Oulunsalon asukasilta 10.10.2019 klo 17.30-19.10
Läsnä: Markku Kaltio, Martti Miettinen, Viljo Heiskanen, Eeva Majala, Kaisu Miettinen, Ulla Mäkinen, Hanna
Vapaavuori, Tuula Herranen, Sari Mursu, Harri Kauppinen, Latékoé Lawson Hellu, Väinö Kyllönen, Reijo Hakala,
Tanja Råman, Mirja Vahera, Rauno Hekkala, Jouni Niemisalo, Pasi Laukka ja Heli Metsävirta

Asukasillan avaus
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Heli Metsävirta oli pyytänyt puheenjohtajaksi asukasiltaan Markku
Kaltion ja kokous hyväksyi valinnan. Sihteerinä toimi Heli Metsävirta. Puheenjohtaja avasi asukasiltakokouksen
klo 17.30.

Toimijoiden alueelliset kuulumiset
Varjakan alue nousi illan keskustelussa vahvasti esille eri toimijoiden ja kuntalaisten taholta. Huolta herätti
yllättäen tullut tieto Oulun kaupungin taholta, että kaupunki aikoo myydä Varjakan saaressa olevat
rakennukset. Oulunsalolaiset ovat kokeneet, että tieto myymisestä on tullut heille yllätyksenä ja siihen olisi
syytä reagoida pikaisesti. Aluetta on kunnostettu kuntalaisten taholta vapaaehtoisvoimin ja sinne on saatu
kohdeavustusta, jolla on ostettu mm. ruohonleikkuri. Illassa keskusteltiin lisäksi siitä, että ennen kuntaliitosta
on Oulunsalossa ollut olemassa suunnitelma Varjakan alueelle ja sen kehittämiselle ja nyt pohdittiin, onkohan
se kokonaan unohdettu.
Varjakan saarella on asukkaiden mielestä vahva kulttuurihistoriallinen leima, joka voitaisiin liittää osaksi
kulttuuripääkaupunkihanketta. Alue on ollut aikanaan Ouluyhtiön omistuksessa ja se myytiin Oulunsalolle, jotta
se säilyisi kulttuuriarvokkaana paikkana. Asukkaat olivat sitä mieltä, että jos Oulu valitaan
kulttuuripääkaupungiksi, on tärkeää, että on tällaisia arvokkaita kokonaisuuksia, joissa ihmiset voivat vierailla
ja myös koska se kertoo siitä, miten ennen on eletty. Oululla on monta tällaista kulttuurihistoriallista aluetta,
jotka voitaisiin yhdistää isoksi kulttuurilliseksi kokonaisuudeksi.
Varjakan alueella on järjestetty lisäksi erilaisia taidetapahtumia, jossa on ollut mukana Kulttuuritalo Valve. Myös
alueen lossia on ylläpidetty ja kesällä neljän viikon aikana saarella on ollut yli 900 kävijää. Kuntalaisten mielestä
alue on todella hyvä yhdistelmä kulttuuria ja taidetta. Varjakassa käy paljon matkalaisia myös Helsingistä asti.
Läsnä olleiden taholta ehdotettiin, että alueen asukkaat voisivat laatia kokonaisvaltaisen suunnitelman alueesta
ja sen kehittämisestä, jotta sitä ei pilkottaisi myymällä rakennuksia eri omistajille. Pelkona on, että alueen
omaleimaisuus katoaa. Lisäksi ehdotettiin kulttuurisäätiön perustamista, jolle haetaan oikeus Varjakan saareen
ja sen kehittämiseen. Asukasillassa ehdotettiin myös, että tämä kokous tekisi kannanoton, joka välitetään
eteenpäin. Varsinaista päätöstä jatkotoimista ei asukasillassa tehty.
Lisäksi kokouksessa tuotiin esille, että Oulunsalossa on myös paljon muita upeita rakennuksia joita tulisi
huomioida. Yhteisötalon tärkeys nousi tässä yhteydessä esille. Toiveena onkin, että talo olisi samankaltainen
kokoontumispaikka, kuin Aleksinkulma. Myös lukion ja kirjaston toivottiin säilyvän Oulunsalossa.

