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KarJasiltalainen  
Julkaisija: Karjasillan Asukasyhdistys ry. 
Ilmestyy kerran vuodessa
Painosmäärä: 1600 
Painopaikka: Joutsen Median Painotalo Oy, Oulu
Lehteä toimittaa Jarkko Väisänen
(jarkko.s.vaisanen@gmail.com) 
Mainostilan myynti: Juhani Kovala 

asuKasyhdistys 
Puheenjohtaja: Emmi Kaivanto 
puhelin: 040 705 6520
Sähköposti: emmi@ee.oulu.fi 

Facebook Karjasillan Asukasyhdistys ry 
Sähköposti: karjasillanasukastupa@gmail.com 
http://www.karjasilta.fi

Tuulten viemää

Kulunut vuosi on ollut suurten 
muutosten aikaa sekä lähellä että 
kaukana. Edellisen vuoden asuimme 
perheemme kanssa Chicagon lähis-
töllä Yhdysvalloissa. Lähtöä jännitin 
kovasti ja aamuöisin pohdiskelin 
puoliksi kauhuissani, puoliksi malt-
tamattomana, miten tulisimme 
sopeutumaan suureen maailmaan 
ja erilaiseen kulttuuriin. Aluksi kai-
pasinkin kovasti kotiin Karjasillalle, 
kunnes muutaman kuukauden kulut-
tua aloin ymmärtää, miksi sinne 
suurten järvien seudulle asettui 
aikoinaan asumaan niin suuri määrä 
pohjoismaalaisia. Siellähän on aivan 
kuin Suomessa! Paitsi että täydel-
linen kesä kesti puolisen vuotta. 

Chicagoa sanotaan Windy Cityksi, 
tuuliseksi kaupungiksi. Lähtiessämme 
virnuilimme, että oululaisina meillä 
on ainakin tuulesta kokemusta, 
mutta muutaman päivän kuluttua 
oli pakko myöntää, että verrattuna 
Chicagoon Oulussa ei juurikaan 
tuule! Monta muutakin asiaa opetti 
meille, että se, miltä asiat näyttävät 
riippuu enimmäkseen perspektii-
vistä. Palatessamme kotiin Karja-
sillalle kaipasin yhteisöllisyyttä ja 
yhdessä tekemistä ja kuin tilauk-
sesta tulin valituksi Karjasillan Asu-
kasyhdistys ry:n uudeksi puheen-
johtajaksi. Erkki Luttinen oli hoita-
nut tehtävää ansiokkaasti vuosi-
kaudet ja tämä vuosi onkin mennyt 

isoja saappaita täyttäessä. -Taidan 
vieläkin mahtua yhteen! Olen myös 
kiitollinen koko johtokunnalle luot-
tamuksesta, avusta ja hyvistä neu-
voista, joitan olen saanut.

Muutoksen tuulet ovat puhaltaneet 
Karjasillalla muutenkin. Oulun kau-
punki päätti tukea jokaisella suur-
alueellaan vain yhtä asukastupaa, 
joksi Höyhtyän alueella valikoitui 
Luntulammen asukastupa –nyttem-
min Höyhtyän välke. Tästä syystä 
toiminta Karjasillan asukastuvalla 
päättyi syyskuussa haikein mielin. 
Asukasyhdistyksemme toiminta 
jatkuu kuitenkin ennallaan, kuten 
on tehnyt jo vuodesta 1949. Seni-
orikerho kokoontuu Höyhtyän 
Välkkeen hanketiloissa Hakakatu 
16:ssa ja samassa tilassa saamme 
pitää myös johtokunnankokoukset. 
Joulumyyjäisistäkään emme halun-
neet luopua edes kodittomina, vaan 
pidämme ne Uumajanpuistossa 
12.12. Ehkäpä lyhdyin valaistu puisto 
jopa päihittää asukastuvan tunnel-
mallaan! Uutta asukastupatyyppistä 
toimintaakin on mietinnässä. Esi-
merkiksi tunnelmallinen kahvila 
sopivassa liiketilassa voisi palvella 
hyvin sekä karjasiltalaisia, että lähi-
alueen asukkaita. Katsotaan, mitä 
tuulet tuovat tullessaan!

Emmi Kaivanto
Puheenjohtaja
Karjasillan Asukasyhdistys ry

Karjasiltalainen jaetaan Karjasillan alueelle, Oulun kaupungin virastoihin ja laitoksiin; 
mm. asukastuville ympäri Oulua. Lehti on myös luettavissa osoitteessa www.karjasilta.fi 

Kansikuva: Jarkko Väisänen 2015, lehden valokuvat Jarkko Väisänen ja Juhani Kovala.

Tulevia TapahTumia 
Karjasillalla

TunnelmalliseT 
joulumyyjäiseT 
uumajanpuis-
Tossa lauanTaina 
12.12. Klo 14 – 16 

yhdistetty piha-
kirppis & puisto 
picnic oulupäi-
vien yhteydessä 
9.7.

valTaKunnallinen 
avoimeT puuTarha 
päivä 7.8.

Karjasillan perinteinen kesäjuhla elokuussa.

Karjasillan 
hiihtokisat 
lapsille 
maaliskuussa.

Karjasillan asuKasyhdisTys ry:n vuosiKoKous maalisKuussa
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Jo 1600 luvulta lähtien on peltiä 
käytetty katemateriaalina, se oli 
mustaa rautaa ja suojattiin pellava-
öljymaalilla joka oli värjätty pikimus-
talla. 1700-luvun lopulla siirryttiin 
naulaamisesta ja limittämisestä 
saumaamiseen.

Paljon on siitä kehitys kulkenut 
eteenpäin, vai onko? Moni muu asia 
on kyllä huomattavasti muuttunut ja 
kehittynyt. Kuitenkin tänäkin kesänä 
kaikui käsityökalujen ääni kun rivi-
peltikatetta itse saumattiin pihara-
kennukseen, aivan kuten saumattiin 
jokunen vuosi sitten asuintaloon. 
Siis 200-vuotinen tekotapa elää 
edelleen.

Litkarauta, tuplarauta, listapihtejä, 
peltisaksia, muovinuija, peltisepän-
vasara, kosakka mm. näitä tarvittiin 

vielä vuonna 2015 synnyttämään 
uusi rivipeltikatto. Toki osa töistä 
voidaan nykyään korvata koneilla, 
mutta pienissä kattopinta-aloissa 
ajansäästö on marginaalinen. 

Rivipeltikate on äänekäs sateella, 
äänekäs tuulella, kallis teettää, mutta 
kuitenkin niin kaunis ja ajaton. No 
onhan toki siinä muitakin hyviä 
puolia; vesitiiveys ja pitkäikäisyys. 
Ruodelaudoitus täytyy olla ummessa 
melkein koko katon alueella. Nyky-
jään voidaan käyttää eristyskermiä 
pellin alla, vähentämään peltisepän 
unilaulua, sateen ropinaa.

