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Tuiran Suuralueen

Kevät 2016

Kädessäsi on uusin Tuiran suuralueen 
Kuohut-lehti, jonka sivumäärää on li-
sätty entisestään. Sivut ovat täynnä 
mielenkiintoista asiaa ja tietoa alueen 
toiminnasta ja toimijoista. Mielestäni 
tämä lehti kuvaa erittäin hyvin alueem-
me monimuotoisuutta ja monipuolista 
toimintaa. Olemme aktiivinen suuralue, 
joka ottaa kantaa alueen asioihin ja on 
mukana kehittämässä alueen palveluja 
sekä järjestää monipuolista toimintaa 
alueen asukkaille. Kiitos sitoutuneiden ja 
aktiivisten toimijoiden! Vahvuutemme on 
hyvä yhteistyö, kolme aktiivisesti toimi-
vaa asukasyhdistystä ja vireä asukastupa.

Tuira on eloisa ja valovoimainen 
kaupunginosa, joka linkittyy siltojen 
kautta Oulun ydinkeskustaan. Tuiran 
palvelutaso on hyvä, samoin julkiset 
liikenneyhteydet. Ainoastaan poikittai-
nen liikenne hieman tökkii. Tähän olisi 
ratkaisu Citybussilinja Tuiraan. 

Täydennysrakentaminen on vilkasta 
niin Tuirassa kuin lähialueillakin. Tuiran 
suuralueen väkimäärä on selvässä kas-
vussa. Alueen 9400 asukkaasta iso osa 
on yksin asuvia, tilastojen mukaan opis-
kelijoita ja ikääntyviä ihmisiä. On ollut 
ilahduttavaa huomata, että myös lapsi-
perheiden määrä on ollut kasvussa. Per-
heet haluavat asua palvelujen ja hyvien 
kulkuyhteyksien lähellä. Enää ei muuteta 
kaupungin laitamille perheen kasvaessa 
vaan jäädään lähelle kaupungin sykettä.

Kasvava asukasmäärä näkyy myös 
koulujen oppilasmäärissä. Tuiran kou-
lussa alakouluikäisiä on ensi syksynä 
jo n. 220 oppilasta. Muutaman vuoden 

kuluttua suurentuneet oppilasmäärät 
tulevat heijastumaan myös yläasteelle, 
jonka tulevaisuus on meille vielä avoin 
kuten myös ala-asteen. Koulun merki-
tys on suuri monikulttuurisella alueella. 
Koulu yhdistää ja lisää osaltaan alueen 
yhteisöllisyyttä. 

Saavatko Tuiran suuralueen oppilaat 
aloittaa alakoulun lähellä kotia jatkos-
sakin? Entä minne mennään yläas-
teelle? Olisiko yhtenäinen peruskoulu 
sittenkin mahdollista saada Tuiraan? 
Mitä tapahtuu lukiolle? Leinonpuiston 
erityiskoulun ratkaisu linkittyy vahvas-
ti Tuiran koulun kohtaloon. Uudet tilat 
tarvitaan nopeasti ja paras paikka on 
Tuiran koulun yhteydessä.

Odotan mielenkiinnolla kouluverkko-
selvityksen valmistumista ja kesäkuun 
alun päätöksiä. Olen iloinen siitä, että 
päättäjillä on päivitetyt tiedot Tuiran ti-
lanteesta. Kiitos siitä kuuluu aktiiviselle 
Tuiran koulun puolesta –toimijaryhmälle! 

Kaupungissa on parhaillaan useita 
muitakin kehittämishankkeita meneil-
lään. Tämän lehden sisäsivuilta voi lu-
kea tarkemmin suunnitelmista, jonka 
mukaan Tuiraan on tulossa toinen poh-
joisen hyvinvointialueen hyvinvointi-
keskuksista. Tuiran hyvinvointikeskus 
kattaisi 58 000 asukasta.

Yksi suuralueellemme merkittävä asia 
on Hietasaaren kehittämissuunnitelmat. 
Lehdessä on nähtävissä asemakaavan 
havainnekuva, joka esiteltiin tammi-
kuussa Hietasaaren ja kaupunkiviljelyn 
kaavojen yhteydessä. Tammikuun lop-
puun saakka oli mahdollisuus esittää 

kaavoihin muistutuksia, jotka nyt ovat 
käsittelyssä. Sen jälkeen kaavat etene-
vät päätöksentekoon. Ennen kuin suun-
nitelma etenee käytäntöön saakka, on 
edessä vielä useita lupavaiheita esimer-
kiksi huvipuiston kohdalla. 

Hektisen arjen keskellä kaipaan Hie-
tasaaren tuomaa rauhaa. Hietasaari on 
mökittömän ja autottoman kaupunkilai-
sen paratiisi, jossa voi nauttia luonnon 
rauhallisuudesta, uimisesta, lenkkeilys-
tä, retkeilystä tai vaikkapa puiden ha-
laamisesta! Siellä voi bongata lintuja ja 
erilaisia kasveja sekä tutustua kotieläi-
miin ja harrastaa monipuolisesti. Toivon 
todellakin, että saaren lopullisessa to-
teutuksessa annetaan painoarvoa myös 
monipuoliselle virkistyskäytölle. 

Antoisia lukuhetkiä!

Katja Koivukoski
puheenjohtaja
Tuiran asukasyhdistys ry
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä

Julkaisija: Tuiran asukasyhdistys ry

Päätoimittaja: Katja Koivukoski
p. 040 533 8160
katja.kristiina.koivukoski@gmail.com
Kannen kuvat: Seppo Rajala
Painosmäärä: 5600
Alueen taloudet: 5490
Alueen asukkaat: 9400

Paino: Rannikon Laatupaino Oy
Jakelu: Oulu-Suorajakelu Oy

Toimituskunta: 
Elli Alatalo
Petrus Kallioranta
Marjo Kemppainen
Katja Koivukoski
Anitta Martikkala

Pääkirjoitus
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TULE MUKAAN TOIMINTAAN
voit olla mukana ja vaikuttaa monella eri tapaa. valitse itsellesi sopivin!

Tänä keväänä tulee viisi vuotta täyteen 
toimiessani Tuiran suuralueen kunta-
laisvaikuttamisen koordinaattorina. 
Tänä aikana Tuira on kasvanut melkoi-
sesti! Asukasluku ja kotitalouksien mää-
rä Tuirassa ovat nousseet joka vuosi ja 

lisäksi alueelle on tullut todella paljon 
uusia yhdistyksiä ja toimijoita. Alueelle 
rakennetaan paljon uusia asuntoja ja 
ensi syksynä Tuiran koulussa on koulu-
laisia jo yli 200. 

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä 
ja Tuiran asukasyhdistys ja asukastupa 
ovat täynnä vireää toimintaa ja osallis-
tuvia ihmisiä. Ydin-Tuiran lisäksi aktii-
vista toimintaa löytyy myös suuralueen 
muista osista, Pikisaaresta, Toppilan-
saaresta ja Hietasaaresta, joissa toimii 
useita yhdistyksiä. Tammikuussa Tui-
ran suuralueen yhteistyöryhmä teki esi-
tyksen alueellisen toimintarahan jaos-
ta. Toimintarahaa voivat hakea alueella 
toimivat yhdistykset ja yhteisöt. Haku-
aika tämän vuoden toimintarahoihin oli 
joulukuussa. Jo pelkästään hakemus-
ten perusteella Tuiraan on tulossa mo-
nenlaista toimintaa ja tapahtumaa vuo-

delle 2016. Myös kaupunki on pitänyt 
Tuirassa aktiivisesti monenlaisia kuule-
mis- ja esittelytilaisuuksia mm. kaavoi-
tukseen liittyen ja heti tammikuussa oli 
tilaisuus uuden Tuiran hyvinvointikes-
kuksen suunnittelusta. Alueella on pal-
jon yhteisöllisyyttä ja vireää toimintaa 
ja tapahtumia joihin kannattaa osallis-
tua. Jos olet kiinnostunut kuulemaan 
alueen tapahtumista ja tilaisuuksista li-
sää, ilmoita yhteystietosi minulle ja liity 
mukaan Tuiran postituslistalle.

Aurinkoista kevättä!

Anne Kippola
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Koskelan, Myllyojan, Puolivälinkankaan 
ja Tuiran suuralueet
Oulun kaupunki
anne.kippola@ouka.fi, p. 044 703 1689

Aluekoordinaattorin terveiset

Hyvinvointiluotsin kuulumiset
Hyvinvointiluotsitoiminta käynnistyi tam- 
mi kuussa 2014, jolloin meitä aloitti 12 
henkilön ryhmä oppisopimusopiskelijoi-
ta tavoitteenaan valmistua lähihoitajaksi.

Suuntautumisvaihtoehtona meil-
lä on opinnoissa ollut joko lasten – ja 
nuorten koulutusohjelma tai vanhus-
työn koulutusohjelma. Itse valmistun 
vanhustyön puolelta tämän vuoden ke-
säkuun loppuun mennessä.

Toiminnan ajatuksena on ollut to-
teuttaa laajasti yhteistyötä Oulun kau-
pungin työllisyyspalveluiden, yhtei-

sötoiminnan, sivistys-, kulttuuri – ja 
hyvinvointipalveluiden, asukasyhdis-
tysten sekä alueen yritysten ja asukkai-
den kanssa. Se on ollut eri muodoissa 
tapahtuvaa toimintaa aluelähtöisesti 
kuntalaisten hyväksi. Olen mm. toi-
minut saattoapuna, pitänyt erilaisia 
kerhoja, järjestänyt muiden luotsien 
kanssa erilaisia tapahtumia, liikunta-
leikkikerhoa, satuseikkailua kirjastois-
sa, terveysmittauksia jne.

Koulutuksen on toteuttanut Oulun 
aikuiskoulutuskeskus ja työnantajana 

on toiminut Oulun kaupunki ja yhteisö-
toiminta. Oppimispaikkanani on ollut 
Tuirakas-asukastupa.

Aika on kulunut nopeasti ja olen saa-
nut tutustua mukaviin ihmisiin. En ollut 
koskaan aikaisemmin käynyt asukastu-
valla ennen koulutuksen aloittamista, 
joten tämä on ollut minulle aivan uusi ja 
mukava kokemus. Suosittelen muitakin 
tutustumaan asukastupien toimintaan. 
Tästä on hyvä jatkaa matkaa eteenpäin.

Terveisin Tuula Räisänen

Tuiran suuralueella toimii kolme asu-
kasyhdistystä: Tuiran asukasyhdistys 
ry, Hietasaaren-Toppilansaaren asu-
kasyhdistys ry ja Pikisaaren asukasyh-
distys ry. Asukasyhdistykset järjestävät 
toimintaa ja tapahtumia sekä ottavat 
kantaa alueen asioihin, viihtyisyyteen, 
turvallisuuteen, kaavoitukseen, kehit-
tämiseen sekä tekevät aloitteita asi-
oiden parantamiseksi ja tarvittaessa 
myös koordinoivat kansalaisadresseja.

