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VUODEN 2021 aikana olemme saaneet seurata paitsi 
vuodenaikojen vaihtelua, myös pandemian vaiheiden 
kehittymistä. Alkuvuoden tiukkojen rajoitusten ja 
suositusten jälkeen on vaiheittain päästy suht’ katta-
van rokoteasteen avulla vapaampaan yhteiskuntaan. 
Rajoitus- ja suositustasoilla on ollut vaikutuksensa 
myös asukasyhdistyksemme toimintaan. 

RAKSILASSA asustaa ihmisiä, joilla on tiivis yli suku-
polvien kantava elämänhistoria alueella. Toisaalta on 
myös meitä, joilla tuntuma ja siteet Raksilaan ovat 
syntyneet enintään muutaman vuoden asumisen 
aika na. Olipa oma raksilahistoriamme pitkä tai lyhyt, 
tarinat alueen menneiltä vuosilta kiinnostavat nyt ja 
tulevaisuudessa. Koko Raksilan kattava ensimmäinen 
virallinen asemakaava vahvistettiin 1923, josta olem-
me ottaneet kiinnekohdan työryhmälle, jolla aletaan 
valmistella Raksila 100 v -juhlavuotta 2023. Olemme 
alkaneet kerätä ikäihmisten muisteluita heidän 
lapsuutensa ja nuoruutensa ajoista Raksilassa. Tässä 
lehdessä tarjoamme muutamia ennakkomaistiaisia; 
laajempi kokoelma tarinoita on tavoitteena koota 
Raksila 100 v -julkaisuun.

ASUKASYHDISTYKSEN toiminta jatkuu totutun run- 
gon pohjalta: nykyisen hallituksen aikaa vie alku-
vuonna 2022 vuosikokouksen valmistelu ja päät-
tyneen vuoden toiminnan raportointi kaupungin 
yhteisötoiminnalle. Uusi hallitus lähtee toteuttamaan 
toimintaa, jonka alustava aikataulutus on esitetty 
tämän lehden takakannessa.

YHDISTYKSEN toimintaa pyörittää pieni joukko ak-
tiivisia jäseniä. Motivaationamme on yhteisten etujen 
ajamisen tärkeys sekä yhteisöllisen toiminnan järjes-
täminen alueen viihtyvyyden lisäämiseksi. Toivomme 
kaikki, että toimintaan saataisiin mukaan muitakin. 
Mukana olo ei tarkoita sitä, että pitää vuosi kokouk-
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EDESSÄSI on tuhti paketti raksilalaista yh-
teistyötä ja yhdessä tekemisen iloa. Lämmin 
kiitos kaikille lehden tekoon osallistuneille!
 Lehti on katsaus menneeseen Raksila- 
vuoteen, ja sivuilta löytyy myös nykyisyyden  
analysointia, menneiden muistelua ja tule-

sessa sitoutua muodollisesti hallitukseen ja sen ko-
kouksiin. Osallistua voi erilaisen toiminnan ideointiin 
ja toteutukseen omien mahdollisuuksiensa mukaan. 
Mukaan voi tulla vaikka tutustumaan muihin mu-
kanaolijoihin ja ottamaan selvää, mitä tapahtuu. 
Yhteyttä voi ottaa myös yhdistyksen sähköpostin tai 
some-kanavien kautta.

VUONNA 2022 ei enää jaeta joka talouteen tiedotteita 
tapahtumista. Näin pyrimme säästämään kustan-
nuksissa ja välttämään turhaa paperijätettä. Niille, 
jotka tarvitsevat, paperinen tiedote toimitetaan. 
Tarkempia tietoja löytyy lehden takakannesta.

Rauhaisaa joulunaikaa ja kaikin puolin 
ilahduttavaa uutta vuotta!

RAKSILAN ASUKASYHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA

HEIKKI PUDAS

vaisuuden näkymiä. Asukasyhdistykseem-
me kuuluu noin 1 500 erilaista persoonaa 
– vuosittainen lehtemme on erinomainen 
paikka tutustua myös osaan heistä!

PÄÄTOIMITTAJA 

KAISA PUDAS

PÄÄTOIMITTAJALTA
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Raksilan vuosi 2020–2021 

TEKSTI: KAISA PUDAS, HEIKKI PUDAS JA HANNA KOPSALA KUVAT: KAISA PUDAS

vuosikausien ajan sahattu pieni kuusi, 
kunnes Olli ehdotti tuojille – liekö olleet 
kaupungin palkkalistoilla – että laitta-
vat siihen kuusen kasvamaan. Niin teh-
tiin ja komeaksi kuusi onkin ehtinyt vuo-
sien saatossa kasvaa.
 Kuusi on aiemminkin ollut joulun 
aikaan valaistu. Valot kuitenkin asuk-
kaiden harmiksi varastettiin muutaman 
kerran tai ainakin katkottiin valojen joh-
to, muistelee Olli. Johto vedettiinkin lopul-
ta niin korkealle, etteivät siihen enää tu-
holaiset yltäneet. Aluksi sähköt otettiin 
valoihin Puistikkokatu 12:n kulmalla ole-
vasta sähkökaapista; viime talvena ne ve-
dettiin ensimmäisen kerran rakennuksen 
pihamökin seinästä. Kuusen uudet valot 
päätettiin jättää alkuvuodesta paikoilleen, 
ja iloksemme ne säästyivät ilkivallalta.
 Tänä vuonna kuusen valot sytytettiin 
jälleen yhteisissä joulunajan avajaisissa.

VUOSIKOKOUS

Asukasyhdistyksen vuosikokous järjes-
tettiin 30.3.2021 Google Meets -etä ko-
kouk sena. Paikalla oli yhdeksän jäsentä. 
Kokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätök-
sen ja myönsi vastuuvapauden hallituk-
selle ja muille tilivelvollisille sekä vahvis-
ti toimintasuunnitelman ja tulo- ja me-
noarvion vuodelle 2021.
 Vuosikokous valitsi yksimielisesti 
Heikki Pudaksen jatkamaan asukasyh-
distyksen puheenjohtajana. Hallituksen 
jäseniksi valittiin jatkamaan Ritva Ilonen 
ja Veikka Niskakangas sekä varajäseninä 
Jetta Huttunen ja Henna Raitala. Uutena 
jäsenenä hallitukseen valittiin Jari-Pekka 
Aarrekivi. Erovuorossa olevat hallituk-
sen varsinaiset jäsenet Hanna Kopsala, 
Joel Lehtelä ja Heikki Pudas valittiin jat-
kamaan hallituksessa. Tilintarkastajiksi 
valittiin Helena Mäkelä ja Kaisu Runde-

lin sekä heidän varahenkilöikseen Paula 
Pyykkönen ja Tanja Torvikoski.

SIIVOUSPÄIVÄT 11.5. JA 19.10.2021

Raksilan perinteiset siivouspäivät ovat 
joka vuosi kovasti odotettuja tapahtumia. 
Pihat siivottiin tänä vuonna talven jäljil-
tä äitienpäivän jälkeen toukokuussa; syys-
siivous järjestettiin ennen talven tuloa lo-
kakuussa. Siivouspäivinä lavat olivat jäl-
leen paikalla aamusta iltaan, joten puu-
tarharoskan vieminen saatiin porrastet-
tua ja turvavälit oli helppo pitää.
 Siivoajia oli keväällä ennätysmäärä, 
liekö syynä kaunis keväinen ilma vai se, 
että naapurukset olivat joutuneet jo vuo-
den päivät koronarajoitusten vuoksi pi-
tämään etäisyyksiä toisistaan? Tarjoilu-
pisteen äärellä riitti juteltavaa ja kahvi-, 
tee- ja mehutarjoilu Kreeman voisilmäpu-
lineen teki kauppaansa – samoin siivous-
makkarat, jotka kevään siivouspäivänä 
loppuivat jopa kesken.
 Syksyn siivouspäivänä makkarapai-
kalta sai ostaa mukaansa partiolaisten 
adventtikalenterin tai syyssatoa, hunajaa 
ja porkkanoita. Karjakadulle oli syksyl-
lä järjestetty myös Kiertokaaren keräys-
piste, jonne oli mahdollista kärrätä ilmai-
seksi kodin vaarallisia jätteitä. Syksyn sii-
vouspäivä sattui oikein kreivin aikaan: heti 
seuraavana yönä alkoi lumisade ja aamul-
la koko Raksilaa peitti ohut lumikerros.
 Kiitos hallituksellemme ja avusta-
jille jälleen mukavista ja tarpeellisista 
tapahtumista!

JOULUN AJAN AVAUS  

JA KUUSEN VALOT

Vuonna 2020 Raksilan asukasyhdistys 
toivotti kaikille hyvää joulua videoter-
vehdyksellä, joka on edelleen ladattavis-
sa asukasyhdistyksen kotisivuilta. Videon 
tekemiseen osallistui suuri joukko raksi-
lalaisia. Lämmin kiitos kaikille osallistu-
jille! Oulun kaupungin kuntalaisvaikutta-

minen ja yhteisötoiminta tukivat videon 
tekemistä.
 Koronarajoituksista johtuen perin-
teisten jouluglögien sijasta asukasyhdis-
tys järjesti jouluajan avajaiset livelähe-
tyksenä Facebookissa. Joulutervehdyksen 
lisäksi lähetyksessä jaettiin Raksila-mu-
ki numero 32, Teuvo Pakkalan koulun 
tiernapojat esiintyivät ja lopuksi, joulu-

laulun kaikuessa, uudet jouluvalot syty-
tettiin Puistikkokadun ja Puutarhakadun 
kulmauksessa olevaan komeaan kuuseen. 
Valot ilahduttivat raksilalaisia ja Raksi-
lan ohikulkijoita aina helmikuun ensim-
mäiseen päivään saakka.
 Raksilan pitkäaikainen asukas Olavi 
Niemi tietää kertoa, että nykyisen jou-
lukuusemme paikalle tuotiin aikoinaan 

VUODEN AIKANA TAPAHTUNUTTA

Tänä vuonna Turvallinen koulutie -tempaukselle oli 

elokuussa koulujen alkaessa todella tarvetta, sillä uusi 

lukio avasi ovensa ja Maikkulan baanan rakennustöiden 

viimeistely oli vielä kesken ensimmäisinä koulupäivinä. 

Asukasyhdistyksen hallitus sai joulun 2020 alla kuuseen valot monen vuoden tauon jälkeen.

LEHDESTÄ LEHTEEN

Kevään ja syksyn siivoustalkoissa lavat täyttyivät ja talkootarjoilut tekivät kauppansa. 

Syksyllä mukana oli myös Oulun Kiertokaaren järjestämä vaarallisten jätteiden keräys.
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KESÄKAHVILA

Viime kesänä saimme nauttia Lippo Ju-
niorit ry:n ylläpitämästä Puistikkoka-
dun kesäkahvilasta. Kahvila levittäytyi 
Lippo Junioreiden toimistosta eli Impo-
lan kaupasta puistopationa Puistikkoka-
dun lehmusten varjoon. Puutarhakahvi-
la toi alueellemme kaivattua toimintaa ja 
työllisti 10 nuorta Oulun kaupungin ja OP 
Oulun kesätyöseteleiden avulla. Kahvilan 
tuotolla tuettiin Lippo Junioreiden työtä. 
Kahvila toimi myös viirityöpajana Raksi-
lan kesäjuhlien alla. Impolan kaupan ik-
kunoissa on edelleen nähtävillä vanhojen 
Raksila-kuvien näyttely.

TURVALLINEN KOULUTIE

Asukasyhdistyksen aktiivit järjestivät 
jälleen Turvallinen koulutie -tempauk-
sen turvaamaan alakoululaisten koulu-
tietä syksyn ensimmäisinä koulupäivi-
nä. Koulujen alkaessa Teuvo Pakkalan 
kadulla kävikin vilske, sillä Teuvo Pak-
kalan koulun vieressä avasi ovensa myös 
vasta remontoitu, 900 oppilaan Raksilan 
suurlukio. Lukiossa toimintansa aloitti-
vat Merikosken lukio ja Lyseon lukio. Me-
rikoski siirtyi tiloihin kokonaan ja Lyseo 
oman peruskorjauksensa ajaksi, suunni-
telman mukaan vuoteen 2023, jolloin ti-
loihin on siirtymässä Pateniemen lukio.

RAKSILAN KESÄJUHLA  

LAUANTAINA 14.8.2021

Raksilan kesäjuhla pystyttiin taas järjes-
tämään perinteisesti koulunaloitusviikon 

lauantaina Raksilan puistoalueella. Juh-
latapahtuman aikana koettiin lähes koko 
vuoden sääkirjo auringonpaisteineen, ve-
sisateineen ja kunnon raekuuroineen. 
Paikalla kävi arviolta noin 200 juhlijaa.
 Perinteisen lohikeiton lisäksi oli tar-
jolla kasvisvaihtoehto, tällä kertaa Oulun 
Palvelualan Opiston valmistamana, ries-
kan sekä kahvin tai pillimehun kera. Oh-
jelmassa oli musiikkia paikallisin voimin 
Salaoja-yhtyeen ja Joakim Oinaksen esit-
täminä. Tähtisirkuksen ”Kuin koira ve-
räjästä” -esitys viihdytti perheiden pie-
nimpiä ja vähän isompiakin. Paikalla oli 
myös LähiTapiolan ja Temrexin palotur-
vallisuuteen liittyvää neuvontaa ja palo-
sammuttimien tarkastusta ja testausta. 
Lisäksi puistoalueella oli pop-up-myyjiä.
 
PANEELIKESKUSTELU

Kesäjuhlien yhteydessä järjestettiin rei-
lun tunnin mittainen keskustelutilaisuus, 
jossa Raksilan asukkailla oli tilaisuus 
kuulla, miten ympäristössämme käynnis-
sä olevien merkittävien hankkeiden edus-
tajat näkevät Raksilan sekä hankkeiden 
vaikutuksen Raksilan elämään. Hallitus 
kutsui paneelikeskusteluun Oulun kau-
pungin, Oulun Yliopiston, Arinan, Kes-
kon ja Senaatin Asema-alueet Oy:n.
  Keskustelun vetäjänä toimi asukasyh-
distyksen puheenjohtaja Heikki Pudas, 
panelisteina Oulun kaupungin asema-
kaavapäällikkö Kari Nykänen, Oulun Yli-
opiston viestintäjohtaja Marja Jokinen, 
Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola 

sekä Keskon Pohjois-Suomen aluejohta-
ja Jari Saarinen. Senaatin Asema-alueet 
Oyn edustaja joutui perumaan osallistu-
misensa viime hetkellä.
  Yliopistokampus- ja Market-alue-
hankkeen edustajat korostivat hankkeen 
olevan heille tärkeä investointi tulevai-
suuteen. He myös kertoivat ymmärtä-
vänsä raksilalaisten huolen liikennejär-
jestelyistä. Kysymyksiin ”mitä raksilalai-
set tästä hyötyvät” ja ”miten raksilalai-
set huomioidaan”, ei selkeitä vastauksia 
kuultu, vaikkakin panelistit vakuuttivat 
kuuntelevansa kaikkia ja huolehtivansa, 
että kuulemisissa esille tuodut asiat ote-
taan huomioon. Investointipäätökset teh-
dään taloudellisten perusteiden pohjalta.
  Kriittisenä kommenttina yleisöstä esi-
tettiin mediassa esitetyn wau-arkkiteh-
tuurin olevan ristiriidassa nykyisen kes-
tävän kehityksen ja hiilineutraaliustavoit-
teiden kanssa. Positiivisena mielipiteenä 
tuotiin esille Raksilan voimakkaampi lin-
kittyminen keskustaan ja kehityksen tuo-
ma positiivinen ilme koko alueelle. Todet-
tiin myös, että asemanseudun kehittämi-
nen nähdään vetovoiman ja käytännön 
elämän suhteen tärkeimpänä hankkeena.
 Paikalla oli säätilaan nähden kohtalai-
nen yleisö. Lisäksi FB-livetapahtumaa seu-
rattiin kotikatsomoissa. Video on edelleen 
katsottavissa asukasyhdistyksen Facebook- 
sivulla.

LIIKUNTA- JA VAPAA-AJANVUOROT  

TEUVO PAKKALAN KOULULLA

Raksilan asukasyhdistyksen lasten lii-
kuntavuoro kokoontui koronarajoitusten 
poistuttua jälleen Teuvo Pakkalan kou-
lun liikuntasalissa lauantaisin klo 15–
16. Lasten toiveissa on useimmiten ollut 
temppuradalla touhuaminen ja pallope-
lit. Vuorolla on ollut kävijöitä taaperoista 
koululaisiin, ja vuoron valvojina ovat toi-
mineet lasten vanhemmat. 
 Vapaa-ajan vuorot jatkuvat koululla 
vuonna 2022. Vapaamuotoiselle ja mak-
suttomalle liikuntavuorolle ovat terve-
tulleita kaikki raksilalaiset lapset. Myös 
aikuisille on varattu vapaa-ajan vuoro 
koululle. Vuoroa voidaan käyttää osal-
listujien toiveen mukaisesti kuntoiluun 
tai muuhun vapaa-ajan toimintaan.
 Tule mukaan yhdistyksen vapaa-ajan 
toimintaan ja samalla tutustumaan toi-
siin raksilalaisiin! Lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen vapaa-ajan toimintaan: 
040 563 6848 / Hanna. ■

Kesäjuhlan musiikista vastasivat Joakim Oinas ja Salaoja-yhtye.

LähiTapiola ja Temrex tarjosivat paloturvallisuusasiaa ja Tähtisirkus esityksen Kuin koira veräjästä.

