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KarJasiltalainen  
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 

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

Facebook Karjasillan Asukasyhdistys ry 
Sähköposti: karjasillanasukasyhdistys@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 2017

Asukasyhdistyksen johtokunta kokoontui  
VUONNA 2017 kuusi kertaa.

Karjasillan Asukasyhdistys Ry
Johtokunta 2017

•	 Emmi Kaivanto puheenjohtaja
•	 Mauri Korhonen varapuheenjohtaja
•	 Jarkko Väisänen sihteeri,
•	 Juhani Kovala  rahastonhoitaja
•	 Sylvi Rautio
•	 Marjatta Viio
•	 Sonja Liukkonen
•	 Marika Raappana
•	 Johanna Pylkkänen
•	 Erkki Lehto
•	 Antti Palovaara
•	 Tommi Leivonen   

KUVISSA : Johtokunta kokoontui Marika Raappanan 
kotona.

Lisätietoja yhteisötoiminnasta:  
WWW.OUKA.fi/yhteisötoiminta
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Puheenjohtajan palsta

KarJasilta –Onni asua Ja elää
Sitä aina hötkyilee johonkin suuntaan. Usein moneenkin 
suuntaan samaan aikaan. Mieli on usein jossain aivan 
muualla... mitä kaikkea pitikään muistaa tehdä... mitä 
kaikkea haluaisinkaan tehdä... olisipa loma ja palmuja 
ja lämmintä... ja voi noita ihania keskieurooppalaisia 
joulutoreja!

Mutta kun pysähdyn ajattelemaan, huomaan, että elämä 
on aika ihanaa juuri nyt, juuri täällä, Karjasillalla. On 
hassua, miten monia asioita pitää itsestäänselvyytenä 
huomaamatta ammentaa niistä sitä onnea, mikä nenän 
alla nököttää. 

Usein tämän erityisyyden tulee huomanneeksi vasta, 
kun kuulee muualla asuvien arjesta. Oma työmatkani 
kestää 12 minuuttia, 20 minuuttia jos vien lapseni 
ensin tarhaan. Keskustaan on 1.5 km. Samoin uima-
halliin, jäähalliin ja marketeille. Hätätapauksessa poliisi, 
palokunta ja ambulanssi ovat paikalla viidessä minuu-
tissa. Lähikauppaan, kirjastoon ja postiin on alle kilo-
metri. Koulut ovat kävelymatkan päässä ja koulutie 

turvallinen. Luonto on lähellä, metsissä, puistoissa ja 
niityillä kulkevat polut alkavat melkein kotiovelta. En 
herää öisin meluun.

Eniten muualta tulevat vieraamme ovat kuitenkin ihail-
leet ainutlaatuista näkymää. He ovat oikeassa, Karjasilta 
on ainut laatuaan. Se on ihan virallisestikin valtakunnal-
lisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, eikä 
samanlaista ole missään muualla maailmassa! Karjasilta 
on arvokas nimenomaan kokonaisuutena, ja yhdenkin 
rakennuksen muuttaminen muuttaa aina tätä kokonai-
suutta. Karjasilta on arvokas myös siinä mielessä, että 
sen ovat hartiavoimin rakentaneet sodasta palanneet 
veteraanimme. Toivon, että historiaa ja perintöä vaalit-
taisiin, jotta Karjasilta olisi olemassa yhtä yhtenäisenä 
vielä kun Suomi juhlii 150 vuottaan. 

Emmi Kaivanto
puheenjohtaja
Karjasillan Asukasyhdistys ry.
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Trullimuotia Karjasillalla 2017

Luulajanpuiston 
VEISTOSPUISTO KURKISTUS NÄYTTELY
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TULOSTAULUKKO 2017

sija tyttöjen sarjat aika sija poikien sarjat aika
   2 - 4 v    2 - 4 v

1 Juuli Merilahti 0:30 1 Elmo Savolainen 0:19
2 Roosa Svala 0:47 2 Vilho Luttinen 2:20
2 Edith Laitinen 0:48
4 Valma Kallio 1:12
4 Martta Jokinen 1:24
6 Astrid Sinikumpu 1:34

  5 v   5 v
1 Lena Ståhlberg 1:01 1 Marius Tarkki 1:11
2 Minea Kauppinen 1:11 2 Aatu Hakasaari 1:13
3 Emma Heikkilä 1:37 2 Akseli Tahvanainen 1:13
4 Ainu Pekkanen 1:39 4 Ilja Kallio 1:35
5 Salli Leivonen 1:45 5 Aarni Honkarinta 1:51
6 Emilja Karjalainen 1:49 6 Aatami Klami 3:06
7 Lotta Hilli 1:52
8 Moona Hilli 1:59
9 Mili Kumpulainen 2:15

10 Emma Jokinen 2:39

  6 - 7 v   6 - 7 v
1 Ines Laitinen 1:58 1 Lauri Ryynänen 1:53
2 Lumi Nevala 2:00 2 Jetro Marttila 1:56
3 Lilja Pylkkänen 2:19 3 Jonatan Kauppinen 2:07
4 Unna Pekkanen 2:26 4 Niilo Savolainen 2:23
5 Anni Heikkilä 2:38 5 Luka Ståhlberg 2:34
6 Helmi Goman 2:51 6 Vilpas Linjama 2:40
7 Emilja Leiviskä 3:57 7 Rasmus Mäki 2:47

8 Eeli Kallio 2:53
9 Joona Leiviskä 3:12

10 Sakari Säärelä 3:47

  8 - 9 v   8 - 9 v
1 Jenni Sipilä 1:33 1 Lauri Goman 1:39
2 Sylvi Marttila 1:35 2 Aaron Korkala 2:01
3 Rita Rantala 1:42 Otto Tahvanainen 2:59
4 Rianna Rantala 1:43
5 Ada Korkala 1:58
6 Amanda Westin 2:01
7 Alva Linjama 2:02
8 Sienna Martikainen 2:10
9 Lilli Toivainen 2:14

10 Viveka Seppänen 2:29

  10 - 12 v   10 - 12 v
1 Kaisla Nevala 3:30 1 Joakim Westin 4:29
2 Elina Jaako 3:40
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OLEMME MUUTTANEET!

Kaikki lasituksiin liittyvät 
asiat löydät osoitteesta

 lasia.fi

TEHTAANMYYMÄLÄ
Riihiraitti 7, 90240 OULU

HAKAKATU 6-8

Viehättävän Asunto-Osakeyhtiö Oseran sauna-kokoustilassa istuske-
lee talon aluperäinen asukas Salme Hauru. Hän odottelee Karjasillan 
senioreiden kerhon alkua. Siinä  odotellessa päätin jututtaa häntä. 
  
Salme muutti Hakakatu 8 alkuvuodesta 1954. Asunto-osakeyhtiö 
Oseraan kuuluu kaksi kolmi-kerroksista kerrostaloa jotka ovat valmis-
tuneet vuonna 1951. Salme on viihtynyt hyvin  kodissaan, perheeseen 
kuului kaksi tytärtä ja mies. Asukkaat ovat vaihtuneet moneen kertaan. 
Osa  luonnollisen poistuman kautta, mutta talon hyvä henki elää yhä. 

