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PUHEENJOHTAJAN POHDINTAA

Niin vain näyttää olevan, että
samat asiat nousevat vuosi
toisensa jälkeen myös tämän
lehden otsikoihin ja kirjoittajan
ajatuksiin. Ne ovat luonnollisesti
yhdistys- ja asukastupatoiminta,
liikenne ja kaava-asiat.
Kaava-asiat koskettavat asukkaita, liikenteen järjestelyt ovat
tärkeitä asioita, melu (saaste)
koskettaa myös meitä kaikkia.
Yhdistys- ja harrastustoiminta
Tämän vuoden aikana on sopeuduttu
uuteen malliin toiminnassa. Karjasillan
Asukasyhdistyksen ja asukkaiden kannalta
on yhteisen yhtiön eli Ektakompus Oy:n
perustaminen viime vuoden elokuussa
merkittävä asia.Yhtiön toiminta käynnistyi elokuussa ja samalla lopetettiin kotipalvelutoiminta. Ektakompus on otettu
vastaan Karjasillalla aivan kohtuullisesti.
Yhtiön saaminen menestysuralle vaatii
omistajatahojen myötävaikuttamista.
Tuvalla tarjotaan edelleen ruokapalveluja
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Korjausompelu ja atk-tuki kuuluvat
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myös edelleen asukastuvan palveluvalikoimaan. Asukastuvalta voi myös lainata
edelleen telttaa ja grilliä kesäjuhliin, klapikoneen ja oksasilppurin voi myös saada
käyttöön tuvalta.
Tämän vuoden alusta lähtien Asukasyhdistys on ilmoittautunut liikevaihtoverovelvolliseksi. Merkittävää on myös
verottajan päätös, jolla Asukasyhdistysten toiminta katsotaan elinkeinotoiminnaksi. Tästä osoituksenä on verottajan
päätös ja muutos vuoden 2011 verotukseen. Karjasillan Asukasyhdistys on saanut
pienen muistutuksen bisneksestä.
Asukastuvalla kokoontuu viikoittain seniorikerho ja perhekerho. Uutta ovat asukastuvalla olleet taidenäyttelyt ja valokuvanäyttely.
Perhekerholla on ollut myös yhteistyötä
päiväkoti Kaarnalaivaan Höyhtyällä.
Muuten yhdistyksen toiminta on mennyt
perinteiseen malliin.
Liikenne
Liikennekysymyksissä on jatkuvasti esillä
Nokelantien läpiajoliikenteen aiheuttamat haitat. Liikennesäännöistä ei piitata,

koska ei ole valvontaa. Sama piittaamattomuus näkyy kyllä muuallakin esim Pohjantien liikenteessä. Nopeusrajoitukset on
olemassa, mutta vain harva niitä noudattaa. Nokelantien liikenneasia on päässyt
jälleen otsikoihin. Nokelantien hidasteista
syntynyt erimielisyys kaupungin ja asukkaiden kesken on johtanut asian ratkaisun hakuun hovioikeudesta asti. Kyseessä
olevaan konfliktiin ei ole löytynyt ratkaisua asukkaan ja kaupungin virkamiesten
välillä. Virkamiesten asenne vaikuttaa
hyvin ylimieliseltä.
Joutsentien ja Nokelantien risteyksessä
on mielestäni huono näkyvyys lähestyttäessä Joutsentietä keskustan suunnasta
tarkoituksena kääntyä Nokelantielle
Karjasillan suuntaan. Liikenteen jakajalla
olevat liikennemerkit ovat liian alhaalla ja
samalla näkemisen esteenä.Tästä asiasta
viestitettiin kaupungin liikenneinsinöörille.
Vastauksena liikenneinsinööri ilmoitti, että
merkit ovat aivan oikealla korkeudella.
Tämä vastaus heijasti mielestäni virkamiehen ylimielistä asennetta. Oliskohan
tuohon voinut löytyä toinenkin ratkaisu!
Asia olis voitu todeta ajamalla Joutsentietä ja kääntymällä po risteyksessä Noke-

lantielle Karjasillan suuntaan. Asiasta on
kuulemma viestitetty kaupungille useita
kertoja vuosien kuluessa tuloksetta.
Nokelantien asiassa on ilmeisesti edettävä siihen suuntaan, että Nokelantie
suljetaan läpiajoliikenteeltä, mutta miten?
Tästä pitää kerätä asukkaiden mielipiteitä, josta nähdään mistä paikasta asukkaiden mielestä liikenne katkaistaan.Asia
koskee lähinnä Nokelantien ja lähialueen
asukkaita.Asiaa lähdetään ajamaan sitten
asukkaiden toivomuksen suuntaan.
Julkisen liikenteen palvelulaatu on heikentenyt jatkuvasti. Kierre vain jatkuu, palvelutaso laskee, ihmiset liikkuvat entistä
ememmän omilla autoilla. Näin se toimii.
Myös Karjasillalla koetaan, että julkisenliikenteen palvelutaso ei tyydytä enää
asukkaita. Olisiko ratkaisuna mahdollisuus kehittää citybussiliikennettä myös
Karjasillalle ulottuvaksi? Voisiko citybussien liikennereittejä muuttaa niin, että ne
kulkisivat renkaassa vastakkaisiin suuntiin.
Citybussi liikenne voidaan ohjata kulkemaan myös muuta kuin Nokelantietä.
Joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitteluun on voinut antaa palautetta
lokakuun 4. päivään mennessä.
Ratkaisuna Nokelantien läpikulkuun esitti
teknisen lautakunnan puheenjohtaja Taina
Pitkänen-Koli oman näkemyksensä Höyhtyän kaava-asiaa koskevassa tilaisuudess.
Hän oli sitä mieltä, että myös teknisiä
ratkaisuja pitäisi käyttää Nokelantien
ratkaisussa. Kamerat ja kulunvalvonta
varustettuna esim puomilla ovat koettuja
ratkaisuja, joita voi käyttää myös Nokelantien liikenteen ohjauksessa.

Pohjantien liikenteen aiheuttama melu
(saaste ) on kasvanut jo yli siedettävän
rajan. Pohjantieltä tuleva melu muodostaa tuntuvaa haittaa merkittävälle osalle
Karjasiltaa.
Tässä Pohjantien meluasiassa on sovittu
Höyhtyän suuralueen kokouksessa, että
asiaa lähdetään ajamaan yhdessä muiden
asukasyhdistysten ja suuralueiden kanssa
suuremmalla joukkovoimalla.

sen toimesta tai osallistua muiden mukana,
jos halukkaita löytyy!