Tämä vuosituhat on tuonut mark-
kinoille ”myyntimiehet halpoine 
kopoineen”. Mielestäni nämä lukko-
ponttikatteet jotka muistuttavat 
kone-tai käsinsaumattua katetta ovat 

aivan kelpo tuotteita. Niiden asen-
nuksessa täytyy kuitenkin muistaa 
oikeat rakennustavat, se oleellisin 
on tietenkin aluskate, koska tiiveyttä 
katolla ei ole. Tiiviin peltikatteen 
aluskatteen ”korvaa” umpilaudoi-
tus ja tuuletusväli. 

Suurin ongelma uusissa tuotteissa 
on tai sanotaanko uusien tuottei-
den myyjissä, on saumatun katteen 
maineella ratsastaminen ja jopa 
vilpillinen myynti. On ollut tapauksia 
missä myydään ”konesaumakatto” 
ja saadaan lukkoponttikatto.

Nykypäivänä on siis hyvännäköisiä 
vaihtoehtoja, mutta molemmilla on 
oma hintansa. 

 Vilho Hiltunen
 

R akennetun ympäRistön  
inventointi valmistui!

vanha peltik at to 
vanha an ympäRistöön

16.2.2015 Oli Ympäristötalon (ns. ruoste-
talo) kahvio Leeta täynnä karjasiltalaisia 
odottamassa raporttia Karjasillan alueen 
inventoinnista. Kysymyksiä esitettiin inolla 
ja myös vanahoja muisteltiin. Julkaisua 
on myytävänä Ympäristötalolla hintaan 
34,40 euroa ja se on myös katseltavissa 
netissä osoitteessa: http://www.ouka.fi/
oulu/kaupunkisuunnittelu/inventoinnit. 
Kirja on todella mielenkiintoinen.

Inventointiraportti esiteltiin yleisölle 
keväällä 2015.

Karjasillan alueen rakennetun ympäristön inventoinnin julkistamistilaisuus 
Ympäristötalon kahvila Leetassa oli yleisömenestys.

Karjasillan alueen Inventointi on koottu kirjaksi.

Raportti otettiin vastaan 
suurella mielenkiinnolla.
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hiljainen keittiö

Tuvan hiljainen keittiö:

Ei  laula enää kassakone 
tuo asukastuvan karjasillan!
On tuvan keittiö niin hiljainen, 
poissa on  kokki, 
ei porise hellalla lihasoppa.
Samoin on vaiti-hiljaa ompelukone 
tuon ompelijattaren, 
ketään ei näy, ei kuulu!

Tämä runo on Jarkko Väisäsen.

Eli lounaitten valmistus loppui marraskuussa 
2014. Ompeimo lopetti toimintansa 
maaliskuussa 2015. 

Mutta eipä hätää Karjasillan Asukasyhdistys ry 
jatkaa toimintaansa!

sarJa tytöt alle 4 v
1 Ingrid Sinikumpu .............. 0.43
2 Salli Leivonen .................... 1.32
2 Emilia Karjalainen ............ 1.32
4 Minea Kauppinen ............. 2.40

sarJa tytöt 5 v  

sarJa tytöt 6 - 7 
1 Sylvi Marttila ..................... 1.27
2 Amanda Westin ................ 2.03 
3 Alva Linjama ..................... 2.38
4. Eedit Sinikumpu ............... 3.10

sarJa tytöt 8 - 9 v
1 Hanna Moisanen .............. 1.11
2 Sara Savolainen ................ 1.13
3 Elina Jaako ......................... 1.29

 
sarJa tytöt 10 - 12 v
1 Heta Heinonen ................ 1.56

sarJa pOJat alle 4 v
1 Elja Mällinen .............................. 0.13
2 Eeli Keskinarkaus ..................... 0.21
3 Aarne Keskinarkaus ................ 0.52
 
sarJa pOJat 5 v
1 Jooa Mäkinen ............................ 0.58
2 Jetro Marttila ............................ 1.11
3 Jonatan Kauppinen .................. 1.45
 
sarJa pOJat 6 - 7 v
1 Linus Kuusisto .......................... 1.27
2 Viljami Savolainen .................... 1.40 
 
sarJa pOJat 8 - 9 v
1 Kouta Linjama .......................... 1.27
 
sarJa pOJat 10 - 12 v
1 Atte Moisanen ......................... 1.50

❆

❆

❆

❆

Lasten 
hiihtokilpailu 

2015

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

Ektakompuksesta saat kodinhoito-, hoiva- ja
kotisairaanhoitopalveluita kotona asumisen tueksi.

Ektakompuksesta myös ammattitaitoisesti
siivoukset, ikkunanpesut ja pienremontit.

Suunnitellaan yhdessä, miten voimme auttaa.

Kuhinaa lähtöviivalla.

Tommi Leivonen ja Salli Leivonen valmiina koitokseen.

Juhani Kovala jakoi palkinnot kaikille osallistujille.
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Malkamaanantaina pidettiin 
tuvalla hartaushetki, jonka veti 
Kappalainen LIISA KARKU-
LEHTO. Kahvittelun ja virsien 
välissä muisteltiin entisiä 
tapoja jotka liittyivät Pääsiäi-
sen viettoon.

pääsiäishaRtaus 
kaRjasillan asukastuvalla.
pääsiäishaRtaus 
kaRjasillan  asukastuvalla.

hilkka Rantasuomela  muistelee  

Hilkka Rantasuomela muistelee 
pientä historiikkia täältä Karjasil-
lalta: Karjasillasta Oulun kaupunki 
teki lähiön sodan jälkeen ”Laanis-
kan” pohjoispuolelle. Mieheni ja 
minä muutimme Karjasillalle vuonna 
1962. Karjasillalla on ollut hyvä asua.

Täällä oli toimintaa; oli pankkeja 
pari kappaletta, oli posti, apteekki 
ja ruokakauppojakin oli joka toi-
sessa talossa.

Alueella oli myös useampia kansa-
kouluja ja lukioita, joiden oppilaille 
kirjakauppa oli tärkeä. 

Karjasillan kirjakaupan perusti Kerttu 
Tolonen 1950-luvun lopulla  Haka-
kadun ja Nokelantien kulmataloon. 
Tolosen perikunta  myi kirjakaupan 
Aino Kilpiselle. Ulla Sunin kanssa 
työskentelin Karjasillan kirjakaupan 
myyjänä parikymmentä vuotta. Kir-
jakaupan taru päättyi kun Pohjalai-
sen kirjakauppa osti varaston. Ulla 
Sunin kanssa työskentelin Pohjalai-
sessa eläkkeelle siirtymiseeni saakka.

Tuossa vaaleanpunaisen kerrosta-
lon päädyssä Hakakatu 16 toimii 
nykyään Lintulammen asukasyhdis-
tyksen Hanke Talo. Näitä tiloja käyt-
tää mm Karjasillan Seniorit, maa-
nantaisin klo 16 alkaen.