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä 
(ytr) on alueellinen vaikuttajaryhmä, 
johon on tervetulleita kaikki alueen toi-
mijat; asukkaat, asukasyhteisöt, yhdis-
tykset ja luottamushenkilöt sekä julkis-
ten ja yksityisten palvelujen edustajat. 
Ytr:n kokoukset ovat kaikille avoimia 
ja niissä käsitellään suuralueen ja kau-
pungin ajankohtaisia asioita, tutustu-
taan valmistelussa oleviin kaupungin 
suunnitelmiin ja otetaan niihin kantaa. 

Lisäksi yhteistyöryhmä antaa lausunto-
ja sekä tekee kannanottoja ja aloitteita.

Liity mukaan yhteistyöryhmän 
sähköpostilistalle, niin saat tietoa 
Tuiran suuralueen ja kaupungin ajan-
kohtaisista asioista, yhteistyöryhmän 
toiminnasta sekä asukasyhdistysten 
tapahtumista. Listalle pääsee ilmoitta-
malla yhteystiedot kuntalaisvaikutta-
misen koordinaattorille: anne.kippo-
la@ouka.fi
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KuviA TuvALTA JA TAPAhTumiSTA
Tuirassa tapahtuu...

Koko kansan joulujuhla 12.12.2015 Tuiran torilla ja Tuirakas-asukastuvalla

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän vuoden ensimmäinen 

kokous Tuirakas –asukastuvalla.

Kansanedustaja Pirkko Mattila vieraili asukastuvalla ja 

tutustui tuvan toimintaan.

Käsityökerhon loppuvuoden tuotoksia.

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Katja Koivukoski osallistui 
Tuiran S-marketin avajaisjuhlallisuuksiin.

Ynnin tiernapojat esiintyivät.

Piirileikki joulukuusen ympärillä. Joulupukki- ja muori 

leikittivät perheen pienimpiä.

CityDancen Street Elite –erikoisvalmennus kilparyhmä tanssin pyörteissä.

Ponikärryajelua oli tarjolla halukkaille.
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Puurojuhla 21.12.2015

Sieni- ja marjaretki Hailuotoon 19.9.2015

Rexa ja Waari lauloivat ja laulattivat joululauluja. 
Terttu Aakko puolestaan kertoi jouluisia tarinoita. 
Jouluisen tunnelman kruunasi perinteinen joulu-
puuro. Asukastuvan henkilöstöä ja hallituksen väkeä yhteispotretissa 

joululounaan yhteydessä.

Osallistujien toiveesta ensimmäistä kertaa järjestetty sieni- ja marjaretki. Vaikka sää mantereella olikin märkä ja myrskyisä, saim-
me nauttia Hailuodossa kuivasta säästä. Kotiin tuomisena oli mustikoita, puolukoita ja sieniä sekä roppakaupalla hyvää mieltä! 
Yhteiskuljetuksen aikana saimme kuulla tietoiskun puolukan terveysvaikutuksista ja tutustuimme syötäviin ruokasieniin. 
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Tuiran asukasyhdistys hankki yhdistyksen käyttöön tapahtumateltan. Teltan pystytystä kuivaharjoiteltiin asukastuvalla halli-
tuksen kanssa ja todettiin, että hieno on ja tarpeeksi tilava!  

Tuiran joutsen. Ostosmatka Tuuriin Kyläkauppa Keskiselle 21.11.2015.

Villiyrtti-iltapäivä Tuirassa 3.6.2015

Ystävänpäivätapahtuma 12.2.2015

Villiyrteistä on moneksi; kasvohoidot vai-
kuttavat ja mukissa lämmintä yrttijuomaa.

Opastettu tutustumiskierros asukastuvan 
lähellä olevaan puistoon.

Villiyrttejä leivän päällä. Namskis!

Ystävänpäivätapahtumaa vietettiin usean toimijan voimin Ponipihalla vuosi sitten. Infopisteessä jaettiin osallistujapasseja, joi-
hin kerättiin leimoja eri toimintapisteistä. Lopuksi passit palautettiin infoon arvontaa varten.
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Villiyrttejä leivän päällä. Namskis!

PiKiSAARESTA
Yksi Oulun ja Tuiran suuralueen vie-
hättävimmistä alueista on edelleenkin 
siltojen ja veden ympäröimä Pikisaari. 
Luotsien, laivanrakentajien, kaupungin 
viinanpolttimon, villatehtaan ja kone-
pajan työntekijöiden aikoinaan asut-
tamasta historiallisesta Pikisaaresta 
muistona ovat osa säilyneistä vanhoista 
rakennuksista.

Pikisaaren viehätys asuinpaikkana 
perustuu pitkälti entisajan kalastajaky-
lämaiseen, hieman uneliaaseen atmos-
fääriin. Noin sadan asukkaan tahtotilana 
onkin pääosin ollut säilyttää Pikisaari 
rauhallisena asuinpaikkana, missä niin 
usean alan taiteilijat, kuin muutkin asuk-
kaat voivat työskennellä ja elää normaa-
lia, jokapäiväistä elämäänsä. Kesällä, 
ymmärrettävästi, myös Pikisaari näyttää 
vilkkaammat kasvonsa Hietasaareen 
johtavalla reitillä patikoivien ja lenkkei-
levien kaupunkilaisten tai Pikisaaressa 
viipyilevien turistien myötä.

Saaressa on järjestetty ja järjestetään 
saaren luonteeseen sopivia omaperäi-
siä, pienimuotoisia kulttuuri-,  ja yhtei-
sötapahtumia. Pikisaaren syysrieha on 
koko perheelle suunnattu toiminnalli-
nen ulkoilmatapahtuma, joka tutustut-
taa kaupunkilaisia Pikisaaren ympäris-
töön, saarelaisiin ja taiteilijoiden töihin. 
Päivällä toteutetaan ilmaistapahtuma, 
jossa on tarjolla monenlaista ohjelmaa 
lettukestien lomassa. Erillinen iltata-
pahtuma; Piknik-konsertti, kerää esiin-
tyjiksi korkeatasoisia ammattimuusi-
koita, samoin kuin pari kertaa vuodessa 
järjestettävät kotikonsertit. Saaren ku-
vataiteilijat avaavat ateljeensa suurelle 
yleisölle mm. erilaisten tapahtumien 
yhteydessä ja esimerkiksi kaupungin 
Taiteiden yö-tapahtuman aikana. 

Marraskuun lopulla on Pikisaaressa 
seikkaillut Pikitonttu. Tämä lapsille ja per-
heille suunnattu tapahtuma on saanut 
kiitosta erityisesti sen vuoksi, että esiinty-
jinä ja tapahtuman toteuttajana toimivat 
saaren asukkaat. Ja myös saaren lapset 
ovat esiintyneet mielellään erilaisissa ti-
laisuuksissa projektikuoron ja toiminnal-
lisen Aurinkokerhon harjoittamina.

Saaren asukkaat ovat huolehtineet 
saaren siisteydestä paitsi osana valta-
kunnallista siivouspäivää, myös muina 
hyviksi katsominaan ajankohtina. Esi-
merkiksi kaupungin suurten yleisöta-
pahtumien aikana, tai ennen talvea, on 
yhdessä kerätty saaren rannoilta roskat 

ja ympäristölle haitalliset jätteet. Valta-
kunnallisen siivouspäivän yhteydessä 
on pidetty kirpputoreja ja OSAO:n Pi-
kisaaren yksikön järjestämiä myyjäisiä. 
Valtakunnalliseen ravintolapäiväänkin 
ovat jotkut asukkaat osallistuneet an-
siokkaasti ja hyvin tuloksin.

Marjo Kemppainen
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän va-
rapuheenjohtaja
Pikisaaren asukasyhdistyksen sihteeri
Kulttuurisaari ry:n hallituksen jäsen

Kuvat: Seppo Rajala

Touhua ja tohinaa Pikisaaren syysriehassa.

Saanko luvan?

Lasten ohjelmanumero.
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Tuiran suuralueen Kuohut-lehti haas-
tatteli muutamaa, satunnaisesti valit-
tua Pikisaaren asukasta ja pyysi heitä 
arvioimaan Pikisaarta asuin- ja työym-
päristönä. Tässä kysymykset:

1. Kuka olet? Nimi?
2. Ammattisi?
3. Kuinka kauan olet asunut Pikisaares-
sa? Mikä Pikisaaressa asumisessa on   
parasta? Mitä arvostat siinä?
4. Mitä toivomuksia sinulla on asuinym-
päristösi suhteen? Puuttuuko Pikisaa-
resta jotakin?
5. Mikä asia tai paikka kuvaa parhaiten 
Pikisaarta?

vastaukset:

1. Rauno Härönen.
2. Puuseppä-artesaani, soitinrakentaja
3. Tarkalleen 20 vuotta. Vanhat puuta-
lot. Ympäristö. Meri. Arvostan sitä, että 
vaikka asumisessa on omat hankaluu-
tensakin, niin puutalossa asumisessa on 
kuitenkin ”häivähdys” vanhasta asumi-
sen tavasta.
4. Ei räjäytyksiä! Kahvila. Kioski!
5. Vanhat vessat ja saunat eli ”tornita-
lon” vierestä rantaan johtava kuja

1. Veikko Törmänen
2. Kuvataiteilija
3. Kolmekymmentä vuotta. Kaikki on 
lähellä: työpaikka, luonto, vesi ja ydin-
keskustan palvelut.
4. Liikenteen valvonnassa olisi toivomi-
sen varaa, samoin joidenkin pihapiirien 
siistimisessä (Saari on myös turistikoh-
de). Rantapusikkoja voisi hävittää rons-
kimmalla kädellä. Lisäksi puuttuvat to-

delliset kulttuuritilaisuudet.
5. Silta, huvimaja, saarta kiertävä luon-
topolku.

1. Kari Mällinen
2. Sähkötarvikemyyjä
3. Olen syntynyt täällä 65 vuotta sitten. 
Parasta koko miljöö.
4. Puuttuu menetetty niitty ja puisto.
5. Ihmiset. Vanhat talot ja niihin liittyvä 
miljöö.

1. Lyyli Inkeri Korja, 4 vuotta
2. Olen päiväkodissa.
3. Aika kauan. Se, että saa leikkiä kave-

reitten kanssa. En tiijä.
4. (Tähän Lyyli ei vastannut. Pyöritteli vain 
silmät suurina lettiään.)
5. Laulu! Olisi lissää esiintymistä. Minä 
tykkään kauheesti auringosta!!!

1. Aarni Juhani Korja, 9 vuotta
2. Koululainen. Kakkosluokkalainen
3. Oikeastaan kaikki. Pikisaari on niin 
hyvä paikka. Luonto.
4. Ei puutu. Pitää tehdä enemmän juhlia, 
vaikka pääsiäisenä...
5. Koti. Se on siellä. Niin... ja ranta. Yh-
dessä paikassa kasvaa vadelmia.

1. Matti Kärsämä.
2. Kultaseppä
3. Vuodesta 1984. Parasta on asuminen 
saaressa, keskellä kaupunkia. Rauhalli-
nen paikka.
4. Toivon, että saaren omintakeinen 
kulttuuriympäristö säilyisi. Ei varsinai-
sesti puutu mitään.
5. Saari. Kokonaisuus. Lähellä kaupun-
kia, josta tullaan saareen. Vuonna 1995 
silta liitti meidät keskustaan.