Lohisopan lisäksi oli pop-up-myyntipisteitä. Päivän päätti paneelikeskustelu ajankohtaisista kaava-asioista. Lasten liikuntavuorolla on tehty temppuratoja.
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P uu-Raksilan asemakaava on 
viivästynyt ainakin kahdella 
vuodella. Asemakaavan val-
misteluaineistoa oli tarkoitus 

esitellä jo alkuvuodesta 2020. Viivästy-
miseen on vaikuttanut meneillään oleva 
voimakas rakentamisbuumi ja kaavoituk-
sen henkilöstöresurssit. Lisäksi raken-
nushistoriaselvitys on vienyt arvioitua 
enemmän aikaa suuren lähtötietomate-
riaalin läpikäynnin takia. 
 Osia rakennushistoria-, hulevesi- ja lii-
kenneselvityksistä sekä puustokartoitus 
kuitenkin esiteltiin kesäkuussa järjeste-
tyssä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa. 
Kaavatyö jatkuu asemakaavan muutos-
luonnoksen valmistelulla, jonka aikana 
on tarkoitus järjestää asukastyöpaja.

RAKENNUSHISTORIASELVITYS ON 

TUOTTANUT JO MIELENKIINTOISTA 

TIETOA ALUEEN SYNTYHISTORIASTA

Rakennushistoriaselvityksestä saatiin jo 
kiinnostavia tietoja alueen syntyvaiheis-
ta. Ensimmäinen rakennuslupa nykyi-
sen Puu-Raksilan alueelle on myönnet-
ty vuonna 1927. Tämä rakennus on jäänyt 
sittemmin Kainuuntien alle. Vuonna 1928 
myönnettiin rakennusluvat jo kahdek-
salle rakennukselle, joista kuusi on säi ly-
nyt alueella. Rakentaminen alkoi silloisen 
Siltakadun ja Syrjäkadun muodostamas-
ta alueen etelänurkasta. Tällä alueella on 
myös muutamia Terijoelta tuotuja talojen 
runkoja. 
 Erityisen runsaasti rakennuslupia 
myönnettiin vuosina 1938 ja 1939. Väli-
rauhaan mennessä alue tulikin jo lähes 
täyteen rakennetuksi. Vain Puistikko-
kadun varren tontit jäivät rakennetta-

vaksi suurelta osin vasta sodan jälkeen. 
Nuorimmat alkuperäisistä rakennuksis-
ta löytyvätkin Puistikkokadun varrelta. 
Viimeinen alkuperäisistä rakennusluvis-
ta on myönnetty vuonna 1954. 
 Alkuperäisessä asemakaavassa alueel-
le toivottiin pareittain yhteen rakennet-
tuja rakennuksia. Vaikka yhteen raken-
tamista suosittiin hieman korkeammal-
la rakennusoikeudella, kaikki rakennuk-
set toteutuivat erillistaloina. Rakennus-
määräyksillä säädeltiin kuitenkin hyvin 
tarkasti rakennusten muotoja ja raken-
nusten välisiä välimatkoja. 
 Hyvin suuri osa rakennuksista on syn-
tynyt ”grynderien” toimesta. Alueella hy-
vin toimelias grynderi oli Iivari Salmi-
nen, joka on ollut varmasti ainakin 19 

tontin ensimmäinen vuokramies. Hän on 
rakennuttanut talon ja myynyt sen nyky-
grynderien tapaan joko suunnitteluvai-
heessa, rakennusvaiheessa tai valmii-
na. Asuntoja on myyty niin ikään nyky-
tapaan sekä yksittäisinä asuntoina että 
kokonaisina taloina yhdelle talonomis-
tajalle. Gryndaamisen lisäksi Salminen 
on myös urakoinut taloja muille alueel-
ta tontin vuokranneille. 
 Iivari Salmisen ”hovisuunnittelijana”  
toimi rakennusmestari Kyösti Kunnas, 
jonka päätoimi oli Oulun kaupungilla. 
Kunnas on suunnitellut alueelle kaikkiaan 
nelisenkymmentä taloa, joista on jäljellä 
vielä 35 taloa. Kaikkiaan valtaosa taloista 
on kaupungin palveluksessa olleiden ra-
kennusmestarien ja arkkitehtien iltatöi-

Puu-Raksilan 
asemakaavan selvityksistä 

alustavia tietoja
TEKSTI: TIMO TAKALA

Rakennusten mittasuhteet oli määrätty hyvin tarkasti alkuperäisissä rakennusmääräyksissä. 

Jalkakäytävät poistuivat vuonna 1981 Puutarhakadulta ja Karjakadulta, jolloin siihen saakka 

hiekkapintaiset kadut saivat asfalttipäällysteen. Kuvassa Puutarhakatu 1970-luvun lopulla, 

kuva Timo Takala.

RAKSILAN KAAVOITUS

nään piirtämiä. Kunnaksen ohella Johan 
W. Miesmaa ja Arvo Koskipaasi ovat piir-
täneet useita rakennuksia alueelle. 
 Tiukoista rakennusohjeista, toime-
liaista gryndereistä ja työtovereista muo-
dostuneesta suunnittelijajoukosta johtu-
en alueen rakennuskanta on hyvin yhte-
näistä ja samankaltaiset perusratkaisut 
toistuvat alueella suunnittelijasta riippu-
matta. Kyse oli toki tuon ajan tyypillisis-
tä asuintaloista, vastaavia on rakennet-
tu eri puolille Oulua ja Suomea. 
 Pienempien talojen yleisimmäksi tyy-
piksi muodostui neljän huoneen ja keit-
tiön rivitalo, josta oli myös suurempi kuu-
den asunnon L-muotoinen versio. Pien-
kerrostaloistakin melko suuri osa on 
kahta alueella toistuvaa tyyppiversiota, 
joita ovat kahdeksan asunnon neliöpoh-
jainen talo ja L-mallinen 12 asunnon talo. 

LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTIONGELMIEN 

RATKAISUT VIELÄ ETSINNÄSSÄ

Kesäkuuhun mennessä oli tehty lähin-
nä liikenteen perusselvityksiä. Läpiajo-
liikenteen haittojen vähentämiseksi oli 
alustavasti tutkittu mahdollisia katuver-
kon muutoksia, autoliikenteen katkai-
semista Tehtaankadulta ja uuden kadun 
avaamista Syrjäkadulta Puistikkokadul-
le. Mikään näistä ratkaisuista ei kuiten-
kaan ole ongelmaton. 30 km/h aluerajoi-
tus aiotaan esittää ulotettavaksi koske-
maan myös Teuvo Pakkalan katua. Hule-
vesisuunnitelmassa esitetyt vihertaskut 
ovat varsinaisen tehtävänsä lisäksi myös 
osa liikennesuunnitelmaa nopeuksia hil-
litsevinä kavennuksina.
 Pysäköintitutkimusta ei ole voitu teh-
dä, koska pysäköintitilanne on ollut pan-

Kaavakuva hulevesiä viivyttävästä ja ajonopeuksia hidastavasta sinivihertaskusta, piirros Ramboll Finland Oy.

demiatilanteen ja yhden koulurakennuk-
sen remontin takia hyvin poikkeukselli-
nen. Alueen pysäköintiongelmien sanot-
tiin kuitenkin olevan ennestään hyvin 
kaupungin tiedossa. Pysäköintirajoituk-
set ja muut pysäköintiongelman ratkai-
sukeinot olivat vasta harkittavana.

HULEVESIEN HALLINTAAN ESITETÄÄN 

KADUILLE RAKENNETTAVIA 

SINIVIHERTASKUJA

Puu-Raksilan kadut on rakennettu ja niiden  
hulevesiverkosto mitoitettu 1980-luvun 
alussa sen ajan käytäntöjen mukaisesti, 
jolloin alueelle tuleva hulevesi pääasias-
sa imeytyi tonteilla ja katujen viherkais-
toilla alueen hyvin läpäisevään hiekka-
maahan. Kadut viettävät Kaupungin ojaa 
kohti hyvin pienellä pituuskaltevuudella 
ja hulevesikaivoja on harvassa. 
 Kuluneiden neljän vuosikymmenen  
aikana tonteille on lisätty kovia pintoja ja 
kiinteistöjä on liittynyt kadun hulevesi-
verkostoon, minkä seurauksena katujen 
hulevesiverkosto on osoittautunut riittä-
mättömäksi. On syntynyt paikallisia hu-

levesitulvia, jotka ovat uhanneet jo joi-
denkin talojen rakenteita. Ilmastonmuu-
toksen takia lisääntyvien rankkasateiden 
myötä tilanne ei tule parantumaan ilman 
toimenpiteitä.
 Selvityksen mukaan alueen hulevesi-
verkosto on puutteellinen ja kapasiteetil-
taan pieni. Lähtökohdaksi on kuitenkin 
otettu, että alueelle ei olla toteuttamassa 
lähiaikoina kokonaisvaltaista katu sa nee-
rausta, eikä myöskään hulevesiverkoston 
erillistä saneerausta. Ratkaisuksi huleve-
sihaasteisiin esitetään kaduille toteutet-
tavia sinivihertaskuja. 
 Sinivihertaskun kohdalla katu kapeni-
si nykyisestä kuudesta metristä neljään 
metriin ja samalla se hidastaisi myös 
ajonopeuksia ja ohjaisi pysäköintiä ka-
duilla. Siniviherpainanne lisää katuvi-
heralueiden luonnon monimuotoisuutta, 
kun sinivihertaskun kasvilajisto on run-
saampi kuin tavanomaisen viherkaistan. 
Sinivihertaskun toteutuksessa huomi-
oidaan läheisten rakennusten kuivatus 
eristämällä rakenne vettä läpäisemättö-
mällä rakenteella. ■

HULEVESIVIEMÄRI
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YLIVUOTOKAIVO KUPUKANNELLA

Lisätietoa ja kuvia kaavoituksesta ja asukaskyselyn tuloksista 
löytyy Oulun kaupungin alunperin julkaisemasta esityksestä:

raksila.fi/ouka2021/asukaskysely-keskustelutilaisuus.pdf

Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n rakennushistoriaselvitys; 
Puu-Raksilan rakennuslupien myöntämisvuodet, rakennusten 
alkuperäiset suunnittelijat ja rakennustyypit: 

raksila.fi/ouka2021/puu-raksila-rhs.pdf

Puu-Raksila, asemakaavan muutos, kaavatunnus 564-2425, 
kaupungin muistio tiedotus- ja keskustelutilaisuudesta 9.6.2021:

raksila.fi/ouka2021/puu-raksila-6-2021-muistio.pdf

QR-KOODILLA 

PÄÄSEE KANSIOON 

RAKSILA.FI/OUKA2021, 

JOSTA VOI AVATA 

TAI LADATA 

OHEISET PDF:T.
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T uoreen leivän tuoksu leijailee 
leipomo-konditoria Kreeman 
tiloissa. Ennen sotia Puistik-
kokadun ja Syrjäkadun kul-

massa olleessa Oulun Osuuskaupassa 
myynnissä ollut ruisleipä hulikakku eli 
”hålkaka” on juuri tullut uunista. Perin-
neleipä palasi myyntiin Kreeman valikoi-
miin viime keväänä. Puutarhakatu 14:ssä 
asuneen leipurimestari Armas Kinnusen 
kehittämä leipä oli raksilalaisten suosiossa 
vuosikymmeniä, kunnes leipomoyhdisty-
misten myötä sen tuotanto päättyi.
 Alun perin leipää valmistettiin Ka-
karavaarassa Osulan leipomossa Pakka-
huoneenkadun ja Kansankadun kulmassa 
olevan kiinteistön sisäpihalla. Hulikakku 
oli ensimmäinen koneellisesti valmistet-
tu leipä. Nykyisin paikalla on leivän ni-
mestä muistuttava asunto-osakeyhtiö.
 Kreemassa leipää valmistetaan puh-
taasti käsityönä perinteistä reseptiä kun-
nioittaen ja mukaillen. Pääasiassa ruis-
jauhoista valmistettavan leivän valmistus 
alkaa aina edellisenä iltana, kun leivän 

nykyistä juurta herätellään ja siitä val-
mistetaan taikina. Kreemassa hulikakkua 
myydään keskiviikkoisin ja perjantaisin ja 
sitä voi tilata ennakkoon. Idea hulikakun 
valmistukseen syntyi yhteistyössä myös 
Raksilassa toimistoaan pitävän Oulun 
Lippo Juniorien kanssa.
 – Yhdestä taikinasta tulee neljä leipää, 
jotka taas voidaan jakaa kuuteen osaan. 
Valmistus tapahtuu aina seuraavana aamu-
na siten, että taikinaa paistetaan ensin 
kymmenen minuuttia 250 asteessa aluksi 
höyrystäen, jotta leivän kuoresta tulee 
rapea. Sen jälkeen lämpöä lasketaan 175 as-
teeseen, välissä jälleen höyrystäen. Yhteen-
sä paistoaika on 20 minuuttia, Kreeman 
leipuri-kondiittori Kiia Karppinen kertoo.
 Leipomo-konditoria Kreema sai alkun-
sa Raksilassa Syrjäkadun ja Kainuuntien 
kulmassa vuonna 2016, kun Kati Sihvo-
nen perusti yritystoiminnan vanhem-
piensa aiemman liikepaikan tilalle. Noin 
vuosi tästä mukaan omistajaksi tuli myös 
hänen siskonsa Mari Sihvonen, joka palasi 
Ouluun asuttuaan Thaimaassa.

 – Siinä missä nyt on pullia, korjattiin 
ennen hampaita. Isä oli tilassa hammas-
lääkäri ja äidilläni oli fysioterapian puoli. 
Kun kiinteistössä sattui vesivahinko, tuli 
muutos vähän aikaisemmin kuin suun-
niteltiin. Kun vanhemmat aikoivat tehdä 
liikkeitä oman yritystoiminnan suhteen, 
ehdottivat he liiketilan pitämistä itsellä, 
yrittäjistä Kati Sihvonen kertaa Kreeman 
alkua.
 Liiketila saneerattiin leipomo-kon-
ditoriatoimintaa varten ja siihen tuli 
myös oheen kahvilatoimintaa. Yrittäjä-
siskoksilla on Kreeman lisäksi pyöritet-
tävänään Robert’s Coffee -kahvila Oulun 
ydin  keskustassa.
 – Kakut tulevat sinne Kreemasta, mut-
ta muuta yhteistä tarttumapintaa liikkei-
den välillä ei juuri ole. Kreeman idea on, 
että se ei ole massatuotantoa ja nämä lii-
ketilat Raksilassa riittävät siihen. Pääpai-
no on kakuissa sekä muissa, niin makeis-
sa kuin suolaisissa leivonnaisissa, ja niistä 
liikevaihtomme pääasiassa koostuu, Sih-
vonen kommentoi.

TEKSTI JA KUVAT: JARI-PEKKA AARREKIVI

Hulikakku maistuu 
jälleen Raksilassa

Kreemassa työskentelee Kati Sihvosen ja hänen siskonsa lisäksi kaksi täysipäiväistä leipuria.

YRITTÄJÄNÄ RAKSILASSA

Leipomo-konditoria Kreema on hyvällä paikalla ja sinne on helppo tulla. Hulikakku leivotaan käsityönä; juureen tehty taikina valmistetaan 

edellisenä iltana, ja seuraavana aamuna leivotaan leivät.

