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Tänä keväänä toteutamme viime vuonna suuren 

suosion saaneen Peltsun kevät! –tapahtuman lauan-

taina 6.5. klo 11–14. Tällä kertaa tapahtumapaikkana 

on Peipontupa ja sen lähiympäristö. Olemme taas 

saaneet paikalle monipuolisen kattauksen osallistujia. 

Tarkempia tietoja löytyy viereisen sivun ilmoituksesta. 

Kannattaa myös tarkistaa Peltsun kevät! –tapahtuma-

sivu osoitteesta facebook.com/peltolammi.tampere. 

Sieltä löytyy muun muassa tarkemmat osallistujien 

esittelyt.

Lisäksi lehdestä löytyy tuttuun tyyliin 

juttujen yhteydestä näitä merkkejä. 

Se tarkoittaa, että kyseinen taho on 

mukana kevättapahtumassa. 

Keskiviikkona 10.5. klo 18 on puolestaan luvassa vil-

livihanneskävely Peltolammin maastossa. Sen aikana 

keruutuotetarkastaja Venla Törmä opettaa yleisimpien 

villiyrttien tunnistamista ja käyttöä. Maitohorsma 

kuulemma maistuu parsalle, nam.

Alueellemme on taas saapunut uusia toimijoita. 

Toivotamme heidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi. 

Esimerkiksi Saluunan uudesta omistajasta, Esperi 

Hoivakoti Daaliasta sekä Likioma ja Taide kylässä –

projekteista voit lukea lisää tästä lehdestä. 

Lakalaivaan rakennettavasta Peltolammin hyvinvoin-

tikeskuksesta tehtiin päätös viime vuoden loppupuo-

lella. Nyt on menossa suunnitteluvaihe ja odottelem-

me tietoja sen edistymisestä. Se tulee olemaan suurin 

uudistus alueella vuosikymmeniin, siksi katsoimme 

tärkeäksi pitää asiaa esillä myös lehdessä. Päätimme 

aloittaa juttusarjan, jossa esittelemme olemassa 

olevia hyvinvointikeskuksia. Löytyisikö niistä ideoita 

myös Peltolammille? 

Tällä hetkellä Tampereella toimivat keskukset jo Lie-

lahdessa ja Koilliskeskuksessa. Tesomalle puolestaan 

valmistuu keskus alkuvuodesta 2018 ja Hervantaan 

on tulossa verkostomallinen hyvinvointikeskus, jossa 

palvelut saa entisistä paikoista, mutta toimijoiden 

välistä yhteistyötä lisätään. Kannustan myös teitä, 

rakkaat lukijat, vierailemaan hyvinvointikeskuksissa ja 

tutustumaan niiden palveluihin.

Muistakaa myös jokakeväiset siisteystalkoot. Muu 

kaupunki talkoilee lauantaina, mutta me Peltsulla jo 

perjantaina 5.5. klo 16–20. Näin voimme hyvillä mielin 

juhlia seuraavana päivänä kevättapahtumassa.

Toivottavasti nähdään Peltsun keväässä!

	 	 Satu	Laine

	 	 Päätoimittajanne

Peltolammilla  
tapahtuu taas  
 – tule mukaan!

KEVÄT-TAPAHTU-MASSA

Mukana



Peltolammi   huhtikuu 2017 3



Peltolammi     huhtikuu 20174

Päätoimittaja:  Satu Laine 
Toimitus:  Tuija Virtanen, Johanna Mäki,  
 Mirka Sillanpää, Pilvi Ikonen,  
 Mari Pajala ja Ari Nieminen
Taitto: Minnaliisa Tasanen 
Ilmoitusmyynti:  Mari Pajala ja Satu Laine 
Paino:  Kirjapaino 
 Offset Ulonen Oy 
Painos/jakelu:  2 900 kpl, Peltolammi, 
 Multisilta, Palokallio ja  
 Lakalaiva
Kannen kuva:  Satu Laine

Ilmoitushinnat 2017: 
1/16 sivu 60 €  1/2 sivu 288 €
1/8 sivu 108 €  1/1 sivu 480 €
1/4 sivu 180 € 

Hinnat sisältävät nelivärilisän (hi

Lehden sähköinen versio luettavissa:
issuu.com/peltolammilehti
    
Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa.  
Juttuideat sekä materiaalit lehteen tulisi  
lähettää 30.9.2017 mennessä osoitteeseen 
satu.j.laine@gmail.com. 

Peltolammin ajankohtaiset  
tiedotteet ja tapahtumat löydät 

www.facebook.com/peltolammi.tampere

Johtokunnan  
jäsenet  
vuonna 2017:

on Peltolammiseuran  
toimittama tiedotuslehti

Peltolammi

Peltolammiseura toivottaa  
kaikille alueen asukkaille  
tapahtumarikasta kevättä!

07

09

3

Pitopalvelu ja 
    Lounaskahvila

p. 050 527 1438
Lakalaivankatu 1  
Delta Auto, 2. krs

Lounas arkisin 11-13.30

in
fo

@
pa

da
tja

pi
do

t.fi

w
w

w
.p

ad
at

ja
pi

do
t.fi

www.ulonen.com

Painon tunnet laadusta

Taloudenhoitaja: 

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

Satu Laine
040 593 3470
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Viljelypalstat:
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Mari Pajala 
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Ari Nieminen 

Johanna Kakko
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Ilkka Sorri
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Pirjo Vainio
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Teksti	ja	kuva:	Satu	Laine
 

n Lampaiden tarkka saapumisajankohta 
riippuu säistä ja laitumen kunnosta, mutta 
todennäköinen ajankohta on toukokuun 
puoliväli. Lampailla pitää olla riittävästi syö-
tävää ennen kuin ne voidaan tuoda ”kesä-
töihin” niitylle. 

Lampaat ovat laiduntaneet Peltolam-

Lampaat  
saapuvat 
taas 
Rukka- 
mäkeen

milla jo vuodesta 2013 ja saapuvat jo kol-
matta kertaa Ylätalon luomutilalta Hämeen-
kyröstä. Tilalla kasvatetaan suomalaisia 
alkuperäisrotujen lampaita, suomenlampai-
ta, kainuunharmaita ja ahvenanmaanlam-
paita, joista osa tulee kesäksi laiduntamaan 
maisemanhoitotehtäviin Rukkamäkeen.

Viime kesänä kaikkien tamperelaisten 
sydämet sulatti niityllä syntyneet yllätyska-

Viime	vuoden	lammaskesän	koho-
kohta	olivat	laitumelle	syntyneet	
karitsat.

ritsat. Nähtäväksi jää, yllättävätkö lampaat 
meidät myös tänä kesänä. Lampaat viipyvät 
Peltolammilla todennäköisesti syyskuun 
puolelle asti, keleistä ja laitumen kunnosta 
riippuen.

Peltolammin viljelypalstat ovat 
kooltaan yhden aarin, eli n. 5m  
x 20m. 

Kauden viljelymaksu on 20€ ja 
se maksetaan 15.5. mennessä 
Peltolammiseuran tilille:  
Nordea FI05 2154 2000 0822 93.

n Tampereen kaupungin liikuntayksikkö 
ja liikuntaluotsit tarjoavat tänäkin kesä-
nä ohjattua ulkokuntosalitoimintaa Pel-
tolammin uimarannan kuntosalilaitteilla.

Kesällä  
jumpataan  
taas 
uimarannan  
kuntosali-
laitteilla

torstaisin klo 10-11
ajalla 8.6. – 24.8.2017

Peltolammin uimarannan  
kuntosalilaitteilla

Toiminta on tarkoitettu kaiken  
ikäisille ja se on maksutonta. 

Edellisen vuoden viljelijät voivat lunas-
taa vanhat palstansa, jos ilmoittautuvat en-
sitilassa ja maksavat palstamaksun eräpäi-
vään mennessä. Muussa tapauksessa palstat 
luovutetaan muille halukkaille viljelijöille.

Palstakartta ja varauslista löytyvät pals-
ta-alueen ilmoitusmökistä. Palstan ja sähkö-
postilistan kautta ilmoitan myös kun maa on 
jyrsitty ja palstat ovat viljelijöiden käytettä-
vissä, joten olethan muistanut ilmoittaa mi-
nulle sähköpostiosoitteesi. Palstoille ei saa 
mennä ennen jyrsimistä.
Palstavaraukset ym. Raili Viipuri  
puh. 045-670 5701 / raivii@sci.fi

	 	 Viljelyterveisin,
	 	 Raili	Viipuri

Kevät kurkkii  
jo nurkan  
takana ja  
Peltolammin  
viljelypalstat 
odottavat  
taas innokkaita 
viherpeuka- 
loitaan. 
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Teksti	ja	kuva:	Tuija	Virtanen

Kun seuraavan kerran lähdet 
ulkoilemaan, ota taskuun pape-
ripussi. Kevään ensimmäiset vil-
livihannekset ovat jo nousseet 
maasta ja odottavat poimijaa. 

Jos tietämys villivihannek-
sista ei riitä, tule mukaan opas-
tetulle kävelylle, jonka aikana 
opit tärkeimmät syötävät kasvit. 
Sen jälkeen katsot kotikulmien 
pientareita uusin silmin.
Peltolammiseura järjestää villivihannes-
kävelyn keskiviikkona 10.5. iltakuudelta. 
Oppaana kävelyllä on Venla Törmä, joka jo 
vuosien ajan on opastanut kiinnostuneita 
kaupunkilaisia tunnistamaan syötäviä kas-
veja omilla kotikulmilla. 

Keruutuotetarkastajan erikoisammat-
titutkinnon suorittanut Törmä kertoo, että 
kevät on paras aika villivihanneskävelylle. 
Vuohenputki puskee esiin ensimmäisenä 
lumien sulettua, nokkosen ja maitohors-
mankin hennot versot työntyvät maan läm-
mettyä kohti aurinkoa.

Keväällä villivihannesten maut ovat 
miedompia kuin keskikesällä, joten niitä us-
kaltaa maistella, vaikka muuten aristelisikin 
uusia makuja. 

Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan 
kävelylle, sillä Törmä on luvannut opastaa 
peltsulaisia kädestä pitäen villivihannesten 
kiehtovaan maailmaan. Kävely sopii erin-
omaisesti niille, jotka eivät erota vuohen-
putkea koiranputkesta sekä niille, jotka jo 
osaavat metsän kaikki kasvit nimeltä. Nimit-
täin aina on uutta tietoa tarjolla ja Törmä lu-
paa paljastaa myös maistuvia ruokaohjeita. 

Nokkonen pinaattia  
korvaamaan,  
ketunleipiä salaattiin

Yleisimmät villivihannekset ovat voi-
kukka, maitohorsma, vuohenputki ja nok-
konen. Kaikkia voi syödä huoletta, kunhan 
ei nouki niitä teiden läheisyydestä eikä teol-
lisuusalueilta. 

Törmä itse käyttää villivihanneksia ruo-

anlaitossa paljonkin, ei pelkästään maus-
teena vaan myös pääruoka-aineksina. Hän 
kuivattaa talveksi viherjauheita, joita sekoit-
taa keittoihin, kastikkeisiin ja muhennoksiin. 
Parasta on tietenkin käyttää villivihannekset 
tuoreina. 

