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Peltolammiseura ry
Tampere

PELTOLAMMILAISET, 
HYVÄÄ JA RAUHAISAA 
JOULUA KAIKILLE!
Syksy oli lämmin ja kaunis ruskakin tosi hieno. 

Peltolammin naisten suojakoti on ollut pari vuotta 
lähes tyhjäkäynnillä. Nyt siellä on hetken aikaa ol-
lut pakolaisperheitä majoitettuna. Lehdessä sivulla 
16 lisää asiasta.

Pari vuotta sitten taloyhtiömme aloittaessa maaläm-
mön rakentamista, lupasin kerrontaa, kun saadaan 
kokemuksia. Taloyhtiömme, As Oy Pähkinäkujan 
hallituksen puheenjohtaja Jaakko Lamminen tulee 
seuran kokoukseen tiistaina 8.12. Peipontuvalle 
kertomaan maalämpöprojektista kokemuksia sekä 
sen vaikutuksista yhtiömme energiankulutukseen.

Seuran edustajat ovat edelleen mukana Etelä-Tam-
pereen alueen työryhmässä Alvarissa ja Peltolam-
miseura on Pirkan kylät ry:n ja Suomen Kotiseutu-
liitto ry:n jäsenenä. Pidetään yhteyttä kaupunkiin, 
poliisiin ja muihin alueellamme toimiviin tahoihin. 
Pyritään pitämään asuinaluettamme niin toimivana 
ja asukasmyönteisenä kuin mahdollista.

Keväällä tulemme taas osallistumaan koko kau-
pungin siisteystalkoisiin.

Me kaikki jäsentaloyhtiöissä asuvat olemme jäse-
niä myös Peltolammiseurassa. Seura maksaa talo-
yhtiömme yhtiökokousten ja tiedotustilaisuuksien 
pidon Peipontupaan. Peltolammin kehitys ja sen 
puolustajat tarvitsevat teidän apuanne hyvät jä-
senet. Tervetuloa kokouksiin ja toimikuntiin vai-
kuttamaan sekä osallistumaan tapahtumiin. 
 
Nyt on sitten tullut seuraavan ikäluokan vuoro as-
tua puheenjohtajan paikalle. Kiitän näistä vuosista 
johtokuntaamme, muita aloitteiden tekijöitä, sekä 
asioitamme eteenpäin vieneitä ja kaikkia muitakin 
peltolammilaisia. 

Toivotaan hyviä hiihtokelejä talveksi.

Puheenjohtajanne Olavi Aronen
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JohToKunnan 
JäseneT 
vuonna 2015

Puheenjohtaja, 
taloudenhoitaja ja sihteeri:
Olavi Aronen
Pähkinäkuja 4 A 18
040 596 2096
olavi.aronen@gmail.com

varapuheenjohtaja:
Johanna Kakko
peltolammiseura@gmail.com

Peltolammilehti:
Satu Laine
040 593 3470
satu.j.laine@gmail.com
peltolammi@gmail.com

Sanna Laine
0400 905 195
sannalaine71@gmail.com

viljelypalstat:
Raili Viipuri
Tilkonmäenkatu 3 A 9
045 670 5701

Erkki Kosonen
Tammikuja 3 G 48
ekisonen@wippies.fi

Muut jäsenet:
Ari Nieminen

Irma Karjalainen
karjalainen.irma3@gmail.com

Ilkka Sorri 
sorrii@live.com

Peltolammilehti on Peltolammiseuran 
toimittama tiedotuslehti
Päätoimittaja:  Satu Laine
Toimitus:  Olavi Aronen, Johanna Kakko, Ari Nieminen,   
  Irma Virtanen, Tuija Virtanen, Mirka Sillanpää ja  
  Kirsi Varpa
Taitto ja 
ilmoitusmyynti: Sanna Laine
Paino:   Kirjapaino Hämeen Offset-tiimi Oy
Painos/jakelu: 2800 kpl, Peltolammi, Multisilta, Palokallio   
  ja Lakalaiva

Ilmoitushinnat 2015:  1/16 sivu 60 €
   1/8 sivu 108 €
   1/4 sivu 180 €
   1/2 sivu 288 €
   1/1 sivu 480 €
Hinnat sisältävät nelivärilisän

Seuraava lehti ilmestyy huhti-toukokuun vaihteessa. 
Juttuideat sekä materiaalit lehteen tulisi lähettää 
31.3. mennessä osoitteeseen satu.j.laine@gmail.com.

Peltolammin ajankohtaiset tiedotteet ja tapahtumat löydät 
www.facebook.com/peltolammi.tampere

Kannen kuva: Taina Sahlander

Peltolammiseura ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SUUNNITTELUKOKOUS

Tiistaina 8.12.2015 kello 18.00
PEIPONTUPA, Peltolamminkatu 12

Käsiteltävät asiat:
Seuran 10 §:n mukaan suunnittelukokouksen 

käsiteltäviksi kuuluvat asiat. 

As Oy Pähkinäkujan hallituksen puheenjohtaja Jaakko 
Lamminen kertoo taloyhtiön maalämpöprojektista: 

keskustelua kokemuksista sekä maalämmön 
vaikutuksista energiankulutukseen.

Kahvi ja tee tarjoilu
Tervetuloa!

www.facebook.com/
peltolammi.tampere
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Pian on taas aika jolloin aloitamme talviruokinnan lin-
nuille ja oraville. on ollut ilo huomata, että Peltolammilla 
on eläinystävällisiä ihmisiä. Muistathan kuitenkin ruo-
kinnan aloitettuasi kiinnittää huomiota sekä annettavan 
ruuan laatuun että ruokinnan jatkuvuuteen, sillä eläimet 
tarvitsevat apuasi läpi koko talven.

Lintujen ruokinnalla on pitkät perinteet, joten lintulaudat ja 
niihin laitettava ravinto ovat monille tuttuja. Usein lintulau-
doilla ja talipalloilla vierailee myös orava. Eikä ihme, sillä 
myös sen ravintoa on auringonkukansiemenet ja tali.  

Peltolammilla on muodostunut muutama vakiopaikka jon-
ne viedään ruokaa oraville. Metsäruokinnassa ruoka on hyvä 
viedä kannon tai kiven päälle, ei aivan ulkoilureittien lähel-
le. Hyvä olisi myös valita mahdollisimman 
suojainen paikka, jossa lumi ei peitä ruokaa. 

Oraville annettavaan ruuan laatuun pitää 
myös kiinnittää huomiota, sillä usein nä-
kee ruokintapaikoilla leivänmuruja ja -palo-
ja sekä runsain määrin kaurahiutaleita yms. 
Viljatuotteet, kuten leipä, eivät ole oravalle 
hyväksi, sillä ne ovat ravintoarvoiltaan heik-
koja ja turpoavat sen vatsassa.

Oraville sopivia ruokia ovat auringonkukan- 
ja kurpitsansiemenet, erilaiset suolattomat 
pähkinät ja mantelit. Näistä orava saa tarvit-
semiaan ravintoaineita, muun muassa paljon 
proteiineja ja rasvaa. Energian saantikin on 
ihan toista luokkaa kun ”jauhoista”. Tästä 
johtuen ruokinta pysyy edulisena, kun ruo-
kintapaikoille ei tarvitse viedä valtavia määriä ruokaa. Orava 
kyllä tekee pahanpäivän varalle jemman jonnekin, jos pähki-
nöitä on kerralla paljon saatavilla. 

Oraville sopivaa ravintoa ovat myös monet hedelmät ja vi-
hannekset, jotka säilymisen vuoksi kannattaa tarjota kuivat-
tuna. Muistattehan, että niin linnut kun oravatkin tottuvat 
ruokintapaikkoihin ja siihen että siellä on ruokaa saatavilla. 
Kun ruokinta aloitetaan, sitä tulee jatkaa läpi koko talven.

Teksti: Johanna Kakko ja Satu Laine
Kuvat: Johanna Kakko

Mikäli huomaat pelto-
lammilla apua tarvit-
sevan oravan, otathan 
yhteyttä eläinsuojelu-
valtuutettuun! Vain 
osaavissa käsissä louk-
kaantuneella tai orvok-
sijääneellä oravalla on 
pieni mahdollisuus sel-
vitä. Kuvan orava on syn-
tyjään peltolammilainen, 
orvoksi jäänyt ja tääl-
lä kotikasvatuksen saa-
nut siihen ikään asti, että 

fyysinen kehitys on mahdollistanut vierottamisen ihmisistä ja 
koirista. Vierottaminen ja vapauteen päästäminen on tapahtu-
nut yhdessä eläinsuojeluvalvojan kanssa. On muistettava et-
tä orava - pieni, suloinen ja helposti kesyyntyvä pentukin - on 
kaikesta huolimatta petoeläin, jota ei ole tarkotettu elämään 
ihmisten kanssa, vaan luonnossa vapaudessa. 

