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Sisällys

TOIMITUS:

Merja Haukipuro
Kaisu Rundelin
Helena Englund-Siikaluoma
Hanna Kopsala
Ritva Ilonen
Laura Isola
Henna Raitala
Maikki Takalo
Tanja Torvikoski
Laura Virtanen

Kerro, millaisia tapahtumia alueella
tulisi järjestää tai mihin asioihin

KANNEN KUVA:

Ritva Ilonen

toivoisit asukasyhdistyksen tarttuvan.

TAITTO:

Henna Raitala

Raksilan asukasyhdistyksen varapuheenjohtaja Helena Englund-Siikaluoma.

PAINOPAIKKA:
KÄDESSÄSI on tuore osoitus yhdessä toimi

RAKSILAN
PERINNEYHDISTYS
TIEDOTTAA
Raksilan perinneyhdistyksen seuraava
vuositapaaminen
pidetään lauantaina
17.8.2019 klo 12.00
alkaen Kärppäklubilla,
Teuvo Pakkalan katu 11.
Tervetuloa kaikille!
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misesta: suunnittelua, pohdiskelua, mieli
piteiden vaihtoa, yhdessä tekemistä, yksilöi
nä tekemistä ja uudestaan yhteistyötä. Sitä
on yhdistystoiminta, jota me hallituksen
jäsenet teemme.
Ennen pitkää on taas aika, jolloin vuo
den aikana toteutunut toiminta ja uudet
suunnitelmat saatetaan vuosikokoukselle
arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi.
Ensikertalaiselle ja tuoreelle raksilalai
selle vuosi asukasyhdistyksen hallituksessa
on ollut antoisa. Aitiopaikalta olen seuran
nut tapahtumien järjestämistä, painanut
mieleen onnistumisen kulmakiviä ja kantoja,
joihin ei kannata uudelleen kompastua.
YHTEISÖLLISYYTTÄ lisää asioiden jakaminen.

Konkreettisesti se toteutuu sosiaalisen me
dian kanavilla: tavara vaihtaa omistajaa, va
roitamme epäilyttävästä kulkijasta suojaten
toinen toisiamme tai omaisuutta, herätämme
keskustelua kaduille kertyvästä sadevedestä
tai katujen varsien koivujen kunnosta.
Erityisesti mieleeni on jäänyt keväisestä
poliisioperaatiosta tiedottaminen – asialli
sesti ja kiihkottomasti, huomioiden erityisesti
alueemme lasten turvallisuuden takaamisen.

VARAPUHEENJOHTAJAN PORINOITA

Yhdessä me myös pyrimme vaikutta
maan esimerkiksi kadunvarsien pysä
köintiin ja tarpeettomaan liikennöintiin
alueellamme. Osallistumalla ja yhdessä
toimimalla me parhaiten voimme alueem
me asioihin vaikuttaa.
HAASTANKIN kaikki raksilalaiset mukaan

vaikuttamaan! Jäljempänä lehdessä on lo
make, jonka täyttämällä ja palauttamalla
voit vaikuttaa. Kerro, millaisia tapahtumia
alueella tulisi järjestää tai mihin asioihin toi
voisit asukasyhdistyksen tarttuvan. Tai jo
tain muuta, mitä kaipaat Meidän Raksilaan.
Asukasyhdistys tarvitsee myös tekijöitä.
AITIOPAIKKA tämä osallistuminen on ollut

myös sulautumisessa joukkoon, pääsemi
sessä osalliseksi. Raksila ja raksilalaiset
ovat ottaneet tulijan tervetulleeksi toivo
tellen vastaan.
Tuntuu hyvältä kuulua tähän joukkoon,
olla osa Meidän Raksilaa.
Rauhallista adventinaikaa ja
tunnelmallista joulua toivotellen,

POPA, Pohjolan Palvelut Oy
PAINOSMÄÄRÄ:

950 kpl
JAKELU:

Raksilan taloudet ja yhteistyötahot

www.facebook.com/
raksilanasukasyhdistys
www.instagram.com/
raksilanasukasyhdistys
www.raksila.fi
raksilanasukasyhdistys@gmail.com
045 637 2802
Raksilalaisilla on lisäksi
aktiivinen WhatsApp-ryhmä.
Pyydä kutsulinkki sähkpostilla
tai Facebookin kautta.
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Vuoden aikana
Raksilassa tapahtunutta
Katsaus kuluneeseen vuoteen 2018

TEKSTI JA KUVAT: MERJA HAUKIPURO
VUOSI- JA JÄRJESTÄYTYMIS
KOKOUKSET 14.3.2018

Pihojen siivouksen lomassa oli aikaa
nauttia tarjoiluista. Kuvassa Ulja Raitala.

Vuosi- ja järjestäytymiskokoukset pi
dettiin 14.3. Oulun Palvelualan opistol
la. Vuosikokoukseen saapui reippaasti
väkeä kuulemaan Raksilaa koskevista
aiheista.
Järjestäytymiskokouksessa pää
tettiin, että puheenjohtajana jatkaa
kaudella 2018–2020 Merja Haukipuro.
Erovuoroaan käytti pitkäaikainen
jäsen ja asukasyhdistyksen sihteeri
Tanja Torvikoski. Hallituksessa jatkavat
2017–2019 rahastonhoitajana Kaisu Rundelin, Laura Isola, Maikki Takalo, Laura
Virtanen ja Julius Norrena sekä varajä
senenä Harri Peurakoski. Lisäksi uusina
jäseninä kaudelle 2018–2020 aloittivat
Helena Englund-Siikaluoma (varapj.),
Ritva Ilonen, Henna Raitala (sihteeri) ja
varajäsenenä Hanna Kopsala.
Vuosikokouksessa esiteltiin myös
asukaskartoituksen tuloksia, ja Irene
Oukka esitteli kokoukseen osallistu
neille liikennetyöryhmän työtä kaudel
la 2017–2018.

Kaikki neljä puutarhajäte
lavaa täyttyivät illan mittaan.

osatekijät sekä osoitetaan alueen vah
vuuksia ja kehittämismahdollisuuksia.
Suojeluatlas toimii jatkossa lähtötieto
na Puu-Raksilan asemakaavan tarkis
tamiselle, jota on tavoitteena aloittaa
vuoden 2018 loppupuolella.
SIIVOUSTALKOOT 25.5.2018

Siivoustalkoot pidettiin poikkeuksellisen
lämpimässä säässä ja siivoustalkoissa
vilisikin raksilalaisia t-paitasillaan.