Törmä ehdottaa, että villivihanneksia 
voi lisätä ruokavalioon hiljalleen totutellen, 
aluksi makua antamaan. Salaatin joukkoon 
voi noukkia vuohenputkea, ketunleipiä tai 
sileälaitaisia voikukan lehtiä, kunhan jättää 
pois lehden keskellä kulkevan, karvaan ma-

kuisen lehtiruodin. 
Nokkonen sopii erinomaisesti pinaatin 

korvaajaksi. Nokkosta voi lisätä lettutaiki-
naan tai mausteeksi oikeastaan mihin ta-
hansa ruokaan. 

– Nokkonen on tosi hyvän makuinen ja 
monipuolisesti käytettävä. Se on ravintoar-
voltaan erinomainen, Törmä kertoo. 

– Voikukkaa ehkä turhaan karsastetaan, 
Törmä miettii. Nimittäin voikukka ei aina ole 
kitkerä, vaan pikemminkin mieto. 

–Voikukkaa kannattaa maistella, sillä 

Villivihannekset     
    talteen myös  
Peltolammilla

Venla	Törmä	opastaa	peltolammilaisia	villivihannesten	kiehtovaan	maailmaan	
keskiviikkona	10.5.	Tule	mukaan	Peltolammin	rannan	ulkokuntoilupisteeseen	kello	
18.	Lähdetään	siitä	yhdessä	opastavalle	kierrokselle.

KEVÄT-TAPAHTU-MASSA

Mukana
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sitä löytyy luonnosta noin 500 lajia. Voiku-
kasta voi käyttää kukat, lehdet ja juuret. 

Myös vuohenputki on runsaskasvuinen 
ja sitä on helppo ja nopea kerätä tuoreina 
syötäväksi ja kuivattavaksi. Törmä suositte-
lee vuohenputkea keittoihin, piirakoihin tai 
muhennoksiin.

Maitohorsma on parhaimmillaan nuori-
na versoina parsan tapaan käytettynä. Hie-
man voisulaa päälle ja herkku on valmis. 

Makuaistia totuttamalla villivihannes-
ten käyttöä voi lisätä ja repertuaaria kasvat-
taa. Innokkaimmat tietenkin syövät kesän 
ajan tuoreita villivihanneksia ja talvella kui-
vattuja tai muuten säilöttyjä. 

Villivihannesten käyttö ei suinkaan ole 
uusi asia, vaan oikeastaan hyvinkin vanha, 
mutta unohtunut tapa käyttää luonnon 
antimia höydyksi. Kasveja on kerätty ravin-
noksi iät ja ajat, nyt pyörä on ikään kuin kek-
sitty uudelleen. Törmä otaksuu unohduksen 
syyksi sen, että villivihannesten hyötykäyt-
töä pidettiin jossain vaiheessa köyhyyden, 
pulan ja puutteen merkkinä. Mieluummin 
ostettiin vihannekset kaupasta ja tällä taval-
la nostettiin omaa sosiaalista statusta. 

Tänä päivänä on toisin. Ihmiset halua-
vat tietää mistä ruoka tulee, millaista se on 
ravintoarvoiltaan ja muutenkin kiinnostus 
ruokaa kohtaan on kasvanut. Villivihannek-
sia ei enää mielletä rikkaruohoiksi vaan ra-
vintorikkaiksi ruoan raaka-aineiksi.

– Villivihannesbuumin suurin hypetys 
on ehkä laantunut, mutta nähdäkseni niis-
tä ollaan jatkuvasti kiinnostuneita, Törmä 
sanoo.

 Entä mistä johtuu, että kasvien tunte-
mus on retuperällä? Tunnistavatko nykyajan 
peruskoululaiset nokkosen?

Törmä vastaa, että kasvien tunnista-
misessa on nähtävissä selvää parannusta, 
mutta pelkkä kasvien tunteminen ei riitä. 
Sen lisäksi että koululaisille opetetaan kas-
veja, myös kaupunkisuunnittelussa olisi pa-
rantamisen varaa. Törmä näkisi mielellään 
kaupungeissa nykyistä enemmän paikkoja, 
joista asukkaat voisivat kerätä villivihannek-
sia syötäväksi. 

– Kaupunkiviljely on kovassa huudos-
sa maailmalla. Se, mikä monen silmissä on 
joutomaata, saattaa tarkemmin tarkasteltu-
na olla täynnä terveellistä syötävää, opastaa 
Törmä. 

– Kaupungeissa voitaisiin lisätä ja säi-
lyttää puistoja, metsiä ja maa-alueita, jotka 
soveltuvat villivihannesten keräyspaikoiksi.

Törmä nostaa esille myös luonnon-
mukaisten alueiden merkityksen ihmisen 
henkiselle hyvinvoinnille. Hän sanoo, että 
villivihannesten keruun voi yhdistää luonto-
retkeilyyn koko perheen voimin. Tai siitä voi 
tehdä oman rauhallisen mietiskelyhetken.

Täysi kori – tyhjä mieli!

Nokkossipsit
l Irrottele nokkosenlehdet varsista 

(varsinkin paksut varret pois, jää-
vät pehmeiksi) ja laita uunipellille 
leivinpaperin päälle ohut kerros 
(ei päällekäin).

l  Voitele öljyllä (pullasuti tms. apu-
na tai suojakäsineet kädessä hiero 
öljy lehtiin).

l  Ripottele hieman suolaa päälle 
(muutakin maustetta voi kokeilla, 
esimerkiksi chiliä).

l Laita noin 200 asteiseen uuniin 
noin 3 - 5 minuutiksi. Valvo tark-
kaan, sillä lehdet palavat helposti!

Voikukkamehu
voikukan	kukkia
pari	viipaletta	sitruunaa
vettä	
(sokeria)

Voikukan kukat ja viipaloitu sitruuna 
laitetaan astiaan. Kiehautettu vesi 
kaadetaan päälle ja annetaan hautua 
yön yli (noin puoli vuorokautta). Siivi-
löi ja lisää halutessasi sokeria oman 
maun mukaan.

Lisätietoa villivihanneksista Peltolammin kirjastosta
Innostuitko villivihanneksista ja haluaisit perehtyä asiaan vielä lisää? 

Käy Peltsun kirjastossa,
sieltä löydät lisätietoa villivihanneksista, reseptejä ja 

ohjeita lääkinnälliseen käyttöön.

Opi tunnistamaan oman  
asuinalueesi villivihannekset

Tule mukaan opastetulle kävelylle Peltolammille!
Venla Törmä kertoo villivihanneksista ja antaa 
vinkkejä tunnistamiseen sekä käyttöön.

Kokoonnumme Peltolammin rannan ulkokunto-
laitteiden luona ke 10.5. klo 18.

Sään mukainen varustus. Ota halutessasi  
mukaan hanskat ja kori tai paperipussi,  
johon keräät syötäviä villivihanneksia.

Maksuton. Tervetuloa koko perhe!

Toivomme ennakkoilmoittautumista:  
peltolammi@gmail.com

Villivihanneskävely ke 10.5. klo 18
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”Saammeko tulla kylään?” Näin 
kysyivät Taide kylässä -hankkeen 
yhteisötanssitaiteilija Marjo Hä-
mäläinen ja sellisti Elina Honko-

Teksti:	Mirka	Sillanpää			
Kuva:	Noona	Nenonen

nen Peltolammin ja Multisillan 
kotipalvelun asiakkailta. 
Taide kylässä -hanke on Sisä-
Suomen tanssin aluekeskuksen 

ja Tampereen kaupungin yhtei-
nen hanke. Sen tavoitteena on 
vähentää ikääntyneiden yksi-
näisyyttä luomalla kotipalvelun 
asiakkaille sosiaalisia suhteita ja 
verkostoja taiteen, taiteilijoiden 
ja kotihoidon henkilökunnan 
tukemana.
Taidevierailuita on tehty parissakymme-
nessä kodissa. Hankkeeseen valikoitui kym-
menkunta asiakasta joiden luona taiteilijat 
vierailevat viikoittain yhdessä kotihoidon 
työntekijän kanssa, tuoden musiikkia ja lii-
kettä vanhusten elämään. Nämä vierailut 
ovat kuitenkin vain hankkeen ensimmäinen 
vaihe. Tavoitteena on luoda hankkeeseen 
osallistuville vertaistukiverkosto esimerkiksi 
ystävä- ja luotsitoiminnan avulla, ja lopulta 
ohjata heidät mukaan yhteisölliseen toimin-
taan, joka voi olla esimerkiksi korttelikerho-
ja, palvelukeskus- tai kerhotoimintaa.

Hanke alkoi vuoden 2016 marraskuus-
sa ja kestää kesäkuun loppuun.  Sen osana 
Marjo ja Elina ovat järjestäneet myös kaikille 
avoimia toimintatuokioita korttelikerho Pei-
pontuvalla. Kevään viimeinen taidetuokio 
pidetään Peipontuvalla tiistaina 30.5. klo 12.

Taide	kylässä	–hankkeen	sellisti	Elina	
Honkosen	(vas.)	ja	yhteisötanssitaiteilija	
Marjo	Hämäläisen	missiona	on	vähen-
tää	alueen	ikäihmisten	yksinäisyyttä.

Teksti:	Mirka	Sillanpää		/		Kuva:	Satu	Laine

Jos etsii uusia ystäviä Peltolam-
milta, on huonompiakin paikko-
ja aloittaa kuin seurakuntatalolla 
parillisten viikkojen maanantai-
sin kokoontuva naistenkerho.  
Seurakunnan naistenkerho perustettiin 
Peltolammilla jo vuonna 1969. Alun perin 
se toimi äitikerhona pienten lasten äitien 
virkistämiseksi.  Kerho onkin yksi harvoista 
naistenkerhoista Tampereella, joka kokoon-
tuu yhä aktiivisesti.  Kokoontumisia on syys-
kuusta toukokuuhun joka toinen maanantai 

parillisilla viikoilla Peltolammin seurakunta-
talon alakerrassa klo 18.00. Kevään päättä-
jäiskahvit juodaan 15.5. ja syksyn toiminta 
käynnistyy 18.9. 

Jokaisen kokoontumisen alussa ja lo-
pussa  lauletaan virsi, mutta muuten ohjel-
ma vaihtuu joka viikko.  Naistenkerhossa on 
muun muassa käynyt vierailevia puhujia, 
keskusteltu ajankohtaisista aiheista, askar-
reltu sekä vierailtu eri kohteissa. Kerhossa 
on myös pidetty teenmaistajaiset ja käyty 
Mäntässä. Ensi syksylle on suunnitteilla retki 
Laukon kartanoon. 

Naistenkerhossa luodut ystävyyssuh-
teet ovat olleet pitkäikäisiä - kerhossa on jä-

seniä, jotka ovat olleet mukana toiminnassa 
jo kerhon alkumetreiltä 60-luvulta.  Kerhon 
vetäjänä on toiminut Eija Vesola vuodesta 
2010. Jäseniä on nykyään hieman yli 20, jois-
ta useimmat ovat eläkeikäisiä. Uudet jäsenet 
ovat enemmän kuin tervetulleita mukaan 
kerhon toimintaan.

