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Puheenjohtajan palsta
Tämän kirjoituksen sisältöä miettiessäni olen pohtinut yhteisöllisyyttä,
sen muuttumista nyky-yhteiskunnassa ja pienen asukasyhdistyksen
mahdollisuutta ja keinoja yhteisöllisyyden ylläpitoon ja ehkäpä jopa
lisäämiseen.Vaikka osa perinteisestä
yhteisöllisyydestä onkin muuttanut
nettiin, myös ihan oikealle kanssakäymiselle ja ihmisten kohtaamiselle on edelleen tarvetta –ellei
jopa enenevässä määrin. Toisaalta
netin verkostot ovat luoneet uuden
tavan tavoittaa ihmisiä.

Yhteisöllisyyden syntymiseen vaikuttaa kohtaamisten määrä. Tästä
näkökulmasta asukasyhdistyksellämme on hyvät
edellytykset yhteisöllisyyden lisäämiseen; pitää
vain järjestää tilaisuuksia
törmätä muihin karjasiltalaisiin. Karjasillalla asukkaiden ikäjakauma on
varmaankin nollasta sataan
vuotta, mikä tekee yhteisöstämme monivivahteisen ja rikkaan. Onkin ollut
ilahduttavaa huomata, että
järjestämiimme tapahtumiin on osallistunut kaiken
ikäisiä asukkaita. Tärkeää
on kuitenkin myös se että
jokainen saa itse päättää,
kuinka paljon yhteisöllisyyttä kaipaa.
Joskus pelkkä tieto, että alueella
järjestetään tapahtumia ja että oma
asuinalue on virkeä, riittää yhteisöllisyyden tunteen muodostumiseen
kunhan kynnys osallistua on matala.

Mihin yhteisöllisyyttä sitten tarvitaan? Yhteisöllisyyden on todettu
lisäävän sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia.Yhteenkuuluvuuden tunne ja asioiden tekeminen
yhdessä luovat turvallisuutta ja luottamusta siihen, että elämä kantaa.
Hyvä ilmapiiri tutussa ympäristössä
ja tuttujen ihmisten seurassa vähentää stressiä, lisää auttamishalua ja
toisten huomioon ottamista sekä
luottamusta. Tällöin muutoksetkin
on helpompi kohdata mahdollisuukKun ihmiset innostuvat lähtemään
sina.Yhteisö on myös usein yksilöä
liikkeelle, yhteisöllisyyttä syntyy
voimakkaampi ja yhdessä asioita saa
kuin itsestään. Pari sanaa säästä tai
helpommin edistettyä.
lapiosta multakuormalle samaan
aikaan sattuneen asukkaan kanssa,
Yhteisön olemassaolo ei automaatkirppislöytöjen tai ruoka-annostisesti tarkoita yhteisöllisyyden
ten vertailua Karjasilta Bluesissa
muodostumista vaan siihen tarvitai ampiaisten määrän päivittelyä
taan vuorovaikutusta, yhdessä oloa
kesäjuhlassa samalla räsymatolla
ja osallistumista.Yksilön täytyy voida
istuskelevan kanssa. Seuraava järjestuntea kuuluvansa yhteisöön. Jokaitämämme tilaisuus päästää vaiknen yksilö taas tekee kokonaisuuden
kapa ihastunut huokaus ja skoolata
rikkaammaksi ja mahdollistaa siten
glögikupposella on joulukuun 10.
yhteisön kehittymisen. Kun ihmiset
päivänä Uumajanpuiston joulumyyovat innostuneita, siitä usein seuraa
jäisissä! Olette lämpimästi kaikki
jotakin uutta.
tervetulleita!
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Kuluneesta vuodesta teitä kaikkia
kiittäen,
Emmi Kaivanto
Puheenjohtaja
Karjasillan Asukasyhdistys ry.

KARJASILLAN ASUKASYHDISTYS RY
JOHTOKUNTA 2016
Puheenjohtaja .............................................................................. Emmi KAIVANTO
Vara pj............................................................................................. Jarkko VÄISÄNEN
Rahastohoitaja (taloudenhoitaja).............................................. Juhani KOVALA
Sihteeri .......................................................................................... Vilho HILTUNEN
Jäsen................................................................................................ Sylvi RAUTIO
Jäsen................................................................................................ Marjatta VIIO
Jäsen................................................................................................ Erkki LEHTO
Jäsen................................................................................................ Johanna PYLKKÄNEN
Jäsen................................................................................................ Outi ARVOLA
Varajäsen........................................................................................ Marika RAAPPANA
Varajäsen........................................................................................ Mauri KORHONEN

Karjasillan Asukasyhdistys ry kiittää lämpimästi Oulun kaupungin kulttuuri- ja tapahtumayksikköä sekä kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikköä ja niiden ihanaa
henkilökuntaa toimintamme mahdollistamisesta!

Karjasiltalainen

Asukasyhdistys

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

Puheenjohtaja: Emmi Kaivanto
puhelin: 040 705 6520
Sähköposti: emmi@ee.oulu.fi
Facebook Karjasillan Asukasyhdistys ry

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: Jarkko Väisänen 2016, lehden valokuvat Emmi Kaivanto ja Juhani Kovala.
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❆ Lasten hiihtokilpailu 2016
Lasten perinteiset hiihtokilpailut pidettiin
jälleen Uumajanpuistossa sunnuntaina,
maaliskuun 13. päivänä. Sää oli pilvinen,
mutta muuten suosiollinen ja luistoa riitti.
Pieniä ja vähän isompia hiihtäjiä
huoltojoukkoineen vilisti ympäri puistoa,

❆

tunnelma oli leppoisa ja makkarat maistuivat.
Kannustukset raikuivat, kun sauvat viuhuivat
ja lopuksi kaikki hiihtäjät saivat mitalin ja
karkkipussin. Hiihtokisat järjestetään jälleen
maaliskuussa 2017 jos vain lunta riittää!

PÄÄSIÄISTRULLEJA JA NOITIA
VUOSIMALLIA 2016
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TULOSTAULUKKO 2016
sijoitus

❆

aika

sijoitus

0:29
0:31
0:38
0:44
0:45
0:46
0:48
0:58
1:00

1
2

1:21
2:43

1
2
3
4
5

1
2

tyttöjen sarjat
2-4v
Aino Arvola
Minea Kauppinen
Effi Toivola
Moona Hilli
Emilia Karjalainen
Salli Leivonen
Edith Laitinen
Roosa Svala
Lotta Hilli
5v
Ingrid Sinikumpu
Hanna Niskanen

1
2
3
4
5

6-7v
Ines Laitinen
Alva Linjama
Amanda Westin
Eedit Sinikumpu
Silla Palokangas

1:32
1:34
1:37
1:52
1:58

1
2
3
4
5
6
7

8-9v
Sara Savolainen
Hanna Moisanen
Viola Karhumaa
Jenni Sipilä
Selina Karhumaa
Sylvi Marttila
Lilli-Riika Toivainen

1
2
3
4
5
6

1:06
1:07
1:12
1:13
1:15
1:22
1:45

1
2

5v
Aatu Karhumaa
Vilpas Linjama
Elia Toivola
Rasmus Mäki
Niilo Savolainen
6-7v
Viljami Savolainen
Elia Karhumaa
Nooa Toivola
Lauri Goman
Jetro Marttila
Jonatan Kauppinen
8-9v
Kouta Linjama
Niilo Salovaara

1
2
3

10 - 12 v
Allan Karhumaa
Eetu-Kalle Toivainen
Joakim Westin

1
2
2
4
4
6
7
8
9

poikien sarjat
2-4v
Elmo Savolainen
Aarni Honkarinta

aika

❆

0:44
0:47

0:50
0:53
1:08
1:11
1:28
1:22
1:28
1:29
1:30
1:41
2:03
1:08
1:11

3:06
4:42
4:46
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KARJASILLAN KAUPAT - MYYMÄLÄT

LÄHIHISTORIAA

Tarkoituksena on lyhyesti esitellä Karjasillan alueella toimineet ruokatavaramyymälät. Halpahalli / Joutsensiltaa ei
ole otettu tarkastelussa mukaan. On
todettava, että tämä artikkeli ei ole
tarkka historiallinen selonteko.Vain pieni
vaatimaton katsaus aiheeseen. Artikkelissa on puutteita ja ehkäpä suoranaisia
virheitä. Jos lukijalla jää jotain hampaankoloon, hän voi ottaa yhteyttä lehden
toimituskuntaan.

