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Tätä kirjoittaes-
sani voin tode-
ta ilolla – ja huo-
kaista helpotuk-
sesta, aluelehden 
sisältö on valmis. 
Lehden tekemi-
nen vapaaehtois-
voimin ei ole ihan 

pikku juttu. materiaalin kerääminen, 
juttujen kirjoittaminen, mainostilan 
myyminen ja koko lehden sisällön ide-
oiminen ja tarkastaminen pieniä yksi-
tyiskohtia myöten vaatii useita kymme-
niä tunteja usealta henkilöltä. Lehden 
taittaminen, painaminen ja jakelu on 
ulkoistettu ammattilaisille. Lämmin kii-
tos kaikille, jotka mahdollistitte lehden 
onnistumisen! 

Lehden sivut suorastaan pursuavat in-
formaatiota Tuiran suuralueen asioista. 
on kuvia ja juttuja menneistä tapahtu-
mista sekä kutsuja tuleviin tilaisuuk-
siin. Lehti kannattaa lukea tarkkaan, sil-
lä sivuilla on tärkeää tietoa koko aluet-
ta koskettavista asioista ja tapahtumis-
ta. Lähtökohtaisesti kaikki tapahtumat 
ovat kaikille avoimia ja olemmekin iloi-
sia runsaista osanottajamääristä. Tule 
rohkeasti mukaan ja valitse itseäsi kiin-
nostavat tapahtumat!

Hyvät lukijat, tämä lehti on monella ta-
paa merkittävä – meillä on aihetta juh-
laan. 

saimme asukastuvan perustamisen al-
kuvaiheessa avuksemme aluetyönte-
kijän ja teimme yhdessä ensimmäisen 
aluelehden ja samalla julkistimme ni-
mikilpailun. saapuneista ehdotuksis-
ta nimeksi valittiin ”Tuiran suuralueen 
Kuohut”. aluelehteä on toimitettu sen 
jälkeen tuolla nimellä ja tämä lehti on-
kin lehden 10-vuotis juhlajulkaisu.

Tuiran asukastupa Tuirakas perustettiin 
kymmenen vuotta sitten aktiivisen kan-
salaistoiminnan seurauksena. Alkuvuo-
desta 2007 vietimme asukastuvan ava-
jaisia Tuiran uimarannan huoltoraken-
nuksessa, jossa tupamme alkuaikoina 
sijaitsi. Tila ei kuitenkaan ollut pitem-
män päälle soveltuva ympärivuotiseen 
käyttöön, joten siirryimme muutaman 
vuoden kuluttua Jatkotielle, entisen 
hammashoitolan tiloihin, jossa asukas-
tupa edelleenkin sijaitsee. 

Asukasyhdistyksenä vuosikymmeniä 
ansiokkaasti toiminut Tuiratoimikun-
ta rekisteröityi tupatoiminnan alkuvai-
heessa ja lopulta nimeksi tuli Tuiran 
asukasyhdistys ry. Yhdistys toimii Tui-
ran asukastuvan työnantajayhdistyk-
senä ja vastaa asukastoiminnan lisäksi 
myös tupatoiminnasta ollen osa oulun 
kaupungin tupaverkostoa ja kuntalais-
vaikuttamista ja yhteisötoimintaa. 

vuonna 2007 aloitin Tuiratoimikunta-
yhdistyksen uutena puheenjohtajana. 
olin tuolloin viimeisilläni raskaana ja 
epäröin hieman ottaa pestin vastaan, 
mutta lopulta lupauduin tehtävään. 
Kevään aikana huomasin päivittäisten 
vaunulenkkien suuntautuvan asukas-
tuvalle Tuiran uimarannalle. mukanam-
me oli yleensä myös 2,5 vuotias esikoi-
seni. Päivät täyttyivät lapsiarjesta ja 
asukastupa-asioista. 

Työelämään takaisin palattuani siirryin 
hetkeksi varapuheenjohtajaksi, koska 
tiesin tilanteen jo etukäteen haasta-
vaksi silloisen työni takia, johon sisältyi 
paljon reissua ja iltatilaisuuksia. Hyvin 
pian huomasin kuitenkin olevani taas 
puheenjohtajana. onnekseni ympä-
rilläni on ollut sitoutuneita henkilöitä 
tämän tupataipaleen aikana. mukana 
on vieläkin henkilöitä asukastuvan pe-
rustamisesta asti. entiset työntekijät ja 

harjoittelijat tulevat mielellään takai-
sin vapaaehtoistoimijoiksi työsuhteen 
päätyttyä. Tämä on mielestäni erityisen 
iloinen asia - tuvalla viihdytään.

Tämän kevään aikana olemme saaneet 
useita huomionosoituksia Tuiran suur-
alueelle. Kalevan yleisöäänestyksessä 
Tuira valittiin oulun parhaaksi kaupun-
ginosaksi, Kesän sauna palkittiin edel-
lisen valtuustokauden parhaana hyvin-
vointitekona, Pohjoisen parhaat –ta-
pahtumien gaalassa Titta på Tuira sai 
erityismaininnan vuoden tulokkaana 
ja Kulttuurisaari ry palkittiin kaupungin 
lähidemokratian kunniamaininnalla. 
Tunnen suurta iloa kaikista huomion-
osoituksista. on hienoa, että ympäril-
lämme on tällaisia toimijoita, yhdessä 
olemme enemmän! 

Päädyimme jakamaan lehden suuralu-
een jokaiseen yksityistalouteen myös 
tänä vuonna, sillä palaute viime vuo-
den kokeilusta oli pelkästään myönteis-
tä. Tämä lehti sisältöineen saavuttaa 
siis myös ne taloudet, joihin yleensä ei 
mene ilmaisjakeluita. Lehden kannes-
sa on mainittu kaikki Tuiran suuralu-
eeseen kuuluvat alueet, joten mikäli 
jostain syystä lehden jakelu ei tavoita 
vastaanottajaa, ilmoitathan siitä asu-
kastuvalle tai allekirjoittaneelle, jotta 
tiedämme antaa palautetta eteenpäin. 
Antoisia lukuhetkiä! 

Kiitos kaikille lukijoille, asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille kuluneesta vuo-
desta! Hyvää itsenäisyyspäivää ja rau-
hallista joulun odotusta sekä onnellista 
uutta vuotta! 

Katja Koivukoski
puheenjohtaja
Tuiran asukasyhdistys ry
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä

Pääkirjoitus

Tuiran asukastupa  Tuirakas 10 vuotta
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Jos haluat saada tietoa Tuiran suuralu-
een tapahtumista ja tilaisuuksista, sekä 
kaupungin palveluista voit ilmoittautua 
mukaan postitus- tai sähköpostilistalle. 
Ilmoita tietosi oman alueen kuntalais-
vaikuttamisen koordinaattorille ja liity 
listalle!

sähköpostilistan kautta tiedote-
taan myös alueellisen yhteistyöryh-
män toiminnasta ja kokouksista. Alu-
eellinen yhteistyöryhmä on kaikille 
alueen asukkaille ja toimijoille avoin 
paikka keskustella alueen asioista. 
Yhteistyöryhmä tekee mm. aloitteita 
ja kannanottoja, pyytää vierailijoita 

kokoukseen kertomaan ajankohtai-
sista asioista ja tekee ehdotuksen 
alueellisen toimintarahan jakami-
sesta. Yhteistyöryhmän kokoukseen 
osallistuminen ei velvoita liittymään 
mihinkään. mukaan voi tulla silloin, 
kun itselle sopii tai käsiteltävät aiheet 
tuntuu kiinnostavalta. 

Anne Kippola
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Koskelan-, myllyojan- Puolivälinkan-
kaan- ja Tuiran suuralueet
anne.kippola@ouka.fi
p. 044 703 1689

Tule mukaan alueellisen toimintaan!

Tuiran suuralueen  Kuohut 
- aluelehden 10 v. juhlajulkaisu
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Tuiran suuralue sai keväällä  2017 useita huomionosoituksia

PARAS 
KAUPUNGIN-
OSA
Kalevan yleisöäänestys kevääl-
lä 2017:
Lukijat äänestivät Tuiran oulun 
parhaaksi kaupunginosaksi.

TAPAHTUMIEN 
GAALAN ERITYIS-
MAININTA
Kesällä 2016 ensimmäisen kerran järjestetty 
Titta på Tuira –korttelijuhla sai Pohjois-suomen 
Tapahtumien gaalassa  erityismaininnan ja pal-
kittiin vuoden tulokkaana. 
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VALTUUSTOKAUDEN 
PARAS HYVINVOINTI-
TEKO
oulun kaupungin edellisen valtuustokauden 
parhaaksi hyvinvointiteoksi valittiin Kesän sau-
na, joka toimii vapaaehtoisvoimin oulun ran-
tasaunaseura ry:n organisoimana. Kesän sau-
nan saunalautta on ilostuttanut kaupunkilaisia 
jo usean vuoden ajan Tuiran uimarannalla ja 
saavuttanut kansainvälistäkin suosiota. 

Asiantuntijaraati teki valinnan useasta eh-
dotuksesta. ehdotuksen tekivät yhteistyössä 
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä, Tuiran asu-
kasyhdistys ry, Kulttuurisaari ry ja Hietasaaren-
Toppilansaaren asukasyhdistys ry sekä tieten-
kin oulun rantasaunaseura ry.

Tuiran suuralue sai keväällä  2017 useita huomionosoituksia
LÄHIDEMOKRATIAN 
KUNNIAMAININTA
edellisen valtuustokauden ajan toiminut 
oulun kaupungin lähidemokratiatoimikun-
ta myönsi Lähidemokratia-tunnustuspalkin-
non Ystävällisesti Ylikiiminki ry:lle sekä kun-
niamaininnan Kulttuurisaari ry:lle, joka toi-
mii Pikisaaressa.  

Lähidemokratiatoimikunta valitsi tunnus-
tuspalkinnon ja kunniamaininnan saajat 
kymmenen ehdokkaan joukosta. Palkinnot 
luovutettiin 30.5.2017.
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VOITTAJALOGON SUUNNITTELI EEVA RIIHELÄ

edellisessä aluelehdessä julistettiin Tui-
ran asukasyhdistyksen logokilpailu. Fi-
naalissa esiteltiin kolme logosuunni-
telmaa, jotka arviointiraati oli valinnut 
yleisöäänestykseen. eniten ääniä saa-
nut logo valittiin asukasyhdistyksen uu-
deksi logoksi. 

Logon suunnittelija on tuiralainen 
eeva riihelä, joka palkittiin rahapalkin-
nolla. Kaikkien äänestäneiden kesken 
arvottiin lisäksi ostoslahjakortti. Palkin-
not on luovutettu asianosaisille. onnea 
voittajille! alla eeva riihelän haastattelu.

Miten sait tiedon kilpailusta?
s-marketin seinällä oli ilmoitus asiasta.  

Miksi osallistuit kilpailuun?
Tuli sellainen fiilis, että voisi yrittää. 

Teetkö työksesi grafiikkaa, kuvia, 
mainoksia?
Teen valokuvausta työkseni, mutta olen 
myös kokeillut grafiikkaa harjoittelun 
kautta.

Kerro voittotyöstäsi: Miten se syntyi? 
Kun kuulin kilpailusta ideoin sitä mie-
lessäni ja viimeisenä päivänä sain ker-
rostaloidean, johon kirkko kuuluu olen-
naisena osana. Tein mainoksen Photos-
hopilla. Päädyin pelkistettyyn ja yksin-
kertaiseen logoon. Tämä oli ensimmäi-
nen logoni.  

Miten voittologosi liittyy mielestäsi 
Tuiraan ja tuiralaisuuteen?
Logossa ilmenee luonto, puut, yh-
teisöllisyys ja tiivis asuminen. Ker-
rostalot ja kirkko kuuluvat mieles-
täni olennaisena osana Tuiraan. 

Oletko aiemmin voittanut vastaavia 
kilpailuja?
Yhden abba Hitit areenalla –kilpailun 
olen voittanut. Tein silloin esitteet ja 
lehtimainokset sekä bannerit lehteen.

Oletko itse tuiralainen?
olen asunut nyt 1,5 vuotta Tuirassa. 
(haastatteluhetkellä)

Mitä hyvää on mielestäsi Tuirassa?
Täällä tervehditään toisia, on monen-
laista yhteisöllistä toimintaa ja tapah-
tumia, otetaan huomioon eri ihmiset ja 
palvelut ovat lähellä.

Mitä muuttaisit tai kehittäisi Tuiras-
sa, jos voisit?
ei tule heti mitään mieleen.

Missäpäin Tuiraa asut?
itä-Tuirassa.

Mitä teet työksesi?
olen valokuvaaja.

Minkä ikäinen olet? 
olen 29-vuotias. 

Mikä on koulutuksesi?
olen media-assistentti ja artesaani.