1. Sami Keränen
2. Keittiöpäällikkö
3. En asu Pikisaaressa. Työskentelen 
Sokeri-Jussin kievarissa. Olen ollut siel-
lä töissä vuodesta 2001 lähtien. Parasta 
Pikisaaressa on miljöö ja paikalliset ih-
miset. Ja tietysti myös turistit.
4. Pysyisi omanlaatuisenaan. Tällaisia 
alueita ei ole paljon Suomessa: vanho-
ja rakennuksia ja viheralueita, vaikka 

Pikisaari asuin- ja työympäristönä
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ydinkeskustan vieressä Pikisaari onkin.
5. Vanhat rakennukset ja niitä ympäröi-
vä vesi.

1. Seija Limnell
2. Eläkeläinen
3. Vuodesta 1952 lähtien. Viihtyvyys ja 
luonto. Eihän tämmöistä paikkaa ole 
muualla. Puita. Vettä. Linnansaaressa 
käytiin ennen uimassa ja siellä oltiin 
aina penskana ja suoritettiin uimakan-
didaatin tutkinnotkin.
4. Ei oikeastaan toivomuksia. No ko-
mioita miehiä piha täyteen. Kauppa tai 
kioski.
5. Silta, joka tehtiin vuonna 1995 on 
mahtava. Sillalta kun katsoo, niin näkyy 
mahtavat vallitkin.

Tekstit: Marjo Kemppainen, kuvat: Seppo Rajala

Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari perustet-
tiin v. 2009  kaupungin toimesta hal-
linnoimaan ja ylläpitämään Pikisaaren 
vuokrataloja. Yhtiöön kuuluu Pikisaaren 
alueella sijaitsevat vanhat pääosin hir-
sirakenteiset vuokratalot. Rakennukset 
ovat kaupungin toimesta peruskorjattu 
1980–2001  välisenä aikana.

Omistusmuutoksen tapahduttua tee - 
tettiin kohteille laaja kuntoarvio ja usei-
ta kuntotutkimuksia. Näiden perusteel-
la rakennuksille on määritelty pitkän 
tähtäimen korjaussuunnitelma, jota on 
toteutettu vuodesta 2010 lähtien. Ensim-
mäinen uuden yhtiön  alainen peruskor-
jaus tehtiin v. 2015 Pursitie 3 kohteeseen. 
Jatkossa tullaan toteuttamaan vuosittain 

muidenkin talojen eri asteisia korjauksia; 
osa peruskorjauksina ja osa tavallisina yl-
läpitokorjauksina.

Peruskorjauksissa kunnostetaan ra-
kennusten sisä- ja ulkopuolisia rakentei-
ta tarvittavassa laajuudessa huomioiden 
kuitenkin alueen erityisluonne, rakennus-
ten historia ja käyttötarkoitus. Peruskorja-
uksessa merkittävin parannus asumisen 
laatuun saadaan asuntojen lämmitys-
järjestelmien uudistamisella. Kiinteistö 
Oy Oulun Pikisaaren tavoitteena on jat-
kossakin säilyttää kiinteistöjen asuinti-
lat asumiskäytössä ja osassa asuntoja 
sijaitsevat ateljeetilat taiteen ja kulttuurin 
työtiloina.  Suunnitelmallinen korjaustoi-
minta turvaa asuntojen haluttavuuden ja 

hyvän käyttöasteen.

Hannu Sassali, kiinteistöpäällikkö
www.sivakka.fi

Näkökulmaa asumiseen
http://kotioulussa.fi 
www.facebook.com/oulunsivakka

Suunnitelmallista talojen korjaustoimintaa Pikisaaressa

Kuva: Seppo Rajala

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
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Asukastupa on kohtaamispaikka, jossa voit tavata 
tuttavia, juoda pannarikahvit, ruokailla, harrastaa, 
käyttää internettiä, kuunnella musiikkia, lukea päivän 
lehdet tai olla muuten vain.
 
Asukastupa avoinna:
Maanantaista perjantaihin klo 9–14 

Osoite: 
Jatkotie 2, 90500 Oulu

Tuiran asukasyhdistys ry
Tuiran asukasyhdistys ry toimii työnantajayhdistyksenä Tuirakas -asukastuvalla. Asukasyhdistys ja Tuirakas -asukastupa 
osallistuvat Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamiseen ja yhteisötoimintaan. Asukasyhdistyksen tarkoituksena on edistää 
Tuiran alueen kehittymistä, yleistä asumisviihtyvyyttä, asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä järjestämäl-
lä tilaisuuksia ja toimintaa. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

hallitus
Katja Koivukoski, puheenjohtaja, Pasi Kurikka, varapuheenjohtaja, Paula Heiskari, sihteeri, Anitta Martikkala, rahastonhoita-
ja sekä Kirsti Kallio, Anu Montin ja Veikko Puusti. Varajäsenet Elli Alatalo ja Mika Impola.
 
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 2016 on 10 €/hlö. maksu suoritetaan Tuiran asukasyhdistys ry:n tilille, Fi09 5741 3620 3806 98. 
                       
Palvelut
Asiakirjapalvelut: kopiointi ja tulostus, kysy lisää asukastuvalta
hierontapalvelut: aikataulu ja varaukset tuvalta
hiustenleikkaus: 15,00 eur/hlö, kulmien muotoilu ja värjäys 10,00 eur, aikataulu ja varaukset tuvalta
Kotipalvelu: asiointi-, ulkoilutus- ja saattoapu
Ompelupalvelut: Korjausompelu, vetoketjujen vaihto, kodin tekstiilit yms.
Tilausleivontaa: hinnastot saat asukastuvalta ja kotisivuiltamme: tuiranasukastupa.nettisivu.org
Atk: Tuvalla on tietokonepääte asiakkaiden käytössä, nettiyhteys ja tulostusmahdollisuus. Pääte on suljettuna tilaisuuksien 
ja tapahtumien aikana.

Tervetuloa Tuirakas-asukastuvalle 
Puhelinnumerot:    
Asukastuvan puhelin 044 066 1251
Toiminnanohjaaja 044 788 1000
Ompelupalvelu  044 058 4915
Toimisto  044 066 1256

tuiran.asukastupa@gmail.com
tuiranasukastupa.nettisivu.org
Löydät meidät myös Facebookista: Tuirakas

Tupamme on myös käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin sopimuksen mukaan. 
Käytöstä perimme kulukorvauksen. Tarjoilut ym. sovitaan erikseen. Kysy lisää asukastuvalta.

uutuus! Tuvalle on hankittu kangaspuut, jotka ovat asiakkaiden käytössä tuvan 
aukioloaikoina. Kysy lisää asukastuvalta!
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Ruokalista
Lounas ti–ke–to klo 11–13  Lounas 5,00 eur  Keittolounas 3,50 eur  
     
vKO 9
ti 1.3. Jauheliha-makaronipata, tomaatti-kurkku-paprika
ke 2.3. Pinaattikeitto, kananmuna
to 3.3. Broilerikiusaus, punajuuri

vKO 10
ti 8.3. Makaronilaatikko, punajuuri
ke 9.3. Rössypottu, sämpylä
to 10.3. Kaalipata, puolukkasurvos

vKO 11
ti 15.3. Pyttipannu, paist. kananmuna
ke 16.3. Lohikeitto, sämpylä
to 17.3. Maksa-pekonikastike, puolukkahillo

vKO 12
ti 22.3. Nakkikastike, perunamuusi
ke 23.3. Kanakeitto
to 24.3. Kinkkukiusaus, suolakurkku

vKO 13
Ke 30.3. Jauhelihakeitto, sämpylä
to 31.3. Uunimakkara, perunamuusi, suolakurkku

vKO 14
ti 5.4.  Lohikiusaus, punajuuri
ke 6.4. Nakkikeitto ja sämpylä
to 7.4. Jauhelihakastike, perunat, suolakurkku

vKO 15
ti 12.4. Broileririsotto, salaatti
ke 13.4. Seikeitto ja sämpylä
to 14.4. Jauhelihaperunasoselaatikko, punajuuri

vKO 16
ti 19.4. Kinkkukiusaus
ke 20.4. Rössypotut ja sämpylä
to 21.4. Pyttipannu ja kananmuna

vKO 17
ti 26.4. Broilerikastike, perunat ja salaatti
ke 27.4. Pinaattikeitto ja kananmuna 
to 28.4. Perunamuusi ja jauhelihapihvit

    

vuoden 2016 tapahtumia
Tulossa mm. retki Haaparannan Ikeaan, elokuvailta, kulttuuri- ja turvallisuuskävelyitä, monikulttuurinen leikki-ilta, 
perinteinen Samulinpäivän -tapahtuma, sieni- ja marjaretki Hailuotoon, tarinatempaus, vanhempien ja isovanhempi-
en aamukahvit Tuiran koululla, koko kansan joulujuhla, puurojuhla…

Tällä hetkellä asukastuvalla pyörivät käsityökerho ja lautapelikerho, jotka kummatkin kokoontuvat viikoittain. 
Keväälle on suunnitteilla lisää kerhoja.  Tule kertomaan toiveesi!

Liikuntavälinekassi
Tuirakas -asukastuvalla on liikuntavälinekassi, jota voi lainata maksutta erilai-
siin tapahtumiin, esim. perheporukan tai taloyhtiön käyttöön.

Kassin sisältö: 
Frisbee, hyppynaruja, leikkivarjo, leikkitunneli, palloja, krokettipeli, boccia-
peli, renkaanheittopeli, mölkky, merkkikartioita, hyppysäkkejä, köydenveto-
köysi, kävelysangot, aitoja, vanteita, kiinniottovyösarja, spedepallo, slackline-
tasapainoliina, pehmeä pesäpallomaila, peliliivit.

KuTSu
Tuiran asukasyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous Ke 23.3.2016 klo 18 

Tuirakas-asukastuvalla, Jatkotie 2. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Hallitus.
 

TERvETuLOA!
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Tuiran koulun tulevaisuus on ollut päättäjien käsiteltä-
vänä pian kaksi vuotta. Näiden kahden vuoden aikana 
tuiralaiset ovat olleet aktiivisessa dialogissa kaupungin 
virkamiesten ja päättäjien kanssa. Sinnikäs työ näyttää 
tuottaneen tulosta, sillä neljäs ja viimeisin Oulun raati 
tarjosi toivonkipinän: Tuiran alakoulu ei enää ole lak-
kautettavien listalla. Suunnitelmien mukaan koulu jat-
kaa toimintaansa joko nykyisellä paikallaan tai osana 
Merikosken yhtenäisperuskoulua. 

Oulun Lyseon lukiossa järjestetty kuulemistilaisuus ei 
kerännyt aivan yhtä sankkaa joukkoa kuin aiemmat ta-
pahtumat Oulunsalossa, Kiimingissä ja Haukiputaalla. 
Mutta vilkkaasti puheenvuoroja käytettiin Lyseollakin, ja 
Tuiran koulun puolesta -aktiivien joukko oli paikalla esit-
tämässä kysymyksiä Tuiran alueen koulutilanteesta. Ky-
symyksemme koskivat uudisrakennusten suunnitelmia, 
tuiralaisten yläkoululaisten sijoittumista ja kouluverkko-
suunnitelman aikatauluja.

