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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 luon-
nollisesti yhdistys- ja asukastupatoi-
minta,  liikenne ja kaava-asiat. Näillä 
samoilla sanoilla aloitin myös vuosi 
sitten tämän pohdinnan.  
Kaava-asiat koskettavat asukkaita, 
liikenteen järjestelyt ovat tärkeitä 
asioita, melu (saaste) koskettaa myös 
meitä kaikkia samoin asumisen ja 
turvallisuuden asiat.

YhdistYs- Ja 
harrastustOiminta

Tuvalla tarjotaan edelleen ruoka-
palveluja maanantaisin, keskiviikkoi-
sin ja perjantaisin. Korjausompelu 
ja atk-tuki kuuluvat myös edelleen 
asukastuvan palveluvalikoimaan. 
Asukastuvalta voi myös lainata  
telttaa ja  grilliä kesäjuhliin, klapi-
koneen ja oksasilppurin voi myös 
saada käyttöön tuvalta.

Seniorikerho ja perhekerho jat-
kavat toimintaa entiseen malliin. 
Taide- ja valokuvanäyttelyt ovat 
ilahduttaneet tuvalla käyneitä. Uutta 
harrastustoiminnassa on taidepiiri, 
joka on avannut  aivan   uuden alu-
een harrastustoiminnassa. 

Ektakompus Oy, jossa Karjasillan 
Asukasyhdistys on myös osakkaana,  
on päässyt toiminnallisesti ja talo-
udellisesti jaloilleen.  

Liikenne 

Liikennekysymyksissä ei ole edetty 
ja Nokelantien läpiajoliikenne jatkuu 
entiseen malliin.    Nokelantien 
liikenneasia on päässyt jälleen otsi-
koihin. Nokelantien hidasteista 
syntynyt erimielisyys kaupungin ja 
asukkaan kesken on saanut ratkai-
sunsa oikeudessa. Seurauksena tästä 
oli, että kiistaa aiheuttanut hidaste 
poistettiin.

Joutsentien ja Nokelantien riste-
yksessä olevat liikennevalot toimivat 

entiseen malliin. Karjasillan suun-
taan kääntyvien turvallisuuteen ei 
ole tullut parannuksia. 

Pohjantien liikenteen aiheuttama 
melu (saaste ) on kasvanut entises-
tään.  Toivottavasti tässä Pohjantien 
meluasiassa päästään jo sanoista 
tekoihin yhdessä muiden suuralu-
eiden kanssa

kaava-asiaa Ja asumista

Haasionkadulla on uudisraken-
nustyö lähtenyt ripeästi käyntiin. 
Elementtejä on nostettu jo toisen 
kerroksen tasolle.  Täydennysra-
kentemiseen liittyviä kaavamuutok-
sia on Karjasillan alueella lähinnä  
Kalevan toimitalon alueella. Karja-
sillan asuinalueella ei ole enään 
täydentämisrakentamiseen sopivia 
alueita. Tämä on todettu kaavoitta-
jan taholta kaavoitusta koskevassa 
infotilaisuudessa.

Keskustelua herättäneet muutok-
set ovat olleet Höyhtyän puolella 
Hanhitiellä mm entisen ylen tontilla 
ja sen läheisyydessä.

Kunnostustöitä tehdään runsaasti 
niin kerrostaloissa kuin omakotita-
loissakin.  Muutamia vuosia sitten 
rakennettiin ilmalämpöpumppuja ja 
nyt varsinainen ”hitti” näyttää ole-
van maalämpöön siirtyminen luon-
nollisesti omakotitaloissa, mutta 
myös pienkerrostaloissa on tehty 
maalämpötöitä. 

Asumisen turvallisuus on myös 
herättänyt keskustelua. Muutamia 
murtoja on tehty lähinnä asumatto-
miin taloihin. Turvallisuuden paranta-
miseen tarvitaan laajaa keskustelua, 
mikä voidaan aloittaa vaikka ensim-
mäisessä asukastuvalla pidettävässä 
Turvallisuus tilaisuudessa. Tilaisuus 
pidetään 10.12 alkaen klo 18. Tee-
mana on rakenteellinen turvalli-
suus. Tule vaikuttamaan yhteiseen 
turvallisuuteen!
 
tuLevaisuuden haasteita

Uuden Oulun tuomat haasteet alkavat 
näkyä vähän joka puolella. Terveyskes-
kusten palveluja organisoidaan uudella 
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KARJASILTA TURVALLISEMMAKSI  
ASUA JA ELÄÄ!

karJasiLtaLainen  

Julkaisija: 
Karjasillan Asukasyhdistys ry. 
Ilmestyy kerran vuodessa
Painosmäärä: 1600 
Painopaikka: Rannikon Laatupaino Oy
Lehteä toimittavat Jarkko Väisänen
(jarkko.s.vaisanen@gmail.com) ja  
Juhani Kovala 
Mainostilan myynti: Juhani 
Kovala 

asukasYhdistYs 

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

Facebook Karjasillan  
Asukasyhdistys ry

karJasiLLan asukastupa 

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

tavalla. Myös Höyhtyän terveys-
keskuksessa tapahtuu muutoksia. 
Muutokset näkyvät varmaan jo 
alkuvuodesta. 

Kaupungin budjetin hyväksymisen 
jälkeen nähdään miten Lintulammen 
ja Karjasillan asukastupien  toiminta 
on organisoitava uudelleen. Keskus-
telua on käyty siitä, että Höyhtyän 
suuralueen asukastupa saisi uudet 
toimitilat Höyhtyän terveyskeskuk-
sen tiloista. Muutos voi tapahtua 
piankin. Asukastupatoiminnan jär-
jestäminen yhteistyössä Karjasillan 
ja Lintulammen kesken tuo varmasti 
omat haasteensa. Lähdetään avoi-
min mielin etsimään uusia ratkaisuja, 
sillä muutos on aina mahdollisuus ja 
tällä asenteella tehdään töitä.  

Karjasillan Asukasyhdistyksen toi-
minta jatkuu luonnollisesti itsenäi-
senä. Toivottavasti saamme riittävät 
tilat esim lainattavalle kalustolle. 

Vastaan puhelimeen ja vies-
tejäkin voi lähettää.

Hyvää loppuvuotta ja menes-
tystä vuodelle 2014!

Erkki Luttinen
puheenjohtaja

p 0400680172
erkki.luttinen@gmail.com 

www.karjasilta.fi

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

Kansikuva: Kesäinen näkymä Kaukovainionkadulta. ( kuva: J.Väisänen )

Ensimmäinen tilaisuus pidetään asukastuvalla ja teemana on kiin-
teistöjen rakenteellinen turvallisuus. 
 
tervetuLOa!

Tule mukaan  rakentamaan Karjasiltaa turvallisemmaksi asua ja elää, 
turvallisuus tuo myös viihtyvyyttä!

Minkä asian koet itsellesi tärkeäksi turvallisuuden kannalta?  Soita tai 
kirjoittele  sähköpostiin aihealueita tulevia turvatilaisuuksia varten. 
0400680172, erkki.luttinen@gmail.com

mitä muuta?
Esim. turvajärjestelmät, palo- ja rikosilmoitin, henkilöturva, kamera-
valvonta, aluevalvonta, liikenneturvallisuus, esteettömät kulkutiet, 
lasten koulutie ym.
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Uusi ja vanha demokratia murroksessa 
– mihin lähidemokratiaa tarvitaan?

Demokratia syntyi jo 400-luvulla 
eaa. Sittemmin demokratia  
vakiintui poliittiseksi filosofi-
aksi ennen kaikkea vapauden, 
veljeyden ja tasa-arvon periaat-
teita korostaen.  Edustuksellinen 
ja suora demokratia yhdistyvät 
deliberatiivissa demokratiassa 
eli harkitsevassa mallissa. Tämä 
on periaatteeltaan lähidemokra-
tiaa, keskustellaan vaihtoeh-
doista, punnitaan eri vaihtoeh-
tojen seurauksia ja perustellaan 
omia kantojaan. Lähidemokra-
tian ideaalitilassa kaikilla yhtei-
sen keskustelun osanottajilla on 
lähtökohtaisesti tasavertainen 
asema, jolloin toisten mielipiteitä 
kuunnellaan ja lopulta harkinnan 
jälkeen paras argumentti voit-
taa, tarvittaessa äänestämällä.

