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Jäälin asukasilta
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Keskiviikkona 2.10.2019 kello 18
Jäälin monitoimitalo (Laivakankaantie 10)
Birger Ylisaukko-oja, puheenjohtaja
Mikko Salmi, viestintäjohtaja
Pasi Timonen, Laivakankaan koulun rehtori
Sanna Alalauri, yhteisön varapuheenjohtaja
Juha-Matti Pyykkönen, Jäälin palvelukeskittymän edustaja
Hennamari
Toiviainen, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori,
kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Lisäksi paikalla oli 30 osallistujaa

sihteeri,

1. Asukasillan avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00.
2. Edellisen kokouksen asiat
Puheenjohtaja kertasi lyhyesti edellisen kokouksen asiat: joukkoliikenne, monitoimitalon
valmistumisen tilanne sekä Jäälin asukaskyselyn raportti.
3. Tietävätkö asukkaat Jäälissä ja muualla, mitä Jäälissä tapahtuu?
Viestintäjohtaja Mikko Salmi, Oulun kaupunki
Mikko Salmi on aloittanut kaupungin viestintäjohtajana puolisen vuotta sitten.
Kaupunkistrategiassa puhutaan vetovoimasta ja pitovoimasta. Mikä on Oulun tai Jäälin
vetovoima? Mitkä ovat ne asiat, jotka pitävät asukkaita alueella? Mikä on asuinalueen
merkitys? Asumisen hinta ja laatu, joet ja järvet, luonto, mahdollisuus kouluttautua,
kaikenikäisille avoimet monitoimitalot, yritykset.
Salmi on pohtinut, miten viestintää voidaan parantaa uuden vuorovaikutussuunnitelman
2019-2021 kautta. Salmi kehotti avoimuuteen ja murtamaan ennakkoluuloja. Viesti voi
olla hyvin yksinkertainen, mutta vaikuttava, kun sille antaa oman paikkansa ja arvonsa.
Parhaimmillaan viesti herättää jonkin tunteen.
Vuorovaikutussuunnitelman toimenpiteenä Oulussa lanseerataan MunOulukaupunkimedia 14.2.2020. MunOulu on oululaisuutta kunnioittava, kiinnostaviin asioihin
ja erilaisiin ilmiöihin keskittyvä julkaisu verkossa ja printtinä. Perinteisesti kaupunki
tuottaa infoa ja sisältöä medialle, mutta jatkossa kaupunki voi lisäksi tuottaa itse juttuja
mediaan. Valtakunnallisesti tällainen kaupunkimedia on uusi juttu ja muut kaupungit
seuraavat kiinnostuneina, miten Mun Oulu alkaa toimia. Oulu-posti on jatkossa osa
kaupunkimediaa, eikä sitä jaeta enää jatkossa jokaiseen kotitalouteen, mutta yli 65vuotiaiden ikäihmisten lehti Aino ilmestyy edelleen kaksi kertaa vuodessa.
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MunOulua toteutetaan yhteistyössä laajasti kaupungin eri toimijoiden, järjestöjen ja
yhteisöjen kanssa. Mediaan tulee esim. yhteinen tapahtumakalenteri Oulun
tapahtumista sekä äänestyksiä, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa asioihin. Myös
asukasyhdistysten julkaisujen sisällöistä voidaan valikoida artikkeleita, juttuja, videoita
tai kuvia julkaistaviksi. Asukas- ja yhdistyslähtöisyys edistää toimintamallia, jossa asioita
tehdään yhdessä vuorovaikutussuunnitelman toimenpiteiden mukaisesti.
Kaupunkimedialta toivottiin yhdistyskentän monipuolisuutta näkyviin.
Laitakaupunginosien asiat otetaan huomioon. Tällä tavalla lisätään tietoisuutta muista
kaupunginosista ja niiden parhaista puolista. Kaikki toimijat, ketkä ovat valmiita
sitoutumaan kaupungin perusarvoihin, otetaan mukaan.
4. Miten hyvinvointikyselyn tulokset vaikuttavat jääliläisten elämään?
Palvelukeskittymän edustaja Juha-Matti Pyykkönen
Viime talvena toteutettiin jääliläisten hyvinvointikysely. Tulokset on luvattu ottaa
huomioon kehittämistyössä. Tuleville vuosille on paljon työtä, mutta nyt tartutaan
seuraaviin teemoihin:


”Luonto lisää viihtyisyyttä”: Luonto ja kestävä kehitys otetaan osaksi päiväkotien
ja koulujen perustyötä. Esim. Välikylässä Luontoaskel-hanke, jolla vahvistetaan
pienten jääliläisten kykyä tunnistaa kestävän kehityksen toimintatapoja ja
luontoa.



”Arkea haittaavat harrastusten puute”: Syytä lisätä julkisten tilojen käyttöä: esim.
nyt päiväkotien tiloja voi varata iltaisin ja viikonloppuisin (sovitaan johtajan
kanssa). Harrastusmahdollisuudet koetaan riittämättömiksi, mutta kyse myös
kohtaanto-ongelmasta eli tarjontaa on, mutta osallistujia ei. Jäälissä on grillikota
asukkaiden ja yhdistysten käyttöön.



”Turvattomuus ja levottomuus”: Kiusaamisen kokemuksiin tartutaan vahvasti:
esim. lasten tunne- ja turvataitojen koulutusta tarjotaan sivistys- ja
kulttuuripalveluiden toimijoille.

