Yli-Iin asukasilta
Aika:
Paikka:

torstaina 7.2.2019 kello 18 alkaen
Yli-Iin kirjasto (Halametsä 1)

1. Asukasillan avaus
Avattiin asukasilta.
2. Yli-Iin omatoimikirjaston esittely
Omatoimikirjastoa oli esittelemässä alueellinen kirjastopalvelupäällikkö Kirsi Kasto.
Yli-Iin kirjastossa alkaa toimia omatoimikirjasto helmikuun lopulla. Omatoimikirjasto on
avoinna maanantaista sunnuntaihin klo 7-21. Asiakaspalvelu palvelee omatoimikirjaston
käyttöönoton jälkeen samoina aikoina kuin tälläkin hetkellä. Kirjastossa on asiakaspalvelu
maanantaisin ja tiistaisin klo 12-19 sekä keskiviikosta perjantaihin 9-15. Kirjasto on
asiakkaiden käytettävissä omatoimikirjastona loma-aikoina ja juhlapyhinäkin.
Kirjastoon pääsee omatoimiaikana voimassa olevalla Outi-kirjastokortilla ja kirjastokorttiin
liitetyllä pin-koodilla, jonka saa kirjastosta. Se on sama koodi kuin esimerkiksi kirjaston
lainoja uusittaessa ja varatessa.
Henkilökunnan paikalla ollessa kirjasto palvelee tavalliseen tapaan. Silloin kun
omatoimiaika päättyy, kirjaston tiloista on poistuttava hälytysten takia.
Omatoimikirjaston käyttö on otettu muissa kaupungin kirjastoissa hyvin vastaan ja siihen
on oltu tyytyväisiä.
Omatoimikirjaston käyttöönotto mahdollistaa myös kirjaston tilojen käytön laajemmilla
aukioloajoilla. Kirjastolla on netissä käytössä Varaamo-palvelu. Sieltä voi varata maksutta
tiloja käyttöön. Yli-Iin kirjaston osalta sieltä ovat varattavissa iso (20 hlö) ja pieni (10 hlö)
kokoushuone. Varaamo-palvelu toimii osoitteessa: https://varaamo.ouka.fi/
Omatoimikirjastoon liittyviin lisätietoihin voi tutustua osoitteessa:
https://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/omatoimikirjastot
3. Yhteisen toiminnan suunnittelu Yli-Iihin ja kirjastotalolle
Tiedottaminen
Puhuttiin tapahtumien tiedottamisesta: mitä kanavia pitkin tieto leviäisi parhaiten ja
tavoittaisi ihmiset ajoissa. Toivottiin, että kaikki toimijat laittaisivat tapahtumansa Yli-Iin
puskaradioon ja muutenkin sosiaaliseen mediaan. Facebookissa on olemassa myös Yli-Iin
tapahtumat-sivu. Myös sitä voi käyttää. Pääasiassa sosiaalinen media tavoittaa yli-iiläisiä
kohtuullisen hyvin. Kalevassa on menot-palsta, mutta sieltä tapahtumia ei oikein löydä.
Puhuttiin Yli-Iin yhteisestä tapahtumatiedotteesta. Sovittiin, että nyt kootaan
konkreettisesti yhteen kaikki tulevat ja tiedossa olevat tapahtumat ja tilaisuudet. Tehdään
niistä lista, jotta kaikilla olisi tietoa siitä, mitä Yli-Iissä tapahtuu. Tapahtumatiedote tehdään
ainakin sähköisenä versiona. Näin jokainen voi tulosta tapahtumatiedotetta tahollaan. Sen
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lisäksi olisi löydettävissä helpossa paikassa esimerkiksi myös kirjastossa. Sovittiin, että Rauni
Nokela ottaa vastuun listan kokoamisesta.
Ensi kesä:
Keskusteltiin Yli-Iin Pitäjäpäivien järjestelyistä. Kuntalaisyhdistys haastoi kaikki Yli-Iin
yhdistykset tekemään yhdessä ensi kesän pitäjäpäiviä.
Voisiko kirjasto olla pitäjäpäivissä mukana esimerkiksi niin, että sen tiloissa voitaisiin
järjestää päivien aikana jotakin toimintaa?
Kesällä järjestetään myös Kierikin perinteiset muinaismarkkinat.
Yhdessä tekemisestä:
Asioiden yhdessä tekemiseen, esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, tarvittaisiin
yhteistyökumppaneita. Yli-Iissä on rekisteröityjä yhdistyksiä kymmeniä, mutta harvat enää
toimivat. Miten saataisiin kaikki aktiiviset toimijat saman katon alle?
