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Kaikesta huolimatta Karjasillan
asukasyhdistys ry jatkaa toimintaansa. Jo vuodesta 1949 alkaen.

PUHEENJOHTAJAN POHDINTAA
Tapahtumista toisaalla lehdessä.
Kerhotoiminnan tulevaa tarjontaa katsotaan varmaan yhdessä
Lintulammen porukan kanssa, kun
tiedämme uuden uljaan tuvan käynnistymisestä enemmän. Oliskohan
se ensi keväänä. Kaupungin talousarvion hyväksymisen jälkeen joulukuun alussa käynnistyvät jatkotoimet.

Vuosi 2014 on ollut toiminnaltaan
perinteinen. Merkittävin asia, mikä
on puhuttanut, on Höyhtyän terveyskeskukseen liittyvät arvelut. Samassa
yhteydessä on puhuttu myös Höyhtyän suuralueen uuden asukastuvan
perustamisesta nykyisen Höyhtyän
terveyskeskuksen tiloihin. Samaan
suunnitelmaan sisältyy myös Lintulammen ja Karjasillan asukastupien
lopettaminen. Myös kaava-asiat ovat
esillä Karjasillan suojelukaavaan liittyvissä kaavailuissa. Myös liikenneasiat ovat olleet tapetilla Pohjantien
osalta. Samat asiakokonaisuudet
näissä omissa pohdinnoissa toistuvat vuodesta toiseen.Toki yksityiskohdat muuttuvat.

tuvalle ja hyvinvointipisteelle etsittiin
mallia ja puitteita kahdessa työryhmässä. Höyhtyän terveyskeskuksen
jatkolle hyvinvointipisteenä määriteltiin niitä palveluja, jotka täyttävät asukkaiden tarpeet Höyhtyän
suuralueella huomioiden asukkaiden ikärakenne.
Tupatoiminnan tulevaisuutta on
kaavailtu yhteisessä työryhmässä
Lintulammen asukasyhdistyksen
kanssa. Karjasillan asukasyhdistys
tarjoaa tulevaisuudessa samoja lainalaitteita kuin nytkin. Muut palvelut
kuten ateriapalvelut tarjotaan Lintulammen toimesta. Palataan niihin,
kun tiedämme uuden tuvan aloitus
ajankohdan.

Asukastupatoiminta
Tuvalla tarjotut palvelut ovat pysyneet lähes vakioina vuodesta toiseen.
Korjausompelu ja atk-tuki kuuluvat
myös edelleen asukastuvan palveluvalikoimaan.Asukastuvalta voi myös
lainata telttaa ja grilliä kesäjuhliin,
klapikoneen ja oksasilppurin voi
myös saada käyttöön tuvalta.
Höyhtyän suuralueen tulevaisuuden

Yhdistys- ja
harrastustoiminta
Yhdistystoiminta on jatkunut
tutuissa merkeissä ja voi sanoa, että
niin jatkuu myös jatkossa.
Tapahtumat ovat yksi merkittävä
osa Karjasillan asukasyhdistystoimintaa.Tänä vuonna on toimittu kuten
aiemminkin. Uutena tapahtumana
tuotiin tarjolle Karjasilta PIKNIK.
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Liikenne
Liikennekysymyksissä on ollut esillä
Pohjantien parannussuunnitelmat.
Suunnitelmat ovat olleet lausunnolla ja kommentoitavissa.
Laadimme muistutuksen suunnitelmaan sekä aloitteen melusaasteen
ja liikenneturvallisuudeen kohentamiseksi siihen asti kunnes toimenpiteet tien parantamisesta saadaan
toteutettua. Mukana hankkeessa
olivat Höyhtyän suuralue, keskustan suuralua ja Kaakkurin suuralue.
Esitimme, että lasketaan nopeuksia Oulun Tullin ja Kellon tieosuudella tilapäisesti siihen asti,
että perusparantamistoimenpiteet
tulee tehtyä. Suunnitelmien mukaan
tielle rakennetaan lisäkaistoja sekä
melusuojausta parannetaan rakentamalla meluvalleja sekä korjaamalla
aiemmin rakennettuja.
ELY keskuksen virkamiehen
vastaus esitykseemme ...
”Nopeusrajoituksen alentaminen
valtakunnan pääväylällä, valtatiellä 4
moottoritiejaksolla Oulun kohdalla, ei
ole uskottava eikä myöskään liikennejärjestelmän kannalta kestävä ratkaisu. Kun tiesuunnitelman mukaiset
ratkaisut aikanaan toteutuvat, tulee
välille nykyistä enemmän vaihtuvia
nopeusrajoitusmerkkejä, joita ohjataan
liikennetilanteen mukaan.”
Kyllä minä niin mieleni pahoitin.
Tyypillinen virkamiehen lausunto
asukkaiden tekemiin esityksiin.
Eikö ole uskottavaa, mitä Pohjantien lähellä olevat asukkaat kertovat. Tässäkin näkyy se vauhdin
sokeus, jonka voi kokea Pohjantien
vauhtirallissa.
Kyllä Karjasillan sisäisessäkin

liikenteessä on parantamisen varaa.
T-risteykset ovat todella vaarallisia.
Niissä ajetaan niin piittaamattomasti,
että hirvittää. Joudun seuraamaan
usein kuinka Karjaportintietäkin
ajellaan niinkuin siellä ei risteyksiä
olisikaan. Erityisesti näissä pelkään
lasten puolesta, joita näissä kohteissa liikkuu pyöräillen.
Kaava-asiaa ja asumista
Suojelukaavan valmistelu on aloitettu
Karjasillan alueella. Rakennusten ja
rakennelmien inventointi on kuluneen kesän aikana tehty arkkitehtiopiskelijoiden toimesta.
Kaupungin puolelta on luvattu
informoida asian etenemisestä. Sanotaan, että tuvalla tavataan.
Suojelukaavan tavoitteena on varmaan Karjasillan ominaisilmeen säilyttäminen ja vaaliminen voimakkaassa
rakennusten uudistamisvaiheessa.
Kyllä Karjasilta on edelleen Suomen paras asuinalue!

KARJASILLAN ASUKASYHDISTYKSEN

PERINTEISET JOULUMYYJÄISET
PIDETÄÄN TUVALLA Lauantaina
13.12.2014 klo 10.00-15.00
TERVETULOA OSTOKSILLE!
Osoite on Rehulantie 1, 90140 OULU KARJASILTA
Myyjiä sopii tuvalle noin 12 kpl .
Ilmoittautumiset Karjasillan asukastuvalle, puh 08 332 350 tai
sähköpostilla karjasillanasukastupa@gmail.com.
Etusijalla ovat Karjasillan alueen iloiset joulumyyjät. Kysy vapaita
paikkoja tuvalta! Myyntipaikat ovat veloituksetta.