5. Monitoimitalon olohuonetoiminnan käynnistyminen
Monitoimitalon johtaja Pasi Timonen ja asukasyhteisön varapuheenjohtaja Sanna
Alalauri
Jäälin monitoimitalo avautunut syyskuun alusta. Nyt on erittäin hyvät, nykyaikaiset,
terveet tilat käytössä kaikenikäisille jääliläisille. Asukkaat osallistuneet aktiivisesti
monitoimitalon toimintojen ideointiin. Olohuonetoiminnan virittäminen edelleen
käynnissä. Tilat ovat olemassa, missä asukastoimijat voivat kokoontua myös päivisin
koulupäivien aikana. Asukaskyselyssä toivottiin: 1) harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa
kaikenikäisille; 2) asukkaiden kohtaamispaikkaa ja olohuonetoiminnan mahdollistumista;
3) turvallisen ja välittävän toimintakulttuurin varmistamista; sekä 4) toimitilojen
riittävyyttä.
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Tilavaraukset: Liikuntapalvelut huolehtivat liikuntatilojen käytöstä. Erikoisluokkatilat
suunnattu ohjattuun toimintaan. Kirjasto-nuorisotila on omatoimiaikojen puitteissa
vapaassa käytössä. Asukkaiden olohuonetoiminta toteutetaan asukastoiminnan kautta.
Luokka ja muut tilat ovat varattavissa koulun rehtorin kautta. Joustotilaprojekti
puolestaan rehtorin ja tilapalveluiden kautta.
Jäälin monitoimitalolla on avoimet ovet keskiviikkona 20.11. klo 18, jolloin kaikki ovat
tervetulleita tutustumaan tiloihin ja toimintaan. Asukkaiden olohuoneesta puuttuvat
vielä kalusteet, ovat sitten asukkaiden ja yhdistysten käytössä.
Jäälissä järjestetään paljon erilaisia kursseja ja kerhoa niin kaupungin, seurakunnan kuin
yhdistysten toimesta. Toimijat itse tiedottavat toiminnastaan. Kahvilatoiminnan
käynnistymiseen asukastilassa tarvitaan aktiivisuutta. Jääliin kaivataan vielä lisää avointa
ja maksutonta liikuntatoimintaa (ei kilpaurheilua) ylisukupolvisesti. Jäälin harraste- ja
hyvinvointimessut aina elokuussa.
6. Jääli – Oulun paras kaupunginosa? Jäälivision päivittäminen
Jäälissä on paljon vetovoimaisia tekijöitä mm. monipuolinen luontoympäristö, uusi
monitoimitalo, paljon yhteisöllisiä tapahtumia ja hyvää yhteistyötä, aktiivisia asukkaita ja
hyvät liikkumisverkostot. Pohdittiin, olisiko syytä ryhtyä brändäämään Jääliä paremmin?
Kyllä, esimerkiksi Mun Oulun kautta. Päätettiin tavoitella Vuoden kaupunginosa –
tunnusta vuosikymmenen sisällä. Seuraavaksi mietitään toimenpiteitä asian
edistämiseksi.
7. Alueellisen toimintarahan uudet kriteerit
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Hennamari Toiviainen
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Hennamari Toiviainen kertoi yhteisötoiminnan
alueellisen toimintarahan uudistuneista kriteereistä ja hakemisesta vuodelle 2020.
Lisätietoja toimintarahasta löytyy yhteisötoiminnan verkkosivuilta osoitteesta:
www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto.
8. Ajankohtaista päättäjiltä
Kaupunginvaltuutettu Jari Laru kertoi ajankohtaisia asioita sivistys- ja
kulttuurilautakunnan jäsenen näkökulmasta. Yleisesti Jäälissä sivistys- ja
kulttuuripalveluiden tehtäväkenttä on hyvässä hapessa, nyt on kehittämisen ja
brändäämisen aika. Kirjasto-nuorisotiloja perustetaan muuallekin kaupunkiin,
toimintamallia hienosäädetään ja katsotaan mahdollisuuksia.
Kulttuuripääkaupunkihanke etenee ja paljon uusia tapahtumia on tulossa. Valmisteilla on
kulttuuristrategia, jossa panostetaan alueelliseen kulttuurityöhön. Jäälissä ikärakenne on
uudistumassa, jolloin lapsimäärät ovat laskussa. Niinpä kaavojen tulisi lähteä liikkeelle.
Valtuutetut eivät ole kyenneet tekemään rakenteellisia päätöksiä, joilla kulut saataisiin

Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Postiosoite: PL 68, 90015 Oulun kaupunki | Käyntiosoite: Torikatu 10, 2. kerros, 90100 Oulu
www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta

Muistio

laskemaan, joten konsulttiyritys Perlacon on palkattu etsimään kaupungista
rakenteellisia säästöjäkohteita.
9. Muut ajankohtaiset alueen asiat
a. Asukastyöpaja Välimaan kiertotalousalueesta keskiviikkona 16.10. klo 18-20
Kiimingin lukiolla.
b. Aluefoorumit järjestetään ensimmäistä kertaa torstaina 17.10.2019 klo 18-20
neljässä tilaisuudessa eri puolilla kaupunkia. Aluefoorumeissa asukkaat,
valtuutetut ja viranhaltijat kohtaavat sekä keskustelevat kaupunginjohtajan
talousarvioesityksestä vuodelle 2020. Itäisen alueen tilaisuus järjestetään Jäälin
monitoimitalolla (Laivakankaantie 10). Aluefoorumia voi seurata myös verkossa
Oulun kaupungin Facebook-sivun livelähetyksistä. Tervetuloa! Lisätietoja:
www.ouka.fi/aluefoorumit
c. Jäälin monitoimitalon avoimet ovet 20.11. klo 18.
10. Seuraava asukasilta
Seuraava asukasilta järjestetään tammi-helmikuussa, jolloin käsitellään alueellisen
toimintarahan hakemukset.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:11.
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