Karjasillan Marttojen  ahkeran toi-
minnan myötä saatiin aikaan Oulun 
Talouskoulu.

Vuodesta 1957 olen ollut mukana 
Marttojen toiminnassa , joskin viime 
vuosina harvemmin.

Martat kokoontuvat edelleen Talous-
koululla. (Koulun nimi on nykyään 
Oulun Palvelualan Opisto Teuvo 
Pakkalan kadulla Raksilan puolella) 
toim.huom.

Hilkka Rantasuomela

OLEMME MUUTTANEET!

Kaikki lasituksiin liittyvät 
asiat löydät osoitteesta

 lasia.fi

TEHTAANMYYMÄLÄ
Riihiraitti 7, 90240 OULU

AAPO SALO JA ALINA 
SAKURAL saivat stipen-
dit keväällä 2015 Karja-
sillan Asukasyhdistys 
Ry:ltä 
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Kirjakaupan ikkuna 1960-luvulta.
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Vihdoinkin tiekarhuja karjasillalla. Lumien kanssa tuskailtaan 
ympäri karjasiltaa, kun tiet olivat ahtaat ja täynnä sohjoa. Moni 
auto jai “mahastaan “ kiinni, pyöräilijöista puhumattakaan. 
Mutta eihän se kaupungin ( Teklin ) porukka joka paikkaan 
kerkiä yhtä aikaa.
Kiitos heille!

Trulliliikenne oli 
vilkasta tänäkin 
pääsiäisenä.

Tiekarhu 
Karjasillalla!

Kaikki piha-maanrakennustyöt:
www.kuokkamies.fi
sähköposti: kuokkamies.posti@gmail.com
Puh: 0500-684187 

Kaukovainionkatu 49
90140 Oulu

•	 pihasuunnitelmat
•	 salaoja-sadevesijärjestelmät
•	 kivetykset
•	 pohjien teko
•	 murskeet, mullat
•	 terassit, aidat  ym.
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METALLIROMUN JA ONGELMAJÄTTEEN KERÄYS 
pidettiin jälleen toukokuussa.Jälleen oli suuren risu-

savotan aika. toukokussa 
kerättiin puutarhajätteitä 
entiseen malliin. eli  trak-
toriin kuormattiin ympäri 
karjasiltaa haravointijät-
teitä ja risuja asukkaitten 
portinpieliin kasaamista 
kasoista.talouksia oli noin 
250.  

Puutarhajätteiden keräys

tee vaarallisen jätteen noudon ennakkotilaus
osoitteesta: http://oulu.ouka.fi/jatehuolto/palvelut/ongelmajatteet/vaarallisen_jatteen_nouto.html

Oulun Jätehuolto kerää kotitalouksien vaarallista jätettä autolla. Keräysauton toiminta-aluetta on koko uusi 
Oulu, ja palvelu on kotitalouksille maksuton.
 
Vaarallisen jätteen keräysauto kiertää määräpäivinä ennakkotilausten perusteella. Tilaus lähetetään alla olevalla 
nettilomakkeella tai soittamalla numeroon (08) 5584 0010 (ma-pe klo 8-16).
 
Kun tilauksia tulee postinumeroaluetta kohden vähintään 10, auto pysähtyy määräajaksi keskeiselle paikalle 
alueella. Keräysajankohdasta ja -paikasta lähetetään tieto tilaajille, ja siitä tiedotetaan myös julkisesti.
 
Koska auton tilat ovat rajalliset, enimmäismäärät tuontikertaa kohden ovat:

•	  jäteöljy 30 litraa (l)
•	  maali 30 l
•	  öljynsuodattimet 3 kpl
•	  kiinteitä öljyisiä jätteitä 3 l
•	  liuottimet, bensiinit, polttoöljy, jarru- ja jäähdytinneste yht. 10 l
•	  lyijyakut ei rajoitusta
•	  torjunta-aineet, hapot ja emäkset 1 kg

Nestemäiset vaaralliset jätteet kuten öljyt pitää tuoda omissa astioissaan.
Lääkkeet ja elohopeamittarit palautetaan apteekkeihin ja paristot kauppoihin. www.priimatyo.fi 

Huomioi

kotitalousv
ähennys

KAIKKI KODIN REMONTIT

• keittiöt, kylpyhuoneet ja saunat
• LVI urakointi- ja sähkötyöt
• huollamme, puhdistamme ja
   tasapainotamme
   ilmanvaihtolaitteet
• yritysten toimitilojen muutostyöt
• Vahinkosaneeraukset

Puh. 040-741 5884
posti@priimatyo.fi 

Pyydä ilmainen arvio
 PIENET JA SUURET PUTKIREMOONNTIT
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Sinikka Tuomisen ja Juhani Tuomisen taulujen 
lahjoitustilaisuus 20.10.2015 Oulun Taidemuseolle
Karjasillan Asukasyhdistys ry edustajinaan Emmi 
Kaivanto ja Juhani Kovala sekä Lahjoituksen asia-
miehinä Anja Hakala ja Tiina Hakala luovuttivat 
lahjoituksen kohteet
•	 Sinikka Tuomisen öljyvärimaalauksen  

nimeltään Sirkus 60-70 luvulta
•	 Juhani Tuomisen öljyvärimaalauksen   

nimeltään Asetelma vuodelta 1974 
Oulun Taidemuseolle

Luovutustilaisuudessa olivat läsnä Oulun Taide-
museon edustajat Pasi Kovalainen ja Katariina 
Kemppainen, Karjasillan Asukasyhdistys ry: ltä 
Emmi Kaivanto Ja Juhani Kovala, sekä lahjoituk-
sen asiamies Anja Hakala. Lämminhenkisessä 
luovutustilaisuudessa meille kerrottiin, että molem-
mat lahjoitustaulut tullaan sijoittamaan kiertävästi 
Oulun kaupungin virastoihin, näin ne ovat mahdol-
lisimman monen taiteenystävän nähtävänä.

Alkujaan molemmat taideteokset on annettu 

lahjaksi   Anja ja Juhani Hakalalle, toinen kihla-
jaislahjaksi ja toinen häälahjaksi. Sinikka ja 
Juhani Tuominen ovat tunnettuja taiteilijoita niin 
Oulussa  kuin maamme rajojen ulkopuolellakin. 
He ovat myös Tiina Hakalan kummeja, Juhanin 
nimitys itsestään on hauskalla tavalla ”Kummitus”. 
Vuonna 2013 kesällä Anja ja Tiina Hakala lahjoit-
tivat molemmat taulut Karjasillan Asukayhdistyk-
selle. Taulut sijoitettiin Karjasillan asukastuvalle 
kävijöitä ilahduttamaan.