Erkki Luttinen
puheenjohtaja
p 0400680172
erkki.luttinen@gmail.com
www.karjasilta.fi

Karjasiltalainen

Asukasyhdistys

Julkaisija:
Karjasillan Asukasyhdistys ry.
Ilmestyy kerran vuodessa
Painosmäärä: 1700
Painopaikka: Rannikon Laatupaino Oy
Lehteä toimittavat Jarkko Väisänen
(jarkko.s.vaisanen@gmail.com) ja
Juhani Kovala
Mainostilan myynti: Juhani
Kovala

Puheenjohtaja: Erkki Luttinen
puhelin: 0400-680 172
Sähköposti:
erkki.luttinen@gmail.com
Facebook Karjasillan
Asukasyhdistys ry

Karjasillan asukastupa
Rehulantie 1
90140 Oulu
puhelin: (08) 332350
Sähköposti:
karjasillanasukastupa@gmail.com
http://www.karjasilta.fi

Karjasiltalainen jaetaan Karjasillan alueelle, Oulun kaupungin virastoihin ja laitoksiin; mm. asukastuville ympäri Oulua.
Lehti on myös luettavissa osoitteessa www.karjasilta.fi
Kansikuva: Asukastuvan ovesta syksyllä 2014. ( kuva: J.arkko V. )
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Katse Karjasillalla –

alueen inventointi on valmistumassa

Kesän aikana Karjasillalla on näkynyt kolme nuorta naista
pyörillään, kamerat ja muistiinpanovälineet käsissään. Keitä
he ovat ja mitä tekemässä?
Arkkitehtiopiskelijat Venla Leppänen ja Laura Backman
sekä maisema-arkkitehtiopiskelija Veera Sanaksenaho ovat
kulkeneet Karjasillalla Oulun kaupungin asialla, inventoimassa alueen rakennuksia ja viheralueita.
Karjasillalle tulee uusi asemakaava
Karjasillan asuinalue on valtakunnallisesti arvokas rakennettu
kulttuuriympäristö. Alue on rakennettu pääosin 1940- ja
50-luvuilla, ja se on erittäin laaja ja yhtenäinen jälleenrakennuskauden asuinalue. Jotta alueen arvokkaat piirteet
säilyisivät, Karjasillalle ollaan tekemässä uutta asemakaavaa.Asemakaavan tavoitteena ei ole museoida aluetta, vaan
varmistaa, että Suomen parhaaksikin asuinalueeksi nimetty
Karjasilta säilyttää olemuksensa puutarhamaisena jälleenrakennuskauden asuinalueena.
Kaavatyö on aloitettu kesän alussa. Tavoiteaikataulun
mukaan kaavaluonnoksen pitäisi valmistua vuonna 2015 ja
kaavaehdotuksen vuonna 2016. Kummassakin vaiheessa alueen asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä.
Jotta voidaan tehdä kaava alueen tulevaisuutta varten,
pitää ensin selvittää alueen nykytila ja historia. Kaavatyö on
siksi aloitettu inventoimalla alueen rakennuskanta ja viheralueet. Inventoinnissa on selvitetty alueen historiaa arkistolähteistä, mm. tutkimalla vanhoja rakennuslupapiirustuksia.
Nykytilaa on tutkittu alueella havainnoiden ja valokuvaten.
Inventoinnin tulokset on koottu rakennusperintörekisteriin Kioskiin, joka on ammattilaisten käyttämä tietokanta.
Rekisterin käyttöoikeuksia Oulussa hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Rakennuksista on koottu Kioskiin perustiedot
talotyypistä, rakennusajasta, materiaaleista, laajennuksista
ja pihoista. Rakennukset on nimetty osoitteen mukaan,
mutta mitään asukastietoja rekisteriin ei kerätä. Inventoinnin yhteydessä rakennuksia ja pihoja on myös valokuvattu,
mistä on tiedotettu asukkaita erikseen. Jos asukas ei halua
kiinteistönsä kuvia rakennusperintörekisteriin, asiasta voi
olla jouluun asti yhteydessä Venla Leppäseen, jolloin kuvat
poistetaan. On kuitenkin tärkeää, että asemakaava perustuu
mahdollisimman kattavaan inventointiin.Tuleva asemakaava
koskee kaikkia kiinteistöjä riippumatta siitä onko rakennuksia valokuvattu vai ei.
Rakennusinventoinnin tuloksia
Karjasillalta löytyy yli 20 erilaista talotyyppiä. Lisäksi on
yksittäin suunniteltuja pientaloja ja kerrostaloja.Tyyppitaloja
suunniteltiin valtakunnallisesti ja paikallisesti mm. Sosiaaliministeriössä ja Oulun kaupungin rakennustoimessa. Saman
kadun varteen sijoitettiin aina samaa talotyyppiä. Erikoisia
talotyyppejä ovat mm. Raivaajantien alussa olevat kapeaikkunaiset Paalasen tyyppitalot, joiden piirustukset on tehty
jo 1920-luvulla, 20 vuotta ennen talojen rakentamista. Mm.
Summan- ja Taipaleentiellä on taasen Ruotsin lahjataloja,
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jotka Ruotsi lahjoitti talvisodasta kärsineelle Suomelle.Talot
suunniteltiin Suomessa, mutta ne rakennettiin Ruotsissa ja
tuotiin elementteinä paikalle.
Karjasillalla näkyy edelleen jälleenrakennuskauden arkkitehtuurin ihanteet.Tyyli on niukkaa ja rationaalista. Julkisivut
ovat yksinkertaisia eikä esimerkiksi ikkunoiden vuorilaudoissa
ole koristeita. Sotien jälkeen kaikista rakennusmateriaaleista
oli pula, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että rakennuksissa on
yleensä vain yksi savuhormi. Noppamainen puolitoistakerroksinen pientalo oli rakennusaikanaan uuden tyyppinen
rakennus, jota pidettiin jopa rumana.Vuosikymmenten myötä
talotyyppi on asettunut tärkeäksi osaksi suomalaista rakennusperintöä ja niin kutsutut rintamamiestalot ovat nousseet
arvoon arvaamattomaan.
Vanhimmat Karjasillan rakennukset ovat jo yli 70 vuoden
ikäisiä. Rakennuksissa näkyy eri aikakausien jälkiä. Ikkunoita
on vaihdettu, verhouksia ja katteita uusittu ja julkisivuvärejä
muutettu. Rakennuksia on myös laajennettu. Ensimmäiset
laajennukset on tehty pian rakentamisen jälkeen, kun avokuisteja laudoitettiin kylmiksi umpikuisteiksi. Pienimpiin talotyyppeihin rakennettiin myös lisää asuinhuoneita. Vuoden
1980 asemakaava mahdollisti pihan puolelle tehtäviä laajennuksia, ja niitä näkyykin Karjasillalla melko paljon. Noin
neljännekseen Karjasillan rakennuksista ei ole tehty mitään
laajennuksia, samoin noin neljännekseen rakennuksista on
tehty isoja laajennuksia.
Inventoinnin tulokset kootaan julkaisuksi. Kevättalvella
2015 myyntiin tuleva julkaisu tarjoaa karjasiltalaisille oivan
tietopaketin asuinalueestaan. Siitä löytyy tietoa mm. Karjasillan rakentumisesta ja historiasta, piirustukset talotyypeistä ja tietoa siitä, millaista oli jälleenrakennuskauden
pihasuunnittelu.
Venla Leppänen
Kuvat: Venla Leppänen ja
Veera Sanaksenaho
Lisätietoja:
Karjasillan asemakaavoituksesta internetissä: http://oulu.
ouka.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=828,
tai hakusanoilla: ”Karjasillan jälleenrakennuskauden alue”
Asemakaava-arkkitehti:
Ritva Kuusisto,
ritva.kuusisto@ouka.fi
puh. 050 3900049
Rakennuskannan inventoija:
Venla Leppänen,
venla.leppanen@ouka.fi,
p.046 9204191

