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Pääkirjoitus
Tuiran
suuralueen Kuohut
ilmestyi
tällä
kertaa
aluetiedotteena,
joka
jaettiin jokaiseen
yksityistalouteen
Tuiran suuralueella. Päädyimme
tähän ratkaisuun, kun edellisestä lehdestä tuli niin paljon palautetta, että se
olisi haluttu saada kotiin, vaikka muuten mainokset ja ilmaisjakelut eivät
kiinnostakaan. Jäämme odottamaan
mielenkiinnolla palautetta, jaammeko
seuraavankin lehden aluetiedotteena
vai palaammeko siihen käytäntöön,
että lehti menee vain niille, jotka saavat
mainospostia muutenkin.
Meillä oli juttujen kokoamisvaiheessa sellainen tilanne, että mahdollisia
tekstejä olisi ollut enemmänkin, kuin
mitä lehteen mahtui. Seuraava lehti
ilmestyy ensi vuonna alkusyksystä ja
siihen lehteen onkin jo kivasti ajatuksia
valmiina. Lehden sivumäärää on lisätty
entisestään ja nyt sivuja on 32.
Olemme iso suuralue, jolla on monipuolista toimintaa useassa kaupunginosassa ja lisäksi vireä asukastupa. Tästä
lehdestä voi lukea mitä kaikkea toimintaa meillä on tähän mennessä ollut ja
mitä on vielä tulossa tälle vuodelle. Kiitos
aktiivisesta toiminnasta kuuluu kaikille
vapaaehtoisille ja asukastuvan henkilökunnalle, jotka jaksavat ideoida ja olla
mukana järjestämässä toimintaa. Yhteisöllisyys on meidän voimavaramme!

Suuralueellamme on jatkuvasti erilaisia kehittämissuunnitelmia ja prosesseja meneillään. Hietasaaren kaava on
etenemässä lopulliseen hyväksymisvaiheeseen kaupunginvaltuustossa. Vielä
on jotain tehtävissä, uskovat useat sadat
ihmiset, jotka ovat allekirjoittaneet adressin sen puolesta, että kaava palautettaisiin takaisin valmisteluun. Tästä lisää
Hietasaari-liikkeen jutun kohdalla.
Kouluverkkoasia ja siihen liittyvä Tuiran alakoulun tulevaisuus on huolestuttanut meitä jo pitkään. Nyt asiasta on
tehty päätöksiä ja voimme olla tyytyväisiä sen suhteen, että Tuirassa säilyy alaaste ja lisäksi saimme säilytettyä myös
yläasteen, jonka olimme jo menettämässä. Saamme yhtenäisperuskoulun, joka
tulee sijoittumaan Merikosken koulukiinteistöön. Samalla lukio siirtyy pois Tuirasta ja koulurakennus muuttuu toiseksi,
joten menetämme arvokkaan puhtaalla
sisäilmalla olevan suojellun koulurakennuksen muuhun käyttötarkoitukseen.
Yhteenvetona voi kuitenkin todeta, että
ellemme me vanhemmat olisi nousseet
kaksi ja puoli vuotta sitten puolustamaan
Tuiran koulua, meillä ei olisi enää alaastetta Tuirassa. Yhteistyössä on voimaa!
Kuusisaari on myllerretty maan tasalle ja vanha tanssipaviljonki on purettu.
Muutostyöt jatkuvat keväällä. Saaresta muokataan kaupunkilaisten vapaaajanvietto- ja virkistyspaikka. Suunnitelmat vaikuttavat pääosin todella kivoilta,
mutta kovaäänisten musiikkitapahtumien suhteen en voi olla miettimättä lähialueen asukkaiden viihtymistä. Onko

asukkaat huomioitu riittävästi näissä
suunnitelmissa? Kuinka usein heidän
pitää lähteä kesän aikana pois kotoa viikonlopuksi, jotta eivät häiriinny metelistä ja vaeltavista ihmismassoista?
Lipporannan rakentaminen on edistynyt alkukankeuksien jälkeen. LänsiTuiraan nousee melkoinen kerrostalorypäs ja sitä kautta myös väkimäärä
alueella tulee edelleen kasvamaan.
Tuiran suuralueelle rakennetaan
koko ajan lisää asuntoja, ympäristö
siistiytyy ja alue muuttuu kaupunkimaisemmaksi. Olemme kuitenkin ihan
selkeästi oma alue, jonka joki erottaa
ydinkeskustasta. Jokisuisto ja upeat ulkoilureitit ovat aivan vieressämme. Tuiraan sopisi erittäin hyvin yleinen sauna.
Jos sinäkin olet samaa mieltä käy kirjoittamassa nettiadressiin nimesi. Lisää
tästä Kesän saunan jutun yhteydessä.
Tuiran asukasyhdistyksellä on logokilpailu meneillään. Kolme logoa on valittu jatkoon ja yleisö saa äänestää niistä
suosikkinsa. Eniten ääniä saanut logo
valitaan asukasyhdistyksen uudeksi logoksi. Käythän sinäkin äänestämässä!
Juttuvinkkejä otetaan mielellään
vastaan seuraavaa lehteä varten. Tehdään siitäkin lehdestä monipuolinen,
asukkaittemme näköinen lehti.
Oikein rauhallista joulun odotusta ja
mukavia lukuhetkiä!
Katja Koivukoski
puheenjohtaja
Tuiran asukasyhdistys ry
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä
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Tuiran asukasyhdistys ja Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta sekä mainostajat.
Kiitos, kun mahdollistitte lehden tekemisen!

Tuiran suuralue kasvaa ja kehittyy!

Tuiran suuralueeseen kuuluu varsinaisen Tuiran lisäksi myös Koskikeskus, Toivoniemi, Kuusisaari, Pikisaari,
Toppilansaari ja Hietasaari. Alue kehittyy koko ajan valtavasti ja raken-

tamisen vuoksi Tuiran suuralueen
asukasluku kasvaa joka vuosi. Uudisrakentaminen on ollut alueella viime
vuosina vilkasta.
Vaikka Tuira sijaitsee vaan muutaman kilometrin päässä Oulun keskustasta on Tuiran suuralueella tarjolla
asukkaille ja ohikulkijoille loistavat
palvelut. Alueella on useita ravintoloita, erikoisliikkeitä, kampaamoita
ja ruokakauppoja. Löytyypä alueelta oma elokuvateatterikin, joka vieläpä vasta remontoitiin. Alueen läpi
kulkee vilkas bussiliikenne ja Kuusisaarta ollaan uudistamassa ulkoilmatapahtumille. Palveluiden lisäksi
alueelta löytyy aktiivisia yhdistyksiä ja
muita toimijoita, jotka järjestävät alueella monenlaista toimintaa ja tapah-

tumia. Kannattaa lähteä liikkeelle ja
tutustua alueelliseen toimintaa ja tapahtumiin, sekä käyttää oman alueen
palveluja. Näin saadaan pidettyä Tuira
virkeänä lähiönä.
Jos haluat saada tietoa Tuiran suuralueen tapahtumista ja tilaisuuksista,
sekä kaupungin palveluista voit ilmoittautua mukaan postitus- tai sähköpostilistalle. Ilmoita tietosi oman alueen
kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorille ja liity listalle!
Anne Kippola
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
Koskelan-, Myllyojan- Puolivälinkankaan- ja Tuiran suuralueet
anne.kippola@ouka.fi
p. 044 703 1689

LOGOKILPAILUN YLEISÖÄÄNESTYS

Tuiran asukasyhdistys ry:n logokilpailu on edennyt yleisöäänestykseen. Alkusyksystä Samulinpäivän Tuirakas-tapahtumassa
lanseerattuun kaikille avoimeen suunnittelukilpailuun tuli kaikkiaan 39 ehdotusta, joista asiantuntijaraati valitsi kolmen kärjen.
Nämä kolme logoehdotusta esitellään alla ja niistä valitaan voittaja yleisöäänestyksellä. Eniten yleisöääniä saanut logo valitaan
asukasyhdistyksen uudeksi logoksi.
ÄÄNESTYSOHJEET: Äänestykseen voi osallistua kuka vain 16 vuotta täyttänyt. Yksi henkilö voi antaa vain yhden äänen. Voit
valita itsellesi kahdesta eri äänestystavasta sopivimman:
1) sähköpostiäänestys (tuiran.asukastupa@gmail.com)
2) asukastuvan äänestyspiste
Äänestettäessä annetaan ääni logolle A, B tai C (järjestys arvottu) ja ilmoitetaan lisäksi omat yhteystiedot: nimi, kotiosoite, sähköposti, puhelin ja syntymävuosi. Voittajaksi tulee eniten yleisöääniä saanut logo, jonka täydet käyttöoikeudet luovutetaan samalla Tuiran asukasyhdistykselle. Voittaja saa palkinnoksi 300 euron arvoisen rahapalkinnon. Kaikkien äänestäneiden kesken
arvotaan 30 euron ostoslahjakortti. Äänestysaika päättyy 20.12.2016 ja voittaja julkaistaan Puurojuhlassa torstaina 22.12.2016
klo 12 asukastuvalla.

A) Logo esittää tiivistettynä tekijän mielikuvaa Tuirasta. Tiivis asuminen ja yhteisöllisyys sekä myös erilaisuus.

B) Logo kuvastaa Tuiran rakennuksia
ja Leijonataloa. Logoa voi käyttää kokonaisena tai pieninä osina. Tässä on
nähtävissä kokonainen logo mustavalkoisena ja värillisenä.

C) Logon aiheena on Tuiran suihkulähteet ja rakennukset. Värikkyys kuvassa
kuvastaa Tuiran monipuolisuutta ja
eloisuutta. Logo värikkäänä ja mustavalkoisena.
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Tulevaisuuden Oulu rakennetaan
uudistamisen kulttuurilla
Suomen itsenäisyyden ajan merkittävin
uudistus sosiaali- ja terveyspalveluiden
osalta on valmistumassa kaikkialla
valtakunnassa kovaa vauhtia. Oulun
alueella ollaan jo hyvinkin pitkällä. Tämän historiallisen toimintakulttuurin
muutoksen myötä kuntien toimintakenttä muuttuu radikaalisti. Tulevaa
peruskuntaa on alettava rakentamaan
nopealla aikataululla. Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan osalta
iso askel otetaan jo vuoden 2017 alusta, jolloin vastuullani olevat toiminnot
siirtyvät konsernipalveluista osaksi sivistys- ja kulttuuripalveluita. Tämä on
kuntalaisen näkökulmasta hyvä uudistus ja lähdemme rohkeasti etulinjassa
luomaan uuden kunnan rakenteita yhdessä kuntalaisten kanssa.
Tulevaisuuden kunnan roolit ovat
moninaiset. Sosiaali- ja terveyspalvelut
tuotetaan maakuntien toimesta jatkossa, mutta kunnille jää merkittävä osa
palvelutuotantoa. Kuntien on edelleen
huolehdittava sivistys- ja kulttuuripalveluista. Koulutus, varhaiskasvatus, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut
ja kulttuuritoiminnot jäävät kuntien
vastuulle. Oulun on tässä lähdettävä
ennakkoluulottomasti
uudistamaan
palveluita ja oltava edelläkävijöitä digiloikan ottamisessa ja uuden luomisessa. Tarvitsemme vetovoimasta ja
uudistavaa toimintakulttuuria. Kunnan

toiminnoissa osallisuus- ja yhteisörooli
kasvaa edelleen. Asukkaiden ääni kuuluu asiantuntijoina palveluita suunniteltaessa, kehitettäessä ja arvioitaessa.
Henkilökohtaisesti lupaan vastata siitä,
että tämä käytännössä toteutuu. Uutta
kaupunkia rakennetaan yhdessä kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Oulussa mukaan otetaan vahvasti myös kolmannen sektorin
toimijat ja yritysmaailma.
Oulu menestyy vain siten, että olemme luovia ja rohkeita katsoessamme
tulevaan. Ennaltaehkäisevästä hyvinvoinnista huolehtiminen on meidän
kaikkien vastuulla, kaveria ei jätetä.
Vahva kunta pitää huolen siitä, että
elinkeinopolitiikka ja työllisyys hoidetaan esimerkillisesti. Olemme nuorten
maakunta, meidän on saatava pidettyä
osaajamme täällä, jotta voimme saada
aikaan uusia edistyksellisiä innovaatioita, uusia Oulun ihmeitä. Kunta huolehtii jatkossakin, miten sen elinympäristö
pidetään siistinä ja vetovoimaisena.
Kaupunkikuvamme on mullistumassa
ja useita kehityskohteita on lähtemässä liikkeelle. Oulu näyttäytyy hiljalleen
kaupunkimaisena. Unohtaa ei sovi
luontomme rikkautta ja moninaisuutta.
Sitä tulee vaalia. Oulu on myös entistä
kansainvälisempi ja monikulttuurisempi kaupunki.
Rohkaisen sinua arvon lukija tule-

maan mukaan tekemään omaa kaupunkiamme
itsemme
näköiseksi.
Yhteisten asioiden hoitaminen vaatii
vastuunkantajia, yhdessä tekemällä
saavutamme enemmän. Kehitämme
uudet palvelumme kuntalaisten kanssa. Oulu haluaa olla mahdollistaja, ei
rajoittaja. Toivotan teille rauhallista ja
turvallista loppuvuotta. Yhteisöllisyys
on voimavara, pidetään huoli siitä, että
se kukoistaa jatkossakin.
Pasi Laukka
Yhteisötoiminnan päällikkö
Oulun kaupunki