Alueelle tuodut Haurun Jäte-auto Oy:n
neljä siirtolavaa täyttyivät puutarha
jätteestä illan mittaan. Yhdistys myi
kahvia, pullaa, makkaraa ja mehua
reippaille talkoolaisille ja lapset saivat
mehua ja keksejä ilmaiseksi. Kahvi
kojun ympärillä vaihdettiin ajatuksia,
kuten Raksilan talkoissa on ollut tapa
na. Siivoustalkoot ovat yhteisen alueen
siisteyden lisäksi tärkeitä sosiaalisia ja
yhteisöllisiä hetkiä.

HISTORIALLISEN KAUPUNKIMILJÖÖN
SUOJELUATLASTA ESITELTIIN
YMPÄRISTÖTALOLLA 15.3.2018

Oulun yliopiston arkkitehtuurin
tiedekunta laati raportin, joka koostuu
neljännen vuosikurssin opiskelijoiden
harjoitustöistä. Suojeluatlaksen tavoit
teena on etsiä keinoja alueen identitee
tin tunnistamiseksi sekä vaalimiseksi.
Pyrkimyksenä on myös pohtia, mil
laista on paikan identiteettiä ja arvoja
vahvistava kestävä kehitys. Raportissa
kuvataan paikan identiteetin keskeiset

Yhdessäolo ja yhteisöllisyys on olennainen osa Raksilan
siivoustalkoita. Tänä vuonna uutena oli taimenvaihto
piste, johon saattoi tuoda ja josta saattoi hakea kasveja.
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Pihojen siivous sujui hyvässä
säässä ja hymy huulilla
myös Ari Flinckillä.

VUODEN AIKANA TAPAHTUNUTTA
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Raksilan kesäjuhlia vietettiin
tänä vuonna hieman tavallista
myöhemmin Elojuhlina.

ELOJUHLAT 1.9.2018

Raksilan Elojuhlia vietettiin ennätyk
sellisen suurella joukolla, kun arviolta
150 ihmistä kokoontui elokuisena lau
antaina Resiinapuistoon. Ennakkoval
misteluissa oli otettu tänä vuonna mu
kaan useampia katoksia ja purjekangas,
joka viritettiin edellisiltana Raksilan
puistoon. Kalevan toimittaja kävi myös
ennakkohaastattelemassa puheenjoh
taja Merja Haukipuroa, rahastonhoitaja
Kaisu Rundelinia ja asukasyhdistyksen
hallituksessa toimivaa Ritva Ilosta
Elojuhlista.
Tapahtuman aloitti viirityöpaja, jos
sa kaikki innokkaat pääsivät askartele
maan viirejä ja samalla koristelemaan
Raksilan puistoa.
Halukkaat pääsivät huoltamaan
kehoaan, kun Oulun Hyvinvointistudio
veti kehonhuoltojumpan alkuvireyden
nostamiseksi.
Perinteisen ja maukkaan Harri Peu
rakosken keittämän ja Maikki Takalon
tarjoileman lohisopan aikana yleisö
sai fiilistellä musiikista, jonka aloitti
Saga-Helena nokkahuilumusiikin muo
dossa. Lohisoppaa riitti noin 100 hen
gelle ja jonoa oli kojulla kaiken aikaa.
Lapsille oli jääkiekko/sählypiste,
jossa useampi kävi testaamassa tek
niikkaa ja harjoittamassa temppujaan.
Raksilalaiset saivat vieraakseen Oulun
Kärpistä puolustaja Aleksi Mäkelän ja
vasemman laitahyökkääjän Sami Anttilan. Heitä haastatteli lavalla Raksilan
asukasyhdistyksen puheenjohtaja Merja
Haukipuro.
Musiikkitarjonta oli tänä vuonna
kasvanut entisestään ja yleisöä viihdyt
tivät Yövieraat-kokoonpano, trubaduuri
Viitala sekä Money & Gravy -bändi. Sa
malla myös ohjelma-aikaa oli pidennet
ty aikaisemmista vuosista. Äänentois
ton ja tekniikan juhlaan järjesti Tilaa
Kulttuurille ry.
Raksilan asukasyhdistys myi
kojullaan lohisoppaa, rieskaa, kahvia
ja pullaa. Lapsille oli tarjolla mehua
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Perinteinen lohikeitto tykötarpeineen kävi hyvin kaupaksi ja jono venyikin välillä.

Elojuhlilla kävijät pääsivät uutuutena testaamaan yhteisgrillausta. Grill veti hyvin puoleensa väkeä
vegemakkaroiden, hodareiden ja omien grillattavien pariin. Kuvassa Jussi Rautio.

ja keksejä. Myyjinä toimivat Maikin
lisäksi Kaisu Rundelin ja Helena Eng
lund-Siikaluoma. Uutuutena juhlissa
oli yhteisgrilli kuumana iltaseitsemään
saakka. Myynnissä oli myös vegaanisia
grillattavia.
Tapahtuman tarjontaa rikastut
tivat myös useat kirpputori- ja muut
myyntipisteet erilaisine myytävineen
taiteesta pikkupurtaviin.
ALOITTEET JA KANNANOTOT 2018

Raksilan asukasyhdistys osallistui
muun muassa keskustan suuralueen
yhteistyöryhmän kokoukseen 23.4.2018.
Tilaisuudessa esiteltiin alueellisen
osallisuuden uutta mallia.
Vuoden aikana Raksilan asukasyhdis
tys otti kantaa mm. Raksilan liikentee
seen ja liikennetyöryhmä sai tärinämit
tauksen Teuvo Pakkalan kadulle.
TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN

Trubaduuri Antti Viitala.

Yövieraat-yhtye soitti cover-biisejä.

Ruokailun aikana saatiin nauttia Saga-Helenan nokkahuilumusiikista.

