Asukasilta Pöllönkankaan koululla tiistaina 12.2.2019 klo 17-19
10 osallistujaa, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori ja rehtori Risto Saartoala
Ritaharju-Kuivasjärvi-Pöllönkangas -palvelukeskittymän alueen ensimmäinen asukasilta järjestettiin
Pöllönkankaan koululla tiistaina 12.2.2019.
Electoraten esittely
Mobiiliosallistuminen on yksi tapa osallistua, vaikuttaa ja olla mukana rakentamassa tulevaisuuden Oulua.
Juha Repo esitteli Electorate-mobiilisovellusta, jonka voi ladata Android- ja iOS-laitteille Androidin Playkaupasta ja iOS:in App Storesta. Sovellusta kehittävät vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin ja tulevat
tarvittaessa esittelemään sovelluksen käyttömahdollisuuksia. Ota yhteyttä: Juha Repo, Pentaleap Oy
juha.repo(at)electorate.eu / p. 040 8373570
Alueelliset toimintarahat
Alueellisen toimintarahan hakemuksia on saapunut 28 kpl. Alueellista toimintarahaa on varattu 16 385 €.
Alueen toimintaraha riittää kaikkiin kriteerit täyttäviin hakemuksiin. Lähidemokratiatoimikunta käsittelee
alueelliset toimintarahat asukasillassa valmistellun esityksen pohjalta 27.2.2019.
Käytiin läpi toimintarahahakemukset pääpiirteittäin. Tänä vuonna mukana ovat vielä vanhan aluejaon
mukaisesti Linnanmaan (sis. Syynimaan) ja Kaijonharjun (sis. Kaijonrannan) alueen
toimintarahahakemukset. Syyskuulle on suunniteltu alueen toimijoille yhteistä tapaamista, jossa
keskustellaan siitä, minkälaista toimintaa ja tapahtumia alueen yhdistykset suunnittelevat seuraavalle
vuodelle. 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. Myös päällekkäiseen toimintaan pyydettiin jatkossa kiinnittämään huomiota,
erityisesti tapahtumien samanlaisuuden ja samanaikaisuuden välttämiseksi.
Toimintarahaa voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja yhteisöille. 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.

Oulun kaupungin valmistumassa oleva vuorovaikutussuunnitelma
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)


Alueen nettisivu työn alla: https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/ritaharju
Sivun sisällöstä voi antaa palautetta koordinaattorille.



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

Puheenjohtajat
Asukasiltoihin nimettiin neljä puheenjohtajaa: Marita Hopia, Seppo Salonen, Kati Eklund ja Anne Huotari.
Ritaharju-Kuivasjärvi-Pöllönkangas pohjoisen palvelukeskittymään kuuluvat seuraavat
asuinalueet: Kuivasjärvi (sis. Ahvenoja, Oinaansuo, Pöllönkangas ja Jylkynkangas), Kuivasranta, Ritaharju
(sis. Aaltokangas, Varpumetsä, Varpukangas, Vähäoja), Liikanen sekä Teknologiakylän alue (Yliopiston
kampusalueen takana kulkeva Kaitoväylä rajana niin että Teknologiakylän päiväkoti kuuluu vielä pohjoiselle
alueella).
Puheenjohtajisto yhdessä palvelukeskittymän edustajien kanssa kokoaa asukkaat, yhdistysten ja järjestöjen
sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijat kiinteäksi alueelliseksi verkostoksi, joka vahvistaa alueellista
yhteisöllisyyttä ja kaiken ikäisten osallisuutta.
Tällä alueella yhteisötoiminnan ja kuntalaisvaikuttamisen organisoituminen (asukkaita noin 12 000)
halutaan järjestää asukkailta tulevien asioiden ja aiheiden pohjalta. Esitettiin mahdollisuudeksi koota
toimikuntia alueella tärkeiksi asioiksi koettujen asioiden ympärille esimerkiksi:




Kuivasjärvi - järven historia, tilanne nyt, tulevat toimenpiteet jne.
Alueellisuus - alueen historia, identiteetti, alueen vanhan historian ympärille rakentuva.
Yhteisöllisyys - tukee lapsen ehyen opinpolun toteutumista, vahvistaa asuinalueiden sitoutumista
toisiinsa rakentaen ”me henkeä” ja turvallisuutta alueelle.

Ajankohtaista/tapahtumat:
Miten jatkossa (elokuussa sulkeutuu Kaijonharjun terveysasema) taataan sote-palveluiden saatavuuden
yhdenvertainen toteutuminen kaikille alueen asukkaille – mm. ajan saaminen, kulkeminen, matkojen
kustannukset/korvaukset?

LC Kuivasjärven Helmirieha Ruskotunturilla 23.2, Pöllöklubi järjestää rusettiluistelun Pöllönkankaan kentällä
26.2 ja MLL Kuivasjärven yhdistys kirpputorin maaliskuussa Ritaharjun monitoimitalolla. Toukokuussa
tulossa Kaijonpäivät Kuivasjärven Seudun järjestämänä.

