vinkkiä siitä, mikä nuoria
kiinnostaa kulloinkin.
– Viime syksyn aikana tuli useita kyselyitä tramboliiniurheilusta. Oulussa sitä
voi harrastaa vain liittymällä mukaan
seuraan, sillä yksinään tramboliinille ei
pääse lajin turvallisuusriskien vuoksi.
Olemmekin jo viritelleet ajatusta, voisiko
Action tehdä asialle jotain, Laine sanoo.

Toinen kysymyksiä herättävä liikuntamuoto on kuntosali.
– Kysytään, miten pitäisi treenata, jos
haluaa kehittyä ja kohottaa kuntoa.
Tarvittaessa annan myös henkilökohtaista ohjausta, jolloin opastan nuorta
tekemään liikkeet heti oikein.
Uuden lajin nouseminen nuorison
suosikiksi vie Laineen mukaan puolisen
vuotta.
– Jaamme joka kausi esitteemme kouluille, joten tieto toiminnastamme tavoittaa
kaikki Action-ikäiset nuoret. Silti kestää
noin kuusi kuukautta ennen kuin nuoret
löytävät uuden lajin. Mukaan siis mahtuu
aina, Laine kertoo. ■

Kysy liikunnasta:
tommi.laine@ouka.ﬁ
tai p. 040 703 8048

Action saa nuoret liikkeelle
Action on 13–18-vuotiaiden maksuton liikuntamuoto. Sen
kautta voi tutustua maksutta eri lajeihin ja harrastaa niitä
ilman sitoutumista. Lajeja on tällä hetkellä 13 koripallosta
pingikseen ja kuntonyrkkeilystä hydrobiciin.
Mukaan pääsee Action-passilla. Passeja saa ohjaajalta, Oulun
uimahallilta, Linnamaan ja Värtön liikuntahalleilta, Nuoriso- ja
kulttuurikeskus NUKUsta ja nuorisotaloilta. ■
Lisätietoja:
www.ouka.ﬁ/liikunta > Action
p. 044 703 8047 tai 044 703 8048
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Oulu inspiroi

Kuka hän on?

9

Juho Risku

Leena Palotie

Jyrki Mäki

Teuvo Pakkala

Oulussa, Helsingissä ja USA:
ssa toimivan Helmi Technologies -yhtiön perustaja sekä
digitaaliseen viestintään
erikoistuneen suunnittelutoimisto Visualway Designin
hallituksen puheenjohtaja.

Akatemiaprofessori, lääketieteen tohtori ja yksi maailman johtavista geenitutkijoista. Juuriltaan oululainen.
Selvittää työkseen ihmisen
sairauksien perinnöllistä
taustaa.

Oululaisen Radiopuhelimetyhtyeen solisti ja sanoittaja.
Tunnetaan tinkimättömän
omaleimaisena muusikkona,
nykyään myös kirjailijana ja
näyttelijänä.

Suomalaisen kirjallisuuden
merkittävimpiä kaupunkirealisteja. Kirjailija syntyi Oulussa 1862 Theodor Oskari
Frosterus -nimisenä ja kuoli
Kuopiossa 7.5.1925.

Ohjelmistotekniikan konkari ja
teknologiayritysten tuntija Juho
Risku aloitti tietokoneiden kanssa puuhastelun 80-luvulla.

Euroopan tiedeneuvoston ja
Yhdysvaltain tiedeakatemian
lääketieteen instituutin jäsen,
sekä Kansanterveyslaitoksen
molekyylilääketieteen professori
Leena Palotie on maailmanlaajuisesti arvostettu omalla
alallaan.

Puolen vuoden ikäisenä Ouluun
muuttanut J.A. Mäki asuu
nykyään Haukiputaalla, mutta
myöntää, että oululaisuus ei
lähde hänestä helpolla.

Teuvo Pakkala kokeili elämänsä
aikana monenlaista ammattia,
toimittajan ja suomentajan töistä
köysitehtaan kaupparatsuksi,
opettajaksi sekä teatteri- ja
elokuvaohjaajaksi. Hän kärsi
taloudellisista ahdingosta, vietti
lapsuutensa vaikeissa oloissa ja
julkaisi huomattavan tuotannon
suomalaista elämäntapaa kuvaavaa kirjallisuutta.

Oulu on kaupunkina jo pitkään inspiroinut eri alojen ihmisiä – taiteilijoita, tutkijoita, liikemiehiä. Niinpä Oulu inspiroi -innovaatiostrategia tuo esille juuri sitä, missä
Oulussa ollaan hyviä. Täällä osataan antaa tilaa lahjakkuudelle.
Innovaatiot tarvitsevat taustalleen innostusta, ihmisiä, jotka tekevät työtä isolla
liekillä. Neljä eri alojen menestynyttä oululaista kertoo nyt, minkälaiset lähtökohdat ovat saaneet kaupungista omille aloilleen – miten Oulu on heitä inspiroinut.
Teksti: Lotta Suistoranta, Maija Kajanto
Kuvat: Oulun kaupunki

– Suuri tekijä urani käynnistymisessä oli Pohjois-Suomen
opiskelija-asuntosäätiö, joka tarjosi nettiyhteyden opiskelijoille.
Tietotekniikka-alalla menestymisessä yliopistolla ja kohtalaisen
kokoisella Oulun talousalueella
on ollut suuri merkitys.
– Oulun tulevaisuuden kohtalonkysymys on siinä, osataanko
täällä yhdistää teknologia ja
luovat toimialat. Monitieteellisen
yliopiston ja vireän kulttuurielämän vuoksi Oululla on mahdollisuus nähdä asiat monesta
tuoreesta näkökulmasta, Risku
kannustaa.

– Juuriltani olen oululainen, Oulun yhteislyseon kasvatti. Olen
myös Oulun yliopiston kunniaalumni, ja aloitin tutkimustyöni
jo toisena lääketieteen opiskeluvuonna Oulussa.
– 70-luvulla Oulussa nuoret
tutkijat pääsivät korkeatasoisiin
tutkimusryhmiin, ja stimuloiva
ilmapiiri synnytti monia huippututkijoita.
– Oulu on toiminut esimerkkinä
kaupungista, joka on tietoisesti panostanut tutkimukseen
ja selkeään proﬁloitumiseen,
synnyttänyt Biocenter Oulun ja
teknologiateollisuuden. Mikäli
toimijoiden yhteinen tahto säilyy,
oululaisella tutkimuksella on
hyvä tulevaisuus, Palotie korostaa.

– Olen asunut ratkaisevat lapsuuden ja nuoruuden vuoteni
Oulussa, ja Radiopuhelimet
mielletään kaikkialla oululaiseksi
bändiksi.
– Asuinpaikan vaikutus on ollut
salakavalaa, ympäristö tulee
aina musiikkiin ja teksteihin mukaan, usein epäsuorasti, joskus
ihan konkreettisestikin.
– Oulu on kaupungin nimi -kappale kertoo viha-rakkaus -suhteestani Ouluun, sillä kaupungin
rakennuspolitiikka ottaa välillä
päähän. Toisaalta taas tykkään
esimerkikiksi kävelykadusta,
Rotuaarista, joka on selkeyttänyt
ja rauhoittanut keskustaa, Jyrki
Mäki laukoo.