 Kaupunginjohtajan talousarvio-
esitys julkistettiin 28.10. Kuten 
oli odotettua, niukkuutta jaetaan 
ja palveluiden järjestämistä 
tulee katsoa uudelta kantilta. 
Siksi demokratian kannalta on 
hyvä, että oululaisia kuunnel-
laan päätöksenteossa ja etsitään 
yhdessä vaihtoehtoisia malleja. 
Viimeisimmät keskustelutilaisuu-
det Pateniemessä (Honkapirttiä 
koskeva) ja Karjasillalla (Höyh-
tyän hyvinvointipistettä koskeva) 
osoittavat, että viranhaltijoiden, 
poliitikkojen ja kansalaisten on 
syytä käydä aktiivista vuoropu-
helua. Ennen kaikkea on syytä 
todeta, että vuorovaikutteisella 
keskustelulla on ollut merkittä-
västi vaikuttavuutta siihen, mihin 
suuntaan asioita on lähdetty 
viemään. Varsinkin hyvinvoin-
tipalvelut ovat aktivoituneet ja 
jalkautuneet alueillemme, sama 
koskee sivistys- ja kulttuuripal-
veluita. Päätöksentekoa ei voi 
rakentaa vastakkainasettelulle 

vaan aidolle ja vastuulliselle 
kommunikoinnille, deliberatiivi-
sen demokratian teesien mukai-
sesti, kuten yllä kirjoitin.

 Kuntalaisvaikuttamisen ja yhtei-
sötoiminnan näkökulmasta 
katsottuna palveluissa on syytä 
siirtyä elämänkaarimalliin ja 
mietittävä lähtökohtaisesti kunkin 
alueen erityispiirteet, ikäryh-
mät ja erilaiset tarpeet. Palve-
luiden tasa-arvo tulee huomi-
oida päätöksentekoprosessissa. 
Perinteisen vallan kolmijakoon on 
Suomessa omaksuttu näkemys, 
jonka mukaan kansa eli edus-
kunta on nostettu kansanvallan 
periaatteen mukaisesti kahden 
muun valtiovallan yläpuolelle. 
Tätä samaa on syytä harkita 
tiukan talouden kanssa tasa-
painoiltaessa täällä Oulussa-
kin. Tällöin ei enää voida puhua 
demokratiavajeesta vaan demo-
kratian täytäntöönpanosta.

 

Pasi Laukka

Yhteisötoiminnan päällikkö

Oulun kaupunki
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HALUAISITKo VAR AMUMMoKSI  
TAI VAR AVA ARIKSI?

uusi katu!
Olettako huomanneet, 

uusi kadun nimi! 

missä päin?

Karjasillalla asuu runsaasti eläkeikäistä 
väestöä. Toisaalta nuoria perheitä 
muuttaa tyhjiksi jääviin taloihin ja 
uusia lapsia syntyy vanhemmillekin 
asukkaille. Kohtaavatko eri sukupol-
vet toisensa?

Monien pikkulasten isovanhem-
mat asuvat kaukana tai ovat ehkä 
jo huonossa kunnossa. Toisaalta 
monet iäkkäät ihmiset kaipaavat 
lapsenlapsiaan tai heillä ei olekaan 
lapsenlapsia. Asukasyhdistys haluaa 
auttaa lapsia ja mummoikäisiä koh-
taamaan toisensa. 

Tavoitteena on tutustua toisiin ja 
tehdä jotain mukavaa yhdessä, las-
tenvahtipalvelusta ei ole kyse. Miten 
olisi vaikkapa retki lapsiperheen kave-
rina uimahalliin tai leikkipuistoon? 
Jaksaisitko lukea lapsille sen aikaa, 
että äiti saa imuroitua rauhassa? 
Odottavatko omien lastesi vanhat 
lelut seuraavaa käyttäjää kaapissa 
pölyttyneenä? Kaipaatko leipuria 
avuksesi vaivaamaan pullataikinaa?

Voisitko sinä alkaa varamummoksi 
tai varavaariksi jollekin lapsiperheelle? 
Jos varamummolatoiminta sai mie-
lenkiintosi heräämään, ota rohkeasti 
yhteyttä asukasyhdistykseen.

Marika Klami
Veikko Karkulehto saa Aatamista pian remonttikaverin itselleen
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Karjasillan hiihtoKilpailut

hiihtokisat pidettiin uumajan puistossa 10.3.2013. 
tänäkin talvena saatiin nauttia aurinkoisesta säästä. 

❆

❆
❆

❆

❆
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 LASTEN HIIHTOKILPAILUTULOKSET 2013

sarJa tYtöt aLLe 4 v
1 Nevala Lumi ...................... 0.26
1 Laitinen Iines .................... 1.05
3 Angerman Helga .............. 1.56

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 Savolainen Sara ................ 2.28
2 Moisanen Hanna .............. 2.40
3 Karhumaa Viola ................ 2.41
4 Törmä Anni ....................... 2.59
5 Nevala Kaisa ..................... 3.46

sarJa tYtöt 10 - 12 v
1 Sipilä Kati .......................... 2.45
2 Tapiainen Vilja ................... 3.11
3 Heinonen Heta  ............... 3.22
4 Tohmola Pauliina .............. 3.30
5 Salo Petra .......................... 3.52
6 Tekoniemi Anni ................ 5.17

sarJa tYtöt YLi 12 v  
1 Kynkäänniemi Varpu ....... 3.57

sarJa pOJat aLLe 4 v
1 Savolainen Viljami ..................... 0.37
2 Toivola Nooa ............................ 0.37
3 Kallio Eeti .................................. 0.48
4 Kuusisto Liinus ......................... 1.16
 
sarJa pOJat 5 v
1 Eroma Pyry ............................... 1.29
2 Angerman Asmo ...................... 3.40
 
sarJa pOJat 6 - 7 v
1 Törmä Olli ................................ 2.33
2 Määttä Ossi ............................... 2.50
 
sarJa pOJat 8 - 9 v
1 Karhumaa Allan ........................ 1.33

 
sarJa pOJat 10 - 12 v
1 Karhumaa eelis ........................ 2.57
2 Kynkäänniemi Vesa ................. 2.59
 

❆

❆

❆

❆

❆
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KARJASILLAn KIRKon UUdELLEEn VIHKIMInEn 10.2.2013

Karjasillan 
trullit kävivät 
virpomassa!
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Kesän puistoilukauden jälkeen perhekerho siirtyi jälleen sisätiloihin. Vaikka suurin osa aiemmista kerholai-
sista puuhailee päivisin jo toisaalla, Karjasillan kerho kokoontuu edelleen aktiivisesti asukastuvalla uusien 
innokkaiden osanottajien kera.

Uusi yhteyshenkilö on Sanna Niskakoski  ja hänen yhteystietoja saa vaikkapa asukastuvalta.  Sanna kerhoi-
lee omien lastensa kanssa keskiviikkoisin.  Perheruokailu toimii myös edelleen. 

Tervetuloa keskiviikkoaamuisin klo. 9.30 alkaen Karjasillan asukastuvalle askartelemaan, leikkimään ja 
tutustumaan alueen muihin touhukkaisiin kerhoilijoihin!  

Perhekerhon asioissa lisätietoja saa myös Katrilta osoitteesta katri.nuutinen@gmail.com ja Johannalta,  
pylkkanen.johanna@gmail.com

pERHEKERHon KUULUMISIA
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Milloin viimeksi olet 
käynyt kyläilemässä 
kotikadullasi? Näetkö 
naapureitasi muuten-
kin kuin satunnaisesti 
postilaatikolla? Kuinka 
kauas joudut lähtemään, 
jos kesken leipomisen 
huomaat leivinjauheen 
loppuneen? 

Kyläilyperinne on 
viime vuosina hiipunut 
hiljalleen. Enää ei noin 
vain sovi mennä kyläi-
lemään, vaan kyläilyaika 
pitää sopia kalentereiden 
kanssa hyvissä ajoin etu-
käteen. Enää ei riitä, että 
ikkunasta näkee naapu-
rin katselevan kotisoh-

vallaan telkkaria, vaan varmuuden vuoksi pitää soittaa 
ja kysyä, oletteko kotona. Enää ei tunneta kaikkia naa-
pureita, vaan heidän nimensä täytyy tarkistaa postilaa-
tikosta, jos ovat siihen nimensä halunneet kirjoittaa. 
Kotoa pois lähtiessä ei enää jätetä luutaa nojaamaan 
ulko-oveen merkiksi talonväen poissaolosta, sen sijaan 
yhä useamman postilaatikon kyljessä on vartiointi-
liikkeen tarra.