TULE MUKAAN TOIMINTAAN

Voit olla mukana ja vaikuttaa monella eri tapaa. Valitse itsellesi sopivin!
Tuiran suuralueella toimii kolme asukasyhdistystä: Tuiran
asukasyhdistys ry, Toppila-Hietasaaren asukasyhdistys ry ja
Pikisaaren asukasyhdistys ry. Asukasyhdistykset järjestävät
toimintaa ja tapahtumia sekä ottavat kantaa alueen asioihin, viihtyisyyteen, turvallisuuteen, kaavoitukseen, kehittämiseen sekä tekevät aloitteita asioiden parantamiseksi ja
tarvittaessa myös koordinoivat kansalaisadresseja.
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä (ytr) on alueellinen vaikuttajaryhmä, johon ovat tervetulleita kaikki alueen toimijat; asukkaat, asukasyhteisöt, yhdistykset ja luottamushenkilöt sekä julkisten ja yksityisten palvelujen edustajat.
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Ytr:n kokoukset ovat kaikille avoimia ja niissä käsitellään
suuralueen ja kaupungin ajankohtaisia asioita, tutustutaan
valmistelussa oleviin kaupungin suunnitelmiin ja otetaan
niihin kantaa. Lisäksi yhteistyöryhmä antaa lausuntoja
sekä tekee kannanottoja ja aloitteita.
Liity mukaan yhteistyöryhmän sähköpostilistalle, niin saat
tietoa Tuiran suuralueen ja kaupungin ajankohtaisista asioista, yhteistyöryhmän toiminnasta sekä asukasyhdistysten
tapahtumista. Listalle pääsee ilmoittamalla yhteystiedot
kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorille: anne.kippola@
ouka.fi

KUVIA TUVALTA JA TAPAHTUMISTA

Käsityökerhon antia syksyltä 2016
Käsityökerhon antia syksyltä 2016

Asukastupaverkoston kesäretki Kierikkiin 14.6.2016
Asukastupaverkoston kesäretki Kierikkiin 14.6.2016

Kulttuurikävelyllä 9.7.2016

n

Futiskerho aloitti 7.6. ja pyöri koko kesä
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KUVIA TUVALTA JA TAPAHTUMISTA

Rexa ja Waari musisoivat asukastuvalla säännöllisesti
Henkilökunnan virkistyspäivä 20.6. ruokaillen ja keilaten

Titta på Tuira -korttelijuhla keräsi sankan väkijoukon juhlimaan Tuiran torille ja ympäristöön 9.7.2016

Ystävänpäivätapahtumaa vietettiin 12.2.2016
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Samulinpäivän Tuirakas-tapahtumassa oli ohjelmaa koko perheelle 20.8.2016

Sadut ilostuttavat aikuisiakin. Tarinatempaus asukastuvalla 18.10.2016.

Läksiäiset kokoavat yhteiseen herkkupöytään asukastuvan henkilöstön ja hallintoa.

Joka syksyinen marja- ja sieniretki Hailuotoon tehtiin tänä
syksynä upeassa säässä 18.9.2016.
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TERVETULOA TUIRAKAS–ASUKASTUVALLE!

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

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

Tuiran asukasyhdistys ry
Tuiran asukasyhdistys ry toimii työnantajayhdistyksenä Tuirakas-asukastuvalla. Asukasyhdistys
ja Tuirakas-asukastupa ovat osa Oulun kaupungin
kuntalaisvaikuttamista ja yhteisötoimintaa. Asukasyhdistyksen tarkoituksena on edistää Tuiran alueen
kehittymistä, yleistä asumisviihtyvyyttä, asukkaiden
hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä järjestämällä tilaisuuksia ja toimintaa sekä ottamalla
kantaa asioihin ja tekemällä aloitteita. Yhdistys on
uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.
Hallitus 2016/2017:
Katja Koivukoski, puheenjohtaja, Pasi Kurikka, varapuheenjohtaja, Paula Heiskari, sihteeri, Anitta Martikkala, rahastonhoitaja Kirsti Kallio, Anu Montin ja Veikko Puusti. Varajäsenet Elli Alatalo ja Marja-Leena Kallio.
Jäsenyys
Liittymällä jäseneksi pääset vaikuttamaan asukasyhdistyksen ja asukastuvan toimintaan sekä saat rahan arvoisia jäsenetuja
toimintavuoden aikana. Jäsenetuina mm. alennuksia retkistä ja matkoista, kahvilippu sekä asukastuvan tulostus-ja kopiointipalvelut puoleen hintaan. Jäseneksi voit liittyä helposti joko maksamalla summan käteisellä asukastuvalla, nettisivujen
ohjeiden mukaan pankkipalvelussa tai alla olevalle yhdistyksen tilille. Ilmoitathan maksaessasi seuraavat tiedot jäsenrekisteriä varten: Nimi, syntymävuosi, osoite ja puhelin. Jäsenmaksu vuonna 2017 on 10 €/hlö, Tuiran asukasyhdistys ry, FI09
5741 3620 3806
Tupamme on myös käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin sopimuksen mukaan. Käytöstä perimme kulukorvauksen. Tarjoilut yms. sovitaan erikseen. Meiltä saat tilauksesta makeat ja suolaiset kakut ja leivonnaiset juhliisi. Kysy lisää asukatuvalta.
Tuvalla on kangaspuut, jotka ovat asiakkaiden käytössä tuvan aukioloaikoina. Kysy lisää asukastuvalta!
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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: www.tuirakas.fi
Atk: Tuvalla on tietokonepääte asiakkaiden käytössä, nettiyhteys ja tulostusmahdollisuus. Pääte on suljettuna tilaisuuksien
ja tapahtumien aikana.
Ruokalista
Lounas ti–ke–to klo 11–12.30, lounas 5,00 euroa, keittolounas 3,50 euroa. Lounashinnat sisältävät kahvin jälkiruoaksi.
VKO 49 ti 6.12. Itsenäisyyspäivä (tupa kiinni) | ke 7.12. Jauhelihakeitto ja sämpylä | to 8.12. Tonnikalapasta
VKO 50 ti 13.12. Lihapullat ja muusi | ke 14.12. Nakkikeitto ja sämpylä | to 15.12. Spagetti bolognese
VKO 51 ti 20.12. Lasagne ja salaatti | ke 21.12. Kasviskeitto ja sämpylä | to 22.12. Riisipuuro ja kiisseli
Vuoden 2017 tapahtumia: Ystävänpäivätapahtuma, asukasilta, asukasyhdistysken vuosikokous, käsityö-, futis- ja pesiskerhot sekä leffa- ja musakerho, yhteislaulutilaisuuksia, kulttuuri- ja turvallisuuskävelyt, ostosretki Haaparantaan ja/tai Tuuriin,
Titta på Tuira -korttelijuhla, Samulinpäivän Tuirakas-tapahtuma, sieni- ja marjaretki Hailuotoon, Tarinatempaus, Annanpäivän joulutapatuma, villiyrttiretki ja elokuvailta.
Tulossa 2016: 10.12. Annanpäivän joulutapahtuma klo 12–14.
		22.12. Puurojuhla ja joululauluja klo 10.30–12.
Käsityökerho kokoontuu tuvalla maanantaisin klo 10–12 tekemään monenlaisia käsitöitä mm. kodin sisustustuotteita ja koruja.
Ohjaajana toimii Merja. Myös muita kerhoja aloitellaan kevään aikana. Toiveita kerhotoiminnasta otetaan mielellään vastaan!
Liikuntavälinekassi
Tuirakas-asukastuvalla on liikuntavälinekassi, jota voi lainata maksutta erilaisiin tapahtumiin, esim. perheporukan tai taloyhtiön käyttöön. Kassin sisältö: Frisbee, hyppynaruja, leikkivarjo, leikkitunneli, palloja, krokettipeli, boccia-peli, renkaanheittopeli, mölkky,
merkkikartioita, hyppysäkkejä, köydenvetoköysi, kävelysangot, aitoja, vanteita, kiinniottovyösarja, spedepallo, slackline-tasapainoliina, pehmeä pesäpallomaila ja peliliivit.

Läksiäiset – Nutwaran lähtölaulu
Käymään vaan tänne tullaan eikä olemaan... Meidän tarmokas ja aina niin auttavainen ompelimon uurastaja ja hengetär Nutwara Koivupalo muutti Nokialle perheensä luo. Pidimme hänen lähtönsä kunniaksi pienen lähtö- ja jäähyväisseremonian;
kahvit ja oman tuvan maistuvaa täytekakkua sekä muistoksi lahja ja nimikortti työkavereilta ja asukasyhdistykseltä. Läksiäistilaisuuden herkistävänä kruununa oli vielä lohduttava ja kannustava lähtölaulu, josta Tuiran asukastuvalla on muodostunut
jo perinne läksiäisten yhteyteen.
Laulaja-lauluntekijä, muusikko ja tupaisäntä Pekka Becu Määttä on keväästä asti
tehnyt jokaiselle poislähtijälle muistoksi pienen laulun, eräänlaisen henkilöä esittelevän ja muistelevan lyhyen musiikkitarinan, sävelletyn kronikan. Oheinen lähtölaulu lienee jo viides, jonka Becu on tuvalla sepittänyt – ovi on käynyt tiuhaan.
Asukastuvista on muodostunut pätkätyöpaikkoja;
ne eivät ole kenenkään loppusijoituspaikkoja, vaan jokainen lähtee vuorollaan. Työsopimukset vaihtelevat
kolmesta kuukaudesta vuoteen. Näin mahdollisimman
moni varttunut aktiivisen työelämän ulkopuolelle jäänyt
saa vuorollaan vielä olla töissä ja kuulua työyhteisöön –
saaden samalla sisältöä ja merkitystä elämään.

Pikku Thainetti
(säv.san. Becu)
Neula ja Nutwara, siinä vasta pari.
Korjaa mitä vaan, tuo käsityön taitaja.
Iloinen ja hymyilevä,
aina on hän vaan.
Ihmeiden tekijä on,
tyttö Thaimaan.
Nutwara muuttaa Nokialle,
eikä meistä se tunnu mukavalle.
Voi voi Nutwara, sä oot vain niin paras!
Oot tupamme väriläiskä,
sua jäämme kaipaamaan,
kun lähdet sä muille maille ompelemaan,
kun lähdet sä muille maille ompelemaan.
Nutwara oot – paras!

Pekka Määttä
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Terveiset Pikisaaresta
Pikisaari liikkuu monella tapaa
Aina hyväntuulisen Potnapekan kellojen kilinä todistaa muutosta Pikisaaren katukuvassa. Tehdastyöläisten ja
merenkulkijoiden virta on muuttanut
olomuotoaan. Tilalle on tullut reippailu, lenkkeily, sauvakävely, pyöräily ja
Pokémon -hahmoja metsästelevä lössi.
Tänä päivänä Pikisaari on yhtä aikaa
paikallaan ja liikkeessä.
Kaupungin ja meren syliin kietoutunut Pikisaari on oivallinen esimerkki hitaasta kaupunginosasta, joka liikkuu ja
muuttuu koko ajan. Saaren läpi ja ympäri kulkevat kevyenliikenteenväylät
kutsuvat kaupunkilaisia ja matkailijoita
hetkestä toiseen muuntuvien monikasvoisten maisemien äärelle.
Pikisaaren rakennuskannassa näkyy
puolestaan ihmisen kädenjälki, sekin
ollut viime vuodet jatkuvassa liikkeessä. Saarta rakennetaan ja saneerataan
pieteetillä. Vanhaa ja avokasta rakentamista pyritään säilyttämään ja sekaan
tuodaan hienovaraisia tuulahduksia
nykypäivän arkkitehtuurista. Pikisaaren
sydämessä sykkii käsi- ja taideteollinen
oppilaitos, jonka väki vaalii arvokkaita
kädentaitojen perinteitä ja pitää samalla pääraitin liikkeessä arkipäivisin.
Kulttuurisaari ry liikuttaa saarelaisia
ja kaupunkilaisia omissa tilaisuuksissaan. Konsertit, ulkoilmatapahtumat,

kulttuurikävelyt ja monenlaiset yhteisöllisyyttä tukevat toiminnot pitävät
huolen siitä, että mieli ja keho pysyvät
liikkeessä. Pyrimme olemaan jäsenystävällinen yhdistys, joka järjestää
saarelaisten ja asukasyhdistyksen tarpeista lähtevää toimintaa. Keskeisenä
tavoitteena on rakentaa siltoja eri taidemuotojen lähtökohdista eri-ikäisten
välille. Viime kesäkuussa järjestettyyn
kulttuurikävelyyn saimme vieraaksi
mm. yhteisötoiminnan aktiiveja Tuiran
suuralueen yhteistyöryhmästä.
Pikisaari on tänäkin päivänä myös
huomattavassa määrin lasten saari.
Kymmenet saaressa asuvat lapset tuovat pihoille, metsiin ja kaduille valtavasti elämäntäyteistä liikettä. Viime kesänä saaren rannoilta löydetyt aarteet
asettuivat lasten omasta aloitteesta
komeaksi ”Meren aarteet”-näyttelyksi.
Suuria liikutuksen hetkiä koettiin myös
viime kesäkuun alussa Nallesairaalan
vastaanotolla. Tohtorit Katri Käyrä ja
Kalle Leskinen antoivat tuolloin asiantuntevaa apua kovaa kokeneiden
pehmolelujen pienempiin sekä suurempiinkin traumoihin. Elokuun lopulla
juhlitussa Pikisaaren Eloriehassa näyttelijä Tuija Nuojuan lastenteatteriesitys
”Susannan maailma” esitteli puolestaan taitavasti lapsen asemaa vanhem-