Oululainen kirjailija ja lehtimies
sai seurata läheltä oman aikansa
teollista murrosta ja nykyaikaistumista Oulussa. Kaupungin
sanotaan nousseen 1800-luvun
viimeisinä vuosikymmeninä
erääksi suomalaisen kulttuurin
keskukseksi. Pakkalan aikaa
voi verrata nykypäivän Oulun
tilanteeseen; uusi teknologinen
murros on tehnyt Oulusta dynaamisen talousalueen aivan kuin
130 vuotta sitten.
Oulun maisemat inspiroivat
Pakkalaa, jonka tunnetuimpiin
teoksiin kuuluvat Oulun köyhän
väestön arkea kuvaavat Elsa
ja Vaaralla. Klassikoiksi ovat
muodostuneet myös novellikokoelmat Lapsia ja Pikku ihmisiä,
sekä koko kansan rakastama
näytelmä Tukkijoella. ■
Lähde: Oulun kaupunginkirjasto,
Kirjailijat Oulussa -sivusto.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon
kokoelmat
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65 Degrees North

A Bridge Between Cultures

– Facts And Entertainment in English

Text: Lotta Suistoranta
Photo: The International Activity Centre

Text: Maija Kajanto
Photo: Index Open/SKOY

The International Activity Centre Toppelius situated at the centre
of Oulu is a multicultural meeting point with doors open to all who
wish to enter regardless of age or nationality. Here you can ﬁnd
information, practical know-how and people to talk with.

What’s a good place to eat in the centre of Oulu?
What was the atmosphere like in last week’s international festival? Where could you buy a bike in Oulu or
even sell a TV?

– The aim of the International Activity Centre is to act as a bridge
between different cultures. We wish to support people and, in our
own part, participate in developing a multicultural Oulu, says Shahnaz Mikkonen, the activity coordinator of the centre.

All these questions and many more are answered in
the web-publication 65 Degrees North.
65 Degrees North is for Oulu and from Oulu. The web
newspaper, which is written by foreigners living in
Oulu, carries the news and views of this northern
city to an international audience, whether they be in,
come from or are coming to the city.

Activity Centre Toppelius has been open every day for everybody.
The motto of the centre goes: “Your unintentional stay is welcomed!” Especially foreigners come there to get practical knowledge about living in Oulu. The activities of the centre have included
courses in Finnish, advice to immigrants, exhibitions about world
cultures and information meetings.

“The idea was to use the skills of foreigners in Oulu
to create something unique. And it’s getting bigger
and bigger by the day. The number of readers is increasing dramatically and the paper was well received
by the city of Oulu,” says the editor-in-chief of 65
Degrees North, Aaltje Bos. ■

The information meetings are interpreted into several languages
and they deal with important issues concerning life within the Finnish society, such as health care, services of the employment ofﬁce,
ﬁre safety or the bringing up of children.
An essential part of this kind of multicultural activity on a grass-root
level is to talk with and listen to the visitors – the Finnish ones as
well as the international ones.

Go check it out!
www.65degreesnorth.com

– We always try to ask people how they are, because just being
able to exchange a few words with someone is important to many
visitors. Many Finnish youngsters come here as well, to do their
homework and read the papers or their e-mails, Mikkonen recounts.

Would you like to influence
foreigners’ affairs?
Text: Maija Kajanto

An International panel has been established in Oulu.
In co-operation with the city management, the panel
strives to bring topics relating to Oulu’s international
community into general debate.
“The International panel was established to gather
the voices of different international communities
and make them heard in a city that wants to
become international,” the project manager
of Oulu city international affairs, Aaltje Bos
recounts.
The establishment of the International panel
marks a clear change in the policies of the city.
“Not many representatives from the foreign community were seriously heard before. Now, politicians are
ready to admit that there is work to be done to make
Oulu an international city. A core group of internationals were chosen to represent their points of views in
giving the city an international face,” says Mrs. Bos.
Together with the City council working group, the
panel will concentrate on creating more employment
opportunities and better services for international
newcomers. ■

Interested? Keep an eye on the EFA webpages:
www.ouka.ﬁ/efa, or contact Ildikó Hámos
(ildiko.hamos@sinni.ﬁ, tel. 040 728 87 77) or
Aaltje Bos (aaltje.bos@ouka.ﬁ,
tel. 044 703 13 81).

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.

A well known 19th century Finnish writer, teacher, philosopher
and newspaper man Zachris Topelius has been an inspiration to
the work of the International Activity Centre because of his overall
tolerant attitude. During the past ﬁve years the Centre has been
functioning in Topelius’s old house, Toppelius, after which it is also
named.
– In his time, Zachris Topelius made a contribution to multiculturalism in Finland. A person’s value is not measured by where he has
come from, but by where he is heading to, Shahnaz Mikkonen
freely cites Zachris Topelius.
When Shahnaz Mikkonen ﬁrst started his work ﬁve years ago,
he had to go out and speak for tolerance. Nowadays Mikkonen
has been able to change the tolerance in his speech with
multiculturalism.
– Attitudes are changing, slowly but surely. Nowadays
tolerance is a commonplace thing for many, and soon

Shahnaz Mikkonen welcomes the previous customers and visitors to the new location of the International Activity Centre at Kirkkokatu 54, in the
vincinity of the heart of Oulu.
www.ouka.ﬁ/kvtoimintakeskus

Translations: Elisa Ockenström

Brochures:
1.

Oulun opaskartta

1E.

Oulu city map

2.

Look at Oulu

2E. Look at Oulu

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.

3.

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.

AN EXAMPLE:
The ordering of liikuntapalvelut (Activity and
Sports Services) -brochure, Oulun kaupunginorkesterin ohjelma (Programme for Oulu
Symphony Orchestra) and Map of

4.

POSTIKUJA 1A2 90100 OULU
You can send the text message to the
following number: 173 174.

Tietomaa

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)

4E. Science Centre Tietomaa

22. Erityisliikunnan esitteet
(Guided Activities for Special Groups)

5.

Oulun kaupunginsairaala
(Oulu City Hospital)

23. Pyörätiekartta

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.

Ikääntyneiden palveluopas

28. Lehti uusille oululaisille
(Magazine for New Residents in Oulu)

11.

Nuorisoasiainkeskuksen esitteet

29. Tietoa Oulusta

11E. Youth Information and Counselling
Services
12.

KouluOulu - opetusviraston tiedotuslehti (KouluOulu - Education Ofﬁce´s
Newsletter)

13.

Tervetuloa peruskouluun
(Welcome to the Comprehensive
School)

14.

Tervetuloa lukioon (Welcome to the
Upper Secondary School)

15.

Kaupunginorkesterin ohjelma
(Programme for Oulu Symphony
Orcherstra)

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)
27. Koiraopas Koiruuksia
(Guide for Dog Owners)

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)

16.

Teatterilehti TeatteriOulu (Oulu City
Theatre Brochure TeatteriOulu)

17.