RUOKI 
ORAVAT
VASTUULLISESTI
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KYseLY PeLToLaMMIn asuKKaILLe
Toivomme, että saamme mahdollisimman monesta kodista vastauksen kyselyyn sekä vapaata palautetta Pel-
tolammiseurasta ja lehdestä. Toiveemme ja tavoitteemme on kehittää ja lisätä Peltolammin alueella tapah-
tuvaa  toimintaa, tapahtumia, yhteisöllisyyttä ja asukasviihtyvyyttä. Vastauksistanne on meille paljon apua 
Peltolammiseuran ja Peltolammi-lehden toiminnan kehittämisessä.

1.  Taloudessamme asuu 
 ____ aikuista (joiden iät ovat: _______), ____ lasta ( joiden iät ovat: ________) ja 
 ____ lemmikkiä.
 Olemme asuneet Peltolammilla ____ vuotta.

2.  Peltolammilla asuminen on (5: erittäin mukavaa – 1: ei mukavaa)   5  4  3  2  1

 Mikä on parasta peltolammilla asumisessa?

3.   olemme /   emme ole osallistunut peltolammilaisiin tapahtumiin.

 Peltolammin tapahtumat/aktiviteetit ovat 
 (5: erittäin mielenkiintoisia – 1: ei mielenkiintoisia)    5  4  3  2  1

 Mihin Peltolammin alueella tapahtuviin aktiviteetteihin osallistutte nyt tai olette osallistuneet aiemmin?

 Mihin toimintaan osallistutte oman asuinalueenne ulkopuolella tai olette osallistunut aiemmin?

 Peltolammilla on tapahtumia ja aktiviteetteja lapsille  liikaa   sopivasti   liian vähän

 Millaista toimintaa toivoisitte lapsille Peltolammilla?

 Peltolammilla on tapahtumia ja aktiviteetteja aikuisille  liikaa   sopivasti   liian vähän

 Millaista toimintaa toivoisitte aikuisille Peltolammilla?

 Koetteko että olisitte halukkaita osallistumaan omalla asuinalueella 
 järjestettäviin aktiviteetteihin ja tapahtumiin?     kyllä   ehkä   ei

>>>
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4. Peltolammi-lehteä on tarkoitus kehittää. Tällä hetkellä lehti 
 on mielestäni (5: erittäin mielenkiintoinen – 1: ei mielenkiintoinen)   5  4  3  2  1

 Millaisia juttuja haluaisitte lukea lehdestä? Entä mikä juttu on mielestänne tässä lehdessä paras?

 Onko teillä toiveita lehden aiheiksi, jopa valmiita juttuehdotuksia? 

 Olisitteko halukas osallistumaan Peltolammi-lehden 
 tekemiseen esimerkiksi lehtitoimikunnan jäsenenä?      kyllä  ehkä   ei

5.  Onko taloudessanne kiinnostusta osallistua Peltolammiseuran toimintaan?   kyllä  ehkä  ei

 Kun alamme käsittelemään toiveita ja mahdollisuuksia toiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen, 
 tulemme tarvitsemaan henkilöitä yksittäisiin (projektiluontoisiin) sekä pidempiaikaisiin toimiin. 
 Kerrothan millaiseen seuran toimintaan olisitte halukas ja valmis osallistumaan?  

 6. Sana on vapaa; Ruusut, risut, toiveet, ideat. 

voitte palauttaa kyselyn peltolammilaisiin tapahtumiin: 
6.12. klo 12-15 Peltolammituotteiden myyjäiset, Vaahterakuja 3 A
8.12. klo 18 Peltolammiseuran kokous, Peipontupa Peltolamminkatu 12 (apteekin vieressä)

Voitte myös palauttaa vastauksenne Peltolammin K-Markettiin tai siwaan.

Sähköisesti kyselyyn voi vastata:
Sähköpostitse osoitteeseen peltolammiseura@gmail.com tai
linkki vastauslomakkeeseen löytyy osoitteesta www.facebook.com/peltolammi.tampere.

vastausaikaa on 21.12. 2015 saakka.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksella. Voitte vastata nimettömänä, mutta toivomme että vastaisitte 
nimellänne ja yhteystiedoilla, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Voitte myös halutessanne jatkaa vastauksianne tai antaa lisää palautetta erillisellä paperilla. Muistakaa 
kuitenkin liittää se kiinni tähän kyselylomakkeeseen.

vastaajan nimi:  _________________________________________________________

vastaajan yhteystiedot: _________________________________________________________

Kiitos paljon palautteestanne!
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Kesä oli ja meni. Ensin sitä odotettiin kauan ja ihmeteltiin, 
koska päästäisiin muokkaamaan peltopalstoja. Odottavan 
aika oli pitkä. Kotona idätetyt siemenet kasvoivat honteloa 
vartta ja vaativat pääsyä ulos. Satoi jatkuvasti ja oli kylmää. 
Sitten alkoi kuivakausi. Hellettäkin pukkasi loppukesästä. 
Monenlaista ilmaa piteli.

Saimme Peltolammin viljelypalstoilla tutustua perusteelli-
sesti savimaan ominaisuuksiin. Ensin löllöä vähän siellä sun 
täällä. Vesi lillui kuopissa ja ojien pohjilla haisevana. Pitäisi-
köhän alkaa viljellä riisiä vesipellolla? Kun kuivuus saapui, 
piti kastella ja kastella. Kiitos ahkerille miehille, jotka raken-
sivat viime syksynä uudet sillat vedenottopaikoillemme. Nyt 
oli helpompi ottaa vettä kastelukannuihin lähteestä. Mutta 
mikään kastelu ei koppuramaata enää kostuttanut.

Peruna, joka yleensä on niin helppo, piti kaivaa esiin kiin-
teän savimöykyn sisältä ja arvata, oliko paljastunut mukula 
savea, kiveä vai ehkä perunan poikanen. Kuiva savimaa oli 
kuin betonia.
Pavut puolestaan mätänivät alkukesän märkyydessä. Monia 
siemeniä piti kylvää kahteen kertaan ja kasvu pääsi käyntiin 
oikeastaan vasta kesän puolessa välissä.
Pitipä hyvin paikkansa sanonta: Suomen kesä on niin lyhyt, 
mutta vähäluminen.

Ja sitten hyvät uutiset, joita aina on, jos haluaa löytää.

Alkukesän pelastivat alueella kasvavat villiyrtit: lipstikka, 
mäkimeirami, saksankirveli, ruohosipuli, nokkonen, mint-
tu, piparminttu ja runsasta satoa vuohenputkiversoista. Vaik-
ka pellon muokkaus oli vielä kesken, saimme höystää monia 
aterioitamme terveellisemmiksi villivihanneksilla.

Tämä erikoiskesä antoi satoa vaihtelevasti savipalstoillam-
me. Paljon oli raskasta puurtamista, mutta myös työniloa ja 
ulkona olemista luonnon keskellä, lintujen lirkutusta puissa, 
ilta-auringon laskuja, kissan makoilua peltoruohikossa, mu-
kavien peltotyöläisystävien seuraa ja jutustelua, oman pel-
topalstan luomutuotantoa. Naapuripalstalaiset lahjoittivat 
mielellään liiastansa, jos itsellä jokin epäonnistui. Mikä sen 
ihanampaa kuin palata kotiin pussit täynnä itsekasvatettua 
ruokaa.

Kylmän ja kostean kesän korvikkeeksi saimme onneksi kau-
niin ja lämpimän syksyn. Kukkien väriloisto jatkui pitkälle 
syksyyn. Lokakuussa keltaiset koivu- ja haapapuut hohtivat 
kuin valtaisat kulta-auringot päivästä toiseen. Valokuvauksel-
lisen kaunista.

Vielä 18.10. nostin viimeiset palsternakat ylös maasta ja kerä-
sin loput salaatit ja lehtikaalit. Itse asiassa superterveelliseksi 
mainostettu lehtikaali voi antaa satoa lumentuloon / maan-
kääntöön saakka. Mikä sen herkullisempaa kuin oman maan 
lehtikaali höyrytettynä höysteenä. Vain vähän merisuolaa ja 
loraus oliiviöljyä. Ihan etelä-eurooppalainen tunnelma, jopa 
vielä marras-joulukuussa.

Verraton kesä kaiken kaikkiaan. Enää 3-4kk, niin saamme taas 
plärätä kaupoissa siemenpussivalikoimia. Sitä odotellessa.

Näkemiin peltopalstat ja palstaystävät ensi kesään,

Irma Karjalainen

SAVIPELTOELÄMÄÄ

AvoinnA:
Ark. 08.00 - 21.00
LA 09.00 - 21.00
Su 10.00 - 21.00

Peltolamminkatu 10, puh. 050 529 6661

Parturi Kampaamo PK-Salonki
ma - pe klo 10.00 - 18.00, la klo 10.00 - 15.00

TERVETULOA!!

Peltolamminkatu 10, 33840 Tampere
Puh. 03-265 3999

Luonnonmukaista 
hiustenhoitoa Sinulle

Kasvipohjainen
hiusväri 

Nyt meiltä!

