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Luovien ja rohkeitten
ihmisten elävä kaupunki

Lehti uusille oululaisille 2008
Pääkirjoitus
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Viidellä sanalla: Riikka Pulkkinen
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E

i ole väliä oletko avojalakanen eli syntyperäinen tai tullista tullu eli
muualta muuttanut oululainen. Oulun aktiivinen kulttuurielämä,
korkeatasoinen koulutusverkosto ja osaava työmaailma ottavat
sinut avosylin vastaan – tulitpa sitten lentäen, junalla tai maanteitse!

Vuoden Nuorisokunta
sai uuden kodin Bysikseltä

4

Inspiroidu Oulusta!

5

Citybussi hurmaa helppoudellaan

6

Ilmakitaralla maailman rauhaa

8

In English – join the club!

Kartalta katsottuna Oulun sijainti saattaa näyttää syrjäiseltä. Todellisuudessa pääkaupunkiseutu ja sieltä aukenevat ilmatiet muualle maailmaan ovat
vain tunnin lentomatkan päässä, junat kulkevat niin pohjoiseen, itään kuin
eteläänkin ja lapin tuntureihin hurauttaa omalla autolla tai bussilla hujauksessa. Citybussi on kätevä liikkumismuoto keskustan alueella, ja jos mielii
hieman kauemmas, liidättävät lentokoneet myös Suomen rajojen ulkopuolelle.
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Oulu Expat City
65 Degrees North
Where to learn Finnish?
Learning path
Tilaa esitteitä!

11

Kartta

12

Kotikaupunki tutuksi pyöräillen

13

Oulun vahva talous mahdollistaa asukkaille monipuoliset palvelut, joita muut Oulun seudun toimijat
ansiokkaasti täydentävät. Kuntalaisten tasa-arvoista pääsyä internetiin helpotetaan eripuolilla kaupunkia toimivalla langattomalla panOULU-verkolla. Terveydenhuollon palvelut ovat lähellä asukkaita, ikääntyviä kannustetaan huolehtimaan terveydentilastaan
ja nuorten hyvinvoinnin arvostuksesta kertoo Vuoden
nuorisokunta 2006 –palkinto. Useat urheilutilat ja ulkoilualueet sekä sujuvat pyörätieverkostot kutsuvat
liikkumaan, teatterit ja orkesterit tarjoavat tasokasta ohjelmaa ja eteenkin kesäaikaan kaupungin tunnelmaa nostattavat lukuisat musiikki- ja kulttuuritapahtumat.

Syömään!
Monipuolista ja maittavaa kouluruokaa

14

Tanssien tähtiin

16

Keisarin Valssi -musikaali
Jussi Väänänen ja Katja Koukkula
Tulevaisuuden [k]oulu
Kokoontumispaikka myös koulupäivän jälkeen

18

Oulustakin porokunta!

19

Body Age: iästä mittaa

19

Selviytyjät

21

Tietoverkot veteen!

22

Oulussa ei pelätä käyttää luovuutta ja rohkeutta kehitettäessä palveluja. Kuntalaiset halutaan tiiviimmin
mukaan keskusteluun ja uusien asukkaiden tuoreet
näkökulmat ovat tervetulleita kehittämään kaupunkiamme. Asukastuvat ovat kaupunkilaisten yhteisiä
olohuoneita ja tarjoavat kanavan vaikuttaa oman elinpiirin viihtyisyyteen.
Kuntalaisportaali avaa uuden kanavan asioida kaupungin kanssa ja mahdollisuuden kuntalaisaloitteen tekemiseen sekä asukkaiden väliseen reaaliaikaiseen keskusteluun.

Kuntalaisportaali
panOULU
Omahoito
Hra Kraak

24

Päätoimittaja: Sirkka Keränen

Osaavat ihmiset ja sujuvat liikenneyhteydet avaavat uusia ovia kansainväliselle yhteistyölle. Oulu vetää puoleensa osaajia ja uusia asukkaita myös
muista kulttuureista, mikä on rikkaus Oulun kehitykselle. Maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen ja oululaiseen kulttuuriin tuetaan, ja Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor toimii myönteisen ja suvaitsevaisen
suhtautumisen edistäjänä suomalaisten ja maahanmuuttajien kesken.

Toimitusneuvosto: Sari Valppu, Johanna Westerlund,
Eija Saario, Maija Kajanto, Kaisa Alapartanen
Toimitussihteeri: Kaisa Alapartanen
Sarjakuva: Jyrki Mäki
Ulkoasu: Viestintätoimisto Sanakunta Oy/
Päivi Roström

Nykyisenä oululaisena toivotan myös Sinut tullista tulleena viihtymään mukavien ihmisten joukkoon. Rakennetaan yhdessä tulevaisuuttamme!

Sanaston lähteenä käytetty: Jukka Ukkola (2002),
Ookko nä. Oulun murteen sanakirja. WSOY.
Kannen kuvat: Dominik Asbach/Bilderberg/SKOY,
Anu Alapartanen, Kimmo Räisänen
ISSN 1795-8423
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Matti Pennanen
kaupunginjohtaja

Kerro viidellä sanalla, kuka olet:

”Olen oululaistaustainen
opiskeleva kirjailija.”
(Hups neljä sanaa vain.)
Esikoisteoksellaan Raja julkisuuteen ponkaissut Riikka Pulkkinen muistelee Oulussa vietettyjä nuoruusvuosiaan lämmöllä. Kastellin urheilulukion käynyt, nykyään Helsingissä asuva
Pulkkinen kertoo viihtyneensä Oulussa ”kaiken ja lähes
kaikkien ollessa tuttuja”.
Teksti: Maarit Niemi Kuva: Janne Aaltonen

Juuri nyt Riikka Pulkkinen keskittyy kirjoittamaan kolumneja ja
seuraavaa romaaniaan. Seuraavaksi kirjailijan suunnitelmissa on
graduun tarttuminen.

– Lämpimiä, helliä. Nuoruuden ehdottomuuteen liittyvää jälkikätistä
lempeyttä, kuvaa Pulkkinen silloiseen opinahjoonsa liittyviä muistoja.

– Se tosin tulee aina ”seuraavaksi”, hän myöntää.

Mukavimpana paikkana Oulussa
Pulkkinen pitää Cafe Saaraa, sekä
muinaisessa asussaan että erityisesti nykyisessä hiukan boheemimmassa ilmeessään. Uuden oululaisen hän taas veisi toukokuun
ensimmäisenä lämpimänä päivänä Ainolan puistoon piknikille.

Pulkkisen mukaan kirjailijaksi ei
voi ryhtyä. Kirjailijaksi saattaa tulla, jos leikkii ajatuksillaan ja toistaa leikkiä tarpeeksi usein, ilta illalta.
– Niin se käy, leikki joka muuttui
todeksi, hän kuvailee.
Entä mikä motivoi tätä nuorta kirjailijaa?
– Maailman moninaisuus, se että
on pakko yrittää jäsentää tapahtumisen paljoutta jotenkin. Perustava kysymys on aina tämä: kuinka meille käy?
Tausta aktiiviurheilijana näkyy
yhä Pulkkisen elämässä. Hän tunnustaa olevansa jonkin tautiluokituksen täyttävä monomaani, joka
keskittyy muutamaan asiaan vimmalla. Urheilu vei Pulkkisen myös
Kastellin urheilulukioon.

– Siellä olen kokenut riehakasta
onnea pelkästään kevään vuoksi,
hän kertoo.
Jos Riikka Pulkkisen pitäisi valita
jokin asia Oulusta, mitä Helsingistä tai muualta Suomesta ei löydy,
olisi vastauksena Suomen paras
ruisleipä. Myöskään Oulun murre
ei ole helsinkiläistyneen Pulkkisen
puheesta täysin kadonnut.
– Emotionaalisesti virittyessäni
kaksoiskonsonantit palaavat. Kuten ”Emmää mittää, halusin vaan
nähä”. <

Fakta vai ﬁktio:
– Fiktio, sillä maailma on eriasteisten totuuksien ja valheiden
verkosto.
Mottosi:
”Tuntemattomien apuun voi
aina luottaa.”
Tärkein työvälineesi:
– Kuvittelukyky.
Lempikirjasi:
–Tällä hetkellä Imre Kerteszin
Lopetus (siksi, että siinä jäljitetään
kadonnutta romaani-käsikirjoitusta, ja paljastuu, että kirjailija on
polttanut sen takassa ennen kuolemaansa. Mainio vitsi modernin
ihmisen tyhjyyden kokemuksesta:
suuri kertomus jota ei koskaan
löydetä).

Lumisota vai auringonpalvonta:
– Lumisota, koska palan
helposti auringossa.
Koti-ilta vai bileet:
– Se hetki kotona, kun on lähdössä
bileisiin ja kuuntelee parhaat kappaleet päästäkseen tunnelmaan.
Reipas lenkki vai hikijumppa:
– Nykyisin jumppa, traumatisoiduin
lenkkipolulla 1990-luvun lopulla.
Espresso vai latte:
– Latte, hiukan liian kuuma, nopeasti juotuna (suurin pieni arkinen
onni on tämä).

Kaupungin kadut vai heinäpelto:
– Kaupungin kadut, mutta säännölliset vierailut heinäpeltomaisemissa.

Urlu

inen
ulukiola
= urheil

Vuoden nuorisokunta sai
pysyvän maamerkin
Byströmin talosta

revohkaä, seka-

li, hälin
= mete
orukka
sotku, p

Byströmin talo 2007.

Oulun keskustassa sijaitseva, historiallisesti arvokas Byströmin talo
on saanut peruskorjauksensa jälkeen uudet asukkaat nuorisotoimen
väestä. Uusista tiloistaan käsin Vuoden nuorisokunta aikoo jatkaa
ammattitaitoista työtään lasten ja nuorten hyväksi.

– Oulussa nuorisotoimen asema on
hyvä, ja toiminta on viime vuosien aikana myös laajentunut, nuorisotoimenjohtaja Kaisu Haapala pohtii palkinnon saamiseen johtaneita syitä.

Teksti: Maarit Niemi Kuvat: Tapani Pikkarainen, Ali Byströmin kotialbumi

O

petusministeriön myöntämän
Vuoden 2006 nuorisokunta palkinnon myötä Oulun kaupungilla on ollut lupa käyttää Vuoden
nuorisokunta -nimitystä vuonna
2007.

nut esimerkillisellä ja ansiokkaalla
tavalla nuorisolain tavoitteita”. Käytännössä kyseisellä lailla pyritään tukemaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä sekä edistämään ikäluokan aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista
vahvistamista. Lisäksi laki pyrkii paJoulukuussa 2006 ensimmäistä kertaa rantamaan nuorten kasvu- ja elinoloja.
jaettu palkinto ”myönnetään kunnalle, joka on toimenpiteillään toteutta-
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Toimintaa on Haapalan mukaan kehitetty tavoitteellisesti, paikallisesti ja
moniammatillisella yhteistyöllä.
– Meillä on ollut paitsi hyvät toimintaedellytykset, myös ammattitaitoinen
henkilökunta tekemässä yhteistä työtä lasten ja nuorten hyväksi, hän lisää. Meillä tehdään ammatillista kasvatustyötä, johon panostetaan myös
tulevaisuudessa.

Synergiaa saman katon alla
Kun historiallisesti arvokas Byströmin
talo peruskorjattiin kokonaisuudessaan nuorisotoimen käyttöön, pääsivät useat aiemmin hajallaan sijainneet yksiköt saman katon alle.
– Koemme tämän olevan päättäjien
hatunnosto nuorisotoimea kohtaan
saadessamme tällaisen arvokiinteistön käyttöömme, Haapala kertoo.
Nyt uusiin tiloihin muuttivat nuorisotoimen palveluyksiköt, hanketoiminta, Nuorten tieto- ja neuvontakeskus
Nappi sekä Nuortenkahvila Bysis.

Oulu inspiroi
yrityksiä maailmalle
Oulu inspiroi on Oulun oma teema, jonka myötä muistutetaan inspiraation ja innostuksen merkityksestä yrityksen
kehittämisessä. Oulussa inspiraatiota tuetaan tosissaan,
jotta pärjättäisiin globaalissa kilpailussa.
Teksti: Anneli Frantti

O

ululaisten yritysten kehittäminen on kaikkien asia. Kun
yritykset voivat hyvin syntyy
työpaikkoja, koko kaupunki pysyy
elinvoimaisena ja positiivinen kehitys
jatkuu, perustelee alueellista kehittämistä Oulu Innovation Oy:n toimitusjohtaja Jukka Klemettilä.
Klemettilän mukaan Oululla on takanaan monia elinkeinorakenteen murrosvaiheita, jolloin kasvukyvyn turvaaminen on ollut välttämätöntä. Tällä hetkellä murros näkyy siinä, että
suurin uusien työpaikkojen potentiaali on teknologiapohjaisissa pienissä yrityksissä.

”Taisi olla niin, että Wilho Byström & Co
muutti tuona vuonna Aleksanterinkatu 7:stä
(keskeltä ’ristiä’) tälle kivipuolelle. Oi niitä
aikoja! Mukulakivikadulla on hevon kakkoja.
Seinällä on Norjan ja Alankomaiden konsulaattien kilvet. Wilho oli konsuli molemmille
maille. Kesäinen päivä n. 11.00 varjojen
mukaan. Juoksupojan pyörä seinää vasten.
Puhelintolppa ja langat laulaa... Portin luona
seisoo ihminen. Ehkä odottaa, että ’Republik’
tulee pihalta kadulle.” Kertoi Ali Byström
vuonna 1995.

– Tämä helpottaa työtämme ja tuo
synergiaetuja. Nyt pystymme entistä
paremmin hyödyntämään kaikkien
osapuolten asiantuntemusta, Haapala iloitsee.

Nuortenkahvila sai
nimekseen Bysis
Osaansa nuorisotyöstä tekee myös
uusi nuortenkahvila, joka sekin on
saanut tilat Byströmin talosta. Bysikseksi ristitty kahvila sai veroisensa nimen kilpailussa, jossa haettiin myös
ideoita nuortenkahvilan toimintaan
liittyen.

– On huolehdittava näiden yritysten
pääsystä maailmalle, globaaliin kilpailuun. On opittava myymään ja
markkinoimaan hyvän tuotekehityksen tuloksia. On osattava muuttaa
ideoita tuotteiksi ja palveluiksi. Tämän eteen teemme työtä yhdessä
Oulun kaupungin, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä eri kehitysorganisaatioiden kanssa, Klemettilä jatkaa.

– Muutto uusiin tiloihin tarjosi hyvän
tilaisuuden osittain uudistaa toimintaa. Tavoitteena on, että yhä useampi
nuori löytäisi tiensä kahvilaan, joka
tarjoaa mukavan ja turvallisen paikan
yhdessäololle, kertoo Haapala.

Oulu Innovation Oy:n rooli kokonaisuudessa on yhteenvetäjän ja verkottajan rooli. Tavoitteena on solmia kontaktit yhteen Oulu Business Nodeksi
eli yritystoiminnan yhteispalvelukeskukseksi.

Tilana uusi kahvila mahdollistaa monenlaista. Nuortenkahvilassa voi järjestää vaikkapa erilaisia musiikkitapahtumia, minkä lisäksi talossa sijaitsevat bänditilat.

Suomen ykkönen
tuotekehityksessä

– Etenemme avoimin mielin ja nuoret
itse pääsevät vaikuttamaan siihen,
miten toimintaa kehitetään, Haapala
suunnittelee. <

tekehityksessä kertovat hyvät yritystarinat.
– Sykemittareita tekevä Polar Elektro
Oy on eräs ensimmäisistä hyvistä esimerkeistä. Ennakkoluuloton suunnittelu ja oikeat toimet markkinoille menossa nostivat yrityksen markkinaykköseksi, ja menestys on tuonut Ouluun työpaikkoja ja rahallista tulosta,
sanoo Klemettilä.
Oulu haluaa olla tulevaisuudessa nykyisen teknologiaosaamisen lisäksi
monipuolisen ja uudistuvan liiketoiminnan osaaja niin kotimaisilla kuin
kansainvälisilläkin markkinoilla. Oululla on oma innovaatiostrategiansa
2007 - 2013, jossa panostetaan seuraaviin asioihin:
• Liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen sekä liiketoimintaa tukevien palveluiden kehittäminen
• Voimakas kansainvälistyminen
• Toimivat ja tehokkaat innovaatiojärjestelmät ja –prosessit
• Innovatiivinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö.<

Teknologiakaupunki Oulun luonnetta kuvastaa hyvin se, että täällä käytetään tuotekehitykseen enemmän
rahaa per asukas kuin missään muualla Suomessa, kaikkiaan noin 3 500
euroa/asukas. Menestymisestä tuo-
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Uusi citybussi kyyditsee

Nopeasti ja edullisesti
Viime syksystä lähtien Oulun keskustan joukkoliikennettä ovat täydentäneet pienet ja lipunhinnoiltaan edulliset citybussit. Bussien tulon myötä
joukkoliikennepalvelut paranivat alueilla, missä palvelutaso oli aikaisemmin ollut heikko.
Teksti: Samppa Haapio Kuvat: Kaisa Alapartanen

”K

eskustan lähialueilla oli tilaus
pienemmällä kalustolla ajettavalle liikenteelle. Samalla kahden
pääterminaalin, tulevan matkakeskuksen ja joukkoliikennekadun välille luotiin
tiheävuoroinen joukkoliikenne, kertoo
kunnossapitopäällikkö Jaakko Ylinampa
Oulun kaupungilta.
Citybusseilla on kolme eri linjaa, A, B ja C,
jotka tunnistaa selkeistä värikoodeista.
Kaikki linjat ajavat Toripakan ja Matkakeskuksen kautta. Bussien aikataulut löyty-

vät busseista, Koskilinjat Oy:n aikataulukirjasta, lähes kaikilta pysäkeiltä
sekä internet-osoitteesta www.ouluncitybussi.ﬁ. Sieltä voi aikataulut ja reittikartat tulostaa vaikkapa jääkaapin oveen.
Kaikki citybussit kulkevat maanantaista
perjantaihin arkisin, Värtön (A) ja Limingantullin (C) linjat myös viikonloppuisin.
Busseihin pääsee kätevästi sisään myös
lastenvaunujen tai pyörätuolin kanssa. <

koliikenteelle on varattu väli Torikatu–Uusikatu. Samalla joukkoliikenne poistui Isokadulta.
Uudella liikennejärjestelyllä on
haettu joustavuutta ja helpotusta
kaupunkilaisen liikkumiseen.

Joukkoliikennekatu
piristi keskustaa

O

sana viihtyvyyden lisäämistä ja liikennepalveluiden kehittämistä Oulun
keskustaan avattiin viime syksynä
joukkoliikennekatu. Katu kattaa
kaksisuuntaisena Torikadun välil-
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lä Saaristonkatu–Asemakatu sekä
yksisuuntaisena Oikokadun kokonaan sekä Torikadun pätkän Asemakadulta Linnankadulle. Kaduilla on huolto- ja tonteille ajo
sallittu. Saaristonkadusta jouk-

– Asukkaat ovat kiittäneet liikenteen rauhoittumista Torikadulla,
Jaakko Ylinampa kertoo.
Joukkoliikennekatu sai samalla
kasvojenkohotuksen. Katu on
päällystetty uudelleen ja katualueelle on kehitetty valmistajan
kanssa uusi valaisinmalli. Kadulla
on pysäkkien kohdalla sulanapitojärjestelmä, mikä edistää osaltaan
esteetöntä liikkumista. <

a
Onnikkuto
= linja-a
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Kuva: Pasi Lehtinen/Oulun Musiikkivideofestivaalit

Teksti: Samppa Haapio

”Jos kaikki maailman ihmiset soittaisivat
ilmakitaraa, ei olisi sotia”

Make air, not war!
Suomi on omituisten tapahtumien maa, mutta
yksikään kännykänkantofestivaali ei ole kerännyt vastaavaa huomiota maailmalla kuin Ilmakitaransoiton MM-kisat.

Itävaltalainen Max ”Herr
Jaquelin” Heller kitaroi vuoden
2007 ﬁnaalissa pronssille.
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Pökästäreesti,

tä kii
= rynnä
lä
törmäil

”O

ta näkymätön kitara käteen ja
mene peilin eteen heilumaan.
Musiikkityyli on toissijaista, tärkeintä musiikin tuoma riemu, opastaa Ilmakitaransoiton MM-kisojen puuhamies,
Aknestik-yhtyeestä ja sooloartistina tunnettu Jukka Takalo aloittelevaa ilmakitaristia.

täminen on ollut alusta lähtien osa kisojen ideologiaa, Jukka Takalo kertoo.

Ilmakitaraa on soitettu niin kauan kuin on
kuunneltu rockmusiikkia. MM-kisat toi tämän aikaisemmin lähinnä kotien suljettujen ovien takana harrastetun taiteenlajin
parrasvaloihin. Ilmakitarointi antaa mahdollisuuden eläytyä kitaratähdeksi, vaikkei osaisi soittaa nuottiakaan.

Klassikoita ja kansallisia eroja

– On mahdotonta olla vihainen ja soittaa
ilmakitaraa, vuosien 2001 ja 2002 maailmanmestari Zac Monro kertoi tunnelmiaan The Timesille toisen voittonsa jälkeen.

Filosoﬁaan kuuluu jokaisen ﬁnaalin päättävä ja osallistujien yhdessä ilmakitaroitu
kappale Rocking in the Free World, jota
soittamaan kutsutaan mukaan koko universumi.

Ilmakitarakisojen ﬁnaalissa esitetään
sekä vapaavalintainen että järjestäjien
valitsema pakollinen kappale.
– Osallistujien kappalevalinnoissa
painottuvat heavy ja hard rock –bändit,
kuten Guns´n´Roses, Metallica ja AC/DC.
Uusi ilmiö on osanottajien itse miksaamat
kappaleet, jossa esimerkiksi ﬂamenco
vaihtuu death metaliksi, Takalo kertoo.

Tärkeä osa ilmakitaransoittoa on
sen rauhaa rakastava ﬁlosoﬁa.
Maailmanrauhan puolesta
Ensimmäisen kerran Ilmakitaransoiton
MM-kisat järjestettiin vuonna 1996. Takalo oli järjestämässä Oulun Musiikkivideofestivaalien yhteyteen katutapahtumaa,
ja ohjelmistoon otettiin muusikkopiirien
vitsistä lähtenyt kisa ilmakitaransoiton
MM-tittelistä.
Tapahtumasta muodostui nopeasti maailmanlaajuinen kulttitapahtuma, ja jo toisena vuonna mukana oli osallistuja Suomen
rajojen ulkopuolelta. Tapahtuma on sittemmin poikinut kansallisia mestaruuskisoja lähes kahdessakymmenessä maassa. Se on tiettävästi seuratuin suomalaisfestivaali maailman tiedotusvälineissä.
Kisoista ovat raportoineet muun muassa
CNN, Rolling Stone ja Wall Street Journal.
Time-lehti on listannut sen maailman
merkittävimpien tapahtumien joukkoon.
Tärkeä osa ilmakitaransoittoa on sen rauhaa rakastava ﬁlosoﬁa.
– Sodat loppuisivat ja pahat asiat katoaisivat, jos kaikki maailman ihmiset soittaisivat ilmakitaraa. Maailmanrauhan edis-

Tyyli on ilmakitaralavalla vapaa, mutta lajissa voi erottaa eri koulukuntia. Alkuaikoina kisa harkittiin jaettavaksi murtomaahiihdon lailla perinteiseen ja vapaaseen tyyliin.
Osalle tärkeintä on heittäytyminen tunnelmaan, toiset taas imitoivat ”oikean”
kitaran tekniikoita mahdollisimman tarkkaan. Uudet koulukunnat ovat painottaneet esiintymisen visuaalista puolta höyhenpuuhkineen ja sellofaaniasuineen.
Ilmakitaroinnissa on nähtävissä myös
alueellisia eroja.

On the road
Lähden matkaan luottavaisin mielin. Tarkoituksenani
on kerätä tavallisten oululaisten ilmakitaran taidonnäytteitä. Aloitan etsintäni Rotuaarilta, pallolta.
Ensimmäiset ”uhrini”, kolme nuorta tyttöä suostuvat
heti hihitellen näyttämään yhteissoitantaansa! Upea
juttu, tästähän tämä lähtee!
Teksti: Kaisa Alapartanen Kuvat: Kaisa Alapartanen, Jaani Föhr

M

uutaman kieltävän
vastauksen jälkeen
melkein saan isän
pienen tyttärensä kanssa leikkiin mukaan. Tytölle iskee
kuitenkin viime hetken ramppikuume ja homma jää siihen.
Päätän siirtyä Kauppurienkatua pitkin Kauppatorille – siellä on varmasti vähän hiljaisempaa ja ihmiset paremmin
kitaransoittotuulella. Lähellä
teatteria saattaa lisäksi liikuskella esiintymisareenaa etsiviä wanna-be -taiteilijoita.

kahviloihin teelle. Se siitä toimittajan rock-uskottavuudesta. <

Kaupunginjohtaja Matti Pennasen taidonnäyte.

Mitä tästä opimme:

– Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa
seurataan tarkimmin päivän trendejä.
Espanjalaiset ovat esittäneet usein raskainta heavya. Saksalais-itävaltalaisessa
koulukunnassa suositaan aika originellia
esiintymistä, Takalo naurahtaa.

Tulos on kuitenkin laihanpuoleinen, enkä nyt puhu ilmakitaristin painoindeksistä. Päätän näyttää esimerkkiä ja vedän hillittömän poseerauksen
keskellä toria. Ei hyödytä –
kukaan ei korvaansa lotkauta.

Vuonna 2008 Ilmakitaransoiton MM-kisat
muuttuu taas kesätapahtumaksi. Finaali
tuodaan sisätiloista takaisin rockfestivaaleista tunnettuun Kuusisaareen. Samalla
kisan ajankohtaa aikaistetaan, ﬁnaali
soitetaan 22.8. <

Tänään ei ilmiselvästi ole ilmakitaransoittopäivä. Edes
kaupunginjohtajan esimerkistä puhuminen ei auta. Päätän
jättää ihmisten kiusaamisen
sikseen ja kipaisen rannan

• Ilmakitaransoitto on kesälaji.
• Vaatii sopivaa mielentilaa ja
rentoa ilmapiiriä.
• Laji liikkuu henkilökohtaisen ja sielunsa paljastamisen
välimaastossa.
• Ihmiset eivät halua näyttää
salaisia muuvejaan ennen
varsinaista kisaa tai kesken
treenikauden.
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Oulu Expat City /Efa
Oulu Expat City, former EFA, aids the
adjustment of global families in Oulu.
It aims to help families pre-depart,
arrive and adjust, using existing resources. Secondly the program wishes to inform local businesses and organizations about expatriate needs,
such as building networks and connections within the city or social support for the family. <
Keep an eye on
the developments:
www.ouka.ﬁ/efa

info

International Activity Center Villa Viktor is the meeting point for foreigners in the centre of Oulu. There is
also an information desk that helps
foreigners with immigration or health
issues.
– We welcome all people regardless
of their age or nationality. The aim is
to create a bridge between different
cultures, encourages Shahnaz Mikkonen, the activity coordinator at the
center. <
More info:
www.ouka.ﬁ/
kvtoimintakeskus

– In the public day care immigrants are supported in learning Finnish for a 6 months period after starting at playschool, describes Raija Ylilehto-Suvanto, Coordinator
for Play School for Immigrant
Students.
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The English web magazine run by foreigners living in Oulu has featured
news pieces on everything from the
Presidential Election campaign to animal rights. It has also published reviews of the city’s various restaurants
and events – such as an Irish Music
Festival, and assorted articles.

English speaking private day
care centres include Starbright and English Speaking
Playschool of Oulu. For German speakers there is the
Päiväkoti Saksanpähkinä.

Where to study Finnish in Oulu
What ever the reason for settling in
Oulu, learning the local language
makes things easier. Whether you’d
like to perfect your expression or just
learn the basics, there are many opportunities to choose from.

Oulu-opisto – the Adult Education
Centre of Oulu is an adult education
centre where teaching is not occu– The site also hosts a job resource to pation-oriented. The many language
help English-speakers ﬁnd work, help- courses include a course Finnish for
foreigners.
ful links for international people in
Oulu and a ‘FAQs’ section which helps
to solve such puzzles as why there is
More info:
a statue of a policeman in Oulu’s mar- www.ouluopisto.com
ket square and how cold it really gets e-mail: opisto.palaute@ope.ouka.ﬁ
in the city in winter, one of the contributors Edward Dutton describes. <

info

Check it out!
www.65degreesnorth.com

info

The Finnish learning system is known around the
world for its quality. The public education system
offers opportunities for anybody wanting to begin or
continue their education in English.
The path starts from Playschool. In Oulu there are both
public and private opportunities. The public sector aims at
integrating all pupils into the
Finnish-speaking classes.

Facts and entertainment in English

Mitä kuuluu?

and religion. At the moment
the city of Oulu ensures both
Russian and Arabic/Assyrian
teaching for preschool children, Ylilehto-Suvanto continues.

At the comprehensive school
there are two levels, lower
and upper level. Those students, whose knowledge of
the Finnish language is not
adequate enough to particiBefore entering elementary school, there is also a spe- pate in teaching in basic educial preparatory group for pre- cation, are entitled to preparschool aged children with for- atory instruction. This introduces students to the Finneign backgrounds at the Koish school, its customs and
skela day care centre.
teaching methods.
– We want to ensure that
– There is preparatory instructhere is enough teaching in
tion for lower level students
the pupils’ own language

info

in Kaakkuri, Koskela and
Paulanharju schools and in
Terva-Toppila and Merikoski
schools for upper level students, tells Raimo Salo, Coordinator for Basic Education
for Immigrant Students.
Also teaching in English
is provided. The International School in Oulu consists of lower and upper levels of comprehensive school
and upper secondary school
(high-school).
– Families that have lived
abroad wish their children to
continue their education in
English, describes principal
Raija Perttunen the pupils at
the school.

The other option for high
school is the IB-school at
the Lyseo upper secondary
school.
More info on
the IB Programme:
www.lyseo.edu.ouka.ﬁ

info

After high-school there are
various opportunities and
programs in foreign languages e.g. at the Oulu University
or the Oulu University for Applied Sciences.
Find out more from:
www.oulu.ﬁ/english
www.oamk.ﬁ/english

info

Oulun Settlementti Association offers courses for anybody interested in learning
Finnish from the basics. The
courses are free of charge,
except the basic course that
has a small fee for copies.
Besides elementary course,
there is a discussion group
that meets once a week. Information is regularly updated in
the Internet and published in
the Settlement’s Opistolainen
magazine.
More info and registrations:
Hilmi Oral, tel. 040-728 0083

info
International Activity Center Villa Viktor offers both elementary and advanced level courses. All the courses are
open and free of cost for all.
There is no need to pre-register.
Elementary courses are for
those that speak no or very
little Finnish. The advanced
courses are for those that already know some Finnish and
want to learn more and also
some grammar. Especially the
advanced pupils are very motivated to learn the language
fast, and the groups are kept
small and effective.
More info:
www.ouka.ﬁ/
kvtoimintakeskus

info

n 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.

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

173 174

Tilattavissa olevat esitteet:

n The text message should contain
the following: ESITE X FIRST NAME
LAST NAME ADDRESS POST OFFICE,
where X represents the code of the
desired brochure. If you wish to order more brochures, you can add the
equivalent number to the text message. Every brochure has a code of
its own. Brochures that are available in English are marked with the letter E, which should be added after the
number. Please remember to include
a space between every word.

Palvelun hinta on normaalin tekstiviestin
hintainen. Maksu peritään puhelinlaskun
yhteydessä. Palvelu toimii DNAn, Elisan,
Saunalahden ja TeliaSoneran liittymistä.
The charge of one text message is equivalent to the regular network price, and it will
be added to your phone bill. The service is
available for DNA, Elisa, Saunalahti and
TeliaSonera customers.

ESIMERKKI:
Haluat tilata liikuntapalvelut-esitteen,
kaupunginorkesterin ohjelman ja pyörätiekartan.

Brochures:
1.

Oulun opaskartta

1E.

Oulu city map

2.

Look at Oulu/Suomi

2E. Look at Oulu/English
3.

3E. Nallikari Camping/English
4.

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:

Tietomaa

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

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

11.

Nuorisoasiainkeskuksen esitteet

28. 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)

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

Nallikari Camping/Suomi

19.

16.

Teatterilehti TeatteriOulu (Oulu City
Theatre Brochure TeatteriOulu)

17.

Kulttuurilehti Rumputus
(Culture News Rumputus)

18.

Verkkopalveluja käytössäsi/
Kirjastoesite (Library Services)

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. Koiraopas Koiruuksia
(Guide for Dog Owners)

28E. Facts about Oulu
29. Tietoa Ouluseudusta
(Facts about Oulu Region)
30. Ouluseutu Yrityspalvelut
(Oulu Regional Business Agency)
31.

Ouluseutu-imagoesite
(Oulu Region Image brochure)

32. Linja-auton reittikartta
(Route Map for Buses)
33. Kaupunkikortti OuluCard
(City Card OuluCard)
34. Oulun jäteopas
(Waste Management of Oulu)
35. Kylmäopas maahanmuuttajille
35E. Protection Against Cold Weather

ESITE 20 14 23E FIRST NAME LAST NAME
POSTIKUJA 1A2 90100 OULU
You can send the text message to the
following number: 173 174.
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Tämä on Oulua

Asukastuvat
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Koirapuistot

Urheilukentät

Teatterit

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

Teksti: Kaisa Alapartanen
Kuva: Index Open/SKOY

Rullaati
rullaati

maan pyörällä silloinkin kun on lunta
ja liukasta.
– Eurooppalaisten kaupunkien suunnittelussa ei usein ole otettu huomioon kevyttä liikennettä, Vuononvirta vertaa.

Oulu on pyöräilijäystävällinen
kaupunki. Pyöräily on myös
loistava tapa tutustua siltojen ja
puistojen kotikaupunkiin!

holotnäa
= kylm

Vuonovirta uskoo, että ne työntekijät,
jotka pyöräilevät säännöllisesti ovat
muutenkin aktiivisia ja motivoituneita
työssään ja elämässään.

Oulun kaupunki huomioi pyöräilijät
monella eri tavalla.

– Viestimme Eurooppaan onkin erittäin lohdullinen: jos täällä pimeässä pystytään tähän, pystytään missä vain!

– Olemme kehittäneet verkostoamme ja nyt meillä on pyöräteitä 4 kilometriä per asukas, yhteensä siis reilut 500 kilometriä, kertoo Oulun Kaupungin ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta.

Osoite- ja pyörätiekartat:
Teknisen keskuksen palvelupiste
Neuvokas
Uusikatu 26, 90100 Oulu
Puh. (08) 5548 2000
www.ouka.ﬁ/tekninen/pyoratieopas/
pyoratiekartat.htm

Pyörällä pääsee helposti paikasta
toiseen, myös talviaikaan.

Teksti: Samppa Haapio

Rahansäästöä
ja terveyttä

info

– Pyöräteiden auraus ja hiekoitus on
kaupungin kunnossapidon työlistalla
aina heti ensimmäisten joukossa, joten aamulla kuuden tai seitsemän aikaan liikkeellä oleva tietää, että pyöräteitä pääsee, Vuononvirta rohkaisee.

• Suomessa on 3,5 miljoonaa
polkupyörää.
• Polkupyörällä ajettu kilometri
maksaa viisi ja puoli senttiä, autolla kilometrihinta on lähes kymmenkertainen.

Oulun mallilla työmatkat
pyöräillen

• Taajamissa pyörä on nopein
kulkuneuvo alle 7 kilometrin matkoilla. Henkilöautolla tehdyistä matkoista 43 % on alle 5 km
pitkiä.

Myös Euroopassa ollaan kiinnostuneita kuulemaan, miten täällä pohjoisessa jaksetaan motivoitua liikku-

Oulussa
on pyöräteitä
yörä
polokuuppyörä
= polk

4

km/
asukas

• Puolen tunnin päivittäinen pyöräily edistää painonhallintaa ja
ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia, diabeteksesta sekä korkealaa verenpainetta.
• Pyöräilyn osuuden kaksinkertaistaminen tuottaisi 100 - 300
miljoonan euron säästöt vuodessa valtakunnallisesti.
(Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö)

eli eniten
Euroopassa!
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Monipuolista ja maittavaa kouluruokaa

Syömään!
Vuonna 2008 vietetään kouluruokailun 60-vuotispäivää. Vaikka
kouluruokailu vastaakin kolmasosaa päivän energiamäärästä,
on ruokailulla aina ollut myös kasvatuksellinen rooli.
Teksti: Kaisa Alapartanen Kuvat: Anu Alapartanen

Kuudessa vuosikymmenessä kouluruoka on muuttunut paljon. Nykyään
kouluissa on käytössä kiertävä ruokalista, joka alkaa alusta aina viiden
viikon välein. Listan sisältö on mietitty vastaamaan nykyaikaisia ravintosuosituksia. Oululaisuus näkyy kouluruokailussa lähiruoan muodossa.
– Useat toimittajistamme ovat paikallisia. Ainakin peruna, kala ja leipä tulevat lähialueilta, kertoo Oulun Aterian hankintapäällikkö Essi Lehtinen.
Oululainen perinneruoka rössypottu
on myös listalla, mutta sille on tarjolla aina toinenkin vaihtoehto. Tuotekehittelijä Leena Mattila testaa uudet
reseptit ja ylläpitää yhteistä reseptipankkia. Kerran viiden viikon kierrossa koululaisilla on toiveruokapäivä.
– Toiveet ovat aika perinteisiä - pyttipannu on ollut usein listalla, Mattila kuvailee.
Juhlavuosi näkyy koululaisten lautasella moneenkin otteeseen. Loka-

kuussa 2008 kouluissa nautitaan valtakunnallinen juhla-ateria.

Kansainvälisesti oululainen
Oulun kansainvälinen koulu on juuri
remontoitu ja myös ruokasali hohtaa
uutuuttaan. Koulussa on paljon
ulkomailla koulunsa aloittaneita suomalaisia paluumuuttajia ja ulkomailta
suomeen muuttaneita. Menu on kuitenkin suomalainen.
Koulun rehtori Raija Perttunen on
avojalakanen oululainen. Hänen mielestään ruokasalin viihtyisyys ja ruokailun rauha ovat tärkeä osa koululaisten kasvatuksessa.
– Monet ulkomailla asuneet osaavat
arvostaa hyvälaatuista kouluruokaa.
Onpa joku tullut kysymään, että onko
tämä ihan oikeasti ilmaista, Perttunen kertoo.

Rössypottua, yes or no?
Kansainvälisessä koulussa on oppilaita 7 ja 16 ikävuoden välillä. Lisäk-

si ruokalassa syövät IB-lukion oppilaat. Samasta padasta pitääkin ruokkia monenikäisiä lapsia ja nuoria.
Pieni gallup ekaluokkalaisten pöydässä paljastaa koulun kansainvälisen ilmapiirin. Seitsemänvuotiaan Jennin
lempiruokaa on sushi, kun taas samanikäinen Elias pitää kanankoivesta. Molemmille maistuu myös rössypottu.
Rössypotulle kielteisen kantansa antavat kohta kahdeksanvuotiaat Juho
ja Tina. Alkuun Tina ei edes tiedä,
mitä rössypottu on, mutta lasagnesta
hän sen sijaan pitää kovasti.
Juhon lempiruokaa on kiinalainen
kana talon tapaan.
Elias ja Juho pohtivat ruokailun lomassa, millaista kouluruokailu oli 60
vuotta sitten. Elias epäilee, että ruokailuastiat olivat silloin ehkäpä metallia tai vastaavaa.
– Niin ja syötiin varmaan vain rössypottua ja sen sellaista, Juho tiivistää. <

Kouluruokailun historia,
lyhyt oppimäärä:
• Kouluruokailuasiaa käsiteltiin ensimmäistä kertaa virallisesti vuoden 1896 kansakoulukokouksessa, ja valtion
varoja kouluruokailun järjestämiseen anottiin ensi kerran
vuonna 1908.
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• 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ruokana oli keittoa,
puuroa tai velliä. Koulukeitto
tai omat eväät syötiin valvojan huolehtiessa, ettei ruokailun aikana juteltu tai tehty
muuta sopimatonta.

• Oulussa kouluruokailu aloitettiin 22.1.1916 Heinätorin
koululla, jonne ruoka kuljetettiin kelkalla heinälaatikoihin
pakattuna.

• Vuonna 1943 säädettiin lailla, että viiden vuoden kuluessa kaikissa Suomen kansakouluissa tarjotaan ilmainen
lämmin ateria. Vuotta 1948 pidetäänkin maksuttoman kouluruokailun alkamisvuotena.
Alkuun tavoitteena oli oppilaiden aliravitsemuksen poistaminen.

• Vielä 1960-luvulla luettiin
ensin ruokarukous, opettaja
jakoi ruoan ja kaikki ruoka
piti syödä. Ruokana oli mm.
puuroa, keittoa, veripalttua
tai aladobia. Näkkileipää oli
jo tarjolla.
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• 1960- ja 70-luvuilla huomiota alettiin kiinnittää myös ruoan ravintoarvoihin. Peruskoulumuutoksen myötä vuonna
1977 maksuttoman ruoan
saajien määrä kasvoi huomattavasti. Ateriaan kuului lämmin ruoka, salaatti tai muu lisäke sekä maito, leipä ja voi.

Hiuka isesti

, erity
= nälkä
ä
en nälk
suolais
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Tanssin
pyörteissä
Suurvaltapolitiikkaa ja
kartanoromantiikkaa

Oululainen tanssijapari työstää tanssiteosta, panostaa teatteriesiintymisiin
ja ikävöi Oulun talvea.

Oulun kaupunginteatteri tarjoaa syksyllä 2008 jotakin aivan uutta.
Suurmusikaali Keisarin Valssi tuo näyttämölle historiallisen tarinan
romanttisilla höysteillä.

Heidät muistetaan televisioruudusta ja dramaattisesta
esiintymisestä Apocalyptican musiikin tahtiin. Suomen
menestynein kilpatanssipari on tuonut luovan liikunnanlajin kaikkien ulottuville ja heidän fanijoukoissaan on
niin akateemikkoja kuin kirvesmiehiäkin.

Teksti: Kaisu Innanen ja Maija Kajanto

Teksti: Maija Kajanto Kuva: Ilkka Ärrälä

Musikaali kertoo keisari Aleksanteri I:n ja
suomalaisen aatelisneidon Ulla Möllersvärdin jo omana aikanaan myyttiseksi muodostuneesta rakkaussuhteesta. Tarinaa värittävät myös monet aikalaisten kertomat kätketyt salaisuudet ja käännetyt totuudet, joita
uskottiin liittyvän Ullan elämään johtuen hänen syntyperästään.
Keisarin ja Ullan romanssi on noussut teosten aiheeksi aiemminkin. Mika Waltari kirjoitti vuonna 1944 aiheesta romaanin, josta
myöhemmin tehtiin myös suosittu elokuva.
– Tarina yhdistää historiaa ja romantiikkaa.
Näytelmää varten on tehty runsaasti taustatyötä. Tämä ei ole Tanssi yli hautojen
-uusinta, vaan jotakin ihan uutta, kertoo
ohjaaja Ahti Ahonen.

Draamaa ja tosiasioita
Venäjän ja Ruotsin sota alkaa yllättäen (talvisotana) helmikuussa 1808. Kesän ja syksyn aikana sota aaltoilee edes takaisin pitkin Pohjanmaata ja Venäjän armeija marssii
Ouluun marraskuun viimeisenä päivänä.
Melkein tasan vuotta myöhemmin, kun sota
on ensimmäisen kerran koskettanut Oulua,
Aleksanteri I avaa valtiopäivät Porvoossa sodan vielä kestäessä. Pidetään suuret valtiopäivätanssiaiset, jossa Ulla ja Aleksanteri
kohtaavat ensimmäisen kerran. Syyskuussa
lopulta allekirjoitetaan rauha Haminassa
Ruotsin ja Venäjän välillä, ja raja määritellään kulkemaan Tornio- ja Muoniojokia pitkin.

Oulun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä esitettävän Keisarin Valssin tapahtumat liikkuvat vuosina 1809 – 1819 Porvoon
ja Pietarin välillä. Historian hämärään jäävien salaisuuksien aukkopaikkoja on täydennetty kauniilla ﬁktiolla täysiveriseksi draamaksi.

Suomen musikaaliviennin
kärkihanke
Keisarin Valssi on myös lippulaiva Suomen
kansainväliselle musikaaliviennille.
Valtion näyttämötaidetoimikunta valitsi viime vuonna Oulun suurmusikaali-idean kärkihankkeekseen ja produktiolle myönnettiin
rahoitusta 30 000 euroa.
– Saamme tukea libreton ja markkinointimateriaalin käännöstyöhön. Tämä aihe voisi kiinnostaa ainakin Ruotsissa ja Venäjällä,
ja ehkä Itämeren alueella muutenkin, Ahonen visioi.
Onko tässä siis syntymässä seuraava suomalaisen kulttuurin vientituote, made in
Oulu?
– Vielä ei tiedä. Kyllähän tässä on vähän perhosia vatsassa. Mutta uskon, että projektista tulee mielenkiintoinen, ohjaaja Ahonen
toteaa. <
Keisarin Valssi
Ohjaaja: Ahti Ahonen,
Käsikirjoitus: Jorma Kairimo
Säveltäjä: Jukka Siikavire
Sovitus: Jyrki Niemi

O

ulun kasvatit Jussi Väänänen ja Katja Koukkula
aloittivat tanssimisen
kymmenvuotiaina, joskin eri parien kanssa.
Yhdessä Jussi ja Katja alkoivat tanssia 14-vuotiaina. Yhteiset tavoitteet
veivät eteenpäin.
– Halusimme pärjätä hyvin, oppia
paljon ja tähdätä mahdollisimman
pitkälle. Heti alusta asti löimme treeniaikataulun tiukasti lukkoon. Meillä
on työhön suhtautuminen hyvin samanlaista, tehdään täysillä ja silloin
syntyy tulostakin. Siinä oli sellainen
usko itseen, Katja toteaa.

Hyviä muistoja ja
uusia mausteita
Määrätietoinen tanssiin keskittyminen vei mennessään. Jussin ja Katjan
kilpailu-ura kesti kaksitoista vuotta:
seitsemän amatöörisarjassa ja viisi
ammattilaisina.
– Se oli niin kaikennielevää kuin jokin voi olla, koko elämä keskittyi
treeneihin ja kilpailuihin. Ajalta on
jäänyt paljon hyviä muistoja, olemme
tutustuneet moniin ihmisiin ja saaneet reissata enemmän kuin tarpeeksi. Mutta vaikka tunnelma kisoissa
oli aina kiva ja sähköinen, ei kisalattialle kyllä ole kaipuuta, Jussi toteaa.

Ammattilaistanssijoiden uraan tuli
uusia mausteita, kun pariskunta
houkuteltiin televisioesiintymisiin.
Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaformaatti rikkoi katsojaennätyksiä Suomessa ja toi tanssijaparin viihdeyleisön tietoisuuteen.
– Televisioesiintymiset ovat laventaneet omaa tekemisen skaalaa ihan
kivasti. Tanssii tähtien kanssa oli kuitenkin enemmän viihdettä, tanssilla
oli lopulta aika pieni osuus kilpailussa. Se oli kuitenkin kiva projekti ja
molemmille sattui mukavat parit,
Jussi juttelee.

Tanssiva Eurooppa
Näkyvyyden myötä syntyi myös päätös lähteä Eurovision Dance Contest
-kilpailuun.
– Lähdimme kisaan osittain siksi,
että suurin osa ihmisistä muisti meidät Tanssii tähtien kanssa -kilpailusta. Nyt oli mahdollisuus näyttää, mitä
me oikeasti osaamme, Katja kertoo.
Apocalyptican tahdissa Jussi ja Katja
tanssivat itsensä yleisön mieliin.
Kuudentoista maan esitysten joukosta Suomi erottui persoonallisella ja
rohkealla visuaalisella kokonaisuudella. Kun Euroviisuista tuttu, kiduttavan hidas pistelasku oli suoritettu,
Jussin ja Katjan hallussa oli ensimmäisten Eurotanssien voitto.

Yllättikö ykkössija?
– Olimme valmiita kilpailuun ja uskoimme kyllä voittoon. Mutta voiton
tärkeys oli ehkä 2 % koko jutusta.
Siinä mielessä tilanne oli hyvin erilainen kuin kilpailussa, Jussi pohtii.
– Olemme saaneet hirveästi positiivista palautetta kilpailusta, ja sinänsä voitto teki julkisuuskuvalle hyvää.
Nyt meidät tunnetaan enemmän
tanssijoina, kun aiemmin ajateltiin
julkkiksina. Nyt mielikuva on siis
kääntynyt oikeinpäin, Katja toteaa.

Paritanssilla väriä teatteriin
Kilpailu-uran rinnalle alkoi viimeisinä vuosina nousta myös uusi intohimo – teatteri. Herättävä kokemus
oli vuonna 2004 Peacock-teatterilla
tanssittu Saturday Night Fever.
– Se oli jonkinlainen liikkeellepaneva voima. Olimme kisanneet siihen
asti näkemättä oikeastaan mitään
muuta. Nyt töitä tehtiin ryhmässä ja
se oli älyttömän siistiä – puhallettiin
yhteen hiileen, ja kannustettiin toisiamme yhä parempiin tuloksiin.
Silloin ajattelin, että juuri tätä
haluan tehdä, Katja kuvailee.

ahki
mennärmpätä
= tö

ti ja juuri sitä, mitä olemme halunneet tehdä.
Työlistalta löytyy myös erilaisia yritystilaisuuksia ja totta kai opettamista.
– Opetamme kilpailevia pareja eri
seuroissa ympäri Suomea. Ja ensi kesänä meidät voi nähdä Linnanmäen
Peacock-teatterissa revyyssä, Jussi ja
Katja kertovat vuoden ohjelmastaan.

Venyvät juuret
Kymmenen vuotta Helsingissä ja
tanssin pyörteissä ei ole muuttanut
kaikkia asioita. Tanssiparin juuret
ovat edelleen Oulussa.
– Oulu on mielentila, pohjoinen paikka ja me ollaan pohjoisen ihmisiä.
Kyllä Ouluun on juurtunut. Juuret
ovat vähän venyneet, mutta siellä ne
ovat kiinni, Jussi toteaa.
Etelän vesisateiden keskellä iskee
silloin tällöin kaipaus pohjoiseen.