Naistenkerhon	iloiset	leidit	kokoontuvat	Pel-
tolammin	srk-keskuksen	alakerrassa.	Takana	
keskellä	seisomassa	kerhon	vetäjä	Eija	Vesola.

Naisten- 
kerhossa 
raikaa nauru,  
eivätkä pu-
heenaiheet 
lopu kesken

Kiinnostuitko?
Lisätietoja	naistenkerhosta	antaa	kerhon	
vetäjä	Eija	Vesola,	puh.		
050-	3702	091	/	eija.vesola@gmail.com	

KEVÄT-TAPAHTU-MASSA

Mukana

Taiteilijat taiste- 
levat ikäihmisten 
syrjäytymistä 
vastaan
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Multisillan ja Peltolammin ikäih-
misille avautui uusia kohtaamis-
paikkoja, kun Likioma-projekti 
aloitti toimintansa alueella vuo-
den alusta. 

– Aloitimme tammikuussa 
keräämällä tietoa toiminnan 
tarpeesta. Nyt kerhoja on kuusi.  
Uusia perustetaan sitä mukaan 
kun löytyy innokkaita osallistu-
jia, Likioman projektipäällikkö 
Arja Anttila toteaa. 
Toiminta suunnitellaan yhdessä asukkaiden 
kanssa. 

– Voimme lähteä vaikka luontoon no-
kipannukahveita keittelemään, ehdottaa 
projektityöntekijä Jyri Blomqvist. 

Tällä hetkellä kerhoissa esimerkiksi 
tuolijumpataan, tehdään käsitöitä, kokoon-
nutaan lukupiirin merkeissä tai vain kahvi-
tellaan. 

Likioma tekee tiivistä yhteis-
työtä VTS-kotien kanssa
– Saimme talojen kerhotiloja käyttöömme 
alueella. Lisäksi toimitilat projektille vuok-
rattiin Multisillasta.  Korttelikerhoihin ovat 

tervetulleita myös muut kuin VTS-kotien 
asukkaat. Käytämme myös muita keskeisel-
lä paikalla olevia tiloja, kuten Peipontupaa 
Peltolammilla. 

Vaikka Likioman toiminta on suunnattu 
ikäihmisille, niin ketään ei käännytetä pois. 
Kerhoihin ovat tervetulleita sekä ikäihmiset 
että heidän kanssaan viihtyvät. 

Jos olet harkinnut vapaaehtoistoimin-
taan ryhtymistä, niin olet lämpimästi terve-
tullut vapaaehtoiseksi Likioman kortteliker-
hotoimintaan. 

– Räätälöimme sinulle sopivan tehtävän 
sekä koulutamme ja tuemme sinua siinä, lu-
paa Arja. Härmälän alueella vastaavaan toi-
mintaan osallistuneet asukkaat ovat olleet 
erittäin tyytyväisiä. Korttelikerhotoiminnan 
on todettu lisäävän osallistujien vuorovai-
kutusta asumisyhteisön kanssa ja edistävän 
hyvinvointia mielekkään tekemisen avulla.

Tampereen	 Kaupunkilähetys	 ry:n	 Liki-
oma-projekti	 on	 osa	 valtakunnallista	 Eloisa	
ikä	 -ohjelmaa,	 jota	 rahoittaa	 STEA	 ja	 koor-
dinoi	 Vanhustyön	 keskusliitto.	 Eloisa	 ikä	 luo	
edellytyksiä	ikäihmisten	hyvälle	arjelle.

Jos	jäit	miettimään	jotain,	niin	ota	yhteyttä:

Arja Anttila
gsm 0400 172 528
arja.anttila@likioma.fi
Multiojankatu 4 A 15, 33850 Tampere

Liisalla	ja	Leilalla	on	hymy	herkässä	sukkakutimien	
parissa	Likioman	korttelikerhossa		
Runo ja käsityö – Suomi 100 vuotta.

Korttelikerhoja 
perustettu   
Multisiltaan ja  
Peltolammille
Teksti	ja	kuva:	Arja	Anttila

Teksti:	Johanna	Mäki

n Peipontuvalla kevätkuukausina ko-
koontuneessa Likioma-projektin Neu-
lekahvilassa oli aluksi hiljaista. Harva 
uskalsi avata Peipontuvan ovea, vaik-
ka tilaisuudet olivat kaikille avoimia 
ja kahvitkin tarjottiin. Ehkä tieto käsi-
työtapaamisista ei ollut vielä tavoitta-
nut kaikkia alueen kädentaitajia. Siksi 
erään tapaamisen jälkeen heräsi ajatus 
haastaa lähialueen asukkaita yhteiseen 
projektiin: tehdään yhdessä sata viiriä 
satavuotiaalle Suomelle!

Valmiit viirit tulevat koristamaan 
lauantaina 6.5. Peltsun Kevät! –tapah-
tumaa. Tämän lehden ilmestyessä on 
siis vielä noin viikko aikaa osallistua 
haasteeseen. Tiistaina 2.5. klo 16.15-
18.00 viirit kootaan yhteen viirinau-
hoiksi Peipontuvan Neulekahvilassa.

Mukaan haasteeseen toivotaan 
kaiken ikäisiä ihmisiä, ja toteutustavan 
saa kukin osallistuja valita taitojensa 
ja mieltymystensä mukaan. Viirin voi 
esimerkiksi neuloa, virkata, ommella, 
piirtää, maalata tai vaikkapa askarrella 
kartongista tai huovasta. Valinnan hel-
pottamiseksi joukko neulekahvilalaisia 
kokosi maaliskuussa valmiita ideoita ja 
malleja muiden käytettäväksi. 

Jotta viireistä saataisiin yhtenäi-
siä, on niille määritelty suosituskoko. 
Kolmion muotoisten viirien kanta tulisi 
olla n. 21 cm, korkeus n. 30 cm ja kyljet 
n. 31 cm pitkiä. Kaavan saa esimerkiksi 
A4-arkista siten, että arkin lyhyt sivu toi-
mii kolmion kantana.

Päästä luovuus valloilleen  
ja osallistu! 
Valmiit	 viirit	 voit	 tuoda	 2.5.	 mennessä	
Peipontuvalle	 neulekahvilan	 aukiolo-
aikana	 tai	 arkisin	 klo	 9-15	 osoitteeseen	
Multiojankatu	4	A	15.	Liitä	työhösi	pahvi-
lappu	(noin	10	x	10	cm),	jossa	lukee	kuka	
viirin	on	tehnyt	ja	mitä	se	kuvaa	tai	mistä	
se	kertoo.

Viiriprojektia	voit	seurata	myös	Pel-
tolammin	Facebook-sivulta:	
facebook.com/peltolammi.tampere

KEVÄT-TAPAHTU-MASSA

Mukana

Viirittääkö?  
Likioman  
neulekahvila  
haastaa mukaan 
tekemään viirejä 
100-vuotiaalle  
Suomelle
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Teksti:	Minttu	Ruotsalainen	ja	Jyri	Ylikoski,	
Nuoriso-ohjaajat,	Multisillan	nuorisokeskus-
Kuva:	Minttu	Ruotsalainen	

Multisillan nuorisokeskus eli 
”Multsun klubi” muutti tammi-
kuun lopussa uusiin tiloihin, 
osoitteeseen Multisillankatu 2. 
Nykyiset tilat sijaitsevat Multisil-
lan keskeisellä paikalla, samassa 
rakennuksessa K-marketin kanssa. 
Multisillan nuorisokeskus on Tampereen 
kaupungin nuorisopalveluiden järjestämää 

toimintaa ja tarjoaa viikoittain ohjelmaa 
9-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. 

Ramona Manninen, 15, on käynyt 
Multsun klubilla jo neljänneltä luokalta asti. 
Mikä uusissa tiloissa on erilaista verrattuna 
vanhaan?

–Avara tila, jossa näkee hyvin kaikki pai-
kallaolijat.

Veera Honkaluoma, 15, on käynyt 
Multsun klubilla nyt vuoden ajan.

–Klubilla on mukavaa ja paljon tekemis-
tä. Voi jutella ohjaajille, pelata korttia, kattoo 
telkkaria tai leffaa tai pelata vaikka biljardia.

Aukioloajat 
9-12-vuotiaat

ti-to klo 15.00-17.00

13-17-vuotiaat
ti-to klo 17.30-21.00 
pe klo 17.00-23.00
la klo 15.00-21.00  

Nuorisotilat tarjoavatkin nuorille paljon 
erilaista tekemistä. Klubilla mm. kokkaillaan, 
pelaillaan konsoli- ja lautapelejä ja tavataan 
kavereita. Lapset ja nuoret pääsevät itse vaikut-
tamaan nuorisotilan toimintaan ehdottamalla 
omia ideoitaan. Nuorisopalvelut järjestävät 
nuorten kanssa myös erilaisia retkiä ja alueel-
lisia tapahtumia. Noin kerran kuukaudessa 
nuorisotilalla järjestetään alakoululaisten dis-
co. Nuorisokeskuksen nuoret pääsevät toimi-
maan discoissa ja tapahtumissa apuohjaajina.

–Niissä discoissa on mukava tunnelma 
ja sellaista hyvää meininkiä, Veera sanoo.

Multsun	klubille	voi	tulla	
vain	hengailemaan.	Ku-
vassa	Veera	Honkaluo-
ma	(edessä)	ja	Ramona	
Manninen	(takana).

Teksti:	Kati	Kenttälä,	perhekummitoiminnan	
koordinaattori,	MLL:n	Hämeen	piiri

MLL:n Multisillan-Peltolammin paikallis-
yhdistyksen ensimmäistä toimintavuotta 
juhlittiin maaliskuussa. Toimintavuoteen 
mahtui monenmoista, esimerkiksi monta 
perhekahvilakertaa, perhekahvilan muut-
to ja kirpputoritapahtuma. Vuoden aikana 
toimintaa esiteltiin ja yhdistystä tehtiin 
tunnetuksi olemalla mukana alueen tapah-
tumissa.

Yhdistys haluaa jatkossakin järjestää 
mukavaa toimintaa paikallisten lapsiperhei-
den hyväksi. Kaikki ideat ja toiveet otetaan 
ilolla vastaan. Mikäli olet kiinnostunut vetä-
mään toimintaa tai tulemaan aktiivitoimi-
joiden joukkoon, ota yhteyttä – kuulemme 
mielellämme lisää! 

Alla olevista osoitteista saat ajankoh-

taista tietoa toiminnastamme ja voit myös 
ottaa yhteyttä. Ja jäseneksi voi liittyä aina ja 
kuka vaan!
www.facebook.com/ 
MLLmultisiltapeltolammi/

www.mll.fi/paikallisyhdistykset/ 
multisilta-peltolammi 
(Täällä	voit	liittyä	helpoiten	jäseneksi.)

