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Kuulumiset
Etäporinoiden aluksi kuulimme osallistujien esittelyt ja kuulumisia. Oulun alueella on koululaisilla
ollut verrattain hyvä tilanne, kun koronarajoituksista huolimatta oppilailla on säilynyt lähiopetus.
Nuorisotilojen aukeaminen nähdään positiivisena asiana.
Koulujen pihojen suunnittelua on viety eteenpäin muutamalla koululla. Rahoitusvaihtoehtoja
etsitään erityisesti nuorten toivomille skeittiparkeille omalle koululle ja Haukiputaalla myös
alueellisesti. Viime vuonna osallistuvan budjetoinnin kautta toteutettiin pieni skeittiparkki
Oulunsaloon, tästä hankkeesta kannustetaan kyselemään lisätietoa oman hankkeen
toteutuksessa.
Haukiputaan alueen toimijat ovat aloittaneet nuorille suunnatun The Tapahtuman suunnittelun.
Tapahtuma aiotaan järjestää 28.8. Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori on selventänyt ohjetta
liittyen alueellisen toimintarahan käyttöön yhteisissä tapahtumissa. Yksittäiset toimijat, jotka ovat
saaneet alueellista toimintarahaa, voivat osallistua yhteisesti järjestettäviin tapahtumiin.
Tapahtumassa tulee toimijalla olla oma erillinen osio, esim toimintapiste, johon avustuksen käyttö
ja raportointi kohdistuu. Tapahtuman yhteiseen kassaan avustusta ei saa yhdistää.
Lasten oikeuksien tapahtuman suunnittelu on käynnistymässä. kOuluvanhemmat harkitsevat
osallistumista tapahtumaan. Lasten oikeuksien viikkoa vietetään tänä vuonna 15.-21.11.2021
teemalla Mulla on väliä, sulla on väliä!
Keskustelimme, että levottomuus on lisääntynyt Oulun alueella, mikä näkyy osin jopa nuorten
jengiytymisenä. Feikkitappeluista tehdään väkivaltavideoita, joita editoimisen jälkeen levitetään
snapchatin kautta. Nuuskan käyttö ja siihen liittyvä myynti jopa alakouluikäisille jatkaa kasvuaan.
Uutena ilmiönä on esiintynyt käytettyjen nuuskapussien keräämistä ja uudelleen käyttöä. Myös
kannabiskoira vierailee osalla kouluista säännöllisesti.
Kävimme lyhyesti läpi kOuluvanhempien tiimiesittelyt, joita tullaan näkemään vielä yhdistyksen
somejulkaisuissa. Kannustamme kaikkia alueen vanhempia tulemaan mukaan toimintaan omien
kiinnostuksen kohteiden, osaamisen ja resurssien mukaan. Yhdessä olemme enemmän!

Parasta Lapsille ry
Parasta Lapsille ry:n toiminnan koordinaattori Milla Kouri kävi esittelemässä yhdistyksen toimintaa.
Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö. Se tarjoaa
leiritoimintaa lapsille ja perheille tukien ja vahvistaen näin lasten ja perheiden hyvinvointia.
Veikkaus tukee yhdistyksen toimintaa.
Leirejä järjestetään kesällä ja viikonlopputoimintana. Haukiputaan Koivuhaassa on tänä kesänä
seitsemän lastenleiriä ja kaksi perheleiriä. Perheleirille valitaan kahdeksan perhettä. Leireillä
tärkeintä on mielekäs yhdessä tekeminen ja ryhmäytyminen. Kesän leireille on haku auki,
hakemuksissa huomioidaan taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset asiat. Järjestökokeiluna on
ollut toimintaa yksinhuoltajaperheille sekä vankien perheille. Musiikkiaiheinen leiri musiikkiopiston
kanssa toteutettuna yhteistyönä on suunnitteilla. kOuluvanhempien ehdotuksena on järjestää
erityislapsille ja erityislapsiperheille oma leiri.
Parasta Lapsille ry toivoo yhdistyksen tietoisuuden lisäämistä niin asiakasperheille kuin leirien
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille turvallisille aikuisille.
Lisätietoa: Parasta Lapsille ry: https://www.parastalapsille.fi/ ja Milla Kourin etäporinoissa esittämät
diat .

Kuntavaalit 2021 - kOuluvanhemmat
Päätimme illan keskustelemalla ja työstämällä linjauksia liittyen kOuluvanhempien ajamiin
kuntavaaliteemoihin kevään kuntavaaleissa. Kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 26.5. 8.6.2021, ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.
Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tilanne on yhdistyksen vuosikokouksessa pyydetty
huomioimaan kuntavaaleissa. Muita kOuluvanhempien vaikuttamistoimikunnassa mietittyjä
teemoja ovat lasten yhdenvertaisuus oppimiseen sekä perheiden yhdenvertaisuus
kasvatuskumppanuudessa ja osallisuudessa.
Keskustelimme, että kOuluvanhempien tavoitteena omien tai muiden teemojen esille tuomisessa
on opastaa ehdokkaita kOuluvanhempien kannalta tärkeiden teemojen esille tuomiseen omassa
vaalityössään. Totesimme, että suurimmalle osalle kOuluvanhempien aktiiveista kuntavaaleissa
vaikuttaminen on uusi. Omiksi teemoiksi voisimme valita mahdollisimman konkreettiset 3-5
teemaa. Toimintamuodoiksi mietimme teemojen esille tuominen mielipidekirjoituksena paikallisessa
lehdistössä sekä oman viestinnässä. Voisimme myös viedä teemat puolueisiin ehdokkaille
jaettavaksi sekä tuoda esiin niitä kannattavia ehdokkaita. Resurssien mukaan voisimme osallistua
mahdollisesti jonkin muun tahon järjestämään vaalipaneeliin yhteistyössä. Vaalien jälkeen
voisimme etsiä valtuutetuista kummivaltuutetut, joiden kanssa tekisimme yhteistyötä
valtuustokaudella sitoutumatta mihinkään puolueeseen.

Linkkejä/vinkkejä
kOuluvanhempien uutiskirje, kevät 2021
● https://www.kouluvanhemmat.fi/uutiset/uutiskirje-kevat-2021/

Osallistuva budjetointi, ideointi avautuu 26.4.

●

https://www.ouka.fi/osallistuva-budjetointi

Lasten oikeuksien viikko 2021

●

https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/

Valmiita kuntavaaliteemoja ja teesejä

●
●
●
●

https://vanhempainliitto.fi/2021/01/12/kuntavaalit/
https://www.lskl.fi/lehdistotiedotteet/anna-aani-lapselle-lapsista-huolehtiminen-on-kunta
vaalien-2021-tarkein-teema/
https://monimuotoisetperheet.fi/perhepolitiikka/kuntavaalitavoitteet-2021/
https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kuntavaalit-2021/