Petri Kauppinen ja Marjo Kemppainen,
(kuva: Seppo Rajala)
pien tekemien kipeiden päätösten keskiössä.
Suuren kaupunkikeskuksen kainalossa pärjää, kun uskaltaa olla oma itsensä. Tänä päivänä Pikisaari on taiteilijoiden ja kulttuuriaktiivien liikuttama
kaupunginosa, jonka jalat ovat sopivasti kiinni menneessä. Tästä aikaperspektiivistä käytävä dialogi nykypäivän
ilmiöiden kanssa synnyttää luovaa ajattelua ja mikä tärkeintä, uutta liikettä.
Petri Kauppinen
Kulttuurisaari ry:n puheenjohtaja
tanssitaiteilija
www.kulttuurisaari

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmäläiset mukana Päivi Rintamäen johdattelemalla Pi- Nallesairaalan asiakas Eeva odottelee vuokisaaren kulttuurikävelyllä (kuva: Petri Kauppinen)
roaan vastaanotolle (kuva: Milla Korja)
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Galleria Harmaja Petri Yrjölän näyttely (kuva: Tarja Mäntykenttä)

KORKEATASOINEN GALLERIA HARMAJA MUUTTI PIKISAAREEN
Vanhan Villantehtaan tiloihin Pikisaaressa on tänä syksynä avattu taidegalleria Harmaja. Galleria Harmaja, jonka
aikaisemmat toimitilat sijaitsivat Kirkkokadulla ja Torilla, on toiminut Oulussa jo vuodesta 1993.
– Galleria Harmajan tarkoituksena on esittelemällä korkeatasoisia ja
monipuolisia taidenäyttelyitä edistää
kuvataiteiden asemaa ja harrastusta
Pohjois-Suomessa sekä taiteilijoiden
että yleisön näkökulmasta katsottuna,
galleristi Tarja Mäntykenttä kertoo.
– Harmaja on keksittynyt esittelemään ammattimaisesti tuotettua nykytaidetta. Ilahduttavasti kuvataiteilijat
joka puolelta Suomea tulevatkin mielellään esittelemään teoksiaan Ouluun.
Pikisaaren tilaan Mäntykenttä on
erittäin tyytyväinen.
– Tila on ihanteellinen ja mielenkiintoinen; korkea ja tilava. Valo tulvii korkeista
ikkunoista ja maisema tarjoaa päivittäin
vaihtuvia tunnelmia. Tila mahdollistaa
isokokoistenkin teosten ja veistosten esittelyn ongelmitta. Ympäröivä luonto ja rakennuskanta on myös hyvin inspiroivaa.
Tulevaisuuden suunnitelmista, odotuksista ja toiveista kysyttäessä galleristi Tarja Mäntykenttä listaa yhteistyön
mm. saaressa työskentelevien kuvataiteilijoiden kanssa.
– Vanhaan Villatehtaaseen on muut-

tanut Proto (Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat) sekä joukko kuvataiteilijoita, joiden kanssa synergia tuottaa
varmasti lisää liikettä Pikisaareen. Joulukuun 9–10 päivä Vanhassa Villatehtaassa
on avoimet ovet, joilloin kuvataiteilijat
esittelevät vasta saneerattua yläkertaa,
omia työtilojaan ja teoksiaan. Päiviin
mahtuu kaikenlaista tapahtumaa sekä
tunnelmallisella pihalla että sisätiloissa.
Samana viikonloppuna on myös perinteiset Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen joulumyyjäiset. Toivon ja rohkaisen
kaikkia kaupunkilaisia vierailemaan niin
Galleria Harmajassa kuin muissakin taidegallerioissa. Eritoten muistutan, että
gallerioihin on aina vapaa pääsy, asu ja
ajatukset vapaat niin ikään.
Tarja Mäntykenttä painottaa, että Galleria Harmajan näyttelyt vaihtuvat kuukausittain, joten ympäri vuoden on aina
uutta katsottavaa. Ja jos joku haluaa
hankkia taideteoksen itselleen, maksuehdot ja aikatalut ovat ovat aina neuvoteltavissa osatajlle sopiviksi. Jo ensimmäinen,
Petri Yrjölän näyttely on osoittanut, että
kaupunkilaiset ovat löytäneet gallerian ja
ihastelleet sen näyttelyä, tilaa ja sijaintia.
– Marraskuussa Galleria Harmajassa
on esillä tamperelaisen Janne Laineen
grafiikanteoksia. Laine käsittelee hienostuneen sävyisissä teoksissaan sekä
maisemaa, että ihmisyyttä. Alkukan-

taisiin maisemakuvauksiinsa Laine on
saanut inspiraationsa mm. Islannista.
Joulukuussa avautuu näyttely Joulua
avec Himmelblau! Näyttely esittelee
uusimmat grafiikanteokset mm. Marika
Mäkelältä ja Tiina Kiviseltä sekä lukuisilta maamme eturivin taidegraafikoilta.
Ja tammikuussa esitellään oululaissyntyisen, nykyisin Helsingissä vaikuttavan
Jaakko Mattilan uudet teokset.
Kysyttäessä, millaisia terveisiä Mäntykenttä lähettää galleriassa kävijöille,
galleristi antaa kauniin vastauksen.
– Olen olemassa taiteilijan ja katsojan välikappaleena ja autan mielelläni
kaikissa kuvataiteeseen liittyvissä kysymyksissä. Toivotan kaikki lämpimästi
tervetulleiksi tutustumaan kuvataiteeseen ja uuteen tilaan Pikisaaressa.
Marjo Kemppainen

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
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PALASIA PIKISAAREN PIKISESTÄ HISTORIASTA

Pikisaari nousi merestä noin 800 vuotta
sitten. Jo ennen Oulun kaupungin perustamista v. 1605 tiedetään Pikisaaren
toimineen kauppa- ja markkinapaikkana.
Vuonna 1640 tukholmalainen kauppias
Henrik Spiring perusti Pikisaareen (ruots.
Beckholm Oulua kuvaavissa 1600-luvun
kartoissa) vanhan tervakaupungin ensimmäisen pikipannun- ja polttimon. Polttimon käyttöoikeudesta maksettiin vuokraa
kaupungille. Saaren nimeksi vakiintui pikipihkan mukaan Pikisaari.
Asutusta ei Pikisaaressa vielä 1600-luvulla ollut, mutta pikipolttimon lisäksi
saari oli huomattava laivojen rakennuspaikka ja varakkaiden kaupunkilaisten
tavaroiden säilytyspaikka tolppa- ja
meriaittoineen. Meritullin myötä saarta kutsuttiin myös Tullisaareksi ja sinne
muutti 1700-luvulla pysyviksi asukkaiksi
luotseja, jotka muodostivat näin ensimmäisen Pikisaaren asukasyhteisön.
Laivanrakennusta, pienpolttoa
ja tehtaita
Pikisaaren elinkeinot 1700-luvulla; laivanrakennus ja pienpoltto, säilyivät
pääelinkeinoina pitkälti yli vuosisadan
puolenvälin ja muodostuivat Oulun
kauppiaille taloudellisesti hyvin tärkeäksi ja tuottoisaksi liiketoiminnaksi.
Kaupungin suurin tulonlähde olikin
1800-luvun alussa laivanrakennustoiminta. Yhdessä Venäjän kanssa käymät
sodat lisäsivät merenkulkua ja armeijoiden rahteja. Venäläiset rakensivat valtaamassaan Oulussa esimerkiksi kanuunaveneitä ja laivanrakennuskeskukseksi
valittiin tällöinkin juuri Pikisaari.
Kaiken kaikkiaan Kokkosaaressa, Pikisaaressa, Korkeasaaressa ja Toppilan
laivavarveilla rakennettiin vuoteen 1854
12

mennessä noin 150 laivaa. Suurin osa
niistä meni myyntiin, mutta omassa laivastossakin oli 1850-luvulla yli 40 laivaa.
Ja Toppilan Tervahovi, puodit ja makasiinit Pakkahuoneentorilla, Pikkusaaressa, Pikisaaressa ja Kiikkelissä pursuilivat
vilkkaan ulkomaankaupan ansiosta erilaisia tuotteita ja kauppatavaraa.
Pikisaaren vanhin ja Oulun toiseksi vanhin teollisuuslaitos Pikisaaren polttimo
kehittyi 1800-luvulla oikeaksi pikiruukiksi.
Se käsitti parhaimmillaan 20 rakennusta
saaren pohjoisrannalla. Kun englantilaiset
polttivat Krimin sodan aikana 1854 saaren
maan tasalle, paloivat näin ollen myös tervaporvarien ylläpitämät laivaveistämöt ja
pikeä ja tervaa valmistava ruukki. Wacklinin suvun omistama ruukki rakennettiin
uudelleen heti palon jälkeen pysyen Wacklinien omistuksessa aina vuoteen 1850,
jolloin se Fredrik Wacklinin kuoltua huutokaupattiin. Monet konkurssit muuttivat
omistuspohjaa toistuvasti, eikä ruukille
tahtonut löytyä pysyvää omistajaa ennen
vuotta 1915, jolloin sen osti Uleå Oy. Tällöin pikiruukki valmisti yhden tynnyrin
pikeä 1,4 tynnyristä tervaa 3–4 miehen
avulla vain tilauksesta ja erona edelliseen
vuosisataan oli se, että 2/3 tuotannosta
vietiin ulkomaille, lähinnä Saksaan ja Englantiin. Aikaisemmin 1700-luvulla Wacklinien pikipolttimolla oli tuotannossa yksi
pannu, johon mahtui 40 tynnyrillistä pikeä
ja se kohdistettiin lähinnä omien laivojen
tarpeisiin.
Myöhemmin 1746 Zacharias Wacklin
hankki luvan 2-pannuiselle pikiruukille,
joissa myös muut saivat maksua vastaan keittää pikeä.
Krimin sodan jälkeen hiipui Pikisaaren asema Oulun laivanrakennuksen
keskuksena ja vuonna 1857–74 rakennettiin Pikisaaressa vain 3% Oulussa

valmistuneista laivoista. Puutervan kysyntä laski kivihiilen tultua markkinoille ja puulaivojen rakentaminen väheni
kaiken kaikkiaan. Suurin syy laivanrakentajien poistumiseen Pikisaaresta oli
kuitenkin saaren rantavesien mataloituminen. Niinpä laivanrakennustoiminta
Oulussa siirtyikin sitten lopullisesti Pateniemeen ja Varjakkaan.
Vaikka 1700-luvun elinkeinot kuihtuivat 1800-luvulla pois, vietti Pikisaari
kuitenkin uusien teollisuuslaitosten,
kuten Konepajan, Otto Karhin omistaman värjäämön (myöhemmin villatehtaan nimellä tunnettu), viinanpolttimon ja emalitehtaan ansiosta
elinvoimaisia vuosia aina 1900-luvun
puoliväliin saakka. Villatehtaassa työskenteli vielä sotien jälkeen noin 500
työntekijää, mikä nosti koko Pikisaaren
työpaikkojen määrän liki tuhanteen.
Saaressa asuminen
Ennen Pikisaarta ympäröivien siltojen
rakentamista oli asukkaiden kaupassakäynnin ja lasten koulunkäynnin helppous riippuvainen vuodenajoista. Kesäisin kulku oli helpointa, kun Pikitörmän
ja Vänmanninsaaren välillä oli säännöllinen laiva- tai veneyhteys. Myös yksityiset soutajat kuljettivat pientä maksua
vastaan pikisaarelaisia kaupunkiin ja
lapsia kouluun Tuiraan. Talvisin oli käytössä jäätie, mutta jäiden heiketessä
kulkeminen oli lähes mahdotonta ja joinakin vuosina jopa saaren teollisuuslaitokset joutuivat heikkojen jäiden ajaksi
keskeyttämään toimintansa.
Pikisaareen on siirretty kaupungin keskustasta koko Oulun vanhin,
1730-luvulta säilynyt puurakennus Merimiehenkotimuseo (ent. Matilan talo).
Taloja ja taloryppäitä Pikisaaressa, joiden vanhimmat osat ovat 1870-luvulta,
on Pikisaarentiellä ja Pursitiellä. Korkeasaaren sahalaitos rakennutti neljä
työväenrakennusta, jotka sijoittuivat
lähelle rantaa Pajakadun ja Pikikadun
väliin vuosina 1880 ja 1890. Osa rannan
rakennuksista on rakennettu 1900-luvun alussa palaneiden tilalle ja osa
1920-luvulla on kaupungista siirrettyjä.
Menestyvät teollisuuslaitokset, kuten
Oulun Konepaja Oy oli toimiessaan
merkittävin asuinrakennusten omistaja. Pajan työntekijät asuivat taloissa

Oulun tuomiokirkossa
työsuhdeasuntosopimuksen turvin.
Valitettavasti Pikisaaresta on aikojen saatossa hävitetty vanhaan rakennuskantaan kuuluneita rakennuksia.
Vuonna 1970 purettiin Pursitieltä ja
Pikisaarentieltä hienoja, yli sata vuotta vanhoja rakennuksia. Taloissa olivat
toimineet mm. tullihuone, luotsitupa ja
Oulun ensimmäinen sääasema.
Oulun kaupunki on pyrkinyt säilyttämään Pikisaaren ainutlaatuisen rakennuskannan
peruskorjauksillaan
1980–2001 välisenä aikana. Vuonna 2009
perustetun Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren tavoitteena on niin ikään säilyttää jatkossakin vanhat vuokratalot niille tehdyn
peruskorjaussuunnitelman mukaisesti.
Pikisaari onkin puutalomiljöönsä, historiansa ja kuvataiteilijoiden ateljeetilojen
vuoksi edelleenkin ainutlaatuinen asuinpaikka Oulussa. Väkimäärä Pikisaaressa
on vaihdellut ajan saatossa alun 50 hengen luotsiväestöstä sataan ja kahteensataan. Nykyisin saarelaisia, joista osa on eri
alan taiteillijoita, on noin 100.
Silmille näkyvästä kulttuurihistoriallisesti merkittävästä entisajasta Pikisaaressa kertovat saaren katujen nimet, säilyneet ja peruskorjatut vanhat
rakennukset, saaren pohjoisosan laiturirakenteet, laivojen mukana tullut kasvisto sekä vuosina 2002, 2006, 2007 ja
2011–2012 tehtyjen arkeologisten kaivauksien esinelöydöt, joita tutkimusten
jälkeen voimme ihailla museoissa.
Marjo Kemppainen
Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja
Pikisaaren asukasyhdistyksen sihteeri
Kulttuurisaari ry:n hallituksen jäsen
Kiinteistö Oy, Oulun Pikisaari, asukastoimikunnan puheenjohtaja

