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N
uori oululaisnainen on saavuttanut 
urallaan paljon. kolme ensimmäistä 
albumia ovat myyneet lähes 120 000 
kappaletta ja neljäs julkaistiin viime 
syksynä. viime vuoden iskelmä Gaa-

lassa kotiin tuli vuoden naisartistin titteli, yhtenä 
kolmesta palkinnosta. neito johti myös oulun voi-
tokasta kuoroa nelosen kuorosota-ohjelmassa.

− Minulla on etuoikeus ja mahdollisuus näyttää, 
että tällaista ammattia voi tehdä myös pohjoisesta 
käsin. Monet muuttavat etelään, mutta en näe sii-
hen syytä, kun kulkuyhteydet täältä helsinkiin ovat 
niin hyvät, teräsniska sanoo.

Laulajan musiikin takana ovat oululaiset tuotta-
jat ja bändi, joten musiikissa näkyy pohjoissuoma-
lainen kädenjälki. teräsniska muutti ouluun seitse-
mänvuotiaana runsaan 300 kilometrin päästä kola-
rista. hän on käynyt koulunsa sekä omien sano-
jensa mukaan viettänyt hurjimmat kasvun vuotensa 
oulussa. 

− pienestä kylästä kotoisin olevalle tytölle oulu 
tuntui juuri sopivan kokoiselta kaupungilta varttua. 
tarjolla oli myös hyvät mahdollisuudet harrastaa 
musiikkia sekä musiikkilukio, Madetojan musiik-
kilukion käynyt teräsniska kehuu.

Koti-iKävä Kutsui taKaisin
välissä laulaja ehti asua puolitoista vuotta 
tampereella. koti-ikävä toi kuitenkin takai-
sin ouluun – kaupunkiin, josta nainen ei hevillä 
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La Suvi Teräsniska: 

”AuriNkoiNeN jA 
kuNNiANhimoiNeN 
tulkitsijA 
pohjoisestA”

Palkittu 22-vuotias iskelmälaulajatar edellyttää erittäin painavaa 
syytä muuttaakseen pois oulusta. Hän pitää oululaisesta 

mentaliteetista – aina ei tarvitse miettiä, soittaako etukäteen, kun 
menee käymään.

toistamiseen muuta pois. oma 
talo on tulevaisuudessa tarkoitus 
rakentaa ouluun tai johonkin sen 
ympäryskuntaan.

− tämä kaupunki tarjoaa hyvin 
pitkälti kaiken sen, mitä tarvitsen. 
keikkapaikat ovat ympäri suomea, 
ja täältä on helppo liikkua eri puo-
lille. on ihanaa, että studiolle on 
pyörämatka, teräsniska iloitsee.

− pidän oululaisten avoimesta 
luonteesta. Mitä pohjoisemmaksi 
mennään, sitä avoimempia ihmiset 
ovat. elämää ei rakenneta aikatau-
lun päälle, vaan osataan vähän irrot-
taa itseä kaavasta. tykkään myös 
siitä, että vaikka olenkin kulkenut 
verkkareissa ja meikittä kaupassa, 
siitä ei ole tarvinnut lukea seuraavan 
päivän juorulehdistä, hän lisää.  

Musiikillinen idolisi? kaija koo. leMpikappaleesi? viime aikoina Chisun sabotage. leMpiruokasi? Mummon tai pappan tekemä hirvenliha-
käristys, pottumuusi ja lasi maitoa. pohjoinen vai etelä? Pohjoinen. Miten huolehdit äänestäsi? Levolla, nukun paljon. suurin paheesi? 
Herkuttelu. Torinrannassa on kotoisia kahviloita, joista saa ihania vohveleita. voiko oulun Murteella laulaa? ei, en ole ikinä ihastunut murteeseen, 
vaikka puhun sitä itsekin. Milloin tiesit, että sinusta tulee laulaja? Lukioikäisenä, kun kävin ensimmäistä kertaa levy-yhtiössä.

kerro viidellä Sanalla, kuka oleT

Lyhyet ja  nopeat

”On ihanaa, 
että studiolle on 

pyörämatka.”

o
ulu on pohjois-suomen ja koko pohjoisen skan-
dinavian keskus ja veturi monella elämän osa-
alueella. itse kaupunki on jo yli 406-vuotias, 
mutta ikärakenteeltaan se on nuori. oululais-
ten keski-ikä on vain 36 vuotta, mikä on koko 

euroopan laajuisesti ainutlaatuista.
tulevaisuutta rakennetaan koko suomessa ja euroopassa. 

Meillä on oulussa erinomaiset edellytykset rakentaa onnistu-
nut tulevaisuus: nuorten ihmisten lisäksi meillä on yliopisto, 
ammattikorkeakoulu, muut oppilaitokset ja virkeä elinkeino-
elämä. Meillä on runsas kulttuuritarjonta ja monipuoliset lii-
kuntamahdollisuudet. Meillä on kaikki tulevaisuuden avaimet.

oulu on edelläkävijä, sillä olemme lähteneet uudistamaan 
paitsi elinkeinorakennettamme myös kuntapalvelujamme. viisi 
oulun seudun kuntaa, oulunsalo, haukipudas, kiiminki, Yli-ii 
ja oulu, yhdistävät voimavaransa ja vuoden 2013 alussa ne muo-
dostavat uuden kaupungin, jonka nimi on oulu. kuntaliitok-
sella varmistamme, että voimme tarjota monipuolisia kunta-
palveluita myös tulevaisuudessa. uuden oulun keski-ikä tulee 
olemaan alle 35 vuotta.

oulussa elämänlaatu, itse sanon elämisen laatu, on erittäin 
hyvä. paluumuuttajana koen, että täällä on hyvä asua ja elää: 
liikkuminen on helppoa, luonto lähellä ja palvelut ovat var-
masti maan parhaita, vaikka kehitettävääkin toki on. nuo-
rekas ilmapiiri tekee oulun mielekkääksi myös iäkkääm-
mälle ihmiselle.

olit sitten nuori tai varttunut, toivotan sinut 
lämpimästi tervetulleeksi ouluun!

Tulevaisuuden avaimet  
ovat oulussa

Lehti uusiLLe ouLuLaisiLLe 2012
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o
ulussa on perinteisesti ollut aktii-
visia asukasyhdistyksiä, jotka osal-
listuvat oulun kaupungin yhteisö-
toimintaan. tavoitteena on saada 
kaikki oululaiset tuntemaan koti-

kaupunkinsa turvalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi 
asua ja toimia.

syksyllä 2011 kolmetoista oululaista asukasyh-
distystä liittyi yhteen ja muodosti yhteiskunnallisen 
yrityksen, ektakompus oy:n. tavoitteena on tukea 
paikallistaloutta ja työllistymistä: yrityksen tuotta-
masta voitosta yli puolet palautuu toiminnan kehit-
tämiseen ja työpaikkojen luomiseen.

– on ainutlaatuista, että näin monen asukasyh-
distyksen kesken lähdettiin miettimään paikallisten 
palvelujen tuottamista aivan uudella tavalla, toteaa 

TeksTiT MiNNa väNskä kUvaT Päivi rüCker,  
oULUN kaUPUNki, sakari aLasUUTari / vasTavaLo

oulu10 – 
piste 
kysymyksille

Missä on lähin kirjasto? Mistä saa tietoa kalastus-
paikoista ja asukaspysäköinnistä? Miten viljelypalsta 
vuokrataan? Mikä on ouluCard? kuka auttaisi ikäihmistä 
arjessaan? Mistä löytyy oulu-esitteitä ja karttoja? 
vastaukset näihin kysymyksiin, ja moniin muihinkin, 
saat oulu10:stä – tietenkin!

u
usi oululainen saa 
kaiken tarvitsemansa 
tiedon oulu10:stä. 
Ystävälliset oulu- 
asiantuntijat opasta-

vat kaikissa oulun kaupungin palve-
luihin liittyvissä asioissa aivan oulun 
keskustassa osoitteessa torikatu 10.

– opastamme mielellämme esi-
merkiksi oulun kaupungin nettisi-
vujen käytössä eli kerromme, miten 
asiakas voi itse seurata vaikkapa ter-
veysasemansa ajankohtaisia tiedot-
teita, kertoo palveluasiantuntija Sari 
Juntunen.

vastaukset kysymyksiin saa 
useimmiten yhdellä käynnillä. Jos ei, 
niin vastaus etsitään erikseen ja asi-
aan palataan mahdollisimman pian. 
oulu10 palvelee henkilökohtaisesti 
myös puhelimitse ja sähköpostitse.

Myös etäpalvelua
syyskuussa 2011 käynnistettiin poh-
jois-pohjoismaan etäpalvelu- eli 
eppi-hanke, jonka tavoitteena on 
kehittää kaupungin  palveluiden tar-
joamista nykyaikaisten etäpalvelu-
laitteiden, kuten esimerkiksi video-
neuvottelulaitteiden kautta – jopa 
kuntalaisen kotiin saakka. tästä on 
jo olemassa kaksi palvelusovellusta, 

jotka säästävät selvästi ihmisten 
aikaa ja kustannuksia. 

– ikäihminen voi saada kotona 
asumisen tukemiseen ja elämänlaa-
dun parantamiseen tähtäävää aino-
palvelua nyt jopa omasta kodista 
käsin, lähtemättä sitä varten erik-
seen minnekään. Ja samaten epäsel-
vyydet esimerkiksi pysäköintivirhe-
maksuissa voidaan hoitaa pysäköin-
nintarkastajan kanssa riittävän hyvin 
etäpalveluna, asiakaspalvelupäällikkö 
Jari Partanen toteaa.

partasen mukaan oikeita etäpal-
veluasiakkaita ei ole toistaiseksi vielä 
ollut, mutta hän uskoo, että sellaisia 
löytyy heti, kun ihmisten tietoisuus 
etäpalveluista lisääntyy.

Myös tuleva monikuntaliitos vai-
kuttaa oulu10-palveluihin. kuinka 
pinta-alaltaan laajan, yli 3 000 neliö-
kilometrin suuruisen kaupungin 
asiakaspalvelu järjestetään?

– suunnitelmissa on, että tuleviin 
liitoskuntiin perustetaan kaupungin 
oulu10:n sivupisteitä. ne voivat olla 
monipalvelupisteitä tai mahdolli-
sesti yhteispalvelupisteitä, joista saa 
myös muiden viranomaisten palve-
luja. Mikä se lopullinen malli sitten 
on, selviää vuoden 2012 aikana, par-
tanen kertoo. 

Tervetuloa!
oulu10  
Torikatu 10, 90100 oulu 
Puh. (08) 558 558 00  
oulu10@ouka.fi 
www.ouka.fi/oulu10

avoinna: ma–to klo 8–17,  
pe klo 8–16 
(kesällä ma–pe klo 8–16)

kaikilla kuntalaisilla on vuoden 2012 
alusta alkaen mahdollisuus valita oma 
terveysasemansa, jolla asioi. Terveys-
asema ei enää automaattisesti muutu 
kuntalaisen muuttaessa uuteen osoit-
teeseen. valinnanvapaus perustuu 
uuteen terveydenhuoltolakiin.