UUSI KOULU TOI UUSIA ASIAKKAITA

Raksilaan avattu uusi lukio on näkynyt 
Kreeman asiakasvirrassa positiivisella ta-
valla. Nuoria on käynyt päivisin aikaisem-
paa enemmän – osa myös opiskelemassa 
kahvilan puolen tiloissa.
 – Tämä on tässä mukavalla paikalla ja 
meille on helppo tulla. Meillä on paljon 
asiakkaita omalta alueelta ja vakioasiak-
kaita myös tästä talosta. Paljon ihmiset 
hakevat tuotteita ja kahvia myös mukaan, 
leipuri-kondiittori Karppinen sanoo.
 Kreeman tilauslistat kakuista ja muis-
ta tuotteista täyttyvät yleensä nopeasti 
pitkälle ennakkoon. Yritys valmistaa ka-
kut ja muut konditoriatuotteet asiakkaan 
toiveiden mukaisesti. Raksilan kulmilla 
olevasta liiketilasta on näppärä noutaa 
tuotteita mukaan.
 – Tilauksia teemme pitkin viikkoa, 
mutta ne painottuvat viikonlopuille. Nor-
maaliviikonloppu täyttyy aika nopeasti, 
eli ajoissa kannattaa olla liikkeellä. Totta 
kai tekisi mieli ottaa aina kaikki tilaukset 

vastaan, itsekin Raksilan kasvatti Sihvo-
nen naurahtaa.
 Korona-aika koetteli lomautuksin kah- 
vilatoimintaa, mutta tilauksia se ei kes-
keyttänyt – lähinnä päinvastoin. Koro-
najaksolla Kreemassa kahdestaan töissä 
olleet siskokset alkoivat miettiä myös 
tulevaisuutta.
 – Koronarajoitusten aikana ajattelim-
me, että ehdimme tehdä tuotekehittelyä, 
mutta emme ehtineet tehdä mitään muuta 
kuin tilauskakkuja koko se aika! Ihanaa, 

että ihmiset juhlistivat kotona – pieniä 
kakkuja meni paljon, Sihvonen kertoo.
 Toiminnan suosion takana ovat var-
masti toimivan asiakaspalvelun lisäksi 
yksilöidyt tuotteet toiveiden mukaisesti 
aina pikkuleivistä voileipäkakkuihin. 
Kreema työllistää täysipäiväisesti kolme 
työntekijää.
 – Kaksi täysipäiväistä leipuria ja me 
siskoni Marin kanssa vuorottelemme. Se 
hyvä puoli tässä on, että koska olemme 
sen verran pieni, pystymme reagoimaan 
trendijuttuihin ja mukautumaan asiak-
kaiden toiveisiin. Käytännössä jokainen 
kakku on juuri asiakkaalle suunniteltu, 
Sihvonen kuvaa.
 Raksilassa Puutarhakadulla lapsuu-
tensa asunut Kati muistaa Karjakadulla 
sijainneen Oulun Leivän leipomon.
 – Bebe-leivoksia sieltä lapsena haettiin, 
Sihvonen hymyilee.
 Leipomoperinne hulikakkuineen jat-
kuu Raksilassa vahvana uuden sukupol-
ven yrittäjien voimin. ■

Siinä missä nyt on pullia, 

korjattiin ennen hampaita.
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O lemme varmasti kaikki ko-
keneet hetkiä, jolloin vanhat 
valokuvat, kertomukset, 
ra kennukset tai esineet nos-

tavat mieleen muistoja, joskus ihan tul-
vimalla. Eero valmistautui haastatteluun 
käymällä läpi Raksilan asemakaavakuvaa 
vuodelta 1940. Eero palaa muistoissansa 
lapsuuteen ja haluaa tähdentää, että hä-
nen muistonsa elämästä ja tapahtumista 
koostuvat pienen pojan mielikuvista. 
 ”Tämä on hyvä kartta palauttaa mieli-
kuvat, mitä ja missä mitäkin oli. Se keskit-
tyy hyvin paljon siihen olemiseen, nuoruu-
teen ja lapsuuden olemiseen Raksilassa… 
Poikien elämä oli sen ajan poikien elämää.”
 Eero Timonen asui varhaislapsuu-
tensa Syrjäkatu 1:ssä ja sodan jälkeisenä 
aikana Puutarhakatu 5:ssä. Mielikuvat 
sijoittuvat lähinnä ulkosalle, sillä Eeron 
mukaan pojat olivat tuolloin päivät pi-
halla aamusta iltaan, kesät talvet.
 Rautatiellä ja VR:llä oli alueelle äärim-
mäisen tärkeä merkitys, sillä lähes joka 
talossa asui joku, joka oli VR:llä töissä. 
Eeron oma äiti oli VR:n veturinpuhdistaja 
– ammatti, jota ei Eeron mukaan rauta-
tieläisten ammattilistalta edes löytynyt. 
Äiti kuitenkin puhdisti ja kiillotti työk-
seen vetureita, josta hän sai kohtuullisen 
toimeentulon sotavuosina. 
 ”Minkä vuoksi hän sitten joutui sinne 
menemään, johtuu siitä, että isäni Kusti 
Timonen, joka oli ylikonemestarina suo-
malaisessa kauppalaivassa, joutui ame-
rikkalaisten sotavangiksi eli internoiduksi 
Englannin kanaalissa. Isä joutui ensin 
Kuubaan, sieltä Floridaan ja sitten New 
Yorkiin. Ja joutui siellä olemaan koko sodan 
ajan, palasi Suomeen vasta vuonna -45.”
 Eero vietti itse puolitoista vuotta Ruot-
sissa, jonne hänet lähetettiin helmikuun 
1944 pommitusten jälkeen yhdessä 500 
muun sotalapsen kanssa. Tuosta ajasta ei 
jäänyt huonoja muistoja, eikä Eero tun-
ne ajan myöhäisempää elämäänsäkään  

R aksilan asukasyhdistys perusti 
tänä vuonna Raksila 100 v -työ - 
ryhmän, jonka tehtävänä on 
suunnitella Raksilan ensim-

mäisen asemakaavan 100-vuotisjuhlaa vuo-
delle 2023. Yhtenä työryhmän tavoitteena on 
kerätä yksiin kansiin juttuja ja muisteloita 
rakkaasta Raksilastamme. Yksittäisiä muis-
teloita löytyy jo kirjallisina muun muassa 
Raksilan Perinneyhdistyksen verkkosivuilta, 
mutta tavoitteena on koota laajempi kokoel-
ma tarinoita sellaisena kuin eri-ikäiset ja 
-taustaiset raksilalaiset ovat oman aikansa 
nähneet, kokeneet ja tunteneet.
 Kaikkea elämässään tapahtunutta ei mil- 
lään voi muistaa – ja hyvä näin. Muistamme 

parhaiten tapahtumat ja asiat, jotka ovat 
olleet itsellemme merkityksellisiä. Tähän 
lehteen Raksilan asukasyhdistyksen pu-
heenjohtaja Heikki Pudas kävi jututtamassa 
1930–40-luvun Raksilan poikaa Eero Timosta 
ja Raksila-lehden toimittaja Hannele Dufva 
1960-luvun Raksilan poikia Riku ja Risto 
Isohätälää sekä Juha Dufvaa. 
 Juttujen perusteella poikien elämä oli 
kyllä melkoisen vauhdikasta. Vauhdikkaas-
ta elämästä tuli lopulta juttua niin paljon, 
että osa siirretään suosiolla tulevaan tari-
nakokoelmaan. Tähän lehteen keräsimme 
haastatteluista valikoiman Raksilan poikien 
kepposia, kolttosia ja muita tärkeitä poikien 
juttuja. ■

Tarinat talteen – 
Raksila 100 vuotta

MUISTELIJA: EERO TIMONEN TALLENTAJA: HEIKKI PUDAS KOOSTAJA: KAISA PUDAS

Oulun asemakartta vuodelta 1940 näyttää, millainen Raksila oli Pojat- elokuvan tapahtuma-aikaan. Kartta palautti Raksilan pojan 

Eero Timosen mieleen muistoja lapsuudesta. Oikealla nykyisten markettien paikalla sijaitsee tulevan tavaran makasiini. 

Kartan lähde: www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/oulun-historialliset-kartat

TARINOITA RAKSILASTA

Raksilan poikien kepposia 
ja muita poikien juttuja

haitanneen. Suomen kieli ja 
Oulun murrekin palautuivat, 
vaikka takaisin tulikin Eeron 
sanojen mukaan ummikko - 
 ruotsalainen.
 ”Äidille se oli kova paikka 
lähettää minut, mutta en minä 
muista millään tavalla että se 
olisi ollut huonoa. Junassa oli 
samasta talosta, tuosta Syrjäkatu 
yhdestä vielä kaksi muutakin... 
Me lähdimme niin kun retkelle, 
koska tunsimme toisemme. Tosin 
mennessä kyllä yhden kerran 
itkin, kun pantiin nukkumaan 
samaan sänkyyn tytön kanssa. 
Mutta ei se nyt ole sitten myöhäi-
semmässä elämässä haitannut. 
Tulipahan se reissukin käytyä.”

KARBIIDIN 

MONIKÄYTTÖISYYTEEN 

TUTUSTUMINEN 

Asuminen rautatien läheisyy-
dessä muodostui tärkeäksi 
myös Raksilan pojille, Eerolle 
jopa niin tärkeäksi, että hän 
uskoo sen vaikuttaneen omaan 
ammatinvalintaansa. 
 ”Loi kiinnostuksen fysiikan ja kemian 
ihmeisiin”. 
 Kemian ihmeitä pojat kokeilivat jo 
lapsuudessaan, ja oppi meni perille.
 ”Rautatieltä me saimme karbiidia ja 
veturitallin seinustalla oli semmonen … 
laatikko se nyt oli lähinnä. No, tiedät, mi-
hin karbiidia käytettiin yleensä: junissa oli 
karbiidilamppu. Mekin sitten otimme sitä 
omiin tarpeisiin… eihän ne ollut mitkään, 
miten minä sanoisin, hyödylliset tarpeet. 
Käytettiin sitä ja senkin myötä se kehittyy 
sitten semmoinen kemiallinen tietämys, että 
kun sitä sekoitettiin veteen, niin siitä syntyy 
asetyleeniä. Ja sehän tietenkin paloi.” 
 Raksilan pojat tekivät talvisin komeita 
lumilinnoja. Syrjäkadulla asuvalla johta-

jaopettaja Kerolalla oli linnan tekijöiksi 
kovin monta poikaa, ja heidän pihallaan 
olikin kuulemma komeampi lumilinna 
kuin Eeron ja tovereiden linna. Niinpä 
pojat päättivät sytyttää Kerolan poikien 
linnan tuleen. 
 ”Teimme semmoisen kourun, oli vesikeli 
silloin. Kaivoimme uran siihen lumilinnan 
reunaan ja siihen sitten panimme karbiidia 
valumaan. Ja sitten kun se joutui veteen, 
niin tuli asetyleeniä. Ja sytytimme sen 
tuleen. Ja meillä on iän kaiken ollut mieli-
kuva, että tämä kyseinen johtajaopettaja ei 
voinut tietää tästä kemiasta niin paljon ja 
että hän ihmettelee, että miten lumilinna 
palaa! Emme jääneet kyllä katsomaan, 
mitä siellä tapahtui, mutta tuskin se paljon  

Eero Timonen kymmenvuotiaana Raksilan poikana. 

Kuva Eero Timosen kotialbumi.
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tuhoutui. Ei me sitä millään tavalla tuleen 
saatu. Joka tapauksessa karbiidi oli siis 
monikäyttöinen.”
 Pojat käyttivät karbiidia tosin vähän 
häijymmässäkin kepposessa. 
 ”Siihen aikaan alueella asui useita ihmi-
siä, jotka ehkä nykyään olisivat yhteiskun-
nan tukien ja hoidon varassa … He tekivät 
puutöitä ja muita askareita ihmisille. Kun 
katon Syrjäkatu ykkösen kuvaa… niin tällä 
puolella oli iso mies tekemässä kellariker-
roksessa puita. Niin me laitoimme pulloon 
karbiidia, siihen vettä, korkki kiinni ja 
sitten laskimme narun avulla pullon siitä 
luukusta hänen taakseen, kun hän hakkasi 
siellä puita. Ja pullohan tietenkin poksahti 
ja valkoinen töhnä levisi! Meillehän tuli 
kova kiire ja mies suuttui tietenkin älyt-
tömästi. Siinähän menee aikaa, kun tulee 
tuolta toiselta puolelta kellarista ulos. Me 
painettiin menemään täältä eteläiselle 
alikäytävälle asti pakoon. Että kyllä siellä 
tämmöisiä ihan… turhan häijyjäkin tekoja 
tehtiin. Mutta se oli kuitenkin keksitty, että 
kyllä meille se karbiidi oli hyvä. Piti vaan 
kehittää, että mihinkä sitä käyttää”.

KAATOPAIKKA – TAIVAAN LAHJA 

RAKSILAN POJILLE

Värkkäämistähän sitä piti olla, se on selvä 
asia, muistelee Eero. Ja siinä mielessä Pik-
kukankaan kaatopaikka oli pojille Eeron 
mukaan kuin taivaan lahja. Kaatopaikasta 
löytyy kasvavalle pojalle monia hyviä 
puolia: ensinnäkin siellä oli rottia ja niitä 
saattoi ampua ritsoilla tai millä tahansa 
ja sitten siellä oli tavaraa, jota saattoi 
kerätä ja myydä eteenpäin ratapihan vie-
ressä eteläisen alikäytävän eteläpuolella 
olevaan romukauppaan. Kaatopaikalla 
sattui myös ikimuistettava pamaus. 
 Eero, kuten varmasti muutkin pienet 
pojat, seuraili mielellään vanhempia poi-
kia. Näin oli käynyt tälläkin kertaa, kun 
pojat olivat löytäneet kiväärin panoksia. 
Ehkä jotain sodanjälkeisiä, miettii Eero. 
Pojat suuntasivat kiväärin panokset 
pienissä laatikoissa mukanaan kulkunsa 
kaatopaikalle Pikkukankaalle. 
 ”Tässähän oli varastoja täällä rinteessä, 
joita he sitten purkivat… Me päätettiin, 
että me tehdään sitten tuolla kaatopaikalla 
siitä semmoinen ammus, että kun pannaan 
tynnyri ja tulta ja pannaan ne sinne ja ne 
sitten ampuu niin kuin peräkkäin. Eihän 
se niin käy, vaan sehän räjähtää kerralla, 
kun se ensimmäinen räjähtää. Niin me sit-
ten siihen tynnyriin pantiin tulet ja sitten 

sinne nakattiin ne panokset. Ja puun taakse 
odottamaan, mitä tapahtuu. Sehän räjähti 
sitten, kun niitä oli aika paljon eli melko 
paukku sitten pamahti! Kaikki kaupungin 
likakaivothan tyhjennettiin kärryihin, 
nehän oli semmoisia hevosella vedettäviä, 
jossa oli semmoinen puulaatikko, jossa oli 
tappi siellä takana ja päällä oli se luukku. 
No, siihen kaatopaikalle ne sitten kipattiin. 
Ja kun se paukahti, niin hevoset lähtivät 
juokseen! Ja osa käymäläjätteistä valui 
sitten sinne pitkin teitä. Niin, eihän me tie-
tenkään jääty katsomaan, eikä uskallettu 
jäädä siihen, vaan mehän täältä sitten pai-
nettiin kaatopaikalta Intiöön ja kaupungin 
kautta sitten eteläisempään alikäytävään.”

KULTTUURIANTIA JA HARRASTUKSIA

Raksilan pojille eivät kulttuuriharras-
tukset Eeron aikana olleet yleisiä. Ainoan 
kulttuuritarjonnan Eero muistelee olevan 
Lopotissa eli rautatieläisten ruokalassa. 
Erityisesti Eerolla on jäänyt mieleen esi-
tys kylmä-Kallen kanssa painimisesta. 
Kylmä-kalle oli ihmisen kokoinen nukke.
 ”Minä luulen että se oli ainakin pari 
kertaa se esitys, jossa tämmösen henkilön 
parina oli kylmä-Kalle, joka oli sidottu 
varpaista ja käsistä. Ja hän sitten tämän 
kyseisen kylmä-Kallen kanssa riitautui, ja 
sitten ne tappelivat ja painivat. Jotenkin on 
jäänyt lapsen mieleen. Mahtava esitys! ”
 Valtakunnallinen tapaus oli sitten 
keväällä 1949 Pienet sydämet -laulunäy-
telmä, johon Eerokin omien sanojensa 
mukaan oli tyrkyllä. Musiikkinäytelmän 
laati opettaja Paavo Sarkkama Oulun 
kansakoulun 75-vuotisjuhliin. Esiintyjiä, 
pääosin alle kymmenvuotiaita lapsia, 
valittiin mukaan satakunta. 
 ”Mutta kun minä olin joku leppäkert-
tu… ja minä olin kuulemma liian levoton 
leppäkertuksi. Niin minut vaihdettiin sitten 
toiseen. Sehän oli musiikkinäytelmä ja hie-
no olikin, Kansallisteatteria myöten. Jos en 
ihan väärin muista, niin minusta tuntuu, 
että se jonkun aikaa asui tämä Paavo Sark-
kama Syrjäkatu kolmivitosessa”.

 Eeron lauluääni ei hänen omien sano-
jensa mukaan ole mikään kummoinen, 
mutta sen verran tietenkin ääntä oli, 
että tiernapoikana piti olla. Mitään lau-
lukoetta tiernapojille ei ollut, eikä Eeron 
lauluporukankaan laulutaito kuulemma 
kummonen tainnut olla. Ryhmien reviirit 
kyllä olivat jo silloin tärkeitä. Eeron poru-
kan reviiriä oli Kolmen kuppilan kulma 
Isonkadun ja Heikinkadun risteyksessä.
 ”Tämä oli tietysti hyvä paikka, kun ei 
Raksilasta ollut kovin pitkä matka pohjoi-
sen alikäytävän kautta. Ja kun kiersi nuo 
kolme kuppilaa aina pari kertaa läpi, niin se 
oli hyvä tienesti. Kun minun laulutaitoni ei 
ollut kaksinen, niin minä sain olla Mänkki. 
Saimme jonkun iltakeikankin ja pari kertaa 
olin sitten Knihti. Muistan, ku minä Kol-
men kuppilan kulmilla keräsin sitä rahaa, 
niin kyllä ne vaan kaljan kyllästäminä sitä 
rahaakin antoivat...”
 Hiukan organisoidumpia harrastuksia 
löytyi Raksilan pojilla muitakin ihan kul-
milta. Eräänä niistä partioharrastus, joka 
loppui ensimmäisen partioretken jälkeen 
kuitenkin lyhyeen. Partioretkeä oli ve-
täjän johdolla suunniteltu innokkaana 
viikko-pari, mutta lopputulos oli pojille 
pettymys.
 ”Sitten lähetään partioretkelle ja men-
nään siihen lääninsairaalan mettään, jossa 
me oltiin laukattu päivittäin! Niin sehän 
meidän partioinnostus loppui siihen. Me 
käytiin lääninsairaalan mettässä, ajettiin 
pyörällä. Ja kun tivolissa oli tämä surman-
ajaja, niin tässä lääninsairaalan mettässä 
oli semmoinen pommikraateri, ja sitten 
ajettiin surmanajoa sitä ympäri. Mutta 
siihen meidän partio sitten niin kun loppu, 
mutta valmiitahan me oltiin lähteen vaikka 
mihin”.
 Eero on itse urheilumiehiä ja hän muis- 
telee urheilun olleen syöppö, joka vei mo-
nen muunkin koulunkäynnistä pikkuisen 
numeroita – ja saattoi viivästyttää kouluun 
menoa yhdellä vuodella ja saattoi kuulem-
ma urheilun vuoksi tulla niitä luokalle 
jäämisiäkin. Mutta kaikki pojat ovat hyvin 
selvinneet elämässään, kertoo Eero, eikä 
muista kuin vain yhden tapauksen, että 
kukaan olisi huonoille teille Raksilassa 
joutunut. Eero on sitä mieltä, että nuoren 
lapsen elämä Raksilassa oli äärimmäisen 
rikasta, eikä täällä pahaa mieltä voinut 
edes kartuttaa. 
 ”Kyllä se on aivan mahtava ja turvallinen 
ja hedelmällinen asuinalue… ja hienosti 
jäänyt tohon teitten kainaloon ja väliin”. ■ Gängi-sanomat – Edelleenkin nykyaikaisin ja suurin ja kaunein ja parhain.