Kiinnostaako matka esim. Ikeaan? Ikeaan
ja muuallekin tehdään matkoja asukastupien toimesta.
Halutaanko tutustua maaseudulla maatalon päivittäiseen menoon? Tällaisia retkiä
voidaan tehdä Karjasillan Asukasyhdistyk-

Erkki Luttinen
puheenjohtaja

Seuraa facebookia, kotisivuja, soita tuvalle
tai käy tutustumassa tuvan ohjelmaan
tuvalla!
Tulevaisuuden haasteita

Asukastupa on toiminut yli kymmenen vuotta. Uuden Oulun tulon myötä
kaupunki on uusimassa kumppanuussoKaava-asiaa
pimuksia, joissa on määritelty asukasTällä hetkellä puheena on Hanhitie 13 tupatoiminnan periaatteet , osapuolten
kaavamuutos. Kaavainfossa puhutti erityi- vastuut, velvoitteet ja oikeudet. Uuden
sesti puiston ottaminen asuinkäyttöön. Oulun yhdistämishallituksen linjaus on ,
Haasionkadun kaavamuutos Karjasillalla että kullakin suuralueella on yksi asukason hyväksytty valtuustossa ja tällä hetkellä tupa. Sopimusten uudistamista valmistelee
se on viivästynyt tehtyjen valitusten takia. työryhmä, jossa on myös asukastupien/
asukasyhdistysten edustajana kaksi jäsentä.
Mitä kysytään-mitä kaivataan? Karjasilta on osana Höyhtyä suuraluetta,
johon kuuluvat Karjasillan lisäksi, HöyhOn tullut kysymyksiä.voisko tuvalla olla tyä, Lintula, Nokela ja Mäntylä. Alueella
jonakin päivänä viikossa koululaisten ilta- toimii nyt kaksi asukastupaa, Karjasillan
päiväkerho? Miksei voiskin.
ja Lintulammen asukastuvat.
Saapas nähdä millaiseen ratkaisuun
Asukastuvat ja lähiruoka-esiselvitys on työryhmä päätyy.
juuri meneillään. Selvitystä tekee Heidi
Niemelä.Tuloksia kuullaan varmaan loppu- Vastaan puhelimeen ja viestejäkin voi
vuoden aikana.
lähettää.
Tuvalla toimii tällä hetkellä ruokapiiri, jonka
kautta on mahdollista saada lähiruokaa. Hyvää loppuvuotta ja menestystä
vuodelle 2013!
Kiinnostaako lähiruoka karjasiltalaisia?

p 0400680172
erkki.luttinen@gmail.com
www.karjasilta.fi

Karjasiltalainen

Asukasyhdistys

Karjasillan asukastupa

Julkaisija:
Karjasillan Asukasyhdistys ry.
Ilmestyy kerran vuodessa
Painosmäärä: 1700
Painopaikka: Joutsenmedia 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

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

Facebook 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: Kesäinen näkymä Hiirosentieltä. ( kuva: J.Väisänen )
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Karjasillan asukasyhdistys ry:n
johtokunta 2012

Alarivi vasemmalta: Jere Klami, Marika Klami + heidän lapsensa Aatami, Johanna Pylkkänen, Katri Nuutinen.
Ylärivi: Jarkko Väisänen, Maila Jokela, Erkki Lehto, Sylvi Rautio, Juhani Kovala, Erkki Luttinen, Marjatta Viio.
Kuvasta puuttuu Leena Saarela

ON HANGET KORKEAT

NIETOKSET!

Ainakin viime 2012 talvena oli lunta aivan riittävästi,
vai mitä sanotte!
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Karjasiltalaisten omaan
pappiin voi törmätä iltalenkillä
– Kyllä tänne voisi itsekin kotiutua, ajatteli Liisa Karkulehto pyöräillessään ensimmäistä kertaa tyttärensä luo Karjasillalle. Vanhojen
talojen kauniin rehevät pihat tekivät
unohtumattoman vaikutuksen. Nyt
tuosta ajatuksesta on tulossa totta,
kun Liisa ja Veikko Karkulehto ovat
muuttamassa Karjasillalle.
Liisa Karkulehto työskentelee
Karjasillan seurakunnassa hallintokappalaisena. Papin normaalien tehtävien lisäksi hänen toimenkuvaansa
kuuluu hallinnollisia tehtäviä, mm.
budjetin suunnittelua. Karjasillan ja
Kaukovainion aluetyö, yhdessä kolmen muun papin kanssa, on tärkeä
osa Karkulehdon toimenkuvaa, hän
on siis meidän karjasiltalaisten oma
pappi.
Useat karjasiltalaiset tuntevatkin jo hyvin aina iloisen ja lämminsydämisen kappalaisen. Liisa
Karkulehto on ehtinyt jumalanpalvelusten lisäksi olla mukana lukuisissa perhejuhlissa, ja hänelle onkin
jo tullut työn kautta moni karjasiltalainen koti tutuksi. Asukastuvalla Karkulehto on käynyt pitämässä hartauksia juhlapyhien aikaan.
Liisa Karkulehto onkin se henkilö,
jota tuoreemmatkin karjasiltalaiset voivat pyytää vaikkapa vihki- tai
kastepapiksi.
Liisa Karkulehto on kotoisin
Piippolan Leskelästä, nykyisen Siikalatvan kunnan alueelta. Koulut
hän kävi Piippolassa. Naapuripitäjästä Kärsämäeltä löytyi tuleva puoliso Veikko, jonka perässä Liisa lähti
Ouluun. Täällä hän aloitti taloustieteen opinnot ja ehti niiden jälkeen
hankkia vankan kokemuksen taloushallinnon alalta. Nuorenparin onnen
kruunasi Sanna-tyttären syntymä
vuonna 1974. Teologian opinnot
Liisa Karkulehto aloitti aikuisiässä,
papiksi hänet vihittiin Kuopiossa vuonna 2001. Ensimmäinen

työpaikka kirkon leivissä oli Nurmeksessa, josta perhe palasi jonkin
ajan kuluttua Ouluun.
Karjasillalle Liisa ja Veikko Karkulehdon toi tyttärentytär, jonka
elämässä he haluavat olla mahdollisimman paljon mukana. Kun tyttären perheen naapurista tuli talo
myyntiin, Karkulehdot eivät pitkään
empineet: tässä olisi heidän eläkepäiviensä paratiisi. Jo eläkkeelle
ehtinyt Veikko on remontoinut Artturintiellä sijaitsevaa taloa uutterasti viimeisen vuoden ajan, Liisalla
itsellään on vielä useita vuosia työuraa jäljellä.
Paitsi oman talonsa, Liisa Karkulehto iloitsee myös Karjasillan kirkon sisäremontin valmistumisesta.
Kirkon remontin odotetaan valmistuvan marraskuussa, omaan kotiin
muuttopäivää eivät Karkulehdot
vielä ole kuuluttaneet kirkossa.
Liisa Karkulehdon voi jatkossa
nähdä entistä useammin käyskentelevän Karjasillan kaduilla tyttären
Leo-koiran kanssa. Ulkoilun lisäksi
hän tekee vapaa-aikanaan käsitöitä ja sopivan hetken tullen tarttuu hyvään romaaniin. Kesäisin hän
pulahtaa mielellään uimaan luonnonvesiin. Remontin valmistuttua
talon emännän voi nähdä entistä
useammin puutarhatöissä, pihan
perältä löytyykin jo nyt komea kasvimaa. 					
					