Haastattelijana
Pekka Määttä
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ELOISA KUUSISAARI
Kuusisaaren 60 vuotta palvelleen tans-
sipaviljongin purkamisen jälkeen itse 
saari ei jäänyt nukkumaan Ruususen 
unta vaan heräsi uuteen aikaan entis-
tä eloisampana koko oulun kansan-
puistona. Tuiralaiset voivat olla ylpeitä 
Kuusisaaren monipuolisista mahdolli-
suuksista niin liikunnan, virkistyksen, 
vapaa-ajan kuin kulttuuritilaisuuksien 
tapahtuma-alueena. Heinäkuun 2017 
lopussa uusi Kuusisaari sai ensimmäi-
sen tulikasteensa Qstockin levittäydyt-
tyä alueelle. 

elokuussa 2017 vietettiin valtakunnal-
lista suomi 100 -tapahtumaviikonlop-
pua, jonka osana viralliset avajaiset, 
”Kuuskan paluu”-tapahtuma, keräsi 
Kuusisaaren 16 000 kävijää. oulun kau-
pungin järjestämä tapahtuma onnistui 
hienosti, vaikkei ruuhkaltakaan vältyt-
ty. Perjantaina 25.8. ilmakitaransoiton 
mm-finaali sai osansa kesän sateista, 
mutta samalla myös tuulta ja sadetta 
sietävät oululaiset liikkeelle. Lauantai-
na 26.8. järjestettiin loppuumyyty suur-
konsertti, jossa esiintyivät Lauri Tähkä, 
apocalyptica, eppu normaali ja Paula 
Koivuniemi & oulu all star Big Band. 
oululaiset kiittävät edullista 10 euron 
lipun hintaa! sunnuntain ilmainen yh-
teislaulukonsertti vietettiin leppoisassa 

syyssäässä lau-
lun raikuessa 
Kuusisaaressa. 
Tuiralaisilla on 
nyt naapuris-
saan tapahtu-
ma-alue, jossa 
riittää tapah-
tumia kaiken 
ikäisille ja puit-
teissa, jotka 
tuovat parhaimmat puolet Tuirastakin 
esille. 

avajaisten jälkeen Kuusisaari on ollut 
avoinna kaikille oululaisille ja tuiralai-
sille. Kuusisaaresta löytyvät uimaranta 
ja nuotiopaikat, laitureita, kalastuspai-
kat, kuntoilupuisto, pump track, ran-
talentopalloalue, narukiipeilyteline ja 
kävelyreittejä. Kuusisaaren keskellä si-
jaitseva laakea nurmikenttä ensin ha-
vahduttaa, mutta antaa mahdollisuu-
den ihailla jokisuiston näkymiä kevyen 
liikenteen väylältä asti yli Hartaanse-
län. Auringonlaskun aikaan koko saari 
kylpee upeasti monisävyisessä valossa. 

Joulukuussa 2.12-3.12 Kuusisaari lois-
taa Luminous Finland 100-tapahtumas-
sa, jossa puisto muuntuu valotaiteen 
ja äänimaiseman keinoin mystiseksi, 

taianomaiseksi paikaksi. ehkä valotaide 
voisi olla pysyväkin osa Kuusisaarta ku-
ten merikosken voimalaitoksen lamelli-
padossa, joka on talvisen illan hämär-
tyessä yksi oulun kuvatuimmista koh-
teista. Talvi ja lumi tuovat toivottavasti 
vielä jotain uutta Kuusisaaresta esille, 
kenties lumilinnakin ilmestyy jonakin 
talvisena päivänä vanhan tanssipavil-
jongin paikalle?

Kesän 2018 viikonloput ovat Kuusisaa-
ressa miltei loppuun varattuja oulun 
kaupungin tietojen mukaan. Kesällä 
2018 Kuusisaaren tapahtuma-alueella 
nähdään ensimmäistä kertaa järjestet-
tävä suomipop Festivaali 12.-14.7.2018, 
joka korvaa perinteisen Rotuaari Pik-
nik-tapahtuman. Qstock-festivaali val-
taa Kuusisaaren ja raatin alueen 27.-
28.7.2018. 

Anu Montin
Tuiran asukas-
yhdistys ry
hallituksen jäsen

www.ouka.fi/oulu/uudistuva-oulu/uusi-kuusisaari 
www.ouka.fi/oulu/suomi100/kuuskan-paluu

www.suomipopfestivaali.fi/oulu
www.qstock.fi
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Tapahtumia ja tilaisuuksia vuoden varrelta

Annanpäivän joulutapahtumassa 
kävi vieraita korvatunturilta saakka. 
Tiernapojat ja poniajelu ovat vakio-

ohjelmanumeroita joulutapahtu-
massamme.

Joululauluja on mukava laulaa yhdessä.

Koko perheen ystävänpäivä-tapahtumaa vietettiin 
Tuiran koululla helmikuussa. Ohjelmassa oli mo-
nenlaisia pajoja usean eri toimijan järjestämänä. 
Ohjelmassa oli mm. perinneleikkejä ja korttipaja.  

Kaupungintalolla valmistautumassa hyvinvointiteon palkitsemistilaisuuteen. 
Esittäjätahojen edustajat kutsuttiin mukaan tilaisuuteen.
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Kaupunginhallituksen silloinen 
puheenjohtaja Riikka Moilanen 

luovutti kunniakirjan Oulun Ranta-
saunaseura ry:n puheenjohtajalle 

Markku Seppäselle. 

    
Lasten futiskerho oli suosittua tänäkin kesänä.

Lapset oppivat pallon käsittelyä ja joukkuepelaamista.

Asukastuvan henkilökunta, vapareita ja hallituksen 
väkeä kokoontuvat vuosittain viettämään yhteistä 

virkistyspäivää.

Samulinpäivän Tuirakas-tapah-
tumassa juhlittiin asukastuvan 
10-v taivalta. Esiintymässä oli 

mm. taikuri Elias Kvist. 

Asukastupaverkoston kesäretki Pehkolanlammelle.



Marjaretki Hailuo-
toon. Puolukoita 
riitti ja välipala- 

eväät maistuivat.

Tuiran koulun vanhempien aamukahvit järjestettiin yhteis-
työssä Tuiran asukasyhdistyksen kanssa marraskuussa. 

Koulun musiikkiluokan kuoro esiintyi ja vanhemmat pääsi-
vät seuraamaan opetusta oppitunnille. 

Käsityökerhossa on mm. teema-askarreltu ja tehty lyhtyjä.

Koko perheen pesis-
kerhossa pääsivät 

pelaamaan niin 
lapset kuin aikui-

setkin. Välineet 
tulivat asukastuvan 

puolesta. 
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Tuiran asukasyhdistys ry
Tuiran asukasyhdistys ry toimii työnantajayhdistyk-
senä Tuirakas -asukastuvalla. asukasyhdistys ja Tui-
rakas-asukastupa ovat osa oulun kaupungin kunta-
laisvaikuttamista ja yhteisötoimintaa. Asukasyhdis-
tyksen tarkoituksena on edistää Tuiran alueen kehit-
tymistä, yleistä asumisviihtyvyyttä, asukkaiden hy-
vinvointia, yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä järjestä-
mällä tilaisuuksia ja toimintaa sekä ottamalla kantaa 
asioihin ja tekemällä aloitteita. Yhdistys on uskonnol-
lisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Jäsenyys
Liittymällä jäseneksi pääset vaikuttamaan asukasyhdistyksen ja asukastuvan toimintaan sekä saat rahan arvoisia jäsenetuja 
toimintavuoden aikana. Jäsenetuna mm. alennuksia retkistä ja matkoista, kahvilippu sekä asukastuvan tulostus-ja kopioin-
tipalvelut puoleen hintaan. Jäseneksi voit liittyä helposti joko maksamalla summan käteisellä asukastuvalla, nettisivujen oh-
jeiden mukaan pankkipalvelussa tai alla olevalle yhdistyksen tilille. Ilmoitathan maksaessasi seuraavat tiedot jäsenrekisteriä 
varten: nimi, syntymävuosi, osoite ja puhelin. 
Jäsenmaksu vuonna 2018 on 10 €/hlö, Tuiran asukasyhdistys ry, FI09 5741 3620 3806 98.

Tupamme on myös käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin sopimuksen mukaan. Käytöstä perimme kulukorvauksen. Tarjoi-
lut yms. sovitaan erikseen. Meiltä saat tilauksesta makeat ja suolaiset kakut ja leivonnaiset juhliisi. Kysy lisää asukatuvalta.
 

Asukastupa on kohtaamispaikka, jossa voit tavata tuttavia, 
juoda pannarikahvit, ruokailla, harrastaa, käyttää internet-
tiä, kuunnella musiikkia, lukea päivän lehdet tai olla muuten 
vain.
 
Asukastupa avoinna: 
maanantaista perjantaihin klo 9 – 14
Osoite: Jatkotie 2, 90500 oulu

Puhelinnumerot:   
asukastupa  044 066 1256
Toiminnanohjaaja 044 788 1000  
Keittiö   044 066 1251  
ompelupalvelu  044 058 4915  

tuiran.asukastupa@gmail.com
www.tuirakas.fi
Löydät meidät myös Facebookista: Tuirakas

TERVETULOA TUIRAKAS–ASUKASTUVALLE!

Hallitus 2017/2018:
Katja Koivukoski, puheenjohtaja
Kirsti Kallio, varapuheenjohtaja
Paula Heiskari, sihteeri
anitta martikkala, rahastonhoitaja

Muut jäsenet:
marja-Leena Kallio, anu montin ja veikko Puusti. 

Varajäsenet:
elli alatalo ja merja Kivimaa.
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Asiakirjapalvelut: kopiointi ja tulostus, kysy lisää asukastuvalta
Hierontapalvelut: aikataulu ja varaukset tuvalta
Kotipalvelu: asiointi-, ulkoilutus- ja saattoapu
Ompelupalvelut: kodin tekstiilit ja korjausompelua, mm. vetoketjun vaihto ja lahkeiden lyhennys
Tilausleivontaa: hinnastot saat asukastuvalta ja kotisivuiltamme: www.tuirakas.fi
Atk: Tuvalla on tietokonepääte asiakkaiden käytössä, nettiyhteys ja tulostusmahdollisuus. Pääte on suljettuna tilaisuuksien 
ja tapahtumien aikana.

Liikuntavälinekassi
Tuirakas -asukastuvalla on liikuntavälinekassi, jota voi lainata maksutta erilaisiin tapahtumiin, esim. perheporukan tai talo-
yhtiön käyttöön. Kassin sisältö: Frisbee, hyppynaruja, leikkivarjo, leikkitunneli, palloja, krokettipeli, boccia-peli, renkaan-
heittopeli, mölkky, merkkikartioita, hyppysäkkejä, köydenvetoköysi, kävelysangot, aitoja, vanteita, kiinniottovyösarja, spe-
depallo, slackline-tasapainoliina, pehmeä pesäpallomaila, peliliivit.

Tulossa 2017 (mainokset ovat tämän lehden sivuilla):    
Ostosmatka Tuirasta Ikeaan su 26.11.
Elokuvanäytös: ”Kaiken se kestää” ti 28.11. klo 18 elokuvateatteri starissa.
Tuiranpuisto-keskustelutilaisuus ke 29.11. klo 18 Tuiran koulun ruokala.
Jouluinen askartelukerho la 2.12. klo 10-13 asukastuvalla. 
Annanpäivän joulutapahtuma la 9.12. klo 12-14:30. Jouluista ohjelmaa kaiken ikäisille. ilmainen sisäänpääsy. 
Kaarina Niskalan opastamat Kulttuurikävelyt la 9.12. klo 14.30 ja ti 12.12. klo 17.
Joululaulajaiset to 21.12 klo 10-11 asukastuvalla. Kahvilassa jouluisia tuotteita.

Vuoden 2018 tapahtumia: Ystävänpäivätapahtuma, asukasilta , asukasyhdistyksen vuosikokous, käsityö-, futis- ja pesisker-
hot sekä leffa- ja musakerho, yhteislaulutilaisuuksia, kulttuuri- ja turvallisuuskävelyt, ostosretki Haaparantaan ja/tai Tuuriin, 
Titta på Tuira –korttelijuhla, samulin päivän Tuirakas-tapahtuma, sieni- ja marjaretki Hailuotoon, Tarinatempaus, annan päi-
vän joulutapahtuma, villiyrttiretki ja elokuvailta.

Titta på Tuira-korttelijuhla järjestettiin toista kertaa ke-
sällä 2017. Heinäkuinen korttelijuhla kokosi yhteen jou-
kon oulun kiinnostavimpia ilmiöitä ja ihmisiä. Kaupun-
ginosa täyttyi tuhatpäisistä kaupunkilaisjoukkioista. 

Päivällä Tuiran koulun pihassa järjestetyssä basaaris-
sa oli mukana muodin ja designin alueelta kattava otan-
ta paikallisia käsityötaiteilijoita ja -yrittäjiä, mm. iljana, 
KiKs, Fm/am ja Pimped rägs, sekä suomalaista designia 
myyvä Kure. Dj somepoe soitti urbaaneja rytmejään, 
samalla kun katuruoka- ja kahvikojujen edustat täyttyi-
vät ihmisjonoista. muita päivän esiintyjiä olivat mm. ou-
lun kirjailijaseuran kirjailijat proosapiknikeineen, sekä 
Lucky Barbershopin katuparturi. 

maalausseinä täyttyi katutaiteesta ja Kalevan kesäau-
to tuunattiin paikan päällä kesäkuntoon. marsupiknik 
ihastutti varsinkin perheen pienimpiä. Lapsille oli tällä 
kertaa ihan oma alue, jossa sai puuhastella, temppuilla 
ja leikkiä. Kasvomaalaukset olivat suosittuja. 

Iltajatkot järjestettiin Tuisku Pubissa, jossa sai 
Jaydayn soitannan ohessa maistella myös alppilalaisen 
maistila-panimon tilaisuutta varten panemaa Titta på 
Tuira-olutta. Korttelijuhla järjestetään taas ensi kesänä 
heinäkuun toisena lauantaina.