Joulukahvila, Cafe krypta
avoinna ma–la 12.–17.12.2016 klo 11–17
Myytävänä joulupuuroa, kahvia,
leivonnaisia ja joululahjoiksi
sopivia käsitöitä.
Muita tapahtumia ja toimintaa
Oulun tuomiokirkossa osoitteessa
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat
Kuva: Sanna Krook

Pikitontun seikkailussa ratkottiin
Pokesaaren arvoitusta
Ensimmäisen adventin aattona la 26.11
Pikisaaressa järjestettiin jo perinteeksi tullut Pikitontun seikkailu. Tonttuneuvoston
agenttijaoksen iloinen tonttuviisikko eli
Vilsteri, Jelly, Rihmo, Kirsta ja Silleri johdattelivat noin 50 hengen lapsijoukon saattelijoineen seikkailureitin läpi. Lopuksi väki
kokoontui yhteiseen juhlaan Osaon Keltaiseen taloon. Lämminhenkisessä juhlassa
esiintyi mm. Pikisaaren lapsikuoro, Tonttutanssijat ja Terwa-Oulun Tiernapojat.
Kulttuurisaari ry on järjestänyt juhlaa jo kolme vuotta ja se on heti saanut vankkumattoman suosion lasten ja lapsenmielisten
keskuudessa.
Saapa nähdä mitä Pikitonttu keksii ensi
vuonna?

Lähteet:

Hyttinen, Marika. Oulun Pikisaaren pikiruukki
– Teollisuusarkeologisia tutkimuksia Oulun
kupeessa. Yleisöluento 31.3.2014 Oulun
Pikisaaressa.
Salo, Matti. Oulu laivojen ja tervan vuosisadalla. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
ja Oulun ykliopiston luentosarja Valkean kaupungin neljä vuosisataa. Luentosarja 2005
Sormunen, Mikko. Pikisaaren historia. 1994
Kiitokset: Päivi Rintamäki
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Terveisiä Tuiran koulusta

Lukuvuosi Tuiran koulussa käynnistyi
muutosten merkeissä. Pitkäaikaisen ja
mukavan rehtorimme Jorma Kytökankaan jäädessä eläkkeelle uutena rehtorina aloitti Heikki Tikkanen. Yhteistyö
Heikin kanssa onkin lähtenyt liikkeelle
vauhdikkaasti koulun asioita suunnitellen. Koulussamme on tänä vuonna
melkein 200 oppilasta ja oppilasmäärien
ennustetaan tästä vielä kasvavan. Esikoiseni aloittaessa ensimmäisellä luokalla
vuonna 2010 koulussa oli vain hieman
yli 120 oppilasta. Koulumme kehittyy
koko ajan enemmän monikulttuuriseen
ja kansainväliseen suuntaan. Monikulttuurisen taustan omaavia oppilaita on jo
lähes 20%. Tämä tuo opetus- ja oppimisympäristöön positiivisella tavalla vauhtia ja uusia tuulia kun oppilailla on taustoja monista eri maista ja kulttuureista.
Tuiran koulun koti-koulutoimikunnan
Tomeran kokous pidettiin jo elokuussa lukuvuoden tapahtumia suunnitellen. Tomera pyrkii kehittämään yhteistyötä
opettajien ja perheiden välillä. Päätimme
järjestää jo perinteeksi muodostuneen
pajaillan ystävänpäivänä 14.2.2017. Pajaillan ideana on ollut pyytää tuiralaisia
ja oululaisia järjestöjä ja yhteisöjä mukaan viettämään aktiivista iltaa lasten ja
vanhempien kanssa urheillen, askarrellen, pelaten ja leikkien. Uutena toimintamuotona kokeilimme viime vuonna
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vanhempien aamukahveja. Vanhemmat
kutsuttiin koululle seuraamaan aamun
ensimmäisiä tunteja. Tomeralaiset keittivät Tuiran asukasyhdistyksen tukemana aamukahvit ja aamun aikana vanhemmat saivat vapaasti tutustua kouluun,
oppitunteihin, opettajiin sekä perheisiin.
Koska tapahtumasta saatiin hyvä palaute
aiomme järjestää aamukahvit myös tänä
lukuvuonna. Kutsu tulee vanhemmille
Wilman kautta.
Tuiran koulussa toimii myös musiikkiluokka, jolle oululaiset oppilaat voivat
hakea joka toinen vuosi. Musiikkiluokka
yhdistää lapsia ja perheitä erityisellä tavalla sekä kannustaa lapsia kehittämään
erityistaitojaan. Samoin kuin kaikki erityisluokkatoiminta myös musiikkiluokat
edistävät tasa-arvoa ja luovuutta. Luokalle pääsee jokainen taustoistaan riippumatta sillä kokeissa mitataan ainoastaan
taitoja ja edellytyksiä musiikilliseen toimintaan eli esimerkiksi soitinharrastusta
ei edellytetä ennen luokalle tuloa. Erityisluokkatoiminta on myös maksutonta,
joten kustannuksetkaan eivät ole olleet
esteenä. Tänä vuonna musiikkiluokkaa ei
valitettavasti saatu kokoon vähäisen hakijamäärän vuoksi. Syy ainakin osittain lienee muuttuneissa kuljetuskäytännöissä.
Kaupunki ei tue enää pidemmän matkan
takaa tulevien oppilaiden koulumatkoja.
Tämä onkin ollut ristiriitainen päätös sii-

hen nähden että Oulussa etäisyydet ovat
kasvaneet suuriksi kuntaliitosten myötä.
Seuraava haku Tuiran koulun musiikkiluokalle on vuonna 2018. Toivomme, että
silloin hakijoita olisi riittävästi, jotta loistavaksi todettu erityisluokkatoiminta voisi Tuiran osalta jatkua. Tässä yhteydessä
voi kuitenkin mainita iloisen uutisen musiikkiluokkatoimintaan liittyen. Saimme
nimittäin ensimmäisen kerran historiassa
kummiorkesterin mukaan toimintaan!
Tervetuloa soittamaan kanssamme puhallinorkesteri Vaskiveikot!
Tuiran koulussa on myös erittäin hyvin toimiva KiVa kouluohjelma. Jatkamme yhteisellä opettajien ja vanhempaintoimikunnan päätöksellä hyväksi
havaittua toimintamallia jatkossakin
maksamalla jäsenyysmaksun. Ohjelman avulla pyritään ratkaisemaan
mahdolliset kiusaamis- tai ristiriitatilanteet oppilaiden kesken heti niiden
ilmaannuttua. Lapsilta kysytään anonyymisti miten he kokevat ilmapiirin
ja esiintyykö kiusaamista. Vastaukset
ovat vuosi toisensa jälkeen osoittaneet,
että suuria ongelmia ei ole ja jos jotain
ilmestyy niin lapset luottavat, että haasteet ratkaistaan yhdessä.
Tuiran koulu yhdistää alueen lapset,
perheet, yhteisöt ja vilkkaan kaupunginosan. Tomeran ja uskon vahvasti, että
myös lastenkin puolesta voin todeta, että
koulussa on hyvä henki ja mukava oppia
uutta. Historiallinen vanha rakennus pitää
sisällään pitkät perinteet, joihin vuosien
varrella on tullut uutta sävyä kaupungin
kehittyessä ja kasvaessa. Olenkin ylpeä
koulumme puolesta. Koulu kuuluu kaupunkiin ja Tuira on omaleimainen, vilkas ja
hyvä kaupunginosa asua ja käydä koulua!
Tuirakasta loppuvuotta kaikille
Tomeran puolesta toivottaen
Marja-Riitta Piirainen
koti-koulutoimikunnan pj

Yhtenäisperuskoulua kohti – Tuiran koulun nimi historiaan
Tuiran koulun nimi häviää tulevaisuudessa historiaan, kun alakoulu yhdistetään
yläkoulun kanssa ja pienten oppilaiden
opinpolku kulkee Merikosken kouluun.
Oulun kaupunginvaltuuston 13.6.2016
tekemän päätöksen mukaan Tuiran yhtenäisperuskoulu muodostetaan 1.8.2020
Merikosken koulukiinteistöön, johon sijoitetaan Tuiran alakoulu, Merikosken
yläaste ja Terva-Toppilan yläkoulu. Uuden yhtenäisperuskoulun nimeksi tulee
Merikosken koulu.
Muutokset Tuiran ja Toppilan koulukartalla käynnistyvät jo elokuussa 2017.
Silloin Korvensuoran suuralueella asuvat
noin 180 oppilasta siirtyvät Merikosken
yläasteelta omaan uuteen kouluunsa Talvikankaalle. Jäljelle jääviä Tuiran alueen
yläkoululaisia on noin 170. Valtuuston
päätöksen mukaan Terva-Toppilan 160
yläkoululaista siirtyvät Merikosken yläasteelle korvensuoralaisten tilalle.
Yläkoulun siirto pois Terva-Toppilasta
mahdollistaa sen, että Terva-Toppilan
yläkoulun tontille päästään rakentamaan
Leinonpuiston erityiskoulun uudisrakennusta. Alun perin Leinonpuiston uudisrakennusta suunniteltiin Tuiran koulun yhteyteen, mutta kouluverkkouudistuksen
myöhemmät vaiheet dominovaikutuksineen muuttivat suunnitelmia.
Sekä Tuiran että Terva-Toppilan alakoulujen tiloista luovutaan. Terva-Toppilan

alakoulu siirtyy yläkoululta vapautuviin tiloihin. Tuiran koulun tontti myydään, eikä
Tuiran suojellun puukoulun kohtalosta ole
vielä tietoa. Kaupungin tyhjenevä rahakukkaro ei taida kovin paljon koulutontin
niin kutsutusta jalostamisesta täyttyä; arvoista lienee turha mainitakaan.
Vaikka Tuiran perinteikkäästä koulusta luopuminen kirveltää sielua, Tuiran
alueen perheiden ja oppilaiden kannalta
ratkaisussa on kuitenkin hyvää se, että
Tuirassa säilyy sekä ala- että yläkoulu.
Saman olisi suonut tapahtuvan myös
Toppilassa, missä yhtenäisperuskoulu
olisi palvellut sekä Toppilansaaren että
Toppilan kasvavaa asukaskuntaa, niin
pieniä kuin isojakin oppilaita.
Peruskouluverkon muutokset ovat
kytköksissä laajempaan kouluverkkouudistukseen ja lukioverkosta tehtyihin
päätöksiin. Nyt kaupunginvaltuusto
päätyi siihen, että lukioverkosta ei haluttu säästöjä etsiä. Paitsi Merikosken ja
Pateniemen lukioiden osalta, jotka yhdistetään ja siirretään Raksilaan.
Yhtenäisperuskoulussa tulee opiskelemaan noin 350 murrosikäistä ja
noin 200 alaluokkalaista, ja tilojen pitäisi palvella oppimisympäristönä sekä
pieniä että isoja oppijoita. Koulurakennuksessa ja välituntipihalla on luvattu
tehdä muutostöitä ja irtaimistohankintoja, jotta koulu sopisi alakoululaisten

käyttöön. Toivottavasti alakoululaisten
tarpeet osataan ottaa suunnittelussa
huomioon; esimerkiksi piha on nykyisellään aivan liian pieni liikkuville ja
leikkiville alakoululaisille. Arkkitehtuuria ei ikävä kyllä voi muuttaa: Merikosken koulu on ahdas ja laatikkomainen
verrattuna Tuiran kouluun, jossa käytävät ovat leveitä ja katto korkealla.
Merikosken koulurakennuksessa on
vuosien mittaan tehty peruskorjauksia,
ja hankeselvityksessä sen mainitaan
olevan kohtuullisen hyvässä kunnossa.
Rakennusta on kuitenkin jouduttu remontoimaan muun muassa kosteusvaurioiden takia. Tulevan remontin yhteydessä on siis syytä olla tarkkana.
Aluerehtori ja koulujen rehtorit ovat esitelleet kouluverkkomuutoksia Tuiran, Merikosken ja Terva-Toppilan koulujen vanhempainilloissa syyslukukauden alussa.
Terva-Toppilan koulun vanhempainillassa
oli myös sivistys- ja kultturilautakunnan
puheenjohtaja Matias Ojalehto.
Tanja Hautamäki
Tuiran koti-koulutoimikunta
Tomeran jäsen

Muutokset pähkinänkuoressa
Elokuussa 2017
Korvensuoran suuralueella asuvat Merikosken yläkoulua käyneet oppilaat siirtyvät Talvikankaan uudelle koululle.
Terva-Toppilan koulun yläkoululaiset siirtyvät Merikosken kouluun.
Merikosken yläaste ja Terva-Toppilan koulu yhdistetään hallinnollisesti.
myös Terva-Toppilan alakoulu on hallinnollisesti osa Tuiran yhtenäisperuskoulua 1.8.2017 alkaen. - Tuiran koulu liitetään
yhtenäisperuskouluun myöhemmin.
Syksyllä 2018
Leinonpuiston erityiskoulu saa uudisrakennuksen Terva-Toppilan koulun tontille. Uusi kiinteistö valmistuu ja otetaan opetuskäyttöön syksyllä 2018.
Osa Leinonpuiston toiminnoista sijoittuu Terva-Toppilan yläkoulun tiloihin.
Vuonna 2020 – ?
Merikosken lukio siirtyy Raksilaan.
Merikosken koulussa tehdään tarvittavat muutostyöt alaluokkalaisten tarpeisiin: koulukiinteistöön tilamuutostöitä ja välituntipihan muutostöitä.
Tuiran alakoulun oppilaat siirtyvät yhtenäisperuskouluun nykyiseen Merikosken koulun kiinteistöön.
Uuden yhtenäisperuskoulun nimeksi tulee Merikosken koulu.
Terva-Toppilan nykyisen yläkoulun tiloihin sijoittuu Terva-Toppilan alakoulu, Koskelan kirjasto sekä osa Leinonpuiston
toiminnoista.
Lähteet: Seija Karvonen, Matkalla Tuiran yhtenäisperuskouluun, PowerPoint-esitys Tuiran koulun vanhempainillassa
7.9.2016.
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Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys toimii

Matkalaisten tunnelmaa nostattivat omat musikantit – haitari ja
viulu soivat iloisesti!