		Marika Klami

Kääpiöpystykorva Leo pitää kappalaisen mielen iloisena ja virkeänä
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Karjasillan hiihtokilpailut
11.3. uumajanpuistossa

❆

❆
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❆

LASTEN HIIHTOKILPAILUTULOKSET 2012

❆

Sarja tytöt alle 4 v
1
Sipilä Jenni................................. 0.18
1
Huttula Sienna......................... 0.18
3
Westin Amanda....................... 0.41
4
Seppänen Viveka...................... 0.42
5
Nevala Lumi............................. 0.52
6
Laitinen Iines............................ 1.09
7
Sinikumpu Eedit....................... 1.12
8
Ikni Olivia.................................. 1.19
Sarja tytöt 5 v
1
Sormunen Pinja........................ 1.17
2
Alenius Juulia............................ 1.44
3
Moisanen Hanna..................... 1.59
4
Nevala Kaisla........................... 2.02
Sarja tytöt 6 - 7
1
Saarela Aada............................. 2.39
2
Sormunen Nea........................ 3.34

❆

Sarja tytöt 8 - 9 v
1
Tulppo Josetinn........................ 1.27
2
Liimatta Ilona............................ 1.37
3
Heinonen Heta........................ 1.38
4
Sormunen Kia.......................... 1.41
5
Kortet Veera............................. 1.42
6
Taskila Melina........................... 2.04
7
Manninen Kira-Sofia............... 2.08
Sarja tytöt 10 - 12 v
1
Sipilä Kati................................... 3.24
2
Kynkäänniemi Varpu............... 3.41
3
Tapiainen Vilja........................... 3.45
4
Manninen Iida-Maria............... 3.55
5
Tohmola Pauliina..................... 3.57

Sarja pojat alle 4 v
1
Kaarlejärvi Sebastian...................... 1.35
2
Alenius Jere...................................... 2.00
Sarja pojat 5 v
1
Salovaara Niilo................................. 1.09
2
Oravisjärvi Eliel................................ 1.12
3
Eroma Pyry....................................... 1.21
Sarja pojat 6 - 7 v
1
Liimatta Otso................................... 1.59
2
Rajavaara kalle.................................. 2.14
3
Westin Joakim.................................. 2.24
4
Salovaara Eeli................................... 2.29
5
Rajavaara Mikko.............................. 2.30
6
Aitamurto Antti............................... 2.37
7
Määttä Ossi...................................... 2.56

❆

Sarja pojat 8 - 9 v
1
Tornberg Lenna............................... 2.01
Sarja pojat 10 - 12 v
1
Oravisjärvi Eero............................ 3.18
2
Komulainen Onni.......................... 3.41
3
Kynkäänniemi Vesa....................... 4.04

❆

❆
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Kirjastoa juhlittiin
60-vuotis juhlavuonna
Karjasillan kirjasto täytti viime vuonna 60 vuotta. Oulun vanhimman lähikirjaston syntymäpäiviä vietettiin lähikirjastoviikolla
marraskuussa. Virallinen syntymäpäivä on 3.12.
Juhlavuoden kunniaksi Karjasillan kirjasto toivoi lehti-ilmoituksella kuvataiteilijoiden töitä kirjastoon. Niitä saatiinkin
viideltä taiteilijalta.

Juhlavuoden kunniaksi runokilpailu
Karjasillan juhlaviikon aikana Matti Lackman puhui Karjasillan kirjaston identiteetistä ja siitä, kuinka kirjasto on ollut
hänelle itselleen tärkeä koko elämän ajan.
Pakkalan koulun 3. – 4.-luokkalaisille
järjestettiin runokilpailu, raatina oli
kirjaston työntekijät ja parhaimmille
runoilijoille annettiin 20 euron lahjakortti kirjakauppaan.
Runokilpailun palkintojenjaon yhteydessä kirjastovirkailija Kaisa Seppänen
luki runoja.
Allinpuiston päiväkodin lapsia innosti
juhlaviikolla erityisesti musiikkipedagogi
Jaana Raivion LoruLauluLeikkiHetki.
Joulukuuksi koottiin kirjallinen joulukalenteri. Marraskuussa oli esillä virkailijoiden mielikirjat.
E-kirjan lukulaitteet kiinnostivat

Popmusiikin kiinnostusta epäiltiin
Karjasillan kirjasto aloitti nykyisessä
paikassaan Pohjankartanossa vuonna
-67. Kirjastoa käytiin ihmettelemässä
sen musiikkiaineiston vuoksi ulkomailta
asti. Kävijämäärät lisääntyivät kolmen
ensimmäisen kuukauden aikana 60
prosenttia.Tähän vaikutti myönteisesti
myös työväenopiston toiminta samoissa
talossa, kun sen opiskelijat ilmoittautuivat kirjaston käyttäjiksi.
Alkuaikoina Karjasillan kirjastossa ei
kokoelmaa kartutettu popmusiikilla.
Vahvasti näet epäiltiin, että pidemmän
päälle pop ei jaksa asiakkaita kiinnostaa.
Marraskuisen juhlaviikon aikana kuitenkin soitettiin myös 60-luvun musiikkia.
Varsinkin Delilah kovin herkisti erään
vanhemman naisen, muistelee kirjastonjohtaja Eeva-Liisa Heikkinen.
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Nykyisin Karjasillan kirjastossa musiikkiaineiston lainaus on vähentynyt, mutta
kirjojen lainausluvut ovat nousussa.
Minun johtajuuteni aikana nettikoneiden
Hän muistuttaa, että edelleen Karjasil- saaminen kirjastoon on ollut niin ikään
lan klassisen musiikin kokoelma on hyvä. merkittävä muutos, Heikkinen toteaa.
Lisäksi koko kirjaston ympäristö on musii- Juhlaviikkojen aikana kiinnostusta kirjaskillinen, koska Pohjankartanossa toimii ton asiakkaissa oli myös herättänyt
musiikkipainotteinen yläaste, Madetojan kirjastonhoitaja Anne Rätin e-kirjanlumusiikkilukio ja konservatorio.
kulaitteiden esittely.

Heikkinen on Karjasillan 5. johtaja ja
aloittanut talossa vuonna -89.
Meidän tehtävähän on huolehtia koko
alueen kirjastopalveluista ja pitää täällä
yhteyksiä. Kirjaston asiakkaiksi on viime
aikoina tullut myös kotipalveluasiakkaita.
Menneestä juhlavuodesta Heikkinen
toteaa, että se ilahdutti työntekijöitäkin.
Vähän erilainen syksy oli meillä kirjastolaisillakin, kun oli kaikenlaista tapahtumaa.
Sirpa Tarkkinen
Tiedottaja
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kaarlenväylä 3 (käyntiosoite)
PL 15 (postiosoite)
90015 OULUN KAUPUNKI
P. 044 703 73 19
sirpa.tarkkinen(at)ouka.fi
Kuvat Oulun kaupunginkirjaston arkistosta

Karjasillan kirjasto on toiminut seuraavissa paikoissa:
Teuvo Pakkalan koulu 1951 – 1958
Katilan kaupan yläkerta 1958 – 1967
Pohjankartano 1967 –

Hyvää
kuusikymmenvuotissyntymäpäivää!

Juhlavuoden runokilpailun kolme parasta runoa:
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h e l l ä s t i l o t i s e e , k i l i s e e , m u t ta a
helisee,
j o k a i s e l l k a s te l e e ,
nyt on j e suhisee
o syksy
Iina-Ka
isa Vihe
riävaar
a
Syksyruno

Lehdet tippuu jäätyy maa,
värit muut sävyänsä muuttaa.
Eikä siilejäkään enää näy,
ne meillä niin usein käy.
Milloin linnut takaisin tulee?
kai sitten maailmassa ne kuulee
kun täällä vain sataa ja tuulee
ehkä kaikki lin…
KÄÄK! TÄÄLLÄ ON TALITINTTI
KAIKKI EI OLE VIELÄ POISSA
Helmi Komulainen

Näyttelyitä Karjasillan kirjastossa juhlavuonna:
1. – 31.8.
1. – 30.9.
3. – 31.10.
1. – 30.11.
1. – 30.12.

