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Puheenjohtajan palsta
Nuijasta vasaraan
Parisenkymmentä vuotta sitten toukokuussa olimme
ostaneet talomme Karjasillalla. Muuttopäivä oli vasta
kesäkuussa, ja joka päivä töistä palatessani ajoin hidastellen tulevan kotimme ohi. Ihastelin kadun varressa
kasvavien syreenien vihertymistä ja kuvittelin, miten
kerään niitä maljakkoon kuistin pöydälle. Epäuskoinen kiitollisuuden tunne valtasi mielen, kun ajattelin,
millaista Karjasillalla olisi asua.
Aluksi kunnostimme taloamme urakalla. Maalasimme,
rakensimme uuden kuistin, istutimme omenapuita,
kaivoimme muutaman kukkapenkin ja siinä sivussa
salaojat. Teetimme katon ja vaihdoimme ikkunat
takaisin vanhanmallisiksi. Toisinaan kukat repsottivat maljakossa ruskeina viikko tolkulla, ennen kuin
huomasin heittää ne menemään.Välillä työ- ja muut
kiireet veivät voimat ja vapaa-ajan, eikä remontille
löytynyt aikaa eikä aina haluakaan.

Kun tyttäremme syntyi kahdeksan vuotta sitten
päätimme, että nyt rykäisemme talon kuntoon, mutta
jämähdimme kehdon äärelle ja pari ensimmäistä vuotta
menivät sitä pientä tyyppiä ihastellessa. Seuraavan
vuoden asuimme Chicagossa ja sen jälkeen viimeiset
viisi vuotta vapaa-aika on hurahtanut suurimmaksi
osaksi asukasyhdistykseen. Vaikka talo on kroonisessa kaaoksessa, ja meidän pyykkikasa useinmiten
Oulun korkein kohta, olen onnistunut sulkemaan
sekamelskan näkökenttäni ulkopuolelle ja keskittymään johonkin pieneen siistiin ja selkeään kohtaan,
johon olen asetellut maljakkoni. Viime aikoina olen
kuitenkin alkanut kaivata hieman enemmän seesteisyyttä ja selkeyttä tähän huusholliin.
Se epäuskoinen kiitollisuudentunne on kuitenkin
moninkertaistunut näinä vuosina. Olen valtavan ylpeä ja
onnellinen meidän asukasyhdistyksestämme.Tyttäreni
on saanut kasvaa iloisessa, yhteisöllisessä ilmapiirissä
ja nähdä, miten pienellä porukalla voi saada paljon
aikaan. Olen kiitollinen teille kaikille johtokuntalaisille luottamuksesta sekä yhteisen hyvän eteen uurastamisesta ja siitä
lämmöstä, mitä teidän kanssanne tunnen.
On myös ollut suuri ilo tutustua Oulun
kaupungin kuntalaisvaikuttamisen työntekijöihin ja muihinkin kaupungin virkamiehiin, joiden kanssa olemme yhdessä
vieneet Karjasillan asioita eteenpäin. Ja
tietenkin teihin karjasiltalaisiin, joita olen
tavannut eri yhteyksissä.
Nyt minusta kuitenkin tuntuu, että on
vihdoinkin tullut aika rykäistä tämä remontti
loppuun ja vaihtaa puheenjohtajannuija
vasaraan.
Emmi Kaivanto
Puheenjohtaja
Karjasillan Asukasyhdistys ry.

Kuva: Eija Lahti
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Karjasillan Asukasyhdistys ry
Johtokunta 2019
•

Emmi Kaivanto: puheenjohtaja, emmi.kaivanto@gmai.com, puh:040 705 6520

•

Marika Raappana: varapuheenjohtaja, marika.raappana@gmail.com

•

Juhani Kovala: rahastonhoitaja, puh:040 568 8759

•

Jarkko Väisänen: sihteeri, Karjasiltalainen lehti, jarkko.s.vaisanen@gmail.com, puh: 050 556 0956

•

Marjatta Viio: Seniorikerhon yhdyshenkilö, marjatta.viio@gmail.com, puh: 044 020 1019

•

Sylvi Rautio

•

Helinä Kinnunen, puh: 050 300 4977

•

Johanna Pylkkänen, pylkkanen.johanna@gmail.com

•

Mauri Korhonen, puh: 045 846 3154

•

Erkki Lehto

•

Tommi Leivonen, tommi.leivonen@gmail.com

•

Tapani Raappana

YHDISTYKSEN PANKKITILI: FI31 5741 0540 0089 20

Lisätietoja yhteisötoiminnasta:
WWW.OUKA.fi/yhteisötoiminta
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Yhteisössä on voimaa

Tänä syksynä tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Karjasilta valittiin Joka kodin asuntomarkkinat –ohjelman
yleisöäänestyksessä Suomen parhaaksi asuinalueeksi.
Karjasillan luonnonläheisyys, lapsiystävällisyys, viihtyisyys ja hyvät liikenneyhteydet ihastuttivat äänestäjiä.
Kymmenen vuoden jälkeenkin Karjasilta on kaikkea
yllä mainittua ja paljon muuta. Etenkin se on ihastuttavien tapahtumien koti. Karjasillalla järjestetään
muun muassa Karjasilta Blues yhdessä Oulun Päivien
kanssa, pihakirppiksiä, kesäjuhlat ja lasten hiihtokisat.
Yhteiset tapahtumat kasvattavat asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, yhteisöllisyyttä. Se on kaupungillemme tärkeä arvo.
Karjasilta on rakennettu pääosin sotien jälkeen. Siellä
on noin 500 rintamamiestaloa ja lisäksi vanhoja ja
uudempia kerrostaloja. Rintamamiestalot muistuttavat meitä maamme noususta raskaiden sotavuosien
jälkeen. Ne ovat käytännön muistomerkkejä jälleenrakentamisen kaudesta ja myös maamme sosiaalipolitiikan historiasta. Moni rintamamiestalo rahoitettiin alun
perin valtion edullisella aravalainalla, sillä asuntopula
oli sotien jälkeen valtava ja pankkien rahoitus suuntautui lähinnä teollisuuden tuotannon kasvattamiseen.

Nykyisin rintamamiestalot ovat lapsiperheiden suosiossa ja näin on myös Karjasillalla. Kodikkuus, kaupungin
keskustan läheisyys ja oma pieni piha houkuttelevat
nuorempaakin polvea hankkimaan rintamamiestalon.
Ihan Karjasillan kupeessa, aseman seudulla tulee tapahtumaan paljon lähivuosina. Senaatin Asema-alueet Oy,
Senaatti-kiinteistöt ja Oulun kaupunki ovat solmineet
aiesopimuksen, jonka perusteella asema-alueesta on
tarkoitus kehittää keskusta-asumisen, palveluiden,
tapahtumien ja matkustamisen elävä kaupunkikeskus.
Aseman seudun kehittäminen parantaa karjasiltalaistenkin palvelutarjontaa ja kasvattaa edelleen myös
Karjasillan houkuttelevuutta asuinalueena.
On tärkeää, että kaupungin kehittyessä ja kasvaessa
pidämme edelleen kiinni yhteisöllisyydestä. Karjasillan asukasyhdistys on pitänyt alueellaan siitä huolta jo
70 vuotta ja jatkaa hyvää työtään edelleen. Onnittelen asukasyhdistystä merkkipäivän johdosta ja toivotan karjasiltalaisille – ja kaikille oululaisille - mukavaa
joulun odotusta!
Päivi Laajala
Kaupunginjohtaja
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Lasten hiihtokilpailut 2019

Hiihtokisat pidettiin kevätauringon paisteessa. Ilmassa oli suuren urheilu-juhlan tuntua. Joskin megafoni temppuili. Mutta herkullinen grillimakkara maistui. Palkintojakin jaettiin.
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LASTEN HIIHTOKILPAILUTULOKSET 2019

TULOSTAULUKKO 2019
sija

❆

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

tyttöjen sarjat
3-4v
Livia Tarkki
Sara Pellikka
Peppi Tarkiainen
Teresa Merilahti
Malla Pelkonen
Astrid Sinikumpu
Emma Vainio
5v
Siiri Pelikka
Venla Mankinen
Valma Kallio

aika sija
0:16
0:23
0:25
0:31
0:37
0:38
0:57
0:54
1:18
1:19

1
2
3
4
5

poikien sarjat
3-4v
Taavi Hakasaari
Vilho Luttinen
Väinö Luttinen
Elias Väinämö
Valtteri Viitala

5v
1 Daniel Väinämö
2 Samu Karjalainen
3 Mikael Sulonen

❆

❆

1
1
3
4
5
5
7
8

6-7v
Lena Ståhlberg
Erika Orrenmaa
Salli Leivonen
Lotta Tarkiainen
Juuli Merilahti
Vilma Vainio
Inkeri Föhr
Edith Laitinen