Teksti: Lauri Ahtinen
Kuvat: Pasi Lehtinen

TITTA PÅ TUIRA –KORTTELIJUHLA 8.7.2017
Titta på Tuiran tunnelmaa.

Pentti Kela toimi kulttuuri-
kävelyn oppaana Tuiran 
puistossa.

DJ Somepoe vastasi tapahtuman 
musiikista.
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YHTEISÖLLISET TERVEISET PIKISAARESTA

Hyvän tuulen kohtaamisia Pikisaaressa

Petri Kauppinen ja Marjo Kemppainen. 
(Kuva: Seppo Rajala)

Tänä vuonna Pikisaaren elämää ovat 
jälleen värittäneet monet upeat kohtaa-
miset. Kaupunkikeskustan sylissä kyl-
pevä, lukemattomia historian käänteitä 
todistanut saari tietää kokemuksesta, 
miten olla monena. Pääraittia ja rantoja 
ovat läpikulkijoiden lisäksi elävöittävät 
mm. juoksu- ja lenkkeilytapahtumat, 
Qstock-festivaalin syke ja vaikkapa kas-
vojen kohotuksen kokeneen Kuuskan 
avajaiset. 

saarelaisten oma yhdistys Kult-
tuurisaari ry on myös tehnyt osansa 
kaupungin asukkaiden kohtaamisten 

lisäämiseksi. saarta on siivottu ja ran-
toja huollettu. Lapsille on järjestetty 
nallesairaalaa ja kuorotoimintaa. Run-
saaseen linnustoon on tutustuttu lin-
turetkellä ja naapureiden pihoilla on 
piipahdeltu turisemassa tilanteen tul-
len. onneksemme olemme saaneet olla 
mukana monissa mieleenpainuvissa 
kohtaamisissa, joissa välittäjäaineina 
kytee halu yhteiseen tekemiseen ja ko-
kemiseen.   

mitä kaikkea onnistunut kyläjuh-
la sitten vaatii toteutuakseen? Kaiken 
ytimessä on hyväksi kiteytynyt teema. 

SwingPiknikissä oli aitoa kyläjuhlan tunnelmaa. (Kuva: Milla Korja)

Pikisaaressa svengaa swingi. (Kuva: Milla Korja)

Luontoasiantuntija Toni Eskelin johdat-
teli oululaisia linturetkellä.
(Kuva: Petri Kauppinen).
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olen saanut toimia kahden vuoden ajan 
Pikisaaressa eräässä suuresti arvos-
tamassani "työtehtävässä", nimittäin 
nallesairaalan vastaanottovirkailijana. 
Kahden ihmislääkärin; lääketieteen li-
sensiaatti Kalle Leskisen ja työterveys-
huollon erikoislääkäri Katri Käyrän, 
sekä yhden vastaanottovirkailijan pilo-
toima terveyspalveluhanke on etsinyt 
muotoaan kartoittaessaan alueen asia-
kaskuntaa. Tähän mennessä Pikisaaren 
nallesairaalassa asiakkaille on tarjottu 

terveyspalvelujen lisäksi myös toimin-
nan ja virkistyksen mahdollisuuksia, 
kuten pientä purtavaa ja tilaisuus ikuis-
taa piirtämällä mallina toimineen mik-
ke-kissan muotokuva. näin vastaanot-
tovirkailijan ominaisuudessa voin ker-
toa, että asiakkaat ovat olleet erittäin 
tyytyväisiä saamaansa palveluun ja 
heidän kanssaan käydyt keskustelut ja 
ilmeensä säilyvät ikuisesti vastaanotto-
virkailijan ja lääkäreiden mielessä.

seuraavassa 11.5.2017 käyneiden asi-
akkaiden ja potilaiden tietoja, sekä 
käynnin syy, joille on asiakkailta saatu 
luovutus- ja julkistamisoikeus:

• Kerttu Kolditsin Jaana susi: jalka mur-
tunut, suuhun sattuu

• Tuure Korjan Lammas: selkä kipeä, 
haava selässä

• Lyyli Korjan nalle: Flunssa, kuume
• emmi ruokosen sorsa: Kaatunut pyö-

rällä, pää, käsi ja jalka kipeänä
• Hilla Leskisen vauva: Käsi kipeänä, jal-

ka kipeänä, silmätulehdus
• eeva rukan nalle: Jalka kipeänä
• saara Perolan eetu-norsu: silmätuleh-

dus, silmä kipeänä
• Kerttu Perolan Haukku-koira: reikä 

korvassa
• Lili ruokosen my little Pony: Kaatunut, 

vatsa kipeänä
• Joonas ruokosen mörkö: masu kipeä

Nallesairaalan vastaanottovirkailija
Marjo Kemppainen

Pikisaaressa toimii nallesairaala

omaksi koetun aiheen äärellä talkoovä-
en on mielekästä touhuta ja vieraiden 
kokoontua. Yhteen kokoontumisen jä-
sentää aina hyvin suunniteltu ohjelma. 
Pikisaari on tässä osoittautunut ihailta-
van omavaraiseksi. Taiteilijayhteisöön 
mahtuu monenmoista kykyä ja taitoa. 
viimeistään tuttavapiiristä on löytynyt 
potentiaalista esiintyjäarsenaalia, jota 
on kutsuttu tapahtumien iloksi. Tär-
keän osansa juhlien viihtyvyyteen tuo 
makoisa palanpainike ja säähaltijan 
suopeus. Keskeisintä on kuitenkin pai-
kalle saapuva väki - kyllä ihmiset juhlan 
tekevät!

Lyhytjänteisyyden ja pätkäprojektien 
kulta-aikana voi myös lähes huomaa-
mattamme syntyä uutta perinnettä. 

elo-syyskuun paikkeilla järjestettävä Pi-
kisaaren swingPiknik on esimerkki uu-
sioperinteestä. Perinteikkääseen saa-
ren miljööhön sijoittuva hyvän tuulen 
tapahtuma on kutsunut oululaisia jo 
neljänä perättäisenä vuotena svengaa-
van musiikin, ruoan ja seuran äärelle. 
Tänä vuonna tapahtuma toteutettiin 
osana ravintolapäivää, joka lisäsi swin-
gin vetovoimaa entisestään. Pikisaa-
ren osaon oppilaitoksen sisäpiha ja 
Keltainen talo sykkivätkin letkeää new 
orleansin tunnelmaa. swing soi hy-
väntuulisesti ja kuuma Gumbo-keitto 
poreili kutsuvana. esiintyjäkaartia täh-
dittivät Kenneth sjöwall’s Dixie Dudes, 
shaahi sekä Pikisaaren lapsikuoro. 

Lopulta noin 750 vierasta kävi swing-

Piknik-tapahtumassa nauttimassa 
musiikista ja ruoasta sekä mukavasta 
ilmapiiristä. Ilmaistapahtuma sai myös 
viipymään ja asettumaan, joka on tä-
män päivän kiireen keskellä arvokasta.  

mielellään puuhataan ja tehdään, jos 
palkintona on jotain aineetonta ja ää-
rimmäisen arvokasta. Kukapa ei halu-
aisi kohdata tai tuntea lähimmäistään 
ja naapuria? Kukapa ei tahtoisi lisätä 
hyvinvointia ja suvaitsevaisuutta yh-
teisössämme? Kukapa voisi vastustaa 
hyvää tuulta?

Petri Kauppinen
Kulttuurisaari ry:n puheenjohtaja
Tanssitaiteilija

Nallesairaalan asiakkaita: Eeva Ruka, Lyyli Kor-
ja, Hilla Leskinen ja Tuure Korja etualalla. (Kuva: 
Petri Kauppinen)

Televisiostakin tuttu Mikke-kissa. 
(Kuva: Petri Kauppinen)
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oulun kaupunki on sitoutunut kaksi 
vuotta kestävään kehitystyöhön lasten 
ja nuorten parhaaksi. oulun tavoittee-
na onkin saada vuonna 2018 uniCe-
Fin Lapsiystävällinen kunta-tunnustus, 
joka jatkaa sitä kehitystyötä, jossa las-
ten oikeudet otetaan huomioon entistä 
paremmin päätöksenteon valmistelus-
sa ja kaikessa lapsia koskevassa toimin-
nassa. Lapsiystävällisessä kunnassa 
lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan 
kansalaisyhteiskunnassa, heidän näke-
myksiään kunnioitetaan ja lapsilla on 
mahdollisuus vaikuttaa heille itselleen 
tärkeisiin asioihin. Hyvä asuinalue niin 

ikään turvaa lapsille yhteisöllisyyden, 
pysyvyyden, turvallisuuden, terveelli-
syyden, sekä riippumattomuuden ja it-
senäisyyden tarpeet.

Pienen Pikisaaren katukuvaa elävöit-
tävät leikkivät tai päivähoitoon ja kou-
luun kiiruhtavat lapset kirkkaine lap-
senäänineen. Lapset koetaan Pikisaa-
ren lähiyhteisön ja yhteisötoiminnan 
arvokkaina jäseninä. Lapset ovat hyvin 
tietoisia Pikisaaressa järjestettävistä 
tapahtumista ja yhteisöllisistä periaat-
teista. He osallistuvat usein myös mm. 
Kulttuurisaari ry:n kokouksiin, jossa 

toiminnan suunnittelussa heiltä kysy-
tään aktiivisesti mielipiteitä ja toiveita 
tapahtumien ja toiminnan sisällöistä. 
Lapset ovat myös itsestään selvästi mu-
kana kaikissa tapahtumissa, olipa kyse 
sitten linturetkistä, siivoustalkoista, 
kirpputoreista, juhlien esiintyjistä yms. 
Lapsilta tulevista toiveista ja ideoista 
mainittakoon tässä mm. lasten ideoima 
ja organisoima "merten aarteet"- näyt-
tely, joka piti sisällään saaren rannoil-
ta kerättyjä arkeologisia yms. aarteita 
kaikkien nähtäville.

Kaiken kaikkiaan yhteisöllisen toimin-
nan lähtökohtana Pikisaaressa on pi-
detty sitä, että toiminnan on oltava sel-
laista, joka on juuri lapsille mieluista ja 
johon he voivat osallistua kunnioitet-
tuina ja täysivaltaisina tekijöinä ja toi-
mijoina. Pikisaaressa arvostetaan lap-
sia ja lapsuutta. Tasapainoinen alue ja  
asukasyhteisö tarvitseekin osakseen 
lapsia. Lapset ja lapsuus ovat inhimil-
lisyytemme, luovuutemme ja elämäm-
me lähde!

Marjo Kemppainen
oulun kaupungin Lähidemokratia-
toimikunnan jäsen
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän 
varapuheenjohtaja
Kulttuurisaari ry:n hallituksen jäsen
Kiinteistö oy, oulun Pikisaari, 
asukastoimikunnan puheenjohtaja

Pikisaaressa arvostetaan lapsia ja lapsuutta

Pikisaaren lapsikuoro esiintyy. (Kuva: Milla Korja)

PIKITONTUN SEIKKAILUT
 “Suuri Pikitonttupaneeli“
la 25.11. klo 16 osao Keltainen talo
Tervetuloa kaikki lapset ja lapsenmieliset. 
vapaa pääsy.

Kulttuurisaari ry 

Galleria 
Harmaja
vanha villatehdas
Pikisaarentie 17
90100 oulu
puh. +358 (0)44 9869886
avoinna: 
ke-pe 12-18,  la-su 12-16
tm@galleriaharmaja.fi

Tulossa:

• 3.-26.11.2017 Proto 30v.  
– Pirjo valinen

• 8.-31.12.2017  
Päivi Pussila

(Kuva: galleristi Tarja myllyaho)
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Kulttuurikävely Tuirassa

Tervetuloa mukaan tutustumaan vanhan Puu-Tuiran historiaan ja kuulemaan entisajan tarinoita!

Oppaanamme toimii arkkitehti, tutkija ja tietokirjailija, kotiseutuneuvos Kaarina Niskala. 
Ensimmäisellä kerralla teemme kierroksen Itä-Tuiraan ja toisella kerralla tutustumme Tuiran puiston 
ympäristöön. Toteutamme kaksi kävelyretkeä. Kulttuurikävelyn kesto n. 2 tuntia. Varaathan mukavat 
jalkineet ja riittävästi lämmintä vaatetta päällesi. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

La 9.12.2017 klo 14.30
Kokoontuminen Tuiran koulun ruokalan edessä
(koulun sisäpihalla), Koskitie 27

Lisätietoa: Tuiran asukasyhdistys ry/Tuirakas-asukastupa, Jatkotie 2, Oulu, p. 044 0661256, tuiran.asukastupa@gmail.com

Ti 12.12. klo 17.00
Kokoontuminen Tuiran asukastuvan 
edustalla, Jatkotie 2
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Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry:n tulevia 
tapahtumia:  

• Kevätkokous ja asukasilta helmi/maaliskuussa, seuraa ilmoittelua 
• Lisää toiminnasta Toppilansaari-facebook sivuilla 

Juhani Suopanki
Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry, puh.joht.

Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys toimii

Toppilansaareen takaisin kotimaisemiin pari vuotta sitten muuttanut Mairit Toro-
painen asui lapsuutensa Toppilassa Kapteenintiellä.