”Tästä oli hyvä mieheni lähteä aikoinaan Postille töihin. Lyhyt matka ja 
itsekin poljin tuonne Tahkokankaalle laitosapulaisen vaativaan ja mukavaan 
työhön. Oulun Osuuskaupan myymälä oli vastapäätä ja vähän kauem-
pana sijaitsi Arinan kivijalkakauppa. Oli myös posti, apteekki, kirjakauppa 
ym.  Nyt olen ollut taloyhtiössämme ”talonmies-monitoiminainen”. 
Eläkeläisellä on kyllä aikaa. Vitamiineja saa myös pihlajanmarjoista.” 
Vakuudeksi hän napsaisee tulipunaisesta tertusta muutaman marjan!

Teksti ja kuva Jarkko Väisänen. 
Mustavalkoinen ilmakuva on vuodelta 1950. 
(Pohjois-Pohjanmaan museo Oulu, Uuno 
Laukan kuva-kokoelma)

Salme Hauru
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Terveiset Tanskasta
Sovin tapaamisen tans-
kassa asuvan Terttu 
Andersenin os. Vuoti 
kanssa.

Terttu on alkuperäisä 
Karjasiltalaisia  jossa hän asui  huhtikuusta 1946 lähtien  
kesäkuuhun 1954. Kotitalo sijaitsi Kaukovainionkatu 62. 

Kesällä 2017 Terttu kävi miehensä kanssa Oulussa tapaa-
massa sisaruksia ja heidän perheitään. Terttu oli sota-
lapsena Tanskassa, mistä hän on tehnyt kirjan ”Minun 
muistot- Sotalapsena Tanskassa”. Tertun 80v.synttärit 
vietettiin myös Oulussa.

Luovutin hänelle muutamia Karjasiltalainen lehden 
aiemmin ilmestyneitä numeroita. ”Olen edelleenkin 
juuriltani oululainen ja karjasiltalainen, seuraan Sano-
malehti Kalevaa  joka päivä ja luen mitä vaan Oululaista 
kirjallisuutta jota olen käsiini saanut!” Terttu tuumasi. 

Teksti ja kuva Jarkko Väisänen
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Karjasillan kukoistavat pihat 
     ja puutarhat!

Sylvi Rautio Raatteentieltä. Omenapuussa oli makeita omenia 
runsaasti, lajike kenties ”Karjasillan vaalea kuulas”.

Sylvin pihalla ihanat ruusut kukkivat vielä 
lokakuussakin.

Sylvi ja upeat pionit

Ku
va

t: 
M

ar
ja

tta
 V

iio

Ritva Vartiaisen komeat ruusut!
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On elokuinen iltapäivä, aurinko paistaa lämpimästi 
Karjasillan omakotialueella kauniin omakotitalon 
pihalla olevaan vehreään puutarhaan.

Siellä he Airi ja Erkki puuhaavat puutarhassaan. On 
herkullista perunaa, sipulia, porkkanaa, salaattia, 
mansikkamaa, vadelmia, marjapensaita, karviais-
marjoja ja saskatoon.

Airi ja Erkki muuttivat karjasillalale 1973. Aiem-
min talo oli ollut kahden perheen koti. He ovat 
remontoinneet taloa vuosien varrella mieleisekseen. 
Ennen vanhaan oli karjasilalla useita kauppoja. Oli 
Oulun Osuuskauppoja, Arinoita, Riipisen kauppa, 
Osuma, kirjakauppa, useita pankkeja, apteekki ja 
posti. Asukkaat ovat vaihtuneet naapurustossa 
vuosien kuluessa. Muutamia alkuperäisiä asukkaita 
asuu vielä täällä.Siihen aikaan täällä asui vain aikui-
sia, joilla lapset oli jo lähteneet pois kotoa.

Poikamme katsoi usein ikkunasta ja ihmetteli, kun 
kadulla ei kulje ketään, ei varsinkaan lapsia. Vain 
vanha koira, joka kävi ostoskeskuksessa mutkan 
ja tuli takaisin kotiinsa.

Airi ja Erkki viihtyvät loistavasti karjasillalla, koti on 
täällä, kunhan terveyttä riittää ja touhuta pihalla ja 
puutarhassa. Perhe,ystävät ja hyvät naapurit teke-
vät elämästä vieläkin paremman

Teksti ja kuvat Jarkko Väisänen

Karjaportintien puutarhassa
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Kalle Rajavaara Hiirosentieltä toi 
metalliromunkeräykseen tavaraa.
Hyvä homma totesi Kalle.

Pentti Kovala toi keräykseen romu-
tettiin patterin.

Metallinkeräys 6.6.2017

Korkeareunainen vaih-
tolava täyttyi iltaan 
mennessä metalliromusta 
ääriään myöten. 

Samana päivänä oli myös 
ongelmajätteeen keräys. 
Tavaraa tuli maalipurkkeja, 
öljyä, akkuja yms yms...
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Toukokuussa asukasyhdistys järjesti jälleen perinteisen puutarhajätteenkeräys palvelun. Osallistujia oli 
153 taloutta.Keräys sujui jouhevasti kolmessa päivässä.

Puutarhajätteenkeräys

Kysy etuudestasi, jonka yhteistyömme 
Karjasillan Asukasyhdistyksen kanssa 

tarjoaa sinulle jätteidesi 
asianmukaisesta kuljetuksesta.

www.kempeleenjatekuljetus.� 
Puh. 08 562 0310

Edullista jätehuoltoa 
Karjasillalle

Hyvän ympäristön tekijä

LAADUKASTA
NUOHOUSPALVELUA
KARJASILTALAISILLE

Vuosien kokemuksella

Jani
045 118 1672
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Karjasillan Asukasyhdistys 
ry jakoi perinteiseen malliin 
kahdelle Karjasiltalaiselle 
kuudesluokkalaiselle Teuvo 
Pakkalan koulun oppilaille, 
tytölle ja pojalle 50 euron 
stipendit. 

Stipendin samisen perusteena 
oli kaveruus ja ystävällisyys.

Kuvassa:
Allan Karhumaa ja Saana 
Haapala

Karjasillan stipendiaatit 2017

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

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

Ektakompuksesta myös ammattitaitoisesti
siivoukset, ikkunanpesut ja pienremontit.

Suunnitellaan yhdessä, miten voimme auttaa.
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”Vasemalle.. venytä varovasti sitten 
ooikealle” kaikuu sanat jotka tule-
vat puistojumpan vetäjältä TAIJA 
PIIRAISELTA.
Umajan puistoon on kesäisenä iltana 
kokookontunut joukkko karjasil-
talaisa...naisia. Miehiä ei näy kuin 
toimittaja, joka joutuikin muka-
vaan seuraan .

Kysyessäni Taijalta jumpista, hän 
kertoi,että porukkka on käynyt 3-7 
naista. Olemme olleet täällä puis-
tossa luonnon helmassa. Treenaa-
minen ulkosalla on kivaa. Taija on 
ryhmäliikuntaohjaaja. Vedän myös 
työhyvinvointi porukoita ja olen 

myös Personal Trainer, liikunnan-
ohjaaja ja tanssinohjaaja. Liikunta 
on paras ennalta ehkäisevä keino 
moniin vaivoihin. -LIIKUNTA ON 
LÄÄKE.

Katso tarjolla olevat palvelut: www.
lujalempea.fi ja ota suoraan yhteyttä 
Taijaan. Sivuilta löytyvät myös ensi 
kesän jumpat keväällä päivittyvästä 
jumppalukkarista. 