Kaukovainionkatu 6
Talvisodan päätyttyä v. 1940 aletttiin
Karjasillankankaalle pystyttää ruotsalaislahjoituksin saatuja pientaloja.Alueelle
perustettiin myymälä v. 1941. Se oli
Oulun Osuuskaupan (OOK) sekatavaramyymälä 86 Karjasillankangas.
Samassa rakennuksessa toimi muutaman
vuoden ajan myös ruokala. 1950-luvun
vaihteessa ruokalan tilalle tuli lihamyymälä n:o 2. Kohtapuoliin myymälöiden
osoitteeksi tuli Kaukovainionkatu 6.
Välillä osoitteina oli Taipaleentie 1 ja
välillä ne olivat eri osoitteissa. 1960luvun taitteessa erillinen lihamyymälä
lopetettiin ja myymälän 86 osoitteeksi
vakiintui Taipaleentie 1.Toiminta jatkui
1980-luvun alkupuolelle saakka.
Rehulantie 29
V. 1950 perustettiin Karjasillalle toinen

Hakakatu 5
8

Oulun Osuuskaupan eli Osulan myymälä
n:o 87 osoitteeseen Rehulantie 29. Sen
toiminta jatkui 1970-luvun alkupuolelle saakka.
Hakakatu 5
V. 1952 kolmas Osulan liike tuli Hakakatu 5:een. Tämä sekatavaramyymälä
nro 15 toimi vielä 1970-luvun puolivälin tienoille.

Artturintie 33
Seuraava Osula oli v. 1963 perustettu
N:o 108 Artturintie 33:ssa. Loppuvuosina
se oli Eka-yhtymä Osuuskunnan vähittäiskaupan myyntilinjan Tradekan Siwamyymälä.Toiminta loppui vuonna 1992.

Nokelantie 2

jonka mahdollistivat tehokkaat kylmäkalusteet ja pakkaustekniikan edistyminen. Numeroksi tuli myöhemmin 106.
Toiminta loppui v. 1977.

Riihikatu 18
Vuonna 1964 perustettiin osoitteeseen
Riihikatu 18 Osulan myymälä N:o 111.
Se toimi 70-luvun puoliväliin saakka.

Artturintie 21
Kolmantena Arinan myymälänä aloitti
toimintansa Artturintie 21:ssa v. 1959
numerolla 40. Se oli alusta lähtien yhtenäismyymälä, jossa ei siis ollut eri osastoja.V. 1964 siitä tuli kaupunkimyymälä
30 ja sen jälkeen 130.Toiminta loppui
v. 1973.

Nokelantie 2
1940-luvun lopulla Osuusliike Arina
perusti Nokelantie 2:een sekatavara- ja
liha- ja leikkelemyymälän. Myöhemmin
siihen tuli myös leipä- ja maito-osasto.
Vuonna 1957 siitä tuli kaupunkimyymälä
23. Toiminta loppui v. 1962.

Raattentie 2
Liha- maito- tekstiili- ja siirtomaatavaraliike Mikkilä N. perustettiin Raatteentielle 1950-luvun alkupuolella. Se
toimi 1950-luvun loppuun. Paikalla toimi
muutaman vuoden ajan Spar-kauppa
Valinta-Hakala vuodesta 1967.

Kollaantie 3
Kollaantie 3:een perustettiin v. 1951
3-osastoinen myymälä.Vuosikymmenen
lopulla se nimettiin kaupunkimyymäläksi
30.Vuonna 1962 siitä tuli kaupunkimyymälä Op 6. Op tarkoittaa omapalvelua,

Ketokatu 8
N. Mikkilän liha- maito- ja siirtomaaosastot aloitti toimintansa v. 1953 Ketokadulla.V. 1958 toimintaa jatkoi kauppias
Pentti Katila vuoteen 1962 asti.V. 1966
paikalla toimi Säästöhinnat Heikkinen.

Artturintie 21

Nimeksi tuli kohta pelkkä Säästöhinnat. hänen pojilleen v. 2007. Vuosina 2000V. 1975 kauppiaaksi tuli joksikin aikaa 2015 samassa talossa toimi Karjasillan
Anna Liisa Annala.
asukasyhdistyksen pitämä asukastupa.
Tässä yhteydessä sopii mainita Nokelantie
2:ssa 1960-luvun loppupuolella pidetty
Rehulantie 1
Vuonna 1947 aloittanut Karjapohjo- Viher-baari, jota seurasi kymmenkunta
lan myymälä N:o 17 toimi Rehulantie vuotta Grilli-Baari. Lisäksi Tuulimyllyn1:ssä. Myöhemmin numeroksi tuli n:o kadulla Adventtikirkon yhteydessä on
toiminut jo toistakymmentä vuotta
2. Toiminta loppui v. 1968.
Samassa rakennuksessa ja samoihin kasvisravintola ETRA.
aikoihin kuin Karjapohjola aloitti toimintansa Valion myymälä N:o 27, vaikkakin
Rehulantie 7
osoite oli aluksi Nokelantie 35. Toimin- Riipinen M.E. aloitti toimintansa v. 1957.
taa jatkoi muutaman vuoden ajan Jaakko Myymälässä oli liha- ja maito-osastot
Luosujärven K-kauppa.
sekä siirtomaa- kemikalio- ja lyhyttavaraKarjapohjolalla oli talossa myös ravit- osastot. Myöhemmin elintarvike- kemisemisliike nimeltä Ravintola Karjasilta. kalio- ja tekstiiliosastot.V. 1964 nimeksi
Luosujärven aikana se oli nimeltään vaihtui Riipinen T:mi omistajana Juho
Kahvila-Ruokala Karjaportti. Se oli II Smolander. V. 1967 siitä Spar-kauppa
lk:n kahvilaliike oikeuksin tarjoilla myös nimeltään Riipinen T:mi J Smolander ja
ruoka-annoksia. 1960-luvun alkupuolella hieman myöhemmin Riipinen Oy Valinnimeksi tuli ravintola Karjamaja ja loppu- tamyymälä. Toiminta loppui v. 1974.
puolella baari Karjaportti. 1980-luvun
puolivälissä se oli nimeltään Paimenpoika.
Tuulimyllynkatu 17
Vuodesta 1991 paikalla on toiminut Ravin- 1950-luvun puolen välin tienoilla aloitti
tola Karjatupa. Ensin Martti Seitsaaren Tuulimyllynkadulla kaupan pidon A.O.
ylläpitämänä, kunnes toiminta siirtyi Turunen. Myymälässä olivat siirtomaa-,