Terveisiä saaresta!
nalsku, Hietsu, möljä, Koskelankylän 
kansakoulu – siinä lapsuuden tärkeitä 
paikkoja, missä mennään, missä ollaan!

elämä kuljettaa ja nyt sanat ovat 
konkretiaa elämässäni, vain koulun 
nimi on muuttunut. Lapsuudessani 
asuin Kapteenintiellä Toppilan omako-
tialueella ja kuinka ollakaan, asun nyt 
Toppilansaarentiellä, Kapteeninauki-
on kupeessa. Paluu omille juurilleni on 
ollut minulle onnekas kokemus. Tänne 
tullessani ja näin ajattelen edelleenkin, 
että Hietasaaren ihanat lenkkipolut ja 
nallikarin merellinen maisema sekä 
Toppilan sataman viehätys pysyvät elä-
mäni voimavarana.

Ja kun tuulee ja myrskyää, voin 
seurata paraatipaikalta nallikarin kun-
tosalin ikkunasta meren vaahtopäi-
tä kuntopyörää polkien. Ja jos oikein 
hemmottelen itseäni, suuntaan kulkuni 
ravintola nallikarin herkkupöytien ää-
reen.

Asukasyhdistys on tämän saaren 
tärkeä voimavara. siksi itsekin halusin 
mukaan toimintaan, vaikka olen asu-
nut täällä saaressa vasta muutaman 
vuoden. Toimintaa on paljon, mutta 
enemmän toivoisin asukkaita mukaan 
ideoimaan ja kehittämään saaren yhtei-
söllisyyttä. vai, voiko ajatella niin, että 
ihminen, joka muuttaa asumaan Top-
pilansaareen, on jo mielessään tehnyt 
päätöksen asua todella kauniin luon-
non keskellä. Täällä oulun sydämessä 
ja nauttia olostaan.

se on varmasti ihan oikein, mutta yh-
teistyö on kuitenkin voimaa!

Mairit Toropainen
Hietasaaren-Toppilansaaren asukas-
yhdistyksen hallituksen jäsen

17



Matti Lasanen tekee kirjassaan ”TOP-
PILAN PAANALLA” aikamatkan suo-
raan 1930–50 lukujen savupiippujen 
ja Toppilan sataman Ouluun sen ajan 
murretta käyttäen. 
 
neljä vuotta sitten keväällä tein kirjaani 
varten ensimmäiset haastattelut. Alus-
ta asti tiesin ja tunsin sisimmässäni, 
että kaikki onnistuu hyvin ja siitä tulee 
kirja.

erityisesti 1950-luku palautui voi-
makkaana elämyksenä mieleeni. Haas-
tatteluissa esiin tulleet asiat olivat 
kiinnostavia ja hyvin paljon henkilö-
kohtaisesti koskettavia.

inkeri Putaalan 1930-luvun kerto-
mukset veivät minulta jalat alta lopul-
lisesti. Tyttöjen Toppilan salamesa uin-
nit ja korkeasta puusta katotut laivat 
retillä, saivat mielikuvitukseni laukkaa-
maan valtoimenaan.

Kirjan ydin oli löydetty. sen porisi va-
lakiatukkainen Inkeri pöyvän vastapäi-
seltä tuolilta. inkerillä oli senajan Hie-
tasaari, Toppila, Tuira, oulujoen suisto, 
puutaloidyllinen oulun keskusta, Hei-
näpäätä tai Kakaravaaraa unohtamat-

ta, täysin jäsenneltynä päänsä sisällä. 
Hän kertoi minulle kaikki yksityiskoh-
dat ilmeikkäästi, väliin nauraen, kiirettä 
pitämättä.

  
Toinen tärkeä asia oli toppilalaisen 
huumorin alkujuurien löytyminen. Il-
man sitä ei kukaan, eikä mikään yhteisö 
selviä eheänä elämän myllerryksessä.

sitä edusti omaperäisellä tavalla 
eero erkkilä. Hänen kanssaan tehdyt 
haastattelut olivat mielenkiintoisia. ee-
ron selviytymiset asiassa kuin eri tilan-
teissa olivat uskomattoman mukaan-
sa tempaavia. Lisäksi hän edusti yhtä 
suurta ikäluokkaa, joista monella ei 
ollut mahdollisuutta mennä oppikou-
luun, eikä jatkamista kansalaiskoulun 
jälkeen ammattikoulussa.

onneksi siihen aikaan työelämä ei 
ollut vielä niin korkealla teknisellä ta-
solla, että ”hanttihommia” riitti kaikille 
halukkaille. Ja se, että niistä maksettiin 
kohtuupalkkaa, jolla pystyi elättämään 
itsensä ja perheensä.

1950-luku erosi suuresti tämän päi-
vän elämästä. ei ollut työttömyyskor-
vauksia, saatikka asumistukia. Asu-

misväljyydestä ei voinut puhua. Yhesä 
huoneesa asuminen oli hyvin yleistä. 
Kaksi huonetta asumiseen oli jo luk-
susta! Lapsimäärät olivat joka perhee-
sä suuria. Lasten oli tultava toimeen 
keskenään. siinäkin vanha sanonta piti 
paikkasa ”sopu sijaa antaa”!

eero erkkilä osasi kertoa myös po-
rukkahengestä, joka oli silloin hyvin 
tärkeä osa 1950-lukua.

Jokainen ihminen oli tietenkin oma 
yksilö, mutta kuulumalla omaan yhtei-
seen yhteisöön, lujitti se siihen kuulu-
van ihmisen itsetuntoa merkittävällä 
tavalla. Apuja tuli aina asiasa ko asiasa, 
jos  vain oli tarvis ja joku sitä henkilö-
kohtaisesti pyyti.

eero totesi useaan otteeseen haas-
tatteluni aikana, että hän on näisä kiri-
jantekotalakoisa mukana loppuun asti! 
Ja sen saatoin itse todeta, että näin on 
asia ollut.

   
maija matikainen oli haastattelijalle iso 
ilopilkku. Hänellä oli hyvä muisti ja hän 
osasi kertoa asiat mukavasti.

maijan äiti ella teki pitkän päivätyön 
oulun osuuskaupan palveluksessa. 

”TOPPILAN PAANALLA”
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Hän oli myymälä kakkosen, joka oli ny-
kyisen merimaisema nimisen korkean 
kerrostalon paikalla, Koskelantien var-
rella, myymälänhoitajana vuosikym-
meniä. He asuivat alussa myymälän 
yhteydessä olevassa asunnossa. siinä 
oli kiinni yötä päivää osulasa, vain väli-
seinä ja ovi erotuksena. varkaitten mur-
tautumisetkin he joutuivat ottamaan 
pimiäsä yön sylisä vastaan. Puhelinta ei 
ollut myymäläsä alkuvuosina käytettä-
vänä. Lähin yleisöpuhelin oli Koskelan 
kansakoulun vieresä.

maija sai harjoitella ”äitisä myymä-
lässä” nuoruusvuosina. sen jälkeen 
meni hän Toppilan massatehtaan la-
boratorioon ”oikeisiin töihin”. Hän tyk-
käs olla sielä töisä. Tehtaan henki oli 
ainutlaatuinen, kaikki tunsivat toisesa  
ja tulivat hyvin toimeen keskenään, niin 
herrat kuin työväkikin. vapaa-aikaakin 
osattiin sielä viettää yhesä juhulien ja 
marijaretkien merkeisä.

   
vanahin haastateltava oli saimi mur-
to. Hän oli silloin 98-vuotias. saimi asui 
yksin omasa talosa valontiellä. erin-
omaisen muistin omaavalta naiselta 
tuli tarkkaa muisteloa vanahalta ajal-
ta. Tutuiksi tulivat heillä vierailleet he-
vosmiehet. Heistä moni ajoi rahtia Kuu-
samoon saakka. saimi oli myös oulun 
osuuskaupan myymälänhoitajana Tui-
rasa, valtatiellä, myymälä 68:ssa. se oli 
osuloista kolomanneksi vilikkain kaup-
pa.

saimilla riitti aikaa kylän kulttuuri-
rientoihin valon talolla. Hän toimi näy-

telmäkerhon kuiskaajana ja valolla esi-
tettävien elokuvien lipunmyyjänä.

   
erkki Kemppainen oli kirjan keskeinen 
löytö. me törmäsimme toisiimme ou-
lun rotuaarilla. Asuimme lähes koko 
1950-luvun naapureina Kipparintiellä, 
Toppilan omakotialueella. Hänen tyt-
tönsä sirkka ja toisen naapurin tyttö 
Ulla olivat minun parhaimpia kavereita 
elämämme alakuvuosina. siitä kertovat 
harvat säilyneet valokuvat.

erkki aloitti työuransa nuorukaisena 
oulun merenedustalla liikennöinneillä 
hinaajilla. niissä pääsi heti kiinni oikei-
siin hommiin. vastuuta tuli erilaisten 
sattumusten kautta. se kasvatti nuor-
ta miehenalakua tulevaan ammattiin 
kuorma-auton kuljettajana.

erkki joutui, kuten myös isäni väi-
nö ja hietasaarelainen aarne suorsa 
nuorina, 18-vuotiaina miehenalukuina 
alokaskoulutukseen raaheen. siellä 
koulutettiin pikavauhdilla nuorukaisia 
rintamalle. He kaikki kolome selevisivät 
hengisä takasin Karijalan kannaksen 
tulimerestä.

Kinge ja simanen onnistuivat pää-
semään kovasti alaikäsinä pöllien pur-
kuun Toppilan satamaan. Kokemusta 
heille tuli niin yksityisten rekkojen kuin 
junanvaunujen pöllien purkuhommis-
ta. Iso paperiraha takin rintataskusa 
homman jäläkeen tuntui kummastakin 
pojasta taivaanlahjalta.

molemmat pojat kuuluivat isompaan 
poikaporukkaan. siinä oli jäseninä top-
pilalaisia, koskelankyläläisä ja toivon-

tieläisiä poikia. Porukka kävi uimasa 
ja ongella Toppilan satamasa. Tukki-
lauttojen päällä juoksentelu, sukeltelu 
ja väkisillä olo kuului kesäisin poikien 
päiväohjelmaan.

myös Toppilan yhtiön massapaa-
luvaraston massapaalut olivat heijän 
kiinnostuksen kohteena.

siitä ei tietenkään yhtiön tehdas-
polliisi tykännyt. Polliisia ”pakkoon 
juoksemalla” pojat kasvattivat ommaa 
juoksu -ja kiipeilykuntoaan.

   
Hietasaari on aina ollut oululaisten ke-
säparatiisi. 1950- ja 1960-luvuilla kävi-
vät toppilalaiset, kaikki sovanjäläkeiset 
ikäluokat, pojat ja tytöt uimasa satama-
sa, mölijänpääsä, nallikarisa ja musta-
sasalamesa.

nallikarisa oli punainen, puuraken-
teinen kahavila. sielä juotiin limpsaa 
ja syötiin jäätelöä. Tötteröt maistuivat 
makioilta helteellä. Pikkunen pahavi-
nen jäätelöannos puulusikalla oli myös 
hyvvää!

Hietasaaren kaunis huvila-asutus on 
ollut kaupunkilaisille helmi ja ihimette-
lyn aihe. Aikanaan se oli itestään sele-
vyys. Tänä päivänä se ei sitä enää ole.

oululaisten onni oli, että Hannala 
säästyi. vuosikausia se oli kuin tyrkyllä, 
että purkakaa tai polttakaa minut! näin 
rähjäisenä minä en halua näyttäytyä 
ihimisille! onneksi se pelastettiin ja sii-
tä on nyt iloa kaikille Hietasaaresa kä-
vijöille!

Toppilan paanalla kirja on yhteistyön 
tulos. Iliman ihimisten haastatteluja sii-
tä ei olisi tullut sitä, minkälainen se on 
nyt. mielestäni siinä on eletyn ja koetun 
elämän koko kirjo. Jokainen kirjaan 
haastattelemani henkilö on jättänyt sii-
hen oman puumerkkinsä. Kaksi vuotta 
minä kuljin teitä toppilalaisia ihimisiä 
haastattelemasa. etsin teitä puhelin-
luetteloista ja laitoin viestiä puskara-
tion välityksellä. soittelin teijän ovi-
kelloja ja tiirailin ympäriinsä Toppilan 
omakotialueella.

myös kirjan kannen koonneelle ja 
hyvälle, yhteisymmärtäväiselle oikolu-
kijalle Jukka Tuohinolle suuret kiitok-
set auttamisesta mielenkiintoisen ai-
kalaishistoriakirjan aikaansaamiseksi. 
vastaanotto kirjalle on ollut hyvä, niin 
haastattelujen aikana kuin kirjan ilmes-
tymisen jälkeenkin.

Matti Lasanen
puh. 044-2981127
matti.lasanen@gmail.com Toppilan satama 1950-luvulla.