Leinonpuiston vanhempainyhdistystä edustava Taina 
Hickey kommentoi Leinonpuiston erityiskoulun tilannet-
ta: sisäilmaongelmat ovat jatkuneet vuodesta 1999 alka-
en, ja lisäksi tilat on todettu jo vuonna 2009 vammaisten 
oppilaiden tarpeisiin sopimattomiksi. Hickeyn mukaan 
nopeat päätökset olisivat lopultakin tarpeen monen 
vuoden jälkeen. Mika Penttilä vakuutti ratkaisun olevan 
nyt lähellä ja Oulun kokoisen kaupungin tarvitsevan kes-
kitettyä erityiskoulua. 

Kouluverkkoillassa erityisen iloinen uutinen olikin se, 
että suunnitelmissa Leinonpuiston erityiskoululle luva-
taan uudisrakennus ja terveet, toimivat tilat. Vaihtoeh-
toina sijoitukselle ovat Tuiran koulun tontti tai Merikos-
ken koulun lähettyville rakentaminen. 

Tuiran alakoulun osalta on ollut alkuvuoden ajan kuu-
si eri vaihtoehtoa hankeselvitystyöryhmän harkittavana. 
Tuiran koulun tontille on jo olemassa valmis hankesuun-
nitelma, jota on täydennetty hankeselvitystyöryhmän ai-
kana. Se on laadittu niin, että alakoulun ja erityiskoulun 
yhteistyö esteettömässä oppimisympäristössä toteutuu. 
Merikosken koulun yhteyteen rakennettaessa yläkoulun 
vanhat tilat eivät mahdollistaisi samantasoista integraa-
tiota, vaikka koulujen välille on suunniteltukin kulku-
yhteyttä. 

Toivoa sopii, että valitaan paras vaihtoehto, joka mah-
dollistaa alakoulun ja erityiskoulun yhteistyön jatkami-
sen ja kehittämisen. Valtakunnallisestikin ainutlaatuista 
yhteistyötä kelpaisi esitellä muillekin kuin oululaisille. 

Vaikka Tuiran alakoulun tulevaisuus näyttää valoi-
sammalta Oulun raati -illan jälkeen, epätietoisuus Tuiran 
suuralueen oppilaiden koulupolusta jatkuu yläkoulun 
osalta. Vakuuttavaa tietoa siitä, minne Tuiran yläkoulu-
laiset mahtuvat Merikosken koulun lakkauttamisen jäl-
keen, ei saatu. 

Keskitetyssä ja tiivistyvässä mallissa Merikosken ylä-
koululaiset siirtyisivät Laanilan ja Terva-Toppilan ylä-
kouluihin. Suunnitelman mukaan tilat riittäisivät tois-
taiseksi Tuiran alueen yläkouluikäisille, mikäli Laanilan 
lukio lakkautettaisiin. 

Tuiran koululle toivonkipinä Oulun raadissa
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Laanilaan on kuitenkin tulossa myös Hiukkavaaran 
ja Talvikankaan alueen yläkoululaisia. Hiukkavaaran 
alueella on ennusteen mukaan luvassa hurja oppilas-
määrän kasvu: seuraavan kymmenen vuoden aikana 
yläasteikäisten oppilaiden määrä lähes nelinkertaistuu 
(370 %:a). 

Myös Tuiran alueen yläasteikäisten määrä kasvaa en-
nusteen mukaan 72 prosentilla. Lisäksi oppilasmääriä 
lisäävät Tuiran, Toppilan ja Puolivälinkankaan asema-
kaavoitettavat alueet. Koulupaikkojen riittävyyttä on 
päättäjien siis syytä miettiä. Johtotähtenä kannattaisi 
pitää Laanilan koulun rehtori Timo Kärkkäisen puheen-
vuorossaan esittämää ajatusta: ”Koulutus ei ole kulu-
erä vaan investointi.” 

Kouluverkkoselvitykseen ei oteta enää SiKu-lauta-
kunnan lausuntoa, vaan päätösesitys tehdään touko-
kuussa kaupunginhallituksessa ja lopullinen päätös 
kesäkuussa 2016 kaupunginvaltuustossa. Päätöksen 
teko ei tule olemaan helppoa, vaikka sen valmistelu on 
toteutettu ansiokkaasti erilaisten vaihtoehtojen osalta. 
Tuiran aluetta tullaan tarkastelemaan yhtenä kokonai-
suutena myös täydentyvän kaupunkirakenteen ja kas-
vavan väestömäärän osalta. 

Teksti: Tanja Hautamäki, Johanna Hautala ja Anu Montin

Kuvat: Anu Montin

iltakoulua Tuirassa 
24.2.2016

 
Tuiran koulun oppilaat saivat keskiviikkona nukkua aamulla 
pitkään sillä koulu ei alkanutkaan normaalisti aamulla vaan 
opin tielle lähdettiin poikkeuksellisesti vasta illaksi. IItakoulu 
on toteutettu useampana vuonna opettajien ja vanhempien 
yhteistyönä ja siitä onkin tullut suosittu oppilaiden keskuu-
dessa.  Normaalirutiineista poikkeaminen tuo hauskan lisän 
koulutyöhön.  

Päivä oli suunniteltu vanhempaintoimikunta Tomeran ja 
opettajien yhteistyönä tarkasti etukäteen. Valmistelut aloi-
tettiin heti vuoden vaihteen jälkeen. Ideointipalaverissa 
suunniteltiin toimintapajoja, joita olikin lopulta yhteensä 
13. Jokainen oppilas sai toivoa kolmea eri teemaa ja kukin 
toimintahetki kesti 20 minuuttia. Koulun käytävillä riitti huis-
ketta, kun koulun lähes 200 oppilasta vanhempineen ja si-
saruksineen vaihtoivat sujuvasti luokkia teemojen mukaan. 
Pajoissa oli innokasta väkeä ja luovuus oli huipussaan. 

Tuiran koulussa on musiikin erikoisluokat ja yksi teema oli-
kin laulut ja soittaminen.  Tuiran seurakunnasta Merja Ollila ja 
Anu Hannula tutustuttivat lapsia eri maiden lastenlauluihin 
teemana kansainvälisyys ja ystävyys. Myös koulun musiikki-
luokkien opettajat musisoivat yhdessä lasten kanssa. Käden-
taitoja harjoiteltiin kuvispajassa niin ikään opettajien johdolla 
ja oppilaiden yksilöistä valmistuikin upea värikäs puureliefi 
josta koottiin yhteisteos.  

Liikuntaan ja ulkoiluun oli myös panostettu. Jalkapallo-
seura ONS esitteli jalkapallotoimintaa. Koskiveikot esitteli-
vät partiotoimintaa ja oppilaiden vanhemmat pääsivät myös 
mukaan toimintaan, kun eräs vanhemmista kertoi talviret-
keilystä esitellen välineitä ja jännittäviä valokuvia lastensa 
kanssa tekemistään tunturiretkistä. Tärkein oppi taisi olla 
että mukana pitää aina olla teltta ja suklaata. Teltta siksi, 
että jos matkan eteneminen keskeytyy huonon sään takia 
ja suklaata tietysti siksi, että siitä saa tarvittaessa energiaa. 
Eräs pikkuoppilas totesikin että hänellä on kotona kaksi ki-
loa suklaata, jonka hän ottaa mukaan seuraavalle retkelle.  
Oulun kaupungin retkeilykarttoja jaettiin oppilaille ja ilmei-
sen innostuneesta yleisöstä päätellen kaupungin retkeily-
maastot tulevat pian tutuiksi monille oppilaille.

Tuiran koulussa on hyvä yhteishenki ja tunnelma. KiVa 
koulu- toimintamalli on ollut käytössä jo vuosia ja se on 
luonnollinen osa koulun toimintaa.  Opettajat ovat panos-
taneet paljon yhteisöllisyyteen ja neuvottelutaitoihin lasten 
keinoina ratkoa pulmatilanteita.  Tämä näkyykin selkeästi 
koulun käytävillä.  Lapset toimivat rennosti toistensa kanssa 
iästä, sukupuolesta tai harrasteista riippumatta.  Oppilaista 

Oulun kouluverkkoa käsittelevä neljäs 
Oulun raati järjestettiin keskiviikkona 
24.2. Oulun Lyseon lukiossa. 

Tilaisuudessa sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika 
Penttilä esitteli kouluverkkoselvityksen alustavat 
vaihtoehdot ja suunnitelmien taustaa sekä kunta-
laiskyselyn tulokset. Kaupunkilaisten kysymyksiin 
ja kommentteihin olivat vastaamassa mm. perus-
opetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori, lu-
kiojohtaja Pekka Fredriksson, sivistys- ja kulttuu-
rilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto ja 
Tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Mika Huhtala. 
Puheenjohtajana tilaisuudessa toimi kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen. 

Valtuusto pitää kouluverkkoseminaarin 29.2. kau-
pungintalolla. Kaupunginhallitus käsittelee koulu-
verkkoa toukokuussa, ja valtuuston päätettäväksi 
kouluasiat tulevat 13.6. 

Kaikki Oulun raati -tilaisuudet ovat nähtävillä ouka.
fi-sivustolla. Linkki ouka.fi-sivuston kouluverkko-
materiaaleihin: www.ouka.fi/kouluverkkoselvitys     

Ulkoleikkeihin ottivat osaa myös vanhemmat.
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Minun Hietasaareni on kirjasarja, joka esittelee Oulun Hieta-
saaren monimuotoista luontoa, rikasta huvilahistoriaa, arvo-
kasta rakennuskantaa ylläpitäviä yhteisöjä ja yksityishen-
kilöitä sekä muuta vapaa-ajan toimintaa. Sarjan ensimmäinen 
osa julkaistiin maaliskuussa 2014 tuomaan esille Hietasaaren 
arvoja lähiluontokohteena. Kirjassa esitettiin ’kansallinen 
kaupunkipuisto’ -aloite keinona säilyttää saari kaupunkilais-
ten olohuoneena.

Minun Hietasaareni -kirjan toisessa osassa Yhteisöllistä 
elämää Hietasaaressa päästään tutustumaan tähän mielen-
kiintoiseen saareen pintaa syvemmälle. Arkkitehti ja suosittu 
Oulu-opas Kaarina Niskala valottaa saaren vaiheita oululais-
ten kesäparatiisina ja kirjallisuuden emeritusprofessori Kari 
Sallamaa kertoo saaren oman kirjailijan Tatu Vaaskiven 
tarinan. Lukija voi kurkistaa myös noin 10 huvilan elämään. Näitä suojeltuja rakennuksia ylläpitävät erilaiset oululaiset 
yhteisöt ja yksityiset tahot. Saaren 60 jäljellä olevasta huvilasta noin 30 on yhteisöjen ylläpitämiä.

Oman osansa kirjassa saavat saaren taiteilijat ja yhteisöllinen viljely. Myös merellinen Hietasaari on esillä ja kolme aktiivis-
ta pursiseuraa, melojat ja muut vesiurheilun harrastajat esittäytyvät. Niin ikään saaren luontoon ja kulttuuriarvoihin sopivia 
käytön vaihtoehtoja pohditaan. Kirja tarjoaa uutta tietoa ja lukemista Oulun arvoalueesta ja keskeisestä lähiluonto-
kohteesta. Kirja on kuvitettu lukuisilla Hietasaaresta otetuilla luonto- ja huvila-aiheisilla valokuvilla.