Kulttuurilehti Rumputus
(Culture News Rumputus)

36E. What? Where? When? How? Oulu

Verkkopalveluja käytössäsi/
Kirjastoesite (Library Services)

38E. Protection Against Cold Weather

Pedestrian, Cycle and Moped Paths:
ESITE 20 14 23E MATTI MEIKÄLÄINEN

Nallikari Camping

3E. Nallikari Camping

ESITE 20 14 23 MATTI MEIKÄLÄINEN POSTIKUJA 1A2 90100 OULU
Lähetä tekstiviesti numeroon 173 174.

Due to administrational changes of Oulu City in
January 2007 the activity will continue in another
residential address, in the previous De gamlas hem,
an old and romantic wooden house in Heinäpää.
The ofﬁcial name of the Centre will be disclosed in
the due time.

Tilattavissa olevat esitteet:

■ The text message should contain the

In the spirit of Topelius
International
Activity Centre
provides people
and opportunity
of getting to
know foreign
cultures.

173 174

18.

36. Mitä? Missä? Milloin? Miten? Oulu
38. Kylmäopas maahanmuuttajille

11

12

13

Tämä on Oulua

1. Tori
2. Toripolliisi

9.
10.
11.

3. Ranta-aitat

6.
8.
3.

4.
7.

1.

2.

13.

4. Kaupungintalo

12.

5. Musiikkikeskus

6. Pääkirjasto
7. Ajankulku
8. Teatteri
9. Taidemuseo

5.

10. Tiedekeskus Tietomaa
11. Pohjois-Pohjanmaan museo
12. Rotuaari

Asukastuvat

Koirapuistot

Urheilukentät

Teatterit

Palvelualue = Esimerkiksi päivähoito– ja muut sosiaali– ja terveyspalvelut jaotellaan kolmeen
palvelualueeseen kaupunginosien
mukaan.

13. NUKU
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15

Suo,
kuokka
ja Jani

Palstaviljely antoi hyvän
mielen, paljon perunaa
ja terveellistä oppia lapsille

Kun kevät tulee ja ilmat lämpenevät, tulee monelle halu upottaa käpälät multaan ja
päästä kuokkimaan maata. Oulussa tämä toive on helpoin toteuttaa vuokratulla
viljelypalstalla. Näin toimi viime kesänä muun muassa Jani Pirkolan perhe.
Teksti: Maija Kajanto Kuvat: Terttu Mikkola, Seppo Sarkkinen

Kolmen lapsen isä Jani Pirkola
asuu perheineen itse remontoidussa omakotitalossa Oulun
Knuutilankankaalla.
Nokiassa insinöörinä työskentelevän Janin ja hänen vaimonsa
puutarhassa kasvaa mansikkaa,
kirsikkaa, omenaa ja karhunvatukkaa. Säilömisongelmia ei
sadon kanssa ole ollut; marjat
päätyvät yleensä suoraan pensaasta lasten suuhun.
– Pihalle ei mahtunut enää perunamaata, ja viime toukokuussa
luin lehdestä viljelypalstojen
vuokrauksesta Oulun kaupungilta. Vaimo kävi sitten varaamassa
meille palstan, ja siitä se lähti,
Jani Pirkola kertoo.

Sinistä perunaa
ja juolaheinää
Palstaviljelyn alku oli kivikkoinen. Lähes kirjaimellisesti, sillä
maan laittaminen viljelykuntoon
vaati pientä askaretta.

– Kyllähän siinä perunanlaitossa
tuli sellainen perinteinen Suo,
kuokka ja Jussi -tunnelma, kun
palstalla kasvava juolaheinä laittoi hien virtaamaan, Jani Pirkola
naurahtaa.
Kun pohjatyöt oli tehty, päästiin
perunanistutuksen makuun.
– Vaimo oli hankkinut 10 kiloa
siemenperunaa. Kasvatimme
Siikliä ja lisäksi haluttiin jotain
erikoisempaa, mitä ei kaupasta
saa, joten laitettiin kasvamaan
25 kiloa Blue Congoa, sinistä laatuperunaa. Siitä saatiin jouluksi
iso koppa sinistä perunamuusia.

Kaikkea pitää kokeilla
Ensimmäinen viljelykesä meni eri
kasvilajeja kokeillessa ja virheistä oppiessa.

– Kokeilimme maa-artisokkaa, ja
se tuntui viihtyvän hyvin, mutta
viisivuotiaan tyttären kylvämä
kehäkukka ei noussut maasta
koko kesänä. Taisivat linnut
syödä siemenet. Raparperi taas
meni ruskeaksi kuivan kesän
takia, ja 100 neliön palstasta jäi
neljäsosa käyttämättäkin.
Palsta on vuokrattu viideksi
vuodeksi, joten ensi vuonna
jatketaan ainakin perunan ja
maa-artisokan kanssa. Itse
viljeleminen tarjoaa näkökulmaa
ruokaan, vaikka kaikki lajit eivät
onnistuneetkaan.
– Kyllä siinä heti tuntee itsensä
hiukan omavaraisemmaksi. Ja on
hyvä, että lapset näkevät, miten
sitä ruokaa oikeasti kasvatetaan,
ettei aina vaan haeta kaupasta,
Pirkola muistuttaa. ■

Oulun palstaviljely
Oulun kaupunki vuokraa alueillaan 10 x 10 metrin kokoisia
viljelypalstoja hintaan 12 € / palsta / vuosi.
Palstoja voi varata ja vuokrata toukokuussa pidettävänä
palstanviljelypäivänä.
Lisätietoja palstojen vuokrauksesta saa Oulun kaupungin
teknisestä keskuksesta numerosta 08-558 42 381 tai
sähköpostilla tarja.karjalainen@ouka.ﬁ.

Peruna on pyöreä. Oulussa voi vuokrata
viljelypalstoja eri puolelta kaupunkia.

Katso myös www.ouka.ﬁ/tekninen/
luontoymparisto/palstaviljely.html
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Tekstit: Anneli Frantti
Kuva: Oulun kaupungin Matkailupalvelut,
Oulun kaupungin rakennusvalvonta

300 tonttia vuodessa
Oulussa kaavoitetaan tänäkin vuonna reilusti ja useita
alueita. Omakotitontteja saadaan pohjoisessa Ritaharjun alueelle ja viereiselle Aaltokankaalle sekä eteläpuolella Metsokankaalle. Myös armeijalta vapautunut
Hiukkavaaran alue on tulossa kaavoitukseen.
Suunnitelmallinen raakamaan osto ja kaavoitus mahdollistavat noin 300 omakotitontin luovutuksen vuosittain.
Niistä 200 vuokrataan, ja saajat arvotaan. Loput tontit
myydään, osa tarjousten perusteella. Lisää tietoa tonteista: www.ouka.ﬁ/tekninen/tontit

Pasi Kukkola antaa kaupungin
rakennusvalvonnalle ison plussan:

Kävi tuuri,
että pääsin
laatuohjaukseen
– Oma laatutietoisuus on kyllä noussut monta pykälää,
sanoo omakotitaloa rakentava Pasi Kukkola Oulun
rakennusvalvonnan tarjoamasta laatuohjauksesta.
Kukkolan talon arkkitehtipiirustukset olivat valmiina jo hyvissä ajoin.
Niinpä talo saatiin rakennettua mielessä ja paperilla muutamaan
kertaan ennen varsinaista työmaata.
– Oli tuuria, että pääsimme mukaan rakennusvalvonnan järjestämään
laatuohjaukseen. Suunnittelua oli kyllä jo tehty, mutta sitä kannatti
vielä tarkentaa, Kukkola kertoo.
Laatuohjaus laittoi ajattelemaan joitain asioita uudelta kantilta.
– Kestävästä kehityksestä tuli paljon uutta tietoa. Esimerkiksi rakennusmateriaalien valinnassa voi ajatella myös ekologisesti.