P aavo Rintala kuvaa romaa-
nissaan Pojat (1958) Raksilaa 
1940-luvun sotavuosina. Tuo-
na aikana, jolloin Oulussa oli 

enimmillään 4 000 saksalaista sotilasta, 
Rintala itse asui äitinsä kanssa Raksilassa. 
Saksalaiset lähtivät, sota päättyi ja Raksila 
jatkoi elämäänsä. 1960-luvulle tultaessa 
elintaso oli noussut, jääkaapit, sähköliedet, 
televisiot ja autot jokapäiväistyneet ja kan-
sainvälinen nuorisokulttuuri rantautunut 
Suomeen. Raksilassa oli uusi sukupolvi 

TEKSTI: HANNELE DUFVA KUVAT LEHDESTÄ: RIKU JA RISTO ISOHÄTÄLÄN ARKISTO

Raksilan pojat: 
1940-luvulta 1960-luvulle

poikia. Heitä olivat muiden muassa viisi-
kymmenluvulla syntyneet Riku, Risto ja 
Juha. 

MUISTIKUVIA KEKKOSEN AJALTA 

Nyt vuonna 2021 istumme iltaa Raksilassa 
ja miehet muistelevat omia poikavuo-
siaan. Tuolloin Riku Isohätälä (s. 1954) 
ja Risto Isohätälä (s. 1956) asuivat van-
hempiensa Olavin ja Eevan kanssa Puu-
tarhakatu 1:ssä, talossa, jonka jo heidän 
isoisänsä Juho oli ostanut vuonna 1947.

 Isoisä oli muuttanut 1930-luvulla Hau-
kiputaan Kellosta Ouluun, perustanut toi-
minimen ja ryhtynyt vaimonsa Vendlan 
kanssa myymään kalaa ja marjaa Oulun 
kauppatorilla. Isoisän yritystoimintaa 
vei eteenpäin poika Olavi ja sittemmin 
pojat ja pojanpojat. Nykyään suvun yri-
tystoimintaa jatkavat mm. Hätälä Oy ja 
Kasvishovi Oy. 
 Melkein Rikun ja Riston naapurissa, 
osoitteessa Puutarhakatu 4, asui Juha 
Dufva (s. 1953) äitinsä Anna-Liisa Dufvan 

”Ja kun se paukahti, niin 

hevoset lähtivät juokseen! 

Ja osa käymäläjätteistä valui 

sitten sinne pitkin teitä.”
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kanssa. Kahden perheen talon oli raken-
tanut Anna-Liisan isä Emil Honkavuori 
vuonna 1932 yhdessä työtoverinsa kanssa.
 Syntyperäiset raksilalaiset Riku, Risto 
ja Juha ovat kavereita keskenään. Aikaa 
vietetään paljon yhdessä – kotona, ulkona 
ja toisinaan myös perheiden kesäpaikoilla 
tai telttailemassa. 

POIKIEN RAKSILA: 

OMATOIMILIIKUNTAA JA 

KORSUNRAKENNUSTA 

1960-luvulla Raksilan Ratakadulla ei ollut 
kerrostaloja ja ratapihaa ympäröi korkea 
verkkoaita. Useat kadut olivat päällys-
tämättömiä ja Tehtaankadulla poikien 
huveja oli mutaisen maan “lällyttely” 
kumisaappaillaan. Osaa nykyisestä mar-
ketalueesta hallitsi Ratakadun ja Ka jaa-
nin tien kulmassa oleva Oulun Rautateol-
lisuuden konepaja- ja naulatehdasraken-
nus. Naulatehtaan linjaston nakuttelevat 
äänet olivat osa Isohätälän poikien kotiin 
kuuluvaa raksilalaista ääni maisemaa. 
 Pojilla oli tilaa missä leikkiä. Osa mar-
ketalueesta oli peltoa, jonne pojat raken-
sivat “korsuja”. Ne kuitenkin harmillisesti 
hävitettiin Citymarketin rakennustöiden 
tieltä ja vielä vuonna 2021 jäämme miet-
timään miten rakentajat voisivat saada 
korvausta menetyksistään. Oikeustoi-
mien paikka? 
 Pellon poikki Puutarhakadun paikkeilta 
lähti Likakujaksi sanottu polku Pikkukan-
kaalle ja sieltä löytyi myös hyppyrimäki 
niille, jotka uskalsivat. Mäessä kunnos-
tautui erityisesti Riku. 
 Ruumiinkulttuuri oli korkeassa ar-
vossa. Pellolla oli ojia, joiden yli mentiin 
Tarzanin tapaan, mutta liaanien sijaan 
pojilla oli “heivausköydet”. Koivut, joihin 
köydet oli kiinnitetty, ovat kuulemma 
vieläkin Citymarketin päädyssä. Myös 
pihoissa urheiltiin. Puutarhakatu 4:n 
pihassa hypättiin korkeutta ja suorituk-
sia on tallentunut myös kaitafilmille. 
Seiväshyppytelineet olivat puolestaan 
Likakujan vieressä ja pihoissa leikittiin 
myös konkkaa, piilosilla oloa. Talvisin 
pojat kävivät luistelemassa tai laskivat 
mäkeä oman pihan liukumäestä. 
 Penkkiurheiluakin pojat harrastivat. 
Yksi torinrannan makasiineista on Iso-
hätälöiden omistuksessa ja sen vieressä 
sijaitsi tuolloin keskuskenttä, jolla pelat-
tiin pesäpallo-otteluita. Pojat tiirailivat 
pelejä makasiinin toisen kerroksen ikku-
noista – tietenkin ilman pääsymaksua. 

KUJEITA JA KOLTTOSIA

Tekevälle sattuu ja pienimuotoisia va-
hinkojakin saatiin aikaiseksi. Kevätkuiva 
heinä lähipellolla houkutteli tulentekoon 
ja vaikka paloturvallisuus oli varmistettu 
suorittamalla kulotus lautojen päällä, sat-
tuipa niinkin, että tuli levisi pajupusik-
koon. Paikalle ehätti aikuisia sammutus-
toimiin, eivätkä pojat edes saaneet kovia 
toruja. Samaisesta puuhasta jäi toisen 
kerran kiinni Juha, kun lähitalon isäntä, 
“Korven ukko”, nappasi korvasta kiinni 
ja uhkasi viedä poliisille hevoskärryis-
sään. Katuva rikollinen vannoi, ettei uusi 
tekosiaan, ja isäntä jätti pojan kärryiltä 
kotikadun kulmassa. 

 Poikien mieleen muistuu myös sala-
kuopan teko ojan pohjalle – ja viattomien 
ohikulkijoiden houkuttelu oikaisemaan 
pyörällä ojan ylitse. Muutamien lankee-
musten jälkeen iski katumus ja kuoppa 
täytettiin. Toivomme yhdessä, että rikok-
set ovat jo vanhentuneet. 
 Ojat kiehtoivat myös “rutskuttelemaan” 
syksyisiä ohuita jäitä: eräs rutskuttelijois-
ta joutui veden varaan mutta pelastui siel-
tä, tyhjensi saappaansa vedestä ja käveli 
kotiin saamaan lämmintä ylleen.

JOURNALISMIA JA SISÄLEIKKEJÄ 

Vuoden verran pojat toimittavat omaa kä-
sin kirjoitettua julkaisuaan, Gängi-sanomia. 

Kun lehteä muistellaan, pienen salapoliisi-
työn jälkeen jäljellä olevat julkaisut löyty-
vät Hätälä Oy:n toimitiloista Kaakkurista. 
Lehteä olivat Rikun, Riston ja Juhan lisäksi 
olleet toimittamassa Jorma Heikkinen, 
Hannu Kumara ja Pertti Tuomi. 
 Lehdessä kerrottiin poikien omista 
urheilutapahtumista ja juhlista. Lisäksi 
julkaistiin kaskuja, musiikkiuutisia, te-
levisio-ohjelmaa ja reseptejä. Tiedämme 
nyt siksi esimerkiksi sen, että lauantaina 
19.11.1966 oli mahdollista katsella tele-
visiosta Bonanzaa ja Danny Kaye Showta 
ja että lokakuun suosikkilevyjä olivat 
Sonnyn ja Cherin Little man ja Dannyn 
Kesäkatu. Resepteistä vastasi nimimerkki 
Lyyli-täti, joka antoi ohjeet mm. maitove-
den ja jauhoveden tekemiseen. Mainokset 
olivat vetäviä: “Ostakaa Limpun lamppuja, 
kirkkaita kuin yö”. Piirroksia ja valokuvia-
kin mahtui mukaan.
 Lehden urheiluosasto kertoo, että vuo-
den 1966 kauden tapauksiin kuului autora-

dalla järjestetty Monte Dufvan ralli. Rikun 
ja Riston luona ajettiin junaradalla tai 
pelattiin jääkiekkopeliä. Peleihin kuului 
myös korona. Kirjallisuuttakaan ei unoh-
dettu. Poikien suosiossa olivat esimerkiksi 
Tex Willer, El Coyote ja Korkeajännityssarja 
– sekä tietenkin Aku Ankka. Lehtiä lainat-
tiin kodista kotiin ja Isohätälän talossa 
asuvan naapurin vintillä sarjakuvalehtiä 
oli isot kasat.
 Pojat seurasivat myös televisiosta niin 
urheilua kuin viihdettäkin. Gängi-sanomat 
kertoo, kuinka Veikko ”Viki” Kankkonen 
hyppäsi kolmanneksi uuden vuoden mäki-
kilpailussa 1.1. 1967, ja sanomiin seikkaile-
maan päätyi myös agentti Nappi Solo, jonka 
ilmeinen esikuva oli televisiosarja Napoleon 
Solo, Man from U.N.C.L.E. Lehdessä kerro-
taan myös, että pojat järjestivät säännöl-
lisesti tietokilpailuja. Yhden tietokilpailun 
voittajan tosin raportoidaan repineen välit-
tömästi palkintonsa: kahden hengen edes-
takaisen kävelylipun Kairoon ja takaisin.

 Sosiaalinen elämä oli vilkasta. Synty-
mä- ja nimipäiviä vietettiin ahkerasti ja 
pukeutuminen oli korrektia: juhliin men-
tiin kravatit kaulassa. Tarjolla oli par-
haassa tapauksessa jäätelötorttua (“aah! 
Ihanaa”) ja Batman-limua – mutta myös 
baari oli auki. Tarjoillut juomat olivat ek-
soottisista nimistään (“Cherry Brandy”) 
huolimatta toki alkoholittomia ja sisälsi-
vät pääosin esanssia ja elintarvikeväriä. 

KOULUA JA NUORUUTTA

Koulunsa pojat aloittivat Teuvo Pakkalan 
kansakoulussa, joka oli valmistunut Rak-
silaan vuonna 1950. Kun edetään 1960- 
lukua, pojista kasvaa teinejä. Lyhyet, 
äitien vaatimat “siistit” hiusmallit muut-
tuvat biitlestukiksi, villapaita ja hiihto-
housut vaihtuvat t-paitaan ja farkkuihin. 
Mielenkiinnon kohteet muuttuvat ja 
elämänpiiri laajenee. Riku ja Risto muut-
tavat pois Raksilasta Kaakkuriin 1960- ja 
1970-lukujen vaihteessa ja jatkavat kou-
lunkäyntiään muualla. Juha asuu Raksi-
lassa parikymppiseksi ja muuttaa sitten 
opiskelemaan Jyväskylään. 
 Raksila ei kuitenkaan päästä helposti 
omistaan irti. Niinpä Juhasta tulee pa-
luumuuttaja Puutarhakatu 4:ään yli nel-
jänkymmenen muualla vietetyn vuoden 
jälkeen ja Puutarhakatu 1 on yhä edelleen 
Isohätälän suvun hallussa. 

LOPUKSI: HETKINEN TÄHTEYTTÄ

Mikko Niskanen kuvaa Rintalan romaa-
niin perustuvaa Pojat-elokuvaa Oulussa 
alkuvuodesta 1962. Kuvauksia jatketaan 
edelleen kesällä Raksilassa ja pojat pääsevät 
pujahtamaan elokuvatähdiksi muutaman 
sekunnin murto-osan ajaksi. Elokuva val-
mistuu nopeassa tahdissa ja saa maailma-
nensi-iltansa jo marraskuussa 1962 Oulun 
Bio Kiistolassa. Vaikka juttumme pojat eivät 
istu kutsuvieraskatsomossa, heitä – samoin 
kuin ajan Raksilaa taloineen ja ihmisineen 
– voi bongata sieltä täältä, Riston ja Juhan 
esimerkiksi ajassa 03:32 kohtauksessa, 
missä elokuvan Jake ja Immu juoksevat 
ympäri Raksilaa kertomassa saksalaisten 
sotilaiden tulosta asemalle. ■

Pojat-elokuva on katsottavissa  
Elonet-sivustolla  
elonet.finna.fi/Record/ 
kavi.elonet_elokuva_112915

Ruutukaappaus yhdestä Pojat-elokuvan kohtauksesta, jossa Risto ja Juha Isohätälä 

näkyvät taustalla.

Pojat-elokuvan 

julisteen yläosa.

Gängi-sanomissa oli uutisia poikien omista urheilutapahtumista.
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K ir jai l ija Anni-Sofia Kauppila 
seisoo kotitalonsa Karjakatu 24:n 
edessä hymy huulillaan. Siihen 
onkin aihetta, sillä kesällä jul-

kaistu esikoisteos Taivaspuheluita on saanut 
hyvän vastaanoton. Elämän eri kiemuroista 
kertova teksti valmistui Kauppilan omakoh-
taisten kokemusten pohjalta.
 – Opiskelin kirjallisuutta Oulun yliopistossa 
ja mielenkiinto toteuttaa kirjoittamista lähti 
opintojen kautta. Kaikkinensa työstöprosessi 
kesti noin puoli vuotta. Teksti jäi aikaisemmin 
pöytälaatikkoon, kun tein muita töitä välissä. 
Viime tammikuussa lähetin luonnoksen kus-
tantamoille, joista Aviadorista Vesa Tompuri 
otti yhteyttä ja he olivat kiinnostuneita sen 
julkaisemaan, Kauppila kertoo.
 Soljuvasti fiktiivisen Elena Mäkelän eri elä-
mänvaiheista kertova kirja on huumorilla ryy-
ditetty tarina, joka sisältää monenlaisia traa-
gisia ja lennokkaita käänteitä. Tekstin pää-
henkilö Elena seikkailee romaanissa aina Ka-
narian saarilta Norjan Stavangeriin sekä istuu 
oululaisille tutussa merimieshenkisessä ravin-
tola Sarkassa.
 – Kirja on sekametelisoppa, jossa fakta ja 
fiktio ovat käyneet lihamyllyn läpi. Siinä on ta-
vallaan tietyt raamit, jotka on otettu omasta 
elämästä ja oman elämän ihmisistä. Kirjoitus-
prosessia oli helppo edetä, kun muisteli men-
neitä vuosia, Kauppila sanoo.
 Yksityiskohtaisia ja tarkkoja kuvauksia lu-
kuisista kirjan eri henkilöistä kertova tarina 
saa lukijansa uppoutumaan heidän elämään-
sä. Kirjan teksti antaa lämpimän tunnelman 
etenkin päähenkilön eläväisistä vaiheista. Itse 
teoksen nimi Taivaspuheluita juontaa juuren-
sa kirjassa esiintyvän Pentti-nimisen henki-
lön tavasta soittaa puheluita yläkertaan.