Kotiseutuseura on aloittanut joulumarkkinoiden valmistelun. Myyntipaikat ovat jo menneet, tämä on hyvä
esimerkki vahvasta yhteisöllisyydestä.

Oulunsalon seurakuntaneuvostolla on tarkoitus herättää henkiin uhrikirkko vanhaan navettaan, joka on
siirtynyt seurakunnan omistukseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa vapaaehtoisvoimin ja siksi tarvitaan paljon
talkooväkeä hankkeen toteuttamiseen. Kaikille avoin seurakunnan järjestämänä joulupolku järjestetään
museon alueella tänäkin jouluna. Lisäksi seurakunnalla on Völjy-toimintaa, jossa lastenohjaat käyvät
auttamassa apua tarvitsevissa perheissä

Vihiluodon kyläyhdistys toimii sekä Oulunsalon ja Kempeleen Vihiluodon alueella. Yhdistyksellä on
tarkoitus edistää lasten ja nuorten harrastustoimintaa, heillä on mm jalkapallokenttä ja retkiluistelureitti, kuusi
beach volleykenttää ja skeittiramppi. Lisäksi merenrannan tuntumassa on luontopolku, joka sopii myös
pyörätuolilla kuljettavaksi. Yhdistyksellä on aktiivisia toimijoita ja talkoohenki on hyvä.

Ervastin kylällä on myös oma kyläyhdistys joka järjestää erilaista toimintaa liikunnasta kokkikerhoon.

Aluepäällikkö Harri Kauppinen kertoi Oulunsalon tilanteesta perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja
nuorisotoimen näkökulmasta. Koulu- ja päiväkotien tilanne on hyvä, Salonpäähän saadaan uusi koulu ja
päiväkoti, sekä olemassa olevat rakennukset on joko peruskorjattu, tullaan korjaamaan tai tarvittaessa
korvaamaan uudisrakennuksilla. Nuorisotoimen tilat ovat aktiivisessa käytössä. Jonkin verran tulevaisuudessa
tulee kuitenkin nuorten ja lasten osuus vähenemään.

Pro Oulunsalo
Viljo Heiskanen ja Martti Miettinen esittelivät Pro Oulunsalo alustaa. Sivuilla on vieraillut jo yli 100 000 kävijää.
Näiltä sivuilta löytyvät kaikki ajankohtaiset tapahtumat Oulusalossa, sekä kaikkien alueen toimijoiden
yhteystiedot. Sivut ovat avoimet kaikille

Tanja Råman, Varjakan puutarhahanke
Tanja Råman esitteli kuvien avulla Varjakan aluetta ja osallistuvan budjetoinnin avulla tehtyä puutarhan
kunnostustyötä alueella oleviin kivijalkoihin. Hanke etenee kivasti.
Alla olevasta linkistä löytyy asukasillassa esitetyt diat sekä saa tarkempaa tietoa aiheesta

https://prezi.com/p/dlnfpedgjojd/warjakan-tarinat/

Kirkkosalmen leikkipaikka
Suunnitelmasta on lähetetty luonnokset ja tarkempaa tietoa asukkaille Oulunsalon yhteistyölistalla. Jokainen
voi halutessaan kommentoida tai tehdä ehdotuksia asiaan 17.10 mennessä Anne Määtälle.
anne.maatta@ouka.fi

Toimintarahaohjeen uudet kriteerit
Käytiin pikaisesti läpi toimintarahaohjeen kriteerien muutokset:






Raportit hakemuksesta toimitetaan tästä eteenpäin eli jo tämän loppuvuoden ajalta KIRJAAMOON,
ei koordinaattorille. Viestikenttään maininta yhteisötoiminta ja oma alue eli esim. Oulunsalo
Toimintarahaa voi hakea vain Pohjois-Pohjanmaan alueella tapahtuviin retkiin.

Rahaa ei voi hakea koulupäivän tai päiväkotipäivän aikana tapahtuvaan toimintaan ja
pelkästään yhdelle luokalle tai päiväkotiryhmälle tarkoitettuun toimintaan.
Liitteenä muistiossa ovat tarkemmat ohjeet ja ne voi myös lukea Oulun kaupungin
yhteisötoiminnan sivuilta

tiedoksi: päivitetty kumppanuussopimus ja asukastupatoiminnan toimintasääntö
kaupunginhallituksen listalla 28.10