Tontteja tarjolla, rakennusajan laatutietoa luvassa

– Samoin esimerkiksi erilaisten laitteiden laatu-, hinta- ja käyttötilannevertailuista oli hyötyä. Kallein on usein laadukkain, mutta ei aina
käytön kannalta välttämätön, Pasi Kukkola pohtii.

Omakotirakentajan
oivallinen Oulu

Heikkilänkankaalle nouseva kivitalo on rehtorina toimivan Kukkolan
ensimmäinen talonrakennusprojekti. Työtä on tekemässä muutama
ammattilainen, mutta toki Kukkola itsekin viettää työmaalla iltoja ja
viikonloppuja vasara ja saha kourassaan. Laatuajatteluun hänen on
pitänyt pystyä sitouttamaan myös urakoitsijat. Talo ei valmiina toimi
suunnitellulla tavalla, jos työssä ruvetaan oikomaan.

Kosteusriskit ja sisäilman laatu. Energiankulutus ja elinkaarilaskelmat. Oulussa
omakotirakentajan ei tarvitse jäädä yksin miettimään rakennusprojektissa eteen
tulevia vaikeita teknisiä päätöksiä. Avuksi tulee rakennusvalvonnan laatuohjaus.
Oulussa kehitetty pientalojen laatuohjaus on
jämpti tietopaketti, joka sisältää laatukoulutusta eli asiantuntijaluentoja, hankekohtaista ohjausta ja neuvontaa. Työkaluina ovat
nettiin rakennettu suunnittelu- ja arviointijärjestelmä www.pientalonlaatu.ﬁ ja ympäristöministeriön julkaisema opas.
Kaikki tämä sisältyy rakennuslupamaksuun.
– Laatuohjauksen ideana on, että rakentajaperheet pääsuunnittelijoineen pystyisivät
tekemään tietoisia valintoja suunnitellessaan
esimerkiksi kosteuseristyksiä tai lämmitys- ja
ilmanvaihtojärjestelmää. Suunnitteluvaihees-

sa määritetään yli 90 % rakennuskustannuksista ja kustannusvaikutus heijastuu pitkälle
tulevaisuuteen. Valintojen perusteena tulee
olla elinkaarikustannus, ei halvin investointikustannus, sanoo Oulun rakennusvalvonnan
laatupäällikkö Pekka Seppälä.
Nettiohjelmaan kirjataan teknisiä valintoja ja
samalla saadaan määritys myös talon laatutasosta. Määräykset täyttävä, hyvä talo saa
yhden tähden, maksimi on viisi.
– Netin tarkistuslistasta syntyy dokumentti,
joka toimii ”yhteisenä kielenä” rakennuttajaperheen ja rakennusalan ammattilaisten vä-

lillä. Lisäksi kun laadunmääritys päivitetään
rakennusprosessin aikana, muodostuu siitä
tulevan käyttö- ja huoltokirjan perusta, todellinen arvopaperi talolle, painottaa Seppälä.

– Tämän on tarkoitus olla perheelle
loppuelämän talo. Ajatuksena on, että
tehdään kerralla kaikki kuntoon, sanoo
Kukkola.
Kukkola pitää laatuajattelua kovana
meriittinä Oulun kaupungille.
– Rakennusvalvonnan henkilökunta
on asiastaan innostunut, ja heillä on
aito halu vaikuttaa siihen, että Ouluun
saadaan normista parempia taloja. ■

Hyvän laadun tavoittelu näkyy toki kaupungin
kukkarossa, mutta pientalojen laadun nousemisen ajatellaan vahvistavan kaupungin
kestävää kehitystä. Elinkaarisäästöt koituvat
yhteiseksi hyödyksi. ■
Rakentajan arki voi olla ankaraa.
Laatu-ohjaus tuo lisätukea
Pasi Kukkolan raksaprojektiin.

Kuva: Kaleva / Pekka Peura

Neuvontabussi on maantien ässä. Rakentajat
Jaakko Viitasaari ja Hannele Hyvärinen kurkkivat
taempaa, kun pääsuunnittelija Seppo Hyvärinen
ja tarkastusmestari Ilkka Jaara käyvät läpi suunnitelmia.

Neuvontabussilla
aloituskokoukseen
Oulun rakennusvalvonnan neuvontabussi
on ihan oululaisten omaa keksintöä. Nyt
pientalotyömaan aloituskokoukset voidaan
pitää suoraan tontilla.
– Tontin yksityiskohdat voidaan tarkistaa
heti, kun ollaan paikan päällä, ja tontin mahdollisuuksista päästään muutenkin keskustelemaan, toteaa Oulun rakennusvalvonnan
laatupäällikkö Pekka Seppälä.
Bussi jättää historiaan virastossa pidetyt palaverit ja hätäiset tontilla käymiset räntäsateessa tai paukkupakkasessa. Aloituskokous
on tärkeä palaveri rakentamisen onnistumista ajatellen, siksi siihen kannattaa keskittyä kunnolla ja tuulensuojassa. Bussista
päästään myös langattomasti Internetiin
lisätietoa hakemaan.
Parin tunnin palaverissa käydään läpi mm.
rakentamista koskevat määräykset, pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan
tehtävät, lupaehdot ja rakennuttajaperheen
vastuut ja toiveet.
– Aloituskokoukseen osallistuvat rakennuttajat ja heidän pääsuunnittelijansa sekä
kaupungin rakennustarkastaja. Bussikäynnin
jälkeen kynnys hakea tietoa ja ottaa yhteyttä
rakennusvalvonnan suuntaan mataloituu
mukavasti, vahvistaa
Seppälä. ■
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Teksti: Minttu Vartiainen
Kuva: Kai Tirkkonen , Kimmo Suortamo

Elämän
teatteria
Oulun kaupunginteatteri sai viime elokuussa
uutta verta, kun dramaturgi Jukka Heinänen
ja ohjaaja Heta Haanperä muuttivat Helsingistä pohjoisemmaksi töihin.
– Viihtyminen ei ole kaupungista kiinni, vaan
koti on siellä, missä on ne tärkeät ihmiset.
Minä olen asunut niin monessa paikassa,
että en ole oikein mistään kotoisin, Heta
Haanperä naurahtaa.
Hetalla ja Jukalla on kaksi poikaa. Otso on
Myllytullin koulussa 1. luokalla ja Ahti on
Ainolan päiväkodissa. Perhe asuu Aleksanterinkadulla torin rannassa, jossa ikkunasta
näkyy työpaikalle, teatteriin.

