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Tuira-Toppila –alueen asukasilta
Aika:
ke 30.10. klo 17.30
Paikka:
Tuiran koulun ruokalassa, os. Koskitie 27
1) Kokouksen avaus; Katja Koivukoski, Tuiran asukasyhdistyksen puheenjohtaja toivotti osallistujat
tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 17.34
2) Puheenjohtajan valinta: Valittiin Katja Koivukoski puheenjohtajaksi
3) Turvallinen Oulu -hankkeen esittely - Kati Kaarlejärvi, projektijohtaja
Projektijohtaja Kati Kaarlejärvi esitteli hanketta. Talvella 2018 – 2019 Oulussa kävi ilmi
poikkeuksellisen paljon alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Oulu haluaa panostaa vahvasti
lasten ja nuorten hyvinvointiin. Turvallinen Oulu hankkeessa tavoitteina on mm. vähentää
seksuaalirikoksia ja seksuaalista häirintää ja sen uhkaa, edistää lasten ja nuorten aktiivista roolia
yhteisön jäseninä, vahvistaa lasten, nuorten ja vanhempien media- ja turvataitoja ja
maahanmuuttajien yhteisöön integroitumista.
keskustelua:
Asukkaat keskustelivat, käydäänkö es. vastaanottokeskuksessa maahanmuuttajien kanssa läpi
asioita, mikä on sallittua mikä ei ja millainen on meidän kulttuuri. On mm. valmisteltu opas, jossa
kuvien kautta esitetään sallitun ja ei-sallitun käytöksen rajoja. Mediassa on kerrottu, että myös
ikäihmisen kimppuun on käyty (80-vuotias pyykkituvassa). Huolta aiheutti mistä ikäihminen saa
turvaa ja apua jos ei esimerkiksi osaa käyttää nettiä? Neuvottiin ottamaan yhteyttä ensisijaisesti
poliisin hätänumeroon. Toinen paikka on sosiaalipäivystys, jonne menee tieto usein myös poliisien
kautta. Asiasta tarvitaan kuitenkin lisää tiedottamista, joten hankkeen projektipäällikkö Kati
Kaarlejärvi vie asian ikäihmisten neuvottelukuntaan, jossa myös poliisin edustaja on mukana.
Tuira on iso alue, jossa on paljon lapsia ja nuoria eikä siellä ole lainkana nuorille omia tiloja esim.
iltakäyttöön. Nuorisotalo purettiin huonon kunnon vuoksi ja samalla lakkautettiin kaupungin
nuorisotalotoiminta Tuirasta. Lapset ja nuoret tarvitsevat turvallisen paikan kokoontumiselle.
Nykyisin kokoontumistiloina toimivat mm. leikkipuistot ja Valkean kesäkatu, joissa he eivät ole
”aikuisen valvovan silmän alla”. Seurakunnan ja Walkersin nuorisotilat eivät saavuta kaikkia. Viestiä
tuiralaisten lasten ja nuorten tilantarpeesta viedään nuorisopalveluihin.
Turvallisten tilojen lisäksi nuoret eivät välttämättä halua uusia seiniä, vaan tehostetaan olemassa
olevia mahdollisuuksia ja järjestetään ilmaisia pop-up tapahtumia. Nuoret haluavat ympärilleen
kiireettömiä aikuisia. Osana Turvallinen Oulu hanketta toteutetaan Gutsy Go ideaa. Menetelmän
tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja polarisaatiota, sekä valtakunnallisesti kouluttaa
koko ikäluokkaa vahvistamaan yhdyskuntarauhaa. Erilaisia nuorten kehittämiä ratkaisuja on
toteutettu mm. Metsokankaan, Merikosken, Ylikiimingin ja Rajakylän kouluissa.
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4) Tuiran lähiöpoliisihankkeen kokemuksia – raportti (Lauri Kurkela, vanhempi konstaapeli
Hannu Määttä, vanhempi konstaapeli)

Lähiöhanke jatkunut noin 9 kk, puolet työajasta menee yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
partioimiseen. Yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa esille tulleisiin
turvallisuuspoikkeamiin alueella on toiminut hyvin ja toiminta ollut onnistunutta. Lähiöpoliisitoiminnalla
on puututtu alueella ilmi tulleisiiin häiriöihin ja rikoksiin.
Rikosten määrä lisääntynyt kesäkuukausina; syitä luonnollinen vaihtelu rikosten määrissä, lisääntynyt
valvonta ja kansalaisten ilmoitusherkkyys. Tavoitteena on havaituista rikoksista ja häiriöistä
ilmoittaminen matalalla kynnyksellä, jotta todellinen kuva alueen turvallisuustilanteesta välittyy
viranomaisille saakka. Poliisin mukaan Tuira on edelleen turvallinen paikka elää, asua ja yrittää. Tuirassa
on ihailtavaa yhteisöllisyyttä oman alueen turvallisuuden edistämiseksi.