Taivaspuheluita 
Rintalan Paavon 

talosta

Ruusu 
ja säde

TEKSTI: JARI-PEKKA AARREKIVI KUVA: RAISA KOSKELA

 – Jokainen voi kirjaa lukiessa sitten miettiä, mitä 
ne taivaspuhelut tarkoittavat. Ne ovat yhdenlaista 
yhteyden etsimistä, jota ihmiset yrittävät sekä kes-
kenään että universumin kanssa. Kokonaisuudes-
saan kirja on kertomus siitä, että vaikka elämä on 
välillä vaikeaa ja kiemuraista, kaikesta lopulta sel-
viää tavalla tai toisella. Pyrin luomaan kuvaa, että 
tietynlainen toivo ja elämänvaloisuus sieltä kuiten-
kin paistaa. Kaikki ei mene aina kuten Strömsössä 
– ja se riittää, Kauppila näkee.
 Romaanin merkittävä yksityiskohta löytyy siitä, 
että se valmistui samaisessa talossa, jossa kirjailija 
Paavo Rintala asui kouluvuosinaan. Kuten myös-
kin Raksilassa vaikuttava kirjailija-runoilija ja mu-
siikkiterapeutti Jukka Tervo teoksessaan Ketä ra-
kastamme kun rakastamme Elvistä hienosti kuvaa: 
Rintalalle Raksila oli nuoruuden yhteiskunnalli-
nen korkeakoulu, jonka elämästä hän mittasi koko 
maailmankuvaansa. Taivaspuheluita-kirjasta voikin 
aistia samansuuntaista omakohtaisen kokemuksen 
sekä ihmiskohtaloiden tuomaa henkeä kuin Pojat- 
teoksessa.
 – Muuttoni Raksilaan ja kyseiseen taloon tapah-
tuivat sattumalta, kun löysin sopivan vuokra-asun-
non. Kun kirjoitin ja viimeistelin kirjaa mainitsin 
kustantajalle, että asun muuten Rintalan talossa. 
Samaan aikaan televisioyhteys sattui pätkimään. 
Naureskelimme, että Rintala varmasti näin painos-
ti minua töihin, Kauppila hauskasti kuvailee.
 Keminmaasta kotoisin oleva kirjailija on vaikut-
tunut inspiroivasta Raksilan alueesta. Karjakadun 
talossa asuu nykyään kodeissaan neljä naista ja 
toiminta pihapiirissä on yhteisöllistä: lumityötkin 
tehdään talvisin vuoroviikoin. Lisäksi talon pääs-
sä on kalastustarvikkeita myyvän verkkokaupan 
toimipiste.
 – Talossa ja koko Raksilassa on omanlainen “tai-
telijafibansa”. Muutettuani viehätyin heti puutalo-
idyllistä ja rauhallisesta miljööstä. Alun perin muu-
tin talossa toiseen asuntoon ja kun nykyistä yksiö-
täni remontoitiin, pääsin vaikuttamaan huoneiston 
materiaaleihin. Asunnossa on omannäköistä ja ajan 
henkeen sopivaa tuunausta, Kauppila kuvaa tyyli-
kästä uusittua sisustustaan.
 Rintalan talossa on tulossa myös uutta. Kauppi-
lalla on työn alla uusi romaani, joka jatkaa samaa 
tyylisuuntaa.
 – Toteutus on enemmänkin tällä kertaa kaik-
kitietävän kertojan eikä yhden kertojan näkökul-
masta. Sen verran voin vinkata, että samalla hu-
moristisella tyylillä jatketaan ja kerrotaan ihmis-
kohtaloista. Tavoitteenani on, että voisin lähettää 
sen kustantamoihin ensi vuoden alkupuolella.
 Uutta Raksilassa valmistunutta kirjaa odotel-
lessa esikoisromaania Taivaspuheluita voi hankkia 
esimerkiksi Suomalaisen kirjakaupan valikoimista, 
äänikirjana Nextorystä sekä suoraan kustantaja 
Aviadorin verkkokaupasta. ■

KIRJAT

”Tarkastelen elämää 

kaikkinensa huumorin läpi. 

Melkein kaikelle voi nauraa, 

ei kuitenkaan ilkeästi, vaan 

myötäelävästi. Saa siinä annos 

sarkasmiakin olla mukana”, 

Anni-Sofia Kauppila toteaa.

”ERÄISSÄ KARISTON JUHLISSA tulimme puhuneeksi lapsuuden 
kotipaikoista. Johanna Hulkko kertoi Raksilasta. Olimme asuneet 
oikeastaan vastapäisissä taloissa, Johanna korkealla, minä ma-
talalla. Johannan ikkunasta näkyi lintuperspektiivistä tuohon 
pihaamme, osoitteeseen Puutarhakatu 10, jonka keskellä seison 
kuvassa yksin. Näen talosta usein unta. 
 Johanna kirjoitti, minä kuvitin tämän ihanan katoilla seikkai-
lusta, omenapuista, Impolan kaupasta, leipomosta, hurjuudesta 
ja vapaasta lapsuudesta kertovan kirjan Seikkailijat Ruusu ja Säde. 
Kirja ilmestyy keväällä 2022.
 Raksila vaikuttaa minussa edelleen. Palaan sinne kävelylle ja 
ystävän luo usein Oulussa käydessä. Viime kesänä Impolan kaup-
paan oli avattu kesäkahvila. Talo näyttää samalta, mutta enää 
sen nurkalla ei pieni Anna-mummo juo tumppuun piilotetusta 
pullosta kirkasta.” ■

SANNA PELLICCIONI

Keväällä 2022 Karistolta ilmestyy teos 
Seikkailijat Ruusu ja Säde, jonka molemmat 
tekijät ovat asuneet lapsuudessaan Raksilassa. 
Johanna Hulkon kirjoittama ja Sanna 
Pelliccionin kuvittama kirja on lämminhenki-
nen seikkailusatu ystävyydestä ja rohkeudesta.

Muistikuvien mukaan elokuussa 1980 Puutarhakatu 10:ssä juhlittiin 

pihasynttäreitä, päivänsankarina Outi Niemelä, keskellä Outin sisko 

Sanna Pelliccioni, os. Niemelä. Kuva Urpo Niemelä.

KIRJAT
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RISTIKON LAATIJA ANNA METSÄVAINIO: 

 ” Olen Puutarhakadulla asuva kuvik-
senmaikka. Laadin silloin tällöin 

ristikoita ihan harrastuksen vuoksi 
ja pienenä älyvoimisteluna eli en ole 
mitenkään ammattilainen, mikä näkyy 
mm. kaksikirjaimisina sanoina ja käsin 
taitetussa ulkoasussa. Tarkoitus on 
joskus jollain sopivalla ohjelmalla saada 
ristikoiden ulkoasu miellyttävämmäksi. 
Olen tehnyt teemallisia ristikoita esimer-
kiksi Roomasta, Mika Waltarista ja jois-
takin muista suomalaisista kirjailijoista. 
Ja nyt Raksila on aiheena eli moni sana 
liittyy ihanaan asuinalueeseemme! Täällä 
olemme mieheni JP:n kanssa asuneet 
viisi vuotta ja viihtyneet todella hyvin. 
Toivottavasti lukijoilla on mukavia hetkiä 
ristikon parissa!" ■

RATKAISE ANNAN RISTIKKO JA VOITA 

PALKINTO! Oikean ratkaisun lähettä-
neiden kesken arvomme 20 euron lahja-
kortin Raksilan kahvila Kreemaan.

Lähetä ratkaisu viimeistään 31.1.2022. 
Liitä vastaukseesi nimesi ja puhelin-
numerosi tai sähköpostiosoitteesi. 
Voit lähettää ratkaisun

1. osoitteeseen raksilanasukasyhdistys 
@gmail.com. Kirjoita viestiisi ristikon 
nuolilla merkityt ratkaisusanat ja 
lauseet.

2. pudottamalla valmiin ristikon (tai 
kuvan valmiista ristikosta) nimelläsi 
ja yhteystiedoillasi Karjakatu 3 as 1:n 
postilaatikkoon.

Ilmoitamme voittajalle henkilökohtaisesti.
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lot, oikeat hehkulamput. Jossakin vaiheessa narkka-
rit koki asuttaa penkkejä, mutta yritykseksi jäi, puis-
to kun harkitusti oli sijoitettu kotien ikkunoiden nä-
kymiin. Muutama isällinen karjaisu hääti jengin kuin 
jengin.
 Nyt, kuten mainittu, aikaa nopeasta tempaukses-
ta, johon, kuten mainittu, kaupunki itse maanitteli, on 
kulunut yli 20 vuotta. Mitä on tapahtunut? 
 Puisto sai olla sellaisenaan rauhassa, mutta kovasti 
käytettynä tuon reilut 20 vuotta. Sitten kaupunki itse 
laati uuden suunnitelman, jossa leikkialue indiesävys-
tään huolimatta sai jatkaa olemassaoloaan – periaat-
tees sa. Rautatieläisyyttä resiinan osaa lukuun otta-
matta esitettiin karsittavaksi. Suunnitelma saatettiin 
asujaimiston arvioitavaksi – se toimi edelleen aktiivi-
sesti. Palautteena oli esitys, jossa toivottiin alkuperäi-
syyttä jäävän enemmän. Toteutettavassa suunnitel-
massa jotain säilyi ja jotain karsittiin – resiina säilyi 
ja asukkaiden toivomuksesta myös liikennemerkit. 
 Puiston uudistustyöt tehtiin syksyllä. Resiina kun-
nostettiin viimeisen päälle ja tuotiin uudelleen sääde-
tylle paikalleen. Alku talvesta resiinassa keikkuivat ta-
kapenkillä istuneiden lasten lapset.
 Yhtenä päivänä juuri ennen joulua resiinan ympä-
rillä hääri mittamies. Seuraavana päivänä kokoontui 
paikalle viiden hengen delegaatio. Jouluna resiinaa ei 
enää ollut. 

PS. Eikä kuusipuun hehkulampuissa valoa. Puu oli jä-
tetty kaatamatta asukkaiden yleissivistettyä suunnit-
telijaa, että puu aina oli toimittanut koko kaupungi-
nosan joulukuusen virkaa. Sähköpiuhat kuitenkin kat-
kottiin ja jätettiin lojumaan sähköt antaneen asuinra-
kennuksen seinustalle. Vetulle nimen antanut veturi 
poistettiin aikoja sitten. ■

HILJA

RATAKATU 9, RAKSILA
08 3114 313 /  050 3376 179

AJANVARAUS: PARTURIKAMPAAMO.COM

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS 

KIITTÄÄ KAIKKIA TUKIJOITAAN:

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

PAKINA

O n kulunut yli 20 vuotta siitä, kun kaupungin 
lanseeraama, asukkaiden aktiivisuuteen kan-
nustava paikallisagenda osaltaan toteutui 

kaupunginosassa mitä esimerkillisimmin, ikinä. Aikaa 
muistaa isolla ilolla – se sai aikanaan näkyvyyttä tie-
dotusvälineitä myöten.
 Oltiin saatu aikaan leikkipuisto. Oltiin itse, oman 
kaupunginosan omalla ammattitaidolla talkoovoimin 
laadittu raa’at periaatesuunnitelmat pieneksi leikki-
alueeksi kaupunginosan pienimmille. Sijaintina oli kau-
kolämpöputken takia sula lämpäre. Paitsi että kaikki 
tärkeilemättömään suunnitteluun osallistujat sinällään 
olivat asiantuntijoita – äitejä, isiä, isosiskoja ja -veljiä – 
oli periaatteiden laadinnassa lisäarvona osallistujien 
oma ammattitaito mm. pedagogiikan, arkkitehtuurin ja 
terveydenhuollon saroilta. Jopa ajateltujen vaatimatto-
mien istutusten soveltuvuuden ja historiallisen oikeel-
lisuuden arvioinnissa hyödynnettiin alan tutkijaa yli-
opistolta – nykyään pääkaupungissakin toimivaa kasvi-
tieteen dosenttia. Liikkeellä voi väittää olleen koko lail-
la kovan joukon. Annettiin paljon, mutta keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa saatiin monin verroin enemmän.

KOSKA ALUE AIKANAAN syntyi rautatietyöläisten itsel-
leen rakentamien pientalojen korttelistoksi, oli itses-
tään selvää nostaa esiin sen oma historia. Lähdettiin 
katsastamaan läjiä nyt jo purettujen VR:n makasiinien 
nurkilta – tai mikä hallintonimike maassa makaavan 
sälän omistajuudella tuolloin olikaan. Oltiin saatu lupa 
tarkistaa hylättyä tavaraa josko siitä meille jotain. Var-
moina siitä, että aarteitahan ne, kytkettiin farmari-
auton perään suurin mahdollinen peräkärry. Taka-
penkki miehitettiin poikasilla ja tyttösillä, joilla käve-
lytaitoa hiukan.
 Varastoalueet tuottivat sekä pettymystä että iloa. 
Oltiin ajateltu, että pikkupuistoomme olisi komeaa si-

joittaa valtava resiina. Muuta ei tarvittu. Idealla oli pe-
rustelu: parin korttelin päässä suunnitellusta leikkipai-
kasta oli höyryveturi, jossa saattoi – hyvin harvinais-
ta kyllä – kiipeillä. Lapsille höyryveturi oli henkinen 
etappi; sen verran kaukana ja jyhkeänä sinne oli lupa 
mennä vain aikuisten kanssa. Ajateltiin, että komealla, 
kaupunginosalle identiteettiä ja yhdelle lapselle – Ve-
tulle – nimenkin antaneella höyryveturilla hyvin voisi 
olla lapsi, resiina, jonka koti olisi pientemme leikkipaik-
ka. Kaupunginosassamme olisi näin merkityt, hauskasti 
hierarkiset paikat.
 VR:n romukasoissa makaavat resiinat olivat vaan ko-
vin pieniä. Ei se mitään – lennossa suunnitelmaa sää-
dettiin miehissä. Päätettiin kysyä, saadaanko kaivaa 
esiin ja kunnostaa useampi pikkuinen resiina ja niihin 
lavat. Muutamia värikkäitä rautatieliikennemerkkejä-
kin löytyi ja myös niiden äärellä syttyivät toimeliai-
den lasten silmät. Into tarttui varastomiehiin ja juuri 
he lupasivat auttaa kunnostamisessa. Oltiin kainoja ja 
kehdattiin pyytää aluksi yhden pienen resiinan, kahden 
lavan ja parin liikennemerkin korjaamista. Kun ne ai-
kanaan puistoon tuotiin, olivat liikennemerkit saaneet 
alkuperäiset värinsä. Resiinassa lavoineen oli puhtaan 
punaista ja keltaista. Toinen lavoista oli jäänyt pois, 
mutta tilalle oli tuotu pätkät oikeita ratakiskoja. Uuden-
veroiseksi kunnostettu esinekavalkadi paikalla enem-
män kuin ilahdutti. Ylpeydellä saatiin nostaa esiin myös 
eteemme tehty taidokas työ!

PONTTA KEHKEYTYI KYSYÄ josko puistolle saada nimi. 
”Ei, se ei ole mahdollista”, selitettiin meille. ”Asia edel-
lyttää asemakaavan muutoksen, alue kun ei edes ole mi-
kään puisto, vaan katu”. Ikiaikaisesti puistona toimineen 
lämiskän viralliset ristiäishaaveet kuopattiin suosiolla. 
 Indienimeltään ”resiinapuisto” jatkoi leikkipaikka 
elämäänsä. Puiston kulmauksen kuusipuu sai talviva-

Resiina

Entinen raksilalainen, Rakennettu 
Ympäristö -lehden päätoimittaja, 
arkkitehti Ulla Vahtera toimi yli 
kymmenen vuoden ajan lehden 
pakinoitsijana nimellä Hilja. 
Piirustuksen pakinaan on tehnyt 
Ulla Vahteran puoliso Lasse Vahtera, 
entinen raksilalainen hänkin. Pakina 
on ilmestynyt Rakennettu Ympäristö 
-lehdessä 1/2015.
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YHTEISÖTOIMINTA

Parhaita kattoja suurella sydämellä
Olemme vuosien saatossa tehneet alueelle useita 
kattoremontteja. Kuvassa valmistunut kohde  
Syrjäkadulta.

TURVALLINEN, KESTÄVÄ JA HILJAINEN KATTO
 
Paikallisilta peltisepiltä tuplasaumakatot niin uusiin kuin 
vanhoihinkin rakennuksiin.
 

Soita: 050 476 9023  

Kaarnatie 16, 90530 OULU
Puh. 050 370 5337

HENKILÖNOSTIMET OULUSSA VUOKRAA

S yksyn aikana Toivossa on ollut mahdollista osallistua 
laulu- ja keskusteluhetkiin sekä toiminnalliseen teke-
miseen. Vuoden vaihteen jälkeen Toivossa aloitetaan 
uute na toimintana muun muassa kohtaamispaikka-

toiminta yli 65-vuotiaille oululaisille. Kohtaamispaikkatoiminta 
pitää sisällään Toivon pisteen, avoimen huoliryhmän, mahdol-
lisuuden kahdenkeskisiin keskusteluihin sekä vertaistuellisen 
ryhmätoiminnan.
 ”Yhteisötila Toivon nimi kuvastaa meille sitä, että yhteisöl-
lisyys on lääke yksinäisyyteen ja toivoa on kaikilla, monessa eri 
muodossa”, Matleena Keränen kertoo. 
 Toivossa sekä ikäihmiset että vammaiset/toimintarajoitteiset 
ihmiset voivat osallistua yhteisötoimintaan tai toimia vapaaeh-
toisina ohjaajina. Osaan toiminnastamme voi osallistua myös 
etänä. Toimintaan mukaan tuleminen ei vaadi etukäteisilmoit-
tautumista. Poikkeustapahtumat, joihin on ilmoittautuminen, 
mainitaan aina erikseen.

YHTEISÖTILA TOIVON TOIMINTAA (ASEMAKATU 26)

Yhteisötila Toivoon voit tulla tapaamaan muita ja 
osallistumaan erilaisiin ryhmiin. Sydämellisesti tervetuloa!
Päivitämme ajankohtaiset tiedot www.caritas-saatio.fi 
ja www.facebook.com/CaritasSaatio -sivuille. 
Voit kysyä ajankohtaisista asioista myös yhteisö-
koordinaattori Matleena Keräseltä 044 734 0302.

Joulukuu 2021
Toivon Naapurit sunnuntaisin 19.12. asti klo 14.
Miestenilta 7.12. klo 18. Keskustelua asiantuntija-alustuksen 
pohjalta. Jatkuu 11.1.2022 klo 18.
Avoimet ovet 8.12. klo 15–18. Kahvia, glögiä ja arvontaa.
Tainan tahdit 10.12. klo 10, joululaulut. Musiikkia ja  
jutustelua. Jatkuu 20.1.2022 klo 13.
Pastorin päiväkahvit 13.12. klo 13. Keskustelua kahvikupin 
ääressä. Jatkuu 10.1.2022 klo 13.
Jouluhartaus 16.12. klo 12–12.30. Ruokakassien jako  
klo 12.30–14. Kasseja jaettavana vähävaraisille 50 kpl.
Digituokio 16.12. klo 15. Digilaitteen opastusta.
Joululaulut 20.12. klo 13.