Rehulantie 7

liha-, leipä ja maito-osastot. V. 1967
myymälä oli K-Valinta Osuma ja omistajana oli Veikko Immonen. Omistajaksi
vaihtui Kalevi Schroderus vuosikymmenen loppupuolella. 1990-luvun puolivälissä myymälän nimeksi tuli Osuma
K-Lähikauppa.Vuonna 1997 kauppiaaksi
tulivat Aino ja Heikki Riihijärvi. Myymälän nimeksi tuli K-lähikauppa Karjasilta
ja v. 2002 Spar Market Karjasilta.V. 2003
kaupanpito siirtyi pojalle, Heikki Riihijärvelle. Parin vuoden kuluttua nimeksi
tuli M-Market Täysosuma.Toukokuussa
v. 2007 siitä tuli Arinan myymälä Sale
Karjasilta.
Oulun alueen puhelinluettelot
Luettelot elinkeinonharjoittajista (1948-1993)
Karhi, Otto: Oulun Osuuskauppa r.l. 19011951. Oulun Kirjateollisuus Oy 1953.
Lähdeoja, V.: Osuusliike Arina 1917-1967.
Kirjapaino Oy Kaleva 1967.
Seitsaari, Martti: Puhelinkeskustelu 28.9.2016

Juhani Paajala

Ketokatu 8

OLEMME MUUTTANEET!
Kaikki lasituksiin liittyvät
asiat löydät osoitteesta

TEHTAANMYYMÄLÄ
Riihiraitti 7, 90240 OULU
 lasia.fi
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Vaikka kotiovelta Bussiin!
Tiesitkö, että perinteisten linja-autojen lisäksi Karjasillallakin liikennöi Oulun kaupungin Onni Palveluliikenne. Onni on perinteisen linja-autoliikenteen ja
taksiliikenteen välimuoto. Asiakas kuljetetaan tarvittaessa läheltä lähelle kaupunkialueella. Palveluliikenne
on kaikille avointa ja sopii erityisesti niille, joille tavallisen joukkoliikenteen käyttäminen on hankalaa. Matkan
hinta on sama kuin kaupungin busseissa.

Matkat toteutetaan matalalattiabusseilla,Teklin autoilla,
sekä takseilla. Autoihin on helppo nousta ja kuljettajat ovat palvelualttiita ja avustavat tarvittaessa kyytiin
nousemisessa. Autoissa on myös tilaa pyörätuoleille
ja muille apuvälineille.

Matkan varmistamiseksi tilaus kannattaa tehdä etukäteen, vaikka jo muutama päivä ennen matkaa, mutta
vielä ennen auton lähtöäkin ehtii. Paluukyydin voi tilata
samalla kertaa. Matkaa tilattaessa on ilmoitettava nimi,
lähtöpaikan osoite sekä matkan päätepiste. Kerro, jos
sinulla on mukana liikkumisapuvälineitä tai avustaja.

Linjoja on seitsemän, jotka kaikki kulkevat keskustan
kautta. Karjasillalta pääsee kyytiin Linjan 4 autoihin.
Aikataulussa merkintä X tarkoittaa, että auto käy
paikassa tarvittaessa. Muutkin linjat on lueteltu alla.
Lisätietoja löytyy myös netistä:
www.oulunjoukkoliikenne.fi/palveluliikenne

Tilaukset tehdään Matkapalvelukeskuksesta arkisin
klo 7-17 p. 08 5584 4015.

•     Linja 1 Pateniemi-Keskusta- OYS-Keskusta-Pateniemi, liikennöintiaika  klo 8:40 - n. 14:00
•     Linja 2 Haapalehto-Tuira- Keskusta-OYS, klo 8:50 - n. 14:20
•     Linja 3 Kaukovainio-Keskusta-OYS-Tuira, klo 8:00 - n. 14:30
•     Linja 4 Lintula-Keskusta- OYS-Keskusta-Lintula, klo 8:25 - n. 15:45
•     Linja 5 Kuivasjärvi-Keskusta-OYS-Keskusta-Kuivasjärvi, klo 8:30 - n. 13:35
•     Linja 6 Caritas-koti-OYS-Keskusta-OYS-Caritas-koti- Keskusta, n. klo 8:00 - 15:00
•     Lisäksi reittiliikenne Mäntylä 7:20 - Kontinkangas/Oys klo 7:45
•     Oys/Kontinkangas klo 15:45 - Mäntylä 16:10
•     Linja 7 Oulunsalo-Kaakkuri-Keskusta-Herukka, klo 8:20 - 13:00
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Karjasillan
kesäapulaiset

Veeti Raappana nurmenleikkuussa

Viime kesänä Karjasiltalaisten Ilona ja apuna häärivät jälleen
yhdeksän 15 – 17 –vuotiasta nuorta. Kukin valituksi tullut nuori
palkattiin kaupungin kesätyösetelillä kahden viikon ajaksi. Ideana
oli, että kuka tahansa karjasillalla asuva voi pyytää maksutta pieniä
palveluksia.Työntekijöiden työnohjaajana toimi asukasyhdistyksemme konkari Juhani Kovala. Töitä riitti mukavasti ruohonleikkuusta ja puutarhatöistä lasten- ja lemmikkien hoitoon,
siivousapuun ja toimistotöihin. Osa työntekijöistä oli mukana
auttamassa myös heinäkuussa pidetyn Karjasilta Bluesin järjestelyissä. Kesätyöläistemme ansioista toisen kyläluudan mukana
kulkeneet tarinat on nyt tallennettu tietokoneelle!
Saamamme palaute sekä karjasiltalasilta, että nuorilta on ollut
oikein positiivista. Asukkaamme saivat apua arkeen ja nuoret
arvokasta työkokemusta. Nuorten palautteen mukaan työtä oli
sopivasti ja työtehtävät olivat vaihtelevia. Hyvinä puolina mainittiin myös tutustuminen uusiin ihmisiin, uusien taitojen oppiminen,
ja karjasiltalaisten kanssa rupattelu. Karjasillan Asukasyhdistys
ry. kiittää kaikkia reippaita työntekijöitämme ja toivottaa mukavaa loppuvuotta!

Jannica Schroderus kitkemishommissa

Tiia Partanen auttaa viikkaamaan lakanoita

Henna kesälahti toimistotöissä
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Metalliromun ja vaarallisen jätteen keräys
Metalliromun ja vaarallisen jätteen keräys järjestettiin tänä
vuonna kesäkuun 8. Päivänä Nokelantiellä, Mormonikirkon
pihalla. Asukasyhdistyksemme kesätyöntekijät Petra
Salo ja Aukusti Taskila olivat auttamassa metalliromun
keräämisessä ja vaarallisen jätteen keräyksen ajan paikalla
oli myös Oulun Jätehuollon henkilökuntaa. Metalliromua
kertyi lavallinen ja vaarallista jätettäkin tuotiin ihan
mukavasti, enimmäkseen maaleja ja akkuja.

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
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Ajonopeusnäyttö
karjasillalla
Hymynaama hyvästä liikennekäyttäytymisestä ja nopeusrajoitusten noudattamisesta. Surunaama huolimattomuudesta ja
välinpitämättömyydestä.

Puutarhajätteenkeruuta
ja ilmaista
multaa!

Kevään koittaessa asukasyhdistys tarjosi jäsenilleen jälleen suositun puutarhajätteiden noutopalvelun
sekä mahdollisuuden noutaa ilmaista multaa vaikkapa kukkapenkkien parannukseen. Tänä vuonna
multakuormia tilattiin kaksi, toinen Paimenpolulle ja toinen Uumajanpuiston reunaan. Puutarhajätteen
noudon tilasi noin 220 taloutta ja suuria traktorikuormia kertyi 36 kappaletta.
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Stipendien saajat 2016
Karjasillan Asukasyhdistys
ry. jakaa vuosittain kaksi
50 euron arvoista stipendiä Teuvo Pakkalan koulun
ala-asteen päättäville karjasiltalaisille oppilaille. Stipendin saamisen perusteena
on kaveruus ja ystävällisyys
ja stipendit jaetaan yhdelle
tytölle ja yhdelle pojalle.Tänä
vuonna stipendit saivat KiraSofia Manninen ja Jaakko
Pitsinki. Karjasillan Asukasyhdistys ry toivottaa onnea
ja menestystä!