1
2
3
4
5

8-9v
Lilja Pylkkänen
Lumi Nevala
Ines Laitinen
Aili Teirikko
Aino Nykänen

aika
0:19
0:22
0:38
0:49
0:55

0:53
1:06
1:44

❆
2:18
2:18
2:25
2:36
2:37
2:37
2:45
2:46

0:53
1:01
1:06
1:28
1:40

1
2
3
4
5

6-7v
Ilja Kallio
Aatu Hakasaari
Eino Nykänen
Marius Tarkki
Matias Pelkonen

2:06
2:14
2:47
2:54
3:33

1
2
3
4

8-9v
Elja Karhumaa
Akseli Orrenmaa
Eeli Kallio
Luka Ståhlberg

0:54
1:03
1:23
1:36

❆
1
2
3
4
5

10 - 12 v
Viola Karhumaa
Selina Karhumaa
Sylvi Marttila
Aida Korkala
Rita Rantala

1:07
1:14
1:17
1:30
1:37

10 - 12 v
1 Aaron Korkala
2 Leo Siikaluoma

1:17
1:42

❆
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Karjasillan kirjaston alkuaikojen historia

Karjasillan
Karjasillan
kirjaston
kirjaston
alkuaikojen
alkuaikojen
historia
historia

Alkusanat
Alkusanat
TämäTämä
selonteko
selonteko
Karjasillan
Karjasillan
kirjastosta
kirjastosta
päättyy
päättyy
1980-luvulle,
1980-luvulle,
jonkajonka
jälkeen
jälkeen
aiheesta
aiheesta
ei oleeilöytynyt
ole löytynyt
mitään
mitään
kirjallisia
kirjallisia
dokumenttejä.
dokumenttejä.
Mikäli
Mikäli
hajanaisia
hajanaisia
tietojatietoja
on ollutkin,
on ollutkin,
ne ovat
ne varmaankin
ovat varmaankin
joutuneet
joutuneet
historian
historian
Ö-mappiin.
Ö-mappiin.
Tapahtumia
Tapahtumia
kronologisessa
kronologisessa
järjestyksessä
järjestyksessä
● Teuvo
● Teuvo
Pakkalan
Pakkalan
kansakoulu
kansakoulu
valmistui
valmistui
v. 1951
v. 1951
ja siitä
ja luovutettiin
siitä luovutettiin
Karjasillan
Karjasillan
kirjaston
kirjaston
käyttöön
käyttöön
huoneisto
huoneisto
koulun
koulun
kellarikerroksesta.
kellarikerroksesta.
Toiminta
Toiminta
alkoi alkoi
3.12.1951.
3.12.1951.
Kirjaston
Kirjaston
pinta-ala
pinta-ala
oli 52oli
m²52jam²
lisäksi
ja lisäksi
oli varasto
oli varasto
ja eteinen
ja eteinen
yht. 25
yht.
m².
25 m².
● Kirjastoapulainen
● Kirjastoapulainen
LauraLaura
Karhunen
Karhunen
aloittialoitti
vuodesta
vuodesta
1953.1953.
Järjestelyapulaisena
Järjestelyapulaisena
toimitoimi
(joka(joka
toinentoinen
viikkoviikko
pääkirjastossa)
pääkirjastossa)
Pirkko
Pirkko
Lusikka.
Lusikka.
● Laura
● Laura
Karhunen
Karhunen
erosi erosi
15.3.1959.
15.3.1959.
Tilalle
Tilalle
tuli Marjatta
tuli Marjatta
Hjerppe
Hjerppe
1.4.1959
1.4.1959
alkaen.
alkaen.
● Nokelan
● Nokelan
sivukirjasto
sivukirjasto
aloittialoitti
toimintansa
toimintansa
8.6.1960.
8.6.1960.
● Karjasillan
● Karjasillan
kirjasto
kirjasto
siirrettiin
siirrettiin
Katilan
Katilan
kaupan
kaupan
vintille
vintille
Ketokatu
Ketokatu
8:n siipirakennukseen.
8:n siipirakennukseen.
Huoneistoon
Huoneistoon
avattiin
avattiin
oma sisäänkäynti
oma sisäänkäynti
rakennuksen
rakennuksen
päätyyn.
päätyyn.
Kirjaston
Kirjaston
pinta-ala
pinta-ala
oli 130
olim².
130 m².
Toiminta
Toiminta
alkoi alkoi
7.12.1960.
7.12.1960.
● Nokelan
● Nokelan
sivukirjasto
sivukirjasto
siirrettiin
siirrettiin
Kaukovainiolle.
Kaukovainiolle.
Kaukovainion
Kaukovainion
kirjasto
kirjasto
aloittialoitti
toiminnan
toiminnan
22.6.1967
22.6.1967
ostoskeskuksen
ostoskeskuksen
91,5 m²
91,5kokoisessa
m² kokoisessa
tilassa.
tilassa.
● Karjasillan
● Karjasillan
sivukirjasto
sivukirjasto
siirrettiin
siirrettiin
Pohjankartanoon,
Pohjankartanoon,
jossa jossa
sillä oli
sillä
vartavasten
oli vartavasten
kirjastoksi
kirjastoksi
suunnitellut
suunnitellut
tilat. Kirjaston
tilat. Kirjaston
pinta-ala
pinta-ala
oli 675
olim²
675jakautuen
m² jakautuen
seuraaviin
seuraaviin
tarkoituksiin:
tarkoituksiin:
lainaushalli,
lainaushalli,
käsikirjasto,
käsikirjasto,
musiikkihuone
musiikkihuone
ja henkilökunnan
ja henkilökunnan
työhuone.
työhuone.
Toiminta
Toiminta
alkoi alkoi
28.8.1967.
28.8.1967.
● Kaukovainion
● Kaukovainion
sivukirjasto
sivukirjasto
siirtyisiirtyi
Kaukovainion
Kaukovainion
kansakouluun
kansakouluun
2.6.1971.
2.6.1971.
Huoneiston
Huoneiston
pinta-pintaala 234
alam².
234 m².
● Karjasillan
● Karjasillan
yhteydessä
yhteydessä
toimivaan
toimivaan
musiikkikirjastoon
musiikkikirjastoon
saatiin
saatiin
v. 1972
v. 1972
kuntelupöytä
kuntelupöytä
kuusine
kuusine
kuulokepareineen
kuulokepareineen
sekä levysoitin
sekä levysoitin
ja vahvistin.
ja vahvistin.
Kirjaston
Kirjaston
varusteisiin
varusteisiin
kuuluikuului
neljä neljä
levysoitinta,
levysoitinta,
radio,radio,
magnetofoni
magnetofoni
ja ja
kaksikaksi
konserttikaiutinta.
konserttikaiutinta.
Äänilevyjä
Äänilevyjä
oli vuoden
oli vuoden
lopussa
lopussa
952. Levyjä
952. Levyjä
kuunteli
kuunteli
9412 9412
henkeä,
henkeä,
niitä soitettiin
niitä soitettiin
6925 6925
kertaakertaa
ja soittimet
ja soittimet
pyörivät
pyörivät
3720 3720
tuntia.tuntia.
● Karjasillan
● Karjasillan
kirjasto
kirjasto
oli suljettuna
oli suljettuna
laajanlaajan
remontin
remontin
takia takia
4.11.20174.11.201723.9.2019.
23.9.2019.
Suurin
Suurin
muutos
muutos
on kirjaston
on kirjaston
monitoimitilassa,
monitoimitilassa,
jossa jossa
aloittaa
aloittaa
Karjasillan
Karjasillan
nuorisotila.
nuorisotila.
Lainausmääristä
Lainausmääristä
Alkuaikojen
Alkuaikojen
lainaukset
lainaukset
on tilastoitu
on tilastoitu
yksityskohtaisesti.
yksityskohtaisesti.
Esimerkiksi
Esimerkiksi
v. 1953
v. 1953
lainattiin
lainattiin
lastenkortilla
lastenkortilla
4 yhteiskuntaa
4 yhteiskuntaa
käsittelevää
käsittelevää
tietokirjaa,
tietokirjaa,
muttamutta
kertomuskirjallisuutta
kertomuskirjallisuutta
2092020920
kpl. Aikaiset
kpl. Aikaiset
lainasivat
lainasivat
kertomuskirjallisuutta
kertomuskirjallisuutta
1051510515
kpl. Seuraavassa
kpl. Seuraavassa
taulukossa
taulukossa
tulee tulee
esilleesille
suuntaviivat:
suuntaviivat:
VuosiVuosiKirjat,Kirjat,
lkm lkm
Lainaukset,
Lainaukset,
lkm lkm
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1955 1955

7878 7878

4404044040

1960 1960

8915 8915

5452154521

1970 1970

1651516515

9427294272

1980 1980

3027130271

126895
126895

Karjasillan kirjaston perustamisvuonna lähialueita olivat Karjasilta ja Raksila. 1950-puoliväliin
mennessä rakennettiin Nokelan ja sen jälkeen Höyhtyän kaupunginosat, mikä merkitsi
lainaajamäärien kasvua. Lainausmäärä notkahti kun Nokelan koululle perustettiin uusi sivukirjasto.
Kaukovainio rakennettiin pääosin vuosina 1964-1970, josta taas tuli uusia asiakkaita. Asiakasvirta
muuttui kun sivukirjasto siirrettiin Nokelasta Kaukovainiolle.
Alueen asukasmäärän lisäksi lainauksiin on vaikuttanut muitakin seikkoja. Karjasillan kirjaston
nidemäärä on kasvanut 1000 kappaleen vuosivauhtia. Yleensäkin lainausmäärät asukasta kohti koko
kaupunkialueella ovat kasvaneet. Lainauksia oli 1950-60-luvulla välillä 6-7 asukasta kohti, kun taas
v. 1980 lainauksia oli 16,2. Valikoiman laadussa on tapahtunut muutosta. On tullut ”kevennystä”
esim. jännäreitten ja sarjakuvien myötä. Lainauksiin on tullut varausmahdollisuus. Aineisto kiertää
uudella tavalla sillä palautettua lainaa ei siirretä omaan kirjastoonsa. Uudistetusta Karjasillan
kirjastosta tuli Oulun kolmastoista omatoimikirjasto. Vapaa-aikakin on lisääntynyt, sillä esim.
1.1.1966 tuli voimaan 5-päiväinen työviikko.