Uuden oulun kuntien alueelta oma 
terveysasema voi olla oulunsalon, kii-
mingin, Haukiputaan tai Yli-iiin terveys-
asema ja oulussa keskustan, Tuiran, 

laadukkaita ja asiakaslähtöisiä

pAlveluitA 
uudessA 
oulussA

v
uoden 2013 alusta 
alkaen oulusta 
tulee astetta suu-
rempi kaupunki, 
kun oulu, oulun-

salo, haukipudas, kiiminki ja Yli-
ii liittyvät yhteen. uuden kaupun-
gin nimeksi tulee oulu. sen asu-
kasluku tulee olemaan liki 200 
000, joten oulusta tulee suomen 
viidenneksi suurin kaupunki.

uudessa oulussa asiakasläh-
töinen palvelujen järjestämisen 
tapa tulee selkeämmin esille: esi-
merkiksi lapset ja nuoret tarvit-
sevat paitsi varhaiskasvatus- ja 
opetuspalveluja, myös neuvola-

palveluita, leikkikenttiä ja nuo-
risotiloja. samaten työikäiset ja 
ikääntyneet tarvitsevat eri pal-
veluita eri palvelukokonaisuuk-
sista ja siksi palveluita tuotetaan-
kin moniammatillisesti. uudessa 
oulussa kuntalaisten palvelutar-
peisiin vastataan yhä paremmin 
ja sujuvammin.

– Meidän pitää aidosti kuun-
nella kuntalaisia. Joustavat, tar-
peen mukaiset ja oikea-aikaiset 
palvelut lisäävät hyvinvointia, 
toteaa apulaiskaupunginjohtaja 
Sinikka Salo.

tulevaisuuden kuntapalvelut 
on jaettu kolmeen suureen pal-

velukokonaisuuteen: hyvinvoin-
tipalveluihin, sivistys- ja kulttuu-
ripalveluihin sekä yhdyskunta- 
ja ympäristöpalveluihin. sivis-
tys- ja kulttuuripalveluihin sisäl-
tyvät varhaiskasvatus (päivähoito 
ja esiopetus), opetuspalvelut, 
nuorisopalvelut, liikuntapalvelut 
ja kulttuuripalvelut. hyvinvoin-
tipalvelut pitävät sisällään sosi-
aali- ja terveyspalvelut, yhdys-
kunta- ja ympäristöpalvelut puo-
lestaan maankäytön suunnit-
telun, tekniset palvelut, raken-
tamisen palvelut ja seudulliset 
ympäristöpalvelut.

oulu
– asukasyhdistystoiminnan  

edelläkävijä

projektipäällikkö Satu Kaattari-Manninen oulun 
kaupungin keskushallinnosta.

Yrityksen nimi ektakompus muodostuu oululai-
sista murresanoista; 'ekta' tarkoittaa aitoa ja 'kom-
pus' yhtymää. kyse on siis aidosta tekemisestä ja 
ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja välittä-
misestä. tavoitteena ei ole liiketoiminnan maksi-
mointi vaan palvelujen järjestäminen.

– ektakompus tarjoaa apua arjen askareisiin 
kuten siivouspalveluita, ikkunanpesua ja kiinteis-
tön ja pihanhoitotöitä, vähitellen repertuaaria laa-
jennetaan. palvelut on tarkoitettu kaikille ja maksa-
misessa voi hyödyntää kotitalousvähennystä, kelan 
hoitotukea ja pian myös oulun kaupungin palvelu-
seteleitä, kaattari-Manninen kertoo.
Lisätietoja: www.ektakompus.fi

vAlitse omA terveysAsemAsi asioi sähköisesti
sosiaali- ja terveyspalveluiden ajanvaraus ja viestien 

lähettäminen hoituu myös sähköisesti. ajan varaa-
minen oulun kaupungin laboratorioihin, neuvoloi-

hin ja hammashoitoloihin käy kätevästi kuntalaisen 
henkilökohtaisella terveyssivustolla osoitteessa  

www.oulunomahoito.fi.

Palvelun kautta voi myös lähettää ja vastaan-ottaa 
viestejä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden 

henkilökunnalle, kirjata kotimittauksia,  
tehdä painonseurantaa sekä ylläpitää  

erilaisia päiväkirjoja kuten ravintopäiväkirjaa. 

Myllyojan, kaijonharjun, kaakkurin, 
rajakylän, Höyhtyän, kontinkankaan, 
Ylikiimingin tai sepän terveysasema.

jos omaa terveysasemaa haluaa 
vaihtaa, on vaihdosta tehtävä ilmoi-
tus. Lisätietoja, ohjeet ja sähköinen 
ilmoitus löytyvät osoitteesta  
www.ouka.fi/valinnanvapaus. 

Palvelun käyttö vaatii pankki-
tunnukset tai kirjautumisen 
omaoulu-palveluun.

älliskukkona = ymmällään, 

ällistyneenä, äimän käkenä

i like oulu i fly oulu i am oulu oulu loves me

i love oulu i bike oulu i air oulu, i play oulu,  
  i guitar oulu, i rock oulu

Uusi oulu syntyy ihmisten 

tekojen kautta. Uudessa oulussa 

on rutkasti oululaista asennetta, 

roimasti voimakasta tahtotilaa ja 

reippaasti omaperäistä ilmapiiriä.

Oulu on  
asenne Mihin näistä teema-

logoista sinä samastut 
eniten?

tutustu oulun brändikäsikirjaan osoitteessa   www.ouka.fi/brandi 

oulussa aktiiviset asukas-
yhdistykset liittyivät yhteen ja 
perustivat yhteiskunnallisen 
yrityksen. voiton maksimoinnin 
sijasta toiminnassa keskitytään 
paikallisten palvelujen 
järjestämiseen.
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Kansainvälinen 
Kasvatusalan 

yMpäristöMerKKi

Vihreä lippu on Suomen 
Ympäristökasvatuksen Seuran 

koordinoima päiväkotien, 
koulujen, oppilaitosten sekä 

lasten ja nuorten vapaa-
ajan toimijoiden kestävän 

kehityksen ohjelma. Uuden 
Oulun alueella Vihreän lipun 

käyttöoikeus on myönnetty jo 
28 koululle ja päiväkodille.

TeksTi HeiNi saNTos kUvaT Päivi rüCker

vihreä lippu 
kulkee kotiiN 

AstiHönttämäen koululla maailmaa katsellaan vihreiden 
lasien läpi jo kahdeksatta vuotta. Tämän vuoden 

teema on Meidän koulu.

Mäntylä-snellManin päi-
väkodissa tämän vuoden teema 
on yhteinen maapallo. Lasten 
ympäristöraatilaiset eli nuuski-
jat miettivät sopivaa tekemistä 
toimintapäiville, pohtivat ryh-
mäkohtaisia asioita ja esimer-
kiksi tarkistavat alkukartoituk-
sen yhteydessä, että lajitteluas-
tiat ovat kunnossa.

– opettelemme vihreitä 
tapoja, joita on kertynyt jo 
yhdeksän. Uusin on ”kerää 
roska päivässä – joka päivä”, 
päiväkodin johtajan sijaisena 
toimiva lastentarhanopettaja 
tarja Mankinen kertoo. Muita 
ovat esimerkiksi tarkka lajittelu, 
omista tavaroista huolehtimi-
nen, valojen sammuttaminen ja 
vesihanan sulkeminen.

Mankinen on erityisen tyy-
tyväinen siihen, että toiminta 
sitouttaa henkilökuntaa ja 
näkyy ulospäin myös lasten 
vanhemmille. aikuisten on tär-
keää tietää, mitä tehdään ja 
miksi. kestävän kehityksen 
teema on sateenvarjo kaiken 
toiminnan yllä.

j
okaisen lukuvuoden alussa päätettä-
vän teeman pohjalta laaditaan toimin-
tasuunnitelma. koululla toimii vihreä 
lippu -raati, johon kuuluu jokaiselta luo-
kalta kaksi oppilasta. Raatilaiset ideoi-

vat tapahtumia, teemapäiviä ja kilpailuja, toimi-
vat energia-agentteina ja vievät vihreä lippu -vies-
tiä omiin luokkiinsa.

– toimintasuunnitelmaan sisällytetään mah-
dollisimman paljon oppilaiden ideoita. se miten 
aiheet näkyvät opetuksessa, jää aikuisten har-
teille, toteaa alueellinen vihreä lippu -edistäjä 
Outi Mustonen, jonka tehtävänä on auttaa uusia 
kouluja alkuun toiminnassa.

luontoKoulu – oppiMisyMpäristö 
KaiKille alaKouluille
Jokaisella luokalla on omat vastuualueensa akvaa-
rion hoitamisesta pahvipurkkien tait-
teluun ja huuhteluun. helmi-
kuun toinen päivä, toinen 
toista, on valtakunnallinen 
vihreä lippu -päivä, jolloin 
koko koululla on tapana 
järjestää yhteistä ohjel-
maa. energiansäästövii-
kolla puolestaan järjestet-
tiin kilpailu, jossa oppilaat 
keräsivät energiansäästö-
kortteihinsa pisteitä luokissa ja 
kotona säästämästään energiasta.

– kun lähdemme luontokoululle 
tai urheilemaan, oppilaat tuovat oman juoma-
pullon ja eväsrasian yksittäispakattujen eväiden 
sijaan. Jätteen määrä poikkeuspäivinä on meillä 
minimaalinen moniin muihin kouluihin verrat-
tuna, ja käytäntö toimii tosi helposti, kiittelee 
opettaja Tomi Sirviö.

hallinnollisesti hönttämäen kouluun kuuluva 
timosenkosken luontokoulu on oppimisympä-
ristö, johon kaikki alakoulut voivat tulla pitämään 
luontopäivää ja opiskelemaan kestävän kehityk-
sen asioita.

– Luontokoulu tukee ympäristö- ja luonnon-
tiedon opetusta: teorian jälkeen lapset pääse-
vät havainnoimaan ja kokemaan asioita oikeassa 
ympäristössä. tutkimme metsää ja suota, ja pie-
nempien kanssa teemme satuseikkailuja, kuvailee 
luontokoulussa opettava Mustonen.

luontevaa yhteydenpitoa
kestävän kehityksen rooli koulussa on niin koko-
naisvaltainen, että opit eivät voi olla tarttumatta 
lasten mukaan. sen on huomannut myös luokka- 
ja koulutoimikunnissa aktiivisesti toimiva tois-
luokkalaisen äiti Susanna Saranlinna.

– Lapset ovat kotona hyvin tietoi-
sia siitä, että vettä ei saa valuttaa 

turhaan, tai että purkkeja ei saa 
heittää roskikseen, koska niitä 

voi hyödyntää askartelussa, 
hän kertoo.