Tänä vuonna tilanne muuttui, koska Karjasil-
lan Asukasyhdistyksellä ei enää ole omia tiloja/
asukastupaa. Tästä syystä allekirjoittanut ryhtyi 
selvittämään Oulun Taidemuseon kiinnostusta 
vastaanottaa taulut lahjoituksina. Tästä syntyi-
kin nopeaan tahtiin päätös ja taulut luovutettiin 
20.10.2015 Oulun taidemuseon omistukseen. 
Valokuva on luovutustilaisuudesta.

 Anja Hakala

LUULAJAN puistossa (Kaukovainionkadun varrella) oli 
kesällä näyttely:

PUUSTA SINÄ OLET TULLUT

taulujen lahjoitus

Puuveistoksia kahdeksalta eri taiteilijalta. Mukana taiteilijat Hannu 
Ahosola (Oulu), Sanna Heikkilä (Rovaniemi), Toni Iskulehto 
(Liminka), Niilo Komulainen (Oulu), Jouko Keskiaho (Pudas-
järvi), Juha Rikhard Käkelä (Ylöjärvi), Aila Price (Rovaniemi), 
Jorma Styng (Oulu).
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”TUPA MIERON TIELLÄ”
Syyskuun lopussa siivottiin Rehulatie 1:ssä, jossa Karjasillan 
asukastupa toimi vuodesta 2000 alkaen. Nyt osa irtaimis-
tosta muutettiin kaupungin osoittamaan varastokoppe-
roon Kansankadulla. (Vuokrattava iso teltta, kaasugrilli, 
halkomakone, tuoleja ja pöytiä yms.). Osa irtaimistosta 
annettiin vastaanottokeskuksiin ja muille tuville.

MULTAA!
Asukasyhdistys tarjosi karjasiltalaisille 
tosihyvää multaa vaihtolavallisen.
Joka tyhjenikin muutamassa päivässä.

Kyläluudat?
Etsintäkuulutus! Kyläluudat 2 kpl teillä tietymättö-

millä. Jos tiedät missä ne luuraa niin toimita ne ohjeen 

mukaan kyläilemään. Jos et tiedä kelle veisit niin tuo 

meille.Raatteentie 55. Kiitos paljon!

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 

 
 

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Emmi Kaivanto irroitta-
massa Asukastuvan tienviittaa ja kylttiä.

Haikeita johtokuntalaisia. Kuvassa vasemmalta: Sylvi Rautio, 
Marjatta Viio, Salli Leivonen, Emmi Kaivanto, Jarkko Väisänen 
ja Erkki Lehto

Asukastupaa tyhjentämässä. 
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Kuvassa Karjasillan senioreita sauvakavelylle lähdössä.Hakakatu 16 ns.Hanketalon 
edestä. Kahvit nautittiin myös samoin venyttely tehtiin reippain mielin!

Kevään tullen Karjasillan seniorit laittoivat tuulemaan! He vaihtoivat tuvan pimeät 
verhot kevään raikkaisiin verhoihin!

S e n i o r i t

Näin kauniit näkymät on 
Karjasillan  olohuoneitten

ikkunoista. 
Kiitos naapureille.

T. Marjatta

Syreenien aika
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Herkkukorin onnellinen voittaja sekä 
uusi puheenjohtaja Emmi Kaivanto.

Aune Kokko-Oikarinen laulatti 
kesäjuhlien porukkaa.

Pomppulinna on kivaa!

Risto Järvenpää bändeineen huolehti musiikista!

peRinteiset kesäjuhlat    
vietettiin 
elokuussa 
uumajan-
puistossa.

KARJASILLAN PIHAKIRPPIS

Myyjiä oli noin 85 pihassa.
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uuden paperinuken. Karjasillalla 
oli paperikauppa Tuulimyllynkadun 
ja Nokelantien risteyksessä. Siellä 
oli hyllytolkulla ihanuuksia. Sisälle 
mentiin talon kulmauksesta korkeita 
portaita pitkin.

pihasta Ja ympäristöstä 
Pihaan liittyy monia muistoja. Sain 
7-vuotissyntymäpäiväkseni  kilpikon-
nan. Sillä oli jo tullessaan nimi Fritsu. 
Isä teki Fritsulle ulkorakennuksen 
päätyyn verkkoaitauksen. Voikukan ja 
salaatin lehdet olivat konnan herk-
kua. Istuin nurmikolla syöttämässä 
hoidokkiani. Kovasti minä sille jutte-
lin ja kuvittelin sen tietysti ymmär-
tävän. Erityisen innostunut Fritsu oli 
kiipeilemään aitaa vasten, ja muuta-
man kerran sen onnistui karata 
aitauksestaan. Kyllä sitä etsittiin ja 
aina löydettiin, joskus tosin ystä-
vällisten naapureiden avustamana. 
Talvet Fritsu vietti horroksessa 
pahvilaatikossa kellarissa keskus-
lämmityskattilan vieressä.

Yksi kesäinen ilta on jäänyt lähtemät-
tömästi mieleen. Meidän naapurissa 
oli Tuutsa niminen karjalankarhukoira.  
Vaikka hyvin tiesin olevani koiralle 
allerginen, innostuin muiden lasten 
kanssa hyppimään koirankopissa. 
Huomasin kyllä äidin ja isän istuvan 
saunan portailla ja katselevan meidän 
hurjaa leikkiä. Silloin muistin, että 
tämä on kiellettyä, eikä tästä hyvä 
seuraa kotiin palattuani. Minulla oli 
kuitenkin niin vapauttavan hauskaa, 
etten välittänyt seurauksista. 

Pihoilla leikittiin myös maanvalloi-
tusta. Säännöt ovat unohtuneet, 
mutta jännää oli ryöstää toisilta 
maata ja piirtää oma maa-alue kepillä 
suuremmaksi. Tietysti leikittiin myös 
kymmentä tikkua laudalla ja taval-
lista piiloleikkiä. Piilosilla leikittiin 
myös viereisen talon lasten kanssa 
niin, että pysyttiin omalla pihalla, ja 
jäi, jos viereisellä pihalla oleva sattui 
huomaamaan piilopaikan omalta 
pihaltaan.

 Nokelantien päässä oli siihen aikaan 

leikkipuisto, jossa kävin kiikkumassa. 
Kun istui kiikussa selkä Nokelan-
tielle päin, näki edessään suuret niit-
tyalueet, joilla kasvoi keltaisenaan 
voikukkia. Jossain kaukana häämötti 
mäki, jolla oli Hiirosen vanhainkoti. 
Kaupungin talot loppuivat Karjasil-
lan rajalle. Karjasillan kirkon sekä 
Nokelan ja Höyhtyän kaupunginosien 
rakentaminen aloitettiin 50-luvun 
lopulla. Kävin äidin kanssa kylässä 
vielä keskeneräisessä Nokelassa 
vanhempieni kummipojan luona. 
Muistan hypelleeni kadulta lankkuja 
pitkin ojan yli taloon, koska vesi- ja 
viemäröintityöt olivat kesken.

