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Mukana 14.5.
kevättapahtumassa

Kaunista kevättä 
kaikille!
Olen nyt tämän vuoden alussa aloittanut seuran 
uutena puheenjohtajana, viime vuonna tulikin jo 
puuhailtua täällä lehden päätoimittajana ja sitä 
työtä jatkan myös edelleen. Ihan paljasjalkainen 
tamperelainen tai peltolammilainen en ole, mutta 
alueella on tullut asusteltua jo yli 15 vuotta, joten 
tunnustan tuntevani kotiseutuylpeyttä Peltolam-
mia kohtaan. Ja kuten monet viime joulukuussa 
kyselyyn vastanneet, olen samaa mieltä: Peltsu 
on hyvä paikka meille peltsulaisille! 

Suuria muutoksia alueelle on luvassa tulevaisuu-
dessa, jos edes osa palvelumallissa kaavailluis-
ta uudistuksista toteutuu alueellamme. Tästä voi 
lukea lehdessä lisää sivulta 9. Kannattaa myös 
osallistua toukokuussa järjestettäviin palvelumal-
lin työpajoihin. Muutoksia alueelle on luvassa jo 
aiemminkin, sillä parikin rakennushanketta on 
suunnitteilla Vaahterakujan ja Tilkonmäenkadun 
tienoille. Näistäkin voi lukea lisää tästä lehdestä.

Lehteä on myös uudistettu. Olemme panostaneet ajankohtai-
suuteen ja pyrkineet lisäämään vastaajien joulukuun kyselys-
sä toivomaa sisältöä. Esimerkiksi vastaajat toivoivat juttuja 
alueen historiasta, joten tarjoamme nyt joka lehdessä pienen 
silmäyksen Peltolammilehden arkistoon 40 vuotta sitten -osi-
ossa. Tarkoituksena on muuntaa koko lehtiarkisto sähköiseen 
muotoon tänä vuonna ja avata se kaikille. 

Viime vuoden keväällä perustettu Peltolammin Facebook-si-
vu on myös ottanut mukavasti tuulta alleen. Sivulla on tyk-
kääjiä jo yli 220. Sivu on ollut jopa niin suosittu, että siitä 
ovat tykänneet myös multisiltalaiset. Hienoa, että meillä löy-
tyy tällainen yhteinen keskustelukanava. Muistakaa, että alu-
een ajankohtaisista asioista voi käydä lukemassa osoitteessa 
www.facebook.com/peltolammi.tampere vaikka ei Faceboo-
kiin kuulukaan, sillä sivu on kaikille avoin.

Uudistustyö lehden, Facebook-sivun ja seuran osalta jatkuu 
edelleen. Suunnitelmissa on muun muassa nettisivujen luomi-
nen Peltolammille. Nyt toivomme, että saisimme joukkoom-

me lisää alueen kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä, joko 
pienemmällä tai suuremmalla panoksella. Seura voi olla vain 
yhtä vahva kuin siihen osallistuvat ihmiset. Tulkaa juttusille 
vaikka kevättapahtumassa lauantaina 14.5.!

Peltsun kevät! -tapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä ker-
taa, mutta toivottavasti ei viimeistä. Se on kaikille avoin ja 
maksuton tapahtuma, jonne olemme yrittäneet koota kaik-
kea mielenkiintoista. Paikalla on muun muassa Nextiili, jol-
le voi viedä tekstiilijätettä kierrätettäväksi tai hakea neuvoja 
vintage-vaatteen huoltoon. Voit myös tulla maistamaan lä-
hijäätelöä, sillä Tampereen jäätelötehdas on paikalla mais-
tattamassa. Lehdestä löytyy artikkeleiden yhteydestä näitä 
merkkejä. Se tarkoittaa, että kyseinen toimija on myös mu-
kana tapahtumassa.

Tervetuloa, toivottavasti nähdään Peltsun keväässä!

Puheenjohtajanne Satu Laine

FOCUS LOST 
LAGOON 3.0 HE

POLKAISE KESÄÄN NIPPELISTÄ!

Juvelankatu 8, Vehmainen 
P. 363 2900, ma-pe: 10-18, la: 9-14 

www.nippeli.fi

Tuo vanha pyöräsi
vaihdossa.

HELKAMA E27
SÄHKÖPYÖRÄ

2190,-Tervetuloa koeajamaan!

Paikkakunnan paras 
varaosa- ja 

tarvikevalikoima.

695,-

7-v, jalkajarru, joustokeula, 
Shimano-moottori, toiminta-
säde jopa 
110 km

Kevyt laatuhybridi, Shimano 
Deore, levyjarrut, lokasuojat, 
seisontatuki, 
soittokello ja 
tavarateline

1000
latauksen 

takuu!

Pistosuojatut renkaat

15,-
Alkaen
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Peltsun
Kevät!

la 14.5. klo 11-15
PELTOLAMMIN KOULU

Säästäjänkatu 16

tuo tekstiilisi kiertoon, 
           vintage-neuvontapaja

Tampereen jäätelötehdas 

 

 esittelyä

Lisätietoja: www.facebook.com/peltolammi.tampere

Pomppulinna 

Kahvio

Kirpputori

Varaa kirpputoripöytä hintaan 5 € to 12.5. mennessä/puh. 0500 698600 (Antti)

Sähköpyörä- Nextiili

jäätelön maistatusta

MENOSSA MUKANA
Peltolammiseura ● Peltolammin koulun vanhempainyhdistys  

Lähivoimala ● Peltolammin kirjasto ●  Peltolammin Apteekki
MLL perhekummit & Multisilta-Peltolammin paikallisyhdistys 

palvelumalliuudistus - Tampereen kaupunki  

Tervetuloa!

verenpaineen mittausta
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Lauantaina 7.5. klo 10–13
Talkoissa siistitään yleisiä alueita roskista 

hyvän mielen ja reippaan ulkoilun 
merkeissä.

Omat hanskat ja sopiva pukeutuminen.

Kokoontumispaikka:
K-marketin takana, Tilkonmäenkatu.

Lisätietoja:
Raili Viipuri, puh 045-670 5701

Tule mukaan!

Peltolammilehti on Peltolammiseu-
ran toimittama tiedotuslehti
Päätoimittaja:  Satu Laine
Toimitus:  Johanna Kakko, Mirka Sillanpää, Johanna
   Mäki ja Raili Viipuri
Taitto:  Sanna Laine 
Ilmoitusmyynti:Sanna Laine ja Johanna Kakko
Paino:   Kirjapaino Hämeen Offset-tiimi Oy
Painos/jakelu: 2800 kpl, Peltolammi, Multisilta, 
  Palokallio ja Lakalaiva

Ilmoitushinnat 2016:  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 elokuussa. 
Juttuideat sekä materiaalit lehteen tulisi lähettää 
15.6. mennessä osoitteeseen satu.j.laine@gmail.com.

Kannen kuva: Satu Laine

Peltolammin ajankohtaiset tiedotteet ja 
tapahtumat löydät:

www.facebook.com/peltolammi.tampere

Peltolammiseura ry:n
JOHTOKUNNAN 
JÄSENET 
VUONNA 2016
Puheenjohtaja ja 
Peltolammilehden päätoimittaja:
Satu Laine
040 593 3470
satu.j.laine@gmail.com
peltolammi@gmail.com

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

Varapuheenjohtaja:
Ilkka Sorri
sorrii@gmail.com

Peltolammilehden taitto:
Sanna Laine
0400 905 195
sannalaine71@gmail.com

Viljelypalstat:
Raili Viipuri
Tilkonmäenkatu 3 A 9
045 670 5701
raivii@sci.fi

Erkki Kosonen
Tammikuja 3 G 48
ekisonen@wippies.fi

Muut jäsenet:
Johanna Kakko
peltolammiseura@gmail.com

Ari Nieminen

Irma Karjalainen
karjalainen.irma3@gmail.com

Mari Pajala
Pähkinämäenkatu 2 D 21
040 768 1071
mari.pajala@suomi24.fi
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Pursuaako komerosi ylimääräisiä 
lastenvaatteita tai -tarvikkeita? 
Oletko innokas askartelija tai 
käsityöihminen? 

Tule myymään Peltsun kevät! -tapahtuman 
kirpputorille lauantaina 14.5. klo 11-15.
Voit varata itsellesi myyntipöydän hintaan 
5 €. Tee varaus viimeistään torstaina 12.5., 
puh. 0500 698600 / Antti

Ovet aukeavat myyjille jo tuntia aikaisemmin 
klo 10.00. Sisäänkäynti pihan puolelta 
(G-rappu)

Peltolammin koulun vanhempainyhdistys ry

Ulkokuntosaliohjausta
Torstaisin klo 10-11

ajalla 9.6. – 25.8.2016

Peltolammin uimarannan kuntosalilaitteilla

Toiminta on tarkoitettu kaiken ikäisille ja 
se on maksutonta. 

Mukana ohjausta järjestämässä ovat 
Nääsville ry:n vertaisohjaajat 

sekä liikuntaluotsit.

Valokuvakilpailu
Peltolammiseura järjestää kaikille avoimen valokuvakilpailun, 
ajalle 4.5. – 4.7. 
Kilpailussa on kolme osallistuja sarjaa, LAPSET ( alle12v.), AIKUISET (yli 
13v.) ja KUVANKÄSITTELYOHJELMALLA MUOKATUT KUVAT.

Valittavana kuva aiheena on: Minun kesä, Minun Peltsu tai Minun unelma

Amatööriraati palkitsee kolme (3) parasta kuvaa per sarja, ja sijoittumattomi-
en kuvien kesken suoritetaan arvonta jossa palkitaan kolme (3) osallistujaa.

Kuvien on oltava uusia ja ennen julkaisemattomia. Osallistua voi maksimis-
saan neljällä (4) kuvalla ja niiden pitää olla hyvällä resoluutiolla otettuja.
Kuvat ja yhteystiedot on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen 
peltolammiseura@gmail.com viimeistään 5.7. mennessä. 

Kuvaajan nimi, ikä, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti) kuvan aihe ja 
 ottopaikka ovat edellytys osallistumiselle. Kuvata voi perinteisellä, digitaa-
lisella tai puhelimen kameralla. Mikäli mahdollista, laita tieto millä olet ku-
vannut. 