PUISTOJUMPAT UUMAJANPUISTOSSA

Tulkaa mukaan leppoisaan jump-
paan ensikesänä, Taija vinkkaa ja 
hörppää vettä juomapullosta.
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Keppihevosharrastuksessa on 
tärkeintä, että on hyvä keppihe-
vonen. Hevosella on tunnearvoa 
ja luonne. Myös hevosen nimi on 
tärkeä, koska jos esimerkiksi aikoo 
kisata hevosella, nimi vaaditaan.

Meidän hevonen Ixia on mukava ja 
reipas musta ori, jolla on kiva mennä 
esteitä. Ixia on vasta 5 vuotias, joten 
sillä on paljon kehittymisen varaa. 
Ixiaa koulutetaan ravuriksi ja kent-
täratsuksi. Figuri on taas ihan erilai-
nen. Se on rauhallinen mutta aika 
säikky. Ja se on joskus aika jeku-
kas mutta se on  vasta 3 vuotias. 
Meidän tallissa on yli kolmekym-
mentä heppaa.

Keppihevosella voi harrastaa monta 
eri asiaa ja lajia. Esimerkiksi: hyppiä 

esteitä, voi mennä kouluratsastusta, 
käydä näyttelyissä, käydä ravi- ja 
laukkakisoissa ja harrastaa kent-
täratsastusta. Voi myös harrastaa 
keskiajanratsastusta tai muuta vähän 
harvinaisempaaa. On olemassa myös 
terapiakeppareita, joilla voi paran-
taa ratsastustraumoja. Hevoselle voi 
itse keksiä tiedot kuten nimen, iän, 
rodun ja koko sukutaulun.

Keppariharrastus on hyvä, koska 
kun siinä saa liikuntaa ja oppii käsi-
töitä. Jos ei itse opettele tekemään 
keppareita niin voi ostaa joltakin 
tekijältä ja tuhlata rahaa. Mutta 
kepparin tekeminen itse  on muka-
vaa koska oppii uusia tapoja joka 
kerta, ompelu on kivaa ja työlästä. 

Keppihevosille järjestetään kisoja. 
Kisoissa on yleensä monta este-
luokkaa, eri korkuisia esteitä siis, 
kouluratsastusluokka ja näyttely 
keppareille. Kisoista saa tietää esimer-
kiksi netistä, Instagramista tai pape-
rilappuilmoituksista. Instagram on 
paikka, jossa voi jakaa keppareista 
juttuja ja kuvia. 
Järjestimme kesällä kahdet keppa-
rikisat Karjasillalla. Osallistujia tuli 
monesta paikasta, Jäälistä ja Oulun-
salosta saakka. Meilläkin on Insta-
gramtilit, jossa julkaisemme kuvia 
keppariharrastuksesta. Kannattaa 
harrastaa keppareita.

Linnea ja Lilja Pylkkänen

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

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

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

Lisätietoja hisseistä ja muista tuotteista 
kuten tukikaiteista ja liesivahdista saat 
myös kotisivuiltani: www.turvatekijä.fi

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

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

Lisäteitoja hisseistä ja muista tuotteista 
kuten tukikaiteista ja liesivahdeista saat myös 
kotisivuiltani: www.turvatekijä.fi

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

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

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

Lisätietoja hisseistä ja muista tuotteista 
kuten tukikaiteista ja liesivahdista saat 
myös kotisivuiltani: www.turvatekijä.fi

Koulujen ensimmäi-
senä päivänä elokuussa 
oli kouluteiden varsilla 
talkoolaisia turvamassa 
koulutietä.

Mummot Sylvi ja 
Marjatta lähdössä 
talkoisiin. 

Turvaa lapsen 
koulutie!

Karjasillan onnel-
lisin kissa emän-
tänsä kanssa.

Karjasillan 
onnellisin kissa

Viion Marjatan Naapuri; 
Aila-Rouva maalaus-
hommissa pilvipoutai-
sena kesäpäivänä. 
JÄLKEÄ SyNTyy!

Maalaushommia

Kuvat: M
arjatta Viio
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Karjasilta Blues 2017 pidettiin 
Uumajanpuistossa 8.7. klo 13 – 16. 
Edellisvuoden tapaan päivä alkoi 
pihakirppiksellä klo 9. Myyjiä oli 
noin 80 pihassa. Kirppistavaroi-
den lisäksi pihoilla myytiin esimer-
kiksi kahvia, mehua, leivonnaisia, 
suppilovahverokeittoa ja taivaalli-
sia jäätelösooda-annoksia! Nettiin 
kootun myyjäkartan avulla asiakkai-
den oli helppo löytää kiinnostavim-
mat kohteet ja päästä penkomaan 
myytäviä tavaroita ensimmästen 
joukossa. Aurinko paistoi ja iloinen 

puheensorina ja hyörinä täytti kukki-
vien syreenipensaiden reunusta-
mat kadut.
Pihakirppiksen käynnistyessä Uuma-
janpuistossa uurastettiin jo iltapäi-
vällä starttaavaa Karjasilta Bluesia 
varten. Lava somistettiin räsyma-
toin ja heinäpaalein ja edellisvuo-
delta tuttu, nykyään Caritaskodilla 
majaileva Oulun eläkeläisyhdistyk-
sen tekemä lehmäkin saatiin ammu-
maan lavan reunalle. Muutenkin 
tapahtuma toteutettiin suurimmaksi 
osaksi hyväntahtoisten ihmisten 

lainaamalla rekvisiitalla –sähköä 
myöten! 
Viihteestä vastasivat tänä kesänä 
koko perhettä ihastuttanut Taikuri 
Roope, countrymusiikillaan hurman-
nut Karjasilta Cowboys solisteinaan 
Arto Louhela, Allan Palokangas ja 
Henry Ojutkangas sekä huikea 
Wentus Blues Band, jonka faneja 
oli saapunut puistoon kauempaakin.
Koska tapahtuman tarkoituksena on 
hivellä kaikkia aisteja, myös ruoka-
myyjät oli valittu huolella. Kauppuri 
5 loihti musiikin tahdissa herkulliset 
pääruuat, kun taas Kahvila Kiikku 
helli makeannälkäisiä. 
Haluan kiittää kaikkia tapahtu-
man mahdollistaneita tästä kesän 
kivoimmasta päivästä! Kiitos Oulun 
päivät, Kuntalaisvaikuttaminen ja 
yhteisötoiminta, suunnittelutiimi, 
Karjasillan Asukasyhdistyksen johto-
kuntalaiset sekä muut talkoolaiset, 
somisteita ja sähköä lainanneet, 
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ruoka- ja kahvimyyjät, esiintyjät 
ja pihakirppistä pitäneet! Kiitok-
set myös julisteen suunnittelusta, 
äänentoistosta ja lavan rakentami-
sesta! ja suurin kiitos teille kaikille 
paikalle tulleille! Kävijöitä arveltiin 
olevan 1500:sta jopa 2000:een, 
mistä suunnattomasti innostuneina 
päätimme järjestää tapahtuman 
myös ensi kesänä! Karjasilta Blues 
2018 saapuu jälleen 7.7.  