Nämä samat huolet ovat hiipineet myös Karjasil-
lalle, Suomen parhaalle asuinalueelle.  Jotta uudetkin 
karjasiltalaiset tuntisivat olonsa yhtä tervetulleeksi 
kuin täällä jo vuosikymmeniä asuneet, asukasyhdis-
tys haastaa kaikki asukkaat tutustumaan naapureihin 
ja kyläilemään heidän luonaan.

Karjasillan kesäjuhlilla elokuussa laskettiin liikkeelle 
kaksi kyläluutaa.  Ensimmäinen luuta lähti Marjatta 
Viion kainalossa kiertämään Karjasillan itäpuolta. 
Toisen luudan nappasi Leena Kuha, joka vei luudan 
mukanaan länsipuolelle Karjasiltaa. Luutien mukana 
kulkee vihko, eräänlainen kyläilypäiväkirja. Vihkoon voi 
kirjoittaa tarinoita talosta tai vaikkapa kirjata ylös vie-
railupäivän sään ja päivän uutisia. Näin vihkoihin tulee 
kerättyä historiaa ja ajankuvia 2010-luvun Karjasillalta. 

Seuraavan kerran kun ovikello soi, oven takana voi-
kin olla joku naapureistasi luuta kainalossa.  Kahvitel-
tuanne ja jutusteltuanne vieras jättää luudan sinulle.  
Kun olet kirjoittanut vihkoon oman tarinasi, voit viedä 
luudan vihkoineen seuraavaan osoitteeseen. 

Luudat pyydetään palauttamaan ensi vuoden kesä-
juhliin mennessä asukastuvalle tai jollekin asukasyhdis-
tyksen jäsenelle. Näin voimme seuraavilla kesäjuhlilla 
kuulla, millainen matka luudilla on takanaan.  
     
          Marika Klami

TAIdELAHJoITUS

KyLÄLUUdAT VAUHdITTAMAAn 
KyLÄILypERInnETTÄ

Anja Hakala lahjoitti 
upeita maalauksia 
Karjasillan asukasyh-
distyksen tuvalle.
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pUUTARHA pURETTIIn
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KUK A HoITA A?
Silloin tällöin ilmenee epätietoisuutta siitä, että mikä 
homma kuluu kaupungille ja mikä kiinteistön omista-
jalle/haltijalle-lähinnä katujen ja viheralueiden suhteen? 

Jarkko Väisänen kysyi  asiaa Oulun kaupungin Katu 
ja viherpalveluista  Ylläpitovalvoja Minna Komulaiselta.

Tässäpä Minnan vastaus: 
Kunnossa - ja  puhtaanapitolain mukaan kiinteistön 
omistajalle/haltijalle kuuluu mm. seuraavat tehtävät: 

1. Kiinteistön oman tonttiliittymän kunnossapito
•	 Kadulta auratun lumen ja sohjon poistaminen 

liittymästä.
•	 Liittymän rakenteellinen kunnossapito (esim. rou-

tavaurioiden korjaus).
•	 Liittymärummun kunnossapito.
•	 Poistettaessa talvisin polannetta  ns.tiekarhulla 

(höylä) pientalotontin yhteen liittymään avataan 
kulkuaukko kaupungin tarjoamana palveluna.

2. Postilaatikoiden edustojen puhdistaminen
•	 Aurauksessa ja polanteenpoistossa postilaatikoi-

den edustalle kertyneen lumen ja jään poistosta 
vastaa postin saaja.

3. Katualueen hoito
•	 Lian, lehtien, roskien ,irtonaisten esineiden ja rikka-

ruohojen poistaminen ajoradalta, viheralueelta  ja 
kevyenliikenteen väylältä tonttinsa kohdalta kadun 
keskiviivaan saakka.

•	 Tonttiin välittömästi rajoittuvan, enintään 3 metrin 
etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja 
ojan siistinä pitäminen.

•	 Jalkakäytävän talvi kunnossapito:  Auraus, hiekoitus, 

hiekoitushiekan poisto ja lumen poiskuljetus (myös 
ajoradalta auratun) tontin kohdalta.

•	 Väylillä, jotka on merkitty liikennemerkillä yhdiste-
tyksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi, kaupunki hoitaa 
talvi kunnossapidon.

Tonteilta  ja liittymistä kertyviä lumia EI SAA sijoittaa 
katualueelle, ojiin, puistoihin tai muille yleisille alueille.
Aurauskartat sekä ohjeelliset tehtäväkorit löytyvät 
netistä. Karjasillan alueella toimii alueurakoitsijana 
Tekninen liikelaitos. Piha ja puutarhajätteiden viemi-
nen puistometsiin on kielletty!

Katualueen hoidon vastuujakotaulukko löytyy netistä:  
www.ouka.fi>kadut,kartat ja liikenne
>Kadut>Ylläpito>Vastuukaavio

Lisäksi muistutetaan, että katu ja viheralueilla tapahtuva 
kaivaminen, varastointi ja muu yleisen alueen käyttö 
on luvanvaraista. Luvat haetaan Oulun kaupungin 
Katu- ja viherpalveluista. Lomakkeita löytyy netistä:  
www.ouka.fi>Kadut,kartat ja 
liikenne>Palveluhinnasto ja 
lomakkeet. 

Minna Komulainen
Ylläpitovalvoja

Katu- ja viherpalvelut
Solistinkatu 2

PL 32 , 90015 Oulun kaupunki
puhelin 044-703 2651
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Katualueen hoidon vastuujaKotauluKKo

METALLIRoMUn KER ÄyS
Metalliromua kerättiin tänäkin 
vuonna, tavaraa kertyi vaihto-
lava tayteen.
Kuvassa Juhani PAAJALA ja 
Juhani KOVALA talkoissa!
Metalliromua näyttää kertyvän 
joka vuosi  talouksiin  Höyhtyän 
suuralueella  mihin Karjasiltakin 
kuuluu.
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AITAMA AL ARI.
On kaunis - leppoisa kesakuun päivä. Linnut laulavat, aurinko paistaa ja aitamaalari näyttää 
tuossa maalaavan aitaansa. Päätän menne juttusille. Pian on porina käynnisssä ja saan 
kuulla , että aidanmaalja on J-P Hirvimäki joka on muuttanut tänne perheineen Karjasillalle 
2011 Kolarin-Rovaniemen jälkeen. J-P keroo tykänneensä asua täällä! Remonttia on hieman 
tehty. Maalauskaverina on Pena piski.

Karjasiltalaiset stipendien saajat  
keväällä 2013:

Karjasillan lukio: Nelli Tolonen ja Pinja Huhta

Kevään stipendiaatit

Teuvo Pakkalan koulu: Olga Heikkinen ja 
Hannu Väisänen
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MEnnEITTEn MAJA, 
 VAnHAn VAALIJAn AARREAITTA

Menneitten Maja Oulun Heru-
kassa on vanhojen rakennusosien 
varaosapankki, joka ostaa ja myy 
1950-luvun ja sitä vanhemmissa 
rakennuksissa käytettyjä rakennus- 
ja sisustustarvikkeita sekä huoneka-
luja. Vuonna 2012 perustettu yritys 
pitää majaansa kauniissa vanhassa 
pihapiirissä, jonka päärakennuksen 
vanhin osa on arviolta 1920-luvulta 
ja uusimmassa, 1950-luvun osassa, 
on vielä 1970-luvulla sijainnut päi-
vittäistavarakauppa. Itse myymälä 
sijaitseekin juuri tässä vanhassa lii-
ketilassa, jossa aika tuntuu pysähty-
neen. Suurin osa puodin sisustuksesta 
on valaisimia myöten alkuperäistä, 
nurkassa lämmittää kodikas pönt-
töuuni. Hyllyt notkuvat vanhoista 
lasisista lampunkuvuista, sähkökat-
kaisimista, lasipulloista ja kakluunin 
kaakeleista. Laatikoista pilkottaa 
hakoja, vaatekoukkuja ja ikkunoi-
den heloja. 