Kuvien ottajat luovuttavat kuvien käyttöoikeuden Peltolammiseuralle. 
Peltolammiseura mainitsee kuvaajan nimen kuvan käytön yhteydessä, mutta kuvien käytöstä ei makseta palkkiota. 

Jotta arvottavat palkinnot jaetaan, on jokaisessa sarjassa oltava vähintään 10 osallistujaa.

Voittajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja tiedot julkaistaan seuraavassa lehdessä. Voittajista tehdään jutut tuleviin leh-
tiin, kuvaajat voivat kieltäytyä tästä halutessaan.

Iloa ja onnistuneen kuvan riemua!

Peltolammiseura

Kuva: Johanna Mäki
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Peltolammilehti teki joulukuussa 2015 kyselyn 
Peltolammiseurasta ja –lehdestä sekä Peltolammis-
ta asuinalueena. Vaikka vastausvyöryä ei tullut, oli 
yksi tulos selkeä: Peltolammilla viihdytään ja täällä 
on hyvä asua.

Kyselyssä vastaajat saivat antaa arvosanoja asteikolla 1-5 
Peltolammille asuinpaikkana, alueen tapahtumille sekä Pel-
tolammilehdelle. Myös sanallista palautetta pyydettiin an-
tamaan. Vastaajien taustat olivat monipuoliset, sillä osa oli 
asunut alueella vasta puoli vuotta, osa oli jopa 39 vuotta alu-
eella asuneita konkareita. Keskimäärin vastaajat olivat asu-
neet Peltolammilla 9 vuotta. 

Arvosana yleiselle asumisviihtyvyydelle oli 4,2, eikä alle 3:n 
arvosanoja ei annettu lainkaan. Lähivoimala kysyi myös asu-
misviihtyvyydestä viime vuoden keväällä tekemässään ky-
selyssä. Arvosanaksi tässä kyselyssä tuli 3,8. Lähes puolet 
vastaajista piti luontoa parhaimpana asiana Peltolammilla. 
Vastauksissa korostuivat alueen hyvät ulkoilumahdollisuu-
det, läheinen lampi ja luonnonsuojelualue sekä alueen ylei-
nen rauhallisuus. 

Peltolammin muut valttikortit vastaajien mielestä olivat alu-
een sijainti ja palvelut. Peltolammilta on hyvät liikenneyhtey-
det Tampereen keskustaan, mutta myös lähipalveluita löytyy: 
kävelyetäisyydellä on niin kirjasto, koulu, päiväkoti, apteekki 
kuin lähikauppakin, eikä Ikeaan tai muihin kauppoihin ole ko-
vin pitkä matka. Muina hyvinä puolina Peltolammista mainit-
tiin myös asumisen väljyys ja edullisuus, sekä alueen ihmiset.

PELTOLAMMILLE TOIVOTAAN LISÄÄ 
TAPAHTUMIA JA AKTIVITEETTEJA

Peltolammilla järjestettyihin tapahtumiin kyselyn vastaajat 
olivat osallistuneet kiitettävän aktiivisesti. Lähes puolet vas-
taajista oli joskus osallistunut johonkin 
tapahtumaan, olivat ne sitten oman talo-
yhtiön talkoot, jumpat, kirpputorit tai sii-
vous- ja lupiinitalkoot. Sekä tapahtumien 
laatuun että määrään toivottiin kuitenkin 
parannusta, ja arvosanaksi niiden mielen-
kiintoisuudelle annettiin vain 2,8. 

Tapahtuma- ja aktiviteettitoiveina mai-
nittiin muun muassa käsityökerho, infoti-
laisuudet taloyhtiöiden remonteista sekä 
enemmän jumppia ja muuta ohjattua lii-
kuntaa. Ennen kaikkea Peltolammille 
kuitenkin toivottiin ilmaisia, kaikenikäi-
sille suunnattuja tapahtumia, joissa voi-
si tavata muita alueen asukkaita. Lapsille 
toivottiin muun muassa erilaisia teema-
kerhoja, discoja ja musiikkitapahtumia 
myös alle kouluikäisille, lähiluontoret-

kiä, aarteen etsintää ja perhesuunnistusta. Myös ikäihmisille 
toivottiin tapahtumia ja tekemistä joka innostaisi ulkoilemaan 
ja tapaamaan ikätovereita.  

On myös selvää että peltolammilaiset ovat yhteisöllistä vä-
keä, sillä yhteisen kohtaamispaikan tai kahvilan puute nou-
si esiin useammassakin palautteessa. Lähes kaikki vastaajat 
olivat myös innokkaita osallistumaan tapahtumiin ja paikal-
listoimintaan.

PELTOLAMMILEHDELLÄ VIELÄ PARANNETTAVAA

Peltolammilehdelle vastaajat antoivat arvosanaksi 3,2. Hajon-
taa vastauksissa oli kuitenkin melkoisesti, joista netin kautta 
tulleet arviot olivat kaikkein kriittisimpiä lehteä kohtaan. 

Kyselyn vastauksissa lehteen toivottiin enemmän tarinoita 
paikallisista asukkaista ja yrityksistä. Myös erilaiset jutut alu-
eesta ja sen historiasta kiinnostavat - muistelmat, tavallisten 
ihmisten haastattelut, ennen ja jälkeen kuvat alueelta sekä ju-
tut Peltolammin kehittymisestä. Lisäksi eläin- ja luontojutut 
olivat suosittuja ja niitä toivottiin lisää. 

Myös lehden rooli alueen tiedotuslehtenä, jossa kerrotaan esi-
merkiksi tulevista tapahtumista tai kaavoitussuunnitelmista, 
nähtiin tärkeänä. Joulukuun 2015 lehden parhaina juttuina 
pidettiin turvapaikanhakijoista, kirjastosta ja kierrätyksestä 
kertoneita juttuja. 

Luonto, sijainti ja mukavat ihmiset 
– nämä ovat Peltolammin parhaat puolet

Teksti: Mirka Sillanpää

Asumisviihtyvyys. 
Kyselyn vastaajista 86 %
piti aluetta mukavana tai 
erittäin mukavana 
paikkana asua.

Peltsulaiset eivät rakasta vain 
luontoa vaan myös lemmikkejä: 

69 prosentilla vastaajista oli 
vähintään yksi lemmikkieläin.
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Peltolammin torilla, K-Marketin ja apteekin vä-
lissä sijaitseva Satajalka-teos on päässyt melko 
huonoon kuntoon. Tampereen taidemuseon ko-
koelmiin kuuluva veistos on nyt tarkoitus kunnos-
taa. Tästä voimme kiittää K-Market Peltolammin 
reipasta kauppiasta Jonna Railamoa, jonka sin-
nikkään selvitystyön ansiosta teos kunnostetaan.

Kunnostustöiden aikana veistos pestään ja pinnan lohkeamat 
tasoitetaan ennen maalausta. Teos maalataan uudelleen sa-
moilla väreillä. Tampereen taidemuseon kokoelmapäällikkö 
Tapio Suominen selvittää, että ”taideteosten kunnostuksessa 
on tarkoin huomioitava tekijänoikeuskysymykset. Museolla 
on tieto taiteilijan hyväksymistä maalityypeistä ja värikoo-
deista, joita pitää noudattaa uudelleenmaalauksessa.” 

Satajalka on tamperelaisen kuvanveistäjä Unto Hietasen 
(1928-2009) suunnittelema taideteos. Monet Hietasen julki-
set teokset keskittyvät Tampereen seudulle. Näihin kuuluvat 
Satajalan lisäksi muun muassa ammattikoulun seinäreliefi ja 
Härmälässä sijaitseva potkuripoika-patsas. 

Tarinan mukaan Hietanen sai idean Satajalka-teokseen muis-
tellessaan pieniä ötököitä, jotka vilistivät pitkin puronvarsia 
hänen uitellessaan lapsena kaarnalaivoja. Toisaalta työn jal-
kaparit tuovat mieleen arkisen kiireen ja vilkkaan liikenteen, 
onhan se sijoitettu paikkaan, jossa päivittäin liikkuu paljon 
ihmisiä.

Vuonna 1971 valmistuneen teräsbetonisen teoksen Peltolam-
mille lahjoitti aluetta rakentanut Rakennustoimisto Mattinen 
& Niemelä Ky. Teoksen kunnostustyöt hoitaa Pirkanmaan 
Pinta-Insinöörit Oy.

Satajalka maalattiin edellisen kerran vuonna 1998. ”Valitetta-
vasti joudumme jatkuvasti priorisoimaan julkisten veistosten 
korjaustöitä vähäisten määrärahojen vuoksi ja siksi Satajal-
kakin on ehtinyt päästä huonoon kuntoon.” kertoo Suominen. 
Lehden painoon mennessä kunnostustöille ei ollut vielä ole-
massa tarkkaa aikataulua, mutta pyrkimyksenä on tehdä työ 
tämän kevään kuluessa.

Satajalka kunnostetaan
Teksti ja kuva: Satu Laine

Pääsiäisauringossa kuvattu Satajalka-teos 
odottelee kunnostamista. Lehden ilmestyessä 

työt ovat jo toivottavasti alkaneet.

Luonnonmukaista 
hiustenhoitoa Sinulle

Kasvipohjainen
hiusväri 

Nyt meiltä!

Hierontapalvelua 
Peltolammilla:

- klassinen hieronta
- intialainen päähieronta

Muista äitiä, valmistujaa tai 
läheistäsi lahjakortilla.

Koulutettu hieroja
Tuula Keskilammi
Säästäjänkatu 11 C 13
040 9666 404
www.tahtipuhtaus-hieronta.fi

Lampaat saapuvat taas kesäksi Rukkamäkeen, to-
dennäköisesti toukokuun puolivälissä. Tarkka saa-
pumisajankohta riippuu säistä ja laitumen kunnosta. 
Laitumella pitää olla riittävästi syötävää ennen kuin 
lampaat voidaan tuoda ”kesätöihin”. Lampaat tu-
levat Hämeenkyröstä Ylätalon luomutilalta. Ti-
lalla kasvatetaan suomalaisia alkuperäisrotujen 
lampaita, suomenlampaita, kainuunharmaita ja ah-
venanmaanlampaita, joista osa tulee kesäksi maise-
manhoitotehtäviin Rukkamäkeen. 