Ylivoimaisesti mieliinpainuvin kylä-
paikka oli luokkatoverini koti.  Siellä 
kohtasin lasten maailman, joka 
rikastutti elämääni monella tavalla. 
Mieleenpainuvia olivat lasten teat-
teriesitykset, joita pidettiin kodin 
makuuhuoneessa. Keskelle huonetta 
oli ripustettu pyykkinaru, josta roik-
kui viltti. Se oli näyttämön esirippu. 
Lapset esittivät pieniä näytelmiä. 
Minä olin katsomon puolella ja 
nautin esityksistä.

Talon takana oli niityllä teltan tapai-
nen, jossa tytöillä oli leikkipaikka. 
Teltan sisälle oli pingotettu naru, 
josta riippuivat silloiset tyttöjen 
keräilykohteet: keppitikkarien kirkas-
väriset kepit. Niitä vaihdeltiin ja 
ihailtiin. Yksiväriset olivat kirkkaita 
ja läpikuultavia, ja monivärisissä 
värit sekoittuivat juovina keskenään. 
Tallella on nyt vain muutama muis-
tona tästä harrastuksesta.

Aikanaan minulle ostettiin  polku-
pyörä. Pyörä oli aikuisten kokoa 
oleva, vihreä Jaquar. Sillä opettelin 
sitkeästi ensin omalla pihalla ajamaan. 
Piha vietti ulkorakennukseen päin 
ja alkuvauhdin sai helposti, mutta 
kesti kauan, että pysyin pystyssä 
pihan perille asti. Kyllä olivat polvet 
kaatumisten takia ruvella, ja yksi 
arpi on vieläkin polvessa muistona. 

Opettelu tuotti hyvän tuloksen, sillä 
läpäisin koulun ajokokeen ja pääsin 

osallistumaan Oulun koulujen liiken-
nekilpailuun seuraavana syksynä v 
1957. Kilpailun tuloksia kuulemaan 
kokoonnuttiin keskuskoulun pihalle. 
Tilaisuuden alkua odotellessamme 
näimme, koko monisatapäinen koulu-
laisten joukko, ihmeellisen näyn 
taivaalla. Ensimmäinen Sputnik lensi 
kirkkaana pisteenä taivaalla.

Juhlasali oli suuri. Minä jäin ujona 
tyttönä aivan takapenkkiin istu-
maan. Kun tuloksia luettiin, en ollut 
uskoa kuulemaani. Siellä kerrottiin, 
että olin voittanut kilpailun. Sain 
palkinnoksi kunniakirjan ja alpak-
kalautasen. Kun pääsin alas, lähdin 
heti henki kurkussa juoksemaan 
kotiin. Opettaja ihmetteli seuraa-
vana päivänä, miksi olin lähtenyt 
kesken palkintojenjakotilaisuuden 
pois. Minulle olisi annettu vielä lisä-
palkintona pyörän valot. Poliisi tuli 
sitten seuraavana päivänä meidän 
luokkaamme tuomaan ne minulle 
kesken koulupäivän. Silloin olin jo 
ensi järkytyksestä toipunut ja olin 
tosi ylpeä uudesta lampusta, jonka 
isä sitten asensi pyörääni. 

Tämä juttu on voimakas lyhen- 
nelmä Nokelantie 16-jutusta, jonka
kirjoitti nimimerkki Nokelantien
Saparopää.
  

Äiti ja isä olivat innokkaita puutar-
haihmisiä. Niinpä tonttimme jokainen 
neliömetri kasvoi ja kukoisti sekä 
tuotti silmäniloa ja suuhunpantavaa. 
Kellarissa äiti säilytti säilömänsä 
mehut ja hillot, joita oli valtava 
määrä. Kaikki, mitä kasvatettiin, 
myös kerättiin talteen ja säilöttiin 
talven varalle. Nokelantien puolella, 
makuuhuoneen ikkunan vasemmalla 
puolella, kasvoi koivu, jonka juurelle 
äiti oli istuttanut kieloja. Kielot olivat 
rehevöityneet niin, että muodostivat 
kauniin kasvuston koivun ympärille. 
Koivun oksat näkyivät makuuhuo-
neen ikkunaan. Ihailin sängystäni 
oksien vihreyttä ja liikettä. Se oli 
lapsen silmään niin kaunista, että 
koen edelleen suurta mielihyvää 
siitä, että puita tai pensaita näkyy 
ikkunoista.

Kellarin portaiden jälkeen avautui 
pihamaa. Aivan tontin perillä oli 
ulkorakennuksen se pääty, jossa oli 
puuvaraston ovi. Sitä en muista, kuka 
meille toimitti puita, mutta puiden 
varastoon pano oli monituntinen 
isän ja minun yhteinen operaatio. 
Puupinojen alaosat isä latoi yksin, ja 
minä ojentelin hänelle puita maassa 
olevasta kasasta. Kun pinot nousivat 
niin korkeiksi, ettei isä enää ylettä-
nyt helposti puita latomaan, nosti 
isä minut ylös pinon päälle, ja sain 
asetella viimeiset kalikat paikoil-
leen. Voi, miten mukavaa isän kanssa 
puuhailu oli.  

Tontin eteläisellä sivulla, talon toisessa 
päädyssä, oli perunamaa. Siitä pihan 
perille päin mentäessä olivat mansik-
kamaa, kasvimaa, jossa kasvoi salaattia, 
lukuisia mausteyrttejä ja juureksia, ja 
lopuksi marjapensaita aivan tontin 
päätyyn asti. Talon etelä- ja länsi-
seinustalla kasvoi rehevä humala, 

joka loi lasiverannalle vihreää valoa. 
Ulkorakennuksen vieressä oli pieniä 
kukkapenkkejä, mutta varsinainen 
suuri perennapenkki, äidin ylpeys, oli 
pihan keskellä. Penkin etureuna kaar-
tui sievästi ohjaten kulkijaa ulkora-
kennusta kohti. Muistan miettineeni, 
miten vanhempani olivat tuonkin 
yksityiskohdan keksineet. Penkissä 
kukoistivat verannalla kasvatetut 
kukkien taimet, mutta komeimpia 
olivat lapsen silmiini gladiolukset. 
Minusta tuntui, että meillä oli koko 
Nokelantien komein piha ja ehdot-
tomasti tarkimmin hyödynnetty. 
Jälkeenpäin ajatellen ei olisi usko-
nut, mitä kaikkea ahkerat ja taita-
vat puutarhurit niinkin pohjoisessa 
olevalla pihalla saivat kasvamaan.