Yhteydenpito kodin ja 
koulun välillä toimii luonte-
vasti kirjeitse, puhelimitse, 

sähköpostilla ja jopa sosiaa-
lisen media kautta. saranlinna 

kehuu perheiden mahdollisuutta 
käyttää luontokoulua ja sen lähialu-

eita myös vapaa-aikana.
opettaja Heini Aholan mukaan vihreä lippu 

ei suoraan näy viesteissä koteihin, mutta vanhem-
pia ohjeistetaan tarkasti esimerkiksi eväiden pak-
kaamisessa retkille. vanhempia myös hoksaute-
taan siihen, että lapsia ei pidä opettaa autokulje-
tukseen. käveleminen tai pyöräily on sopiva tapa 
koulumatkojen kulkemiseen. 

"Vanhempia 
hoksautetaan 

siihen, että lapsia 
ei pidä opettaa 

autokuljetukseen."

sAteeNvArjo kAikeN 
toimiNNAN yllä
Päiväkotien vihreä lippu -toiminnassa painotetaan lasten 
osallisuutta suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 
Pienien tekojen kautta muodostuu hyvä luontosuhde.

teemA 
tAipuu 
myös 
räpiksi
Ole ystävällinen toisille, 
hyvä mieli tulee siitä 
kaikille

Hillitse itsesi - älä 
suutu, turhaan älä 
muiden asioihin puutu

Anna koulussa 
kavereille työrauha, 
välkällä sitten omat 
jutut jauha

Päivähoitopaikka 
haussa?
Päivähoitopaikkaa tulee hakea normaa-
listi vähintään neljä kuukautta ennen hoi-
don tarpeen alkamista. Hoitopaikoista 
on pulaa varsinkin kasvavilla alueilla.  
Hyvä vaihtoehto kotihoidossa oleville 
lapsille on avoimen varhaiskasvatuksen 
ohjatut kerhoryhmät. 

sekä kunnallisen että yksityisen hoi-
topaikan hakemisessa avustaa päivä-
hoidon palveluohjaustiimi. Päivähoito-
paikan hakeminen onnistuu kätevästi 
sähköisesti. 

päivähoidon palveluohjaustiimi: 
paivahoidonpalveluohjaus@ouka.fi
(08) 558 45 300

sähköinen päivähoitohakemus ja 
lisätietoja avoimen varhais- 
kasvatuksen ryhmistä:
www.ouka.fi/sote/paivahoito 

Tomi Sirviö keskustelee kuudesluokka-
laisten kanssa luontokoulupuuhista. 

Heini Aholan tunnilla tutustuttiin eri-
laisiin vesistöihin: Missä kaikkialla on 
suolaista vettä? Entä makeaa?

> Antti ja Selma löysivät makeaa vettä 
aulan akvaariosta.

looki = mukava, lupsakka, leppoisa
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NuorteN tieto- ja NeuvoNta- 
keskus Nappi
Napissa nuoret saavat ammattitaitoista 
apua, tukea ja tietoa kaikissa nuoren elä-
mään liittyvissä kysymyksissä. verkkopal-
velu NettiNapista löytyy tietoa esimerkiksi 
opiskelusta, asumisesta, työelämästä, rak-
kaudesta ja seksistä. 

www.nettinappi.fi

etsiväN NuorisotyöN ohjaus- ja 
NeuvoNtapalvelu
etsivä nuorisotyö antaa tukea kouluttau-
tumiseen ja arjen hallintaan. 15−25-vuo-
tias nuori voi ottaa yhteyttä etsivän nuori-
sotyön ohjauspalveluun jäädessään tai 
ollessaan vaarassa jäädä työn, koulu-
tuksen tai muun aktiivisen toiminnan 
ulkopuolelle.

työpörssi
sähköinen palvelu, jonka kautta voi hakea 
työharjoittelu- ja työelämävalmennuspaik-
koja oulun kaupungin yksiköistä. 

www.ouka.fi/tyopaikat/tyoporssi

työpajat
Nuorten työpajat tarjoavat eri alojen har-
joittelu- ja työpaikkoja 17−24-vuotiaille 
oululaisille nuorille, joilla ei ole perus-
koulun jälkeistä tutkintoa tai työkoke-
musta tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
Työpajoihin haetaan Työpörssin kautta.

kesätyöt
15–17-vuotiaat nuoret voivat hyödyntää kau-
pungin tarjoamaa kesätyöseteliä kesätyön 
haussa. setelillä kaupunki avustaa nuoren 
palkkaavaa oululaista yritystä, yhdistystä, 
järjestöä tai säätiötä palkkakustannuksissa. 
17 vuotta täyttäneet voivat hakea kaupungin 
tarjoamia kesätyöharjoittelupaikkoja. 

www.ouka.fi/tyopaikat/

MoNikulttuuriNeN Nuorisotyö
Monikulttuurisella nuorisotyöllä tuetaan 
monikulttuurisista taustoista tulevien nuor-
ten kotoutumista ja edistetään yhdenvertai-
suutta. Byströmin talossa nuoret saavat neu-
vontaa kouluttautumiseen ja työllistymiseen 
liittyvissä asioissa.

TeksTiT LeiLa UoTiLa kUviTUs kirsi TaPaNi

kAikki NuorteN 
pAlvelut saMaN 
kaToN aLTa!

kaikki oulun kaupungin nuorten 
palvelut löytyvät saman katon 

alta nuorisoasiainkeskuksen 
tiloista Byströmin talosta.
Talossa nuorille tarjotaan 

henkilökohtaista ohjausta, 
tukea ja neuvontaa myös ilman 

ajanvarausta. 

kasvavaa nuorisotyöttömyysongelmaa selätetään 
oulussa monin eri keinoin ja tukitoimenpitein, muun muassa arvokasta työkokemusta tarjoavilla 
nuorten työpajoilla. Työmarkkinoille tulevien  nuorten työllisyyden edistäminen on yksi työllisyydenhoidon oulun mallin päätavoitteista. 

oulun malliin:
työllisyydeN edistämiseN  moNet keiNot

NUori saa ensi-
kosketuk-sen työelämään yleensä noin 15−16-vuotiaana kesätöiden kautta. Perus- ja ammattikoulun sekä lukion oppilaat voivat saada oulun kaupungilta 280 euron arvoisen kesätyösetelin työllisty-mistä tukemaan.

− Työelämään tutustumi-nen on samalla nuorten työttö-myyttä ennaltaehkäisevää toi-mintaa. Hyviä kesätyöllistäjiä ovat olleet muun muassa urhei-

luseurat, asukastuvat ja suuret marketit. Myös kaupungin hal-lintokunnat ja liikelaitokset tar-joavat hyviä kesätyö- ja harjoit-telupaikkoja. Näitä paikkoja voi hakea oulun kaupungin verkko-sivujen, esimerkiksi Työpörssin, kautta, kertoo suunnittelija seija Mustonen.
etsivällä nuorisotyöllä pyritään löytämään ”koulupudokkaat” ja ohjaamaan heidät takaisin kou-lutuspolulle tai työelämään. Pidempään työttöminä olleita 

nuoria kaupunki ohjaa esimer-kiksi työelämävalmennukseen ja oppisopimustyösuhteisiin.− kaupunki tekee yhteistyötä yhdistysten kanssa maksamalla näille muun muassa oppisopi-mustukea ja kuntalisää nuorten työllistämiseksi. Lisäksi se tukee nuorten työllistymistä yrityk-siin seinättömän pajatoiminnan kautta, Mustonen sanoo.NettiNappi-verkkopalvelussa nuoret saavat verkon välityksellä neuvontaa ja ohjausta työllistymi-seen liittyvissä asioissa. Henkilö-kohtaista ohjausta kasvokkain tar-joaa Byströmin nuorten palvelut.uusia työpaiKKoja
Työllisyydenhoidon oulun mal-lin päätavoitteisiin kuuluu myös rakennetyöttömyyden vähentä-minen. keskeisiä keinoja tavoit-

teen saavuttamiseksi ovat muun muassa työllistäminen kaupungin työtehtäviin, oppisopimuskoulu-tus, järjestöjen tukeminen työllis-tämisessä sekä kuntouttavan työ-toiminnan järjestäminen. Uusia työpaikkoja luodaan yrit-täjyyttä edistämällä: Business-oulun asiantuntijat palvelevat yrittäjää niin liiketoiminnan käyn-nistämisessä, kehittämisessä, kasvattamisessa ja kansainvä-listymisessä. 

Lue lisää  
BusinessOulusta

työvoiMaohjaajaN ja aMMatiN- 
valiNtapsykologiN palvelut 
oulun seudun Te-toimiston työntekijät 
ohjaavat alle 25-vuotiaita nuoria työnhakuun 
ja työllistymiseen sekä ammatinvalintaan liit-
tyvissä asioissa.

terveys
Terveydenhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoi-
taja ovat työttömien nuorten apuna tervey-
teen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa.

talous ja toiMeeNtulo
sosiaaliohjaaja neuvoo ja ohjaa nuoria talou-
teen ja toimeentuloon liittyvissä asioissa.

NuorteN kriisityö ja 
velkaNeuvoNta
kun nuorella on tarvetta keskustella luotet-
tavan aikuisen kanssa, kriisityöntekijä aut-
taa. velkaneuvonnassa nuoria opastetaan 
velka-asioissa.

kriisityöntekijän ja velkaneuvojan 
päivystysajat:
www.nettinappi.fi/bystrom

atk-laitteet, oleskelutilat,  
kokoushuoNe ja Bysis
Nuorten käytössä on tietokoneita, tulostin, 
skanneri, kopiokone, tietomateriaalia ja päi-
vän lehti. oleskelutiloissa voi viettää aikaa 
ja kokoushuone on varattavissa omalle ryh-
mälle. kaikki maksutta! alle 18-vuotiaiden 
Nuortenkahvila Bysis on avoinna tiistaista 
lauantaihin.

Byströmin talo sijaitsee oulun keskustassa 
osoitteessa Hallituskatu 5a.

Tule käymään!

harine = tavoite, tarkoitus, aikomus
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TeksTi MiNNa väNskä ja Päivi BriNk  
kUva raUNo MaLiNeN

oulu tarjoaa  

monipuolisia 

retkeilymahdollis
uuksia 

luonnon helmaan 

kaipaaville
.

o
ulujokilaakson Tervareitistö alkaa san-
kivaarasta, oulujoen pohjoispuo-
lelta. kaiken kaikkiaan noin sadan 
kilometrin pituinen reitti perehdyt-
tää oulujokilaakson kulttuu-

rihistoriaan ja kertoo oulujoen reitin 
yhden tärkeimmän kuljetustavaran, 
tervan, tarinan. Reitti kulkee sanki-
vaarasta Muhoksen ja utajärven kautta 
Rokualle. kosteimmat paikat on varus-
tettu pitkospuilla eli varpaat pysyvät kui-
vina vaelluskengissä, kesällä pärjää lenkkitos-
suillakin. Reitillä on useita laavuja ja nuotiopaikkoja 
polttopuineen ja ruokailukatoksineen. kallioselän 
kämppä oulun ja Muhoksen rajalla on vapaasti kaik-
kien retkeilijöiden ja hiihtäjien käytössä, myös sauna 
on lämmitettävissä.