VERHOOMO & OMPELIMO KATARIINA 
 

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

     
  Puh: 045-8517710 

            www.vokatariina.fi 
  info@vokatariina.fi 

 
         
 

VERHOOMO & OMPELIMO KATARIINA 
 

 KETOKATU 8  
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       La: 10-14 
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            www.vokatariina.fi 
  info@vokatariina.fi 
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Tänä vuonna kesäjuhlia vietettiin sateen ropis-
tessa, mutta toisaalta puisto kylpi tavallistakin 
iloisemmissa väreissä, kun vieraat toivat kirk-
kaat värit mukanaan sadetakeissaan, kump-
pareissaan ja sateevarjoissaan. Ilma oli niin 
itsepäisen kostea, että pomppulinnaa ei voitu 
pystyttää, ja muutenkin sävellystaitoja tarvittiin 
hieman tavallista enemmän, kun palokunta ei 
virkatehtävien vuoksi päässyt paikalle ja kesä-
juhliemme kestosuosikki, vanha hevonen oli 
sairastunut. Onneksemme ja iloksemme sivulla 
22 tarkemmin esitelty Iiro –niminen vieras pääsi 
lyhyellä varoitusajalla viihdyttämään juhlaväkeä, 
ja vaikka poliisi saapuikin pillit vinkuen, tulivat 
he kerrankin enemmänkin villitsemään kuin 
rauhoittamaan juhlijoita.  Kaikki sujui sopi-
van riehakkaasti, makkarat, salaatti, kahvi ja 
pullat maistuivat sateessakin ja lopulta Risto 
Järvenpää yhtyeineen ja Aune Kokko-Oikari-
nen saivat aurinko armaan kuivaamaan sate-
hen. Arpajaiset olivat jännittävät, kuten aina, 
ja päättivät kesäkauden loisteliaasti herkku-
korin arvontaan. 

Herkkukorin voittaja sekä arpajaisten 
onnetar

KARJASILLAN KESÄJUHLAT 
sunnuntaina 13.8. 2017
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Pihakirppis 2017
Jo perinteeksi muodostunut Karjasillan 
pihakirppis pidettiin heinäkuun 8. Myytä-
vää tavaraa oli 85 talouden portinpielessä. 
Kauppa kävi vaihtelevasti. Mukavaa oli!

Kuvat J.Kovala

Kosteahko sää ei latistanut elokuisen kesäjuhlien tunnelmaa. Höyryävän kuuma kahvi lämmitti.

Ku
va

t: 
Ju

ha
ni

 K
ov

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

Kaukovainionkatu 49
90140 Oulu

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

Tänä vuonna kesäjuhlien kunniavieraaksi saapui muuan 
Impossible Joe. Lempinimen Iiro saaneella entisellä ravi-
hevosella oli mukanaan tandem-kärryt. Iiro toimii nyky-
ään Oulun Äimäraution raviradan maskottihevosena. 
Iiro on 9-vuotias ruuna, ja se on rodultaan lämminveri-
nen ravihevonen. Iiron hoitaja Viena Kauppi sanoo, että 
kuten monet muutkin hevoset, Iirokin rakastaa porkka-
noita mutta miltei mikä tahansa muukin purtava kelpaa. 
Hyvän ruokahalun lisäksi Iirolla on leppoisa luonne, ja 
se nauttii ihmisten seurasta.

Kiltteys ja ihmisystävällisyys tekevätkin Iirosta juuri 
täydellisen paketin nykyiseen toimenkuvaansa. Raviuransa 
Kajaanissa tehnyt Iiro päätyi Ouluun, kun raviradalle 
etsittiin sopivaa heppakaveria edustustehtäviin. Iiroa 
työllistävät erilaiset tapahtumat ja tempaukset, Oulun 
ravipäivinä Iiro toimii maskottina ja vetää esimerkiksi 

lähdön esittelyjä tandem-kärryjen kanssa. Tuolloin kyytiin 
saattaa päästä Vienan lisäksi joku onnekas raviyleisöstä 
tai sponsorin edustaja. Iiron viime vuoteen mahtuu 
vierailuja päiväkodeissa ja hoivakodeissa sekä urheiluta-
pahtumissa kuten pesäpallo- ja jääkiekkopelissä. Kävipä 
Iiro myös erilaisissa tapahtumissa isompien ostoskes-
kuksien pihoillakin. Iirolla pääsee myös kokeilemaan 
hevosella ajamista, kunhan sopii asiasta Vienan kanssa.

Iiro asustelee raviradan tallilla suomenhevosen kave-
rina. Arkipäivät alkavat aamupalalla, jonka jälkeen Iiro 
ulkoilee omassa tarhassaan. Heiniä Iiro nauttii tarhassa 
pitkin päivää. Raviradalla toimii useita hevosihmisiä, 
jotka sekä ratsastavat että ajavat Iirolla monta kertaa 
viikossa. Viimeistään iltapäivällä Iiro lähtee lenkille, ellei 
ole jo aiemmin päivällä käynyt. Lenkin jälkeen Iiro jää 
talliin, iltatoimiin ja syömään. 

Karjasillan kesäjuhliin Iiro olikin juuri sopiva, koska se 
on hyvin rauhallinen eikä säikähdä autoja, polkupyöriä 
eikä ihmisvilinää. Iiro onkin hoitajansa mielestä aika poik-
keuksellinen hevonen. Moni hevonen ei pysty rauhoit-
tumaan kyydityshommiin ihmispaljoudessa. Vaikka Iiro 
muuten onkin kärsivällinen, se kuulemma voisi opetella 
sitä vielä lisää, Viena sanoo. Porkkanoita se ei nimittäin 
kauaa malta odottaa. Niitä on siis hyvä olla tarjolla, kun 
Iiron kutsuu kylään.

Johanna Pylkkänen 

Kesäjuhlien 
ihmisystävällinen vieras
Kesäjuhlien 
ihmisystävällinen vieras
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PALVELEMME 

ARKISIN 
7-21 

LAUANTAISIN 
8-20 

SUNNUNTAISIN 

10-20 

 PALJETIE 4, 90150 OULU

Puolison äkillinen kuolema tuo surun ja kaipuun. 
Omien syvien tunteiden lisäksi leski joutuu 
kohtaamaan kanssaihmisten kysymykset ja asen-
teet. Onnistuuko surun jakaminen edesmenneen 
muiden läheisten kanssa vai pitääkö löytää oma 
tapa surra? Miten päästä surun yli ja jatkaa elämää?

Karjasiltalainen sarjakuvantekijä Harri Filppa käsit-
telee näitä ja muita nuorena leskeytymiseen liit-
tyviä kysymyksiä teoksessaan Kuolema meidät 
erotti (Pokuto 2017). Se perustuu omakohtaisiin 
kokemuksiin puolison yllättävän kuoleman jälkeen.

Filppa keskittyy pääasiassa omiin kokemuksiinsa. 
Tarkoituksena ei ole ollut tehdä yleispätevää opusta 
nuoren lesken elämän alkuvaiheisiin, vaan kertoa 
millaiselta yllättävään tilanteeseen joutuminen 
on tuntunut. Lopullisuus on vaikea asia ymmär-
tää. Mukaan mahtuu surua, iloa, raivoa ja riemua, 
mutta pohjimmiltaan kirja on selviytymistarina. 