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
14

Kuva Venla Leppäsen diplomityöstä

Kallisarvoinen
Karjasiltamme

Ympäristötalon kahvila Leetassa keskusteltiin kesäkuussa Karjasillan säilymisestä, kun arkkitehti Venla
Leppänen esitteli diplomityönsä ”Säilyykö Karjasilta?
– Suojelukaavoituksen mahdollisuudet, alueanalyysi ja
suojelusuunnitelma”.Tilaisuus oli avoin kaikille kiinnostuneille ja paikalle olikin saapunut runsaasti kuulijoita.
Nyt vireillä olevan asemakaavan muutostyön pohjaksi
tehtiin kaksi vuotta sitten Karjasillan rakennetun
ympäristön inventointi, jonka yhteydessä asiantuntijat arvottivat alueen. Kaavamuutostyön tavoitteena
on ensisijaisesti tukea Karjasillan valtakunnallisesti
merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. ,Tarkoituksena on myös tarkastella asemakaavan ajanmukaisuutta esimerkiksi rakennusoikeuden,
laajennusten ja piharakennusten suhteen.

Kerrostaloalue on rakennettu 1950 – 1960 –luvuilla.
Vain 5 % Karjasillan koko rakennuskannasta on tehty
vuoden 1959 jälkeen!

Kaavamuutosta pyritään tekemään kiinteässä yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Keskustelutilaisuudessa saaduista asukaskyselyn vastauksista ja
mielipiteistä laaditaan yhteenveto, joka löytyy asemakaavoituksen nettisivuilta marraskuun aikana. Kaavamuutoksen ajatuksena ei ole museoida aluetta, eikä
estää sen kehittymistä, vaan löytää sellainen ratkaisu,
mikä osaltaan tukee alueen kulttuurihistoriallisen
ilmeen säilymistä ja samalla parantaa nykyajan asumiselle asettamia vaatimuksia.Arkkitehti Venla Leppäsen
ideoissa esimerkiksi asuinrakennuksia voisi edelleen
laajentaa ja määräyksiä piharakennusten määrästä ja
Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue on arvi- sijoittelusta loiventaa, kun taas kadun puolen kultoitu valtakunnallisesti arvokkaaksi poikkeuksellisen tuurihistorialliseen ilmeeseen kiinnitettäisiin aiempaa
laajuutensa ja yhtenäisyytensä vuoksi.Alueella on noin enemmän huomiota.
500 omakotitaloa ja 50 kerrostaloa ja yhteensä reilut
3000 asukasta. Pääosin 1940 – 1950 –luvuilla raken- Kaavamuutoksen edistymisestä ja työn vaiheista tullaan
nettuja pientaloja on yli 20 eri tyyppiä, joista suurin tiedottamaan karjasiltalaisille ja myös uusia asukastiosa on puolistoistakerroksisia rintamamiestaloja. laisuuksia on suunnitteilla.

Työn etenemistä voi seurata Oulun kaupungin nettisivuilla
http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/karjasilta
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Eväitä elämään
hanke 2014 – 2017

Hankkeen keskeinen sisältö

Työnhakijat/ Opiskelijat

Koulutetuista vammaisavustajista ja liikunta-avustajista
on edelleen kova pula. Eväitä elämään - hankkeessa
toteutetaan koulutustoimintaa vammaispalvelualalle.
Tutkintoina hankkeessa on kotityö- ja puhdistuspalveluiden perustutkinto ja liikuntaneuvojan perustutkinto. Hankkeen toiminta parantaa oleellisesti siihen
osallistuvien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia ja
edistää työllistymistä hankkeesta poistumisen jälkeen.

Hanke

Hankkeen työssäoppiminen tapahtuu toteuttamalla
vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua
ja erilaisia liikuntapalveluita esim. erityisliikuntaryhmien ohjausta. Henkilökohtaista apua järjestetään
niissä toimissa, joista vaikeavammainen henkilö
ei suoriudu ilman toisen henkilön antamaa apua.
Henkilökohtaisen avun perustavoite on avustettavan henkilön itsenäisyyden ja riippumattomuuden
lisääminen. Eväitä elämään - hanke tuo alalle motivoituneita ja kouluttautuneita henkilöitä. Hanke auttaa
merkittävällä tavalla nuorisotyöttömyyden hoidossa
kouluttamalla henkilöitä entistä monipuolisempiin
tehtäviin alalle, jossa töitä riittää.

•

Yhteystiedot:
KOKO HANKE		
Taina Vainionpää
projektipäällikkö
p. 044 012 7088
taina.vainionpaa@gmail.com
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•
•

•

•
•
•

Tarjoaa ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta alalle, jossa työllisyysnäkymät ovat hyvät
Kouluttaa alle 30-vuotiaita henkilöitä oppisopimuksella kodinhuoltajan ja liikuntaneuvojan
perustutkintoon, joissa molemmissa on vammaistyön painotus
Tarjoaa ohjausta ja tukea opiskelun sekä työjakson aikana
Tarjoaa työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja
yhteistyössä kaupungin vammais- ja mielenterveyspalveluiden, liikuntapalveluiden sekä vammaisjärjestöjen kanssa
Järjestää vammaisten avustamisesta kiinnostuneille
henkilöille ”Avustamisen perusteet”-kursseja
Tarjoaa palkkatukityötä ja työkokeilupaikkoja
Auttaa hankkeeseen osallistuneita osallistuneita
työpaikan etsimisessä opiskelun päättyessä

VAMMAISAVUSTAMINEN
Sanna Pitkänen
projektityöntekijä
p. 044 578 6640
avustaja.sanna@gmail.com

LIIKUNTATOIMINTA
Ilkka Aaltonen
projektityöntekijä
p.044 740 9732
iaaltonen6@gmail.com

Hyvinvointia
kotiin -hanke
Hyvinvointia kotiin -hankkeessa koulutetaan palkkatuella ryhmämuotoisessa oppisopimustyösuhteessa nuorten yhteiskuntatakuun piirissä olevia alle 30-vuotiaita ammatillista koulutusta
vailla olevia tai muutoin työelämässä tuen ja ohjauksen tarpeessa
olevia henkilöitä sekä muita heikossa työmarkkina-asemassa
olevia (yli vuoden työttömänä olevia) henkilöitä.
Oppisopimuskoulutuksena toteutetaan sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnosta Kuntoutumisen tukemisen tutkinnonosa sekä
kotityöpalvelujen ammattitutkinnosta Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen

Tiesitkö, että useimpiin koteihin

Hankkeessa keskitytään myös hankkeeseen osallistuvien koulutus- ja työelämävalmiuksien parantamiseen sekä avustustehtäviin tähtäävän oppisopimuskoulutuksen valmentamiseen ja
läpiviemiseen.

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.

Työtehtävinä palkkatuetun oppisopimustyösuhteen aikana tulee
olemaan erilaisia avustamis-/hoivatöitä vanhusten, mielenterveyskuntoutujien ja lapsiperheiden parissa.Asiakkuudet tulevat
Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluiden kautta.

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!

Oppisopimustyösuhteet ovat alkaneet alkuvuoden 2016 aikana
ja kestävät 30.9.2017 asti. Ryhmässä on tällä hetkellä 11 henkilöä ja palkkatukityösuhteessa 3.