Karjasillan kerrostalot on rakennettu
pääosin 1950-luvulla, sen jälkeen kun
suurin osa pientaloista oli jo rakennettu.

Höyhtyäntiellä on kaupunginarkkitehti
Martti Heikuran suunnittelemia tyyppitaloja, jotka on rakennettu vuosien
1945 – 49 välillä.

karjasillan hiihtokilpailut

Karjasillan hiihtokisat peruttiin. Uumajanpuistossa sääongelmia!
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Vuosikokous 2014

Vuosikokous ja luento, jonka piti Ritva
Kuusisto, aihe Karjasillan asema-/
suojelukaavasta, vetivät asukastuvan täyteen 23.4. 2014. Lopuksi oli
arvonta.

Karjasillan pitkäaikaista
tupaisäntää, vapaaehtoistyöntekijää, talkoolaista JUHANI
KOVALAA muistettiin vuosikokouksen yhteydessä
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rehulantien rynnistys

Rehulantien Rynnistyksen perustaminen lähti itämään
Teuvo Pakkalan koulun 4: nnen luokan opettajamme
Kyrön pitämän oppitunnin jälkeen. Siellä käsiteltiin
seurojen perustamista ja niiden tavoitteita.
Oppitunnin innoittamana aloimme hyvän koulukaverin ja lähinaapurimme Matti Moilasen kanssa
suunnitella jonkinlaista kerhotoimintaa. Kesäloman
kynnyksellä kutsuimme lähinaapurien poikia keskustelemaan kiinnostuksesta asiaan. Tyttöjä ei aluksi
huolittu mukaan. Niinpä päätimme perustaa vapaaajantoimintaa harrastavan poikakerhon lähinnä kesälomien ajaksi.
Puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut ja varapuheenjohtajaksi Moilasen Matti. Rahaahan meillä toimintaan ei ollut, joten rahastonhoitajan kunniakkaan
tehtävän sai Kainuan Hannu, koska hänellä ainoastaan
oli viikkoraha.
Kesäaamuisin kokoonnuimme Myllymäen pihalle
miettimään mitä tehtäisiin. Kulloinkin senhetkisen
sään ja fiiliksen mukaan keksittiin aina jotakin yhteistä

tekemistä. Pallonpeluuta, uimareissuja Oritkariin ja
Lämsänjärvelle kävelemällä, kun polkupyöriä ei kenelläkään ollut. Kaikenlainen urheilu ja metsäretket olivat
suosittuja. Huonoilla ilmoilla harjoiteltiin sirkustemppuja Myllymäen korkeassa pihaliiterissä. Useampana
kesänä järjestimme liiterissä sirkusesityksiä, johon
oli pieni pääsymaksu. Siihen kuului tosin pipari- ja
hunajavesi-tarjoilu.
Rakensimme eräänä kesänä Myllymäen pihalle mielestämme hienon kerhomajan, jonka viranomaiset
purattivat tosin pois.
Ajan kuluessa myös tytöt tulivat toimintaamme
mukaan.Vuosien jälkeen, kun kerholaiset ovat muuttaneet ympäri Suomea ja jopa Ruotsiin asti, olemme
järjestäneet muutaman kerran muistelutapaamisia
Oulussa.
Aika on muuttanut nekin nuoruuden muistot kullaksi.
			

Kirj. Juhani Myllymäki
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KATUVALOT VAIHDETTIIN LED-VALAISIMIIN

Verkostoasentajat Juuso Pasanen ja Kimmo
Hanhela vaihtoivat vanhat elohopeakatuvalaisimet sähköä säästäviin led valaisimiin.

Päätä ei saa huimata kun ollaan korkeuksissa, mutta asianmukaiset putoamissuojaimet turvaavat!

remontti-ilta

Remonntti-ilta vietiettiin tuvalla 10.6. Paikalla oli Karjasiltalaisia oli paikalla yli 20.
Tietoa remonteista ja maaleista antoivat. Kuvassa vasemmalla Teknokselta Mervi
Vatanen ja oikealla Vesa Kaski toimitusjohtaja Sanerall -firmasta
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Höyhtyän suuralueen