Kirjan on kustantanut Hietasaari-liike, joka perustettiin toukokuussa 2014 tukemaan Hietasaaren puolesta tehtävää työtä 
(www.facebook.com/HietasaariLiike/). Kirjan julkaisemisen avuksi kerättiin varoja Mesenaatti-joukkorahoituskampanjalla 
joulukuussa 2015. Kirja on tällä hetkellä painossa ja valmistuu maaliskuun 2016 aikana. Kirjan ovat toimittaneet Raija 
Lähdesmäki (päätoimittaja), Kalle Hellström, Anne Kleemola (taittaja), Kari Sallamaa ja Merja Ylönen. Kirjaa voi tiedustella 
Hietasaari-liikkeen facebook-sivun tai kirjan nettisivun (www.minunhietasaareni.net) kautta.

MINUN HIETASAARENI, OSA 2

18%:lla on maahanmuuttotausta, mikä 
on korkeimpia lukuja Oulussa. Kansain-
välisyys tuo iloa ja värikkyyttä koulun 
kulttuuriin. Koulu sitoo yhteen alueen 
asukkaita luonnollisella tavalla. 

Monikulttuurisuusyhdistys Villa Victo-
ris- ta oli mukana Sallamari Sala, hänkin 
entinen Tuiran koulun oppilas. Sallama-
ri otti lapset mukaan hauskaan leikkiin 
jossa heillä ei ollut yhteistä kieltä mutta 
silti piti osata opettaa toisille sillan ra-
kentaminen tuoleista sekä kuperkeikan 
tekeminen. Naurua riitti kun ainoastaan 
bulubulukieli oli käytössä.  Yhteistyötä 
rakensi myös koulupsykologi, joka veti 
museoluokassa Koululaisena selviy-
tyjät- tehtävän. Ryhmässä riitti paljon 
puhuttavaa yhteistyön merkityksestä. 
Kirjastokoiran lorunurkka oli myös hyvin 
suosittu. Erään oppilaan mummi oli mu-
kana Sooda koiransa kanssa. Loruttelun 
lopuksi ryhmä sai keksiä yhdessä sadun.  

Tuirassa menestyksellisesti toimiva 
asukasyhdistys on tehnyt jo pitkään työ-
tä alueen kehittämisen puolesta.  Yhdis-
tyksen puheenjohtaja Katja Koivukoski 
toimii aktiivisena jäsenenä myös Tome-
rassa ja hän vetikin suuren suosion saa-

nutta korttipajaa. Lapsilla sakset suihki-
vat kun he valmistivat onnittelukortteja 
ystäville ja perheenjäsenilleen. Kimal-
lusta ja värejä ei puuttunut kun kortit 
valmistuivat näppärissä käsissä. 

Kun pajatoiminta päättyi lapset me-
nivät ruokalaan syömään ja sillä aikaa 
vanhemmat osallistuivat OPS-kahvi-
laan. Uusi Opetussuunnitelma (OPS) 
tuo mukanaan muutoksia oppituntei-
hin- ja  sisältöön.  Vanhemmat saivatkin 
kahvittelun lomassa keskustella opet-
tajien kanssa tulevista muutoksista ja 
esittää myös omia mielipiteitään siitä 
missä painotus Tuiran koulun opetuk-
sessa tulisi olla. Keskustelu olikin rentoa 
ja vilkasta. Vanhempien panostus kodin 
ja koulun yhteistyöhön on äärimmäisen 
tärkeää ja arvostettavaa. Samassa tilai-
suudessa oli mahdollisuus osallistua 
myös Wilma-kyselyn täyttämiseen. Wil-
ma on sovellus jonka kautta vanhem-
mat ja koulu kommunikoi keskenään 
tärkeimmistä koulunkäyntiin liittyvistä 
asioista. Kyselytuloksia tullaan käyttä-
mään Wilman kehittämiseen.

Päivän päätteeksi oppilaat saivat va-
lita pihaliikunnan tai luistelun välillä. 

Villiä menoa ja liikuntaa kestikin 19:30 
asti, jolloin kouluilta päättyi. Ilta oli 
hauska ja antoisa. Tämä perinne tulee 
varmasti jatkumaan, palaute on ollut 
positiivista niin oppilailta kuin vanhem-
miltakin.  Tuiran koulu on alueen sydän 
ja kaikki alueen asukkaat ovat varmasti 
yhtä mieltä siitä että koulu kuuluu kau-
punkiin ja Tuiran suuralueelle!

 
Marja-Riitta Piirainen,
puheenjohtaja,
Koti-koulutoimikunta Tomera

Kuvat: Marja-Riitta Piirainen ja 
Katja Koivukoski

OPS-kahvilassa käytiin vilkasta keskus-
telua.
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Hietasaaren asemakaavan havainnekuva
tämän hetkisillä suunnitelmilla
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Hietasaaren-Toppilansaaren asukas-
yhdistys ry on toiminut alueen asuk-
kaiden hyväksi jo yli 10 vuotta. Asukas-
yhdistyksen jäseniä ovat kaikki alueen 
asukkaat ja jäsenmaksu on vapaaehtoi-
nen. Vuosien mittaan on järjestetty mm. 
asukasiltoja erilaisista ajankohtaisista 
teemoista, kirpputoritapahtumia, ret-
kiä, Kauneimmat joululaulut  tilaisuuk-
sia, siivous- ja rantojen raivaustalkoita 
sekä asukasyhdistyksen sääntömääräi-
siä kokouksia. Viime vuosina on pidet-
ty myös syksyisiä satojuhlia yhdessä 
palstaviljelilöiden kanssa. 

Asukasyhdistyksen suosituin tilaisuus 
on ollut kuitenkin perinteinen juhannus-
kokko Toppilan Möljän aallonmurtajalla. 

Viime juhannuksena paikalla oli pal-
jon alueen asukkaita ja runsaasti väkeä 
myös muualta kaupungista. Autoletka 
kokkopaikalle oli ajoittain noin kilomet-
rin pituinen. Suureen suosioon vaikutti 
osaltaan päivän Kalevan puolensivun 
mittainen juttu kokon rakentamisesta 
kuvineen. Kalevassa oli myös ohjelma. 
Otsikkona Perheiden juhannuskokko 
Möljän aallonmurtajalla, lapsille mak-
karan paistoa ja musiikkia. Paikalla oli 
etenkin lapsiperheitä ja kokko onkin sy-

tytetty aina lapsiystävälliseen aikaan eli 
noin klo 19 tai viimeistään 20. Esiinty-
neet musikantit nostattivat tunnelmaa.
Tapahtumassa ei ole ollut järjestyshäi-
riöitä ja yhteistyö kaupungin kanssa on 
toiminut hyvin.

Tapahtuman järjestäminen vaatii 
paljon talkootöitä niin kokkomateriaa-
lin haalimisessa ja kasaamisessa kuin 
tapahtuman toteuttamisessa. Asukas-
yhdistyksemme kokko on seudun ainoi-
ta ja sille on selvä tilaus. Vuosi vuodelta 

Ouluun juhannukseksi jääneet perheet 
ovat yhä suuremmalla joukolla kokoon-
tuneet meren ranalle Möljän allonmur-
tajalle ihailemaan kesäistä maisemaa 
ja juhannuskokkoa.

Juhannuksena 2016 tavoitteena on 
järjestää samanlainen tilaisuus neljättä 
kertaa  ja tarjota asukkaille vapaamuo-
toinen tapa viettää kaupunkijuhannusta. 

Kokkoa markkinoidaan jo olemassa-
olevilla suurilla mainostauluilla Möljän 
kesäteatterin seinustalla jo kesäkuun 

Hietasaaren-Toppilansaaren 
asukasyhdistys täytti vuosia!

Juhannuskokkoa sytyttämässä Toppilansaaren Möljällä

Satojuhla Hietasaaressa syyskuussa 2015
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puolen välin jälkeen, joten alueen asuk-
kaat ja Nallikariin menijät näkevät ison 
plakaatin ohi ajaessaan.

Myös syksyinen satojuhla on yhteis-
työssä Hietasaaren palstaviljelijöiden 
kanssa koonnut lapsiperheitä ja alueen 
asukkaita syksyiseen tapahtumaan.

Alueen yhteisötoiminnan tarkoi-
tuksena on saada alueen asukkaat 
osallistumaan ja vaikuttamaan elin-
ympäristöään ja palveluja koskevaan 
suunnitteluun ja päätöksentekoon. Yksi 
paljon keskusteltu aihe asukasilloissa 
on ollut HUVIPUISTON RAKENTAMINEN 
Hietasaareen. Huvipuisto olisi hieno 
asia Oulun seudulle ja jos jokin taho 
haluaa investoida nykypäivänä matkai-
luun on se kannatettavaa. Hietasaari 
on kuitenkin paikkana liikenteellinen 
“pussinperä”. Alueen asukkaita askar-
ruttaa liikenteen tuomat haasteet sekä 
myös huvipuistosta kantautuvat melu-
haitat. Melu kantautuu korkealta vuo-
ristoradalta ja laitteista kauas. 

Huvipuistoliikenne ruuhkauttaisi Top-
pilansaarta, Länsi-Toppilaa ja Tuiraa. 
Toppilansaareen muodostuisi runsaas-
ti turistien läpikulkuliikennettä. Useat 
ajaisivat uutta siltaa pitkin Huvipuistoon 
ja se merkitsisi liikenneruuhkia kapeal-
le Nallikarintielle. Etenkin pohjoisesta 
päin moottoritietä pitkin tuleva Huvi-
puistoliikenne ohjautuisi reitille Isko-
Länsi-Toppila ja sieltä uudelle sillalle 
läpi Toppilansaaren asuinalueen. Alueen 
liikennesuunnittelu on tehty ensin ja 
myöhemmin on syntynyt idea Huvipuis-
ton rakentamiseksi Hietasaareen. Uutta 
siltaa markkinoitiin sujuvan asukaslii-
kenteen varjolla eikä sitä ole suunnitel-
tu läpikulkureitiksi Nallikariin. Alueen 
liikennesuunnittelussa on lähdetty jous-
tavasta asukasliikenteestä eikä Toppilan-
saaren tai Länsi-Toppilan kaavassa olevia 
kapeita katuja ole mitoitettu Huvipuis-
ton läpikulkuliikenteelle. Myös palvelut 
(esim uusi K-Market) ohjaavat kulkemista 
Möljän sillan kautta. Hietasaari ja Toppi-
lansaari mielletään rauhallisiksi ja luon-
nonläheisiksi asuinalueiksi. Huvipuisto 
ja muu liian massiivinen matkailuraken-
taminen eivät sovi Hietasaareen, koska 
ne heikentäisivät alueen arvoa luonnon-
läheisenä asuin- ja virkistysalueena.

Hietasaaren kaavaluonnoksessa on 
varattu isoja alueita parkkipaikkara-
kentamiseen. Siitä huolimatta alueen 
kadut voivat näyttää samalta, kuin pa-
rina kesänä vierailleen Suomen Tivo-
lin parkkiongelmat. Parkkipaikkojen 
riittävyys askarruttaa. Varsinkin lapsi-
perheet haluavat autonsa mahdolli-

simman lähelle. Tienvarsipysäköinti on 
ongelma liikenteen sujuvuuden ja tur-
vallisuuden kannalta.