Mikäli hissi voisi helpottaa arkeasi ja haluat

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

Taru Pernu, projektipäällikkö
Hyvinvointia Kotiin -hanke
Lintulammen asukasyhdistys ry
Latokartanontie 1
Käyntiosoite: Hakakatu 16 A1 (käynti kadulta suoraan)
90150 Oulu
puh 045 651 2163
taru.pernu@gmail.com

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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Karjasi
Uu-Maman puisto pullollaan blueskansaa

Lehmälogo Nelli Ylismäki

Tänä
kesänä Karjasillalla nähtiin jotakin uutta
ja
erilaista, kun
Uumajanpuisto muuttui heinäkuussa
yhden päivän ajaksi
UU-MAMAN puistoksi! Ajatuksena
oli tuoda puistoon
laadukasta bluesia, katuruokaa
ja ohjelmaa lapsille.
Halusimme myös korostaa Karjasiltaa
tapahtumapaikkana, joten somisteiksi
lainasimme heinäpaaleja, kuormalavoja,
räsymattoja ja jopa ihan oikean huovutetun lehmän!

kanssa. Uutta oli myös myyjistä koostettu tapahtumakartta netissä, jossa
“nuppineulaa” klikkaamalla sai näkyviin sekä pihan osoitteen, että tiedot
myytävistä tavaroista. Myyjiä ilmoittautui
noin 70 ja yhdessä kirppis ja Bluestapahtuma keräsivät Karjasillalle valtavan
määrän ihmisiä.
Ennen Bluesia sää oli pitkään niin sateinen, että edellisenä iltana viimeisiä
muistiinpanoja tehdessäni paperi venyi
kuulakärkikynäni alla. Sadetta oli luvattu
myös itse tapahtumapäivälle, mutta
aivan viime hetkellä ennuste muuttui ja
lopulta saimme kuin saimmekin sateettoman päivän! Taisi aurinkokin pilkahtaa
jossain välissä.

Pihakirppis alkoi jo yhdeksän aikaan
aamulla ja pihoille virtasi tasaiseen tahtiin
innokkaita ostajia löytöjen toivossa.
Osassa pihoja oli myös kahviloita ja
musiikkia ja ostosten lomassa olikin oiva
Esiintyjiksi saimme houkuteltua maail- tilaisuus päästä kurkistamaan Karjasillan
manluokan blueskokoonpanon White idyllisiin puutarhoihin! Puolen päivän
Knuckles Trion Helsingistä sekä toisen jälkeen Uumajanpuistokin alkoi täytlegendaarisen trion Henry O:n johdolla. tyä ihmisistä ja yhteen mennessä oli jo
Lasten ja varmasti aikuistenkin Ilona tungosta! Lapsiperheet kerääntyivät lavan
esiintyi myös aivan ällistyttävä ilma- eteen, kun taikuri Rami Raita ilmapalpallotaikuri Rami Raita. Bluesista ja loineen otti yleisön haltuunsa. Kikatus
ilmapalloista ei tarvinnut nauttia tyhjin ja iloiset huudahdukset kaikuivat sekä
vatsoin, koska paikalla olivat myymässä lavalla että yleisössä.
herkkujaan tutut oululaiset pienyrittäjät
Sitten päästiin jo bluesin rhythmeihin!
Kauppuri 5 ja Kahvila Kiikku.
Henry O:n trio villitsi yleisön ja sai
Tänä vuonna siirsimme perinteisen lanteet keinumaan. Innokkaimmat pistipihakirppiksen samalle päivälle Bluesin vät tanssiksi ja siellä täällä näkyi Ramin
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taikomia iloisen värisiä ilmapallohahmoja hytkymässä ja heilumassa musiikin tahtiin. Ruuat keikkuivat lautasilla ja
kahvit loiskuivat.
Lopuksi lavalle nousi White Knuckles
Trio, jota katsomaan oli saapunut faneja
kauempaakin.Tunnelma oli jo katossa ja
pysyi siellä koko keikan ajan. Lehmäkin
märehti lavalla heiniään Knucklebone
Oscarin kitaran tahdissa ja soundit olivat
kuin suoraan Amerikasta joskus aika
kauan sitten. Kehuja sateli niin yleisöltä
kuin esiintyjiltäkin ja järjestäjät myhäilivät tyytyväisinä. Paremminkaan kun ei
olisi voinut mennä! Ruokamyyjämmekin taisivat myydä kaiken mahdollisen
ja vähän enemmänkin.
Huikean tapahtuman tekivät mahdolliseksi Oulun kaupungin kulttuuri- ja
tapahtumayksikön sekä kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan myöntämät avustukset ja upea henkilökunta,
Karjasillan Asukasyhdistys ry:n maailman ihanin johtokunta, meidän reippaat
kesätyöntekijämme, talkoolaiset, sekä
valtava määrä hyväntahtoisia ihmisiä,
jotka lainasivat meille rekvisiittaa räsymatoista VIP-telttaan, lehmään ja jopa
sähköön! Kiitokset siis kaikille edellämainituille ja myös mahtavalle yleisölle!
Suosiosta innostuneina suunnitelmat ensi
vuodelle on jo aloitettu ja lava varattu!
Joten laittakaapa korvan taakse päivämäärä 8.7.2017, jolloin Uu-Mama
tulee taas!!!

ilta blues

Henry Ojutkangas, Topi Kurki
ja Iiro Kautto saivat puiston
svengaamaan

Vanhanliiton rhythm and bluesin taiturit
Knucklebone Oscar, Mr. Hillside ja Yukka White

ilmapallotaikuri rami
raita taikoi upeita
ilmapallohamoja.
jonottaa kyllä piti
joku tovi.
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Kesäjuhlat toivat puistoon vipinää
Elokuussa koulujen alettua Uumajanpuisto täyttyi
jälleen iloisista juhlijoista! Kukaan ei muista, monettako kertaa kesäjuhlat tänä vuonna järjestettiin, mutta
ainakin 1970-luvulta asti niitä kuuleman mukaan on
pidetty. Vielä aamulla sateinen sää uhkasi peruuttaa
juhlat, mutta Uumajanpuistolla tuntuu olevan sopimus auringon kanssa, ja iltapäivällä sai jo heittää villatakinkin nurmikolle.
Juhlissa oli jälleen monenlaista nähtävää. Paikalle oli
saatu sekä poliisi- että paloauto, joihin sai käydä tutustumassa asiantuntijoiden opastuksella. Hevonen ajelutti
juhlaväkeä upeissa vanhoissa kärryissä ympäri puistoa
ja pomppulinna hurmasi pienimmät ja välillä vähän

isommatkin. Asukasyhdistys tarjosi salaattilounaan ja
myi makkaraa, kahvia ja pullaa ja arpoja. Risto Järvenpää yhtyeineen viihdytti nostalgisella musiikillaan, ja
välillä Aune Kokko-Oikarinen laulatti ja leikitti lapsia.
Ihmiset istuskelivat lämpimässä auringonpaisteessa ja
vain yli-innokkaista ampiaisista saattoi päätellä kesän
olevan jo lopuillaan.
Kesäjuhla huipentui arpajaisten palkintojen arvontaan.
Peräkärryllinen palkintoesineitä löysi yksi toisensa
jälkeen tiensä onnellisten voittajien syliin. Pääpalkintona olleen herkkulaatikon arvonnan jälkeen oli aika
kiittää karjasiltalaisia kuluneesta kesästä ja laittaa pillit
pussiin….ei seuraavaan kesään, vaan joulumyyjäisiin asti!