Olavi Kaita: Maalauksia
Pirjo Yliportimo: Maalauksia
Sirpa Heikkinen: Lähilukua: valokuvapohjaisten töiden näyttely
Piia Sieppi: Maalauksia
Vasili Reskalenko: Maalauksia
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Ektakompus
–ammattitaidolla laatua
Yhteiskunnallinen yritys Ektakompus Oy:n toiminnan
aloittamisesta tuli elokuun alussa kuluneeksi kokonainen
vuosi. Toiminta aloitettiin keskustan alueella tarjoamalla
siivousta asiakkaiden kotiin. Pian saatiin toiminta käyntiin
muuallakin kaupungissa ja nyt Ektakompus tarjoaa palveluja koko kaupungin alueella, myös Karjasillan asukkaille.
Ektakompus tarjoaa monenlaisia palveluja asiakkaiden
kotiin. Siivouksien ja ikkunapesujen lisäksi tarjoamme asiakkaille nyt myös kotisairaanhoitoa ja hoivaa. Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja heidän työnsä laatuun voi
asiakas luottaa. Kotisairaanhoitaja käy asiakkaan kotona
tekemässä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä toimenpiteitä, tai lähtee kaveriksi lääkäri ja sairaalakäynneille. Myös
Oulun kaupungin palvelusetelillä voit ostaa palvelujamme.
Ektakompukselta saat apua pienremontteihin, pieniin
asennuksiin ja muuttoihin sekä pihatöihin.
Asiakas on meille tärkeä ja välittäminen lähtee jo palvelutarpeen arvioinnista.Asiakkaan toiveet otetaan huomioon
ja räätälöimme yhdessä sopivan palvelukokonaisuuden.
Pyrimme myös koko ajan entistä paremmin vastaamaan

Pääsiäinen toi
virpojat Karjasillalle, samoin
kevätauringon!
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siihen lupaukseen, että asiakkaan luona kävisi pääsääntöisesti sama henkilö siivoamassa, toimittamassa asioita tai
antamassa hoivaa. Kaikkihan me arvostamme sitä, että
meitä palvelee tuttu henkilö, jonka käden kosketukseen
tai käden jälkeen olemme olleet tyytyväisiä.Tuttuus takaa
myös turvallisuuden.
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme ja keskustelemaan
palveluista tai ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse asiakaspalveluumme. Suunnitellaan yhdessä miten voimme auttaa.
HYVÄÄ SYKSYÄ
Sirkka-Liisa Mikkonen
Toimitusjohtaja
Ektakompus Oy
puh. 044-7057055; osoite Kauppurienkatu 23 ; sähköposti;
asiakaspalvelu@ektakompus.fi
kotisivu; www. ektakompus.fi

Nokelantie 19.3.2012
Karjasillalle, Nokelantien varteen oli
ilmestynyt väliaikainen nopeusnäyttötaulu.
Havainnointiaikana ma 19.3.( 30 min)oli
suurin nopeus 45 km /h ja siitä alaspäin.
Läpiajoa tuon puolen tunnin aikana
klo 8.05-8.35 oli noin 30 ajoaneuvoa
suuntaanasa eli 60 ajoaneuvoa / 30 min.
Testi oli epätieteellinen mutta suuntaa antava.
Ratin takana oli Jarkko
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Mietteitä junamatkalta
kumppanuussopimusta päivittämällä
loppuvuoden aikana.

Alueelliset yhteistyöryhmät ovat edelleen tärkeitä.Vuorovaikutus ja osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön sisältyy
Tästä hyötyvät kaikki Oulun asuk- kaupungin prosessien perustoimintaan.
kaat. Kuntalaisten parhaaksi tätä työtä Yhteistyöryhmät ja alueelliset verkostot
tehdään. Kuntalaisten, päättäjien, joh- toimivat prosessien kehittäjäyhteisöinä
don sekä asiantuntijoiden suora vuo- osallistuvan demokratian ja käyttäjälährovaikutus tapahtuu luontevassa vuo- töisyyden edistämisessä..Yhteistyöryhrovaikutuksessa. Uusi konkreettinen missä käsiteltäviin asioihin sisältyy aluetoimintamuoto on ensi vuonna aloit- sekä koko kaupunkia koskevia asioita.
tavat kansankäräjät. Kansankäräjät on Toiminta toteuttaa osaltaan kaupungin
asuinalueilla tapahtuvaa kuntalaisten, pitkän aikavälin tavoitteita.Kaupunginpäättäjien, kaupungin johdon ja asian- hallitus asettaa yhteistyöryhmät vuotuntijoiden aktivoivaa ja vaikuttamisen sittain ja niiden toimikausi on kalentemahdollisuuksia lisäävää vuorovaikutusta. rivuosi. Yhteistyöryhmän koostumus
Osana kaupungin strategista ohjausta muotoutuu asukkaiden aktiivisuuden ja
järjestetään sivistys- ja kulttuuripro- tarpeiden sekä asuinalueen erityispiirTätä kirjoittaessani olen junassa matkalla sessin aluejaon mukaisesti valmistelun teiden lähtökohdista. Yhteistyöryhmä
Suomen parhaimpaan kaupunkiin, Ouluun. ja päätöksenteon ennakointikykyä vah- valitsee keskuudestaan toimihenkilöt.
Syksy painaa päälle Pohjanmaan lake- vistavia ’kansankäräjiä’ . Kansankäräjät
uksillakin.
Kuntalaisvaikuttamisessa puhaltajärjestetään uuden Oulun alueilla kerran vuodessa esimerkiksi osana kau- vat raikkaat pasaatituulet ja sinä aluLähidemokratia ja kuntavaalit puhut- punkistrategian, palvelujen järjestä- eesi asukkaana olet tervetullut mukaan
tavat ihmisten parissa liikkuessa. Se on misohjelman tai talousarvioprosessin toimintaamme. Otamme mielellämme
erinomainen asia. Meillä kaupungin orga- laadintaa/päivitystä.
palautettasi vastaan. Meidät löytää fyynisaatiossa valmistaudutaan tulevaan
sisesti Oulu10:stä, Torikadulta. Tuuhan
kuntaliitokseen. Mikä muuttuu lähideHaluamme olla mukana ihmisten mukkaan ottamaan kantaa!
mokratiassa, mikä ylipäätään asukastu- arjessa. Parhaimmillaan kuntalaisen ääni
pakonseptissa? Olisi liian helppoa vas- saadaan kuuluville , kun oikeasti mietitata, että likimain kaikki. Syyskuun alusta tään yhdessä juuri oman asuinalueensa
aluetyöntekijämme nimikkeet muutet- arkeen, elämään ja toimintaan vaikut- Yhteisöllisin terveisin
tiin vastaamaan heidän toimenkuviaan tavia asioita ja olemme mukana pääteli kuntalaisvaikuttamisen koordinaat- tämässä siitä, mihin palveluihin budje- Pasi Laukka
toreiksi. Me haluamme nimenomaan tin euroja kohdennetaan juuri minun Yhteisötoiminnan päällikkö
panostaa kuntalaisen kuulemiseen ja asuinalueellani.Tätä kohti meidän pitää Konsernipalvelut
yhteisöllisen toiminnan vaikuttavuuteen. voimakkaasti pyrkiä.
Asukastupien toimintaa tarkastellaan

Palveluita Karjasillan asukastuvalla
•
•
•
•

Ruokailu
Ompelupalvelu
Opastusta Oulun Omahoitopalvelun käytössä
Nettipankin käyttö: kirjautuminen nettipankkiin, saajaluettelon
ylläpito/muutokset, laskun maksut
• Lainattavissa mm. klapikone, oksasilppuri, telttakatos
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Uusia karjasiltalaisia
Honkasen perhe Nina ja Juha-Pekka
sekä lapset Otso 4v ja Senni 2v
valitsivat Karjasillan uudeksi kotipaikakseen.
Nina ja Juha-Pekka ovat ehtineet
asua mm Kolarissa, Enontekiöllä,
Lahdessa, Hyvinkäällä ja Tampereella.
Juha-Pekka toimittaja ja Nina terveydenhoitaja ovat todellisia kiertolaisia.