”TOPPILAN PAANALLA”



SEURAKUNNAT
Tuiran suuralueella asuvista henkilöistä suurin osa kuuluu Tuiran seurakuntaan. Pikisaaressa 
asuvat kuuluvat oulun tuomiokirkkoseurakuntaan. oulun seurakunnissa järjestetään monenlais-
ta toimintaa ympäri vuoden. Lisätietoa: www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat 

Kuvat: sanna Krook

Tapahtumia ja toimintaa 
Oulun tuomiokirkossa:

Hoosianna-juhla 2017

oulun hiippakunnan Hoosianna-juhla 
ja kulkue järjestetään oulussa lauantai-
na 2.12.2017 klo 15.30–16.30.
Tilaisuus alkaa Rotuaarin pallolta klo 
15.30, josta lähdetään lyhtykulkueena 
kohti tuomiokirkkoa. Kulkuetta johtaa 
oikea aasinvarsa.  Tuomiokirkon por-
tailla kajautetaan 100-vuotiaan suo-
men kunniaksi koko osallistujajoukon 
voimin Finlandia-hymni. ohjelmassa 
yhteislauluja, vaskikvartetti owlan soit-
toa, Raamatun lukua sekä kaupungin 
edustajan ja piispan tervehdykset. Lo-
pussa kaikki yhtyvät vielä joulun ajan ja 
uuden kirkkovuoden aloittavaan Hoo-
sianna-hymniin.  www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumat

Tuiran kirkko: 

Joulukahvila ja käsityöputiikki 
Essu ja tossu 
on avoinna tiistaisin klo 11-15  
28.11., 5.12., 12.12. ja 19.12. 
Tuiran kirkolla, myllytie 5

Kauneimmat joululaulut
Tuiran kirkolla, myllytie 5
su 10.12. klo 15
su 17.12. klo 14 ja 19
ti 19.12. klo 15

Joulumarkkinat
Tuiran kirkolla, myllytie 5
la 16.12. klo 11-14
Joulupuuroa, torttuja, kahvila, taidok-
kaita käsitöitä ja muuta jouluista tava-
raa.
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Kesällä 2016 
v a h v i s t e t u n 
oulun koulu-
verkko 2020 
päätöksen mu-
kaan Terva-
Toppilan koulu 
ja merikosken 
yläaste fuusioi-
tuivat 1.8.2017 

alkaen merikosken kouluksi. Koululla 
on kaksi toimipaikkaa, alakoulu Toppi-
lassa merituuli-yksikössä sekä yläkou-
lu Tuirassa, merikosken perinteisessä 
koulukiinteistössä. Koulussamme on 
tällä hetkellä yhteensä 471 oppilasta. 
Kouluverkkopäätöksen mukaan meri-
kosken lukion siirtyessä yhdessä Pate-
niemen lukion kanssa Raksilan lukioksi 
2019, yhdistyy Tuiran koulu vielä osak-
si merikosken koulua. Tämä viimeinen 
muutos ajoittuu todennäköisesti vuo-
teen 2020, kun koko kouluverkko on 
remontteineen ja tilaratkaisuineen val-
miina. Kaupunki luopuu Tuiran koulun 
sekä Leinonpuiston koulujen rakennuk-
sista. samassa yhteydessä valmistuu 
Tiernan koulun lisärakennus koulum-
me merituuli-yksikön yhteyteen Top-
pilan alueella. Tällöin siirtyy Tuirassa 
toimiva Tiernan koulun Leinonpuiston 
yksikkö Toppilaan. Tämän kouluraken-
nuksen suunnittelu on jo hyvässä vauh-
dissa ja pääsemme piakkoin tekemään 

pedagogista yhteistyötä alakoulun ja 
erityiskoulun toimintakulttuurien yh-
teensovittamiseksi.

merikosken koulu on aloittanut yh-
tenäisperuskouluna tänä syksynä. Kou-
lun uutena rehtorina pääsen luomaan 
uutta toimintakulttuuria samalla kun 
sisäänajamme uutta opetussuunnitel-
maa kouluun. Alakoulu siirtyi syksyllä 
2016 uuden opetussuunnitelman mu-
kaiseen toimintaan ja tänä syksynä 7. 
luokkalaiset noudattavat myös jo sitä. 
vaikka ala- ja yläkoulun toiminta onkin 
vielä erillään, on merituuli- yksikössä 
jo 10 vuoden ajan totuttu yhtenäispe-
ruskoulun toimintamalliin, merikosken 
yläkoululle sen ollessa vielä uutta. nyt 
opettelemme toimimaan yhdessä, en-
nen kuin Tuiran alakoulun oppilaat siir-
tyvät yläkoululaisten kanssa samaan 
kiinteistöön. 

Uusi opetussuunnitelma näkyy kou-
lussa monialaisina oppimiskokonai-
suuksina, oppilaita osallistavampana 
toiminnallisena työskentelynä sekä 
laaja-alaisen osaamisen painottamise-
na. oulun kaupungin painopisteet täs-
sä ovat ihmisenä kasvamisen ja osalli-
suuden osa-alueet, valtakunnallisesta 
opetussuunnitelmasta ne löytyvät mer-
kinnöillä L3 ja L7. ihmisenä kasvamisen 
osa-alueessa painottuu oppilaan hy-
vinvoinnin tuki kouluarjessa ja elämän-
hallinnassa. osallisuutta vahvistetaan 

oppiaineiden sisältöjen painotuksissa 
sekä arviointikulttuurin kehittämises-
sä, oppilaiden toiminnanmahdolli-
suuksien tukemisessa sekä koulun ja 
yhteistyökumppanien harrastustoimin-
taan osallistumisessa.

merikosken koulun tavoitteena on, 
että lapsi lähtee koulusta maailmalle 
vahvempana kuin hän on ollut sinne 
tullessaan. Koulua ajatellaan resiliens-
situottamona, joka vahvistaa ja kehittää 
lapsen ja nuoren toiminnanohjauksen 
taitoja, elämänhallintaa ja hyvinvoin-
tia samalla kuin tiedollista ja taidollista 
pääomaa. Koulun toimintakulttuuris-
sa tavoitellaan oulun ”tavallisimman” 
koulun statusta, tällöin lapset ja nuoret 
osaavat toimia ja käyttäytyä yhä mo-
nikulttuuristuvammassa maailmassa 
arvostaen itseä ja toisia yksilöinä sekä 
yhteisön jäseninä. 

Toppilan ja merikosken koulura-
kennuksissa on ollut koulutoimintaa 
jo pitkään. Toppilassa yli 110 vuotta ja 
merikosken koulurakennuksessakin yli 
70 vuotta. olen erittäin innokkaana ja 
odotuksia täynnä aloittamassa omaa 
taivaltani tämän uuden koulun rehtori-
na ja toivon koulullemme näkyvää roo-
lia peruspalvelujen tuottajana ja yhteis-
työkumppanina.

Mervi Karjalainen
rehtori, merikosken koulu

Kuluvan luku-
vuoden yksi 
pääteemoista 
on suomen it-
s e n ä i s y y d e n 
1 0 0 - v u o t i s -
juhla. Kaikissa 
oulun kouluis-
sa juhlistetaan 
sitä. Koulum-
me on valinnut 

lukuvuoden teemaksi maisemakuvia 
suomesta ja Tuirasta. Luokissa käsitel-
lään aihetta monilla eri tavoilla. monia-
laisen oppimiskokonaisuutemme kruu-
naavat mm. lauantain 2.12. itsenäisyys-
päivän juhla sekä tiistain 5.12. perintei-
nen oppilaiden juhlaruokailu. Itsenäi-

syyspäivän juhlaruokailu kuudesluok-
kalaisten tarjoiluineen on erinomainen 
esimerkki Tuiran koulun kestävistä juh-
laperinteistä, joita edelleen vaalitaan.

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen 
ovat myös edelleen arvossa Tuiran kou-
lussa. Tuiran ja Leinonpuiston oppilai-
den yhteiset tapahtumat ovat mukavia 
yhteisiä hetkiä, joita odotetaan. Tuiran 
koulun vanhempaintoimikunta Tome-
ra on myös ahkera toimija. Tomeran 
vanhemmat osallistuvat niin ahkeras-
ti koulun toimintaan, että järjestävät 
vanhemmille aamukahvit kaksi kertaa 
vuodessa ja vetävät myös pajoja Paja-
päivänä. Aamukahvit ja Pajapäivä ovat 
mukavia yhdessä tekemisen hetkiä, 
joista oppilaat pitävät suuresti.

Tapahtumien ja juhlien välillä koulun 
arjessa aistii turvallisuuteen pyrkivän 
yhteisen tekemisen tunnelman. siihen 
osallistuvat kaikki. Parhaamme teke-
mällä saavutamme tunnelman, joka 
tukee oppimista ja antaa kaikille mah-
dollisuuden viihtyä ja oppia koulussa. 
Koulussamme on rikkautena oppilaita 
eri kulttuuritaustoista. osaamme ottaa 
luonnollisella tavalla jokaisen oppilaan 
mukaan toimintaan emmekä rajaa ke-
tään ulkopuolelle. Kiusaamisen vastai-
nen Kiva-toiminta ja vertaissovittelun 
kaltainen oppilaiden roolin korostami-
nen luovat myös pohjaa tasavertaisel-
le koulukaveruudelle. osallisuutta ja 
vaikuttamista harjoitellaan myös oppi-
laskunnan hallituksen ja maJP:n (me-

MUUTTUVA MERIKOSKEN KOULU

TUIRAN KOULUN KUULUMISIA
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Tuiran koulu sijaitsee keskeisellä paikas-
sa Tuirassa, ja varmasti suurin osa alueen 
asukkaista koulun tuntevat tai ainakin tie-
tävät. Koulussa annetaan perusopetusta 
luokkatasoilla 1-6, ja oppilasmäärä tässä 
yhdessä oulun pienimmistä kouluista on 
hieman alle 200 lasta. normaalien luokka-
asteiden lisäksi koulussa annetaan ope-
tusta musiikkiluokilla sekä alueellisilla 
pienluokilla. Koulun ilmapiiri on välitön, 
helposti lähestyttävä ja turvallinen, ja kou-
lussa onkin käytössä myös erittäin hyvin 
toimiva Kiva-kouluohjelma. Lisäksi oppi-
laiden perheitä yhdistäviä tapahtumia jär-
jestetään lukuvuoden aikana useampia, 
näistä esimerkkeinä vanhempien aamu-
kahvitukset sekä ystävänpäiväntapahtu-
ma. Itse koulurakennus on rakennettu jo 
vuonna 1900, ja se onkin suojeltu kohde. 
Rakennus peruskorjattiin noin kymme-
nen vuotta sitten, ja se on todettu täysin 
kunnossa olevaksi rakennukseksi kaikilta 
osin. Ja onhan rakennus ulkomuodoltaan 
kaunis, ainakin omaan silmääni. Raken-
nustyylissä on havaittavissa uusgoottilai-
sia vaikutteita, ja sen on aikoinaan suun-

nitellut rakennusmestari J.W. Lillqvist. Tui-
ran koulussa henkilökunta ja vanhemmat 
pyrkivät yhdessä antamaan oppilaille sel-
laiset sosiaaliset, tiedolliset ja taidolliset 
valmiudet, että he selviytyvät elämässään, 
luottavat itseensä ja ottavat toiset huomi-
oon. Perustietojen ja -taitojen lisäksi pai-
notetaan hyviä käytöstapoja, erilaisuuden 
hyväksymistä, monikulttuurisuuden ar-
vostamista sekä kestävää kehitystä. op-
pilaiden osallisuus toteutuu oppilastoimi-
kunnan sekä koulua toteutettavan vertais-
sovittelun kautta.

Tuiran koululla on siis pitkät perin-
teet, mutta kaikki eivät ehkä tiedä sitä, 
että koululla on mahdollisuus opiskella 
musiikin erikoisluokilla. Lisäksi Tuiran 
koulu on ”Liikkuva Koulu”, eli toimin-
nassa painotetaan myös liikkumista ja 
liikuntaa eri muodoissaan, vaikka varsi-
naista liikunnan erikoisluokkaa koulus-
sa ei toimikaan. erikoisluokkatoimintaa 
on toki muissakin oulun kouluissa, ja 
painotuksia ovat musiikin lisäksi liikun-
ta ja kuvataide. Peruskoulussa opinnot 
näillä erikoisluokilla voi aloittaa 3. tai 7. 

luokalla, ja peruskoulun jälkeen musii-
kin erityisopintoja on mahdollista jat-
kaa madetojan musiikkilukiossa. Tuiran 
koulun musiikkiluokille voi hakea joka 
toinen vuosi, ja seuraava hakuaika on 
tammikuussa 2018, niille lapsille jotka 
syksyllä 2018 aloittavat 3. tai 6. luokan.

musiikin opetuksen tavoite erikoisluo-
kalla on kasvattaa oppilaasta aktiivinen 
musiikin harrastaja. Aiempaa soittotaitoa 
ei tarvita, mutta musiikkiluokalle halua-
van oppilaan olisi hyvä olla kiinnostunut 
musiikista, olla omatoiminen, musikaa-
linen, keskittymiskykyinen, ja myös per-
heen tuki on tärkeää. musikaalisuutta ei 
sinällään vanhempien tarvitse arvioida, 
vaan lapsen valmiudet opiskella musiikki-
luokalla arvioidaan valintakokeessa. 

millaista sitten musiikkiluokalla opiske-
lu on? musiikkiluokalla lauletaan ja soite-
taan paljon, opiskellaan säveltapailua ja 
musiikinteoriaa, kuunnellaan musiikkia, 
opiskellaan musiikkitietoa ja harrastetaan 
musiikkiliikuntaa. soitonopetusta anne-
taan pienryhmissä tai yksityisopetukses-
sa, mutta myös kotiharjoittelu on tärkeä 

MUSIKAALINEN TUIRAN KOULU

rikosken asialliset ja pätevät) kaltaisen 
koulujen oppilaiden yhteistoiminnan 
avulla.

myös me koulun aikuiset opettelem-
me yhteistoimintaa kumppaniemme 
kanssa. Tuiran koulussa on aina pi-
detty arvossa yhteistyötä päiväkotien 
kanssa. sitä syvennetään edelleen var-
haiskasvatuksen opetussuunnitelman 
valmistuttua. Yläkouluun siirtymisen 
yhteydessä pidettävä seisKaLLe-ilta ja 
ekaluokalle tulevien koulutulokkaiden 
Koulupolulle-ilta pidetään tänä luku-

vuonna samana iltana Tuira-Toppilan 
palvelukeskittymän palvelukahvien 
yhteydessä Tuiran koululla. Tervetuloa 
torstaina 11. tammikuuta 2018 kahville 
kaikki alueen palvelutarjonnasta kiin-
nostuneet!

sisäilma-asiat ovat olleet viime aikoi-
na paljon esillä. on ollut harmittavaa 
huomata, että tiilipuolen Leinonpuis-
ton yksikön ongelmat on usein yhdis-
tetty Tuiran kouluun. Tuiran puukoulun 
luokkien sisäilma on hyvässä kunnossa 
ja sitä on riittävästi. siitä kuuluu kiitos 

vuonna 2003 hyvin tehdylle perusteel-
liselle korjaukselle ja sen jälkeiselle yl-
läpidolle. myös Leinonpuiston yksikön 
sisäilmaongelmat ovat hallinnassa Tila-
keskuksen ammattilaisilla. 