Kuva: Satu Laine
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Pirkan opiskelija-asunnot Oy:n Vaahterakujan 
kohde täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Parhaillaan 
yhtiö hakee tontille asemakaavamuutosta, joka 
sallisi lisä- ja täydennysrakentamisen kujalle. Ai-Ai-
komuksena on purkaa Vaahterakuja 3:ssa sijaitse-
va 3-kerroksinen talo ja rakentaa sen tilalle kaksi 
yksirappuista kerrostaloa. Kolmas kerrostalo on 
suunniteltu rakennettavaksi seurakuntakeskuksen 
ja Vaahterakuja 5:n väliselle alueelle.

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa kerros- 
ja asuinalan lisäys ja vastata opiskelijoiden asuntotarpeisiin. 
Tarvetta uudelle rakentamiselle on, sillä ”Vaahterakuja 3:ssa 
tällä hetkellä sijaitseva rakennus on tulossa elinkaarensa pää-
hän, eikä sen korjaaminen ole taloudellisesti tai toiminnalli-
sesti järkevää.” kertoo toimitusjohtaja Timo Jokinen Pirkan 
Opiskelija-asunnot Oy:sta.

”Näemme Peltolammin kehittyvänä ja haluttuna asuinkoh-
teena opiskelijoiden parissa” toteaa Timo Jokinen ja jatkaa 
”Siksi uskomme, että alueella kannattaa panostaa uuteen ra-
kentamiseen.”

SUUNNITELMISSA 3 UUTTA TALOA

Vaahterakuja 3:ssa nykyisin sijaitsevan lamellitalon tilalle 
on suunniteltu rakennettavaksi kaksi 8-kerroksista pistetaloa, 
joiden ylimmissä kerroksissa sijaitsevat saunaosastot sekä 
muita opiskelijoiden yhteisiä tiloja, kuten kuntosali ja ker-
hotilat, ja pohjakerroksessa kellaritilat. Molempiin rakennuk-
siin on siis kaavailtu kuutta varsinaista asuinkerrosta. Lisäksi 

talojen väliin sijoitetaan oleskelupiha. Nykyisellään Vaahte-
rakuja 3:ssa on 3336 m2 rakennettua kerrosalaa ja yhteensä 72 
asuntoa. Suunnitelluissa rakennuksissa kerrosalaa tulee ole-
maan yhteensä 4728,5 m2 ja asuntoja 78 kappaletta.

Näitä taloja vastapäätä, tonttia halkovan pyörätien toiselle 
puolelle, sijoittuu kolmas uusi talo. Rakennukseen on suun-
niteltu 6-kerrosta (5 asuinkerrosta ja kellaritilat) ja asuntoja 
25 kappaletta. Kaiken kaikkiaan uusia asuntoja kaavaillaan 
rakennettavaksi 103 kappaletta, eli 31 asuntoa lisää nykyi-
seen määrään verrattuna. Kerrosalan lisäys puolestaan on 
noin 2900 m2.

Valtaosa uusiin taloihin rakennettavista asunnoista tulee ole-
maan muodoltaan erilaisia yksiöitä ja loput pieniä kaksioi-
ta. Asuntojen koot vaihtelevat 31 – 50,5 m2 välillä ja niiden 
pohjaratkaisut pyritään pitämään mahdollisimman avoimina. 
Muutamaan suurempaan huoneistoon on suunniteltu omat 
saunat. Lisäksi muutamaan yksiöön rakennetaan myös työti-
lat, jotka pyritään suunnittelemaan siten, että niihin on opis-
kelijan helppo kalustaa itselleen mieleinen työskentelytila.

KAAVOITUS VIE AIKANSA

Asemakaavan muutosta haettaessa käydään läpi useampi 
päävaihe joiden sisällä on vielä erinäisiä alakäsittelyjä, kuu-joiden sisällä on vielä erinäisiä alakäsittelyjä, kuu-
lutuksia ja lausuntoja. Yksinkertaistettuna kaavoitusprosessi 
voidaan jakaa viiteen päävaiheeseen: aloitusvaihe, valmistelu-
vaihe, ehdotusvaihe, hyväksymisvaihe ja kaavan voimaantulo.

Aloitusvaiheessa Vaahterakujan kaavoitushankkeessa jär-
jestettiin keväällä 2015 esittelytilaisuudet sekä opiskelijata-
lojen että naapuritalojen asukkaille ja kaavan ensimmäinen 

opiskelijatalot tähtää uuteen         
rakentamiseen Peltolammilla

Teksti: Satu Laine

Näkymä seurakuntakeskuksen suunnalta Vaahterakujalle suunniteltuihin 
uusiin taloihin. Kahteen rakennuksista on suunnitelmissa tulossa 

sauna- ja asukastiloja ylimpään kerrokseen. 
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kuulutus pidettiin helmikuussa 2016, jolloin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä. 
Tällä hetkellä asemakaavahakemus on edennyt valmistelu-
vaiheeseen, jossa tutkitaan saatua palautetta ja järjestetään 
tarvittavia neuvotteluja. Suunnitelmia kehitetään saadun pa-
lautteen, neuvottelujen ja laadittavien selvitysten pohjalta.

Kysyttäessä mitä muutoksia nykyisiin rakennussuunnitelmiin 
voi vielä tulla kaavoitusprosessin aikana, Timo Jokinen tote-

aa, että luonnollisesti palautteiden ja yhdyskuntalautakunnan 
käsittelyiden aikana voi suunnitelmiin tulla vielä muutoksia, 
esimerkiksi rakennusten materiaaleihin ja värityksiin liittyen. 

”Tavoitteenamme kuitenkin on, että asemakaavanmuutos ete-
nee ensi vuonna siihen vaiheeseen, että vuonna 2018 pääsi-
simme aloittamaan rakennustyöt Vaahterakujalla” luonnehtii 
Jokinen. Kaiken kaikkiaan tulevien purku- ja rakennustöiden 
arvioidaan kestävän noin kaksi vuotta.

Tänä keväänä Etelä-Tampereella on käynnistynyt 
palvelumallityö, jossa myös Peltolammi on muka-
na. Tavoitteena on luoda yhteistyössä asukkaiden 
kanssa uusi palveluiden järjestämisen malli, missä 
palveluja tuottavat kaupunki, yritykset, yhdistykset 
ja kuntalaiset yhdessä. 

Suunnittelu kattaa kaikki palvelut päivähoidosta vanhuspal-
veluihin, terveydestä kulttuuriin ja vapaa-aikaan vuoteen 
2025 saakka. Mukana tarkasteluissa ovat hyvinvointiin liitty-
vien palveluiden lisäksi myös alueen tilat, maankäyttö, asu-
minen ja joukkoliikenne.

Palvelumallityöstä on jo huhtikuussa järjestetty kaikille avoin 
yleisötilaisuus, jossa esiteltiin uuden palvelumallin lähtö-
kohtia sekä yhdessä asukkaiden, asiantuntijoiden ja eri si-
dosryhmien kanssa tehtävää suunnittelutyötä. Myöhemmin 
työ jatkuu aluetoimijaverkoston kokoontumisella, erilaisilla 

työpajoilla ja sähköisellä kyselyllä. Yhteiset työpajat alueen 
asukkaille, yhdistyksille ja yrityksille pidetään toukokuussa 
11.5. Koiviston koululla (Lehvänkatu 9) ja 18.5. Peltolammin 
koululla klo 17.30–19.30.

Peltolammin alueella keskeisessä roolissa palvelumallityös-
sä tulee varmasti olemaan Lakalaivaan luonnosteltu uusi pal-
velukeskittymä. Suunnitelmassa alueelle sijoittuisi koulu- ja 
nuorisopalveluiden lisäksi myös muita hyvinvointipalveluita. 
Laajemmissa, vuoteen 2040 ulottuvissa suunnitelmissa kau-
pungin tavoitteena on luoda Lakalaivasta aluekeskus, joka 
Peltolammin ja Multisillan lisäksi palvelisi myös muita ete-
läisiä kaupunginosia.

Etelän palvelualueeseen kuuluvat Hatanpää, Jokipohja, Ran-
taperkiö, Härmälä, Sarankulma, Peltolammi, Multisilta, Palo-
kallio, Lakalaiva, Lahdesjärvi, Rautaharkko, Taatala, Turtola, 
Viinikka, Nekala, Koivistonkylä osittain, Nirva, Veisu, Kor-
kinmäki, Muotiala ja Vihioja.

Palvelumallityön myötä alueelle tulossa uusia palveluita 
ja tiloja – Lakalaivaan suunnitteilla palvelukeskittymä

Teksti: Satu Laine

Palvelujen tämän-
hetkinen sijoittumi-
nen Etelä-Tampereen 
alueella. Tulevai-
suudessa mm. ope-
tuksen, terveyden 
ja kulttuurin pal-
veluja kaavaillaan 
sijoitettavaksi La-
kalaivan alueelle. 
Lisätietoja tulevis-
ta työpajoista ja ky-
selystä osoitteessa: 
www.tampere.fi/pal-
velumalli.

Mukana 14.5.
kevättapahtumassa
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Peltolammin päiväkodin Puolukoiden ryhmän 
5-vuotiaat loivat kartonkipakkauksista talvi-
sen Peltolammin. Oman kotitalonsa askartelivat 
muun muassa Pohto, Severi ja Amanda. Päiväko-äiväko-
dilta siirtyy syksyllä esiopetukseen 18 pientä kou-syksyllä esiopetukseen 18 pientä kou-
lulaista. Kaiken kaikkiaan Peltolammin koululla 
aloittaa esiopetuksessa yli 70 uutta oppilasta.

Rakennusliike Hartela on anomassa Tampereen kaupungilta rakennuslupaa vanhusten tehostetun palvelun hoivakodin ra-
kentamiseksi Tilkonmäenkatu 2:ssa sijaitsevalle tontille. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa heti kun rakennuslupa saadaan. 

