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1. Asukasyhdistys asukkaiden vaikutuskanavana 
 

Lintulammen asukasyhdistys ry hyväksyttiin Oulun kaupungin tukemaksi lähidemokratiaorganisaatioksi 
22.4.1986. Asukastupatoiminta aloitettiin 7.11.1997, eli marraskuussa juhlittiin matalankynnyksen 
toiminnan 24-vuotista taivalta. Höyhtyän Välke on suurin ja toiseksi vanhin Oulun asukastuvista. 
 
Höyhtyän Välkkeen asukkaiden olohuonetoiminnasta vastaa asukasyhdistys yhdessä Oulun kaupungin 
kanssa. Asukasyhdistyksen vastuulla on toiminnan suunnittelu, toteuttaminen sekä työntekijöiden 
palkkaaminen. Oulun kaupunki tarjoaa toiminnalle puitteet, vastaa tilavuokrista sekä tukee toimintaa 
toiminta-avustuksin. 
 
Lintulammen asukasyhdistyksen perustoiminta-alueena on Höyhtyä, Lintula, Mäntylä ja Nokela. 
Asukastupien karsimisen takia toiminta ulottuu myös Karjasillan, Kaukovainion, Hiirosen alueille. Koti- ja 
vammaispalvelun osalta toiminta-alue on laajempi kuin perustoiminta-alue. Vuonna 2021 tilastoituja 
käyntikertoja tuvalla, viriketoiminnassa ja tapahtumissa on 14 813. Lounasta tarjottiin 6 609 annosta. Ilta- 
ja viikonloppukäytössä Välkkeen tilat ovat olleet 81 kertaa. Tilaisuuksiin osallistujamäärät ovat vaihdelleet 
3-300 henkilöön. 
 
Lintulammen asukasyhdistys ry on yleishyödyllinen kolmannen sektorin toimija, jonka tarkoitus ei ole 
voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. Sen toiminta koostuu eri 
projekteista. Lintulammen asukasyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on koota 
asukkaat yhteistyöhön edistämään yleistä viihtyisyyttä, turvallisuutta ja asukkaiden hyvinvointia alueellaan, 
toimia alueen asiantuntijana, jäsentensä etujärjestönä ja edistää alueen kehittämistä sekä ehkäistä 
syrjäytymistä ja kehittää keinoja ikääntyvien, sairaiden ja vammaisten kotona asumisen tukemiseksi. 
 
Asukasyhdistys on toiminut aktiivisesti Höyhtyän suuralueen palvelukeskittymä Ratamon monialaisessa 
yhteistyöverkostossa toteuttaen Oulun kaupungin alueen asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista 
edistävää toimintaa ohjaavaa vuorovaikutussuunnitelmaa. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä myös muiden 
asukasyhdistysten/asukastupien kanssa enemmän arjen kohtaamisissa kuin aluetoimikuntien/hallitusten 
välistä. Yhdistys on järjestänyt voittoa tavoittelematonta kuntouttavaa työtoimintaa sekä monipuolista 
työllistämistä yhdistyksen toiminnassa. 
 
Järjestöjen mahdollisuus rakentaa työllistymispolkuja pitkäaikaistyöttömille on yhdistyksen toiminnan 
keskiössä.  
 
Aluetoimikunnan alaisuuteen aiemmin perustettujen alatyöryhmien työ toimi v. 2020 käytännössä niin, 
että lapsiperheiden kehittämisryhmä toteutui Ratamon kautta, jossa etsittiin yhteistyön muotoja ja 
konkretiaa. Yhteinen ymmärrys alueellisesta kehittämisestä ja  hyvinvointitiedon hyödyntämisestä siinä on 
vahvistunut. Ikäihmisten kehittämistyöryhmä on kokoontunut 3 kertaa ja sen työtä on jäsentänyt Oulun 
kaupungin ikääntymispoliittisen ohjelman 2021-2030 suunnittelu ja sen toimenpiteitä ryhdytään 
jalkauttamaan alueelle. Korona-epidemia on jarruttanut yhteistyötä kaikilla sektoreilla.  
 

2. Aluetoimikunta 
 
Yhdistyksen toiminnan kaikesta päätöksenteosta ja taloushallinnosta vastaa sen hallitus, aluetoimikunta, 
yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti sekä yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion 
puitteissa. Siihen kuuluu yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä ja 3 varajäsentä, 
jotka kaikki toimivat vapaaehtoisesti. Aluetoimikunta valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä 
vuosikokouksessa ja sen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Aluetoimikunta hoitaa yhdistyksen 
taloutta ja hallintoa ja vahvistaa kalenterivuosittain yhdistyksen vuosikertomuksen ja talousarvion. 
 
 
Asukasyhdistys piti sääntömääräisen vuosikokouksensa 23.3.2021 
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Sääntömääräisessä vuosikokouksessa valittiin aluetoimikunta, jonka jäsenet edustavat kaikkia asuinalueita. 
Aluetoimikunta piti toimintakauden aikana  kokousta, joista kaikki ovat olleet päätösvaltaisia. Sen 
kokoonpano on toimintavuoden 2021 ajan ollut seuraavanlainen: 
 
Varsinaiset jäsenet: 

● Tuija Pohjola, puheenjohtaja 
● Antti Putkonen, varapuheenjohtaja 
● Jaana Utriainen, rahastonhoitaja 
● Ulla Kaislaranta, kulttuurivastaava 
● Risto Örling 
● Päivi Pesola 
● Taina Linna  

 
Varajäsenet:                    

● Seija Lepistö 
● Pasi Laitio 
● Minna Hälikkä 

 

3. Henkilöstö 

Vuonna 2021 yhdistyksellä oli töissä yhteensä 159 palkallista työntekijää ja 41 kesätyösetelinuorta. 
Palkatun henkilöstön lisäksi yhdistyksessä on työskennellyt henkilöitä työkokeilussa, kuntouttavassa 
työtoiminnassa, ja työharjoittelussa.  

Palkatut työntekijät olivat projektityöntekijöitä, palkkatuettuja työntekijöitä, yhdistyksen omalla 
rahoituksella palkattuja tai palkkatuetussa oppisopimustyösuhteessa olevia. Projektityöntekijöiden 
palkkakustannukset on saatu osittain ELY-keskukselta ja Oulun kaupungin projektitukena. Palkkatuki tulee 
TE-palveluiden kautta. Lisäksi Oulun kaupunki on maksanut ns. kuntalisää ja oppilaitokset 
oppisopimuskorvausta.  

STEA:n rahoituksella on palkattu kahden työntekijän vuosityöpanos sekä tuntityöntekijöitä ryhmien 
ohjaukseen. 

Asukasyhdistys toteutti syksyn aikana koko henkilöstölle suunnatun työtyytyväisyyskyselyn. Kysely 
kohdennettiin työpisteen, Välke/Hanketalo mukaan. Työpisteen lisäksi, muotoilussa huomioitiin myös eri 
kohderyhmät kuten kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa/harjoittelussa olevat henkilöt. Jokaisen 
vastaajaryhmän lähiesimies/ohjaaja kävi läpi saadut tulokset työyhteisössään/ryhmässään. Yhteisiksi 
painopisteiksi muodostuivat yhteistyön, toiminnan, tilojen käytön ja perehdytyksen kehittäminen sekä 
jaksamisen tukeminen. Tavoitteeksi asetettiin kyselyn tuloksina henkilöstön näkökulmasta esille nousevien 
työhyvinvointia tukevien ja edistävien toimenpiteiden käynnistäminen sekä toteuttamisen seuranta. 

 

4. Talous 

Yhdistyksen menot vuodelle 2021 olivat talousarvioissa 2 070 734,30 euroa, joita oli suunniteltu katettavan 
asiakasmaksuilla noin 2,1%, avustuksilla 15,7%, oppisopimuskorvauksilla 2,4%, koulutusyhteistyösopimus 
tuotoilla 13,8%, projektituilla 21,8%, työmarkkina- ja työllistämistuilla (myös kaupungin kuntalisät) noin 
43,5%, kumppanuussopimuksilla 0,5% ja muilla tuotoilla 0,2%. 

Talousarvio toteutui seuraavasti: menot 2 012 505,91 euroa ja tulot 2 080 935,49 euroa. 

Tuloista oli asiakasmaksuja 3,5%, avustuksia 15,3%,  oppisopimuskorvauksia 2,5%, 
koulutusyhteistyösopimustuottoja 12,3%, projektituloja 22%,  työmarkkina- ja työllistämistukia (myös 
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kaupungin kuntalisät) noin 41,6 %, kumppanuussopimuksilla 2,1% ja muilla tuotoilla 0,6%. Toteutuneista 
menoista henkilöstökulujen osuus oli 1 870 203,82 euroa eli 92,9%.  

Tilikauden tulos oli 68 429,58 euroa. Tilikauden tulos oli edellisen vuoden tapaan ylijäämäinen, vaikka 
tilikausi oli edelleen poikkeuksellinen koronavirus-pandemiasta johtuen. Tilikauden aikana jouduttiin 
muuttamaan toimintatapoja asetettujen pakotteiden mukaan ja niiden ennustettavuus tuloksen sekä 
talousarvion kannalta oli haastavaa, kuten aiemmalla tilikaudella. 

5. Asukkaiden olohuone 
 
Höyhtyän Välkkeen tilojen käyttömahdollisuudet on hyödynnetty tarkoin, tavoitteena mahdollisimman 
monipuolisen toiminnan tarjoaminen eri ikä- ja kohderyhmille. Asukastuvan aukioloaikojen ulkopuolella 
tiloja on tarjottu ja hyödynnetty asukkaiden, yhteistyökumppanien ja yhdistystoimijoiden toimintaan. 
Välkkeessä toimiva terveydenhoitajan vastaanotto on ollut suljettuna Korona-epidemian ajan keväästä 
2020 alkaen, jolloin kaupungin henkilöstö siirrettiin epidemian hoitotehtäviin toisaalle. 
 
Höyhtyän Välkkeen tiloissa on ollut 81 kertaa eri ilta- ja viikonloppukäyttäjiä alueen asukkaista taloyhtiöihin: 
esimerkiksi ristiäisiä, syntymäpäiviä, taloyhtiöiden kokouksia, AA-kerhoja, numismaatikkoja, 
tukiviittomakursseja. 

Koronavirus-pandemian alkaessa keväällä toteutettiin huolisoittorinki Höyhtyän ja Kaukovainion 

suuralueitten ikäihmisille, jonka jälkeen käynnistettiin kotiapupalvelu. Välkkeellä on jatkettu 

kotiapupalvelun loputtua joillekin asiakkaille kauppa-apua, jotka eivät itse voi tai pysty hoitamaan kauppa- 

tai apteekkiasiointia. 

Asukkaille on toimitettiin myös ylijäämäruokaa sekä Välkkeellä vapaaehtoisten pakkaamia EU-

ruokakasseja. Ruokakasseja jaettiin yhteistyössä myös seurakunnan diakoniatyön kanssa. Ylijäämäruoan 

jakamisen, ohjeistusten sekä logistiikan osalta yhteistyötahona on ollut myös Oulun kaupunki. Korona-ajan 

toiminta nivoutui Oukan koordinoimaan Oulu-aputoimintaan, joka käynnistettiin ja kehitettiin epidemian 

ensi kuukausina. 