Kirja toimii vertaistukena vastaavaan tilanteeseen 
joutuneille. Se auttaa myös kanssaihmisiä ymmär-
tämään, mitä leskeytyneen ajatuksissa pyörii. Ehkä 
teoksen luettuaan voi välttää ne kaikkein latteim-
mat kysymykset. Teos on saatavissa myös englan-
niksi nimellä Death did us part.

Kuolema meidät erotti julkaistaan Oulun Sarja-
kuvafestivaalilla 2. joulukuuta 2017. Filppa toimii 
Oulun Sarjakuvakeskuksen toiminnanjohtajana ja 
Oulun Sarjakuvafestivaalin taiteellisena johtajana. 
Sarjakuvafestivaali järjestetään tänä vuonna 1.-3.12. 
Pääasialliset tapahtumapaikat ovat pääkirjasto ja 
Oulun taidemuseo. Filpan teoksen julkistamisti-
laisuus on pääkirjaston ensimmäisen kerroksen 
lavalla 13.45. 

Reijo Valta

ILMOITUSHINNAT 1.1.2017 alkaen
 
 1/1 Sivu  ........................................200€ 
 sijainnista riippumatta
 1/2 Sivua  ......................................100€
 1/4 Sivua  ........................................ 65€
 pieni  ................................................ 40€
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Karjasillan kirjasto sijaitsee Pohjan-
kartanon kiinteistön koilliskulmalla. 
50 vuotta sitten valmistunutta taloa 
on remontoitu osa osalta ja vaihe 
vaiheelta. Nyt on vihdoin kirjaston 
vuoro, ja remontista on tulossa 
perusteellinen. 
Karjasillan kirjasto sulki ovensa 
marraskuun ensimmäisellä viikolla. 
Väistötiloja ei sille ole, joten kirjasto 
on kiinni ainakin vuoden 2018 
loppuun asti.

KirJastOautO teuvO 
palvelee
Korvaavana palveluna kirjastoauto 
Teuvo pysähtyy torstaisin klo 14.15–
14.45 Pohjankartanon juhlasalin 
kupeeseen, Kollaantien puolelle. 
Karjasiltaa lähellä on myös pysäkki 
Lintulassa osoitteessa Kaislatie 11, 
jossa käydään maanantaisin klo 
14.50–15.10. 
Kirjastoautossa on mukana noin 
3500 nidettä. Suurin osa kokoel-
masta on varastossa pääkirjastolla. 
Kirjastoautoon voi tilata aineistoa 
tai tehdä varauksia. Noutopaikaksi 
valitaan kirjastoauto Teuvo.
Kirjastoautoon voi palauttaa muista 
OUTI-kirjastoista lainattua aineis-
toa ja päinvastoin.

OmpeluKOne KaiJOnhar-
Juun, luKupiiri Ja lauta-
pelit pääKirJastOOn
Karjasillan kirjaston varustukseen 
kuuluvat ompelukone ja saumuri 
ovat evakkoajan käytettävissä 
Kaijonharjun kirjastossa.  Kirjas-
ton lautapelikokoelma puolestaan 
on lainattavissa pääkirjaston lasten 
ja nuorten osastolta.
Karjasillan lukupiiri on kokoontu-
nut kirjaston tiloissa jo useamman 
vuoden ajan kerran kuussa tors-
taisin. Seuraavan kerran lukupiiri 
kokoontuu 30.11. klo 13 pääkir-
jaston kahvilassa. Vuoden viimei-
nen kokoontuminen on 28.12. klo 
13 samassa paikassa. Marraskuun 
kirjana on Muriel Barberyn Haltia-
elämää, ja kausi päättyy Kate Morto-
nin kirjaan Salaisuuden kantaja. Ensi 
vuodeksi lukupiirille pyritään löytä-
mään sopiva tila Karjasillalta.
 

JOtain uutta, JOtain 
vanhaa
Kirjaston lattiarakenteet ja vesi-
katto uusitaan ja tiloihin asennetaan 
nykyaikainen ilmastointijärjestelmä. 
Näillä toimilla sisäilman laatu para-
nee ja talven ja kesän äärilämpöti-
lat tasoittuvat. Remontissa uusitaan 

myös sähkö- ja tietoverkot. 
Uutuutena kirjastoon asennetaan 
omatoimijärjestelmä. Sen ansiosta 
asiakas voi mennä kirjastoon sellai-
seenkin aikaan kun henkilökunta ei 
ole paikalla. Sisään pääsee omalla 
kirjastokortillaan ja tunnusluvul-
laan kirjautumalla. Alaikäiset voivat 
käyttää omatoimikirjastoa huolta-
jan luvalla. 
Osa tiloista muunnetaan yhteiskäyt-
töön sopiviksi. yhteistyö koulun ja 
kirjaston sekä nuorisopalveluiden 
välillä tiivistyy samalla. 
Uudistamisesta huolimatta kirjas-
ton 1960-lukulainen arkkitehto-
ninen yleisilme halutaan säilyttää 
mahdollisimman aitona. Kirjasto 
onkin monista muista poiketen 
vielä varsin alkuperäisessä asussaan. 

Teksti: Juha Sutela ja Ritva 
Harmainen

Karjasillan kirjastoa remontoidaan 
perusteellisesti

Viimeistä päivää auki

Tyhjennys on alkanut
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Viimeistä päivää auki
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Kolme herraa, Haataja, Keinänen 
ja Korhonen, työskentelivät Oulun 
Osuuskaupan puusepänverstaalla: 
Haataja johtotehtävissä, Keinänen 
työnjohtajana ja Korhonen puu-
seppänä. Haataja ja Keinänen oli-
vat rintamakavereita. Korhonen oli 
kuuro ja hän oli tehnyt koko sota-
ajan arkkuja kaatuneille Oulun 
Autokoritehtaalla. Kolmikko vuok-
rasi tontit ja haki rakennusluvat 
Karjaportintien taloihin osoitteista  
32, 34 ja 36. Korhonen valitsi tyyp-
pitalon 01.1. Haataja ja Keinänen 
taas piirrättivät talot yksilöllisillä 
piirustuksilla - Keinänen metrin 
pitemmän ja Haataja kaksi metriä 
pitemmän kuin tyyppitalo 01.1.  
Lisäksi Haatajan taloon tuli 
koksilämmitys.

Koska Korhonen valitsi tyyppi-
talon, hänen talonsa paikka voitiin 
”paaluttaa” jo syksyllä 1947 heti 
rakennusluvan jättämisen jälkeen. 
Näin ensimmäiset montun kaiva-
mistalkoot voitiin pitää jo 21.9.1947. 
Tästä on merkintä kustannuksissa 
” kaksi pulloa v. 600 mk.” Muut 
herrat kaivoivat monttunsa vasta 
1948 keväällä. Tästä oli se etu, että 
alkuinnostuksen voimalla Korho-
sen montusta tuli syvempi kuin 
kahden muun ja kellariin kunnolli-
nen huonekorkeus. Kellari sinänsä, 
muilta kuin saunan osuudelta, teh-
tiin käyttötilaksi vasta 1980-luvulla. 