Alkuvuosi 2022
Pastorin päiväkahvit jatkuu 10.1.2022 klo 13.
Miestenilta jatkuu 11.1.2022 klo 18.
Toivon aamiainen alkaen 13.1.2022 klo 9.
Tainan tahdit jatkuu 20.1.2022 klo 13.
Huoliryhmä alkaen 4.2.2022 klo 13.
Toivon piste alkaen 7.2.2022 klo 14.

Oululainen Caritas-Säätiö on vuonna 1998 perustettu 
yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoitus on edistää 
pohjoissuomalaisten vanhusten ja vammaisten hyvää elämää.

Caritas-Säätiön toiminnallinen keskus Yhteisötila Toivo avattiin 

Asemakatu 26:een tämän vuoden elokuussa. ”Halusimme tehdä Toivosta 

kodinomaisen ja lämmin henkisen paikan, johon mahdollisimman 

monella on helppo tulla”, kertoo yhteisökoordinaattori Matleena Keränen. 

Yhteisötila Toivo
YHTEISÖLLISYYTTÄ, TUKEA JA TOIMINTAA OULUN KESKUSTASSA
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N uutti Koisti ja Markku Lap-
palainen ovat raksilalaisia 
nuoria miehiä, jotka lait-
toivat vireille oman ”kevyt-

yri tyk sensä” MANUNPIHA-APU elo-
kuussa 2021 viimeisen koulujen lomavii-
kon aika na. Nimensä mukaisesti piha- 
avun pojat auttavat erityisesti ulkotöissä. 
Markku ja Nuutti ovat nyt 12-vuotiaita ja 
ovat tunteneet toisensa jo esikouluikäi-
sestä. Viidenneltä luokalta asti pojat ovat 
olleet parhaita kavereita, ja nyt heitä yh-
distää yhteinen yritys. 
 Mistä pojat saivat idean? Nuutti ker-
too, että kahdentoista vuoden iässä ei oi-
keastaan voi päästä muualle töihin, vaik-
ka halua ja aikaa työtekoon olisikin. Kun 
pojat olivat pohtineet asiaa ja katselleet 
Raksilan pihoja, he päätyivät omatoimi-
seen ratkaisuun. 
 – Jos ei voi muihin yrityksiin mennä 
töihin, niin miksei aloittaa omaa?
 Pojista on tietenkin mukava ansai-
ta hieman omaa rahaa, taskurahaa, jon-
ka käytöstä voi itse päättää. Mutta aitoa 
raksilalaishenkeä osoittaa myös halu 
auttaa muita ja tehdä Raksilasta muka-
va paikka elää. 
 – Se on mukava, kun saa auttaa ihmi-
siä, jotka eivät itse pysty tekemään.
 Pojat mainostivat toimintaansa jaka-
malla peräti 500 mainosta, vaikka totea-
vatkin, että suurempaan mainontaan re-
surssit ja aika eivät oikein riitä. Töitä on 
kyllä riittänyt, mutta syksyn pihatöiden 
mentyä ohitse kysyntä on nyt hieman 
hiipunut. 
 Millaisia töitä pojat sitten ovat teh-
neet? Joukossa on ollut isompia villiin-
tyneen pihan kunnostuksia, mutta myös 
erilaisia muita pihatöitä: rikkaruohojen 

kitkemistä, haravointia ja trimmeröintiä. 
Ruohonleikkuria on käytetty ahkerasti. 
Työkalut ovat osin asiakkailta, mutta po-
jat voivat tuoda mukanaan myös esimer-
kiksi oman ruohonleikkurinsa. Lumitöitä 
ei ole vielä päästy tekemään, mutta nekin 
ovat listalla. Pojat harkitsevat mielellään 
myös muita töitä, mikäli sellaisia tarjo-
taan. Kysykää rohkeasti! 
 Miten työteko on sitten asettunut 
poikien arkielämään? Onko se häirinnyt 
koulutyötä tai harrastuksia? Kuten pojat 
toteavat, toiminta ei ole koskaan tuotta-
nut ongelmia. 
 – Ei ole ollenkaan häi-
rinnyt koulunkäyntiä, se-
hän on niin kuin harras-
tus! Mukavaakin tämä si-
vujuttu on!
 Vanhemmat ja opet-
tajat eivät siis ole huolis-
saan poikien toiminnasta. 
Koulu sujuu ja paljon muu-
takin ehditään harrastaa. 
Nuutti ja Markku ovat mo-
lemmat partiossa ja lisäksi 
Nuutti pelaa vesipalloa ja 
Markku harrastaa jalka-
palloa, judoa ja musiikkia.
 Tulevaisuuden suunni-
telmiin ura yrittäjänä ei 
välttämättä kuulu, mut-
ta kukapa tietää? Jo tähä-
nastinen toiminta on ol-
lut palkitsevaa. Kertyneil-
lä tuloilla on käyty mm. 
vesipuistossa. Tärkeää – ja 
ehkäpä tärkeintä – on se, 
että poikien mukaan tyy-
tyväisiä asiakkaita on ollut 
paljon. 

 – Iloisia asiakkaita, pojat kertovat. 
 Eikä ihme, sillä kuten he toteavat, he 
tekevät ”sen mitä pitääkin, ja ehkä vähän 
ekstraakin”. 
 Joten kun lunta alkaa tulla taivaalta, 
niin muistakaapa MANUNPIHA-AVUN 
pojat. Pojat tekevät mielellään hommia 
ympäri vuoden ja toimivat sekä Raksilas-
sa että Karjasillalla. Yhteyttä voitte ottaa 
joko Nuuttiin 040 461 2675 tai Markkuun 
040 215 9336. Poikien oman iskulauseen 
mukaisesti tarjolla on ”hyvää palvelua 
halvalla hinnalla”. ■ 

TEKSTI JA KUVA: HANNELE DUFVA

Piha-apua raksilalaisille
Raksilan 

joulukalenteri avautuu

YRITTÄJÄNÄ RAKSILASSA RAKSILAN JOULU

”HYVÄÄ PALVELUA HALVALLA HINNALLA”

Nuutti Koistille (vasemmalla) ja Markku Lappalaiselle on 

tärkeää, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. 

RAKSILAN PERINNEYHDISTYS RY:N vuosikokous ja -tapaaminen on lauantaina 13.8.2022 klo 12.00. 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Raksilan Perinneyhdistys ry, mirja.tuliniemi@dnainternet.net, 040 847 4968

V iime joulukuussa raksilalaisten koristelemia jouluikkunoita saattoi käydä ihailemassa iltakävelyllä.  
Tänäkin vuonna Raksilan joulukalenteri avautuu sen mukaan, miten vapaaehtoisia saadaan mukaan.  
Mikäli haluat osallistua, voit koristella jouluikkunan tai esimerkiksi tehdä kadunvarteen tai pihaan  

jouluasetelman. Jos haluat mukaan Raksilan joulukalenteriin, laitathan yksityis viestiä Hannalle 040 563 6848.
Raksilan joulukalenterin avautuvista luukuista kerrotaan muun muassa Raksilan tiedotusasia -WhatsApp-ryhmässä.
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Rakkaus vanhoihin 
taloihin toi Raksilaan

O li useita syitä, miksi mielestäni oli  
ehdottoman upea ratkaisu hank-
kia asunto puu-Raksilasta.

 Ensinnäkin sijainti on yksi Oulun par-
haista. Tuskin tarvitsisin enää autoa, sillä 
kaikki palvelut ovat aivan nurkan takana. 
Alue on lähellä keskustaa, mutta silti 
ikään kuin maalla. Keskeisestä sijainnista 
huolimatta siellä vallitsee rauhallinen ja 

idyllinen tunnelma. Voiko olla mitään 
parempaa? 
 Toinen syy oli vanhan asuinalueen ja 
talon tunnelma. Vanhoista taloista huo-
kuu välittömästi erilainen kodikkuus, 
jota uusissa taloissa ei ole. 
 Sopivan kohteen ilmaannuttua oli siis 
syytä pikavauhtia pukea ostohousut jal-
kaan ja lähteä kaupoille! 

TEKSTI JA KUVAT: NIINA HYVÄRINEN

HYVINHOIDETTU TALOYHTIÖ

Puutarhakatu 7:ssä on kaikkiaan neljä 
asuntoa, jotka jakavat yhteisen oleskelu-
pihan. Kun ei ole aikaa ja intoa haravoida 
pihaa monta viikonloppua putkeen saa-
dakseen sen puhtaaksi, on mukava jakaa 
pihatyöt useamman talouden kesken. 
Kuin bonuksena meillä on vielä mukavat 
naapurit. 
 Talo itsessään on hyvin hoidettu ja 
huollettu vuosien saatossa. Se on ra-
kennettu 1930-luvulla eli se on pysynyt 
vankasti pystyssä jo 90 vuotta. Asunnolla 
on upea vanhan talon malli ja jokseenkin 
hassu pohjaratkaisu. Vanhoissa taloissa 
viehättää kovin yläkerran vinokatto, 
jollainen tässäkin on.

PIENTÄ LAITTOO

Moni tuttavani kyseli, kuka hullu ostaa 
asunnon, joka vaatii täydellisen remontin, 
valtavasti aikaa, laittoa ja rahaa. Edelli-
nen remontti oli tehty 1980-luvulla, joten 

Olohuoneessa osa seinistä on vaakapaneloitu, osa tapetoitu. Remontissa lattiaan tehtiin uusi 

kalanruotokuvioinen laudoitus. Talon ikkunat on aikoinaan aiempi omistaja vaihdattanut.

PUUTARHAKATU 7:N ASUNTOREMONTTI

TALOTARINA

S E O N  S E O S U U STO I M I N N A N  VO I M A .

Jokainen ostos on

Tahdomme jokapäiväisillä teoillamme 
varmistaa, että pohjoinen on paras paikka 
elää. Osuuskaupan tuotot palautetaan  
aina pohjoisen alueen ja paikallisten  
ihmisten hyväksi. Siksi jokainen pienikin  
ostos Arinassa on sydän, tykkäys ja bonusta 
Pohjois-Suomelle. Sinulle, minulle, meille.Katso teot: sydänpohjoissuomelle.fi

Pidetään yhdessä 
p hjoisen puolta!
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Taloyhtiö: As Oy Puutarhapiha 

Osoite: Puutarhakatu 7

Rakennusvuosi: 1936

Suunnittelija: K. Kunnas

Rakennuksessa on nykyään neljä asuinhuoneistoa, 
alun perin kolme huoneistoa ja maitomyymälä.

Kaikki asunnot ovat kolmessa kerroksessa. 

Tontilla on myös piharakennus ja  
jokaiselle oma autopaikka. 

Talon perustiedot

Perinteiset 

paperi tapetit 

ovat hengittä-

viä ja sopivat 

vanhaan taloon.

Saunan lauteet 

on toteutettu 

kekseliäästi ja 

kellarin tilaa 

hyödyntäen.

tiedossa oli heti, että kaikki pinnat täytyy 
laittaa uusiksi. 
 Tällaisessa hommassa on eduksi tie tyn-
lainen luova hulluus. On mentävä haasteita 
päin, eikä voi juuttua sohvan nurkkaan 
voivottelemaan... ainakaan pitkäksi aikaa. 
Täytyy miettiä erilaisia ratkaisuja ja osata 
pyytää apua. 
 Remonttia on tehty yhdessä osaavien 
läheisten kanssa, uutta opetellen, vanhaa 
kunnioittaen. Ammattilaisena menossa 
mukana on ollut Domisi OY, sieltä asian-
tuntija-apu on aina löytynyt, kun sitä on 
tarvittu. 
 Remontissa on pyritty siihen, että uusi 
yhdistyy kauniisti vanhaan. Pintoja uu-
siessa on pitänyt miettiä, minkä mukaan 
tekee suoraa: hormin vai lattian? Tape-
tointi oli jännittävää puuhaa, sillä vanhan 
talon kierot seinät ja paperitapetti ovat 
erityisen haastava yhdistelmä. Seinät ovat 
saaneet ylleen perinnetapetit Pihlgren & 
Ritolan mallistosta.
 

Asunnon pohjaratkaisu on puu-

Raksilalle tunnusomainen: keski-

kerroksessa ovat sisääntulo, olohuone 

ja keittiö (havainnekuvassa keskellä).

Kuvassa vasemmalla ylhäällä on kellari, 

jossa ovat pesutilat ja takkahuone. 

Makuuhuoneet ovat yläkerrassa, 

tässä kuvassa oikealla. 

Pitkän remontin jälkeen valmiista 

pinnoista osaa nauttia. Kellari-

kerroksen maalatut ovet ja puu pinnat 

tuovat vanhan talon tunnelmaa.

nommin kaaosvuosien keskelle. Kesken-
eräisyyttä on pakko oppia sietämään. 
Koko ajan on sitä kuuluisaa ”pientä lait-
too, ihan vaan pari vartin hommaa”.
 Remontoiminen sopii ihmiselle, joka 
tykkää touhuta ja haluaa haastaa itseään. 
Remonttikaaoksen keskellä asuminen 
vaatii tietynlaista asennetta, roppakau-
palla rohkeutta, hulluutta ja suuresti rak-
kautta. Kun on remontoinut asuntoa alus-
ta loppuun, on muodostunut seiniin mer-
kityksellinen rakkaus suhde. 
 Töiden lopullisella valmistumisella 
ei ole kiire. Täytyy valmistautua siihen, 
että kun ruuh kavuosissa elävä vuoro-
työläinen alkaa purkaa yhden neliön 
kokoista vessaa, siihen saattaa 
mennä vuosi. 
 On ihanaa asua talos-
sa, jossa saa ympäri 
vuoden käyttää 
villasukkia 
(kel la rissa 

myös kesällä)! Faktahan nyt vain sattuu 
olemaan se, että kun jokaisesta nurkasta 
vähän viheltää, on talossa aina vähän kyl-
mä. Jos nyt ei lasketa sitä kesän hellejak-
soa, jolloin yläkerta muistuttaa huonosti 
lämmitettyä saunaa. 
 Vanhoilla taloilla on sielu ja tarina. 
Kauneus ja arvo on löytynyt ajan patinas-
ta ja menneisyydestä. Vapaus, turva, talon 
historia ja luonne. On ihana olla osa juuri 
tämän talon historiaa ja tarinaa. Päästä 
jatkamaan sitä omalla elämäntarinallaan 
ja yrittää pitää huolta sen nurkista seu-
raavaa sukupolvea varten. ■

VANHAN TALON GEENI

On takuulla olemassa jokin ”vanhan talon 
geeni”, jonka vuoksi yhä uudestaan huo-
kailee vanhojen tapettikuosien edessä. 
Geeni, joka saa ripustamaan pitsiverhot 
ikkunaan ja joka laittaa hivelemään sis-
konpaneeliseiniä yhä uudestaan. Geeni, 
joka saa hamstraamaan vanhan talon ta-
varoita kirpputoreilta, vaikka ei tarvitsisi 
enää yhtäkään. Onko mitään kauniimpaa 
kuin lautalattia ja leveät, näyttävät peite-
listat ikkunoissa ja ovissa?
 Tekemistä on ollut enemmän kuin 
tarpeeksi, ja pikkuhiljaa asunto on re-
montoitu täysin. Kaikki työt on pyritty 
tekemään modernilla twistillä vanhaa 
kunnioittaen. Remontti alkaa olla hyvällä 
mallilla, mutta kai vanhassa talossa asu-
jan on hyvä tottua jonkinlaiseen jatku-
vaan keskeneräisyyteen. 
 Todellisuudessa jatkuvan remontin 
keskellä asuminen on omanlaisensa elä-
mäntapa, joka sopii keskimääräistä huo-
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R aksilan asukasyhdistys on 
merkitty yhdistysrekisteriin 
aatteelliseksi yhdistykseksi. 
Raksilan asukasyhdistyksen 

tarkoituksena on sääntöjensä mukaises-
ti edistää raksilalaisten yhteisiä asumi-
seen liittyviä etuja, alueen viihtyvyyttä, 
palvelutasoa ja kaupunginosan omalei-
maisuuden ja kulttuurihistoriallisen ar-
von säilymistä. Olemme yleishyödylli-
nen yhdistys eli emme tavoittele voittoa 
ja pääosa toiminnoistamme toteutetaan 
vapaaehtoistyönä. 
 Suomeen rekisteröityjen yhteisöjen 
toimintaa ohjaavat paitsi yhdistyksen 
omat säännöt, myös Suomen lait ja ase-
tukset. Asukasyhdistyksemme on kuiten-
kin perinteistä yhdistystoimintaa kevy-
emmin järjestäytynyt. Sääntöjemme mu-
kaan yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 15 
vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka 
asuu Raksilan asuinalueella. Käytännös-
sä kaikkien Raksilassa asuvien katsotaan 
kuitenkin automaattisesti olevan yhdis-
tyksemme jäseniä. Alueellamme asuu 
noin 1 500 vakinaista asukasta. Yhdistyk-
sellämme ei myöskään ole jäsenmaksua, 
vaan pyrimme keräämään toimintaam-
me varten varoja muulla tavalla, muun 
muassa kaupungin avustuksilla, kah-
vi-, pulla- ja makkaramyynnillä tapah-
tumissa sekä mainosmyynnillä Raksila- 
lehteemme. 
 Vaikka asukasyhdistyksemme on ra-
kenteeltaan kevyt, olemme sitoutuneet 
noudattamaan yhdistyslain mukais-
ta hyvää hallintotapaa. Toimintaamme 
johtavat yhdistyksen kokouksessa vali-
tut ja valtuutetut toimihenkilöt eli hal-
litus. Yhdistyksen jäsenkokous valitsee 
myös yhdistyksen toiminnantarkastajat. 
 Yhdistystoimintamme perustuu sii-
hen, että raksilalaisilla on halu osallis-
tua ja vapaaehtoisesti toimia yhdessä 
asuinalueemme ja toistemme hyväksi; 

Yhteinen 
yhdistyksemme

että meillä on alueen kehitystyössä ha-
lua katsella asioita myös naapurin näkö-
kulmasta ja elämäntilanteesta käsin. 
 Jäsenet ovat yhdistystoiminnan pe-
rusta ja voimavarojen lähde. Jäsenten si-
toutumisen ja motivaation aste kuitenkin 
vaihtelee asukkaasta asukkaaseen, teh-
tävästä ja vapaaehtoisesta toiseen. Sitou-
tumisen ja motivaation asteita on toisi-
naan kuvailtu ydinjoukoksi, vakituisik-
si jäseniksi, turisteiksi ja vieraiksi. Näitä 
ryhmiä löytyy myös meistä puolestatois-
ta tuhannesta raksilalaisesta. Ydinjouk-
koon kuuluvat yhteisömme vastuutehtä-
viin valitut eli he, joilla on yhdistykses-
sämme päätösvaltaa. Vakituisia jäseniä 
ovat aktiiviset vapaaehtoistoimintamme 
vetäjät ja/tai toimintaamme aktiivisesti 
osallistuvat yhteisömme jäsenet. Turistit 
ovat silloin tällöin ja vieraat vain satun-
naisesti säännölliseen toimintaamme ja 
tapahtumiimme osallistuvia jäseniä. 