Illan viimeisenä esiintyjänä
oli Money & Gravy -bändi.
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Puisto koristeltiin juhla
kuntoon viirityöpajassa.
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Yhdistystoiminta on luovaa ja hauskaa
yhteisö- ja kulttuurityötä, joka luo
hyvinvointia paikallisesti. Oulun
kaupungin lähidemokratiatoimikunnan
myöntämän toiminta-avustuksen,
alueellisen toimintarahan sekä kohde
avustuksen avulla Raksilan asukas
yhdistys kykeni tuottamaan tänäkin
vuonna perinteiset yhteistapahtumat
sekä toimittamaan Raksila-lehden.
Toimintaraha mahdollistaa siivous
talkoisiin tilattavat jätelavat, kun taas
asukkaiden tuomilla jätekupongeilla
hoidetaan jätehuoltomaksut. Myös
kesäjuhlien ohjelma ja oheistoiminta
rahoitetaan toimintarahalla. Kohde
avustuksella katetaan Raksila-lehden
toimitus- ja painatuskuluja. Toimin
ta-avustus taas auttaa yhdistyksen
toiminnasta johtuvien kulujen, kuten
kokous- ja tiedotuskulujen, kattamises
sa. Avustuksien hakeminen ja toteutu
neiden tapahtumien raportoiminen on
tärkeä osa asukasyhdistyksen hallituk
sen vuosittaista työtä itse tapahtumien
järjestämisen lisäksi.

VUODEN AIKANA TAPAHTUNUTTA
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Raksilan suojeluatlas

Kysytään Kärpiltä

Alkuvuodesta 2018 esiteltiin meille raksilalaisille
Oulun Yliopiston arkkitehtuurin osaston opiskelijoiden tekemä
Historiallisen kaupunkimiljöön suojeluatlas: Oulun Raksila.

Onnea Kärpät viime kevään Suomen mestaruudesta ja
kiitos kun tulitte piipahtamaan Elojuhlissamme! Haastattelussa
puolustaja Aleksi Mäkelä (vas.) ja vasen laitahyökkääjä Sami Anttila.
Miltä tuntui voittaa mestaruus?
Aleksi: Huomattiin, että se on koko kaupungin juttu.
Aleksi, mitkä oli tunnelmat ratkaisumaalin jälkeen?
Aleksi: Aika euforiset tunnelmat. Suuria tunteenpurkauksia.
Miten Raksila näkyy teille arjessa,
oletteko koskaan asuneet täällä?
Sami: En ole itse asunut, mutta poljen pyörällä läpi päivittäin. Joka päivä tulee käytyä hallilla, 5–7 kertaa viikossa.
Aleksi: Tykkään varsinaisesta Puu-Raksilasta, hienoja
rakennuksia.
Minkä ikäisenä aloitte pelaamaan jääkiekkoa
ja mikä teidät innosti lajin pariin?
Sami: 7-vuotiaana varmaan ekan kerran menin joukkuee
seen. Naapurin poikia pelasi jääkiekkoa ja näin heidän harjoittelevan ja muuta, niin sitten ajattelin lajin olevan siistin
näköistä, että pakko itsekin päästä kokeilemaan.
Aleksi: Aloitin 5-vuotiaana, oman isoveljen innostuksen
kautta tuli itsekin lähdettyä. Lähdin seuraamaan isoveljen
jalanjälkiä.
Mitä ohjeita haluaisitte antaa lapsille jääkiekon
tai muiden harrastusten osalta?
Sami: Näkisin tärkeimpänä, että lapsella on hyvä olla ja on
paljon intoa, eikä ole niin väliä mikä juttu sitten on, tärkeintä
että lapsi itse tykkää tehdä mitä sitten ikinä tekeekin ja sitä
kautta sitten oikeat lajit valikoituu ajan myötä.
Aleksi: Komppaan Samia. Varmasti lapsella pitää olla se
oma into ja tehdä sitä, mistä itse tykkää.

Miten Atte Ohtamaa on ottanut
joukkueen kapteenin
Asukasyhdistyksen pj. Merja Haukipuro
paikan haltuun?
haastatteli Kärppiä kevään 2018 Suomen
Sami: Hyvin,
mestaruudesta ja muista kuulumisista.
ryhdikkäästi,
ei siinä sen
kummempaa. Lasse siellä hoitaa sivussa omat maneerinsa
sun muut, samanlaila kuin ennenkin.
Aleksi: Omalla persoonallaan, jokainen kapteeni on
erilainen ja hyvin on ottanut hommat haltuun.
Miten Atte eroaa Lasse Kukkosesta kapteenina?
Sami: Niin kuin Aleksikin sanoi, jokaisella oma persoona
esillä – pieniä eroja, miten joukkueelle puhuu ja miten
asioita hoitaa. Ei mitään kummempaa.
Minkälaiset tunnelmat on eilisen CHL-voiton jälkeen?
Sami: Hyvät tunnelmat tottakai. Voitto on aina voitto.
Seurattiin kisoja paikan päällä.
Aleksi: Ihan hyvät fiilikset, vaikka kumpikaan ei päässyt
meistä pelaamaan, koska vammoja molemmilla.
Hyvä kun voitettiin.
Mitä odotatte tulevalta Liiga-kaudelta?
Sami: Tottakai lähdetään voittamaan ja kehittymään
kauden aikana joukkueeksi. On taas uusi tarina, kun viime
vuotinen joukkue ei ole enää kimpassa niin koitamme
päästä mahdollisimman pitkälle tällä joukkueella.

OULUN KESKUSTAN tuntumassa sijait

seva Raksilan kaupunginosa valikoitui
opintojen tutkimuskohteeksi historial
listen kerrostumiensa, idyllisen puukaupunkitunnelmansa ja tulossa olevien
muutosten vuoksi.
Neljännen vuosikurssin opiskelijoi
den harjoitustyö rajautui Puu-Raksi
laan, sen vanhaan rakennuskantaan
sekä reunoilla oleviin 1950- ja 1980-lu
vun rakennuksiin. Alue on juuri moni
muotoisuutensa takia mielenkiintoinen.
Sen rakennustyypit, niiden korjaus ja
suojelu sekä kerrostalokorttelien mah
dollinen täydennysrakentaminen olivat
myös tutkinnan kohteena.
RAPORTTI SISÄLTÄÄ kaikkien katujen

rakennuskannan hyvinkin tarkan
kuvauksen rakennusvuosineen, suun
nittelijoineen ja muutoksineen. Tämän
dokumentoinnin myötä etsittiin ne
arvot, jotka ovat oleellisia miljöön, ra
kennuskannan kulttuurihistoriallisen
merkityksen ja identiteetin kannalta.