Asukasyhdistyksen puheenjohtajan kainaloissa
herkkulaatikon voittaja sekä arpajaisten onnetar

Asukasyhdistyksen johtokuntalaiset pitivät
telttakahvilaa
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Kierros puiston ympäri hevosen ja kärryjen kyydissä.

Aune Kokko-oikarinen laulattaa lapsia
21

Kaikki piha-maanrakennustyöt:
•
•
•
•
•
•

pihasuunnitelmat
salaoja-sadevesijärjestelmät
kivetykset
pohjien teko
murskeet, mullat
terassit, aidat ym.

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

www.prima-rakentajat.fi
Kattoremontit • Ikkunat ja ovet
Ulkoverhous • Ulkomaalaus

Prima

pintaa perusteellisemmin

040 910 0894
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AMPIAISIA
HERUKKAPENSAASSA!
Täällä ne Karjasillan ampiaiset tänä
kesänä asuivat.
Kuva:Marjatta Viio

RAKSILA (SALE)

Kaukovainion ostoskeskus
Hiirihaukantie 3

u

Teh
taa

nk
atu

Teuvo Pakkalan kat

Joutsen apteekki
Raksila
Tehtaankatu 1
puh: 08 330 331

KAUKOVAINION
SIVUAPTEEKKI

Ra
tak
atu

Aukioloajat:
ma-pe 9 – 20
la 9 – 17

RUOKAKAUPAT
VIERESSÄ

ESTEETÖN
KULKU

ILMAINEN
PYSÄKÖINTI

OYS

w w w. j o u t s e n a pte e k k i o u l u . n et

Aukioloajat:
ma-pe 9.30 – 17.30
la suljettu

puh: 08 331 382
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Nokelantie 16
jatkoa edellisistä numerosta
Talviurheilua
Meidän piha oli pimeä syksyllä ja
talvella. Kaipa meillä jonkinlainen
ulkovalo oven päällä terassilla oli,
mutta ei se kauas valaissut. Lunta oli
paljon. Isä lapioi pihalle kulkureitit
ja viimeisteli ne varpuluudalla. Voi,
miten kauniita olivat luudan sipaisut lumen pinnassa. Pienestä tytöstä
kinokset tuntuivat korkeilta. Olin
saanut lahjaksi mahakelkan, ja sillä
laskin mäkeä pihan lumitöyräiden
päältä. Muistan elävästi pimeän pihamaan ja valkean lumen vastakohdan.

koulun kilpailuissa palkinnoille asti.
Kahdeksan ensimmäistä sai ainakin
jonkinlaisen palkinnon, vähintään
karkkipussin. Siihen aikaan meidän
koulussa oli yli tuhat oppilasta. Minä
päätin harjoitella entistä lujemmin.
Niinpä vihdoin yhtenä vuonna olin
kahdeksas ja tyytyväinen suoritukseeni. Kun sitten kokoonnuttiin
koulun juhlasaliin palkintojen jakotilaisuuteen, vain kuusi ensimmäistä
palkittiin. Minä en saanutkaan sitä
karkkipussia, jonka saantia olin niin
kovasti odottanut. Kyllä olin pettynyt. Mielestäni olisi etukäteen pitäNokelantien toisella reunalla oli nyt ilmoittaa lapsille, että vain kuusi
talvisin hiihtolatu, jota pitkin pääsi ensimmäistä palkitaan. Hiihtämistä
Hiirosen vanhainkodin maastoon en kuitenkaan jättänyt, vaan siitä tuli
ja sieltä sitten aina Lämsänjärven elämän mittainen talvinen harrastus.
hiihtomajalle. Loppumatkan latu
kulki ojaa pitkin ja sen kahtapuolta Ensimmäiset kaunoluistimeni sain
kasvoi korkeita pajupuskia. Oli kuin 10-vuotiaana.Tuulimyllynkadun päässä
olisi tunnelissa hiihtänyt.Tuota latua oli luistinrata ja siellä kävin harjoithiihtelin yksin ja isän kanssa. Hiih- telemassa yksin ja luokkatoverieni
tomaja oli kaukana.Yritin pysyä isän kanssa.Todella kovasta yrittämisestä
perässä leveine, tervattuine suksineni. huolimatta minusta ei tullut mestariVaatteet hiostivat hirveästi. Silloin luistelijaa, vaikka kaaret ja vaa´at aika
ei ollut vielä lapsille suunniteltuja hyvin onnistuivat. Minun teki hirveästi
kevyitä ulkoiluasuja. Kuumissani söin mieli oikeaa luistelupukua, sellaista
lunta, ja ajattelin mehumukillista, joka punaista, jossa olisi kellohelma ja
odotti perille päästyämme. Hiihto- turkista kauluksessa, hihansuissa ja
maja oli tumma iso huone, jossa sitten helmassa. Yhdellä paperinukeistani
istuttiin penkeillä ja juotiin kuumaa oli sellainen.Toinen haaveeni olivat
mehua. Kaipa se virkisti, koska en punaiset kaunokit. Ne ostin itselleni
vasta aikuisena.
muista yhtään paluumatkaa.
Vaatetuksesta
Mäkeä kävin laskemassa Laanaojan
rantatöyräiltä sekä isän että luok- Vaatteita oli vähän, ja siksipä uuden
katoverieni kanssa. Hyvät lasku- vaatteen saanti oli juhlahetki. Äiti
paikat olivat Castrenin palstojen ja kutoi minulle sinisen villa takin.
sillan välissä. Siihen aikaan nuo ojan Villatakin kanssa minulla oli harmaa
töyräät tuntuivat minusta pelottavan vekkihame, joka oli ihana. Sitä yritetkorkeilta, enkä joka paikasta uskal- tiin pitää hengissä mahdollisimman
pitkään helmaa jatkamalla ja olkaimia
tanutkaan laskea.
pidentämällä. Samoin yritettiin jatkaa
Harjoittelin paljon hiihtämistä.Teuvo raidallisen villapuseron käyttöikää niin,
Pakkalan koulun hiihtokilpailut pidet- että äiti jopa purki osan puserosta
tiin koulun takana olleella peltoalu- ja neuloi suuremmaksi.Väistämättä
eella. Hiihtonopeuteni ei riittänyt kasvoin kuitenkin molemmista ajan
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oloon ulos.
Tyttöjen alusvaatteet olivat vaaleanpunaista puuvillaa. Lisäksi käytettiin
liivejä, joihin sukat sukkanauhoilla
kiinnitettiin. Sukan ja alushousun
lahkeen väliin jäi paljasta ihoa, jota
talvella paleli. Tämän estämiseksi
olivat pässinpökkimät, aika karheasta langasta kudotut villahousut,
joiden lahkeet kutittivat hirveästi
paljaalla iholla. Lisäksi minulla oli
damaskit kovia pakkasia varten. Ne
olisivat kai nykykielellä pitkikset,
nekin kotikutoiset.
Sodan jälkeen oli Suomessa pulaa
kankaista ja vaatteista. Niinpä Amerikasta lähetettiin vaateavustuspaketteja. Äiti oli diakoniatyössä mukana
paketteja avaamassa ja jakamassa.
Meille ei ilmaantunut yhtään pakettia,
vaikka niin hartaasti odotin. Kerran
sitten äiti toi vihdoin pienen paketin,
joka oli annettu minua varten. Jännittyneenä odotin, mitä sieltä paljastuisi.
Ja tulihan sieltä:Amerikan alushame.
Se oli oikein sievä alushame, mutta
sellaiselle ei minulla ollut mitään
käyttöä, ja lisäksi se oli aivan liian
suuri. Äiti ripusti sen komeroon
hengariin odottamaan, että kasvaisin.
Kun olin kasvanut tarpeeksi suureksi,
ei sellaisia alushameita kukaan enää
käyttänyt.Vähäksi jäi Amerikan apu
minun kohdallani.
Koska ukilla oli lampaita, meille
saatiin lampaan nahkoja. Niistä äiti
teetti minulle harmaan turkin. Kyllä
se oli lämmin ja mieluinen.Alaluokilla
minulle teetettiin musta talvitakki.
Siinä oli opossumiturkista kauluksessa, hihansuissa ja kyynärpäiden
kohdalla kulumista estämässä.Takin
kanssa oli silkkisametista tehty musta
lakki, jossa oli hiippa. Olin mielestäni
tosi hieno, enkä ymmärtänyt miksi
luokkatoverini haukkuivat minua
noita-akaksi. Minusta se oli väärin
niin kaunista takkia ja lakkia kohtaan,