Palvelun tuottajaksi ja vuokralaiseksi kohteeseen on tulossa Esperi Care Oy, joka on valtakunnallinen hoiva-alan yri-
tys. Yrityksellä on hoivakoteja Tampereella Ratinassa ja Hervannassa sekä lisäksi Kangasalla, Nokialla ja Ylöjärvellä.

Tuleva hoivakoti on suunnattu fyysisesti toimintarajoitteisille tai muistisairauksia sairastaville ikäihmisille, jotka tar-
vitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja apua. Suunniteltu rakennus on yksikerroksinen, jossa hoivakotien asukkaat voi-
vat asua omissa huoneissaan. 

Ikäihmisten hoivakoti suunnitteilla Tilkonmäenkadulle

Yhteiset muistot alkoivat vasta vuonna 2013, kun menimme 
kolmannelle luokalle. Heidi oli ollut Multisillan koulussa ja 
Olivia täällä Peltolammin koulussa ”Eka päivä oli kyllä aika 
jännittävä”, Olivia muistelee. ”Niin varsinkin kun ope lähti 
hakemaan jotain papereita, nii luokassa alkoi hirveä vilinä”, 
Heidi naurahtaa. ”Nii ja kerran yhdestä meidän luokkalaises-
ta tehtiin kynnysmatto, eli se makasi maassa mahallaan oven 
edessä”, Olivia kertoo. 

”Kun meidän koululle tuli uusi pingispöytä, kaikki halusivat pela-
ta sillä. Kun meidän vuoro tuli pelata, kaksi meidän luokan poikaa 
opetti meitä. Aika huonoin tuloksin”, Heidi nauraa. ”Eihän me si-
tä neljän vuoden jälkeenkään osata pelata”, Olivia toteaa. ”Meil-
lä on ollut viimeiset neljä vuotta sama opettaja, hän on meidän 
kaikkien mielestä maailman parhain opettaja”, Heidi kertoo.

Teksti: Olivia Kuurila ja Heidi Korpijärvi 5-6B

Kuudennella luokalla meillä alkoi ns. sanottu Projekti-ryh-
mä. Olemme tehneet kiusaamista käsittelevän videon ja tällä 
hetkellä työstetään yllätystä 6A-luokan tyttöjen kanssa, jotka 
myös kuuluvat Projekti-ryhmään. Mukana on ollut myös Ve-
sa-poika, jonka ansiosta tunneilla ei ole koskaan ollut tylsää. 

Yhdysluokalla on ollut tosi paljon erilaista toimintaa. Esim. 
Jos on kuudesluokkalaisille suunnattu retki, niin vitoset on 
tullut mukaan ja toisin päin. Retkiä on ollut Rax-pitseriasta 
klassisen musiikin konsertteihin.”On kyllä harmi lähteä tääl-
tä”, Heidi toteaa. ”Niinpä, täällä on kaikki tutut opettajat ja 
kaverit”, Olivia myös toteaa.  Peltolammin koulu on maail-
man paras ala-aste. 

M u i s t e l o i t a  P e l t o l a m m i n  k o u l u s t a
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Mukana 14.5.
kevättapahtumassa

Peltolammin koululaiset ovat puolestaan raken-
taneet ja sisustaneet nukkekoteja. Niitä voi ihailla 
koulun aulatiloissa Peltsun kevät! -tapahtumassa.

Peltolammin uima-
ranta oli kesällä 
1976 tamperelais-
ten suosiossa. Par-
haina päivinä 
saattoi kävijöitä 
olla useampi tu-
hat. Uimarannalla 
nähtiin jopa julk-
kiksiakin päivää 
paistattelemassa, 
kuten näyttelijät 
Leni Katajakoski ja 
Aarne (Edvinin ve-
li) Laine. Säät eivät 
kuitenkaan tuona 
kesänä suosineet, 
kesä- ja heinäkuus-
sa raportoitiin ol-
leen vain muutama 
kaunis ja lämmin 
päivä. Toivotaan 
tälle kesälle parem-
paa sääonnea...

40vuotta sitten
PELTOLAMMILLA
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Seurakunta halusi tarjota alueen perheille yh-
teistä iltatoimintaa. Alkunsa saivat Jumalan 
kämmenellä -illat.

Kun perhe pakkautuu autoon illan hämärtyessä kauppa-
reissulle, kaksivuotias vaippapöksy havahtuu toiveikkaasti 
kysymään: ”Jumalan kämmenellä?” Joka toinen torstai Pel-
tolammin seurakuntakeskuksella kokoontuva, koko perheen 
yhteinen pyhäkouluilta on jäänyt mukavalla tavalla mieleen.

Niin, noita hauskannäköisiä vihreitä mainoslärpäkkeitä on 
voinut bongata seurakuntakeskuksella, K-marketilla ja muu-
allakin jo syksystä alkaen, mutta mistä siis oikein on kyse?

”Jumalan kämmenellä -illat ovat kiireetöntä ja jaettua aikaa 
lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kokoonnumme iltaisin, 
koska varsinkin työssäkäyvillä vanhemmilla ja päivähoidossa 
olevilla lapsilla ei ole mahdollisuutta lähteä mukaan vaikkapa 
seurakunnan avoimiin päiväkerhoihin tai perhekerhoihin, jot-
ka järjestetään aamu- tai päiväsaikaan”, selittää Matti ”Masa” 
Etelänsaari, joka tekee työtä Tampereen Eteläisen seurakun-
nan pyhäkouluteologina.

Koko konsepti lähti liikkeelle jo monta vuotta sitten Hervan-
nasta, jossa seurakuntalainen ja äiti huomasi samaisen tosi-
asian ja päätti tehdä asialle jotakin. Nyt Jumalan kämmenellä 
-iltoja pidetään kaikissa Tampereen seurakunnissa.

”Olin tosi iloinen, kun meille aukeni mahdollisuus järjestää 
tällaista toimintaa Peltsulla”, jatkaa Etelänsaari, itsekin pal-
jasjalkainen peltolammilainen. ”Tämä on tuttu talo muuten-

kin, aikoinaan kirmasin täällä päiväkerholaisena.” Hänen 
lisäkseen illassa on aina mukana myös lastenohjaaja ja toisi-
naan myös vierailevana tähtenä joku muu seurakunnan työn-
tekijä, papista diakoniin.

Jumalan kämmenellä -illoissa on tilaa monenlaiselle hauskal-
le touhulle. ”Nyrkkisääntönä on, että jotakin tekemistä olisi 
sekä käsille että jaloille. Lapset saavat askarrella jotain kivaa 
vanhempiensa kanssa ja sitten touhottaa yläkerran liikuntasa-
liin rakennetulla temppuradalla. Lopuksi kokoonnumme vie-
lä yhteen iltapuurolle. Sieltä on hyvä sitten kärrätä mukulat 
suoraan yöunille täysin vatsoin”, Masa kuvailee.

Iltojen nimi ei valikoitunut sattumalta. ”Meillä on aluksi 
pyhäkouluhetki, jossa laulamme aina tutun lastenvirren Ju-
malan kämmenellä. Toivon, että myös vanhemmat löytävät 
näistä hetkistä rohkaisua ja voimaa arjen pyöritykseen – ko-
kemuksen, että myös me aikuiset saamme jäädä turvallisin ja 
luottavaisin mielin Jumalan kämmenelle elämämme huolien 
ja murheitten kanssa.”
 
Palataan vielä noihin pimeneviin iltoihin. Helmikuun pak-
kasilla seurakuntakeskus pantiin pilkkopimeäksi, ja lapset 
tutkivat taskulamput käsissään joka nurkan ja nökerön van-
hempiensa kanssa kätkettyjä heijastimia etsien. Ainutkaan 
aarre ei jäänyt löytämättä, kun perheet tekivät yhteistyötä, ja 
valo levisi vähitellen kaikkialle taloon.

”Mukuloiden suusta kuuluviin onnistumisen kiljahduksiin ei 
väsy koskaan.”

Peltsulla saadaan olla 
Jumalan kämmenellä

Jumalan kämme-
nellä -illat jatku-
vat Peltolammin 
seurakuntakeskuk-
sella koko kevään 
parittomien viikko-
jen torstaisin klo 
17:30 – 19:00. Tä-
män kevään viimei-
nen kokoontuminen 
on 9.6.
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Peltolammin ja Multisillan ekopisteille ilmes-
tyi vuodenvaihteessa isot muovinkeräyssäiliöt. 
Näihin saa laittaa kotitalouksissa kertyvää pak-
kausmuovijätettä, eli sellaisia muovipakkauksia, 
jotka ovat alun perin olleet jonkun tuotteen kää-
reitä tai pakkauksia. Esimerkiksi jogurttipurkit, 
levite- ja leikkelerasiat, valmisruokapakkaukset 
sekä pesuaine- ja shampoopullot ovat kierrätyk-
seen kelpaavia muoveja.

Muovia ja muuta pakkausjätettä ei saa enää viedä kaatopai-
kalle. Kuluttajapakkausten keräys ja lasipakkausten keräys 
siirtyivät vuoden 2016 alussa Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle, 
joka on kaupan ja teollisuuden yhteinen toimija. Sen tehtävä-
nä on tuottajavastuulain mukaisesti kerätä ja toimittaa kierrä-
tettäväksi jäsentensä tuottama pakkausjäte.

Muovipakkausten keräyspisteitä ollaan parhaillaan lisäämäs-
sä ympäri Tamperetta ja koko maata, mutta peltolammilaiset 
ja multisiltalaiset saavat jo harjoitella muovin kierrättämistä, 
sillä kaikilla alueen kolmella ekopisteellä on jo pakkausmuo-
vin keräyssäiliö.

Lähialueen ekopisteiden osoitteet:
Tilkonmäenkatu 1
Peltolamminkatu 40 
Multisillankatu 2

Keräysastioihin saa laittaa vain puhtaita ja kuivia muovipakka-
uksia, koska siten niitä on helpompi hyödyntää. Ruuantähteet 
voivat myös aiheuttaa haju- ja tuhoeläinhaittoja keräyspis-
teillä. Muovipakkauksia ei kuitenkaan tarvitse tiskata, vaan 
kylmällä vedellä huuhtaisu riittää, jonka jälkeen ne täytyy va-
luttaa kuiviksi ennen kierrätykseen viemistä. Korkit, kannet ja 
vastaavat kannattaa irrottaa ja laittaa keräysastiaan erikseen, 

koska ne ovat 
usein eri muovia 
kuin muu pakka-
us. Muutkin ir-
toavat osat kuten 
pumppuosa pe-
suainepulloissa 
on hyvä laittaa 
keräykseen eril-
lään.

L i k a a n t u n e e t 
ja muut kierrä-
tykseen kelpaa-
mattomat kodin 

muovit laitetaan sekajätteeseen, josta ne päätyvät polttoai-
neeksi jätevoimalaan. Jätemuovin lämpöarvo on sama kuin 
öljyn. Tampereella sekajäte muutetaan lämmöksi ja sähköksi 
Tammervoiman hyötyvoimalassa Tarastenjärvellä. 

MITÄ KIERRÄTYSMUOVISTA MUOVAUTUU?

Kierrätettävä muovipakkausjäte toimitetaan Ekokemin Muo-
vijalostamolle Riihimäelle, jossa muovipakkaukset puh-
distetaan ja lajitellaan, ja niistä tehdään uusioraaka-ainetta 
teollisuuden käyttöön. 

Uusiomuovista valmistetaan muun muassa jätesäkkejä, pus-
seja, putkia ja levyjä. Pantillisista kauppaan palautetuista 
PET-pulloista valmistetaan esimerkiksi uusien pullojen ai-
hioita ja tekstiiliteollisuuden raaka-ainetta. Kun muovin val-
mistukseen ei käytetä uutta öljyä, säästyy sekä energiaa että 
raaka-aineita. Kierrätysmuovi voi päätyä myös ulkokalus-
teisiin, aitoihin ja liikenne- tai meluesteisiin. Hygienia- ja 
turvallisuussyistä kierrätysmuovia ei saa käyttää elintarvike-
pakkausten materiaalina.

Lisätietoa:
http://rinkiin.fi/kotitalouksille/
http://www.uusiomuovi.fi/fin/kuluttajalle/

Peltolammilaisten muovit 
kierrätetään nyt mm. 
pusseiksi ja putkiksi

Teksti: Johanna Mäki

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

Koulutettu hieroja

T:mi ANNE TAAVITSAINEN

Palokallionkatu 6 A 31, 33840 Tampere
puh. 050 563 8011
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Nekalassa toimiva Nextiili-paja lajittelee, 
muokkaa, lahjoittaa ja myy kierrätystekstiiliä. 
Nextiili on myös mukana Peltsun Kevät! –ta-
pahtumassa. Voit tuoda paikan päälle vanhat 
tekstiilisi kierrätettäväksi tai saada tietoja vin-
tagevaatteistasi ja niiden huollosta.

Ehjiä ja käyttökelpoisia vaatteita ja kodin tekstiilejä on melko 
helppo kierrättää esimerkiksi myymällä ne kirpputorilla tai 
lahjoittamalla erilaisille hyväntekeväisyysjärjestöille, mutta 
mitä tehdä, jos vaatekaapin pohjalla lymyileekin vanhanai-
kaisia, rikkinäisiä tai kulahtaneita vaatteita, lakanoita tai ver-
hoja? 

Nyt kaikenlaiset vaatteet ja kodintekstiilit voi kierrättää vai-
vattomasti yhdessä paikassa. Nekalan kierrätyskeskuksen yh-
teydessä oleva Nextiili-paja ottaa vastaan sekä hyvää että jo 
parhaat päivänsä nähnyttä tekstiiliä: puhtaita ja kuivia vaat-
teita, liinavaatteita ja muita kodintekstiilejä. Myös ehjät ja 
siistit laukut, kengät ja käsityötarvikkeet ovat tervetulleita. 

Lahjoitustekstiileissä olevat reiät ja pesussa lähtemättömät 
tahrat eivät haittaa, kunhan ne ovat puhtaita. Keino- tai sekoi-
tekuidutkin käyvät, mutta mattoja ei Nextiili-paja voi ottaa 
vastaan. Märät, likaiset ja haisevat tekstiilit kuuluvat seka-
jätteeseen, samoin kuin vanhat patjat, peitot ja tyynyt. Se-
kajätteen mukana ne päätyvät poltettavaksi Tammervoiman 
hyötyvoimalaan. 

VÄHEMMÄN JÄTETTÄ JA 
VANHA UUTEEN KÄYTTÖÖN

Nextiili-pajaa ylläpitää Pirkanmaan Kierrätys- ja työtoimin-
ta ry, jolla on kierrätyskeskukset Nekalassa, Hervannassa ja 
Lielahdessa. Yhdistyksen tarkoitus on helpottaa tavaroiden 
kierrättämistä ja uusiokäyttöä, mutta päällimmäinen pyrki-
mys on kuitenkin välttää jätteen syntyminen. 

Nextiili-pajalle lahjoitetut tekstiilit ja tarvikkeet lajitellaan 
laadun mukaan, ja ne jatkavat elämäänsä ensisijaisesti sel-
laisenaan, mutta myös osana vaatetta tai asustetta. Jos esi-
merkiksi vanha pitsiliina on ehjä ja virheetön, se myydään 
pitsiliinana. Muussa tapauksessa se käytetään materiaali-
na siltä osin kuin mahdollista. Rikkinäiset T-paidat voidaan 
hyödyntää esimerkiksi rätteinä tai nyrkkeilysäkin täytteenä ja 
froteepyyhe saattaa päätyä lemmikkieläimelle, kertoo pajan 
työnohjaaja Milla Neuvonen.

Pajalla lahjoitustavaraa uudistetaan ja hyödynnetään esimer-
kiksi muokkaamalla tai korjaamalla, ja materiaalia myös 
myydään sekä kuluttajille että ekoyrittäjille. Pajan yhteydes-
sä olevasta myymälästä voi ostaa lajiteltuja ja kilohinnoitel-
tuja kankaita ja käsityötarvikkeita sekä vintagevaatteita ja 
-asusteita. Aivan ilmaistakin materiaalia on tarjolla. Muuta 
vaatetta ja kodintekstiiliä on myynnissä kierrätyskeskuksen 
puolella.

Osa tekstiileistä ja materiaalista lahjoitetaan edelleen, ja 
vastaanottajina voivat olla niin koulut ja päiväkodit kuin 
kodittomatkin. Osa lajitellusta tavarasta menee yhteistyö-
kumppaneille, joista esimerkkeinä UFF ja Globe Hope. Rik-
kinäinen villa, akryyli ja fleece toimitetaan Dafecorille, joka 
valmistaa muun muassa ympäristövahinkojen ennaltaehkäi-
syssä ja torjunnassa käytettäviä tuotteita sekä erilaisia vanu- 
ja huopatuotteita kaluste- ja verhoiluteollisuuden käyttöön.

LAHJOITUKSISSA MYÖS HELMIÄ

Nextiili on toiminut vasta lokakuusta 2015 lähtien, mut-
ta erikoisia tai arvokkaitakin tekstiilejä on reilussa puolessa 
vuodessa ehtinyt kertyä. Työnohjaaja Neuvosen mukaan mie-
leenpainuvimpia lahjoituksia ovat olleet muun muassa vuon-
na 1951 tehty vauvan vaunupeitto, joka on ommeltu Nokian 
paperitehtaan paperinvalmistuksessa käytetystä viltistä, alus-
mekko 1920-luvulta sekä lottapuku, lottapuvun huivit ja hi-
hamerkit. 

NEXTIILI MUKANA PELTSUN KEVÄT! –TAPAHTU-
MASSA 

Peltolammilaisilla ja lähialueen asukkailla on mahdollisuus 
tutustua Nextiili-pajan toimintaan kevättapahtumassa Pel-
tolammin koululla lauantaina 14.5. Paikan päälle saa tuoda 
lahjoituksia, vaikka isonkin määrän, eikä niitä tarvitse erityi-
sesti lajitella kunhan noudattaa jutun alussa mainittuja ohjeita 
(puhdasta, kuivaa ja niin edelleen).  Jos jokin vanha vaate tai 
muu tekstiili herättää kysymyksiä, sen voi ottaa mukaan ar-
vioitavaksi pajan Vintagea, vintagea -neuvontapisteelle, josta 
saa huolto- ja kunnostusohjeita.

Nextiili-paja sijaitsee Nekalan kierrätyskeskuksen yhteydes-
sä Vihiojantie 26:ssa, ja se on avoinna tiistaista perjantaihin 
klo 10-18 ja lauantaisin klo 10-16.

Lisätietoa: http://www.ekokumppanit.fi/nextiili-paja/

Nextiili kierrättää tekstiiliä, 
mutta on myös käsillä 
tekijän karkkikauppa

Teksti: Johanna Mäki
Kuvat: Satu Laine

Mukana 14.5.
kevättapahtumassa
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Työohjaaja Minna Kiuru (oik.) auttaa valitsemaan punaisia nappeja 
Hyhkyn päiväkodin askarteluprojektiin. Koulut ja päiväkodit voivat ha-
kea ilmaiseksi materiaalia Nextiilistä.

Kangaspalat on viikattu iloisiksi väriko-
konaisuuksiksi, eikä hinnatkaan päätä 
huimaa. Kankaat maksaa vain 4 €/kilo.

Suunnitteilla on myös 
oma kierrätysmallisto.
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Kesän aikataulujen astuessa voimaan maanantai-
na 6.6. muuttuvat samalla bussilippujen hinnoitte-
luperusteet. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, 
Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi siirtyvät 
yhteiseen kuusiportaiseen maksuvyöhykejärjes-
telmään. Tulevassa järjestelmässä Peltolammi ja 
Multisilta sijoittuvat B-vyöhykkeelle. Kysyimme 
Tampereen joukkoliikenteen suunnittelupäällikkö 
Juha-Pekka Häyryseltä, mitä muuttuu joukkoliiken-
teessä alueemme osalta.

Uudessa järjestelmässä kausi-, arvo- tai kertalippu oste-
taan aina vähintään kahdelle vierekkäiselle vyöhykkeelle. 
Edullisimmalla hinnalla voit siis matkustaa kahden vyöhyk-
keen alueella. Vyöhykkeistä A ja B sisältävät pääosin sen alu- pääosin sen alu- sen alu-
een seudun joukkoliikenteestä, joka on nykyään alimmassa 
hintaluokassa.

Hinnoittelumuutoksen myötä Tampereelta pääsee tulevaisuu-
dessa edullisesti myös Ylöjärven Mäkkylän, Soppeenmäen ja 
Vuorentaustan alueille, koska ne sijoittuvat B-vyöhykkeelle. 
Toisaalta C-vyöhykkeelle siirtyy Pirkkalan haja-asutusalueet 
ja lentoasema jolloin bussimatkat näihin kallistuu. Teiskon 
suunnalla bussimatkojen hinnat kasvavat suhteessa eniten, 
sillä alue sijoittuu C-E vyöhykkeille. 

Hinnoittelu peruslippujen osalta pysyy ennallaan, esimerkik-
si hinta aikuiselle AB-alueella on matkakortille ladatulla ar-
volipulla 1,80 € ja käteisellä 3 €.

UUDISTUKSEN JÄLKEEN BUSSILLA 
EDULLISESTI ESIMERKIKSI IDEAPARKIIN

Peltolammi ja Multisilta sijoittuvat uudessa vyöhykejärjestel-
mässä kokonaisuudessaan B-vyöhykkeelle. A- ja B-vyöhyk-
keen raja Lempääläntiellä on kehätien kohdalla. Näin ollen 
Veturihallien pysäkit (nro 3008, 3009) ovat ensimmäiset py-
säkit A-vyöhykkeen puolella.

Suurin muutos uudistuksessa meidän alueemme osalta on se, 
että kahden vyöhykkeen matkan hinta on sama riippumatta 
siitä mihin suuntaan matka tehdään. ”Matka B-vyöhykkeeltä 
A-vyöhykkeelle maksaa saman verran kuin B-vyöhykkeeltä 
C-vyöhykkeelle”, selvittää suunnittelupäällikkö Juha-Pekka 
Häyrynen. Esimerkiksi bussimatka Peltolammilta kohti Idea-
parkia tai Lempäälää on siis samanhintainen kuin Peltolam-
milta Keskustorille. 

Häyrynen myöntääkin, että B-vyöhykkeen asukkaat (eli myös 
peltolammilaiset ja multisiltalaiset) ovat keskustan asukkai-
ta onnellisemmassa asemassa, sillä A-vyöhykkeellä asuville 
matkojen hinnat pysyvät lähes joka suuntaan suurin piirtein 
ennallaan, kun taas B-vyöhykkeeltä matkustettaessa matkan 
hinta laskee keskustasta poispäin suuntautuvilla matkoilla.

VYÖHYKEVALINNAT JA KAUSIKORTIT

On tärkeää muistaa, että uudistuksen yhteydessä bussikortil-
le ladatut arvoliput muuttuvat automaattisesti vyöhykkeiden 
AB lipuiksi. Mikäli siis haluat matkustaa näistä oletusvyö-
hykkeistä poikkeavan matkan, esimerkiksi BC- tai ABC-vyö-
hykkeille, kerro siitä kuljettajalle ennen matkan maksamista. 
Kuljettaja valitsee tällöin oikeat vyöhykkeet maksun pohjaksi 
ja leimaa kortin kuljettajalaitteessa. 

Mikäli työ- tai muu bussimatkustus suuntautuu pääasiassa 
keskustasta poispäin, voi oletusvyöhykkeet halutessaan vaih-
taa lippuostosten yhteydessä Nella Nettilatauspalvelussa, 
asiakaspalvelussa tai latauspisteellä.

Kesäkuussa kaikki voimassaolevat kausiliput (30, 90, 180 ja 
360 vrk) muuttuvat automaattisesti vyöhykkeiden ABC li-
puiksi. Tulevat kausiliput voi ostaessa määrittää arvolipun 
tapaan minimissään kahdelle vierekkäiselle vyöhykkeelle. 
Lisäksi hinnoittelumuutoksen myötä kausilippuvalikoima 
kapenee, muutoksen jälkeen lipputyyppejä on enää kaksi: 30 
vrk tai 360 vrk.

Voimassaolevan kausilipun vyöhykkeitä ei voi oston jälkeen 
muuttaa, mutta yksittäisen, kausilipun vyöhykkeiden ulko-
puolelle suuntautuvan matkan voi maksaa arvolipulla, kun 
asiasta ilmoittaa kuljettajalle ennen matkan maksamista.

TULEVAT MUUTOKSET ALUEEN LINJOIHIN

Kesäkaudella 2016, maanantaina 6.6. alkaen, liikennöidään 
Peltolammilla ja Multisillassa samoilla linjoilla kuin talvi-
kaudella. Linjat 5, 26 ja 50 ajavat maanantaista sunnuntaihin 
kukin 30 minuutin välein. Lisäksi linja 36 liikennöi maanan-
taista perjantaihin ruuhka-aikaan 30 minuutin välein.

”Kesäaikatauluissa linjojen 5 ja 50 aikataulut on suunnitel-
tu niin, että vuorojen pitäisi kulkea 10–15 min päässä toisis-
taan”, linjaa suunnittelupäällikkö Häyrynen. Kesällä bussit 
eivät siis aja peräkkäin Lempääläntietä kuten talvella. Häyry-
nen myöntää, että tämä ongelma on tiedossa, mutta ”talviai-
katauluihin tällaista aikatauluporrastusta on vaikeampi tehdä 
arkipäivinä, koska linjoilla 5 ja 50 on eri vuoroväli.”

Syksyllä 8.8. alkaen linja 36 muuttuu linjaksi 35. Uusi lin-
ja 35 kulkee reitillä Multisilta-Keskustori-Reuharinniemi. 
Reitti välillä Multisilta-Pyynikintori on sama kuin nykyisel-
lä 36:lla, mutta Pyynikintorilta reitti kulkee Paasikiventielle 
ja Lielahteen. Vuorojen määrä pysyy samana kuin nykyisellä 
36:lla. ”Lisäksi linjan aikataulua todennäköisesti muutetaan 
niin, että se ei kulkisi samaan aikaan linjan 26 kanssa” toteaa 
Häyrynen lopuksi.

Lisätietoja: 
http://joukkoliikenne.tampere.fi/muutokset-2016.html

Joukkoliikenteen hinnoittelu uudistuu 
– peltolammilaiset hyötyvät

Teksti: Satu Laine
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Tulevan hinnoittelumuutoksen takana on ylevä ajatus, jossa 
kuljetun matkan pituus, eikä niinkään sijainti tietyssä kaupun-
gissa tai kunnassa, määrittelee bussimatkustuksen hintaa. Pi-
hi peltsulainen ottaa tästä täyden hyödyn ja lähtee esimerkiksi 
juhlimaan Lempäälän 150-vuotistapahtumiin koska ”halvalla 
pääsee” ja kohtaa muita tulevan hinnoittelun erikoisuuksia.

Kuten jo mainittiin, kesällä pääsee edullisimman arvolipun 
hinnalla Peltolammilta Ideaparkiin, mikäli hyppää Valkea-
kosken linjojen kyytiin. Pihi peltsulainen ei siis tässä kohtaa 
haaveile nopeasta matkasta moottoritietä pitkin tai lähem-
pänä olevasta pysäkistä Ideaparkin luona, sillä silloin mat-ä olevasta pysäkistä Ideaparkin luona, sillä silloin mat-mat-
kan hinta nousee, koska joutuu koukkaamaan A-vyöhykkeen 
kautta. Eli Pihi matkaa hintaan 1,80 € (BC) arvolipulla, kun 
Mukavuudenhaluinen maksaa 3,15 € (ABC). Sentissä se on 
euronkin alku, toteaa tässä kohtaa Pihi ja raahaa ostokassinsa 
Ideaparkin lähipysäkin sijaan Helsingintien varteen. 

Pihi peltsulainen myös iloitsee, että nyt pääsee edullisesti 
bussilla Ylöjärven puolellekin. Mutta mitä sinne lähtisi kat-
somaan, kun ei ravitkaan Pihiä kiinnosta?

Kaikkein ylpein Pihi peltsulainen on kuitenkin siitä, että on 
keksinyt kuinka matkustaa Kangasalle edullisesti. Mukavuu-
denhaluinen astuu Peltolammilla linjan 50 kyytiin ja jatkaa 
samalla bussilla (linjaksi 40 vaihtuneena) Kangasalan kes-
kustaan (ABC). Pihi puolestaan hyppää bussin kyytiin ja 
matkaa Hervannan kautta Kaukajärvelle, jossa nousee bus-
siin 40 (BC). Huolestuneena Pihi puree kynttä koko matkan 
ajan ja toivoo, että kaikki kolme bussin vaihtoa onnistuu tun-
nin vaihtoajan puitteissa.

Tässä kohtaa Mukavuudenhaluinen pyörittää silmiään Pihil-
le, mutta Pihiä lämmittää tieto, että taas säästyi matkanteossa 
kokonaista 1,35 €!

Pihin peltsulaisen opas joukkoliikenteen muutokseen

Kuva: © Tampereen kaupunki
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto, MLL, lie-
nee monelle tuttu järjestö, jolla on monipuo-
lista toimintaa lasten ja perheiden hyväksi niin 
valtakunnallisesti kuin paikallisesti ympäri 
Suomen. Multisilta-Peltolammin alueelle on 
perustettu maaliskuussa MLL paikallisyhdis-
tys ja toimintaa ollaan kehittämässä ja laajenta-
massa. Lisäksi alueella on alkanut Perhekum-
mitoiminta ensimmäisenä koko Pirkanmaalla.

Multisillalla MLL:n toiminta on tähän mennessä keskittynyt 
koulun nuorisotilalle Multsu-klubille (Terävänkatu 1). Tors-
taisin klo 9.30 – 11.30 siellä pidetään perhekahvilaa, jonne 
ovat tervetulleita kaikki lapsiperheet. Perhekahvilassa jutel-
laan ja kahvitellaan sekä leikitään lasten kanssa tutustuen alu-
een muihin vanhempiin ja lapsiin.

TERVETULOA MUKAAN MULTISILTA-PELTOLAM-
MIN UUTEEN PAIKALLISYHDISTYKSEEN

Lisäksi voin ilokseni kertoa, että MLL:n paikallinen toimin-
ta tulee lisääntymään, sillä alueelle on 10.3.2016 perustettu 
MLL:n Multisillan-Peltolammin paikallisyhdistys ry! Yhdis-
tys päätettiin perustaa MLL:n Hämeen piirin ja Lähivoimala-
hankkeen kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön ja havaitun tarpeen 
myötä. Alueen omalle yhdistykselle on paikkansa ja yhdis-
tyksen hallitukseen löytyi perhekahvilakävijöistä aktiiviset ja 
innokkaat toimijat. 

Yhdistyksellä on monenlaisia mukavia ideoita ja toiminta-
suunnitelmia alueelleen. Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi 
osoitteessa www.mll.fi/jasenyys ja lähteä mukaan toimin-
taan! Yhdistyksen hallituksen tavoittaa Facebookista nimellä 
MLL Multisilta-Peltolammi. Yhdistyksen nettisivut valmis-
tuvat kevään aikana ja tulevat löytymään osoitteesta www.
mll.fi/paikallisyhdistykset/. Yhdistyksen puheenjohtajana 
toimii Camilla Kalvila ja sihteerinä Tiia Korhonen.

PERHEKUMMITOIMINTA ALKAA ALUEELLA 
ENSIMMÄISENÄ KOKO PIRKANMAALLA

Alueen oman paikallisyhdistyksen lisäksi MLL tulee näky-
mään Multisilta-Peltolammin alueella Perhekummitoiminnan 
merkeissä. MLL:n Hämeen piiri on saanut raha-automaat-
tiyhdistykseltä (RAY) kolmivuotisen hankeavustuksen 
vuosille 2016–2018 Perhekummitoiminnan pilotointiin Mul-
tisilta-Peltolammin alueelle ja siten ensimmäisenä koko Pir-
kanmaalle!

Lyhykäisyydes-
sään Perhekum-
mitoiminnassa 
perhekummit , 
jotka ovat taval-
lisia vapaaeh-
toisia aikuisia, 
tulevat tavallis-
ten perheiden 
avuksi tavallisiin 
arjen tilanteisiin, 
kulkemaan kap-
paleen matkaa 
perheen rinnalla.

Lähes kaikissa 
lapsiperheissä 
tulee tilanteita, 
jolloin tarvitaan 
perheen ulko-
puolisten apua 
tai tukea. Monet 
perheet kokevat 
olevansa yksinäisiä ja ovatvailla turvaverkkoja. Vaikka per-
heessä olisi periaatteessa kaikki hyvin, on tärkeää, että per-
he saa ajoissa tukea arkeensa. Asioiden jakaminen ja huolten 
ääneen kertominen tai ylimääräinen käsipari arjessa on usein 
riittävä apu. Esimerkiksi vauvan syntyessä, vanhempien vä-
syessä arjen pyörityksessä tai yllättävissä elämänmuutoksis-
sa voi tavalliselta kanssaihmiseltä saatu apu auttaa parhaiten. 
Tällaista apua on myös helppo ottaa vastaan. Perhekummitoi-
minnan avulla perheitä tuetaan ajoissa ja ehkäistään ongelmi-
en kasautumista.

HALUATKO MUKAAN 
PERHEKUMMITOIMINTAAN?

Käytännössä perhekummitoiminta on keskustelemista, kuun-
telemista ja yhdessä tekemistä, esimerkiksi vaunulenkkeilyä 
tai asioilla käymistä. Tapaamisia on yleensä kerran viikossa 
tai kahdessa viikossa, muutaman tunnin ajan. Perhekummi-
suhteeseen sovitaan aloitus- ja lopetuspäivämäärä. Perhe-
kummisuhde kestää noin 12 kk:n ajan.

Perhekummeja kaipaavat perheet ovat tavallisia alakoulu-
ikäisten ja pienten lasten perheitä, joissa vanhempi tai van-
hemmat toivovat kuuntelijaa, rinnalla kulkijaa tai juttukaveria 
mieltä askarruttaviin asioihin. Perhekummi ei ole lastenhoita-
ja, kodinhoitaja, terapeutti tai lastensuojelun ammattilainen. 
Perhekummit ovat auttamisesta kiinnostuneita, luotettavia ja 
täysi-ikäisiä vapaaehtoisia. 

Teksti: Kati Kenttälä

Mukana 14.5.
kevättapahtumassa

Tervehdys Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton 
Hämeen piiristä!
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Perhekummitoiminnassa kaikki 
perhekummit haastatellaan ja he 
osallistuvat peruskoulutukseen. 
Toiminta on ammatillisesti oh-
jattua ja tuettua. Perhekummeille 
järjestetään lisäksijatkokoulutus-
ta ja virkistystä. Perhekummitoi-
minnasta saadun palautteen voi 
kiteyttää lauseeseen ”Jaettu ilo on 
kaksinkertainen, jaettu suru vain 
puolet”. Perhekummitoiminta on 
palkitsevaa jaantoisaa niin perhe-
kummille kuin perhekummin saa-
neelle perheelle.

Teemme hankkeessa vahvaa yh-
teistyötä Tampereen kaupungin 
ja Multisilta-Peltolammin alueen 
muiden toimijoiden kanssa. Jos ha-
luat auttaa lapsiperheitä ryhtymällä 
perhekummiksi tai toivot perheel-
lenne perhekummia voit ottaa suo-
raan yhteyttä allekirjoittaneeseen 
MLL:n Hämeen piirin perhekum-
mitoiminnan koordinaattoriin Kati 
Kenttälään. 

Mukana 14.5.
kevättapahtumassa

Kirjastossa 
ke l lutetaa n 
kokoelm ia
Tampereen kaupunginkirjasto otti vuoden alkupuo-
lella käyttöön järjestelyn, jossa aineistolla ei enää 
ole nimettyä kotikirjastoa. Näin ollen aineisto jää 
lainattavaksi siihen kirjastoon, johon asiakas sen 
palauttaa ja voit palauttaa lainasi maksutta mihin 
tahansa PIKI-alueen kirjastoon, sillä kuljetusmak-PIKI-alueen kirjastoon, sillä kuljetusmak-
suja ei enää peritä.

Kelluttamisen ansiosta aineistot ovat heti lainatta-
vissa niistä kirjastoista, joihin ne palautetaan. Näin 
ollen asiakkaat pystyvät nyt vaikuttamaan siihen 
miltä oman lähikirjaston kokoelmat näyttävät sekä 
valikoimien vaihtuvuuteen.

Kirjasto on mukana Peltsun kevät! - tapahtu-
massa. Tervetuloa kirjastoon lauantaina 14.5., 
ovet ovat auki kevättapahtuman ajan. Osallistu 
samalla myös kirja-arvontaan!

Tule mukaan
Perhekummitoimintaan!

Ota yhteyttä:
Kati Kenttälä

Perhekummitoiminnan koordinaattori
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry

kati.kenttala@mll.fi
Puh. 044 355 8329

http://hameenpiiri.mll.fi
http://www.facebook.com/MLLHameenpiiri
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Lakalaivassa, Automiehenkadulla 
Tampereen Jäätelötehdas Oy valmis-
taa alusta loppuun käsityönä ja suurel-
la sydämellä kylmiä makunautintoja.

Kävin tapaamassa Jäätelömestari Pipsa Sassia jo-
ka valmistaa gelatoa, italialaista artesaanijäätelöä. 
Jäätelöiden ja sorbettien valmistukseen on op-
pi haettu Italiasta, myös reseptiikka on italiasta, 
mutta maut on muokattu suomalaiseen makuun 
sopiviksi. Makuvaihtoehtoja on kaiken kaikkiaan 
ainakin 200, joista 101 makua on tarjolla Tampe-
reen Jäätelötehtaan tehtaanmyymälän virallisissa 
avajaisissa torstaina 12.5.

”JÄÄTELÖN VALMISTUS ON SYDÄMEN 
ASIA JA HALUAMME LUODA MAKUNAU-
TINTOJA JA MUISTOJA.”

”Kaikki raaka-aineet tulevat mahdollisuuksien 
mukaan mahdollisimman läheltä, muun muas-
sa raparperit ja mustaherukat on Äipän puskista. 
Maito on suomalaista, samoin sokeri on kotimais-
ta Suomen Sokerilta.” Näin kertoo Pipsa Sassi, 
samalla kun näyttää miten pistaasi jäätelö val-
mistuu. Jäätelön valmistuksessa ei käytetä kei-
notekoisia väriaineita, ja tuotteet ovat lisä- ja 
säilöntäaineettomia. Kaikki jäätelöt ovat vähälak-
toosisia, myös laktoositonta jäätelöä on saatavis-
sa. Kokonaan maidoton, täysin vegaani vaihtoehto, sorbetti 
on myös saatavana monessa eri maussa.

”Uusia makuja mietitään ja suunnitellaan koko talvi. Kaikki 
makuyhdistelmät on harkittuja ja pitkän työn tulosta.” Pip-
sa Sassi hakee inspiraatiota niin karkkihyllyiltä kuin metsäs-

tä. Hän kertoo 
että metsä on 
ollut innoit-
tajana mm. 
jäkä lä-puo-
lukka-karpalo 
yhdistelmäs-
sä. Jäätelöteh-
das valmistaa 
asiakkaan toi-
veesta minkä 

tahansa makuyhdistelmän, jos raaka-ainetta vain on saatavil-
la. Tässä tapauksessa pienin tilattava määrä on yksi valmistu-
serä, joka on 15 litraa.