palvelut turvataan
Höyhtyän suuralueella eniten
puhuttaa terveysaseman tulevaisuus. Milloin se siirtyy Kontinkankaalle ja millaiset palvelut säilyvät
alueella jatkossa? Yhteisötoiminnan vahva tahtotila on se, että
olemme mukana kehittämässä
alueen hyvinvointipalveluita.Alun
perin on suunniteltu,
että hyvinvointipiste tulisi nykyisen terveysaseman tiloihin. Kevään
aikana tilanne selkiytyy tältä
osin. Asukastupatoiminta siirtyy
sinne vain siinä tapauksessa, että
saamme sinne vahvan moniammatillisen toimijaverkon. Yksin
me emme noin isoa kiinteistöä
Palveluverkkotyö on valmistu- pysty harteillemme ottamaan.
nut ja se tulee luottamushenki- Asukastupaverkon osalta Höyhlöille päätettäväksi talousarvion tyän suuralueen palvelut löytyvät
yhteydessä joulukuussa.Valmiste- kuitenkin jatkossa
luprosessi oli vaativa, niin remont- yhdestä osoitteesta, oli paikka
tiryhmälle, kuin viranhaltioillekin. sitten Höyhtyän terveysasema
Paljon on vielä tehtävää, mutta tai jokin muu. Muutos ei tapahdu
suuntaviivat alkavat hahmot- kuitenkaan hetkessä. Suunnittetua. Oulu muuttaa toimintata- lemme palvelut yhdessä asukkaipojaan. Pääpaino on siinä, että den kanssa. Heti kun tilaratkaisut
turhista seinistä on päästävä varmistuvat, otamme teidät
eroon. Lähipalvelut on turvattava mukaan suunnitteluun.
ja kuntalaisille lisättävä valinnanmahdollisuutta. Palveluverkkotyön Kaupungilla on edessään isot
opetus on se, että kuntalaisia haasteet. Tilannetta on turha
kannattaa kuunnella herkällä voivotella ja surkutella, entikorvalla. Oululaiset ovat herän- seen ei ole paluuta. Meidän on
neet vaikuttamaan,
katsottava rohkeasti eteenpäin
sitä on ilo seurata. Yhdessä ja oltava reiluja ja vastuullisia
olemme vahvoja, yksin emme toisiamme kohtaan. Koko valtamuutoksessa selviä.
kuntaa keskusteluttanut sote
-uudistus on saatava maaliin.

Viivyttelyllä emme saavuta mitään.
Uudistus vaikuttaa myös kaupungin palveluverkon rakenteeseen
ja siihen, miten tuotamme hyvinvointipalveluitamme jatkossa.
Emme voi odottaa, tulevaisuus
tehdään nyt. Kunnan ja järjestökentän yhteistyön merkitys
korostuu. Tämä ei tarkoita, että
kunta sysää palveluiden tuotannon järjestöille, vaan enemmän
kyse on kumppanuudesta, rinnalla
kulkemisesta.
Yhteiskunta elää jatkuvassa
murroksessa. Jatkuva muutos on
pysyvä olotila.Tämä ei ole helppo
yhtälö tilanteessa, jossa euroja
ei ole käytössä. Silloin tarvitaan
ihmistä. Haluankin tässä yhteydessä kiittää alueenne asukasyhdistystä ja muita alueen toimijoita
erinomaisesta työstä alueenne
eteen. Karjasilta on malliesimerkki yhteisöllisyydestä, ei
vain puheissa vaan ennen kaikkea teoissa. Pitäkää puolenne
jatkossakin, tukekaa toisianne,
ottakaa yhteyttä virkamiehiin.
Me tulemme keskustelemaan,
kun pyydetään. Teemme työtä
kuntalaista varten.
Toivotan teille rauhaisaa loppuvuotta ja vahvaa uskoa tulevaan.
Pasi Laukka
Yhteisötoiminnan päällikkö
Oulun kaupunki
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Kyläluudat kiertävät
Karjasiltaa
Vuoden 2013 kesäjuhlilla laskettiin liikkeelle kaksi kyläluutaa. Toinen luuta jäi Nokelantien itäpuolelle
Marjatta Viion hoiviin, toisen luudan vei Leena Kuha Nokelantien
länsipuolelle.
Luudat kiersivät Karjasiltaa vuoden ajan, kunnes ne laskeutuivat
kierrokseltaan elokuun kesäjuhlille.
Luutien mukana kulkevat vihot toimivat kyläilypäiväkirjoina, ja niihin
olikin kirjoitettu oman kodin historiaa, mukavia muistoja tai muuten
vain kyläilypäivän tunnelmia. Vihkoihin oli kirjoitettu myös toiveita
Karjasillan ainutlaatuisuuden säilymisestä.Toinen luudista oli kiertänyt
kerrostaloalueella poiketen välillä
omakotitaloihin kummankin puolen Nokelantietä. Toinen luudista
oli tehnyt pidemmän kierroksen
lähinnä Raatteentien kulmilla. Luudat vietiin kesäjuhlien jälkeen asukastuvalle, missä kävikin elokuun
aikana mukavasti väkeä lukemassa
vihkoihin kirjoitettuja tarinoita.
Syyskuun tullen kyläluudat
lähtivät jatkamaan kierrostaan.

Asukasyhdistys toivoo, että luudat
palautuisivat taas asukastuvalle seuraaviin kesäjuhliin mennessä. Mikäli
luudan mukana kulkeva vihko tulee
täyteen, pyydämme tuomaan vihon
asukastuvalle. Vihkoihin on jo nyt
kertynyt runsaasti historiallisesti
arvokasta tietoa, joka täytyy tallettaa asianmukaisesti.
Kyläluutien tarkoituksena on
elvyttää katoamassa olevaa kyläilyperinnettä. Ajatuksena on, että
kyläluudan vieminen voisi olla sopiva
syy käydä tervehtimässä vaikkapa
uusia naapureita. Kun tuntee naapuritaloissa tai kotirapussa asuvat
ihmiset, on helppo huomata mahdolliset asiattomat kulkijat. Samoin
tutuilta tai edes puolitutuilta on
helpompi pyytää hädän tullen apua.
Kyläluudat voivat omalta osaltaan
lisätä yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunnetta omassa asuinympäristössämme. 			
				
				
Marika Klami

Muistot Karjasillalta talteen

Karjasillalla kiertävien kyläluutien mukana kulkeviin vihkoihin on kertynyt tarinoita ja muistelmia Karjasillalta. Kyläluudat ovat herättäneet innostusta kerätä laajemminkin talteen Karjasillan historiaa.
Löytyykö pöytälaatikostasi kirjoituksia Karjasillalta? Onko mielessäsi lapsuus- ja nuoruusmuistoja, jotka haluaisit kirjata ylös seuraavia sukupolvia varten? Löytyykö albumistasi kuvia, joissa
Karjasilta näkyy vielä alkuperäisessä asussaan?
Asukasyhdistys ottaa vastaan kirjoituksia, vanhoja valokuvia tai vaikkapa Karjasiltaa koskevia
lehtileikkeitä.Tekstit voivat olla myös käsin kirjoitettuja. Materiaalin voi toimittaa asukastuvalle.
Tulevaisuudessa kirjoitukset voidaan koota yksiin kansiin tai tallettaa muulla tavoin nykyisten
ja tulevien karjasiltalaisten luettavaksi.
									M.K.
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Puutarhajätteiden keräys
Puutarhajätteen keräys 9.5 - 15.5.2014
Puutarhajätettä kerättiin yhteensä 190 taloudesta, traktorikuormia tuli 18 kpl.