Rahaa ei Korhosella rakentami-
seen ollut. Muistiinpanoissa maini-
tusta Säästöpankki Sammon lai-
nasta ei ole mitään dokumenttia. 
Muuten rahoitus hoidettiin Oulun 
kaupungin myöntämällä 335 000 
markan kiinnelainalla ja myöhem-
min vuonna 1949 Oulun Säästö-
pankin 100 000 markan kiinnelai-
nalla. Näiden lainojen etuoikeus 

muutettiin Oulun kaupungin ano-
muksesta 1949 niin, että Säästö-
pankin laina tuli ensisijaiseksi. Tämä 
100 000 markkaa tarvittiin yläker-
ran huoneiden rakentamiseen. Huo-
neet, huone ja keittiö, tehtiin yhdessä 
tulevan vuokralaisen kanssa. Tästä 
johtuen ensimmäinen vuokra oli 
puolet sovitusta vuokrasta. Koska 
lainat olivat kiinnelainoja, eikä muita 
vakuuksia ollut, laina voitiin nostaa 
vain valmistumisen tahdissa.  Raken-
nusaikainen rahoitus jouduttiin 
hoitamaan kaikenlaisilla vipeillä. 
Kuurojen  ystävät  -nimiseltä yhdis-
tykseltä Korhonen sai lainaa 30 
000 markka ja  lankomieheltä 10 000 
markkaa. Työnantaja, Oulun  Osuus-
kauppa, antoi maksuajalla tavaraa. 

Kemppainen-niminen henkilö 
möi puutavaraa ja otti osamaksuksi 
maton. Tämä Kemppaisen ja maton 
tarina kuvaa hyvin rakentamisaikaa.  
Korhosen työtoveri oli lainannut 
Korhoselta rahaa pienissä erissä 
kuulemma lähinnä viinan ostoon.  
Kun maksua ei alkanut kuulua, Kor-
honen marssi työtoverin kotiin, 
jossa oli vain vaimo lapsineen 

paikalla. Vaimo ilmoitti, ettei heillä 
ole rahaa mutta että kelpaisiko 
matto. 

Ja näin sovittiin. Toisaalta Kor-
honen oli saanut tietää, että Oulu-
joella oli sotaleski, jonka mies ennen 
kaatumistaan oli sahauttanut puu-
tavaraa talon rakentamista varten, 
noin 5 standardia. Korhonen esit-
teli maton tälle leskelle. Leski ihas-
tui kovasti mattoon ja sovittiin, että 
matto käy puutavaran osamaksuksi. 
Muistiinpanoista voidaan laskea 
maton arvoksi 29 000 markkaa eli 
melkein puolet tarvitun puutava-
ran arvosta.

Rakennuslupa Korhosen talolle 
myönnettiin 16.12.1947.  Raken-
nusluvassa on vain yksi kerros ja 
pinta-alaksi merkitty 56 m2.  Osto-
luvat olivat 130 kg:lle nauloja, 3 
000:lle tiilelle, 70 m2:lle sementtiä 
sekä 100 m2:lle bitumihuopaa. Ei 
siis ollenkaan betoniraudalle. Ikku-
nat ja ovet Korhonen teki puusep-
pänä  itse Oulun Osuuskaupan 
verstaalla ”ruokatunneilla”.  Työ-
paikaltaan hän toi työpäivän päät-
teeksi eristeeksi kutterinlastut  

Karjasillan erään rintamamiestalon alkutarina



27 

Kattotalkoot 1948

Osuuskaupan hevosella. Hevosesta 
hän maksoi vuokraa nimellisen  110 
markkaa. 

Lopputarkastus taloon, Karja-
portintie 36:een tehtiin loppukat-
selmuspöytäkirjan mukaan 14. päi-
vänä joulukuuta 1949. Rakennus-
tarkastaja Niilo Mattilan mukaan 
huomautettavaa oli vain se, että 
WC oli siirretty palomuurin vie-
reen. Piirustuksessa WC oli ulko-
seinällä, joten puulämmitteisessä 
talossa se olisi ollut kovin kylmä. 
Lisäksi tarkastuksessa oli huomattu, 
että sauna oli kesken. Todellisuu-
dessa piirustuksista oli poikettu 
myös neljässä muussakin kohdin: 
Puukellariin oli lisätty sisäänkäynti 
myös ulkoa, keittiöön oli lisätty 
ikkuna pihalle, kuisti oli piirustuk-
sia isompi avokuisti ja makuuhuo-
neen ja keittiön väliin, piirustuk-
sesta poiketen, oli lisätty ovi.

Talon asukasluettelon mukaan 
silloin 4-henkinen perhe Korho-
nen muutti taloon 26.2.1949. Samana 

päivänä on päivätty Oulun kaupun-
gin rakennustarkastajan lausunto 
siitä, että rakennus on asuttavassa 
kunnossa.  

Ensimmäiset vuokralaiset muut-
tivat yläkertaan 6.9.1949, jonka jäl-
keen talossa oli vuokralaisena 38 
eri henkilöä aina vuoteen 1978 asti. 

Korhosen perhe kasvoi lopulta 
6-henkiseksi.

Mauri Korhonen
Osoitteena
Karjaportintie 36
vuodet 1952-1971 ja 1998-

Tarina perustuu isäni tekemiin 
rakennusaikaisiin muistiinpanoihin ja 
talon arkistoihin säilyneisiin Oulun 
kaupungin ja pankin asiapapereihin.

Kuvat: Mauri Korhosen albumista ja 
kotiarkistosta
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Seniorit tutustuivat Caritas-kotiin

Kirsti Niskala

22.5.2017 kävivät Karjasillan seniorit tutustumassa CARITAS taloon tuossa naapurissa.Mielenkiintoinen kier-
ros jonka jälkeen nautittiin pullakahvit viihtyisässä ravintolassa.

Kirsti Niskala on 92 vuotias vireä ja 
hyvän muistin omaava senioriker-
homme yksi perustajajäsen. Hän 
tuli heti ensimmäiseen tapaamiseen, 
jonka kaupungin ohjaaja Jaana Toska-
Tervola järjästi Asukastuvallamme 
vuonna 2007. 

Jäätyään nuorena leskeksi Kirsti tuli 
Ouluun kahden tyttärensä kanssa. 
Hän on asunut Karjasillalla omassa 
kodissaan liki 60 vuotta. Työpaikka 
löytyi juuri avatussa uudessa 
Sokoksessa,jossa hän oli osaston-
hoitajana 23 vuotta. Kotoa oli lyhyt 

matka työhön ja tyttöjen kouluun. 
Nuorempi tyttäristä asuu perheensä 
kanssa Oulussa ja huolehtii äidis-
tään. Toinen tytär asuu Namibiassa. 

Kirsti omistaa valoisan,tyytyväisen ja 
ystävällisen luonteen. Toivomme,että 
hän vielä olisi pitkään Asukasyhdis-
tyksen kerholainen ja jäsen. 

Juttu ja kuva Marjatta Viio
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Seniorit uusissa tiloissa

Nokelantien liikenne

Karjasillan seniorit ovat joutuneet muuttamaan. Uusi kokoon-
tumistila on ainakin toistaisekisi hakakatu 6-8 saunaosastossa.
Seniorikerhon kerhotoiminnasta ja kokoontumisasioista tietää 
kerhon aktiivi Marjatta Viio. Soittele hänelle puhelin 0440 20 1019

Syksyllä 2017 Nokelantielle katuun 
merkittiin kuusi kappaletta kolmen-
kympin nopeusrajoitusmerkintöjä. 
Merkintöjen jälkeen ajoneuvojen 
nopeuksia mitattiin kolmen viikon 
ajan (28.9. - 18.10.2017). Kahden 
ensimmäisen viikon aikana kadulla 
oli myös nopeusnäyttötaulu. 