Miksi Ouluun ja Karjasillalle?

on opettanut arvostamaan läheisten läsnäoloa. Molemmat ovat kotoisin pohNina ja Juha-Pekka ovat asuneet joisesta, Juha-Pekka Simosta ja Nina
myös Oulussa 2000 luvulla. Nina ker- Tornion jokivarresta.
toi työmatkansa sivunneen myös KarTaloa etsittiin ensin netin välityksellä.
jasiltaa. Ouluun tulon ratkaisi se, että Tavoitteena oli ehjä ja terve puutalo
nyt perheellä on turvaverkko lähellä. puutarhatontilla. Oulussa katsasteltiin
On tärkeää, että lapsille on sukulaisia ja taloja eri puolilta kaupunkia.Verrattiin
isovanhemmat lähellä. Etelä Suomessa hintoja ja kuntoa sekä alueita toisiinsa.
nämä kaikki olivat kaukana ja kontaktit Karjasillallakin oli useita kohteita, joita
näin ollen vähäisiä. Kiertolaisen elämä katseltiin. Karjasillan kohde löytyi sitten yllättäin ja nopeasti. Talo ei ollut
ehtinyt olla myynnissä kuin pari viikkoa. Ratkaisuun vaikutti ratkaisevasti
Ninan mieltymys valittuun taloon.Tottakai myös oikea hinta.
Ninalla ja Juha-Pekalla on kokemusta
rintamiestalossa asumisessa ja talon
kunnostamisesta Hyvinkäältä. Tämä
kokemus auttoi ratkaisun syntyyn.
Talosta löytyy sopivasti jo kunnostettuja osia ja myös kunnostamista vaativia kohteita, jolloin talosta voi muokata oman näköisensä. Entisöinti oli
jo hyvällä alulla.
Perhe muutti uuteen kotiin syyskuun
alussa. Nyt on jo maalämpö tilattu karjasiltalaiselta toimittajalta. Seuraavaksi
talon yläkerrassa oleva pönttöuuni saa
seurakseen taloon myös toisen.
Näiden energiaratkaisujen jälkeen
voidaan sitten katsella miten muun
kunnostuksen kanssa edetään.
Juha-Pekkaa kiinnostaa asukastupa
ja Asukasyhdistyksen toiminta. Kuka
tuvalla käy ja miten sitä voi hyödyntää yhteisöllisyyden rakentamisessa?
Toivotan kaikki uudet asukkaat lämpimästi tervetulleeksi Karjasillalle ja
samalla tutustumaan asukastupaan sekä
osallistumaan yhdistyksen toimintaan.
Erkki Luttinen
Karjasillan Asukasyhdistyksen puheenjohtaja
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KARJASILLAN PUUSAVOTTA
Metsää harvennetaan suunnitelmien mukaan ympäri Karjasiltaa.

NÄYTTELYT ASUKASTUVALLA
Näyttely talon henki oli Asukastuvalla. Käviöitä on käynyt mukavasti.
2.4.-27.4.2012
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Johanna Uusiranta valokuvanäyttelyn
avajaisissa: Taitavat kädet-reilun kaupan
käsityöläisten arkea intiassa.

Perhekerhon kuulumisia
Perhekerhossa vietettiin hyvin aktiivista kevättä.
Kesä puistoiltiin, ja nyt syksyllä olemme jälleen
palanneet asukastuvan tiloihin. Uusi kerhopäivä
on keskiviikko, ja aloitamme aamulla jo kello 9.
Päivän muuttamiseen
päädyttiin, koska monelle torstai oli vaihtunut hoitopäiväksi. Koska keskiviikko on ruokapäivä tuvalla, on
kerhoilijoilla mahdollisuus jäädä leikkien päätteeksi
syömään. Ruokailu alkaa kello 10.30, mitä ennen
leikkien ja askartelujen jäljet siivotaan ruokarauhan
tieltä. Ruoka on ollut maukasta, ja kannattaa muistaa, että alle 5-vuotiaat syövät ilmaiseksi.Vanhemmillekin lapsille on alennettu hinta, joten tervetuloa kaikki saman pöydän ääreen ruokailemaan!
Kerhokävijöitä on nyt kevään jälkeen vähemmän.
Useat vanhemmat ovat palanneet töihin ja lapset
touhuavat hoitopaikoissaan päivät. Kerhokävijöiden määrään vaikuttaa tietysti muut samana
päivänä järjestettävät aktiviteetit. Uskoisin kuitenkin, että talven mittaan löytyy uusia perhekerhoilijoita meillekin kunhan sana kiertää ja kotihoidossa
olevat lapset vanhempineen etsivät puuhaa kodin
ulkopuolelta.
Meillä on perhekerhossa niukasti sääntöjä ja sitäkin enemmän vapauksia. Jokainen voi halutessaan
kaivaa mieleisensä lelut esille, etsiä piirustus- ja
askarteluvälineet tai syventyä kirjahyllyn saloihin.
Ainoat yhteiset sopimukset ovat, että lelut kerätään reippaasti ajallaan ennen ruokailua ja että
kaikki ovat keskenään kavereita. Varsinaista ohjausta ei ole; kuka tahansa
leikkimielinen voi pistää tuvalla puuhat pystyyn
mieleisellään tavalla. Musisointivälineitäkin löytyy,
ja iloisesta, paikoin riehakkaastakin konsertoinnista olemme saaneetkin nauttia.
Kuvissa näkyy perhekerhon kuluneen vuoden tapahtumia. Meillä on ollut sanataidekerho, ja keväällä
kävi maanmainio satutäti Terttu Aakko naurattamassa lapsia.Toukokuussa teimme yhdessä päiväkoti Kaarnalaivan kanssa Potnapekka-retken Ainolan puistoon. Lapset pitivät myös taidenäyttelyn
asukastuvalla, ja osanotto oli ilahduttavan runsasta.
Vappua juhlittiin
riehakkaasti ja herkullisissa merkeissä.
Syksyllä leikimme, askartelemme, piirtelemme ja
sopivin väliajoin keksimme jotain iloista vaihtelua. Tervetuloa tutustumaan oman alueen lapsiin
ja kerhoilemaan tuvalle sekä tietenkin maittavalle
kotiruoalle keskiviikkoisin!
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Romumetallin keräys

Romua kertyi runsaasti Kuusakoski Oy:n vaihtolavalle ,joka oli
tänäkin vuonna, MyöhempienAikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkon parkkipaikalla Nokelantien varrella..Samana päivänä oli siellä
tavaran vaihtopäivät.
kuvassa: Juhani Kovala vastaanottaa romua.