NYT SE ON TEHTY, nimittäin Karjasillan Asukasyhdistys ry:n julkaisema
Karjasiltalainen lehti (vuodet 1996-2013) on nidottu kirjaksi, jota voi käydä
lukemassa asukastuvalla Rehulantie 1.ssä
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seniorikerhon kuulumisia
Kesä v. 2014
Kesä lämmin
kaunehin.
Täytyi luovuttaa,
Syksyn tuntu,
sumun huntu,
veden kalvon yllä.
Lämpö hiipii lainehilta,
illan viileyteen.
Mielen valtaa apeus;
nytkö kesä meni pois.
Vielä valo viipyy,
illan hämyilyyn.
Tyyni Pirilä

Pääsiäisviikolla pidettiin hartaushetki. Seniorikerho oli saanut
vieraakseen Karjasillan seurakunnasta seurakuntapastori JUHA
VÄHÄKANKAAN (kuvassa)
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Eipä se lehti.. ei Karjasiltalainenkaan lennä itestään
postilaatikkoon /luukkuun.
Juhani Kovala jakaa karjasiltalaisten omaa lehteä
syksyllä 2013.

METALLIROMUN JA
ONGELMAJÄTTEEN
KERÄYS 6.5.2014
Kuvassa Juhani Kovala raivaa tilaa
metalliromulle, jota tuli vaihtolavallinen. Vuokko Rajala toi ongelmajätteitä, joita vastaanottamassa
oli Erkki Luttinen. Myös Juhani
Paajala toi ongelmajätettä Höyhtyän puolelta. Maali ym. ongelmajätettä kertyi pari peräkärryllistä!
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Avoimet puutarhat Karjasillalla

oli yleisömenestys
Kesäkuun viimeisenä sunnuntaina
suvi-Suomen sää oli kauneimmillaan
Oulun seudulla. Oli mitä mainioin
päivä lähteä kauempaakin Karjasillalle ihastelemaan puutarhoja ja
vaihtamaan samalla ajatuksia muiden
puutarhaharrastajien kanssa.
Kesäkuun 29. päivänä vietettiin
kolmannen kerran valtakunnallista
Avoimien puutarhojen päivää. Kuka
tahansa voi ilmoittautua Puutarhaliiton järjestämään tapahtumapäivään ja kutsua vieraat tutustumaan
omaan puutarhaansa. Puutarhapäivään osallistuu yksityisten puutarhojen lisäksi joitakin ammattimaisesti
hoidettuja puutarhoja sekä siirtolapuutarha-alueita. Oulun seudulta on
tapahtumaan osallistunut vuosittain
muutama puutarha.
Vuonna 2013 Karjasillan Asukasyhdistys päätti järjestää Avointen
puutarhojen päivänä oman pienimuotoisen puutarhatapahtuman.
Karjasillan puutarhapäivästä tiedotettiin tuolloin paikallisesti, ja
mukaan saatiin lyhyellä varoitusajalla
yhdeksän puutarhaa, jotka avasivat
porttinsa vieraille. Vierailijoita oli
yhteensä muutama kymmenen. Päivä
sai kuitenkin niin innostuneen vastaanoton, että Asukasyhdistys päätti
tehdä yhteisilmoittautumisen Puutarhaliiton valtakunnalliseen tapahtumaan. Näin entistä useampi saisi
tietoa Karjasillan tapahtumasta ja
löytäisi paikalle.
Avoimet puutarhat Karjasillalla
-tapahtuma oli tänä vuonna mukana
Puutarhaliiton valtakunnallisessa
tapahtumakampanjoinnissa. Vieraita tulikin huimasti viimevuotista
14

enemmän. Vieraskirjoihin kertyi
nimiä 220–250, todellinen vierailijamäärä oli vieläkin isompi. Kävijöitä
oli Kuusamoa ja Ylivieskaa myöten.
Tänä vuonna Avoimet puutarhat
Karjasillalla -tapahtumaan ilmoittautui määräaikaan mennessä seitsemän
puutarhaa, lisäksi yksi puutarha tuli
mukaan viime hetken ilmoittautumisella. Osa avoinna olevista puutarhoista oli vanhoja tuttuja, mutta
mukaan saatiin myös kolme uutta
puutarhaa
Puutarhapäivän aluksi asukastuvalla oli asiantuntijaluento. Oulun
kaupungin maisema-arkkitehti Mirjam Larinkari kertoi sanoin ja kuvin
jälleenrakennuskauden puutarhoista.
Esityksen jälkeen puutarhavieraat
lähtivät suunnistamaan tuvalta kohti
puutarhoja.
Puutarhavieraita kävi päivän mittaan tasaiseen tahtiin, niin että puutarhurit ehtivät hädin tuskin pitämään
taukoa. Lämmin sää helli vieraita, ja
onneksi osassa puutarhoissa olikin
tarjolla juotavaa. Päivän aikana vaihdettiin kokemuksia ja ajatuksia puutarhoista, lähtipä joidenkin vieraiden

mukaan pistokkaitakin.
Avoimet puutarhat Karjasillalla
-tapahtuman voidaan sanoa jo vakiintuneen. Monet vieraat toivoivat pääsevänsä vierailemaan puutarhoihin
myös ensi vuonna. Karjasillan etuna
on puutarhojen läheisyys, monet
vieraat liikkuivat jalkaisin tai pyörällä ja ehtivät kohtuullisessa ajassa
kiertää useammankin puutarhan.
Asukastuvalla olleista kartoista huolimatta osalla kauempaa tulevista
vieraista oli kuitenkin vaikeuksia
löytää vierailukohteisiin.
Ensi vuoden Avoimet puutarhat
-tapahtuma järjestetään sunnuntaina
28. kesäkuuta. Oman puutarhansa voi
ilmoittaa tapahtumaan jo nyt verkkosivulla www.avoimetpuutarhat.fi tai
soittamalla Puutarhaliittoon. Puutarhaliitto suosittelee, että yhteisilmoittautumisen lisäksi mahdollisimman
moni puutarha tekisi oman ilmoittautumisen tapahtumasivulle. Puutarhaliiton toimittamissa vierailuluetteloissa
on jokaisen avoinna olevan puutarhan tarkka osoite, yhteisilmoittautumisen tehneissä kohteissa on vain

Mirjam Larinkarin puutarhaluento veti asukastuvan eteistä myöten
täyteen väkeä.

yksi osoite ko. alueelle.Verkkosivun
puutarhaprofiileja tutkimalla vieraat
saavat tarkat tiedot vierailukohteista ja voivat jo etukäteen valita
kaikkein kiinnostavimmat kohteet.
				