Kuvitus: Mirka Sillanpää
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Kun jyrkkä alamäki ennen Peltolammin koulua alkaa, 
jää vasemmalle puolelle säästäjänkatua pitkä talo ja sitä 
ennen neljän rapun talo. ne ovat kuin maamerkki, jon-
ka tietävät miltei kaikki peltsulaiset. Taloilta mäen alle 
leikkipuistoon ja koulun kentälle laskeutuu metsittynyt 
puistokaistale, jossa asuu äänekäs närhi. Jos seisahtuu 
hetkeksi pitkän mäen keskivaiheille, voi toisinaan kuul-
la närhen käheää raakuntaa. niin kaunis lintu, mutta ou-
to ääni. 

ehkä närhi miettii, keitä taloissa asuu, koska se niin 
omistautuneesti viihtyy puistokaistaleella ja lähimetsis-
sä. Kerrotaan närhelle, että ihan mukavia peltsulaisia-
han taloissa asuu. Yhdessä nämä kaksi taloa muodostavat 
asunto-osakeyhtiön nimeltään säästäjänkatu 17-19. Yksi 
Peltolammin parhaista taloyhtiöistä, sanovat monet.

Aivan tuulesta temmattu kehu ei suinkaan ole, sillä taloyh-
tiötä on hoidettu esimerkillisesti yli 45 vuoden ajan. Halli-
tuksen puheenjohtaja Karl hermansson vakuuttaa, että näin 
on. Otetaan esimerkiksi remontit. Taloyhtiö teetätti putkire-
montin vuonna 2003 eli hyvissä ajoin ennen hintojen kallis-
tumista. Vanhassa talossa riittää korjattavaa, mutta taloyhtiö 
on aina ollut ajoissa liikkeellä. 

Taloyhtiön hallitukset ovat olleet valppaina ja hoitaneet korja-
ukset ajoissa. Putkiremontti tehtiin Peltolammilla ensimmäis-
ten taloyhtiöiden joukossa juuri ennen kuin hinnat nousivat 
ylös, Hermansson sanoo.

Taloyhtiön taloudellinen tilanne on asiallisessa kunnossa. 
Asukkailla on tietenkin lainoja vielä jäljellä, mutta toiveissa 

on, ettei lähivuosina jouduta tekemään isoja remontteja, aina-
kaan velkarahalla. Olosuhteisiin nähden tilanne on siis ihan-
teellinen.

Hermansson kehuu myös taloyhtiön aktiivista talkootyöpo-
rukkaa. Porukka on muun muassa maalannut talojen sokkelit 
sekä tehnyt roska- ja grillikatokset. 

Taloyhtiö on tällä tavoin säästänyt merkittävän summan rahaa.

onni potki aikoinaan
Pohjolan perhettä 

Asuminen on taloudellisten tosiseikkojen lisäksi myös paljon 
muuta. Viihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä, luonnonläheisyyttä ja 
lähipalveluita. Tämän tietää taloyhtiössä asuva Pekka Poh-
jola, joka aikoinaan piti onnenkantamoisena sitä, että perhe 
pääsi asumaan osoitteeseen Säästäjänkatu 17. Se ei suinkaan 
ollut itsestäänselvyys.

Talot olivat tuohon aikaan niin kutsuttuja kynnysraha-asunto-
ja. Asukkaat liittyivät osuuskunnan jäseniksi osuuskuntamak-
sua vastaan, lisäksi asukasvalinnassa huomioitiin sosiaaliset 
ja taloudelliset vaatimukset. Kuka tahansa ei siis taloihin voi-
nut hakea asukkaaksi. 

Mutta Pekka Pohjolan perheellä kävi tuuri. Perheenisä kuu-
li, että B-rapusta oli vapautumassa asunto, joten hän marssi 
pankinjohtajan puheille ja pyysi lainaa kynnysrahaa varten. 
Summa oli tuolloin noin 2000 markkaa. Pohjola kertoo, että 
summa oli sen verran suuri, että harvalla oli sellaisia summia 
ilman pankkilainaa. 

Yhdessä tehdään
ja viihdytään säästäjänkadulla

Teksti ja kuvat Tuija Virtanen

Ensimmäiset asukkaat muuttivat taloihin vuonna 1969, joten viime kesänä vietettiin taloyhtiön 45-vuotisjuhlia. Tämä kuva on 
kuitenkin tältä kesältä elokuun elojuhlista. Menossa on tietokilpailu, jota veti vasemmalla istuva hallituksen puheenjohtaja 
Karl Hermansson. Anja Salovaara istuu valkoisessa takissa taaempana vasemmalla olevan pöydän päässä.
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Pohjolat saivat lainan ja nelihenkinen perhe muutti Säästä-
jänkadulle. Ja jäi sille tielle. Nykyään Pekka Pohjola asuu 
edelleen samassa asunnossa tosin yksinään leskeksi jäätyään. 
Pojista toinen asui myös muutaman vuoden taloyhtiössä per-
heensä kanssa, mutta muutti sitten omakotitaloon muualle. 

Pohjola sanoo, että parasta taloissa on aina ollut yhteishen-
ki ja avunanto. Asukkaat puhalsivat yhteen hiileen, perheet 
auttoivat toisiaan ja paimensivat toistensa lapsia. Pohjolan-
kin perhe halusi muuttaa lapsiystävälliselle alueelle. Kou-
lun läheisyys oli plussaa ja tienoo tarjosi hyvät leikkimaastot 
molemmille pojille. Pohjola muistelee, että 70-luvulla taloyh-
tiössä asui reilusti yli sata lasta.

Viihdyimme hyvin. Lapsille tämä on ollut parasta, Pohjola 
sanoo.

ajat muuttuvat

Ajat ovat muuttuneet ja nykyään taloyhtiössä asuu vain vä-
hän lapsia. Talkoohenkikin on muuttanut muotoaan, mutta ei 
sentään kadonnut. 

erkki J. Kivinen edustaa tuoreempaa asukasta. Hän on asu-
nut taloyhtiössä vasta muutaman vuoden, mutta kuuluu yhti-
ön aktiiveihin vaimonsa Riitan kanssa. Toimeliaana miehenä 
Kivinen onkin mukana monessa taloyhtiöön liittyvässä tal-
kootyössä, kuten pihakeinun hankkimisessa. Nimittäin kesä-
päivinä talon eläkeläiset ja monet muutkin viihtyvät 17-talon 
edustalla olevassa puukeinussa. Mutta koska keinuun mahtuu 
kerrallaan istumaan vain neljä henkilöä, Kivinen keksi, että 
taloyhtiö tarvitsee isomman keinun. 

Siitä alkoi ideointi, jossa Kivisen lisäksi ideoimassa oli mon-
ta muutakin, kuten anja salovaara. Kivisen ja Salovaaran 
supertiimi kehitti idean, että asukkaat itse hankkivat keinuun 
rahat. Ensin kerättiin turhaa tavaraa talon asukkailta, sen jäl-
keen pidettiin kesinä 2014 ja 2015 pihakirppiksiä. Tavaraa jäi 
sen verran paljon, että sitä myytiin myös kirpputoreilla. 

Kun varoja oli kasassa mukava potti, Kivinen etsi puuartesaa-
nin, joka tekisi kahdeksanistuttavan keinun taloyhtiön pi-
haan. Sellainen on nyt löytynyt ja ehkä jo ensi kesänä pihassa 
keinutellaan omin varoin hankitussa keinussa.

Kivinen sanoo, että yhteiset het-
ket pihakeinussa merkitsevät 
monille paljon. Juttu lentää ja 
pihakeinusta kuuluu aina vilkas 
puheensorina. Siellä paranne-
taan maailmaa, kerrotaan tarinoi-
ta, kuullaan elämänkohtaloita ja 
viihdytään muuten vain. 

Talvisin pihakeinussa ei tarke-
ne keinua, mutta siihenkin Kivi-
nen keksi ratkaisun. Parhaillaan 

19-talon entistä pyöräsuojaa kunnostetaan kerhohuoneeksi. 
Talossa siis tapahtuu koko ajan.

Kesäinen hetki pihakeinussa. Va-
semmalla Erkki J. Kivinen vai-
monsa Riitan kanssa, oikealla 
Pekka Pohjola, joka muutti ta-
loon jo vuonna 1973.

as oy säästäjänkatu 17-19
historiaa: Säästäjänkatu kulkee Peltolammin asema-
kaavassa pitkin muinaisen Ancylusjärven ranta-pengertä.  
Lähde: Aurinkoisen paikan koteja, As Oy Säästäjänkatu 
17-19: Vuokko Valo. Historiikki 2009.

nykypäivää: Alkuperäiseltä nimeltään As Oy Säästä-
jänkatu 17-19 on Asunto-osuuskunta Säästöahde ja se 
perustettiin perustettiin 9.9.1968. Ensimmäiset asuk-
kaat muuttivat taloihin vuonna 1969, joten taloyhtiössä 
vietettiin 45-vuotisjuhlia viime vuonna.

viime vuosina tehdyt remontit:
Vuonna 1996 patteriventtiilien uusiminen.
Vuonna 1999 jätekatoksen rakentaminen.
Vuonna 2000 autotallien ovien maalaus.
Vuonna 2001 sokkelin maalaus.
Vuonna 2003 lämmönjakokeskuksen uusiminen.
Vuosina 2003–2004 putkiremontti.
Vuonna 2004 saunaosastojen saneeraus.
Vuonna 2004 lukkopesien uusinta.
Vuonna 2004 huoneistojen sähkökeskusten uusiminen.
Vuonna 2004 porraskäytävien maalaus.
Vuonna 2007 pihojen asfaltointi.
Vuonna 2009 katon pintamateriaalien uusinta.
Vuonna 2011 ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen.
Vuonna 2011 ulko-ovien uusiminen.
Vuonna 2014-2015 julkisivuremontti.