Pilpasuon luontopolku (7 km:n reitti) on suosittu 
ja monelle juuri sopivan mittainen. siellä on hyvät 
nuotiopaikat ja laavu. aava, suojeltu suo houkutte-
lee lintuja. kesäisin suolla pesii kurkiperhe. 

korpilammen ympäri kiertävä Sanginjoen riis-
tapolku on yksi oulun seudun hienoimmista luon-
topoluista. kahden kilometrin pituisen reitin var-
rella esitellään riistanhoitotapoja. Luontopolku 
on hyvässä kunnossa, sillat ja pitkospuut on juuri 
uusittu. Riistapolku sopii hyvin myös lasten kanssa 
kierrettäväksi.

sanginjoen pohjoispuolella on Isokankaan luon-
nonsuojelualue, jossa on 10 kilometrin retkeilypolku. 
sanginjoen retkeilyalueella sijaitsee myös Lemmen-
polun virkistyskalastuspaikka, jonne oulun kau-
punki istuttaa kirjolohta ja taimenta onkijoita varten.  
alueella on seitsemän nuotiopaikkaa, joten kannat-
taa ottaa tulitikut ja kuivat sytykkeet mukaan. 

latu kunnossa, 
luistelukenttä jäässä?
oulun seudun latujen ja luistelukenttien 
kunto selviää reaaliaikaisesta kunnos-
sapidon seurantajärjestelmästä. Lähes 
reaaliaikainen näkymä ladusta, luistelu-
kentästä tai kuntoradasta välittyy kotiko-
neelle otos-kameran ottamasta kuvasta.

www.ouka.fi/liikunta

Patikoi kesällä,  

hiihdä talvella!

 ristiiN
 

rAstiiN

oulun seudun ulkoiluretkikartat: 
www.ouka.fi/liikunta

taamoa = kulkea, vaeltaa

kArtAllA
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Meet the new Oulu
as of january 2013, the city of oulu will become 
the fifth largest city in Finland after uniting forces with 
the surrounding municipalities of haukipudas, kiiminki, 
oulunsalo and Yli-ii. new oulu’s advantage over the 
other large cities in Finland is its young age structure: 
the average age of new oulu will be under 35, which is 
about six years less than in the country as a whole.
area 3 029 km²
population 186 000
foreign population 3 781 persons of 116 different 
nationalities 
native language other than finnish,  
swedish or sami 4 568

(Statistics from 2010)

TexT HeiNi saNTos

New  
iN 
towN?
Getting comfortable in a new 
environment is often easier said 
than done. surrounded by new 
faces and unfamiliar places, the 
best way to get integrated is to go 
out and be active, and say your 
questions out loud.

oulu10 is as close as the nearest phone! 
physically in downtown oulu, the public 
service desk provides advice on a wide range 
of matters related to the services offered by 
the city. housing issues, fishing and parking 
permits, tickets to the city theatre or oulu 
symphony, general information about social, 
healthcare and well-being services, or bro-
chures, maps and flyers on different events, 
places and activities. You name it, oulu10 
most likely knows something about it.

in addition to the regular service being 
available in Finnish or english, native lan-
guage advisors also help customers in Chi-
nese, Russian, turkish and thai.

Oulu10 -services
torikatu 10 
tel: +358 8 558 558 00
email: oulu10@ouka.fi 

opening hours
Mon–thu 8.00–17.00
Fri 8.00–16.00
(summer Mon–Fri 8.00–16.00)
Check out the hours for native  
language advisors online at  
www.ouka.fi/english/general/oulu10.htm

last autuMn the settlement 
Friendship house moved under the 
same roof with the city’s interna-
tional activity centre in villa victor. 
the spacious villa is located near the 
city centre, and it has a lot of histori-
cal and architectural value.

the building holds a vibrant and 
multi-national environment. the 
two organizations offer language 
courses, information sessions on liv-
ing in Finland, cultural festivities as 
well as clubs and trips. You can also 
meet cultural mediators or order 
them to your working place. activi-
ties are open for all – Finns and for-
eigners alike.

Don’t forget to check out the 
upcoming events – including parties 
– that take place on a weekly basis!

Villa Victor
kirkkokatu 54
opening hours 
Mon-thu: 8.00–20.00
Fri: 8.00–18.00
sat: 12.00-18.00
sun: closed / open only by 
appointment

www.ouka.fi/villavictor/english
www.ystavyystalo.fi

youth services
Immigrant 
NettiNappi

integration into Finnish society 
takes time, and your best tools are 

active participation and embracing the 
new language and culture. nettinappi is 
a helpful website that provides informa-
tion on living in a Finnish society aimed 
at youth.

www.nettinappi.fi/immigrant

Easy  
crossing

the goal of the Mano project is 
to simplify the educational and 

career paths of immigrants between 16 
and 25 years of age, and to develop the 
cooperation between different second-
ary level organizations. efficient coun-
selling between different stages of edu-
cation decreases the risk of dropping out 
or becoming excluded from the society.

Did you know that Mano is spanish 
and means ”a hand” or ”a direction”? the 
goal of our counselling is to find a direc-
tion in life for a young person.

www.ouka.fi/mano

Get started with 
a business

time to release your inner entre-
preneur? take a look at www.

businessoulu.com for a business plan-
ning guide, financing options and other 
important information, or set up a 
meeting with personal advisor. Coun-
selling is available in english for start 
ups and business acceleration.

Kiddies taken 
care of

Families in need for day care serv-
ices should apply at least four 

months before the desired beginning 
date. the city’s day care unit provides 
help with applying to both public and 
private day cares through email (paiva-
hoidonpalveluohjaus@ouka.fi) or tele-
phone (+358 8 5584 5300). the online 
application can be filled out at www.
oulu.com/health/daycare.

Children ages seven and up have 
the right to free basic education near 
their home. oulu international school 
is open to all basic education students, 
who benefit from international pro-
grammes and are capable of learning in 
english.

For more information about enrolling 
in school, contact the city’s Department 
of education, or go to www.ouka.fi/
english/school. 

oulu international school’s website is 
www.oulu-ois.com.

enGliSH PaGeS

Stop by Byström’s

Byström’s house is a place where youth, both locals and 
immigrants, can get the all help from one place. You can 

schedule a meeting or just drop by to talk about life manage-
ment issues concerning for example health, drugs, sports, free 
time, housing, financial issues, or finding schools or work. advi-
sors with stand-by hours assist in case of personal emergencies.

Youth café Bysis is for youth under 18 years old, and it oper-
ates in the same building.

hallituskatu 5
tel: +358 50 599 2293 
email: nappi@ouka.fi

Come visit us at

the city of oulu is well prepared for 
your arrival. on this page you can find dif-
ferent services that can be useful in learn-
ing the way of life in you new hometown. 

practical websites

www.ouka.fi/english

www.infopankki.fi

www.lifeinfinland.fi

Smiley faces at the Villa Victor housewarming 

party in November 2011.

Activate your 
international 

relations

Oulu10 deals a full hand 
of information
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– Kannattaa tutustua tuomiokirkkoon, 
kauppatoriin kesällä, museoihin ja 
Turkansaaren miljööseen. Uudella 
Rotuaarilla tykkään esiintymislavasta ja sen 
ruosteisuudesta. Kivetys voisi olla tummempi.
Aila (58)

Te
ksTi

 H
ei

Ni s
aNTo

s k
Uva

T 
Päiv

i r
üCkerKiv

is
ydän

  

pum
ppaa 

elo
a K

esK
ust

aan

syk
sy

llä
 va

lm
ist

un
ut

 r
ot

ua
ar

i o
li 

va
st

a 
lä

ht
öl

au
ka

us
 

ke
sk

us
ta

n 
ke

hi
ttä

m
isp

ro
je

kt
ill

e,
 jo

nk
a 

ta
vo

itt
ee

na
 o

n 

ke
sk

ie
ur

oo
pp

al
ai

st
yy

lin
en

, l
äm

m
in

he
nk

in
en

 k
äv

el
yk

es
ku

st
a.

 

se 
ed

el
lyt

tä
ä 

ku
ite

nk
in

 p
ys

äk
öi

nn
in

 si
irt

ym
ist

ä 
m

aa
n 

al
le

.

k
untaliitosten myötä kasva-
vassa kaupungissa ydinkes-
kustan vaatimukset koros-
tuvat entisestään. suun-
taviivat tulevalle kehityk-

selle löytyvät vuonna 2010 valmistuneesta 
keskustan kehittämisen loppuraportista. 
Raportin ytimessä on maanalaiseen kallio-
tilaan suunnitteilla oleva keskitetty pysä-
köintiratkaisu, kivisydän.

– Lähtökohta on, että ydinkeskus-
tan maanpäälliset tilat saadaan ihmis-
ten käyttöön ja pysäköinti siirtyy maan 
alle, sanoo projektipäällikkö Juha Isoher-
ranen oulun kaupungin yhdyskunta- ja 
ympäristöpalveluista.

kivisydämen rakennuttajan, oulun 
pysäköinti oy:n toimitusjohtaja Lauri 
Manninen tähdentää, että kivisydän vai-
kuttaa keskustan viihtyisyyteen monella 
tavalla. se mahdollistaa paremman saavu-
tettavuuden henkilöautolla, laajemman 
kävelykatualueen, hyvät julkiset yhteydet 
ja pyörätiet sekä kattavat kaupalliset pal-
velut – unohtamatta uusien työpaikkojen, 
verotulojen ja muiden välillisten tuottojen 
tuomaa hyötyä. se on edellytys koko elävän 
keskusta-alueen kehittämissuunnitelmalle.

satojen autopaiKKojen vaje
tavoitteena on rakentaa keskustan alle 
varattuun kalliotilaan 900 uutta auto-
paikkaa, kortteleiden huoltotilat ja väes-
tönsuoja. kivisydämen rakentaminen on 
tarkoitus aloittaa kulkuyhteyksien osalta 
hallituskadun ja uudenkadun risteyksestä 
sekä autorannan pysäköintialueelta kesällä 
2012. vuoden 2013 aikana päästäneen aloit-
tamaan tunnelilouhinta, jolloin työmaa siir-
tyy maan alle. tarkemmat suunnitelmat 
julkistetaan lopullisen toteuttajan selvittyä 
maaliskuun 2012 alussa.

keskustan alueella on jo ennen lisära-
kentamista useiden satojen rakentamat-
tomien autopaikkojen patoutuma. uusien 
korttelihankkeiden myötä tarve lisääntyy 
ainakin 400 autopaikalla.