Toivotan kouluväen puolesta hyvää 
itsenäisyyden juhlavuoden jatkoa kai-
kille Tuiran suuralueen asukkaille!

Heikki Tikkanen
rehtori, Tuiran koulu
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osa soittimen opettelua. musiikkiluokalle 
päästäkseen ei siis tosiaan tarvitse osata 
soittaa mitään soitinta, vaan soitonopis-
kelun voi aloittaa vasta musiikkiluokalla. 
Kalliimpia soittimia ei välttämättä tarvitse 
hankkia ainakaan heti omaksi, vaan niitä 
voi vuokrata nuottiniekoilta. musiikkiluok-
kakouluissa toimii orkestereita, bändejä ja 
kuoroja, jotka esiintyvät yhdessä koulun 
juhlissa ja tapahtumissa, mutta myös kou-
lun ulkopuolella erilaisissa yhteyksissä. 
Tuiran koulun musiikkiluokat pääsevät 
tekemään paljon projekteja, ja yhteistyötä 
tehdään esimerkiksi Tuiran seurakunnan, 
Tuiran asukastuvan, Lassintalon seniori-
keskuksen, mäntykodin, valveen, oulun 
yliopiston ja tietenkin muiden oulun mu-
siikkiluokkien kanssa. myös esiintymiset 
yritysten tapahtumissa ovat Tuiran mu-
siikkiluokkalaisille erittäin mieluisia. näin 
joulun alla musiikkiluokkalaiset tekevät 
mielellään vaikkapa tiernapoikakeikkoja 
yritysten pikkujouluihin, joulujuhliin tai 
kauppojen joulunavajaisiin. näistä projek-
teista kertyy lapsille monia arvokkaita ko-
kemuksia, joista on varmasti hyötyä myös 
myöhemmin elämässä, sillä musiikkiluok-
katoiminnassa korostuvat niin ryhmätyös-
kentely kuin esiintymistaidotkin. Huikein 
tuiralaisten musiikkiluokkalaisten projekti 

taitaa olla 6. luokan kevään huipentumi-
nen Tuttijuttu-konserttiin yhdessä mui-
den oulun koulujen 6. musiikkiluokkien ja 
oulu sinfonian kanssa. 

erikoisluokille haetaan paikkaa, kun 
lapsi on 2. tai 6. luokalla. Hakuprosessi 
pyörähtää yleensä käyntiin tammikuussa, 
jolloin erikoisluokkatoiminnasta järjeste-
tään infotilaisuudet. vanhemmat hake-
vat lapselleen paikkaa Wilmassa olevalla 
sähköisellä lomakkeella. musiikkiluokkien 
osalta valintakokeet järjestetään yleensä 
helmikuussa. nämä valintakokeet sisäl-
tävät musikaalisuustestin, rytmi- ja melo-
diatestejä, laulunäytteen, opettajan haas-
tattelun ja vapaaehtoisen soittonäytteen. 
Laulunäytteessä oppilas esittää kaksi 
harjoittelemaansa laulua, joista toinen on 
vapaavalintainen ja toinen kaikille pakolli-
nen ”Hämä-hämä-häkki”. 

Haettaessa paikkaa erikoisluokalta, 
vanhemmat esittävät lomakkeessa toi-
veen ensisijaisesta koulusta. Aluepäälliköt 
ja erikoisluokkakoulujen rehtorit osoitta-
vat kullekin erikoisluokalle valitulle oppi-
laalle koulupaikan.  mikäli oppilaan pis-
teet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, 
tarjotaan hänelle toista vaihtoehtoa, jos 
pisteet riittävät siihen. Tuiran kouluhan 
sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien 

päässä, tulipa sitten oikeastaan mistä päin 
kaupunkia tahansa. mahdollisista kulje-
tuskustannuksista huolehtivat vanhem-
mat, mutta näihin kustannuksiin on mah-
dollista hakea huojennusta tai vapautusta.

Hakuprosessi tosiaan käynnistyy tam-
mikuussa, joten nyt on nykyisten 2. ja 6. 
luokalla opiskelevien lasten vanhempien 
loistava aika miettiä yhdessä lapsen kans-
sa, että olisiko musiikkiluokalla opiskelu 
perheelle hyvä vaihtoehto. oma lapseni 
käy Tuiran koulua nyt neljättä vuotta, ja 
vanhemman näkökulmasta en voi kuin 
suositella tätä koulua. Koulu sijaitsee hy-
vin keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhte-
yksien päässä, liikkuipa sitten julkisilla tai 
omalla autolla. Koulun vanhempaintoimi-
kunta on sopivan aktiivinen, ja yhteistyö 
muiden oppilaiden vanhempien kanssa 
toimii hyvin. 

Sanna Tietäväinen
Koti-koulutoimikunta Tomeran jäsen

Lisää tietoa musiikki- ja muille erikoisluokille 
hakeutumisesta löytyy Oulun kaupungin verk-
kosivuilta: https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-
ja-opiskelu/erikoisluokat
Tuiran koulu: https://www.ouka.fi/oulu/tuiran-
koulu/etusivu

merikosken koulun vanhem-
paintoimikunta järjestäytyi lo-
kakuussa; mukana oli niin seit-
semännen, kahdeksannen kuin 
yhdeksännenkin luokan oppi-
laiden vanhempia. Puheenjoh-
tajaksi valittiin marianne isola ja 
sihteeriksi maria auvinen. Kou-
lun puolelta toiminnassa ovat 
mukana koulun rehtori mer-
vi Karjalainen ja opettaja Petri 
salo. 

merikosken koulun oppilailla 
on koulupäivä lauantaina 2.12., 
ja vanhempaintoimikunta jär-
jestää samassa yhteydessä ta-

paamisen kaikille vanhemmille. 
Tervetuloa mukaan! oppilas-
kunnan kahviossa vanhemmat 
voivat tavata toisiaan sekä ju-
tuttaa koulun opettajia. samal-
la vanhemmat voivat esittää toi-
veita vanhempaintoimikunnalle 
ja visioida yhdessä kevään ta-
pahtumia.  myös vanhempain-
toimikunnan nimikilpailu käyn-
nistetään.

Yhteyttä vanhempaintoimikun-
taan saa lähettämällä viestiä 
osoitteeseen vanhempaintoimi-
kunta.merikoski@gmail.com. 
Kaikki ideat ovat tervetulleita.

Tuiran koulun koti-koulutoimikunta Tomeran pu-
heenjohtajana toimii marja-riitta Piirainen. opet-
tajien puolelta kokoukseen osallistuvat rehtori 
sekä vaihdellen joku koulun opettajista. Tomera 
järjestää toimintaa ja tapahtumia lasten perheille 
usean kerran vuodessa. marraskuun aamukahvi-
tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Tuiran asukas-
yhdistyksen kanssa. Aamukahveilla esiintyi Tui-
ran koulun musiikkiluokan kuoro ja vanhemmil-
la oli mahdollisuus tutustua ja vaihtaa ajatuksia 
kahvittelun lomassa. sen jälkeen vanhemmilla ja 
sisaruksilla oli mahdollisuus seurata lapsen op-
pituntia. seuraavan kerran aamukahvit pidetään 
keväällä. Helmikuun perinteinen pajailta järjeste-
tään yhteistyössä koulun, opettajien, vanhempi-
en sekä alueen toimijoiden kanssa. monipuoliset 
pajat tarjoavat tekemistä kaikille osallistujille. 

Merikosken koulun vanhemmat toimivat Tuiran koulun vanhemmat toimivat
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Tuiran uimalan edustalla kesäkaudet kelluva yleinen sauna las-
kettiin tänä vuonna vesille hyvissä ajoin heti vapun jälkeen. Hyy-
tävä kevät pääsi kuitenkin niskan päälle ja äitienpäiväksi suun-
niteltuja avajaisia piti lykätä siitäkin huolimatta että talkooväki 
viilasi lauttaa saunakuntoon lumisateessa. Pikku parannuksena 
lautan pukutilat saivat lisätilaa ja valokatteen. Toukokuun loppu-
puoli saunottiin osa viikkoa, kesäkuusta joka päivä.

sopivasti saunakauden alkupuolella Kesän sauna saikin sitten 
melkoisen kunnianosoituksen; kaupunginhallitus valitsi saunan ”ou-
lun valtuustokauden 2013-2016 parhaaksi hyvinvointiteoksi” ja tote-
si Kesän saunan olevan erinomainen esimerkki siitä mitä spontaani 
yhdessä tekeminen saa aikaan. Talkooväki ja oulun rantasaunaseura 
kiittävät ja kumartavat lämpimästi ja syvään!

sauna pyöri entiseen tapaan talkoovoimin ja löylyä riitti. Kuten ai-
emminkin oli saunalla myös kulttuuriohjelmaa: teatteria, a cappella 
-lauluyhtye, musiikkia, stand up -koomikko ja valitsipa kuulu Huuta-
jat-kuorokin Kesän saunan ympäristöksi esiintyessään saksalaisille 
filmintekijöille. Kiitokset esiintyjille.

Kylmä kevät hillitsi menoa, mutta kesäkuussa kävijöitä oli jo kol-
masosa viimevuotista enemmän. Heinäkuussa ei kasvua viimevuo-
tisesta enää saatu, kesän keskellä saunan kapasiteetti on jo täydes-
sä käytössä eikä enempää kylpijöitä voida enää ottaa. Heinäkuussa 
löylytettiin 2 400 henkeä. elokuussa rikottiin jälleen viimevuotinen 
kävijämäärä. syyskuussa lautta oli leppoisten säiden vuoksi vesillä 
tavanomaista pitempään ja kesän kävijöiden kokonaismäärä nousi 
6 700:aan, mikä on sama määrä kuin kahtena ensimmäisenä kesänä 
yhteensä. oululaiset ovat ottaneet Kesän saunan omakseen. ensi ke-
sänä jatketaan!

Markku Seppänen
puheenjohtaja, oulun rantasaunaseura ry
markku@kesansauna.fi
p. 040 7457314

KESÄN SAUNALLA HUIPPUKESÄ

Kesän sauna: www.kesansauna.fi ja www.facebook.com/kesansauna/ 
Kesän saunan saunojat: www.facebook.com/groups/kesansauna/ 
www.rantasaunaseura.fi

Kuva: Juha M. KinnunenKuva: Juha M. Kinnunen

Kuva: Janne Koskela

Kuva: Mika Kankainen
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• Hoitajan ja lääkärin vastaanotto- akuutti- ja ajanvarauk-
sellinen vastaanottotoiminta

• Kuntoutus - fysioterapeutin palvelut 
• suun terveydenhuolto 
• aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalveluita
• sosiaalityö 
• Kotihoito ja kotona asumista tukevat palvelut
• Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta ja erilaiset ryh-

mätoiminnot

• neuvolatoiminta
• Kouluterveydenhuolto
• Perheiden tukipalvelut, mm. perhetyö
• Lastensuojelu
• Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita
• Laboratorio
• neuvonta ja ohjaus

TUIRAN HYVINVOINTIKESKUS
Tuiran hyvinvointikeskuksen hanke-
suunnitelma on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa. Tuiran hyvinvointi- 
keskus tulee sijoittumaan ydin- 
toiminnoiltaan nykyisen Tuiran ter-
veysaseman ja Tuirankartanon tiloi-

hin ja palvelee koko alueen asukkaita.  
Tilojen tarvitsemat muutostyöt tul-
laan toteuttamaan vuosina 2017–
2018. nykyiset Kaijonharjun, raja-
kylän ja Tuiran terveysasemien tilat 
ovat Tuiran hyvinvointikeskuksen 

käytössä, kunnes tarvittavat tila-
muutokset on toteutettu. Poistuvien 
terveysasemien alueille tulee hyvin-
vointipisteet alueen palvelutarpeen 
mukaisesti, erityisesti huomioidaan 
lapsiperheet ja ikäihmiset.

Hyvinvointikeskuksen palveluita:

OULUN TALVIUIMARIT RY
Tervetuloa Tuiran uimarannalle tutustumaan 
talviuintiin ja saunomaan ihanassa saunamukaan 
–puusaunassa!
Lauantaina 18.12.2017 klo 13-16 

saunamaksu 2 €/hlö
Talviuintipulahdus ilmainen hyvässä ja 
turvallisessa seurassa.

