Lasten ja nuorten kaupunkikokous
Oulun teatterilla 11.4.2018 klo 12-15
Puheenjohtajina
Linnea Pitkänen (ONE) ja Juho Malinen (POF)

Kokouksen puheenjohtajat julistivat kokouksen alkaneeksi klo 12.01.
Kaupunkikokouksen avauspuhe - Satu Haapanen Sivistys- ja kulttuurilautakunnan
puheenjohtaja.
-

Puheessa oli alkuun muistelua menneiltä osallisuusvuosilta. Tänä vuonna
järjestetään jo kymmenes Lasten ja nuorten Kaupunkikokous.

-

Toimintaraha nousee 10 000 euroon jo tässä kokouksessa!

-

ONEn edustaja lautakunnan kokouksissa puhe- ja äänioikeudella.

-

Lapsiystävällinen kunta tunnustus kannustaa ja velvoittaa Oulun päättäjiä ottamaan
entistä paremmin lapset ja nuoret huomioon.

-

Oulu aikoo hakea Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tässä halutaan erityisesti
huomioida lapset ja nuoret ja ottaa heidät mukaan jo nyt hakuvaiheessa.

Puheenjohtajat kävivät läpi kokouksen kulun.

MITEN 2017 KAUPUNKIKOKOUKSESSA VALITUT MÄÄRÄRAHA- JA
LAUSUNTOEHDOTUKSET OVAT EDENNEET?

YO määrärahaehdotus: Hämähäkkikeinut Yli-Iin koulun leikkipihalle
Raha ei valitettavasti riittänyt Hämähäkkikeinujen hankkimiseen ja asentamiseen sinne
paikalle mihin oli suunniteltu. Raha käytettiin alakoululaisten välituntivälineisiin. Oppilaat
olivat tyytyväisiä.
Okeva määrärahaehdotus: Ilmakiekkopöydät keskustan koululle
Ilmakiekkopöydät ovat olleet hyvässä käytössä ja ne ovat olleet todella tykätyt.
TeKo määrärahaehdotus: Merikosken koululle penkkejä
Hankittiin 6kpl penkkejä. Oppilaiden viihtyvyys kasvoi ja käytävillä on enemmän tilaa
liikkua.

Veto lausuntoehdotus: Oulun bussipysäkkien kunnostus – lisätään katoksia ja digitaalisia
näyttöjä.
Oli jatkotyöstettävänä vaikuttajapäivien työpajassa. Päättäjien kanssa oli juteltu, että ne ovat
valitettavasti liian kalliit, joten ehdotus ei edennyt.
POF lausuntoehdotus: Oulun yliopiston eläinmuseon säilyttäminen
Valittiin Vaikuttajapäiville jatkotyöstettäväksi ja laadittiin adressi, joka toimitettiin Oulun
kaupungille. Ei ole tietoa käsittelyn vaiheesta.
ONEn lausunto- ja määrärahaehdotukset:
Ilmainen liikuntaviikko
Syyslomaviikolla oli runsaasti avoimia ovia, maksuttomia tapahtumia, sekä uusiin lajeihin
tutustumista. Tempaus onnistui erinomaisesti.
Kulttuuripiristys-tapahtuma Oulun keskustassa
Järjestettiin Itsenäisyyspäivän juhla nuorille 5.12. Tapahtuma oli suuri menestys; odotukset
ylittyivät ja budjetti riitti hyvin. Tapahtumassa oli mm. esityksiä, tanssia ja komiikkaa.
Tänäkin vuonna on tarkoitus järjestää samanlainen tapahtuma.

EDUSTAJISTO ESITTELEE OSALLISUUSRYHMIEN TUOMAT MÄÄRÄRAHA- JA
LAUSUNTOESITYKSET.