Marika Klami

Marjatta Viion rehevä hyötytarha oli viimevuotiseen tapaan yleisömagneetti.

Ensimmäistä kertaa puutarhaansa
esitelleen Kalevi Kukkosen tarinat
viihdyttivät vieraita.

Jarkon grilli on Väisäsen puutarhan sydän.

Kukkien lisäksi Jenni Leinosen puutarhaa koristaa upea grillikatos.

Kuvat: Juhani Kovala
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KUVASSA:
PAJU 4 VUOTTA,
KAISLA 11V.
ADELMA 2 V.

MEHUKAUPPA KÄVI HYVIN RAATTEENTIELLÄ,

NIMITTÄIN PIHAKIRPPISPÄIVÄNÄ
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Pihakirppis
pidettiin kesäkuun
alussa. Myyjiä oli 84 pihassa.

Jalkapallokenttä Karjasillalle
Kiitos Oulun kaupungille, kun
se asensi uudet suojaverkot jalka/potkupallokentän
päätyyn. Samalla kaupungin liikuntavirasto toi upouudet maalit kentälle. Kuva
on Nokelan-Höyhtyän-Hiirosentien rajaamalta alueelta.
Jalkapallo näyttää vetävän
harrastajia Hiirosenkentälle.

Anna elämän
rullata.
Oulun OP rahoittaa. Pohjola vakuuttaa.
OPKK välittää.
Kun haluat onnistua pankki- ja vakuutusasioissa,
luota satavuotiaaseen ammattilaiseen! Nyt on mitä mainioin hetki keskittää sekä pankki- että vakuutusasiat
samaan paikaan.
Keskittämällä palvelusi saat käyttöösi parhaat edut. Saat
alennukset vakuutuksista ja kertyneitä bonuksia käytät
niiden maksamiseen.
Tule, niin lasketaan yhdessä, miten keskittäminen
vaikuttaa sinun ja perheesi asiointiin! Soita ja varaa aika
numerosta 010 2535 014! www.op.fi/oulu
Puhelut 010-numeroihin maksavat kotimaan kiinteän verkon lankaliittymästä 0,0835 e/puhelu+0,07 e/min,
ja matkapuhelinliittymästä 0,0835 e/puhelu+0,17 e/min, (sis. ALV:n).
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Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, se vaaleahko tiilirakennus Nokelantien ja
Joutsentien risteyksessä. Olette
saattaneet nähdä sen ja joitakin
meistäkin “mormoneista”, tyypillisesti sunnuntaiaamuisin, siinä puoli
yhdentoista aikoihin. Jotkut meistä
saapuvat paikalle hyvissä ajoin ja
taittavat matkansa parkkipaikalta
rakennukseen tyylikkäästi.Toiset taas
loikkivat pihan yli lapset kainalossa
ja helmat hulmuten, riippuen siitä
miten myöhässä olemme. Pitäähän
meidän ylläpitää mainetta: olemmehan sentään myöhempien aikojen
pyhiä - joskus enemmän tai vähemmän nimemme veroisia siis.

kaikille. Siellä ei katsota sosiaaliseen asemaan, ihonväriin, ikään tai
sukupuoleen. Se on paikka ihmisille,
jotka etsivät turvaa yhä kylmenevästä maailmasta. Täällä jäsenet
palvelevat erilaisissa tehtävissä seurakunnan hyväksi. Niin johtajat, pyhäkouluopettajat kuin lastenhuoneen
opettajat ja kaikki muutkin kantavat
kortensa kekoon vapaaehtoisesti
palvellen. Kukaan ei saa palkkaa
tekemästään työstä, vaan tehtävät
hoidetaan omien päivätöiden ja
arki kiireiden ohella.Tehtäviin ei voi
hakea. Ne kiertävät kylläkin eri ihmisillä, mutta niihin asetetaan ihmisiä
hengen innoituksen mukaan. Näin
kaikille tarjoutuu mahdollisuuksia
kasvaa, kehittyä ja oppia. Eikä opettaja
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuk- ole kuulijaansa parempi. Pidämme
sen Kristuksen Kirkko on paikka esimerkiksi kaikki vuorollaan puheita

Alkeisyhdistyksen ( Eli lasten ) toiminta. Kesällä 2014 yhteinen toiminta jolkapalloa ja sisätiloissa tarjoilu - maanantai
EU teemapäivä keväällä 2014
illan perheilta
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Jumalanpalveluksissa.
MAP-kirkko ei sinänsä ole uusi
konsepti. Se on sama kirkko, jonka
Kristus perusti maan päällä ollessaan, mutta mikä katosi luopumuksen myötä. Kirkkomme on siis sama,
mutta “palautettuna” näinä viimeisinä aikoina. Palautetulla kirkolla
tarkoitetaan sitä, että se voima ja
valtuus tehdä pyhiä toimituksia on
jälleen maan päällä. Se palautettiin
Jumalan kutsuman profeetan kautta
parisen sataa vuotta sitten. Tämä
on mielenkiintoinen tapahtuma ja
yksi niistä monista aiheista, joista
meidän lähetyssaarnaajat kertovat
ihmisille, kun he palvelevat noin
kahden vuoden ajan kirkon lähetystyö-ohjelmassa. Olette saattaneet nähdä heitä viilettämässä puvut
päällä ympäri kaupunkia. Heiltä saa
muuten kysyä mitä vain. He kertovat mielellään evankeliumista ja sen
palautukseen liittyvistä asioista,
kuten Mormonin kirjasta. He ovat
myös nopeita auttamaan, jos aita
rempsottaa tai piha vaatii trimmausta. Eikun siis vetäisemään hihasta!
Lähetyssaarnaajat etsivät jatkuvasti
tilaisuuksia auttaa ja palvella ihmisiä.
Kirkkorakennuksesta löytyy toimintaa pitkin viikkoa. On sukututkimusta, nuorteniltoja ja kappelin
esittely kierroksia. Maanantaisin
vietetään yhteistä aikaa nuorten
kesken seurakunnan perhe-illassa.
Kuukausittain on kastetilaisuuksia,
pieniä teemajuhlia ja toimintoja
vuodenajan mukaan. Musiikki-illat ja
konsertit ovat myös olleet kovassa
kasvussa. Sunnuntaisin vietämme
jumalanpalvelusta aamu yhdestätoista eteenpäin. Kaikki ovat tilaisuuksiin tervetulleita.Tämä koskee
myös sinua.
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko saattaa
vaikuttaa etäältä katsottuna hieman

mystiseltä, mutta olemme tosiasiassa
hyvin avoin yhteisönä. Uskaltaisin
väittää, että meidänkin tapauksessa
kysyville vastataan ja kolkuttaville
avataan. Että tulkaapa tutustumaan,
jos näette meitä naapurustossa. Me
pyrimme tekemään samoin. Ehkäpä
se on meille suomalaisille helpompaa kohdata siinä puolitiessä?
Ystävällisin terveisin
Jouko & Riikka, naapuruston
perus mormonit
ps: luotettavia lähteitä myöhempien
aikojen pyhistä ovat www.mormonit.fi www.lds.org ja mormonchannel
youtubessa.

