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Yli-Iin asukasilta
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Torstaina 31.10.2019 kello 18
Yli-Iin kirjasto (Halametsä 1, 91200 Oulu)
Kaisa Hökkä, puheenjohtaja
Hennamari Toiviainen, sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Lisäksi paikalla oli 20 osallistujaa

1. Asukasillan avaus
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Hennamari Toiviainen avasi asukasillan klo 18:03.
Asukasiltojen puheenjohtaja Juha Lahtinen oli estynyt osallistumaan kokoukseen, joten
valittiin tämän asukasillan puheenjohtajaksi Kaisa Hökkä.
2. 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.
3. Yhteisöllisyys Yli-Iissä
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Hennamari Toiviainen esitteli alueellisen
osallisuuden mallin, jonka mukaan asukkaiden osallisuutta toteutetaan pääosin eri
toimialojen arjen työssä sekä yhteisötoiminnan järjestämien asukasiltojen ja aluefoorumien
kautta. Keskusteltiin yli-iiläisten osallisuudesta, vaikutusmahdollisuuksista ja
yhteisöllisyydestä.
Ensimmäistä kertaa 17.10. pidetyt aluefoorumin kohdalla ihmeteltiin, että yli-Iiläisille ei
ollut järjestetty bussikuljetusta Jääliin, kuten ylikiiminkiläisille ja Myllyojan suunnalta
tuleville. Välimatkat itäisellä alueella ovat pitkät, joten paikkaa on jatkossa vaihdettava.
Talousarvio aiheena koettiin liian massiiviseksi ja se olisi pitänyt jakaa pienempiin osiin.
Pohdittiin myös asukkaiden vaikuttavuutta teemaan, jota on työstetty jo keväästä lähtien.
Vaikuttamista tuleekin tehdä pitkin vuotta esim. asukasiltojen kautta. Asukasiltoihin
kaivattiin aktiivisuutta, jotta vaikuttavuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus lisääntyvät.
Ehdotettiin vierailua Jääliin, jossa asukasillat vetävät hyvin väkeä.
4. Muut ajankohtaiset alueen asiat


Päivin kahveilla 22.5.2019 nousi esiin muutama asia, joita kuntalaisvaikuttamisen
koordinaattori lupasi selvittää:
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Hakeeko Onni-kyyti ihmisiä tilauksesta kyliltä vai ainoastaan Yli-Iin Salen
edestä? Logistiikkapäällikkö Hannu Honkanen Oulun kaupungilta vastasi, että
palveluliikenteen autot liikennöivät myös tilausten perusteella. Haukiputaan,
Kiimingin ja Yli-Iin linjat tilataan Oulun matkapalvelukeskuksen numerosta 08
5584 4015.
Voisiko koulukuljetus ottaa kyytiin myös muita maksavia matkustajia?
Logistiikkapäällikkö Hannu Honkanen Oulun kaupungilta vastasi, että
koulukuljetuksissa täytyy tulevaisuudessa miettiä sopimuksissa mahdollisuutta,
että myös muut matkustajat kuin koululaiset pääsisivät helpommin kyyteihin
osallistumaan. Tämä on jo nyt mahdollista omakustannushintaan, mutta kun
kuljetukset ovat lakisääteisiä, niin tietyt periaatteet hankaloituvat koululaisten
osalta ja kyytejä ei juurikaan ole tällä hetkellä toteutettu.
Kuntalaisaloitevastaus kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Yli-Iin koululta
Karjalankylälle: Liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Heino Heikkinen ELYkeskuksesta vastasi, että tästä väylähankkeesta on tullut heille vuosien saatossa
ainakin kaksi aloitetta ja heidän kevyen liikenteen väylien priorisoinnissa hanke
ei valitettavasti kovin korkealle sijoitu. Näin ollen toteuttamiseen tähtääviä
selvityksiä, mitä asiakas ehdottaa, ei ainakaan ELYn näkökulmasta ole
mielekästä lähteä laatimaan. ELY:n virallisen aloitevastauksen antoi
liikennejärjestelmävastaava Päivi Hautaniemi, ja tämä vastaus löytyy muistion
liitteenä.
Todettiin, että tämä asia pitää saada tavoitteeksi Yli-Iin visioon ja kutsutaan
asiasta vastaavat henkilöt asukasiltaan käymään asiasta keskustelua asukkaiden
kanssa. Jokaisen asian omakseen kokevan asukkaan on tärkeää antaa asiasta
palautetta, jotta vaikuttavuus lisääntyy.

Yli-Ii vision tilanne
Yli-Iin visiota on työstetty viimeksi asukasillassa 7.2.2019, mutta sen jälkeen asia ei
ole edennyt. Jotta yli-iiläisten näkemyksiä saadaan vietyä paremmin kaupungin
suuntaan, vision tekeminen loppuun nähtiin välttämättömäksi. Alueen on
löydettävä omat vahvuutensa. Lisäksi tarvitaan aktiivisia ihmisiä viemään
näkemyksiä eteenpäin. Ajatuksia on paljon asukkailla, mutta ne pitäisi vain kirjata
ylös.
Päätettiin perustaa pienempi työryhmä työstämään visiota eteenpäin. Työryhmään
päätettiin nimetä seuraavat henkilöt: Kaisa Hökkä, Risto Päkkilä, Arja Huhtanen,
Leena Lehtinen ja Juha Lahtinen. Jukka Miettunen tuo nuorten näkemykset.
Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkona 27.11. klo 18 kirjastolla.
Konsultoidaan vision työstämisessä myös Jäälin asukasiltojen puheenjohtajaa
Birger Ylisaukko-ojaa, joka on ollut vetämässä Jäälin vision työstämistä.
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori laittaa työryhmän jäsenille viestiä asiasta ja
työryhmä voi aloittaa työnsä.



Leader-avustukset yrityksille ja yhteisöille 2015-2020
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Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori jakoi esitteitä osallistujille ja loput esitteet
jätettiin kirjastolle. Avustuksista on mahdollista saada myös esittely johonkin
asukasiltaan.


Lisäksi keskusteltiin seuraavista asioista:
1. Möljän uimarannan kunnostus on suunnitteilla, koska osallisuusnuoret
ovat olleet asiassa aktiivisia.
2. Rantaraitti herätti näkemyksiä puolesta ja vastaan: toisaalta raittia
toivottiin leveämmäksi, jotta se voitaisiin talvisin aurata, mutta pelkona oli
sen muuttuminen ”rallireitiksi”.
3. Koulun tilojen käytöstä perittävät vuokrat ovat hiertäneet järjestöjä.
Kaupungilla on vuokrausperiaatteensa, mutta yleishyödylliseen toimintaan
tiloja on mahdollista saada käyttöön maksutta. Yhteys koulun rehtoriin
Jukka Miettuseen.
4. Seurakunta kaipasi tilaa aamupuuron jakamista varten. Toiminta voitaisiin
järjestää koululla. Fazer catering voisi olla yhteistyökumppanina.

5. Seuraava asukasilta
Seuraava asukasilta päätettiin järjestää keskiviikkona 5.2.2020 klo 18. Tällöin tehdään
ainakin asukkaiden ehdotus alueellisen toimintarahan jakamiseksi sekä käsitellään Yli-Iin
visiota.
6. Asukasillan päättäminen
Puheenjohtaja päätti asukasillan klo 19:54.
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