5.1. Lounasruokailu ja ravitsemus 

Lounasruokailu on Höyhtyän Välkkeen tavaramerkki ja tärkein yksittäinen toimintamuoto. Lounasta 
tarjoiltiin jokaisena arkipäivänä, paitsi Korona-sulun aikana, jolloin tupa oli täysin suljettu. Lounasta myytiin 
ovelta kotipakettina 1.1.2021-13.4.2021. 
Kesäkuun alusta Välkkeelle lounastoimintaan otettiin käyttöön maksupääte korttimaksua varten. 
Ruokailijoita kävi päivittäin 20-60. Tarjottujen ruoka-annosten määrä oli 6 609, joista maanantaisin ja 
perjantaisin tarjottavien työttömien 3 euron lounaita on ollut 503. 
 

5.2. Tietotyötoritoiminta 
 
Höyhtyän Välkkeen kävijöiden käytössä on kaksi tietokonetta, avoin PanOulu -verkkoyhteys ja tulostin. 
Koneiden käyttö on asiakkaille maksutonta, tulosteista peritään omakustannushinta. Opastusta ja ohjausta 
tietotekniikkaa koskevissa ongelmissa ovat asukastuvalla auttaneet yhdistyksen työntekijät. 
Kävijät ovat käyttäneet koneita netissä surffailun ohella muun muassa pankkipalveluihin ja viranomaisille 
tarvittavien asiakirjojen tulostamiseen. Asiakaskoneilla oli vuoden 2021 aikana 942 käyttäjää. 
 
 
 

5.3. Stea-toiminta  
 



 

6(25) 
 

Stea-rahoitukseen kuuluvaa toimintaa on jäsennetty Välkeellä. Sen tavoitteet kohdistuvat matalan 

kynnyksen kohtaamiseen, osallisuuden lisäämiseen ja toimijuuden vahvistamiseen kaikissa ikäryhmissä. 

Tavoitteiksi vuodelle 2021 oli asetettu a. Alueen ikäihmisten kokemuksellisen yksinäisyyden ja 

turvattomuuden ennaltaehkäisy ja vähentäminen ja toimintakyvyn sekä osallisuuden tukeminen 

yhteisötoiminnan menetelmin. b.Mahdollistaa ja osallistaa alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden tasa-

arvoinen osallistuminen omassa lähiympäristössä toteutuvaan  vapaa-ajan toimintaan.  

c. Syrjäytymisuhassa olevien työikäisten merkityksellisen elämän vahvistuminen ja tukeminen omanlaisen 

elämänpolun muodostamisessa. Toimijan pitkä kokemus sekä moniammatillinen laaja-alainen 

verkostoyhteistyö eri organisaatioiden kanssa edistävät toimintojen ja tuotosten aikaansaamista.  

Toimintaan on kuulunut Välkkeen olohuone ryhmineen. Vakiintuneita ohjattuja ja suosittuja ryhmiä olivat 

bingo, tietovisa ja laulukööri. Lisäksi ryhmiä, joiden aiheina vaihtuvia teemoja taide-, liikunta-, hyvinvointi-

, talouden hallinta, kansalaisosallisuus ja -vaikuttaminen. Yhteistyössä eri järjestötoimijoiden, julkisen 

sektorin ja oppilaitosten kanssa on järjestetty pop up -tyyppistä toimintaa, kuten Hyvän Mielen talon 

kokemuspuheenvuorot. Lasten, nuorten ja perheiden toiminta: Karjasillan seurakunnan järjestämä 

alakouluikäisten muskari kokoontui Välkkeellä perjantaisin 27.8.2021 alkaen. Nuoret toteuttivat 

yhteistyössä ostoskeksen yrittäjien (Bar Lumo ja Powergrip) kanssa ympäristötaideprojekteina Höyhtyän 

ostarin penkkien  ja seinien maalauksia. Terho Saari osallistui myös tarvikkeiden rahoitukseen  

yksityishenkilönä.  Myös Lintulammenpuistoon maalattiin nuorten toimesta penkkejä lenkkipolun varrelle 

alueen asukkaiden käyttöön. Tavoitteena oli yhteiskehittää toimintatapoja, jotka tukevat asukkaiden, 

erityisesti lasten ja nuorten sekä ikäihmisten turvallista ja hyvää arkea. Työ perustuu kerättyyn alueelliseen 

hyvinvointitietoon ja siitä nostettuihin kehittämiskohteisiin. Olemme toimineet aktiivisesti Ikävoimainen 

Höyhtyä -verkostossa. Tavoitteena oli lisätä matalankynnyksen kohtaamisia, tukea toimintakykyä mm. 

elintapaohjauksen ja liikunnan kautta sekä saada arjesta toimiva, kehittää osaamista ja tutkimusyhteistyötä 

oppilaitosten kanssa. Toimivaa arkea edistetään osa-alueilla: kulttuuri, digiosaaminen, omaishoitajuus, 

vapaaehtoistyö ja kokemusasiantuntijat/vertaistuki. Turvallisuuskävelyillä osallistettiin alueen asukkaita 

kehittämään turvallisempaa asuinympäristöä. Välkkeen osuus oli mallintaa asukastoiminnan roolia ko. 

työssä. Vuoden mittaan järjestettiin runsaasti  yhteisöllisyyttä luovia ja vahvistavia tapahtumia. 

Kotipesä-toimintaa järjestettiin Mäntylä-Snellmanin päiväkodin tiloissa. Kotipesä-toiminnan tavoitteena oli 

tarjota alueen ikäihmisille mahdollisuutta tavata toisiaan olohuone-tyyppisessä matalan kynnyksen 

vapaamuotoisessa toiminnassa, jonne on helppo tulla ja jossa osallistujat suunnittelevat toiminnan sisällön 

yhdessä työntekijöiden kanssa. Toiminnan keskeisin kohderyhmänä olivat yli 80-vuotiaat kotona asuvat 

ikäihmiset, joilla on vähän sosiaalisia kontakteja ja joiden mielialaa ja toimintakykyä yksinäisyys laskee. 

Mäntylän ikäihmiset tulivat jalkaisin ja/tai saatettuna kotipesälle, jolloin kynnys lähteä toimintaan oli 

mahdollisimman pieni. Kohderyhmän löytämisessä ja toiminnasta tiedottamisessa hyödynnettiin 

ikäihmisten alueellisia verkostoja. 

 
 
 
 

5.4. Asukasyhdistyksen liikunta- ja virikekerhot 
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5.4.1 Liikuntakerhot 
Lintulammen asukasyhdistys järjestää ja tukee erilaisia maksuttomia matalan kynnyksen liikuntakerhoja 
sekä -tapahtumia. Lähiliikunta on asukasyhdistykselle toiminnan tärkeä osa-alue. 
 
Liikuntakerhot jatkuivat myös vuodella 2021 koronarajoitustoimien puitteissa. Samoin jatkuivat 
perheliikuntakerhot maanantaisin Mäntylän päiväkodilla ja torstaisin Lintulammen koululla.  
 
Palloilukerho Lintulammen koululla 1. - 3. -luokkalaisille perjantaisin klo 14-15, kevään ajan. 
Lintulammen koululla tehtiin kartoitus oppilaille mitä koulun jälkeistä toimintaa oppilaat toivovat. 
Yksi iso toive oppilailla oli palloilukerho. Kerho käynnistettiin helmikuussa 2021 ja oppilaat ovat 
olleet innoissaan toiminnan aloittamisesta. Olemme harrastaneet kerhossa palloilulajeja 
monipuolisesti ja osallistujat ovat myös sitoutuneet kerhoon hyvin. 
 
Move it! -liikuntakerho 5-luokkalaisille Lintulammen koululla torstaisin klo 14-15 

- keskimäärin 15 oppilasta/kerta 
Liikuntakerho on toiminut erittäin hyvin ja oppilaat ovat olleet innostuneita ja aktiivisia, myös 
poissaoloista on ilmoitettu eli sitoutuminen kerhoon on ollut oppilailla 100%. Liikuntakerhossa on 
käynyt pääasiassa poikia, tyttöjä mukana on ollut vain kaksi aktiivista. Oppilaiden liikunnalliset 
taidot ovat kehittyneet ja oppilaat ovat oppineet toimimaan joukkueena ja yhteistyö muiden kanssa 
on parantunut. Kerho on jatkunut syksyllä 2021 ja jatkuu kevääseen 2022. 
 
Move it! -liikuntakerho 6-luokkalaisille Lintulammen koululla keskiviikkoisin klo 14-15. Ryhmä muuttui 
kesän jälkeen pidettäväksi tiistaisin klo 15-16. 

- Keväällä keskimäärin 15 / kerho 
- Syksyllä osallistujia on ollut keskimäärin 20 / kerho 

Oppilaiden toiveesta Move it! -liikuntakerhoa jatkettiin myös kuudennelle luokalle. Oppilaat ovat 
käyneet kerhossa edelleen aktiivisesti ja olleet innoissaan kerhon jatkumisesta. 
Ensi lukukaudella on tavoitteena jatkaa kerhon toimintaa myös seitsemännelle luokalle yhteistyössä Oulun 
kaupungin liikuntapalveluiden nuorten action -liikunnan parissa.  
 
Move it! -liikuntakerho 7.-luokkalaisille Pohjankartanon koululla 14.45-16, aloitus syksyllä. 

- keskimäärin 5 oppilasta / kerho 
Osallistujien vähyyttä selittää osin, että joillekin oppilaille ajankohta on ollut liian myöhäinen. Tiedotusta 
kerhosta on kuitenkin tehty ohjaajan toimesta aktiivisesti. Vähäisestä osallistujamäärästä huolimatta 
paikalla päässeet ovat olleet kerhosta innoissaan. 
 
Liikuntakerho Lintulammen asukasyhdistyksen lasten -ilo kerho tiistaisin klo 13-14, ryhmä toimi vain 
kevään ajan. 

- keskimäärin 10 lasta/kerho 
Kerhossa on ollut mukana eri-ikäisiä lapsia (ikähaitari 8-11 vuotta). Ohjaaminen on ollut hieman 
haasteellisempaa tässä ryhmässä, mutta lapset rauhoittuneet, kun pelit on saatu aloitettua, 
pelaaminen sujunut ja lapset olleet innostuneita. Liikunta on ollut monipuolista temppuradasta 
luisteluun. 
 
Perheliikuntaryhmä Mäntylän päiväkodilla maanantaisin sekä torstaisin klo 17.30 - 19.00 kevään ajan. 
Syksyksi ryhmän torstain aika siirtyi Lintulammen koululla pidettäväksi. 

- keskimäärin 15 lasta ja heidän vanhempiaan/kerho 
Lapsia vanhempineen on käynyt todella hyvin, ikähaitari on ollut laaja eli puolivuotiaasta vauvasta 
11-vuotiaisiin. Ohjaajan tehtävänä on ollut valmistella ennen kerhon alkua tilaan liikuntarata, 
vastaanottanut tulijat sekä esitellyt tilat uusille tulijoille. Kerhon aluksi lapset ovat liikkuneet 
vanhempiensa kanssa ja lopuksi on ollut ohjattu loppuverryttely hetki. Tästä ohjatusta hetkestä ovat 
kaikki tykänneet kovasti. 2021 helmikuussa kerho käynnistettiin rajoitusten vuoksi niin että 
vanhemmat eivät itse osallistu kerhoon vaan ilmoittava ohjaajalle lapsen osallistumisesta ja tuovat 
lapset kerhoon. 
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Perheliikuntaryhmä Lintulammen koululla torstaisin klo 16.30-18 
- keskimäärin 14 lasta ja heidän vanhempiaan / kerho 

Välituntiliikunnat Lintulammen koululla jatkuivat koulujen alettua syksyllä -21, jatkuu kevääseen -22 

- keskimäärin 24/oppilasta/kerta 

Välituntiliikunnassa oppilaat saavat purkaa ylimääräistä energiaa liikuntaan ja näin ollen tunnilla 
keskittyminen on parempaa. Liikuntaa olemme harrastaneet välitunnilla monipuolisesti ja oppilaat ovat 
osallistuneet innostuneesti toimintaan. 