Juhani Paajala
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Trulleja Karjasillalla

Kauniina palmusunnuntaina 14.4.2019 oli TRULLEJA-Pääsiäisnoitia liikkeellä runsaasti pitkin Karjasiltaa.
Virpomisen jälkeen korit ja kahvipannut täyttyivät pikkuhiljaa karkeista yms.

Raattentien Riesan oma tarina
Minä olen kuusivuotias kissa,nimeni on Riesa, ja olen kauniita. Muutenkin naapurin emäntä ja pappa juttekuulema aivan ihana.
levat minulle keittiön ikkunasta kuin lapselle, heillä
kun ei enää ole lapsia.
Tulin tänne, kun talon tytär osti minut itselleen synttärilahjaksi. Kun hän muutti kauvemmaksi kerrostaloon Minä käännyn istumaan aina sinnepäin jossa tapahminä jäin mieluiten tänne. Täällä on paljon katselta- tuu. Aika ei käy pitkäksi. Kun meidän väki on töissä
vaa ja tapahtumia. Minä olen perhekissa,eikä minun olen silloin Velhon kanssa sisällä,joskus katselemme
tarvitse etsiä ruokaani aidan ulkopuolelta.Täällä asuu ikkunasta ulos.
myös Velho, joka on isännän koira.
KIITOS teille kaikille,jotka etsitte minua ja teille noin
Kun minä tässä syksyllä onnistuin karkaamaan lyhyen seitsemällekymmenelle ystävälle,jotka toivottelitte
talutusnarun kanssa minusta tuli kerralla kuuluisa,kun minut tervetulleeksi takaisin kotiin. Ennenkaikkea
emäntäni laittoi ilmoituksen Facepookiin ja tieten- kiitos emännälleni,joka teki minusta kuuluisan.
kin kuvan kanssa. Minua etsi koko Karjasillan väki.
Minähän olin Kaukovainionkadulla kellarin portaissa
piilossa. Kotiinhan se oli lähtö. Ikävä oli jo ollutkin ja
tassut kuraisena.
Nyt kun olen kuuluisa,satelee haastattelupyyntöjä,
mutta annan nyt ensiksi tähän Karjasiltalainen-lehteen.
Tässä pihalla minä istun usein kuin kuningas ja seuraan
tapahtumia. Mätäspuiston koirapolulla tapahtuu paljon
joka päivä. Pihanperällä juoksentelee oravia ja kesällä
siilejä. Me majoitamme muutaman siilen porstuan alle
ja naapurin emäntä ruokkii niitä kesällä. Naapurissa on
paljon tiaisia ja varpusia. Ne ovat tosi vilkkaita ja
10

SIITÄ SE SITTEN LÄHTI …
Meille tuli tarve saada roskis ja komposti käytännölliseen paikkaan.Valmistelu alkoi kävelykatselmuksella
Karjasilla, jossa katselimme erilaisia katosratkaisuja.
Roskakatos ei ole mikään koriste sisääntuloportilla,
joten katoksen mittasuhteet piti miettiä tarkkaan. No
siitä se suunnittelu ja sijoituspaikan miettiminen lähti
käyntiin.Yhdessä todettiin, että roskiksen ja kompostisäiliön voisi sijoittaa saman katon alle. Komposti vaatii
vielä kuivikkeet viereensä. Tällä perusteella teimme
mitoituksen tulevalle katokselle. Lisäksi katsoimme,
että katoksessa ei tarvitse seisoskella sisällä. Mitoitus lähti siitä, säiliönkannet pitää voida avata tarvittavaan korkeuteen. Sitten haluttiin, että katoksessa
pitää olla ovet. Olimme asentaneet takapihan perkolaan kiskoilla aukeavat liukuovet joten sama ratkaisu
toteutettiin tässäkin.
Sitten haluttiin, että katos heijastaa myös meidän
ekojuttua, siitä tuli mieleen sitten viherkatto. Sen
toteuttamiseen löytyi hyvät ohjeet googlen ihmeellisestä maailmasta. Katolle istutettiin mm maksaruohoa.
Ensi kesä näyttää miten kasvit ovat viihtyneet katolla.
Remppaa on tehty talossa nyt jo kolmen vuoden
aikana ja tämä projekti näyttäisi olevan pihapiirin
viimeinen ”rakennus”. Ajatuksena oli, että katos
voidaan rakentaa niistä materiaaleista, joita oli jäänyt
säästöön aiemin tehdyistä töistä.

Sijoitus pitää olla sellaisessa paikassa, että roskiksen
tyhjentäjien homman pitää luonnistua helposti.Tästä
syystä paikan pitää olla lähellä katua ja ei kuitenkaan
pääsisääntulon portilla keskellä tonttia. Pidämme
autoa myös toisella portilla ja siellä se säiliön paikka
sitten on.
Talon maalauksesta oli jäänyt ulkomaalia
ja katos maalattiin sisältä samalla maalilla
kuin takapihan perkolan huoneen sisäseinät. Sattumoisin maali on syreenin
väri, joka näkyy Karjasillalla kävelessä
kauniissa kesäillassa ja silloin voi kokea
myös syreenin ihanan tuoksun.
Anna ja Erkki
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”Karjasillan pojan”
muisteluksia 50- ja 60 luvuilta
Heinäpään aika
Alunperin asuin 50 – luvulla Heinäpäässä Heinätorinkadulla siinä korttelissa, jossa on nyt Heinälinna. Koulu oli
puiston toisella puolella oleva Heinätorin kansakoulu.
Paras muisto noilta ajoilta oli maaliskuun 1. päivä 1956,
jolloin Suomessa alkoi yleislakko. Olimme reservinupseerien lapset hiihtolomalla Rokualla res. ups. kerhon
majalla. Hiihtoloma oli loppu ja meidän piti
lähteä taas kotiin ja sitten kouluun. Emme
päässeetkään, vaan yleislakon vuoksi juna
ei kulkenutkaan eikä muukaan kuljetus.
Muistan vieläkin sen meidän riemun, kun
saimmekin jäädä vielä leirille.
Ruoka tuotiin koululle hevosella Keskuskoulusta ja ruokailu tapahtui luokassa.
Kaikilla piti olla ruokaliina. Kivoja muistoja
jäi pienelle pojalle tuosta koulusta. Opettajina olivat Ylitalo ja Hämäläinen. Keskuskentällä juoksin 60 metrillä ajan 10.0. Siitä
olin ylpeä.
Poliorokotukset alkoivat 50 –luvun puolivälin paikkeilla. Muistan elävästi paikan ja
tapahtuman, missä se tapahtui. Kauppahallin
vieressä on vieläkin punatiilinen talo, jossa
rokotukset annettiin. Koko käytävä oli tungokseen asti täynnä ihmisiä odottamassa rokotukseen
pääsyä. Itseäni pelotti, mutta äiti taisi olla meidän turvanamme. Rokotuksen ansiosta polio eli lapsihalvaus
on Suomessa tällä hetkellä tuntematon sairaus.Aasialaisen influenssan sain. Sen vuoksi piti olla poissa koulusta viikon. Muistan kuinka sairas minä silloin olin.
Sängystä ei jaksanut nousta.
Heinäpäässäkin urheilin ihan pikkupoikana. Kerran
kiipesin ränniä pitkin katolle. Kaikki meni siihen asti
hyvin, kunnes ränni irtosi seinästä. Römähdin korkealta
selälleni maahan ja rännin seinäpiikki teki reiän otsaani.
Siitä tuli hirveästi verta, mutta äiti laittoi pyyhkeen
otsalleni ja se oli siinä. Mihinkään sairalaan minua ei
viety. Arpi on vain muistona otsassani tapahtumasta.
Pihassamme asui myös yksi tippajuoppo. Apteekki ei
myynyt hänelle ”Tönnrutin tippoja”, mutta me pikkupojat olimme hyviä tippojen noutajia apteekista. Heinäpäässä vallitsi myös sota heinäpääläisten ja nuottasaarelaisten välillä. Joskus ammuttiin parkkikasoilla
myös kovilla eli ilmakiväärillä. Silloin meidän piti mennä
pakoon poliisia, jotka oli kutsuttu paikalle.
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Pyörälläkin opin ajamaan Heinäpäässä. Torikatu
43:n pihalla oli alamäki ja se johti suoraan Torikadulle.
Silloin ei ollut lasten pyöriä, vaan aikuisten pyörällä
opeteltiin ajamaan. Kaikki meni hyvin siihen asti, kun
Torikadulla vauhti oli niin hurja, että pyörä osui jalkakäytävään. Kaaduin ja kynsi lähti sormesta irti. Ei muuta
kuin heti uudelleen yrittämään.