Saunakamarista en muista oikeastaan 
mitään, mutta saunan muistan sitä-
kin tarkemmin. Lauteet olivat pitkät 
ja korkeat. Istuin isän vieressä tosi 
kuumissa löylyissä. Äidillä oli kuhne-
amme, jossa hautuivat erilaiset yrtit. 
Suopursun tuoksu oli ihana. Äiti 
istui saunomisen aikana ammees-
saan.  Saunassa käynti oli minulle 
puhdistautumisen ohella opinsauna, 
sillä isällä oli tapana kysellä löylyissä 
kertotauluja.

leluista
Minulla oli leikkipaikka keittiössä 
kellariin vievän oven vieressä. Siinä 
olivat isän tekemät nukensänky, 
pieni nuken piironki, kirjoituspöytä 
ja jakkara. Minulla ei ollut koskaan 
monta isoa nukkea. Niinpä niistä 
tuli tosi rakkaita ja aivan kuin omaa 
perhettäni.  Pikkunuket olivat leikeissä 
monikäyttöisiä. Ne olivat aivan oma 
nukkelajinsa ja vastasivat nykyisiä 
lego- ja playmobilehenkilöhahmoja. 

Pituutta niillä oli n 7 – 10 cm. Pää, 
kädet ja jalat liikkuivat. Silmät avau-
tuivat ja sulkeutuivat. Nuket kulkivat 
mukavasti mukana kyläreissuilla ja 
matkoilla sievässä punaisessa laukus-
sani. Yritin ommella niille vaatteita 
kangaspaloista, mutta eipä niistä 
hääppösiä tullut. Yksi tekele taitaa 
vieläkin olla tallessa.

Muita leluja minulla oli 50-luvun 
lapseksi aika paljon. Äiti kävi Haapa-
rannalla ostosmatkoilla ja toi tuliai-
siksi mukavia tavaroita. Minulla oli 
leikkiastiastoja, nukkien ompelu-
kone, silityslauta, kylpyamme, Baden 
Baden-tuoli jne. Kirjoja oli monta, 
ja tulipa minulle  Lasten kuvaleh-
tikin. Pelejä oli monenlaisia, joita 
sitten isän kanssa usein pelasin.  
Isä oli mielestäni taitava pelaaja. 
Hän opetti kärsivällisyyttä ja peli-
taktiikkaa. Värikynät ja piirustus-
paperit olivat mieluisia. Värikyninä 
olivat Porvoon liituvärit ja lukui-
set puuvärit. Niillä piirsin ahkerasti 
kaikkialle, mistä vain paperia löytyi, 
joskus kirjoihinikin. Puuväreillä 
leikin muutenkin paljon. Järjeste-
lin niitä perheiksi värien mukaan 
tai vain ihailin kauniita värejä. Sain 
5-vuotislahjaksi oman puisen kiik-
kutuolin. Puuosat olivat punaiset, 
pinnat ja jalakset lakatut. Leluista 
kaikkein ihmeellisin oli Wiev Master 
katselukiekkoineen. Sain pikku hiljaa 
lisää kiekkoja, ja kyllä niitä jaksoin 
katsella. Yhdessä kiekossa oli kuva-
sarja Hollannin tulppaaniloistosta, 
muissa yleensä satuja. 

Piirtämisen ohella paperinuket 
olivat suuri suosikkini. Piirsin niitä 
ahkerasti yksin ja luokkatoverieni  
kanssa. Joskus oli sellainen juhlapäivä, 
että pääsin ihan yksin ostamaan 

nokelantie 16
jatkoa edellisistä numeRosta
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Karjasillan Asukasyhdistys ry tarjosi 
kuluneena käsänä kesätyötä kymme-
nelle 15 – 17 -vuotiaalle Oululai-
selle nuorelle. Yhdeksän nuorta 
palkattiin kukin kahdeksi viikoksi 
Oulun kaupungin kesätyösetelillä ja 
yksi neljäksi viikoksi Oulun Osuus-
pankin tuella. Karjasiltalaiset saivat 
pyytää nuoria auttamaan erilaisissa 
askareissa tai vaikkapa vain rupatte-
lemaan. Palvelu oli karjasiltalaisille 
maksuton. Nuoria oli töissä kaksi 
tai kolme kerrallaan kesäkuusta 
elokuun puoliväliin.Työnohjaajana 
toimi tupaisäntä Juhani Kovala. 

Sekä nuorten, että karjasiltalaisten 
kommenttien perusteella työstä oli 
iloa molemmille osapuolille. Nuoret 
saivat tärkeää työkokemusta ja 
tietenkin palkkaa ja karjasiltalaiset 
saivat apua askareisiinsa ja pääsivät 
tutustumaan mukaviin ja reippaisiin 
nuoriin. Pyysimme jokaista työnte-
kijää kirjoittamaan lyhyen kerto-
muksen kokemuksestaan ja saimme 
seuraavanlaisia juttuja:

”Kesätyö karjasillan Asukastuvalla 
on mennyt todella nopeasti, eikä 
ole tullut tylsää. Työtehtävät ovat 
olleet monipuolisia, kuten ruohon 
leikkuu, rännien pesu, haravointi, 
hakkeen lapiointi, pensaiden leikuu, 
ja vähän muutakin. Työt eivät olleet 
liian raskaita ja Juhani opasti niissä 
hyvin. Parasta kesätyössä oli ruohon 
leikkuu, jota kyllä riitti. kiitos!”
-Antti Veteläinen

Työ oli mukavaa ja monipuolista 
kuten, ruohon leikkuuta, rännin 
puhdistusta ja monen laisia muita 
pihatöitä. Työn antajat olivat ystä-
vällisiä ja tarjosivat paljon neuvoja. 
-Veeti Raappana

Tästä työpaikasta olen pitänyt eniten 
missä olen ollut. Tekemistä on riittä-
nyt ja työtehtävät on mukavasti vaih-
dellut eikä ole tullut tylsää. Parasta 
tässä työssä on ollut se, että on 
saanut ulkoilla ja auttaa sekä tehdä 
iloiseksi ihmisiä. Työtehtäviäni on ollut 
pihojen siistimistä esimerkiksi hara-
vointi, ruohonleikkuu, rikkaruoho-
jen poistaminen, mansikkamaan ja 
pihakukkien siistiminen. ikkunan 
pesua ja siivousta. Nämä viikot on 
mennyt todella nopeaa hauskassa 
työseurassa. Kiitos!
- Annika Seitsaari

Olin Karjasillan Asukasyhdistyksellä 
kesätöissä kaksi viikkoa kesätyösete-
lillä. Työtäni oli pääasiassa Karjasillan 
asukkaiden erilainen avustaminen, 
muun muassa ruohonleikkuu, piho-
jen siivoaminen, puutarhatyöt ja 
sadesäällä siivoaminen sisätiloissa. 
Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyyty-
väinen saamiini kokemuksiin olles-
sani töissä Asukasyhdistyksellä. Työt 
olivat mukavan monipuolisia, mistä 
pidin paljon. Aika tuntui menevän 
nopeasti erilaisten töiden parissa. 
Ilmapiiri töissä oli loistava ja kaikki 
asiakkaat olivat mukavia ja tuntui-
vat arvostavan tekemäämme työtä. 
Lisäksi plussaa oli myös se, että 

työpaikka oli erittäin lähellä omaa 
kotiani, sillä asun itsekin Karjasil-
lalla. Se helpotti paljon, kun pystyi 
käymään nopeasti kotona syömässä 
ruokailutauon aikana. Mielestäni kaksi 
viikkoa töissä Karjasillan Asukasyh-
distyksellä oli pelkästään positiivi-
nen kokemus ja tekisin mielelläni 
uudestaankin tämän kaltaisia töitä.
-Arttu Pitkäaho