Teatterilla viehättää erilainen
mentaliteetti.
– Kun on lavalla, katsomassa on joka
kerta uusi yleisö, jolla ei ole mitään
ennakkokäsityksiä. Yleisö pitää joka
kerta herättää, Katja muistuttaa.
– Paritanssissa on paljon asioita ja
teemoja, joita voisi tuoda teatterissa
esiin. Haluamme nähdä entistä
enemmän sitä, mitä tästä osaamisesta saisi irti teatteripuolella, Jussi pohtii.
Teatterin tekeminen työllistää pariskunnan myös suunnittelupuolella.
Tammikuusta lähtien Aleksanterin
teatterissa Helsingissä voi ihailla
Koukkulan ja Väänäsen omaa tanssiteosta Iholla.
– Taustalla soittaa akustinen kvartetti ja tanssijoita on kolme tai neljä. Se on mielenkiintoinen projek-

– Oulusta kaipaan talvea ja lunta. Ja
sitä jotain ihanaa tyhjyyden tunnetta,
kun on rauhallista eikä paljoa liikennettä. Sekä tiettyä mutkattomuutta
asioiden hoidossa, Katja pohtii.
Oululainen nuotti kuultaa tanssijoiden puheessa edelleen. Ja myös tulevaisuudessa, mikäli se on puhujasta
itsestään kiinni.
– Oulun murretta halusi varsinkin
aluksi puhua tosi vahvasti, murre on
niin olennainen osa omaa identiteettiä, Katja Koukkula toteaa.
– Tosin joskus opettaessa on pakko puhua kirjakielellä. Kun oppilaat
eivät aina ymmärrä jos sanoo, että
elä mee pahki, Jussi Väänänen nauraa. <

Oulu on mielentila,
pohjoinen paikka ja

me ollaan pohjoisen ihmisiä.
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N

ykypäivän luokkatilanne on
yhä melko perinteinen; opettaja jakaa tiedon oppilaille. Mutta nykyään oppilailla on paljon uusia välineitä käytössään, puhutaan digiajan oppilaista, jotka lukevat
uutisetkin verkon kautta. Tulevaisuuden koulua pohdittaessa mietitään
ainakin globalisoitumista ja verkostoitumista, Oulun kaupungin opetustoimen suunnittelija Jukka Miettunen
kertoo.

Näkyvin osa Tulevaisuuden koulu -ohjelmaa on Ritaharjun koulu, uusi koulurakennus, joka nousee Oulun yliopiston ja teknologiakylän viereen.
Rakennustyöt alkavat vuoden 2008
aikana ja koulukeskuksen on tarkoitus valmistua vuoteen 2010 mennessä.

Nyt koulun tulevaisuuden pohtimiseen on entistä paremmat edellytykset, sillä Oulun kaupunki ja Ritaharjun yhtenäinen peruskoulu on valittu Microsoftin maailmanlaajuiseen
School of the Future (SOF) -kehityshankkeeseen.

– Nykykoulu on auki kello 8-15 ja loppuajan se on kiinni. Mutta mikä estää
käyttämästä rakennuksia 24 tuntia
vuorokaudessa? Tiloissa tulee toimi-

SOF-ohjelman tavoitteena on kehittää
koulua vastaamaan 2000-luvun oppijoiden tarpeisiin. Ohjelma koskee
niin koulun suunnittelua, opettajuutta, johtamista kuin teknologian roolia
oppimisessa.
Hankkeeseen haki 205 kuntaa ja koulua ympäri maailmaa. Oulu ja Ritaharjun koulu pääsivät ainoina Suomen
edustajina ohjelmaan mukaan.
– Oulussa on jo vuosia tehty vahvaa
kehitystyötä, niin opetustoimessa
kuin kaupunkina. Meillä oli asiantuntijoita useista pedagogisista asiantuntijaryhmistä, olimme valmiita tähän,
Tulevaisuuden koulu -hankkeen projektipäällikkö Pasi Mattila kertoo.

Tulevaisuutta rakentamassa
Nykyajan maailma vaatii oppilailta
myös muuta kuin varsinaisten faktatietojen osaamista. 2000-luvun oppilastaitojen määrittelytyötä tehdään
yhdessä koulujen ja opettajien kanssa.

Ritaharjun koulu nähdään eräänlaisena nykyaikaisen kylän toiminnallisena pisteenä.

– Ajatus olisi saada aikaan oikeaa yhteisöllisyyttä – pitää huolta yhteisestä omaisuudesta ja luonnosta, tehdä asioita yhdessä ja kasvattaa myös
muita kuin omia lapsia.
Kun mietitään tulevaisuutta, mietitään myös tulevaisuuden opettajuutta.
– Meillä on maailman parhaiten koulutetut opettajat, he ovat aivan ehdoton voimavara. Mutta pitää myös
miettiä, mitä tulevaisuuden opettajuudessa pitäisi tapahtua. Mietinnässä on myös koulujen johtajuusjärjestelmä; miten rehtorit pystyvät muu-

Tämän on tarkoitus olla oppilaalle kotipesä,
jossa on riittävä määrä aikuisia ohjaamassa,
kulloisenkin teeman ja aiheen mukaan.
maan päiväkoti, kirjasto, nuorisotiloja
ja niin edelleen. Ajatus on, että Ritaharju olisi tulevan yhteisön keskipiste, kokoontumispaikka myös koulupäivän jälkeen ja antaisi leiman koko
kylälle, Miettunen visioi.

Koulussa on käytävä?
Arkkitehtikilpailussa Ritaharjun koulun suunnittelemiseksi voiton vei työ
nimeltä Wigwam, suunnittelijanaan
helsinkiläinen Hannu Jaakkola Oy.
Niinpä ajatus siitä, miltä koulu tulee
näyttämään, on jo olemassa.
Uusi rakennus mahdollistaa opiskelun
ilman varsinaisia käytäviä ja luokkahuoneita. Tällöin tilat kokonaisuutena
muodostavat yhtenäisen oppimisympäristön ja –alueen.
– Sisätilojen täytyy vastata pedagogiseen ajatteluun. Tämän on tarkoitus
olla oppilaalle kotipesä, jossa on riittävä määrä aikuisia ohjaamassa, kulloisenkin teeman ja aiheen mukaan,
Miettunen maalaa.

– Täytyy myös osata kysyä, mitä nykyajan työelämä haluaa oppilailta. Haluavatko he oppilaita, jotka ovat täynnä
tietoa, mutta eivät osaa soveltaa sitä,
vai ihmisiä, joilla on hyvät vuorovaiku- Perinteistä yhteisöllisyyttä toteutetaan nyt uusilla keinoilla.
tustaidot, jaettua asiantuntijuutta ja
mediataitoja, Miettunen muistuttaa.

toksen virrassa tukemaan ja johtamaan omaa oppilaitostaan ja mitkä
asiat siihen vaikuttavat, Jukka Miettunen analysoi.

Palanen Oulua Kiinaan?
Tulevaisuuden koulu -ohjelman sanomaa halutaan viedä myös maailmalle.
Oulun kaupunki on ilmaissut toiveensa osallistua ohjelman avulla Shanghain maailmannäyttelyyn vuonna
2010. Näyttelyn teemana on ”Better city better life”, parempi kaupunkielämä.
Oulussa toivotaan, että niin Suomen
sisäisesti kuin kansainvälisestikin voitaisiin nyt näyttää aivan uutta osaamista.
– Tahdomme, että paitsi Oulun kaupunki, myös Oulun seutu ja koko pohjoissuomalainen näkökulma olisi voimakkaasti mukana ohjelmassa. Opetusministeriön kanssa mietitään, miten malli voisi olla skaalattavissa
koko koulutoimintaan. Opetusministeriön Schooling for tomorrow -hankkeessa on paljon samoja ajatuksia.
Olisi hyvä, jos hankkeet tukisivat toisiaan, Jukka Miettunen kiteyttää. <

Kuntaliitoksen myötä

Oulustakin
porokunta!
Teksti: Kaisa Alapartanen
Kuva: Index Open/SKOY

V

uoden 2009 alusta Oulun ja
Ylikiimingin kunnat yhdistyvät. Kuntaliitos pantiin vireille Ylikiimingin kunnan aloitteesta.
– Koettiin, että yhdessä Oulun kanssa kunnan alueen kehitys ja palvelut
voidaan turvata paremmin, kuvailee
palvelusuunnittelija Sinikka Vehkalahti Oulun kaupungilta.
Oulunkaaren seutukunnasta Oulun
seutuun siirtyvän kunnan odotukset ovat korkealla. Taloudellisen tilanteen kohentumisen lisäksi toiveet
liittyvät palveluiden säilymiseen.
– Myös asukasluvun toivotaan kasvavan. Samalla kylät pysyisivät asuttuina. Nuorisopalveluiden ja toisaalta vanhusten asuinolojen odotetaan
paranevan kuntaliitoksen myötä,
Vehkalahti kuvailee.
Oulun kannalta hyviksi asioiksi
nähtiin liitoksen mukana saatava
lisätonttimaa, uudet virkistysalueet,
matkailuelinkeinon kehittämismahdollisuus ja osaava työvoima.
Siirtyvän asukasmäärän, 3 500 henkilön, lisäksi oululaistuu myös 500600 poroa. Samalla myös Oulun pinta-ala nelinkertaistuu.
Lisätietoja:
Sinikka Vehkalahti
Palvelusuunnittelija
Puh. 044 703 1258
sinikka.vehkalahti@ouka.ﬁ
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Body Age ottaa

iästä mittaa

Opetusministeriön Oulun kaupungin liikuntatoimelle vuonna 2006 myöntämä tasa-arvopalkinto jaetaan oululaisten
urheiluseurojen, yhdistysten
tai muiden toimintatahojen
kesken.