Nuori pihakirppiksen
pitäjä Raatteentieltä
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Puutarhajätteiden keräys

Tänäkin vuonna Karjasillan asukasyhdistys järjesti puutarhajätteiden keräyksen,Talouksia oli mukana
yli 200. Kuvassa: Jani Timoniemi, ManMachine firman omistaja, hoiti puutarhajätteiden keräyksen
sutjakkaasti toukokuussa.

”Ja OP-bonusta ihan
kaikesta! Niillähän
minä maksan meidän
perheen Pohjolan
vakuutusmaksuja.”

Tiesitkö, että Oulun OP on ihan
aidosti tämän alueen pankki?
Sen omistavat asiakkaat, joille
maksetaan OP-bonusta. Oulun
OP:lla on myös alueen kattavin
konttoriverkosto sekä paikallinen
verkko- ja puhelinpalvelu!
Ja mikä parasta, kaikki pankki- ja
vakuutuspalvelut löytyvät kätevästi
samasta paikasta.
Tule käymään. Kerromme sinulle
lisää omistajajäsenyydestä ja sen
tuomista keskittämiseduista.
Varaa kätevästi aika
numerosta 010 2535 014!
Tervetuloa!

Puhelut 010-numeroihin maksavat lankapuhelimesta 0,0828 e/puhelu+0,0595 e/min ja matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu+0,1704 e/min.
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Stipendiaatit 2012

Karjasillan lukion stipendien saajat:
Kaisa Hulkko ja Juha Kaleva.

Teuvo Pakkalan koulun Stipendin saajat:
Otto Ikonen ja Elsa Ojutkangas

PERTTULIN PIKKUKESÄ!
On lämmin elokuun lopun iltapäivä, rauhaisaa.. ainoastaan hiustenleikkuukoneen
surina kantautuu vienosti Taipaleentielle.
Pihalla Helvi Lampinen-Määttä leikkaa isänsä Roope Lampisen hiuksia, pihalla mikäs
siinä, ilma on kaunis, samoin piha!
Isä Roope Lampinen 86v on tullut vierailulle tyttärensä luokse Torniosta. Helvi on
asunut Karjasillalla jo kahdeksan vuotta. Kysyessäni miten olette viihtyneet, hän
huikkaa ”ollaan tykätty asua, kaikki on lähellä”
Ai niin se Perttulin pikku kesä tarkoittaa Pertun päivän 24.8 jälkeistä lämmintä
aikaa , vanhan kansan sanonta!
teksti ja kuvat J.Väisänen
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Kaatopaikkajätteen polttaminen

tuottaa energiaa Oululle
Ouluun valmistui elokuussa 2012 Laanilan ekovoimalaitos, joka käyttää polttoaineenaan kaatopaikkajätettä. Jätettä polttamalla laitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä sekä lämpöä kaukolämpöverkostoon. Energiantuotannon lisäksi
jätteen polttaminen on siistinyt Ruskon jätekeskuksen aluetta ja sillä on myös
monia muita etuja.
Kun kotitalouksien sekajäte menee suoraan ekovoimalaitokseen, se ei rasita
Ruskon ympäristöä esimerkiksi hajuhaitoillaan. Samoin ympäristön roskaantuminen, kaatopaikalla viihtyvät haittaeläimet ja ympäristölle vahingollinen metaani
vähenevät merkittävästi.
Sekajätteen nimi on nyt polttokelpoinen jäte ja se sisältää muovit
Kotitalouksien osalta jätekatoksessa muuttuu vain sekajäteastian nimi. Sekajätettä
kutsutaan nyt polttokelpoiseksi jätteeksi, ja muovit lajista riippumatta laitetaan
polttokelpoisen jätteen sekaan. Muovin erilliskeräys päättyi, koska se oli taloudellisesti ja ympäristön kannalta huono ratkaisu.
Aikaisemmin muovit kuljetettiin kiinteistöiltä ekopisteelle, ekopisteeltä Ruskon
jätekeskukseen, jossa ne murskattiin ja josta ne kuljetettiin parin sadan kilometrin päähän poltettavaksi. Nyt muovin polttamisesta syntyvä energia hyödynnetään Oulussa.

Kierrätys jatkuu biojätteen, paperin, kartongin,
lasin ja metallin osalta
kuvat: Marjo Väisänen.

Materiaalina hyödynnettävät ainekset kuten biojäte, paperi, kartonki, lasi ja
metalli säilyvät kerros- ja rivitalojen lajitteluvalikoimassa. Ellei omassa taloyhtiössä ole kaikille omaa keräysastiaa, ekopisteelle voi viedä paperia, kartonkia, lasia
ja metallia. Ekopisteiden ja oman kompostin käyttö on edelleen hyvin suositeltavaa. Muovit siis laitetaan kiinteistöjen omaan polttokelpoisen jätteen astiaan.
Ruskon jätekeskuksen Oivapisteelle lajiteltuja jätteitä
ilmaiseksi
Ruskon jätekeskuksen Oivapisteelle voi tuoda maksutta monia lajiteltuja jätteitä:
pahvia, keräyskartonkia, metallia, paperia, puhdasta puujätettä, kyllästettyä puuta
(alle 1 m3 kuormat), lasipulloja ja -purkkeja, autonrenkaita, sähkölaitteita sekä
kotitalouksien vaarallisia jätteitä (mm. maalit, lakat, öljyt, energiansäästölamput
ja akut).
Oivapisteen rinnalle avataan uusi lajitteluareena Lare
Syksyn 2012 loppupuolella Ruskon jätekeskuksessa otetaan käyttöön lajitteluareena Lare, jonne ohjataan kaikki lajittelemattoman seka- ja rakennusjätteen
kuormat, jotka ennen ajettiin kaatopaikalle. Larelle tuoduista jätteistä peritään
hinnaston mukainen käsittelymaksu. Lajitteluareenalla jäte murskataan ja lajitellaan kolmeen osaan: teollisuuteen materiaalina hyödynnettäväksi, ekovoimalaitokselle poltettavaksi ja kaatopaikkakäsittelyyn se, mitä ei pystytä hyödyntämään.

Lisätietoja jätteiden käsittelystä: www.ouka.fi/jatehuolto ja
p. (08) 5584 0010
Teksti Oulun Jätehuolto
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SylviRautionkukat

Nämä komeat ja kauniit ruusut ja muut kukaset ovat Sylvi Raution pihalta Raatteentien
varrelta.Sylvi saa kukat kukkimaan!
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20 vuotta Karjasillalla
Aila ja Juha Tolonen etsivät hyvää kotia, joka olisi lähellä
työpaikkoja, koulua ja harrastusmahdollisuuksia. Sellainen
löytyi Karjasillalta, Raattentieltä, kun talon entiset asukkaat
muuttivat talosta pois. Naapurina muistamme, että puolivuotias Niko-poika isänsä sylissä tarkasti kivijalat ja katot,
josko tämä olisi hyvä ja korjauskelpoinen talo. Toivoimme,
että nämä mukavat nuoret tulivat naapuriksi, koska heidän
varmaankin olisi helppo sopeutua tähän maaseutua muistuttavaan kaupunginosaan. Niinhän siinä sitten kävi, että
remontin äänet alkoivat kuulua ja reippaat nuoret touhusivat touhukkaasti. Niko konttasi kaverina. Isä-Juha on
rakentamisen ammattilainen ja äiti-Aila Hiirosen hoitaja.
Myöhemmin syntyi Nelli-tyttö perheeseen sitten alkoi
iso laajennustyö. Talo komistui puolella, pihamökkikin oli
laitettu hyvään kuntoon, sauna ja vierashuone ovat tarpeeseen, myös uusi autotalli on valmistunut. Nyt kun aikaa on
kulunut 20 vuotta, on Niko käynyt armeijan ja jatkaa opiskelua ammattikorkeakoulussa ja Nelli kirjoittaa ylioppilaaksi
ensi keväänä. Eli kaikki hyvin.
Perheeseen kuuluu Kimma ja Mimmi, ihanat pystykorvat.
Välillä Kimmalla oli kaverina Elli-kissa, mutta hän nukkui