Kannelta oli mahtavaa katsella tuttuja maisemia. Kuinka erilaiselta kaikki näyttikään täältä mereltä päin.

Kaikki laivaan!
Elokuinen lauantaiaamu oli monelle
mukava kokemus, kun asukasyhdistys järjesti merimatkan Oulu-laivalla.
Matkustajina asuinalueen perheitä ja
Hietasaaren Oulun Koivula-kodin asukkaita. Monelle tämä kokemus oli ainutkertainen ja matkalaiset kerääntyivät jo
hyvissä ajoin laiturille. Laivaan noustiin
jännittynein mielin ja ilma oli mitä parhain: Aurinko paistoi siniseltä taivaalta
ja meri oli tyyni.
Niinpä lähdettin matkaan. Oululaiva kääntyi Toppilansalmessa hitaasti ja varmasti ja sitten keula kohti
aavaa merta. Aalonmurtajan kohdalla
saimme rannalta monia iloisia käden
heilautuksia. Pikkuväkeä matkan alku
jännitti. Onneksi vanhemmista oli turvaa. Tämä on kyllä iso laiva, sanoi eräs
pikkupoika. Jännää oli kiivetä tikkaita
pitkin yläkannelle.
16

Merimatkalla nautimme Oulu-laivan
tarjoiluista ja kaikki olivat sitä mieltä,
että tätä täytyy saada lisää. Ensi vuonna uudelleen!
Oulu-laivalla on koulutuslaivan status eikä se valitettavasti voi ottaa kuin
44 matkustajaa. Jospa joskus saisimme
Toppilansalmeen ihan oikean ison laivan - kuulin erään matkalaisen tokaisevan saavuttaessa kotilaituriin.
Oletko kiinnostunut asukasyhdistystoiminnasta ja miten jäseneksi pääsee?
Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry on Oulun Hietasaaren, Toppilansaaren ja Vihreäsaaren kaupunginosan asukkaiden oma yhdistys ja sen
jäseniä ovat kaikki alueen asukkaat. Jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Mukaan
voi tulla osallistumalla kokouksiin ja
yhdistyksen toimintaan.
Asukasyhdistyksen tarkoitus on edis-

Hei isi kato! Mitä keppejä tuolla vedessä kelluu? Onko ne isi tärkeitä? Kyllä
ne ovat. Ne ovat merimerkkejä, joilla
laivojen väylä on merkitty - vastasi isä.
Väylän vasemmalla puolella on punainen merkki ja väylän oikeassa reunassa
on vastaavanlainen vihreä merkki. Laivan kapteeni ajaa laivaa niiden välistä.
Ohoh – sanoi Aatto.

tää seudun kehitystä viihtyisäksi asuinja ulkoiluympäristöksi. Yhdistys on poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton
ja sen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Tärkeitä teemoja ovat Toppilansalmen merellisyyden ja monimuotoisen kaupunkikuvan vaaliminen.
Miten asukasyhdistys toimii?
Vuosien mittaan asukasyhdistys on järjestänyt mm. asukasiltoja erilaisista
ajankohtaisista teemoista, kirpputoritapahtumia, retkiä, Kauneimmat joululaulut tilaisuusia, siivous- ja rantojen
raivaustalkoita sekä asukasyhdistyksen
sääntömääräisiä kokouksia. Viime vuosina on vietetty myös syksyisiä satojuhlaa ja Puun Päivää yhdessä palstaviljelilöiden sekä Hietasaari-liikkeen kanssa.
Juhannuskokko keräsi viime kesänä valtavan yleisön ja kokolla Aallonmurjalla
oli noin 1500 juhannuksen viettäjää.

Arvio huvipuiston läpikulkuliikenteestä,
25% liikenteestä kulkisi Toppilansaaren
asuinalueen läpi.
Huvipuiston mahdollinen tulo Hietasaareen aiheuttaa kovia haasteita
Toppilansaaren ja Länsi-Toppilan liikennesuunnitteluun!
Nallikari-kaava on marraskuussa Oulun kaupunginhallituksessa ja lehden
ilmestyössä me mahdollisesti tiedämme kaupungin hallituksen päätöksen.
Seuraavaksi kaava menee kaupunginvaltuuston päätettäväksi mahdollisesti
sekin hyvin pian.
Jos Huvipuisto rakennetaan Hietasaareen, kuten kaavaehdotuksessa on
suunniteltu, täytyy asukasyhdistyksen
ottaa kantaa siihen, miten kartan esittämä reitti Nallikariin ja Huvipuistoon saadaan riittävän turvalliseksi eikä kasvava
liikenne ole häiriöksi alueen asukkaille.
Juhani Suopanki
Hietasaaren-Toppilansaaren
asukasyhdistys ry, puh.joht.

Viime jouluna Kauneimmat Joululaulut raikuivat Ravintola Nallikarissa ja paikalla
oli yli 100 laulajaa. Tämä jouluinen tapahtuma järjestetään taas yhteistyössä Tuiran
seurakunnan kanssa tänäkin jouluna 22.12, klo 18.00. Tulehan laulamaan!

Hietasaaren-Toppilansaaren
asukasyhdistys kutsuu Teidät

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
TILAISUUTEEN TORSTAINA
22.12. klo 18.00–19.00
RAVINTOLA NALLIKARI

Nallikarinranta 15, 90510 OULU
Glögi tarjoilu

JÄRJESTÄÄ: Hietasaaren-Toppilansaaren
asukasyhdistys ja Tuiran seurakunta
TERVETULOA!

Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry:n tulevia tapahtumia:
• Kauneimmat Joululaulut lauletaan Ravintola Nallikarissa 22.12. klo 18.00
• Kevätkokous ja asukasilta helmi/maaliskuussa, seuraa ilmoittelua
• Lisää toiminnasta Toppilansaari-facebook sivuilla
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Hietasaari-liike toimii saaren arvojen puolesta
Hietasaari-liike on jatkanut toimintaansa kuluvana vuonna. Se toimii Hietasaaren luonto- ja kulttuuriarvoista huolta
kantavien kansalaistoimijoiden yhteistyö- ja keskustelukanavana. Ryhmä tukeutuu Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamistoimintaan Tuiran suuralueen
yhteistyöryhmän kautta. Huhtikuussa
2013 allekirjoitti 21 oululaista yhdistystä kansalaisaloitteen kansallinen kaupunkipuiston puolesta. Puisto kattaisi
Oulujoen suiston saarineen sisältäen
Hietasaaren. Kaupunginhallitus kuitenkin hylkäsi aloitteen keväällä 2015.

Hietasaaren arvojen esiintuomiseksi Hietasaari-liike on julkaissut kaksi
kirjaa. Minun Hietasaareni-kirjasarja
on koonnut ajantasaista tietoa Hietasaaresta tässä ajassa. Hietasaari – aktiivinen lähiluonto julkaistiin maaliskuussa 2014 ja Yhteisöllistä elämää
Hietasaaressa huhtikuussa 2016. Hietasaari-liike perustettiin ensimmäisen
kirjan julkistamistilaisuudessa Hietasaaren Koivulassa keväällä 2014.
Tämän talven aikana Hietasaarta koskevat kaksi asemakaavamuutosta ovat
tulossa kaupunginvaltuuston päätettä-

viksi. Nallikarin asemakaavamuutos sisältää edelleen varauksen huvipuistolle.
Liikkeen toimintaan ovat tervetulleita
kaikki Hietasaaren tulevaisuudesta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Ryhmä
on kokoontunut noin kahden kuukauden
välein ja kokouksissa on käynyt yleensä
n. 10 henkilöä. Lisätietoja voisi kysyä Raija Lähdesmäeltä: raija.lahdesmaki@live.
com. Häneltä voi kysyä myös kirjan toista
osaa (hinta 25€). Kirjoja voi lukea myös
netissä: http://minunhietasaareni.net.
Kalle Hellström

VETOOMUS OULUN KAUPUNGIN PÄÄTTÄJILLE: HIETASAARI SÄÄSTETTÄVÄ!

kansalaisadressi allekirjoitettavissa 11.12. asti osoitteessa: www.adressit.com/hietasaarenpuolesta
Hietasaarella on suuri arvo oululaisten yhteisenä lähiluontokohteena ja paikallishistorian helmenä. Saaren metsät ja luonto antavat kodin monimuotoiselle kasvistolle ja eläimistölle. Lisäksi alueella on hyvät harrastusmahdollisuudet. Hietasaari
on liian arvokas uhrattaviksi nykyisille suunnitelmille, jossa saaren liikenne ja melu lisääntyvät voimakkaasti.
Oulun kaupunginvaltuuston tulee 12.12.2016 palauttaa sekä Nallikarin kaava että Vaaskivientien kaava uuteen valmisteluun, jossa tavoitteeksi otetaan saaren kehittäminen kokonaisvaltaisesti sen luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen.
Huvipuistolle voidaan osoittaa toiminnallisesti ja liikenteellisesti sopivampi paikka Oulun seudulta.

Puun päivä 27.9. Hammarin huvilalla
Hietasaaren palstaviljelijät ja Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys
järjestivät tänä syksynä Puun päivän
tapahtuman kolmannen kerran. Tällä
kertaa päästiin tutustumaan Hammarin suvun kesähuvilan pihapiiriin Kaljaasintiellä. Tapahtumaa isännöi Harry
Hammar. Mukana olivat myös hänen tyttärensä Kristiina ja Satu perheineen. Hänen isoisänsä Gunnar Hammar muutti
Tammisaaresta Ouluun ja perusti tänne
sähköliikkeen 1909. Gunnar Hammar rakennutti Hietasaareen kesähuvilan 192022. Myöhemmin tontille rakennettiin toinenkin huvila 1937 ja sitä on laajennettu
1944. Monet huvilan pihapiirin puut on
istutettu 1920-luvulla ja ovat varttuneet
komeisiin mittoihin. Piha onkin kesällä
melko varjoisa. Pihalla kasvaa suuria koivuja, sembramäntyjä, kuusia ja lehmus.
Vanhat hiekkapintaiset puistokäytävät
on säilytetty. Hammarin piha on harvoja
lähes alkuperäisessä asussaan säilyneitä
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Harry Hammar
kertoo huvilan historiasta.
vanhoja kauppiassukujen kesähuviloita Hietasaaressa. Harry Hammar kertoi
viettäneensä huvilalla lähes joka kesän
1940-luvun alkupuolelta saakka. Huvila
kiinnosti oululaisia, sillä paikalle tuli 60

vierasta. Kalevakin teki tapahtumasta
ison jutun.
Kalle Hellström
Hietasaaren palstaviljelijät ry:n pj.

Hietasaaren Satojuhla
Hietasaaren perinteistä, asukasyhdistyksen ja palstaviljelijöiden järjestämää Satojuhlaa vietettiin jo neljättä kertaa syyskuun
alussa, tällä kertaa aurinkoisessa säässä.
Satojuhla syntyi alunperin tarpeesta vaihtaa ajatuksia alueella meneillään olevista
kaavamuutoksista ja luoda paikallista,
yhteisöllistä kulttuuritoimintaa perinteisen palstaviljelyn oheen. Tämä on suunta,
johon haluamme kehittää Hietasaarta huvipuistosuunnitelmien ja saaren muiden
toimintojen yksityistämisen sijaan.
Tällä kertaa Satojuhlassa halusimme
korostaa oululaisten henkireikien, Hietasaaren lähimetsien merkitystä. Tapahtuman tukikohtana oli Merieläkeläisten huvilan pihapiiri Vaaskiventiellä, Hietasaari
III-palstaviljely-alueen kupeessa. Vaaskiventien asemakaan muutos oli tuolloin jo
ehdotusvaiheessa. Kaavan toteutuminen
tarkoittaisi virkistysmetsän nopeaakin
hävittämistä uuden kaupunkiviljelyalueen tieltä. Satojuhlassa halusimme siis
kiinnittää huomiota uhattuun lähimetsään, joka tarjosi luontokokemusten lisäksi näyttämön taide-elämyksille.
Juhlan yhteisötaiteellinen anti oli tänä
vuonna erityisen monipuolinen. Sadon
antimia nautittiin Villen ja Helenan mu-

Väki kerääntyi kuulemaan poliitikkkoja.

