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LEPPOISA OULU 35,34 %
•

•
•

•

Kaupunki on TURVALLINEN, siisti ja kaunis. Oulussa on mukavia asuinalueita.
Kaupunki avoimesti rakennettu, ei tiheään asuttu. Asukasmäärä ei ole lisääntynyt.
HUMAANIT ARVOT vallitsevat, kaikista pidetään huolta – ihmiset ovat suvaitsevia.
Oulu on ystävällinen ja rauhallinen paikka asua, täällä ei tarvitse kantaa huolta
terrorismista. Eriarvoisuus on vähentynyt ja työpaikkoja on enemmän. Päihteiden
käyttö on vähäisempää, eikä kaduilla näy pultsareita. Oulu on monikulttuurinen,
tasa-arvoinen ja kaikkia kunnioittava kaupunki.
Oululaisilla on hyvät yhteistyötaidot ja he ovat ystävällisiä ja avoimia. Tunnelma on
henkisesti lämmin.
TERVEYDENHUOLTO on hyvin järjestetty ja vanhustenhoitoon satsataan. Kaikilla on
mahdollisuus opiskella ja työllistyä. Taiteeseen ja kulttuuriin panostetaan. On
harrastusmahdollisuuksia, KULTTUURITAPAHTUMIA ja liikuntapaikkoja.
Musiikinopiskelupaikkoja on enemmän, samoin tiloja, joissa musiikkia harrastaa.
Nuorisolla on kokoontumistiloja.
Peruskoululaiset fantasioivat myös hauskoista KOULUYMPÄRISTÖISTÄ. Koulut ovat
hyväkuntoisia, ja pihalla on turvallisia ja hauskoja leikkipaikkoja, mm. kuntopyörä,
jolla voi ladata puhelinta. Koulussa saa maistuvaa luomuruokaa ja välipaloja.
Koulussa on lepopaikkoja päivälevolle.

LUONNONLÄHEINEN OULU 24,22 %
•

•

•

•
•

Oulu on päästötön ja kaupungissa tuoksuu hyvälle. Oulu on VIHREÄ ja PUHDAS.
Luonto on lähellä ja luontopaikoille on kaikkien helppo päästä. Autoteiden
ympärillä on puita, ja kaupungissa on enemmän viihtyisiä viheralueita. Jätettä
syntyy vähemmän.
Uimavedet, Plaanaoja ja meri ovat puhtaat. Satamasta pääsee lautalla
retkeilemään lähisaariin. Oulussa on enemmän kalastusmahdollisuuksia. Ulkona
opiskelu on mahdollista, ja Oulussa on huoneita, joista voi käydä katsomassa
tähtitaivasta.
JOUKKOLIIKENNE on edullinen, jopa ilmainen. Linja-autoreittejä on paljon ja
vuoroja on enemmän, kaupunkilaiset liikkuvat myös metrolla ja raitiovaunulla.
Sähköautot ovat yleistyneet. Oulu on kokonaan hiilipäästötön. Pyöräreitistö on
kattava ja pyöriä voi lainata.
Oulussa käytetään järkevästi energiaa, on tuulivoimaa ja rakennuksissa on
aurinkokennokattoja.
Oulussa on paljon eläimiä, koirapuistoja, eläinkahviloita ja hevostalleja.

METROPOLI OULU 22,68 %
•
•
•
•

•
•

Oulu on kasvanut vauraaksi suurkaupungiksi. Oulussa on pilvenpiirtäjiä, enemmän
ostosmahdollisuuksia, viihdepalveluja ja nähtävyyksiä.
Kaupunkia värittävät teemapuistot, HUVIPUISTO, vesipuisto, trampoliinipuisto,
joulupukki ja ilmainen superpark.
Oulu tarjoaa monipuolisesti edullisia SHOPPAILUMAHDOLLISUUKSIA.
Oulu KASVAA suuremmaksi, asukkaita ja korkeampia rakennuksia on enemmän.
Yritysten palvelut monipuolistuvat, palveluvalikoimassa on etnisiä ruokapaikkoja ja
halpaa olutta.
Oulu on kansainvälinen pääkaupunki, jossa presidentti asuu.
Metropolissa on lentäviä autoja ja Oulu on mieluinen turistikohde.
Matkailusatamasta pääsee risteilemään.

LIIKKUVA OULU 8,32 %
• Oulussa on paljon LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIA, esimerkiksi
isoja monipuolisia urheiluhalleja, jäähalleja, kunnon
koripallokenttä, skeittihalli ja parkour-puisto.
• Jalkapallomenestystä luodaan jalkapallohallissa.
• On kuntosali ilman ikärajaa, ja Oulu isännöi suuria
urheilutapahtumia.
• Oulussa on maauimala.

TEKNOLOGINEN OULU 4,93 %
•
•

•
•

Oulu on MODERNI teknologiakaupunki.
ROBOTIT helpottavat ostoksilla käymistä, on roskisrobotti ja
torirobotti.
Autot lentävät ja KEINOÄLY on arkipäivää.
Lapsilla on koulussa tabletit. Älyseinät ovat lisääntyneet ja
hologrammikirjoja luetaan. Koulutehtävät tehdään tietotekniikkaa
hyödyntäen.

MUUT 4,42 %
• Aluekohtaiset toiveet (Oulunsalo)
• Henkilökohtaiset tulevaisuuden toiveet omasta ammatista
tms.
• Fantasia, mm. teleportti, yksisarviset, lentävät autot ja
liikkuvat tiet.
• Ironiaa / dystopiaa: luonnon katoaminen, itsemurhia, vankila,
alkoholismia jne.

Tämän päivän Oulussa tärkeää
•

Opiskelijat ja nuoret aikuiset listasivat asioita, jotka ovat heille
Oulussa tärkeitä. Mainintoja tuli yli 400.

•

Ykköseksi nousivat liikenneyhteydet ja julkinen liikenne, jotka
mainittiin 51 kertaa. Kakkosena oli koulutus, 48 mainintaa.
Palvelut mainittiin 34 kertaa, kaverit ja perhe sai 31 mainintaa,
samoin liikunta. Luonto ja erityisesti puistot nostettiin esille 26
kertaa. Harrastukset ja kulttuuri saivat myös yli 20 mainintaa
kumpikin.

Oulun vientivaltit
•

•
•

Kansainvälisiin workshopeihin tuli 43 nuorta yhteensä 25
maasta. He kertoivat, mikä on Oulussa tärkeintä, ja minkä
asian he veisivät mukanaan kotimaahansa.
Eri vahvuuksia mainittiin yli 90.
Eniten kehuja saivat ihmiset, 22 mainintaa, sekä koulutus,
nimenomaan yliopisto, 17 mainintaa. Oulun rauhallisuus sai
kiitosta, samoin liikenteen sujuvuus. Luonto mainittiin useita
kertoja, samoin työ ja teknologia. Muutamat kuvasivat
tärkeiksi yksittäisiä paikkoja, kuten Toripolliisi-patsaan tai
Kuivasjärven.