Eskariliikunta Allinpuiston päiväkodilla tiistaisin klo 9 - 9:30 

- keskimäärin 20 lasta / kerta 

Esikouluikäisille lapsille on pidetty ulkona liikuntakertoja lähinnä leikin kautta. Toiminta on ollut 
monipuolista ja lapsia oikealla tavalla haastavaa. Lapset ovat olleet hyvin innostuneita. Aloitus syksyllä -21, 
jatkuu kevääseen -22. 
 
Eskariliikunta Mäntylän päiväkodilla perjantaisin klo 13 - 14 

- keskimäärin 15 lasta / kerta 

Esikouluikäisille lapsille pidettiin ulkona ja sisällä liikuntakertoja samalla kaavalla kuin Allinpuistossa. Aloitus 
syksyllä -21, jatkuu kevääseen -22. 

Kesäliikuntaryhmät:  

● Veturipuiston perhepuistojumppa tiistaisin (5 krt / 86 hlöä) 
● Sorsapuiston perhepuistojumppa torstaisin (5 krt / 84 hlöä) 
● Kaukovainio lastenliikunta torstaisin (5 krt / 52 hlöä) 
● Kaukovainion Kainuun leikkipuiston perhepuistojumppa tiistaisin (6 krt / 20 hlöä) 
● Kaakkuri perhepuistojumppa keskiviikkoisin (5 krt / 16 hlöä) 
● Kaakkuri lastenliikunta keskiviikkoisin (5 krt / 14 hlöä) 
● Kaakkuri perheliikunta keskiviikkoisin (5 krt / 7 hlöä) 

 
Kesäliikuntaan osallistui vuoden 2021 aikana 230 henkilöä. Ohjauskertoja on ollut 46.  

 

5.4.2 Virikekerhot 
Bingoa pelattiin keskiviikkoisin 28.4. - 23.6. ja kesätauon jälkeen 4.8. - 15.12. Bingokertoja oli vuoden 
mittaan 29, kävijöitä oli keskimäärin 14 osallistujaa / kerta. 

Laulukööri Ari Vaalamon johdolla kokoontui Välkkeellä torstaisin. Touko-kesäkuussa oli 5 ja elokuusta 
alkaen 18 kerhokertaa, lisäksi torstain 19.8. Laulukööri pidettiin samaan aikaan järjestetyllä Elotorilla. 
Elotorilla pidettyä Laulukööriä (60 osallistujaa) lukuun ottamatta keskimääräinen kävijäluku oli 11 
osallistujaa / kerta. 

Tietovisakonkari Eero Ylitalon vetämää perjantaista Välke-visaa pidettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 17 
kertaa (keväällä 9 ja syksyllä 8 kertaa). Lisäksi Välkkeen Hyvinvointiviikon aikana pe 12.11. pidettiin erillinen 
terveysasioihin keskittynyt visailu. Yhteensä vuoden 2021 aikana Välkevisaan osallistui arviolta 15 eri 
joukkuetta (joukkueen kokoonpano yksi tai kaksi henkilöä). 

Virikeryhmä Lähikuntouttaja-oppisopimustyöntekijöiden vetämänä Oulun palvelusäätiön Nummikadun 
palvelukeskuksessa perjantaisin 1x/viikossa syys-marraskuussa aiheina musiikki ja sen eri rytmit, erilaiset 
pelit, kuvataiteilua. 
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Ikäihmisten viriketoimintaan osallistuttiin seuraavasti: Kotipesä (449 käyntikertaa), Kädentaidot (466 
käyntikertaa) sekä Viriketoiminta (323 käyntikertaa). Kotipesä-toiminnan liikuntaryhmiin osallistujia oli 
seuraavasti: Hanhitie 460, Merikotkantie 978 sekä Lossikuja 520 osallistujaa.  

5.5 Iltapäivätoiminta  

Lintulammen asukasyhdistys ry siirtyi syksyllä 2021 Oulun kaupungin palveluntuottajaksi 
iltapäivätoimintaan.  IP-toiminta järjestetään kahdessa erillisessä toimitilassa, Höyhtyän Välkkeellä ja 
Lintulammen koulun tiloissa. Aloittaessamme iltapäivätoiminnan syksyllä, lapsia aloitti ryhmissä yhteensä 
44, jakautuen noin puoleksi toimipisteiden kesken. 

Iltapäivätoiminnan henkilökuntana toimii työntekijöitä, oppisopimusopiskelijoita, palkkatukityöntekijöitä 
sekä työkokeilijoita. 

Toimintasuunnitelma tehdään aina lukukausi kerrallaan, ja sinne on kirjattu tavoitteiden mukaan tehtävää 
toimintaa. Toimintasuunnitelmaa, kuukausittain vaihtuvia teemoja sekä viikko-ohjelmia on pystytty 
toteuttamaan hyvin, lasten toiveet huomioon ottaen. 

Lapset ovat olleet erityisen innoissaan retkistä, sisäliikunnasta salissa, elokuvista, suunnistuksesta ja 
leipomisesta. Suunniteltu uintireissu oli molemmissa ryhmissä onnistunut ja mieluinen. Lapset ovat käyneet 
paistamassa makkaraa ja kiertäneet lähiympäristössä erilaisia toimintapolkuja ja keränneet 
luonnonmateriaaleja askarteluihin. 

Iltapäiväkerho on  järjestänyt yhteisiä isoja tapahtumia kummankin ryhmän kesken: olympialaiset, 
halloween-juhlat sekä pikkujoulut. Tapahtuvat ovat lapsille todella odotettuja juttuja, ja ne ovat 
onnistuneet hienosti. 

Lapsia on pystytty ottamaan hyvin mukaan suunnitelmiin. Lapsilta on kyselty askarteluja, yhteisten hetkien 
tekemisiä, liikuntaleikkejä sekä välipalatoiveita. Lasten toiveita on toteutettu päivittäin esimerkiksi 
yhteisten ulkoleikkien kautta. Lisäksi joka päivä ulos mentäessä on aina yhteinen liikuntaleikki. 

Joka viikko on arvottu viikon lapsi, jonka toiveleikki toteutetaan seuraavalla viikolla sekä hän on saanut 
toivoa mieluisan värityskuvan itselleen.  Iltapäiväkerhon postilaatikko on ollut myös syksyn seinällä, johon 
on saanut laittaa toiveita, piirustuksia ja terveisiä. Tämän avulla olemme tukeneet lasten osallisuutta 
toimintaamme. 

Ohjaajien yhteistyö ja suunnitelmat on toteutettu viikoittaisissa palavereissa kummankin ryhmän ohjaajien 
kesken. Viikkopalaverissa on vaihdettu kuulumiset ryhmittäin sekä suunniteltu tulevaa viikko-ohjelmaa 
tarkemmin. 

Lapset ovat innokkaita ja osallistuvat mielellään niin suunnitteluun kuin tekemiseen, ja välillä lapset eivät 
haluaisi edes lähteä kotiin iltapäiväkerhosta, mikä kertoo tekemisen mielekkyydestä. Vanhemmilta on tullut 
myös paljon positiivista palautetta. Olemme myös tehneet syksyllä mielipidekyselyn vanhemmille ja sitä 
kautta kehittäneet toimintaamme mm. välipalan osalta. 

5.6. Kuntouttava työtoiminta 

 
Vuonna 2021 yhdistyksessä toimi neljä kuntouttavan työtoiminnan ryhmää: Hyvinvointia Lintulammelta, 
Luovasti Lintulammella, Kehittävä kuntouttava sekä Lasten ilo/Aktiivisesti yhdessä. Kullakin ryhmällä on 
omaa suunniteltua toimintaa, mutta vuoden aikana panostimme myös ryhmien yhteistyöhön ja yhteisiin 
tapahtumiin sekä projekteihin. 
 
Keskiviikkoisin on ryhmien yhteinen sisäliikuntapäivä Ouluhallilla, jossa pelaamme mm. pallopelejä. 
Ryhmäläisillä on myös kuntosalimahdollisuus, ja heillä on  mahdollista saada tähän yksilöllistä ohjausta. 
Keskiviikkoisin ryhmiin osallistujat ovat valmistaneet yhdessä terveellisen aamu- tai välipalan tuvalla. 
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Olemme erityisesti kevään, kesän ja syksyn aikana liikkuneet puistoissa, joissa on pelattu ulkopelejä, sekä 
vuoden ympäri ulkoilleet yhdessä lähialueilla.  Teemme myös lajikokeiluja, joissa otamme asiakkaiden 
toiveita huomioon. Huonon kelin sattuessa olemme pelanneet sisätiloissa lautapelejä ja käyneet museoissa 
sekä Tietomaassa.  
 
Asiakkaat ovat tulleet tutuiksi ryhmien välillä ja saaneet näin lisää sosiaalisia kontakteja ja kokemuksia. 
Ohjaajien tullessa kaikille tutuiksi heidän on myös ollut helppo lähteä kokeilemaan jonkun toisen ryhmän 
toimintaa. Meillä onkin vuoden aikana ollut useampi eri asiakas työtoiminnassa monessa eri ryhmässä. 
Pidemmät retket teemme myös aina kaikkien ryhmien kesken ja osallistumme yhdessä esimerkiksi 
hyvinvointiin liittyviin luentoihin ja kokemusasiantuntijoiden vierailuihin. 
Kaikilla ryhmillä on ollut myös mahdollista saada elintapaohjausta niin ryhmässä kuin yksityisesti, sekä 
osallistua InBody -mittauksiin Välkkeen hyvinvointiviikkojen yhteydessä, jotka ovat syksyllä sekä keväällä.  

Olemme tänä vuonna osallistuneet yhteisöllisiin projekteihin alueella. Asukasyhdistyksellä on 

Lintulammella teemapolkuja ja tapahtumia vuoden ympäri alueen asukkaille; esimerkkinä joulupolku, 

lumotapahtuma, erilaiset lasten urheilukisat ja kesäjuhlat. Olemme miettineet varsinkin teemapolkuihin 

yhdessä sisältöä, askarrelleet ja osallistuneet tekemiseen. Osa asiakkaista on halunnut osallistua itse 

tapahtumiin myös vapaa-ajallaan.  

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät ovat huolehtineet yhdessä EU -ruoka-apukassien pakkaamisesta ja 
jakamisesta kahdesti vuodessa. Osallistuimme myös joulun aikaan vähävaraisten jouluruokakassien 
kokoamiseen. 2021 marraskuussa alkoi Prikka kiertoon -hankkeen kanssa yhteistyö. Saamme kaksi kertaa 
viikossa hävikki- ja ylijäämäruokaa jaettavaksi työtoimijoille. Siitä on ollut suuri apu monelle. 

Välkkeellä on myös vieraillut Hyvänmielentalon kokemusasiantuntijoita, jotka ovat pitäneet luentoja eri 
aiheista liittyen henkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Ryhmäläiset ovat osallistuneet näihin oman 
mielenkiinnon mukaan.  

Olemme tehneet syksyn lopulla jokavuotisen työtyytyväisyyskyselyn, johon vastataan anonyymisti. 

Asiakkaat ovat antaneet erittäin hyvää palautetta sekä kyselyssä että arjen keskusteluissa. Hyvä ilmapiiri, 

yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, tuki ja kannustus sekä ohjaajatyö ovat saaneet kiitosta.  

