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Pöytäkirja
Kokous 6/2021

Aika: 18.8.2021
Paikka: Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 17.26
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Kokouksen järjestäytyminen
2.1 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Emilia Luiro ja Vilma Vanhala

2.2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2.3 Todetaan kokouksen osallistujat
Alasaarela
Haarala
Hanhela
Hautamaa
Heikkinen
Huttunen
Irvankoski
Karvonen
Koskela
Kowa
Köngäs
Luiro
Majok
Mando
Manninen
Mertaniemi
Metso
Mäki
Pekkala

Olli
Satu
Luca
Heikki
Johannes
Lassi
Adalmiina
Pekka-Eemil
Santeri
Hanan
Akseli
Emilia
Sunday
Dinatra
Jonna
Onni
Vilma
Elina
Milla
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Rousu
Ruokola
Rämö
Vanhala

Jesse
Siiri
Markus
Vilma

Todetaan, että paikalla ovat estyneiden jäsenten sijalla varajäsenet Roope Rautio, Annika
Turunen ja Enni Tiensuu. Paikalla ovat myös puhe- ja läsnäolo-oikeudelliset Noora Mäkinen ja
Anu Puolanne
2.4 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
Vahvistetaan kokouksen esityslista työjärjestykseksi
3

Ilmoitusasiat
Merkitään tiedoksi:
Oulun nuorisovaltuusto on saanut puhe- ja läsnäolo-oikeuden Oulun kaupunginvaltuustoon

4

Lautakuntaterveiset

4.1 Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Merkitään tiedoksi:
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä Hyvinvointilautakunnan yhteisessä seminaarissa puhuttiin
yleisesti hyvinvoinnista sekä keskusteltiin mm. nuorten mielenterveydestä

4.2 Hyvinvointilautakunta
Merkitään tiedoksi:
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä Hyvinvointilautakunnan yhteisessä seminaarissa
keskusteltiin vanhuus – ja vammaispalveluista ja niihin liittyvistä strategioista. Keskusteltiin myös
hammashoitopalveluiden pitkistä jonoista. Todettiin myös, että on hienoa, että Oulun
terveydenhuoltoon tulee 10 psykiatrisen sairaanhoitajan toimea lisää
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4.3 Yhdyskuntalautakunta
Merkitään tiedoksi:
Yhdyskuntalautakunnan kokouksessa keskusteltiin mm. vuokrasopimuksista, hankinnoista sekä
henkilöstöasioista. Myös yksityisen omistuksessa olevien sähköpotkulautojen tuomisesta Ouluun
keskusteltiin. Käytiin pitkään keskusteluja mm. säännöistä ennen niiden käyttöönottoa Oulussa.
Toppilassa olevat mastot päivitetään 5G:n.
4.4 ONEn terveiset lautakunnille
Uudet valtuutetut ovat aloittaneet toimintansa. ONElaiset, jotka osallistuvat lautakuntien
kokouksiin voivat onnitella valtuutettuja valinnasta ja toivottaa hyvää yhteistyötä ONEn kanssa.
Valtuuston terveiset:
Puheenjohtaja oli mukana ensimmäisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Kokouksessa oli
valittu luottamushenkilöitä mm. lautakuntiin. Kokous käsitteli suurimmaksi osaksi nimityksiä.
Positiivista valinnoissa oli se, että entisiä onelaisia pääsi jäseniksi sekä varajäseniksi.
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Työryhmäterveiset

5.1 Viestintätyöryhmä
Uusia jäseniä työryhmään etsitään. Kiinnostuneet ilmoittautukaa Emilia Luirolle.
Melkein puolelta puuttuu IG – esittely. Hoitakaa asia kuntoon, ja laittakaa tiedot Emilialle
mahdollisimman pian. Viestintätyöryhmä suunnittelee podcasteja. Anu kysyy nuorisopalveluilta
tarvikkeita siihen lainaan. Tiedoksi myös, että Toppilassa on studio, jossa voi äänittää, ja se sitä
voi vapaasti käyttää.

5.2 Tapahtumatyöryhmä
ONElle hommataan huppari tai collegepaita. Vaihtoehtoväreiksi mietittiin seuraavia:
Musta, kivan vihreä, valkoinen, vaalea pinkki, vaalean sininen ja laivaston sininen.
Ääniä annettiin seuraavanlaisesti: musta 3, kivan vihreä 5, valkoinen 11, vaalea – pinkki 9,
vaalean sininen 6, laivaston sininen 3.
Huppariasia laitetaan vireille.
Kokoustauko ajassa 18.05.
Kokous jatkuu ajassa 18.10
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ONEn kummivaltuutetut kaupunginvaltuustosta
Jokaiselle onelaisille pyritään saamaan valtuustokummi. Tällä hetkellä yhdeksän valtuutettua on
ilmoittautunut halukkuutensa kummiksi. Voitte itsekin aktiivisesti olla yhteydessä valtuutettuihin,
ja suostutella heitä alkamaan kummiksi.
Tällä hetkellä ehdokkaiksi ovat: Juha Hänninen, Kalle Pyky, Eveliina Leskelä, Joni Meriläinen,
Anne Huotari, Tanja Tiainen, Mirja Vehkaperä, Hanna Sarkkinen ja Hanna-Leena Kemppainen.
Erityiset kummitoiveet otetaan valinnassa huomioon.
ONEn seuraavassa kokouksessa päätetään kummit.
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ONEn edustus kaupunginvaltuuston kokouksiin
ONE on saanut puhe – ja läsnäolo-oikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin. ONElaiset voivat
päättää keskuudestaan varsinaisen edustajan sekä varajäsenen.
Monella oli kiinnostusta asiaa, ja siitä, kuka edustajaksi menee, oltiin montaakin mieltä. Osa
ehdotti kiertosysteemiä, osa sitä, että pj edustaa, jolloin se selkeyttäisi ONEn linjaa.
Keskustelu oli innostavaa ja positiivista, sillä onelaiset haluavat viedä nuorten ääntä kuuluviin
oululaiseen päätöksentekoon. Samalla sovittiin, että lautakuntapaikkoja jaetaan
monipuolisemmin ONEn jäsenten kesken. Puheenjohtaja ottaa tämän huomioon jakaessaan
lautakuntapaikkoja.
Tiedoksi vielä kaikille, että Oulun kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia ja kokousta voi
seurata livenä. Lisää infoa löydät täältä: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/

Päätös:
ONEn edustaja kaupunginvaltuustossa on aina istuva ONEn puheenjohtaja sekä varajäsenenä 1.
varapuheenjohtaja ja 2.varapuheenjohtaja. Jos heistä ei kukaan pääse, sitten valitaan ONEsta
joku muu
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Oulun lukioiden aloituspaikat
ONEa huolestuttaa vähäiset Oulun lukioiden aloituspaikat.
Esimerkiksi yhteishaussa keskiarvorajat olivat Lyseo 8.8, Osyk 8.5. Alle 8 keskiarvolla ei pääse
keskustan alueen lukioihin. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Haukiputaalla, Kiimingissä ja
Pateniemessä hakumäärät tulevat nousemaan, ja samalla myös keskiarvo.
Nyt on erittäin hyvä tilaisuus tehdä kannanotto ja puuttua asiaan, koska olemme nuorten
edunvalvojia. Vaikka puhutaan lukiopaikoista, syytä on keskustella myös muiden oppilaitosten
aloituspaikoista.
Olisi hyvä tietää, kuinka paljon muualta Suomesta hakee Ouluun opiskelemaan. Hakeutuuko
ulkopaikkakuntalaiset kuitenkin enemmän keskustan lukioihin, joihin kulkeminen on helpompaa.
Keskustelussa mietittiin myös sitä, miten Oulun lukiot sijoittuvat. Esimerksi Ritaharjun alue on jo
iso, pitäisikö sinne saada lukio? Mitä tapahtuu nuorelle, jos hän ei saa opiskelupaikkaa? Jotta
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Oulu pysyy vetovoimaisena, on tänne saatava lisää opiskelupaikkoja. Koska aihe puhututti,
pyydetään ONEn seuraavaan kokoukseen keskustelemaan aiheesta Lukiojohtaja Pekka
Fredrikson sekä ammattioppilaitoksen edustaja.
Enni Tiensuu ja Hanan Kowa poistuvat ajassa 18.41.
Päätös:
Tehdään kannanotto asiaan liittyen. Asiaa lähtevät työstämään Vilma Vanhala, Siiri Ruokola,
Jesse Rousu, Elina Mäki ja Annika Turunen.
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Edustajan valinta lasten ja nuorten poikkitoiminnalliseen työryhmään
Nimetään Dinatra Mando varsinaiseksi jäseneksi, Vilma Vanhala varajäsenksi
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ONEn edustus syksyn lautakuntien kokouksiin
Kokoustauko ajassa 19,06.
Kokous jatkuu ajassa 19.13.

10.1 Yhdyskuntalautakunta
Valitaan seuraavat henkilöt elo-syyskuun kokouksiin. Loppuvuoden osallistujat katsotaan
myöhemmin.
24.8. Pekka Karvonen, varalle Dinatra Mando
7.9. Siiri Ruokola, varalle Pekka Karvonen
14.9. Sunday Majok, varalle Olli Alasaarela
21.9. Johannes Heikkinen, varalle Jesse Rousu
5.10. valitaan seuraavassa kokouksessa
12.10. valitaan seuraavassa kokouksessa
19.10. valitaan seuraavassa kokouksessa
2.11. valitaan seuraavassa kokouksessa
9.11. valitaan seuraavassa kokouksessa
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16.11. valitaan seuraavassa kokouksessa
30.11. valitaan seuraavassa kokouksessa
7.12. valitaan seuraavassa kokouksessa
14.12. valitaan seuraavassa kokouksessa

10.2 Hyvinvointilautakunta

Ke 25.8. Jesse Rousu, varalle Pekka Karvonen
Ti 14.9. Adalmiina Irvankoski, varalle Vilma Vanhala
Ti 28.9. Vilma Vanhala, varalle Johannes Heikkinen
Ti 12.10. + seminaari/varaus, valitaan seuraavassa kokouksessa
Ti 26.10. valitaan seuraavassa kokouksessa
Ti 9.11. valitaan seuraavassa kokouksessa
Ti 23.11. valitaan seuraavassa kokouksessa
Ti 7.12. + seminaari/käyttösuunnitelma, valitaan seuraavassa kokouksessa
Ti 21.12. valitaan seuraavassa kokouksessa

10.3 Sivistys- ja kulttuurilautakunta
7.9. klo 13-15 seminaari ja perään kokous klo 15 alkaen, Jonna Manninen, varalle Adalmiina
Irvankoski
Siku – lautakunnan kokousajat ovat muuttuneet. Sihteeri ilmoittaa uudet ajat kun ne on päätetty.
ke 25.8. klo 12 - kokous, TA-päätös, Jonna Manninen, varalle Adalmiina Irvankoski
ti 14.9. klo 9 - 15 perehdytysseminaari, Siiri Ruokola, varalle Pekka Karvonen
ti 28.9. klo 15 - kokous, Emilia Luiro, varalle Pekka Karvonen
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11 Muut asiat
-

Noora välitti alla olevan kutsun opetushallituksesta.
Tervetuloa mukaan koulutuksen yhteiskehittämiseen!
Haluamme Opetushallituksessa kehittää työtämme ja kutsumme Sinut mukaan keskustelemaan
ja ideoimaan kanssamme. Tehtävämme on kehittää varhaiskasvatusta ja koulutusta sekä lisätä
kansainvälisyyttä. Lisäksi pidämme yllä useita sähköisiä palveluja, esimerkkinä vaikkapa Oma
opintopolku.
Yhteinen työskentely toteutetaan tulevaisuuden tutkimuksen Delfoi-menetelmällä: ja se koostuu
kahdesta teemoitetusta verkkokyselystä sekä kyselyiden teemoihin liittyvistä Vaikuttamisen
paikka -webinaareista. Kokonaisuus alkaa 23.8. verkkokyselyllä ja päättyy 27.9. toisen
verkkokyselyn sulkeuduttua.
Yhteiseen työskentelyyn ei tarvitse valmistautua mitenkään erikseen, tärkeintä on saada työn
tueksi mahdollisimman monipuolisia näkemyksiä ja ajatuksia koulutuksen kehittämiseksi
muuttuvassa ympäristössä.
1. kyselykierros 23.-3.9. ja nuorten webinaari 26.8.
Verkossa oleva kysely avautuu 23.8. Kysely keskittyy muuttuvaan toimintaympäristöön ja
koulutuksen ajankohtaisiin haasteisiin. Kyselyyn voi vastata ja toisten vastauksia kommentoida
3.9 saakka.
Kutsumme sinut erityisesti nuorille tarkoitettuun webinaariin KE 26.8 klo 14-16. Webinaarissa
kuulet tarkemmin mistä on kyse, saat tietoa kyselystä ja pääset mukaan vaikuttamaan.
2. kyselykierros 13.9.-27.9.2021.
Toinen kysely laaditaan ensimmäisen kyselyn vastausten perusteella. Toisen kierroksen
webinaareissa esitellään kyselyjen sen hetkisiä tuloksia ja työstetään Opetushallituksen vuoden
2022 vaikuttavuustyön painopisteitä. Kolme webinaaria ovat samansisältöisiä, joten valitse sinulle
tai ryhmällesi sopivin.
MA 20.9. klo 14-16
TI 21.9. klo 14-16 (webinaari on kaksikielinen suomi ja ruotsi)
KE 22.9. klo 9-11
ONEsta mukaan lähtevät Jesse Rousu, Adalmiina Irvankoski ja Annika Turunen. Ilmoittautuneille
lähetetään henkilökohtainen linkki kyselyyn ja webinaareihin ilmoittautumisen jälkeen.

-

Peliliike on lähestynyt osallisuusryhmiä:
Osallistu Peliliike -hankkeen Skillimyllyn raatiin!
Skillimylly on innovaatiokilpailu, jossa kehitetään Skilli-projekteja. Skilli-projekteissa oululaiset
nuoret toteuttavat digitaaliseen nuorisotyöhön ja digipelaamiseen liittyviä kokeiluja. Projektien
konkreettinen toiminta voi olla innovatiivista, luovaa ja monimuotoista, jonka toteutustavasta
päättää projektien toteuttajat itse.
Skillimylly alkaa ratkaisuehdotusten keräämisellä. Ehdotuksia voivat jättää toimijat, joilla on
kiinnostusta kokeilla uutta digitaalisen nuorisotyön saralla sekä mahdollisuus ottaa mukaan
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toteutukseen 19-29 -vuotiaita nuoria. Ratkaisuehdotuksille toimii tienviittana Peliliike -hankkeen
teemat, jotka löytyvät www.peliliike.org/teemat -sivulta.
Jokainen toteutukseen etenevä Skilli-projekti käy läpi raadituksen. Raadit kootaan 15-29vuotiaista nuorista ja ammattilaisista. Raati arvioi jätetyt ratkaisuehdotukset ja
valitsee toteutukseen siirtyvät. Ensimmäinen Skillimylly starttaa 23.8.2021. Ideat jätetään 15.9.
mennessä, jolloin ensimmäinen raati kokoontuu 23.9.2021 klo 15-20 etänä/ livenä, tilanteen
mukaan. Osallistujille tarjotaan ruokailu/ Wolt -lahjakoodi.
Raatiin osallistumiseksi ei tarvitse olla kaiken tietävä digitaalisen nuorisotyön tai
digipelaamisen ammattilainen. Riittää, jos sinulla on kiinnostusta päästä kuulemaan sekä
vaikuttamaan Oulun alueella toteutettaviin Skilli-projekteihin! Voit tutustua Skillimyllyyn tarkemmin
osoitteessa www.peliliike.org/skillimylly.
Raati arvioi ratkaisuehdotuksissa seuraavia asioita:
- Potentiaali digitaalisen nuorisotyön ja/tai digipelaamisen kehittämiseksi
- Vaikuttavuus nuoriin & nuorten parissa työskenteleviin
- Mahdollisuus saada nuoria mukaan tekemään toimintaa
- Arvio ratkaisuehdotuksen toteuttamiskelpoisuudesta
- Toimintaa toteuttavien nuorten määrä
- Arvio onko toiminta nuoria kiinnostavaa
- Arvio markkinointisuunnitelman toimivuudesta
- Toteutuksessa mukana olevien nuorten saama hyöty
- Projektin potentiaali tuottaa jotain uutta sisältöä digitaalisen nuorisotyön toimintakentälle
Ilmoittaudu mukaan raatiin Peliliike -hankkeen työntekijöille!
Yhteystiedot:
Mikko Ylimäki mikko.j.ylimaki@ouka.fi p. 040 158 1056
Kati Hopiavuori kati.hopiavuori@ouka.fi p. 040 574 4065
-

ONEn esittelyjä puuttuu IG:stä. Huolehtikaa tieto Emilialle sähköpostiin.
Elina Mäki poistui ajassa 19.40

-

Tulossa keskustelutilaisuus 8.9. klo 18-20 Pääkirjaston Laiturissa. Keskusteluun halutaan nuoria
mukaan.
Keskustelun teemana kulttuuri-ilmastonmuutos ja nuoret – mitä kulttuuri merkitsee nuorille, mitä
he ajattelevat sen olevan, mikä estää kulttuurin harrastamisen, voiko omalla asuinalueella
harrastaa kulttuuria – ovatko alueiden nuoret tasa-arvoisia tässä suhteessa.
Päätös: ONEsta keskustelutilaisuuteen lähtee Vilma Vanhala.
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Seuraava kokous
Noora välitti OSYK:n terveiset: Koulun kannalta olisi hyvä, että ONE ilmoittaisi koko syksyn
kokousajat etukäteen, jos mahdollista.
Päätös: ONE ilmoittaa seuraavan kokouksen jälkeen syksyn kokousajat.
Seuraava kokous 2.9. klo 16.30 OSYK (Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukio)
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.52.
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