Itsekin vanhaa taloaan remon-
toivat liikkeen omistajat ovat hyvin 
perillä eri aikakausina käytetyistä 
menetelmistä ja rakennustarvik-
keista ja alunperin ajatus vara-
osapankin perustamisesta lähtikin 

omasta tarpeesta, kun kaikki jou-
duttiin hakemaan Etelä-Suomesta. 
Omistajat kertovat, että: “Silloinen 
elämäntilanne antoi mahdollisuu-
den kokeilla jotain ihan hulluakin, 
että lähteekö tällainen täällä käyn-
tiin, ja ihan hyvinhän se lähti! Alku 
on mennyt paremmin, kuin kuvitel-
tiin. Ihmiset ovat aidosti kiinnostu-
neet vanhasta ja jopa aivan uusiin 
rakennuksiin laitetaan esimerkiksi 
vanhoja pariovia.”

Menneitten Maja on Suomen 
pohjoisin vanhojen rakennustarvik-
keiden varaosapankki, seuraavaksi 
lähin avattiin viime kesänä Raaheen. 
Muiden pankkien kanssa tehdään 
yhteistyötä, varsinkin Hämeenlin-
nan lähellä Pekolassa sijaitsevan 
Metsäkylän Navetan kanssa.

Varaosapankin suosituimpia tuot-
teita ovat tällä hetkellä vanhat pario-
vet, etenkin lasitettuja kysellään 
paljon. Tarjontaa on eniten 1950-
luvun huonekaluista ja rakennusosista, 
ovista jopa liikaakin. Vanhemmat pei-
liovet kiinnostavat tuon aikakauden 
sileitä puuovia enemmän ja moniin 
karjasiltalaisiinkin koteihin on vaih-
dettu  taloa vanhemmat väliovet.

Huonekaluista suosituimpia ovat 
suuret, vanhat, talonpoikaishenki-
set kaapit. Tyylihuonekaluja Majalle 
ei otetakaan ollenkaan. Myös van-
hoista lattialankuista ja hirsistä on 
kysyntää. 

Tällä hetkellä Majalla myydään 
uustuotantona ainoastaan ikkuna-
liimapaperia, mutta suunnitelmissa 
on ottaa myyntiin myös 
uusia, vanhan mallin mukaan 
valmistettuja rakennustar-
vikkeita Rakennusapteekin 
ja Domus Classican tapaan. 
Uusvanhojen rakennustar-
vikkeiden valmistajia on mm. 
Ruotsissa ja esimerkiksi säh-
kötarvikkeet tulevat usein 
Saksasta. Vanhat osat myyvät 
kuitenkin uusia paremmin, 
ovathat ne aitoja ja lisäksi 

halvempiakin kuin uudet. 
Suurin osa myyntiin tulevista 

tavaroista tulee yksityisiltä ihmisiltä, 
mutta myös purku-urakoitsijoiden 
kanssa tehtäisiin mielellään yhteis-
työtä. Siten voitaisiin myös vähentää 
käyttökelpoisen tavaran päätymistä 
kaatopaikalle.

Uusiakin suunnitelmia on, mutta 
ne ovat vielä salaisuuksia. Joka tapa-
uksessa Menneitten Majan myötä 
tulevaisuus näyttää valoisammalta 
meille vanhojen talojen asukkaille, 
kun majamme saavat arvoisiaan 
varaosia.

  
  Emmi Kaivanto
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Kaikki on vinksin  vonksin  tai ainakin… 

Mielestäni täällä niin mukavalla ja aikoinaan 
suomen parhaaksi asuinalueeksi valitulla Karja-
sillalla on tuo julkisivupuoli päässyt  osassa kiin-
teistöjä heikkoon kuntoon. 

Tässä  minun ja monen muun havaintoja. 

Tonttiaidat ovat harvahampaisia, mutkalla kuin 
käärme. Maali kadonnut vuosia sitten laho vaivaa. 
Postilaatikot kierossa, kannet, ja nimet  puuttuu.
Graffiitteja siellä täällä.  Talon maalit hilseilee. 

Onko niin ettei näitä kadulle päin näkyviä asioita osasta 
tai viitsitä pitää kunnossa, vai onlisko kyseessä vuosikym-
menien unohdus? Alueen arvo  = talojen hinta kärsii kun 
osa on rötiskössä kunnossa. Pidetään vaikka talkoot, 
siinähän saisi sitä kuntoliikuntaa, mukana myös hyöty?

Nimim. Laitetaanpa asiat kuntoon!

RÖKSÖTTÄVÄ KARJASILTA
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RISUT lähdössä Ruskoon...

Puutarhajätteiden poisvientiä käytti tänä keväänä hyväkseen 203 taloutta.

Tänne ne päätyvät välivarastoon. Murskauksen 
kautta sitten kompostointilaitokselle.

Puutarhajätteiden keräys

Anna elämän 
rokata.
Me hoidamme pankki- ja vakuutusasiasi! Nyt 
on mitä mainioin hetki keskittää sekä pankki- 
että vakuutusasiat samaan paikaan. Keskittä-
mällä palvelusi saat käyttöösi parhaat edut. 

Keskittäjä saa parhaat alennukset vakuutuksis-
taan ja kertyneitä bonuksia käytät niiden maksa-
miseen. Tule, niin lasketaan yhdessä, miten kes-
kittäminen vaikuttaa sinun ja perheesi asiointiin! 

Varaa siis itsellesi sopiva aika numerosta 
010 2535 014 ja tule käymään niin kerromme 
lisää.

010-puheluiden hinnat: kotimaan kiinteän verkon lankaliittymästä 0,0835 e/puhelu+0,07 
e/min, ja matkapuhelinliittymästä 0,0835 e/puhelu+0,17 e/min, (hinnat sis.  ALV:n).

”Kiitos Oulu. Terveisiä äidille!”
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Karjasillan Asukasyhdistyksessä käynnistyi syyskuu 
alussa 2013 Taidepiiri.
Taidepiiri sai alkunsa Anja Hakalan ehdotuksesta järjes-
tää uusi viikoittainen toimintamuoto.
Todella taitavia ja kokeneita maalareita taidepiirissä 
ovat kaikki, sen voi todeta katsomalla valokuvia Sheila 
Hicksin, Anneli Parpalan, Pekka Toivolan ja Anja Haka-
lan maalauksista. 
Taidepiirin vetäjänä toimii Anja. 
Taidepiiri kokoontuu torstaisin Karjasillan Asukastu-
valla, osoitteessa Rehulantie 1,  Karjasilta.  

Ryhmässä me maalaamme pääasiassa akryylivärein 
eikä aihetta ole rajattu. Jokainen maalaa taulunsa oman 
mieltymyksensä mukaan. Ryhmän parissa vaihdetaan 
tiuhaan neuvoja ja mielipiteitä. Näin taidepiiri taval-
laan kouluttaa itse itsensä -  monipuolisesti ja jatku-
vasti.  Kunkin tapaamiskerran päätteeksi arvioimme 
maalauksia. 

Maalaamisen lisäksi Taidepiiri on ottanut ohjelmaansa 
kuukausittaiset taidenäyttelyissä käynnit   Oulussa. 
Näin saamme uutta inspiraatiota työskentelyymme. 
Ensimmäisenä tutustuimme Oulun Taidemuseossa 
olevaan Reidar Säreistöniemen taidenäyttelyyn, hienon 
lappilaisen coloristin väri-iloitteluun. Näyttely innoitti 
meissä ajatuksen kevään maalausretkestä metsän 
keskelle ”maahisia maalaamaan”.  

Ja taidepiiri jatkuu kevätkaudella 2014 

Taidepiiri jatkaa vuoden 2014 puolella alkaen tors-
taina 9.1.2014 klo 12.
Kokoonnumme joka viikko torstaisin klo 12-15 Asukas-
tuvalla. Ajatuksissa on ollut, että kevätkaudella tuli-
simme jonkin verran tutustumaan akvarellimaalaukseen. 
Kevätkausi 2014 loppuu joskus touko-kesäkuussa. 

Taidepiiriin mahtuu 2 uutta innostunutta osallistujaa.  
Ilmottaudu mukaan ja soita Anjalle, puh 044-5213753. 

taidepiiriLÄisten  tauLuLahJOitus  
asukasYhdistYkseLLe 28.11.2013. 
Taidepiiriläiset lahjoittavat  4 kpl maalaamiaan tauluja 
Karjasillan Asukasyhdistykselle 28.11.2013. 
Lahjoituksen tulee vastaanottamaan Karjasillan Asukas-
yhdistyksen johtokunnan pj Erkki Luttinen. 
Taulut tullaan sijoittamaan Karjasillan Asukastuvalle. 