Juhani Suopanki, 
Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyh-
distys ry, puheenjohtaja

Arvio Huvipuiston läpikulkuliikenteestä, 25% liikenteestä kulkisi Toppilansaaren 
asuinalueen läpi.

Suomen Tivolin asiakaspysäköintiä kesällä 2015.

Hietasaaren-Toppilan-
saaren asukasyhdistys ry: n 
tulevia tapahtumia: 

• Kevätkokous ja Hietasaari-kirjan 
esittelytilaisuus tiistaina 22.3. 
klo 18 Ravintola Nallikarissa. 
Tervetuloa!

• Juhannuskokko Pitkänmöljän-
tien päässä aallomurtajalla

• Oulu-laivalla retki Hailuotoon 
heinä-elokuun vaihteessa

• satojuhla elo-syyskuun vaih-
teessa

Lisää toiminnasta Toppilansaari-
facebook sivuilla.
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edelleen lisätä kuntalaisten tietoa jo 
olemassa olevista sähköisten palvelui-
den mahdollisuuksista mm. ouluno-
mahoito.fi – palvelusta, jossa voi jo nyt 
mm. lähettää viestejä hyvinvointipal-
veluiden ammattilaisille, varata asi-
ointiaikoja eri tyyppisiin palveluihin, 
tehdä sähköisen terveystarkastuksen 
ja aloittaa terveysvalmennuksen sekä 
katsoa laboratoriotuloksia ja hakea toi-
meentulotukea. Palvelua jo käyttävien 
kuntalaisten kokemus palvelun hyödyl-
lisyydestä ja käytettävyydestä on ollut 
erittäin hyvää. Jos et ole vielä palvelua 
käyttänyt, kannatta rohkeasti kokeil-
la ja katsoa, mikä ominaisuus palvelisi 
juuri itseäsi parhaiten!

Pohjoinen hyvinvointialue on väes-
töpohjaltaan Oulun suurin hyvinvoin-
tialue, jossa asui noin 78 000 asukasta 
vuoden 2015 alussa. Pohjoinen hyvin-
vointialue jakautuu Tuiran ja Haukipu-
taan hyvinvointikeskuksiin. Tuiran hy-
vinvointikeskuksen väestömäärä on 
tästä noin 58 000. Tuiran hyvinvointikes-
kuksen alue sisältää viisi suuraluetta; 
Tuira, Puolivälinkangas, Koskela, Kai-
jonharju ja Pateniemi, jotka jakautuvat 
edelleen yhteensä 23 kaupunginosaan. 
Tuiran hyvinvointikeskus, joka tulee si-
joittumaan ydintoiminnoiltaan nykyisen 
Tuiran terveysaseman ja Tuirankartanon 
tiloihin, tulee palvelemaan koko em. 
suuralueiden asukkaita. Tilojen tarvit-
semat muutostyöt tullaan toteuttamaan 
pääosin vuosina 2016-2017. Tavoitteena 

on, että tilojen puolesta Tuiran hyvin-
vointikeskus olisi valmis palvelemaan 
täysipainoisesti alueen asukkaita vuo-
den 2018 alkupuolella. Väliaikana hy-
vinvointikeskuksen toiminta tapahtuu 
kolmesta eri toimipisteestä.  Nykyiset 
Kaijonharjun, Rajakylän ja Tuiran terve-
ysasemien tilat ovat Tuiran hyvinvointi-
keskuksen käytössä, kunnes tarvittavat 
tilamuutokset on toteutettu.

Pohjoisen hyvinvointialueen suun-
nittelutyö on käynnissä ja kuntalaisia 
toivotaan mukaan osallistumaan ja 
tuomaan näkemyksiään suunnitteluun. 
Palautetta on mahdollista antaa myös 
sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/
hyvinvointikeskuspalaute. Tule mu-
kaan vaikuttamaan ja tuomaan näke-
myksesi palveluiden kehittämiseen!

Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, 
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut

Oululaisten hyvinvointipalvelut to-
teutetaan tulevaisuudessa laajan 
palvelurepertuaarin tarjoavien hyvin-
vointikeskusten kautta. Hyvinvointi-
keskukset toimivat monialaisesti, ver-
kottaen osaksi palvelukokonaisuutta 
perinteisten sosiaali- ja terveyspalve-
luiden lisäksi alueen muita palveluita, 
mm. järjestöjen ja seurakuntien tarjo-
amaa tukea, työllisyyspalveluita sekä 
sivistys- ja kulttuuripalveluita. Hyvin-
vointikeskusten kautta toteutetaan jat-
kossa pääosa kuntalaisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tarpeista. Palvelu-
kokonaisuus tulee olemaan kattavam-
pi kuin aiemmilla terveysasemilla. Hy-
vinvointikeskuksista kuntalainen saa 
jatkossa niin hoitajan ja lääkärin, suun 
terveydenhuollon, fysioterapeutin, so-
siaalityöntekijän kuin mielenterveys- 
ja päihdepalveluiden ammattilaisten 
palveluita. Osana hyvinvointikeskusten 
toimintaa toteutetaan myös alueen 
asukkaiden tarvitsemat kotona ja arki-
ympäristössä tapahtuvat arjen tuki ja 
palvelut, joita ovat esimerkiksi kotipal-
velu, kotisairaanhoito, ateria-, turva- ja 
kuljetuspalvelut.

Lasten ja perheiden palveluista hy-
vinvointikeskusten kautta toteutuu 
neuvolatoiminta, perheiden tukipal-
velut, kouluterveydenhuollon palve-
lut, lastensuojelu ja lasten ja nuorten 
mielenterveyspalvelut. Yhteistyötä 
tehdään tiiviisti sivistys- ja kulttuuripal-
veluiden sekä alueen lapsiperhejärjes-
töjen kanssa toteuttaen muun muassa 
hyvinvointikoulun ja hyvinvointineuvo-
lan toimintamalleja alueella.   

Hyvinvointikeskusten kehitystyös-
sä tullaan voimakkaasti panostamaan 
sähköisten palveluiden lisäämiseen, 
mikä tarkoittaa kuntalaisen näkökul-
masta ennen kaikkea joustavampaa 
asiointia. Samalla voidaan varsinaisia 
vastaanottoaikoja kohdentaa voimak-
kaammin sille asiakaskunnalle, joka 
tarvitsee monen tyyppisiä palveluita ja 
jolle henkilökohtainen asiointi on en-
sisijaista. Sähköisten asiointikanavien 
lisääminen mm. ajanvarauksen suju-
voittamiseksi, on noussut erityisesti 
kuntalaisten palautteen perusteella 
yhdeksi keskeiseksi lähiajan kehittä-
miskohteeksi. Tavoitteena on myös 

Hyvinvointipalvelut muutoksessa 
mitä uudet hyvinvointikeskukset tulevat tarjoamaan kuntalaisille?

Hyvinvointikeskuksen palveluita:

• Hoitajan ja lääkärin vastaanotto – akuutti- ja ajanvarauksellinen vastaan-
ottotoiminta

• Kuntoutus – fysioterapeutin palvelut 
• Suun terveydenhuolto 
• Aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Sosiaalityö 
• Kotihoito ja kotona asumista tukevat palvelut
• Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta ja erilaiset ryhmätoiminnot
• Neuvolatoiminta
• Kouluterveydenhuolto
• Perheiden tukipalvelut, mm. perhetyö
• Lastensuojelu
• Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut
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Tuiran suuralueella sijaitsee Raatin liikuntakeskus, johon kuuluu myös Raatin uimahalli.

uimahalli avoinna:    ma, ke–pe 6.15–21.45 ti 7.00–21.45 la–su 8.00–20.45
 
Syvä allas pois käytöstä; la klo 17.30–20.30 ja su klo 8.00–10.00. 
Lipunmyynti loppuu 45 minuuttia ja uintiaika 15 minuuttia ennen uimahallin sulkemista.

Kuntosali avoinna: 
ma 6.15–8.45 10.00-11.00 12.00-21.30
ti 7.00–10.00 12.00-15.00 16.00-21.30
ke 6.15–11.00 14.00-21.30  
to 6.15–11.00 12.00-21.30  
pe 6.15-10.00 12.00-21.30  
la–su 8.00–20.30  

Uusien kuntosalikäyttäjien opastus tiistaisin klo 11–12. Kuntosali varattu vain senioreille maanantaisin, keskiviikkoi-
sin, torstaisin ja perjantaisin klo 11–12. 

Liikuntapaikat Oulu:
Oulussa on kolme uimahallia, kolme kunnallista jäähallia ja seitsemän liikuntahallia sekä useita liikuntasaleja. Oulu 
on tunnettu pyöräilykaupunki, jossa pyöräteitä on yli 600 km, noin 4 m jokaista asukasta kohti. Luontoliikunnan ystä-
ville on tarjolla luontopolkuja, tauko- ja kalastuspaikkoja sekä oivalliset veneilymahdollisuudet.

Seuraa www.ouka.fi/liikunta -sivuja sekä liikuntapalveluiden Facebookia.

Tuiran suuralueella monipuoliset 
kaupungin tarjoamat liikuntamahdollisuudet

Ikäihmisten liikuntaneuvonta

Mietitkö mitä liikuntaa alkaisit harrastaa? Miten voisit ko-
hentaa omaa kuntoasi? Miten voisit hoitaa esim. kipuile-
vaa olkapäätä tai polvea? Tule hakemaan neuvoja mak-
suttomaan liikuntaneuvontaan.

Tervetuloa! IKÄIHMISTEN LIIKUNTANEUVONTAAN Lassin-
talon seniorikeskus, Myllytie 4, 4.krs p. 044 703 5143 Lii-
kuntaneuvonta on avoinna TORSTAISIN KLO 14.00–15.30. 
Neuvontapäivät kevätkaudella 2016: 17.3, 7.4, 21.4, 12.5, 

26.5 ja 9.6 Tänä aikana voitte käydä henkilökohtaisessa 
neuvonnassa ilman ajanvarausta. Neuvontaan varattava 
aika on n. 20min. Jos yllä olevat päivät eivät teille sovi 
niin olkaa yhteydessä fysioterapeuttiin henkilökohtaisen 
ajan sopimiseksi. Liikuntaneuvonnassa saatte: - ohjausta 
terveyden ylläpitämiseen liikunnan avulla - tukea liikun-
nan aloittamiseen – tietoa kaupungin/asuinalueesi lii-
kuntamahdollisuuksista. Käynti liikuntaneuvonnassa on 
maksuton. Fysioterapeutti p. 044 703 5143.
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Välillä pohdin, miltä Tuiran alue näytti 
100 vuotta sitten. Rakennukset olivat 
matalampia ja puusta tehtyjä. Joki ei 
ollut padottu. Tuolta ajalta ei ole enää 
jäljellä kovin montaa rakennusta. Tänä 
vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta sii-
tä, kun Tuiran kirkko vihittiin käyttöön. 
Tosin kyse ei ollut vielä silloin kirkosta, 
vaan rukoushuoneesta. Tuiran alue oli 
osa Oulun seurakuntaa ja tuomikirkko 
oli pääkirkko. Tuiran seurakunnan pe-
rustamisen myötä Tuiran kirkosta tuli 
pääkirkko vuonna 1966.