 

5.6.1 Hyvinvointia Lintulammella 

Hyvinvointia Lintulammella -ryhmä on toiminut syksystä 2015. Vuonna 2021 osallistumispäiviä ryhmässä 
oli 903. Ryhmän toimintaan osallistuneet ovat avustaneet ohjaajansa johdolla alueen vanhuksia talvisin 
lumitöissä ja kesäisin pihanhoidossa (ruohonleikkuu, haravoiminen, pensasaidan leikkuuta, marjojen ja 
hedelmien poimiminen, perunamaan muokkaus ja perunoiden nosto), kauppa- ja apteekkiasioissa, 
ulkoiluttaneet alueella asuvia yksinäisiä ja Höyhtyän palvelukeskuksen vanhuksia sekä käyneet vanhusten 
kodeissa juttelemassa heidän kanssaan. Kuntoutettavat ovat osallistuneet myös työtoimintapaikalla, 
Höyhtyän Välkkeellä, pienimuotoisiin avustustehtäviin, mm. siivoukseen. Marraskuussa 2018 aloitettiin 
yhteistyössä Oulun kaupungin välivuokrausyksikön kanssa miespuolisille maahanmuuttajille 
siivousopastus, joka jatkui myös vuonna 2021. 

Seuraavassa em. tehtävien avustuskertoja: 

● ulkoilutukset: 331 ulkoilutettavaa 
● asiointiavustus (kauppa, apteekki): 328 kertaa 
● lumityöt: 78 kertaa 
● pihatyöt: 55 kertaa 
● lounaan toimittaminen: 124 
● siivousopastus maahanmuuttajille: 2 kertaa 
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Vuonna 2021 ryhmän toimintaan osallistui 16 henkilöä. seitsemän keskeytti toiminnan seuraavista syistä: 
oppisopimuskoulutuksen aloittaminen (1), palkkatuella aloittaminen (1), yksi lähti töihin, kolme 
terveydellisistä syistä ja yhdelle tämä ei ollut sopiva paikka. 

Meillä oli myös roskien keruuta kesäkuun alusta lokakuun loppuun saakka. Kaupungilta oli lainassa 
roskapihdit n. kuukauden ja sen jälkeen ostimme omat pihdit. Se oli hyvä ostos, koska olemme voineet 
kerätä roskia aina kun muilta töiltä on ehditty. 

5.6.2. Luovasti Lintulammella 

Luovasti Lintulammella -ryhmä aloitti toimintansa syyskuussa 2018. Vuonna 2021 ryhmän toimintaan 
osallistui 13 henkilöä ja toteutuneita osallistumispäiviä oli yhteensä 801. Toimintavuoden aikana ryhmään 
osallistuneista kolme keskeytti toiminnan terveydellisistä syistä. 

Ryhmä on ollut ns. ”kynnyksetön” eli osallistujille ei ole asetettu mitään erityisvaatimuksia ottaen 
huomioon heidän erityistarpeensa. Tällä on pyritty mahdollistamaan myös sellaisten henkilöiden 
osallistuminen, jotka eivät muissa paikoissa syystä tai toisesta pysty tai halua olla mukana. Ryhmän 
toimintaa on pyritty räätälöimään kunkin tarpeiden mukaisesti. Ryhmään on päässyt jatkuvalla haulla 
ryhmäkoon (8-12 henkilöä) tämän mahdollistaessa. Toimintaa on  ollut maanantaisin ja tiistaisin klo 11-15 
sekä keskiviikosta perjantaihin klo 8-12. Toimintapaikkana on toiminut Höyhtyän Palvelukeskuksen 
käsityötilat osoitteessa Hanhitie 15. 

Ryhmän toiminnan tavoitteena on osallistujan kokonaisvaltainen hyvinvointi, toimintakyvyn parantaminen 
ja itsetunnon kohottaminen. Sen toiminnan avulla on herätelty ja kehitetty osallistujien luovuutta. 
Ryhmässä on kokeiltu ja toteutettu erilaisia kädentaidon tehtäviä kestävän kehityksen hengessä. 

Olemme sitoneet kirjoja, neuloneet mm. huiveja, sukkia, pipoja ja lapasia, virkanneet tiskirättejä, 
askarrelleet heijastimia, koruja ja avainkoruja sekä piirtäneet, maalanneet ja opetelleet kalligrafiaa, 
makrameeta ja gelli plate -paperikuviointia. Olemme myös vierailleet koronatilanteen salliessa museoissa 
(Taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo, Tietomaa) ja retkeilleet muiden kuty-ryhmien kanssa 
Hailuodossa. 

5.6.3. Kehittävä kuntouttava -ryhmä 

Kehittävä kuntouttava -ryhmän toiminta vuonna 2021 alkoi 4.1.2021. Työtoimijoita ryhmässä oli 9 henkilöä 

vuoden alussa, joista osa osallistui toimintaan yhtenä, osa kahtena ja osa kolmena päivänä viikossa. Vuoden 

aikana 8 asiakasta on lähtenyt pois toiminnasta. Yksi sai palkkatukipaikan, ja yksi lähti toimintaan jossa 

palkkatukipaikka tavoitteena. Yksi lähti työkokeiluun. Muita syitä oli esimerkiksi sairaseläke, muutto, ja 

terveydellinen selvitys tai kuntoutus. Vuoden aikana mukaan on tullut uusia toimijoita 7.  

Vuoden aikana on ulkoiltu, retkeilty ja liikuttu normaalin toiminnan mukaisesti. Alueina liikumme sekä 

kaupungissa, lähiluontokohteissa että pienen automatkan päässä esimerkiksi Sanginjoella ja Oulunsalossa. 

Koko päivän retkiä on ollut myös esimerkiksi Hailuoto ja Turkansaari. Retkillä olemme suunnistaneet, 

tutkineet luontoa ja vuodenaikojen kulkua, opetelleet retkeilytaitoja, ja keränneet marjoja ja sieniä. 

Olemme myös liikkuneet useilla asuinalueilla Oulussa, jotta lähellä olevat ulkoilukohteet tulevat tutuksi ja 

sinne on helpompi mennä myös vapaa-aikana. Osallistuimme myös Birdlifen Tunnista 100 lintulajia -

haasteeseen.  

Tavoitteena ryhmän toiminnalla on saada hyvää oloa luonnosta, kohottaa kuntoa ja hyvinvointia, sekä 

saada onnistumisen kokemuksia yhdessä toimimisesta. Kaikki mahtuvat mukaan omana itsenään ja mitään 

ennakkotaitoja ei tarvita. Yhteisöllisiin projekteihin osallistutaan asiakkaiden mielenkiinnon mukaan, ja 

samassakin projektissa löytyy aina kaikille jotain mieluista tekemistä. Yhdessä myös ideoimme mahdollisia 

retkiä ja vierailukohteita.  



 

12(25) 
 

5.6.4. Lasten ilo -avoin kerhotoiminta/ Aktiivisesti yhdessä KuTy 
 
Lasten ilo -kuntouttavan ryhmä toimi aikavälillä 1.1 - 31.5.2021. Ryhmän ohjaajana Tommi Villa. Lasten ilo 
KuTy ryhmän toiminta painottui 2. - 3.  -luokkalaisten ohjaamiseen. Toiminnassa ohjattiin lapsille 
askartelua, liikuntaa, pelejä ja leikkejä yhdessä kerhon ohjaajien kanssa. 
Toteutimme myös retkiä lähialueen ympäristöön sekä liikuntapaikkoihin. Loma-aikana järjestettiin 
päiväleirejä lapsille, joissa oli päivittäin vaihtuva teema: esim. tiistaina leivonta ja keskiviikkona uinti. 
Kuntouttava työtoiminta oli lähellä todellista työelämää ja tämä myös kannusti, sekä tuki asiakkaita 
elämässä eteenpäin. Ryhmäläisten taustat ja lähtökohdat ovat erilaisia: tämä huomioitiin niin, että jokainen 
pystyi etenemään omaa tahtia. Toimintakauden aikana ryhmässä oli yhteensä 4 eri KuTy-asiakasta, joista 
osa on jo lähtenyt oman alan työn tai koulutuksen pariin ja osa vielä jatkanut kuntouttavassa 
työtoiminnassa. 
 
Kuntouttava työtoiminta oli osa Lasten ilo -pilottihanketta, joka tuli onnistuneesti päätökseen 31.5.2021. 
Tämän jälkeen ryhmän nimeksi vaihtui Aktiivisesti yhdessä. 
 
Lue myös Lasten ilo -loppuraportti kohdasta 8. 
 
Aktiivisesti Yhdessä -kuntouttavan ryhmä 1.6- 31.12.2021. Ryhmän ohjaaja Tommi Villa. Aktiivisesti 
yhdessä ryhmä aloitettiin 1.6 2021 Lasten ilo -ryhmän loputtua. Aktiivisesti yhdessä -ryhmän toiminta 
painottuu liikuntaan ja aktiviteettien ohjaamiseen yhdessä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan kanssa. 
Ryhmässä pääsee tutustumaan eri liikuntalajeihin kokeilujen kautta, sekä oman mielenkiinnon ja kunnon 
mukaan. Aikaisempaa liikuntataustaa ei tarvitse olla. Liikunta on matalan kynnyksen toimintaa niin itse 
tehdessä kuin ohjatessa. Ohjauksen kohderyhmät voivat olla lapsia tai ikäihmisiä. Ryhmä voi myös osallistua 
muiden ryhmien toimintaan esimerkiksi ikäihmisten avustamisessa tai luonnossa toimimiseen.  
 
Lintulammen asukasyhdistys järjestää myös tapahtumia alueella, joihin ryhmä osallistuu mukana 
suunnittelun ja toteutuksen osalta. Jokaiselle ryhmäläiselle mietitään sopivia työtehtäviä. Lapsille sekä 
ikäihmisille ohjatun toiminnan, tapahtumien ja projektien suunnittelusta sekä toteutuksesta vastuussa on 
aina työtoiminnan ohjaaja. 
 
Ryhmän toiminnan ideana on oman fyysisen hyvinvoinnin parantaminen, arkirytmin tukeminen, sekä 
yhdessä tekeminen. Ryhmän kautta voi myös löytää itselle uusia harrastuksia ja aktiviteetteja. Ryhmän 
ohjaaja tukee sekä vastaa työtoimijoiden ohjauksesta, ja auttaa suunnittelemaan mahdollisia jatkopolkuja 
opiskeluun tai työelämään yhdessä omaohjaajan kanssa. Ryhmän toiminnasta vastaava ohjaaja 
haastattelee ryhmän toiminnasta kiinnostuneet ja räätälöi jokaiselle yksilölliset avustavat tehtävät. 
 
Aktiivisesti yhdessä -ryhmä on käynyt säännöllisesti ohjaamassa bingoa, tietovisaa ja muita aktiviteetteja 
ikäihmisille Höyhtyän palvelutalolla sekä keskustan Palvelusäätiöllä. Lisäksi ryhmä on käynyt ohjaamassa 
liikuntaa sekä askartelua Lintulammen koulun iltapäiväkerhon ryhmille, jotka koostuvat 1. - 2. -
luokkalaisista lapsista.  Ryhmä on ollut myös toteuttamassa tapahtumia sekä toiminnallisia polkuja 
Lintulammen ympäristössä, ja osallistunut asukastuvan hyvinvointiviikon suunnitteluun sekä toteutukseen. 
Lisäksi olemme kaikkien ryhmien kesken tehneet retkiä tietomaahan, Hailuotoon, sekä lähialueen luontoon.  
 