HaVa määräraha- ja lausuntoehdotus:
Haukiputaan Onganrannan kunnostaminen (3390€).
Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen Kellon yläkoulun puolelle.
KOVa lausuntoehdotus:
Lämsänjärven kunnostaminen käyttökuntoon.
Kysymykset: Eikö Lämsänjärvellä ole ollut sinilevää? – On, mutta puhdistus ehkä toimisi.
Onko järvi tarpeeksi syvä uimahyppypaikalle? – Järvi on aika matala, eli ehkä ei, mutta
järven keskellä olisi laituri, mistä voisi hyppiä.
Kipa määräraha- ja lausuntoehdotus:
Tanssiaiset Oulun nuorille (1000€).

Kysymykset: Millä 1000 euroa on perusteltu? Missä se pidettäisi? – Valveella. Mitä
konkreettista hyötyä tanssiaisten järjestäminen toisi? – Nuoret sosiaalistuisivat ja kaikilla
olisi hauskaa yhdessä.
Kiimingin Pajaniemen kunnostaminen.
KuN Ei ehdotuksia.
MAJP määräraha- ja lausuntoehdotus:
Luistimia ja suksia Tuiran koululle (2000€).
Kysymykset: Miten yleinen trendi on, että nuoret eivät enää omista omia välineitä? – On
melko yleistä ja etenkin Tuirassa koulun välineille on paljon käyttöä.
Nuortentalo Tuiraan.
Kysymykset: Eikö aikaisemmin alueen nuorisotalo ole lopetettu vähäisten kävijöiden vuoksi?
– Virallista tietoa ei ole, mutta kysynnän vuoksi kävijöitä varmaan löytyisi. Onko teillä
mielessä tiloja minne nuorisotalo mahtuisi? – Ei ole vielä mietitty niitä. Voisi olla samassa
yhteydessä Tuiran tai Merikoskenkoulun kanssa. Miksi ei käytäisi keskustan nuorisotalolla?
– Alakoululaisille se on pitkä matka kulkea etenkin kovan liikenteen vuoksi.
MaNu lausuntoehdotus:
Madekosken ja Heikkilänkankaan kautta kulkeva bussiyhteys Kaakkuriin.
Kysymyksiä: Kuinka paljon käyttöä olisi tällä reitillä, koska palvelut löytyvät myös
keskustasta? – Linja helpottaisi myös koulumatkoja. Ei tarvitse kulkea keskustan kautta.
Onko teillä laajempaa tutkimusta aiheelle? – Ei ole, mutta monet kulkevat esim. kavereiden
tai toisen vanhemman luo Kaakkurista Maikkulaan tai toisin päin.
OiVa lausuntoehdotus:
Paremmat linja-autoyhteydet Ouluun ja bussipysäkeille penkkejä ja katokset.
Kysymykset: Identtinen viime vuoden lausuntoehdotukselle, kuinka se nyt menisi
eteenpäin? – Ajateltiin yrittää josko se nyt menisi, kun viimeksi ei mennyt. Eikö puhelimien
sovelluksien käyttö ole yksinkertaisempaa ja helpompaa? – Välttämättä sähköinen monitori
ei ole pakollinen.
ONE määräraha- ja lausuntoehdotus:
Nuorten oma näyttely (800€).
Kysymykset: Millaista sisältöä näyttelyyn tulisi? – Millaista sinne halutaan tuoda. Nuoria
osallistavaa ja mahdollisimman monipuolista, voi olla myös musiikillista.
Harrastusmaksuihin helpotuksia.
OKEVA lausuntoehdotus:
Katutaidekilpailu

Kysymykset: Onko ideaa minne voittajateos voitaisiin tehdä? – Ei vielä tiedetä tarkemmin,
riippuu kaupungista. Miten aiotte markkinoida ja mainostaa tapahtumaa? – Eri lukioiden
somekanavien kautta ja Taiteiden yön ohessa saisi myös mainontaa ja markkinointia.