Lahjoitustaulut ovat maalanneet Anneli Parpala, Sheila 
Hicks , Pekka Toivonen ja Anja Hakala.
Taiteilijat haluavat tällä tavalla tuottaa kaikille silmän-
iloa ja hyvää mieltä. 

taidepiirin taidenÄYtteLY  09.01. - 
31.01.2014  asukastuvaLLa
Toivotan sydämellisesti kaikki tervetulleeksi tutustu-
maan  taidenäyttelyymme tammikuussa 2014  Karja-
sillan Asukastuvalla, osoitteessa Rehulantie 1.   
On riemastuttavaa kuinka paljon taiteellista lahjak-
kuutta taidepiiriläisistä löytyy –  tulevassa näyttelys-
sämme kaikkien iloksi.
Näyttely on avoinna Asukastuvan aukioloaikoina 
maanantaista-perjantaihin kello 9-15.

anJa hakaLan taidenÄYtteLY 
eLOkuussa 2013
Anja Hakalan taidenäyttelyyn päästiin tutustumaan-
elokuussa Asukastuvalla. 
Esillä oli 10 akryylivärein tehtyä maalausta vuosilta 
2010-2013. Karjasillalla asuva Anja on maalannut 
tauluja akryylivärein 5 vuoden ajan. Hänellä on ollut 
tauluja esillä tätä aiemmin kahdessa yhteisnäyttelyssä.  
Hänelle maalausten mieliaiheita ovat ihmiset ja eläimet. 
Valokuvissa Anjan maalaamat akryylimaalaukset Vauva 
äidin kädessä sekä Kauriin hyppy yli virran. 

tauLuLahJOitukset karJasiLLan 
asukasYhdistYkseLLe kesÄLLÄ 2013
Anja Hakala ja tytär Tiina Hakala lahjoittivat Karja-
sillan Asukasyhdistykselle kesällä 2013 kaksi merkit-
tävää taulua.

Taulun Sirkus on maalannut v. 1968 tunnettu oululai-
nen taiteilija Sinikka Tuominen. 
Taulun Asetelma on maalannut tunnettu taiteilija Juhani 
Tuominen v. 1970.  
Molemmat taiteilijat ovat toimineet Oulun läänintai-
teilijoina ja tehneet julkisia taideteoksia eri puolelle 
Suomea, myös Ouluun. He molemmat ovat tunnettuja 
taiteilijoita ulkomaita myöten. Sinikka Tuominen maalaa 

TAIdEpIIRI ALoITTI  ToIMInTAnSA  
SyySKUUSSA 2013

TAIDEpiiriläiset OIKEALTA alkaen ovat:
-ANNELI PARPALA
-PEKKA TOIVONEN
-SHEILA HICKS
-ANJA HAKALA.
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Pikisaaren ateljeessaan ja taiteilijaprofessori Juhani 
Tuominen vaikuttaa Rovaniemeltä käsin taidemaail-
massa.  Lahjoitetut taulut on sijoitettu Asukastuvalle. 
Ja valokuvat tauluista on tässä  nähtävänä. 

Taideterveisin
Anja Hakala 

Artikkeliin liittyvät valokuvat

Taidepiirin Taiteilija ja hänen taulunsa  
 - Sheila Hicks ja akvarellimaalaus Maisema 
 - Pekka Toivonen ja akryylimaalaus Linna
 - Anja Hakala ja akryylimaalaus Kauriit

Taidepiirin Ryhmäkuva  oikealta alkaen 
 - Anja Hakala, Sheila Hicks, Pekka Toivonen ja 
   Anneli Parpala,      . 

Anja Hakalan taidenäyttelyn maalauksia
 - Vauva äidin kädessä
 - Kauriin hyppy yli virran 

Karjasillan Asukasyhdistykselle kesällä 2013 lahjoite-
tut öljyvärimaalaukset
Sinikka Tuominen  Sirkus maalaus
Juhani Tuominen   Asetelma maalaus 
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LApSUUSMUISToJA KARJASILLALTA
Lapsuusmuistot Karjasillalta palautuvat Maritta Lumi-
lan mieleen, kun hän esittelee vanhempiensa valo-
kuva-albumeja. Kuvissa valottuu Karjasillalla asuneen 
Kauppilan perheen historia.
Maritta Lumila asuu nykyään Mäntylässä. Perheeseen 
kuuluvat poika Jussi, tytär Kati sekä aviomies Tuomo. 
Maritta opiskeli nuoruudessaan kartanpiirtäjäksi, mutta 
työ on muuttunut ajan saatossa ja nimikekin vaihtunut 
suunnitteluavustajaksi. Työpaikka Oulun kaupungilla 
asemakaavoituksessa on vanhoilla kotikulmilla Karja-
sillalla, Ympäristötalossa. 
Reino ja Elvi Kauppilan esikoislapsi Maritta syntyi 
vuonna 1958. Perheeseen syntyi myöhemmin kaksi 
poikaa, Jari ja Jukka. Reino-isä työskenteli aluksi Pohjan-
maa Oy:llä edustajana, myöhemmin hän siirtyi Noke-
lan koululle talonmieheksi. Elvi-äiti teki työuransa 
siivoojana, ensin Teuvo Pakkalan koululla ja myöhem-
min miehensä työtoverina Nokelan koululla. Reino 
Kauppila kuoli vuonna 2004. 
Reino Kauppilan lapsuuden koti sijaitsi Raatteentie 
9:ssä. Talo on yksi niin kutsutuista ruotsalaistaloista. 
Reinon isäpuoli Einari Ryynänen oli saanut talon, koska 

hän oli vammautunut sodassa. 
Reino ja Elvi menivät naimisiin 1957. Marittan synty-
essä he asuivat Raatteentiellä yhdeksän neliön piha-
rakennuksessa. Asuttuaan jonkin aikaa kerrostalossa 
vuokralla he ostivat vuonna 1964 Raatteentie 11:stä 
omakotitalon. Talossa oli vain olohuone, makuualkovi, 
keittokomero ja alakerrassa sauna, johon mentiin ulko-
kautta. Taloa alettiin heti laajentaa, ja talon yhteydessä 
oleva autotalli muutettiin myöhemmin makuuhuoneiksi. 
Piharakennuksessa asui vuokralaisena Olga Hämeen-
aho, joka hoiti Marittaa ja tämän pikkuveljeä Jaria. 
Ensimmäisiä Marittan lapsuusmuistoja Karjasillalta on 
kuusivuotiaana solmittu ystävyys naapurin tytön kanssa. 
Pihan perältä naapurin puolelle huikattu kutsu ”Alakko 
nää mua?” käynnisti tyttöjen ystävyyden. Tyttöjen tie 
vei usein läheiseen Castrénin perhepuutarhaan. Perhe-
puutarhan palstat mökkeineen reunustivat molemmin 
puolin Laanaojaa, aivan ojan varressa kasvoi runsaasti 
marjapensaita. Mökit olivat pieniä ja hataria, mutta 
siitä huolimatta osa perheistä asui mökeissä talvenkin. 
Marittan lapsuudessa Karjasillalla oli paljon kauppoja, 
lähes kaikissa kortteleissa oli oma myymälä. Autoja 
kulki kaduilla vain harvakseltaan, linja-autoja kulki sen 
sijaan nykyistä tiuhempaan. Linja-auto numero 11 kulki 
tuolloin Artturintietä.  Nykyisiä sähköisiä viihdykkeitä 
ei Marittan nuoruudessa ollut, joten lapset viettivät 
hyvin paljon aikaa ulkosalla. Yhdessä leikittiin piilosta, 
hypättiin narua tai vistiä. Kun nälkä yllätti, käytiin nappaa-
massa välipalaa marjapensaista. Lämpiminä päivinä oli 
mukava käydä vilvoittelemassa ja kahlaamassa Uuma-
janpuiston uima-altaassa. Lapsuuden kesät Karjasillalla 
olivat elämän kultaista aikaa.

Marika Klami
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Castrenin perhepuutarhaa 1976.

Karjasillan poikia kesällä 1957.
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Runsas idyllinen puutarha löytyy Raatteentien kainalosta, Viion Marjatan  ja Lempi-
sen Erkin komea, idyllinen puutarha on hieno, vai mitä sanotte? Marjatta on yhdessä 
Erkin kanssa puurtaneet puutarhan parissa jo vuosia.

pUUTARHAIdyLLIÄ
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Seniorkerholaiset kokoontuvat  
maanantaisin klo 13.30 - 15.00.

HyVÄÄ pÄIVÄÄ TALoon 
-nÄyTÄTTE TARVITSEVAn REMonTTIA!