Rokki- ja kulttuurikaupunki
Oulu ei ollut kummallekaan ennestään tuttu
paikka.
– Muutamia tuttuja asuu täällä, mutta muuten Oulu-kontaktit olivat aika vähissä, Jukka
kertoo.
– Minulla oli Oulusta sellainen vähän
rosoinen kuva, että täällä on kaikenlaista ja

Oulun taidekoulu tarjoaa valtakunnallisten
opetussuunnitelmien mukaista taiteen perusopetusta. Opetustarjonta jakaantuu esittävän
taiteen, visuaalisen taiteen, tanssitaiteen sekä
sanataiteen aloille.

Oulun kaupunginteatterin Jukka Heinänen
ja Heta Haanperä luonnehtivat Oulua
kulttuurikaupungiksi, työstävät
Juoksuhaudantietä ja elävät erottamatonta
työ- ja vapaa-aikaa.

Oulun taidekoulussa voit käydä kursseja
eri taiteen aloilta:
• Teatteritaide
• Sanataide
• Klassinen baletti
• Breakdance
• Kuvataide

• Sirkustaide
• Lastentanssi
• Nykytanssi
• Hip hop -tanssi
• Audiovisuaalinen taide;
sarjakuvapiirustus,
animaatio ja elokuva

Kulttuuri kuuluu
myös lapsille
ja nuorille
Teksti: Lotta Suistoranta

27-vuotias Oulun taidekoulu ei kärsi kolmenkympin kriisistä. Yhä uudet lapsiryhmät ovat
saaneet nauttia kulttuurisista elämyksistä taidekoulun suojissa.

kaikennäköistä. Sellainen rokkimielikuva,
kun tiesin, että Radiopuhelimet ja Mieskuoro
Huutajat ovat täältä, Heta innostuu.

– Yhteistyön tekeminen on tiivistä ja vaikeaa.
Työ ja vapaa-aika on vaikea erottaa. Ei meillä
oikeastaan ole vapaa-aikaa, Heta naurahtaa.

– Oulu on ehdottomasti kulttuurikaupunki.
Tosi vireä ja monimuotoinen. Tarjonta on värikästä: on konsertteja, elokuvaa, lastenkulttuuria, musiikkivideofestivaaleja ja kaikkea,
Jukka Heinänen kertoo.

– Minun normaali työpäiväni on sellainen,
että harjoitukset ovat kymmenestä kahteen,
kahdesta kuuteen on tauko ja kuudesta
puoli kymmeneen on taas harjoitukset.
Harjoitusvapaina päivinä on paljon muuta
hommaa, suunnittelen tulevia harjoituksia,
pidän huolta, että työryhmä pysyy koossa ja
teen ajattelutyötä, kertoo Heta.

Oulun taidekoulun oppilaaksi pääsee kuka
tahansa 4-20 – vuotias nuori, aikaisemmista
taideharrastuksista riippumatta. Ainoastaan
klassisen baletin aloittamista on rajoitettu.

– Opiskelu taidekoulussa mahdollistaa myöhemmin alan opintoihin pyrkimisen, mutta ennen
kaikkea se tarjoaa rakennusaineita lapsen oman
persoonan kehittymiselle ja uusia näkökulmia
elämään, taidekoulun rehtori ja teatteritaiteen
opettaja Ulla Kaislaranta kuvailee.

Vaikka opetus etenee lukukausien mukaisesti,
toimintaan pääsee mukaan koska tahansa.
Syksyn 2007 kursseille hakeutuminen alkaa
toukokuussa.

Taiteen tehtävä on antaa ihmiselle jotakin
ikimuistoista. Tämä pitää paikkansa myös lasten
taidekoulussa.

Jukalla ei ole tiiviitä työaikoja, ja hän kirjoittaa myös kotona. Hän on kuitenkin päivisin
teatterilla, kun tehdään tuotannollista suunnitelmaa ja ohjelmistopäätöksiä.

Ilmoittautumisesta, ryhmien kokoontumisajoista ja lukukausimaksuista saat tietoa osoitteesta: www.edu.ouka.ﬁ/taidekoulu tai Oulun
taidekoulun kansliasta p. 08 558 49 214.

Oulun tarjonta on tulijoiden mukaan runsasta – ehkä liiankin runsasta.
– Täällä tulee ihan samanlainen kulttuuriähky kuin Helsingissä, että on vaikka mitä,
missä haluaisi käydä, mutta aikaa ei vain ole.
Keväällä ajattelin käydä kaikki mahdolliset
kulttuuritapahtumat läpi. Haluaisin käydä
vähän tämän teatterin ulkopuolella. Ideaalihan olisi, että erilaiset kulttuuriryhmät ja
erilaiset asiat kohtaisivat teatterissa, Heta
Haanperä pohtii.

Juoksuhaudantie kutsuu
Hetalla ja Jukalla on työn alla yhteinen
produktio. Jukka on kirjoittanut näytelmäksi
Kari Hotakaisen romaanin Juoksuhaudantie,
jonka Heta ohjaa. Näytelmä saa
ensi-iltansa helmikuussa.

– Kaikkihan menee hyvin niin kauan kuin
menee, mutta ongelmien tullessa vastaan
mennään sitten liian helposti henkilökohtaiselle alueelle. Silloin saattaa hämärtyä se,
työstetäänkö tässä nyt jotain meidän välistä
vai tehdäänkö esitystä. Hyvänä puolena voi
pitää sitä, että tulee käytyä läpi suhtautumistaan sekä puolisoon että työhön, Jukka
kertoo. ■

Oulu 15 -hanke katsoo tulevaan

Kulttuuri kuplii pinnan alla
Teksti: Lotta Suistoranta

Oulu haki seitsemän muun
suomalaisen kaupungin kanssa
Euroopan kulttuuripääkaupungin
titteliä vuodelle 2011. Hakuprosessin tueksi perustettiin Oulu 11
-hanke. Vaikkei virallista nimitystä saatukaan, päätettiin Oulussa
jatkaa hyvin alkanutta työtä
rikkaamman kulttuuriympäristön
luomiseksi ja tavoitteen nimeksi
annettiin Oulu 15.
– Jatkuvasti uudistuvassa kaupungissa oli aluksi tutkittava,
mitä me olemme, mistä tulemme
ja mihin haluamme olla menossa,
Oulu 11 ja 15 -hankkeiden projektipäällikkö, mieskuoro Huutajien
johtajana tunnettu Petri Sirviö
valottaa.

Oulun kaupunginteatterissa on nähty myös oopperaa.
Don Giovanni esitettiin kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä Oulun 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

– Haluamme tuottaa iloa ja aiheuttaa jossain
määrin hämmennystä. Ennen kaikkea haluamme
olla unohtumattomia. Tämä on Oulun taidekoulun motto, ja aika hyvin se on toteutunutkin,
Kaislaranta hymyilee. ■

Pienistä puroista
suureksi virraksi
Perustavat tutkimukset paljastivat kulttuuripolitiikan tarvitsevan
muutosta. Laitoskulttuurin ulkopuolinen toiminta vaati selvästi
enemmän tukea.
– Emme halua rakentaa ulkoapäin mitään suurta ja mahtavaa.
Kansainvälisen taiteilijavaihdon
residenssitoiminta on jo aloitettu,
ja useat pienet festivaalit buukkasivat tänä vuonna ensimmäistä
kertaa esiintyjiä ulkomailta.
Tässä on kyse pienten askelien
kehitystyöstä, tiivistää Sirviö.
Näkyvämpiä Ouluun suunniteltuja hankkeita ovat monialainen
kulttuurikeskus ja visuaalisten

taiteiden tarpeet täyttävä taidehalli.

Kulttuurikaupunki nyt!
Oulun kulttuurielämässä vallitsee
Sirviön mukaan hyvä ja virkeä
henki.
– Kaupunkikulttuurissamme on
kaksi puolta; pienet aktiiviset toimijat ja täydellinen suomalaisen
kaupungin kulttuuri-infrastruktuuri. Oulussa on maailman pohjoisin täysmittainen sinfoniaorkesteri ja hyvä kaupunginteatteri.
Kun pinnan alla tapahtuva kohina
saadaan vielä näkyvämmäksi,
oululaisetkin löytävät kaupungistaan mielenkiintoisia asioita,
Petri Sirviö uskoo. ■

Sinfonian
juhlaa
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Oulu Sinfonia juhlii kuluvana vuonna
70-vuotista taivaltaan, ja ohjelmistossa on kuultavana juhlakonsertteja
sekä muuta mielenkiintoista.
Oulun musiikkikeskuksen Madetojan
salissa sekä muissa esityspaikoissa pidettäviin konsertteihin voi
ostaa lippuja Oulun Lippupisteestä,
Kaupunginteatterilta, Stockmannin
palvelupisteestä tai konserttipaikoilta tuntia ennen esityksen alkua.
Tarkempaa tietoa kauden 2007
konserteista osoitteessa
www.oulusinfonia.ﬁ
Oulu Sinfonia / Madetojan sali
Lintulammentie 1–3
08 558 47 210
Oulun Lippupiste
08 558 47 600

Valinnanvaraa
näyttämöllä
Oulun kaupunginteatteri tuo keväällä
ensi-iltaan Kari Hotakaisen kirjaan
pohjautuvan näytelmän Juoksuhaudantie sekä Laura Ruohosen
menestyneen Kuningatar K:n. Lisäksi
suurella näyttämöllä nähdään huippusuosittu lasten musiikkinäytelmä
Risto Räppääjä. Ohjelmistossa jatkavat viime kauden suositut näytelmät
Pienin yhteinen jaettava, Mobile
Horror, Kiviä Taskussa, Elämän
musiikki sekä Shakespeare Hollywoodissa.
Alkuvuodesta järjestettävät Pohjoiset
teatteripäivät sekä Lasten ja nuorten
teatteripäivät tuovat monipuolisia
vierailunäytöksiä Oulun kaupunginteatteriin.
Lippuja kaupunginteatterin näytöksiin on saatavana Oulun Lippupisteestä sekä Stockmannin palvelupisteestä.
Tarkemmat tiedot esityksistä
www.ouka.ﬁ/teatteri
Oulun kaupunginteatteri
Kaarlenväylä 2
08 558 47 000
Oulun Lippupiste
08 558 47 600
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Tietoverkot tutuiksi

Maksutonta tietotekniikkaopetusta kaupunkilaisille
Teksti: Lotta Suistoranta

Oulu tunnetaan menestyvänä
teknologiakaupunkina. Tähän
maineeseen sopii hyvin se, että
Oulu tarjoaa sekä asukkailleen
että kävijöilleen ilmaisen langattoman tietoverkon, panOULUN.

Se pyöräilee
sittenkin

Jotta kaikilla oululaisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet
hyödyntää verkkoyhteyksiä, on
kaupungissa panostettu vapaasti
käytettävien kuntalaispäätteiden
hankintaan sekä kansalaisten tietotekniikkataitojen lisäämiseen.
Oululaiset saavatkin nyt halutessaan nauttia maksuttomasta
tietokoneopetuksesta.

Pyöräily on oiva tapa tutustua kotikaupunkiisi.
Oulu tarjoaa siihen loistavat mahdollisuudet, sillä
kaupungissa kiemurtelee 450 kilometriä pyörä- ja
kävelyteitä.

– Kansalaisohjauspisteillä on päivystykset kirjastoissa, vanhusten
palvelukeskuksissa, Tiedekeskus

Tietomaassa, asukastuvilla sekä
kansainvälisessä toimintakeskus
Toppeliuksessa, projektikoordinaattori Tiiu Honkala kertoo.

Maksuttomasta atk-ohjauksesta vastaavat TAITO Oulu 400
–ohjelman kansalaisohjaajat,
jotka opastavat käyttäjiä niin
verkkoasioinnissa kuin muissakin
tietoteknisissä ongelmissa.
Kansalaisneuvontaa on tehostettu Tiedekeskus Tietomaan Oulu
Expossa pidettävillä maksuttomilla teemaviikoilla. Teemaviikkojen aikana oululaisilla on
mahdollisuus kuulla asiantuntijoita ja saada henkilökohtaista
ohjausta sekä muuta materiaalia
aiheesta.

– Teemat vaihtuvat parin kuukauden välein. Viime kerralla
tarjottiin perustietoa tietokoneista ja tehtiin tutuksi mobiilipalveluita ja -laitteita sekä digiaikaa.
Tietopaketit ovat saaneet hyvän
vastaanoton, ja aiheista saa toki
tietoa vielä varsinaisen teemaviikon jälkeenkin, Tiiu Honkala
korostaa. ■
Lisätietoja kansalaisverkosta:
www.panoulu.net ja kansalaisohjauksesta: www.ouka.ﬁ/taito
tai projektikoordinaattori Tiiu
Honkalalta 044 703 1658

PanOULU

Avoin ja maksuton kansalaisten
tietoverkko panOULU muodostaa yli 400 WLAN-tukiaseman
avulla langattoman yhteyden
internetiin. Verkko toimii suuressa osassa Oulun keskustaa,
korkeakoulujen kampus-alueilla
ja muissa julkisissa tiloissa.
PanOULU-verkkoon saa yhteyden tietokoneella tai WLAN-yhteensopivalla kännykällä.
Syyskuussa 2006 panOULUverkkoa käytti ennätykselliset
4 372 yksittäistä laitetta.
PanOULU on osa TAITO Oulu
400 -ohjelmaa, jolla pyritään
valmentamaan kansalaisia
tietoyhteiskuntaan.

Teksti: Petteri Pohjonen
Kuva: Oulun kaupunki

Oulun peruspalvelut kohti uutta aikaa
Pyöräillessäsi voit ihailla suistoalueen
purojen kauniita, valkoisia puusiltoja, jotka
koristavat kaupunkia. Oulua voikin hyvällä
omallatunnolla kutsua siltojen kaupungiksi,
sillä yleisiltä alueilta löytyy jopa 319 siltaa.
Pyöräilijä voi etsiä itselleen sopivia reittejä
puhelinluettelosta, netistä tai painetusta
pyörätiekartasta, joita saa palvelupiste Neuvokkaasta.
Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen on
kaupunkisuunnittelussa keskeinen tavoite.
Lähivuosina Oulu panostaakin keskustan
liikennejärjestelmän uudistamiseen laajentamalla kevyen liikenteen alueita.
Joten mitä enää odotat?
Hyppää satulaan!
Osoite- ja pyörätiekartat:
Teknisen keskuksen palvelupiste Neuvokas
Uusikatu 26, 90100 OULU
Puh. (08) 5584 2000

• Oulu on kansainvälisestikin tunnustettu
pyöräilykaupunki, jossa kiemurtelee 450 km
pyörä- ja kävelyteitä.
• Oulussa on 3,5 metriä kevyenliikenteenväylää jokaista kaupunkilaista kohti.
• Kaupunkilaisten liikkumisen helpottamiseksi Ouluun on rakennettu 319 siltaa.
Lisätietoja:
www.ouka.ﬁ/tekninen/Kevytliikenne/

Seuraa bussia puhelimella
Kukaan ei nauti bussin odottelusta paukkupakkasessa tai vesisateessa. Nyt tähän ongelmaan
on löydetty ratkaisu: OULA.
Sähköisen järjestelmän avulla voit seurata
bussin reaaliaikaisia reittitietoja suoraan kännykästäsi tai pysäkkien näytöistä. OULA kertoo
satelliittipaikannuksen avulla, milloin bussit
saapuvat pysäkeille. Aikataulunmukaista tietoa
saa myös bussien sisänäytöistä ja netistä.
Palveluun voit tutustua sivulla: www.oula.ﬁ
OULA numeroina:
•
•
•
•

Järjestelmässä on 136 bussia neljältä
liikennöitsijältä.
22 pysäkkiä, joissa LCD-näyttötaulut
tai TFT-monitorit.
20 liikennevaloristeystä, joihin on
linja-autoetuudet.
Seudun noin 2000 pysäkin aikataulutiedot
ja ajantasainen informaatio, joita voidaan
käyttää esim. Internetin tai matkapuhelimen avulla. ■
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Kolmesta kahdeksi
Palvelutuotanto tehostuu, kustannustehokkuus paranee ja asiointi tulee
helpommaksi. Tässä muutamia perusteluja Oulussa käynnissä olevalle
kaupungin palveluliikelaitosten uudistamiselle.
Teksti: Anneli Frantti

Oulun kaupunki järjestää
parhaillaan Oulun Aterian (ateriapalvelut), Oulun Comacin
(siivous-, kiinteistönhuolto- ja
korjausrakentamispalvelut)
sekä Oulun Katutuotannon
(maanrakennus-, ylläpito- ja
kunnossapitotoiminnot)
palveluita uusiksi kokonaisuuksiksi.
Entisen kolmen liikelaitoksen tilalle tulee vuoden 2008 alusta lähtien
vain kaksi yksikköä. Sa-

massa yhteydessä näitä palvelutehtäviä muissa hallintokunnissa
hoitavat henkilöt siirtyvät uusien
liikelaitosten työntekijöiksi.

kokonaisuuden takaa. Asiointi siis
helpottuu, kertoo Oulun Aterian
markkinointipäällikkö Kirsi Kumpuvaara-Virkkala.

Kaiken kaikkiaan uudistus vaikuttaa yli 800 kaupungin työntekijään.

Liikelaitosuudistus tulee voimaan
1.1.2008. Valmistelutyö on jo käynnissä. ■

Entä miten uudistus näkyy oululaisten elämässä?

www.ouka.ﬁ/oulunateria/
www.ouka.ﬁ/comac/

– Uudistus helpottaa palvelujen
tilaajaa, koska entistä useampi
palvelu löytyy saman toiminta-
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Teksti: Maria Lehtinen Kuva: Index Open/SKOY

hoitotakuun mukaisen yhteyden
riittävän ajoissa, Liedes kertoo.

Tuut, tuut,
tuut, tuut...

Puhelut ohjautuvat puhelinpalveluun normaaleista yhteispäivystyksen numeroista myös
virka-ajan ulkopuolella.

Onko ääni tuttu, kun haet apua
terveysasemalta? Ei enää oululaisille.
Viime vuoden elokuusta alkaen oululaisten ei ole tarvinnut
kuunnella varattu-ääntä omalle terveysasemalle soittaessaan.
Ruuhkia purkamaan on otettu käyttöön puhelinpalvelu.
– Asiakaspalautteissa yhteydensaanti terveysasemille on
ollut palvelumme heikoin kohta.
Tämän parantamiseksi olemme
kehittäneet toimintaamme jo
kolmen vuoden ajan, kertoo avoterveydenhuollon vs. ylihoitaja
Raija Liedes.

Kiireistä linjaa takaisin
Nykyisin jokaisella kaupungin
seitsemällä terveysasemalla on

kaksi puhelinlinjaa. Yksi kiireellisille ja toinen kiireettömille
yhteydenotoille.
Ajoittaista puheluruuhkaa tasoittaa myös ulkopuolisen tarjoama
puhelinpalvelu, jonne ohjautuvat
jonossa olevat puhelut seitsemännestä soittajasta lähtien.
– Mawellin tuottama palvelu on
takaportti, jolla taataan, että
terveysasemalle soittava saa

Oulussa on yhdeksän aidattua koirapuistoa,
joita ylläpitää Oulun Katutuotanto. Kaupungista löytyy myös kaksi Oulun koirakerhon ylläpitämää koirien koulutuspaikkaa. Koirapuistojen
ja koulutuspaikkojen sijainnit löytyvät kartasta
lehden sivulta 12!
Lisätietoa saat Oulun kaupungin julkaisemasta
koiraoppaasta: www.ouka.ﬁ/elaimet/
koiraopas.pdf

7 terveysasemaa
12 puhelinnumeroa

Terveysasemien omat kaksi linjaa
mahdollistavat jo nyt soittojen
tasaantumisen. Soittoja on porrastettu niin, että kiireettömiin
toivotaan soittoja vasta klo 10:n
jälkeen.
– Asiakkaiden pitäisi luottaa
siihen, että terveysasemalta saa
vastauksen ja ajan kiireellisissäkin tapauksissa, vaikka ei soittaisikaan heti aamukahdeksalta,
Liedes toivoo.