”Vuosittain käymme Italiassa Riminillä haistelemassa ja 
maistelemassa uusia trendejä sekä hakemassa oppeja ja ideoi-
ta. Tammikuussa järjestettävät Sigep-messut ovat maailman 
suurimmat jäätelöalanmessut” kertoo Jaana Sassi, joka vastaa 
Tampereen Jäätelötehtaan tilauksista. Jaanalle on hyvä soit-
taa vähintään kaksi arkipäivää aiemmin, kun haluaa noutaa 
myymälästä jonkun tietyn valikoimissa olevista makuvaihto-
ehdoista. Jos tuotetta ei ole valmiina, se ehditään valmistaa 
asiakkaalle. Tuotteiden toimitus koko maan alueelle onnis-
tuu viiden litran minimierissä, vaikka kyse onkin pakasteesta.

Tampereen Jäätelötehtaan jäätelöt eivät ole vain meidän pel-
tolammilaisten nautinto, sillä yrityksen suurimmat asiakkaat 

Jäätelötreffit
Teksti ja kuvat: Johanna Kakko

Mukana 14.5.
kevättapahtumassa
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TEHTAANMYYMÄLÄ
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ovat ravintolat ja kahvilat ympäri suomea, jotka haluavat 
tarjota asiakkailleen yksilöllisiä ja erittäin laadukkaita jää-
telö- ja sorbettimakuja. Me tamperelaiset pääsemme nautti-
maan näistä ravintoiloille räätälöidyistä uniikeista jäätelöistä 
esimerkiksi ravintola Plevnassa. ”Ravintola toimittaa meille 
oman olutsiirappinsa ja me valmistamme siitä Plevnan omaa 
nimikkojäätelöä, jota myydään vain Plevnassa” Pipsa Sassi 
kertoo. Frenckellin aukiolla sijaitsee Tampereen jäätelöteh-
taan kahvi- ja jäätelökioski Gelateria, jossa on kerrallaan 24 
eri makuvaihtoehtoa tarjolla.

TEHTAANMYYMÄLÄÄN VOI TEHDÄ VAIKKA 
JÄÄTELÖTREFFIT

Tehtaanmyymälästä voi tiistaista torstaihin käydä ostamassa 
jäätelöä ja sorbetteja. Valittavana on kolme eri kokoa, S joka 
on n. ½ l, M reilu kaksi ja L 5 litraa. Paikanpäällä voi läm-
pimässä ja kodikkaassa tunnelmassa nauttia myös yksittäisiä 
annospalloja. Näin teki maisteluraatilaiset: Martta 7 v, Aada 
7 v, Rasmus 4 v ja Aatu 3 v. Sandra Saresvaara tarjosi lap-
sille maisteltavaksi neljää eri jäätelömakua, Azzurro Smurffi, 
Cioccolato Suklaa, Menta Minttu sekä erikoinen Punajuuri-
suklaa. Aikuiset saivat herkutella ihanan raikkailla Mango- ja 
Ananassorbeteilla, jotka maistuvat erinomaisesti vaikka jäl-
kiruokina.

Lasten suosikeiksi päätyi kaksi ma-
kua, pojat pitivät eniten suklaasta, 
tytöt mintusta. Pelkän värin perus-
teella ykköseksi arvioitiin smurffi, 
joka myös maultaan oli jokaisella 
kakkosena. Martan mielestä mint-
tu oli houkuttelevin sekä värin et-
tä maun puolesta, mutta punajuuri 
oli oudon makuista. Vahvasti samaa 
mieltä oli Rasmus, joka sai lempi-
maustaan suklaaviikset. Aada puo-
lestaan piti punajuurijäätelöstä, jota 
Aatu ei halunnut maistaa ollenkaan. 
Kaikkien mielestä jäätelöt olivat niin 
hyviä, että niitä voisi syödä joka päi-
vä aamupalaksi, iltapalaksi ja ruo-
aksi. Makuja on tarjolla niin paljon, 
että pelkällä jäätelöllä voisi lasten 
mielestä elää.

Tampereen Jäätelötehdas Oy 
Automiehenkatu 2 ● 33840 Tampere ● Puhelin 0400 771 729 Voimassa 31.8.2016 asti
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Peltolammin jäällä kilpailtiin maaliskuussa 
alueen pilkkimestaruudesta. Säät suosivat ja 
kevätjäät onneksi kestivät. Kalaa lammesta 
nostettiin kisan aikana kaikkiaan yli viisi kiloa.

Pilkkikisaan oli ennakolta ilmoittautunut yli 20 kilpailijaa ja 
kisapäivänä, lauantaina 19.3. jäälle reippaili sama tai suurem-
pikin määrä kalannarraajia. Lisäksi mukana oli kannustajia ja 
katsojia sekä tietysti tarkkasilmäistä toimitsijajoukkoa, joka 
valvoi, että säännöt olivat selvillä ja ”kauppahallikamaa” ei 
livahtanut saaliiden joukkoon.
 
Miesten sarjan voitti Timo Haapakoski 1,093 kg yh-
teissaaliillaan. Toiseksi sijoittui Markku (Lu-
ru) Lahtinen 1,016 kg saaliilla. Hän nosti myös 
kilpailun suurimman kalan, 420 g painaneen lahnan. 
Kolmannen sijan vei Antti Kärki 664 g saaliilla.
 
Naisten sarjan voitti viime vuoden tapaan Marika Kauppi. Hänen 
voittosaaliinsa oli 167 g. Kisa naisten sarjassa oli äärimmäisen 
tiukka, sillä toiseksi tulleen Maaret (Martta) Pääkkösen saa- Pääkkösen saa-n saa-
lis (166 g) jäi ainoastaan gramman päähän voittotulokses-
ta. Kolmanneksi sijoittui Lea Miettinen 103g saaliillaan. 

Saaliit punnittiin paikan päällä rannalla ja parhaat kalamiehet 
ja –naiset palkittiin Peltsun Saluunassa. Jäät onneksi kestivät 
koko päivän, vaikka varoitusköysiä oli jo paljolti rannan lä-
heisyydessä. Lisäksi saimme vähän aurinkoa nenän päähän 
kevättä odotellessa. Palataan vuoden päästä näissä merkein.

ONNEA VOITTAJILLE JA KAIKILLE KISAAN 
OSALLISTUNEILLE!

Peltsun perinteiset pilkkikisat 
keräsivät jäälle taas innokasta 
pilkkiväkeä

Teksti ja kuvat: Raili Viipuri

Voittopystit pokkasivat Marika Kauppi ja Timo Haapakoski.

Kevätaurinko helli pilkkijöitä ja 
kisayleisöä.

Päivän isoimman kalan, 420 
g painaneen lahnan, nappasi 
Markku (Luru) Lahtinen.
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Peltolammin viljelypalstat ovat kooltaan 
yhden aarin, eli n. 5m x 20m. 

Kauden viljelymaksu on 20€ ja se makse-
taan 15.5. mennessä Peltolammiseuran tilil-
le: Nordea 215420-82293.

Laitan sähköpostin kaikille jotka ovat sähköpostiosoitteensa 
ilmoittaneet, ruksaa palstasi ja maksa palsta yllä olevan mu-palsta yllä olevan mu-
kaisesti. Näin viime vuoden viljelijät voivat varmistaa saman 
palstan kuten ennenkin. Ilmoita myös mikäli et tänä vuonna 
viljele, jotta saan antaa palstan seuraavalle multapeukalolle.

Palstakartta ja varauslista löytyvät myös palsta-alu-
een ilmoitustaululta, josta löytyvät myös kaikki ke-
vättiedotteet sekä varauslista, jonka päivitän tilanteen 
mukaan. Jos siinä on oikaistavaa, ilmoita minulle heti. 

Lisäksi laitan kaikille viljelijöille tiedon sähköpostilla (mikä-
li olet ilmoittanut sen minulle) sekä palstan ilmoitustaululle, 
milloin maa jyrsitään ja milloin palstalle voi mennä. Aiem-
min sinne ei saa mennä, koska siellä tehdään kevättyöt kun-
nolla. Aina voi soittaa Railille, jos on epävarmaa.

Iloinen ilmoitus teille kaikille, löysimme viimein 
Pirkkalasta uuden traktorimiehen, joten saamme pel-traktorimiehen, joten saamme pel-
lon viljelykuntoon ajoissa. Pyrimme siihen äitienpäi-
vän aikoihin tai heti kun vain maan kunto sen sallii. 
KIITOS Lempäälään Yrjö Haatajalle, joka hoiti maahommat 
monet vuodet.

Palstavaraukset ym.  
Raili Viipuri puh. 045-670 5701 / raivii@sci.fi
Palstan käytännönasiat  
Erkki Kosonen puh. 040-827 4450 / 
ekisonen@wippies.fi

Viljelyterveisin,
Raili Viipuri

Kevät kurkkii jo nurkan takana ja 
Peltolammin viljelypalstat odottavat 
taas innokkaita viherpeukaloitaan!

Mukana 14.5.
kevättapahtumassa
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Sinun oma palvelevin lähikauppasi

palvelemme: ARK 7-22, 
LA 8-22, SU 10-22

Perjantaina 6.5. kaupalla tapahtuu:
Pullakahvit 

tarjolla 
klo 10-17

Pihamyynnissä 

1000
erä

Kaupan päälle pinkki jättikassi
(Tarjous voimassa niin kauan kun kasseja riittää)

Uutuustuote
maistiaisia!

Salaattibaarimme vaihtuvista valikoimista 
Salaattipassilla joka kymmenes  annos veloituksetta! 

Lapsille Pingviini 
Eskimopuikko 

veloituksetta (200kpl:n erä)


Voimassa:_____________asti31.5.2016

2 kpl249

Fazer
OMAR JA 
BERLIININMUNKKI

Pirkka
VOICROISSANT 
50g 1955 kpl

Pirkka
RANSKALAINEN 
PATONKI 
230g

Meillä paistetaan joka päivä aamusta iltaan!

Toukokuu on arvontakuu! 
Osallistu ja voita! 

Joka maanantai arvotaan kolme 
tuotepalkintoa esim. Daim jättilevy

-10%

079
kpl

TÄLLÄ KUPONGILLA
YLI 20€:N OSTOKSISTA  ALENNUS
Etu ei koske K-Plussa-tarjouksia, 
äidinmaidonkorvikkeita, tupakka-, 
alkoholi-, nikotiinikorvaus-, tai 
panttituotteita. Alennusta ei voi 
yhdistää muihin alennuksiin. 

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