Tuiran kirkko on muuttanut ulko-
asuaan kuluneen 100 vuoden aikana. 
Kirkon suunnitteli arkkitehti Harald An-
dersen. Ulkoapäin kirkkoa katsottaessa 
tuolta ajalta on edelleen näkyvissä kirk-
kosalin ylemmät osat. Sisällä kirkkosa-
lissa havaitsee vanhoista hirsistä ja pin-
noista, että on tullut vanhaan kirkkoon. 

Kirkkoa on korjattu ja laajennettu use-
aan kertaan. Vuonna 1967 valmistui ark-
kitehti Mikko Huhtelan suunnittelema 
kirkon laajennus, jonka myötä rakennet-
tiin seurakuntasali ja muita kokoontu-
mistiloja. Vuonna 1992 puolestaan val-
mistuivat kirkon takaosaan sijoittuvat 
tilat. Nämä tilat tarkoittavat esimerkiksi 
nykyistä kirkkoherranvirastoa. 2000-lu-
vulla rakennuskompleksin sisäpihalle 
rakennettiin vielä seurakuntatila. Nykyi-
sin Tuiran kirkko on seurakuntakeskus, 
jossa toimii muun muassa kirkkoherran-
virasto ja diakonien vastaanotto. Seura-
kuntakeskuksessa on erilaisia tilaisuuk-
sia, jotka kokoavat seurakuntalasia koko 
seurakunnan alueelta.

Tuiran kirkko on 100 vuoden aikana 
ollut mukana tuiralaisten elämässä eri 
tavoin. Kirkko on toiminut usean tuira-
laisen vihkikirkkona ja osa on kastettu 

tässä kirkossa. Samoin useat ovat viet-
täneet konfirmaatiojuhlaansa Tuiran 
kirkossa. Jouluna on tultu jumalan-
palvelukseen ja laulamaan joululaulu-
ja. Tätä varten kirkko ja sen muut tilat 
ovat edelleen olemassa. Kirkolla on 
monipuolista toimintaa kaiken ikäisil-
le seurakuntalaisille niin nuorille kuin 
vanhemmille.

Olet tervetullut Tuiran kirkkoon esi-
merkiksi pääsiäisen aikana seuraamaan 
pääsiäisen tapahtumista kertovaa mu-
siikkinäytelmä INRI:iä ja hiljentymän 
pääsiäisajan jumalanpalveluksiin. 

Tuiran kirkon vihkimisestä tulee elo-
kuussa 100 vuotta, joten pääjuhlaa vie-
tämme 28. elokuuta 2016.

Tervetuloa arjen ja juhlan keskelle Tui-
ran kirkkoon!

Niilo Pesonen
kirkkoherra, Tuiran seurakunta

Tuiran seurakunnassa tapahtuu
Perheille: Nallekahvila torstaisin klo 10-12.

Aikuisille: Diakonian aamupala työttömille ja vähävaraisille keskiviikkoisin klo 10-11.
  Ikäihmisten suvantohetki kerran kuukaudessa maanantaina.
  Suvantosalin olohuone keskiviikkoisin on klo 17. Kaikille tarkoitettu kohtaamispaikka.

Tapahtumia: INRI-pääsiäismusikaali lankalauantaina klo 16 ja 20 sekä pääsiäispäivänä 16 ja 20.
  Pekka Simojoen konsertti 8.4. klo 18.
  Yhteisvastuukonsertti (Pertti Haipola) 21.4. klo 19.

Lue lisää viikoittaisista toiminnoista ja tulevista tapahtumista Rauhan tervehdys –lehdestä!

Tuiran kirkko, kuva: Sanna Krook.

Tuiran kirkko 100 vuotta
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Tervetuloa Tuiran kirjastoon!
Avoinna ma–ti 12–19, ke–pe 9–15
Sijainti Tuiran torilla, Valtatie 47, 90500 Oulu
P. 08 55847424 , tuira.kirjasto@ouka.fi

Kirjastossa on neljä tietokonetta 
(internet ja Microsoft Office-ohjelmat), 
langaton pan OULU-verkko ja kopiokone.
 
Kirjastoon on esteetön sisäänpääsy.

www.ouka.fi/kirjasto

AVOIN PÄIVÄKOTI KANGASPUISTO
(valtatie 35)

Avoin päiväkoti tarjoaa kotihoidossa oleville lapsille ja heidän perheilleen 
ohjattua ja monipuolista toimintaa. 

Perheryhmä ma 9.00–12.00

varhaiskasvatuskerho 3 krt / vko, Viikarit 2–5-vuotiaat
ma 12.30–15.30,  ke 9.00–12.00, pe 9.00–12.00

varhaiskasvatuskerho 2 krt / vko, Vesselit 2–5-vuotiaat
ti 9.00–12.00,  to 9.00–12.00

Perheryhmä: juttu- ja leikkiseuraa,  musiikki-, liikunta- ja askartelutuokioita lapsille ja vanhemmille.  
Kerran kk:ssa vauvojen värikylpyä.  Kangaspuiston päiväkodin teemat sekä perheiden toiveet huo-
mioidaan toiminnassa. Perheryhmäläiset voivat ostaa buffetista kahvia, teetä ja keksiä. Myös omia 
eväitä voi tuoda. Perhekerho on maksuton.

vesselit  ja viikarit: lapset saavat pelata, leikkiä, musisoida, kuunnella satuja, tehdä kädentöitä, 
jumpata ja ulkoilla. Omat eväät mukaan. Varhaiskasvatuskerhot ovat maksuttomia

Toimintakautemme mukailee koulun toiminta-aikoja. Varhaiskasvatuskerhoihin haku päivähoito-
hakemuksella.  Paikka irtisanotaan kirjallisesti.

Avoin päiväkoti Kangaspuisto:
Sari Kokkonen (lto), Pia Salama (lh)
p. 044 703 5437

pk:n johtaja: Marjo Särkimäki, p.044 703 5481
varajohtaja Tiina Holma-Kangas, p. 044-703 5480
www.ouka.fi/sote/paivahoito
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Oulun Rantasaunaseuran talkooväen 
voimin pyörivä Kesän Sauna kelluu Tui-
ran uimalan edustalla tänäkin kesänä. 
Saunavieraita löylytetään toukokuun 
lopusta syyskuun alkupuolelle. Viime 
kesänä asiakaskäyntejä kertyi yli 4000, 
ja tänä kesänä saunottelijoita odote-
taan vielä hieman enemmän. Tuttuun 
tapaan sauna on auki joka päivä, mikäli 
sää on kelvollinen ja talkoolämmittäjät 
löytyvät.

Viime kesänä lautta sai pintaansa 
mustan tervapohjaisen suojakäsittelyn. 
Pukutilassa siirryttiin vaatteiden säily-
tykseen tilavissa koreissa. Täksi kesäksi 
pukeutumistilaa ja vaatesäilytystä pa-
rannellaan, kuumavesipalju uusitaan, 
ja ennen kaikkea kiuas viritellään IKI-
kiukaan tehtaalla tehomalliksi. 

Ohjelmaa lautalle on tulossa entistä 
enemmän. Suomalaisen saunan päi-
vänä 11.6. lämmitetään seudun kaikki 
saunat Suomi saunoo -tapahtumassa. 
Heinäkuussa saunotaan lautalla kello 
pari kertaa ympäri 24 tunnin sauna-
maratonissa. Viime vuoden Löylyä!-
kulttuuritapahtumat jatkuvat, ja täksi 
kesäksi lautalle ovat lupautuneet va-
kiovieraat a’cappella -lauluyhtye Pyrs-
tötähdet, ja uusina esiintyjinä duo Sa-
han Pojat. Kausi aloitetaan Rytmiryhmä 
Uh ja Ah:in ja Oulun Capoeiraseuran 
sambaryhmän yhteiskolistelulla. Teat-
teripuolelle on suunnitteilla hyvin jän-
nittäviä esiintymisiä. Ohjelmisto julkis-
tetaan toukokuussa. 

Talkootunteja Kesän Saunalla teh-
dään vuoden mittaan pitkälti toista 

tuhatta tuntia. Talkooporukkaan ovat 
tervetulleita kaikki halukkaat, projek-
tissa tarvitaan monenlaista osaajaa 
www-koodarista lämmittäjiin. Lämmit-
täjäkursseja pidetään lautalla touko-
kesäkuun vaihteessa, mutta toimintaan 
voi tulla mukaan osallistumalla vaikka-
pa kuukausittaisiin saunailtoihin, joista 
ilmoitellaan yhdistyksen ja Kesän Sau-
nan sivuilla. Tervetuloa löylyihin!

Markku Seppänen,
puheenjohtaja, Oulun rantasaunaseura ry

Kesän Saunan www-sivut: 
www.kesansauna.fi
FB: www.facebook.com/kesansauna/
Lisätiedot: info@kesänsauna.fi

Kesän sauna
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Oulun Talviuimarit ry:n toiminta-ajatuksena on luoda 
jäsenille monipuolisella toiminnalla olosuhteet laaduk-
kaaseen ja terveyttä edistävään hyvinvointiliikuntaan ja 
kuntoiluun. 

Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä oululaisten 
innostusta kokeilla ja harrastaa talviuintia sekä edis-
tää talviuinnin positiivisten vaikutusten tunnettavuut-
ta. Kiinnostus talviuinnin harrastamiseen on lisääntynyt 
sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämä näkyy Tuiran 
uimalan talviuintipaikassa, jossa noin 200 talviuimaria 
pulahtaa joka päivä Oulujokeen. Talviuinti on eksootti-
nen elämys ja kokemus vaihto-opiskelijoille. Myös nuoret 
oululaiset ovat löytäneet talviuinnin harrastuksen. Tal-
viuintiharrastus Oulussa on edullinen ja jotta pääset pu-
lahtamaan Oulujokeen, sinun ei tarvitse kuulua seuraan. 
Riittää kun lunastat avainlätkän Raatin liikuntakeskuksen 
palvelupisteestä.

Vuosittain järjestetään Suomen Latu ry:n ja yhteistyö-
kumppaneiden kanssa Talviuinnin SM-kisat. Vuoden 2016 
kisat järjestettiin Urheiluopisto Kisakalliossa Lohjalla. 
Perinteisesti Oulun Talviuimarit ry:n on menestynyt SM-
kisoissa hienosti ja myös Lohjalla menestys sai jatkoa 2 
kultaa, 2 hopeaa ja 3 pronssia. Joka toinen vuosi järjes-
tetään Talviuinnin MM-kisat ja vuonna 2016 seurastamme 
5 oululaista talviuimaria matkustaa Siperian Tyumeniin 

hiihtolomaviikolla.
Tervetuloa tutustumaan talviuintiin ja kokeilemaan kyl-

män veden positiivisia vaikutuksia. Yhteystietomme löytyy 
seuramme nettisivuilta http://www.ouluntalviuimarit.fi.

Maarit Sihvonen, puheenjohtaja

Oulun talviuimarit ry

ASUMISNEUVONTA
Asumisneuvontaan kannattaa olla yhteydessä asumiseen liittyvissä erilaisissa 
ongelmatilanteissa, kuten vuokranmaksuvaikeuksissa tai häätöuhkatilanteissa. Yh-
dessä asumisneuvojan kanssa voit mm. kartoittaa mahdollisuutta maksusuunnitel-
man tekemiseen, saada tietoa tilanteeseesi sopivista palveluista ja tukimuodoista 
sekä saada apua viranomaisasiointiin.