 Jokainen jäsen on yhdistykselle arvo-
kas, ja jokaisella on oikeus itse määritel-
lä, kuinka laajasti hän sitoutuu yhteiseen 
toimintaan. Yhdistyksemme elää kuiten-
kin vahvana vain niin kauan, kun yhtei-
söstä löytyy sitoutunutta ydinjoukkoa ja 
vakituisia jäseniä, jotka jaksavat motivoi-
tua yhteisen hyvän eteen toimimisesta. 
Toistaiseksi heitä on aina löytynyt. Pide-
tään yhdessä huolta, että näin tapahtuu 
jatkossakin: hyvin toimivassa yhdistyk-
sessä jäsenten täytyy voida välillä siirtyä 
vuorollaan ydinjoukkoon ja ydinjoukosta 
täytyy pystyä siirtymään välillä sujuvasti 
vierailijaksi saakka. Vastuun jakaminen 
on olennainen osa yhdistystoimintaa. 

RAKSILAN ASUKASYHDISTYKSEN 

HALLITUS 2021

Yhdistyksemme asioita hoitaa yhdistys-
lain mukaisesti hallitus, johon kuuluu 
vuosikokouksessa valitut puheenjohta-
ja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi 
varajäsentä. Hallituksen kokoonpanossa 
pyritään vastuujäsenten vaihtuvuuteen 
ja monipuolisuuteen: jäsenten ja varajä-
senten toimikausi on kaksi vuotta, joista 
puolet eroaa vuosittain.
 Tänä vuonna yhteisiä asioitamme on 
hoitanut puheenjohtaja Heikki Pudas, 
varapuheenjohtaja Jari-Pekka Aarreki-
vi, sihteeri Hanna Kopsala, rahastonhoi-
taja Ritva Ilonen, hallituksen muut jäse-
net Joel Lehtelä ja Veikka Niskakangas 
sekä hallituksen varajäsenet Jetta Hut-
tunen ja Henna Raitala.
 Hallituksen tehtävänä on panna toi-
meen paitsi yhdistyslaissa hallitukselle 
määrättyjä lakimääräisiä tehtäviä, myös 
sille vuosikokouksessa ja yhdistyksen 
säännöissä määrätyt tehtävät. Puheen-
johtajamme Heikin mukaan vuoden mit-
taan hoidettavien asioiden lista on pitkä, 
joten ydinjoukkomme hoitaa yhdistyksen 
asioita yhteisvastuullisesti. Hallituksen 

TEKSTI JA KUVAT: KAISA PUDAS

luottamustoimien lisäksi asukasyhdis-
tyksellä on asioiden hoitoa varten myös 
toimikuntia. Tällä hetkellä niitä ovat lii-
kenne- ja kaavatoimikunta, lehtitoimi-
kunta, vapaa-ajan toimikunta ja Raksila 
100 vuotta -toimikunta. Kaikissa toimi-
kunnissa on tilaa uusille jäsenille – terve-
tuloa mukaan hyvin pienellä kynnyksellä!
 Vuoden aikana hallitus vastaa muun 
muassa toiminnan suunnittelusta, toteu-
tuksesta ja dokumentoinnista, tapahtu-
mien järjestelyistä, virallisista yhteyden-
otoista aluettamme koskevissa asioissa, 
apurahojen hakemisista ja raportoinnis-
ta sekä yhdistyksen viestinnästä. 
 Toiminnan hyvä suunnittelu auttaa 
varmistamaan, että tehdään oikeita asioi-
ta oikealla tavalla ja että yhdistyksellä on 
tarpeeksi resursseja toteuttaa toimin-
taansa. Suunnitelma toimii myös pohja-
na dokumentoinnille ja arvioinnille siitä, 
mitä tehtiin oikein ja mitä voimme paran-
taa seuraavalla kerralla.
 Tapahtumien järjestelyistä eniten ai-
kaa veivät tänä vuonna lupaprosessit 
tapahtumien järjestämiseksi, hankin-
nat (telttavuokraus, äänentoisto panee-
likeskusteluun, tarjoilujen järjestämi-
nen), ulkopuolisten toimijoiden houkut-
telu mukaan, ohjelmajärjestelyt ja panee-
likeskustelijoiden kutsut ja paikalle tu-
lon varmistaminen sekä muut viralliset 
yhteydenotot.
 Virallisia yhteydenottoja ovat olleet 
muun muassa kaavahankkeet, kaupungin 
”Osallistuva budjetointi” -esitys, marke-
talueen pysäköintipaikan meluhäiriöihin 
liittyvään kirjelmöinti, joulukuusen va-
laistuksen sähkösyötön sponsorihake-
mus ja baanatyömaan riskien minimoin-
ti koulunaloituksen yhteydessä.
 Apurahahakemuksiin ja raportointei-
hin ovat kuuluneet alueellinen etukäteen 
haettava toimintaraha tapahtumiin ja jäl-
kikäteen takautuvasti toteutuneiden kus-
tannusten mukaisesti haettava toimin-
ta-avustus. Asukasyhdistyksemme on 
hakenut ja saanut kohdeavustusta Rak-
sila-lehden tekemiseen ja verkkosivujen 
päivitykseen. Kaupungin tukemasta yhtei-
söavustuksesta löytyy lisää tietoa sivulta 

denkoti. Talo oli alkuperäisessä kun-
nossaan, ja teimme siihen täydelli-
sen remontin. Asukasyhdistykseen 
liityin heti alussa, olinhan mukana 
sen perustamiskokouksessa Teu-
vo Pakkalan koululla. Se olikin iki-
muistoinen tapahtuma, koska itse 
kirjailija Paavo Rintala oli paikalla 
kertomassa lapsuudestaan Raksilas-
sa, ja yhdessä katsoimme sitten Po-
jat-elokuvan. Tosin aktiivisena toi-
mijana esimerkiksi hallituksessa en 
ollut pitkään aikaan, vasta viimeiset 
neljä vuotta, mutta osallistuin kaik-
kiin tapahtumiin kuitenkin.
 JOEL:  Muutin reilu 8 vuotta sitten 
Kivi-Raksilaan. Liityin hallitukseen 
kolmisen vuotta sitten, kun muu-
timme Puu-Raksilan puolelle ja he-
räsi halu asuinalueen yhteisöllisyy-
den vaalimiseen.
 JETTA:  Muutin Raksilaan 2018 ja 
lähdin mukaan yhdistyksen toimin-
taan talvella 2019.
 HENNA:  Muutin Raksilaan ensim-
mäisen kerran 1998 ja uudestaan 
2002. Yhteensä olen asunut täällä 
kolmessa eri osoitteessa. Asukas-
yhdistyksen toiminnassa olen ollut 
mukana pariinkin otteeseen, välillä 
taukoa pitäen. 

Raksilan asukasyhdistyksen 
viestintää on tähän vuoteen 

saakka hoidettu erillisillä kirjeillä 
ja ilmoituksilla, joita hallituksen 

jäsenet muutaman vapaaehtoisen 
avustuksella ovat jakaneet 

raksilalaisten postilaatikoihin ja 
-luukkuihin. Käytäntö on ollut 

ajoittain työläs toteuttaa, eivätkä 
tulostaminen ja kopioiminen 

edusta kestävää kehitystä. 
Niistä ollaankin luopumassa. 
Viestintä on edelleen tärkeä 
osa yhdistyksen toimintaa, 

mutta sitä tullaan tekemään 
enenevässä määrin sähköisissä 

välineissä: yhdistyksen kotisivuilla, 
Facebookissa, WhatsApp-
ryhmässä ja Instagramissa.

Keitä ydinjoukkoomme kuuluu ja 
millaisia ajatuksia asukas yhdis tyk-
sessä toimiminen heissä synnyttää? 

MILLOIN MUUTIT RAKSILAAN 

JA MILLOIN LIITYIT JÄSENEKSI 

ASUKASYHDISTYKSEEN? 

 HEIKKI:  Muutin Raksilaan 2005 ja 
pysyvämmin 2018. Asukasyhdistyk-
sen toimintaan lähdin mukaan 2019 
vuosikokouksessa.
 J-P:  Olen paljasjalkainen oululainen 
ja alunperin syntyjään Tuiran poi-
kia. Raksilalainen minusta tuli en-
sin Lipon junioritoiminnan kautta, 
kun muutimme toimiston muutama 
vuosi sitten Impolan taloon. Arvostus 
alueeseen kasvoi niin, että vuosi sit-
ten kotikin löytyi Raksilasta. Asukas-
yhdistykseen liityin puheenjohtajan 
kosiskelemana oikeastaan samaan 
aikaan. Tuiran pojasta tuli Raksilan 
poika – näin ne ajat muuttuvat!
 HANNA:  Muutimme Raksilaan syk-
syllä 2004. Asukasyhdistyksen jär-
jestämiin tilaisuuksiin osallistuin 
alusta alkaen ja aktiivisemmin mm. 
hallitustyössä olen ollut mukana 
vuodesta 2012 alkaen.
 RITVA:  Muutimme Raksilaan syksyl-
lä 1985. Kevättalvella 1985 ostimme 
sukulaisperheen kanssa talon, Puu-
tarhakatu 23:n, mestariampuja Jus-
si Pälveeltä ja vaimoltaan Marialta. 
Talo oli ollut Maria Pälveen lapsuu-

ASUKASYHDISTYS ESITTÄYTYYRAKSILAN ASUKASYHDISTYS

 PUHEENJOHTAJA HEIKKI PUDAS  

ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta  ■
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MIKÄ SINUA MOTIVOI 

YHDISTYSTOIMINNASSA?

 HEIKKI:  On mukavaa olla tekemässä 
asioita, joilla on merkitystä kaikille rak-
silalaisille. Positiivinen palaute, miten 
pieni tahansa, on aina mukavaa kuulla. 
Mukana olemalla voi vaikuttaa raksila-
laisten tulevaisuuteen (liikenne- ja kaa-
vatyöryhmä) tai olla järjestämässä ta-
pahtumia raksilalaisten iloksi (kesäjuh-
la, joulunavaus).
 J-P:  Mukana olemisessa näkee konk-
reettisesti, miten yhdessä tekeminen 
vaikuttaa alueemme hyväksi. Ilman yh-
distystä moni asia ja tapahtuma jäisi te-
kemättä sekä linkki esimerkiksi eri si-
dosryhmiin puuttuisi. Kaikkien raksila-
laisten kannalta on tärkeää, että asukas-
yhdistys toimii hyvin ja sen talous sekä 
hallinto ovat kunnossa.
 HANNA:  Asukasyhdistyksen kautta pää-
sin aikanaan Raksilaan muuttaessa tu-
tustumaan muihin raksilalaisiin ja olen 
saanut sitä kautta myös uusia ystäviä. 
Yhdistystoiminta on mukava tapa olla 
järjestämässä yhteistä toimintaa ja olla 
osaltaan kehittämässä asuinaluettamme.
 RITVA:  Raksila on niin pieni ja yhtenäi-
nen alue, että sen viihtyisyyden ja yh-
teenkuuluvaisuuden eteen haluaa teh-
dä työtä.
 JOEL:  Lämpimät muistot oman lapsuu-
den yhdistystoiminnasta ja sen luomasta 
yhteisöllisyydestä, halu mahdollistaa tätä 
myös omalta osaltani.
 JETTA:  Yhdistyksissä tapaa uusia (yleen-
sä kivoja!) ihmisiä ja saa tehdä asioita, 
jotka kiinnostavat ja vaikuttavat suoraan 
omaan elämään ja sen laatuun.

 HENNA:  Komppaan Jettaa ja muita; yh-
distystoiminnan kautta voi vaikuttaa 
asioihin ja omaan asuinalueeseen.

MITEN KUVAILISIT PARILLA LAUSEELLA 

RAKSILAN ASUKASYHDISTYSTÄ?

 HEIKKI:  Ihmisen kokoinen oman alueen 
yhteisö jonka toiminta pyrkii positiivi-
seen yhteisöllisyyteen.
 J-P:  Pitää muistaa, että asukasyhdis-
tys ei ole vain sen hallitus vaan ainakin 
itse katson, että kaikki asukkaamme ovat 
osa tätä toimintaa, vaikka virallisia jä-
senmaksuja ei maksetakaan. Yhdistyksen 
tehtävä on kehittää aluettamme ja toimia 
sen ja kaikkien asukkaiden edunvalvoja-
na. Yhdistys on alueen asukkaita varten 
ja yhdistyksen rooli on tärkeä.
 HANNA:  Asukasyhdistys toimii aktii-
visesti ja mukana toiminnassa voi olla 
sen mukaan, miten omaan elämäntilan-
teeseen parhaiten sopii. Pienessä yhdis-
tyksessä toiminta on joustavaa ja lähellä 
asukkaita.
 RITVA:  Asukasyhdistys on virkeä toi-
minnaltaan (vakiintuneet vuosittaiset 
toiminnot), tosin harvalukuinen.
 JOEL:  Yhdistyksemme on eräänlaisessa 
murroksessa ja etsii paikkaansa muuttu-
vassa yhteiskunnassa ja yhteisössä. Ihmi-
sillä on edelleen tarve kuulua yhteisöön, 
mutta osallistumisen kulttuuri vaatii 
kehittämistä, jotta tämä on mahdollista 
myös tulevaisuudessa. Matalan kynnyk-
sen keveä osallistaminen laajalle joukolle 
joustavasti on varmasti osa tätä tulevai-
suutta. Toki ydintekijöitä tarvitaan jat-
kossakin, hajautettuna yhdistys tuskin 
toimisi tehokkaasti.

 JETTA:  Perinteikkään oululaisen kau-
punginosan virkeä ja aktiivinen yhdis-
tys, jonka tavoitteena on kaikkien rak-
silalaisten aktivoiminen ja auttaminen. 
Samalla teemme Oulustakin vetovoimai-
semman kaupungin.
 HENNA:  Koen, että viime vuosina teke-
minen ja esimerkiksi osallistuminen kaa-
voituksen valmisteluun yhdessä kaupun-
gin kanssa on edennyt, samoin matalan 
kynnyksen tapahtumien järjestäminen. 
Mukana on tällä hetkellä aktiivista po-
rukkaa, vaikka oma aikani ei tahdokaan 
riittää kaikkeen.

MIKÄ SINUA ERITYISESTI  

ILAHDUTTAA ASUKASYHDISTYKSEN 

TOIMINNASSA?

 HEIKKI:  On olemassa vakiintuneita pe-
rinteitä, kuitenkin joka vuosi on pyrki-
mys uudistua.
 J-P:  Tarttuminen ajankohtaisiin asioi-
hin ja aktiivisuus: yhdistys on ketterä il-
man sisäistä jäykkää kädenvääntöä. Työ-
ryhmät ja toimikunnat leventävät har-
tioita. Esimerkiksi kaava- ja liikennetyö-
ryhmä tekee erinomaista ja ammattitai-
toista työtä sekä viestii kaupungin suun-
taan. On ollut mukava seurata ihmisten 
halua osallistua omien mielenkiinnon 
kohteisiin. Tämä lehti on myös hyvä esi-
merkki yhteisestä tekemisestä yhteiseen 
hyvään. Järjestettävät tapahtumat kesä-
juhlineen ovat kaiken kruunu.
 HANNA:  Asukasyhdistyksessä on muka-
va ilmapiiri ja kaikkien halukkaiden on 
mahdollista tulla mukaan toimintaan.
 RITVA:  Halu toimia yhdessä alueen viih-
tyisyyden eteen.

 JOEL:  Näkyvä ilo ja hyöty yhdistyksen 
tekemisestä. Kykymme olla aidosti vai-
kuttamassa asuinalueemme tulevaisuu-
teen ja ajankohtaisiin asioihin.
 JETTA:  Lähidemokratia on päivän sana. 
On aivan valtavan hienoa, että asukas-
yhdistys on ollut lähidemokratian asial-
la jo vuosikymmeniä. Se tarkoittaa, 
että tuomme raksilaisten äänen kuulu-
viin, osallistumme päätöksentekoon ja 
luomme kaupunginosamme asukkail-
le mahdollisuuden osallistua Raksilan 
kehittämiseen.
 HENNA:  Fiilis, että esimerkiksi Whats-
App-ryhmän ja tapahtumien kautta Rak-
sila-henki on tiivistynyt. Siitä voi tietysti 
kiittää kaikkia, ei vain hallitusta.