Paljon on kauppias kiertänyt että saa leipänsä 
päälle voita, vai onko? Riittääkö yksi kaupattu 
keittiö, hormin kunnostus tai uusi hieno katto? 
Kaikkia niitä tarvitaan, jos entinen on huono tai 
on halu tehdä kyseinen remontti. Talosta täytyy 
pitää huolta se on päivänselvää. 

Me emme useinkaan tunnusta tehneemme huonot 
kaupat. Aina löytyy hyvä selitys, miksi joku maksoi 
enemmän, tai remontti hieman epäonnistui. Meillä on 
tapana kertoa hyvän kaupan jälkeen, kuinka halpa se 
oli, tosi hyvä ja laadukas. Miten on, kun huomaamme 
jälkikäteen ostaneemme kaksinkertaisella hinnalla nor-
maalilaatuisen, tai jopa hieman totuuden vääristelyllä 
aikaansaadun, eli turhan remontin? Ei niistä viitsi paljoa 
puhua. Emme uskalla menettää uskottavuutta naapu-
reiden ja ystäviemme silmissä. Ihan hyvä oli remontti! 

Mielestäni remontin ja korjauspalveluiden ostami-
sessa pätee samat säännöt kuin autokaupassa. Molem-
pia voi ostaa hetken mielijohteesta ja vaikka sen värin 
perusteella. Molemmissa myös voi tehdä asiat har-
kiten ja vertaillen. Ja varmasti löytyy vertailukohtia 

kumpaankin. Myyntimiehellä on tarve saada kaupat 
heti, on käyty pitkät myyntipuheet ja asiakkaan mieli 
on täynnä ajatuksia ja perusteluja siitä että tarvitsen 
tämän. NUKU AINA YÖN YLI ENNEN SOPIMUK-
SEN ALLEKIRJOITTAMISTA. Kauppojen pitää onnis-
tua samalla hinnalla seuraavanakin päivänä. Jos tämä 
ei käy, kulkija ei ole rehdillä asialla. 

Ovelta ovelle tai puhelimesta toiseen kauppaa teke-
viä yrityksiä on paljon. Huoneisto- tai talonremontin 
ei mielestäni pitäisi olla sellaista. Aina kun on tarve 
remontille, tulee se mielipide sitten siltä myyntimie-
heltä tai itseltä, kysy tarjous ja mielipide vähintään 
kolmelta toimijalta! Siinä tulee jo varmasti oikea hin-
tahaarukka ja vältytään uskottavuuden menetykseltä 
naapureiden silmissä. :) Siinä voi jopa saada ammatti-
laisen maineen: Olipa se näppärä, kun osasi kysyä tar-
joukset monesta paikkaa! Liiallisuuksiin sitä ei tarvitse 
viedä, kuten itse teen; tinkaan KAIKKI toimijat läpi.

  Ystävällisin terveisin, Tinkaaja.

kerhoon

kerhoon kuljen maanantaisin 
puolenpäivän aikoihin.
aikaa nyt riittämiin, 
sitä ei nyt visustella.
pää vetää, 
jalat kantaa, 
kuka kieltää kulkemasta.
ei ole kiire minnekään, 
näin viikko alkaa rullaamaan.

On meitä monta kerholaista. 
enimmin iäkästä.
ei mitään lukujärjestystä, 
jokainen esittää äänellään. 
ei muuta kummempaa, 
nautitaan kahvista ja 
seurustellaan.

tyyni, kerholainen
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pIHAKIRppIS

pUUTARHApÄIVÄT

Puutarhapäivien tarkoituksena 
oli, että kuka tahansa sai käydä 
tutustumassa kyltein osoitettuihin 
puutarhoihin. 

Tapahtuma herätti suurta kiinnostusta 
ja kävijöirä oli ympäri Oulua. Päivät 
järjestetään varmasti uudestaan.

Jere ja Marika Klami

tänäkin kesänä järjestettiin karjasil-
lan perinteinen pihakirppis. myyntipis-
teitä oli peräti 82 kappaletta!
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RIIHITonTTU ToI SÄpInÄÄ  
oSUUSKAUpAn TALoon

Vanhaan Osuuskaupan taloon Taipaleentien päässä on 
tullut uutta säpinää, kun Riihitontun päiväkoti aloitti 
toimintansa kuluvan vuoden helmikuussa.

Talossa 30 vuotta toiminut Insinööritoimisto Ylitalo 
muutti uusiin tiloihin ja perheyritys etsi kiinteistöön 
vuokralaista edellisenä kesänä. Samanaikaisesti varhais-
kasvattajat ja työtoverit Elina Hiltunen, Laura Kujala 
ja Eerika Ehovuo olivat päättäneet tehdä unelmistaan 
totta: Kun sopiva tila löytyisi ja luvat heltiäisivät, he 
hyppäisivät kaupungin palveluksesta päiväkotiyrittäjiksi.
– Meitä varoiteltiin siitä, että lupaviidakon läpäiseminen 
ja rakennusmääräykset täyttävän tilan löytyminen voi 
kestää vuoden, tai kauemminkin. Kävimme katsomassa 
tilaa syyskuussa ja avasimme ovet helmikuussa. Siinä 
kyllä tehtiin töitä yötä myöten, Laura sanoo.

Talkoissa nojattiin vanhempien ja aviomiesten rius-
kaan apuun. Kiinteistön pihatyöt, kunnossapito ja muu-
tostyöt hoituvat perheiden omin voimin jatkossakin. 
– Ylitalon Arto kyllä epäili, että 14 huoneen talosta ei 
saa päiväkotia. Mutta se oli juuri mitä etsimme, sillä 
nimenomaan haluamme, ettei päiväkoti ole yhtä isoa 
tilaa. Ylitalot ovat olleet erinomaisia, joustavia vuokra-
nantajia, Eerika kehuu.

”henkeen ja vereen karjasiltalainen”
Yrittäjäkolmikosta Eerika muutti Karjasillalle syksyllä. 
Elina on ollut karjasiltalaisia kaksivuotiaasta, lukuun otta-
matta  lyhyttä nuoruuden hairahdusta toisaalle Ouluun.
– Olen henkeen ja vereen karjasiltalainen. Minulle karja-
siltalaisten lasten kasvattaminen on sydämen asia ja 
toimin mielelläni yhteistyössä alueen ihmisten kanssa, 
päiväkotia johtava Elina sanoo.

Päiväkoti on jo viritellyt yhteistyötä asukasyhdistyksen 
Seniorikerhon kanssa. Lasten ja senioreiden yhteisen 

laulutuokion Riihitontussa suunnitellaan esimerkiksi 
yhteistä leivontatuokiota.
– Toisaalta eläkeläiset voisivat jonain päivänä ihan vain 
meidän arkeemme mukaan leikkimään ja askartele-
maan ilman sen suurempia suunnitelmia. Kaikilla lapsilla 
ei ole omia isovanhempia lähellä ja tarinat kiinnostavat 
kovasti, Elina kannustaa.
Päiväkodilla on lupa 45_lle lapselle, mutta käytännössä 
hoitolasten määrä on rajattu nykyiseen 38:aan.
– Halutaan tehdä ennemminkin inhimillisesti tätä työtä 
kuin eurojen ehdoilla, Laura aloittaa.
– Ja käyttää maalaisjärkeä, Eerika täydentää.
– Meillä on omannäköinen, joustava päiväkoti. Toki rutii-
neita täytyy olla, mutta omassa päiväkodissa ei tarvitse 
tehdä asioita niin kuin on aina ennenkin tehty, Elina jatkaa.

artturintien päiväkodin sulkeminen toi 
tarpeen
Yrittäjien lisäksi päiväkoti työllistää kolme henkilöä sekä 
harjoittelijoita. Riihitontun päiväkodille oli selvä tilaus 
olemassa sen jälkeen, kun vuonna 1957 perustettu 
Pelastusarmeijan päiväkoti Artturintiellä sulki ovensa 
sisäilmaongelmien takia 2011. Riihitontun lapset ovat-
kin pääosin Karjasiltalaisia.

Päiväkodin täytyttyä Riihitonttuun jonotetaan. Elina 
laskee, että vuoden aikana yksi lapsista on jäänyt pois 
hänen äitinsä jäätyä kotiin äitiyslomalle. Nyt jonotetaan 
jo vuoden 2015 hoitopaikkoja. Seuraavan kerran vapau-
tuu useampi hoitopaikka kahden vuoden kuluttua, kun 
päiväkodin vanhimmat lapset aloittavat koulunkäynnin.
– Kannattaa kuitenkin kysyä rohkeasti ja ajoissa. Jono-
tusjärjestyksen lisäksi katsomme paikkoja täyttäes-
sämme myös lasten ikää, Laura kannustaa.