– keskitetyssä pysäköintilaitoksessa tyh-
jien paikkojen löydettävyys on huomatta-
vasti parempi kuin jos alueella olisi monta 
pientä pysäköintilaitosta. näin myös käyt-
töaste saadaan paljon korkeammaksi, iso-
herranen selventää.

viihtyisyyttä ja palveluita
keskustan katuja, toreja, puistoja ja kortte-
leita kehitetään kautta linjan houkuttele-

vammiksi ajan-
viettopaikoiksi. 
visioissa puikke-
lehtivat termit elämän 
lanka ja elämysten ketju. 

– elämän lanka on nauha-
mainen kaupan ja palveluiden ketju, joka 
kulkee hallituskatua myötäillen Raksilasta 
torinrantaan. elämysten ketju puolestaan 
tarjoilee kulttuuria ja palveluita huuhka-
japuistosta Raksilan kautta keskustan läpi 
pikisaareen ja sieltä vielä hietasaareen, iso-
herranen kertoo.

Rautatieaseman korvaa tulevaisuu-
dessa Matkakeskus, joka tarjoaa nykyistä 
laajemmat palvelut: ratahallintokeskuksen 
tarvitsemien palveluiden lisäksi rakenne-
taan kokonainen kauppakeskus sekä erilli-
nen pysäköintilaitos Rautatienkadun alle. 
Matkakeskuksen rakentamisen edellyttä-
mässä aikataulussa tehdään myös Rauta-
tienkadun peruskorjaus ja liikennejärjeste-
lyiden parantaminen, ja ympäristöön lisä-
tään tiloja kaupan, asumisen, kulttuurin ja 
urheilun tarpeisiin. 

Ajankohtaista tietoa keskustan 
kehittämishankkeista löytyy osoitteesta

www.ouka.fi/kaupunkikeskusta 

rotuvaari, rotuaari = jalkakäytävä

”Enää eivät 
kenkien 

korot takerru 
mukulakivien  

väleihin.”
Laura (30)

Korkojen kopsetta  
uudella Rotuaarilla*
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oululaisten suosittu ulko-olohuone 
rotuaari on oulun sydän. kävely-
katu peruskorjattiin kesän 2011 ai-
kana, ja se laajenee lähitulevaisuu-
dessa synkronoidusti korttelihank-
keiden kanssa. oulu-lehti jututti  
rotuaarilla kulkeneita oululaisia: 
Mitä vierailukohteita suosittelisitte 
juuri ouluun muuttaneelle ihmisel-
le? entä mitä mieltä olette uudesta 
rotuaarista?

– Olen itse aika tuore oululainen, ja 
olen täällä kiinnittänyt huomiota 
kulttuuriin ja tapahtumiin. 
Uudistunut Rotuaari on entistä 
avarampi ja tilavampi, ehdottomasti 
muuttunut hyvään suuntaan.
Juha (20)

– Muutin itse nelisen vuotta sitten 
ouluun, ja nallikari oli minulle kova 
juttu. taidegalleria on myös kiva. 
Rotuaari on muuten ihan kiva, mutta 
en kauheasti tykkää kivetyksen vaih-
tuvista väreistä. Minusta se voisi olla 
yksivärinen.
Pihla (18)

– torinrannassa on kesäisin kiva käydä syö-
mässä. Myös turkansaaren ulkomuseo on 
hieno. siellä voi kesäisin seurata vaikka ter-
vanpolttoa ja muutenkin tutustua vanhoi-
hin perinteisiin. uusi Rotuaari on paljon siis-
timpi kuin aikaisempi.
Esa (32) ja Katja (34)

”Tavoitteena on 
rakentaa keskustan alle 
varattuun kalliotilaan 

900 uutta autopaikkaa, 
kortteleiden huoltotilat 

ja väestönsuoja.”

– Jokaisen ouluun tulevan pitäisi käydä kävelemässä 
hietasaaren rantatiellä. se on erittäin kaunista oulua 
vanhoine puutaloineen. Ja tietysti suosittelen nalli-
karia. siellä oulun merellisyys tulee esiin. Myös aino-
lan puistossa tulisi käydä. uusi Rotuaari on muuten 
hyvä, mutta se kaipaisi vanhaa kuuranhallaa eli toisin 
sanoen ihmistä, joka tekisi sen eläväksi.
Raimo (70)

oulun pysäköinti oy louhii ydinkes-
kustan kallioperään modernin pysä-
köintilaitoksen, joka on kaupungin 
elinvoimaisen keskustan kehittämisen 
mahdollistaja, sen sydän.
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raatin liikuntakeskus 
oulun keskustan pohjoisku-
peessa kätkee sisälleen suo-
situn uimahallin sekä hyvin 
varustetun kuntosalin ja liikun-
tasalin. raatin stadion ja har-
joituskenttä sen sijaan näkyvät 
kauemmaksikin.

raatin stadion on yleisurhei-
lun ja jalkapallon pääpaikka, 
stadionilla on luonnonnurmi 
juuri yleisurheilun takia. stadi-
onilla on järjestetty myös Lik-
kojen Lenkki ja extreme run 
-urheilutapahtumat.

kesäiltaisin yleisurheiluseu-
rat harjoittelevat stadionilla 
ja harjoituskentällä, mutta 
aamusta iltapäivään ne ovat 
kuntalaisten käytettävissä, 
veloituksetta. Luonnonnurmi-
kenttä on varattu oululaisille 
edustustason jalkapallojouk-
kueille. Talvisin stadion on 
vähäisellä käytöllä, sillä luon-
nonnurmikenttä ei kestä jäädy-
tystä. sen sijaan  keinonurmi-
selle harjoituskentälle jäädyte-
tään luistelurata.

KoKeMuKsia KaiKille
Urheilutapahtumien lisäksi 
stadionilla järjestetään myös 
muita tapahtumia, mikä huo-
mioitiin muutaman vuoden 
takaisessa saneerauksessa. 

esimerkiksi stadionkonsert-
teihin varaudutiin sähköliit-
tymillä, ja kentän radoilla voi 
ajaa rekka-autolla. Hankinta-
listalla ovat vielä nurmenpeit-
tosuojalevyt, joita erilaisten 
tapahtumien järjestäjät voisi-
vat lainata.

Monipuolisten tapahtumien 
tarjoaminen mahdollistaa sen, 
että yhä laajempi käyttäjä-
kunta saisi kokemuksia raatin 
liikuntakeskuksesta. vuosita-
solla kävijöitä on noin 400 000 
– 500 000.

– Toiveena on, että raatin 
stadion olisi Pohjois-suomen 
suurimman rokkitapahtuman, 
Qstockin, pääpaikkana kesällä 
2012, jolloin tapahtuma täyt-
tää kymmenen vuotta. Toinen 
esiintymislava olisi tuolla har-
joituskentän puolella, liikun-
taviraston isännöitsijä jari 
leviäkangas kertoo.

Yleisurheilukisoissa tai 
jalkapallo-otteluissa raa-
tin stadionille mahtuu 
noin 5 000 katsojaa. suu-
ren luokan konserttiin 
stadion vetää noin 20 000 
– 30 000 katsojaa. 

TeksTiT jUssi MoiLaNeN ja MiNNa väNskä  
kUvaT jUHa sarkkiNeN, kiMMo räisäNeN, Päivi rüCker

Palkittu lautailijoiden

PARAT I I S I

N
äkymä hovinsuon liikuntapuis-
tossa on kuin rullalautaeloku-
vasta: aurinko helottaa ja rulla-
lautailijoita, potkulautailijoita 
ja BMX-pyöräilijöitä on puis-

ton täydeltä, vaikka kello on vasta kaksi iltapäi-
vällä. käyttäjiä on alakoululaisista aikuisiin mie-
hiin. nuoremmat potkulautailevat ja pyöräile-
vät, vanhemmat skeittaavat.

hovinsuon skeittipuistoon tullaan skeittaa-
maan ympäri maata, Rovaniemeltä ja aina hel-
singistä asti. vierailijat viipyvät koko päivän,  
elleivät toisenkin.

– käyttäjämäärät mitataan sadoissa päivit-
täin, oulun kaupungin vs. liikuntajohtaja Niina 
Epäilys hymyilee. 

hovinsuolla eritasoiset lautailijat on huomi-
oitu, mutta puisto toimii hyvin myös kokonai-
suutena. se on valettu betonista, sillä vanerista 
rakennettu skeittipuisto olisi vaatinut huomat-
tavasti enemmän kunnossapitoa.

– puistossa on kolme erilaista aluetta: 
60–80-luvun tyyliset poolit, perinteinen pyra-
midimaailma ja nykyajan tarpeita vastaava 
katuskeittausalue. kaikille on tarjolla jotakin, 
puiston pääsuunnittelija, arkkitehti Henri Kan-
gas kertoo.

Käyttäjät suunnittelun 
lähtöKohtana
puistoa alettiin suunnitella jo vuonna 2003, jol-
loin kangas oli vielä  rullalautaileva arkkitehti-

"Hovinsuon 
skeittipuistoon 

tullaan skeittaamaan 
ympäri maata, 

Rovaniemeltä ja aina 
Helsingistä asti."

opiskelija. oulun kaupungin liikuntavirasto 
määritteli rakennuspaikan. suunnittelun 
pohjaksi kangas konsultoi oulun Rullalau-
tailijat ry:n jäseniä, joihin hän itsekin kuu-
luu. samaan aikaan Yhdysvalloissa kehitet-
tiin ensimmäisiä katuympäristöä imitoivia 
skatepark-konsepteja, joista kangas ammensi 
ideoita.

– ajatukset, joita heillä oli siellä, olivat 
samoja kuin mitä minulla oli täällä. katsoin 
mielenkiinnolla, mitä he olivat tekemässä, kan-
gas kertoo. 

tavoitteena oli toteuttaa skeitti-
puisto, joka vastaa rullalautailijoiden 
todellista tarvetta ja joka voidaan 
toteuttaa vaiheittain. ensimmäi-
nen rakennusosa oli tosikatu, 
joka oli suunnitelman avain-
kohta. sen jälkeen rakennet-
tiin kaaret, pyramidit, boxit, 
poolit, bankit, kurbit ja railit.

kokonaisuudessaan puisto 
valmistui vuonna 2007. kan-
gas on iloinen, että se on aktii-
visessa käytössä ihan oikeasti – 
eikä kaunis ainoastaan paperilla.

vuoden liiKuntapaiKKa 2011
viime vuonna hovinsuon skeittipuistolle myön-
nettiin vuoden liikuntapaikka -titteli, joka jaet-
tiin valtakunnan tasolla seitsemännen kerran, 
ensimmäisen kerran ouluun. voittajan valitsee 

vuosittain työryhmä, jonka muodostavat valtion liikun-
taneuvoston rakentamisjaoston puheenjohtaja ja ope-
tus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentami-
sesta vastaavat viranhaltijat. työryhmä painottaa valin-
nassaan kohteen käyttökelpoisuutta, kestävyyttä ja kor-
keaa laatua.