Pirjo Lempeän syanotypiatyöpajan satoa

sisoinnin säestyksellä ja huvilan pihassa
tehtiin metsän merkityksistä yhteisiä runoinstallaatioita, joiden kuvat lähetetiin
Hietasaaren kaavojen kohtalosta päättäville poliitikoille. Marianne Lukkarisen
tarinankerronta ja ympäristötaide- paja
lumosi niin pienet kuin isommatkin ja
capoeira sai porukan laulamaan ja liikkumaan Mikko Jylhän innostamana.
Pihapiirissä oli esillä Pirjo Lempeän mininäyttely Kuutarhassa – auringossa valotettuja, kasviaiheisia syanotypiavedoksia, negatiiveina Hietasaaresta kerätyt
kasvit. Taiteilija ohjasi myös työpajan,
jossa jokainen osallistuja sai valottaa
oman kasviaiheisen vedoksensa. Pihapiirissä oli myös mahdollisuus miettiä luontosuhdetta Tunne puu! -tuokioissa Niina
Jortikan johdattamana.
Satojuhlaan kutsuttiin myös kunnallispoliitikkoja keskustelemaan Hietasaaren
kehittämisen suunnista. Paikalle saapuivat vasemmiston, vihreiden, keskustan
ja perussuomalaisten valtuustoryhmien
edustajat. Useimmille heistä vaikutti tulevan yllätyksenä, että kaupukiviljely ja
virkistysmetsän säilyminen ovat Vaaskiventien kaavassa vastakkain. Poliitikkojen vastauksia leimasi epävarmuus sen

suhteen, tulisiko kaavojen mahdollistama huvipuisto heidän mielestään edes
toteutumaan, eivätkä he tuntuneet tietävän myöskään marssijärjestystä kaavojen
käsittelyn suhteen. Keskustelua käytiin
kuitenkin hyvässä hengessä ja yhteinen
metsäretki herätti myös metsän arvon
ymmärtäviä ajatuksia. Jopa huolta Hietasaaren arvojen säilymisestä ilmeni poliitikkojen puheissa. Jäimme kuitenkin
jälleen ihmettelemään, kuinka vähäisillä
taustatiedoilla ja perehtymisellä näin
isoista asioista päätetään, ja miksei aluetta käyttävien kaupunkilaisten näkemyksiä oteta huomioon.
Kaiken kaikkiaan satojuhla oli kuitenkin erittäin onnistunut, ja mukavan yhteisöllisessä menossa viihtyivät kaikenikäiset Hietasaaren ystävät. Saaren monet
huvilat pihapiireineen sekä metsät ja rannat tarjoavat yhteiselle, kaikille avoimelle
ja saavutettavalle paikalliselle kulttuurija luontotoiminnalle jo olemassa olevat
puitteet. Tältä pohjalta, historiaa ja luonto-ja kulttuuriarvoja vaalien Hietasaarta
tulisi kehittää jatkossakin.
Katja Lehtola ja Kirsi Eskelinen
Kuvat: Niina Jortikka

Capoeira meni jalan alle!

Marianne Lukkarisen työpaja kiehtoi lapsia
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Tuiran suuralueella monipuoliset liikuntamahdollisuudet
Liikuntapaikat Oulu: Oulussa on kolme uimahallia, kolme kunnallista jäähallia ja seitsemän liikuntahallia sekä useita liikuntasaleja. Urheilukeskuksia ja kenttiä on useita kymmeniä eri puolilla kaupunkia. Kuntorata- ja latureitistö on
laaja. Oulussa on kaupungin ylläpitämiä virallisia uimarantoja ja paljon muita liikuntapaikkoja eri lajien harrastamiseen. Visit-palvelulla voit seurata reaaliajassa muutamien suosittujen liikuntapaikkojen kävijämääriä ja käyttöastetta.
Oulu on tunnettu pyöräilykaupunki. Oulussa on pyöräteitä yli 600 km, noin 4 m jokaista asukasta kohti. Luontoliikunnan ystäville on tarjolla luontopolkuja, tauko- ja kalastuspaikkoja sekä oivalliset veneilymahdollisuudet.
Raatin liikuntakeskus, johon kuuluu myös Raatin uimahalli, p. 08 558 48105.
Avoinna: ma, ke , to, pe klo 6.15–21.45, ti klo 7.00–21.45, la, su klo 8.00–20.45
Syvä allas varattu lauantaisin klo 17.30–20.30 29.10. alkaen. Lipunmyynti loppuu 45 minuuttia ja uintiaika 15 minuuttia ennen uimahallin sulkemista.
Kuntosali:
		
		
		
		
		

ma
ti
ke
to
pe
la–su

6.15–8.45
10.00-11.00
7.00–10.00
12.00-15.00
6.15–11.00
14.00-21.30
6.15–11.00
12.00-21.30
6.15-10.00
12.00-21.30
8.00–20.30			

12.00-21.30
16.00-21.30

Uusien kuntosalikäyttäjien opastus ti klo 11–12. Kuntosali varattu vain senioreille ma, ke, to, pe klo 11–12
Seuraa www.ouka.fi/liikunta -sivuja sekä liikuntapalveluiden Facebookia.
Tervetuloa ikäihmisten liikuntaneuvontaan Lassintalon seniorikeskukseen! Toiminta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille. tiedustelut ja ilmoittautumiset: 044 703 5143. Avoinna: Ma–to klo 8.15–15.30, pe klo 8.15–13.00
Liikuntaryhmät: - kuntosali, ohjattu - Voimaa ja tasapainoa tuolilla - jaksotettu kuntosali - Vireyttä ja voimaa - kuntosali, yleisövuoro - liikuntaneuvonta
Käyntiosoite: Myllytie 4, 4.krs 90500 Oulu (palvelulinja Onnin varrella), Oulu
Puhelin: Fysioterapeutti 044 703 5154, Liikuntakoordinaattori 044 703 5143
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Historiasta nykypäivään:

100-vuotiaan Tuiran kirkon juhla
Elokuussa tuli kuluneeksi sata vuotta
siitä, kun tuolloinen Tuiran rukoushuone, myöhemmin kirkko, vihittiin käyttöön. Tuiran seurakunta vietti juhlaa
26.-28.8.2016 viikonloppuna. Juhlaohjelmalla haluttiin kertoa siitä, että kirkko on
ollut eri tavoin tuiralaisten ja laajemmin
oululaisten elämässä mukana. Ohjelmassa oli täten muun muassa konsertti lapsiperheille ja nuorille, paneelikeskustelu
kirkon merkityksestä Tuirassa, kuorojen
konsertteja sekä sunnuntaina piispanmessu ja pääjuhla. Seurakunnan entinen
kirkkoherra Hannu Ojalehto piti pääjuhlassa esitelmän Tuiran kirkon historiasta.
Juhlaviikonloppuna seurakunta sai
vieraita ystävyysseurakunnasta RäpiTuiran kirkon 100-vuotisjuhlaa juhlittiin piispanmessulla. Messun ristisaatto odottaa nasta. Kyseinen seurakunta on Viron
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunjumalanpalveluksen alkamista.
ta ja sijaitsee Kaakkois-Virossa Peipsjärven rannalla. Yhteyttä virolaisiin
vieraisiin on vuosien varrella pidetty
seurakunnasta ja Tuirasta laajalti. Tuiran seurakunnalla oli kaksikymmentä
vuotta sitten yhteinen projekti Mäntykodin kanssa, jonka myötä Räpinaan
perustettiin vanhusten hoitokoti.
Tuiran kirkon 100-vuotisjuhlaan voi
edelleen perehtyä tutustumalla kirkon
aulassa olevaan kirkon historiasta kertovaan valokuvanäyttelyyn. Seurakuntalaiset ovat lahjoittaneet näyttelyyn
Kirkon juhlaan osallistui vieraita ystävyysseurakunnasta Räpinasta Virosta. Räpi- vanhoja valokuvia. Samoin Oulun kanan seurakunnan kuoro piti yhteiskonsertin yhdessä D´amen -kuoron sekä Pyhän meraseura on ollut sitä kokoamassa.
Juhlan yhteydessä julkistettiin Tuiran
Tuomaan Lapsi- ja nuorisokuoron kanssa.
kirkon risti. Ristin on suunnitellut ja toteuttanut diakoni Pentti Kinnunen. Ristiä on mahdollista hankkia esimerkiksi
JOULUKAHVILA ja PUTIIKKI
Tuiran kirkon aulaan avattavasta myyntipisteestä. Tulot rististä menevät seuTuiran kirkon aulassa (käynti pääovesta) on adventti-aikana uutuutena Jourakunnan nimikkolähetyskohteisiin.
lukahvila, jossa voi juoda jouluiset torttukahvit ja tehdä samalla ostoksia.
Tuiran kirkko on vuosien myötä saaLahjoiksi sopivia käsitöitä, sukkia, lapasia voi kääräistä lahjapakettiin ja sanut olla mukana tuiralaisten elämäsmalla tukea lähetystyötä. Joulun iloa voimme näin tarjota lapsille eri puolille
sä; juhlassa ja arjessa. Ajat muuttuvat,
maailmaa. Samalla voimme kokea yhdessä tekemisen iloa ja yhdessä olla
mutta edelleen kirkko seisoo Myllytiellä
valmistamassa suurta juhlaa. Tai tulla hetkeksi hiljentymään kauniiseen saja toivottaa kaikki tervetulleeksi hiljentavuotiaaseen kirkkoomme.
tymään, osallistumaan seurakunnan
toimintaan, hakemaan apua elämänsä
Joulukahvila ja putiikki avasi ovensa keskiviikkona 30.11.
vastoinkäymisiin tai juhlistamaan eläJoulukuussa ovet avautuvat 7.12 ja 14.12. klo 12–19.
mänsä kohokohtia.
Jokaisella kerralla on ohjelmatuokio, jossa voimme yhdessä laulaa itsenäisyysTervetuloa arjen ja juhlan keskelle
päivän virsiä, adventti- ja jouluvirsiä. Viimeinen kerta on keskiviikkona 21.12.
Tuiran kirkolle!
klo 13–15 ja sen päätteeksi laulamme kirkossa Kauneimmat joululaulut.
Kahvilan pyörittämiseen kaipaamme vapaaehtoisia. Tervetuloa mukaan!

Niilo Pesonen
kirkkoherra
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Kesän Saunalla ennätyskesä

Tuiran uimalan edustalla kelluva lauttasauna Kesän Sauna löylytti tänä kesänä
ennätysmäärän kävijöitä. Oulun ainoan yleisen saunan kosteissa löylyissä
vieraili yli 6 000 saunavierasta. Määrä
yllätti saunaa talkoovoimin ylläpitävän
Oulun Rantasaunaseurankin, kertoo
seuran hallituksen jäsen Johanna Valkama. ”Kolmen toimintakesän aikana
lautalla on vieraillut yhteensä 12 500
saunojaa ainakin 44 eri maasta. Suosio
näyttää kasvavan mutta vain 20-paikkainen sauna ei vedä enempää löylyttelijöitä. Jono lautalle on jokailtainen.”
Kävijöitä löytyy vauvasta vaariin, ja
yhä suurempi joukko saunoo säännöllisesti. ”Tuiralaiset vakiokävijät tunnistaa
helposti, ainakin ne jotka tulevat saunalle kylpytakki päällä”, Valkama kertoo. Titta på Tuira –päivän aikana sauna
oli auki vuorokauden ympäri ja saunotti
yli 300 saunavierasta ilmaiseksi. ”Koemielessä lämmitettiin sauna muutaman kerran myös aamulla. Ensi kesänä
pyritään saamaan säännöllinen aamusaunavuoro”. Ongelma on lämmitysaika.
”Lämmittäjä pistää tulet kiukaaseen
ainakin pari tuntia ennen kylpemistä, ja
niin aamuvirkkuja talkoolämmittäjiä on
vaikea löytää”, toteaa Valkama ja toivottaa uudet lämmittäjäkokelaat tervetulleiksi mukaan talkoolaisjoukkoon.
Kesän Sauna on tulossa Tuiran uimalaan myös ensi kesäksi. Yhdistyksen tavoitteena on rakentaa uimalaan ympärivuotinen yleinen sauna. ”Asiasta kuuluu lisää
tänä talvena. Sillä välin hanketta voi tukea
allekirjoittamalla adressin Tuiran yleisen
saunan puolesta”, kertoo Valkama.

Kesän Sauna: www.kesansauna.fi ja www.facebook.com/kesansauna/
Kesän Saunan saunojat: www.facebook.com/groups/kesansauna/
Adressi Tuiran yleisen saunan puolesta: www.adressit.com/sauna
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Teksti Markku Seppänen
Kuvat Niina Jortikka

OULUN TALVIUIMARIT

Oulun Talviuimarit ry avasi talviuintikauden 20.9.2016 kauniissa Seelarin ympäristössä. Mukavaa yhdessä oloa saunoen ja uiden. Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme.
Tietoa ja kuvia tapahtumista löytyy nettisivuiltamme www.
ouluntalviuimarit.fi

Kuvat ja tekstit: Maarit Sihvonen

Kahvila Poijun kauniit näkymät Pikisaareen. Hyvää ja maukasta ruokaa upeissa tiloissa.

Valtakunnalliset talviuintikauden avajaiset pidettiin perinteisesti 8.10.2016 Tuiran uimarannalla. Kuvassa OTUn Ulla Rovanperä
ohjaa uusia talviuimareita kokeilemaan talviuintia turvallisessa
seurassa. Talviuinti koukuttaa positiivisesti ja etenkin nuoret ovat
Purjehduskausi päättyy ja meidän talviuimareiden kausi al- löytäneet talviuinnista hyvää oloa tuottavan harrastuksen. Avaimia
kaa.
Tuiran kopeille voi ostaa Raatin palvelupisteestä.