Kansakoulun toinen luokka. Istun etupenkissä oikealla.

Karjasillan aika
Muutimme vuonna 1956 Karjasillalle Upseeritaloon.
Sillä talolla on kaksi osoitetta Kaukovainionkatu 95 ja
Hiirosentie 55. Luultavasti talo oli perustettu upseeriporukalla, kun isäni oli komppanian päällikkönä jatkosodassa ja aktiivinen upseeri rauhan aikana. Talo on
kaksikerroksinen ja se on Kaukovainionkadun viimeinen talo ja numero on 95. Talon kohdalla Hiirosentie
yhdistyy ja osoitteena oli myös Hiirosentie 55.Asuimme
toisessa kerroksessa A rapussa. Kellarikerroksessa
oli pesutupa, lämmitysuuni ja taisi siellä olla saunakin.
Kauppoja oli Karjasillalla neljä. Lähin kauppa oli
osuuskauppa eli osula. Kerran äiti käski minut menemään
osulaan ostamaan alatoopia. Paljon oli pikkupojalla
asioita mielessä, kun pyysi myyjältä antilooppia. Ei ollut
kaupassa antilooppia ja äiti komensi minut uudelleen
kauppaan ja alatoopia kyllä löytyi. Kauppa oli jaettu

osastoihin Siirtomaaosasto, maito-osasto ja taisi olla
vielä lihaosastokin. Jokaisessa osastossa piti erikseen
maksaa ostokset tiskin toiselle puolelle. Riipisen kauppa
oli kuitenkin se kauppa, josta me ostettiin. Meillä taisi
olla tili siellä, eli aina kuun lopussa maksettiin kertyneet ostokset. Artturintiellä oli Mikkelän kauppa ja
vähän kauempana vielä osuuskauppa.

vihkoon. Oppilas sanoi, että hänellä ei ollut mustetta
kotona. Opettaja raivostui ja otti litran pullon mustetta, laittoi sen oppilaan reppuun, otti häntä niskasta
kiinni ja paiskasi käytävään ja huusi, että nyt on mustetta.Tee tehtäväsi kotona ja tule sitten kouluun. Martti
Ahtisaarikin oli tuolloin siellä opettajana. Ei opettanut
kuitenkaan minua.

Sen jälkeen koulu muuttui Oulun Normaalilyseoksi,
Karjamaja oli Riipisen kaupan lähellä samalla tiellä.
Lukioaikana maksullinen kouluruoka ei aina maistunut, joka oli lähin koulu. Sinne piti pyrkiä ja kaikki eivät
vaan menimme Karjamajalle syömään hampurilaista. päässeet siihen kouluun. Pyrkijöitä oli tuhatkunta ja
Samalla reissulla saattoi tupakoidakin. Alaluokilla noin 200 otettiin ekaluokalle. Palkkioksi pääsemisestäni
kävimme usein Impolan kaupassa Raksilassa ostamassa sain äidiltä jäätelötötterön. Koulu valmistui juuri
munkkeja. Koulualueelta ei olisi saanut poistua, mutta tuolloin eli vuonna 1960. Oppilaita tuossa koulussa
kyllä meillä keinot oli siihenkin. Alueelta poistuminen oli noin tuhat ja monia asioita muistan tuosta kouei tietenkään tapahtunut pääportin kautta.
lussa, josta valmistuin ylioppilaaksi vuonna 1967.Vuonna
Pääsimme nuoremman veljeni kanssa Teuvo Pak- 2017 meillä olikin 50 vuotisjuhla Oulun Normaalikalan kouluun. Koulu oli täysi ja niin jouduinkin siir- koulussa. Sitä juhlaa kutsutaan riemuylioppilasjuhlaksi.
tymään neljännelle luokalle Oulunsuun kansakouluun. Luokkakoot olivat koulussa isoja.Yhdessäkin luokkaOlen ollut kouluvaarina nyt Pakkalan koulussa ja koulu on mielestäni ihan sama koulu
vieläkin. Oppilaitakin siellä on ”pilvin pimein”.
Myöskin nuorempi veljeni joutui Oulunsuun
kansakouluun.
Oulunsuun kouluun jouduimme menemään
peltojen poikki aika pitkän matkan. Ei se
matka paha ollut, kun kaveriporukalla mentiin.
Muutaman kilometrin koulumatka ei nuoria
hyväkuntoisia poikia haitannut ollenkaan.
Päinvastoin koulussa oli tympeämpää kuin
koulumatkalla olo. Minun opettajani oli
erittäin ankara opettaja Oulunsuussa. Jos
oppilas ei ollut kunnolla, hän lensi kuin leppäkeihäs ulos luokasta. Opettajan huutaminen yksityiselle oppilaalle ei myöskään
ollut mukavaa. Yksi tapaus jäi elävästi mie- Luokkakuva 42 oppilaan luokasta Oulun normaalilyseossa. Itse
leeni. Eräs oppilas ei ollut tehnyt kotiteh- istun eturivissä toinen vasemmalta
täväänsä, joka oli kaunokirjoitus musteella
kuvassa oppilaita oli maksimimäärä eli
42 oppilasta. Aina piti olla ulkona välitunnilla. Jos myöhästyi aamulla koulusta, joutui mustalle listalle. Kolmesta
myöhästymisestä tuli jälki-istunto.
Aamuhartaudet pidettiin juhlasalissa
joka aamu. Kaikkien piti seistä rivissä.
Usein joku oppilas pyörtyi kesken
kaiken. Siitä kaatumisesta ja oppilaan
raahaamisesta käytävään virkoamaan
tuli usean aamun näytelmä.
Kerran istuimme ruokatunnilla Laaniskan rannalla ja juttelimme.Yhtäkkiä
paloautoja meni Kaukovainionkatua
pillit soiden.Ajattelimme, että mihinkäs
nuo menevät? Missä palaa? Autot
Oiva Kilpisen luokka Oulunsuun kansakoulusta. Istun oikealla toisena.
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menivät meille upseeritaloon. Pienin veljeni oli tehnyt
kaverinsa kanssa tulitikkuleikkejä vaatehuoneessa ja
roskis oli syttynyt. Pikkupojat paiskasivat huoneen
oven kiinni ja lähtivät juoksemaan pellolle. Onneksi
palo saatiin sammumaan ja vain vaatehuone vaatteineen
paloi. Pelokkaiden pikkupoikien löytäminen kesti sen
sijaan kauan.
Yksi muisto koulusta minulla on sellainen, että
rehtori puhutteli minut. Se oli harvinaista, että 1000
oppilaan koulun rehtori Akseli Inkala puhuttelee yksityistä oppilasta. Olin metsätöissä lukioaikana kesäisin
Pudasjärvellä ja ostin tienesteilläni itselleni käytetyn
mopon. Se oli muuten hyvä, mutta siinä ei ollut äänenvaimenninta. Ääni siinä oli mielestäni mahtava. Ajoin
sillä kuitenkin kouluun Castrenin palstojen kautta,
koska pelkäsin poliiseja vähän. Ääni oli niin kova, että
tyttöystävänikin kuuli Höyhtyälle asti, milloin lähdin
kouluun. Minä en saanut sen jälkeen tuoda mopoa
koulun pihalle, vaan se piti jättää koulun pihan ulkopuolelle. Tienesteilläni ostin myös nahkatakin ja talvella käytiin poikien kanssa Rukalla laskettelemassa.

taluttamaan häntä kohti opettajainhuonetta. Kallella
oli reppu mukana ja siinä oli muun muassa tupakkakartonki, jota hän oli viemässä kotiin. Kun päästiin
opettajainhuoneeseen, Kalle oli vielä sekaisin. Hän
kailotti kovaan ääneen: Saatana, kun joku heitti kauhialla kivellä suoraan päähän! Tupakkakartonki oli
repusta myös näkösällä. No ei se mitään. Kalle meni
kotiin ja se siitä.