Kuva: Janne Koskela

Kuva: Niina Jortikka
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sijainti Tuiran torilla, valtatie 47, 90500 oulu
P. 08 55847424, tuira.kirjasto@ouka.fi

Tuiran omatoimikirjasto avoinna:
ma-pe klo 9-21, la-su 9-17

Henkilökunta paikalla: 
ma-ti klo 12-19, ke-pe 915

omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään 
ouTi-kirjastokortilla ja salanumerolla. 
salanumeron saa kirjastosta.
Lisätietoja www.ouka.fi/kirjasto//omatoimikirjastot

TERVETULOA TUIRAN KIRJASTOON

TUIRA - TOPPILA PALVELUKESKITTYMÄ
oulun kaupungin sivistys ja kulttuuri-
palvelujen organisaatio uudistui 2017 
alusta. siirryimme aluemalliin, jossa 
kaupunki on jaettu pohjoiseen, eteläi-
seen, itäiseen ja keskiseen alueeseen. 

Jokainen alue on jaettuna pienem-
piin palvelukeskittymiin, jotka tekevät 
tiivistä yhteistyötä alueen asukkaiden 
peruspalvelujen ja toiminnanmah-
dollisuuksien kehittämiseksi. Tuira-
Toppila palvelukeskittymä kattaa suu-
rehkon alueen Tuirasta Kaijonharjuun, 
sisältäen myös Koskelan ja Toppilan 
alueet. Palvelukeskittymässä alueen 
varhaiskasvatus-, perusopetus- sekä 
nuorisopalvelut yhdessä alueen asuk-
kaiden, yhteisö- ja järjestötoimijoiden 

kanssa pyrkivät omalla toiminnallaan 
tukemaan kuntalaisten osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia omalla 
asuma-alueellaan. 

Palvelukeskittymän edustajat reh-
tori mervi Karjalainen ja päiväkodin-
johtaja marjo särkimäki tekevät ta-
voitteellista yhteistyötä myös alueen 
hyvinvointikeskuksen kanssa, jotta 
tarvelähtöistä palvelurakennetta ja 
kuntalaisten omaa aktiivisuutta voi-
daan tukea yli toimialarajojen.

Palvelukeskittymän sisällä Toppi-
lan alueella toimii alueryhmä Tiktaali, 
joka kokoaa lähitoimijat yhteen suun-
nittelemaan toimintaoja ja jakamaan 
alueelta nousevia tarpeita yhdessä. 

vastaava alueryhmä on kehitteillä Tui-
ran alueelle vielä tämän syksyn aika-
na. 

mallina työryhmälle on Toppilan 
alueella toimiva Tiktaali, lapsiperhe-
keskeinen alueryhmä, joka kokoaa 
noin neljä kertaa vuodessa kunta- ja 
järjestötoimijoita sekä vapaaehtoi-
sia keskustelemaan alueen ilmiöistä, 
tarpeista ja kuntalaisten osallisuuden 
kehittämisestä.  Alueryhmä Tiktaali on 
syntynyt aikanaan esKo- hankkeen ja 
sivistys- ja kulttuuripalveluiden alue-
toimijoiden yhteenliittymänä. sen ta-
voite on lisätä toimijoiden keskinäistä 
tuntemusta, alueen tarpeiden tunnis-
tamista sekä kuntalaisten osallisuutta.

Yhteistyöterveisin
Tuira-Toppilan palvelukeskittymän 
edustajat
Marjo Särkimäki
päiväkodin johtaja                                                                                                       
Kalliolan ja Kangaspuiston päiväkodit
avoimet Päiväkodit Kangaspuisto ja 
vihreäTalo        
p. 044-7035481
Mervi Karjalainen
rehtori
merikosken koulu
alakoulu: merituuli-yksikkö 
yläkoulu: merikosken koulu
p. 044-7039595                                                                                                                                        
  

Perustettava Tuiran alueen 
”alueryhmä” toimii keskustelu-
foorumina alueen toimijoille. 
mukaan voivat tulla Tuiran alu-
eella toimivat viranomais- ja jär-
jestötoimijat sekä vapaaehtois-
toiminnasta kiinnostuneet kun-
talaiset.

Kaikki tahot, jotka ovat kiinnos-
tuneita yhteistyöstä ja tiedonku-
lun kehittämisestä ovat tervetul-
leita mukaan työryhmätyösken-
telyyn. Kutsua voi vapaasti jakaa 
alueen toimijoille, jotka toimivat 
lapsiperheiden hyvinvoinnin ja 
osallisuuden parissa.

Tuiran alueryhmä kutsuu mukaan toimimaan! 
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Juttusarjassa esitellään julkisuuden hen-
kilöitä, joilla on siteitä Tuiraan. maailmalla 
menestyksekkäästi mallin töitä tehnyt An-
na-Sofia Ali-Sisto voitti suomen Huippu-
malli haussa -kilpailun vuonna 2011. 

1. Minkä ikäinen olet?
 olen 26-vuotias
2. Missä olet syntynyt?
 asuin oulun Tuirassa kun synnyin. 
3. Keitä perheeseesi kuuluu? 
Lapsuudenperheeseeni kuuluu äitini ja 
isäni sekä viisi lasta, joista olen itse kes-
kimmäinen. Lisäksi olen nyt täti viidelle 
lapselle ja perhepiiriini kuuluu iso joukko 
koiria. 
4. Missä ja mitä kouluja olet käynyt? 
opiskelen oikeustiedettä yliopistossa. Lu-
kion suoritin oulun suomalaisen Yhteis-
koulun lukiossa.
5. Miten liikut ja kuntoilet?
Lihaskuntoharjoittelut hoidan kuntosalil-
la ja aerobista liikuntaa, kuten juoksulenk-
kejä, pyöräilyä ja kävelylenkkejä koirieni 
kanssa, tykkään harrastaa ulkona luon-
nossa.
6. Miten kuvailisit itseäsi muutamalla 
sanalla? 
olen aito, luotettava ja määrätietoinen.
7. Mitkä asiat saavat sinut hyvälle tuu-
lelle? 
Kaikenlaiset pienet ja suuret onnistumiset 
ja ilon aiheet sekä arjessa että juhlassa. 
8. Mitä elämääsi kuuluu tällä hetkellä? 
Tällä hetkellä suoritan oikeustieteen opin-
tojen kandivuottani yliopistossa ja kirjoi-
tan notaaritutkielmaa.
9. Mikä on työssäsi/opinnoissasi paras-
ta?
mallintöissä parasta on se, että se on anta-
nut minulle mahdollisuuksia nähdä maa-
ilmaa, kokea uutta joka päivä ja kehittyä 
sitä kautta ihmisenä. opiskeluissani paras-
ta on itseni haastaminen ja uuden oppimi-
nen, lisäksi se on ollut hyvää vastapainoa 
mallina työskentelylle.
10. Minkälainen on tyypillinen työ-/
opiskelupäiväsi? 
Tyypillistä työpäivää ei mallin työssä ole, 
sillä jokainen päivä on erilainen eikä aa-
mulla ikinä tiedä mitä päivä tuo tulles-
saan. Tyypillinen opiskelupäiväni lakiopin-
noissa on lukemista, lukemista, lukemista 
ja välillä kirjoittamista.

11. Millaisessa työssä näkisit itsesi 20 
vuoden kuluttua?
Lakimieheksi valmistuminen mahdollis-
taa niin monenlaisen työskentelyn ja ural-
la etenemisen, että on mahdotonta vielä 
sanoa minkälaisiin töihin päädyn. Alallani 
on monia kiinnostavia vaihtoehtoja, joihin 
erikoistua. 
12. Mikä oli lapsuutesi toiveammatti? 
Lapsuuteni toiveammatti oli eläinlääkäri, 
sillä olen aina ollut hyvin eläinrakas ja per-
heeseeni kuului aina koira.
13. Mikä on elämäsi suurin saavutus tä-
hän mennessä? 
en haluaisi korostaa mitään yhtä saavu-
tusta ylitse muiden, koska kaikki mitä olen 
elämässäni tehnyt, vaikuttaa siihen millai-
nen nykytilanteeni on. olen onnellinen täl-
lä hetkellä, ja siihen vaikuttaa niin suuret 
kuin pienetkin saavutukset.
14. Mikä on tulevaisuutesi suurin haave? 
suurin haaveeni on saada elää arkea, jo-
hon kuuluu asioita, joista tällä hetkellä 
unelmoin ja joiden eteen teen kovasti töi-
tä.
15. Missä maissa olet käynyt? 
olen käynyt kotimaani suomen lisäksi 
australiassa, Japanissa, Kiinassa, etelä-
Koreassa, Hong Kongissa, singaporessa, 
Yhdysvalloissa (kahdessa osavaltiossa: 
new Yorkissa ja Hawaijilla), Kreikassa, es-
panjassa, Portugalissa, italiassa, sveitsis-
sä, englannissa, alankomaissa, virossa, 
Latviassa, ukrainassa, ruotsissa, Tanskas-
sa ja norjassa. 
16. Mihin maahan haluaisit seuraavaksi 
matkustaa? 
Koska olen enimmäkseen matkustellut 
kaupunkikohteissa enkä erityisesti haa-
veile aurinkomatkoistakaan, haluaisin 
seuraavaksi matkustaa johonkin, jossa on 
kaunista ja eksoottista luontoa, esimerkik-
si islantiin. 
17. Mikä Suomessa on parasta? 
mielestäni suomessa parasta on kaunis ja 
puhdas luonto sekä tasa-arvoinen ja suh-
teellisen turvallinen ja oikeudenmukainen 
yhteiskunta, joka mahdollistaa kaikille sa-
manlaiset mahdollisuudet toteuttaa unel-
miaan. 
18. Mikä suomalaisissa on parasta? 
suomalaisissa on mielestäni parasta se, 
että suomalaisilla on usein arvot kohdil-
laan; he ovat maanläheisiä ja tasapainoi-
sia, aitoja, rehellisiä ja keskenään tasa-ar-

voisia. mielestä-
ni suomalaisten 
ainutlaatuinen 
äidinkieli, suo- 
malainen men-
taliteetti ja pe- 
rinteet ovat rik-
kaus, jota kan-
nattaa vaalia.
19. Mitä haluat 
sanoa tämän päivän nuorille? 
Ajatelkaa positiivisesti, mutta kriittisesti. 
Uskaltakaa muodostaa omia mielipiteitä 
ja myös ilmasta ne. opiskelkaa itseänne 
varten. Toteuttakaa unelmianne. 
20. Mikä Oulussa on parasta? 
oulu on Pohjois-suomen suurin kaupunki, 
joten jos tykkää asua pohjoisessa, mutta 
ei kuitenkaan kovin syrjässä, oulu on hyvä 
valinta. varsinkin kesällä on mukava liik-
kua esimerkiksi pyöräillen oulun jokisuis-
toalueella monine saarineen ja siltoineen.
21. Minkälainen on suhteesi Tuiraan? 
olen syntynyt Tuirassa, mutta muutimme 
sieltä pois jo ennen kuin täytin kolme vuot-
ta. Tulen siis tavallaan aina olemaan tuira-
lainen vaikka nykyisin suhteeni Tuiraan on 
lähinnä se, että käyn joskus Tuiran rannal-
la uimassa tai Tuiran koirapuistossa. Juu-
reni ovat muutenkin osittain Tuirasta, kos-
ka toinen mummuni on syntynyt siellä.
22. Mikä on Tuirassa parasta? 
Tuirassa parasta on, että kesäisin se on 
viihtyisä siltoineen ja rantoineen. sieltä 
pääsee kätevästi keskustaan ja Ainolan 
puistokin on lähellä. 
23. Mitä esittelisit ensi kertaa Tuiraan 
saapuvalle ystävällesi? 
esittelisin varmaankin talon, jossa asuin 
ensimmäiset vuoteni. Kesällä voisi mennä 
Tuiran uimarannalle ja talvella avantouin-
nille.
24. Minkälaisena näkisit Tuiran 20 vuo-
den kuluttua? 
Tuiraa kehitetään koko ajan, joten eiköhän 
se ole hieno paikka vielä 20-vuoden pääs-
täkin. 
25. Minkälaiset terveiset lähetät Tuiran 
suuralueen Kuohut-lehden lukijoille?
mukavaa loppuvuotta ja joulun odotusta 
kaikille lukijoille!

Haastattelijana 
Merja Kivimaa

ANNA-SOfIA ALI-SISTO
OOKKO NÄÄ TUIRASTA -juttusarja
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TUIRANPUISTO            – KEIDAS KESKELLÄ KAUPUNKIA

Tuiranpuisto on entinen kunnallissai-
raalan alue, joka nykyisellään toimii 
merkittävänä viheralueena Tuiran kau-
punginosassa. Alue sijoittuu monien 
palvelujen ääreen, vain muutaman sa-
dan metrin päähän vilkkaasta merikos-
kenkadusta. valtakunnallisesti arvok-
kaaksi määritelty Tuiranpuisto on ur-
baaniin ympäristöön sijoittuva kaupun-
kimetsä, jossa kaupunkilaiset pääsevät 
ulkoilemaan ja virkistäytymään. Lisäksi 
Tuiranpuistolla on merkittävä kulttuuri-
historiallinen asema ja sen rakennukset 
ovat suojeltu asemakaavassa. 

nykyisellään Tuiranpuisto on sel-
keästi rajattu kokonaisuus, joka näyt-
täytyy ympäristöön hyvin metsäisenä. 
Alue on vanhoja rakennuksia ja niiden 
pihapiirejä lukuun ottamatta lähes 
luonnonmukainen. Tuiranpuistosta 

löytyy kuitenkin rakennetumpiakin vi-
heralueita, kuten esimerkiksi puiston 
pohjoisosassa kaupunkilaisten suosi-
ossa oleva istutettu alppiruusualue ja 
puiston luoteisnurkassa vastikään kun-
nostettu leikkikenttä. Lisäksi alueella 
kulkee valaistu kuntorata sekä pienem-
piä polkuja. 