Miten teillä toteutuu asuminen, yhteistyö ja yhteisöllisyys?
Entä miten teillä viihtyvät asukkaat?

Kerro meille, sillä julkaisemme lehdessä mielellämme 
myös teidän taloyhtiönne tai naapurustonne kuulumisia.

Ystävällisin terveisin,
Satu Laine
Peltolammi-lehden päätoimittaja
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Peltolammilla sijaitsevan Pirkan 
opiskelija-asuntojen kohteen asuk-
kaat ovat vuosien varrella pää-
määrätietoisesti kehittäneet omaa 
asumisviihtyvyyttään. Tuorein uu-
distus on tänä vuonna perustet-
tu kierrätyshuone, jossa asukkaat 
voivat kierrättää itselleen tarpeet-
tomia huonekaluja ja muuta ko-
dintavaraa.

Kierrätyshuonetoiminta polkaistiin 
käyntiin viime keväällä, kun yhtiön 
asuntotoimistolta saatiin lupa ja pieni 
tila toimintaa varten. Kierrätystoimin-
nalle on selkeästi ollut tilausta, sillä 
noin puolen vuoden toiminnan aikana 
vaihtoja on suoritettu jo noin 200 kap-
paletta. Muun muassa erilaiset hyllyt, 
tuolit, pyykkikorit, astiat ja jopa vi-
herkasvit ovat vaihtaneet omistajia.

Tilan noin 12 m2 koko asettaa kui-
tenkin selkeitä haasteita vaihtotoi-
mintaan. Varsinkin suurempia huonekaluja ei välttämättä 
pystytä aina ottamaan vastaan kierrätyshuoneelle. Onkin tär-
keää, että tavara pysyy jatkuvasti kierrossa, jotta uusi tavara 
mahtuu tilalle. Tämän vuoksi tavaraa laitetaan eteenpäin kier-
toon, esimerkiksi kierrätyskeskukseen tai Facebookin kierrä-
tyspalstoille, mikäli se ei mene kierrätyshuoneella.

Kaikki kierrätyshuoneella tapahtuva toiminta perustuu va-
paaehtoisuuteen ja maksuttomuuteen. Huonekaluja ja kodin-
tavaraa saa siis tuoda ja hakea kierrätyshuoneelta ilmaiseksi. 
Kierrätyshuoneen menestys on jopa yllättänyt tilaa perusta-
massa olleet asukkaat, jotka eivät perustamisvaiheessa us-
koneet, että tilasta tulisi näin suosittu ja näin hyvin toimiva. 
Lähestulkoon kaikki tullut tavara on myös melko nopeasti 
haettu pois, joten tilan ylläpito on vienyt arvioitua vähemmän 
aikaa. Suosituimmat tavarat ovat lähteneet kiertoon jo saman 
päivän aikana.

Vaahterakujan opiskelijat eivät tosin vain kierrätä, vaan heillä 
on myös mahdollisuus luoda uutta. Kierrätyshuoneen kanssa sa-
massa rapussa sijaitsevalla harrastehuoneella, joka on perustettu 
muutama vuosi aiemmin, asukkaiden on mahdollista muun mu-
assa käyttää ompelukonetta, tulostaa, opiskella sekä työskennel-
lä erilaisten opiskelu- ja vapaa-ajanprojektien parissa. 

Molemmille tiloille on ollut tarvetta, sillä monet asunnot ovat 
kooltaan melko pieniä. Esimerkiksi yksiöiden lähtökoot ovat 
vain noin 32 m2. Siksi opiskelijatalojen asukkaat ovatkin en-
nakkoluulottomasti kehittäneet erilaisia sosiaalisia tiloja, 
joissa on mahdollista viettää aikaa.

Vaaahterakujan opiskelijat haluavatkin nyt juhlakauden 
kunniaksi kutsua alueen asukkaat tutustumaan kierrätys- ja 

h a r r a s t e h u o -
netoimintaan. 
Avoimet ovet 
pidetään itse-
näisyyspäivänä 
6.12. klo 12-15 
Vaahterakuja 3 
A:ssa. Halutes-
saan kierrätys-
huoneelta voi 
hakea tai sinne 
voi tuoda ehjää 
ja puhdasta ko-
dintavaraa.

H a r r a s t e -
huoneella on 
lisäksi myyn-
nissä Peltolam-
m i - t u o t t e i t a , 
vaikka pukin 
pussiin. Har-
rastehuoneella 
myös mehu- ja 
piparitarjoilu, 
tervetuloa!

Teksti: 
Satu Laine 
Kuvat: 
Kirsi Varpa ja 
Satu Laine

VAAHTERAKUJAN OPISKELIJAT LAITTAVAT 
TARPEETTOMAN TAVARAN KIERTOON

Kierrätyshuoneen sekä harrastehuoneen avoimet ovet pidetään 6.12. klo 12-15 osoit-
teessa Vaahterakuja 3 A. Vaahterakujan opiskelijat toivottavat kaikki alueen asukkaat 
tervetulleiksi tutustumaan toimintaan.  Halutessaan kierrätyshuoneelta voi hakea tai 
sinne voi tuoda ehjää ja puhdasta kodintavaraa.

Harrastehuone on pyritty sisustamaan 
pienin kustannuksin. Esimerkiksi taka-
seinän kaappien kaupunkimaisema on 
luotu muutamalla eurolla, käyttäen mus-
taa sähköteippiä.



11

T-paita logolla 10 €  
T-paita tekstillä 15 €  
Pikeepaita 15 €  
Lippis 10 €  
Kassi 5 €  
historiikki 5 €

Peltolammiseura ry:n 
johtokunta

Koulutettu hieroja

T:mi Anne TAAviTsAinen
Palokallionkatu 6 A 31, 33840 Tampere, puh. 050 563 8011

RauhallistaJoulua ja Onnea Uudelle Vuodelle!

040 9666 404, www.tahtipuhtaus-hieronta.fi

Peltolammituotteiden 
myyjäiset 

6.12. klo 12-15, Vaahterakuja 3 A
                                                    (srk-keskusta vastapäätä)

Peltolammituotteita voi myös ostaa 
seuran puheenjohtajalta olavi aroselta 

(puh. 040 596 2096 / olavi.aronen@gmail.com)

Osta vaikka pukinkonttiin!
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TaRMo ja TaRMo+-hankkeiden avulla ekokumppanit 
oy yhdessä Tampereen seudun taloyhtiöiden kanssa ovat 
jo parin vuoden ajan tehneet työtä asumisen energiate-
hokkuuden parantamiseksi ja energiatehokkaiden korja-
us- ja remonttiratkaisuiden löytämiseksi.

Elokuussa vuonna 2013 satuin näkemään Tampereen kau-
pungin nettisivulla ilmoituksen Ekokumppanit Oy:n uudesta 
TARMO-hankkeesta. Osallistuin hankkeen energiailta ta-
loyhtiöille -tilaisuuteen. Tilaisuudessa kiinnostuin aiheesta 
enemmän ja ilmoitin itseni sekä taloyhtiömme mukaan hank-
keeseen.

Vuosina 2013-2014 toimineessa TARMO eli Tampereen seu-
dun asuinalueet energiatehokkaiksi hankkeessa taloyhtiöt 
tekivät yhteistyötä energiatehokkuuden parantamiseksi eri 
lähiöissä. Tavoitteena oli auttaa asuinrakennusten ja asunto-
jen omistajia, asukkaita ja asuinrakennusalan asiantuntijoita 
energiansäästössä ja energiatehokkaissa korjaustoimenpiteis-
sä. 

TARMO-hankkeessa luotiin uudenlainen toimintamal-
li taloyhtiöiden energianhallintaan, jossa huomioitiin 
asukkaan käyttäytyminen, kiinteistönhoidon toiminta, ener-
giansäästötoimenpiteet ja energiaremontit. Taloyhtiöille ha-
vainnollistettiin energiankulutusta ja autettiin ymmärtämään 
eri energiansäästötoimenpiteiden vaikutuksia. Lisäksi taloyh-
tiöt saivat vertaistiedonvaihtoa ja tukea energiaselvityksen te-
kemiseen.

Osallistuin useisiin hankkeen mielenkiintoisiin tilaisuuksiin:
•	 Lämpöilta taloyhtiöille -tilaisuudessa oli asiaa lämmi-

tysenergian kulutuksen vähentämisestä sekä eri lämmi-
tysjärjestelmistä. 

•	 Ilmanvaihtoilta taloyhtiöille -tilaisuudessa käsiteltiin 
toimivaa ilmanvaihtoa vanhoissa taloyhtiökohteissa pai-
novoimaisesta koneelliseen. 

•	 Lämpö talteen -illassa esiteltiin poistoilman lämmöntal-
teenottoratkaisuja vanhoihin taloyhtiökohteisiin. 

•	 säästöä yhteishankinnoilla - illassa kerrottiin korjaa-
misesta taloyhtiöiden yhteishankintana.

Vuoden 2014 keväällä osallistuin hankkeen energiaeksper-
tin peruskurssille. Aiheina olivat lämmön ja veden kulutus, 
sähkönkulutus ja korjaushankkeet. Kurssi auttoi ymmärtä-
mään asumiseen liittyviä kuluja ja mahdollisuuksia pienentää 
niitä asuinmukavuudesta kuitenkaan tinkimättä. Energiaeks-
pertin jatkokurssilla syvennyttiin tarkemmin kiinteistöjen 
energian- ja vedenkulutukseen sekä opittiin energiakatsel-
moinnin perusteet ja parhaat säästökohteet.

Hankkeen myötä taloyhtiöstämme selvitettiin erilaisia ener-
gia-asioita. Säästöä saimme heti, kun valmistunut julkisivure-
montti paransi energiankulutustamme niin, että kaukolämmön 
tilausvesivirtaamme tarkistettiin alaspäin. Hankkeen myö-

tä taloyhtiöömme tehtiin energiaselvitys ja sen pohjalta saa-
mamme energiatodistus auttaa tulevien huoltoratkaisujen 
suunnittelussa. Lisäksi taloyhtiömme osallistui viime vuonna 
energiatriathloniin, joka on leikkimielinen kisa jossa talo-
yhtiöitä kannustetaan säästämään ja näin pienentämään asu-
misen kustannuksia vesi- sähkö- ja lämpösarjoissa. 

Tänä vuonna toimintaa on jatkanut TARMO+ eli Tampe-
reen seudun asuinalueet vähähiilisiksi hanke. TARMO+ täh-
tää energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen sekä siihen 
liittyvien tuotteiden ja palvelujen kysynnän ja tarjonnan pa-
rantamiseen. Hankkeen tavoitteena on auttaa taloyhtiöitä 
suunnittelemaan ja tekemään laadukkaita korjausprosesseja 
ja -ratkaisuja, jotka johtavat vähähiilisyyteen ja pienempiin 
energiakustannuksiin. Hanke järjesti  muun muassa syys-
kuussa hyvän asumisen illan Multisillassa. Täydennysra-
kentamisilta oli marraskuun alussa.

Suosittelen alu-
een asukkaille 
ja taloyhtiöille  
osal l is tumista 
h a n k k e e s e e n . 
Vaikkapa ener-
g i a e k s p e r t t i -
koulutuksen tai 
energia t r ia th-
lonin myötä, 
joka on käyn-
nissä myös tänä 
vuonna. Lisätie-
toja löytyy net-
tisivulta www.
ekokumppanit.
fi/tarmo/.

Teksti: 
Ari Nieminen

ENERGIATEHOKKUUTTA 
TARMOKKAALLA OTTEELLA

Multisillan Hyvän asumisen illassa löy-
tyi puuhaa myös lapsille.

Multisillassa oli syyskuussa TARMO+ projektin järjestämä 
Hyvän asumisen ilta.
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”Mukanetin vierihoito auttaa tietokoneongelmissa”, sanoo 
eija-Riitta Kortesluoma. Hän on Tampereella toimivan 
ATK Seniorit Mukanetti ry:n toiminnanjohtaja. Viidentoista 
vuoden kokemukset ovat saaneet hänet uskomaan, että tieto-
koneongelmia on turha kenenkään pelätä. ”Tyhmiä kysymyk-
siä ei olekaan”, toiminnanjohtaja painottaa. 
 
Tampereen Mukanetista on kehittynyt todellinen ATK-taito-
jen oppimiskeskus yli 5o-vuotiaille. Samalla se on yli tuhan-
nen jäsenen yhteisö, jossa opiskellaan, opastetaan ja tuetaan 
mitä erilaisimmissa tietokoneen käyttöön liittyvissä kysy-
myksissä. ”Nykyään asiakkaidemme keski-ikä on noin 70 
vuotta. Vanhimmat kävijämme ovat jo sivuuttaneet 90-vuo-
tispäivänsä.”  

Mukenetin monipuolinen toiminta perustuu pitkälle vapaa-
ehtoisten työpanokseen. Mukana on liki seitsemänkymmen-
tä vertaisohjaajaa eli tutoria. He vastaavat maksuttomasta 
neuvonnasta ja opastuksesta jokaisena arkipäivänä 10 -14 
MukaSurffissa, joka toimii nyt Mukanetin uusissa tilois-
sa, Yliopistonkatu 58 B. Viime vuonna Mukanetin maksut-
tomien palvelujen käyttäjiä oli nelisen tuhatta. Tutorin voi 
halutessaan saada kulukorvausta vastaan opastajaksi myös 
kotikoneen ääreen.  

Mukanetin asiakkaiden ja vertaisohjaajien joukossa on mitä eri-
laisimpien ammattialojen edustajia. Naiset ovat kuitenkin enem-
mistönä, mutta miesten määrä on viime vuonna alkanut kasvaa.  

Vertaisohjaajia tarvitaan jatkuvasti lisää, sillä tietokoneet, 

niiden käyttöjärjestelmät, tabletit ja älypuhelimet ovat varsin 
haasteellisia. ”Me emme kuitenkaan etsi alan ammattilaisia 
tai huippuosaajia. Vertaisohjaajaksi ryhtyville annetaan kou-
lutusta, jota pyritään myös päivittämään. Ajattelen, että tu-
torilta vaaditaan oikeastaan lähinnä sosiaalista mielenlaatua, 
jotta hän osaa kuunnella ja kuulla kysyjän tarpeita”, Eija-Rii-
ta Kortesluoma sanoo.  

Mukanetissä on tarjolla myös maksullisia kursseja tietoko-
neen käyttöä opetteleville. Kurssiohjelmassa on erilaisia pe-
rus- ja jatkokursseja sekä niin sanottuja aihekursseja, joissa 
opiskellaan muun muassa kuvien käsittelyä. Tarkempaa tie-
toa kursseista löytyy osoitteesta http://www.mukanetti.net tai 
käymällä paikanpäällä Mukanetin toimistolla.

”Pyrimme laatimaan toimintaohjelmamme niin, että se vastaa 
kysyntään, mikä monipuolistuu sitä mukaa kun markkinoille 
tulee uusia koneita ja uusia ohjelmia”, toiminnanjohtaja Eija-
Riitta Kortesluoma selvittää. Hän on yhdistyksen ainoa koko-
päiväinen työntekijä. Hiljattain yhdistyksen palvelukseen on 
myös palkattu osa-aikainen yhdistyssihteeri.  

Mukanetin rahoitus tulee jäsenmaksujen lisäksi Raha-auto-
maattiyhdistykseltä sekä Tampereen kesäyliopiston ja Tam-
pereen kaupungin avustuksista. Lisäksi Mukanetin tapaista  
toimintamallia ollaan parhaillaan soveltamassa valtakunnal-
lisesti Vanhusyön Keskusliiton projektin ”Seniorit Surffaa - 
nettiopastaja auttaa” myötä.
 

Teksti: Terttu Härkönen 
Kuva:  Eija-Riitta Kortesluoma

– Vierihoitoa tietokoneongelmiin  

Mukanetin uudet viihtyisät tilat sijaitsevat Yliopistonkatu 58 B:ssä. Tiloista löytyy myös MukaSurffi, jossa on joka arkipäivä 
klo 10-14 vertaisohjaajat tarjoavat maksutonta neuvontaa ja opastusta tietokoneiden, tablettien ja älypuhelinten käyttöön.
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Peltolammin tuorein hieronta-alan yrittäjä on 
säästäjänkadulla asuva Tuula Keskilammi. hän 
on huhtikuusta alkaen tarjonnut hierontahoitoja 
kotinsa työtilassa. hän kertoo, että hierontapal-
velujen lisääminen siivousyrittäjyyden rinnalle 
on tuonut uutta virtaa yrittämisen arkeen.

”Lähiympäristöstä tulleet asiakkaat tulevat tutuik-
si uuden alan ja yrittäjyyden myötä” sanoo Täh-
ti Puhtauden Tuula Keskilammi. Hän jatkaa, että 
pitää myös siitä kuinka hierojana asiakaskontaktit 
ovat erilaisia, sillä tässä ammatissa voi auttaa asi-
akasta hänen toiveiden mukaisesti. Hän naurahtaa, 
että ”välillä asiakkaan kanssa puretaan myös sielua 
samalla kun hierotaan kipuja pois lihaksista.”

Kahden alan yhdistäminen ei tunnu tuottavan yrit-
täjälle vaikeuksia. ”Mielestäni näiden kahden alan 
- ja ylipäänsä yrittäjyyden - parhaimpia puolia on 
se, että pystyy joustavasti sopimaan aikatauluista 
omaksi ja asiakkaan eduksi. Vaati silti rohkeutta ir-
tisanoutua vakituisesta työstä ja hypätä yrittäjäk-
si.” Tuula Keskilammilla onkin vankka työhistoria. 
Hän on toiminut yli 20 vuotta siivousalalla esi-
miestehtävissä. Vuonna 2009 hän valmistui koulu-
tetuksi hierojaksi, mutta työpaikka vaatekaupassa 
houkutteli tulevan yrittäjän vielä muutamaksi vuo-
deksi myyntityön pariin.

Sekä siivous että hieronta ovat aloina hyvin fyysi-
siä; ”Erityisesti kädet ovat molemmissa töissä ko-
villa ja siksi oman kehon huolto on tärkeää” kertoo 
Tuula Keskilammi ja jatkaa, ”mutta onneksi Pel-
tolammilla luonto alkaa aivan kotiovelta ja siellä 
liikkuminen tuo hyvää vastapainoa työlle.” Innok-
kaaksi marjastajaksi ja sienestäjäksi tunnustautu-
valla yrittäjällä on myös innokas lenkkikaveri: Turo-koira.

Vaikka yrityksen hierontapuoli on ollut toiminnassa vasta ly-
hyen aikaa, kiittää Tuula Keskilammi, että asiakkaita on jo 

löytynyt mukavasti. Asi-
akkaina on kaiken ikäisiä 
miehiä ja naisia, joista mo-
ni asuu lähialueella. Var-
sinkin työssä käyvillä tulee 
staattisten työasentojen 
vuoksi jumeja, erityisesti 
niska-hartian seudulle, joi-
ta hieronnan avulla voidaan 
helpottaa. Myös erilaiset 
jalkavaivat ovat tyypillinen 
syy hakeutua hierontaan. 
Tuula Keskilammi ko-
rostaakin hyvien kenkien 
merkitystä alaselän- ja jal-
kakipujen ehkäisyssä ja is-

tumatyössä asento kannattaa tarkistaa: onko näyttö, pöytä ja 
tuoli asetettu sopivalle korkeudelle.

”On myös tärkeää muistaa ylläpitohoidon merkitys hieron-
nalla. Hierottavaksi kannattaa lähteä jo ennen kun on jume-
ja ja kipuja.”  Hieronta on lihaksiin ja pehmeisiin kudoksiin 
kohdistuvaa mekaanista muokkausta, joka muun muassa vil-
kastuttaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa, hermosto  ja li-
hakset rentoutuvat sekä elastisuus ja kimmoisuus kasvaa. 

Ammattilainen kykenee arvioimaan asiakkaan tilanteen sekä 
vaivaan parhaiten sopivan hieronnan. ”Käsittely räätälöidään 
aina asiakkaan mukaan. Jotkut haluavat lihasten kovempaa 
hierontaa, kun taas toisille sopii rentouttavampi hoito. Pyrin 
aina ottamaan huomioon asiakkaan toiveet ja esimerkiksi ki-
puherkkyyden.” Tuula Keskilammi lopuksi kiteyttää.

Teksti ja kuva: Satu Laine

UUDESTA ALASTA UUTTA 
ENERGIAA YRITTÄJYYTEEN

Jokaisen asiakkaan hoito räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaan. 
Tässä Tuulan hierottavana hoitoalalla työskentelevä Elina.

Hierontapalvelua 
Peltolammilla:

- klassinen hieronta
- intialainen päähieronta

Soita ja varaa oma aikasi tai 
muista läheistäsi lahjakortilla.

Koulutettu hieroja
Tuula Keskilammi
Säästäjänkatu 11 C 13
040 9666 404
www.tahtipuhtaus-hieronta.fi
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Loppukesän ja syksyn aikana Eurooppa ja samalla myös 
Suomi on joutunut uusien haasteiden eteen. Maanosaamme 
ja maahamme on tullut poikkeuksellisen paljon uusia ihmi-
siä. Uutissa olemme nähneet kuvia aidoista ja muureista, joil-
la tulijoiden virtaa on yritetty estää. Miten poikkeuksellisen 
hankalassa taloustilanteessa meiltä riittää voimavaroja auttaa 
muualta tulevia? Eikö  kaikki liikenevä apu pitäisi suunnata 
oman maamme apua tarvitseville? On  huolta ja pelkoja tässä 
uudessa tilanteessa. Kaukana olevien ihmisten hätä on tullut 
aivan lähelle meitä.  Myös Tampereelle ja samalla Peltolam-
min ja Multisillan  alueelle on tullut turvapaikan hakijoita. 

Lokakuun alussa  kaupunki järjesti alueen hätämajoituksia 
koskevan asukasillan  Multisillan seurakuntatalossa. Ilma-
piiri ja henki oli positiivinen. Paikalla oli useampikin henki-
lö, joka kertoi täällä asuvien ystävällisyydestä uusia tulijoita 
kohtaan. Toki kuultiin kriittisiä äänenpainoja ja vaikeita ky-
symyksiä, joihin kaikkiin ei ollut kellään vastausta. Kuitenkin 
päällimmäiseksi tuosta illasta jäi ajatus, että täällä voidaan 
elää rinnakkain. Oli myös halua tutustua uusiin ihmisiin ja 
tehdä heidän elämisensä hiukan paremmaksi.

Kristittynä ja pappina olen mietiskellyt kuluneen syksyn ai-
kana näitä kaukaa tulleita ihmisiä ja kristillistä suhtautumis-
ta heihin. Mitä se voisi olla? Alkava adventtina ja tulevana 
joulun aikana väistämättä lähes jokainen suomalainen kuulee 
tai ainakin muistaa jouluevankeliumin, tutun Raamatun jou-

lukertomuksen pyhästä perheestä.  Siitä ovat nuo kirjoituksen 
otsikon sanat “heille ei ollut tilaa”. Viimeisellään raskaana 
olevalle äidille ei ollut tupaten täynnä olevassa Betlehemin 
kaupungissa pääsyä majapaikkaan.  Jeesus-lapsi syntyi eläin-
ten suojassa, todennäköisesti luolassa.

Koko Raamattu aina Vanhasta testamentista Uuteen testa-
menttiin on täynnä kertomuksia pakolaisuudesta, kansojen 
vaelluksista ja pakkosiirtolaisuudesta. Jo Vanhassa testamen-
tissa kehotetaan ystävällisyyteen muukalaisia kohtaan. Uu-
dessa testamentissa tämä ajatus saa lisää syvyyttä. Jumalan 
Poika, Jeesus samaistuu kaikkiin avun tarvitsijoihin. Niin-
kuin kohtelemme apua tarvitsevia niin kohtelemme häntä, 
niin suhtaudumme itse Jumalaan.

Onko meillä tilaa ottaa ihmisiä luoksemme, onko varaa ja jos 
on, miten se pitäisi tehdä? Jokainen voi arkipäivässään vali-
ta ystävällisyyden ja auttaa kykyjensä ja mahdollisuuksiensa 
mukaan harkintaansa käyttäen. Ystävällisyys ei ole keneltä-
kään pois. Vieraanvaraisuus ei vahingoita. Ystävällisyyttä voi 
osoittaa niin vieraammalle kuin aivan tutulle vanhalle naa-
purille.

Siunausta adventtiin ja joulun odotukseen
Päivi Repo

Härmälän lähikirkkopastori
Tampereen Eteläinen srk

... heille ei ollut tilaa ...

SEURAKUNNAN JOULUKUUN TAPAHTUMIA

12.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut,  Peltolammin srk-keskus. Mukana VPK:n Puhallinorkesteri.
13.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut, Härmälän kirkko. Laulujen jälkeen glögitarjoilu.
20.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut ja joulun avaus, Multisillan seurakuntatalo. 

24.12. Aattohartaudet 
 klo 16 Peltolammin srk-keskus 
 klo 17 Härmälän kirkko 

24.12. klo 23 Jouluyön messu, Härmälän kirkko 

25.12. klo 9 Joulupäivän jumalanpalvelus, Härmälän kirkko.
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Pari vuotta hiljaiseloa viettänyt naisten suojakoti Pelto-
lammilla heräsi taas toimintaan syyskuun lopulla, kun ti-
lohin hätämajoitettiin turvapaikanhakijaperheitä.  

Suojakodilla on rauhallinen tunnelma, kun astun ovista si-
sään. Aulan ja keittiön tiloissa näkyy muutama aikuinen päi-
vällisvalmisteluissa. Kauempaa kuuluu kiljahduksia lasten 
leikeistä. Yksikössä asuu tällä hetkellä noin 40 turvapaika-
hakijaa ja se toimii lähes täydellä kapasiteetilla. Alaikäisiä 
lapsia joukosta on 18, ikäjakaumaltaan kuukauden ikäisestä 
kymmenvuotiaisiin. 

Peltolammin turvapaikahakijat ovat saapuneet Suomeen 
Irakista ja Afganistanista. Kielinä käytössä on dari, kur-
di ja arabia. Yksikön uusi johtaja, kolme vuotta lähi-idässä 
työskennellyt Juhana suoniemi kertoo, että vaikka osalla 
turvapaikahakijoista ei ole yhteistä kieltä keskenään tai suo-
malaisten auttajien kanssa, on 
yhteistyö ja yhteishenki ryh-
mässä kuitenkin kehittynyt no-
peasti. Apuna on onneksi ollut 
maahanmuuttajia, jotka kieli- ja 
kulttuuritaustansa vuoksi ovat 
kyenneet auttamaan ongelmati-
lanteissa.

Suojakodin tilat ovat kotoi-
sat moniin muihin Tampereen 
turvapaikanhakijoiden ma-
joituskohteisiin verrattuna. 
Suojakodilla perheillä on mah-
dollisuus asua melko kodin-
omaisesti yksikön päätalossa ja 
pihapiirissä sijaitsevan rivitalon 
asunnoissa. 

Jo yli 40-vuotias Naisten suo-
jakoti Ry rakennutti 90-luvun 
alussa tilat Peltolammin Ter-
hokujalle. Siitä eteenpäin tilat 
ovat palvelleet tamperelaisia 
ja ympäristökuntien asukkai-
ta erilaisissa elämänkriiseissä. 
Asiakaskuntaan on kuulunut 
mielenterveys- ja päihdekuntou-
tujia sekä väkivallan kohteek-
si joutuneista naisia ja heidän 
lapsiaan. Toiminta Peltolammil-
la keskeytyi vuonna 2013, kun 
Tampereen kaupunki päätti kes-
kittää sosiaalihuollon toimintoja 
suurempiin yksiköihin.

Hetken hiljaiselosta huolimat-
ta yhdistys reagoi nopeasti, kun 

Suomeen ja Tampereelle saapuneiden turvapaikahakijoiden 
runsas määrä yllätti kaikki. Kun Pirkanmaan Ely-keskuksel-
ta tuli torstaina 24.9. kysely, niin yhdistys kykeni majoitta-
maan Peltolammille ensimmäiset viisi perhettä (n. 20 henkeä) 
jo seuraavana iltapäivänä – alle vuorokauden varoitusajalla.

Suojakodin koordinaattori sonja Myllymäki kiittää hyviä 
verkostoja, joiden kautta pystyttiin erittäin nopealla aikatau-
lulla organisoimaan vapaaehtoisten joukko sekä keräämään 
lahjoituksina perustarpeita, kuten vaatteita, lakanoita ja ruo-
kaa. Lapsille saatiin lahjoituksina myös leluja ja piirrustus-
tarpeita.

Peltolammin suojakodin majoitus on muodoltaan hätämajoi-
tusta. Tämä tarkoittaa, että toiminnan jatkumisesta tai kestos-
ta ei ole tällä hetkellä tietoa. Yksikössä on tästä huolimatta 
koettu tärkeäksi aloittaa tutustuminen alueeseen ja ihmisiin 

MYÖS PELTOLAMMILLE MAJOITETTU 
TURVAPAIKANHAKIJOITA

Ruuan valmistus hoidetaan yhteistyössä turvapaikanhakijoiden ja suomalaisten työnteki-
jöiden kanssa. Näin ollaan päästy tutustumaan molempien alueiden ruokakulttuureihin.
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Lähialueiden asukkaat ovat tervetulleita tutustumaan uusiin peltolammilaisiin.

Peltolammin naisten suojakoti, Terhokuja 5
Puh. 050 405 2840 / toimisto@naistensuojakoti.fi 

 Suojakodin henkilökunta kuitenkin toivoo, että työ- ja asumisrauhan varmistamiseksi kävijät 
ilmoittavat tulostaan ennen vierailua.

sekä suomen kieleen ja kulttuuriin. Muun muassa ravintolapäivänä 21.11. 
alueen asukkailla ja muilla tamperelaisilla oli mahdollisuus käydä suojako-
dilla maistelemassa irakilaisen keittiön makuja ja tutustumassa sen uusiin 
asukkaisiin.

Suojakodilla asuvat kouluikäiset lapset opiskelevat tällä hetkellä valmista-
valla luokalla Peltolammin koululla ja pääsevät näin tapaamaan suomalaisia 
ikätovereitaan. Lapset ovatkin ehtineet oppia monenlaista muutaman päivän 
koulu-urallaan Suomessa. Kuvia ottaessa ryhmässä raikaa ”hei hei”, ”kiitos” 
sekä uudelleen pyynnöt naurun lomassa. Pitkä ja varmasti vaarallinen pako-
matka ei onneksi tunnu murtaneen lasten iloista ja välitöntä luonnetta.

Teksti ja kuvat: Satu Laine

Suojakodin 
nuorimpia asukkaita on 
Sayan, 7 kuukautta.

Tervetuloa Lähivoimala -projektin järjestämään ydinryhmän tapaamiseen 
15.12.2015 klo 17.00. Peltolammin koululle.

Aiheena Multisilta -Peltolammi -alueen tapahtumien/palveluiden/toiminnan tiedottamisen kehittäminen.

Ilmoittautumiset: jarno.koskinen@tampere.fi
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syyskuussa Tampereen eteläisen 
alueen kirjastojen uutena aluejoh-
tajana aloitti aiemmin Kangasalan 
kulttuurijohtajana toiminut Tai-
na sahlander. Kyselimme uudel-
ta johtajalta hänen näkemyksiään 
kirjaston roolista alueellamme ja 
asukkaiden elämässä.

Tampereen kaupunginkirjasto jakau-
tuu pääkirjaston lisäksi neljään hal-
lintoalueeseen. Etelä-Tampereen 
alueella lähikirjastoja on yhteensä 
viisi ja se on toimipaikkojen mää-
rältään alueista suurin. Peltolammin 
lisäksi alueeseen kuuluvat Sampo-
la, Nekala, Koivistonkylä ja Härmä-
lä. Aluejohtajan tehtävänä on vastata 
kirjastopalveluista ja niiden kehittä-
misestä.

Uusi aluekirjastonjohtaja kiittää, että 
kaikilla alueen kirjastoilla on kokoon 
ja sijaintiin nähden hyvä käyttöaste. 
Lakkautuksia tai toiminnan supis-
tamia ei alueen kirjastoissa ole tällä 
hetkellä näkyvissä. Osaa toimipaik-
koja, kuten Peltolammin kirjastoa, 
rajoittaa hieman sijainnin syrjäisyys 
kulkureitteihin nähden.

Sahlander kuitenkin korostaa, että 
koulujen ja kirjastojen yhteys on tär-
keä, sillä lähikirjastojen keskeisempiä tehtäviä on palvella 
kouluja ja koululaisia. Lapsena aloitettu lukuharrastus ruok-
kii mielikuvitusta ja laajentaa tieto- ja sanavarastoa. Nämä 
taidot palvelevat pieniä lukijoita myös aikuiselämässä.

Kehitysnäkymiä

Etelä-Tampereen kirjastojen vuodenvaihteen suurimpia 
muutoksia on Koivistonkylän toimipaikan muuttuminen 
omatoimikirjastoksi. Muutos mahdollistaa aukioloaikojen 
laajenemisen iltaan ja viikonloppuihin, sillä sisään pääsee 
myös kun henkilökunta ei ole paikalla. Palveluita pystyy 
käyttämään entiseen tapaan: lainaamaan ja palauttamaan, lu-
kemaan, selaamaan lehtiä, käyttämään tietokonetta tai olei-
lemaan. Vastaavanlainen muutos toteutettiin aiemmin tänä 
vuonna myös lähellä sijaitsevassa Pirkkalan Toivion lainaus-
asemalla.

Sahlander uskoo, että lähivuosina myös muita alueen lähikir-
jastoja tullaan muuttamaan omatoimikirjastoiksi. Laajempi-

en aukioloaikojen myötä yhä useampi tamperelainen pystyy 
käyttämään kirjastojen palveluita täysipainoisesti.

Peltolammin lähikirjaston osalta aluejohtaja toivoo, että 5-
10 vuoden säteellä tapahtuu suurempia muutoksia. Kirjaston 
nykyinen tila ja sijainti jossain määrin rajoittavat toiminnan 
kehittämistä. Jos ja kun Peltolammin koulu tulevaisuudessa 
saa uudet tilat, myös kirjastolle olisi tärkeää järjestää ajanmu-
kaiset, Peltolammin ja lähialueiden asukkaita monipuolisesti 
palvelevat tilat.

Järjestöt ja muut toimijat tervetulleita kirjastoon

”Näen kirjastot ennen kaikkea sosiaalisina tiloina, jonne ih-
miset voivat tulla viettämään aikaa, tapaamaan toisiaan, 
pitämään kokouksia ja järjestämään tapahtumia” kertoo Sah-
lander. Hän toivottaakin alueen järjestöt ja muut toimijat ter-
vetulleiksi kirjastoon, sillä nimenomaan käyttäjien ja alueen 
toimijoiden aloitteet ja tarpeet kehittävät kirjastojen toimin-
taa ja palveluvalikoimaa.

UUSI ALUEKIRJASTONJOHTAJA 
TOIVOTTAA PAIKALLISET JÄRJESTÖT JA 
TOIMIJAT TERVETULLEIKSI KIRJASTOON

Vasemmalla Etelä-Tampereen aluekirjastonjohtaja Taina Sahlander ja oikealla 
Peltolammin kirjastonjohtaja Ritva Kauppinen.
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Esimerkiksi Hervannan kirjastossa voi käyttää ompelukonet-
ta, Härmälän kirjastossa kokoontuu säännöllisesti neulekerho 
ja muutamassa kirjastossa pidetään kielikahvilaa. Peltolam-
min kirjastossa käynnistyy vuoden alussa läksyhelppi SPR:n 
vapaaehtoisvoimin. Kirjastojen toimintojen kirjo on mo-
ninainen. Tampereella kaupunginosayhdistykset, maahan-
muuttajayhteisöt, ikäihmisten yhdistykset sekä erilaiset 
epäkaupalliset kulttuuri- ja harrastusryhmät voivat hyödyn-
tää lähikirjastojen tiloja ilmaiseksi. 

Peltolammin kirjastossa on sekä kokoontunut lukupiiri että 
ollut aktiivista näyttelytoimintaa jo lähes kymmenen vuotta. 
Joulukuussa esillä on taas uusi näyttely. Lisäksi kirjastosta 
voi lainata kiekkoja koulun pihapiirissä sijaitsevan frisbee-
golfin pelaamiseen.

Nykyään yhä useampi asiakas hyödyntää kirjaston palvelu-
ja laajemmin. Suosittuja ovat muun muassa internetin käyttö 
ja tulostus-, skannaus- ja kopiointipalvelut. Varsinkin työt-
tömyyden ja maahanmuuton lisääntyessä tämän tyyppisten 
palveluiden tarve on korostunut. Myös kirjaston sähköiset 
palvelut kehittyvät koko ajan. Nykyään on mahdollista lai-
nata e-kirjoja tai lukea kirjastoissa lehtiä sähköisten lehti-
palveluiden kautta. Kirjastoon voi ottaa mukaan myös oman 
läppärin tai tabletin, sillä muun muassa Peltolammin kirjas-
tossa on tarjolla langaton verkkoyhteys. 

”Parempi lainassa kuin hyllyssä”

”Kirjastot eivät ole pölyisiä kirjavarastoja. Kirja ei ole mi-
kään pyhä esine, joka pitää säilöä hyllylle.” Sahlander ker-
too ja painottaa: ”Kirjastojen valikoimien tulee olla sellaisia 
jotka kiinnostavat ja joita lainataan.” Lähitulevaisuudessa 
Tampereen kaupunginkirjastossa onkin tarkoitus kehittää ai-
neistovalikoimaa ja sen saatavuutta. 

Yksi harppaus entistä asiakasystävällisempään suuntaan on 
otettu jo tänä syksynä. Tampereen kaupunginkirjaston toimi-
paikoista lainattu aineisto on nykyään mahdollista palauttaa 
maksutta muihin Tampereen toimipaikkoihin. Näin ollen esi-
merkiksi Sampolan tai Lielahden kirjastoista lainattu aineis-
to on mahdollista palauttaa maksutta Peltolammin kirjastoon. 

Multisillan ja lähialueiden luonto lähellä sydäntä

Multisiltaan viitisen vuotta sitten muuttanut Sahlander kertoo 
ihastuneensa alueen luonnonläheisyyteen. Hän pitää Multi-
siltaa rauhallisena asuinalueena, joka on huomattavasti mai-
nettaan parempi. ”Aiemmin Hatanpäällä asuessani kohtasin 
huomattavasti enemmän häiriöitä kuin täällä. Kaikki asuin-
aluetta kohtaan tuntemani ennakkoluulot ovat hälvenneet” 
hän toteaa.

Luonto liittyykin läheisesti Sahlanderin harrastuksiin ja va-
paa-aikaan, sillä hän on innokas valokuvaaja. Myös näytte-
lyitä pitänyt valokuvaaja kertoo löytävänsä innostuksensa 
arjen estetiikasta. Kuvauskohteena saattaa olla esimerkiksi 
tavallinen kuralammikko, jonka tyynestä pinnasta heijastuu 
kauniisti värikkäiden syyslehtien kirjo. Sahlanderin kuvaus-
jälkeä voi ihastella myös tämän lehden kannesta.

Teksti ja kuva: Satu Laine

PELTOLAMMIN KIRJASTON 
UUDET TUULET

Peltolammin ilmettä on kohennettu syksyn aikana. Las-
tenosastolla on uusia pirteän vihreitä hyllyjä ja nuorten 
osastolta löytyy turkoosi sohva. Lisäksi lukutilojen tuo-
lien ilmettä päivitetään pikku hiljaa verhoilemalla.

Joulukuussa väriä kirjastolle tuo myös jo lähes perin-
teeksi muodostunut Peltolammin koululla kokoontuvan 
Ahjolan piirustus- ja maalausryhmän näyttely. Siellä 
paikalliset harrastajat esittelevät parasta osaamistaan.

Alkuvuodesta kirjastoon ilmestyvien lehtien valikoi-
ma päivittyy. Uusina lehtinä aloittavat: ekoelo, Koti 
ja keittiö, novita neulelehti, Retki sekä ikäihmisille 
suunnattu oma aika. Kirjastossa voi myös lukea usei-
ta digilehtiä, kuten Iltalehteä ja Iltasanomia, sähköises-
sä  eMagz-lehtipalvelussa. Lisäksi käytössä ovat myös 
ePress:n ja PressReader:n sähköiset lehtivalikoimat.

Vuoden alusta alkaa kirjastolla myös SPR:n vapaaeh-
toisvoimin pyörittämä läksyhelppi. Siinä autetaan kou-
lun jälkeen koululaisia läksyjen kanssa. Läksyhelppi on 
oppilaille vapaaehtoinen ja kaikki oppilaat ovat sinne 
tervetulleita.

MUODOKASTA

Ahjolan kansalaisopiston, 
Peltsun piirrustus- ja maalausryhmän 

syksyn töistä koostuva näyttely 
Peltolammin kirjastossa 

4.12.2015 - 8.1.2016
Tervetuloa!
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K-market  
Peltolammi
on myös joulun 
herkkukauppa

Talo täynnä mahtavia tarjouksia!

1000
erä

Tarjoukset 
voimassa 
1. - 24.12.

palvelemme: ARK 7-22, 
LA 9-22, SU 11-22

EMBO WC-PAPERI 16 rl JA 
EMILIA TALOUSPYYHE 8 rl
yhteishintaan

Pihamyynnissä 

Osallistu Peltsun 

joulukilpailuun! 

Joulukuussa joka maanantai 

arvotaan kaksi yllätyskassia. 

Lisäksi 21.12 klo 14 arvotaan 

pääpalkinto Led TV 32” 

Pe 4.12 klo 10-18 
Peltsun joulunavaus!

Meillä 
paistetaan 
joka päivä!

Myllyn paras
TORTTUTAIKINA-
LEVYT

199
1kg

ilman korttia 2,99

399
ilman korttia 5,49-5,99 (5,32-6,65/kg)

600-750g

Valio 
SUOMALAISET 
ARKIJUUSTOT

149
ilman korttia 1,89

Risella
PUURORIISI

1kg 

kpl079 
Fazer 
TÄHTIRORTTU 
51g

5 kpl199

Fazer
RUKIISET 
RIISIPIIRAKAT 
(../kg)

299

Pirkka
PEHMOPALAT 
450g, (6,64/kg)

kpl

Löydät 
meidät myös 

Facebookista!

yllätyseriä 
jouluisia 
tuotteita!

Saaroinen 
ROSOLLI

229
300g

ilman korttia 2,65 (7,63/kg)

 
AINO KERMAJÄÄTELÖT

ilman korttia 4,85 (4,43/l)

900 ml399
Hartwall 
JAFFAT

ilman korttia 2,69 (1,06/l)

199
1,5l sis.pantit 0,40

Fazer 
KONVEHTIBOXIT

ilman korttia 4,69 rs (10,95-11,98/kg)

320-350g 1150
3 
rs

Valion
MAUSTETUT 
RAHKAT

ilman korttia 1,79 (7,50/kg)

200g300
2 
prk

320-390g 
ilman korttia 2,89 (6,41-11,57/kg)
500

Dr. Oetker 
RISTORANTE 
PIZZAT 2 

pkt

Valio 
MAUSTETUT 
JUGURTIT

ilman korttia 0,45 prk (2,00/kg)
200 g200

5 
prk

 
FORSSAN SALAATIT
Punajuuri-, peruna- ja italiansalaatit

ilman korttia 1,89 rs (3,75/kg)

400g300 2 
rs

Saarioinen 
JOULULAATIKOT

ilman korttia 2,59 (4,98-5,69/kg)

350-400g

rs199

Kaupan päälle jättikassi

(ei laktoositon)

Kauppais tarjoilee kuumaa glögiä 
Tredun oriveden liiketalouden 

opiskelijat vauhdissa: 
maistatuksia sekä lapsille 

ongintaa ja kasvomaalauksia
Joulupukki vierailee klo 14-17