Aikavälillä 1.6- 31.12.2021 ryhmässä on ollut yhteensä 10 eri asiakasta, joista 1 on lopettanut.  

6. Viestintä ja markkinointi 
 
Markkinoinnin tehostamisen toimenpiteiden jälkeen tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä ilmeni että n. 
70 % Lintulammen asukasyhdistyksen toimintaan osallistuneista asiakkaista on saanut tiedot netistä. 
 
Käytössä olevat markkinointikanavat: Facebook, Instagram, lintulampi.net -verkkosivut, Ihimiset.fi -
verkkosivut, MunOulu tapahtumakalenteri, Välkkeen ilmoitustaulu sisällä ja ulkona, julkisten tilojen 
ilmoitustaulut lähialueella, sisäinen tiedotus asiakastapahtumien yhteydessä sekä erilaiset tapahtumat.  

https://lintulampi.net/
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Lintulampi.net -sivuja kehitetään jatkuvasti asiakaskokemuksen sekä eteenpäin ohjautuvuuden 
parantamiseksi. Lintulampi.net -sivuilla on kuukausittain n. 4500 sivun latausta, 1500 käyttäjää ja sivuilla 
vietetty aika on keskimäärin kaksi minuuttia. Sivustoa käytetään eniten mobiililaitteilla (57%), sitten 
tietokoneella (39%) ja vähiten käytetään tabletilla (4%). 
 
Höyhtyän Välkkeen Facebook -sivuilla on 1067 seuraajaa.  Sivut tavoittavat parhaiten 25-65 -vuotiaita 
henkilöitä ja sivuston kattavuus vuonna 2021 oli 13 774 käyttäjää. Tämän kohderyhmän avulla saavutetaan 
myös lapsiperheet sekä ikääntynyt väestö. 
 
Asukasyhdistys julkaisi vuonna 2021 kaksi alueellista tiedotetta, joissa oli tietoa Välkkeen tulevista 
tapahtumista ja toiminnoista. Painosmäärä oli 11 000 kpl / jakelu. Jakelualue kattoi Höyhtyän, Karjasillan, 
Lintulan, Mäntylän, Nokelan, Kaukovainion, Hiirosen ja Etu-Lyötyn kotitaloudet, lähikirjastot sekä 
kaupungin eri toimipisteitä. 
 
 

7. Vuoden 2021 Liikkuvat/ikiliikuttaja huomionosoitus 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Lintulammen asukasyhdistykselle Liikkuvat/Ikiliikkuja- palkinnon 

2021. Palkinto on myönnetty tunnustuksena ansiokkaasta työstä ikäihmisten liikkumisen edistämiseksi. 

Palkinto oli suuruudeltaan 3500 €.  Perustelut palkinnolle: “Hieno esimerkki paikallisesta työstä, jossa 

verkottuminen poikkisektorisesti kunnan rakenteisiin on tuottanut monialaista osaamista ja iäkkäiden liikuttamista. 

Toimintakyvyn edistäminen on ollut keskiössä. Kohderyhmänä ovat sekä kotona asuvat että hoivan piirissä olevat 

ikäihmiset. Kehitetty uutta toimintaa mm. kouluttamalla liikuntaneuvojia ja aloittamalla Mäntylän kotipesä -

pienryhmätoimintaa. Pienryhmätoiminnassa vahvuutena kodin lähellä toteutettu liikuntatoiminta ja kuljetuksen 

haasteeseen vastattu mm. hyödyntämällä oppisopimusopiskelijoita saattoapuna. Vahvuuksina toiminnan 

maksuttomuus ja yhteistyö Oulun kaupungin kanssa. Tiedottamisessa hyödynnetty monikanavaisuutta.” 

 

 

 

 

 

8. Yhteistyö ja muut tapahtumat 
 
Pakkasukko-polku järjestettiin Lintulammella 15.1.2021 alkaen. Polulla oli toiminnallisia tehtäväpisteitä. 

 
 

https://lintulampi.net/
https://lintulampi.net/
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Saamenpolku yhteistyössä Mäntylä-Snellman päiväkodin kanssa rakennettiin Lintulammelle 5.2.-22.2.2021 
väliseksi ajaksi. Polulla oli tietoa saamelaisuudesta ja heidän kulttuuristaan kuudella eri pisteellä. 

 
 
Luodaan lumesta -lumiveistos tempaus Lintulammella alkaen 9.3.2021. Lintulammen 
makkaranpaistopaikan läheisyyteen on tehtiin lumiaihioita, joista asukkaat kävivät muotoilemassa 
mieleisensä hahmon tai muodon. Muotoiluun käytettiin esimerkiksi hiekkalapiota tai puutikkua. 
Lunta voi värjättiin sumutepullolla, jossa on vesivärillä värjättyä vettä. 

 
 
 
Pääsiäispolku rakennettiin 1.4. Lintulammelle. “Lintulammelle on pesiytynyt pääsiäistipuja, joiden luona on 
tietoiskuja ja tehtäväpisteitä. “ 

 
 
Unelmien liikuntapäivä järjestettiin 10.5. Höyhtyän Välkkeen edessä, Höyhtyän palvelukeskuksen 
sisäpihalla sekä Veturiaukiolla. Ohjelmassa oli mm. tuolitanssia yhdistyksen liikuntaneuvojaopiskelijoiden 
ohjaamana. 
 
Höyhtyän turvallisuuskävely pidettiin 18.5., jossa kartoitettiin alueen turvallisuutta esimerkiksi alueen 
pysäköinnin, hidastetöyssyjen ja rakennustyömaiden osalta. 
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Mäntylän turvallisuuskävely järjestettiin seuraavana päivänä 19.5. 
 
Seniorifestarit järjestettiin 8.6. Höyhtyän ostarilla, jossa yhdistyksen puheenjohtaja Tuija Pohjola toivotti 
kaikki tervetulleeksi sekä ohjelmassa oli Ari Vaalamon vetämää yhteislaulua ja esiintymässä Jussi Hautalan 
yhtye sekä Hummani hei -orkesteri. Tapahtumaan järjestettiin maksuton kuljetus Vauhtijuna Kompiaisella 
Mäntylä-Kaukovainio-Höyhtyä akselilla. Paikalla oli noin 60 osallistujaa. 

 
 
Perinteiset Kesäjuhlat olivat samana päivänä Seniorifestareiden kanssa 8.6., mutta illalla Lintulan 
urheilukeskuksella. Tapahtumassa oli toiminnallisia pisteitä, pomppulinna, ongintaa, arpajaiset, lätty- ja 
makkarakoju sekä esiintymässä Liikkuva laulureppu. Paikalla oli noin 400 osallistujaa. Mukana olivat myös 
OTP, Karjasillan seurakunta ja Auttava yhteisö. Kiitokset myös kaupungin liikuntatoimelle yhteistyöstä sekä 
Koomalle, Salelle, Lähitapiolalle ja K-Supermarket Joutsensillalle arpajaispalkinnoista. 

 
 
Koko perheen retki Jukuparkiin Kalajoelle tehtiin 7.8. Matkan hinta oli 20€, joka sisälsi matkat ja 
pääsymaksun puistoon. Alle 4-vuotiaat pääsivät ilmaiseksi. Matkalle lähti 17 osallistujaa. 
 
Turvaa koulutie - Jalkauduimme turvaamaan pienten koululaisten koulutien 11.8. Tällä haluamme 
muistuttaa liikenteessä kulkevia autoilijoita ja pyöräilijöitä pienistä koululaisista liikenteessä. 

 
 
Tour De Kids -pyöräilytapahtumassa 12.8.  olimme mukana järjestämässä yhteistyössä Terva-ajojen kanssa. 
Tapahtumassa oli sarjat 3-vuotiaista aina 12-vuotiaisiin asti. 87 lasta palkittiin kultamitaleilla. Karjasillan 
seurakunta oli myös tapahtumassa mukana jakamassa pillimehuja ja lakuja lapsille. Tapahtumassa oli 
paikalla n. 230 ihmistä. 
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Elotori järjestettiin 19.8. Höyhtyän ostoskeskuksella. Ohjelmassa oli Tuija Pohjolan tervetuliaispuhe, 
Karjasillan seurakunnasta papin puhe, Ari Vaalamon yhteislaulua sekä arpajaiset. Tapahtumassa oli mukana 
Oulun kaupungilta Aino-neuvonta sekä Auttava yhteisö tavattavissa. 
Myös makkaraa ja muurinpohjalettuja myytiin osallistujille. Kaupunkijuna Kompiainen oli mukana 
kuljettamassa ihmisiä tapahtumaan Mäntylä-Kaukovainio-Höyhtyä -alueilta. 
 
Koitelinkoskelle tehtiin retki 28.8. lauantaina. Retkelle lähdettiin ostarilta klo 10 ja paluukyyti 
Koitelinkoskelta lähti klo 13.30. Osallistujia oli 12. 
 
Perinteikkäät Lintulampikisat Lintulan urheilukeskuksella olivat 24.8. Lajeina oli tutut juoksu, turbokeihäs 
ja pituushyppy. Lintulampikisat keräsivät yhteen lapset, vanhemmat, isovanhemmat ja naapuritalojen 
ikäihmiset  nauttimaan liikunnan riemusta. Kaikki 184 osallistujaa saivat kultamitalin kaulaan ja suun 
makeaksi jätskistä. 

 
Syysretki Hailuodon Marjaniemeen toteutettiin 14.9. Yhdistys tarjosi ilmoittautuneille kyydin 
Marjaniemeen ja takaisin. 
 
Koko perheen suunnistustapahtuma järjestettiin 22.9. klo 17.30-19.30. Suunnistusreitti kulki 
Lintulammenpuistossa lähtien Lintulan urheilukeskukselta ja päättyen Lintulammen 
makkaranpaistopaikalle. Reitillä oli toiminnallisia rasteja kaikenikäisille, ja siihen pystyi osallistumaan myös 
lastenrattailla tai rollaattorilla. 50 iloista lasta palkittiin kultamitalein. Yhteensä noin 100 osallistujalle 
tarjoiltiin makkarat ja mehut. 
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Asemakaavan muutosehdotus keskustelutilaisuus pidettiin 20.10. etänä, mutta myös Välkkeellä oli alueen 
asukkaita osallistumassa kokoukseen. Tilaisuudessa keskusteltiin Nokela, Kiskotie 2 uuden kerrostalosta ja 
kaavasta. 
 
Välkkeen syyslomaleiri pidettiin 25.-29.10. Leiri hinta oli 50€ / viikko, johon sisältyi välipalat ja lounaat. 
Leirillä toteutettiin monipuolista toimintaa kuten retkeilyä Lintulammella, ruuanlaittoa, ulkoilua, 
leffapäivää ja uintiretki. 
 
Hyvinvointiviikolla 8.-12.11. ohjelmassa oli ODL Nainen +45 -hankkeen info, ohjattua sauvakävelyä, ODL:n 
hyvinvointiluento, verenpaineenmittausta ja terveysneuvontaa, maksuttomat inbody-mittaukset sekä 
Herra Arkiston hyvinvointivisa. Välkkeellä arjoiltiin koko viikko terveellistä ja ravitsevaa lounasta. 
 
Kotiin jaettava tiedote jaettiin 5.11. Höyhtyän suuralueelle ja Kaukovainiolle. 
 
Välke juhli 24-vuotis synttäreitä 9.11. tarjoamalla lounaan yhteydessä asiakkaille leivoksen, sekä 
pystyttämällä heijastinpuun Mäntybaanan varteen. Heijastinpuuhun kiinnitettiin yhteistyökumppaneiden 
heijastimia, joita sai ottaa, tai kiinnittää puuhun oman heijastimen. 