Kaikille avoin perhekahvila toimii tors-
taisin klo 9.30-11.00 Multisillankatu 7 C-ra-
pun kerhotilassa (sisäänkäynti sisäpihalta). 
Voit tulla ja lähteä oman aikataulusi mu-
kaan. Lämpimästi tervetuloa!

Myös Perhekummitoiminta 
jatkuu alueella!
Perhekummitoiminta alkoi maaliskuussa 
2016 ensimmäisenä koko Pirkanmaalla Mul-

tisillan-Peltolammin alueella. Perhekumme-
ja ja perheitä on mukana jo yli 20.

Perhekummit ovat tavallisia, MLL:n 
Hämeen piirin kouluttamia ja ohjaamia va-
paaehtoisia aikuisia, jotka tulevat tavallis-
ten perheiden avuksi tavallisiin tilanteisiin, 
esimerkiksi jos perhe kokee yksinäisyyttä tai 
tukiverkko puuttuu. Perhe voi hakea perhe-
kummia itse. Perhekummin kanssa voi esi-
merkiksi käydä yhdessä kaupassa, puistossa 
tai olla, jutella ja kahvitella.

Lue lisää toiminnasta, hae perhekummia 
perheellesi tai tule itse perhekummiksi 
osoitteessa yhdessäeteenpäin.fi 

Voit	olla	myös	suoraan	yhteydessä	minuun!	

Kati Kenttälä, puh. 044 355 8329, 
kati.kenttala@mll.fi  

Tervehdys Mannerheimin  
Lastensuojeluliiton Multisillan-  
Peltolammin paikallisyhdis- 
tyksestä ja Hämeen piiristä!

KEVÄT-TAPAHTU-MASSA

Mukana

KEVÄT-TAPAHTU-MASSA

Mukana

Multsun klubi  

muutti 
uusiin 
tiloihin

(parilliset viikot)
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Teksti	ja	kuva:	Johanna	Mäki

Peltolammille valmistunut Esperi  
Hoivakoti Daalia on jo saanut  
ensimmäiset asukkaansa.
Esperi Hoivakoti Daaliassa Tilkonmäenkadulla vietettiin avoimien 
ovien päivää ensimmäisen kerran keskiviikkona 15.3.2017, vajaa 
vuosi siitä kun ensimmäiset valmistelut tontilla alkoivat. Kerrosta-
lojen välissä sijaitsevalle tontille Peltolammin liikekeskuksen vie-
reen rakennettiin ripeässä tahdissa nykyaikainen Esperi Care Oy:n 
hoivakoti. 

Aurinkoinen kevätpäivä houkutteli Daalian avoimien ovien 
päivään paikalle kymmenittäin uteliaita, joista suuri osa oli lähialu-
een asukkaita. Moni paikkaan tutustunut vaikutti olevan matkassa 
tositarkoituksella, sen verran vilkkaasti henkilökuntaa haastateltiin 
ja esitteet hupenivat. Ensimmäiset asukkaat muuttivat tiloihin 
huhtikuun alkupuolella.

Daaliassa on 30 asukaspaikkaa ympärivuorokautista hoivaa 
tarvitseville ikäihmisille. Kodissa asuu niin vakituisia asukkaita kuin 
myös lyhyempiä jaksoja hoivakodissa viettäviä ikäihmisiä. Raken-
nus on Esperi Caren hyväksi havaitsema mallitalo, eli samanlaisia 
hoivakoteja yhtiöllä on ympäri Suomea. 

Jokaisella asukkaalla on oma 20-neliöinen asunto wc- ja kyl-
pyhuonetiloineen. Lisäksi asukkailla on käytössään yhteinen oles-
kelutila sekä valoisa ja tilava sali, jossa sekä ruokaillaan että har-
rastetaan. Joka paikassa on huomioitu esteetön ja omatoiminen 
liikkuminen. Yhteistilojen kalusteet on myös valittu asiakkaiden 
tarpeita ajatellen.

Esteettömyydestä ja apuvälineiden runsaudesta huolimatta 
Daaliassa noudatetaan kinestetiikkaan pohjautuvaa voimavara-
lähtöistä toimintatapaa, kertoo Esperin Keskisen alueen myynti-
päällikkö Hannele Naumanen. Tavoitteena on rohkaista asukkaita 
omatoimisuuteen jokaisen asukkaan toimintakyvyn ja vireystilan 
mukaisesti. Tarkoitus ei siis ole tehdä kaikkea asukkaiden puolesta, 
vaan toimintatavalla pyritään ylläpitämään heidän toimintakyky-
ään tai aktivoimaan sitä uudelleen.  Esimerkiksi ruokailutilanteessa 
annosta ei tuoda valmiiksi pöytään, vaan asukas saa itse valita an-
noksensa ja kunnon salliessa myös kantaa sen pöytään.

Mikä Esperi Care,  
ja miksi juuri Peltolammille?
Esperi Care on kasvava hoiva-alan yritys, joka tarjoaa monipuo-

Uusi ikäihmisten koti
Esperi Hoivakoti Daalia Peltolammilla
Tarjoamme hyvää hoivaa, turvallista asumista ja mu- 
kavaa seuraa ikäihmisille. Tervetuloa tutustumaan 
Esperi Hoivakoti Daaliaan 26.4. klo 15-17 tai 10.5. 
klo 16-18, osoitteeseen Tilkonmäenkatu 2, Tampere.  
Lämpimästi tervetuloa vierailemaan viihtyisään ko-
tiimme ja kuulemaan lisää ikäihmisten asumispalvelu-
ista. Voit sopia myös ajan yksityisnäyttöön!

Lisätiedot, näytöt ja esitetilaukset:
Hannele Naumanen | 050 574 2389 | www.esperi.fi

Suit sait  
ja tip top  
– moderni  
hoivakoti  
nousi  
hetkessä

lisia asumispalveluita vanhuksille, mielenterveyskuntoutujille ja 
vammaisille ympäri Suomea. Asukaspaikkoja Esperin toimipisteissä 
on yhteensä noin 4700 ja yritys työllistää noin 4700 henkilöä. Sen 
omistavat brittiläinen sijoitusyhtiö ICG, eläkevakuutusyhtiö Etera 
sekä yhtiön toimiva johto. 

Yritys haluaa näkyä ympäri maakuntaa ja Tamperetta. Myynti-
päällikkö Naumasen mukaan uusi hoivakoti rakennettiin Peltolam-
mille kasvavan palvelutarpeen takia. Lähialueelta ei myöskään vielä 
löytynyt  vastaavia palveluita. Lisäksi hyvät liikenneyhteydet, viih-
tyisä ympäristö ja monipuoliset palvelut puolsivat sijainnin valintaa. 

Hoivakodin	avointen	ovien	päivänä	Esperin	Keskisen	alu-
een	aluepäällikkö	Heli	Seppälä	(oikealla)	kertoo	vierailijoil-
le	Daalian	päivärutiineista.

KEVÄT-TAPAHTU-MASSA

Mukana
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Dramatisoidun lukunäytteen antoivat 2B-
luokan oppilaat, ja haastattelukysymyksiä 
esittivät 3C-luokkalaiset. Hyvät kysymykset 
ja Annelin kiinnostavat vastaukset innoitti-
vat kysymystulvaan, jolle ei ollut tulla lop-
pua yhden oppitunninkaan jälkeen. Kirjaili-
juus selvästi kiehtoi.

Inspiraatio kirjailijaksi ryhtymiseen vi-
risi Kannossa jo lapsena. Kanto luki paljon, 
suosikkikirjoja olivat Marjatta Kurenniemen 
teokset ja Grimmin satuklassikot, joita hän 
lukee edelleen mielellään. Myös taipumus 
kirjoittamiseen näkyi jo varhain, vaikka kir-
jailija ei ollutkaan mikään toiveammatti. 

– Halusin eläintenhoitajaksi Korkeasaa-
reen. Pidän edelleen eläimistä paljon ja mi-
nulla on kissa Timo Orvokki, mainitsee Kanto.

Iltasatuja omille lapsilleen lukiessaan 
Kannolle heräsi ajatus kirjojen tekemisestä. 
Ensimmäisen lapsille ja nuorille suunnatun, 
vanhoja ja myyttisiä tarinoita sisältävän ro-
maaninsa ”Hirmuinen vedenpaisumus” hän 
julkaisi kohtalaisen iäkkäänä, viisikymppise-
nä. Toimittajan työt jäivät vaiheittain vähem-
mälle. Suosittu Futistyttö-sarja sai alkunsa, 
kun kirjailija seurasi tyttären jalkapallohar-

rastusta ja totesi, että jalkapalloa pelaavia tyt-
töjä on paljon, mutta heistä ei ole kirjoitettu 
mitään. Kanto on julkaissut kaikkiaan 31 te-
osta, sekä aikuisten että lasten kirjoja. Omaa 
suosikkia kirjailijan on vaikea näistä nimetä.

– Yleensä uusin tuntuu aina parhaim-
malta. Kannon tuotanto sisältää myös näy-
telmiä ja tv-sarjojen käsikirjoituksia.

Tarina kypsyy hitaasti
Kirjan tekeminen ei ole rahanhimoisen tai 
kärsimättömän ihmisen puuhaa. 

– Jos haluaa rikastua, kannattaa valita 
jokin muu ammatti, hymyilee Kanto. 

Tarina ei rakennu hetkessä, vaan sen 
kypsyttely vie aikaa, joskus vuodenkin. 
Varsinaiseen kirjoittamiseen kuluu 3-4 kuu-
kautta, mutta senkin jälkeen tekstistä kirjoi-
tetaan vielä useita versioita ennen kuin se on 
valmis painettavaksi.

Kirjoittamisesta on pidettävä, muuten 
tekstiä ei synny. Helppoa tekstin tekeminen 
ei liioin ole. 

– Liian helpot asiat eivät ole kiinnos-
tavia, vaan sopivan vaikea on kivaa, toteaa 
Kanto ja antaa kuin huomaamattaan samal-

Teksti	ja	kuva:	Taina	Sahlander

la oivan ohjeen elämään yleensäkin. 
Kirjailijan työ on sopivan vapaata: työn 

tekemistä voi säännöstellä ja sitä voi tehdä 
vaikka sängyssä kissa kainalossa. Entä mitä 
kannattaa tehdä, jos uusia tarinoita ei syn-
ny? Oppilaat antavat mainioita vinkkejä: 
pidä taukoa, lue jotain, ala vain kirjoittaa 
tai tee välillä tietokirjoja. Taukoja kirjailija 
pitääkin, ja käy vaikkapa kesäisin uimassa 
Peltolammissa ja talvisin avannossa.

Lukutaito kaiken a ja o
Anneli Kanto painottaa, että lukutaito on 
tärkeä taito, joka kehittyy vain harjoittele-
malla, kuten vaikkapa polkupyörällä ajo tai 
jalkapallon pelaaminen. Harjoittelu kannat-
taa aloittaa ohuilla ja lyhyillä kirjoilla, kan-
nustaa kirjailija oppilaita.