Karjasillalla ei ollut pula kavereista. Aina olin jossakin porukassa. Kokoonnuimme ”hirttopuumetsikössä” päivittäin koulun päätyttyä. Pelasimme siellä
korttia ja puhuttiin ja tehtiin vaikka mitä. Aina oli
mukavaa. Hirttopuumetsikkö oli meidän poikien piilopaikka. Sinne ei niin vain päässyt. Luotetut kaverit
suunnittelivat kaikenlaisia juttuja siellä. Minun isä oli
tarkka ruokailuajoista etenkin sunnuntaisin. Kerran
istuin metsikössä porukassa ja puiden seasta ilmestyi
vihainen isäni ja käski minut heti syömään. Kyllä me
pojat säikähdettiin.
Urheilu oli myös tärkeää. Talvella kokoonnuimme
Pakkalan kentällä. Kun tulin koulusta kotiin, heitin
repun nurkkaan, söin jotakin, otin luistimet mukaan
Yksi välituntileikki oli sellainen, että heitimme noin ja lähdin Pakkalan kentälle. Valot sammuivat kentällä
kilon painoista kiveä eri asennoista kohti noin kym- ilta yhdeksältä ja sitten tulin kotiin.Aina siellä pelattiin
menen metrin päässä olevaan maaliin. Kiveä heitettiin tai istuttiin luistinkopissa. Itse pelasin jääpalloa OPS:ssä.
myös kahdella kädellä pään yli selkä maaliin päin. Kerran Jääkiekkoa ei silloin vielä pelattu. Jääpalloseuroja oli
yksi kaveri heitti siten, että kivi osui kaveriani Kallea Oulussa OPS, OLS ja OTP. Kesällä yleisurheiltiin. Minun
suoraan päähän. Kalle meni sekaisin ja lähdimme lajini oli 100 metriä ja pituushyppy. Olin myös oppikoulujen kisoissa. Luukisen Esko oli haka pikajuoksussa. Häntä ei voinut voittaa. Pituudessa hyppäsin
noin kuusi metriä. Norssissa harrastettiin myös telinevoimistelua. Tuiran koulussa myös. Olin myös oppikoulujen kisoissa. Niemikorven Vetsa ja Karttusen
Markku olivat kuitenkin hakoja siinä lajissa. Itse olin
suorittanut mestariluokan vaatimukset kaikilla telineillä. Urheilu ei unohtunut minulta koskaan. Se on
Karjasillan perintöä. Tällä hetkellä harrastan vuorijuoksua ja maratoneja on takana 169 kappaletta ja
niistä viisi on alle kolmen tunnin.
Joitakin Karjasillan erikoisuuksiakin on mukava muistella. Esimerkiksi hammashoito nuorille ei ollut tämän
päivän tasoa.Yksi Karjasillan kavereistani sai rippilahjaksi tekohampaat. Kävin hammaslääkärissä siellä Frederiksenillä. Hän oli hyvä hammaslääkäri. Huhu kulki,
että hän seurusteli yhden kuului san muusikon kanssa.
Toinen hammaslääkäri asui Suvantokadulla. Hänen
nimensä oli Mannermaa. Hän oli Oulun piispan vaimo.
Yhdellä kertaa lääkäri sanoi, että hänellä on tällä kertaa
korkea verenpaine.Ylempi arvo on yli 200. Hammasta
hoidettiin siitäkin huolimatta. Seuraavalla kerralla, kun
menin sinne, ovessa oli lappu ja siinä luki, että hammaslääkäri on kuollut ja mainittiin uusi lääkäri Tuirasta,
jonne piti mennä vastaanotolle. Se oli hammaslääkäri
Pouta Koskitiellä.
Laskettelua Rukalla. Vieressäni on tuleva

vaimoni Riitta.
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Minulla oli tosi paljon kavereita ja nimeni oli
Masi. Jostain syystä pikkuveli oli ”Pikkumasi”,
isoveli oli ”Isomasi”, siskoni oli ”Tyttömasi” ja
pienin oli ”Vauvamasi”. Talomme ohi meni tie
Hiirosen kaatopaikalle. Siellä oli mukava pyydystää rottia. Saman tien varrella oli Hiirosen
vanhainkoti. Kävimme rengastamassa lintuja
Oulunlahdella ja niin edelleen.
Jotenkin tekisi mieleni vertailla nykyaikaa
siihen aikaan, jolloin minä olin nuori. Siihen
aikaan oli aina ”meno päällä”. Koulunkäynti oli
sivuseikka. Olin tyytyväinen, jos isä edes vilkaisi todistusta lukukauden päättyessä. Karjasillalla urheiltiin aina. Esimerkiksi seiväshyppyä
harrastettiin takapihalla. Pakkalan kenttä oli
jatkuvassa käytössä. Telinevoimistelu oli Normaalilyseon huippulaji. Se oli auskultanttien
ansiota. Auskultantti on opetusharjoittelija,
josta tulee opettaja oppikouluun. Itsekin auskultoin
myöhemmin Oulun Normaalilyseossa. Telinevoimistelukerho oli hieno juttu. Innostuneet auskultantit
opettivat liikkeet teline telineeltä ja loppujen lopuksi
mestariluokan liikkeet jo sujuivat. Sitten mentiin kilpailuihin jne. Nykyisinkin käyn joka päivä juoksemassa.
Tällä viikollakin juoksin joka päivä 12 kilometrin lenkin.
Yhtenä aamuna katsoin, että nuori koululainen pyöräili kuin olisi ollut humalassa. Ei ollut vaan pelasi
puhelimella jotain peliä ajaessaan. Ehkäpä hän ajatteli,
että kyllä muut väistävät häntä. Silloin ei ollut puhelimia. 60 –luvulla ei ollut kännyköitä. Puhelinkin oli
lankapuhelin ja se oli kiinni seinässä. Ehkäpä ”vanhalla
ajallakin” oli etunsa verrattuna nykyaikaan. Ennen ei
puhuttu lasten lihavuudesta tai armeijaan menevien
huonokuntoisuudesta.

Upseeritalo

Sylvin upeat kukat

Matti Teirikko, lehtori eläkkeellä

15

Marjatan kukoistava puutarha
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Kuvat: Annukka Kaltio

Sotalapsi-kirjan
esittelytilaisuus
Sotalapsi kirjasesittelytilaisuus oli Karjaillan kirjastossa. Kirjastonjohtaja Mikko Paajala toivotti osallistujat tervetulleiksi uudistettiun kirjastoon. Mikko toivoi että yhteistyö alueen asukkaiden
kanssa jatkuu ja kehittyy. Terttu Andersenin kirjan esittely tilaisuuteen keräsi noin kolmisenkymmentä kiinnostunutta Karjasillan kirjastoon.
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Puutarhamultaa
MULTAa oli kaksi vaihtolavallista .Tarvetta on 70 vuotiaan Karjasillan Asukasyhdistys ry n tarjoamalle puutarhmullalle.

Karjasillalla parikymmentä vuotta asunut
Matti Vähänen oli tyytyväinen asukasyhdistyksen edulliseen palveluun.

Puutarhajätteen
keräys
Keskitettyyn puutarhajätteiden noutopalveluun
(10e/talous) osallistui 153 taloutta.
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Syyshommia

Haravointihommissa oli aina energinen
eläkeläinen Aune Kokko-Oikarinen.
Haravoinnin lomassa hän kertoi olevansa
mukana mm. eläkeläiskerhossa, kuorossa
ym mukavassa mihin aika ei riittänyt töissä
käydessä.

Pihakirppis 2018

Metallinkeräys
4.6.2019

LAADUKASTA
NUOHOUSPALVELUA
KARJASILTALAISILLE
Myös hormien massaukset ja
putkitukset
Vuosien kokemuksella

JT-NUOHOUS
Aina voi soittaa
Jani: 045 118 1672
Y-tunnus: 2875603-7
Pihakirppiksen pitäjiä oli tänä vuonna 83. Aurinkoinen ja
lämmin sää suosi tapahtumaa. Kauppa kävi vaihtelevasti.

Karjasillan kirjasto

Riitta ja Ykä Väisänen
toivat myös romumetallit kierrätykseen.
Karjasillan
He olivatkirjaston
tyytyväisiä
rakenteita
korjataan,
että metallien
keruu
ilmastointi
sekä
lava on
näinsähkölähellä
ja dataverkko
uusitaan
karjasiltalaisia.

ja kirjastoon asennetaan omatoimijärjestelmä. Remontissa
kohennetaan myös tiloKesäkuun lopussajen
olimonikäyttöisyyttä
komeita iltaruskoja Karjasillanja taivaalla.
esteettömyyttä.

Iltarusko

Karjasillan kirjastoon
tilatun aineiston voi noutaa pääkirjastosta.Varausta tehdessä noutopaikaksi voi valita myös
muun kirjaston.
Korvaavana palveluna kirjastoauto pysähtyy torstaisin klo 14.15 - 14.45 Pohjankartanon juhlasalin edustalla pihan toisessa laidassa.
Remontti
valmistuu loppukeväällä 2019.
Kuva Jarkko Väisänen
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On jäätelö hyvää...
On jäätelö hyvää! Marjatta ja
Sylvi herkuttelemassa Karjasillan
jäätelökioskilla.

