Helmikuun asukasilta Haukiputaan kirjastolla to 7.2.2019 klo 17-19
Paikalla 21 henkilöä ja kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Alueellisen toimintarahan hakemukset
Hakemuksia on saapunut 17 kappaletta (yht. 13 850 €). Alueelle on varattu toimintarahaa 11 188 €.
Puheenjohtaja Hannu Liljamon pohjaesitys toimintarahoista käytiin läpi ja hyväksyttiin. Korostettiin
tapahtujien osallistujamäärää ja niitä toimijoita, jotka järjestävät laajaa kaikille kuntalaisille suunnattua
toimintaa.
Toimintarahaa voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja yhteisöille. Alueellisella
toimintarahalla tuetaan ja vahvistetaan alueellista yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Asukasillassa kiinnitettiin huomiota toimintarahoilla järjestettävästä toiminnasta tiedottamiseen.
Pyydetään kiinnittämään huomiota tiedotuksen kattavuuteen ja mm. eri ikäiset kuntalaiset huomioiden
tiedon saavutettavuuteen.
Toimintarahalla ei tueta yksittäisen yhdistyksen toimintaa. Toiminnan tulee siis olla kaikille kuntalaisille
tosiasiallisesti avointa ja maksutonta.
Yhteen toimintaan tai tapahtumaan myönnettävän toimintarahan enimmäismäärä on 1000 euroa.
Toimintarahan hakuohjeen mukaisesti myöntämisessä arvioidaan:
-Eri väestö- ja ikäryhmien huomioon ottaminen tapahtumien tai toiminnan järjestämisessä (esim. tukea
tarvitsevat lapsiperheet, ikäihmiset, maahanmuuttajat ja vammaiset)
-Oulun kaupungin kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman painopistealueiden huomioiminen.
Painopistealueet ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten toiminta, asukkaiden hyvinvointia tukeva toiminta,
alueellinen kulttuuritoiminta, lähiliikunta, kestävä kehitys ja turvallisuustoiminta
-Kuinka suurta määrää henkilöitä tapahtuma tai toiminta koskee
-Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Tiedotusasiat



Alueen nettisivu työn alla: https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/haukiputaan-alue
Koko kaupungin laajuista yhteisötoiminnan verkostoa ollaan suunnittelemassa hyvien mm.
yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kuntalaisvaikuttamista vahvistavien käytäntöjen jakamiseksi eri
alueiden välillä. Tähän liittyen pääkirjastolla Kaupunkimme-kehittämisverkoston
lanseeraustapahtuma 20.2.2019. Ilmoittaudu kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorille, mikäli
haluat kehittämisverkoston tiedotuslistalle.

Vuorovaikutussuunnitelma
Kaupunki laatii parhaillaan vuorovaikutussuunnitelmaa. Suunnitelman tarkoituksena on lisätä osallisuutta ja
vuorovaikutusta kaupungin ja asukkaiden sekä kaupungin ja sidosryhmien, kuten järjestöjen ja yritysten,
välillä. Tavoitteena on, että kaikilla oululaisilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa

asuinalueellaan ja koko kaupungissa.
Suunnitelmassa on tavoitteita ja toimenpiteitä vuorovaikutuksen sekä asukkaiden ja sidosryhmien
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat alla:
Kuntalaisia koskevat tavoitteet ja toimenpiteet (pdf)
Sidosryhmiä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet (pdf)
Vuorovaikutussuunnitelman toimenpide-ehdotuksissa on mm. kohta: ”Asukkaat laativat omalle alueelleen
kehittämisvision. Vision pohjana käytetään kaupunkistrategiaa ja aluetta koskevaa tietoa.”
Keskusteltiin lyhyesti yhteistyön tiivistämisestä alueella ja yhdistystoiminnasta yleisesti. Aktiivisista
toimijoista on monessa yhdistyksessä puutetta. Uusia aktiiveja toivottaisiin hallitustyöskentelyyn mukaan.
Ajankäytön haasteet tuotiin esille, samoin osallistumisen erilaiset muodot. Asukaslähtöiseen
kehittämisvisioon suhtauduttiin myönteisesti, ja yhteistyötä on mahdollista tehdä mm. Kellon ja
Martinniemen kanssa tiiviisti.
Keskusteltiin tammikuussa järjestetyn Martinniemen asukasillan jatkotoimista. Seuraava tapaaminen
aiheesta on 13.2. Martinniemen koululla. Toivotaan, että muutkin kuin martinniemeläiset osallistuvat.
Puheenjohtajiston täydentäminen
Mika Seppänen ja Katja Havana valittiin täydentämään laajempaa puheenjohtajistoa. Aikaisemmin jo
puheenjohtajaksi on valittu Kullervo Rauhala ja pitkään puheenjohtajistossa toiminut Hannu Liljamo. Mika
on martinniemeläinen ja Onganranta ja Vahtolanlahti ry:n puheenjohtaja. Katja toimii Haukiputaan
vanhemmissa (vanhempaintoimikunnassa).
Haukiputaan aluekirjaston sekä Haukiputaan Oulu10-palvelupisteen tilanne
Alueellinen kirjastopalvelupäällikkö Minna Männikkö kertoi terveiset 6.2.2019 pidetystä Jatulin
hankeselvitystyöryhmän kokouksesta ja muistutti, että kirjaston siirtoa Jatuliin ei ole vielä päätetty: on
päätetty tutkia mahdollisuus kirjaston siirtyä Jatulin tiloihin siellä olevien muiden toimijoiden kanssa
yhteistiloihin.
Seuraavaksi tutkitaan Jatulin tilan taipuminen tähän tarkoitukseen ja mitä muutoksia se vaatisi ja millä
kustannuksilla. Jokainen Jatuliin tuleva toimija on kertonut omat toiminnalliset tarpeensa ja seuraavaksi
tilasuunnittelija tekee oman työnsä niiden pohjalta. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 13.3.2019.
Hankeselvitystyöryhmän kokouksen alussa vastaanotettiin Hannu Liljamolta vaikuttavan määrän
allekirjoituksia (1016 kpl) sisältänyt adressi kirjaston puolesta pysyä nykyisellä paikalla. Asukkaiden
näkemyksen mukaan nykyistä paikkaa tukee mm. keskeinen sijainti (kaupalliset palvelut + joukkoliikenne).
Jatuli ei nykyisellään ole esteetön, joukkoliikenne ei kulje Jatuliin. Nykyisessä kirjastossa maksuttomat
kokoontumistilat, mikäli siirtyy Jatuliin tulisi olla vastaavat tilat.
Asukasilta päättyi klo 19.00

