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Karjasilta-Höyhtyän asukasilta
Aika:
Paikka:
Osallistujat:

ti. 29.10 klo 17.30-19.30
Latokartanontie 10, 90150 Oulu
Läsnäololistan mukaan

Esityslista:
1) Kokouksen avaus
Tuija Pohjola avasi kokouksen klo 17.25
2) Puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Tuija Pohjola, joka esitteli Välkkeen monipuolista toimintaa. Höyhtyän
Välke -välittämisen keskus on kaikille avoin kansalaisten olohuone. Tiloissa toimii Oulun
kaupungin hyvinvointipiste, johon voi varata ajan hoitajan vastaanotolle. Hyvinvointipisteen
palveluihin kuuluu mm. erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Lapsille järjestetään Välkkeellä mm. iltapäiväkerho ja muskari. Välkkeellä toimii myös Yhdessä
yhdenvertainen hanke 2017-2020 joka kouluttaa alle 30-vuotiaita henkilöitä oppisopimuksella
kodinhuoltajan ja liikuntaneuvojan perustutkintoon, joissa molemmissa on vammaistyön
painotus, sekä lähihoitajan tutkintoon.
Välkkeellä hyvinvointiviikko 4.11 – 8.11. 22v.- syntymäpäiviä vietettiin torstaina 7.11.
3) Turvallinen Oulu –hanke-esittely – Arttu Kuivala mediakasvattaja

Talvella 2018 – 2019 kävi ilmi poikkeuksellisen paljon alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia.
Oulu haluaa panostaa vahvasti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Turvallinen Oulu hankkeessa
tavoitteina on mm. vähentää seksuaalirikoksia ja seksuaalista häirintää ja sen uhkaa, edistää
lasten ja nuorten aktiivista roolia yhteisön jäseninä, vahvistaa lasten, nuorten ja vanhempien
media- ja turvataitoja ja maahanmuuttajien yhteisöön integroitumista.
Mediakasvattaja Arttu Kuivala esitteli hanketta ja erityisesti vanhemmuuden tukemista lasten ja
nuorten seksuaalikasvatuksessa (toimenpide 1/diat). Keskiössä ovat mm. myönteisen kasvatusja kohtaamisajattelun vahvistaminen, turvallinen kasvuympäristö sekä lasten ja nuorten
perustarpeiden turvaaminen. Nykyistä vanhemmuutta tukevia toimintamalleja hyödynnetään ja
kehitetään.
Keskustelua:
Turvataitojen osalta Höyhtyä-Karjasilta alueella päiväkodit alkaneet aktivoitua. Aihe koetaan
tärkeäksi, ja turvataidot on ymmärrettävä laajasti. V. 2020 toimintaa aletaan pilotoimaan
neljässä päiväkodissa. Alueellisesti on tulossa yleinen koulutus varhaiskasvatuksen piirissä
toimiville. Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus sekä turvataitojen opettaminen on puhuttanut
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paljon myös vanhempainilloissa. Vanhempaintoimikunnat toivovat työpajoja koulujen ja
päiväkotien välille.
Rakennettava yhteinen kaupungin toimintamalli, joka kohtaa kaikki päiväkodit.
Yhteyttä voi ottaa puhelimella tai somessa esimerkiksi instragram ja WhatsApp:n kautta
(0406378287) tai nettipoliisi Lauri Nikula sekä Pelastakaa lapset ry.
(diat)

4) Kontinkankaan hyvinvointikeskus- palveluesimies Pirjo Koistinen

Palveluesimies Pirjo Koistinen kertoi hyvinvointikeskustoimintamallista. Oululaisten palveluiden
keskiössä ovat asiakaslähtöisyys, monitoimijaisuus, monialaisuus ja monituottajuus.
Elämänkaarinäkökulma huomioidaan kaikissa palveluissa ja monipuoliset sähköiset palvelut ja
teknologian hyödyntäminen ovat tärkeitä.

Kontinkankaan hvk
2020 asukasiltaesitys.ppt

5) Alueen toimijoiden kuulumiset (yhdistykset, toimikunnat)
6) Alueellinen toimintarahaohje – Elisa Kittilä, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori,
Yhteisötoiminta

Oulun kaupungin yhteisötoiminta tukee asukkaiden ja eri asukasryhmien omaehtoista toimintaa
alueilla koordinoimalla yhteisötoiminnan avustuksia, jotka on tarkoitettu asukkaiden
järjestämään toimintaan Oulussa. Alueellista toimintarahaa myönnetään asukkaille
tarkoitettuihin yhteisöllisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin. Toimintarahaa haetaan sille alueelle,
missä yhdistys pääsääntöisesti toimii. Vuosittain tuetaan noin 350 alueellista tapahtumaa
(asukkaiden järjestämää retkeä, kerhoa, tilaisuutta ja muuta alueellista toimintaa).
Toimintarahaa voivat hakea kaikki voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esim.
asukasryhmät ja vanhempaintoimikunnat).

•
•
•

Toimintarahat myöntämisperusteita ovat mm. alueelliset tapahtumat: kerhot ja retket jotka
järjestetään Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella
alueellisen yhteistyön järjestäminen. Tapahtumasta/tilaisuudesta tulee tiedottaa laajasti,
esimerkiksi alueellisissa lehdissä tai sosiaalisessa mediassa
Toimintarahaa ei myönnetä tapahtumiin, jotka ovat suunnattu vain hakijatahon omille jäsenille,
esimerkiksi pelkästään yhden yhdistyksen jäsenille tai yhden koulun oppilaille.
Toimintarahojen hakuaika vuodelle 2020: 1.11 – 29.11 klo 15.30. Lisätietoa
kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorilta

7) Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 19.20
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