Tuiranpuiston historiaa

Tuiranpuiston historia alkaa ajalta en-
nen Tuiran kaupunginosan syntymistä, 
1800-luvun lopulta, jolloin kulkutaudit 
ja tilanpuute Lasaretinsaaressa sijain-
neessa oulun lääninsairaalassa aiheut-
tivat tarpeen uudelle kunnalliselle sai-
raalalle. vuoden 1894 lopulla valtuusto 
päätti sairaalan sijoittamisesta nykyi-
seen Tuiranpuistoon, joka tuolloin oli 

vielä syrjäinen metsäalue. sijainti oli 
sopiva maaperän ja hygieniaolosuhtei-
den kannalta, vaikkakin syrjäinen si-
jainti, etäisyys joesta ja sen aiheuttamat 
vedensaannin haasteet arveluttivat. 

sairaala-alueen rakentaminen aloi-
tettiin vuonna 1898 arkkitehti magnus 
schjerfbeckin laatimien suunnitelmien 
mukaan. Tuiranpuiston rakennukset 
valmistuivat vuosina 1900–1922. Tui-
ranpuiston sairaala-alue käsitti sairaa-
laosaston, kulkutautisairaalan eli Rut-
tolan, hermosairaalan eli Hermolan, 
synnytyssairaalan, ylilääkärin asunnon, 
erityisosaston, keittiörakennuksen, 
palveluskunnan asuinrakennukset, pe-
sutuvan ja desinfioimislaitoksen, ruu-
mishuoneen, leikkaushuoneen, ulko-
huoneet ja jääkellarin. Lisäksi sairaalan 
alueella oli kaksi kasvimaata.

sairaalatoiminta alueella lakkasi 
kokonaisuudessaan vuonna 1998. osa 
rakennuksista on sairaalatoiminnan 
loputtua kunnostettu ja otettu sosiaa-
li- ja terveystoimen käyttöön mm. päi-
vä- ja palvelukodiksi. Puiston keskellä 
olevista rakennuksista muutamat ovat 
kuitenkin huonokuntoisia ja olleet tyh-
jillään pitkään.

Tuiranpuisto kehittyy

Tuiranpuiston alueella on käynnistetty 
asemakaavan muutos Yhdyskunta- ja 
ympäristöpalveluiden sekä Tilakeskus 
liikelaitoksen aloitteesta. muutoksen 
taustalla on oulun kaupungin hallin-
tokuntien poistuminen Tuirantien var-
ren rakennuksista. Tavoitteena kaava-
muutoksessa on tukea suojeltujen ra-
kennusten säilymistä, aktivoida aluetta 
sekä kehittää puistoa toiminnallisesti. 
Lisäksi tutkitaan alueen täydennysra-
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TUIRANPUISTO            – KEIDAS KESKELLÄ KAUPUNKIA

kentamismahdollisuuksia sekä liiken-
nejärjestelyiden toimivuutta. Kaava-
muutoksen aikana Tuiranpuistosta laa-
ditaan erilaisia selvityksiä, kuten luon-
to- ja maisemaselvitys sekä rakennus-
historialliset selvitykset.

Tuiranpuiston kehittämisestä jär-
jestettiin keväällä 2015 arkkitehtuu-
rikilpailu (Tuira Hospital area idea 
Competition), joka suunnattiin oulun 
yliopiston arkkitehtuurin tiedekun-
nan maisterivaiheen opiskelijoille. 
Kilpailussa haettiin omaleimaisia ja 
vetovoimaisia ratkaisumalleja, jotka 
hyödyntäisivät Tuiranpuiston vahvuuk-
sia. onnistuneina pidettiin sellaisia ko-
konaisratkaisuja, joissa alueen arvoja 
on mahdollista säilyttää, vaikka sitä ke-
hitetään puistoalueena ja myös jossain 
määrin täydennetään rakentamalla. 
nykyisin tyhjillään olevat rakennukset 
niihin liittyvine uusine ulkotoimintoi-
neen olivat monessa ehdotuksessa 
muuntuneet alueen eloisaksi ytimeksi. 
Kilpailuun saapui 20 hyväksyttyä eh-
dotusta, joista voittajaksi valittiin Ida 
mustamaan ehdotus ”metsäkylä”. Kil-

pailutöistä saatu-
ja ideoita tullaan 
h y ö d y n t ä m ä ä n 
suunnittelun taus-
ta-aineistona.

Tuiranpuiston 
kaavamuutokses-
ta laaditaan kol-
me luonnosta ke-
vään 2018 aikana. 
Luonnoksista sekä 
niitä seuraavasta 
kaavaehdotukses-
ta pääsee esittä-
mään mielipiteitä. 
Kaavamuutoksen 
aikana tullaan jär-
jestämään erilaisia tilaisuuksia, joihin 
toivotaan asiasta kiinnostuneita kau-
punkilaisia jakamaan ideoita ja aja-
tuksia Tuiranpuistosta. Loppuvuoden 
aikana järjestetään myös Tuiranpuistoa 
koskeva kysely, josta saatavaa tietoa 
tullaan hyödyntämään kaavamuutok-
sen tekemisessä. Tavoitteena on, että 
Tuiranpuistosta muodostuu entistä viih-
tyisämpi keidas keskelle kaupunkia!

Lisätietoa Tuiranpuiston kaavamuutok-
sen etenemisestä päivitetään tänne: 
https://www.ouka.fi/oulu/kaupunki-
suunnittelu/tuiranpuisto 

Elina Jaara
kaavoitusarkkitehti

Mervi Uusimäki
vuorovaikutussuunnittelija

TUIRANPUISTO
TULE KUULEMAAN JA OSALLISTUMAAN TUIRANPUISTON KEHITTÄMISEEN!

Avoin keskustelutilaisuus  
keskiviikkona 29.11.2017 klo 18.00 
Tuiran koulun ruokalassa, Koskitie 27.

Tuiranpuiston kehittämisestä kiinnostuneilta halutaan tietoa, ideoita ja ajatuksia puiston 
nykykäytöstä sekä kehittämisestä tulevaisuudessa. Tule mukaan keskustelemaan!

Tuiran asukasyhdistys järjestää tilaisuuden kahvituksen, joten varaathan rahaa sitä varten.

Lisäksi voit osallistua vastaamalla tilaisuudessa julkaistavaan kyselyyn 29.11.-31.12.2017 
välisenä aikana osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/tuiranpuisto

TERVETULOA!

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä 
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä ja Tuiran asukasyhdistys ry
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044 705 7055
asiakaspalvelu@ektakompus.fi

www.ektakompus.fi

Suunnitellaan yhdessä, miten voimme auttaa.

Ektakompuksesta saat kodinhoito-,

hoiva- ja kotisairaanhoitopalveluita kotona

asumisen tueksi. Palvelukokonaisuudet

räätälöidään aina tarpeiden mukaan.

Apua arjen askareisiin
Eektakompus on yhteiskunnallinen yritys,

joka tarjoaa kotiapua Oulun seudulla.

Ektakompuksesta myös ammattitaitoisesti

siivoukset ja ikkunanpesut.

Hyvinvointia ja hoivaa

 

3,90 € 
ITSELEIVOTTU   
MUSTIKKA-
TUOREJUUSTO- 
PIIRAKKA  (L) 

& KAHVI 
AVAJAISTARJOUS  TÄLLÄ  KUPONGILLA KOKO TAMMIKUUN 2018 

www.kahvilaloma.fi  |  Leiritie 10, 90510 Oulu  

info@kahvilaloma.fi  | Tarjous voimassa 1.1.2018 -31.1.2018  

 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

 LOMA ALKAA 
2018 

Uusi Kahvila Loma aukeaa vuoden 2018 alusta 
Nallikari Lomakylän  päärakennuksessa.   

Kahvila Lomassa pääset nauttimaan  oman 
keittiön leivonnaisista ja välittömästä 

tunnelmasta.   

Mehevät nachoannokset ja Hailuodon panimon 
oluet kruunaavat  arkisenkin illan.  

Olemme avoinna ympäri vuoden aamusta iltaan. 
Tervetuloa! 

www.kahvilaloma.fi  |  info@kahvilaloma.fi  |    Leiritie 10, 90510 Oulu 
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ELOKUVANÄYTÖS:  

”Kaiken se kestää” 
Ti 28.11.2017 klo 18.00  

Elokuvateatteri Star, Kalliotie 6, Oulu 
 

 
 

Järjestäjät: Tuiran asukasyhdistys ry ja Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä. 
 

                 

Visa Koiso-Kanttilan esikoisdraama 
KAIKEN SE KESTÄÄ kuvaa kolmen 
sukupolven kasvukipuja 
elämänmakuisesti ja rehellisesti. 

Katkeransuloisen elokuvan pääosissa 
nähdään Antti Luusuanniemi, Pihla 
Viitala, Malla Malmivaara ja Tomi 
Enbuska. 

Lipun hinta: Jäsenet 3 euroa, 
muut 6 euroa. 

58 nopeinta mahtuu mukaan! 

Liput lunastetaan Tuirakas-
asukastuvalta maksamalla lipun hinta.  
Varaukset: p. 044 066 1256 tai  
p. 044 788 1000 

Tervetuloa mukaan elokuvailtaan! 
 

 
 

Ostosmatka Ikeaan 
su 26.11.2017 

 
Tervetuloa mukaan bussimatkalle Haaparantaan! Lähtö Tuirasta 
asukastuvan pihalta (Jatkotie 2) klo 9.00 ja paluu n. klo 18. 

Ostosaikaa perillä on n. 5 tuntia.  
Perillä oloajan voit käyttää haluamallasi tavalla.  

  
Matkan hinta: 20 € /hlö tai 10 € /Tuiran asukasyhdistyksen jäsen  

(jäsenmaksun maksaneet) ja lapset alle 16 v.  
 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Tiedustele vapaita paikkoja asukastuvan toimistolta. 

  
Tuiran asukasyhdistys ry / Tuirakas-asukastupa 

Jatkotie 2, 90500 Oulu 
p. 044 0661251 

tuiran.asukastupa@gmail.com 
 

Ostosmatka 
Ikeaan

su 26.11.2017

Tervetuloa mukaan bussimatkalle Haaparantaan! 
Lähtö Tuirasta asukastuvan pihalta 

(Jatkotie 2) klo 9.00 ja paluu n. klo 18. 
ostosaikaa perillä on n. 5 tuntia. 

Perillä oloajan voit käyttää haluamallasi tavalla. 
 

Matkan hinta: 20 € /hlö tai 10 € /Tuiran asukas-
yhdistyksen jäsen (jäsenmaksun maksaneet) 

ja lapset alle 16 v. 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Tiedustele vapaita paikkoja suoraan puheen- 

johtajalta, p. 040 5338160 / Katja.
 

Tuiran asukasyhdistys ry / Tuirakas-asukastupa
Jatkotie 2, 90500 Oulu

p. 044 0661251
tuiran.asukastupa@gmail.com

ELOKUVA-
NÄYTÖS: 
”Kaiken 

se kestää”
ti 28.11.2017 

klo 18.00 
Elokuvateatteri Star, 

Kalliotie 6, Oulu

Järjestäjät: Tuiran asukas-
yhdistys ry ja Tuiran suur-

alueen yhteistyöryhmä.
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TUIRAKAS-ASUKASTUVALLA   

LAUANTAINA 2.12.2017 KLO 10-13  

MAKSUTON                        
Tuirakas-asukastupa Jatkotie 2 p.044 066 1256 

TERVETULOA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUIRAKAS-ASUKASTUVALLA   

LAUANTAINA 2.12.2017 KLO 10-13  

MAKSUTON                        
Tuirakas-asukastupa Jatkotie 2 p.044 066 1256 

TERVETULOA ! 

 

Annanpäivän joulutapahtuma

Joululaulajaiset

La 9.12.2017 klo 12 – 14.30
Tuiran koulun ruokala, Koskitie 27
Jouluista ohjelmaa kaiken ikäisille sisällä ja ulkona. 
Ilmainen sisäänpääsy. Joulupukki ja –muori vierailevat.
• Joululauluja ja – leikkejä
• Jouluisia puuhapisteitä kaiken ikäisille, mm. joulukorttipaja ja joulukuusenkoristeita
• Poniajelua
• vieraita Korvatunturilta… Jätä kirje tai piirustus pukille ja -muorille
• asukastuvan kahvilassa mm. joulutorttuja, pipareita ja glögiä *
• Herkkukoriarpoja *
• Grillimakkaraa myynnissä ulkona *

*) Huom. Varaathan käteistä mukaasi, meille ei käy maksukortit.

To 21.12. klo 10 – 11 Tuirakas asukastupa, Jatkotie 2
Lauletaan yhdessä joululauluja ja virittäydytään jouluun.
Kahviossa glögiä, pipareita ja joulutorttuja.
Tonttulakit mukaan!

Lisätiedot: Tuirakas-asukastupa, Jatkotie 2, oulu
p. 044 0661256

tuiran.asukastupa@gmail.com, www.tuirakas.fi 
olemme Facebookissa nimellä Tuirakas

Mikäli sinulla on myynnissä jouluisia tuotteita, olet tervetullut myymään 
niitä tapahtumaamme 9.12. Yhteydenotot ja paikkavaraukset asukastuvalle. 
Kaarina Niskalan vetämä Kulttuurikävely lähtee heti tapahtuman jälkeen 
Tuiran koululta klo 14.30.