Tämä on ollut mukava kesätyöpaikka 
ja myös ensimmäinen. Työtehtävistä 
pidin joita oli esim. ruohonleikkuu, 
rikkaruohojen kitkeminen, risujen 
haravointi, ilmoitusten vienti, ja 
siivoaminen. Tehdessäni töitä aika ei 
käynyt pitkäksi ja töitä riitti. Kiitän 
kuluneista viikoista ja mukavaa kesää.
-Juuso Toratti
  
Kesätyö asukastuvalla oli kivaa. Pidin 
monista työtehtävistä mitä minulle 
annettiin esim. ruohonleikkuusta, 
haravoinnista, rikkaruohojen kitke-
misestä, ilmoitusten kiinnittämisestä 
ja siivoamisesta. Töitä tehdessä ei 
paljon aikaa jäänyt tylsyyteen eli 
tekemistä riitti. Kiitän kuluneista 
viikoista ja mukavaa loppu kesää.
-Miro Tervo

Työ tuvalla oli erilaista kuin olen 
ennemmin tehnyt. Luulin aluksi, 
että työ tuvalla on vain tuvan sisä-
tiloissa olevaa työtä, mutta posi-
tiivinen yllätys oli, että työ tuvalla 
tarkoittaa eniten tuvan ulkopuolella 

kesätyössä  
kaRjasillalla

olevaa työtä. Tarkoitan tällä töitä muiden pihalla, esim. 
nurmikon leikkuuta. Työt olivat mukavia, ja fyysisiä, mutta 
se ei minua haitannut. Eniten tykkäsin käydä kaupassa 
vanhalle naiselle ja imuroida hänen luonaan, mutta kyllä 
tuo ulkona tehtävä haravointi yms oli ihan kivaa. Oli kiva 
käydä kokeilemassa tämmöistäkin työtä, katse avartui 
asukastupien työstä. 
Kiitos kesätyöstä!
-Venla Heikkinen

Olin tänä kesänä yksi niistä onnekkaista nuorista, jotka 
pääsivät työskentelemään Karjasillan asukastuvalla. Oma 
työvuoroni alkoi heti kesäloman alettua kesäkuussa ja 
se kesti kaksi viikkoa. 
En ole itse kotoisin Karjasillalta, joten sain tutustua tähän 
mukavaan ja kauniiseen asuinseutuun! Työ oli mukavan 
monipuolista. Sain tehdä kaikkea atk-tuesta asukastuvalla 
paikallisten asukkaiden avustamiseen pihatöissä. Osallis-
tuin myös paikallisiin tapahtumiin. Esimerkiksi metallin-
keräyspäivään, jossa olin mukana auttamassa. 
Oli hauskaa tuoda iloa paikallisille asukkaille auttamalla 
heitä! Tulisin mielelläni uudestaankin töihin Karjasillalle!
-Oskari Rajala

Karjasillan Asukasyhdistys ry. kiittää sydämellisesti kaik-
kia kesätyöntekijöitämme ja toivottaa onnea ja menes-
tystä opintoihin!

Emmi Kaivanto
Puheenjohtaja
Karjasillan Asukasyhdistys ry

Arttu Pitkäaho ja Annika Seitsaari

Elsa ja Janika Rehulantiellä.

Juuso ja Miro lastasivat tuolit kesäjuhlaa varten.

Oskari Rajala asukastuvalla. 

Elisa ja Oskari pihatöissä Hiirosentiellä.

Venla, Antti ja Veeti Raatteentiellä pihatöissä.
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Sanomalehti Kalevassa syyskuun 
12. päivänä vuonna 1946 kerrottiin 
Karjasillan asevelikylän rakentami-
sesta. Aluetta pidettiin tuolloin Oulun 
kaupungin lempilapsena. Rakenta-
minen oli alkanut vuosikymmenen 
alussa, jolloin oli pystytetty ensim-
mäiset lahjaksi saadut ruotsalaistalot. 
Taloja oli tuolloin viitisenkymmentä 
ja kaikki olivat punaisia. Nyt kuusi 
vuotta myöhemmin omakotitaloja 
oli jo 360. Tontteja jaettaessa olivat 
kahdeksanlapsiset perheet olleet 
etusijalla, eikä alle neljän lapsen 
perheitä voitu ottaa huomioon. 

Tarvikkeista oli pulaa ja esimerkiksi 
kummikaupunki Umeå oli lahjoit-
tanut 25 liettä, 1000 kg nauloja ja 
1500 kg vesijohtoputkia. Isomman 
rakennustyypin hinnaksi laskettiin 
440 000 mk ja pienemmän 340 000 
mk, jolloin koko asevelikylän hinnaksi 
saatin 42 miljoonaa markkaa. Raken-
tajat saivat lainaa puolet Säästöpan-
kista ja 40% sosiaaliministeriöstä. 
Oman kymmenen prosentin osuu-
den saattoi maksaa “kätten töillä” 
tai rahalla. Myöhemmin rakentajat 
olivat saaneet erityisen rintamamies-
lainan, jolla velka Säästöpankeille 
saatiin kuitattua, ja jossa oli viiden 
vuoden korkovapaa. Korkovapaa 

ei kuitenkaan koske-
nut sosiaaliministeriön 
lainaa, jonka takaisin-
maksu alkoi jo saman 
vuoden lopulla. Viiden 
vuoden kuluttua alka-
nut “vähittäismaksu” 
oli viisi prosenttia, 
jolloin “vuosivuok-
raksi” taloa kohden 
oli saatu 20 000 markkaa. Summan 
arveltiin aiheuttavan vaikeuksia 
rakentajille. 

Talot kohosivat pellolle “uupumat-
toman sisun ja monien hikipisaroi-
den voimalla”. Vaikka ulkoistakin 
työvoimaa käytettiin, enimmäk-
seen perheet rakensivat talojaan 
itse. Pitkin kevättä ja kesää työn 
melske oli kaikunut myöhään yöhön, 
ja pienimmätkin lapset olivat olleet 
auttamassa. Elämä kukoisti ja aurinko 
lämmitti perunapalstoja. 

Rakennusvaiheessa alueella ei ollut 
vielä viemäri- tai vesijohtoverkos-
toa ja maaperän kosteus oli aihe-
uttanut perustuksiin halkeamia ja 
jopa sortumia. Ainakin yhdessä 
talossa keittiön lattia oli romahta-
nut kokonaan, ja kellareissa oli saat-
tanut olla vettä jopa puoli metriä. 