 
 
 
 
 
Olimme osana koko kaupungissa järjestettävää Lumo valofestivaalia. Lumo-valofestivaalit järjestettiin 
perjantaina 19.11. Höyhtyän ostarilla ja lauantaina 20.11. Lintulammella. Perjantaina ohjelmassa oli 
Tulikukan tulishow sekä tarjolla oli glögiä ja piparia. Lauantaina avattiin Lumo-toimintapolku, jonka reitti 
oli koristeltu lyhdyin. Polulla oli toiminnallisia pisteitä. Tulikukka esiintyi myös lauantaina Lintulammella, ja 
osallistujat saivat nauttia glögiä, piparia, mehua ja suklaata. Paikalla oli perjantaina n. 150 ihmistä ja 
lauantaina n. 300. 

 
 
Joulubulevardin avajaiset olivat 27.11., jota varten koko ostarille oli koristeltu jouluvalot ostarin yritysten 
ja vapaaehtoisten toimesta. Tapahtuman järjesti ostarin yritykset, Välke oli kumppanina. Höyhtyän 
kulttuuriyhdistys oli merkittävällä panoksella toteuttamassa tapahtumaa.  Ohjelmassa oli frisbeegolf 
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puttauskilpailu, makkara- ja glögitarjoilu, jouluarvonta, joulumyyjäiset, jouluvalojen sytytys, tonttutanssi, 
Poppis laulukuoro sekä livemusiikkia ja jamit Bar Lumossa. 
 
Lasten joulujuhla järjestettiin poikkeuksellisesti Lintulammella 19.12. klo 14. Juhlassa esiintyi Liikkuva 
laulureppu ja paikalla olivat Joulupukki ja muori jakamassa pienet pussukat lapsille. Tapahtumassa oli noin 
170 osallistujaa. 
 
Lintulammelle avattiin toiminnallinen Joulupolku 10.12. Polulla oli joka pisteellä koivupöllistä maalattu 
kynttilä, joihin oli kiinnitetty valonauhat. Polulla oli myös kuusi, johon ripustettiin  joulukoristeita ja laitettiin 
latvaan valotähti. Alueen asukkaat kävivät myös koristelemassa kuusta. 
Tonttupolun pisteillä katsottiin oma tonttunimi, etsittiin karanneita pikkutonttuja ympäristöstä ja 
jumppailtiin tonttujumpan tahtiin. 

 
 
Jouluviikolla jaettiin ruoka-apua vähävaraisille lapsiperheille jouluruokakassien muodossa. 
Jouluruokakasseja jaettiin yhteensä 90 kpl ja alueen asukkaiden tuomia lahjoja kymmenittäin. Yksinäisten 
jouluateria jaettiin kotipakettina 70 asukkaalle. 

 

   

7.1. Yhteistyö omassa toiminnassa 

 
Asukasyhdistys on aktiivisesti ja monikanavaisesti jakanut tietoa asukastupa- ja harrastetoiminnastaan 
tietoa tarvitseville. Höyhtyän suuralueen palvelukeskittymän toimijat ja Karjasillan asukasyhdistys ovat 
olleet läheisimpiä yhteistyökumppaneita. Yhteistyötä muiden asukastupien kanssa on ylläpidetty mm. 
asukastupaverkoston kokouksissa. Läheistä yhteistyötä tehdään myös alueella toimivien kolmannen 
sektorin toimijoiden, seurakunnan ja alueen palvelukotien kanssa joihin yhdistys vie omia maksuttomia 
palveluitaan heille, jotka eivät pääse Välkkeelle tulemaan. 
 
 
 
 

8.2. Lasten ja nuorten osallisuus 

 
8.2.1 Välkkeen kesäleiri 
 
Höyhtyän Välkkeellä on järjestetty päiväleiri 0-3 -luokkalaisille lapsille jo parinkymmenen vuoden ajan. 
Leiriä markkinoitiin alueen kouluissa. Kesäleiri järjestetään heti koulun loppumisen jälkeen ja kestää koko 
kesäkuun arkisin maanantaista perjantaihin klo 8-16. 
 
Vuonna 2021 leiri järjestettiin viikoilla 23-26 ja viikolla 31. 
Kesäkuussa käyntikertoja oli yhteensä 380 ja lapsia n. 19 / päivä. 
Elokuussa viikolla 31 käyntikertoja 65 ja n. 13 lasta / päivä. 
 
Kesäleiriä ohjasivat Välkkeen iltapäiväkerhon ohjaajat sekä kesäsetelinuoret. Kesäsetelinuoret ovat iältään 
15-17 vuotiaita. 
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Tänä vuonna kesäleiri järjestettiin Lintulammen koulun tiloissa, jossa oli myös koulun liikuntasali käytössä. 
Kesäleirillä ollaan oltu paljon ulkona ja liikuttu luonnossa. Leirillä käytiin alueen lähipuistoissa leikkimässä 
ja Lintulammen metsässä paistamassa makkaraa. Leirillä oli paljon ohjattua toimintaa, joka oli 
liikuntapainotteista. Leirillä askarreltiin ja pelailtiin ahkerasti jos sää oli huono, jolloin ulkoilu lasten kanssa 
ollut mahdollista. Leirin lapsille tarjottiin joka päivä lämmin ateria sekä välipala. 
 
8.2.2 Hiihto- ja syyslomaleirit 
Koululaisten hiihto- ja syyslomaviikoilla järjestettiin päiväleirit Välkkeellä. 
Hiihtolomaleiri oli 8.-12.3.2021 ja osallistujia oli 6 lasta / päivä, osallistumiskertoja 30. 
Syyslomaleiri oli 25.10.-29.10.2021 ja osallistujia oli 7 lasta / päivä, osallistumiskertoja 35. 
 

8.2.3 Kesäsetelinuoret 

Asukasyhdistys järjesti kesätyötä 15-17 -vuotiaille nuorille Oulun kaupungin kesätyösetelillä. Nuoret kävivät 
lastenohjaaja -koulutuksen. Työssä oli kaikkiaan 41 nuorta, joiden työtehtävät sijoittuivat 
asukasyhdistyksen omiin ja yhteistyökumppaneiden kohteisiin, lasten päiväleirille, Lintulan isännöintiin, 
Höyhtyän Välkkeelle sekä muun viriketoiminnan järjestämiseen. Kesäseteliläiset maalasivat myös ostarin 
penkeistä taideteoksia, joista osa vietiin Lintulammelle pururadan varteen asukkaiden levähdyspenkeiksi. 

 
8.2.4 Muskaritoiminta 
Karjasillan seurakunta järjesti Välkkeellä alakouluikäisten muskaria Välkehtivät rytmit perjantaisin elokuun 
lopusta loppu vuoteen. 
 

9. Hankkeet 
 

9.1. Lasten ilo -pilottihanke 2019- 2021 
 
Lasten ilo -pilottihanke aloitettiin syksyllä 2019 ja tuli päätökseen keväällä 2021. Pilottihanke toteutettiin 
yhteistyössä Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden, sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä 
asukasyhdistyksen kanssa. Laste ilo -hankkeen tavoitteena oli toteuttaa koulupäivän jälkeistä 
kerhotoimintaa 1.-3.-luokkalaisille alueen lapsille. Hankkeessa järjestettiin leiritoimintaa myös loma-
aikoina syksyllä, keväällä ja kesällä. Toiminnan ohjaamisesta vastasi palkkatukityöntekijät, 
oppisopimusopiskelijat sekä kuntouttavan työtoiminnan ryhmä ohjaajineen.  
 
Toiminnan tarkoituksena oli tarjota avointa iltapäiväkerhoa alueen 1.-3.-luokkalaisille lapsille. Toiminnan 
kohderyhmän lapset olivat pääsääntöisesti iltapäiväkerhon ulkopuolelle jääneitä 2.-3.-luokkalaisia, jotka 
kuitenkin tarvitsivat koulupäivän jälkeistä tuettua toimintaa. 
Kerhotoimintaa järjestettiin arkisin klo 12- 17 niin, että lapset tulivat suoraan koulusta kerhoon. Kerhossa 
toteutettiin taidetta, askarteluja, liikuntaa, retkiä ja pelejä. 
Toiminnassa hyödynnettiin Lintulammen alueen ulkoilu- sekä liikuntamahdollisuuksia. Lapsille tarjottiin 
joka päivä myös lämmin ruoka, jonka hinta oli 3 euroa. Toiminnassa on tuettu lasten sosiaalisia ja 
kaveritaitoja ja vahvistettu lasten omaa identiteettiä turvallisten ohjaajien seurassa. 
 
Toimintaa arvioitiin ja kehitettiin palautekyselyllä. Palautekyselyn perusteella toiminta oli lapsille 
mielekästä ja vanhemmille tärkeää tukemaan lapsen koulupäivän jälkeistä arkea. Lisäksi järjestettiin 
vanhempainiltoja, jolloin vanhemmat pääsivät tutustumaan tiloihin ja ohjaajiin. 
 

Henkilöstö 
 
Vuosi 2019  
Syksyllä henkilöstöä oli 3 palkkatuella ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmä 
 
Vuosi 2020  
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Keväällä henkilöstöä oli 4 palkkatuella, joista 1 oppisopimuksella ja 1 koulutussopimuksella, sekä 
kuntouttavan työtoiminnan ryhmä. Syksyllä henkilöstöä oli 3 palkkatuella, joista 2 oppisopimuksella ja 1 
koulutussopimuksella, sekä kuntouttavan työtoiminnan ryhmä. 
 
Vuosi 2021  
Keväällä henkilöstöä oli 3 palkkatuella joista 2 oppisopimuksella ja 1 koulutussopimuksella, sekä 
kuntouttavan työtoiminnan ryhmä. 
 

Lapsimäärät 
 
Syksy 2019  
yhteensä 40 lasta 
 
Kevät 2020 
Kerhotoiminnassa 40 lasta, hiihtolomaleirillä 15 lasta, kesäleirillä 25 lasta 
 
Syksy 2020 
Kerhotoiminnassa 30 lasta, syyslomaleirillä 7 lasta 
 
Kevät 2021 
Kerhotoiminnassa 25 lasta, hiihtolomaleirillä 6 lasta 
 
Juurruttamissuunnitelma  
Pilottihankkeen loputtua käytiin loppupalaveri yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen aikana tehtyjen 
palautteiden sekä arvioiden perusteella olisi tärkeää kehittää avointa kerhoa myös muille alueille ja niin 
että kolmannen sektorin järjestöt voisivat niitä toteuttaa. Asiaa on viety eteenpäin ja meidän toteuttamaa 
toimintamallia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Pilottihankkeen loputtua kaupunki sekä Lintulammen 
koulu halusivat Lintulammen asukasyhdistyksen toteuttamaan kaupungin alaista iltapäivätoiminta joten, 
jatkamme kerhotoiminnan kehittämistä tämän merkeissä. 

9.1 Lähellä sinua  –hanke 

Hanke on TE-toimiston projektituella toteutettu hanke, joka toteutetaan 1.8.202020- 31.7.2023. 
Hankkeessa pyritään auttamaan asiakkaita yksilöllisesti eteenpäin elämässä. Hankkeen pääasiallinen keino 
työllistymisen edistämiseksi on osaamisen kehittäminen. Työskentelyssä korostuu erityisesti yksilöllisten, 
kullekin asiakkaalle räätälöityjen polkujen etsiminen. 
Hankkeen kohderyhmänä tässä hankkeessa ovat olleet ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät asiakkaat (yli 50-
vuotiaat yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleet sekä vähintään 12 kk viimeisten 16 kk :n aikana 
työttömänä olleet), muut pitkäaikaistyöttömät sekä työttömät alle 30-vuotiaat nuoret, osatyökykyiset ja 
maahanmuuttajat. 
Hankkeen työllistämistoimenpiteitä ovat olleet oppisopimuskoulutus, työkokeilu ja valmentava työkokeilu 
sekä palkkatukityö.  
 