Vastaajana
aina ammattilainen
Sekä terveysasemien omiin
että ulkopuolisen tarjoamaan
palveluun vastaa aina kokenut

Höyhtyän terveysasema
Päivystys ja kiireelliset ajanvaraukset:
p. (08) 558 44200
terveydenhoitoalan
ammattilainen.
– Puhelinpalvelussa voidaan
tehdä hoidon tarpeen arviointi ja
tarvittaessa varata aika hoitajalle
tai lääkärille.
Neuvonnan työntekijöillä on
käytössään potilaskertomukset
ja hoidon tarpeen määrittelyssä
ovat apuna Käypä hoito -suositukset.
– Kriteerit lääkärille pääsyyn
ovat siis samat riippumatta siitä
vastaako puheluun terveysaseman sairaanhoitaja vai Mawellin
työntekijä, Raija Liedes
kiteyttää. ■

Ei-kiireelliset vastaanottoajat:
p. (08) 558 44189

Kaijonharjun terveysasema
Päivystys ja kiireelliset ajanvaraukset:
p. (08) 558 44228
Ei-kiireelliset vastaanottoajat:
p. (08) 558 44235

Keskustan terveysasema
Päivystys ja kiireelliset ajanvaraukset:
p. (08) 558 44312
Ei-kiireelliset vastaanottoajat:
p. (08) 558 44536

Kontinkankaan terveysasema
Päivystys ja kiireelliset ajanvaraukset:
p. (08) 558 44333
Ei-kiireelliset vastaanottoajat:
p. (08) 558 44338

Oulu panostaa
varhaiskasvatukseen
Kerhotoimintaa myös kotihoidossa oleville lapsille
Kunnallinen päivähoito on Oulussa hyvissä kantimissa. Uusia päiväkoteja
avataan ja palveluja ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.
Teksti: Maria Lehtinen

Oulun noin 9 000 päiväkoti-ikäisestä lapsesta puolet on kunnallisen päivähoidon piirissä.
– Oulun kaupunki maksaa kotona
lapsiaan hoitaville lakisääteisen
kotihoidontuen lisäksi myös
kunnallista kotihoidontukea eli
Oululisää. Vaikka kotihoidontuki
on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle, voivat nämä perheet
käyttää avoimen päiväkodin
tai kerhotoiminnan palveluita,
päivähoidon ja perhetyön palveluyksikköpäällikkö Ulla Rissanen
kertoo.

Myllyojan terveysasema
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Päivystys ja kiireelliset ajanvaraukset:
p. (08) 558 44366

Oulun koirapuistoissa
vapautta hännänheiluttajille

Ei-kiireelliset vastaanottoajat:
p. (08) 558 44413

Teksti: Minttu Vartiainen Kuva: Seppo Sarkkinen

Rajakylän terveysasema

Kääpiösnautseri Ressu juoksentelee villisti
ympäriinsä Kaakkurin Salotorpan koirapuistossa ja haukahtelee ohi ajaville pyöräilijöille.
– Olemme käyneet melkein kaikissa Oulun
koirapuistoissa. Muutimme vasta Maikkulaan ja olemme nyt ensimmäistä kertaa täällä Kaakkurin koirapuistossa, kertoo Ressun
omistaja Elina Haverinen.
– On hyvä, että on joku paikka, missä voi
pitää koiraa irti. Ressukin karkaa muuten
varmasti, jos näkee toisen koiran, Haverinen
naurahtaa.
Hän näkee koirapuistoissa pelkästään positiivisia puolia, mutta toivoo, että koiranomistajat pitäisivät parempaa kuria koirilleen
myös puistoissa.
– Pitäisi aina ensin vähän tunnustella ennen
kuin päästää koiran juoksemaan muiden
joukkoon.

Sukukokous Kaakkurissa
Soili Veikanmaa ja bichon frisét Viivi ja Julia
ovat myös ensikertalaisia Kaakkurin koirapuistossa.
– Tulimme tänne koirien sukukokoukseen tapaamaan Viivin tytärtä ja Julian siskoa Sania,
Veikanmaa kertoo hymyillen.
Emäntä päästää koirat hihnoistaan, ja ne
alkavat heti haistella innokkaasti uutta ympäristöä ja muita koiria.
– Täällähän on paljon tilaa juosta, Veikanmaa
huomaa. – Kiva, että isoille ja pienille koirille
on omat aitauksensa.
Bichon frisét näyttävät nauttivan irtiolosta, ja
koirien emäntäkin on tyytyväinen.
– Kyllä me tulemme varmasti toistekin tänne,
Veikanmaa sanoo. – Koirat saavat vähän
energiaa purettua, ja jos tuo Viivi oppisi täällä juoksemaan, kun sille on kertynyt noita
liikakiloja, Veikanmaa naurahtaa. ■

Päivystys ja kiireelliset ajanvaraukset:
p. (08) 558 44428
Ei-kiireelliset vastaanottoajat:
p. (08) 558 44457

Tuiran terveysasema
Päivystys ja kiireelliset ajanvaraukset:
p. (08) 558 44477
Ei-kiireelliset vastaanottoajat:
p. (08) 558 44507
Terveysasemat palvelevat
ma–to klo 8–16, pe klo 8–15.
Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin terveysasemien puhelut
yhdistyvät puhelinpalveluun. Oululaisia palvellaan silloin Oulun seudun
yhteispäivystyksessä Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Terveysneuvoja
ja arvion vastaanotolle hakeutumisen
tarpeesta kannattaa kysyä yhteispäivystyksen numerosta (08) 315 2655.
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Päiväkoti avoinna
Varhaiskasvatuskerhotoiminta on
tyypillinen oululainen tapa tukea
niitä perheitä, jotka hoitavat
lapsensa kotona.
– Avoimessa päiväkodissa tarjotaan ohjattua varhaiskasvatusta
ja virikkeitä vauvasta kouluikään.
Perheet saavat ammattilaisen
tukea tarvitessaan, Ulla Rissanen
kertoo.
Varhaiskasvatuskerhossa lapsi
saa mahdollisuuden kehittää
sosiaalisia, kielellisiä ja luovia
taitojaan. Kerhotoimintaa tarjotaan 3–6-vuotiaille muutamia
tunteja päivässä.
Avoimia päiväkoteja on tällä hetkellä kuusi. Näissä päiväkodeissa
voivat vanhemmat olla yhdessä
lastensa kanssa perheryhmissä
tai lapset keskenään varhaiskasvatuskerhoryhmissä.

Ei liukuhihnatyötä
Kaupungille ominainen sisäinen
muuttoliike asettaa lisähaasteita
päivähoidon palvelulle.
– Ihanne on se, että perheen
muuttaessa kaupungin sisällä
toiselle alueelle, tieto lapsesta
siirtyy automaattisesti uuteen
päivähoitoyksikköön.

Oululisä
Oululisä on kunnallinen, harkinnanvarainen lasten kotihoidontuki.
Oululisä on perhekohtainen ja
tukea maksetaan kotihoidontuen
hoitorahan korotuksena alle 2-vuotiaita kotona hoitavalle.
Tuki oli vuonna 2006 143 e/kk.
Tukea ei tarvitse hakea erikseen.
Lisätietoa Oululisästä saa Kelan
paikallistoimistosta, Sepänkatu 18,
puh. 020 435 4300.

Kunnallisia päiväkoteja Oulussa
on noin 70 ja yksityisiä parisenkymmentä.
– Meillä on aina ovet auki. Kannattaa tulla tutustumaan oman
alueen päiväkotiin, Rissanen
kehottaa. ■
Lisätietoa päivähoidon palveluista löytyy osoitteesta www.ouka.
ﬁ/sote/paivahoito/
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