Kahden ensimmäisen viikon ajan 
ajoneuvojen keskimääräinen nopeus 
oli noin 35 km/h. Matalimmat nope-
udet havaittiin nopeusnäytön suun-
nasta. Ilman nopeusnäyttöä ajo-
neuvojen keskinopeus oli noin 37 
km/h. Suurimmat ylinopeudet ajoit-
tuivat myöhäisiltaan ja yöhön. Täy-
tyy kuitenkin muistaa, että poliisi 
ja pelastuslaitos käyttävät Noke-
lantietä hälytysajoon. 

Arkivuorokautena liikennemäärä 
oli noin 2800 ajoneuvoa (molem-
mat suunnat yhteensä), joista suu-
rin osa oli henkilöautoliikennettä. 
Liikennemäärä muihin vastaaviin 

teihin nähden on maltillinen. Raportti 
on toimitettu myös poliisille tie-
doksi. Tutkimuksen toteutti Oulun 
kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristö- 
palvelut.

Kuvat: Jarkko Väisänen
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 Tunnelmall iset  Joulumyy jäiset 
Uumajanpuistossa SUNNUNTAINA 10.12 .2017  KLO 14.-16

Valaisemme puiston lyhdyin ja  jouluvaloin. 
Tule myymään jouluisia  tuot teitasi,  esim.  le ivonnaisia  tai  käsitöitä! 

Joulupukki  tavat tavissa!

Varaa i lmainen myynt ipaikkasi  6. 12 .  mennessä Emmiltä: 
04 0 7056520,  emmi.kaivanto @ee.oulu.f i  tai 
Johannalta:  pylkkanen.johanna@gmail.com 

A sukasyhdistys myy lämmintä g lögiä,  tuoreita  joulutor t tu ja  ja  piparkakku ja.

Ter vetuloa!
Toivot taa K ar jasi l lan A sukasyhdistys ry.

RAKSILA (SALE)

KAUKOVAINION
SIVUAPTEEKKI

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

Hiirihaukantie 3

Aukioloajat:
ma-pe 9.30 – 17.30
la suljettu

Joutsen apteekki
Raksila
Tehtaankatu 1

Te
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o 
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an
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at
uRa

ta
ka

tu

Tehtaankatu

OYS

www.joutsenapteekkioulu.netpuh: 08 330 331 puh: 08 331 382

ILMAINEN 
PYSÄKÖINTI

ESTEETÖN 
KULKU

RUOKAKAUPAT
VIERESSÄ
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Nyt Joulu saapukoon!
”Ylitse talvisen pohjolan, sen metsiin hiljaisiin ja kyliin 
kaukaisiinkin sanoma kiirii niin: Messias tänä yönä on 
tullut maailmaan”. Näin kuvaa joulusanomaa runos-
saan Kerttu Kastelli.  Olen jouluihminen, pidän jou-
luvalmisteluista, joululauluista. Pidän joulutuoksuista, 
mauista, muistoista yhdessä olemisesta – ja tekemi-
sestä. Joulun merkitys kuitenkin muuttuu iän myötä. 
Tuomas Kyngäs toteaa joulurunossaan osuvasti ” ei 
joulu muutu, vaan sen kokeminen”. Tuttua on joulun 
evankeliumi, Betlehemin talli, seimi, paimenet ja en-
kelien laulu. 

Me luemme evankeliumin sanat aina uudestaan ja uu-
destaan. Niiden sanat luovat jouluun merkitystä, taikaa 
ja joulurauhaa. Mutta samalla maailma, johon tuo evan-
keliumi vie, on paljon muutakin kuin vain tuttuja sanoja 
ja herkkä asetelma, missä äiti pitää vastasyntynyttä lasta 
sylissään kylmässä yössä. Joulun lapsessa Jumala lähes-
tyy ihmistä. Nyt se tapahtuu ihan toisella tavalla kuin ta-
pahtui kerran Siinain vuorella, jolloin maa vavahteli, sa-
lamat löivät ja kuului mahtava jylinä. (2 Moos 19:16-20).  

Jumala on tullut keskellemme hiljaisesti. Hän ei vakuuta 
meitä läsnäolostaan ja suuruudestaan käyttämällä vastusta-

matonta voimaa. Hän ei tee tyhjäksi epäilyjämme vastaan-
sanomattomin todistein. Hän tulee osaksi tätä maailmaa 
mitä luonnollisimmalla tavalla – syntyen pieneksi lapseksi.
Kapalossa nukkuva  Jeesus - vauva ei tunnu mahtavan Juma-
lan toiminnalta. Ja siinä hän kuitenkin lepää. Joulun sano-
ma on siinä, että Jumala itse on tullut meidän keskellemme, 
meidän kaltaiseksemme, meidän rinnallemme, meidän sy-
dämeemme. Jumala ei ole jäänyt kauaksi, vaan on tullut lä-
helle. Jumala ei jätä meitä yksin, vaan on meidän kanssamme. 

Joulu on suurten tunteiden aikaa. Oman joulun löytäminen 
merkitsee joka vuosi matkaa. Matka on samalla tuttu ja tur-
vallinen mutta toisaalta se on löytöretki tuntemattomaan. 
Anna-Mari Kaskinen kirjoittaa joulurunossaan: ” Lähde, 
etsi seimen lasta, jätä kaikki muu. Hämäryyden keskelle 
jo ihme avautuu. Seimen lapsi katseessansa kantaa valoa. 
Lapsen katse hipaista voi joka taloa. Lapsi asuu sydämessä. 
Hän ei seimeen jää. Milloinkaan et enää kulje ilman ystä-
vää”.

Hyvää ja siunattua  
Joulunaikaa!

Juha Vähäkangas, pastori

pe 1.12. klo 19 Joulukonsertti  
Juhani Alakärppä&Virve Karen ja lauluoppilaat
la 2.12. klo 20 Mieskuoro Weljien joulukonsertti
su 3.12. klo 15 Suomen ja saamenkieliset  
Kauneimmat Joululaulut
su 3.12. klo 18 Armas Maasalon adventtivesper
ma 4.12. klo 19 Canto Laudis ja Pohjantähdet  
Suomi 100 -konsertti
to 7.12. klo 19 Melodiam-kuoron joulukonsertti
pe 8.12. klo 18 Suzukisoittajien joulukonsertti 
la 9.12. Varikkobändin joululaulutilaisuus
su 10.12. klo 18 Kansallisen Lastenliiton  
hyväntekeävisyysjoulukonsertti
ti 12.12. klo 17 Suomalaisten laulujen -ilta
ke 13.12. klo 18 Lasten joulukirkko - Matkalla jouluun

to 14.12. klo 18 Lasten joulukirkko - Matkalla jouluun
la 16.12. klo 11-14 Joulumyyjäiset
la 16.12. klo 14 Kauneimmat Joululaulut
su 17.12. klo 16 Oulun sotaveteraanikuoron  
joulukonsertti
su 17.12.  klo 22 Kauneimmat Joululaulut 
ma 18.12. klo 19 Pyhä Yö -Joulukonsertti  
Cantio Laudis -kuoro, baritoni Jorma Hynninen ja 
urkuri Kalevi Kiviniemi.