– Kirjailijaksikin tullaan vain lukemalla 
ja kirjoittamalla. Oikopolkuja ei tälläkään 
matkalla ole, mutta sitäkin enemmän kiin-
nostavia sivupolkuja.

Kirjailijatapaaminen huipentui 2A-
luokkalaisten esittämiin Ilpo Tiihosen ja 
Kaarina Helakisan runoihin sekä Aleksis Ki-
ven Oravan lauluun.

Peltolammin kirjaston synty-
mäpäiväjuhlan kunniaksi kou-
lulla vieraili tamperelaiskirjailija 
Anneli Kanto. Hän sai innostu-
neen vastaanoton 1.-4. luokkien 
oppilailta, jotka olivat valmistau-
tuneet tapaamiseen omallakin 
ohjelmalla. 

Peltolammi sai oman kirjastonsa koulun yhteyteen pitkällisen väännön jälkeen 30 vuotta 
sitten. Tällöin kolme luokkahuonetta remontoitiin kirjaston käyttöön. Siitä asti kirjasto on ollut 
alueen asukkaiden rakastama ja ahkerasti käyttämä ”toinen olohuone”. Viime vuonna kävijä-
määrät nousivat 22%, eniten eteläisen alueen kirjastoista.

Kirjaston  
      kolmekymppisiä  

Kirjailija Anneli Kanto
innosti  
Pelto- 
lammin  
koululla
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juhlittiin  
     koko päivä

Maaliskuun lopulla kirjaston taivalta juhlistettiin koko päivän kes-
täneellä ohjelmalla. Aamupäivällä koululla vieraili kirjailija Anneli 
Kanto ja iltajuhla pidettiin kirjaston puolella kahvittelun, musiikin 
ja muisteluiden merkeissä. Teksti	Johanna	Mäki

Kirjasto on tärkeämpi 
kuin apteekki tai  
lääkäriasema, sillä 
lääkäripalveluja 
tamperelainen käyttää 
keskimäärin vain  
kolmesti vuodessa, 
mutta kirjastoa  
tarvitsee jatkuvasti.
Reino	Rikala,	Peltolammi
Aamulehti	26.3.1987

’’

’’

Koulun	tuo-
reen	puhal-
linorkesterin	
ensiesiintymi-
nen	toi	pai-
kalle	yleisöä	
tungokseen	
asti.	

Kuva:	Taina	Sahlander

Kuva:	Johanna	Mäki

Lukupiiriläiset	Raija	Helle	(vas.),	Terttu	
Koskela	ja	Marjatta	Oksala	ovat	käyt-
täneet	lähikirjastoa	jo	sen	alkuvuosista	
asti.	Terttu	kertoo	lainaavansa	kassil-
lisen	kirjoja	ainakin	kerran	viikossa.	
Marjatta	asioi	vain	Peltolammin	
kirjastossa,	jossa	on	hänen	mielestään	
hyvä	valikoima.

Kuva:	Johanna	Mäki
Konkarit	koolla.	Kalle	Voutilainen	
(vas.),	Tiina	Kenttälä-Koivumäki	ja	
Ritva	Kauppinen	ovat	työskennelleet	
Peltolammin	kirjastossa	pitkään:	
Tiina	10	vuotta	kirjaston	perustami-
sesta	lähtien,	Ritva	15	vuotta	viime	
vuoteen	asti,	ja	Kalle	8	vuotta.	Pitkien	
työrupeamien	ansiosta	alueen	lapset	
ja	perheet	ovat	tulleet	vuorollaan	tu-
tuksi	kaikille	kolmelle.	Kirjastonhoita-
ja	onkin	lapsille	tärkeä	aikuishahmo.

Nuoria	konkareita:	lähikirjasto	on	tuttu	
myös	tälle	kaksikolle.

Kuva:	Johanna	Mäki

Kirjastoauton	palveluista	huolimatta	oikeasta	sivukir-
jastosta	haaveiltiin	jo	1970-luvulla.	Peltolammiseura	
ajoi	voimakkaasti	kirjaston	saamista	alueelle,	mutta	
sitä	saatiin	odottaa	vielä	vuosia.

Peltolammi-lehti	1977

Kirjaston	perustaminen	laitettiin	viimein	viral-
lisesti	vireille	vuonna	1984,	mutta	asia	jäi	vielä	
joksikin	aikaa	päätöskoneiston	pyöriteltäväksi.

Peltolammi-lehti	1986

Kun	sitten	asianmukaiset	luvat	ja	tilat	olivat	löytyneet	
ja	kirjasto	viimein	saatu	kuntoon,	olivat	sen	avajaiset	
suuri	menestys:	10	000	niteen	valikoimasta	lainattiin	
heti	ensimmäisenä	aukiolopäivänä	900	kappaletta,	ja	
seuraavana	arkipäivänä	vielä	500.	Peltolammi-lehdes-
sä	jopa	pelättiin	loppuvatko	lainattavat	kesken.

Peltolammi-lehti	1987

Kirjaston  
      kolmekymppisiä  

Kuva:	Tuija	Virtanen

KEVÄT-TAPAHTU-MASSA

Mukana
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Peltolammiseura ry:een kuuluu 
jäseninä 23 Peltolammin kau-
punginosan asunto-osakeyhtiö-
tä ja Pirkan Opiskelija-asunnot 
Oy kiinteistöyhtiönä.  Jäsen-
maksu oli 4 €/asuinhuoneisto. 
Tässä koottuna tietoa siitä, mitä 
Peltolammiseura tarjosi tuota 
maksua vastaan alueen asukkail-
le vuonna 2016:

l Kolme Peltolammi-lehteä, yhteensä 64 
sivua. Viime vuonna lehti uudistettiin si-
sällön ja ulkonäön osalta. Osa lehden ku-
luista katettiin ilmoitustuloilla. Lehti teh-
dään vapaaehtoisvoimin ja toivotamme 
kaikki kirjoittamisesta ja kuvaamisesta 
kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan toi-
mintaan. 

l Peltsun kevät! –tapahtuma järjestettiin 
ensimmäistä kertaa lauantaina 14.5.2016 
yhteistyössä Peltolammin koulun van-
hempainyhdistyksen kanssa. Kaunis ke-
vätsää houkutteli tapahtumaan paikalle 
yli 200 kävijää.

l Peltolammi osallistui seuran toimesta jäl-
leen koko kaupungin siivoustalkoisiin.

l Peltolammiseura myönsi perinteiseen 
tapaan kaksi stipendiä Peltolammin 
koulun oppilaille.

l Seuran hoitamilla palstaviljelmillä oli-
vat lähes kaikki 47 yhden aarin palstaa 
vuokrattuina. Palstat jyrsittiin keväällä, 
kynnettiin syksyllä sekä aluetta raivattiin 
ja siivottiin.

l Elokuun lopussa järjestettiin kaikille avoin 
keskustelutilaisuus liikennemelusta. 
Toiveena oli, että Peltolammi suojattaisiin 

Peltolammi- 
seuran  
vuosi 2016

paremmin moottoritieltä kantautuvalta 
liikenteen melulta. Tilaisuuden pohjalta 
aktiiviset asukkaat ottivat yhteyttä Moro-
lehteen ja se kävi tekemässä jutun alueen 
liikennemeluongelmasta.

l Peltolammiseura myös osallistui Pelto-
lammin koulun syksyllä järjestämään 
perhe- ja harrastustapahtumaan. 

l Syyskuussa järjestettiin maksuton ja kai-
kille avoin valokuvauskävely Peltolam-
min-Pärrinkosken alueella. Kävelylle 
osallistui kaikkiaan 25 henkilöä. Valoku-
vauskävely oli osa Tampereen kulttuuri-
palvelujen kotiseutukuukauden tapahtu-
mia. Kävelyllä kerrottiin alueen historiasta 
ja kaksi valokuvausyhteisö Conikuvat.fi:n 
jäsentä jakoi vinkkejä ja ideoita kuvaajille.

l Syyskuun lopulla perustettiin alueelle 
kaikille avoin omatoiminen käsityö- ja 
askarteluryhmä Peltsun puuhastelijat. 
Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein 
Vaahterakujan harrastehuoneella.

l Vuoden 2016 aikana järjestettiin myös 
kaksi kaikille avointa lehtikokousta sekä 
kevättapahtuman suunnittelukokous. 

l Seura järjesti kaksi sääntömääräistä ko-
kousta. Päätöskokous pidettiin 22.3. ja 
suunnittelukokous 8.12. Peipontuvalla. 
Seuran johtokunta kokoontui vuoden 
aikana viisi kertaa.

l Lisäksi Peltolammiseura on osallistunut 
Etelä-Alvarin toimintaan ja ollut jäsene-
nä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä ja Pir-
kanmaan Kylät ry:ssä.

As Oy Jalanteenpuisto
As Oy  Kuusamakuja
As Oy  Kuusamapuisto
As Oy Palokallionkatu 8
As Oy Palokallionkatu 12
As Oy Palokallionkatu 18
As Oy Palokallionpuisto
As Oy Peltolamminkulma
As Oy Peltolamminkärki
As Oy  Peltolamminpuisto
As Oy Peltolamminrinne
As Oy Peltolammin rivitalot
As Oy Peltolammin veteraanitalot
As Oy Pihtakuusenkuja
As Oy Pähkinäahde
As Oy Pähkinäkuja
As Oy Ruusukuja
As Oy Säästäjänkatu 2
As Oy  Säästäjänkatu 17-19
As Oy Vaahterakontu
As Oy Vaahterakuja
As Oy Vahterantorni
As Oy Tornivuokko
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy 

Peltolammiseuran jäsen- 
yhtiöt vuonna 2016:

PERJANTAINA 5.5. KLO 16–20
Talkoissa siistitään yleisiä alueita roskista  

reippaan ulkoilun merkeissä.

Mukaan iloinen mieli, omat hanskat ja sopiva  
pukeutuminen.

KOKOONTUMISPAIKKA:
Tilkonmäenkatu, K-Marketin takana

TULE MUKAAN!

Yllä oleva otsake sinisellä pohjalla (ajankohtaiset), valkoinen fontti, vrt. lehteen tuleva 
”Peltolammilainen teko”. Tämä toimii yhteisenä otsakkeena koilliskeskuksen jutuille. Jut-
tusarjaa tarkoitus jatkaa marraskuun lehdessä Lielahden hyvinvointikeskusta käsittelevillä 
jutuilla, joten vastaava tulee myös sinne. Alla jutuille yhteinen ingressi.
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Aukioloajat 
ma-pe 9.30-17.30

Palveleva lähiapteekki

Teksti	ja	kuva:	Satu	Laine

Tässä lehdessä alkaa juttusarja Tampereen hyvinvoin-
tikeskuksista. Tampereen kaupunginhallitus päätti 
viime lokakuussa, että Lakalaivaan tullaan rakenta-
maan Peltolammin hyvinvointikeskus. 

Peltolammi-lehti vieraili tällä kertaa Koilliskeskuksen 
hyvinvointikeskuksessa ja tutki millaisia palveluita  
se tarjoaa alueen asukkaille ja mitä ideoita sieltä voisi 
tuoda Peltolammille.

Yllä oleva otsake sinisellä pohjalla (ajankohtaiset), valkoinen fontti, vrt. lehteen tuleva 
”Peltolammilainen teko”. Tämä toimii yhteisenä otsakkeena koilliskeskuksen jutuille. Jut-
tusarjaa tarkoitus jatkaa marraskuun lehdessä Lielahden hyvinvointikeskusta käsittelevillä 
jutuilla, joten vastaava tulee myös sinne. Alla jutuille yhteinen ingressi.

Apteekki	Koilliskeskuksen	väki	on	ollut	tyy-
tyväinen	uuden	hyvinvointikeskuksen	toi-
mintaan.	Oikealla	apteekkari	Esko	Sorvala.	
Koilliskeskuksen	lisäksi	Sorvala	vastaa	
myös	Atalan	ja	Peltolammin	apteekeista.

n Koilliskeskus on ulkoapäin tarkasteltuna 
kuin mikä tahansa automarketti, jonka yhtey-
dessä on pieni kauppakeskus. Pääovista si-
sään astuessa mielipide ei juuri muutu. Edessä 
avautuu Prisman kassarivistö ja käytävän var-
relta löytyy pienempiä liikkeitä. 

Kun hoksaa kävellä kahvilan läpi ja nurkan 
taakse, eteen avautuu ensin lehtienlukutila ja 
sen takana avara kirjastotila, jonne sijoittuu 
myös muita kaupungin palveluja. Kirjaston yh-
teydessä on muun muassa neuvola, nuoriso-
tila, lapsiperheiden kotipalvelu ja itsehoidon 
neuvonnan ITE-piste.

 Nidemäärältään kirjasto ei vaikuta olevan 
Peltolammin kirjastoa isompi, mutta kun katto 
on korkealla, käytävät leveitä ja sisustus toteu-
tettu modernilla otteella, on tunnelma aivan 
eri. On tilaa hengittää. 

Tilan keskelle sijoittuvat isot monitoimi-
tilat. Kaiken kaikkiaan kirjastossa on viisi eri- 
laista vuokrattavaa tilaa,  joissa  järjestetään 
kirjaston  omia, kaupungin, yhdistysten sekä 
yksityishenkilöiden  tilaisuuksia.  Monet  toi-
mijat  voivat vuokrata tilat  käyttöön  täysin 
maksutta, ja tilojen  
vuokraamisesta on  

tehty helppoa. Mikä näppärintä, kahvitukset 
voi tilata suoraan kokoustilaan naapurikah-
vilasta.

Kirjastonhoitaja Elina Lehtonen kertoo, 
että syyskuussa avatun hyvinvointikeskuksen 
tilojen varaustoiminta on ollut alusta asti vil-
kasta ja monipuolista. Se on helppo uskoa, kun 
katsoo millaista toimintaa tiloissa on tarjolla: 
lavatanssijumppaa, kaupunginosakuoroa, 
tekstipajaa, teatteri-ryhmää, avointa lukupii-
riä sekä elokuvanäytöksiä lapsille ja ikäihmi-
sille. Nämä kaikki ovat tarjolla maksutta eikä 
ennakkoilmoittautumista vaadita.

Monipuolinen kohtaamispaikka

KYLÄSSÄ: KOILLISKESKUKSEN HYVINVOINTIKESKUS

n Apteekki Koilliskeskuksen apteekkari Esko 
Sorvala myhäilee tyytyväisenä. Apteekki 
muutti viime syksynä Keskustorilta vasta avat-
tuun Koilliskeskukseen Linnainmaalle. 

– Meidät on otettu erittäin hyvin vastaan. 
Alueelle oli toivottu apteekkia jo pidemmän 
aikaa, joten asiakkaat ovat löytäneet meidät 
todella hyvin. Ihmiset sairastavat yleensä ko-
tona, silloin on hyvä että palveleva apteekki 
löytyy läheltä.

Kysyttäessä hyvinvointikeskuksien mer-
kityksestä kaupunkilaisten elämään, Sorvala 
painottaa palveluiden saatavuutta ja saavu-
tettavuutta koko kaupungin alueella. 

– Kaupunki kasvaa laidoilta, joten yhä use-
ampi tamperelainen asuu muulla kuin keskus-

tassa. Lisäksi Koilliskeskuksessa on huomioitu 
asioinnin helppous ja esteettömyys. Asiakkaat 
voivat luontevasti hoitaa samalla niin ostokset 
kuin kirjasto- tai terveyskeskuskäynnin.  Tämä 
helpottaa esimerkiksi ikäihmisten asiointia.

Vaikka Koilliskeskuksen taival on vasta 
alussa, on jo nähtävissä mahdollisuudet toi-
mijoiden väliseen yhteistyöhön. Kun saman 
katon alla toimivat niin kaupalliset palvelut, 
yhdistystoiminta kuin kaupungin palvelut, 
avautuu keskusteluyhteys alueen eri toimijoi-
den välillä luonnollisesti. 

Suunniteltua hyvinvointikeskusta Pelto-
lammille Sorvala pitää hyvänä ideana.

– Peltolammin alueen palvelut tarvitse-
vat päivittämistä ja keskittämistä. Toivon vain, 

että tulevassa hyvinvointikeskuksen suunnit-
telussa keskustellaan siitä miten yhteistyötä 
voidaan tehdä myös alueen yksityisten toimi-
joiden kanssa. Tämän hetken hyvinvointikes-
kuksen suunnitelmissa on ollut puhetta vain 
kaupungin ja kolmannen sektorin tarjoamista 
palveluista. Samoja asiakkaita me kuitenkin 
palvelemme. Alueen kaikki toimijat huomioiva 
yhteistyö tarkoittaa sitä, että alueen asukkaat 
saavat parempaa palvelua, toteaa Sorvala lo-
puksi.

Plussat ja miinukset:
+	Helposti	varattavat	ja	monille	toimi-
joille	maksuttomat	tilat.	Mahdollistaa	
laajan	harrastustarjonnan	sekä	pienet	
ja	suuremmat	tapahtumat.
+	Laajat	aukioloajat.	Laskettavien	sei-
nien	ansiosta	kirjaston	nuorten	osasto	
ja	 nuorisotila	 voivat	 olla	 auki	 vielä	
myöhempään.
+	Kahvilasta	kuppi	kahvia	ja	lehtiä	lu-
kemaan	kirjastoon.	

+	 Kirjastotila	 odotushuoneena.	 Ei	
enää	 ikivanhojen	 lehtien	 selailua	
odotushuoneessa.

–	 Äänimaailma.	 Keskus	 on	 pääasi-
assa	 avointa	 tilaa,	 joten	 kun	 rokki	
raikaa	nuorisotilassa,	se	raikaa	myös	
kirjastossa.	Se	ei	kaikille	sovi.
– Hiljaisen	 työskentelytilan	 puute.	
Monitoimitiloja	tosin	hyödynnetään	
hiljaisina	 tiloina	 silloin	 kun	 niihin	 ei	
ole	varauksia.	

Palvelut saman 
katon alla
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Teksti:	Pilvi	Ikonen		/		Kuva:	Satu	Laine

Peltsun Saluuna koki alkuvuo-
desta omistajanvaihdoksen ja 
pääsi jatkamaan uusin, mutta 
samalla kokenein voimin. 

Paikkansa Peltolamminkadulla vakiinnutta-
nut Peltsun Saluuna juhli helmikuussa ava-
jaisiaan iloisessa hengessä. Tuore omistaja 
Ami Mirzaei kuvailee toiminnan lähteneen 
hienosti käyntiin. 

– Täytyy sanoa vastaanoton olleen 
loistava, ihmiset ovat löytäneet tänne ja ol-
leet tyytyväisiä palveluun. Kun aloitin, niin 
porukka tiesi minut jo nimeltä. Olo oli heti 
kotoisa.

Saluunassa tapahtuu  
joka päivä 
Kun astuu sisään, ymmärtää, ettei villin län-
nen saluunaa jäljittelevä sisustus itsessään 

ole uusimista kaivannut. Kaiken tälle pai-
kalle ominaisen Ami on halunnut säilyttää. 
Uuden baarimestarin tuomat uudet kujeet 
koskevatkin muun muassa ohjelmistoa

– Haluan, että tänne on helppo kenen 
tahansa tulla ja siksi panostamme erityisesti 
baari-aktiviteetteihin, hän kertoo. 

Nyt listalta löytyykin viikoittain perin-
teinen bingo, musabingo, tietovisa ja tieten-
kin joka viikonloppuinen karaoke. 

– Tarkoituksena on tuoda Saluunaan 
myös livemusiikkia ja erilaisia bändejä. Pää-
määränä on, että noin kerran kolmessa vii-
kossa meillä on täällä esiintyjä, vinkkaa Ami.

– Lisäksi luvassa on ekstrajuttuja, joista 
saa sitten infoa paikan päältä ja Facebook-
sivuiltamme. 

Ketjun kolmas ravintola
Ami tuntee hyvin Tampereen baarikenttää 
ja tietää kuinka homma toimii. 

– Perheemme pyörittää myös Kalevan 

Omistaja 
vaihtui,   

Pub Haraldia ja Härmälän Pub Vieteriä. Asi-
akkaat ovat ainutlaatuisia joka paikassa ja 
näin myös jokaisen baarin tunnelma, mutta 
baarien rutiinit ovat pitkälle samat kaikkialla.

 Mutta mikä sitten innosti miehen otta-
maan haltuunsa vielä tämänkin paikan? 

– Kävin täällä ensimmäisen kerran noin 
vuosi sitten vähän katselemassa meininkiä ja 
tykästyin. Kun kuulin Peltsun Saluunan ole-
van myynnissä, päätin heti että ostan sen, 
kertoo Ami, jonka sanoista todella välittyy 
innostus. 

Tässä paikassa kiistämättä on aivan 
omanlaisensa tunnelma. Ami sanoo näke-
vänsä Saluunassa paljon potentiaalia, eikä 
myöskään jätä mainitsematta itse asiakkaita. 

– Asiakaskunta täällä on aivan upeaa. 
Saluunan sakki onkin monenkirjavaa: 

osa tulee pelaamaan biljardia, toiset lyövät 
pöydässä tikkipokkaa. Vanhempi väki saattaa 
töiden jälkeen tulla hetkeksi jutustelemaan, 
nuoremmat taas enimmäkseen ovat paikalla 
iltaisin. Viikonloppuisin iltaa vietetään moni-
lukuisempana, ehkä hieman pidemmänkin 
kaavan mukaan. Jukeboksin valikoimasta 
näyttää löytyvän niin uusimpia tanssihitte-
jä kuin vanhoja iskelmä- ja rokkiklassikoita, 
sekä kaikenlaista siltä väliltä. 

Tarjolla myös ruokaa,  
kesällä grillataan
Toiveena Amilla on, että ihmiset tulevat viih-
tymään ja viettämään aikaa rennossa ilma-
piirissä. Siksi Saluunassa tarjotaan nyt myös 
maittavaa pubiruokaa. Kalliita à la carte 
–annoksia täältä ei löydy, sillä simppeli va-
likoima sopivasti suolaista sapuskaa, kuten 
esimerkiksi pizzaa, siipiä tai ribsejä vie taa-
tusti nälän. Ja kevään myötä tulevat teras-
sikelit tuovat lisää mahdollisuuksia: säiden 
salliessa on tiedossa grillailua sunnuntaisin. 