pois. Surtiin aivan joukolla. Elli istui kuin kuningatar naapurin kompostin aidalla ja piti hiiret loitolla. Elli vaihtoi naapurin papan kanssa auton renkaatkin, mutta siilen kupille ei
ollut asiaa.
Asukasyhdistyksen lasten hiihtokilpailuihin Niko ja Nelli
osallistuivat pienempänä joka talvi.
Tolosten pihalla on mahtava omenapuu ja viinimarjapensaita, mansikoita ja kukkia. Aila on ahkera pihan hoitaja ja
leipoja. Naapuritkin saavat silloin tällöin tuoretta pullaa ja
piirakkaa. Juha nikkaroi pihallaan milloin mitäkin, taitava
käsistään kun on. Kylpytynnyri on juuri nyt valmistumassa
kesämökkiä varten.
Kun Toloset tulivat Karjasillalle, oli täällä asukkaiden keskiikä aika korkea, nyt on toisin kun nuoria perheitä lapsineen
on muuttanut vapautuviin taloihin. Remontin ääniä kuuluu
joka puolelta ja sehän on elämän merkki.
Marjatta Viio
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Seniorikerhon muisteloita sota-ajalta
Joulupäivänä n. 1939 ilma oli kirkas ja
pakkasta n. 25 astetta.
Näimme kaksi venäläistä pommikonetta
lentävän ylitse. Ne pudottivat kaksi
pommia, silloin juoksimme kellariin,
vaikka koneet olivat jo lentäneet ohi.
Pommit putosivat muutaman 10 km:n
päässä pienen järven rantaan, jossa ei
ollut asutusta.
Moskovan radion ”tiltu” kertoi sitten
venäläisten pommittaneen Houha
järven lentokenttää.
Venäläinen kone oli palaamassa pommituslennolta ja lensi korkealla aivan
kotimme päältä.
Hetken kuluttua sitä lähestyi takaapäin suomalainen hävittäjä kuin pieni
pörriäinen. Venäläiskone putosi savuten alas ja siitä irtaantui kaksi laskuvarjohyppääjää. Heitä lähdettiin jäljittämään ja ottamaan kiinni. Toinen oli
saanut surmansa pudotessaan. Toinen

piiloutui johonkin latoon. Hän ehti
ampua yhden kiinniottajistaan, jolloin
hänet jouduttiin ampumaan.

* * * *

Muistan eräänä yönä, kun Oulua pommitettiin. Minutkin nostettiin ikkunan
Kaikki oli sota-aikana säännösteltyä. äärellä olevalle pöydälle katsomaan.
Säännöstely toteutettiin jokaiselle Seisottiin tietenkin pimeässä huoneessa.
kansalaisille jaetuilla ostokorteilla.
Ouluun on 90 km:ä ja tiedän vielä					kin tasan tarkkaan, missä Oulu näkyy
Tuntuu siltä, että nykyajan koululai- kotini ikkunasta. Et voi muistaa sanoivat,
sille ei kelpaa mikään ruoka. Me, jotka mutta kyllä muistan, vaikka olin kolme
olimme koululaisia juuri ennen sotia ja vuotias. Muistan venäläisen vangin, joka
sodan aikana, tiedämme jotakin siitä, oli mukava ja ahkera. Hän etsi ja näytti
minkälaisia ruokia silloisissa kouluissa meille lapsille hiirenpesiä poikasineen.
tarjottiin. Oli kouluja, joihin otettiin Nuorin sisareeni syntyi vuonna 1945, ei
mukaan omat eväät, yleensä pullollinen ollut kankaita eikä vaatteita maaseutumaitoa ja voileipiä. Sittemmin ryhdyttiin kaupoissa. Äiti kirjoitti tuttavallle Oulun
koulussa tarjoamaan ruokaa, tarjottiin Raksilaan ja kertoi, että tyttö tuli eikä
erilaisia vellejä, lihakeittoa, silakkakeit- ole ehjiä lasten vaatteita. Niinpä Santratoa. Ruoka syötiin ja oltiin tyytyväi- ystävä tuli ja toi tullessaan vanhoja
siä. Kotiin ei myöskään saanut ostaa lakanoita ja kankaita, mitä kaupasta oli
kaikenlaisia herkkuja.
löytänyt ja ompeli pikkutytölle kapiot.
					Tämä samainen kaupunkilaisystävä oli
Maire sota-aikana usein hakenut elintarvikkeita meiltä ja myös muista taloista, kun
kaupungissa oli ruoasta puute.
Marjatta
* * * *
Sota-aikana
Isovarvas paleltui sillä reissulla, kun
mottimetsään vietiin koululaisia.
Olin oppinut pikkupuiden tekoa ja
kotona, mutta hankalalta tuntui pystykoivikosta halon teko.
Mutta yrittää täytyi. Poikien apua kylläkin
tarvittiin, jotta määrämotti tuli täyteen.
Perunatalkoissa käytiin ja autettiin
muutenkin.
Täytyi auttaa, kun miehet oli maata
puolustamassa. Sotatietoja luettiin
sanomalehdistä.
Ylellisyyskapinetta radiota ei ollut.
Siellä missä oli, siellä oli tupa täynnä
uutisten kuuntelijoita.
				
				Tyyni
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Evakkotyttö monen mutkan Tuli välirauha, saimme lähteä kotiin
kautta Karjasillalle
Karjalaan vuonna 1942. Kaikki olivat
iloisia, kun päästiin takaisin kotiin.Talot
Muistelen tässä lapsuusaikaa Karjalasta. oli poltettu, meidän talo oli onneksi
Tulee mieleen ne lämpimät kesät leik- jätetty polttamatta. Ihmiset olivat
keineen. Meitä oli isä, äiti ja kolme lasta. iloisia ja alkoivat rakentamaan ja laitMinä olin viisi vuotias, opittiin teke- tamaan viljelyksiä kuntoon. Autettiin
mään lapsena paljon töitä, se oppi ei toinen toisiamme siinä välissä. Muistan
ole mennyt hukkaan tänäkään päivänä. miten oli hyvä yhteishenki. Sitten tuli
Sitten tuli se ilmoitus edellisenä päivänä, ikävä ilmoitus; välirauha on loppunut,
että huomenna pitää lähteä kodista pitää lähteä pois kotoa keväällä 1944.
pois. On tullut sota ja venäläiset ovat Taas piti jättää kaikki ja lähteä mierontielle
Suomen rajalla, sieltä kuuluu ammun- vaihteleviin olosuhteisiin. Muutimme
taa ja taivaanranta on ihan punainen. Valtimolle 1948. Valtimolla saimme
Muistan sen hyvin, piti kokoontua Vennamon antamia asutustiloja, jotka
kansakoululle aamulla kello 10. Äidillä piti raivata ja rakentaa. Siinä oli taas
oli leipätaikina laitettu valmiiksi illalla, iso ja raskas työ.
aamulla paistoi aikaisin leivät, ei joutanut nukkumaan. Äiti laittoi reppuun Meidän lapsien piti olla mukana töissä
muutamia leipiä evääksi, loput jäivät ilman mukisematta. Meitä oli seitsemän
pöydälle. Kyllä oli kiire, meille tytöille
laitettiin monta leninkiä päällekkäin ja
isot vaatesäkit vielä selkään. Hevosilla
kuljettivat asemalle ihmisiä, 10 km oli
matkaa.Tämä oli vuosi 1939 joulukuun
yhdeksäs päivä.