PALVELEMME
ARKISIN
7-21
LAUANTAISIN
8-21
SUNNUNTAISIN
10-21

PALJETIE 4, 90150 OULU
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Emmin kaunis portaikko

RAATTEENTIEN RAIVAAJAT!

Kuvat:Jarkko Väisänen

Juhannusöinen myrsky kaatoi puita ympäri Karjasiltaa! Tässä reippaat metsurit jälkiraivaushommissa, Janne
Saukonojan ja Pirjo Leskelän omakotitalon pihapiirissä Raatteentiellä.
Kuvissa isä ja poika Keijo ja Reijo Leskelä.

Erään puutarhankoulintapaikka
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Karjaportintie
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Ruskaa...

Ruskaa Raatteentieltä. Kuva-M.Viio

Tiesitkö, että useimpiin koteihin

Tiesitkö,
useimpiin
koteihin
voidaanettä
asentaa
hissi?
Vaihtoehtoina
Tiesitkö,asentaa
että useimpiin
koteihin
voidaan
hissi?
Vaihtoehtoina
on joko portaisiin
asennettava
hissi
voidaan
asentaa asennettava
hissi?
Vaihtoehtoina
on
joko
portaisiin
hissi
tai
kuilullinen
pystyhissi.
on joko portaisiin asennettava
tai
kuilullinen
pystyhissi.
hissi
tai kuilullinen
pystyhissi.

Mikäli hissi voisi helpottaa arkeasi ja haluat

Mikäli
hissi voisi
helpottaa arkeasi
ja haluat
lisätietoja
mahdollisuuksista,
tulen
mielelläni
Mikäli
hissi voisi
helpottaa arkeasi
ja halaut
lisätietoja
mahdollisuuksista,
tulen
mielelläni
kertomaan
lisää.
Tuolihissiä
on
mahdollisuus
lisätietoja mahdollisuuksista, tulen mielelläni
kertomaan lisää. Tuolihissiä on mahdollisuus
kokeilla ennen
Ota yhteyttä, niin
kertomaan
lisää. ostopäätöstä.
Tuolihissiä on mahdollisuus
kokeilla ennen ostopäätöstä. Ota yhteyttä, niin
kokiella
ennen
ostopäätöstä.
sovitaan
tapaaminen!
sovitaan tapaaminen!

Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen!
Lisätietojahisseistä
hisseistä
ja
muista
tuotteista
Lisätietoja
jamuista
muistatuotteista
tuotteista
Lisäteitoja
hisseistä ja
kuten
tukikaiteista
ja
liesivahdista
saat
kuten
tukikaiteista
ja liesivahdeista
liesivahdista saat
kuten
tukikaiteista
ja
saat myös
myös
kotisivuiltani:
www.turvatekijä.fi
myös
kotisivuiltani:
www.turvatekijä.fi
kotisivuiltani:
www.turvatekijä.fi

Seifmeikker Oy
Seifmeikker Oy
vilho.hiltunen@turvatekija.fi
vilho.hiltunen@turvatekija.fi
045-113
24 34
045-1132755098-5
24 34
Y-tunnus
Y-tunnus 2755098-5
www.turvatekijä.fi

www.turvatekijä.fi
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Karjasilta toi yhteen
kaksi kauneusalan yrittäjää
MUUTTUVA JA VAATIVA
KAUNEUDENHOITOALA

paikkakunnille. Esteettiset hoidot ovat vielä useille
suomalaisille tuntemattomia. ”Yrittäjänä menen sinne,
missä asiakkaita on.”

Useimmille ei riitä pelkästään kauneushoidon tuoma
rentoutus. Halutaan näkyviä tuloksia. Tähän tarpeeseen vastaavat kauneusalan yrittäjät Elina Pohjonen YRITTÄJÄ VASTAA ASIAKKAIDEN TOIVEISIIN
ja Krista Palonen.
Naisten yhteistyö alkoi, kun Elina tuli Kristalle asiakKarjasilta on molemmille rakas. Elina vietti lapsuu- kaaksi. ”Yhdessä pystymme hoitamaan asiakkaita
tensa Karjasillan Nokelantiellä. Kristalla Karjasillan kokanaisvaltaisemmin.” Elina hoitaa ihon pintaa ja
vuosia on kertynyt 14 ja nykyisin hän asuu yhdessä Krista pintaa syvemmältä. Syksyn hittihoitoina ovat
miehensä kanssa rintamamiestalossa Taipaleentiellä. mm. Exuviancen tehokkaiksi todistetut hedelmä”Asuimme pitkään mieheni kanssa Karjasillan idyl- happohoidot. Iholle levitetään eri vahvuisia happoja
lisissä 50-luvun kerrostaloissa. Kiersimme valeh- riippuen siitä, mitä ongelmaa halutaan hoitaa. Kristelematta 50 asuntonäyttöä ennen kuin löysimme talla on käytössä syvemmälle meneviä happoja esim.
nykyisen talomme. Usein muissa taloissa ei ollutkaan arpien hoitoon.
mitään muuta vikaa kuin se, että ne eivät sijainneet
Tämä voimakaksikko kuuntelee asiakkaitaan ja vastaa
Karjasillalla”, Krista naurahtaa.
heidän toiveisiin joustavasti. ”Tulevaisuudessa järjestämme yhdessä mm. naisten iltoja ja muita yhteisKARJASILTA TUKIKOHTANA
tarjouksia.” Tällä hetkellä naisten yhteisten asiakkaat
saavat palveluista 10% alennuksen.
Elina toimi 8 vuotta kampaamon yhteydessä keskustassa.Asiakaskunta kasvoi ja oli aika etsiä uudet isom- Elina
mat tilat. Pitkän etsinnän jälkeen sopiva tila löytyi Salon Kashmir
Karjasillalta. ”Jo yrittäjäuran alussa katselin tiloja Karja- Hiirosentie 52 a4
sillalta, mutta silloin ei ollut tarjolla sopivaa. Liekkö 90140 Oulu
kohtalo toi minut takaisin Karjasillalle.” Perinteisten www.salonkashmir.nettiajanvaraus.fi
kauneushoitolapalveluiden lisäksi Elina on erikoistunut
erilaisten iho-ongelmien hoitoon. Hoitolan 48 neliön Krista
saunalliset tilat Hiirosentiellä soveltuvat myös loista- KP Health & Beauty Clinic
vasti pienimuotoisten kauneusiltojen vuokraukseen. Taipaleentie 18
90140 Oulu
Krista toimi pitkään sivutoimisena yrittäjänä esteettisten http://www.kphealthbeautyclinic.fi
kauneushoitojen parissa. Nyt hän jäi pois päivätyöstään leikkaussalista, ja keskittyy kehittämään yritystoimintaansa. ”Plastiikkakirurgina toimiva mieheni tuo
turvaa minulle ja asiakkailleni.” Suomessa esteettisiä
hoitoja kontrolloivat lähinnä maahantuojat. Useimmat
niistä kouluttavat kuitenkin vain terveydenhuollon
ammattilaisia. Injektiohoidot vaativat terveydenhuollon ammattilaiseltakin erityisosaamista ja jatkuvaa
kouluttautumista. Krista ja hänen miehensä kouluttautuivat juuri Radiesse-hoitoihin. Radiesse eroaa
perinteisistä hyaluronihappotäyteaineista siten, että
täyteaine tuo kasvoille volyymia, kun taas Radiesse
palauttaa kudokseen menetetyn kimmoisuuden.
Vaikka Kristalla on kotivastaanotto ja toimitilat Keskustan Aleksanterinkadulla, tekee hän keikkatyötä eri
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Muistellaan vanhaa Karjasiltaa
01/10/2019

Muistellaan vanhaa Oulua – Karjasilta - Tapahtumat

Muistellaan vanhaa Oulua – Karjasilta

< Takaisin (null)

Aika: ti 17.9.2019 18:00 - 19:00
Paikka: Pääkirjasto, Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3, Oulu (https://maps.google.com.br/maps?q=Pääkirjasto, Pakkalan sali,
Kaarlenväylä 3, Oulu)
Karjasilta on kulttuurihistoriallisesti arvokas kaupunginosa ja yksi laajimmista jälleenrakennuskauden asuinalueista. Tule
kertomaan omat muistosi ja kuulemaan muiden tarinoita. Karjasillan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Emmi Kaivanto alustaa
tapahtuman.

Teksti ja kuvat: J. V.

Tilaisuus on avoin kaikille, tervetuloa!