Laura Kujala (vas.), 
Elina Hiltunen ja 
Eerika Ehovuo 
toteuttivat unel-
mansa omasta 
päiväkodista.

Juha-Pekka 
Honkanen
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TURVALLISUUTTA KoTEIHIn!
Luuta ovea vasten ei pidä tunkeilijoita 
loitoilla

Miellämme jokainen turvallisuuden tunteen eri tavalla. 
Toinen juttelee empimättä vieraan kanssa, joku ei kulje 
pimeällä. Kalevan jakajan täytyy tuntea olo turvalli-
seksi yöllä, ei kai sitä muuten tekisi.

Tämän päivän ovet ja lukot ovat riittävät turvaamaan 
ulkopuolisten pääsyn sisään. Yli 40 vuotta vanhat 
vastaavat eivät! Monessa karjasiltalaisessa kodissa 
on miltei alkuperäiset lukot, jotka eivät valitettavasti 
anna riittävää suojaa voroja vastaan. Kyllähän uudet 
lukot maksavat, mutta niiden kesto on huonollakin 
ennusteella 25 vuotta.

Pienessä kaupunkilähiössämme on paljon hyviä 
puolia, mutta murtovarkaat löytävät tännekin, kuten 
monessa kodissa vuosittain joudutaan matkoilta pala-
tessa huomaamaan. Miten kodin murtosuojausta voi 
parantaa?

– Varmistu avainmäärästä ja sarjoita tarvittaessa lukot, 
kun ostat asunnon.
– Ovissa tulisi olla takalukittuva lukkorunko: kun painat 
lukon pientä kieltä, isompi ponnahtaa ulos.
– Ovisilmästä näkee kutsumattomat vieraat.
– Ulkovalaistus luo turvallisuutta ja on parhaimmil-
laan kaunis.

– Sopikaa lomareissujen ajalle vahtivuoroista naapu-
reiden kanssa.
– Kun naapuri ei ehdi hätiin, valvontajärjestelmä pelas-
taa: murrot, tulipalot, vesivahingot ja myös hätäpainike.
– Ikkunoiden turvakalvo pysäyttää murtautujan, mutta 
suojaa myös tapaturmissa lasisäleiltä.
– Varmuuslukko estää oven avaamisen, vaikka voro 
olisi päässyt muualta sisälle.

Esittelimme kesäjuhlilla nykyaikaisilla lukitusratkai-
suilla varustetun oven. Asukasyhdistys maksoi yli 1000 
euron arvoisesta ovesta yrityslahjoitusten avulla vain 
hieman yli 100 euroa. Oveen voi tutustua Karjasillan 
asukastuvalla lähivuosien ajan. Sen tarkoitus on tuoda 
tänne ”meijän kylään” helppo tapa tutustua ajantasai-
siin turvallisuustuotteisiin.

Järjestämme asukastuvalla ”Turvapäivän”  tiistaina 
10.12 klo 18.00 alkaen. Tehkää hyvin ja ilmoittautu-
kaa tapahtumaan!

Turvallisin terveisin,

Vilho Hiltunen
Turvasuunnittelija, myyjä
 

Mikään ei hätkähdytä niin kuin rikkoutuneen lasin kilinä. 
Oli kyse vahingosta tai sitten tahallisesta ilkivallasta 
tai murtautumisesta, ikkunalasi on heikoin lenkki kiin-
teistön turvallisuudessa. Onneksi ikkunaturvallisuuden 
voi saada täysin uudelle tasolle helposti ja edullisesti.

Turva- ja sirpalekalvot yleistyvät toimisto- ja liikeik-
kunoiden sekä myös asuintalojen ikkunoiden suojauk-
sessa murroilta, ilkivallalta ja vahingoilta. Turvakalvon 
kustannustehokkaana etuna on, että sen voi asentaa 
jo olemassa olevaan lasipintaan. Noin kuukaudessa 
kalvo laminoituu ikkunan pintaan. Ikkunasta tulee 
joustava ja kestävä kovillekin iskuille. Tuotteella on 
kymmenen vuoden takuu!

”Kilikaliton” ikkuna suojaa murroilta ja sirpaleilta
Olen usein kuullut myös epäilyjä etenkin mitä tulee 

turvakalvojen mahdollisuuksiin ehkäistä murtoja. No, 
turvakalvo ei voi kokonaan estää sinnikästä murto-
miestä  pääsemään sisätiloihin, mutta kyllä laaduk-
kaasti jälkilaminoidun ikkunalasin läpäisy edellyttää 
todella paljon työtä ja vaivaa.  Vahinkovakuutusyhtiöt 

myöntävät hyväksynnät eri murronsuojamateriaaleille. 
Glassgard on hyväksytty tuote!

Ikkunalasia saa hakata esimerkiksi kivellä melkoi-
sella metelillä minuuttikaupalla ja silti se voi pysyä 
säröillä raameissaan. Tämä työläs ajantuhlaaminen 
vaatii melkoista pokkaa paatuneimmallekin rikolliselle. 
Jos ikkunaan on asennettu myös lasinrikkoilmaisin tai 
tärinätunnistin, murtosuojauksesta tulee vieläkin luo-
tettavampi. Sävytetty kalvo suojaa myös yksityisyyttä 
ja auringon paahteelta.

iskunkestävää turvallisuutta ikkunoihin
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iLOQin elektroninen lukitusjärjestelmä 
ratkaisee perinteiset lukitukseen liittyvät 
ongelmat ja nostaa kodin turvallisuuden 
uudelle tasolle. pien- ja omakotitalokäyt-
töön kehitetty iLOQ privus -järjestelmä 
ottaa huomioon näiden kohteiden erityis-
tarpeet. siksi yhä useampi omakotitalo on 
lukittu iLOQin lukoilla.

Järjestelmän suurin etu on se, että avaimen katoami-
nen ei aiheuta ongelmia. 

”Jos esimerkiksi lapsi hukkaa avaimensa, käyttäjä voi 
helposti itse ohjelmoida lukot uudelleen ja näin mitä-
töidä kyseisen avaimen. Mekaanisissa ratkaisuissa 
lukko pitää vaihtaa tai sarjoittaa uudelleen, jos haluaa 
varmistaa, että kotiin ei tule kutsumattomia vieraita. 
Sarjoittaminen on erittäin kallista”, kertoo Suomen 
myyntijohtaja tomi karjalainen iLOQista.
Pääsyoikeudet on helppo ohjelmoida lukkokohtaisesti. 

”Esimerkiksi remonttimiehelle annettavalla avaimella 
pääsee vain niihin tiloihin joihin hänen tarvitsee päästä”, 
havainnollistaa Karjalainen.  

iLOQ Privus -lukitusjärjestelmä käyttää digitaalista 
salausta. Sen kaikki lukot ja avaimet ovat mekaani-
sesti samanlaisia. 

”Sähköiset pääsyoikeudet on vahvasti salattu eikä 
niitä voi kopioida helposti kuten mekaanista avainta, 
vaikka avain eksyisi vääriin käsiin.”

iLOQ-järjestelmän edut on huomattu myös lukkomark-
kinoilla. iLOQ on ottanut muutamassa vuodessa noin 10 
prosentin markkinaosuuden Suomen lukkomarkkinoista.

Yksi avain kaikkiin LukkOihin

iLOQ tekee lukituksen hallinnasta helppoa, ja asukas 
pystyy itse ohjelmoimaan kotiinsa avaimet.

”Käyttäjä tarvitsee vain yhden avaimen kaikkiin lukkoi-
hin, koska tarvittavat lukot ohjelmoidaan hyväksymään 
kyseinen avain. Käyttäjä voi vaikkapa määritellä, että vain 
perheen aikuiset pääsevät autotalliin tai varastoon.”

Avaimen voi ohjelmoida myös useaan iLOQ-lukkoon. 
Saman avaimen voi siis ohjelmoida käymään kodin ja 
mökin oveen, varaston riippulukkoon ja toimistoon.

”Avainniput ovat historiaa. Jos tämä avain hukkuu, 
sen voi nopeasti mitätöidä ja lukot voidaan helposti 
ohjelmoida hyväksymään uusi avain.”

heLppO asentaa Ja kÄYttÄÄ

iLOQ on maailman ensimmäinen ja ainoa elektroni-
nen lukkosylinteri, joka kehittää tarvitsemansa sähkö-
energian avaimen työntöliikkeestä. 