enkä uskaltanut kertoa äidille mitään
haukkumisesta.
Vielä yksi takki on jäänyt mieleeni.
Se oli sinapinkeltainen kevätulsteri,
jonka sain vapun maissa. Sen kanssa
oli ruskea huopahattu. Kyllä pienen
tytön kelpasi kaupungilla isän kanssa
vappuna käveleskellä kuuntelemassa
rautatieläisten kuoron laulua aseman
portailta ja siirtyä sitten kaupungintalon luo kuuntelemaan Pohjan
laulun laulua. Sen jälkeen pasteerailtiin Kirkkokatua pitkin muiden
oululaisten mukana. Kädessä minulla
heilui vappuviuhka, ilmapalloa en
tainnut koskaan saada. Jalassa oli
tietysti pikkukengät, koska talvikengät sai vappuna vaihtaa pikkukenkiin.
Muistan jännittäneeni vapun säätä.
Tuleeko pikkukenkäkeli vai käskeekö
äiti panemaan kumisaappaat jalkaan.

operaatio, mutta minulle on jäänyt
mieleen vain yksi kerta. Voi miten
minua inhotti olla pyyheliina tiukasti
pään ympärille sidottuna ja täishampoovaahto hiuksissa. Pitkältä tuntui
aika ennen kuin tukka pestiin ja
lopuksi vielä huolellisesti kammattiin tiheällä täikammalla, jotta saivaret lähtivät pois.
Toisella ja kolmannella luokalla sairastin sitten kaikki kulkutaudit: vihurirokon, nokkosrokon, angiinan,
vesirokon, tulirokon, tuhkarokon,
sikotaudin ja keltataudin. Tulirokon
takia olin sairaalassa eristyksessä. Äiti
ja isä kävivät ikkunan takaa katsomassa, kun istuin sairaalan sängyllä.
Kolmannella luokalla olin niin paljon
pois koulusta, että oikeastaan en
olisi päässyt luokaltani. Opettaja
antoi minulle kotitöitä, joita sitten
huolellisesti tein. Aurinko paistoi
verhojen läpi olohuoneeseen, kun
minä istuin pöydän ääressä ja piirsin
ja väritin Suomen vesistöjä.Tankkasin niitä päähäni ja ajattelin, miten
ihmeessä nämä kaikki järvet ja joet
muistan, kun en ole niitä koskaan
nähnytkään. Suomessa on tosi monta
vesistöreittiä opeteltavaksi.

Minulla oli, niin kuin muillakin siihen
aikaan, kumisaappaat, päällyskengät,
nahkaiset monot, joissa olivat rannit
siteitä varten, ja tietysti pikkukengät.
Pikkukengät olivat ainakin vanhempana kankaiset kesäkengät, jotka
kestivät yhden kesäkauden. Sadeilmaa
varten olivat joko kumisaappaat tai
harmaat päällyskengät, jotka pantiin
pikkukenkien päälle. Niissä oli sivulla Kerran olin saanut flunssan, ja isä
vetoketju pukemista helpottamassa. vei minut VR:n lääkärille. Käynti
jäi mieleeni, koska vastaanotto oli
Sukat olivat ongelma. Pitkät sukat hienossa, punaisessa tiilitalossa, joka
olivat puuvillaa, eivätkä kauan kestä- sijaitsi Rautatienkadulla.Toinen lääkäneet reikiintymättä. Äiti pani minut riin meno jäi mieleeni siksi, että äiti
parsimaan sukkiani, joissa yhte- pakkasi minut, sairaan lapsen potkunään oli varpaissa ja kantapäässä riin ja lähti viemään Nokelantietä
reikiä. Kerran äiti keksi älyttömän pitkin taloon, jossa asui taksiautoilija.
idean muka kannustaakseen minua Siitä sitten matka jatkui sairaalaan.
parsimaan. Äidillä oli ihana peltinen
rasia, jota himoitsin leikkeihini. Saisin Meidän kaikkien koululaisten hampaat
sen, kun olisin parsinut kymmenen tarkastettiin keskuskoulun hammassukkaparia.
hoitolassa. En tiedä liekö muualla
kaupungissa siihen aikaan kouluSairastamista
laisten hammaslääkäriä ollutkaan.
Puhtauden hoidosta en muista juuri Menimme sinne isoina ryhminä
muuta kuin saunassa käynnit ja sen, tarkastettavaksi. Minä olin aivan
että äiti oli tarkka käsien pesusta. viimeisimpiä. Se oli minun onneni,
Minulla oli aina pitkä tukka. Äiti letitti sillä odotushuoneen pöydällä oli
sen aina samalla tavalla: ensin kaksi jotain, mitä en ollut koskaan nähnyt:
pikkulettiä eteen ja sitten kaksi sapa- Aku Ankkoja. Hurmaannuin niistä
roa taakse ja suuret rusetit lettei- täysin, menetin ajan tajun ja yritin
hin. Uusien lettinauhojen saanti oli lukea niin monta lehteä kuin suinmukavaa. Niitä minulla taisi olla aika kin ehtisin. Kun minun vuoroni tuli,
monet ja aina hienosti silitetyt. Kerran harmittelin lukemisen keskeytyäiti löysi päästäni täitä.Täiden tuho- mistä. Se lääkäri teki kunnon työn.
aminen oli varmaan jokavuotinen Olin silloin 8-vuotias, ja sama paikka