– hovinsuon saama tunnustus osoittaa, että nuorten 
omaehtoista liikuntaa pidetään tärkeänä, arvioi epäilys.

hovinsuon liikunta-aluetta kehitetään edelleen. 
sinne ollaan rakentamassa dirt-pyörärataa temppu-
pyöräilylle, joka yhdistää maastopyöräilyä ja temppu-
pyöräilyä. Myös hollihakaan ollaan rakentamassa uutta 
liikunta-aluetta.

haastattelun jälkeen kangas jää vielä lautailemaan 
tunniksi, ennen kuin hakee lapsen tarhasta. kolmevuo-
tias poikakin lautailee jo, mutta tarvitsee vielä isänsä 
tukea pysyäkseen pystyssä. 

Raatin stadion – areena 
monille tapahtumille

Hovinsuon skeittipuisto on 
valettu betonista.

oulun kaupungin kaikkien  
liikunta-paikkojen varaus-
tilanteen voi katsastaa  
WebTimmi -palvelusta:  
www.ouka.fi/liikunta/
vuorovaraus

häiskä = kiva, hauska
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TeksTi Pia vUoLTeeNaHo kUvaT Marko TörMäNeN

siili soi

Lastenmusiikkiduo soiva siili on oulun vuoden 
taiteilija 2012. Musiikillaan kaksikko tuo esiin 

oululaista lastenkulttuuria ja välittää hyvää oloa 
koko perheelle.

Vuoden taiteilija -nimitys on Oulun kaupungin tapa 
tukea oululaista kulttuuria. Sillä tehdään tunnetuksi 

valituksi tulleen taiteilijan edustamaa taiteenalaa. Vuo-
den taiteilija valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, 

jolloin sen sai tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunula.

m
arraskuisena keski-
viikkoiltana tunnelma 
kulttuuritalo valveella 
on innostunut. valve-
salin katsomossa pienet 

yleisön jäsenet juoksentelevat penkkiri-
viltä toiselle. osa on jo rauhoittunut pai-
koilleen istumaan. alkamassa on soivan 
siilin kaverikonsertti. 

pian lavalle ilmestyykin soiva siili 
-duo eli Markus Lampela ja Kyösti Sal-
mijärvi sekä tämän iltainen kaveriartisti, 
ilmakitaransoiton mm-kisojen perustaja 
ja ideologi Jukka Takalo. Keikan aikana 
soittimet vaihtelevat kitarasta säkkipil-
liin ja laulujen aiheet kadonneesta kauko-
säätimestä rauhan rakentamiseen Martti 
Ahtisaaren avulla.

– lavalle saa tulla tanssimaan aina 
kun haluaa, lampela kehottaa, ja moni 
lapsi innostuukin pyörähtelemään lavalle.

tunnelma on rento ja välitön, lapset 
saavat nauttia musiikista vapaasti omalla 
tavallaan. 

päiväKodista se alKoi
soivan siilin taival alkoi 90-luvun alussa 
lampelan ja salmijärven työskennellessä 
samassa päiväkodissa. ensimmäisen var-
sinaisen keikkansa varhaiskasvattajakak-
sikko soitti vuonna 1995. myös tuolloin 
paikkana oli valve.

– valvetta ei voi kehua liikaa – tämä 
on soivan siilin henkinen koti, salmi-
järvi toteaa.

“Oulusta löytyy 
paljon tasokasta 

lastenkulttuuria – 
olkaa kiinnostuneita 
ja tarjotkaa lapsille 

vaihtoehtoja.”

hyvää mieltä

Marja kanervo: 
piha, 2009
oulu10,  
Hallituskatu 6–8

tilataideteos Piha linkittyy ouluun ja 
sen historiaan. se integroituu täysin 
virastotalo oulu 10:n arkkitehtuuriin: 
se jatkuu ulkoa sisään tai päinvastoin 
– riippuen sitä, mistä sitä katsoo. 
pääaulan ja piha-alueen laatoituksen 
lomassa kulkee käsin ladottu mukula-
kiveysalue, johon on ulkona kylvetty 
kuivan paikan kasvien siemeniä.

TeksTi aNNa-riikka HirvoNeN ja MiNNa väNskä

suuNNistA 
tAiteeseeN

oulussa on paljon tutustumisen arvoista julkista 
taidetta. kierrä oulu-lehden taidesuunnistusreitti ja 

tutustu samalla uuteen kotikaupunkiisi.kaarlo Mikkonen: 
toripolliisi, 1987
kauppatori

pronssinen Toripolliisi-veistos sei-
soo kauppatorilla. teoksen nimi viit-
taa torilla vuosina 1934–79 toimi-
neeseen kolmeen toripoliisiin, joi-
den tehtävänä oli valvoa alueen kuria 
ja järjestystä. toripolliisi rahoitet-
tiin kansalaiskeräyksellä ja se pal-
jastettiin vuonna 1987. toripol-
liisi on yksi oulun suosituimmista 
valokuvauskohteista. 

sanna koivisto: 
ajaN kulku, 2005
Maria silfvanin puisto

Ajan kulku -veistos Maria silfvanin puistossa, oulun 
kaupungintalon torikadun puoleisella seinustalla, ker-
too oulun historiasta ja kaupungin tarinasta ihmisten 
kautta. kokonaisuus muodostuu 32 punagraniittijalustan 
päällä olevasta pronssisesta pienoisveistoksesta. kaval-
kadin aloittaa Ruotsin kuningas kaarle iX, joka perusti 
oulun vuonna 1605. vuosisatoihin ja -kymmeniin mah-
tuu niin tervatynnyrinpyörittäjää, hienostorouvaa kuin 
timpuriakin. viimeisenä istuu tulevaisuuteen tähyävä 
”Martti-poika”, joka on saanut talvisin päälleen tunte-
mattomaksi jääneen huolehtijan tekemät villavarusteet, 
muun muassa kaulahuivin. teos on oulun kauppakama-
rin lahja 400-vuotiaalle oululle.

Maija louekari: 
kasvihuoNe, 2011
Ympäristötalo,  
solistinkatu 2

Lasitaideteos Kasvihuone löytyy upo-
uuden Ympäristötalon ala-aulasta. 
teoksessa visuaaliseen maailmaan 
yhdistyy myös aivan viimeisin tek-
niikka, digitaalisesti lasipintaan prin-
tatut ihmishahmot ovat luonnollisen 
kokoisia. osa puu- ja kasviaiheista on 
suurennettu. kuviot on luotu yksi-
löllisesti jokaista lasia varten, ja teos 
toimii hienovaraisena näkösuojana 
aulan ja toimitilojen välillä. teoksen 
suunnitellut muotoilija Maija Loue-
kari on oululaissyntyinen.

reijo hukkanen: 
valo-ovi, 1997
oulun tuomiokirkko

Yksi tunnetuimmista oululaisista 
nykytaiteilijoista, Reijo hukkanen, 
on tehnyt useita näyttäviä julkisia 
teoksia. niistä yksi on oulun tuo-
miokirkossa sijaitseva Valo-ovi. kau-
nis nykytaiteen teos ja arkkitehto-
ninen elementti johdattaa kulkijan 
sisälle kirkkoon. taiteilija on teoksen 
toteutuksessa ottanut hienosti huo-
mioon teosta ympäröivän historialli-
sen tilan, tunnelman ja käytön.
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oulun taidemuseo sai suomen kuvataidejärjestöjen Liitolta 
(skjL) valtakunnallisen %-merkin prosenttitaiteen edistämisestä 

oulun kaupungissa. oulun kaupunki on panostanut julkiseen 
kuvataiteeseen ja erityisesti prosenttiperiaatteeseen vuodesta 

2001 lähtien. Tavoitteena on luoda omaleimainen, viihtyisä ja 
virikkeellinen elinympäristö.

Tutustu ProsenttitaideGalleriaan:  
prosenttitaide.ouka.fi/ taiteelle

soivan siilin työskentelytapa on 
moninainen. Keikkailun ohella salmi-
järvi ja lampela toteuttavat työpajoja ja 
ovat mukana lasten kanssa työskentele-
vien aikuisten kouluttamisessa. myös eri-
laiset yhteistyöprojektit ovat kaksikolle 
ilmiselvästi mieluisia. soiva siili on ollut 
mukana poikkeuksellissakin kokoon-
panoissa: siilit ovat esiintyneet yhdessä 
muun muassa oulu sinfonian kanssa ja 
vastaavia yhteistyöprojekteja on nytkin 
näköpiirissä. salmijärvi ja lampela mää-
rittelevät kuitenkin duona soittamansa 
päiväkotikonsertit yhä soivalle siilille tyy-
pillisimmiksi keikoiksi. 

– suuret, poikkeukselliset keikat eivät 
missään nimessä vähennä pienten keik-
kojen arvoa, vaan päinvastoin korostavat 
sitä, siilit painottavat.

hyvinvointia 
lastenKulttuurista
valinta vuoden taiteilijaksi on hatun-
nosto paitsi soivalle siilille, myös oululai-
selle lastenkulttuurille laajemmin. myös 
kaksikko itse pitää lastenkulttuurin esiin 
tuomista tärkeänä.

– Haluamme olla mukana kertomassa, 
että laadukas lastenkulttuuri on parhaim-
millaan osa perheiden hyvinvointia, lam-
pela tiivistää.

Konsertti valvesalissa on lopuillaan. 
tunnelma keikalla on iloinen ja rento vii-
meiseen kappaleeseen saakka. “Kato tai-
vaalle, ota rennosti”, laulaa trio ja koko 

yleisö taputtaa mukana laulun tah-
dissa. innokkaimmat tekevät lavalla 
piruetteja. Hetkeen tiivistyy loista-
vasti siilien oma toive musiikkinsa 
suhteen.

– Haluamme korostaa elävän esi-
tyksen voimauttavaa vaikutusta ja 
kannustaa perheitä katsomaan live-
esityksiä. populaarikulttuuri pyrkii 
jatkuvasti lyhentämään lapsuutta, ja 
siksi kehottaisimmekin vanhempia 
ylipäätänsä olemaan kiinnostuneita 
lastensa kuuntelemasta musiikista. 
oulusta löytyy paljon tasokasta las-
tenkulttuuria – olkaa kiinnostuneita 
ja tarjotkaa lapsille vaihtoehtoja, sii-
lit kehottavat. 
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Kulttuuritalo Valveen kaverikonsertissa 
esiintyivät Jukka Takalo (vas.) ja Soiva Siili 
eli Markus Lampela ja Kyösti Salmijärvi.

heistellä = kuljeksia huolettomasti, astella
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Pyöräile oulussa!
oulu ansaitsee nimen pyöräily-
kaupunki, sillä oulussa pyöräil-

lään ympäri vuoden. Pääpyörärei-
tit hoidetaan talvisin samoin kri-

teerein kuin pääväylät. kävely- ja 
pyöräilyteitä on kaiken kaikkiaan 
noin 600 kilometriä, ja joka vuosi 

uutta pyörätietä rakennetaan  
noin 20 kilometriä.