Pyrimme auttamaan hankkeen asiakkaita yksilöllisesti eteenpäin elämässä. Myös siinä tapauksessa, että 
osallistuminen hankkeen toimenpiteeseen keskeytyisi tai asiakas jakson aikana tulisi siihen tulokseen, että 
tämä ei ole hänen oma alansa, tai hän ei ole vielä valmis opiskelemaan eikä työelämään, ohjaamme hänet 
aina seuraavaan "kontaktipisteeseen". Jos asiakas haluaa, hankkeen työntekijä lähtee mukaan käynnille. 
Kontaktipisteitä voi olla Byströmin ohjaamopalvelut, muut erilaiset terveyden- tai sosiaalihuollon palvelut, 
työllistämispalvelut esim. Oulun kaupungin työllistämispalvelut, jokin muu työllistämis- ja/tai 
koulutushanke, oppilaitoksiin hakeutuminen, järjestöt, yhdistykset tai yritykset. 
Viimeksi mainittuihin voidaan pyrkiä yhdessä saamaan työkokeilu-, palkkatuki- tai työpaikkaa. 
Konkreettisena esimerkkinä hankkeen toimenpidejakson keskeytymisen syistä voidaan mainita 
päihdeongelmat, traumat/kriisit tai muut mielenterveyden ongelmat, somaattiset sairaudet, jolloin 
yhdessä asiakkaan kanssa mietimme, mihin juuri hänen tapauksessaan on syytä olla yhteydessä. 
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Hanke parantaa asiakkaiden työmarkkinavalmiuksia ja kehittää heidän osaamistaan kouluttamalla heitä 
oppisopimuksella ammatteihin, joissa työllisyysnäkymät ovat hyvät. Hankkeessa koulutettiin vuonna 2021 
oppisopimuksella henkilökohtaisen avustajan ammattitutkintoon, lähihoitajan perustutkintoon, 
lähiavustajan ammattiin ja liikunnan  ammattitutkintoon.  
 
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelevien koulutus henkilökohtaistettiin. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa 
opiskelijalle räätälöityä suunniteltua ja toteutettua opetusta, ohjausta, neuvontaa sekä muuta tarvittavaa 
tukea. Henkilökohtaistamisessa huomioidaan koulutukselle asetetut tavoitteet, opiskelijan aiempi 
osaaminen ja työkokemukset, opiskelijan kulttuuri- ja kielitausta, mahdolliset luku- ja kirjoitushäiriöt sekä 
muista syistä johtuvat erityistarpeet. Teimme hankkeessa tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen 
henkilökohtaistamisen toimenpiteiden ja opinto-ohjauksen kanssa.  
 
Työmarkkinavalmiuksia ja osaamista kehitettiin myös lyhytkoulutuksilla, kuten hygieniapassikoulutukset, 
EA-koulutukset sekä joitain muita yksilöllisten osaamistarpeiden mukaisia koulutuksia kuten 
mielenterveyttä ja riippuvuuksia käsitteleviä koulutuspäiviä. Avustamistyön ja liikkumisen perusteet -
valmentava työkokeilu toteutettiin keväällä. Työkokeilujaksolla tutustuttiin avustamistyön ja liikkumisen 
peruskäsitteistöön teoriassa ja käytännössä. 
 
Hankkeen toimenpiteissä olevien työtehtävät ovat olleet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain ja 
erityishuoltolain mukaista palvelua saavien vammaisten, vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 
avustamista päivittäisissä toiminnoissa kotona, asioinnissa kodin ulkopuolella ja avustamista harrastuksissa 
ja vapaa-ajan toiminnoissa.   
 
 Hankkeessa kehitettiin lähiavustajakoulutusta ja liikuntaneuvojakoulutusta vastaamaan työelämän 
tarpeita. Lähiavustajakoulutukseen suunniteltiin ja toteutettiin räätälöity paikallinen tutkinnon osa. 
Lähtökohtana on ollut kotona tehtävä työ, jossa asiakkaan toimintakykyisyys on keskiössä. Työskentelyssä 
hyödynnettiin toiminnallisia menetelmiä asiakkaan voimavaroja hyödyntäen. OSAO:n ja alueen hoiva-alan 
yritysten kanssa suunniteltu paikallinen räätälöity tutkinnonosa on hyväksytty valinnaiseksi tutkinnonosaksi 
OSAO:n tutkinnoissa, ja sille haetaan hyväksymistä valtakunnallisesti osaksi sosiaali- ja terveysalan 
tutkinnon perusteita Opetushallitukselta. Räätälöidyn tutkinnonosan näytöt olivat joulukuussa. 
 
Jatkoimme tässä hankkeessa yhdessä yhdenvertainen-hankkeen loppupuolella käynnistetyn ikäihmisten 
kotikuntoutuksen mallin pilotointia ja kehitettiin yhdessä Oulun seudun ammattiopiston kanssa 
liikuntaneuvojan ammattitutkintoa vastaamaan ikäihmisten kotikuntoutuksen tarpeita. 
Tarkoituksena oli luoda kotihoidon ja fysioterapeuttien rinnalle uusi ammattiryhmä ikäihmisten kotona 
kuntouttamiseen liikunnan avulla. Kuntouttava liikunta tukee kotihoidon/ kotikuntoutuksen aloittamaa 
kuntoutujan toimintakyvyn edistämistä monipuolisesti.  Olemme saaneet motivoitua asiakkaita oma-
aloitteellisemmiksi mm. päivittäisissä toiminnoissa, mukaan matalan kynnyksen liikunta- ja 
keskusteluryhmiin, päivätoimintaan, kauppareissuille, kyläilemään. 
Liikuntaneuvoja- ja lähikuntouttaja-oppisopimus-työntekijöitä on ohjannut 3 työnohjaajaa. 
Koulutuksen toteuttamista kehitettiin myös niin, että työpaikkaohjaajat olivat mukana lähiopetuspäivissä. 
Tämä lisäsi työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyötä ja näin voitiin toteuttaa osaamisen vaihtamista ja 
kehittämistä puolin ja toisin. 
  
Hankkeessa aloitettiin uutena toimintana “Uusi polku” - valmentava työkokeilu kohderyhmällemme, jotka 
miettivät tässä vaiheessa uutta polkua omalle uralle tai koulutukselle tai hakevat vielä itseänsä ja omia 
vahvuuksiaan koulutusta ja työelämää varten.  

Valmentavien työkokeilujaksojen (Uusi Polku) sisältöjä: 

Työnhakutaitojen kartoittaminen/kehittäminen 

●  CV:n ja työhakemusten tekeminen, osaamisen esittelyvideo/video CV 
●  Työnhakumenetelmät 
●  Työhaastattelutilanteen harjoittelu sekä hakijan että haastattelijan roolissa 
●  Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen sekä niiden hyödyntäminen 
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 Työelämätaidot 

●  Työelämän pelisäännöt 
●  Vastuun jakamisen harjoittelua à esim. työryhmätyöskentelyä, jossa jokainen on vuorollaan 

vastuuhenkilö 

  (Työssä)jaksaminen ja elämänhallintataidot 

●  Itsestään huolehtiminen 
●  Kokonaisvaltainen hyvinvointi 
●  Ravitsemus, liikkuminen ja uni 
●  Päivärytmi, rutiinit 

 Vuorovaikutustaidot 

●  Perustietoa vuorovaikutuksesta 
●  Harjoituksia 
●  Itsetuntemus ja erilaiset ihmistyypit 
●  Mitä on hyvä vuorovaikutus (oma pohdinta) 
●  Ristiriitatilanteet 
●  Asiakkaan kohtaaminen 
●  Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen 

  Itsetunto, itsetuntemus, motivaatio ja asenne 

●  Voimavaralähtöisyys 
●  Positiivinen mielenterveys 
●  Elämänilon löytäminen 
●  Unelmat ja tavoitteet (unelmakartta) 
●  Verkostokartta, ihmissuhdekartta 
●  Motivaatiokoulutus 

 ATK- taidot 

●  Yksilöllistä opetusta tarpeen mukaan 

 

 

 Avustamistyön, hoiva- ja liikunta-alan esittely 

●  Palvelurakenteen ja palveluprosessin kuvaus 
●  Alan vetovoimaisuuden lisääminen à positiiviset kokemukset käytännön työssä meillä ja muualla 

onnistumistarinoiden avulla, työn monipuolisuuden ja antoisuuden esille tuominen alalle 
valmistuneiden kertomana 

●  Ruoanlaitto asiakastyössä (kaupassa käyminen, hygieniapassi, terveys, taitojen kehittäminen) 
●  Asiakastyöhön tutustuminen 

  Jatkopolutus/ jatkosijoittumista helpottavat toimenpiteet 

●  Jatko- ja täydennyskoulutukset 
●  Työnhaku verkostoja hyödyntäen 
●  Työpaikkoihin tutustuminen, verkostoituminen 
●  Oman osaamisen tunnistaminen, esim. harrastuksien hyödyntäminen työelämässä 
●  Eri koulutukset ja lyhytkoulutukset (esim. EA-kurssit, MTEA-kurssit, hygieniapassi, 

työergonomiakoulutus..) 

 Maahanmuuttajien integrointi suomalaiseen työelämään 
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●  Kielitaidon kehittäminen 
●  suomalaisen työelämän rakenteet ja pelisäännöt 
●  kuntouttava työote avustamis- ja hoiva-alalla (ei puolesta tekemistä) 
●  työnhakutaitojen kehittäminen 
●  työharjoittelu 

Hankkeessa on ollut yksitoista (12) Te-palvelujen projektituella palkattua henkilöä, projektipäällikkö ja 
yksitoista hanketyöntekijää.  Hankkeen työllistämistoimenpiteissä 1.1.-31.12.2021 on ollut 126 
kohderyhmään kuuluvaa henkilöä, joista 89 naista ja 29 miestä. Heistä oppisopimuksessa oli 59 henkilöä 
lähiavustajan henkilökohtaisen avustajan ammattitutkintoon, liikuntaneuvojan ammattitutkintoon ja 
lähihoitajan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa. 
Palkkatuella hankkeessa työskenteli 14 henkilöä, työkokeilussa 53 henkilöä.  Työllistämistoimenpiteissä 
olleista yli 500 päivää työttömyysetuutta saavia oli 89 henkilöä, muita pitkäaikaistyöttömiä 38, heistä 27 
henkilöä oli alle 29-vuotiaita ja heistä 13 oli alle 25-vuotiaista, muita (yli 50-vuotiaat) 43.  Viidellä heistä oli 
työllistymistä vaikeuttava sairaus tai vamma. Maahanmuuttajia oli 23. 
Pääsimme hankkeessa asettamiimme tavoitteisiin vuonna 2021. 
 

