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MAIKKULAN ASUKASILTA 28.10.2019 16.20-17.30 Monitoimitalo/kirjasto
Läsnäolijat: osallistujalistan mukaan
1.Kokouksen avaus
Kari Laurila avasi kokouksen klo 16.33 ja toimi kokouksessa puheenjohtajana
2. Alueelliset kuulumiset ja toiveet tulevia asukasiltoja varten
Nuorisotalon kuntosalin lattia on menossa remonttiin ja se alkaa heti kun Studion lattian remontti
valmistuu. Kuntosalin lattiaremontin kestoksi on arvioitu n 2-4 kk. Lisäksi talossa on menossa
julkisivuremontti, jonka pitäisi jatkua nyt syksyllä. Kuntosali on asukkaiden käytössä vapaasti silloin, kun
sitä joku taho ei ole varannut. Tilanteen voi tarkistaa varauslistasta.
Maikkulan alueella toimii aktiivisesti Maikkulan asukasyhdistys, joka järjestää erilaista toimintaa eri
ikäisille ihmisille, mm. erilaisia tapahtumia syksyllä ja keväällä ja ikääntyneemmille jumppaa.
Yhdistyksen seniorikerho kokoontuu kappelin kerhohuoneessa ja Skotatiimi monitoimitalon tiloissa.
Lisäksi asukasyhdistys tekee pari kertaa vuodessa retkiä, esimerkiksi tänä vuonna retki Peurunkaan ja
pikkujoulut Rokualla.
Asukasyhdistys on myös tehnyt aloitteen virallisesta uimarannasta.
Maija-kerhoon, joka kokoontuu monitoimitalon tiloissa, toivotaan ohjaajaa esim. käsityön ohjausta.
Asukasillassa keskusteltiin mahdollisuudesta palkata ohjaaja kerhoon. Todettiin, että myös palkattavan
henkilön tulee hyötyä työstä. Tällä hetkellä 4h toiminnassa ei ole henkilöä, joka voisi toimia ohjaajana,
mutta jatkossa voidaan ottaa huomioon tämä toive rekrytoinnissa.
Asukkaat kokivat tärkeäksi alueen asukasillat ja niihin mahdollisista toiveista ja asiantuntijoista voi olla
Heliin yhteydessä. Asukasiltoja järjestetään aina tarpeen mukaan. Lisäksi asukasillassa toivottiin
alueellista vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja myös koulun ja varhaiskasvatuksen osallisuutta
laajemmin.
3. 4H yhdistyksen toiminnan esittely ja rooli Maikkulassa, Monitoimitalon muut toimijat
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4h kahvilan edustajat Kari Laurila, Suvi Hiltunen ja Sirkka Vahtola kertoivat, 4h yhdistyksen toiminnasta.
Yhdistys toimii vanhan Oulun sekä entisten Ylikiimingin ja Oulunsalon kuntien alueella tuottaen
monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille esimerkkinä kokkikerho. Yhdistyksellä on nuorten
työpalvelua ja tilauksesta saa kotisiivous-, lasten hoito ja pihapalveluita. Maikkulan 4h tuvalle voi tulla
juttelemaan matalalla kynnyksellä. Tuvalla on leikkipiste lapsille ja äidit ja isät saavat vertaistukea
toisistaan. Maikkulassa 4h tupa on asukkaiden vapaassa käytössä päivisin ja sen voi myös varata illaksi.
4h cafe tarjoaa lounasta ti-to edulliseen hintaan ja perjantaisin on aina pizzapäivä. Lisäksi kahvilassa on
myynnissä pientä purtavaa ja tilauksesta tehdään myös leivonnaisia. Tavoitteena tulevaisuudessa saada
ikäihmisiäkin mukaan toimintaan ja siihen toivotaankin asukkailta ideoita.
Tulossa joulumyyjäiset 13.12. klo 10-19. Mikäli asukkaat haluavat tulla myymään sinne tuotteita
ilmoittautua voi kahvilan tiskille. Myyntipöytä on ilmainen.
Asukkaiden taholta toivottiin verenpainemittaria 4h yhdistyksen tiloihin.
Mll on toiminut alueella15 vuotta järjestäen toimintaa ympäri vuoden. Mll:llä on perhekahvila ja
toimintaa, jossa koko perhe touhuaa yhdessä. lisäksi Maikkulan yhdistyksellä on omat Facebook sivut
ja sinne voi laittaa Ideoita toiminnasta.
Monitoimitalolla tehdään vahvaa yhteistyötä Mll:n, 4H:n, kirjaston ja nuorisotoimen kanssa.
4. Toimintarahaohjeen uudet kriteerit
Asukasillassa käytiin läpi toimintarahan uudet kriteerit. Diat muistion liitteenä.
Toimintarahan haku alkaa 1.11 ja kestää 29.11. asti. Alkuvuodesta asukasillassa käydään hakemukset
yhdessä asukkaiden kanssa läpi.
5. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin katujen aurauksen huonosta tasosta esimerkiksi Kolehmaisentien auraus huonolla tolalla.
(Muistion liitteenä kaupungin vastaus kyseiseen asiaan). Illassa pohdittiin myös, onko Pikkaralan
alikulkuasiassa edistytty ja keskusteltiin siitä, voisiko koirapuiston saada lähemmäksi Kaakkuria,
Nesteen toiselle puolelle, josta tehty kaupungille ehdotuksia? Asukkaat toivoivat myös
matonpesupaikkaa maalle, jonne voisi letkut vetää joesta ja jolloin likavesi ei saastuttaisi jokea.
Huolta asukkaille aiheuttavat myös mahdolliset hajuhaitat teollisuusalueella olevasta krematoriosta ja
alueella olevasta lammen tilanteesta. Näihin ja mm. Madekoski-Heikkilänkankaan alueen
suunnitelmaan palataan kevätpuolella. Todettiin kuitenkin, että kannattaa järjestää asioista erillinen
asukasilta, sillä toimintarahan jako vie seuraavasta asukasillasta niin suuren osan, että aikaa tuskin jää
muille asioille.
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Kokouksen lopuksi useamman asukkaan mielestä Maikkula-Patamäki alue on mahtava paikka asua ja
liikuntamaa on upea asia.
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