sisarusta, opittiin tekemään lujasti töitä.
Vanhemmat hommasivat karjaa, elämä
alkoi, ei mitään ylellisyyttä, mutta tyytyväisiä oltiin. Vanhemmat muistelivat
Karjalassa oloa usein. Siitä sitten itse
kukin hajosimme omille teille.
Nykyisin me sisarukset käydään edelleen kotitilalla joka kesä, pidetään
rakennukset kunnossa. Maisemat ovat
kauniita. Meidän tila on maisemoinnissa EU:ssa.Tila pidetään kunnossa,
että se ei vesoitu.
Monen mutkan kautta tulin perheeni
kanssa Karjasillalle Raatteentielle 1973.
Pian 40 vuotta on kulunut ja täällä on
hyvä olla.
					
muisteli				Sylvi
		

Asemalla oli kauhea sekasotku ja hätä
ihmisillä. Itkua kuului joka puolella.
Härkävaunuun survotiin niin paljon
kuin mahtui. Junat ajoivat pimeinä ei
saanut olla valoja. Isä oli sodassa.

Seniorikerho kokoontuu
Seniorikerho kokoontui vaihteeksi ulkona, nimittäin Viion Marjatan upeassa puutarhassa
kauniina elokuisena iltapäivänä. Siellä saatiin suut makiaksi ja mahat täyteen.
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Kesäjuhlien arpajaisten herkkukorin voittaja.
(Herkkukorin lahjoitti: K-Supermarket Joutsensilta)

Kalevi Hämäläisen seitsemänvuotias Tulipali-hevonen kuljetti
halukkaita kyytiläisiä tyynen rauhallisesti.

24

Poliisikin oli kesäjuhlilla...

Jenni Leinonen (vihreä paita ) ja Helena
Ylikulju esittelivät kosmetiikkaa.
Yekaterina Gaitova on
avannut verhoomon
Karjasillalle. Kuvassa myös
Jukka Karpio

Karjasilta Cowboys
Esiintyi kesäpäivillä !

Karjasilta Cowboys on kavereiden harrastusyhtye joka soittaa mukavaa ja leppoisaa musiikkia. Enimmäkseen 60- ja 70- luvun
tunnettuja melodisia pop/rock-kappaleita jotka menevät jalan alle. Soiton ohella on tärkeää myös mukavat kahvihetket Karjasiltalaisessa pihamaisemassa. Yhtyeen jäsenet: Henry Ojutkangas, Antti Kettunen, Jorma Viitala ja Topi Puurunen
Kuvassa näkyvän lehmä-aiheisen muuntamokopin ovat maalanneet v 2007 Kaisa Karvinen ja Pietu Kotila, heidän muuntamomaalauksiaan on ympäri Oulua.

Kuva: Tiina Viitala.

25

Omenoita tarjolla!
Omenapuut tuottivat tänä
vuonna runsaasti mehukkaita omppuja.
Eräs karjasiltalainen laittoi
niitä tarjolle kotinsa aidan
viereen!

SISUSTUSALAN
ERIKOISLIIKE

Palveleva kukkakauppa
Haasiokadulla !
Ihanat leikkokimput ja
viherkasvit

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

Tervetuloa ostoksille !
Palvelemme teitä:
ark. 9-18.00, la.8-16.00,
su. 9-16.00
08-535 8000,
www.oulunvihertalo.fi

VERHOOMO & OMPELIMO KATARIINA

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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KETOKATU 8
90140 OULU
Ark: 9-17
La: 10-14
Puh: 045-8517710

www.vokatariina.fi
info@vokatariina.fi

Ektakompus sai 28.2.2012 ensimmäisten joukossa
Suomalaisen Työn Liiton myöntämän Yhteiskunnallinen yritys -merkin
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Oulun Rakennus ja Energia Oy
Raatteentie 24, 90140 Oulu
p. 040-777 0771/Juha Wiman
www.rakennusjaenergia.fi
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Helppo tulla. Esteetön kulku.
Raksila S-market Tehtaankatu 1 90130 Oulu
Palvelemme ma-pe klo 9-20 ja la 9-17
Puh: 08 330 331 Kosmetologi Puh: 08 330337 Fax: 08 330 332

Kaukovainion sivuapteekki
Kaukovainion ostoskeskus
Palvelemme ma-pe klo 9.30 – 17.30
Puh: 08 331 382 Fax: 08 338 860

Tervetuloa
www.joutsenapteekkioulu.net
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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

Avoinna: ma-pe 8-17, la 10-13
Moreenitie 10, Oulu
puh. 010 820 1310
faksi 010 820 1319
www.puukeidas.fi
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Kiitämme
mainostajia
ja
yhteistyökumppaneita

Hyvää helposti ja
nopeasti, pitkät aukioloajat.
Läheinen sijainti - siellä
missä sinäkin.
Vaikutusalueensa
edullinen lähikauppa.
S-Etukortilla myös Salesta
Bonusta jopa 5 % ja
S-Pankin maksuttomat palvelut.

Salen
tuote- ja hintatiedot
osoitteessa

www.foodie.fm

Voit kehittää lähikauppasi palvelua!

• Alppila • Heinäpää • Herukka • Hintta • Höyhtyä
• Intiö • Kaijonharju • Karjasilta • Kempele • Kuivasjärvi
• Kuivasranta • Maikkula • Myllyoja • Mäntylä • Tuira

Katso oman Salesi palveluaika: www.arina.fi

Sale - siellä missä sinäkin
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Pintaa perusteellisemmin
jo vuodesta 1991

Kattoremontit • Ulkoverhoukset • Ulkomaalaukset • Ikkunat • Ulko-ovet • Suunnittelu • Rahoitus • Takuu

Prima-rakentajat on maamme johtava ulkopuolisiin peruskorjauksiin erikoistunut yritys.
Laadukkaita ulkopintoja olemme suunnitelleet ja toteuttaneet jo 20 vuotta n.150 ihmisen
aktiivisella ja palvelevalla joukolla. Tuotteitamme ovat laadukkaat PRIMA –ikkunat ja –ovet,
ulkoverhoukset sekä WECKMAN -katteet. Vuonna 2010 meidät valittiin Keski-Suomen
vahvimmaksi yritykseksi.

Soita 0400 978 550
ja kysy lisää!

prima-rakentajat.fi
Prima-rakentajat Oy
Taipaleenkatu 2
41310 Leppävesi

puh. 020 775 1350
fax 020 775 1351
www.prima-rakentajat.fi

Täytä ja palauta

ILMAINEN suunnittelu ja kustannusarvio

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Kattoremontit
Ulkoverhoukset
Ulkomaalaukset
Ikkunat ja ovet
Nimi
Osoite
Puhelin
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Prima-rakentajat Oy
Tunnus 5008060
00003 VASTAUSLÄHETYS