– Odotan näistä tulevan todella hienoja 
tapahtumia, mihin ihmiset saavat tulla syö-
mään ja seurustelemaan vaikka koko per-
heen voimin, Ami sanoo iloisesti hymyillen. 

Tämän jutun kirjoittaja kävi myöhem-
min itsekin testaamassa onneaan bingossa 
ja laulutaitojaan lauantaikaraokessa. Erik-
seen osoitettua esiintymislavaa ei oikeas-
taan ole, ja käyttöönsä karaoketähti saa lan-
gattoman mikrofonin. Halutessaan voi siis 
tunnelmoida laulamalla balladinsa vaikka 
pöytäseurueensa ääressä. 

Saluunalla	on	nyt	uusi	Seriffi.		
Ami	Mirzaei perheineen	pyörittävät	
Peltsun	Saluunan	lisäksi	myös	Kale-
van	Pub	Haraldia	ja	Härmälän	Pub	
Vieteriä.

Saluuna  
  silti säilyy

KEVÄT-TAPAHTU-MASSA

Mukana
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Ta pa h t u m a t  j a  pa l v e l u t

Tiistaina  
ja torstaina  

BINGO

Keskiviikkona  
POKERI- 

TURNAUS

Perjantaina 
ja lauantaina 

KARAOKE

Lauantaina 
MUSABINGO

Lauantaina 

BILJARDIN 

viikkokisat

LIVE- 

MUSIIKKIA

PUBI- 
RUOKAA 

mm.  
koriruokaa,  

pizzaa,  
siipiä...Facebookissa:  

@peltsunsaluuna2017 
päivitetään hyvin tiuhaan  
tahtiin tulevia tapahtumia! 

talvisin: 
ma–to 14–24 • pe 14–02

la 12–02 • su 12–24 

kesäsin: 
ma–to 12–24 

pe–la 12-02 • su 12–24

S A L U U N A  O N  A V O I N N A
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Teksti:	Satu	Laine

Pitkään vireillä ollut Säästäjän-
torin rakennushanke nytkähti 
eteenpäin maaliskuussa, kun 
torilla sijainnut vanha lämpökes-
kus purettiin. Kysyimme aluetta 
rakennuttavalta Kiinteistökehi-
tys Pihakoivu Oy:n hallituksen 
puheenjohtajalta Erkki Peltosel-
ta alueen suunnitelmista.

Säästäjäntorille tullaan rakentamaan van-
han lämpökeskuksen tilalle kohde nimeltä 
Kiinteistö Oy Säästäjäntori, johon kuuluu 
kaksi kuusikerroksista asuintaloa. Tarkoi-
tuksena on saada rakennustyöt käyntiin 
viimeistään alkukesästä ja urakka valmiiksi 
vuoden 2018 loppuun mennessä. Kohteen 
pääsuunnittelijana toimii Arkkitehtitoimisto 
Q’ARK.

Säästäjäntorille on rakennustöitä var-
ten haettu uusi asemakaava, jossa tontti on 
laajentunut noin puolella alkuperäisestä, 
kattaen lähes koko torialueen. Näin ollen 
torin pohjoislaidalla sijaitsevat yleiset park-
kipaikat poistuvat käytöstä. 

Tulossa vuokra- ja  
omistusasumista
Taloihin rakennetaan lähinnä pienehköjä 
yksiöitä ja kaksioita. Talo A sijoittuu Säästä-
jänkujan varrelle pohjois–etelä-suuntaisesti 
ja siihen tulee todennäköisesti vuokra-asun-

toja. Huoneistoja taloon tulee yhteensä 73 
kappaletta ja niiden koot vaihtelevat 29 m2 
ja 47,5 m2 välillä. Talo B puolestaan sijoittuu 
A taloon nähden poikittain itä–länsi-suun-
taisesti. Taloon B rakennetaan 42 omistus-
asuntoaja niiden koot vaihtelevat 24,5 m2 ja 

Säästäjän- 
torille 
nousee 
115  
uutta  
asuntoa

49 m2 välillä.
Kaikkiin asuntoihin tulee parvekkeet. 

Huoneistokohtaisten saunojen sijaan mo-
lempien talojen alakertaan rakennetaan 
vanhan ajan malliin yhteiset saunatilat. 

Autopaikkoja kiinteistölle tulee yhteen-

Säästäjäntorille	valmistuu	vuo-
den	2018	loppuun	mennessä	
kaksi	kuusikerroksista	asuinta-
loa.	Taloista	suurempaan	(talo	
A,	yllä)	tulee	todennäköisesti	
vuokra-asumista	ja	taloon	B	
puolestaan	omistusasuntoja.
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Säästäjän- 
torille 
nousee 
115  
uutta  
asuntoa

Jari	Moilanen	tallensi	Säästäjäntorin	vanhan	lämpökeskuksen	
ennen	ja	jälkeen	purun.	Moni	muistelee	edelleen	lämmöllä	siellä	
sijainnutta	vanhaa	Saluunaa.	Lisäksi	kiinteistössä	ehti	toimia	
myös	Kotipizza	sekä	Lounaskahvila	Puoti.	

Peltolammin	Saluuna	avautui	rakennuksessa	heti	sen	valmis-
tuttua	vuonna	1967.	Paikan	lännenhenkinen	tunnelma	säilyi	
läpi	vuosikymmenet.	Ensimmäiset	kymmenen	vuotta	Saluuna	
oli	Linkosuon	omistuksessa.	Paikka	oli	tuolloin	tunnettu	hyvästä	

ruuastaan.	Jopa	niin	hyvästä,	että	paikalle	tultiin	kauempaa-
kin	sitä	nauttimaan.	Esiintyipä	Saluunassa	myös	”maailman-	
tähti”,	kun		Pensseli-setänä	tunnettu	Ebdo	Mihemedin	heitti	
siellä	keikan	vuonna	2009	hieman	ennen	paikan	lopullista	
sulkeutumista.

Onko sinulla tarinoita tai kuvia Säästäjäntorin  
tapahtumista ja tunnelmista? Lähetä ne osoitteeseen 
peltolammi@gmail.com.

sä 49 kappaletta ja lisäksi 115 polkupyö-
räpaikkaa, joista osa sijaitsee sisätiloissa. 
Lisäksi taloihin rakennetaan säilytystiloja 
ja väestönsuojat. Liiketiloja taloihin ei ole 
tulossa.

Talojen väliin sijoittuu tilava ja viihtyisä 
piha-alue. Sinne tulee kaksi oleskelualuetta 
ja leikkialue lapsille. Lisäksi paikalla kasvavia 
mäntyjä varjellaan rakennustöiden aikana 
ja ne tulevat tuomaan pihalle Peltolammille 
tyypillistä metsäistä tunnelmaa.

Rakennuttaja uskoo  
Peltolammin tulevaisuuteen
Kysyttäessä Peltolammin tulevaisuudesta 
asuinalueena, on Erkki Peltolalla valmiina 
napakka vastaus.

– Näen, että Peltolammin arvostus tu-
lee lähitulevaisuudessa nousemaan uuteen 
kukoistukseen. Se on lähellä keskustaa. Li-
säksi alueelta on hyvät bussiyhteydet sekä 
yhteydet liikenneverkkoon. Silti Peltolammi 
on hyvä ja rauhallinen paikka asua.

Erkki Peltonen toivottaa kohteeseen 
tervetulleiksi niin uudet kuin alueella jo 
asuvat.

– Uusi kohde tarjoaa alueen nykyisil-
lekin asukkaille mahdollisuuden muuttaa 
moderneihin, hissillisiin taloihin tutussa 
luonnonkauniissa ympäristössä.

Säästäjäntorin rakennuskohteelle ava- 
taan sivut huhtikuussa osoitteessa 
peltolammi.antepel.fi. Siellä tullaan tiedot-
tamaan aikatauluista, rakentamisen eri vaih-
teista sekä asuntojen ja vuokrien hinnoista.

Tasan 40 vuotta sitten rakennet-
tiin Säästäjänkadun vastakkaisella 
puolella sijaitsevia rivitaloja. As Oy 
Säästäjänkatu 2:n taloja rakensi 
sekä Nopan rakennusliike Oy että 
Peltolammin ja Multisillan alueen 
pääurakoitsijana toiminut Raken-
nusliike Mattinen & Niemelä Oy. 
Kohde rakennettiin Ilves-markki-
nointi ry:lle asunnoiksi henkilö-
kunnalle sekä muille halukkaille. 
Ilves-markkinointi vastasi 1970-lu-
vulla Ilveksen edustusjoukkueen 
toiminnasta. 
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Runo	osallistui	Peltolammi-lehden	viime	syksynä	järjestämään	runokilpailuun.	Multisiltalainen	Elvi	Lahtinen	kirjoitti	runon	
alun	perin	lapsenlapsilleen	vajaa	kymmenen	vuotta	sitten.	Kuvituksen	runoon	taiteili	Mirka	Sillanpää.

Kukko kukkelikuu
Oli kerran ukko ja akka, jolla oli kukko.
Joka aamu kukko laulullaan herätti ukon ja akan.
Se lauloi kukkelikuu, koska se ei osannut laulaa kukkokiekuu. 
Kanatarhassa kaikki kanat nauroi, kun kukko aamusella lauloi.

Ukko ja Akka kukon häkkiin laittoi. Sitten matka markkinoille maittoi.
Eroon kukostansa tahtoi ukko päästä.
Henkeäs en enää kukkoparka säästä.
Vaan, kun markkinapaikan portille he pääsi, 
kukon suusta kukkelikuu jo pääsi.

Markkinaväki kukon nähdä tahtoi.
Kaikki yhdessä nyt nauroi.
Iloista oli markkinaväki kaikki.
Naurusta ei tahtonut tulla loppua.

Sai kukko pestin loppuiäksensä. 
Olla markkinoilla ja iloisena laulaa.
Väki heitteli kukolle kultakauraa.
Kanat kanalassa murehtivat ja itkivät salaa.

Eikä kukaan nauranut juuri koskaan.
Eikä muniakaan jaksanut munia kukaan.
Oli ukon ja akan elämä kehnoa.

Vaan kanat lähtivätkin markkinoille salaa. 
He tahtoivat kukon takaisin kotiin.
Ilomiellä kukko kotiin lähti 
Ei halunnut olla enää tähti.

Niin palasi jälleen talon ilo.
Kanat muni ja kukko kiekui.
Lihoi ukko ja akkakin ilosta melkein sata kiloa.
Tämän kaiken aikaansai kukkelikuu. 