Jakolinkki

Muistellaan Vanhaa
Karjasiltaa tilaisuus keräsi Pakkalan salin lähes täyteen.Tilaisuus oli yhteistyö Oulun Kirjas(https://www.ouka.ﬁ/oulu/tapahtumat/tapahtumia/-/asset_publisher/SyNGKdV8Tk3A/calendar/id/19103700/pop_up)
ton kanssa. Kiitos Jaana Märsynahon. Karjasillan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Emmi Kaivanto juonsi tilaisuuden mielenkiinnolla ja lämmöllä. Monet muistot heräsivät läsnäolijoiden mieleen. Oliko Riipisen kauppa
tuolla? Missä oli kirjakauppa, apteekki,Valion kauppa? Keskustelu oli mukaansa tempaavaa. Hienoja tarinoita
kuultiin monesta suusta. Hannu tallensi tilaisuuden videolle. Kyllä Karjasilta oli ja on keidas keskellä kaupunkia.

https://www.ouka.ﬁ/oulu/tapahtumat/tapahtumia/-/asset_publisher/SyNGKdV8Tk3A/calendar/id/19103700/pop_up?_101_INSTANCE_SyNGKdV8Tk3A_view…

1/1
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Kuvat Heino Kuha

Aurinkoinen
ja lämmin elokuinen
sunnuntai. Talkooporukka oli
kokoontunut pystyttämään telttaa ja
valmistelemaan Karjasillan kesä juhlia. Kahvi
porisee vanhassa melittakeittimessä joka on perua
K-valinta Osuman kauppiaalta. Popkornit poksahtelee
iloisesti. Salaattipöytä on valmiina. Ilmapalloja täytetään
pikkuhiljaa. Emmi lausuu kesäjuhlat avatuksi. Risto Järvenpään
Hummani Hei-orkesteri kajauttaa ensimmäiset sulosoinnut
Karjasillan sinitaivaalle. VPKn paloauto herättää kiinnostusta niin
lapsissa kuin aikuisissakin. Pomppulinnassa pompitaan, hauskaa on.
On arpajaisten aika... arpojen numerorullia hypistellään. Ehkä nyt
tärppää... Sylvi Rautio voittaa upean K-supermarket Joutsensillan
lahjoittaman herkkukorin. Musiikki soi ja on mukavaa. Grillimakkarat
maistuvat. Jonkun pienen ilmapallo karkaa kohti kaunista sinitaivasta.
Eipä hätää! Uusi pallo on kohta pikku kätösissä.
On lippulaulun aika. Juhlayleisö poistuu pikkuhiljaa
Uumajanpuistosta kotia kohti.
”TULLAAN ENSI VUONNA UUDESTAAN!”
huudahtaa pikku poika napsien mennessään
herkullista popcornia.
Jarkko V.
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Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Karjasillalla
heräiltiin harmaaseen aamuun. Pilvet
roikkuivat kosteina
pesusieninä talojen kattojen tasalla
valmiina puristamaan Laanaojallisen
vettä niskaamme.
Talojen porteilla
kävi jo kuitenkin
kuhina, kun pihakirppispäivään
valmistautuvat
karjasiltalaiset virittelivät myyntipöytiään ja somistivat
pihakahviloitaan. Karjasillan sydämessä Uumajanpuistossa olivat esiintymislava ja ruokamyyjien teltat jo
paikoillaan ja ahkerat talkoolaiset
kantoivat viimeisiä kuormalavoja
ja räsymattoja istuimiksi ja heinäpaaleja lavan somisteeksi. Iloisen
väriset kaasuilmapallot kurottelivat malttamattomina taivaalle ja
ruokakojuista alkoi leijailla houkuttelevia tuoksuja. Harakat kurkistelivat uteliaina pesistään mäntyjen
latvuksissa ja oravat pidättelivät
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hengitystään. Lammas söi tyytyväisenä ruohoa lavanreunalla. Puisto
oli valmiina kesän kuumimpaan,
kaikkia harmaansävyjä uhmaavaan
spektaakkeliin.
Olisi kannattanut hörpätä vesipullosta ennen kuin Elias Kvist aloitti
taikashownsa. Sen jälkeen nimittäin
oli myöhäistä. Poskilihaksia särki
naurusta jo kymmenen minuutin
jälkeen ja meno vain kiihtyi loppua
kohti. Eliaksen jäljiltä naurusta
hytkyvä kansa suuntasi Tähtisirkuksen työpajalle ja osa kävi matkalla
haukkaamassa herkkuja Tuban,
Kauppuri 5 Burgersin ja Kahvila
Kiikun kojuilla. Lavalta kaikuivat jo
ensimmäiset kutsuvat blues soinnut, kun Henry Ojutkangas, Jarmo
Hynninen,Aleksi Itkonen ja Jaakko
Konttila alkoivat lämmitellä yleisöä
soittimillaan ja hetken kuluttua
ihanan Maria Hynnisen upea ääni
soljui edelleen harmaan ilmamassan
läpi kaikissa väreissä kiemurrellen.
Musiikki loi puiston ylle sateenpitävän kerroksen, ja saimme nauttia
myös Lindvalls Ladsien hyväntuulisesta taituroinnista kuivin jaloin.
Karjasillan Asukasyhdistyksen ja
muiden ihanien talkoolaisten lisäksi

tapahtumasta on kiittäminen jälleen
Oulun Päiviä, Oulun Kaupungin
Kuntalaisvaikuttamista ja Lähidemokratiaa, Suomalais-Ruotsalaista
Kulttuurirahastoa, Eläkeliittoa, Oulun
Värisilmää, ruokamyyjiä, lavanrakentajaa, äänentoistajaa sekä karjasiltalaisia sähkön ja sähkötarvikkeiden
lainaajia,heinäpaali-hemmoa, pihakirppisten pitäjiä ja ennen kaikkea
upeaa yleisöä, joka harmautta uhmaten saapui jälleen ilkamoimaan 8-)

VERHOOMO
VERHOOMO &
& OMPELIMO
OMPELIMO KATARIINA
KATARIINA
KETOKATU
KETOKATU 88
90140 OULU
OULU
90140
Ark: 9-17
La:
La: 10-14
10-14
Puh:
Puh: 045-8517710
045-8517710

www.vokatariina.fi
www.vokatariina.fi
info@vokatariina.fi

info@vokatariina.fi
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Pihakirppis 2019

Liisa Ronkainen teki kauppaa Artturintiellä. Myyjiä
oli pihakippispäivänä noin 75 taloutta.

Vähäkopuksen pariskunta myi tavaraa tyttären talon
edessä 6.7.
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Kyltit pois!

Edullista jätehuoltoa

Karjasillalle

Kysy etuudestasi, jonka yhteistyömme
Karjasillan Asukasyhdistyksen kanssa
tarjoaa sinulle jätteidesi
asianmukaisesta kuljetuksesta.

Hyvän ympäristön tekijä

KARJASILTA

www.kempeleenjatekuljetus.fi
Puh. 08 562 0310

Tämän opasteen pystytti Karjasillan
Asukasyhdistys ry 1.7.2010

Elokuussa 2019 ryhtyivät Jarkko Väisänen ja Juhani
Kovala tuumasta toimeen. Oli aika poistaa kolme
kylttiä jotka kuvasivat Suomen Paras asuinalue kilpailun ylivoimasta voittoa vuonna 2009. Kilpailun järjesti MTV 3 ja Joka kodin asuntomarkkinat. Ehkäpä
vielä joskus on joidenkin kivuttava tikkaille ja kiinnittää tolppiin uudet upeat kyltit.
Ps.Onnittelut särmikäälle Tuiralle vuoden 2019 kaupunginosa voitosta. Kilpailun järjesti Suomen
Kotiseutuliitto.
Kuvat: Jarkko Väisänen

ILMOITUSHINNAT 1.1.2017 alkaen
1/1 Sivu .........................................200€
sijainnista riippumatta
1/2 Sivua .......................................100€
1/4 Sivua ......................................... 65€
pieni ................................................. 40€

Caritas-Kodin
palvelut lähelläsi
Kaikille avoin lounasravintola Ravintola Caritas
sijaitsee Caritas-Kodin palvelukeskuksessa. Lounas
tarjolla ma-pe klo 10.30-14.00 ja la klo 10.30-13.00.
Buffetlounas eläkeläisille etuhintaan 7,90 €,
normaalihinta 9,80 €. Tervetuloa lounaalle!
Caritas Kuntoutus tarjoaa fysioterapia-, liikunta-,
hieronta- ja jalkahoitopalveluja. Tiloissamme on
oma kuntosali ja terapia-allas.
Caritaksesta myös kotihoidon palvelut kotiisi!