olla jököttää hampaassani vielä lähes
kuudenkymmenen vuoden jälkeen.
Leirillä
Koskelankylän seurakuntatalossa
pidettiin lapsille viikonlopun mittainen kesäleiri. Menimme sinne linjaautolla. Matka tuntui pitkältä, ja minua
pelotti yksin jääminen aivan outoon
paikkaan.Talo oli minun silmiini hieno,
suuri valkoinen kartanomainen rakennus. Meidät majoitettiin talon vinttiin lattialle patjoille. Ohjelmasta en
muista muuta kuin uintiretken, joka
tehtiin meren rantaan. Rannassa oli
isoja alueita, jotka olivat peittyneet
aivan kuin kuivuneeseen paperiin. Se
murtui juostessa jalkojen alla mukavasti rapisten. Leirin loputtua jouduin
odottelemaan äitiä aika kauan minua
kotiin hakemaan. Käytin tilaisuutta
hyväkseni ja harjoittelin seinäpalloa
ulkorakennuksen punaista hirsiseinää vasten. Vihdoin äiti tuli, ja kyllä
hän siunaili, miten likainen ja nokinen minä olin. Luulenpa, että kotona
meni pyykkiin joka ikinen vaatekappale. Minua ei lika haitannut, ja mukavaa oli ollut olla leirillä ensi kerran
yksin pois kotoa.
Seuraava leirimuisto on Hietasaaresta
seurakuntien kesäkodilta. Sieltä muistan suuren ruokasalin ja sen kauniit
lasi-ikkunat. Uiminen on sieltäkin
jäänyt mieleeni. Uimme Mustassa
salmessa, joka virtaa aivan kesäkodin pihan viertä.Vesi oli tummaa ja
minulle syvää, siis hieman pelottavaa. Sitkeästi harjoittelin pinnalla
pysymistä ja taisin oppia muutaman
vedon oikeasti uimaankin.Toinen asia,
mitä harjoittelin, oli käsillä seisonta.
Piha oli rajattu verkkoaidalla, ja sitä
aitaa vasten yritin päästä seisomaan
ja pysyä pystyssä. Tyytyväinen en
ollut yrityksiini.
Uimakoulua pidettiin Pokkitörmän
rannassa. Siellä oli betonista valetut
korkeat seinät, joiden välissä uintiradat ja harjoitusalue olivat. Minä
vinttasin Jaguarillani Karjasillalta
uimaan. En uimisesta enkä tuloksista juuri mitään muista, mutta pois
tullessa sain ostaa Pokkitörmällä
olleesta kioskista nekun tai tikkarin. Se oli juhlaa.
JATKUU seuraavassa numerossa...
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Tunnelmalliset Joulumyyjäiset
Uumajanpuistossa lauantaina 10.12. klo 14-16
Valaisemme puiston lyhdyin ja jouluvaloin.
Tule myymään jouluisia tuotteitasi, esim. leivonnaisia tai käsitöitä!
Joulupukki tavattavissa!
Varaa ilmainen myyntipaikkasi 8.12. mennessä Emmiltä:
040 7056520, emmi.kaivanto@ee.oulu.fi tai
Johannalta: pylkkanen.johanna@gmail.com
Asukasyhdistys myy lämmintä glögiä, tuoreita joulutorttuja ja piparkakkuja.
Tervetuloa!
Toivottaa Karjasillan Asukasyhdistys ry.

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
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Joulunaika Karjasillalla

Valo loistaa pimeyden keskellä

Joulunajan tilaisuuksia

Tänään oli aamulla pimeää. Päivänvaloa kestää
muutaman tunnin. Sitten on jälleen pimeää. Huomenna, ylihuomenna, viikon päästä ja vielä kahden
viikon päästä on vielä pimeämpää. Elämme vuoden
pimeintä aikaa. Ympäristössämme tapahtuu kuitenkin päinvastainen ilmiö. Yhä enemmän näkyy
valoa, kynttilöitä, lyhtyjä, jouluvaloja pitkinä ketjuina aidoissa, puissa ja talojen räystäitä ja ikkunoita koristamassa. Joulu on lähellä.

Su 4.12. klo 10 2.adventtisunnuntain messu.
Ti 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän messu.
To 8.12. klo 18 Pohjantähdet poikakuoron
joulukonsertti.
Su 11.12. klo 10 3.adventtisunnuntain messu.
Su 11.12. klo 16 Oulun sotaveteraanikuoron
joulukonsertti.
Su 11.12. klo 18 Kauneimmat joululalut
To 15.12. klo 9 ja 10 Alueen päiväkotien
joulukirkot
Su 18.12. klo 10 4.adventtisunnuntain messu.
Su 18.12. klo 22 Kauneimmat joululaulut.
Ma 19.12. klo 18 Cantio Laudis kuoron
Voittaa valo -joulukonsertti.
Ti 20.12. klo 13 Lintulammen asukasyhdistyksen joululaulutilaisuus
Ti 20.12. klo 19 Suvi Teräsniskan
joulukonsertti. Pääsyliput os. lippu.fi
Ke 21.12. klo 9 Pohjankartanon koulun
joulukirkko
To 22.12. klo 11.30 Lintulammen koulun
joulukirkko
La 24.12. klo 13 Jouluaaton hartaus
La 24.12. klo 23 Jouluyön messu
Su 25.12. klo 10 Joulupäivän messu
Ma 26.12. Tapaninpäivän messu
Su 1.1. Uudenvuodenpäivän messu
Pe 6.1. Loppiaispäivän messu

Ei ole sattumaan, että vietämme joulua vuoden pimeimpänä aikana. Kristityille joulu on Kristuksen
syntymisen muistojuhla. Jumalan kirkkaus ilmestyy keskelle kaikkein pimeimpää hetkeä kaikkein
synkintä aikaa. Jumalan kirkkauden lähestymistä
kuvaavat kirkoissa neljänä sunnuntaina sytytettävät
adventtikynttilät.
Meidän on helppo nyrpistellä joulunajalle, jota leimaavat kiire ja markkinahölötys. Joulun sanoma
voidaan ohittaa vitsinä, satuna tai jalkoihin jäävänä,
merkityksettömänä sivujuonteena. Asiaa voi kuitenkin ajatella myös toisin. Joulusta voimme poimia
ainakin seuraavan ajatuksen. Mitä jos sinä ja minä
olisimme toisillemme valoina ja lamppuina. Toivona siinä hetkessä, jossa ympärillä on vain pimeä yö
ja musta pakkanen. Voimme viedä valoa ja lämpöä
sellaisen ihmisen luokse, joka sitä kipeimmin tarvitsee. Silloin elämän valo lisääntyisi pimeän keskellä kuten kynttilät ja lyhdyt ympärillämme joulun aikaan. Sitä varmaan Jumalakin meiltä toivoisi.
Hyvää joulun odotusta.
Kimmo Kieksi, aluepappi
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SENIOREIDEN
KUKKA-ASETELMAT

Karjasillan seniorit asettelivat kerhossa Eija Nikkilän opastuksella viehättäviä
kukka-asetelmia.

PALVELEMME
ARKISIN
7-21
LAUANTAISIN
8-20
SUNNUNTAISIN
11-19

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

PALJETIE 4, 90150 OULU
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info@vokatariina.fi

Kattoremontti Raatteentiellä

Erkki Lempinen, Mika ja Marko Ahola

Päätä ei huimaa!

Oh hoh! Toimittajan silmiin välkähtää… uusi upea kattopelti jota
remppamies näyttää ruuvaavan
Lempisen Erkin ja Viion Marjatan
viehättävän talon katteeksi. Poikkean jututtamaan. Marjatta ja Erkki
kertovat, että vanha sementtitiilikatto on tullut tiensä päähän. Ninpä
oli uuden katon aika. Remonttimiehet Marko ja Mika Ahola – isä
ja poika. Omistaja Marko kertoi,
että ovat tehneet näitä hommia jo
kymmenisen vuotta ja myös muita
kodin remontteja. Oulun Katto ja
Remonttipalvelu nimisessä firmassa
on oppisopimuksella Mika, hänestä
tulee talonrakentaja. Kattoremontti
ala on kovin kilpailtu, mutta heidän
pienehkö firmansa on joustava, asiakasläheinen ja laadukas. Remontteja on tehtävä tulevaisuudessakin,
että rakenukset pysyvät kunnossa.

Marjatta Viio ja Marko Ahola
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Perinteinen Karjasillan
						 aita ja portti

Tässä on aidanrakennus oppia 1940 luvulta.
Huom! aidan korkeus on 110-120 cm

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

30

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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NYT
REMONTOIMAAN
Remontoimme
takuutyönä
•
•
•
•
•
•
•

kylpyhuoneet
saunat
keittiöt
sisustukset
vesikatot
ulkovuoraukset
kosteusvauriokorjaukset
• kaikki kodin
LVI- ja sähkötyöt
• käyttövesi- ja
lämpöverkkoremontit

Hyödynnä kotitalousvähennys
jopa 4800€/talous. Kysy lisää.
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Toimistomme sijaitsee K-Supermarket Joutsensillan yhteydessä, Paljetie 4
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