Oletko sinäkin vakuuttunut, että ihminen on juuri niin vanha kuin
kokee olevansa? – Varaudu yllättymään. Body Age paljastaa
ruumiisi todellisen iän mittaamalla hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä lihasten kuntoa.
Teksti: Maarit Niemi

P

olar Electro lahjoitti muutama vuosi sitten 400-vuotisjuhliaan viettäneelle Oulun kaupungille varsin osuvan lahjan – Body
Age -testauslaitteen. Liikuntavirastosta paikkansa löytänyt laite vertaa
henkilön biologista ikää hänen ruumiilliseen ikäänsä.
– Laitteella mitataan kehon eri ominaisuuksia. Huomioon otetaan muun
muassa henkilön pituus-paino -suhde
(nk. BMI-indeksi), verenpaine ja maksimaalinen hapenottokyky, selventää
Oulun kaupungin liikuntasihteeri Tiina Pekkala.
– Hapenottokykyä on perinteisesti
mitattu kuntopyörätestillä, mutta tässä testissä mitattava pääsee lepäämään sykemittarin kanssa, selventää
Pekkala.
– Laite mittaa noin viiden minuutin aikana henkilön sykevälivaihtelun, jonka perusteella maksimi hapenottokyky lasketaan.
Mittaukseen kuuluu myös lihaskunto-osio. Hikeä nostattavalta kuulostaa
myös staattinen reisilihastesti, jossa testattava istuu seinää vasten jalat 90 asteen kulmassa. Pekkala muistelee erään aktiiviurheilijan jaksaneen
asennossa neljä minuuttia, mutta kertoo myös, että huonokuntoisimmilla jo puoli minuuttia voi tehdä tiukkaa. – Kaikkia osa-alueita ei ole kuitenkaan pakko mitata, mikäli asiakas
näin toivoo.
Pekkalan mukaan Suomessa ei ole
vielä montaa testauksen tarjoajaa.
– Meillä liikuntavirastossakin palvelu
alkaa vasta pikku hiljaa laajentua.

20

– Seurat saavat itse määritellä, miten edistävät tasa-arvoa
ja hakea sitten tätä palkintoa.
Vuosittainen palkintosumma
on 5 000 euroa, kertoo Niina
Epäilys Liikuntavirastosta.

Ihan tavalliselle oululaiselle
Noin kolmekymmentä euroa maksavaan testiin voi Pekkalan mukaan tulla kuka tahansa.
Huippu-urheilijoita testi ei kuitenkaan
palvele parhaalla mahdollisella tavalla, sillä täysin laboratoriotestien tarkkuuteen sillä ei päästä.
Nuorten ei Pekkalan mukaan kannata välttämättä lähteä ikäänsä mittauttamaan. Toisaalta taas runsaasta ylipainosta kärsivällä tai epäterveellisiä
elämäntapoja noudattavalla saattaa
mittaus olla aiheellista jo nuoremmallakin iällä.
Itse mittaus ja tulosten läpikäyminen
kestävät noin tunnin.

Hätkähdyttäviä tuloksia
– Kyllä jotkut hätkähtävät tulostaan,
mutta silloinkin vastaanotto on ennemmin positiivinen kuin negatiivinen, Pekkala kertoo.
Mittauksesta saattaa nimittäin saada
kimmokkeen alkaa tehdä asioille, eli
itselleen, jotakin.
– Tulokset kertovat senkin, miten paljon sinun on mahdollista tiputtaa kehosi ikää, mikäli saat vähennettyä
painoasi tai laskettua verenpainettasi
tietyllä määrällä, havainnollistaa Pekkala. <

Tasa-arvoista
liikuntakulttuuria

Kuvassa Tuula, 60 v
eiku 54 v
Body Age -mittaukseen tarvitsee
päälleen mukavat vaatteet, muuten
siihen ei tarvitse valmistautua mitenkään. Testihenkilömme harrastaa
urheilua säännöllisesti joten testin
tulos kiinnostaa.
– Olen käynyt muutamissa kuntotesteissä, mutta ne ovat olleet aika
lempeitä, 60-vuotias Tuula muistelee.
Testin alkupuolella mitataan leposykevaihtelua ja verenpainetta.
Helppo homma siis! Lihaskuntotestauksessa täytyy jonkin verran ponnistella – joskin vain aina muutaman minuutin kerrallaan.
Testin jälkeen käydään läpi tulokset
ja jatkotoimenpiteet.

Oulun kaupungin liikuntaviraston opetusministeriöltä saama
rahasumma on 50 000 € ja se
jaetaan vuosittaisena tunnustuspalkintona.
– Palkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella,
josta tulee ilmetä hakijataho,
harjoitettavan toiminnan laatu
ja laajuus sekä perustelut palkinnon saamiseksi, Epäilys kuvailee.
Hakemuksessa toivotaan
myös esimerkkejä jo toteutetuista ja toimiviksi osoitetuista
käytännöistä, jotka edistävät
tasa-arvoista liikuntakulttuuria
Oulun seudulla.
– Tarkoitus on siis palkita jo toteutetuista projekteista ja hyvistä toimintamalleista, Epäilys tarkentaa. <

– Hapenottokyky ja alaraajojen lihaskunto on aivan loistavaa luokkaa – jatkossa kannattaisikin keskittyä keskivartalon lihaksiin, testin
suorittanut Tiina Pekkala kehottaa.
Jälkeenpäin Tuula on hyvillä mielin
– kehon fysiologinen ikä on omaa
ikää matalampi ja pienillä treenikorjauksilla se madaltuu vielä entisestään.
– Täytyykin tästä heti lähteä kuntosalille ja sitten muutaman kuukauden päästä takaisin testiin, Tuula
puuskahtaa motivoituneena. <

Rehevit, trefﬁt

minen
= Tapaa

Teksti: Kaisa Alapartanen Kuvat: Kaisa Alapartanen ja Anu Alapartanen

Bremenin
musikantti

S

aksalainen jazz-saksofonisti
Sven Seebeck muutti Ouluun
nelisen vuotta sitten silloisen
vaimonsa mukana. Muutto PohjoisSaksan Bremenistä sujui mutkattomasti, olihan uusi kotikaupunki tuttu
jo seurusteluajalta.
– Ensimmäisellä kerralla noin 8 vuotta
sitten ihmettelin lumen määrää. Menimme jäätietä pitkin Hailuotoon ja
olin varma, että kuolen siihen paikkaan, Sven kertoo.

Jii Roikonen, 38 v. ja Jasso-kissa, 15 v.

Senkun olla
älijöttää

G

raaﬁkko Jii Roikonen muutti
Ouluun neljä ja puoli vuotta
sitten.

– Edellisessä paikassa, Lahdessa, oli
asuttu 11 vuotta, mutta asuntomarkkinat siellä eivät olleet niin hyvät, kuin
täällä Oulussa. Ja kun isovanhemmatkin asuivat täällä, oli valinta selvä, Jii
kertoo.

Yhdellä muuttorekalla Ouluun muuttaminen oli rankkaa ja polkupyöräkin oli
pakko jättää Lahteen.
– Onneksi Oulun tiiviissä keskustassa pääsee kävellen joka paikkaan, Jii
iloitsee.
Oulussa vuodet ovat vierähtäneet töitä tehden ja kolmen lapsen kanssa arkea pyörittäen. Nykyisessä kotikaupungissa viehättävät erityisesti ilmasto ja keskusta.
– Täällä on kunnon talvi ja lumi narskuu kenkien alla. On hienoa, että kävelykatu ja keskusta on ihmisille rauhoi-

E

ntinen Kärppä-pelaaja Miikka
Rousu houkutteli ranskalaisen
vaimonsa Emmanuelle Goretin
Ouluun noin vuosi sitten. Yhdessä pari
on ollut vuodesta 2002 lähtien.

Timantti
keskellä
kaupunkia

– Ranskasta katsoimme sopivaa paikkaa vaateliikkelle, ja löysimme tämän
uuden joukkoliikennekadun varrella sijaitsevan tilan, Miikka kertoo.
Emmanuelle ja Miikka asuivat Ranskassa Reimsissä Champagnen alueella. Miten Oulu eroaa entisestä kotipaikasta? Emmanuellen vastaus tulee
heti: ilmastoltaan.

Svenin mielestä Oulu ei juurikaan
eroa Bremenistä muuten, kuin kokonsa puolesta. Mutta mikä tekee Oulusta Oulun?
– Kärpät? Tai ehkäpä sittenkin ihmiset,
Sven pohtii.
– Tämä on vain kertakaikkisen upea ja
helppo paikka asua, Sven kehuu.
Vai pitäisikö kirjoittaa ”kehhuu”. Miten
paikallinen murre sujuu saksankieliseltä?
– Nykyisin tunnistan jo Oulun murteen,
alkuun kaikki kuulosti minusta yhtä oudolta, Sven kertoo ja tilaa sujuvalla
suomenkielellä kahvin ja miedon Latten
tapaamiskahvilassamme Bisketissä.

Nykyisin matkat taittuvat sujuvasti
pyörällä. Kodista Höyhtyän kaupunginosasta on lyhyt matka niin Oulun konservatoriolle, jonka pop & jazzmusiikin
osastolla Sven työskentelee, kuin 3ja 5-vuotiaiden lasten päiväkotiin. Kotikulmilta löytyvä Oulun kuuluisin yöruokapaikka, Höyhtyän grilli, ei Sveniä
houkuttele.
– Tottahan toki se tuttu on, en vain oikein pidä niin rasvaisesta ruoasta,
Sven selittää.
Lähes kaikki Svenin ystävistä ovat oululaisia. Työn kautta tutustuminen on
ollut helppoa.
– Tällä hetkellä suunnittelen asuvani
täällä lopun elämäni, Sven summaa. <

tettu. Minun puolestani autoilua saisi
rajoittaa vieläkin enemmän!
Oulusta erityisen tekevät ihmiset. Lasten kautta murrekin on tarttumassa.
– Tein Soiva Siili -yhtyeen joululevylle
kuvituksia ja heidän Ihimeteltävääkappaleesta jäi mieleen lause: Toripolliisi pullia älijöttää, ölövinä merele päin
tolijottaa. Lempisanani Oulun murteella voisikin olla tuo älijöttää.
Jiin selviytymisvinkki uusille Oululaisille on käytännönläheinen:
– Kannattaa ottaa selvää palveluista,
tapahtumista ja asioista ja sitten vaan
mennä mukaan. < www.jasso.net

– Oulu on erittäin kansainvälinen kaupunki, eikä kulttuuri eroa muutenkaan
paljoa Keski-Euroopan kulttuurista.
Miikan perhe asuu Oulussa, joten oli
luonnollista perustaa liike juuri tänne,
Emmanuelle pohtii.
Emmanuelle hakee tavaraa pariskunnan Diam’s liikkeeseen Pariisista 4-5
kertaa vuodessa. Suomen kieli tarttuu
asiakaspalvelun ohessa. Vinkkejä uusille oululaisille täytyy hieman miettiä.
– Täällä kaikki tapahtuu rauhallisemmin, Emmanuelle kuvailee.