5) Tuira-Toppila –palvelukeskittymän asukaskyselyn tulokset – Marjo Särkimäki, päiväkodinjohtaja
Kangaspuiston, Kisakentän ja Karusellin päiväkodit

Tuira-Toppilan alueeseen kuuluvat Tuiran, Koskelan, Kaijonharjun ja Puolivälinkankaan suuralueet. 3000
lapsiperheille yhteistyössä MLL:n kanssa tehty asukaskysely huhti-toukokuussa paperi- ja nettiversiona,
neuvolat ja päiväkodit jakelulistoilla. Vastausprosentti jäi alhaiseksi, vain 150 perhettä vastasi kyselyyn.
Paperiversiot olivat käännetty myös somalin, arabian ja persian kielille.
Palvelut, harrastukset, ja pienten koululaisten iltapäivien tekemiset nousivat esille. Pohdittiin, miten
palveluita markkinoidaan, koska lapsiperheet eivät välttämättä tiedä niistä. Harrastuksiin toivotaan hyvät
julkiset kulkuyhteydet. Asukasiltoihin toivotaan lastenhoitomahdollisuutta, että saadaan äidit paikalle.
Kyselyt kannattaa ajoittaa isomman tapahtuman kylkeen, esimerkiksi Titta på Tuira tapahtuma.
diat:

6) Tuiran hyvinvointikeskus – Hyvinvointipalvelut, palvelupäällikkö Terttu Turunen
Tuiran hyvinvointikeskuksessa Kangastie 16 elokuusta 2019 alkaen toimivat mm. vastaanottotoiminta
(akuutti/ kiireetön) tiimit, Tuiran eteläinen neuvola (Tuira, Koskela, Puolivälinkangas), Tuiran pohjoinen
neuvola (Rajakylä, Kaijonharju), perheneuvonta, perhetyö ja Nordlab. Osapäivätoiminta on ikäihmisten
suosiossa ja esimerkiksi Vuolle ja eri järjestöt ja seurakunta tekevät yhteistyönä liikuntareseptiä
ikäihmisille. Myös kaupungin liikuntatoimi on yhteistyökumppanina
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Rajakylässä aloittanut hyvinvointipiste 9/2019 sisältää muistihoitajan, sairaanhoitajan, sosiaalityön psyk.
hoitajan vastaanoton. Ritaharjun hyvinvointipisteelle saatu tilat Ideaparkista otetaan käyttöön remontin
valmistuttua keväällä 2020, palvelut suunnataan erityisesti lapsiperheille.

diat:

7) Alueellinen toimintarahaohje - Elisa Kittilä, Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori, Oulun
kaupunki
Oulun kaupungin yhteisötoiminta tukee asukkaiden ja eri asukasryhmien omaehtoista toimintaa
alueilla koordinoimalla yhteisötoiminnan avustuksia, jotka on tarkoitettu asukkaiden
järjestämään toimintaan Oulussa. Alueellista toimintarahaa myönnetään asukkaille
tarkoitettuihin yhteisöllisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin. Toimintarahaa haetaan sille alueelle,
missä yhdistys pääsääntöisesti toimii. Vuosittain tuetaan noin 350 alueellista tapahtumaa
(asukkaiden järjestämää retkeä, kerhoa, tilaisuutta ja muuta alueellista toimintaa).
Toimintarahaa voivat hakea kaikki voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esim.
asukasryhmät ja vanhempaintoimikunnat).
Toimintarahat myöntämisperusteita ovat mm. alueelliset tapahtumat:
kerhot ja retket jotka järjestetään Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella
•
•

•

alueellisen yhteistyön järjestäminen. Tapahtumasta/tilaisuudesta tulee tiedottaa laajasti,
esimerkiksi alueellisissa lehdissä tai sosiaalisessa mediassa
Toimintarahaa ei myönnetä tapahtumiin, jotka ovat suunnattu vain hakijatahon omille jäsenille,
esimerkiksi pelkästään yhden yhdistyksen jäsenille tai yhden koulun oppilaille.
Toimintarahojen hakuaika vuodelle 2020: 1.11 – 29.11 klo 15.30. Lisätietoa
kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorilta
8) Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.37.
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