Karjasilta-Höyhtyä asukasilta
Aika ja paikka: ti 5.2. klo 17.00 – 19.00 : Höyhtyän Välkkeellä, os.
Latokartanontie-10

1.
-

Kokouksen avaus

Tuija Pohjola avasi kokouksen klo 17.03
2. Puheenjohtajan valinta

-

ehdotettu kokouksen puheenjohtajaksi Tuija Pohjolaa, jota kannatettiin. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Tuija Pohjola.
3. Läsnäolijat osallistujalistan mukaisesti
4. Vuorovaikutussuunnitelman esittely 2019 – 2021
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori esitteli Oulun kaupungin
vuorovaikutussuunnitelman 2019 – 2021 lyhyesti. Asukasilloissa saadut palautteet on
mahdollista viedä osaksi vuorovaikutussuunnitelman sisältöä.
Vastauslomake lähetetään sähköisenä s-postijakelulistalla ja lomakkeen palautus Pasi
Laukalle, os. pasi.laukka@ouka.fi
Karjasilta-Höyhtyän asukasilta 5.2. -19 esittää yksimielisesti seuraavaa
vuorovaikutussuunnitelmaan:

-

Viestintäkanaviin useampi vieras kieli kuin englanti

-

Alueelliset erityispiirteet huomioitava
Tila-asia: es. koulujen iltakäytössä mietittävä maksupolitiikan perusteita. Alle 18 v
käyttävät tiloja maksutta, jos halutaan että järjestöt ovat mukana ikäihmisille pitää olla
samat ehdot.

-

Painotus liikaa sivistys ja kulttuuripalveluiden palvelukeskittymissä, pitäisi olla
moniammatillista hallinnon rajat ylittävää yhteistyötä. Saavutettava koko kaupungin
näkyvyys: hyve, siku, konserni, yyp kun kyseessä es. kaavoitus, rakentaminen ja
asuntopolitiikka.
päätöksenteko: missä päätetään? kuka päättää? ->Päätettävä kaupungin hallituksessa
lausuntokierrosten jälkeen.

-

Asukasilta järjestettävä myös lapsiperheiden näkökulmasta, on vuorovaikutteisuutta
parhaimmillaan. Karjasilta-Höyhtyä alueelle tulossa lasten ja nuorten lapsiperheiden
suunnitelma.

-

On positiivista, että viestintäkanavia on useita. Kokouksissa on tärkeä saada kaikkien ääni
kuulolle. Sitoutuuko kaupunki tekemään päätöksiä eikä vain suunnittelemaan?
5. Electorate –mobiilisovelluksen esittely – Karri-Pekka Korolainen
Asukas- ja kyläyhdistyksillä on mahdollisuus osallistua Electorate -kuntalaisvaikuttamisen
mobiilisovelluksen pilottiin. Sovelluksessa voidaan kysyä kuntalaisten mielipiteitä valmiiksi
arvioiduista, toteuttamiskelpoisista ajatuksista, es. lukioverkkoselvityksestä ”säilytetäänkö
kyläkoulu?” Äänestyksen tilanne näkyy heti kun ääni on annettu. Kysymykset
kohdennetaan mm. postinumeron perusteella tietyn alueen käyttäjille tai kerätään
etukäteistietoa jotakin tilaisuutta varten. Sovellus on läpinäkyvää, reaaliaikaista ja
matalakynnyksistä osallistumista, osa kokeilukulttuurin edistämistä ja maksuton
käyttäjälle.
Pohdittiin, voiko sovelluksen kautta oikeasti vaikuttaa? Kritiikkiä tuli näkökulman
kapeudesta, asioiden pilkkominen on riski. Kysymyksen asettelu kuvastaa ihmisten
arvomaailmaa, on ymmärrettävä mitkä vaikutukset asioilla ovat. Sovellus vaatii kehittelyä.
Applikaatio on ladattavissa applikaatiokaupoista, rekisteröityminen tehdään
kertaluonteisesti, parametreina sukupuoli, ikä ja postinumero.
6. Toimintarahahakemusten 2019 käsittely ja ehdotuksen tekeminen
Käsiteltiin toimintarahahakemukset 2019 ja tehtiin ehdotus toimintarahojen jaosta
lähidemokratiatoimikunnalle, jossa päätös 27.2. kokouksessa. Pöytäkirjan liitteenä
toimintarahat taulukoituna.
Ehdotettiin, että ennen asukasiltaa olisi hyvä tietää, mikä rahasumma alueelle on jaossa.
Asukasiltaan selvitettävä myös kaikki liikunta &kulttuuriavustukset erikseen.

7. Muita aiheita: 8. Toimijoiden kuulumisia: keskusteltiin järjestöjen työllisyysasioista joissa palkkatuet
pienentyneet, eivätkä kuntalisät samassa suhteessa nousseet. Vesa Ilola ja Tuija Pohjola
tekevät esityksen aiheesta 27.2.
Lapsen lyhyet koulupäivät mahdollistavat iltapäiväryhmä toiminnan kouluissa,
kansainvälisessä koulussa kerhotoimintaa päivisin, Välkkeellä liikuntaryhmätoimintaa ja
iltapäiväkerho. Höyhtyä virittelee yhteistyötä Kaukovainion ja Hiirosen alueiden kanssa.

Kaukovainio - Lintulammen iltapäiväkerhossa liikuntaa joka viikko mm.
perheliikuntaryhmät.
9. Ehdotettuja aiheita seuraavaan asukasiltaan:
Suojelukaavatilanne
- Karjasilta Eurooppa2026 kulttuurikilpailuun?
- Höyhtyän alueella rakennetaan paljon uusia asuntoja. Lisääntyykö liikenne Nokelantiellä?
- Tulokset kyselystä alueen lapsiperheiden asioista
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 18.33.