TUIRAN HYVINVOINTIKESKUS
Tuiran hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja rakennushanke
etenee kevään 2017 aikana. Varsinaiseen remontointiin päästään kesään
2017 mennessä. Tuiran hyvinvointikeskus tulee sijoittumaan ydintoi-

minnoiltaan nykyisen Tuiran terveysaseman ja Tuirankartanon tiloihin ja
palvelee koko alueen asukkaita. Tilojen tarvitsemat muutostyöt tullaan
toteuttamaan vuosina 2017–2018.
Nykyiset Kaijonharjun, Rajakylän ja
Tuiran terveysasemien tilat ovat Tui-

ran hyvinvointikeskuksen käytössä,
kunnes tarvittavat tilamuutokset on
toteutettu. Poistuvien terveysasemien alueille tulee hyvinvointipisteet
alueen palvelutarpeen mukaisesti,
erityisesti huomioidaan lapsiperheet
ja ikäihmiset.

Hyvinvointikeskuksen palveluita:
• Hoitajan ja lääkärin vastaanotto- akuutti- ja ajanvarauksellinen vastaanottotoiminta
• Kuntoutus - fysioterapeutin palvelut
• Suun terveydenhuolto
• Aikuisväestön mielenterveys- ja päihdepalveluita
• Sosiaalityö
• Kotihoito ja kotona asumista tukevat palvelut
• Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta ja erilaiset ryhmätoiminnot

• Neuvolatoiminta
• Kouluterveydenhuolto
• Perheiden tukipalvelut, mm. perhetyö
• Lastensuojelu
• Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita
• Laboratorio
• Neuvonta ja ohjaus
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TUIRAN SUURALUEEN YRITYSESITTELYT
TUIRAN FYSIO OY

Valtatie 47

Tuiran Fysio on perinteikäs fysioterapia-yritys Oulussa. Tuiran Fysio on
perustettu vuonna 1981. Yritys toimi
vuoteen 2005 asti nimellä Tuiran fysikaalinen hoitolaitos. Yritys on sijainnut
aina Tuirassa, lisäksi vuonna 2015 toinen toimipiste avattiin Oulun keskustaan osoitteeseen Linnankatu 8.
Tuiran Fysiosta löytyy fysio-terapiapalveluita laaja-alaisesti. Henkilökuntaa yrityksessä on 16 fysioterapeutin
verran. Kaikilla fysioterapeuteilla on
erikoistuminen johonkin fysioterapian
osa-alueeseen, minkä vuoksi hoitoja
voidaankin tehdä vauvasta vaariin ja
lisäksi neurologisille asiakkaille. Ala
muuttuu nopeaan tahtiin, jonka vuoksi
henkilökuntaa on koulutettava tiheään.
Myös tekniset kuntoutuslaitteet kehittyvät kovaa vauhtia ja tänä vuonna Tuiran
Fysio on investoinut Shockwave eli paineaaltohoitolaitteen (kuvassa), joka on
turvallinen ja tehokas hoitomenetelmä
lihas- ja jänneongelmiin. Lisäksi Tuiran

Fysioon on avattu Oulun ensimmäinen Footbalance-medical
tukipohjallisten tekopaikka.
Yrittäjä Ville-Antti Jaakkolan
mielestä Tuira on hyvä paikka
toimia yrittäjänä. Paikka on vireä ja lähellä kaupungin keskustaa. Tuirasta löytyy myös muita
alan yrittäjiä ja kaikille on löytynyt oma sijansa Tuirasta.
Tuiran Fysio sijaitsee Tuiran
torin vieressä katutasossa ja sen
komeat julkisivumainokset huomaa helposti etäältäkin ja siten perille
on helppo löytää. Sisään astuessa isot ja
viihtyisät tilat tekevät miellyttävän vaikutuksen.
Hoitoon Tuiran Fysioon pääsee käymällä paikan päällä varaamassa ajan tai
puhelimella numerosta 08-340862 tai
internetistä sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta (www.tuiranfysio.fi).
Sähköpostia Tuiran Fysiolle voi lähettää
osoitteeseen : toimisto@tuiranfysio.fi.

HALPA KARKKI Myllytie 11
Tuiran karkkikauppa on aloittanut toimintansa 1979 ja jo 37 vuoden ajan ovat
voineet tuiralaiset ja muutkin oululaiset
hakea makeisensa omasta tutusta karkkikaupasta. Etempääkin aina lähikuntia
myöten on tultu Tuiraan hakemaan suosikkikarkkejaan kuten esim. salmiakkia,
suklaamakeisia, autonrenkaita, noitapillejä sekä ’Väyrysen päitä’ (näköislakritsikarkki). Hedelmäkarkeista suosituimpia
ovat pienet hedelmäkarkit, hedelmäpantterit, peikonmarjat ja ihan alkuaikoina salmiakki.- ja hedelmämerkkarit.
Puolangalta lähtöisin olevat Hiltuset
aloittivat yrittämisen 70-luvun puolivälissä Oulussa pitämällä kesäkioskia Ainolan
puistossa. Ja tietysti kioskin valikoimiin
kuuluivat heti makeiset, varsinkin uudet
irtokarkit, merkkarit oli aina kesän hittituote. Karkin myynnillä aloitettiin ja sillä
jatkettiin ja 1979 Hiltuset perustivat Tuiraan nykyisen karkkikauppansa. Omistaja Seija Hiltunen sanoo edelleen karamellin maistuvan itsellekin; varsinkin kaikki
uutuudet on pakko aina maistaa.
Karkkikaupan alkutaipaleella muistelee Seija myynnin olleen suurem24

paa. Liekö karkkia ostavia lapsia ollut silloin
enemmän ja karkin
myyjiä vähemmän? On
selvää, että nykypäivän
karkkimarkkinat ovat
ihan muuta kuin esim.
70-luvulla ja karkkia on
nykyään saatavillla ja
tarjolla moninkertaisesti enemmän kioskeista
huoltoasemiin ja suuriin
marketteihin. Varsinkin
alkuvuosien
menestysmakeista, irtokarkkia myydään nyt
joka paikassa. Mutta Tuiran pienessä
karkkikaupassa, vanhan ajan yhden
huoneen myymälässä edelleen niin
pikkuasiakkaita kuin isompiakin riittää
sukupolvesta toiseen ja toiminta on
kannattavaa. Karkkikaupan vakioasiakkaana jouluisin tiedän itsekin tähän yksinkertaisen syyn; hinta. Pienen kaupan
pienet kulut sallii edullisen hintatason.
Ja tämänkertainen riisisuklaa-levyn
osto vielä vahvisti asian; lähes euron
halvempi kuin muualla.

Tuiran karkkikauppa sijaitsee samassa talossa kuin Tuiran kirjasto vastapäätä Jussin pyöräpistettä.

Kuvat ja tekstit:
Pekka Määttä ja Marja-Leena Kallio

LAANILAN PARTURIKAMPAAMO Kalliotie 6
Laanilan parturi-kampaamo on aloittanut toiminnan Tuirassa Osuuskaupan talossa 1959 os. Valtatie 56. Asta Parkkinen
otti liikkeen omiin nimiinsä 1962 ja tytär
Anne Kaarto tuli 1967 vain 15-vuotiaana
äidin avuksi ja kampaajan oppiin.
Asta-äidin sairastuttua 1977 Anne piti
kampaamoa Paula Hautalan kanssa.
Anne vastasi kampaamosta ja Paula hoiti
parturiasiakkaat. 1985 tuli muutto Valtatie 57 Park -57 -rakennukseen ja niillä sijoilla vierähti 10 vuotta. Seuraava muutto
tuli 1995 elokuvateatteri Starin taloon.
2000-luvun alussa työkaveri Paula jäi
eläkkeelle. Nykyisessä paikassa Valtatie
67:ssä on toiminta aloitettu 2003.
Kampaamoyrittäjänä Anne mielestä
parasta on ollut oma vapaus. Mutta nyt
vanhempana on alkanut stressata liikkeen
pyörittämiseen kuuluvat pakolliset paperihommat. Annella on ollut alusta asti
paljon samoja asiakkaita ja jopa sukupolvesta toiseen on samat perheet pysyneet
asiakkaina. Juuri asiakkaat ovat kampaamotyössä Annen mielestä parasta.

Parturi-kampaajan työarki on muuttunut kiireiseksi verrattuna alkuaikoihin. Erilaiset hiustyöt ovat lisääntyneet
ja oma työskentelytahtikaan ei ole
yhtä rivakkaa kuin nuorempana. Kampaamopalveluiden laatu ja luonne on
muuttunut ja monipuolistunut. Verrattuna entisaikoihin on kampaamotyö
nykyään vaativampaa mm. erilaisten
värjäysten ja leikkausten takia ja myös
uusia työvaiheita ja tekniikoita on tullut
alalle lisää.
Päivi Määttä jatkaa kampaamo- ja
parturitoimintaa Annen jälkeen. Tuiran
asukasyhdistys toivottaakin hyviä eläkepäiviä Annelle ja menestystä Päiville
toiminnan jatkamiseen.

Loppukevennys: Miksi kampaamossa
on nurinkurinen kello?

EKTAKOMPUKSESTA PALVELUJA AMMATTITAIDOLLA

Hyvinvointia ja hoivaa
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.

Suunnitellaan yhdessä, miten voimme auttaa.

044 705 7055
asiakaspalvelu@ektakompus.fi
www.ektakompus.fi
Ektakompus Oy tuottaa luotettavia palveluja kotiin. Pääosa asiakkaista on ikäihmisiä, joiden kotona asumisen ja selviytymisen tueksi tarvitaan monenlaisia

palveluja mm. kotisairaanhoitoa ja kotihoivaa. Kotisairaanhoito pitää sisällään
esimerkiksi verinäytteiden ottoa, lääkkeiden jakoa, haavanhoitoa ja muistitestejä.
Kotihoiva käsittää muuhun asiakkaan
henkilökohtaiseen hoitoon liittyviä tehtäviä kuten suihkutus ja ihon rasvaus.
Kotipalvelun tarkoitus on auttaa kotona
asuvaa henkilöä selviytymään omassa
kodissaan mahdollisimman hyvin ja turvallisesti. Kotisairaanhoidon ja -hoivan
tarpeesta päättävät lääkärit ja muut terveyden hoitoviranomaiset. Ektakompuksen henkilökunta toteuttaa näissä ennalta suunniteltuja hoitotoimenpiteitä.
Ektakompuksen työntekijät ovat luotettavia ammattilaisia omissa tehtävissään. Toiminnan perusajatus on, että
asiakasta kunnioitetaan ja hänen toiveitaan kuunnellaan. Siivoukset tehdään
asiakkaan toiveiden mukaan ja pääsääntöisesti asiakkaan omilla välineillä ja aineilla. Näin saadaan myös siivoustyöhön
kodinomaisuuden leima ja huolehditaan
siitä, että asiakkaan omat siivousvälineet

pysyvät kunnossa. Monella kotona asuvalla vanhemmalla henkilöllä käy myös
sukulaisia, jotka auttelevat asiakasta. Pidämme mieluusti yhteyttä myös heihin ja
räätälöimme yhdessä avun tarpeen.
Ektakompus on saanut Suomalaisen
Työn Liiton myöntämän yhteiskunnallisen yrityksen merkin. Yhteiskunnallisuus
on määritelty yrityksen yhtiöjärjestyksessä, jonka mukaan yli puolet yrityksen
tuottamasta voitosta käytetään yrityksen oman toiminnan kehittämiseen,
asiakkaille tuotetavan palvelun laadun
parantamiseen ja työpaikkojen luomisen. Omistajina olevat yleishyödylliset
asukasyhdistykset mm. Tuiran asukasyhdistys, saavat aikanaan voitosta oman
osansa, jolla ne voivat tuottaa oman alueensa asukkaille mm. virkistys- harrastus
ja viriketoimintaa. Näin kaikki yrityksen
tuottama toiminta ja voitto tuottaa hyötyä paikallisesti Oulun seudulla.
Sirkka-Liisa Mikkonen
toimitusjohtaja
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AVOIN PÄIVÄKOTI KANGASPUISTO
(Valtatie 35)
Avoin päiväkoti tarjoaa kotihoidossa oleville lapsille ja heidän perheilleen
ohjattua ja monipuolista toimintaa.
Perhekerho Vipeltäjät 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
Perhekerho: juttu- ja leikkiseuraa, musiikki-, liikunta- ja askartelutuokioita lapsille ja vanhemmille.
Kerran kk:ssa vauvojen värikylpyä. Kangaspuiston päiväkodin teemat sekä perheiden toiveet huomioidaan 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 päivähoitohakemuksella. 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 Minna Sarpola, p. 044 703 5482
www.ouka.fi/sote/paivahoito

Tervetuloa Tuiran kirjastoon
Sijainti Tuiran torilla, Valtatie 47, 90500 Oulu
P. 08 55847424, tuira.kirjasto@ouka.fi
Aukioloajat: ma-ti 12–19, ke-pe 9–15
Aattopäivinä suljetaan viimeistään klo 17.
Kirjastoon on esteetön sisäänpääsy
ja siellä on myös asiakastietokoneita
sekä kopiokone.
www.ouka.fi/kirjasto
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Koko kansan puisto Kuusisaareen