Hyviä yhteistyökumppaneita voisivat olla esimerkiksi martat, punainen risti, reserviläiset
(voisivat kertoa maanpuolustuksesta) sekä alueen yrittäjät.
Tapahtumien järjestely on yhdistyksillä pitkälle taloudellisesta resurssista kiinni.
Kulttuurista:
Kierikissä ollut Soiva Siili –esitys meni nappiin. Tällaisia musiikkiesityksiä saisi olla lapsille
enemmänkin. Valveella on järjestetty perhekinoa, jossa on näytetty elokuvia. Voitaisiinko
perhekinoa jatkaa ja järjestää esityksiä esimerkiksi Yli-Iissäkin?
Kirjastosta:
Toivottiin paljon tiedotusta siitä, että omatoimikirjasto on pian käytössä. Toivottiin lisää
tiedotusta myös kirjaston käytettävissä olevista tiloista. Kaikilla ei välttämättä ole tiedossa,
että kirjastolla voi kokoontua ja siellä on tiloja käytössä omalla kirjastokortilla. Myös
Varaamo-palvelusta tiedottamista toivottiin enemmän. Ehdotettiin, että kirjastolla
järjestettäisiin päivän parin ajaksi ns. ”avoimet ovet”, jossa olisi tapahtumaa tms. Tällä
tavalla tuotaisiin kirjaston tarjoamia (tila)mahdollisuuksia asukkaille paremmin tietoon ja
lisättäisi kirjaston olohuonemaisuutta.
Mainittiin, että Yli-Iin palvelukeskittymä järjesti vastaavan tyyppisen avoimien ovien päivän
viime vuoden keväällä, jossa mukana olivat mm. koulu, päiväkoti, nuorisotoimi.
Tapahtumaa ei kuitenkaan löytänyt niin moni kuin odotettiin. Miten saataisiin asukkaat
liikkeelle kirjaston mahdolliseen avoimien ovien päivään tai ylipäätään järjestettyihin
tilaisuuksiin?
4. Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelman esittely
Vuorovaikutussuunnitelmassa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä kaupungin ja
asukkaiden välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi sekä asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamis-mahdollisuuksien parantamiseksi omalla asuinalueellaan ja koko kaupungissa.
Sovittiin, että pidetään vuorovaikutussuunnitelmasta oma erillinen asukasilta helmikuun
lopussa.
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5. Esitys yhteisötoiminnan alueellisen toimintarahan jaosta Yli-Iin toimijoille
Yli-Iistä on tullut toimintarahahakemuksia yhteensä 3 kappaletta (Haettu yhteensä 3000
euroa). Tänä vuonna toimintarahaa oli jaettavana 0,85 euroa alueen asukasta kohden.
Toimintarahaa on jaossa alueelle 1362 euroa. Yksi hakijoista ilmoitti ennen asukasiltaa, että
eivät pysty järjestämään tapahtumaansa, jos toimintaraha jaetaan kaikkien kolmen hakijan
kesken. He vetivät oman hakemuksensa pois.
Asukasillassa toimintarahaa hakeneilla toimijoilla oli mahdollisuus esitellä toimintarahahakemuksiaan ja suunnittelemiaan tapahtumia/toimintoja.
Yli-Iin sähköpostilistalle on lähetetty muistion lisäksi liitteenä yhteistyöryhmän tekemä
esitys toimintarahan jaosta. Esitys menee Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikuntaan,
joka tekee toimintarahojen jakamisesta päätöksen. Kokous pidetään 27.2.2017.
Toimintarahat maksetaan saajien tileille noin kolmen viikon päästä kokouksesta.
6. Yli-Iin asukasiltojen puheenjohtajan valinta vuodelle 2019
Valittiin Yli-Iin asukasiltojen puheenjohtajaksi Juha Lahtinen.
7. Muut ajankohtaiset Yli-Iin asiat
Ei muita ajankohtaisia asioita.
8. Seuraava asukasilta
Sovittiin, että pidetään seuraava asukasilta liittyen vuorovaikutussuunnitelmaan. Sovittiin,
että otetaan asukasillan aiheeksi myös Yli-Ii-vision laatiminen. Yli-Ii-visioon mietitään
yhdessä aiheita, jotka koetaan tärkeäksi ja joita haluttaisiin Yli-Iissä edistää. Visiosta otetaan
jatkossa asioita muun muassa tulevien asukasiltojen aiheiksi ja aletaan tarkemmin pohtia,
miten näitä asioita voitaisiin yhdessä parhaiten edistää.
Sovittiin, että tuleva asukasilta pidetään 28.2. Yli-Iin kirjastolla.
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