”Standardikokoinen lukkosylinteri voidaan asentaa 
olemassa olevaan lukkorunkoon, ilman hankalia paris-
toja tai kalliita kaapelointeja. Lukkosylinteri kestää 
kovaa kulutusta ja pakkasta.”

Avainten ja lukkojen pääsyoikeudet määritetään ohjel-
mointiavainten avulla. 

”Järjestelmä on tehty mahdollisimman käyttäjäystä-
välliseksi. Ohjelmointiin ei tarvita tietokonetta tai 
ohjelmointilaitetta ja uuden avaimen pystyy lisäämään 
muutamassa sekunnissa. iLOQ Privus -starttipaketin 
mukana on selkeät asennus- ja ohjelmointiohjeet.” 

digitaaLinen Lukitus YLeistYY OmakOtitaLOissa
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Lauluyhtye Puistolan Tädit 
 

Kesäjuhlien arpajaisten pääpalkinnon voittaja Helinä 
Kinnunen. 

Karja
sillan kesäjuhlat kesäjuhlat uumajan puistossa 11.8.2013
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Katutanssit
Karja

sillan kesäjuhlat 

makkarakauppa kävi hyvin!

piknik meininkiä!

katutansseja tanssittiin lauantai-iltana 
asukastuvan edustalla. tilaisuus järjes-
tettiin ”yleisön pyynnöstä”. kohderyh-
mäksi valittiin nuoret ja myös orkesteri 
valittiin tämän kohderyhmän mukaan. 
tapahtumaan osallistui illan mittaan 
100-150 henkeä.  voidaan todeta, että 
emme onnistuneet saamaan tavoitel-
tua nuorisoa paikalle. ehkä tapahtuma-
markkinointi ei ollut onnistunut.

pitäsköhän nuorisolle tarjota uumas-
kin tai hillapuiston festareita seuraa-
vana kesänä?   

illan musiikin tarjoili  tempLe BaLLs 
kokoonpanolla Jiri paavonaho kitara ja 
laulu, santeri sirviö kitara ja tausta-
laulu, Jimi välikangas basso ja tausta-
laulu sekä antti hissa rummut.
puolet oman kylän poikia!
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JÄÄTELÖKAUppA KÄVI HyVIn
KARJASILLALLA OULUN ISOIMMAT TÖTTERÖT?

 
tiistaina 10.12.2013 klo 15.00 Karjasillan asukastuvalla, os. Rehulantie 1
 
Asialistalla alueen toimintaa koskettavat ajankohtaiset asiat mm. alueellisen toimintarahan hakeminen. 
 
Tule samalla kuulemaan millaista kulttuuria Höyhtyän suuralueen asukkaat haluavat asuinalueellaan 
kehittää, miksi ja millä tavoin asukkaat osallistuvat. Terhi Wendelin esittelee pro-gradututkielmaansa. 
 
Suuralueen asukkaat ja toimijat lämpimästi tervetuloa!
 
kokouksessa kahvitarjoilu!

Oulun kaupungin yhteistyöryhmille myöntämää alueellista toimintarahaa vuodelle 2014 haetaan uuden 
käytännön mukaisesti. Kaupunginhallituksen 11.11.13 vahvistaman päätöksen mukaisesti jokainen 
toimija hakee sitä erillisellä hakulomakkeella tapahtumakohtaisesti. Hakuaika on 9.-31.12.2013. Hake-
mukset käsitellään vuoden 2014 ensimmäisessä yhteistyöryhmän kokouksessa, jossa tehdään esityk-
set toimintarahan jakamisesta hakemusten perusteella. 

Lähidemokratiatoimikunta vahvistaa esitykset, jonka jälkeen myönnetty toimintaraha maksetaan 
suoraan hakijan tilille. Toimintarahan saaja raportoi rahan käytöstä tapahtuman/hankkeen päätyttyä. 
Koko toimintaraha jaetaan hakemusten perusteella, eikä sitä ole tämän jälkeen haettavissa vuoden 
2014 aikana. 

Tarkemmat ohjeet sekä rahan haku- ja raportointilomakkeet voi pyytää Kuntalaisvaikuttamisen ja 
yhteisötoiminnan yksiköstä, hakea Oulu10-palvelupisteistä tai tulostaa verkkosivuilta osoitteesta: 
www.ouka.fi/ kuntalaisvaikuttaminen.   

 

Kaikille avoin Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kokous 

Muutos alueellisen toimintarahan haussa
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ILMOITUSAINEISTOA

Karpalotie 20

90820 KELLO

p. 010 2701 300




Karpalotie 20, 90820 KELLO

Avoinna ma-pe klo 9-17
puh. 010 270 1300

www.kellonpuu.com

Laittaisitteko vedoksen sitten sähköpostilla tai faxilla (08 5521 450)

heikki.piippo@kellonpuu.com

Terveisin,

KELLON PUU OY

Heikki Piippo

050-4110110

13.11.2013

Kiitämme 
mainostajia 

ja 
yhteistyö-

kumppanei-
tamme
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Kuokkamies hoitaa kotitalouksien pienet kuin isotkin lumi-
työt, voit tilata vaikka yksittäisen käynnin reilumman lu-
misateen jälkeen. Auraamme pihan, kolaamme kulkutiet, 
harjaamme rappuset ja hiekoitamme. Viemme tarvittaes-
sa lumet pois.
  
Mikäli harkitset remontin tekoa tai suunnittelet ensi ke-
väälle-kesälle pihan kivetystä, salaojitusta ym. niin käy 
sivuillamme katsomassa miten olemme tehneet kyseisiä 
töitä www.kuokkamies.fi. Voit käydä myös katsomassa 
paikanpäällä: Kaukovainionkatu 49, Karjasilta.

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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SISUSTUSALAN

ERIKOISLIIKE

  OULUN SISUSTAJAT
    Paljetie 10, 90140 Oulu p.010-3202300

  Avoinna ma-pe 7-18, La 10-15
www.sisustustalo.net

puheluhinnat: 8,21snt/puh.+5,90-16,90snt/min

Sisustussuunnittelu ja asennuspalvelu!

-Kaakelit

-Laminaatit, parketit

-Tapetit

-Maalit, tasoitteet,       

 liimat, lakat

-Sisustuksen 

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

Kysy etuudestasi, jonka yhteistyömme 
Karjasillan Asukasyhdistyksen kanssa 

tarjoaa sinulle jätteidesi 
asianmukaisesta kuljetuksesta.

www.kempeleenjatekuljetus.� 
Puh. 08 562 0310

Edullista jätehuoltoa 
Karjasillalle

Hyvän ympäristön tekijä

VERHOOMO & OMPELIMO KATARIINA 
 

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

     
  Puh: 045-8517710 

            www.vokatariina.fi 
  info@vokatariina.fi 
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• Alppila • Heinäpää • Herukka • Hintta • Höyhtyä 
• Intiö • Kaijonharju • Karjasilta • Kempele • Kuivasjärvi 
• Kuivasranta • Maikkula • Myllyoja • Mäntylä • Rajakylä
 • Raksila • Talvikangas • Tuira

Uutta 
palvelua
Myllyojan
Salessa!

Siellä missä sinäkin

Salen 
tuote- ja hintatiedot 

osoitteessa

www.foodie.fm

Katso oman Salesi palveluaika: www.arina.fi

Sale on 
lähikaupaksi 
edullinen ja 

pitkään auki!

• Alppila • Heinäpää • Herukka • Hintta • Höyhtyä 

Parhaat hyödyt 

Arinan omistajalle: 
(keskimäärin/kotitalous)

Edullinen ruoka -------  125 €

Ostoedut 
S-Etukortilla

 -----------  39 €

Bonus ja 
maksutapaetu 

-------- 190 €

Maksuttomat 

pankkipalvelut  -
------- 64 €

Muut hyödyt 
(mm. Yhteishyvä-lehti)  

--------  13 €

VUODESSA YHTEENSÄ           

   = 431€
Lähde: S-ryhmän  

asiakas omistaja- ja  

asiakas  rekisteri sekä  

Osuuskauppa Arinan 

tilastot 2012

•Helppo 
•Nopea

•Lähellä sinua

SALE RAKSILA

24h

Sale - edullinen
lähikauppa!



36 

• 
• 

• 