Pyöräilykaupungiksi oulu ei 
ole tullut itsestään, vaan siihen 

on päästy yhteistyössä usean eri 
hallintokunnan kesken. oulussa 

on luotu lihasvoimin liikkumi-
selle vetovoimaiset olosuhteet, 

jotka tukevat terveellisiin liik-
kumisvalintoihin kannustavaa 

arkiympäristöä.

oulun seudun liikennetiedon 
oulunliikenne.fi-palvelusta löyty-
vät muun muassa kaikki kevyen-
liikenteen väylät. Pyöräilykartan 
voi hakea maksutta esimerkiksi 

oulu10:stä tai tilata tekstiviestitse  
(katso tilausohjeet sivulta 23).

kaikki oulun seudun  
liikennetiedot:  

www.oulunliikenne.fi 

len syntynyt täällä Yli-iin karja-
lankylässä. tämä on kaunis kylä, 
kylä joen varrella. täällä on suu-
ria navetoita, joissa on karjaa sata-

määrin. Maitoauto käy täällä tiuhaan, ja on 
täällä lihatilojakin. kun täällä ajelee kesäai-
kaan, näkee mukavaa maisemaa, kun leh-
mät ovat laitumella. Meillä on täällä kylätoi-
mintaa, karjalankylän kuohu ry. perustettiin 
vuosi sitten. siinä on mukana nuoria toimi-
joita, kylätaloksi ostettiin vanha urheiluseu-

ran talo. taloa on siistitty ja kunnostettu reip-
paalla meiningillä. 

nyt justiinsa tänne karjalankylään nousee 
uusia taloja, niitä rakennetaan perheille. se 
on aivan ihana asia ajatella näin tulevaisuu-
den kannalta.

kyllä minä tästä paikasta tykkään ja sanon, 
etten täältä lähde, ennen kuin minut viiään.

Hilkka Männikkö, eläkeläinen
Asunut Yli-Iin Karjalankylässä koko ikänsä

Alppila, Oulu

artinniemellä on oma iden-
titeetti. alueella on paljon 
mansardikattoisia omako-
titaloja, jollaiseen mekin 

muutimme oulusta. emme tunteneet seutua 
entuudestaan, mutta saimme avoimen vas-
taanoton – kyläläiset tervehtivät kauppareis-
sulla. täällä on aikoinaan ollut paljon saha-
teollisuutta, ja tänne on tullut paljon laivoja 
ympäri maailmaa.

parasta Martinniemessä on luonnonlähei-
syys. kiiminkijoki kulkee haukiputaan ja Mar-
tinniemen läpi ja laskee perämereen ukkolan-
rannassa, joka on kurtinhaudan rantametsän 
yhteydessä.

kurtinhauta on suosittu ulkoilualue, kaik-
kien martinniemeläisten yhteinen metsäalue. 
pari vuotta sitten alueelle kaavailtiin raken-
nettavaksi taloja, mutta aktiivinen kansanliike 
sai muutettua kaavasuunnitelmia ja metsä säi-
lyi. ukkolanrannassa pidetään kesäisin Maaki-

nen Martinniemi -piknik. se on ilmaistapah-
tuma, jossa ovat esillä melkeinpä kaikki tai-
teenlajit: musiikkiesityksiä, kuvataidemetsä 
ja kirjallisuuskävely. tanssista lähtien ranta 
on täynnä pienimuotoisia esityksiä. olemme 
mukana järjestämässä tapahtumaa, ja siinä 
on mukava yhteen hiileen puhaltamisen fiilis.

Jyrki (49) ja Peipa (45) Mäki
Muuttivat Martinniemeen  
seitsemän vuotta sitten

Martinniemi, Haukipudas

hvenoja on lapsiystävällinen ja 
rauhallinen omakotitaloalue, 
jossa on myös rivitaloja. naapu-
rustomme lapset puuhailevat ja 

leikkivät yhdessä rivitalojen keskelle raken-
netulla pihalla. ahvenoja on suuren metsän 
reunassa, johon lapset voivat laajentaa reviiriä, 
kunhan kasvavat vähän isommaksi. ei tarvitse 
sitten lähteä notkumaan lähimmälle ostarille.

harrastan hiihtoa, maastopyöräilyä ja pol-
kujuoksua. täällä luonto ja mahdollisuudet 
harrastuksiini ovat lähellä: kuntoradat ja hiih-
toladut alkavat aivan kotimme nurkalta. tal-
vella voi laittaa sukset jalkaan omalla pihalla 
ja ”valahtaa” ladun varteen.

kuljen töihin keskustaan joko pyörällä tai 
juosten, vuoden ympäri. siinä mielessä täältä 

on inhimillinen matka keskustaan, noin kah-
deksan kilometriä. Myös vaimon työmatka 
yliopistolle on kätevä, pari, kolme kilometriä. 
alueella on kaksi päiväkotia ja elämäämme 
helpottaa huomattavasti, kun muksutkin jak-
savat itse pyöräillä tarhaan. emme halua käyt-
tää autoa ja voimmekin kaikki kulkea työ- ja 
päiväkotimatkat polkupyörällä.

ahvenojan tärkein maamerkki on hevos-
tallit. oululaiset eivät välttämättä tiedä, missä 
ahvenoja on, mutta kun sanoo, että se on 
siinä hevostallien vieressä, kuntoradan toi-
sella puolella, sen ne tietävät.

Tommi Kaukola (36), 
vaimo (32) ja lapset (3 ja 6)  
Muuttivat Ahvenojalle kaksi vuotta sitten

Ahvenoja, Oulu

Karjalankylä, Yli-Ii

Meri-Toppila, Oulu

eri-toppila on ker-
rostaloaluetta, 
toppilaan kuuluu 
myös vanha puu-

taloalue. se on miljöönä ihana, siellä 
on mukava käydä kävelyllä. tämä 
on monikulttuurinen ja hyvin rau-
hallinen asuinalue. olemme viihty-

neet täällä 10- ja 13-vuotiaiden las-
teni, miesystäväni ja koirieni kanssa 
hyvin, täältä on helppo kulkea 
harrastuksiin. 

parasta Meri-toppilassa on 
ehdottomasti ulkoilualue, jota sano-
taan kukkuloiksi. kun lapset oli-
vat pieniä, kukkuloille rakennettiin 

kivat leikkikentät, jotka ovat edel-
leen hyvässä kunnossa. kukkuloilla 
on hyvä ulkoilla myös koirien kanssa.

Minna Mäkinen (41)
Asunut Meri-Toppilassa  
yhteensä noin kuusi vuotta

uutin turusta 
ouluun opis-
kelemaan 
kauppatieteitä. 

kun katsoimme vanhempieni 
kanssa, mikä olisi hyvä paikka 
asua, päädyimme alppilaan: se 
on suunnilleen puolessa välissä 
keskustaa ja yliopistoa.

alppila on uusi, rauhallinen 
asuinalue, osa kerrostaloista 
on vielä rakenteilla. viihdyn 
täällä sijainnin takia. opiskeli-
jalle bussiyhteydet ovat tärkeät, 
jotta pääsee helposti kulkemaan. 

täällä on myös komeat maise-
mat lenkkeillä vaikkapa tuiran 
rannassa. 

alppilassa on myös tuiran 
sivupaloasema, jolla on historial- 
lista taustaa. se on saksalaisten 
toisen maailmansodan aikai-
nen upseerikerhorakennus, joka 
toimii nykyään paloasemana. 
se on historiallinen nähtävyys, 
jonka näyttäisin myös uudelle 
oululaiselle.

Maria Saunajoki (24)
Asunut Alppilassa vuoden

TeksTiT MiNNa väNskä kUvaT jUHa sarkkiNeN

sydämessä on aina pieni tila omalle, 
erityiselle asuinalueelle.

pikajalaka, villivaunu = polkupyörä
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Tilattavat esitteet / Brochures:

1. City-opas / kartta 
 (oulu city map)

2.  oulu – Guide 2012 
 -matkailuesite

2e.  oulu – Guide 2012 
 -travel brochure

2s.  oulu – Guide 2012 
 -reseguide

2d.  oulu – Guide 2012 
 -tourismus prospekt

2r.  oulu – Guide 2012 
 -туризм проспект 
3. Nallikari Camping/suomi

3e. Nallikari Camping/english

4.  Tietomaa

4e. science Centre Tietomaa

5. oulun sosiaali- ja terveys-
 palvelut (oulu social and 
  Health services)

6. Päivähoito oululaisittain 
 (Day Care services in oulu)

7. oulussa koulussa – 
 perusopetuksen opas

8. Nuorisopalvelut

8e. Youth services

9. Nuorten tieto- ja neuvonta-
 keskus Nappi

9e. Youth information and 
 Counselling Centre Nappi

10. kaupunginorkesterin ohjelma 
 (Programme for oulu  
 symphony orcherstra)

11. Teatterilehti Teatterioulu 
 (oulu City Theatre Brochure  
 Teatterioulu)

12. kulttuurilehti rumputus 
 (Culture News rumputus)

13. ouluon Magazine – lehti 
 oulun seudun matkailu- 
 tarjonnasta

14. oulun taidemuseo oMan 
 näyttelykalenteri

14e.  oulu Museum of art’s 
 exhibition programme

15. valveaika – kulttuuritalo 
 valveen tapahtumakalenteri  
 (ilm. 2 kk:n välein)

16. valveaika extra – Lasten ja 
 nuorten tapahtumat valveella

17.  verkkopalveluja käytössäsi/
 kirjastoesite (Library  
 services)

18. oulu-opiston opinto-opas ja 
 lukujärjestys (Courses and 
 Timetables offered at  
 oulu-opisto)

19. Liikuntapalvelut 
 (activity and sport services)

20. Pyörätiekartta

21. oulun luonnonsuojelualueet
 (Nature Protection areas in  
 oulu)

22. Turkansaaren ulkomuseo

23. koiraopas koiruuksia 
 (Guide for Dog owners)

24. Tietoa oulusta

24e. facts about oulu

25. Linja-auton reittikartta 
 (route Map for Buses)

26. oulun jäteopas 
 (Waste Management of oulu)

27. Pohjois-Pohjanmaan museo

28.  oulun veden asiakastiedote 
 H2oULU

28e.  oulu Waterworks Bulletin 
 H2oULU

kirjoita tekstiviesti esiTe 
x eTUNiMi sUkUNiMi kaTUo-
soiTe PosTi-ToiMiPaikka, jossa 
x on haluamasi esitteen numero-
koodi. jos tilaat useampia esitteitä, 
niin lisää esitettä vastaava numero-
koodi tekstiviestiin. jokaiselle esit-
teelle on oma numerokoodi. englan-
ninkieliset esitteet on merkitty e-kir-
jaimella, joka lisätään numerokoo-
din perään. Muista välilyönti sano-
jen välissä.

