Asukasilta 29.1.2019 Honkapirtillä klo 17
9 osallistujaa ja koordinaattori

Yhteisötoiminnan alueellinen toimintarahat 2019
Asukasillassa käsiteltiin alueellisen toimintarahan hakemukset. Alueellisen toimintarahan hakemuksia
alueelle oli 21 kpl, yht. 9290 €. Alueellista toimintarahaa on varattu 10 011 € kriteerit täyttäville
hakemuksille. Lähidemokratiatoimikunta käsittelee alueelliset toimintarahat kokouksessaan 27.2.2019.
Toimintarahaa voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja yhteisöille. Alueellisella
toimintarahalla tuetaan ja vahvistetaan alueellista yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Asukasillassa kiinnitettiin huomiota toimintarahoilla järjestettävästä toiminnasta tiedottamiseen.
Pyydetään kiinnittämään huomiota tiedotuksen kattavuuteen ja mm. eri ikäiset kuntalaiset huomioiden
tiedon saavutettavuuteen.
Toimintarahalla ei tueta yksittäisen yhdistyksen toimintaa. Toiminnan tulee siis olla kaikille kuntalaisille
tosiasiallisesti avointa ja maksutonta.
Yhteen toimintaan tai tapahtumaan myönnettävän toimintarahan enimmäismäärä on 1000 euroa.
Toimintarahan hakuohjeen mukaisesti myöntämisessä arvioidaan:
-Eri väestö- ja ikäryhmien huomioon ottaminen tapahtumien tai toiminnan järjestämisessä (esim. tukea
tarvitsevat lapsiperheet, ikäihmiset, maahanmuuttajat ja vammaiset)
-Oulun kaupungin kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman painopistealueiden huomioiminen.
Painopistealueet ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten toiminta, asukkaiden hyvinvointia tukeva toiminta,
alueellinen kulttuuritoiminta, lähiliikunta, kestävä kehitys ja turvallisuustoiminta
-Kuinka suurta määrää henkilöitä tapahtuma tai toiminta koskee
-Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Patelan Voimistelijoiden jättämiä hakemuksia ei voitu hyväksyä toiminnan maksullisuuden vuoksi. Miten
alueella voitaisiin muuten tukea Patelan Voimistelijoiden toimintaa? Esim. kesäjumppissa on ollut tilaa ja
tiedotusta voisi lisätä.
Tiedotusasiat



Alueen nettisivu työn alla: https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/pateniemi
Kaupunki laatii parhaillaan vuorovaikutussuunnitelmaa. Suunnitelman tarkoituksena on lisätä
osallisuutta ja vuorovaikutusta kaupungin ja asukkaiden sekä kaupungin ja sidosryhmien, kuten
järjestöjen ja yritysten, välillä. Tavoitteena on, että kaikilla oululaisilla on samat mahdollisuudet
toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan ja koko kaupungissa.
Suunnitelmassa on tavoitteita ja toimenpiteitä vuorovaikutuksen sekä asukkaiden ja sidosryhmien
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat alla:

Kuntalaisia koskevat tavoitteet ja toimenpiteet (pdf)
Sidosryhmiä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet (pdf)


Yhteisötoiminnan verkostoa ollaan suunnittelemassa hyvien mm. yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja
kuntalaisvaikuttamista vahvistavien käytäntöjen jakamiseksi eri alueiden välillä. Tähän liittyen
pääkirjastolla tapahtuma 20.2.2019. Ilmoittaudu kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorille, mikäli
haluat kehittämisverkoston tiedotuslistalle.

Puheenjohtajat
Nimettiin alueelle neljä puheenjohtajaa: Kaisu Lyöri, Elina Mätäsaho, Markku Hahto ja Jorma Ketola.
Puheenjohtajat voivat toimia asukasilloissa puheenjohtajina, suunnitella tulevien asukasiltojen teemoja ja
aiheita, vahvistaa yhteistyötä alueella jne. Rooli muokkautuu henkilön mukaan ja alueella aktiivit ovat jo
tehneet yhteistyötä keskenään.
Muut asiat






Seuraavassa asukasillassa ITU2 voisi kertoa mitä on saatu aikaan tähän mennessä ja mitä on
tulossa. ITU2-hanke kohdistuu vain Rajakylään, ei Pateniemeen. Seuraava asukasilta voisi olla
Rajakylän olohuoneella.
Voisiko aluelehdessä olla juttu alueblogista? Lähtökohtana pidetään sitä, että aluelehti julkaistaan
syksyllä 2019. OuKan nettisivulle tieto lehden olemassaolosta ja Ketolan Jormaan voi olla
yhteydessä mainoksiin ja juttuihin liittyen.
Rajakylän terveyskeskus – mitä tiedämme muutoksista?

Tulevia tapahtumia
Markku Hahto, yhteistyössä Oulun seudun Venäjä-seuran ja Rajakylän vanhempaintoimikunnan ja Oulun
Rajakyläyhdistyksen kanssa laskiaistapahtuma suunnitteilla su 24.2. Talvikki-puistossa -> onko ajankohta
vaihdettavissa -> päällekkäinen tapahtuma MLL:n kanssa
MLL: Lapset ensin –tapahtuma Honkapirtillä su 24.2. klo 13-15 Liikkuva laulureppu esiintyy klo 13.30.
Ilmainen sisäänpääsy, onginnat, arvonnat ja buffet pikkurahalla
MLL:n järjestämä perhekahvila pyörii normaalisti. Välillä kyselty iltaperhekahvilaa. Löytyisikö tähän MLL:n
lisäksi joku toinen toimija yhdessä järjestämään?
ITU2:lla yhden vanhemman perheille iltakerho kerran kuukaudessa Rajakylän olohuoneella
Lapsiperheiden olohuone päivisin ITU2-tiloissa, mutta ei ole tavoittanut kohderyhmää. Miten tavoittaa
alueen ihmisiä?
ITU2:n facebook-sivulla viikko-ohjelma ITU2-tapahtumista.
HAAVE järjestää rusettiluistelutapahtuman to 31.1. klo 18 Risuniityn kentällä klo 18-19.30
HAAVE järjestää kaikille avoimen kevätkirppiksen 6.4. Pateniemen yläkoululla klo 10-14. Ilmaiset
kirppispöydät.
Martoilla Honkapirtillä to 31.1. suuri Martta-ilta jäsenille. Järjestö täyttää 120 v.
Leijonilla yleisötapahtuma 19.5. Kevätpäivä Kuivasojalla
8.6. lasten olympialaiset Honkapirtin kentällä

Pateniemen eläkeläisillä jäsenmäärä on vähentynyt, mutta tulevassa ohjelmassa kuitenkin Virpiniemessä
retkeilyä, Viipurissa käyntiä ja kesäteatteria yhdistyksen jäsenille

Yhteinen alueen tapahtumakalenteri olisi tarpeellinen!
Honkapirtille toivotaan isompaa ilmoitustaulua. Tapahtumista ilmoittaminen hankalaa.

Tulevat asukasillat: 4.4.2019 Rajakylän olohuoneella

Kokous päätettiin klo 19.12.