Näiden selvitysten pohjalta kuvataan
raportissa erilaisia toimenpiteitä, joilla
tulevia muutoksia voidaan ohjata halut
tuun, alueen identiteettiä tukevaan ja
alueen myönteistä kehitystä lisäävään
suuntaan.
RAPORTTI ESITTELEE raikkaita

ehdotuksia muun muassa alueen pää
sisäänkäynniksi Ratakadun suunnasta,
Puistikkokadun uudelleen järjestämi
seksi raksilalaisten ”olohuoneeksi”, ja
onpa suunnitelmassa esitetty myös
Laaniskan varteen ”Castreninrantaa”,
yhteisöllistä asumista siirtolapuutar
han hengessä. Ja monia muita raikkaita
ajatuksia, joista me asukkaat voisimme
poimia pieniä oivalluksia vaikkapa
yhteisistä jätekatoksista.
HERTTA HJELT, eräs mukana ollut

opiskelija kertoo:
”Raksila on kiinnostava alue
yhtenäisyytensä vuoksi. Myös suuri
kontrasti ympäröivään kaupunkiin on

TEKSTI: MERJA HAUKIPURO JA HANNA KOPSALA
Raksilan asukasyhdistyksen arkisto

Hei raksilalainen,
MITÄ SINÄ HALUAISIT TAPAHTUVAN RAKSILASSA?

Asukasyhdistys on uudistamassa toimintaansa ja
hakemassa määrärahoja vuodelle 2020. Haluaisimme
palautetta Raksilan asukkailta: mitä toiveita teillä on
toiminnan kehittämiseen? Asukasyhdistyksen toi
minta on vapaaehtoista ja yhteishenkeä kohottavaa.

Jos haluat osallistua esimerkiksi tapahtumien järjestä
miseen, ota yhteyttä. Voit olla yhteydessä hallitukseen
sähköpostitse raksilanasukasyhdistys@gmail.com,
WhatsApp:lla Raksilan tiedotusasiaa -ryhmässä tai
facebookissa. Mikäli käytät lomaketta, palauta se
PUUTARHAKATU 25 AS 4:n postilaatikkoon.

Kehitysideoita, toiveita ja parannusehdotuksia asukasyhdistyksen hallitukselle toiminnan kehittämiseen:

Oulun kaupungin
yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelu
jen tavoitteena
on ollut aloittaa
varsinaisen asema
kaavan laatiminen
vuoden 2018 lo
pulla. Suunnittelu
työ on tarkoitus
aloittaa kyselyllä,
jolla kartoitetaan
tarpeet asema
kaavan muutokselle.

erityinen – alue on kuin oma saaren
sa, ja tunnelma muuttuu täysin kun
alueelle astuu esimerkiksi market
tien välistä. Alueesta huomaa, että sen
asukkaat ovat kunnioittaneet alueen
henkeä ja tunnistavat sen arvot itsekin.
Tämä on hyvä lähtökohta myös alueen
tulevalle säilymiselle.
Monet opiskelijat kiinnittivät
huomiota Puistikkokadun pusikoitu
neeseen ilmeeseen ja mahdollisuuksiin
palauttaa puisto entiseen loistoonsa.
Myös kevyen liikenteen väylien puute
puhutti, mutta kenties tulevina vuosina
henkilöautot vähenevät ja antavat tilaa
kevyelle liikenteelle”.
Kysymykseen, mitkä toimenpide
suositukset hän näki tärkeimmiksi
kehitettäessä Raksilaan, Hertta vastaa:
”Raksilan säilymisessä isossa osassa
on aina ollut sen asukkaat ja koko yh
teisö. Ilman sitä alue voisi olla hyvinkin
eri näköinen. Ympäri kaupunkia tulee
lähivuosina suuriakin muutoksia, joten
yhteisön rooli on myös jatkossa tärkeä.
Ehkä puistoa ja aluetta muutenkin ke
hittäessä voisi ainakin kiinnittää erityis
huomiota siihen, että luodaan enemmän
kohtaamispaikkoja juuri raksilalaisille”.
USEAT RAKSILALAISET tilasivatkin

tätä raporttia itselleen, ja asukasyhdis
tyksen hallituksella on yksi kappale.
Mikäli et ole nähnyt raporttia, niin
kannattaa kysellä naapureilta lainaan.
Se on ihan tutustumisen arvoinen.
Jatkakaamme me raksilalaiset kes
kustelua ja kehittämistä yhdessä tuu
min alueen viihtyisyyden säilymiseksi!
RITVA ILONEN PUUTARHAKADULTA

Raksilan palo- ja pelastusaseman kohtalo
Raksilaan tulee pienempi palo- ja pelastusasema palvelemaan lähinnä keskustan aluetta, esitetään Oulun keskuspalo
aseman korvaavien paloasemien hankeselvityksessä (31.5.2018). Oulun Tilakeskuksen projektipäällikön Eero Keräsen mukaan
nykyinen paloasema puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Tontista vapautuu lähes puolet muuhun käyttöön. Hankeselvityksessä
esitetään, että hälytyspiha sijoittuu Teuvo Pakkalan kadun puolelle ja liittymän paikka suunnitellaan uudelleen. Linnanmaalle
rakennetaan isompi asema 2020, minkä jälkeen Raksilan asema rakennetaan 2021.

Yhteystiedot:
8

Kiitos palautteestasi!

RAKSILA-LEHTI



JOULUKUU 2018

RAKSILAN SUOJELUATLAS / RAKSILAN PALO- JA PELASTUSASEMAN KOHTALO

9

Raksilan asemakaavamuutos
Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Merja Haukipuro otti yhteyttä asemakaavaarkkitehti Ritva Kuusistoon selvittääksen kaavan tämänhetkisen tilanteen.

”

ASEMAKAAVAN muutoksen perus

simman monelta kiinteistönomistajalta.
Mikäli emme postita kyselylomakkeita
suoraan kiinteistönomistajille, yritämme
tiedottaa kyselystä mahdollisimman hy
vin niin, että kaikki tietäisivät siitä.
Kyselyssä saamaamme tiedon poh
jalta suunnittelemme tarkemmin ase
makaavaprosessin sisällön ja sen aika
taulun. Tämän pohjalta laaditaan osal
listumis- ja arviointisuunnitelma, joka
lähetetään kaikille kiinteistönomis
tajille. Osallistumis- ja arviointisuun
nitelmasta selviää kaavatyön kulku,
aikataulu ja osallistumismahdollisuu
det. Tässä yhteydessä tarkentuvat myös

selvitykseksi valmistui vuoden 2017
lopussa Historiallisen kaupunkimiljöön
suojeluatlas Oulun Raksila. Tavoitteem
me on ollut aloittaa varsinaisen asema
kaavan laatiminen vuoden 2018 lopulla
ja olemme suunnitelleet aloittavamme
sen kyselyllä, jolla kartoitamme tarpeet
asemakaavan muutokselle. Teemme ky
selyn tämän vuoden lopulla, mutta sen
tekotapaa emme ole vielä päättäneet.
Mahdollisuuksia on aina postilaatikkoon
jaettavista kyselylomakkeista nettikyse
lyyn. Joka tapauksessa on tärkeää, että
saamme vastauksen kyselyyn mahdolli

mahdollisten kaavatyöpajojen sisällöt ja
aikataulu pääpiirteittäin.
Liikennesuunnittelun tarve ja laajuus
riippuvat suunniteltavan asemakaavan
sisällöstä. Raksilan alueen liikenne on
laaja kysymys, johon vaikuttavat urhei
lualueen, markettien ja asemakeskuksen
ratkaisut. On todennäköistä, ettei kaik
kia alueen liikenteeseen liittyviä asioita
ole mahdollista käsitellä tässä kaavassa,
vaan kaavan sisältö on rajattava sellai
seksi, että sillä ratkaistaan järkevä asia
kokonaisuus ja suojelukysymykset, jol
loin se on mahdollista saada valmiiksi
kohtuullisessa ajassa.”

ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI RITVA KUUSISTO, YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT, OULUN KAUPUNKI

Päivitetyt
tonttivuokrat
2018–

Raksilan tonttivuokrat
VUOKRAEHTOIHIN ja kaupungin

RAKSILAN PUUTALOALUEEN MAAN
VUOKRASOPIMUKSET päättyvät

2017–2023 välisenä aikana. Kaupungin
hallitus on päättänyt 2011 uusista
ehdoista vuokrasopimusten jatkoille.*
Ympäristöpalvelut ohjeistaa:
MIKÄLI TONTTISI MAANVUOKRA
SOPIMUS ON PÄÄTTYMÄSSÄ , voit vara

ta ajan uuden maanvuokrasopimuk
sen allekirjoittamiselle yhdyskun
ta- ja ympäristöpalveluista (Solistin
katu 2). Yhteydenotot ja allekirjoitus
ajan varaaminen tapahtuu soittamalla
044 703 2372 tai 044 703 2613.
Voit myös lähettää sähköpostia
osoitteeseen maanvuokra@ouka.fi.
Toivomme, että ensisijaisesti otat
yhteyttä puhelimitse, koska yhteisen
ajan varaaminen on niin helpompaa.

hallituksen päätökseen liittyvissä
tiedusteluissa avustaa tontti-insinööri
Veikko Lehtinen, 044 703 2612.



Kaupunginhallituksen päätöksen
mukaan vuokra lasketaan asema
kaavan mukaisesta rakennus
oikeudesta ja vuokrasopimus
tehdään 35 vuodeksi.



Ympäristöpalveluiden antaman
tiedon mukaan Raksilan tontti
vuokra vuonna 2018 on
I-vyöhykkeellä 14,59 € / k-m 2 ja
II-vyöhykkeellä 13,76 € / k-m 2.



Ensimmäiseltä viideltä vuokra
vuodelta vuotuisesta vuokranmaksusta peritään 23 %, mikä vastaa
I-vyöhykkeellä n. 3,36 € / k-m 2
ja II-vyöhykkeellä n. 3,16 € / k-m 2
vuodessa.

VUOKRASOPIMUKSEN allekirjoittamisen

jälkeen muistathan käydä kirjaamassa
vuokraoikeuden Maanmittauslaitok
sessa (www.maanmittauslaitos.fi),
osoite Veteraanikatu 9.
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* Kaupunginhallituksen päätös §673 (20.12.2011)



Kuudennelta, seitsemänneltä,
kahdeksannelta ja yhdeksänneltä
vuokravuodelta vuokrasta
peritään 53 %, mikä vastaa
I-vyöhykkeellä n. 7,73 € / k-m2
ja II-vyöhykkeellä n. 7,29 € / k-m2
vuodessa.
Kymmenennestä vuokra
vuodesta eteenpäin vuokra
peritään täysimääräisenä.

Lukiolaiset
palaavat
Raksilaan
RAKSILAN LUKION ovet avautuvat opis

kelijoille Teuvo Pakkalan kadulla tämän
hetkisen tiedon mukaan vuoden 2021
aikana. Aiemmin oli arvioitu, että tilat
vapautuvat Oulun seudun koulutuskun
tayhtymä OSEKK:lta siten, että opiskeli
jat olisivat päässeet aloittamaan lukioopinnot Raksilassa jo elokuussa 2020.
Tilojen vapauduttua OSEKK:lta
tullaan tiloihin tekemään lukion tarpeet
huomioivia peruskorjaus- ja muutostöi
tä, joiden suunnittelu- ja kartoitustyö on
jo käynnistynyt. Tilojen kunnostus kes
kittyy olemassa oleviin rakenteisiin, ku
ten ilmastointiin ja sähköjärjestelmiin.
Raksilan lukion opiskelijamääräksi
on suunniteltu noin 900 opiskelijaa,
mikä mahdollistaa laajan ja laadukkaan
kurssitarjonnan. Lukion sijainti avaa
myös hyvät yhteistyömahdollisuudet
Madetojan musiikkilukion kanssa, joka
sijaitsee kävelymatkan päässä Teuvo
Pakkalan kadulta.
Oulun kaupungin nykyisten päätös
ten mukaisesti Merikosken lukio lak
kaa ja sen oppilaat siirtyvät Raksilan
lukioon sen toiminnan käynnistyessä.
Samaan aikaan myös Lyseon Lukio
siirtyy evakkoon Raksilaan peruskor
jauksen ajaksi. Lyseon Lukion evakon
päättyessä Pateniemen lukion oppilaat
puolestaan siirtyvät Raksilan lukioon.
Oulun kaupungin lukiojohtaja Pekka
Fredrikssonin mukaan lukiolaisten
määrä tulee kasvamaan Oulun kaupun
gin alueella yhteensä noin 800 opiskeli
jalla vuoteen 2026 mennessä ja Raksilan
lukio tulee osaltaan mahdollistamaan
tätä kasvua.
LIIKUNNAN OPETUS
UUDISTUVASSA OULUHALLISSA

Raksilan lukion liikunnanopetus tul
laan järjestämään Ouluhallissa, jonka
uusi laajennusosa rakennetaan vuosina
2019–2020. Oulun kaupunki suunnitte
lee laajennuksen lisäksi myös vuonna
1986 rakennetun Ouluhallin peruskor
jaamista. Peruskorjauksen suunnittelu
käynnistyy vuoden 2018 lopulla.
HANNA KOPSALA

Raksila-muki nro 30
Tanja Torvikoskelle
Vuoden 2018 Raksila-muki päätettiin luovuttaa Tanja Torvi
koskelle. Tanja toimi yhdistyksen sihteerinä seitsemän vuotta.
Hän oli aktiivisena hallituksen jäsenenä mukana eri toiminnoissa
Raksilan asukkaiden asumisen ja yhteisöllisyyden hyväksi.
RAKSILA-MUKIN AIEMMIN SAANEET RAKSILALAISET

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2002
2001
2000
1999
1999
1998
1997
1997
1996
1996
1996
1995

Timo Takala, arkkitehti, asukasyhdistyksen asemakaavaasiantuntija sekä pitkäaikainen Raksilan asukas
Paula Pyykkönen, toiminnantarkastaja 2014–
Märta Malmström, asukasyhdistyksen toiminnassa 20 vuotta,
viheryhdyshenkilönä 2012–
Raimo Rantala, Teuvo Pakkalan koulun rehtori 1987–2015
Sanna Yrjänä, asukasyhdistyksen varapuheenjohtaja 2002–
Antti Alakopsa, aktiivinen yhdistystoiminta
Salli Lyttinen, 90-vuotissyntymäpäivä, Raksilan paras
räiskäleenpaistaja
Seija Virkkula, Raksilan alkuhistorian tutkija
Jouko Oja, 75-vuotissyntymäpäivänä
Henna Raitala, Raksila-lehden taittaja 2005–2010
Pirjo Pekuri, asukasyhdistyksen toiminnan tukija, joka lahjoitti
lohikeiton lohet ja mahdollisti kesäjuhlien järjestämisen
Oulun Palvelualan Opisto, Pohjois-Suomen ensimmäinen
ammatillinen oppilaitos, jolle myönnettiin vuonna 2007
ympäristösertifikaatti
Helena Mäkelä, asukasyhdistyksen pitkäaikainen
rahastonhoitaja ja Raksilan yhteistapahtumien
paras ruisleivän tekijä
Juha Junno, Oulun Kärpät, toimitusjohtaja
Maija-Liisa Takalo, Raksilan paras lohisopan keittäjä
Pirkko Makkonen, asukasyhdistyksen tilintarkastaja
Pentti Impola, lähikauppapalvelua parhaimmillaan yli 40 vuotta
Laura Impola, lähikauppapalvelua parhaimmillaan yli 40 vuotta
Matti Moilanen, Raksilan apteekkari, terveyttä edistävä toiminta
Lea Salokannel, asukasyhdistyksen puheenjohtaja 1994–2016
Raija Tuominen, asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Heikki Mähönen, mitalisti voimannostolajissa
Kaija Sipilä, asukasyhdistyksen sihteeri 1995–1996
Aili Makkonen, 75-vuotissyntymäpäivänä,
edesmennyt kunniajäsen
Ulla Vahtera, Raksilan viheryhdyshenkilö
Jussi Junttila, 50-vuotissyntymäpäivänä
Petteri Salokannel, ylioppilas / logon suunnittelija
Marketta Rossi,
50-vuotissyntymäpäivänä,
rahastonhoitaja
Liisa Jaakonsaari,
50-vuotissyntymäpäivänä

KRITEERIT
1. Raksilalainen on toiminnallaan
2.
3.

edistänyt asuinalueemme kehitystä.
Raksilalainen on menestynyt jollakin elämän osa-alueella
ja tuonut myönteistä julkisuutta Raksilaan.
Raksila-mukia suosittelee jollekin henkilölle vähintään
kolme raksilalaista. Hallitus tekee päätöksen.

Päätöksen voi tilata tietopyynnöllä: kirjaamo@ouka.fi
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Elämää
remontin keskellä

19.10.2017

TEKSTI JA KUVAT: SARI KORVA, TANJA TORVIKOSKI

Puistikkokatu 11 toteutti 2017 laajan julkisivuremontin,
jonka vaiheita kirjeenvaihtajamme raportoi.

“En tiedä montako päivää, viikkoa
tai kuukautta tätä on jo jatkunut.”

SARI KORVA, 20.7.2017

Olemme olleet piiritettyinä jo nel
jättä päivää. Piirittäjät kolistelevat
ulkopuolella luoden keskuuteemme
pelkoa. Miten meidän käy ja kauanko
tätä jatkuu? Tiedusteluagenttimme,
joka on onneksi aika pienikokoinen,
on pukeutunut karvaiseen, mus
taan valeasuun ja pääsee juuri ja
juuri livahtamaan piirittäjien ohitse
tiedusteluretkelle, mutta yleensä
hänellä ei ole palatessaan juurikaan
mitään kerrottavaa. Luulen, että
hän on niin järkyttynyt tilanteesta,
ettei kykene puhumaan. Ruokaa
riittää ehkä vielä pariksi päiväksi.
Vettä onneksi löytyy reilummin.
Erinomaisesta koulutuksestamme
huolimatta pelkään psyykemme
puolesta. Mutta nyt on vain yritet
tävä keskittyä odottamiseen, kun
muutakaan emme voi. Pakeneminen
ei tällä hetkellä ole vaihtoehto.

TALO OLI HUPUTETTUNA yhtäjaksoi

sesti viisi kuukautta. Kylmä ja satei
nen syksy loi haasteelliset olosuhteet
niin piha- kuin julkisivusaneerauk
selle, ja molemmat työt oli keskeytet
tävä talven ajaksi. Toukokuussa 2018
alkoi taas tapahtua. Silloin viimeistel
tiin piha-alueiden nurmetukset, pihan
pintakerrokset, asennettiin uusi pyyk
kiteline sekä uudet, tilaustyönä teete
tyt, metalliset retro-aidat. Samoihin
aikoihin talo sai myös lopullisen pin
tansa ruiskurappausmenetelmällä, joka
todella palkitsi odotuksen. Melkoinen
muodonmuutos, vai mitä!