MITÄ UUTTA OLET OPPINUT 

VUODEN AIKANA?

 HEIKKI:  Rutiiniasioidenkin pyörittämi-
nen näinkin pienessä yhdistyksessä vaa-
tii yllättävän paljon aikaa ja energiaa.
 J-P:  Näin uutena raksilalaisena olen op-
pinut tuntemaan suuren joukon alueem-
me eri ihmisiä ja sen, että täällä asuu 
omaan alueeseemme intohimolla suh-
tautuvia asukkaita. Tämä asukkaiden 
aktiivisuus ja mielenkiinto ovat kaiken 
toiminnan perusta, on se sitten omistus- 
tai vuokra-asumista. Kaikki ovat samas-
sa porukassa, omin painotuksin.
 HANNA:  Korona-ajasta johtuen olemme 
tehneet asukasyhdistyksen tapahtumis-
ta ensimmäistä kertaa myös Facebook-
live lähetyksiä ja on ollut mukava huo-
mata, että tilaisuuksia on tullut seuraa-
maan myös lukuisa joukko muualla asu-
via, mm. entisiä raksilalaisia.

 RITVA:  Vaikean koronajan jälkeen ja ai-
kana asukkaat ovat kuitenkin hakeutu-
neet yhteisiin juttuihin.
 JOEL:  Olen oppinut viimein leipomaan 
kunnon ruisleipää. Omalla juurella olen 
harrastanut leivontaa muutaman vuoden. 
Välillä harjoitusleipiä on syöty kyllästy-
miseen asti!
 JETTA:  Oulun asemanseudun alueen 
uudis tussuunnitelmat ja erityisesti mar-
ketalueen kaavamuutos tulevat vaikutta-
maan raksilalaisten elämään tulevaisuu-
dessa valtavasti. Onneksi meillä on kana-
via saada äänemme kuuluviin. Kiitos myös 
Oulun kaupungille siitä, että se järjestää 
kaikille avoimia kuulemis- ja keskustelu-
tilaisuuksia em. muutoksiin liittyen.

MITÄ HALUAISIT MUUTTAA 

NYKYISESSÄ TOIMINNASSA?

 HEIKKI:  Olisi mukavaa saada uusia rak-
silalaisia mukaan toiminnan pyör ittä- 
miseen.
 J-P:  Itse yhdistystoiminnassa en lähtisi 
tekemään muutoksia esimerkiksi jäsen-
maksujen suuntaan. Asukasyhdistys toi-
mii nykyisellä modernilla formaatillaan-
kin ja sopii tähän meidän alueeseemme. 
Yhdistyksen tulee olla sillanrakentajan 
roolissa sidosryhmiin: rakentavaa kom-
menttia, ei niinkään hajottavaa. Jatkos-
sa varmasti tulee mietintään, että miten 
voisimme kerätä rahoitusta toimintaan 
muulla tavalla, kun kaupungin tukirahat 
tuntuvat pienentyvän. Koko Raksilassa 
on paljon osaamista eri aloilta, yrittäjiä 
ja ammattilaisia, joiden toivoisin lähte-
vän mukaan yhteiseen kehitystyöhön ak-
tiivisemmin. Tuo olisi erittäin arvostet-

tavaa ja arvokas asia. Yhdistyksen hal-
lituksen tehtävänä on miettiä keinoja ja 
väyliä myös tähän.
 HANNA:  Raksila on asuinalueena pieni, 
joten haluaisin että kaikkien olisi mah-
dollisimman helppoa tulla mukaan toi-
mintaan. Olisi kiva saada asukkailta pa-
lautetta siitä, miten he kokevat asukas-
yhdistyksen toiminnan ja miten voisim-
me yhdessä kehittää sitä entisestään.
 RITVA:  Raksilan asujaimisto on muuttu-
nut jälleen ja tänne on muuttanut paljon 
lapsiperheitä. Heiltä haluaisin lisää uusia 
ideoita toimintaan, ja tietenkin jollain ta-
valla mukaan toimintaan, vaikka lapsi-
perhearki onkin aikaa vievää.
 JOEL:  Osallistaa yhteisöä enemmän ja 
mahdollistaa matalan kynnyksen hank-
keita ilman tiukkaa ohjausta yhdistyksen 
hallitukselta. Helpommin sanottu kuin 
tehty, mutta kysyntää tälle kyllä olisi.
 JETTA:  Enemmän sellaista yrittäjämäis-
tä toimintaa mukaan. Esimerkiksi Impo-
lan kaupan edessä ollut kesäkahvila, jota 
vetivät Lippo-juniorit, oli loistava esi-
merkki tällaisesta.
 HENNA:  Toivon ihmisten uskaltavan 
osallistua toimintaan yhä enemmän ja 
kehittelevän kaikenlaisia uusiakin yhtei-
söllisyyttä tukevia ideoita. Vaikka kaik-
keen ei ehtisi, voi olla jossain muodossa 
mukana.

KUINKA SITOUTTAISIT JA MOTIVOISIT 

RAKSILALAISIA OSALLISTUMAAN 

TOIMINTAAN?

 HEIKKI:  Yhdistys toimii raksilalaisille ja 
toimintaa tekevät raksilalaiset. Mukaan 
voi lähteä hyvin matalalla kynnyksellä 

ASUKASYHDISTYS ESITTÄYTYY

 VARAPJ. JARI-PEKKA AARREKIVI   RAHASTONHOITAJA RITVA ILONEN  JOEL LEHTELÄ  SIHTEERI HANNA KOPSALA  
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RAKSILA-MUKI NRO 33

Vuoden 2021 raksilalainen, 
Jari-Pekka Aarrekivi
TEKSTI: HEIKKI PUDAS KUVA: KAISA PUDAS

Jari-Pekan aktiivinen toiminta toi Raksilaan muun muassa 

kesäkahvilan, joka toimi kesällä 2021 Impolan talossa.

RAKSILA-MUKIN AIEMMIN SAANEET RAKSILALAISET
2020 J-P Metsävainio, astrokuvaaja, maailmallakin 

tunnettu raksilalainen
2019 Kaisu Rundelin, yhdistyksen pitkäaikainen 

rahastonhoitaja ja aktiivijäsen
2018 Tanja Torvikoski, yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri
2017 Timo Takala, arkkitehti, asukasyhdistyksen 

asemakaava-asiantuntija sekä pitkäaikainen  
Raksilan asukas

2016 Paula Pyykkönen, toiminnantarkastaja 2014–
2015 Märta Malmström, asukasyhdistyksen toiminnassa 

20 vuotta, viheryhdyshenkilönä 2012– 
2014 Raimo Rantala, Teuvo Pakkalan koulun rehtori 

1987–2015
2013 Sanna Yrjänä, asukasyhdistyksen varapuheen - 

johtaja 2002–
2012 Antti Alakopsa, aktiivinen yhdistystoiminta
2011 Salli Lyttinen, 90-vuotissyntymäpäivä, Raksilan 

paras räiskäleenpaistaja
2010 Seija Virkkula, Raksilan alkuhistorian tutkija
2010 Jouko Oja, 75-vuotissyntymäpäivänä
2009 Henna Raitala, Raksila-lehden taittaja 2005–2010
2008 Pirjo Pekuri, asukasyhdistyksen toiminnan 

tukija, joka lahjoitti lohikeiton lohet ja mahdollisti 
kesäjuhlien järjestämisen

2007 Oulun Palvelualan Opisto, Pohjois-Suomen 
ensimmäinen ammatillinen oppilaitos, jolle 
myönnettiin vuonna 2007 ympäristösertifikaatti

2006 Helena Mäkelä, asukasyhdistyksen pitkäaikainen 
rahastonhoitaja ja Raksilan yhteistapahtumien  
paras ruisleivän tekijä

2005 Juha Junno, Oulun Kärpät, toimitusjohtaja
2004 Maija-Liisa Takalo, Raksilan paras lohisopan keittäjä

2003 Pirkko Makkonen, asukasyhdistyksen tilintarkastaja
2002 Pentti Impola ja Laura Impola, lähikauppa-

palvelua parhaimmillaan yli 40 vuotta
2001 Matti Moilanen, Raksilan apteekkari, terveyttä 

edistävä toiminta
2000 Lea Salokannel, asukasyhdistyksen puheenjohtaja 

1994–2016
1999 Raija Tuominen, asukasyhdistyksen 

puheenjohtaja
1999 Heikki Mähönen, mitalisti voimannostolajissa
1998 Kaija Sipilä, asukasyhdistyksen sihteeri 1995–1996
1997 Aili Makkonen, 75-vuotissyntymäpäivänä,  

edesmennyt kunniajäsen
1997 Ulla Vahtera, Raksilan viher yhdyshenkilö
1996 Jussi Junttila, 50-vuotissyntymäpäivänä
1996 Petteri Salokannel, ylioppilas / logon suunnittelija
1996 Marketta Rossi,  

50-vuotissyntymäpäivänä, rahastonhoitaja
1995 Liisa Jaakonsaari,  

50-vuotissyntymäpäivänä

KRITEERIT

1.  Raksilalainen on 
 toiminnallaan edistänyt 
 asuinalueemme kehitystä.
2.  Raksilalainen on menestynyt  

jollakin elämän osa-alueella ja tuo-
nut myönteistä julkisuutta Raksilaan.

3.  Raksila-mukia suosittelee jollekin henkilölle vähin-
tään kolme raksilalaista. Hallitus tekee päätöksen.

Tehtyjen ehdotusten perusteella asukas-

yhdistyksen hallitus päätti myöntää Raksila- 

mukin 2021 Jari-Pekka Aarrekivelle. J-P on 

aloitteillaan ja aktiivisuudellaan tuonut asuin-

alueellemme muun muassa kaivatun kesäkah-

vilan, aloittanut yhteistoiminnan Lippo Juniorit 

ry:n ja asukasyhdistyksen kesken sekä edes-

auttanut hulikakun saamista takaisin Raksilaan.

eikä ole välttämätöntä, että joutuisi ot-
tamaan vastuuta asioista. Kaikille löytyy 
sijaa ja tekemistä kunkin mahdollisuuk-
sien mukaan.
 J-P:  Alueellamme on paljon nuoria ja uu-
sia asukkaita, joita emme ole vielä var-
masti tavoittaneet, eivätkä he koe yhdis-
tyksen toimintaa omakseen. Pitää lisätä 
tietoisuutta siitä, että miten osallisuus 
yhdistyksessä vaikuttaa myös jokaisen 
omaan asumiseen ja elämiseen Raksilas-
sa. Yhteisesti vaikuttamalla saadaan ai-
kaan paljon voimakkaampaa viestintää. 
Tulevia hankkeita on Raksilan alue täyn-
nä, joten nyt on tärkeää osallistua yhdis-
tyksen kautta alueemme kehittämiseksi. 
Esimerkiksi työryhmät ilman yhdistys-
toiminnan “juridisia sitoumuksia” ovat 
oiva tapa osallistua. Teuvo Pakkalan kou-
lulla järjestettävät liikuntakerrat ovat jo 
yksi tapa tulla toimintaan mukaan. Yhdis-
tystoiminta avaa verkostoja myös muun 
elämän puolelta.
 HANNA:  Suosittelen toimintaan osallis-
tumista kaikille raksilalaisille! Jos olet 
vasta muuttanut Raksilaan, niin asu-
kasyhdistyksen toiminnan kautta pääset 
helposti tutustumaan alueen asukkaisiin. 
Asukasyhdistyksen toiminta myös mah-
dollistaa meille kaikille mm. siivoustal-
koot, kesäjuhlat, liikuntakerhot ja paljon 
muuta. Näiden järjestämistä varten tar-
vitaan vapaa-ehtoisia ja pienikin apu ja 
osallistuminen tapahtumien järjestelyi-
hin auttaa!
 RITVA:  Kun on mukana toiminnassa, 
niin tulee tutuksi muidenkin kuin lä-
hinaapureiden kanssa. Siitä muodostuu 
ikään kuin pieni kylä, jossa on muka- 

va elää ja jossa tunnetaan toisia, ja on 
helppo olla sitten yhteydessä muissakin 
asioissa.
 JOEL:  Yhteisölliset tilat voisi mahdol-
listaa toimintaa. Myös kynnystä tulla 
mukaan toimintaan voisi madaltaa esi-
merkiksi avaamalla hallituksen kokouk-
sia kaikille sopivina ajankohtina? Aktii-
viseen keskusteluun yhteisön kesken pi-
täisi saada enemmän kipinää, jospa jol-
lakin olisi kikka kolmonen takataskussa  
tähän.
 JETTA:  Yhdistys on meidän kaikkien 
raksilaisten oma ja yhteinen. Yhdistyk-
sen toimintaan osallistuminen voimaan-
nuttaa ja lisää hyvinvointia. Yhdessä 
olemme enemmän.
 HENNA:  Yhdistyksen toiminta on kaikil-
le avointa, ja jokainen on tervetullut mu-
kaan juuri sellaisena kuin on.

MITÄ MUUTA HALUAT SANOA?

 HEIKKI:  Kun haluat tulla mukaan, 
ota yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse 
raksilan asukasyhdistys@gmail.com tai 
yhdistyksen WhatsApp-tiedotusryhmän 
kautta.
 J-P:  Kannustan kaikkia asukkaita liit-
tymään “Raksilan tiedotusasia” -Whats-
App-ryhmään, joka on nopea ja help-
po väylä ottaa kantaa asioihin. Mukaan 
pääsevät kaikki laittamalla pyyntöä yh-
distyksen sähköpostiin. Lopuksi terveh-
din ilolla, että raksilalaiset haluavat pi-
tää huolta arvokkaasta rakennuskannas-
ta. Alueella liikkuessa näkee useita kun-
nostuskohteita ja remontteja tehdään 
vanhaa kunnioittaen. Pidetään jatkossa-
kin tästä kiinni!

 HANNA:  Rauhallista joulun aikaa kaikille 
raksilalaisille ja tervetuloa mukaan asu-
kasyhdistyksen toimintaan!
 RITVA:  Itse haluaisin Raksilaan enem-
män ihan spontaania yhteistä tekemis-
tä: kuinka mukavaa olisikaan vaikkapa 
kauniina kevät-/kesäiltana laittaa vies-
tiä, että tullaanpa kaikki puistoon pikni-
kille, otetaan eväät, muksut ja mummot 
mukaan ja nautitaan elämästä! Samoin 
olisi mukava jos saataisiin jokin yhteinen 
sisätila kokoontumisia varten; keitettäis 
kahvit tai keksittäisiin jotain yhteistä te-
kemistä, vaikkapa jouluaskarteluja.
 JOEL:  Aina on hyvä viljellä viisautta ja 
valitettavan usein tätä näkee laiminlyö-
tävän, joten ATK-vinkkinä arkeen: Paras 
salasana on salalause. Helppo muistaa ja 
vaikea arvata kuten kettuananasJakir-
joitusbirhe. Siitä vain hauskoja tarinoita 
kutomaan palveluja pitkin, ei sitten tois-
toa näissä!
 JETTA:  Asuin Raksilassa ensimmäisen 
kerran 2000-luvun alussa. Sitten olin 
vuosikausia pois Oulusta. Kun palasin ta-
kaisin sanoin itselleni: parasta olisi pääs-
tä takaisin Raksilaan. Kun nyt sitten näin 
onnellisesti kävi, niin pidän kyllä Rak-
silaa itselleni nk. loppusijoituspaikkana.  
I <3 Raksila.
 HENNA:  Raksila on itsellekin todella ra-
kas paikka. Minäkin pidän spontaaneis-
ta, pienistäkin tapahtumista ja jutuis-
ta. Kivana asiana jäi mieleen viime uusi-
vuosi, kun tuttujen ja itselle vieraampien 
kanssa kohotettiin Puistikkokadulla mal-
jat vuoden vaihtuessa. ■

ASUKASYHDISTYS ESITTÄYTYY

 VARAJÄSEN JETTA HUTTUNEN  VARAJÄSEN HENNA RAITALA 

raksilan asukasyhdistys@gmail.com
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Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.
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RAKSILASSA 
TAPAHTUU 2022

ILOA – TOUHUA – MUKAVAA YHDESSÄOLOA
TERVETULOA MUKAAN!

VUOSIKOKOUS 
15.3.2022

SIIVOUS
TALKOOT 
12.5.2022

TURVALLINEN 
KOULUTIE
10.–12.8.2022

SADON KORJUU
JUHLA JA 
SIIVOUS TALKOOT 
18.10.2022

ELOJUHLAT 
13.8.2022

JOULUNAVAUS JA 
KUUSEN VALOJEN 
SYTYTTÄMINEN 
1.12.2022

RAKSILALEHTI 
VK 5051, 

JOULUKUU

HUOM! Vuonna 2022 ei enää jaeta 
paperisia tiedotteita joka talouteen, 
SÄILYTÄ SIIS TÄMÄ!
Mikäli tarvitset paperitulosteita, ota yhteyttä tammikuun 

loppuun mennessä raksilanasukasyhdistys@gmail.com 

tai 044 260 3722 / Heikki.

TAMMI
KUU

JOULU
KUU

HELMI
KUU

HUHTI
KUU

TOUKO
KUU

KESÄ
KUU

MAALIS
KUU

MARRAS
KUU

SYYS
KUU

ELO
KUU

HEINÄ
KUU

LOKA
KUU

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS
Toiminnan vuosi-

kello 2022

TIEDOTUS 2022: 

raksila.fi

facebook.com/raksilanasukasyhdistys

instagram.com/raksilanasukasyhdistys 

Whatsapp-ryhmä "Raksilan tiedotusasia" 

Syrjäkadun ilmoitustaulu

Sääntö-
määräinen 

kokous