Osava määräraha- ja lausuntoehdotus:
Oulunsalon nuorisotalon yläkerran pingistilan kunnostus (1200€)
Kysymykset: Oletteko kysyneet oppilaskunnalta tai rehtorilta rahoitusta? – Ei olla.
Oulunsalosta Kempeleeseen busseja.
POF määräraha- ja lausuntoehdotus:
Ritaharjun kouluun välituntivälineitä (1000€).
Kysymykset: Oletteko miettineet mitä välineitä hankkisitte? – Ainakin jalkapalloja, maaleja
ja sählyvarusteita. Millaiset varusteet koululla on tällä hetkellä? – Varusteita on vähän ja jos
niitä on, niin ne ovat vanhoja ja rikkinäisiä.
Tekonurmi Pöllönkankaan koulun kentälle.
Kysymykset: Jos laitetaan tekonurmi niin estääkö se jäädyttämisen talvella? – Mulle on
sanottu, että jäädytys on mahdollista silti.
PoVa määräraha- ja lausuntoehdotus:
Rajakylän yläkoululle pöydät ja tuolit käytäville (1000€)
Kysymykset: Eikö rajakylän koululla ole remontti ja sinne on jo tullut uusia juttuja? –
Vastaajat eivät itse ole koululta, mutta uskovat, että nämä tulisivat koululle joka ei ole
remontissa. Voiko sohvia laittaa, ovatko ne paloturvallisia? – Ei ole selvitetty. Riittääkö 1000
euroa? – Se on laskettu, että riittää. Onko kuljetus laskettu hintaan? – Ei ilmeisesti.
Latauspisteitä paikallisliikenteen (uusiin) linja-autoihin.
Kysymykset: USB-portteja vai pistokkeita? – Yleisesti ihan sellaisia joilla voi ladata. Eivätkö
ihmiset voi ottaa matkalatureita mukaan? – Voi.
TeKo määrärahaehdotus:
Koskelan koulun yläpihalle kiipeilytelineet (valssi jarrulla) (7000€)
Kysymykset: Eikö tuo ole vaarallinen ja siinä tulisi paljon pelleilyä? – Sitä turvallisuutta
lisäisi turvamatto maassa. Onko sille suunniteltu paikka pihalta? – Ei vielä. Kysyjän koululla
oli ollut kyseinen keinu ja se oli ollut liian vaarallinen. Onko turvamattojen hintaa laskettu
hinta-arvioon? – Koskelan koulu maksaisi ylimenevät kulut. Tulisiko siihen vuorot? – Me ei
vielä tiedetä asiasta.

VeTo määräraha- ja lausuntoehdotus:
Kaukovainion eskareiden pihan kunnostus ja uusiminen (1900€)
Kysymykset: Missä polkuautoja säilytettäisiin? – Varastossa.
Yläkoululaisille enemmän seminaareja ja mahdollisuuksia tutustua työelämään.
Kysymykset: Eikö tettien määrät tule opetussuunnitelmasta ja lukioihin tutustuminen vaadi
paljon lukiolta ja tutoreilta, eli pitäisikö kaupungin järjestää isompi tapahtuma? – Enemmän
toimintaa toivotaan ja tosi moni nuori on hämmentynyt tulevaisuuden suhteen. Jos
kaupungilta saataisi enemmän tukea ja infoa se auttaisi monia. Eikö tämänhetkinen tilanne
riitä? – Se on henkilökohtaista, mutta mahdollisimman paljon virikkeitä ja mahdollisuuksia
ja ettei kenelläkään jäisi fiilis, että apua mitä teen. Onko suunnattu peruskoululaisille? – Joo,
mutta tarvittaessa sitä voisi laajentaa. Konkreettista esimerkkiä? – Esimerkiksi kaupungin
työntekijät, voisivat tulla puhumaan omasta työstään.
Y.K.S.I määrärahaehdotus:
Ylikiimingin koululle uusi biljardipöytä välineineen (400€)
Kysymykset: Tuolla on biljardipöytä, mutta monissa ei, miksi juuri sinne? – Vanha pöytä on
rikkinäinen ja vanha. Tulisiko halvemmaksi korjata vanha vai ostaa uusi? – Pöytä on heikko
ja oppilaat ovat sen jo kerran kunnostaneet.
YO lausuntoehdotus:
Linja-autoliikennettä lisää Yli-Iihin.
Kysymykset: Hyvä, että oululaisten nuorten eriarvoistumista otetaan esille.