Mitä aiemmin otetaan yhteyttä, sitä paremmin tilanne saadaan ratkaistua.
Asumisneuvojille voi soittaa tai lähettää sähköpostia. Ota rohkeasti yhteyttä!
Palvelu on maksutonta.

 Puhelin Eskola Annemari (eteläinen Oulu) 050 436 4510
Määttä Sanna (pohjoinen Oulu)050 453 1420
Karppinen Katja (keskinen Oulu) 050 529 6453

Sähköposti asumisneuvonta@ouka.fi

Asumisneuvoja on tavattavissa Oulu 10:ssä keskiviikkoisin klo 12-15
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Norin kello ja kulta Oy
Merikoskenkatu 6,90500 Oulu
p. 08 344 341
www.nori.fi, maria@nori.fi 
Facebook: Norin kello ja kulta Oy

Avoinna: ma–pe 9.30–17.00, la 9.30–14.00

Palvelut:
• Kello- ja kultasepäntyöt 
• kone- ja käsinkaiverrustyöt 
• korvakorurei’itykset 
• myynnissä kelloja, koruja, kristallia ja lahjaesineitä
• mitalit ja pokaalit

TUIRAN SUURALUEEN YRITYSESITTELYT

Vihreä Huone
Koskitie 28 a 1-2, 90500 Oulu
p. 045 1299 559
www.vihreahuone.fi, info@vihreahuone.fi 
Facebook: Vihreä Huone

Avoinna:  sopimuksen mukaan

Palvelut:
• Hiustenleikkaukset
• Kasvivärjäykset 
• Savi-, merilevä-, turve- ja öljyhoidot
• Energialeikkaus
• Intialainen päähieronta
• Hieronta- ja luontaishoidot
• Kampaukset ja meikit
• Tuotemyyntiä

Leipomokauppa.com
Merikoskenkatu 4, 90500 Oulu, p. 044 2356 495
www.leipomokauppa.com, tilaa@leipomokauppa.com 
Facebook: Leipomokauppa.com

Avoinna: ma–pe 7.30–18.00, la 10.00–14.00

Myynnissä:
• leivät
• kakut ja leivokset
• piirakat ja pullat
• lohikeitto-lounas

Norin Kello ja Kulta Oy on perinteinen täyden palvelun kello- ja kultasepänliike. Kelloseppä Mikko Nori perusti liikkeen 
1.3.1948 Tuiraan Valtatielle, josta se siirtyi Merikoskenkadulle 60-luvun alussa. Sittemmin omistajaksi siirtyi Riitta-tytär, jon-
ka voi vieläkin nähdä tiskin takana. Nykyinen omistaja Maria Nori jatkaa perheyrityksen johdossa jo kolmannessa polvessa. 

Leipomomyymälä–kahvila Leipomokauppa.com avattiin Merikoskenkadulle Tuiraan puoli vuotta sitten. Leipomokaupasta 
saa usean lähialueen leipomon tuotteita. Saman katon alta löytyvät niin ruokaleivät kuin leipomo- ja konditoriatuotteetkin.  
Leipomokaupassa valmistetaan itse joka aamu mm. runsaat voileivät, wrapit ja voileipäkakkuleivokset. Kaikkia tuotteita voi 
ostaa mukaan, nautiskella paikan päällä tai tilata tuotteet ennakkoon valmiiksi ja noutaa ne vaikkapa työpäivän jälkeen.

Ekokampaamo ja hoitola Vihreä Huone sijaitsee julkisivuremontoidussa ra-
kennuksessa Koskitiellä Tuirassa. Vihreästä Huoneesta saa luonnonmukaista 
hiustenhoitoa, parturi- ja kampaamopalveluja sekä luontaishoitoja. 
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TUIRAN SUURALUEEN YRITYSESITTELYT Kuvat ja tekstit: Katja Koivukoski

Hietasaaren Ponipihan Talvitouhut pähkinänkuoressa 
ja hieman tulevaakin..

arkista maastoilua, itsenäisyyspäivän vastaanotto, Tallissa tuoksuu Joulu-kuvaelmaa

Hietasaaren Ponipiha perustettiin 
vuonna 1996 ja siitä asti se on pikkuhil-
jaa rakentunut perustajiensa toimesta 
nykyiseksi, idylliseksi kaupunkimaati-
laksi. Jo kaksikymmentä vuotta ovat 
hevos- ja ponitouhut olleet osa tätä ai-
nutlaatuista, osin vielä luonnontilaista 
Hietasaaren maisemaa. Joskus näitä 
nelijalkaisia ystäviämme saattaa jopa 
vilaukselta nähdä näissä merenranta-
maisemien poluilla, jos oikein tarkasti 
hiljaa katselee ja kuuntelee.

Ponipihalla palvelevat korvausta 
vastaan hevosten ja ponien lisäksi Ma-

ria-aasi, kaksi minipossua, vaihteleva 
määrä esiintyviä lampaita. Lisäksi tal-
lissa asustaa vuokrasuhteen talveksi 
saanut  pupu, joskus kesäisin kaneja ja 
ankkoja, mutta Aku-kissa on tallialueel-
la se, joka huolehtii siitä, että eläinrehut 
pysyvät puhtaana, vailla ylimääräisiä 
maleksijoita kuten hiiriä.

Ponitäti eläimineen on touhuillut tal-
vikaudeksi runsain mitoin elämyksiä, 
iloa ja onnistumisen hetkiä kaikenikäi-
sille kävijöille. Myös muutama työpo-
rukkakin on ollut tutustumassa eläin-
harrasteisiin. Esimerkiksi tietovisat 

eläinten anatomiasta tai ravinnon mää-
rästä per eläin on ollut kaupunkilaisille 
yksi viihdyttävimmistä osioista virkis-
tyspäivän avoimessa ohjelmistossa.

Ensiaskeleita eläinten maailmaan on 
otettu muun muassa Leikin varjolla-kurs-
seilla. Esiintymistä ja vuorovaikutustaito-
ja on harjoiteltu, niin Itsenäisyyspäivän 
tapahtumaa varten kuin Joulukuvael-
maa varten, josta jälkimmäinen toteutet-
tiin yhdessä Tuiran seurakunnan kans-
sa.  “Me Ponipihalaiset” käymme joskus 
myös yhdessä elokuvissa tai pizzalla, kun 
yhteistä aikaa saadaan järjestymään.

Ponipihan kevät ja kesä on juhlan aikaa..on vuosijuhlia, sirkusta, uuden huvilan avajaiset..
Seuraa ilmoituksia nettisivuilta http://www.ponipiha.fi/ tai 
Facebookista https://www.facebook.com/HietasaarenPonipiha/ ja 
Nallikarin ponihouhut https://www.facebook.com/groups/478942728787504/

Hietasaaren Ponipiha on avoinna ajanvaranneille asiakkaille ja ponitäti Realta voit kysyä lisää toimintatouhuiluista puhelin-
numerosta 044 559 5559 tai lähettää sähköpostia ponitouhut@gmail.com

Kirjoitelman on laatinut amk-agrologiopiskelija Virpi Leskelä työharjoittelussaan Hietasaaren ponipihalla.
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Päivystys 0400 399 466 (24h)

LIMINKA
Linnukkatie 2 
0400 399 679

Hautauspalvelu
Da-Pu

Valtatie 59 Tuira, OULU 
0400 399 506

TYRNÄVÄ
Joonaantie 4 C
0400 399 466

MUHOS
Valtatie 11

0400 399 486

Avoinna ark. 9-16.30

wwww.dapu.fi

Saattaja muistojen matkalle

liikuntafestivaali
26.-28.8.2016 Nallikarissa

Oletko aina halunnut kokeilla 
miekkailua tai polkujuoksua?
Tule vuoden liikuttavimmalle
festivaalille kokeilemaan
lukuisia liikuntalajeja!

Lue lisää:
www.moveoulu.fi

Liput nyt myynnissä!

OSTA LIPPUSI TUIRAN 
ASUKASTUVALTA!

Lähtö asukastuvan pihasta (Jatkotie 2) klo 9.00 ja paluu 
n. klo 18.00. Ostosaikaa perillä on noin 5 tuntia. 
 
matkan hinta: 20 € / henkilö, 10 € / Tuiran 
asukasyhdistyksen jäsen ja alle 16-vuotiaat lapset.
 
Sitovat ilmoittautumiset ja maksu ti 3.5. mennessä 
Tuirakas-asukastuvalle. 
Tuirakas -asukastupa
Jatkotie 2, 90500 Oulu
p. 044 066 12 51, tuiran.asukastupa@gmail.com

Lähde Tuirakas -asukastuvan matkalle Ti 17.5.2016

Tervetuloa koko perheen palvelevaan
Parturi-Kampaamo

Tiffanyyn

Jatkuvan koulutuksen myötä pystymme 
tarjoamaan uusimmat hiustrendit.

Lisää tietoa meistä löydät Facebook-
sivuiltamme mm. ajankohtaiset 
kuulumiset ja tarjoukset.

Osoitteemme: Merikoskenkatu 7
Ajanvaraukset: p. 044 556 4100
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Caritas Matriitista palveluja tuiralaisille
osoitteessa Valtatie 37

Palvelukeskuksemme on avoinna kaikille tuiralaisille. Caritas Matriitissa on 
tarjolla muun muassa seuraavia palveluja:

• Lounasta Ravintola Matriitissa ma-pe klo 10:30-13:30
Hinta: Seniorilounas 6,70 (yli 65-v ja eläkeläiset), muut 8,20 €

• Lääkärin vastaanotto tiistaisin klo 13-16 (ajanvaraus 050 520 2383)
• Fysioterapeutin vastaanottopalvelut (ajanvaraus 044 468 4271)

• Vapaaehtoistoimintaa, laulutilaisuuksia, kerhoja, myyjäisiä 

Tutustu viikoittain vaihtuvaan lounaslistaamme ja 
viikko-ohjelmaamme osoitteessa www.caritaslaiset.fi

Lisäksi meiltä voi tilata palveluja omaan kotiin, kuten kotihoitoa ja kotisiivousta. 
Myös kodin ulkopuolella asiointiin saa meiltä ammattitaitoista 

henkilökohtaista avustajapalvelua. 

Caritas Matriitissa on vuokrattavia palveluasuntoja senioreille ja muille erityis-
ryhmille, jotka tarvitsevat esteetöntä asumista sekä palveluja asumisen tueksi.

Kiinnostuitko? OTA YHTEYTTÄ 040 769 8615
Lähtö asukastuvan pihasta (Jatkotie 2) klo 9.00 ja paluu 
n. klo 18.00. Ostosaikaa perillä on noin 5 tuntia. 
 
matkan hinta: 20 € / henkilö, 10 € / Tuiran 
asukasyhdistyksen jäsen ja alle 16-vuotiaat lapset.
 
Sitovat ilmoittautumiset ja maksu ti 3.5. mennessä 
Tuirakas-asukastuvalle. 
Tuirakas -asukastupa
Jatkotie 2, 90500 Oulu
p. 044 066 12 51, tuiran.asukastupa@gmail.com