Korjaustoimenpiteet tiesivät lisäkus-
tannuksia, joihin onneksi saatiin avus-
tuksia Vapaan Huollon keskuksesta. 

Kaikki asukkaat hakivat vetensä 
yhdestä ainoasta vesipisteestä kuka 
milläkin astialla ja likavedet heitettiin 
talojen taakse. Puutteeksi mainittiin 
myös tonttien ahtaus sekä luon-
nontilaisten teiden huono kunto. 
Muutoin Karjasillan luonnonkau-
neutta ja marjametsien läheisyyttä 
ylistettiin. Tulevaisuudessa alueelle 
toivottiin myös puistoja, lasten leik-
kikenttiä, koulu, kauppoja ja muita 
hyödyllisiä laitoksia, jotta aseve-
likylä saataisiin sataprosenttisen 
viihtyisäksi omakotialueeksi. Näin 
70 vuotta myöhemmin voi sanoa, 
että pyrkimyksessä onnistuttiin 
erinomaisesti!

Emmi Kaivanto 

satapRosenttisen viihtyisä omakotitaloalue 

kaRjasillalla
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leppakoski.fi/ymparisto
puh. 03 4503 400

Tee sähkösopimus:Puolen vuodenBioska-pussit
kaupan päälle!

Iin Kuivaniemen tuulipuistosta
Tuulisähköä läheltä sinua
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Karjasiltaa 1950-luvulla.
 Tunnelmal l iset  Joulumyyjä iset 

Uumajanpuistossa lauantaina 12. 12.  k lo 14-16
Valaisemme puiston lyhdyin ja  jouluvaloin. 

Tule myymään joulu is ia  tuotte itas i ,  es im.  le ivonnais ia  ta i  käsitöitä! 

Varaa i lmainen myynt ipaikkasi  8 . 12.  mennessä Emmi ltä: 
040 7056520,  emmi.kaivanto@ee.oulu.f i  ta i 
Johannalta:  pylkkanen. johanna@gmai l .com 

Asukasyhdistys myy lämmintä g lögiä,  tuoreita  joulutor ttuja  ja  p iparkakkuja.

Ter vetuloa!
Toivottaa Kar jas i l lan Asukasyhdistys ry.
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Joulunaika Karjasillalla 

Joulumyyjäiset 
Joulunaika lähenee ja valmistaudumme 
sydämessämme ottamaan vastaan ilosa-
noman Vapahtajan syntymisestä myös 
täällä Karjasillalla. Kauan on ollut yllämme 
läpitunkematon, pehmeän pimeän peitto, 
mutta ehkä vielä sadepisaroiden itkui-
nen heijastus muuttuu lumen valkoi-
seksi puhtaudeksi…

Jouluna kirkoissa luettavien Raamatun 
profeettakirjojen tekstien kuvaus ihmis-
kunnan ja maailman tilasta on kuin ne 
olisi kirjoitettu meidän aikaamme varten. 
Järkyttävät tapahtumat ovat herättäneet 
entistä useampia meistä etsimään pime-
yden keskelle valon merkkejä. 

Joulun sanoma tulee lahjana vastaan, 
tulee syliin saakka. Toivon, että jokaisen 
meidän täällä Karjasillalla asuvan mielen 
saa täyttää joulun ilo. Juuri nyt tarvit-
semme hyviä uutisia. Pimeys ei poistu 
sitä paheksumalla, vaan lisäämällä valoa. 
Joulun hyvä sanoma Jumalasta, joka välit-
tää, ja maailman Vapahtajasta, jonka valta 
perustuu rakkauteen, kaikukoon tänä 
jouluna valtoimenaan kotikirkossamme 
sanoin ja sävelin.

Saakoon se täyttää mielemme täällä 
Karjasillalla niin, että ilomme Vapahtajan 
syntymästä, vapaudesta ja anteeksianta-
muksesta, jonka saamme hänen tähtensä, 
lisäisi iloa ja rauhaa ympärillämme, 

MESSUT

29.11.  Klo 10 Karjasillan kko, 1. adventtisunnuntai

 Klo 12 Kaukovainion kappeli

6.12. Klo 10 Karjasillan kko, itsenäisyyspäivä

13.12. Klo 10 Karjasillan kko, 3. adventtisunnuntai

 Klo 12 Kaukovainion kappeli

20.12. Klo 10 Karjasillan kko, 4. adventtisunnuntai

 Klo 12 Kaukovainion kappeli, 

 Kauneimmat joululaulut –messu

24.12. Klo 13 Jouluaaton hartaus, Karjasillan kko

 Klo 15 Jouluaaton hartaus, Kaukovainion kappeli

24.12. Klo 23 Jouluyön messu, Karjasillan kko

25.12. Klo 7 Sanajumalanpalvelu, Karjasillan kko

26.12. Klo 10 Karjasillan kirkko, Tapaninpäivä, 2. joulupäivä

27.12. Klo 10 Karjasillan kko, Apostoli Johanneksen  päivä,  
 3. joulupäivä

omassa kodissamme ja omalla asuin-
alueellamme Karjasillalla. Silloin tulee 
mustasta joulusta valkoinen. 

Tervetuloa Kotikirkkoon!

Liisa Karkulehto 

Karjasillan seurakunta, alueen pappi

Vuoden 2014 puolella pidettiin Karjasillan asukastuvalla 
joulumyyjäiset. Myyjiä oli tuvallinen. Katso tämän vuoden 
myyjäisten ilmoitus sivulta 27.
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Kysy etuudestasi, jonka yhteistyömme 
Karjasillan Asukasyhdistyksen kanssa 

tarjoaa sinulle jätteidesi 
asianmukaisesta kuljetuksesta.

www.kempeleenjatekuljetus.� 
Puh. 08 562 0310

Edullista jätehuoltoa 
Karjasillalle

Hyvän ympäristön tekijä

Tutustu lasiliukuseinämallistoihin
www.profin.fi

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

Valo. 
ihmismielen Voima.

Ku
va

: w
w

w
.h

on
ka

.fi

myös alumiiniverhoiltu Clear-mallisto

Joutsen apteekki
Joutsen 
apteekki 
Raksila  (Sale) 

Aukioloajat: 
ma-pe 9 – 20 
la  9 – 17 

Raksila puh:
08 330 331 

Kaukovainion 
sivuapteekki 
Kaukovainion 
ostoskeskus

Aukioloajat: 
ma-pe 9.30 – 17.30 
la  suljettu

Kaukovainio puh:
08 331 382

Kauneushoitola kosmetologi
puh: 08 330 337

www.joutsenapteekki.oulu.net

SISUSTUSALAN

ERIKOISLIIKE

  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

Sisustussuunnittelu ja asennuspalvelu!

-Kaakelit

-Laminaatit, parketit

-Tapetit

-Maalit, tasoitteet,       

 liimat, lakat

-Sisustuksen 

 erikoistehosteet
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