Tiedustelut 044 999 1919 / caritaslaiset.fi
Caritas-Koti
Kapellimestarinkatu 2
90140 Oulu
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posliinin maalausta Oulu-opistolla vuodesta 1996
lähtien. Hänellä on myös oma posliininpolttouuni
talonsa askartelutilassa. Heikki on tehnyt kaappikellon,
rukin pöytiä ym tarvekaluja omaan käyttöön sekä
lahjaksi.
Parsikunta on tuttu näky heidän kävelylenkeillään
kauniin Karjasillan teillä ja kujilla.
Teksti ja kuvat Jarkko Väisänen

Karjasillan kädentaitajat
Kauniita posliinitauluja, nukkeja, pöytä, kaappikello
ym. on esillä Helinä ja Heikki Kinnusen kauniissa
kodissa Kaukovainionkadulla. Rintamamiestalo on
valmistunut vuonna 1950, johon he muuttivat 1968.
Taloa on remontoitu vanhaa kunnioittaen. Salaojat
on kaivettu lapiovoimin!
Heikki oli töissä Sortavalan Sähkö Oy:ssä tehden
sähköasentajan töitä. Heikki asensi taloonsa uudet
sähköasennukset. Helinä oli kotosalla yksityisenä päivähoitajana ja sitten siivoojana Hiirosenkodissa jonka
jälkeen hän kävi 2-vuotisen hoitajakoulun josta pääsi
töihin hoitajaksi Hiirosenkotiin.
Helinä ja Heikki ovat harrastaneet vuosia käsillä tekemistä, nauttivat näpräämisestä. Helinä on harrastanut

Kaikki piha-maanrakennustyöt:
•
•
•
•
•
•
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kivetykset
salaoja-sadevesijärjestelmät
pohjien teko
murskeet, mullat
terassit, aidat ym.
Lumityöt

www.kuokkamies.fi
sähköposti: kuokkamies.posti@gmail.com
Puh: 0500-684187
Kaukovainionkatu 49
90140 Oulu

Heikki Kinnunen ja itse tehty kaappikello.

Helinä Kinnunen

33

Karjasillalla vaikuttaneita
henkilöitä
Valde Jaakko Näsi (1903-1993)
Näsi toimi vuodesta 1945-66 sanomalehti Kalevan päätoimittajana. Hän pakinoi lehteen nimimerkillä Valtteri. Kunnallisneuvos Näsi vaikutti yli kahdenkymmenen vuoden ajan Oulun kunnallispolitiikassa.
Valde ja Inga-Liisa Näsi olivat niiden joukossa, joille myönnettiin v. 1940
Karjasillalta tontti.Tontin numero oli N:o 10/III ja sille rakennettu talo Ruotsin lahjatalo tyyppiä 2.
Karjasillan asutusalueen Pienkiinteistöyhdistyksen perustava kokous pidettiin
Karjasillan Seurakuntakodissa 16.11.1949.
Näsi valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Leo Johannes Lämsä (1949-2007)
Leo Lämsä oli mukana Ilkka Järvi-Laturin v. 1989 valmistuneessa elokuvassa Kotia päin. Hänen roolihahmonsa oli nimeltään Tatuoitu venkula.
Lämsän Leko ja Laulava venkula Hannu Mällinen lienevät ainoita karjasiltalaisia, jotka mainitaan elokuvatietokannassa IMDb?
Jorma Valio
(1931-2002)

Kurvinen

Kurvinen oli tuottelias kirjailija, joka
tunnetaan etenkin tarkoista sotaromaaneistaan ja nuorten kirjoista kuten
Susikoira Roi-kirjat. Lisäksi hän kirjoitti
salanimellä Elsa Anttila rakkausromaaneja.
Ennen kirjailijan uraansa hän työskenteli
lehtialalla mm. Kolmiokirjassa ja Uusi
Oulu-lehdessä. Hän sai lukuisia kirjallisuuspalkintoja mm. Oulun kaupungilta
vuosina 1967 ja 1998.
Kaarlo (Kalle) Alvar Päätalo
(11. 11. 1919 – 20. 11. 2000)
Nyt kun Kalle Päätalon syntymästä on 100 vuotta, otetaan hänetkin
mukaan. Kalle kertoo v. 1978 julkaistussa kirjassaan Miinoitettu rauha
tehneensä vierailuja Karjasillankankaalle.Ajankohta oli tuolloin syksy 1940.
Ensimmäisellä käynnillä hän saattaa Kaarinaa asunnolle, jossa nainen on
kotiapulaisena. He kiertävät Kajaaninkadulle ja kävelevät tunnelin kautta
radan toiselle puolelle. Radan takana oli vain muutamia kivirakennuksia
ja sitä enemmän omakotitaloja ja useamman perheen puutaloja. Karjasillankankaalla oli männikköä ja paikoin sakeita pensaikkopuskia. Kaarina
asui pitkähkön puutalon päätyhuoneistossa. Missähän päin kyseinen talo
on sijainnut, kysyy kirjoittaja Juhani Paajala?
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Karjasillalla on kiva asua
Plaanaoja virtaa karjasillan laidalla. Se on koulumatkan varrella. Teuvo Pakkalan koulu on paras koulu ja
siellä on mukavat opettajat.
Karjasillalla on kauniita puistoja. Uumajanpuistossa voi pelata jalkapalloa, keinua ja leikkiä monia leikkejä.
Sinne voi myös mennä eväsretkelle. Talvella siellä voi käydä luistelemassa. Konkkaa on kiva leikkiä kotona
tai puistossa.
Kavereita löytyy ihan naapurista, ja niiden kanssa voi käydä
pyöräilemässä tai piirrellä katuliiduilla. Kirjastoonkaan ei ole
pitkä matka. Siellä on paljon hyviä kirjoja.
Karjasillan kesäjuhla oli aivan mahtava. Siellä oli hevoskärryt
ja lapset pääsivät kyytiin köröttelemään Summantielle. Paloautokin vieraili puistossa. Kesäjuhlassa sai poppareita, mehua
ja ilmapalloja. Pari ilmapalloista livahti karkuun.

Karjasillalla on sitten kiva asua!
Teksti: Iida, Nia, Nuutti ja Vilpas
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Kuvat: Alva ja Iida

Lehmiä Karjasillan pelloilla
Karjasillan niityillä ja pelloilla laidunnetiin ennen vanhaan kaupunkilaisten karjaa. Oli silta jota pitkin lehmät
mennä tallustivat kohti mehevää
heinää. Karjaportti oli myös josta
pääsi laajoille peltomaille.
KUVA ja teksti Jarkko Väisänen

Karjasillan Martat ry
Karjasillalla toimii aktiivinen marttayhdistys, Karjasillan Martat ry.
Meneillään on yhdistyksemme 65. toimintavuosi ja jäseninä Karjasillan Martat ry:ssä on noin 40 monen
ikäistä marttaa.
Kokoonnumme marttailtoihin joka toinen tiistai Oulun Palvelualan Opistolle, Teuvo Pakkalan katu 15.
Toimintamme on monipuolista, käytännönläheistä ja innostavaa. Kokkaamme kiinnostavia ruokia, kokeilemme erilaisia valmistustapoja ja tutustumme uusiin ruokakulttuureihin.Teemme käsitöitä ja askartelemme,
opimme yhdessä uusia kädentaitoja. Teemme mm. retkiä lähiympäristöön, käymme yhdessä teatterissa ja
tutustumme alueen eri yrityksiin.
Toimintaamme on helppo tulla mukaan ja marttailtoja ideoimme yhdessä. Martat voivat osallistua iltoihin
oman aikataulunsa mukaan. Kaikki ovat tervetulleita.
Nettisivuiltamme löytyy tarkempaa tietoa yhdistyksemme ohjelmasta ja kuvia marttailloista.
Tervetuloa Karjasillan Marttoihin!
Lisätietoa
https://www.martat.fi/pohjois-pohjanmaa/
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/karjasillan-martat-ry/

Stipendiaatit
2019
Karjasillan Asukasyhdistys ry
huomioi 50€ stipendeillä Teuvo
Pakkalan koulun oppilaat Johannes Tapiaisen 6A-luokalta ja Viola
Karhumaan 6B-luokalta.
Kuva: J. Kovala
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KARJASILLAN SENIORIT

Seniorit ovat kokoontuneet vuoden mittaan kahvittelun
ym mukavan merkeissä toistensa kotona, sekä Karjasillan seurakunnan eläkeläisten kerhossa. Mukavaa on ollut.
Harrastelija teatteriakin on esitetty, josta pari kuvaa.
Teksti: Jarkko Väisänen
Kuvat: Juhani Kovala

Karjasilla senioreiden
yhteishenkilönä toimii
Marjatta Viio
Puh. 044 020 1019

Tunnelmalliset Joulumyyjäiset

Uumajanpuistossa SUNNUNTAINA 1.12.2019 KLO 14.-16
Valaisemme puiston lyhdyin ja jouluvaloin.
Tule myymään jouluisia tuotteitasi, esim. leivonnaisia tai käsitöitä!

Sitovat ilmoittautumiset 24.11. mennessä Johannalle.
Sähköposti: pylkkanen.johanna@gmail.com

Asukasyhdistys myy lämmintä glögiä, tuoreita joulutorttuja ja piparkakkuja.
Tervetuloa!
Toivottaa Karjasillan Asukasyhdistys ry.
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Karjasillan joulumyyjäiset
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Kuva: www.honka.fi

Valo.
ihmismielen Voima.

myös alumiiniverhoiltu Clear-mallisto

Pudasjärvellä valmistettava Profin-lasiliukuseinä tuo kotiin laajoja näkymiä
ja erilaista viihtyvyyttä: valoa, avaruutta ja vuodenajan
mukaan vaihtuvia maisemia.

Tutustu lasiliukuseinämallistoihin
www.profin.fi
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