su 24.12. klo 13 Jouluaaton hartaus  
su 24.12. klo 23 Jouluyön messu 
ti 26.12. klo 10 Tapaninpäivän messu 
su 31.12. klo 10 Uudenvuodenaaton messu 
la 6.1. klo 10 Loppiaisen messu
 
Lisää tapahtumia www.oulunseurakunnat.fi/joulu

Joulunajan tapahtumia Karjasillan kirkossa
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Karjasillan joulumyyjäiset 
ovat tunnelmallinen portti jouluun

Hämärtyvä iltapäivä, höyryävä glögi 
ja piparin maku ovat ensimmäiset 
mielikuvat joulumyyjäisistämme. 
Ne järjestetään Uumajan puiston 
kulmalla tulevan joulukuun alussa 
jo kolmantena vuonna peräkkäin. 
Puisto onkin ollut mainio paikka 
myyjäisille. Korkeat männyt, puiston 
pensaat ja ympäröivät vanhat, kauniit 
talot luovat hämyiset olosuhteet. 
Tunnelma on yhtä aikaa kotoisa ja 
jännittävä. Ripustetut valot ja havuko-
risteet tuovat tunnelmaa, ja reippaat 
myyjät tuotteineen ovat myyjäisten 
sydän. Olisipa luistelukenttäkin siinä 
vaiheessa jo jäädytetty!

Myytävistä tuotteista käsityöt ja 
leivonnaiset ovat olleet olennai-
sessa osassa alueemme myyjäisiä. 
Toivon mukaan saamme tänäkin 
vuonna mukaan useita iloisia ja 
joulumielellä olevia myyjiä. Edelli-
sinä vuosina myynnissä ovat olleet 
upeat piparkakkutalot, villasukat, 

hillot ja suloiset joulukoristeet. 
Nahkakintaatkin ovat tehneet hyvin 
kauppaansa. Mitähän perinteisiä ja 
kenties uusiakin tuotteita tuleviin 
joulumyyjäisiin saamme? Hyviä 
ideoita ja toteutuksia, toivottavasti. 
Unohtamatta kuitenkaan perintei-
siä, sekä mieltä että kehoa lämmit-
täviä ihanuuksia. Niistä viimeistään 
viriää joulumieli.

Karjasillan joulumyyjäiset ovat olleet 
lempeä ja tunnelmallinen portti 
joulunaloitukseen meille alueen 
asukkaille. Tämänkaltaiset tapahtu-
mat ovat parhaimmillaan lisäämässä 
alueemme yhteisöllisyyttä muiden 
Karjasillalla järjestettävien tilaisuuk-
sien ohella. Voimme yhdessä olla 
ylpeitä vireästä ja perinteikkäästä 
naapurustostamme. Myyjäisissä käy 
asukkaita eri puolilta Karjasiltaa. 
Onkin ollut iloista, että herkullisten 
joulunalushankintojen lisäksi siellä 
on päässyt vaihtamaan muutaman 

sanasen tuttujen kanssa. Samalla kun 
puntaroi, millaiset lapaset joulupu-
kinkonttiin anopilleen laittaa, voi 
toivottaa hyvät pyhien odotukset ja 
hörpätä höyryävästä mukista muka-
vassa seurassa. Kaiken kaikkiaan 
myyjäiset palvelevat meitä alueen 
asukkaita monin tavoin. Toivotaan, 
että tänäkin vuonna paikalle saapu-
vat niin myyjät kuin asiakkaatkin. 
Laitathan jo kalenteriin merkinnän, 
10. joulukuuta kello 14-16. Pyydä 
myös ystäviäsi mukaan.

Asukkaiden ja myyjien lisäksi myyjäi-
sissä on piipahtanut eräs hyvin 
arvovaltainen vieras. Jos Karjasilta-
lainen-lehti ilmestyy siellä Korvatun-
turilla saakka, saanen esittää kutsun?

Johanna Pylkkänen
Asukasyhdistyksen johtokunnan 
jäsen
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Tutustu lasiliukuseinämallistoihin
www.profin.fi

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

Valo. 
ihmismielen Voima.
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myös alumiiniverhoiltu Clear-mallisto
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yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tuo talven ajaksi ruokintapaikat yhdeksään puistoon. Edellisvuosilta 
tuttujen paikkojen lisäksi Kuusisaaren tapahtumapuistoon tuodaan lauta pikkulintujen ruokkimista varten. 
Kaupunkialueella lintujen ruokinta on sallittua ainoastaan siihen osoitetuilla ruokintapaikoilla. Taloyhtiöillä 
voi olla omia määräyksiä koskien lintujen ruokintaa tonteilla.

Pikkulintujen ruokintapaikat ovat

•	 Luulajanpuisto, Karjasilta
•	 Tuiran Myllypuisto, Itäkangastien puolella
•	 Hupisaaret
•	 Hollihaanpuisto
•	 Pikku-Iikan puisto, Heinäpää
•	 Mannisenojanpuisto, Meri-Toppila
•	 Lintulammenpuisto, Lintula
•	 Kuusisaari
•	 Sorsalinnuille tarkoitettu iso lava tuodaan Laani-

lanrantaan, missä on avovettä ympäri vuoden.

Ruokintalaudat toimitetaan paikoilleen viikolla 46 
ja ne ovat paikallaan huhtikuun puoliväliin saakka. 
Ruokintapaikkojen puhtaanapidosta huolehtii Oulun 
tekninen liikelaitos.

On tärkeää, että linnunruoka laitetaan laudalle. 
Maassa oleva ruoka likaantuu lintujen ulosteisiin 
ja houkuttelee paikalle rottia. Ruoan levittäminen 
muualle aiheuttaa ympäristön sotkeentumista ja 
on jätelain 72 § vastaista roskaamista. Kesäaikainen 
ruokkiminen on tarpeetonta, koska linnut saavat 
luonnosta tarvitsemansa ravinnon.

Ohjeistusta linnunruokintaan: 
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/talviruokinta/

Lisätietoja:
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen p. 044 703 2151
Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristötarkastaja Matti Tynjälä p. 044 703 6763

Lintujen talviruokintapaikat Oulussa 
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Juhani Kovala ja lapsenlapsi 
Aatu potkuttelivat Karjasil-
lalla Kaukovainionkadulla. 
Mukavaa on tuumasi Aatu.

Juhani Kovala ja Aatu

Varpuluuta jossa on mukana 
vihkonen. Nämä luudat, joita on 
siis 2 kpl, ovat olleet hukkateillä 
jo pari vuotta. VIHKOIHIN on 
kerätty Karjasillan kuulumisia 
nyky- ja menneiltä ajoilta. 
Kyläluuta mukana on menty 
kyläilemään ja luuta on jatkanut 
matkaa sitten joskus seuraavaan 
taloon.

Eli jos löydät kotisi nurkasta 
kyläluudan niin ilmoita vaikka 
Karjasillan Asukasyhdistyksen 
puheenjotajalle; Emmille
KIITOS!

Kyläluudat

JOULU-
PUKKI 

Odottelee 
Korvatunturilla 
Karjasiltalaisten 

soittoja.
050 5560956
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Jälleenmyyjäsi:
Oulun Rakennus ja Energia Oy

Raattentie 24
90140 Oulu

����rakennusjaenergia��


