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ÄÄKIRJOITUS 
(Minna Närhi, Oulunsalon Nuorisoseuran puheenjohtaja) 
 

Tälli on aina ”TÄLLI” ilmestyessään. Tälli ei tarvitse välttämättä erityistä syytä… olkoon tä-
mänkertainen Tällimme informaatio ”Tullista tulleille” ja  ikänsä Oulunsalossa asuneille. Tälli-
lehti ilmestyy tarvittaessa ja nyt on jälleen lehtemme aika. 
   

Oulunsalo on elänyt viime ajat 
melkoisten muutosten edessä. Kun 
vertaan Oulunsaloa v.1966 – vuoteen 
2005, niin paljon on pieni kunta 
Oulun kyljessä muuttunut. Oulunsalo 
on noussut maailmankartalle ja on 
nyt mukana myös MTV:n kummi-
kuntana. Käytetään se kanava kaikin 
tavoin hyödyksi.  

Olo on tätä Tälliä tehdessä kuin 
olisin ollut isoisää etsimässä. Niin 
paljon vanhoista Tälleistä on tullut 
sitä kaivattua vanhaa ja viisasta tietoa 
Oulunsalosta ja oulunsalolaisista. 
Tälli on aika iskevä sana, mutta Täl-
lin tarkoitus ei ole koskaan satuttaa, 
vaan Tällin tarkoitus on informoida 
kuntalaisia ja antaa ajattelemisen 
aihetta. 

Mikä on Tälli ja miksi lehdelle täl-
lainen nimi? 
 
Tälli on osuva nimi juuri Oulun-
salolaiselle paikallislehdelle, sillä 
Tälli on paikka, joka sijaitsee Kem-
peleenlahdella ja on Oulunsalon 
eteläisin, merialueella sijaitseva 
kari/apajapaikka. Tälli on ollut ai-
koinaan se paikka, jonne mm. Turun 
kauppiaat ovat ankkuroituneet kun 
ovat tulleet Owlasalaan  (Oulunsa-
loon) markkinoita pitämään .  
 
Kirjoituskilpailu Oulunsalon 3–6-
luokille 
 

Lisäksi olemme saaneet tähän 
lehteen mukaan Oulunsalon ala- 

asteiden 3 parhaaksi katsomaamme 
ainekirjoitusta. Kiitos kaikille kil-
pailuun osallistuneille. 

Kaikki Tälli-lehdet ovat luetta-
vissa Oulunsalon Nuorisoseuran koti-
sivulla 
www.oulunsalo.fi/nuorisoseura  

Tällin toimitus haluaa myös kiit-
tää kaikkia kirjoittajia upeista ju-
tuista, joita ilman Tällimme ei olisi 
näin muhkea ja täynnä mielenkiin-
toista asiaa. Suuri kiitos myös yrityk-
sille, jotka ovat osallistuneet ilmoi-
tuksillaan toimituskuluihin.  

Hauskoja lukuhetkiä kaikille. 
Toivomme lukijoiltamme palautetta 
Tälli lehdestä.  
Palautetta voi lähettää Oulunsa-
lolehteen osoitteeseen: 

 os-lehti@mail.suomi.net 
 

KIRJOITUSKILPAILUN SATOA 
 

Oheisena Tälli 2005:n  kirjoituskilpailun kolme palkittua ainetta. 
Toimitus ei ole puuttunut pieniin kirjoitusvirheisiin.  Lisäksi 

julkaisemme ”extran”, joka viehätti raatiamme lyhykäisyydessään. 
Tällin toimitus sai luettavakseen 20 ainetta. Karkkikauppa Makeala 

lahjoitti palkinnot . 
(Kuva Petri Haanpää) 

 
 
 
MIKSI ON MUKAVA OLLA OULUNSALOLAINEN? (Sophia Lawson 4 B) 
 
Minusta on mukava olla oulunsalolainen, koska täällä on rauhallista eikä kauheaa vilinää kuten kaupungissa. On 
mukava, kun voi piipahtaa Oulussa ostoksilla ja katselemassa paikkoja. Voihan täälläkin käydä esim. Papinkarissa, 
jossa voi kuunnella lintujen viserrystä ja paistaa makkaraa. 

Täällä Oulunsalossa minulla on paljon ystäviä, joiden kanssa voin tehdä kaikenlaista. Koulukin on lähellä kotiani 
eikä minulla ole pitkä matka sinne. Oulunsalossa on teitä joita pitkin voin kulkea kouluun eikä tarvitse ylittää autotietä. 
Täällä on kiva leikkia ulkona kavareiden kanssa. Kaupatkin ovat lähellä kotiani. Jos maito sattuu loppumaan, niin voin 
käydä nopeasti ostamassa sitä. 

Täällä on mukava pieni järvi, jossa on kiva kesällä uiskennella. Joskus menen sinne kavareiden kanssa pyörällä. 
Koulussa me teemme haskoja retkiä Oulunsalossa oleviin paikkoihin. Kisakankaalla on hauska käydä poimimassa 
marjoja tai hiihtämässä. Kylässäni on myöskin ystävällisä ihmisiä.  

Minä olen käynyt paljon ulkomailla esim  Ranskassa ja Togossa, mutta minun mielestä on mukavinta olla täällä 
Oulunsalossa. Olen onnellinen kun synnyin Oulunsalossa. Minä en ole asunut ikinä missään muualla. Oulusalo on 
pieni, mutta mukava kylä. 
 
JOS OLISIN PRESIDENTTI (Jere Viitasalo 3 B) 
 
Jos olisin presidentti. Niin voisin muuttaa lakeja. Ensin haluaisin, että roskaamisesta tulisi Loppu. Sitten haluaisin että 
kaupoissa olisi halvempaa ruokaa. Sitten koulussa saisi olla enemmän liikuntaa. Sitten tiet pitää hiekottaa ja palkkaa 
pitää lisätä työtä köyhille, luistelukenttä pitää kunnostaa ja tehdä parempi jää ja vähentää tehtaita, että ne eivät 
saastuta luontoa. Myös autojakin pitäisi vähentää ja ihmiset voisivat mennä taksilla tai bussilla. Niin luonto ei 
saastuisi. Kesällä voisi suurin osa mennä pyörällä ja samalla tulisi kuntoakin ihmisille. Talvella jotkut menevät 
kävellen kouluun. Sitten ihmisten pitää kuntoilla paljon. Näin säästyy luontoa. 

P 

Tomi, Sophia, Jere, ja Aki 
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JOS OLISIN KUNNANJOHTAJA (Tomi Karvo 4 A) 
 
Olen kunnanjohtaja nimeni on Tomi Karvo. Minun sihteerin nimi on Henna Karvo. Olen laatinut uudet säännöt 
Oulusaloon. 1:Ei saa varastaa tai ryöstää mitään. 2: Ei saa kiroilla 3: Ei saa mahtailla liikaa. 4: Kaupassa lapset 
saavat alenusta kaikesta. 5:Aikuset eivät saa liikaaa määräillä liikaa lapsia. Muuten kävin eilen presidenttin tykönä 
kuumailmapallolla ja kerroin uudet säännöt. Tänään lähden käymään ostamassa uuden jääkiekkokaukalo, jotta lapset 
saavat pelata turvallisemmin. Eilen kävin ostamassa itselleni uuden moottoripyörän ja ajoin Kemiin. Kemissä kävin 
kahvilla ja ostamassa uudet jääkiekkomaalit. Sitten lähdin ajamaan takaisin Oulunsaloon. Illalla menin uuteen 
uimahalliin uimaan. Kun kello oli jo 11:00 niin lähdin nukkumaan. Aamulla lähdin taas kaupunkille. Seillä olin 
palaverissa. Kello oli jo 16:00, niin lähdin takaisin kotiin. 
 

MIKSI ON MUKAVA OLLA OULUNSALOLAINEN (Aki Ojala 4 A) 
 

- On mukava olla oulunsalolainen koska: 
-oulunsalo on mukavia ihmisiä täynnä. 
-oulunsalossa on makeala. 
-oulunsalossa on kirkonkylänkoulu. 
-oulusalossa on s-market. 
 

 

Nuorisoseuran oma talo eli Valistustalo (“Valkkari”) 
(Teksti Minna Närhi, kuva Tuulia Suomela) 
 

Lempilapsella on monta nimeä. 
Alun perin toimitilaa kutsuttiin 
”Nuorten Tuvaksi” ja myöhemmin 
käyttöön otettiin Valistustalo.  

Oulunsalon Nuorisoseura on toi-
minut Oulunsalossa vuodesta 1892 
lähtien ja oma talo saatiin rakennet-
tua 1901, nykyiselle paikalleen ent. 
Särkelän tilalle. Vihdoinkin Oulun-
salossa oli paikka, missä saatiin ko-
koontua vapaasti. Valistustalolle 
otettiin hoitaakseen kunnan kirjasto 
v. 1903. Toiminta oli muutenkin hy-
vin aktiivista ja seuran toimihenkilöt 
olivat muutenkin mukana kehittä-
mässä Oulunsalon kuntaa mm. meije-
riosuuskunnan, koneosuuskunnan ja 
Oulunsalon Telefooniyhdistyksen 
perustamisessa. Sähköosuuskunta 
perustettiin 1921. Sota katkaisi seu-
ratoiminnan 1918 ja samalla perus-
tettiin Lotta-Svärd yhdistys, jonka 
toimintaa pyöritettiin Valistustalolla. 
Ennen sotaa talolla oli runsaasti ilta-
mia 1930–1940 luvulla. Sodan ai-
kana oli tanssikielto ja se peruttiin 
vasta v. 1945. Heti sodan loputtua oli 
runsas tilaus ihmisten mielialan ko-
hentamiselle ja muun hyvinvoinnin 
edistämiselle.  

Valistustalolla on vuosikymme-
nien aikana toiminut mitä erilaisem-
pia kerhoja mm. ”Seuran tietäjät”, 
jotka harjoittelivat tietokilpailuja 
varten ja menestyivätkin valtakun-
nallisella tasolla hyvin. Lisäksi ta-
lolla on toiminut kirjallisuuskerho, 
tyttöjen liikuntapiiri (ohjelmassa mm 
militäärimarssi jne). 80-luvulla Va-
listustalo toimi kansalaisopiston ti-
loina sekä nuorisotoimen pelikerho-

paikkana. 90-luivulla salibandy ryh-
mämme Trabant edusti meidän lii-
kuntaosastoa. Näytelmäkerhoja, pe-
limanniryhmiä sekä muita kuoroko-
koonpanoja oli useampia. Iso Ilo ja 
Sottiisi ovat näistä ryhmistä toimi-
neet pisimpään meidän seurassa.  

 
Valistustalo kouluna kahteen eri 
otteeseen 1970 – 80 luvulla 

 
Niinpä kirjoittaja on myös itse 

käynyt ala-asteen 2. lk Valistustalon 
koulua. Kirkonkylälle oltiin juuri 
rakentamassa uutta koulurakennusta. 
Olihan se aika erikoista aikaa, siitä 
on jäänyt mukava muisto, kun 
Volmari Gärding (talonmies) toi kir-
konkylän koulun keittiöltä päivittäi-
sen ruokamme maitokärryillä Valk-
karille. Talvi oli erityisen kylmä 
(pakkasta -40 oC ) useita viikkoja. 
Salin puoli oli joskus, niin vilpoinen, 
että kirjoittaessa piti pitää hanskat 
kädessä ja pipo takapuolen alla. 
Sutelan Pentti soitteli lehmänkelloa 
välitunnin merkiksi. 

1970–80-luvulla Valistustalolla 
oli lähes joka viikko disco toimintaa, 
toiminta hiipui, kun järjestyshäiriöt 
lisääntyivät ja tilanne sekä järjestä- 
jille että talolle kävi liian raskaaksi.  

Nykyisin monille nuorille Va-
listustalo on varmaan hiukan outo 
paikka, sillä disco ym. nuorisota-
pahtumia on ollut niin harvoin. Dis-
coja ja konsertteja Valistustalolla on 
2–4/ vuosi. Järjestäjänä seuran omat 
ryhmät tai kunnan nuorisotoimi.  

 

Aktiivista toimintaa talolla 
 
Nykyisin talo täyttyy viikoittain 

sekä seuran, että talon vuokraajien 
käytössä. Kalevan Nuorten ryhmiä 
on 6 (Loruilijat, Rallatus, Rikurilla, 
Napsut, Rälläkkä ja Ristai). Disco-
tanssiryhmä Flash, Oulunsalon 
Tango Club, Tanssiryhmä Sottiisi ja 
Iso Ilon kuoro. Päiväkäyttäjiämme on 
Eläkeliitto Oulunsalon yhdistyksen 
aktiivit eläkeläiset (Senioritanssijat, 
venyttelyryhmä ja toimintakerho). Eli 
talolla harrastetaan vauvasta vaariin. 

Valistustalo sopii, mitä mai-
nioimmin erilaisten juhlatilaisuuksien 
vietto paikaksi ja häitä, syntymäpäi-
viä ym. perhe-/yritysten juhlia talolla 
onkin ollut runsaasti.  

 
Uusia ihmisiä uusia ideoita 

 
Kaikki aktiivit ja idearikkaat ih-

miset ovat aina tervetulleita mu-
kaamme iloiseen harrastustoimintaan 
ja ennen kaikkea kehittämään vaikka 
jotain ihan uutta kaikkien meidän 
oulunsalolaisten iloksi. 

EXTRA 

Minna Närhi, pj 
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Tapasimme uusia oulunsalolaisia Nuorisoseuran Valistustalolla 
(Teksti ja kuvat: Seppo Saarinen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Myös Tommi ja Eija Perälä 
poikiensa Tonin (3,5 v) ja Teemun 
(1,5 v) kanssa saapuvat paikalle ja 
vaatteita kuoritaan päältä kiivaaseen 
tahtiin. 
    - Tulimme Rallatuksen ja Lorui-
lijoitten ”harjoituksiin”, kertovat 
Tommi ja Eija. Kuulimme tuttavilta 
näistä Nuorisoseuran ohjatuista ryh-
mistä ja pojat ovat olleet mukana 
tämän vuoden alusta lähtien. Rallatus 
on tarkoitettu 3 - 4 vuotiaille ja 
Loruilijat 4 kuukauden ikäisistä 2 
vuotiaisiin. Ryhmät kokoontuvat mu-
kavasti vielä samaan aikaan. Pojista 
vanhempi Toni lauleskelee jo kotona 
uusia lauluja, joita on oppinut 
Rallatuksessa. Tonin leikkikave-
reitakin on tulut mukaan Ralla-
tukseen. Tuntuu ihan mukavalta 
toiminnalta tämän ikäisille lapsille, 
jatkavat Tommi ja Eija. 
 
Miten te, Oulaisista lähtöisin oleva 
Tommi ja Haapa-järveltä kotoisin 
oleva Eija, päädyitte Oulunsaloon? 
 
       - Meillä molemmilla on työ-
paikat  Oulussa ja Oulunsalo tuntui 
vuonna 1999 tänne muuttaessamme 
sopivalta paikalta jo siksikin, että 
asunnon hankinta täältä oli 
edullisempaa kuin esimerkiksi 
Oulusta. Olemme viihtyneet täällä 
hyvin ja oma talokin Pellonpään 
alueelle valmistui viime vuonna. 
Kunnassa palvelut näyttävät 
kehittyvän kovaa tahtia, kun mm. 
uusi Kauppakeskus valmistuu. 
Lisäksi Oulun eteläpuolelle on 
keskittynyt oikeastaan kaikki 
mahdollinen palvelutarjonta, joten 
Oulunsalosta ei tarvitse kauas ajella 
jotain etsiessään, kertoo Tommi. 

Oulunsalon merellisyys, josta 
paikkana tulee mieleen mm. 
Nenännokka, maaseutumaisuus ja 
hyvät hiihto- ja lenkkeily-
mahdollisuudet Kisakankaalla ovat 
positiivisia asioita, Tommi jatkaa. 
 
Mitä mieltä olette Oulu-salon 
kunnan palveluista ja mitä 
haluaisitte muuttaa tai parantaa 
Oulunsalossa? 
 
     - Ei tule mieleen isompia epä-
kohtia. Palvelut pelaavat ja talon 
rakentaminenkin sujui ilman suu-
rempia ongelmia. Tontit saisivat 
kyllä olla isompia. Näin pienten 
lasten vanhempana tuntuu mukavalta, 
kun kunta maksaa kuntalisää kotona 
tapahtuvasta alle 3-vuotiaiden lasten 
hoidosta. Summa on pieni, mutta 
ilman sitä ei varmaan olisi ollut 
mahdollista jäädä äitiysloman jälkeen 
kotiin. Saantiperusteet ovat vaan 
hiukan epäoikeudenmukaiset, eli jos 
ei ole työpaikkaa ei saa kuntalisää, 
toteaa Eija. 
     - Yöaikaiset lentoharjoitukset 
saisivat jättää pois, mutta normaalit 
vuorokoneet eivät meitä häiritse, 
sanoo Eija. Minusta Lentokentäntie 
on turhan ruuhkainen aamuisin, lisää 
Tommi. 
    - Vuodenvaihteen jälkeen ei ole 
saanut matkustaa lastenvaunujen 
kanssa ilmaiseksi Koskilinjojen 
bussilla ja tämä on kyllä kieltämättä 
harmittanut. Mekin käytiin 
kaupungilla ja tuttujen luona lasten 
kanssa ja tehtiin kesällä ja syksyllä 
retkiä mm. Ainolan puistoon ja 
kasvitieteelliseen puutarhaan, mutta 
eipä raski enää. Eihän se bussilipun 
hinta kova ole, mutta kotiäidin 

kukkarossa sekin tuntuu. Toisaalta 
mieluummin kunta saa tehdä säästöä 
tällaisissa asioissa kuin esim. 
terveyspalveluissa, kertoo Eija. 
 - Ja eräs pieni parannuksen kohde on 
Papinjärvelle johtava  tie. Varsinkin 
kesällä tiellä on kova liikenne, mutta 
tie on tosi surkeassa kunnossa. Ja 
olisihan se kiva, jos uimarannalle 
pääsisi turvallisesti pyörällä tai 
lastenvaunuilla pyörätietä pitkin, 
jatkavat Tommi ja Eija. 
 
Rallatus ja Loruilijat 
 

Mitä Tonin ja Teemun ryhmien 
toimintaan sisältyy, Rallatuksen 
ohjaaja Kirsi Raetsaari? 
  - Nämä ryhmät ovat tarkoitettu 
kaikkein pienimmille ja ne ko-
koontuvat kerran viikossa. Rallatus 
on tiivistettynä leikkiä, laulua, loruja 
ja tanssin alkeita lasten ehdoilla 
  - Loruilijat, ohjaajanaan Heli 
Honkalampi, on ihan pienten ryhmä, 
jossa leikitään ja tanssitaan sekä 
loruillaan äidin sylissä, kukin oman 
tasonsa mukaan. Loruilijat 
kokoontuvat Valistustalon ”kyökin” 
puolella olevissa tiloissa, kertoo 
Kirsi. 
 
Perinteikäs Valistustalo 
 

    Puoli tuntia kuluu joutuin muu-
tamien lapsiaan odottavien isien ja 
äitien jutellessa leppoisasti eteisen 
puolella. Uutta väkeä tulvii jo 
 

(jatkuu seur. sivulla) 
 

”Tässä talossa havaitsi heti ensimmäisellä oven aukaisulla 
oman tunnelmansa ja ajan patinan”, kertoo Tommi Perälä 
riisuessaan ulkovaatteita Tonilta.  

On vuosi 2005 ja helmikuinen 
tiistai-ilta alullaan. Pakkanen 
paukkuu Valistustalon nurkissa 
ihan tolkusti ja talon ovi käy 
tiheään, kun sisään astuu äitejä ja 
isiä mukanaan lapsia 
vauvaikäisistä alkaen. Naulakot 
täyttyvät pipoista, kinttaista ja 
haalareista. Lattia peittyy 
kenkämereen. 
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ovesta sisään, sillä 13 - 14 vuotiaista 
tytöistä koostuvan Ristai-tanhu-
ryhmän on vuoro aloittaa harjoi tuk- 

sensa tulevia tanhukatselmuksia 
varten. 
    Talon viikko-ohjelmasta voi ha- 

vaita, että lähes kaikki arki-illat ja 
osa viikonlopuistakin on varattu eri 
ryhmien käyttöön. Perinteikäs 
”Valkkari” elää. 

 

 

Rallatus aloittelemassa puolituntistaan ohjaaja 
Kirsi Raetsaaren johdolla. Apuohjaajina Ristai-
ryhmän Kati Erkkilä ja Eevaliisa Saarinen 

” Yöaikaiset lentoharjoitukset saisivat jättää pois, mutta 
normaalit vuorokoneet eivät meitä häiritse”, sanoo Eija 
Perälä sylissään Teemu, seisomassa Tonin leikkikaveri 
Henri Kangas  
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Lasten kansantanssiryhmä Rälläkkä 
on aloittanut tanssimisen syksyllä 
2002. Ryhmän tytöt ovat iältään 8–
11-vuotiaita ja osa heistä on tanssinut 
ryhmässä alusta asti. 

 
Mikä tytöt saa pysymään ryhmän 
toiminnassa mukana?  

 
Sopivasti leikkiä, ”ankaran” har-

joittelun lomassa. He saavat onnis-
tumisen kokemuksia, jos ei jokainen 
jokaisella harjoituskerralla, niin  

kuitenkin useasti harjoituskauden 
aikana.  
He saavat tuoda omia ideoitaan esille 
ryhmän esityksiä suunnitellessa. Ja 
esimerkiksi tänään, kun oli 
harjoitukset, tytöt neuvoivat minua, 
muistuttivat minua, ohjaajaa, miten 
tanssia tanssitaan! Heidän ilmeistään 
näki, että oli mukavaa, kun ohjaaja ei 
osannut.  

Tytöt rakastavat esiintymisiä, he 
oikein aina kysyvät, että milloin 
esiinnytään jossakin. 

 

Mikä minut saa pysymään ryhmän 
ohjaajana? 

 
Olen ohjannut ryhmää sen alusta 

alkaen. Näen tyttöjen tanssitaitojen 
kehityksen ja oman käden jälkeni. 
Lasten kanssa on todella antoisaa 
työskennellä; heiltä saa palautteen 
suoraan, niin hyvän, kuin huo-
nonkin. Ehkä kuitenkin tärkein syy, 
miksi haluan ohjata juuri Rälläkän 
tyttöjä, on hyvä ryhmähenki ja 
tyttöjen halu  

oppia jotain uutta joka kerta har-
joituksissa. Se pitää ohjaajankin 
virkeänä, kun joutuu miettimään 
uusia asioita, leikkejä ja tansseja. 

Nyt pysähdyin miettimään miten 
lopetan kirjoitukseni.  

 
Kiitos tytöt 

 
Tämä harrastus on antanut mi-

nulle niin paljon. 
Haluan kiittää Rälläkän tyttöjä 

innostuksesta kansantanssia koh-
taan, pidetään innostusta yllä jatkos-
sakin! 

Kaikki uudet tanssimisesta in-
nostuneet tytöt ja pojat ovat terve-
tulleita ryhmäämme mukaan! 

 
Tarja Majava 

Rälläkän ohjaaja 
 

 

Oulunsalon Tango Club; nuorisoseuran uusiryhmä 
(Teksti ”Erita” Eeva Riitta Wennström) 
 

Voi sitä riemua, kun tavataan taas, vaikka edellisestä tapaamisesta ei ehkä ole kulunut 
kuin pari viikkoa! Samalla saamme liikuntaa ja tasapainoharjoittelua – meillä on aluksi 
aina ”tangojumppa”, jolla vetreytämme kroppamme tangokuntoon.  Sinnikkäästi mutta 
iloisin mielin ja huumorilla höystäen harjoittelemme sitten yhdessä joskus hieman 
vaikeiltakin tuntuvia liikeratoja. Oppi ei ojaan kaada, seuraavalla kerralla kaikki tuntuu jo 
paljon helpommalta.  Tangon lumous valtaa pian koko ryhmän ja tunnelma muodostuu 
upean keskittyneeksi tangon askelien sovitteluksi. Hieno argentiinalaistyylinen musiikki 
soi lisäten tuota tunnelmaa, joka sopii erityisen hyvin Oulunsalon nuorisoseuran vanhan 
talon arvokkuuteen ja hienostuneisuuteen. Parituntinen kuluu kuin hujauksessa, emmekä 
malttaisi millään lopettaa. Ja sitten taas odotetaan seuraavaa kertaa!   
 
 

Oulunsalon nuorisoseuran talolla kokoontuu innokas tangon harrastajien joukko sunnuntai-
iltaisin. Ryhmä koostuu aikuisista tanssista ja erityisesti tangosta ja siihen liittyvästä 
alkuperäisestä argentiinalaisesta kulttuuritaustasta kiinnostuneista eri-ikäisistä miehistä ja 
naisista. Ryhmä on ottanut nimekseen Oulunsalo Tango Club, koska toiminnasta on kehittynyt 
mitä parhain yhdessäolon ja ystävyyden kerho.  

Kuva Oulunsalon Tango Clubin 
Argentiinan matkalta 
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OULUNSALOON 
AVATAAN 

TAVALLISTA 
PAREMPI 

RUOKAKAUPPA 
TOUKOKUUSSA! 

 
 

Lions Club Ounsalon osasto onnitteli 
110-vuotiasta Oulunsalon Nuorisoseuraa 
24.11.2002 runonsäkein:  
 
Jos minne katsees kääntänet, näät touhut nuorten 
lapsien, 
taas pienet jalat hypäten he käyvät tietään laulaen 
He lailla varjon seuraavat innolla vanhempaa, 
jot’ heille antaa aikansa, sydämensä saa 

Sen tähden vaali pienempää ja vertaistasi valista, 
saat perheen suuren ystävät maan parhaan 
lapsista. 
Kun seuras näin valmis on, on aika juhlien, 
ja silloin taas nostattaa, osuutta nuorien. 
Nyt onnitella seuraanne, saamme iloiten. 
Ja seurassanne viihtyä, kera nuorien, 
Jos vieloä oisin vahvempi, lailla Lionin, 
niin huominenkin parempi, olisi kaikkien. 

 (Kirjoittaja: Timo Nikula) 

(Lausahdus vanhasta Tällistä) 
 

Suurimpia tämän päivän  
työtä säästäviä keksintöjä on 

huominen päivä. 
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Muistoissamme Iines ja Ahti Myllyoja 
 

Toukokuun 29. päivänä, vuosi sit-
ten päättyi mielestäni eräs aikakausi 
oulunsalolaisessa elämän piirissä. 

Ahti Myllyoja oli kuollut 
12.5.2004 ja vietimme muistotilai-
suutta 29. toukokuuta. Seitsemän 
kuukautta aikaisemmen syksyllä 2003 
oli ollut Iineksen muistotilaisuus. 

Tuntui kuin Iines ja Ahti 
Myllyojan mukana olisi poistunut 
1900-luvun ankaran ajan sukupolvi, 
tämä sukupolvi, joka leimasi 
Oulunsalon elämää vuosituhannen 
loppuun saakka. 

Tyttö Kelan mutkasta ja Ahti 
Kylmälän kylästä olivat löytäneet 
toisensa. Iines tuli opettajaksi Ervas-
tinkylälle ja Ahti hänen mukanaan 
yrittäjäksi, autoilijaksi Oulunsaloon. 

Salonpää oli tuttua jo lapsuudesta 
Iines Myllyojalle. Lahjakas ja into-
mielinen nuori opettaja sai koulussaan 
heti oppilaittensa ja vanhempien ar-
vostuksen. Iines vastaanotti haasteet 
juhlatilaisuuksien luojana aluksi kou-
lulla, mutta pian myös kirkonkylällä. 
Nuorisoseura soi mahdollisuuden 
runouden ja seuranäyttämöharrastus-
ten pariin. 

Iines Myllyojan ohjaamat nuoret 
voittivat kilpailuja ja saivat julki-
suutta. Pian sai alkunsa koko pitäjän 
yhteinen kruunuhääjuhlaparinne, jo-
hon myös Ahti Myllyojan kyvyt laula-
jana kuin näyttelijänäkin olivat tar-
peen. 

 
Seurasi lähes 50-vuotta kestänyt 

aktiivinen ja luova kausi koko perheen 
elämässä. Muutto kirkonkylään antoi 
uusia virikkeitä ja innosti monisanai-
siin rientoihin. 

Unohtaa ei sovi vanhempien kan-
nustusta kun lapset antoivat oman 
panoksensa perheen kulttuuriharras-
tuksissa. Nikkarintörmän salissa vie-
tetyt ystäväpiirin illat eivät unohdu. 
Ne säilyvät muistoissa parhaina het-
kinämme. 

Iines Myllyoja omasi luovan ky-
vyn. Tunnemme hänet Varjakan kir-
jailijana ja runoilijana. Tilapäisrunot 
olivat niitä, joita ei turhaan odotettu. 
Tuotannostaan ehkä arvokkaimpana 
tunnetaan Oulunsalon kunnan 

 100-vuotisjuhlakantaatin sanoitus. 
Tuoreessa muistissa ovat ”Nuottaoop-
pera” ja ”Vala” sekä ”Balladi Korven 
Komiasta” ja ”Nousipa maa merestä 
kerran”. Ne kaikki täyttivät katsomot 
esityksissään. 

Ahti Myllyojan julkisuuskuva on 
syntynyt lähinnä musiikin parissa. 
Lähes kolmekymmentä vuotta Oulun-
salon Mieskvartetin sekä Nuorisoseu-
ran Laulajien eri ryhmissä aktiivista 
laulajauraa kesti melkein neljä vuosi-
kymmentä. Solistitehtäviä näiden 
ohessa lukuisia ja festivaalimatkoja 
ympri Eurooppaa. Siinä meille esi-
merkkiä. 

Muistojen ja arkistotallenteiden 
ohella ehkä arvokkaimpana Iines 
Myllyojan elämäntyönä voidaan pitää 
hänen kirjaamaansa kansanperinneai-
neistoa, jonka hän vuosikymmenten 
kuluessa toimitti Kansantieteelliseen 
arkistoon. 

Meitä on monia, jotka kunnioituk-
sella ja kaipauksella muistelemme 
Iines ja Ahti Myllyojaa. He olivat 
lähimmäisiämme, joilla ei voinut olla 
kuin ystäviä. 

 
31.3.2005 

Jorma Leppämäki 
Oulunsalon Nuorisoseuran  

kunniajäsen 

 

Huima kurkotus äidin käsipuolesta 
ohjaajan pallille 

(Teksti Petri Kauppinen, ohjaaja-koreografi)
 
 

Nuottaooppera, oulunsalolaista paikallisperinnettä parhaimmillaan. Vuonna  1982 
Kansantaideryhmä Iso Ilo esitti ensimmäistä kertaa Iines Myllyojan (s. 9.9.1916 k. 17.9.2003) 
käsikirjoittaman ja Tibor Garanvölgyin säveltämän musiikkinäytelmän, joka useampien 
nimivaihtoehtojen joukosta sai ristimänimekseen ”Nuottaooppera”.
 

Itse olin tuolloin kymmenen vanha ja pitelin 
jännityksestä tutisten äitini kädestä. Oulunsalon 
Kirkonkylän ala-asteen himmennetyn salin kattoon oli 
ripustettu valtavia meriveden kyllästämiä vanhoja 
nuottaverkkoja. Tunnelma oli hartaan keskittynyt, sen 
me kaikki näyttämöllä mukana olleet lapset saimme 
aistia koko monikymmenpäisen aikuisen esiintyjäjoukon 
kasvoilta. 

Nuottaooppera sulautui salolaisten sydämiin heti 
ensimmäisistä sävelistä lähtien ja nostatti sekä esiintyjien 
että yleisön tunnetason korkeuksiin teoksen finaalin 
juhlallisten sanojen ja fanfaarin lailla kaikuvien sävelten 
siivittämänä: 

 
 Eläköön, eläköön nuottamiesi, 
 kuurapartainen parkkinahka, 
 meren aavikon ahavaposki, 
 viiman tuiman tuivertama. 
 

 (Jatkuu seur. sivulla) 
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Nuottaooppera oli menestys, jota pyyteettömästi 
kiittelivät niin yleisö kuin kriitikotkin. Teos tavoitti 
aluksi laajat joukot Oulun seudulla sekä muutamilla Iso 
Ilon vierailemilla paikkakunnilla ympäri Suomen ja 
myöhemmin Nuottaooppera valjastettiin myös 
valtakunnallisesti. Teoksen ohjannut edesmennyt 
teatteriohjaaja Satu Niiranen sai nimittäin valmentaa 
Ison Ilon ilmaisun taipumaan televisiokameroiden eteen, 
kun vuonna 1984 TV 2 teki Nuottaoopperasta ja 
katoavasta nuottakalastusperinteestä kansantaidetta ja 
kansan todellisuutta yhdistävän dokumentin ”Isoapaja”. 

Pari vuosikymmentä on siis kulunut noista 
vatsanpohjaa kutkuttavista kokemuksista tele-
visiokameran edessä ja oulunsalolaisten nuotanvetäjien 
elämänleivän esittelemisestä mitä  

moninaisimmilla estradeilla. Ja täältä tullaan taas 
rytinällä ja posket hikisistä harjoitustunnelmista 
ahavoituneena. Kansantaideryhmä Iso Ilo on ottanut 
johtajansa Kaisa Tähtisen kanssa haasteen vastaan. 
Nuottaooppera tehdään uusiksi, alkuperäiskäsikirjoituk-
sesta ja musiikista kiinni pitäen, mutta reilulla 
meiningillä tähän päivään ankkuroituen.    

Nuottaooppera on miehisen metsästysvietin, 
käsityötaidon, ruumiillisen työn ja yhteisöllisyyden 
kulminaatio. Teos edustaa aikakautta, jolloin ihmiset 
vielä selkeästi tunsivat kuuluvansa jonnekin, halusivat 
paikantaa itsensä ja juurensa ja yhtä kaikki, tätä tuntua 
ylläpidettiin aika ajoin vaalimalla ja juhlistamalla sitä. Ja 
tästä kertoo Nuottaooppera myös tänä päivänä.  

Tervetuloa kaikki kokemaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesä Ilo -festivaalit ja Kruunuhäät 2007 
(Teksti Seppo Saarinen) 
 

Menneen vuosituhannen loppu-
metreillä Oulunsalon Nuorisoseura 
ryhtyi toden teolla elvyttämään ke-
säjuhlien perinnettä. Vuonna 1985 
koki päivänvalon  Kesä Ilo -festivaa-
lit ja tästä innostuneena väkemme 
polkaisi pystyyn 1990- luvulla kol-
met kesäjuhlat Kruunuhäineen. 
Vanha Kruunuhääperinne koki uuden 
tulemisen, tosin tippaakaan perin-
teistä tinkimättä. Kruunuhäissä vi-
hittiin oikeasti morsiuspari. 

Nyt kun aikaa edellisistä kesä-
juhlista oli päässyt kulumaan jo vä-
hän liiankin kauan, päätti muutama 
”uhkarohkea”, allekirjoittanut mu-
kaan lukien, että perinteen tulee jat-
kua.  

Lievän kauhun valtaamia olivat 
nämä viisi festivaalikonkaria, kun 
huomasivat tehneensä päätöksen:  
kesäkuun alkupuolella vuonna 2007  
ne sitten taas ovat, Kesä-Ilo -festi-
vaalit ja Kruunuhäät! Samana vuonna 
juhlii muuten Oulunsalon Nuoriso-
seura 115-vuotista taivaltaan. Että ei 

kun töihin vaan, mutta ei joka päivä 
eikä kaikkina aikoina! 

 

Kruunuhäät 
 
Kruunuhäiden perinne on varsin 

vanha ja monivivahteinen. Nykyi-
sellään kruunuhäitä järjestetään sil-
loin tällöin ainakin Etelä-Pohjan-
maalla. Hääjuhlien ydin on tietenkin 
hääpari, jonka ympärille koko juhla 
muotoutuu. Perinteiset kirkonmenot, 
perinneasut, hevosvetoiset kulkueet, 
perinneruoat, pelimannit, purpurit, 
polskat, käräjäukot ym. moni-
muotoinen ohjelma kuuluu kruunu-
häihin. Ne ovat myös kaiken kansan 
juhlat, jotka Oulunsalossa on aloi-
tettu jo viikolla erilaisin musiikillisin 
tilaisuuksin aina nuorten rock-
ehtoosta lauantain tanssi-iltamiin. 
Koko komeus huipentuu sitten 
sunnuntain kruunuhäihin. 

 

Morsiuspari haussa! 
 
Mikä olisikaan mieleenpainu-

vampi ja perinteisempi tapa lipua 
avioliiton satamaan kuin kruunuhäät? 
Eli onko tuttavapiirissäsi nuoria, 
jotka tähyilevät toisiaan sillä sil-
mällä? Tai jos kaikki on vielä ha-
kusalla, niin toimeksi vaan. Vielä 
ehtii jonkun riiuureissun tehdä. Eli 
etsimme morsiusparia vuoden 2007 
Kruunuhäihin. Rohkeasti vaan 
yhteys 
Oulunsalon 
Nuorisoseu-
raan. 
Kerromme 
mielellämme 
lisää asiasta 
kiinnostu-
neille.  
 

       Kansantaideryhmä Iso Ilo esittää: 
  

                    ”Nuottaooppera”  
  Myllyoja-Garanvölgyi-Kauppinen 

 
          Pohjankartanon salissa vappuaattona 30.4. klo 18.00 
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VASAMA – oulunsalolaista 
urheiluseuratoimintaa jo 95 vuotta 
 (Teksti: Suvi Helanen, Oulunsalon Vasama ry, puheenjohtaja) 
 

Oulunsalon suurimman ja 
vanhimman urheiluseuran, Oulun-
salon Vasaman puolesta on ilo 
tervehtiä Nuorisoseuran toimittaman 
Tällin välityksellä kaikkia 
pitäjälehden lukijoita, kaikkia 
oulunsalolaisia.  

Vasamassa eletään jo sen 
toiminnan 95. vuotta. Seura pe-
rustettiin 1910, ensin juuri Oulun-
salon Nuorisoseuran alajaostoksi. 
Omaksi seurakseen Vasama 
rekisteröitiin 1960. Iloitsemme, että 
viiden ensimmäisen vuosikymmenen 
"emon" eli Nuorisoseuran kanssa on 
edelleen yhteistyön sidoksia 
olemassa. Me vasamalaiset saamme 
olla ylpeitä siitä, että edeltäjämme 
ovat olleet jo 95 vuotta sitten val-
veutuneita liikunnan yksilöllisten ja 
yhteiskunnallisten merkitysten ym-
märtäjiä ja olleet aivan ensimmäisten 
joukossa järjestäytyneen urheilu-
seuratoiminnan aloittamisessa 
maassamme. Kaikkiaan seuramme 
toimintahistoria on merkittävä osa 
koko kotikuntamme historiaa. 

Sain pari viikkoa sitten käsiini 
Tällin (nro 6) vuodelta 1971. Yli 
kolmen vuosikymmenen takaisessa 
pitäjälehdessä nyk. kunniapuheenjoh-
tajamme Mauno Hautalan kirjoitti 
otsikolla ”Vasama toimii”. Jutun 
sisältönä olivat myönteiset to-
teamukset seuran toiminnan 
vilkastumisesta ja hyvien tulosten 
saavuttamisista. Samoja ilon aiheita 
on seuramme toiminnassa edelleen – 
95-vuotias Vasama elää ja toimii 
vilkkaasti. 

Vahva kasvun trendi on näkynyt 
niin kotipitäjässämme kuin  

sen suurimmassa urheiluseurassakin 
viimeisten vuosien aikana. Vasama 
on kasvanut kunnan kasvun myötä 
koko ajan, tarjoten toimintaa nyt jo n. 
1200:lle jäsenelle!  

Uusilta asukkailta on tullut viime 
vuosina monen monta puhelua tai 
muuta yhteydenottoa, joissa on 
kysytty mitä seuramme voisi tarjota 
uudelle tulijalle ja hänen perheelleen. 
Perinteinen seuratoiminta voi siis 
parhaimmillaan tarjota hyvän 
lähtökohdan paikkakunnalle 
asettumiseen, uusiin kontakteihin ja 
tutustumisiin sekä uuteen paikkaan 
juurtumiseen. Näitä yhteydenottoja 
toivotaan ja toiminnanpaikkoja tar-
jotaan mielellään uusille oulun-
salolaisille.  

Vapaaehtoinen kansalaistoiminta 
on valtakunnallisestikin mitattuna 
kasvussa - liikunta- ja urheiluseuran 
jäsenyys ja vapaaehtoistoiminta sel-
västi kiinnostaa, yhteisöllisyys ja 
sosiaalinen pääoma voi rakentua 
erinomaisesti seuratyön kautta. Mutta 
meillä Vasamassakin ollaan tilan-
teessa, jossa lasten ja nuorten 
ohjaajiksi, vetäjiksi ja valmentajiksi 
ryhtyvistä on pulaa, samoin kuin lii-
kuntapaikoistakin, lähinnä kenttä- ja 
salitilasta. Onneksi kunnassamme on 
kuluvana ja muutamina lähi-
vuosinakin useita liikuntastrategisesti 
merkittäviä hankkeita lähtemässä 
toteutukseen helpottamaan ja 
tukemaan myös seuratoimintaa. 

Mutta millaista toimintaa 
Vasamassa on tänä päivänä tarjolla?  

 
 
 
 
Seurassamme on neljän lajin 

toimintaa, alkaen ihan harrastelusta 
ja edeten aina urheilun huipulle 
saakka, harrasteryhmiä on lähes joka 
ikäiselle. Lajimme ovat hiihto, 
suunnistus, pesäpallo ja lentopallo. 
Salibandy-jaoston uudelleen perusta-
mista seuraan suunnitellaan.  

Olemme mukana Hyvä Seura- ja 
Sinettiseura-hankkeissa, joiden 
myötä kehitämme erityisesti reilun 
pelin, eettisesti kestävän ja laaduk-
kaan toiminnan periaatteita. 

Olemme jäsenmäärältämme suuri 
seura, talouden tunnusluvut ovat 
kohtuullisen hyvät, seura-
organisaatiomme on jokseenkin 
toimiva, valmennus- ja ohjaus-
tietoutta löytyy, kilpailullista 
menestystä on ollut ja odotettavissa 
joka lajissamme, kuntayhteistyö 
pelaa ja myös muita yhteistyökump-
paneita on olemassa, seuramme 
tunnetaan ja työtämme arvostetaan. 
Toki seuratyön arkea, haasteita ja 
raadollista työtä riittää edessäpäinkin. 

Urheiluseuratoiminta on par-
haimmillaan ennen kaikkea mit-
taamattoman arvokasta lapsi- ja 
nuorisotyötä. Sosiaaliset suhteet, 
yhdessä tekeminen, voitot ja tappiot, 
tavoitteellisuus, terveet elämänarvot, 
ryhmässä toimiminen, toisen huo-
mioon ottaminen, suvaitsevaisuus, 
tasa-arvo, esiintymistaito, johtami-
nen, verkostotoimiminen – missä 
niitä asioita voisi oppia paremmin 
kuin seuratoiminnassa ?!  

Siis tervetuloa mukaan liikku-
maan hyvässä seurassa!  

Oulunsalon Vasama ry 
Jo 95 vuotta urheiluseuratoimintaa Oulunsalossa 

kaiken ikäisille 
Lajit: lentopallo, pesäpallo, hiihto ja suunnistus 
Kisakankaan urheilumaja ja ulkoilualue:  kahvio avoinna 
talviviikonloppuisin, majaa ja saunoja vuokrataan kokous- ja 
tapahtumakäyttöön 
Tiedustelut: vuokraukset ja majatiedustelut: majaisäntä Mikko 
Santaniemi p. (08)5211 885 / 040 972 217, pääseuran pj. ja 
hiihto: Suvi Helanen p. 050 368 1330, lentopallo: Hannu Hokkinen 
p. 040 543 2581, pesäpallo: Harri Helin p. 0400 688 258, 
suunnistus: Maarit Leskelä p. 040 774 2528 
www.oulunsalonvasama.fi 

Kuva Vasaman nettisivulta: ”Pesis 
on kivaa”!  
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MITÄ KUULUU KUNNANJOHTAJA, ONKO OULUNSALO 
EDELLEEN POP? (Teksti: Minna Närhi) 

 

 
”Hämmästyttävän pitkä aika tässä 
virkatehtävässä on vierähtänyt 
vaikka siltä se ei kuitenkaan ole tun-
tunut”, on hymyilevän kunnanjohta-
jamme ensi kommentti. 
  
Väkiluvun kasvu 
 

30 vuotta sitten Oulunsalo oli 
3047 asukkaan kunta. Kunnanjohto 
oli päätavoitteekseen asettanut kun-
nan väkiluvun kasvun ja kunnan 
kehittämisen viihtyisäksi kotikun-
naksi. Kasvuun kuuluu myös voi-
makkaasti hyvinvointi. Ihmiset tar-
vitsevat työtä ja tavoitteessa on py-
sytty, sillä työpaikkaomavaraisuus on 
kasvanut viisinkertaiseksi 30 vuoden 
aikana.  

Nyt vuonna 2005 asukkaita tässä 
vireässä kunnassa on 9198. Muutos 
on ollut valtava, vanhaa Oulunsaloa 
ei juuri enää näy ja maisemat ovat 
muuttuneet paljon. Oulunsalossa on 
hyvä asumisen laatu, kunta on vireä, 
turvallinen ja viihtyisä kotikunta. 

Myönteisenä asiana voidaan pitää 
Oulunsalon jatkuvan kehitystavoi-
tetta, mikä on pysynyt hyvin linjas-
saan kymmenien vuosien ajan. Jat-
kuvan kehityksen ja kasvun keskellä 
olemme pystyneet huolehtimaan 
peruspalveluista, ihmisten viihtyvyy-
destä sekä kunnallistekniikasta. 

  
Imago  
 

Kunnan imago on erittäin korkea, 
kuntamme väestö on  
keski-iältään maan nuorin ja on vii-
denneksi korkeimmin koulutettua.  

Päivähoitomme on erinomainen, 
koulutoimi sijoittuu korkealle maan 
muiden koulutoimien vertailuissa ja 
uusi terveydenhoitomalli toimii. 

 Vaikka kuntamme väki on maan 
nuorinta, siitä huolimatta emme saa 
unohtaa vanhustenhoitoa.  

Vanhustenhuollon ratkaisut ovat 
nyt kehitysvaiheessa ja tavoitteena on 
tarjota vanhusväestöllemme mahdol-
lisuus asua kotona niin pitkään kuin 
mahdollista. Palveluasuntoja ja muita 
hoitojärjestelyjä ollaan myös kehittä-
mässä. 

 
Kunta tukee yhdistyksiä 
 

Oulunsalon kunnanvaltuusto on 
päättänyt strategiassaan tukea yhtei-
söllisyyttä, oulunsalolaisten juurien 
etsintää ja niiden tunnistamista. Tätä 
työtä tehdään tietysti kotona, yhteis-
työverkostoissa ja mikä parasta 
Oulunsalossa on useita toimivia 
yhdistyksiä. Oulunsalon Nuoriso-
seuralla on ollut ja on edelleen 
merkittävä rooli oulunsalolaisten 
perinteiden ylläpitäjänä. 

 Kunta antaa kaiken tukensa ak-
tiivisille yhdistyksille, jotka omalla 
työllään tuovat vireyttä ja hyvinvoin-
tia kuntalaisten elämään. 
 
Elämänrytmi huolestuttaa 
 

Eniten kunnanjohtajaamme huo-
lestuttaa elämänrytmi. Nyt vaaditaan 
toimia, jotka tukevat lähipiiriä eli 
enemmän aikaa vanhempien ja lasten 
yhteiseen tekemiseen. Ihmisten hen-
kinen hyvinvointi on tässä elämänryt-

missä koetuksella, eikä sitä materi-
alla voi korvata.  

Vapaa-ajan palvelut tulevat jat-
kossakin saamaan voimakasta tukea 
kunnan puolelta mm. uusi liikunta-
puisto sekä kaikki aktiiviset vapaa-
ajan järjestöt.  

 
Lisää tiloja tarvitaan 
 

Jatkuva kasvu kunnassa lisää päi-
vähoidon ja koulutilojen tarpeita. 
Tällä hetkellä kaikki kunnan koulu- 
ja päivähoitotilat ovat tehokkaassa 
käytössä.  

Hiukan helpotusta tuo vanhasta 
kirjastosta vapautuvat tilat, jotka 
muutetaan Kirkonkylä koulun käyt-
töön.  

Salonpään koululle on suunnit-
teilla laajennus ja Niemenrantaan 
kokonaan uusi koulurakennus.  

Niemenranta ja muutenkin ranta-
alueet tullaan hyödyntämään sekä 
asuinrakennus- että virkistysalueiksi. 
”Kasvun haasteet pitävät nöyränä”, 
sanoo Tuomo Räihä.  
 
Miltä Oulunsalo näyttää  
v. 2015? 
 

Oulunsalon on moderni Oulun-
seudun kunta. Tulevaisuus näyttää 
hyvältä väestönkasvun, ympäristön 
sekä työpaikkojen osalta. 

 Asukkaita Oulunsalossa on n. 
11.000. Kirkonkylän ja lentokentän 
välinen alueella sijaitsee useita uusia 
yrityksiä ja edustavia yritystaloja. 
Keskipiirin ja Karhuojan alue alkaa 
kasvaa yhteen.   (jatkuu seur. sivulla) 

30 vuotta sitten Tälli-lehti haastatteli 
tuoretta ensimmäistä Oulunsalon 
kunnanjohtajaa Tuomo Räihää pienessä 
vihreässä talossa siinä urheilukentän 
vierellä. ”Oulunsalo on POP”, totesi nuori 
kunnanjohtaja  
v. 1975. Mitä kuuluu kunnanjohtajalle 
Tälli-lehden haastattelussa maaliskuussa v. 
2005? 

Viitaten erään oulunsalolaisen sanontaan v. 1975 
”Palattuani iltapäivisin Oulunsaloon, aloitan aina uuden 
päivän”. 

Tuomo Räihä 30 vuotta Oulunsalon  
kunnanjohtajana. 
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Liminganlahti toimii edelleenkin 
kaikkien kuntalaisten virkistysalu-
eena, jossa on puhdas luonto ja run-
sas lintukanta. Alueella toimii myös 
useita luontoyrittäjiä, jotka tarjoavat 
ohjattuja luontoretkiä yrityksille ja 
pienryhmille. 

Elämä on Oulunsalossa sykkivää, 
viihtyisää ja turvallista.  

 
Muisoja ja toimintaa 
 

Tuomo Räihä on toiminut kun-
nanjohtajanamme yli 30 vuotta ja 
muutaman vuoden sisällä hän siirtyy 

ansaitulle eläkkeelle. Millaisia suun-
nitelmia hänellä mahtaakaan olla elä-
kepäiville? 

Vapaa-ajalla Tuomo aikoo koota 
muistelmia menneistä vuosista. Sitten 
on myös enemmän aikaa viettää vai-
mon kanssa sekä osallistua oman 
perheen elämään ja hoitaa lasten 
lapsia. Myös matkustelu kiinnostaa 
kovasti. 

Toiveena tietysti on pysyä fyysi-
sesti ja henkisesti aktiivisena, niin 
että terveys säilyisi hyvänä mahdolli-
simman pitkään.  

 

Oulunsalo on POP! 
 

Oulunsalo on edelleen POP, sillä 
erillisyys pitää meidät kaukana valta-
virrasta ja kaupungin hälinästä niin, 
että ”aina kotiin palatessasi voit 
aloittaa päivän uudelleen”.  

Tähän yhtyy myös Tälli-lehden 
toimittaja. Oletteko ajatelleen, että 
kun tulette töistä kotiin iltapäivällä 
Oulunsaloon, kuinka aurinko paistaa 
Salonselällä ja auton taustapeilistä 
katsottuna takana on jo hämärää. 

 
 

 
 
 

(Sutkautus vanhasta Tällistä) 
 
Isä ja poika koluavat veneellään rantoja ja löytävät 
rysän. 
Poika huomaa sen ensiksi ja kysyy. 
- Isä kenen rysä? 
- Onko siellä kalaa? 
- On, olisko hauki… 
- No sitten se on tietenkin meidän rysä! 
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(Teskti: martta Sisko Uusitalo ) 
Oulunsalon Lennokkaat Martat perustettiin helmikuussa 2004. Nimi sai alkunsa siitä, että 
lentokenttä on paikkakunnallamme ja halusimme vähän erilaisen nimen, joka jäisi helposti 
mieleen. 
 

 

Meillä oli viime vuonna 18 maksanutta jäsentä ja toivommekin, että 
tulevana vuonna saisimme muutaman jäsenen lisää. Jäsenmaksumme on 15 
euroa vuodelta ja se on kätevin maksaa suoraan tilillemme.  

Kokoonnumme pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko Vanhassa 
Pappilassa klo 18.00  ja toivommekin, että yhä useampi oulunsalolainen 
tulisi mukaan toimintaamme. 

Lennokkailla Martoilla ei ole mitään erityisvaatimuksia, vaan jokainen 
on tervetullut. Usealla asiasta kiinnostuneella tuntuu olevan sellainen 
tuntuma, että Martat tekevät ainoastaan käsitöitä; neulovat sukkia tai 
nypläävät pitsiä.  

 

Tähän ajatteluun joudun tuomaan 
pettymyksen, sillä emme ole 
yhtenäkään iltana tehneet noita 
asioita. Ainoastaan joulun alla oli 
kerran huovutusta.  Viime vuonna 
meillä on mm. voileipäkakkukurssi, 
kasvisruokakurssi, kesäkirppis sekä 
tuote-esittelyjä.  

Tavoitteena on tutustua uusiin 
ihmisiin, vaihtaa mielipiteitä ja tehdä 
yhdessä sitä, mikä tuntuu hyvältä. 
Kuten tiedämme, Oulunsaloon 
muuttaa jatkuvasti uusia asukkaita. 
Mikä olisi helpompi tapa päästä 
tutustumaan paikallisiin, jo 
pitempään, paikkakunnalla asuviin 
ihmisiin, kuin tulla meidän iltoi-
himme. Toimintamme on vapaa-

ehtoista, eikä ketään velvoiteta 
tehtäviin ilman omaa suostumusta. 

Kuten tiedämme, Martat on 
kotitalousneuvontaa tekevä kan-
salaisjärjestö, joka edistää kotien ja 
perheiden hyvinvointia sekä tarjoaa 
jäsenilleen monipuolista toimintaa ja 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
mahdollisuuksia. 

Vuoden 2005 toimintakalenteri 
on hyvin monipuolinen ja uskomme, 
että jokin aihevalintamme kiinnostaa 
juuri sinua. Teemme toiminta-
kalenterista pienen esitteen, joka on 
myös tässä juttumme lopussa ja sitä 
voi noutaa myös kirjastosta, kun-
nantalolta tai terveyskeskuksesta. 

Lopuksi pieni vinkki, joka oli 
marttojen kotisivuilla. 

 
Martan vinkki: 
  
Lumi puhdistaa ja pakkanen 

tappaa 
Kirkas pakkaspäivä on hyvä 

lumipesuilma matoille ja ryijyille. 
Vie matot ja ryijyt ulos viilenemään 
noin kymmeneksi minuutiksi. 
Tamppaa viilentyneitä tekstiilejä 
mattopiiskalla vain kevyesti. Kova 
pakkanen tappaa myös tekstiileistä ja 
pehmoleluista pölypunkit. Tekstiilien 
pitää olla –28 asteessa vähintään 6 
tuntia tai –18 asteessa 24 tuntia. 
 

 
 

ELMU ei ole lintu, vaan 
tarmokas syksyllä Oulun-
saloon perustettu pieni, mutta 
pippurinen elävän musiikin 
yhdistys. 

Toiminta on ollut realistisen jä-
mäkkää ja sitä on ylläpitänyt syys-
kokouksessa valittu hallitus.  

Bileitä on pidetty Oulunsalon 
nuokkarilla ja yhdistyksen ilo-
sanomaa on tarjottu vaihtoehdoksi 
muille kulttuuririennoille. 

Porukkaan tummaan mahtuu siis 
vielä ja jokainen, joka tuntee vaihtoeh-
tokulttuurin tärkeyden on tervetullut 
mukaan. 

Elmun haasteina on tänä vuonna 
Kuikkarock -bändikisan järjestäminen 
yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa 
- ja toki muukin elävän musiikin 
toiminta Oulunsalossa  
ja Rantalakeus -kunnissa. 

 
(Lisätietoja löydät nettisivulta 
 http://oulunsalonelmu.cjb.net) 
 
Tule mukaan - ota yhteyttä! 
 

Esa Niskanen 
 
 

(Sutkautus Vanhasta Tällistä) 
Nainen toiselle: 

 ”Ei, en minä kertonut sitä kenellekään. Enhän minä tiennyt, 
että se oli salaisuus.” 
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UUDEN LUOMISTA – KOHTI PAREMPAA HUOMISTA 
Oulunsalon kunnan teknisen johtajan Jouko Leskisen ajatuksia Tälli-lehdelle Oulunsalosta 
asuinympäristönä.  
 
Menee hyvin, mutta menköön 

 
Oulunsalolla menee hyvin. Niin 

kertoo tilastot ja niin kehuvat naapu-
rit. Jos niin on, niin olkoon. Mutta 
ilmaiseksi ei menestyminen ole tul-
lut, eikä ilmaiseksi imagoa pidetä 
yllä. 

Oulunsalo on muuttunut 25 vuo-
dessa pienestä 4000 asukkaan maa-
seutukunnasta  Oulun seudun mer-
kittävimmän kasvupotentiaalin sisäl-
lään pitäväksi kaupunkimaiseksi 
kunnaksi.  

Kunta on osannut tarttunut heik-
koihin tulevaisuuden signaaleihin 
niin asutuksen, elinkeinopolitiikan 
kuin kulttuurinkin kehittämisessä, ja 
pystynyt suuremmitta tappioitta kas-
vamaan, eikä loppua näy. 

 
Maalle, kaupunkiin 

 
Ihmiset haluavat tulla asumaan 

’maalle’, pientaloihin, hyvien palve-
luiden ääreen, lähelle kaupunkia. 
Juuri sellaisia asuinpaikkoja Oulun-
salo on pystynyt tarjoamaan. Nyt 
olemme aloittamassa kokonaan uu-
den asuinalueen, Niemenrannan 
rakentamista, johon tulee sijoittu-
maan suurin osa Oulunsalon seuraa-
vien vuosien asuntotuotannosta. 
Alueelle tulee pääosin rivi- ja pien-
taloja, ja yritämmepä etsiä erillisellä 
puutaloprojektilla asumiseen jotain 
uuttakin. 

Kaiken rakentamisen pohjana on 
kaavoitus.  Yleiskaavalla luodataan 
kunnan tulevaisuutta pitkälle tulevai-
suuteen. Seudun kuntien yhteinen 
yleiskaava on juuri vahvistettu ja sitä 
tarkentamaan kunta laatii keskeisille 
kasvualueille omaa yleiskaavaa, jota 
on tehty kauan ja hartaasti. Yleis-
kaava on ennen kaikkea prosessi, 
johon tässä tapauksessa sopii vanha 
bernsteinilainen toteamus, että liike 
on tärkeämpää kuin päämäärä. 

Elinkeinopolitiikan tärkein koh-
teemme on Lentokenttäkaupunki, 
jonka yleissuunnitelma hyväksyttiin 
viime vuonna ja jonka asemakaavoi-
tus on alkanut. Ilmailulaitoksen 
kanssa solmittiin juuri merkittävä 
aiesopimus, mikä mahdollistaa myös 
Ilmailulaitoksen alueiden saamisen 
mukaan kaupungin kehittämiseen. 

 
Yhteistyöllä kohti luovia ympäris-
töjä 

 
Myös kulttuuri liittyy ympäris-

töön. Oulunsalohan alkaa olla jo 
maan ellei maailmankin kuulu 
Oulunsalo Soi –tapahtumasta, joka 
toivottavasti  laajenee ja 
monipuolistuu. Nyt puhutaan kovasti 
luovista ympäristöistä, jossa 
ympäristöllä tarkoitetaan hyvän ja 
virikkeellisen fyysisen ympäristön 
lisäksi luovuutta kirvoittavaa hen-
kistä ympäristöä, luovaa vapaa-ajan  

viettämistä jne. Näiden uusien 
luovien ympäristöjen pitäisi saattaa 
elinkeinot uuteen nousuun, saada 
aikaan taide-elämyksiä ja virvoittaa 
ihmiset elämään entistä täysi-
painoisempaa ja onnellisempaa elä-
mää. 

Kun Oulunsalo on osannut aina 
aistia tulevaisuuden, niin tässä olisi 
Oulunsalolla uuden paikka. Kun 
vihreiden puheenjohtaja Osmo 
Soininvaarakin  kirjoittaa  Helsingin 
Sanomissa kaupunkiseuduista ja 
sanoo :” Moni itsenäisistä lähiökun-
nista on muodostanut oman arvok-
kaan kulttuurinsa, jota kannattaa 
vaalia. Hyvä esimerkki tästä on 
omintakeisesti toiminut Oulunsalon 
kunta Oulun kupeessa.”, niin pitänee 
meidän itsekin uskoa, että meissä on 
jotain erikoista.  

Oulunsalossa on paljon  luovan 
ympäristön teorian mukaista toimin-
taa jo nyt; laadukkaita, viihtyisiä 
asuinalueita, hyviä vapaa-ajan lii-
kunnan alueita,  korkeatasoista kou-
lutusta, luovaa kulttuuria ja  hyvät 
peruspalvelut. Meillä on Kisakangas, 
jäähalli, palloiluhalli, vapaa-ajan 
meri niin kesällä kuin talvella, tule-
vaisuuden Varjakka, taide- ja 
liikuntakoulu, Oulunsalo Soi,  Iso Ilo 
jne.  Kootkaamme nämä kaikki yhtei-
sen sateenkaaren alle, ja ruvet-
kaamme rakentamaan luovien ympä-
ristöjen Oulunsaloa malliksi muille, 
mutta ennen kaikkea iloksi itsel-
lemme. 

Jouko Leskinen 
tekninen johtaja 

   
 
 

 
 Yhdyskuntasuunnittelun osaamista 
 
Toimialamme: 
•  Liikennesuunnittelu 
• Tie-, katu- ja aluesuunnittelu 
• Ympäristö- ja maisemasuunnittelu 
• Tutkimus ja kehittäminen 
• Kunnossapidon palvelut 
• Projektinjohto- ja rakennuttaminen 
• Hankintapalvelut 

                                                                                   
Plaana Oy  
Isokatu 56, 90100 Oulu Saariniemenkatu 3  
puh. 08-373 700 00530 Helsinki 
www.plaana.fi puh. 09-760 044 

(Aforismi vanhasta 
Tällistä) 

 
”Vain harvat kykenevät 
kestämään rikkauden. 

Toisten ihmisten rikkauden, 
tarkoitan” 

 
Mark Twain 
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SUURTEN KUUSTEN KOULU 
 
Muutin perheeni kanssa Oulunsalon Kylänpuolelle 
syksyllä 1957. Virkaurani ensimmäinen koulu oli 
silloin nuorin Oulunsalon viidestä kansakoulusta. 
Suurten kuusten suojaamasta punaisesta kyläkoulusta 
tuli kotimme sen lakkauttamiseen saakka (1969).  
 
 
 
 
 

Kylänpuolen koulu on rakennettu 
Vänrikin torpan maille v:nna 1928. 
Filppula eli Eskonsipon tila  on ollut 
ruotujakolaitoksen aikana upseerin 
virkatalo. Valtio luovutti tilan myö-
hemmin Vapaussodan huolto-
säätiölle. Muuttaessamme Oulun-
saloon naapurissamme asusti vielä 
kymmenkunta vapaussodan vete-
raania. Yksi heistä oli taitava 
verkonrakentaja. Ostin ensimmäiset 
pyydykseni häneltä.  

Uuden lentoaseman kiitorata al-
koi puolen kilometrin päästä. Minulle 
kerrottiin, että alkuperäisen sopi-
muksen mukaan sen olisi pitänyt olla 
kaksi kilometriä kauempana. Kuulin 
myös usein sanottavan, että metsä-
maansa menettäneet isännät olivat 
seisoneet vihkiäisissä ”kutsumatto-
mina vieraina omilla maillaan”! 

Vänrikin torpan uuninperustuksia 
löytyi lentoasemalle johtavan tien 
reunasta, kun istutimme kuusiaitaa  
Kantokujan varteen keväällä 1958.  

Olavi Karpion kertoman mukaan 
koulun paikaksi oli myös toinen  

vaihtoehto. Jyväskylästä lähtöisin 
oleva maanviljelijä Otto Karpio oli 
ostanut 1917 Kylänpuolelta kaksi 
tilaa, Ojakurikan ja Kangaskurikan. 
Hänet sai houkuteltua Keski-
Suomesta Pohjanmaalle Peltarin 
Yrjön  emännäkseen naima sisar 
Liisa. Pelttarista puolestaan talon 
tyttären emännäkseen nainut Otto 
tarjosi puolivalmista rakennustaan 
kyläläisille kouluksi muuttaakseen 
takaisin kotikonnuilleen. Esitystä ei 
hyväksytty. 

Perheeni kasvoi ”nelipoikaiseksi” 
kyläyhteisössä, joka oli ystävällinen, 
turvallinen ja osallistuva. Saimme 
kutsun tulla mukaan metsästys-
yhdistykseen, nuorisoseuraan ja 
kirkkokuoroon. Saimme kalastaa 
kutuahventa Papinkarin rantavesissä, 
etsiä ketunpesiä Purnun rannoilla, 
hiihtää koko koulun joukolla  Lumi-
joelle tai nuorisoseuraväen kanssa 
halkisalon tietä Helaselle.  

Opimme elämällä vieraanvarai-
suuden merkityksen. Yhteinen 
”pitoruoti” salolaisten kanssa näytti  

todennäköiseltä. Poikamme esitteli-
vät itsensä vieraille ”Eerona ja Eeron 
veljenä”. Ihanteet olivat lähellä ja 
konkreettisia.  

Olisin halunnut ostaa koulun, 
mutta kunta myi kiinteistön ilmas-
tointifirmalle. Olisin halunnut ostaa 
Filppulan maista rakennustontin, 
mutta maaherra sanoi, ettei kansa-
koulunopettajalla ole varaa ostaa 
maata. Eihän sitä! 

Yhdyskunnan rakennemuutos al-
koi silloin. Oli aika alkaa ihailla 
keskittymistä, valinnaisuutta, kan-
sainvälisyyttä ja virkamiespäätöksiä. 
Ajankäyttö enkelinkuvien tekemi-
selle kirkkaina kevätsään aikoina 
rantajäillä tuli turhuudeksi. 

Mutta kuuset ovat edelleen ko-
meita ja suojaavat vihureilta sekä 
kentältä että lahdelta. 
Pitäisikö kiitorata siirtää alkuperäisen 
suunnitelman mukaiselle paikalle? 
 

 Limingassa 26.03.2005 
Heikki Marttila, 

viimeinen viranhaltija
 

 
 
ILMOITUKSIA 
 
Oulun Siivouspalvelu 0400 519 159 

Asianajotoimisto Timo Nikula 

Oy Aimo Suomela Ab 

PH-Yhtiöt Oy 

R-Rent Oy 

Autopeltikorjaamo M Rekilä 040 583 915 

Matkatoimisto Area 

Rakennuttamis- ja projektipalvelu Pirttilahti Oy 040 546 4960 

Kylänpuolen entinen 
koulu kuusineen v. 2005 

Luokka-kuva -66. Tunnistatko itsesi? 
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Oulun lentoasema on matkustajamäärältään 
Suomen toiseksi vilkkain lentoasema. Suoria 
reittilentoja on tällä hetkellä Helsinkiin, 
Tukholmaan ja Kööpenhaminaan. 

 
 
Oulun lentoasema eli tuttavalli-
semmin Oulunsalon lentokenttä 
vietti 50 v. juhlavuottaan v. 2003.  
Nuorille aikuisille on kokematon se 
aikakausi, jolloin suihkukoneita ei 
ollut ja Oulunsalon kyläkunta oli 
pienimmillään. Vuorokone poikkesi 
aamuin illoin kentällä ja karja lai-
dunsi rantaniityillä. 

Koska olen vuonna 1953 lento-
asemalle työhön muuttaneista, eräs 
harvoista, tuntuu aiheelliselta kirjata 
tunnelmakuvia Turusta tulleen nuo-
ren miehen mielestä kesällä 1953. 

Lentoaseman ja lentokentän vai-
heista on tarkkoja dokumenttejä. 
Muistoni näin ollen viipyköon nyt 
silloisessa maisemassa ja omakohtai-
sissa elämäntilanteissa. 

Oli kesäkuu puolivälissä ja harvi-
naisen painostava hellesää. Monien 
mutkien jälkeen saavuin tulevalle 
työpaikalleni. Oulun seudun matala 
horisontti ei yllättänyt, olinhan ollut 
Lapin sodan aikana vuoden viesti-
miehenä sotapalveluksessa Oulussa. 
Maiseman ankeus ei olisi voinut olla 
tyrmäävämpi. Kaksi kilometriä tuk-
kimetsää puolen kilometrin levey-
deltä oli kaadettu ja pinta 

kerros kasattu Papinjärven ranta-
vyöhykkeelle. Kiitotien rakentami-
nen oli kesken ja sivualueet lento-
hiekan vallassa. Sota-aikainen pa-
rakki oli pystytetty asemarakennuk-
seksi. Uusi maantie oli pahasti kes-
keneräinen ja tekniikan asennukset 
vielä huolestuttavasti myöhässä. 
Katsoin tarpeelliseksi liittyä asennus-
ryhmän avuksi. Hellekesä jatkui. 
Yölläkin vallitsi 30 oC helle ja hytty-
siä sekä sääskiä pilvittäin. 

Elettiin aikaa, jolloin valtakun-
nassa oli suuria työttömyys ja siirto-
työmaita. Lentokenttä oli eräs sellai-
nen. Kerrottiin 500 miehen olleen 
talvikautena majoittuneena parakkei-
hin, joita vielä oli useita jätetty työ-
maa-alueelle. Näistä parakeista syn-
tyivät sittemmin lentoaseman henki-
lökunnalle tilapäisasunnot. Itselleni 
löysin siistin varastonnurkan vuo-
teeni paikaksi. 

Kaiken sekasorron takaa nousi 
männikköä kasvava harjanne, Salon-
selkä, harjanne, joka ylti paninkul-
man verran kohti luodetta. Oli loh-
duttavaa nousta kentältä katsoman 
Liminganlahden näkymiä, parasta 
näköalaa Oulunsalosta. 

Tuo arvostukseni saanut maisema 
katosi sittemmin soraseulojen ja 
murskainten kitoihin. Rippeitä siitä 
jäi yksityisten maanomistajien puo-
lelle. Niin on käynyut koko Salonse-
län. Harju on pirstoutunut hiekkarek-
kojen lavoille. Oulunsaloa on ajettu 
Ouluun ja oulunseudun teiksi. Kau-
hukuvat eivät vielä ole toteutuneet. 

Entä Papinjärvi, tuo rovasti J.N. 
Merenheimon alias Niilo Mantereen 
runoissaan kuvailema idylli. Se oli 
säilynyt mutta toki rajusti muutok-
sesta kärsinyt. Vesi oli korkealla 
rantamalle ajetun kuntan tukkiessa 
luonnon valuma-alueen. Urhonsaaren 
eli Papinsaaren huvimaja oli veden 
vaivaama ja hylätty. Saatoin kuvitella 
runoilijan mietteitä ilta-auringon 
kilossa Urhonsaaren kuistilla ympä-
rillään hiljainen korpijärvi ja kevään 
teerien soidinkukerruksen tunnelmat. 

Isojärven eli Papinjärven taika ei 
ole täysin kadonnut, mutta hiljaisuus 
ja teeret ovat muistoja vain. 

Muistikuvauksia en ole tavannut 
kirjattuna noista ajoista ja tämä ol-
koon avaus Oulunsalon lähihistori-
aan. 

31.3.2005 
Jorma Lappämäki 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Oulunsalo 
Puh. (08) 563 000 

 

Oulunsalo Soi  
30.7.–6.8.2005  

www.oulunsalosoi.fi 

 

(Sutkautus vanhasta Tällistä) 
 

Tekisi taas mieli lähteä Afrikkaan 
metsästämään Elefantteja. 
Taas, oletko ollut siellä? 
En, mutta mieli on tehnyt. 
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Kirkonkylän koulun rehtorin ajatuksia 
 

Aloitin työni Oulunsalon Kir-
konkylän koululla lähes 20 vuotta 
sitten. Sain ihan oman kakkosluokan 
ja koko joukon uusia työkavereita. 
Ensimmäisen syksyn minä Karjalassa 
syntynyt ja Savossa kasvanut 
ihmettelin murteen mutkia. Lasten 
aineissa ”Mikit lensivät taivaalla” – 
minä näin sieluni silmin lentävän 
Mikki Hiiren enkä suinkaan lento-
konetta. Toolit kaatuivat ja motista – 
halkomotista? – juotiin vettä. Koville 
otti, kun eräs pienistä vilkunapojista 
uskalsi puraista minua – taisi koskea 
enempi nuoren opettajan ammat-
tiylpeyteen kuin puraisun kohteeksi 
osuneeseen sormeeni. Minulla on 
vieläkin tallessa pellavapäisen 
tyttöoppilaan kirje ”Hyvä oppetaja, 
minä en voi tedä läksyjä kun meidän 
pojat riehuu kotona”. On ollut 
mukavaa nähdä ja kuulla jälkeen 
päin, mitä heistä on isona tullut. 
Kaupungilla saatan katsella nuorta 
miehen tai naisen alkua ja tuumia, 
arvasinko oikein ja löysin entisen 
pikkuoppilaani. 

Tulin aika uuteen kouluun -80-
luvun puolivälissä. Olin saanut 
aloittaa työni Norssin ihan uusissa 
tiloissa ja Kirkonkylän koulun -70 –
lukulaisuus ja vihreä yleisilme 
pistivät kovasti silmääni. Tulin 
ensimmäistä kertaa tutustumaan 
virkapaikkaani kesäkuussa 1986 – 
koululla oli kova siivoustyö 
käynnissä, lattiavaha tuoksui.  

Rehtori Heikki Marttila esitteli 
minulle ensi töikseen pöhnän, 
oulunsalolaisen kalastusvälineen, 
joka roikkui esillä opettajainhuo-
neessa. Se oli ensiaskel oulun-
salolaisuuteen. Sittemmin olen ollut 
tekemässä sauraa ja tutustunut mm. 
talvinuotan vetoon. Oulunsalon 
menneisyys on avautunut minulle 
myös mm. Iines Myllyojan tekstien 
ja sanoitusten kautta.  

Kymmenes vuosi Kirkonkylän 
koulun rehtorina täyttyy tänä kesänä. 
Olen saanut tehdä työtä, joka on 
antanut minulle paljon. Lapsen 
kasvun ja kehityksen kohtaaminen on 
ollut myös itselleni jatkuvan kasvun 
paikka. Meidän koulumme on suuri 
ihan valtakunnallisessa mittakaavas-
sakin.  
Vähimmillään meillä oli vajaa 400 
oppilasta ja nyt meitä on jälleen lähes 
500. Odotamme innolla toivottavasti 
jo tänä vuonna jatkuvaa koulumme 
saneerausta, onhan edellisestä 
saneerauksesta kulunut jo lähes 30 
vuotta. Uusi oppimiskäsitys on 
tuonut mukanaan myös toiveita 
uudesta, erilaisesta oppimis-
ympäristöstä.  

Oulunsalolaiset vanhemmat 
arvostavat koulutusta. He ovat 
kiinnostuneita koulun ja lapsen 
kuulumisista. Koska toiveet ovat 
molemminpuolisia, on vanhempien ja 
sitä kautta lastenkin kanssa mukavaa 
tehdä yhteistyötä.  

Pikkueskarimme taisi kuitenkin 
epäillä viime syksynä joutuneensa 
vähän väärään joukkoon todetessaan 
koulumme ruokalassa pari viikko 
eskaria käytyään: ”Hei, nyt mää 
tiedän, ketä nää kaikki vanhukset on 
täällä – nehän on noita opettajia”.  

Tämän päivän lapsuudella on 
omat haasteensa – menestyminen ja 
suorittaminen nousevat välillä 
kovasti pinnalle sekä harrastuksissa 
että koulutyössä. Meidän aikuisten 
tehtävä on suojella ja tukea lasta, 
auttaa lasta muodostamaan käsitys 
elämän tarkoituksesta, oikeasta ja 
väärästä, hyvästä ja pahasta. Elämän 
tärkeät perusasiat – levätä, jotta 
jaksaisi, jakaa oikein aikaa työn ja 
virkistyksen välillä, oppia kantamaan 
vastuuta itsestään ja lähimmäisistään 
– siirtyvät meidän vanhempien 
opettamina lapsillemme.  

Haluan aikuisena ja kasvattajana 
säilyttää kasvatusoptimismini sen 
haasteellisimmankin kasvatettavan 
kanssa. Haluan uskoa, että aina on 
mahdollisuus mennä kohti parempaa. 
Kylätiellä kuultu tervehdys: ”Hei, 
tuolla menee meidän lehtoli – telve, 
lehtoli!”, ilahduttaa minua kovasti – 
r-kirjaimien kanssa tai ilman. 

Iloisia hyvänolon päiviä omien 
läheistenne kanssa! 

 
Marjut Nurmivuori 

Kirkonkylän koulun rehtori  

 

Kulttuurisihteerin kuulumiset Oulunsalossa 
Kylli Marttilaa haastatteli Minna Närhi  

Mistä kaikki alkoi? 
 

Ennen kulttuurisihteerin tointa Kylli toimi kunnan nuorisosihteerinä, 
johon kuuluivat mukaan tietysti myös kunnan kulttuuritapahtumat ja 
yhteistyö kunnan eri järjestöjen kanssa. Vuosina -89 – 90 Kylli hoiti  
sekä nuorisosihteerin/kulttuurisihteerin toimia. 1991 Kempeleen kuntaa 
tuli avonaiseksi kulttuurisihteerin virka, jonne Kylli sitten valittiin, mutta 
sai kutsun takaisin Oulunsaloon v. 1992 perustettuun kulttuurisihteerin 
virkaan. Näin työ jatkui Oulunsalossa ja tärkein kohde tuohon aikaan oli 
juuri hankittu Varjakka ja sen kehittäminen. Varjakka oli iso projekti ja 
aluksi siellä toimi n. 15 eri järjestöä, jotka järjestivät siellä tapahtumia ja 

kahvila Pelargoniaa. Varjakka vei Kyllin työajasta ison siivun, ennen kuin toimintoja ulkoistettiin yrittäjävetoiseksi. 
 

Musiikkijuhlat Oulunsaloon 
 

Kunnalla oli tavoitteena lisätä 
kansainvälisyyttä ja kasvukunnan 
imagoa ja niin v. 1998 järjestettiin 
ensimmäiset musiikkijuhlat ”Veistos-
sonaatti”, paikkana Varjakka ja Var-
jakansaari.  Kuntaan oli tavoitteena 

saada isompi kansainvälinen tapah-
tuma ja tämä projekti muutti myös 
kulttuurisihteerin toimenkuvaa valta-
vasti. Sponsorien sekä ulkopuolisen 
rahoituksen hankinta. Tällainen ta-
pahtuma vaatii valtavasti resursseja 

ja talkootyötä. Onneksi lisää resurs-
seja on nyt saatu, sillä v. 2005 Kylli 
on saanut työparikseen Heli Heikki-
län, joka toimii osa-aikaisena toimin-
nanjohtajana ja hänen tehtävänään on 
kantaa päävastuu tulevan kesän 2005  
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Oulunsalo Soi tapahtumasta. Sapatti-
vuoden jälkeen Kyllillä on nyt virtaa 
ja resursseja paneutua kunnan kult-
tuurityöhön. 

 
Uusia kulttuurihankkeita nuorille 
 

Nyt on suunnitteilla kulttuuripas-
sia nuorille. Passin käyttäjä saa alen-
nuksia oulunseudun eri kulttuurita-
pahtumista. Tarkoituksena on mata-
loittaa kynnystä kulttuurin ihanaan 
maailmaan, varsinkin niille jotka itse 
eivät toimi kulttuurin parissa. Oulun-
seudun kulttuuritiimi tulee vetämään 
tätä projektia, missä Kylli on myös 
mukana.  
 
Oulunseudun kulttuuriportaali 
 

Kulttuuriportaali on mitä mai-
nioin kanava tiedotukselle ja tilai-
suuksien koordinoinnille. Kuntien  

kulttuuriasioista vastaavat päivit-
tävät saamansa tiedot kaikista seu-
dullisista tapahtumista. Jotta tämä 
tiedotus-kanava toimii, on tärkeää, 
että kaikista yleisötilaisuuksista ja 
tapahtumista informoitaisiin kuntaan. 
Tämä helpottaa tilaisuuksienjärjestä-
jiä kartoittamaan seudun tapahtumat 
ja sovittamaan omat tilaisuutensa 
oikeaan ajankohtaan. Oulunsalossa 
on myös erikseen oma tapahtumaka-
lenteri, jota ylläpitää Kylli. Lisäksi 
Kalevan kulttuuriallakkaan pyritään 
laittamaan kaikki Oulunsalon tapah-
tumat.  

 
Tietoa uusille ja vanhoille oulunsa-
lolaisille 

On tärkeää jakaa kuntalaisille 
tietoa siitä, mitä palveluja ja har-
rastusmahdollisuuksia kunnassamme 
on tarjolla. Tähän on työstetty Antti 
Koistisen toimesta järjestötiedote ja  

kaikki tiedot järjestöistä on saa-
tavissa myös kunnan nettisivuilta 
www.oulunsalo.fi 

Kuntakansio uusille oulunsalolai-
sille, helpottamaan arkielämän käyn-
nistämistä uudessa kotikunnassaan. 

 
Nyt kesäteatterin tekoon 

 
Pitkä aika  on kulunut siitä, kun 

Oulunsalossa viimeksi esitettiin ke-
säteatteria. Moni on sitä varmaan 
kaivannut myös omalle pitäjälle. 
Kylli toivookin, että kaikki teatteri-
kärpäsen kosketuksen saaneet lähti-
sivät innolla työstämään kylälle omaa 
kesäteatteri produktiota. Ohjaajana 
toimii Sanna-Maija Karjalainen. Nyt 
kaikki näyttelemisestä, puvustuk-
sesta, lavastuksesta ja tekniikasta 
kiinnostuneet ihmiset ottaisivat yhte-
yttä Kylliin ja ilmoittautuisivat mu-
kaan.  

 
 

Papiksi Oulunsaloon 
 

Närhin Minna pyysi minua kir-
joittamaan Tälliin ”edes pienen 
jutun, olisi kiva…” Eihän sellaista 
pyyntöä voi vastustaa… 

 
Seurakuntaan oli perustettu vuo-

den 1981 alusta alkaen virallisen 
apulaisen virka. Nykyään sanottaisiin 
”seurakuntapastori”. Olin kesällä 
1980 palannut perheeni kanssa yli 4 
vuoden mittaiselta ”keikalta” Etelä-
Ruotsista, Växjön hiippakunnasta 
Smoolannista, jossa olin ollut suo-
malaisten siirtolaisten pappina. Olin 
Oulun Tuomiokirkkoseurakunnassa 
sijaisena, kun piispa Rimpiläinen 
kysyi minulta, olisinko valmis lähte-
mään Oulunsaloon, ja vastaukseni oli 
”kyllä”. 

Vaimon ja lasten kanssa ajelimme 
”Wanhalla Rouwalla”, monien ou-
lunsalolaisten muistamalla Ooppeli-
vanhuksellamme katsomaan Maissi-
kujalla ehdolla olevaa asuntoa (sil-
loin papit asuivat virka-asunnossa) - 
ja eksyimme. Alueen kaava tuntui 
aluksi sekavalta, mutta opimme löy-
tämään kotiin ja sieltä kylällekin. 
Parin vuoden jälkeen vapautui Vanha 
Kanttorila Minttukujalla, ja muu-
timme sinne. 

Perheemme oli muuttanut jo aika 
monta kertaa, ja niinpä keskimmäi-
nen tyttäremme kysyi nähdessään 
ensi kertaa Minttukujan paikan: ”Isi, 
kuinka kauan me täällä asutaan?” 

Silloin jo haaveilimme omasta ta-
losta, ja niinpä vastasin hänelle, että 
jospa vielä kerran muutamme (tämän 
lupauksen olen voinut pitää). Pari 
vuotta asustimme Vanhaa Kanttori-
laa, ja sitten pääsimme nykyiseen 
kotiimme Lukkarinkujalle. Muutto 
oli hiukan hankala; koko kujaa ei oltu 
vielä tehty, ja muuttoauto upposi 
taka-akseliaan myöten kuraiseen 
peltoon. Onneksi kunnan miehet 
olivat traktorin kanssa töissä lähi-
pusikossa, ja he kävivät vetämässä 
pakettiauton ylös. Tavarat kannettiin 
(myös piano!) sitten ”laakonkeja” 
pitkin perille. Urakka sekin. 

Olen kiitollinen siitä tavasta, jolla 
oulunsalolaiset ottivat uuden, heille 
oudon pappinsa perheineen vastaan. 
Monenlaista apua annettiin, moniin 
olen saanut tutustua ja monien kanssa 
ystävystyä. Oulunsalosta on tullut 
minulle kotikunta.  

Virallisen apulaisen virka muu-
tettiin kappalaisen viraksi v. 1984. 
Olihan siinä ”elvistelyn” makua, kun 
pääsi sanomaan, että ”olen itsenäisen 
Oulunsalon seurakunnan kaikkien 
aikojen ensimmäinen ja toistaiseksi 
ainoa kappalainen”  - mutta eihän 
sellaista malta olla sanomatta! 

Seurakunta kasvaa koko ajan. Nyt 
meillä on kolme pappia, ja muutaman 
vuoden kuluttua, jos kasvu jatkuu, 
pitää ryhtyä miettimään neljättäkin 
(sitä ennen on kyllä muita tarpeita). 
Uutta toimitaloa aletaan kohta suun-
nitella. Yhteiskunta muuttuu koko 
ajan, ja seurakunnan pitää kyetä 
vastaamaan uusiin haasteisiin - 
unohtamatta perustehtäväänsä: 
"Menkää kaikkialle maailmaan ja 
julistakaa evankeliumi kaikille luo-
duille.” (Mark. 16:15) 
  

Tapio Kortesluoma 
Oulunsalon 6. kirkkoherra 
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ORTTEERIT MUUTTUVAT – KIRJAT PYSYVÄT 
(Päikki pakinoi Tälli-lehdelle Oulunsalon kirjaston vaiheista)  
 

Se on pitkä matka Ervastin 
Saiman keittiön hellalle aset-
tuneesta kirjastosta tähän 
päivään ja Kapteeniin. 
 

Salonpään kirjasto-olot yrittivät 
olla säällisellä tolalla, kun kirjastolle 
siivottiin ja maalattiin Ervastin kou-
lun tyhjentynyt opettajan asunto. 
Kunnansihteeri Taimi ei tohtinut 
antaa minulle, kirjastolautakunnan 
jäsenelle, maalien ostolupaa, vaan se 
oli kysyttävä kunnanhallitukselta. 
Kiipesin vanhan kunnantalon toiseen 
kerrokseen, jossa kunnanhallitus istui 
vakstuukipöydän ääressä jakkaroil-
laan.  Luvan sain, maalit ostin ja 
Jääskön Ainon kanssa mööpelit 
maalattiin ja kartiinitkin saatiin ikku-
noihin. 

Mutta niin siinä vain kävi, että 
tietooni tuli, että kirjasto oli siirretty 
takaisin Saiman keittiöön. Kirjaston-
tarkastajakin siinä kävi kunnassa 
varottelemassa, ja valtion osuus meni 
saman tien. Päätalon Otto kyseli 
minultakin, ”korkealta kirjasto-oppi-
neelta”, eikö olisi konstia saada rahat 
takaisin. Ei saatu. Kirjastolle saatiin 
kuitenkin tilat Keskipiirin (nyk. Sa-
lonpään) koulun opettajan asuntoon 
ja olot alkoivat tuntua sivistyneiltä.  

Kunnassa jo melkein purkutuo-
mion saanut Keskipiirin vanha puu-
koulu nousikin erään jääräpääkun-
nanukon ansiosta kyläkunnan ko-
meimmaksi rakennukseksi ja kirjasto 
sai sinne viimeinkin viihtyisät asialli-
set omat tilat. Porstua eli tuulikaappi 
vain  on niin ahdas, ettei siihen pot-
kuri oikein mahdu muuten kuin pys-
tyyn! 

Kirkonkylän kirjasto oli sota-ajan 
riepoteltavana; opettaja Aune 
Humila-Anttila löysi jonain aamuna 
kirjakasan koulunsa keittolan lat-
tialta. Sotalaitos oli vallannut kirkolla 
Särkelän koulun. Aune teki minkä 
taisi ja löyti kirjoille jonkin loukon. 
Tässä rytäkässä osa kirjastosta kus-
kattiin koulun vintille, josta Turusen 
Annukka löysi vanhan, satojen kir-
jojen aarteiston purujen seasta. Nyt 
tämä tummanpuhuva joukko on lasi-
kaapeissa turvassa. Siinäpä kirjasto-
tieteilijälle opinnäytteen aihe! 

Olot asettuivat ja kirkonkylän 
kirjasto matkusti takaisin Särkelään. 
Siinä se saikin asustella vuosikaudet 
kohtuullisissa oloissa. Mitä nyt sil-
loin tällöin oli luovutettava tilaa 
kirkonkylän koululle, joka osittain 
toimi pottukellarissakin. 

Sitten tuli 70-luku ja kirkonkylän 
koulu rakennettiin. Kävi vain niin 
hullusti, että Särkelä kirjastoineen 
sattui olemaan uuden koulun parkki-
alueella. Ei muuta kuin kirjasto 
evakkoon Valkkarille ja mökki nurin.  
Valkkarihan oli tuttu paikka, sillä 
sieltähän se koko kirjastotouhu ai-
koinaan alkoi. Mitäs nyt tehdään?  

Tauno Vesala, reipas kunnallis-
politikko, oli opetus ministerin 
Kalevi Kivistön kaveri. Tane kutsui 
ministerin toteamaan tilanne: kirjasto 
on Oulunsalossa jälleen mierontiellä. 
Ministeri puisteli päätään ja mietti – 
ja sai työvoimaministerin kaivamaan 
kuvetta. Koulun suunnitellut arkki-
tehti Risto Harju piirusti äkkiä laati-
kon koulun kylkeen ja kirjasto alkoi 
hahmottua. Sen verran oli minullakin 
jo arvovaltaa, että sain kirjastoon  

työhuoneen kirjastonhoitajille, ettei 
tarvinnut kylmässä varastossa työs-
kennellä. Varasto oli kyllä talon 
sähkö- ja instrumenttikeskus niin 
vahvasti, ettei kirjoille juuri tilaa 
ollut. Lattiassa oli lattiakaivo, joka 
kerran, pari purskautti jostakin syystä 
viemärivedet väärään suuntaa. 

Myöhemmin saatiin vielä yksi 
väliseinä eli johtajalle oma huone, ja 
sinne perin Taimin, kunnansihteerin, 
komean tuolin. Vanhan kunnantalon 
kalustosta saatiin muutakin täyden-
nystä uuteen kirjastoon. Niin kehitys 
kehittyi! 

Olihan se juhlavaa astella v. 1977 
upouudessa kirjastossa, josta olikin 
tulossa minun ikioma työpaikkani v. 
1978. Vanha valtuutettu totesi, kun 
kirjastonjohtajan vaali oli suoritettu, 
että eihän se pätevin tullut, mutta 
taisihan se sopivin tulla valituksi. 

Että näillä evväillä ja kannustuk-
silla 15 vuotta Oulunsalon kunnan 
palveluksessa! Titteli oli ainakin 
komia, kirjastotoimenjohtaja! Ellei 
minulla olisi ollut vahvaa, hyvää 
kollegoiden tuki- ja ystäväverkostoa, 
en olisi jaksanut, viitsinyt enkä viih-
tynyt. Kotikonnun tukea ja arvostusta 
kirjastolle ei juuri huomannut. 

 
31.3.2005  

Päivikki Leppämäki 
Ktj. emer. 

K 

(Sananparsi 
vanhasta Tällistä) 

 
Otetaan kierros 

vielä, sanoi Alpertti 
jänikselle 
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