JÄÄLIN ASUKASILTA
Aika: Torstai 6.2 klo 18.00-20.00
Paikka: Jäälin monitoimitalo (Laivakankaantie 10, 90940 Oulu).
Läsnäolijat läsnäololistan mukaisesti
Asukasillassa oli läsnä 24 ihmistä, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori sekä aluepäällikkö
1. Asukasillan avaus
Puheenjohtaja Birger Ylisaukko-Oja avaa asukasillan.
Asukasillan pääteemana on kuinka lähteä tekemään Jäälistä paras kaupunginosa.
2. Puheenjohtaja käy lyhyesti läpi viime kokouksen asiat
3. Nuorisotutkija Tomi Kiilakoski
Tutkija Tomi Kiilakoski kertoi asukasillassa, millainen on hyvä kaupunginosa ja miten
viranomaiset voivat sitä edistää.
4. Miten Jäälistä paras kaupunginosa, ryhmäkeskustelu.
Asukasillan pääteemana on kuinka lähteä tekemään Jäälistä paras kaupunginosa.
Asukkaat miettivät ryhmissä Jäälin brändäystä. Keskustelusta nousi esimerkiksi esiin, kuinka
lapsiperheitä tarvitaan lisää Jääliin sekä kuinka tärkeää olisi parantaa joukkoliikennettä.
Jäälin asuinalueen sloganiksi on ehdolla lause ”Maalla keskellä kaupunkia”.
Jäälin brändäykseen perustettu työryhmä:
Sirpa Tikkala
Jari Laru
Johanna Liinamaa
Sari Järvi
Ryhmäkeskustelujen tulokset kootaan yhteen, ja työryhmä hyödyntää niitä.

5. Toiminta 2019 ja suunnitelma 2020
Rehtori Pasi Timonen kertoo Jäälin palvelukeskittymän arvioinnin tuloksista 2019.
Palvelukeskittymän kehittämiskohteita asiakaskyselyiden 2019 pohjalta nousee mm.
kiusaamiskokemusten pohjalta, lasten- ja nuorten mielekkään tekemisen puutteesta sekä
asukkaiden kokemuksesta kirjasto-nuorisotilasta.
Suunnitelmaan 2020 sisältyy kiusaamisen ennaltaehkäisevän toiminnan suunnitelma.

6. Jäälin monitoimitalon olohuonetoiminta käyntiin
Varapuheenjohtaja kertoi monitoimitalon tiloista, jotka ovat vapaina asukkaiden käyttöön
olohuonetoimintana. Toiminta ei ole vielä päässyt vauhtiin, ja siihen tarvitaan tekijöitä. Asukkaat
järjestöt sekä seurakunta ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Olisi mahdollista ottaa vuoroja
kerran kuukaudessa. Olohuonetoimintaa lähdetään kehittämään kevään aikana. Ensimmäinen
suunnittelupalaveri on 26.3 Jäälin koululla, jonne ovat tervetulleita kaikki asukkaat ja toimijat.
7. Jäälin toimintarahahakemusten 2020 käsittely ja esityksen tekeminen
lähidemokratiatoimikunnalle
Jäälin alueelta oli tullut 9 toimintarahahakemusta ja haettava summa oli yhteensä 6375 euroa.
Alueellisia toimintarahoja oli jaettavissa Jäälin alueella asukasluvun mukaisesti 4261 euroa.
Haettuja toimintarahoja täytyi luonnollisesti leikata.
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori on käynyt läpi toimintarahahakemusten
myöntämisperiaatteet sekä kertonut raportoinnista asukkaille edellisessä asukasillassa.
Toimintarahahakemukset käsiteltiin yksi kerrallaan. Osaan hakemuksista kysyttiin lisätietoja.
Puheenjohtaja tekee ehdotuksen asukkaille, kuinka rahat jaettaisiin. Asukkaat hyväksyvät
ehdotuksen.
8. Ajankohtaista päättäjiltä, Sirpa Tikkala ja Jari Laru
Kaupunginvaltuutettu Sirpa Tikkala, Jäälin koulun opettaja toi esille oppilaiden toiveita, jotka
olisivat suurimmalta osin realistisia toteuttaa (esim. koirapuisto).
Toinen kaupunginvaltuutettu Jari Laru toivoi kaupungin sitoutuvan kaavoittamaan
omakotitalotontteja. Nuorille tulisi pysytä tarjoamaan liikuntapalveluita.
9. Muita esille nousseita aiheita
Osallisuustsemppari Kim Ahonen kertoi että Jäälissä toimii aktiivinen nuorten osallisuusryhmä
jonka kautta moni nuori saa näin äänensä kuuluviin.
10. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Birger Ylisaukko-Oja valittiin jatkamaan puheenjohtajan tehtävässä, sekä Sanna Alalauri
varapuheenjohtajan tehtävässä.
11. Seuraava asukasilta järjestetään huhtikuussa
11. Asukasilta päättyi noin klo 20.10.