Meidän perhe

Meidän kaksi lasta leikkimässä
Temppelin edessä

Taskilan Arska on uuden äänilevyn teko hommissa.

Arska toteaa että levynteossa byrokratia on kova! Uunituore levy julkaistaan
joulukuun alussa. Aarno on asukasyhdistyksen entinen tomera puheenjohtaja.
jonka komea tenori kaikaa mm.Oulun tuomiokirkossa 5.12.
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Kevään stipendiaatit
Karjasiltalaiset stipendien
saajat keväällä 2014

Karjasillan lukion Tiila Tornberg ja Tapio Tuomi

Teuvo Pakkalan koulun 6. luokkalaiset:
Vesa Kynkäänniemi ja Anna-Olivia Mäkelä.

20

KENNETH SJÖWALL’S DIXIE DUDES bändi
soitti Dixieland -jazzia 7 miehen voimin.

Tanssin taikaa kesäjuhlilla.

Hevosajelu oli lasten mieleen.

K-supermarket JOUTSENSILLA N lahjoittama
herkkukorin Onnelliset voittajat.

Aatu piti lystiä Karjasillan
kesäjuhlilla.
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NOKELANTIE 16
pelattiin seinäpalloa, johon kuului lukuisia vaiheita. Niissä
jokaisessa pallo oli heitettävä ja otettava kiinni eri
tavoin. Jos jossakin heitossa ”jäi” eli ei saanut temppua
onnistumaan, oli aloitettava koko sarja alusta alkaen.
Tämä oli niin kiehtovaa pelaamista, että jaksoin väsymiseen asti hioa taitojani ja harjoitella aina uudestaan
ja uudestaan.
Paras paikka oli ehdottomasti lasiveranta. Sitä käytettiin kaikkina vuodenaikoina ahkerasti. Siellä äiti kasvatti
keväällä pihalle istutettavat taimet. Taimiruukkuja oli
paljon ikkunalaudoilla ja penkeillä. Erityisesti muistan
gladiolusten komeat taimet. Kesäpäivänä verannalla
juotiin päiväkahvit, syötiin monet ateriat tai istuttiin
muuten vain nauttimassa. Minulle veranta oli mieluisa
Nokelantie on Oulussa Karjasillan kaupunginosassa.
Sen varrella olevat omakotitalotontit kaupunki oli leikkipaikka. Muistoissani verannalla oli aina lämmintä
varannut rautatieläisille. Talot rakennettiin samanai- ja valoisaa. Jälkeenpäin olen monesti ajatellut, miten
kaisesti heti sodan jälkeen 40-luvun lopulla ja meidän viisaasti jo sodan jälkeen osattiin pieniäkin taloja
kotitienämme Nokelantie oli vuodesta 1946 – touko- rakentaa. Kaipa hirsirakentamisen aikakaudesta periytyi sodan jälkeiselle tyyppitalojen aikakaudelle hyväksi
kuun loppuun vuonna 1960.
koettua. Nykyisiin verrattuna Nokelantien talot olivat
vaatimattomia, mutta lasiveranta meillä oli!
Kaikki Nokelantien oikean puolen talot rakennettiin
samannäköisiksi, puolitoistakerroksisiksi tyyppitaloiksi.
Alakerrassa oli kolme huonetta, keittiö, kaksi eteistä ja Talomme ympärillä oli punainen puuaita ja aidassa
lasiveranta. Lisäksi talossa oli avovintti ja kellarikerros. kadun puolella valkoinen, kaksiosainen portti, jonka
päällä oli mukava seistä ja keikkua. Portissa oli metalPiha oli suorakaiteen muotoinen ja aidattu punaisella,
linen salpa, johon kerran pakkaspäivänä kokeilunhaperinteisellä lauta-aidalla.
lussani työnsin kieleni. Kerran huomasin aura-auton
tulevan ja jäin seisomaan portin päälle. Ajattelin, että
Nokelantieltä pihaan johtava portti oli tontin oikeassa
olisi hauskaa saada aurasta pöllyävä lumisuihku päälkulmassa. Kun käveli portista pihalle päin, vastaan tulivat
leni, mutta kävikin niin, että sillä kertaa sain päälleni
ensin talon pohjoisseinällä olevat portaat, jotka johtivat
kovia jäätelejä, jotka koskivat kipeästi minuun osueskellarin eteisen ovelle. Kellari oli lapsen mielestä pelottava paikka. Siellä oli ruokakellarin lisäksi ”moolokki”, saan. Äidille en uskaltanut puhua asiasta mitään. Muiskeskuslämmityskattila, sekä koksi- ja puuvarasto. Kella- tan ajatelleeni: Olipa tyhmä autonkuljettaja, kun näki
riin minulla ei ollut asiaa, paitsi silloin, kun isä halstrasi
kaloja lämmityskattilan tulen loimussa.

Alkuvuosina taloa lämmitettiin puulla, mutta 50-luvun
lopulla koksilla. Kuorma-auto toi suuren koksikasan
perunamaan kohdalle tontille, ja siitä koksia sitten
kottikärryillä kärrättiin kellaria kohti. Nokelantien
puolella oli kellarin pieni, maan rajassa oleva ikkuna.
Oli jännittävää olla katsomassa, kun siitä ikkunasta
kipattiin koksit sisälle. Ilmassa oli mustaa pölyä, jonka
leijumista muistan katselleeni auringon valon paistaessa ikkunasta varastoon.
Pohjoispuolella oli vain yksi pieni ikkuna, ja niinpä seinät
olivat oiva paikka harjoitella pallopelejä. Lapsuudessani
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lapsen seisovan portilla eikä hiljentänyt yhtään.Toiste en auran tullessa
jäänyt portille seisoskelemaan enkä
toista kertaa työntänyt kieltäni
pakkasrautaan.
Tontti oli kapea ja sen perällä oli
ulkorakennus, joka oli jaettu harjan
suuntaisesti kahtia. Toinen puoli
rakennuksesta kuului meille ja toinen
puoli seuraavan kadun, Nokelantien
kanssa samansuuntaisen Paimenpolun, varrella samalla kohdalla olevalle
tontille. Piharakennuksessa oli sauna,
saunakamari ja puuvarasto. Siellä oli
alkuvuosina myös puucee. Jonkinlainen hämärä mielikuva minulla siitä ja
myöhemmin sisävessan rakentamisesta on. Meidän talomme valmistui
vuonna 1946. Sodan jälkeen Oulussa
oli varmaan pulaa asunnoista, koska
saunakamarissa asui vuokralla lapsiperhe jonkun aikaa.