Esiintyjä: LOOPERS

VÄLIAIKA

Tuomas Alfthanin puheenvuoro.
-

Aloitti yli 10 vuotta sitten osallisuusryhmä OiVa:ssa ja on ollut perustamassa ONEa
2009. Nykyään Jäälissä opettajana sekä perheenisä.

-

Osallisuudessa pääsee puhumaan pienille ja isoille yleisöille. Rohkeus
puheenvuorojen käyttämiseen niin työssä kuin arkielämässäkin.

-

Useimpiin asioihin on mahdollista vaikuttaa, kunhan löytää oikeat ihmiset joille
kertoa niistä. Jokaista ihmistä tulee kuulla ja heidän pitää saada tulla kuulluksi.

-

Jos teidän ryhmän ehdotus ei mene tänään jatkoon, älkää luovuttako, vielä on
paikkoja jossa viedä ehdotusta eteenpäin tai vaikuttaa muihin asioihin.

OSALLISUUSSTIPENDIEN JAKO
Marjut Nurmivuori perusopetus- ja nuorisojohtaja ja Riitta Veijola palvelupäällikkö jakoivat
osallisuusstipendit. Stipendit saivat Iiris Mäki, Aleksi Mattila, Lotta Hautamaa, Juho
Malinen ja Petra Jokikokko.

MÄÄRÄRAHAÄÄNESTYS
Hava: Haukiputaan Onganrannan kunnostaminen ja maisemointi 4
Kipa: Tanssiaiset Oulun nuorille 7
MAJP: Uusia talviurheiluvälineitä Tuiran koululle 3
ONE: Nuorten oma näyttely 11
OSAVA: Oulunsalon nuorisotalon pingistilan kunnostus 2
POF: Välituntivälineitä Ritaharjun koululle 1
PoVa: Tuoleja ja pöytiä Rajakylän koululle 0
Teko: Valssi jarrulla (Koskelan koulun yläpihalle) 0
Veto: Kaukovainion koulun esiopetuksen pihan viihtyvyyden parantaminen 19
YKSI: Biljardipöytä Ylikiimingin koululle 1

MÄÄRÄRAHAÄÄNESTYKSEN TULOS

1. Veto: Kaukovainion koulun esiopetuksen pihan viihtyvyyden parantaminen
(1900€) 19
2. ONE: Nuorten oma näyttely (800€) 11
3. Kipa: Tanssiaiset Oulun nuorille (1000€) 7
4. Hava: Haukiputaan Onganrannan kunnostaminen ja maisemointi (3390€) 4
5. MAJP: Uusia talviurheiluvälineitä Tuiran koululle (2000€) 3
6. OSAVA: Oulunsalon nuorisotalon pingistilan kunnostus (900€) 2
7. YKSI: Biljardipöytä Ylikiimingin koululle (400€) 1

POF: Välituntivälineitä Ritaharjun koululle (1000€) 1

LAUSUNTOEHDOTUKSIEN ÄÄNESTYKSEN TULOS
Annettiin yhteensä 289 ääntä.
Kolme eniten ääniä saanutta lausuntoehdotusta:
1. 62 äänellä YO: Linja-autoliikennettä lisää Yli-Iihin
2. 44 äänellä Okeva: Katutaidekilpailu
3. 42 äänellä VeTo: Yläkoululaisille enemmän seminaareja ja mahdollisuuksia
tutustua työelämään

VAIKUTTAJAPÄIVÄT 16.10.2018

NUORISOVAALIT 2018
Elokuusta lähtien saa asettua ehdolle.

Puheenjohtajat päättivät Kaupunkikokouksen klo 14.48.

Esiintyjä: ESB (Eelis Saurio Band)