The TexT Message should 
conTain The following: 
ESITE X FIRST NAME LAST NAME 
ADDRESS POST OFFICE, where X 
represents the code of the desired 
brochure. If you wish to order more 
brochures, you can add the equiva-
lent number to the text message. 
Every brochure has a code of its 
own. Brochures that are available in 
English are marked with the letter 
E, which should be added after the 
number. Please remember to include 
a space between every word.

palvelun hinta on normaalin 
tekstiviestin hintainen. Maksu peri-
tään puhelinlaskun yhteydessä. Pal-
velu toimii DNan, elisan, saunalah-
den ja Teliasoneran liittymistä.

The charge of one TexT 
Message is equivalent to the regu-
lar network price, and it will be added 
to your phone bill. The service is 
available for DNA, Elisa, Saunalahti 
and TeliaSonera customers.

esiMerkki: jos haluat tilata Lii-
kuntapalvelut-esitteen, Nuorisopal-
velut-esitteen ja oulun jäteoppaan, 
lähetä tekstiviesti: esiTe 19 8 27 
MaTTi MeikäLäiNeN PosTikUja 
1a2 90100 oULU numeroon: 173 174

eXaMple: The ordering of Liikun-
tapalvelut (activity and sports ser-
vices) -brochure, Youth services 
-brochure and oulun jäteopas  
(Waste Management of oulu) 
-brochure: esiTe 19 8e 27 firsT 
NaMe LasT NaMe aDDress  
(e.g. PosTikUja 1a2 90100 oULU)
You can send the text message to
the following number: 173 174.

oulun elinkeinoelämän 
aktivoija

vuoden 2011 perinteisen postimerkkipäivän teema 
oli paikkakunnan merkittävä ja kiinnostava näkymä. 
aloitteen raatin liikuntakeskuksen ikuistamisesta 
postimerkkiin teki oululaisen Tuiran postin myyn-
tiesimies leena leppä. oulun kaupungin vs. lii-
kuntajohtaja niina epäilys otti ehdotuksen ilolla 
vastaan.

– raatin liikuntakeskus on mielestämme pos-
timerkin arvoinen. raatti on suosittu liikunta-, 
urheilu- ja tapahtumapaikka, joka edustaa oululaista 
rakennuskulttuuria, jossa yhdistyvät niin lähihistoria 
kuin uusi, ajanmukainen rakentaminen ja tekniikka, 
liikuntajohtaja totesi.

raatin liikuntakeskuksen postimerkki on niin 
sanottu omakuvapostimerkki, joka on 1. luokan iki-
merkki. Myyntiin niitä tuli 2 000 kappaletta. Merkkejä 
myydään 1,50 euron kappalehintaan Tuiran, Hallitus-
kadun ja kaijonharjun posteissa. valokuvan posti-
merkkiin on ottanut valokuvaaja hanna poropudas.

mAkusiA
TeksTiT MiNNa väNskä

100 tekoa oulusta -ohjelma 
haastaa kaikki oululaiset ehdotta-
maan pieniä ja suuria tekoja, joilla 
oulusta tehdään entistä ehompi. Tee 
ehdotus teosta, joka on mielestäsi 
parantanut palvelua, lisännyt viihtyi-
syyttä, luonut työpaikkoja taikka saa-
nut aikaan jotain aivan uutta ja roh-
keaa. Teon toteuttaja voi olla yksittäi-
nen ihminen, kyläyhteisö, talkoo- tai 
työporukka taikka yritys.

ohjelma starttasi syyskuun 2011 
puolessa välissä. Tekoja julkistetaan 
joka toinen viikko kolmen vuoden ajan 
100 tekoa -ohjelman sivuilla. Teon 
koosta riippuen ne nostetaan esiin 
paikallisessa, valtakunnallisessa tai 
kansainvälisessä mediassa.

ensimmäiset teot*) ovat olleet suu-
ria, mutta kaikenlaiset teot ovat ter-
vetulleita: erikokoiset ja -tasoiset teot 
erilaisilta toimialoilta. Teot voivat esi-
merkiksi parantaa palveluita ja ihmis-
ten arjen sujuvuutta tai kehittää liiken-
nettä, ympäristöä ja kaupunkikulttuu-
ria. Teoilla voidaan myös edistää kou-
lutusta, yrittämistä ja matkailua.

100 teon valintaryhmä esittää 
jurynä toimivalle kaupunkiseudun 
markkinointi- ja viestintäryhmälle, 
mitkä teot otetaan mukaan ohjelmaan.

www.oulu.com/100tekoa

*) 4 ensiMMäistä 100 teKoa 
-tunnustusta

1.  Oulun uudistunut lentokenttä

2.  Rotuaarin uudistustyö

3.  Ahtisaari-päivänä Sovittelija-palkitut 
oppilaat

4.  Oulun tähänastinen menestymi-
nen maailmanlaajuisessa älykkäiden 
yhteisöjen kilpailussa

o
ulussa on hyvät edellytykset monipuo-
liselle jätteiden kierrätykselle. kierrät-
täminen säästää neitseellisen raaka-
aineen tarvetta ja pienentää kaatopai-
kalle menevän jätteen määrää. taloyh-

tiöt järjestävät itse oman kierrätyksensä oulun seu-
dun jätehuoltomääräysten mukaisesti, ja omakotiasu-
jat voivat hyödyntää ekopisteitä.

Ruskon jätekeskuksessa palvelee oivapiste, jonne 
voi palauttaa maksutta kaikkien kotitaloushyötyjättei-
den lisäksi vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, puhdasta 
puuta, painekyllästettyä puuta sekä autonrenkaita. 
Jätekeskuksessa vastaanotetaan myös monenlaisia 
maksullisia jätteitä kuten seka- ja rakennusjätettä, eri-
laisia kiviaineksia, puutarhajätettä sekä maa-aineksia.

Businessoulu tarjoaa kaikki yritystoiminnan kehittämiseen 
ja kasvuun liittyvät palvelut keskitetysti oulun seudulla 
toimiville yrityksille. se palvelee yrityksiä toimialasta, koosta 
ja elinkaaren vaiheesta riippumatta.

TeksTi sari PäiväriNTa kUvaT BUsiNessoULU

BusinessOulu –  
yritysneuvontaa yksilöllisesti

Businessoulun tehtävät on 
organisaation sisällä jaettu käynnis-
tymis-, kehittämis-, kasvu- ja kansain-
välistymispalveluihin. Lisäksi toimin-
taan kuuluvat sijoittumis- ja kong-
ressipalvelut. kattavat ja laadukkaat 
palvelut halutaan saada lähelle yrit-
täjiä, joten tavoitettavuuskynnystä 
on alennettu yhdistämällä eri toimi-
joiden palveluita ja luomalla yhden 
luukun -toimintaperiaate. Näin hel-
pottuu myös kehittyvän yrityksen 

Raatin  
liikuntakeskus 
postimerkkiin

laanilan ekovoimalaitos 
aloittaa syksyllä 2012
oulun energia rakentaa oulun Laanilan kau-
punginosaan jätteitä polttavaa ekovoima-
laitosta, joka aloittaa toimintansa syksyllä 
2012. Tavallisen asukkaan kierrätykseen lai-
tos vaikuttaa vain vähän. kuitenkin on syytä 
terästää kierrättämistä, jotta ekovoimalaitok-
seen ei menisi sinne kuulumattomia jätteitä 
kuten metallia, lasia tai vaarallisia jätteitä.

Muovinkeräys ekopisteillä ja oivapisteellä 
päättyy 1.9.2012, jonka jälkeen muovi laite-
taan sekajätteen joukkoon ja sitä myöten 
energiahyötykäyttöön.

lisätietoja ekovoimalaitoksesta: 
www.oulunenergia.fi/ekovoimalaitos

BusinessOulu on osaava ja asiakkaan tar-
peisiin ripeästi reagoiva palveluorganisaa-
tio, joka kehittää alueen liiketoimintaym-
päristöä ja uudistaa elinkeinoelämää. 
BusinessOulu on globaali verkottaja.

 Toimitilapörssi – 
Vapaat toimitilat

 BusinessPlaza – BusinessOulun 
omistajanvaihdosportaali

 Oulun Ruori – 
Ohjaa uusille urille

 Yritystulkki – 
Työkaluja yrityksen perustamiseen

oulun jätehuollon jäteneuvonta vastaa kyselyi-
hin maanantaista perjantaihin klo 8-16.
puh. (08) 558 40 010. 

lisätietoja jätehuollosta  
oulun seudulla:  
www.ouka.fi/ 
jatehuolto 

TeksTi Lea aNsaMaa kUva Marjo väisäNeN

Ilmoita teko!

KierrätysKesKus 
Kipinässä

Kierrätyskeskus aloittaa toimin-
tansa uusissa tiloissa toiminta-

keskus Kipinän yhteydessä  
osoitteessa Kurkelantie 2.  

Käyttökelpoisia huonekaluja, 
tavaroita ja vaatteita  

vastaanotetaan  
16.1.2012 alkaen.

asiastatehen = varta vasten

TiLaa oULUN kaUPUNGiN esiTTeiTä! 

LäHeTä TeksTiviesTi NUMerooN:

You may order City of Oulu´s brochures by 

sending a text message to the following number:

173 174
Oulussa hyvät 
kierrätysmahdollisuudet

ohjaaminen saumattomaan palvelu-
putkeen, joka kattaa yrityksen koko 
kehityskaaren. 

– Palvelemme yrityksiä toimi-
alasta, koosta ja elinkaaren vaiheesta 
riippumatta. kaikki yritykset ovat ter-
vetulleita asiakkaiksemme, mutta eri-
tyisesti palvelumme soveltuvat kas-
vuhakuisille ja kansainvälistyville 
yrityksille. Lisäksi olemme kehittä-
neet omat kehityssuunnitelmat kuu-
delle fokustoimialalle, jotka ovat teol-

lisuus, iCT, kauppa ja palvelut, luo-
vat alat, life science eli biotieteet ja 
hyvinvointi sekä ympäristöteknolo-
gia. Näillä toimialoilla on hyvät kas-
vunäkymät oulun seudulla, teolli-
suuden asiakkuuspäällikkö olli 
löytynoja kertoo.

Businessoulu aloitti toimintansa  
vuoden 2011 alussa, kun oulunsa-
lon, Haukiputaan, kiimingin ja Yli-
iin kuntien sekä oulun kaupungin 
elinkeinotointen yksiköt yhdistivät 
toimintansa.

lisätietoja: 
www.businessoulu.com

”Pannaan töpinäksi!”
kaupunginjohtaja Matti Pennanen



Itella Posti Oy

Itella Green