Tämä juttu on voimakas lyhennelmä Nokelantie 16-jutusta, jonka
kirjoitti Nimimerkki Nokelantien
Saparopää.
Loput tästä jutusta tullaan julkaisemaan MUISTOJA KARJASILLALTA
kirjassa(työnimi) jonka Karjasillan
Asukasyhdistys tulee tekemään
resurssien puitteissa.
Terv, toimitus, Jarkko Väisänen

Kuvia Karjasilta PIKNIKiltä
Vierailevana solistina Henry Ojutkangas.
Mukaan oli tullut vierailija, jolla oli oma
äänentoisto mukana kuten kuvasta näkyy.
Orkesterina tapahtumassa oli Risto Järvenpään ”Karjasilta PIKNIK orkesteri”. Olavi kuikka
oli myös esiintymässä.
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ammattitaido

•kaidelasit

Laitatie 1,
90940 Jääli
p. 040 583 1004

•terassilasit
•saunalasisein
Laitatie 1, 90940 Jääli
p. 040 583•peililiukuovet
1004.
•keittiön
väliti
www.lasia.fi
•lasiovet
•kaidelasit
info@lasia.fi

• terassilasit
• saunalasiseinät
• peililiukuovet
• keittiön välitilat
• lasiovet
• kaidelasit

www.lasia.fi
24

Joutsen apteekki

Kiitämme
mainostajia
Ektakompuksesta
saat kodinhoito-, hoiva- ja
ja
kotisairaanhoitopalveluita kotona asumisen tueksi.
Ektakompuksesta myös ammattitaitoisesti
yhteistyösiivoukset, ikkunanpesut ja pienremontit.
kumppaneiSuunnitellaan yhdessä, miten voimme auttaa.
tamme
Joutsen
apteekki
Raksila (Sale)

Kaukovainion
sivuapteekki
Kaukovainion
ostoskeskus

Aukioloajat:
ma-pe 9 – 20
la 9 – 17

Aukioloajat:
ma-pe 9.30 – 17.30
la suljettu

Raksila puh:
08 330 331

Kaukovainio puh:
08 331 382

Kauneushoitola kosmetologi
puh: 08 330 337
www.joutsenapteekki.oulu.net

044 705 7055 - asiakaspalvelu@ektakompus.fi
www.ektakompus.fi

Kuokkamies hoitaa kotitalouksien pienet kuin isotkin lumityöt, voit tilata vaikka yksittäisen käynnin reilumman lumisateen jälkeen. Auraamme pihan, kolaamme kulkutiet,
harjaamme rappuset ja hiekoitamme. Viemme tarvittaessa lumet pois.
Mikäli harkitset remontin tekoa tai suunnittelet ensi keväälle-kesälle pihan kivetystä, salaojitusta ym. niin käy
sivuillamme katsomassa miten olemme tehneet kyseisiä
töitä www.kuokkamies.fi. Voit käydä myös katsomassa
paikanpäällä: Kaukovainionkatu 49, Karjasilta.
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Huom! Ole ajoissa viisas ja tilaa
raitis, kokenut, sovittuun aikaan
saapuva, lapset nimeltä tunteva,
kiireetön ja laulutaitoinen

JOULUPUKKI
kera tontun
Pukki liikkuu aattona Karjasillan
alueella klo 14 - 19
puh 050 433 4341
sposti arska.taskila@suomi24.fi

Ektakompuksesta saat kodinhoito-, hoiva- ja
kotisairaanhoitopalveluita kotona asumisen tueksi.
Ektakompuksesta myös ammattitaitoisesti
siivoukset, ikkunanpesut ja pienremontit.
Suunnitellaan yhdessä, miten voimme auttaa.

044 705 7055 - asiakaspalvelu@ektakompus.fi
www.ektakompus.fi
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tuvan taidennäyttelyt 2014

Helmikuu: Jukka Torvela: intarsia ja tussitöitä

Maaliskuu:
Maija-Liisa
Saarelan näyttely

Huhti-toukokuu:
Maila Järvelä:
akvarellitöitä
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KATOAVAA KARJASILTAA?

Kalevan toimitalo Lekatie 1. Puretaanko, vai ei?
SIIVET, 1965 TARVAINEN MATTI (1897-1985) pronssi
valettu. Laanaoja, Karjasillan puisto Karjasilta-OULU
(kuvat.Jarkko Väisänen)

AJANKOHTAISET TIEDOT

asukasyhdistyksen toiminnasta löydät
netistä: www.karjasilta.fi ja Facebookista.

KÄYPPÄ KURKKAAMASTA!
28

SISUSTUSALAN
ERIKOISLIIKE
-Kaakelit
-Laminaatit, parketit
-Tapetit
-Maalit, tasoitteet,
liimat, lakat
-Sisustuksen
erikoistehosteet

Sisustussuunnittelu ja asennuspalvelu!

OULUN SISUSTAJAT
Paljetie 10, 90140 Oulu p.010-3202300
Avoinna ma-pe 7-18, La 10-15
www.sisustustalo.net
puheluhinnat: 8,21snt/puh.+5,90-16,90snt/min
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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

30

Edullista jätehuoltoa

Karjasillalle

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

Hyvän ympäristön tekijä

www.kempeleenjatekuljetus.fi
Puh. 08 562 0310

VERHOOMO & OMPELIMO KATARIINA
KETOKATU 8
90140 OULU
Ark: 9-17
La: 10-14
Puh: 045-8517710

www.vokatariina.fi
info@vokatariina.fi
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Uutuus!

IVT Premiumline HQ C/E maalämpöpumppu

IVT:n
energiatehokkain
maalämpöpumppu
nyt Suomessa!
Älypuhelimella ohjattava
IVT PremiumLine HQ on poikkeuksellisen älykäs tapa alentaa kotisi
lämmityskustannuksia.

www.ivt.fi

COP 5,1 (EN 255) • etähallinta iPhone- ja Android-sovelluksilla • 5 vuoden takuu
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Raatteentie 24
90140 Oulu
Puh. 040 777 0771
www.rakennusjaenergia.fi
ore@elisanet.fi