11.11.2017

Alakerran puolustus on pettänyt
jo aikoja sitten. Osa miehistämme
on paennut, mutta onneksi olemme
saaneet vahvistuksia tilalle. Näin
ollen muonavarastotkin saivat
täydennystä. Aika on menettänyt
merkityksensä. En tiedä montako
päivää, viikkoa tai kuukautta tätä on
jo jatkunut. Tiedustelijallani alkaa
olla hermot kireällä. Hän vaatii
päästä tiedusteluretkelle ennen kuin
piirittäjät aloittavat jokapäiväiset
sisäänpääsy-yrityksensä. Tämä
aiheuttaa minulle univajetta.
Ikkunasta ei juurikaan kajasta
enää valoa. Talvi on tulossa.

Piiritys on päättymässä. Tiedus
teluagenttini kertoi, että miehet
purkavat kalustoaan talomme
ympäriltä. Vai onko se pelkkää har
hautusta, jotta tuudittautuisimme
petolliseen turvallisuudentuntee
seen? Toiveikkaina tarkkailemme
tilannetta. Jos vapaus koittaa, tämä
saattaa olla viimeinen raporttimme
täältä piirityksen keskeltä. Kaikki
ovat selvinneet vaurioitta. Aurinko
paistaisi ikkunasta sisään, ellei olisi
pilvistä.

ELÄMÄ HUPUTETUN talon

sisällä oli pimeää, pölyistä
ja meluista, mutta tsemp
pasimme toinen toisiamme.
Pitkään kestänyt remontoin
ti herätti uteliaisuutta myös
ohikulkijoissa, ja saimme
tuntea, kuinka kotimme on
osa suurempaa kokonaisuut
ta – osa yhteistä Puu-Raksi
laa. Nyt tuo työmaa tuntuu
jo kaukaiselta, ja kulta
alkaa kimmeltää niidenkin
multakasojen päällä, jotka
enää hämärästi muistan.

Talo ennen remonttia.
Tapahtuma-alue: Puistikkokatu 11
Kaupparekisterimerkintä: 1941
Valmistumisvuosi: 1946
Talon ikä: 72 vuotta
Talotyyppi:
Ulkorapattu pienpuukerrostalo
Yhtiömuoto:
Asunto-osakeyhtiö
Toimenpiteet:
Piha-alueen saneeraus ja
julkisivuremontti 2017–2018

4.9.2017
Puistikkokatu 11 oli huputettuna viisi kuukautta.

TOUKOKUUSSA 2017 Puistikkokatu

11:n piha-alueella aloitettiin saneeraus,
jossa uusittiin piha-alueen rakenneker
rokset, asennettiin sadevesikaivoja pin
tavesille ja syöksytorvien kohdalle sekä
asennettiin uudet, maahan upotettavat
jäteastiat.
Heinäkuun alussa 2017 aloitettiin
julkisivuremontti, jossa uusittiin myös
seinäonteloiden ja välikaton lämpö
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eristys sekä koolattiin ja vaihdettiin
vintin lattia. Niin ikään uudet tikkaat,
rännit, katokset, ovirallit, ilman
vaihtoventtiilit ja valaistus kuuluivat
julkisivuremonttiin.
Kirjeenvaihtajamme Sari Korva ja
hänen salainen agenttinsa Touho-kissa
välittivät meille raportteja ulkomaail
malta eristetyn tapahtuma-alueen
sisäpuolelta:

PUISTIKKOKATU 11:N JULKISIVUREMONTTI

Piiritys on jatkunut nyt jo monta
viikkoa. Tänään pilkahti kuitenkin
valoa ikkunasta, kun vaneri pois
tettiin. Muovihuppu estää kuitenkin
auringonpaisteen. Epäilen, että taloa
yritetään taikoa näkymättömäksi,
koska karvaiseen valepukuun pu
keutunut tiedustelijani kertoi talon
ympärillä vaanivien piirittäjien
selässä lukevan Copperfield. Nälkä ja
jano vain yltyvät, vaikka saimme tä
nään hieman ruoka-apua naapurista.
Jäämme taas odottamaan piirittäjien
seuraavaa siirtoa.
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RAKSILALAINEN

Valoa
menneisyydestä

Kansainvälisesti palkittu astrokuvaaja J-P Metsävainio asuu Raksilassa.

kansikuvaksi. Vuosikalenteri tavoittaa
miljoonia ihmisiä.
Metsävainiolle astrokuvaus on en
nenkaikkea estetiikkaa ja taidemuoto.
Häntä kiehtoo siinä eri kerrokset, joiden
vuoksi se ylittää normaalin kuvallisen
kerronnan. Kuvissa on siis esteettinen
kerros ja kova fysikaalinen kerros, mut
ta myös eksistentiaalinen kerros, joka
liittyy olemassaoloomme. Vain super
novissa syntyy vapaata rautaa, jota vir
taa meidän veressämme hemoglobiinina.
HIDASTA JA HAASTAVAA

aksilassa asuva J-P Metsä
vainio kuvaa syvän taivaan
kohteita eli kaasusumuja, jotka
sijaitsevat tuhansien valovuosien pääs
sä. Hänellä on Oulun keskustassa erään
kerrostalon katolla pieni observatorio,
josta hän kuvaa yötaivasta.
Metsävainio osti vaimolleen lahjaksi
pienen teleskoopin 20 vuotta sitten. Kun
he katsoivat sillä yötaivasta ensimmäis
tä kertaa, he näkivat selvästi saturnuk
sen renkaat ja Metsävainiolle tuli halu
kuvata se. Siitä alkoi innostus avaruu
den kuvaamiseen. Aluksi Metsävainio
kuvasi planeettoja, mutta myöhemmin
hän siirtyi syvän taivaan kohteisiin ku
vaten lähinnä kaasusumuja, jotka ovat
meidän galaksimme sisällä. Etäisyydet
niihin vaihtelevat tuhannesta kahteen
kymmeneen tuhanteen valovuoteen.
– Jos joku sumu on 7 000 valovuoden
päässä, niin valolla on kulunut 7 000
vuotta tulla tänne, eli ottamani kuva
näyttää sumun sellaisena kun se oli
7 000 vuotta sitten. Siinä siis katsotaan
aina menneisyyteen, Metsävainio toteaa.