9.1.1 Ikäihmisten liikuntaryhmät 

Yhdistyksen liikuntaneuvoja-oppisopimustyöntekijät ohjasivat palvelukodeissa asuvien ikäihmisten 
liikuntaryhmää tiistaisin ja torstaisin Merikotkan palvelutalon liikuntatiloissa ja tiistaisin ja torstaisin ryhmää 
Höyhtyän palvelutalolla. Virkistystä jumpaten -liikuntaryhmä keskiviikkoisin ja perjantaisin, syyskuusta 
alkaen maanantaisin ja perjantaisin Tuiran palvelutalo Caritas Matriitissa. Kesällä aloitimme ryhmiä Oulun 
palvelusäätiön Nummikadun palvelukeskuksessa alussa keskiviikkoisin, tiistaisin ja perjantaisin. Kerhoissa 
harrastettiin väline- ja tuolijumppaa sekä musiikkia, pelejä ja taidetta. Lossikujan kuntosaliohjaus toteutui 
ikäihmisille tiistaisin ja torstaisin. Maikkulan asukasyhdistyksen kanssa yhteistyössä ohjattiin torstaisin 
jumppaa työikäisille ja eläkeikäisille Maikkulan nuorisotalon tiloissa ja kesällä Kolehmaisen rannassa.  
 
Koronapandemian takia nämä edellä mainitut jumpat keskeytyivät tammikuun alusta huhti -toukokuun 
loppuun. 
Toukokuun viimeisellä viikolla aloitimme kesäjumpat ulkona Mannerheimin puistossa, Veturipuistossa, 
Höyhtyän ja Nummikadun palvelukeskuksen pihalla, Merikotkan ulkoterassilla, Höyhtyän ostoskeskuksen 
takana olevassa puistossa sekä Tuiran Caritas Matriitin piha-alueella. Jumpat osoittautuivat suosituiksi  
“koronasulun“ jälkeen. 
Liikuntaneuvoja- ja lähikuntouttaja -oppisopimustyöntekijöiden vetämät ikäihmisten liikuntaryhmät 
vuonna 2021: 

● Höyhtyän tuolijumppa huhti-joulukuu 1 x/viikossa, Höyhtyän kuntopiiri huhti-joulukuu  
1 x/viikossa, yhteensä 460 asiakaskäyntiä 

● Välkkeen pihajumppa kesä-heinäkuu 1x/viikossa 21 asiakaskäyntiä  
● Merikotkan palvelutalon tuolijumppa huhti-joulukuu 2 x/viikossa 978 asiakaskäyntiä 
● Caritas Matriitin tuolijumppa touko-joulukuun alku 2 x/viikossa  159 asiakaskäyntiä 
● Maikkulan liikuntaryhmä kesä-heinäkuussa 1x/viikossa Kolehmaisen rannalla 42 asiakaskäyntiä, 

syys-joulukuu 1x/viikossa 100 asiakaskäyntiä 
● Lossikujan kuntosaliohjaus huhti-joulukuu 2x /viikossa 520 asiakaskäyntiä 
● Mannerheimin puisto touko-heinäkuu 1x/viikossa 63 asiakaskäyntiä 
● Nummikadun palvelukeskuksen kuntosali+kuntopiiri kesä-joulukuu 2x/viikossa 305 asiakaskäyntiä 
● Nummikadun palvelukeskuksen tuolijumppa kesä-joulukuu 1x/viikossa 101 asiakaskäyntiä 
● Veturiaukio touko-elokuu 1x/viikossa 241 asiakaskäyntiä 

 
Liikuntaryhmissä oli yhteensä 333 ohjauskertaa ja 2990 käyntikertaa. 
 
Kunnon Lähteen keskiviikon sauvakävelyryhmä jatkoi viikoittaista toimintaansa. Osallistuja on ollut 
keskimäärin 2-6 henkilöä/kerta. 
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9.2 Luovasti liikkuen! -hanke OKM-rahoituksella 

Hankeaika 01.06.2020 - 31.05.2022. 
 
Järjestimme kesän 2021 aikana perheliikuntaryhmiä:  

● Palloilukerho Lintulammen koululla 1. - 3. -luokkalaisille perjantaisin klo 14-15, kevään ajan. 
● Move it! -liikuntakerho 5-luokkalaisille Lintulammen koululla torstaisin klo 14-15 
● Move it! -liikuntakerho 6-luokkalaisille Lintulammen koululla keskiviikkoisin klo 14-15. Ryhmä muuttui 

kesän jälkeen pidettäväksi tiistaisin klo 15-16. 
● Move it! -liikuntakerho 7.-luokkalaisille Pohjankartanon koululla 14.45-16, aloitus syksyllä. 
● Liikuntakerho Lintulammen asukasyhdistyksen lasten -ilo kerho tiistaisin klo 13-14, ryhmä toimi vain 

kevään ajan. 
● Perheliikuntaryhmä Mäntylän päiväkodilla maanantaisin sekä torstaisin klo 17.30 - 19.00 kevään ajan. 

Syksyksi ryhmän torstain aika siirtyi Lintulammen koululla pidettäväksi. 
● Perheliikuntaryhmä Lintulammen koululla torstaisin klo 16.30-18 
● Välituntiliikunnat Lintulammen koululla jatkuivat koulujen alettua syksyllä -21, jatkuu kevääseen -22 
● Eskariliikunta Allinpuiston päiväkodilla tiistaisin klo 9 - 9:30 
● Eskariliikunta Mäntylän päiväkodilla perjantaisin klo 13 – 14 

Kesäliikuntaryhmät:  

● Veturipuiston perhepuistojumppa tiistaisin (5 krt / 86 hlöä) 

● Sorsapuiston perhepuistojumppa torstaisin (5 krt / 84 hlöä) 

● Kaukovainio lastenliikunta torstaisin (5 krt / 52 hlöä) 

● Kaukovainion Kainuun leikkipuiston perhepuistojumppa tiistaisin (6 krt / 20 hlöä) 

● Kaakkuri perhepuistojumppa keskiviikkoisin (5 krt / 16 hlöä) 

● Kaakkuri lastenliikunta keskiviikkoisin (5 krt / 14 hlöä) 

● Kaakkuri perheliikunta keskiviikkoisin (5 krt / 7 hlöä) 

 
Tulemme toteuttamaan nämä uudelleen kesällä 2022. Kaikki liikuntaryhmät ovat maksuttomia ja 
harrastuspaikat sijaitsevat lähialueella, saavutettavissa kävellen tai pyöräillen. Ryhmiä oli tarjolla laajalle 
ikäryhmälle (1-13v) ja ne olivat sekaryhmiä tai perheryhmiä (tytöt, pojat, miehet, naiset).  
Harrastustoimintaamme on mahdollista osallistua läpi kauden. Tämä tasavertaista osallistujia sekä mahdollistaa 
liikunnan harrastamisen aloittamisen mihin vuodenaikaan tahansa. 
 
Toiminta suunniteltiin yhdessä koulujen, päiväkotien, aktiivivanhempien, kotikoulutoimikuntien sekä 
vanhempaintoimikuntien edustajien kanssa, lasten toiveita kuunnellen ja huomioon ottaen. 
Ohjaaja suunnitteli ryhmien toimintaa osallistujien toiveiden pohjalta. Hyödynsimme jo aiemmin tehtyjä 
kirjallisia kyselyitä ja toteutimme kaksi kertaa vuodessa laajemmat kyselyt lapsille ja vanhemmille ryhmistä. 
Pyysimme lapsilta peukkupalautetta jokaisen kerran jälkeen ja pyysimme heiltä kehitysehdotuksia ja toiveita 
säännöllisesti. 
 
Avoimen, päivittäisen kerhotoiminnan kautta tavoitimme lapsia, jotka eivät normaalisti hakeudu 
liikuntaharrastusten pariin. Lisäämällä liikuntaa iltapäiviin edistimme lasten liikunnallista elämäntapaa. Lapset 
pääsivät kokeilemaan eri liikuntalajeja, jotka auttoivat heitä löytämään itselleen sopivan tavan sisällyttää 
liikuntaa jokapäiväiseen elämään. 
 
Osana lapsiperheiden hyvinvointisuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa vuodelle 2021 tehostimme 
vapaaehtoistyön koordinointia alueellamme. Olemme perustaneet vapaaehtoisrekisterin, johon jokainen saa 
ilmoittautua ja kokoamme liikunnan ohjauksesta ja liikuntatapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet henkilöt 
yhteen. Rekisteriin on kirjattu tehtävät, joista vapaaehtoinen on kiinnostunut ja toiminta suunnitellaan niiden 
pohjalta. Hankkeeseen palkattu henkilö toimii vapaaehtoisten ohjaajana ja kouluttajana. Vapaaehtoisten oli 
tarkoitus toimia liikuntatapahtumissa heitä kiinnostavissa avustavissa tehtävissä. Hankkeen aikana oli tarkoitus 
järjestää vapaaehtoisille yhteisiä koulutustilaisuuksia, jotka olisivat lisänneet heidän osaamistaan 
liikuntaryhmien ohjaamisessa. Koronan takia emme ole voineet kouluttaa emmekä hyödyntää 
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vapaaehtoisrekisterissä olevia vapaaehtoisia. Tulemme hyödyntämään ja kouluttamaan vapaaehtoisrekisterissä 
olevia henkilöitä tilanteen niin salliessa. 
 
Kesän aikana järjestimme kuitenkin yhteistyössä PopLi:n kanssa 20 kesäsetelinuorelle lasten 
liikunnanohjaajakoulutuksen. Kesäsetelinuoret olivat mukana Välkkeen kesäleirillä järjestämässä lapsille leikkejä 
ja liikuntaa. Kesälle 2022 on suunnitelmissa järjestää lasten liikunnanohjaajakoulutus uusille kesäsetelinuorille. 
 
Järjestimme EsiMove!:n 1.-luokkalaisten laajojen terveystarkastusten yhteydessä yhteistyössä koulun ja 
kouluterveydenhoitajan kanssa. 
Huomioimme nivelvaiheen esiopetuksesta alakouluun siirtymisessä perhekerhojen, koulujen ja päiväkotien 
yhteistyön avulla. Lisäksi tuemme lasten siirtymistä alakoulusta yläkouluun liikuntakerhojen myötä. 
Nivelvaiheessa olevilla lapsilla oli sama perhe- tai liikuntakerhoista tuttu ohjaaja kun he siirtyivät alakouluun tai 
yläkouluun. Tulemme järjestämään kerhotoimintaa myös yläkoululaisille. 
 
Maksuttoman liikunnan ja kerhotoiminnan avulla saavutetaan lapset, jotka jäävät maksullisen 
harrastustoiminnan ulkopuolelle ja tasa-arvoistetaan perheet, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua koulupäivän 
jälkeiseen harrastustoimintaan. Toiminnan vakiinnuttamisen edistämiseksi teemme yhteistyötä Oulun 
kaupungin eri toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana rekrytoimme ja koulutamme vapaaehtoisia ryhmänohjaajia, 
jotka jatkavat iltaisin järjestettävien perheliikuntaryhmien ohjaamista lähialueella hankkeen jälkeen. Hankkeessa 
toimintamallia kehittänyt ohjaaja työllistyy kokonaiskoulupäivän ohjaustehtäviin. 

10. Vapaaehtoistoiminta 
 
Vapaaehtoistyötä tehtiin laajasti vuoden aikana eri tapahtumissa, tilaisuuksissa ja asukastuvan arkityössä 
sekä vanhusten ja vammaisten avustamistehtävissä. Vapaaehtoiset toimivat avustajina mm. eri kerhoissa,, 
arpojen myynnissä ja palkintojen hankinnassa, retkien ja tapahtumien avustajina sekä viriketoiminnan 
ohjaajina. Vapaaehtoisten työtunteja yhdistykselle vuoden 2021 aikana on kirjattu koronarajoituksista 
huolimatta arviolta 2500 tuntia. Kirjaamatta jääneiden vapaaehtoistuntien määrä on huomattava. 