– Paitsi ruokailu, johon voi Ranskassa
vierähtää kolmekin tuntia, lisää Miikka.
Tällä hetkellä perhe asuu vielä keskustassa kolmivuotiaan pojan tarhan lähellä, mutta haaveissa on oma koti
Miikan kotiseudulta Patelasta.
– Uusi liike avataan Iihin ja silloin toinen menee sinne töihin, Miikka kertoo
parin tulevaisuuden suunnitelmista.
Työntäyteinen vuosi on siis luvassa! <
www.diams.fi

Pölijä perä

ä, ty
= Tyhm
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Tietoverkot veteen!
Ja hyödyt talteen
Teksti: Anneli Frantti Kuva: Kimmo Räisänen

Kukka-Maaria Laukkanen käyttää PanOULUverkkoa myös vapaa-aikanaan.

Henkilökohtainen kuntalaisportaali OmaOulu
Vuoden 2008 alussa avautuva
kuntalaisportaali, OmaOulu,
helpottaa asiointia kaupungin
kanssa ja luo uusia mahdollisuuksia toimia internetissä.
Oululaisille kuntalaisportaali
tarjoaa työkaluja oman henkilökohtaisen sivun sekä wwwsivujen kaltaisten julkisten sivujen käyttöön ja lisäksi maksuttoman sähköpostin.
– Ajatuksena on kerätä yhteen paikkaan kaikki kaupungin sähköiset palvelut esityslistoista avoimiin työpaikkoihin ja kartoista kirjaston palveluihin. Jokainen oululainen
voi tarjonnan perusteella rakentaa oman henkilökohtaisen sivunsa kuntalaisportaaliin. Omaan sivustoon voi
koota itselle tärkeimmät pal-
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velut, kertoo TAITO Oulu 400
-ohjelman projektipäällikkö
Tiiu Honkala.
– Esimerkiksi lapsiperheen
vanhemman henkilökohtaiset sivut voivat koostua kodin
ja koulun välisistä sisällöistä,
kuten sähköisestä reissuvihkosta. Muita sisältöjä voisivat
olla oma henkilökohtainen
kalenteri, pikaviestin, sähköposti sekä kokoelma erilaisia
kuntalaisportaalin yhteisöpalveluja, jatkaa puolestaan kuntalaisportaalin kehitystyössä
toimiva projektisuunnittelija
Jaakko Järvenpää.
Järvenpää pitää hyvänä sitä,
että kaikki asiointi toimii vastedes yhdellä tunnussanalla ja
turvallisesti. Henkilön tunnistamisessa käytetään julkishallinnon verkkopalveluissa
hyväksyttyjä vahvoja tunnis-

tamismenetelmiä. Tunnistautua voi esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.
– Nyt ensi vaiheessa luodaan
alusta, johon palveluja tuodaan vähitellen. Ajatuksena
on, että joukko kuntalaisia innostuisi lähtemään heti mukaan. Yksityisten kuntalaisten
lisäksi myös eri yhdistyksille
ja järjestöille tarjotaan mahdollisuutta rakentaa omia sivujaan OmaOulu-palveluun.
Pitkälle viety personoitavuus
ja toiminnallisuuden jatkuva kehittäminen antaa paljon
mahdollisuuksia myös yhteisölliseen toimintaan, iloitsee
Järvenpää.

PanOULU - maksutta
Internetiin
PanOULU on langaton ja kaikille käyttäjille avoin internet-

verkko. Langattoman yhteyden internetiin saa joko tietokoneella tai WLAN-yhteensopivalla kännykällä tai muulla
laitteella. Verkko toimii maksutta ja ilman käyttäjätunnusta.
Verkon kuuluvuusalue keskustassa ja ympäri Oulua on
laajentunut moninkertaiseksi.
Verkko kattaa myös yliopiston Linnanmaan kampusalueen. Oulussa opiskeleva Kukka-Maaria Laukkanen on
käyttänyt panOULU-verkkoa
sekä opinnoissaan että vapaa-ajalla.
– Ryhmätöiden tekemisessä verkosta on ollut kovasti apua. Keskustassa olemme
tarkistaneet joko kannettavasta tai kännykästä ravintolan aukioloaikoja tai etsineet

jotain tiettyä ruokalajia, Laukkanen kuvailee.
Nyt myös Laukkasen äiti osaa
Oulussa käydessään hyödyntää langatonta verkkoa.
– Katsoimme verkon käytön kerran läpi yhdessä ja nyt
hänkin pääsee nettiin näpäkästi ja helposti. Olemme molemmat oikein tyytyväisiä tähän palveluun, Laukkanen
iloitsee.
Vuoden 2007 aikana panOULU-verkko on laajentunut noin
900 tukiaseman verkoksi, jolla on tällä hetkellä kuukausittain yli 11 000 käyttäjää.
– Kannattaa siis tulla mukaan,
houkuttelee Tiiu Honkala.
Työtä aiotaan jatkaa, sillä
vuosina 2008–2009 tavoittee-

Omahoito starttaa:
Terveyspalvelua netin kautta

Verkon käyttöön liittyvissä
teknisissä ja tietoturva-asioissa
voi apua etsiä panOULUn kotisivuilta (www.panoulu.net/), sähköpostitse osoitteesta neuvonta@panoulu.
net tai soittamalla panOULU-verkon
puhelinpalveluun (044 7031626 tai
08 55841626). Lisätietoa myös www.
ouka.ﬁ/taito/panoulu
Tätä kaikkea kuntalaisportaalista
• Oma henkilökohtainen kotisivu ja
yhteisökotisivut
• Maksuton ja turvallinen sähköposti

Mitä verikoetulokseni tarkoittaa?
Mitä teen, kun uusi lääke aiheuttaa pieniä sivuvaikutuksia? Tarvitsen lisätietoa lapsen kasvukivuista. Näitä ja monia muita eiakuutteja kysymyksiä voi Oulussa
selvittää Omahoito-palvelukokonaisuuden kautta joustavasti ja
nopeasti.
– Oululaisten sähköinen terveyskortti otetaan testikäyttöön tammikuussa Kaakkurin alueella.
Omahoito-palvelukokonaisuus
tarjoaa omatoimista terveyspalvelua ajasta ja paikasta riippumatta, internetin kautta, yhdestä osoitteesta. Palvelua voi käyttää sekä tietokoneella että muilla mobiililaitteilla, kertoo Oulun
Omahoitohankkeen hankejohtaja
Anne Niska.

• Tapahtumakalenteri
• Oma kalenteri
• Kirjaston palvelut

na on panOULU-verkon laajentaminen seudulliseksi.

• Reissuvihko yhteydenpitoon koulun
tai päiväkodin kanssa internetin
välityksellä
• Tee aloite -palvelu

Kuntalaispäätteet
käyttöön!
Kuntalaisportaali ja langaton
verkko – mutta entä jos en
omista tietokonetta? Ei hätää,
sillä Oulussa on panostettu vapaasti käytettävien kuntalaispäätteiden hankintaan.
Kaikkien käyttöön tarkoitettuja päätteitä on tarjolla mm.
kirjastoissa, vanhusten palvelukeskuksissa, asukastuvilla
sekä kansainvälisessä toimintakeskus Villa Victorissa. <

• Kuluttajaneuvonta, valitukset ja
tiedustelut

Palvelu laajenee 2008–2010 Oulun kaikkien terveyspalveluiden
piiriin, mm. avoterveydenhuoltoon, kouluterveydenhuoltoon ja
neuvoloihin. Myös yksityiset lääkäriasemat on tarkoitus saada
mukaan. Näin oululaisten tarvitsee pian muistaa vain yksi internet-osoite hakiessaan terveydenhoitoon liittyvää tietoa.

• Oulun karttapalvelu
• Avoimet työpaikat
• Sähköiset lomakkeet
• Kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat
• Uutissyötteet
• Dokumenttipankki

Palvelun kautta voi lähettää tiedusteluja ja kysymyksiä omahoitajalle ja omalääkärille. Vastaus
saapuu kolmen työpäivän kuluessa. Lisäksi palvelun kautta voi
hankkia tietoa vaikkapa lääkkeistä tai laboratoriotutkimuksista.

• Muistio
• Pikaviestintä

Sähköinen terveyskortti

• Puhelinluettelo

Palveluun kirjaudutaan turvallisesti verkkopankkitunnisteiden
avulla, jolloin saadaan auki sähköinen terveyskortti. Omaan korttiinsa voi jokainen kerätä itselleen
tarpeellisia asioita.

• Blogi, oma julkaistava päiväkirja
• Haku
• Kuva-albumi
• Linkit

ja pyytää hoitajaa antamaan niistä palautetta. Hoitaja katsoo lukemat, ja kommentoi sitten tilanteen mukaan. Jos sokeriarvoissa
tuntuu olevan häiriöitä, joko asiakas tai hoitaja voi varata terveyskeskusajan tarkempaa tutkimusta varten esimerkiksi sähköisen
ajanvarausjärjestelmän kautta.
Myös laboratoriotulokset voidaan
viedä heti terveyskorttiin. Kun lääkärikäynnillä on sovittu, mitä arvoja seurataan, asiakas osaa toimia tulokset saatuaan. On myös
voitu sopia, että lääkäri kommentoi tuloksia terveyskorttiin. Monta
puhelua säästyy, eikä tuloslappusia tarvitse enää hakea terveyskeskuksesta.

Valmiita vastauksia
ja neuvontaa
Omahoito-palvelu tarjoaa myös
runsaasti itse opiskeltavia asioita.
Palvelu sisältää ravintoneuvontaa
ja antaa esimerkiksi mahdollisuuden ruokapäiväkirjan pitämiseen.
Sivuilta löytyy myös neuvontaa
vaikkapa astmasuihkeen ottamiseen ja haavan puhdistamiseen.
Verkkolääkärin ja verkkoneuvojan usein kysytyt kysymykset ovat
kaikkien saatavilla.
Oulun omahoitopalvelu tuo kokonaan uutta ajattelua perus- ja erikoissairaanhoitoon sekä terveydenhuoltoon. On selvää, että malli on herättänyt huomiota myös
valtakunnallisesti – ja niinpä Oululla onkin nyt vetovastuu vastaavan valtakunnallisen hankkeen
koordinoijana.
– Oulun hoitohenkilöstö on parhaillaan koulun penkillä opettelemassa järjestelmän käyttöä. Innostuneita täällä ollaan, kommentoi Anne Niska. <

Esimerkiksi diabeetikko voi merkitä korttiinsa verensokeriarvojaan
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