Metsävainiolla yhden kuvan valotusaika
on keskimäärin 25 tuntia, mutta pisim
millään jopa 150 tuntia.
– Kuvaaminen vaatii kärsivällisyyttä
ja perfektionismia, eikä minulla ole
kumpaakaan. Välillä työn hitaus puu
duttaa, mutta kun lopulta saan kuvan
valmiiksi, se on kuin ihme ja siitä saa
uutta voimaa, Metsävainio kertoo.
Yhden yön aikana voi kuvata vain noin
neljän tunnin ajan, sen aikaa kohde on
tarpeeksi ylhäällä, ettei ilmakehä häirit
se kuvaamista. Kohteen kuvaamista hän
jatkaa seuraavana kirkkaana yönä, joka
saattaa olla seuraavalla viikolla tai seu
raavassa kuussa, tai huonolla tuurilla
vasta seuraavana syksynä. Oulu on hyvin
huono kuvauspaikka kesäisen valoisuuden
vuoksi ja talvella on usein pilvistä, vaikka
pimeyttä riittäisikin. Valmiita kuvia val
mistuu vuodessa vain noin kymmenen.
– Astrokuvaus on myös luontoku
vausta, vaikka kuvissa ei näy oravia eikä
risuja. Harva kuitenkin mieltää tätä
luontokuvaukseksi, koska nykyihminen
on valosaasteen vuoksi vieraantunut
yötaivaasta, eikä moni kaupunkilainen
ole edes nähnyt linnunrataa.

KÄTKETTYÄ KAUNEUTTA

TYYTYVÄISIÄ RAKSILALAISIA

Astrokuvaus on yhdistelmä tiedettä,
taidetta ja tekniikkaa. Metsävainio on
opiskellut kuvataiteita, joten estetiikka
on hänelle tärkeintä kuvaamisessa.
Tekniikan opiskelusta on ollut hyötyä
kuvausmenetelmien kehittämisessä.
– Menen estetiikka edellä. Tieteel
lisiä intohimoja minulla ei ole, vaikka
kuvat täyttävätkin tieteellisten kuvien
kriteerit.
Metsävainion kuvia onkin julkaistu
muun muassa NASA:n ja National Geo
graphicin julkaisuissa, ja yksi hänen
kuvistaan on valittu Vatikaanin obser
vatorion vuoden 2019 vuosikalenterin

Raksilassa Metsävainio on asunut
vaimonsa kanssa nyt kaksi vuotta. He
asuvat Puutarhakadulla vuonna 1929
rakennetussa paritalossa. Aiemmin he
asuivat Oulun ydinkeskustassa, mutta he
kaipasivat vihreyttä ja puita. Raksilassa
he ovat viihtyneet todella hyvin. Heillä
on ihana koti ja kaunis puutarha.
– Kaikki on sopivasti lähellä, kun ol
laan näin keskustan tuntumassa, mutta
silti on puita ja vihreyttä.

TEKSTI JA KUVA: LAURA ISOLA

R
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RAKSILALAINEN: J-P METSÄVAINIO

Välillä työn hitaus puuduttaa,,
mutta kun lopulta saan

J-P Metsävainion kuvia voi käydä
katsomassa hänen blogistaan osoitteesta
www.astroanarchy.blogspot.com

kuvan valmiiksi, se on kuin ihme.
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TARINOITA
RAKSILASTA

Pojat oikealta Taneli Okkonen, Otto Wahtera, Eero
Lantto ja pelikaverit Harri Keskitalo ja Matti Laine.

Raksilan pojat

K

aikkihan tuntevat Raksilan oman pojan, Paavo Rintalan
kirjan Pojat (1958), samoin sen tunnetun filmatisoinnin
vuodelta 1962, jossa Vesku Loiri ensiroolissaan. Mutta
tämä 20-vuoden takainen tarina ei koskekaan noita poikia.
ELETTIINPÄ VUOTTA 1998 ja Raksilassa oli jälleen vuosien jälkeen

runsaasti lapsia, ainakin joka toisessa talossa. Siihen aikaan ei
lapsilla ollut kännyköitä ja kodeissa käytettiin lankapuhelimia. Oli
alkusyksyinen keskiviikkoilta ja Puutarhakadun 10-vuotiaat pojat
Eero, Otto ja Taneli palailivat jalkapalloharkoista Heinäpäästä
yhden pojan isän hakemina. No ei tietenkään tultu suoraan kotiin!
Juuri saavuttuaan kadun päähän pojat huomaavat ”rosvojen”
juoksevat kaljakorin kanssa katua pitkin yhden talon pihalle, ja
samassa tulee poliisiauto perässä. Poliisit huomaavat innostuneet
pikkupojat, jotka tietenkin heti neuvovat minne rosvot juoksivat.
Raksilan R-kioski Ratakadulla oli ryöstetty!
Ja poliisit ottivat pojat kyytiin! Oltiin siis oikeassa rosvojah
dissa. Tuonne menivät, Oton kodin piharakennuksen taakse. Nyt
alkoi olla niin vaaralliset paikat, että poliisit käskivät pojat ulos
autosta ja menemään sivummalle.
Samanaikaisesti poikien äidit soittelivat toisilleen, että missä
pojat viipyy – kuulemma olivat saapuneet kotikadulle, mutta nyt
oli kulunut ainakin tunti siitä eikä poikia näkynyt!
No helppo homma oli poliiseille kun oli apurit; rosvot saatiin
kiinni kaljalasteineen ja poliisi otti pojat kyytiin ja vei mukanaan
R-kioskille. Tästähän kauppias innostui ja antoi poikien valita
palkkioksi ihan mitä vaan. No kuumahan siinä oli tullut ja pojat
valitsivat, Tanelin suosituksesta, uutuusjätskit jotka poksuivat
suussa. Siskot tosin moittivat kotiin tullutta sankaria kun halvim
man jätskin ottivat.
Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin; rosvot saatiin kiinni ja pojat
pääsivät sankariteollaan ihan Kalevaan uutiseksi.
PS. Se tunnetuin Raksilan poika, Paavo Rintala, kävi tarinoimassa
asukasyhdistyksen perustamiskokouksessa 1985, ja yhdessä katsottiin
Pojat-elokuva Teuvo Pakkalan koulun juhlasalissa. Olihan hienoa!
RITVA ILONEN, RAKSILALAINEN VUODESTA 1985
Tälle palstalle otetaan vastaan tarinoita. Otathan yhteyttä johonkin
asukasyhdistyksen hallituksen jäseneen tai lähetä tarinasi
raksilanasukasyhdistys@gmail.com
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Tällä lipukkeella saat valitsemastasi tuotteesta
–20 % (tarjoamme edullisimman).
Löydät meidät Raksilasta, osoitteesta
Kainuuntie 1!