Kissankoskenuoman erottama Kuusisaari on nousemassa uuteen loistoonsa kansanpuistona, joksi Alvar
Aalto jo 1940-luvulla alueen osoitti Koskikeskuksen suunnitelmissaan. Puiston
valmistuessa Kuusisaaren valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä päästään vaalimaan
myös Tuiran suuralueen asukkaiden
voimin ja alue toimii hallitusti myös isojen festivaalien tapahtumakenttänä.
Jo puretun tanssipaviljongin tilalle
rakentuu oululaisten harraste ja vapaaajanviettopaikka, joka tulee olemaan
aktiivisessa käytössä toivottavasti läpi
vuoden. Ison tapahtumakentän lisäksi
kansanpuistosta löytyy ”pumppaava”
pyöräilyrata, koripallokenttä, pelikenttä, frisbeegolfrata, hiekkaranta ja rantalentopalloalue. Puistossa voi viettää
aikaa kesäisin piknikillä ja kalastaen
saaren pohjoisrannan laitureilta. Kuntoilijoita palvelee valaistun polun lisäksi ulkokuntoilupaikka Toivoniemeen
johtavan sillan kupeessa.
Suunnitelmissa ei ole esitetty pysyviä saniteettitiloja, toivottavasti nekin
järjestyvät myöhemmin kaupunkilaisten käyttöön ja puisto säilyy siten miellyttävän siistinä.
Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja
Ympäristöpalveluista projektipäällikkö Mikko Ukkola kertoo rakentamisen
etenemisestä: ”Kuusisaaren puistoalueen rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Puuston poisto sekä

maanleikkaustyöt on pääosin tehty.
Tällä hetkellä työskennellään vielä vesihuollon ja sähkökaapelointien parissa.
Myös tapahtumakentän multauksia on
päästy aloittamaan.
Työt jatkuvat sääolosuhteista riippuen vielä marraskuussa, mutta sitten työt
keskeytetään talven ajaksi. Keväällä
työt käynnistetään taas uudelleen. Ensi
vuodelle jää vielä mm. viherrakentamista kuten nurmialueet ja puuston istutukset samoin kuin muut pintarakenteet.”
Kuusisaari on vielä työmaa-alue ja
siksi alue pidetäänkin suljettuna valmistumiseen saakka. Ukkolan mukaan
tavoitteena on, että loputkin työt valmistuvat loppukesästä 2017.
Kaikkien Tuiran suuralueen asukkai-

den kannattaakin käydä tutustumassa
entistä ehompaan Kuusisaareen heti
valmistumisen jälkeen ja ottaa puisto
päivittäiseen, aktiiviseen käyttöön. Tuleva kansanpuisto täydentää hienosti
upeaa Hartaanselän ympärille rakentuvaa ulkoilualuetta. Hartaanselän
ympäri kiertävä ulkoilureitti onkin yksi
Suomen kauneimmista kaupunkiympäristöistä.
Lisätietoa Kuusisaaren suunnitelmista
http://www.ouka.fi/oulu/uudistuva-oulu/kuusisaari
Anu Montin
Tuiran asukayhdistys ry:n
hallituksen jäsen
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Uusi OOKKO NÄÄ TUIRASTA -juttusarja

HANNA SARKKINEN
1. Koko nimesi?
Hanna Maria Katariina Sarkkinen
2. Minkä ikäinen olet?
28
3. Kuinka pitkä olet?
175 cm
4. Missä olet syntynyt?
OYS/Oulunsalo 18.04.1988
5. Missä ja mitkä koulut olet käynyt?
Olen käynyt peruskouluni Oulunsalossa, lukion Oulun lyseon
lukiossa ja maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa. Valmistuin
filosofian maisteriksi 2014, pääaineena aate- ja oppihistoria.
6. Mitä ammatteja olet hankkinut?
Filosofian maisterin tutkinnon, olen siis historioitsija. Kuitenkin opintoni ja sivuainevalintani suuntautuivat siten, että jos
en olisi kansanedustaja, tekisin todennäköisesti virkamiestai järjestöhallinnon ja johtamisen töitä.
7. Mikä oli lapsuuden toiveammatti?
Maanviljelijä.
8. Milloin lähdit politiikkaan mukaan?
Vajaa kymmenen vuotta sitten. Lähdin aluksi mukaan Vasemmistonuorten toimintaan ja sitten kunnallisvaaliehdokkaaksi kahdeksan vuotta sitten.
9. Syy, miksi lähdit politiikkaan mukaan?
Halusin parantaa maailman ja ihmiskunnan köyhyydestä, sodista, sairauksista, ympäristötuhoista ja tietämättömyydestä! Halusin lähteä omalta osaltani tekemään sitä parempaa
maailmaa, jonka halusin nähdä. Lähtökohtani politiikkaa
olivat siis melko idealistiset 
10. Mikä on työssäsi parasta?
Se, että joka päivä saa oppia uutta ja tavata mielenkiintoisia ihmisiä ja vierailla mielenkiintoisissa paikoissa. Jokainen päivä on
erilainen ja mielenkiintoinen. Myös se palkitsee, jos näkee jonkin myönteisen asian etenevän, jonka eteen on tehnyt töitä.
11. Mikä työssäsi on haastavinta?
Työmäärä on melkoinen ja Oulun ja Helsingin välillä reissaaminen on aika rasittavaa. Myös ilkeä palaute satuttaa. Tuntuu
myös pahalta seurata hallituksen harjoittavaa eriarvoisuutta
lisäävää politiikkaa. Mutta nämä ovat toisaalta ammatinvalintakysymyksiä ja tässä ammatissa pitää olla kova nahka.
12. Minkälainen on tyypillinen normaali työpäiväsi?
Normaalia työpäivää ei oikeastaan ole vaan jokainen päivä on
erilainen! Esimerkkipäivä voisi kuitenkin olla sellainen, että
aamulla on tapaaminen jonkin eturyhmän/järjestön edustajan kanssa liittyen pöydällä oleviin kysymyksiin, sitten puolil28

ta päivin on valiokunnan
kokous, sen jälkeen on
täysistunto, sen jälkeen
illalla on jokin keskustelutilaisuus, jossa pidän
puheenvuoron. Kaikissa
väleissä sitten luetaan
iso määrä sähköposteja
ja vastataan puhelimeen
sekä
valmistaudutaan
seuraavan päivän kokouksiin ja tilaisuuksiin.
Yritän aamulla ennen työpäivää tai illalla työpäivän jälkeen
keritä liikkumaan, mutta koska päivät ovat pitkiä, niin se ei
aina onnistu.
13. Miten maailmaan saataisiin pysyvä rauha vai vaatisiko se todellisen ihmeteon?
Ei se ihmeitä vaatisi, vaan parempaa politiikkaa. Ihmisten ja
kansakuntien pitäisi lopettaa vihamielinen suhtautuminen
toisiin ihmisiin ja panostaa enemmän kohtaamiseen, neuvotteluun ja yhteisymmärrykseen kuin uhitteluun ja asevarusteluun. Rauha vaatisi erityisesti suurten maiden politiikan
ja asenteen muutosta.
14. Jos et olisi kansanedustaja, mikä olisit?
Varmaakin virkamies tai töissä jossain järjestössä. Saattaisin
myös olla töissä ulkomailla, ulkoministeriön, EU:n tai YK:n
palveluksessa.
15. Mistä asioista iloitset päivittäin?
Ihanista ihmisistä, kauniista maisemista, hyvästä ruuasta, hikisestä liikunnasta, terveydestä ja elossa olemisesta.
16. Mitkä asiat huolestuttavat sinua jopa päivittäin?
Maailman sodat ja inhimillinen kärsimys ahdistaa paljon. Myös
tekemättömät työt ja riittämättömyyden tunne painaa usein.
17. Kenet haluaisit tavata ja miksi?
Olisi mielenkiintoista tavata joku keskiajalla elänyt ihminen
ja kysellä häneltä hänen maailmankuvastaan.
18. Näetkö itsesi vielä kansanedustajana 20 vuoden päästä?
En usko enkä toivo olevani kansanedustaja 20 vuoden kuluttua. Kaipaan elämään uusia haasteita ja tehtäviä.
19. Minkälaisella autolla ajat?
En omista autoa mutta ajelen välillä äidin nissanilla.
20. Miten asut (talomuoto)?
Kerrostalossa.
21. Miten ’lataat akkuja’; mitä harrastat vapaa-ajallasi?
Liikunta on parasta akkujenlataamista.
22. Miten liikut, kuntoilet?

Teen kaikenlaista: juoksen, käyn salilla, jumppaan, kävelen
työmatkat, nousen portaat… aloitin juuri uuden liikuntaharrastuksen, kuntonyrkkeilyn.

ja nyt mää en liioittele yhtään! Ihmisen pitää vahvuuksiensa
lisäksi kyetä tunnistamaan ja tunnustamaan heikkoutensa ja
laulaminen on mun akilleen kantapää :DD

23. Mitä kirjoja luet?
Luen liian vähän, mutta paljon tulee luettua suomalaisten
naiskirjailijoiden tuotantoa.

31. Mikä Oulussa on parasta?
Suistoalue! Rakastan suistossa ja joenrannassa liikkumista.

24. Mitä perheeseesi kuuluu?
Lapsuuden perheeni, kissani ja ystäväni. Asun Oulussa kimppakämpässä isoveljeni kanssa.
25. Minkä matkan olet viimeksi tehnyt?
Olin työmatkalla Romaniassa.
26. Minne haluaisit matkustaa?
Haluaisin käydä Afrikassa ja minulla onkin tulossa työmatka
Tansaniaan, odotan sitä innolla.
27. Mikä on elämäsi suurin saavutus?
Kansanedustajaksi valinta! Myös maisteriksi valmistuminen
oli iso saavutus.
28. Mikä on elämäsi suurin pettymys?
Se liittyy henkilökohtaiseen elämään enkä käy sitä tässä
avaamaan.
29. Tulevaisuutesi suurin haave tai unelma?
Toivon, että kuolinvuoteella minun ei tarvitse katua tekemättä jääneitä asioita.
30. Tiedätkö missä ’vaalissa’ jokaisella on äänioikeus? :)
?? (toim. KARAOKE) En missään nimessä harrasta karaokea!
Oon MAAILMAN huonoin (tai ainakin top10 huonoin) laulaja!

32. Mitä Tuirasta kaipaat?
Urbaania meininkiä, rentoa ja moni-ilmeistä porukkaa, hyviä
palveluita, hyviä lenkkimaastoja.
33. Mitä lopuksi haluat sanoa Tuiran kuohut -aluelehden
lukijoille?
Tuira on Oulun paras asuinalue, älkää uskoko jos joku muuta
väittää! Olen asunut monella alueella, joten tästä mulla on
vankka mielipide :D
34. Mitä haluat sanoa tämän päivän nuorille?
Uskokaa itseenne, kokeilkaa, uskaltakaa, välittäkää, nostakaa kaveri ylös jos hän kaatuu. Muistakaa, että vaikka asiat
tuntuisivat nyt menevän huonosti, niin teillä on koko elämä
vielä edessänne!
35. Minkä neuvon antaisit nuorille, jotka haluaisivat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin?
Ota asioista selvää, älä usko kuulopuheisiin tai mainoslauseisiin.
Ole rohkea, sano mielipiteesi ja lähde mukaan vaikuttamaan.
36. Kuvaile itseäsi 3 sanalla?
Joku muu on ehkä parempi kuvailemaan minua, sillä itseään
on ihmisen niin vaikea nähdä rehellisesti.
Haastattelijana
Pekka Määttä

Tupataulun synty
Tupataulun tarve alkoi siitä kokemuksesta ja huomiosta, että asuinympäristömme kansainvälistyessä kovaa vauhtia tarvitsemme asukastuvallemme yhteisiä pelisääntöjä, jotta meillä kaikilla olisi täällä yhdessä hyvä olla ja toimia.
Kulttuurien kirjo on nähtävissä jo tuvallakin; tuvan työntekijöissä ja asiakkaissa
on useita eri kansallisuuksia.
Yhteisiä sääntöjä pohtiessamme saimme ajatuksen huoneentaulusta, johon
koottaisiin niitä tärkeitä arvoja, joiden haluamme näkyvän päivittäisessä toiminnassamme asukastuvalla. Eräässä kevään virkistystilaisuudessa sitten me
tuvan työntekijät ja asukasyhdistyksen hallituksen jäsenet sekä vapaaehtoistyöntekijät aloimme ideoida tupataulua. Ruokailun ohessa kiersi paperi, johon
jokainen tilaisuuden osallistuja sai kirjoittaa tärkeinä pitämiään asioita. Niistä
syntyikin lista, josta tupataulu alkoi hahmottua asiakkaittemme ja työntekijöittemme yhteistyön punaiseksi langaksi. Toivomme että Tuiran asukastupa tunnetaan tupataulun viimeisimmästä lauseesta: ”Suvaitsen Juuri Sinua”.
Merja Kivimaa ja Pekka Määttä
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TUIRAN S-MARKET JUHLII
1-VUOTISSYNTYMÄPÄIVIÄ
Pe 9.12. klo 10-18

Kakkukahvit
Joulubingo tasatunnein

La 10.12. klo 10-16

Joulutorttuja ja kahvia
Joulupukki paikalla

Maistatuksia ja arvontaa.

Tervetuloa juhlimaan synttäreitä!
S-market Tuira
ma-la 7 - 23
su 9 - 23
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Lääkäri
kotikulmillasi

Lääkärikäynti 55 €

(josta omavastuu
46 €, EI toimistomaksua)

TUIRA/ Caritas Matriiti/ Valtatie 37
PUOLIVÄLINKANGAS/
Metsolan Kartano/ Mielikintie 8
OULUNSALO/ Kauppiaantie 1

www.caritaslaiset.fi

Varaa aika 044 762 0001

Palvelumme on kaikille avointa. Tervetuloa!
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