Elvi	Lahtinen

Kuvitus:	Mirka	Sillanpää
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Tietokoneohjelmointi on kuulu-
nut syksystä 2016 lähtien perus-
koulun opetusohjelmaan osana 
muuta opetusta. Jokainen 
koulu on ratkaissut asian omalla 

Peltolammin  
koulun oppilaat   
 ohjelmoivat 
 robotteja

tavallaan, mutta Peltolammin 
koululla päästään keväästä 2017 
lähtien osallistumaan kiinnos-
tavaan projektiin, jossa pääsee 
ohjelmoimaan robotteja. 

Koulu on yksi vain 25 koulusta ympä-
ri Suomea, jotka osallistuvat Me-säätiön ja 
ROBBO-yrityksen yhteiseen hankkeeseen, 
jonka tavoitteena on tarjota lapsille mah-
dollisuuksia uudenlaiseen oppimiseen 
ja kehitykseen sekä kannustaa luovuutta 
opetuksessa. Hakijoita ohjelmaan oli noin 
450, ja Peltolammin koulu valittiin mukaan 
ainoana kouluna Tampereelta. Opettajien ja 
oppilaiden käytössä on 10 laiteparia, jotka 
on tarkoitus ottaa osaksi opetusta kaikilla 
luokka-asteilla, kertoo koulun rehtori Kirsi-
Marja Myllymäki. 

ROBBO sai alkunsa Pietarissa, mutta 
siirtyi pian Suomeen löytääkseen hyviä in-
sinöörejä ja pedagogeja tuotekehityksen 
tueksi. Tavoitteena oli kehittää yksinker-
tainen laite, jonka avulla on helppo oppia 
ohjelmointia. Nyt käytössä olevat laitteet 
on valmistettu Suomessa, ja niihin on tehty 
muutoksia muun muassa opettajien toivei-
den mukaisesti.

Peltolammin koulun opettajat ovat vas-
ta hiljattain tutustuneet laitteiden käyttöön, 
mutta Peltolammi-lehden toimitus seuraa 
tilannetta kiinnostuneena ja palaa asiaan 
sitten kun oppilaatkin ovat päässeet kokei-
lemaan ROBBO-ohjelmointia.

Lisätietoja:	
www.mesaatio.fi
www.robbo.world

Kuvituskuva.	Peltolammin	koulun		
oppilaat	pääsevät	ohjelmoimaan	
ROBBO-robotteja.

Teksti:	Johanna	Mäki	

PELTOLAMMILAINEN TEKO
Jari	Moilaselle	luovutettiin	maaliskuun	lopussa	lahjakortti	
kiitoksena	hänen	tekemästään	työstä	peltolammilaisten	
ja	multisiltalaisten	hyväksi.	Moilanen	on	aurannut	omalla	
kustannuksellaan	kahtena	viime	talvena	retkiluistelurei-
tin	Peltolammin	jäälle	sekä	huoltanut	sitä.	Lahjakortin	
hänelle	lahjoittivat	K-Market	Peltolammin	kauppias	Satu	
Manner-Kallio,	Anu	Sidoroff	Peltolammin	koulun	vanhem-
painyhdistyksestä	ja	Mari	Pajala	Peltolammiseurasta.

Sekä	oma	että	lasten	kiinnostus	retkiluistelua	kohtaan	
innostivat	Jari	Moilasen	auran	varteen.	Onneksi	tehokas	
mönkijä	ja	siihen	pultattu	aura	helpottavat	työtä.	Hän	
kiittää	joustavaa	työnantajaa,	joka	on	mahdollistanut	rei-
tin	auraamisen	Tampereen	teknisen	lautakunnan	luvassa	
asetettamien	aikataulujen	puitteissa.	Lisäksi	Etelä-Tampe-
reen	aluekoordinaattori	Aija	Karttunen	ja	Johanna	Riippi	
Liikkuva	Tampere	–projektista	ovat	olleet	suureksi	avuksi	
byrokratiaviidakon	selvittelyssä.

Kysyttäessä	mitä	vielä	voisi	alueella	parantaa,	on	Moila-
sella	vastaus	valmiina.	

–	Peltolammin	rannalle	jos	vielä	saisi	nuotiopaikan.	Li-
säksi	olisi	hienoa,	jos	alueella	viriteltäisiin	talkoohengellä	
myös	muuta	harrastustoimintaa.

Kuvassa	(vasemmalta	lukien)	Mari	Pajala,	Anu	Sidoroff,	
Jari	Moilanen	ja	Satu	Manner-Kallio.

Teksti	ja	kuva:		
Satu	Laine
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Peltolammilainen Anja Salovaa-
ra on innokas sukututkija. Hän 
sai äskettäin tätinsä jäämistöstä 
kaksi sotarintamalta kirjoitettua 
kirjettä. Kirjeet ovat aarteita, sillä 
ne kertovat aitoa historiaa sata-
vuotiaan Suomen vaiheista.

Kirjeet kirjoitti ruoveteläinen 
sotamies Matti Suvanto, joka 
toimi sodassa ajomiehenä ja 
hoiti Salovaaran äidin kotita-
losta pakkoluovutettua Ropo-
hevosta. Suvanto kertoi kirjeissä 
isäntäperheelle, miten hevonen 
voi. Ropo palasi sodasta, mutta 
hevosen isäntä, Salovaaran eno, 
kaatui sodassa. 
– Äitini kotitalosta Kuhmalahden Tervanie-
men Tapanilasta jouduttiin luovuttamaan 
Ropo-niminen hevonen sotaan, kertoo su-
kututkimusta harrastava Anja Salovaara. 

Hevosten pakkoluovuttaminen rinta-
malle oli tavallista. Talvisodassa hevosia pal-
veli yli 70 000 kappaletta, Ropo näistä yksi. 

Ropo oli suomenhevonen, vankka työ-
juhta, joka onnekseen sai sodassa hyvän 
ajomiehen ja hoitajan. Ruoveden Visuvedel-
tä kotoisin oleva Matti Suvanto toimi talviso-
dassa kenttätykistörykmentin tykkimiehenä 
ja hänen tehtävänään oli kuljettaa hevospe-
lillä tykkimiehille ammuksia. 

– Ropo palasi sodasta vielä kyntämään 
kotipeltoja, mutta hänen isäntänsä, enoni 
Martti Särkikoski, kaatui jo sodan alkuvai-
heessa.  

Tykkimies Suvanto kirjoitti Ropo-
hevosen isäntäväelle kaksi kirjettä. Kirjeet 
vastaanotti Salovaaran täti Alma Särkikoski 
(1897–1992). Anja Salovaara kuvaa Matti Su-
vannon kirjeitä liikuttavan isänmaallisiksi ja 
sukututkijalle ne ovat todellisia aarteita. 

– Sukututkimus on paljon muutakin 
kuin henkilöhistoriaa, Salovaara kertoo. 

Kirjeet valottavat autenttisesti tun-
nelmia rintamalta sekä niitä isänmaallisia 
tuntoja, joita sota oli nostanut pintaan. Sa-
lovaara pitää onnenkantamoisena sitä, että 
kirjeet löytyivät juuri Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlien kynnyksellä.  Myös suo-
menhevosilla on tänä vuonna juhlavuosi. 
Suomenhevonen on merkitty kantakirjaan 
110 vuotta sitten ja rotu valittiin kymmenen 
vuotta sitten Suomen viralliseksi kansallis-
hevosroduksi.

– Rotu on arvostettu, venäläiset halusi-
vat sotakorvauksina myös suomenhevosia.

Alkuperäiset  
kirjeet kateissa
Matti Suvannon kirjeet ovat olleet Anja Salo-
vaaran serkun hallussa, mutta valitettavasti 
vain kopioina. Alkuperäisiä ei ole löytynyt. 
Salovaara otaksuu, että kirjeet ovat olleet 
sen verran huonokuntoisia, että ne on ehkä 
heitetty menemään. 

Kopiot on otettu alkuperäisistä kirjeistä, 
ja viereisellä sivulla olevien kirjeiden kieliasu 
on täysin sama kuin alkuperäisissä kirjeissä. 
Salovaara ihmetteleekin, miten kielellisesti 
lahjakas tykkimies Suvanto oli, vaikka lähtö-
kohdat tuntuivat olleen vaatimattomat. 

Salovaara tietää, että hänen serkkunsa 
oli jossain vaiheessa soittanut Matti Suvan-
nolle, mutta sen tarkemmin kirjoittajan elä-
mänvaiheita ei ole tiedossa.

Sukututkijan työ on välillä melkoista sa-
lapoliisina toimimista, joten Salovaara uskoo, 
että tykkimies Suvannon suvun vaiheet avau-
tuvat hiljalleen. Kirjeiden mukaan Suvannolla 
oli kaksi tytärtä, joten alkajaisiksi Salovaara on 
kysellyt ruoveteläisiltä tutuiltaan, tunteeko 
kukaan tyttärien tai tämän isän vaiheita.

Tai jos sinä, hyvä lukija, tiedät jotain 
Matti Suvannosta, jätä yhteystietosi Pelto-
lammi-lehden toimitukseen. Toimitamme 
ne Anja Salovaaralle.

Teksti	ja	kuvat:	Tuija	Virtanen

Sukututkija Anja Salovaaran käsiinsä  
  saamat kirjeet kertovat sotahistoriaa

Ropo-hevonen  
  selvisi sodasta,
  mutta isäntä ei

Säästäjänkadulla	asuva	Anja	
Salovaara	pitää	kädessään	
kopioita	kirjeistä,	jotka	hän	sai	
tätinsä	jäämistöstä.	Kirjeet	on	
kirjoitettu	sotarintamalta	vuonna	
1940.	Salovaaran	äidin	kotitilalta	
Kuhmalahdelta	sotaan	luovutettu	
Ropo-hevonen	sai	hyvän	hoitajan,	
ruoveteläisen	Matti	Suvannon,	joka	
kirjoitti	sotakuulumisia	hevosen	
isäntäväelle.	Salovaara	on	nyt	
kiinnostunut	Matti	Suvannon	vai-
heista,	vaikka	he	eivät	tiettävästi	
sukulaisia	olekaan.
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Anja Salovaaran aloitti sukututkimuksen jo 
70-luvulla, mutta perehtyi siihen täysipainoi-
sesti vasta vuonna 2008. Hän järjesti tuolloin 
Särkikoski-suvun sukukokouksen ja ehdotti 
sukuseuran perustamista. 

Vuonna 2014 julkaistiin Salovaaran kir-
joittama kirja Särkikosken suvusta. ”Korven-
raivaaja Tuomas Särkikoski ja suvun historiaa” 
kertoo Salovaaran suvusta äidin puolelta.

Salovaara pitää sukututkimusta oivana 
keinona perehtyä historiaan. Eikä sukututki-
mus suinkaan ole pelkkää kuivakkaa aikakir-
jojen tutkimista, vaan riemullista ihmiselon 
koko kirjon löytämistä.

Salovaaraa pyydetään usein sukujuhliin 
luennoimaan ja hän kertookin mielellään 
tarinan sahalahtelaisesta isännästä, jolla oli 
varsin eriskummallinen hautajaistoive. 

– Isännän toive oli, että hänen hauta-
jaisensa ovat vauhdikkaat eikä siellä surra, 
Salovaara kertoo.

Tämä tarkoitti tietenkin sitä, että viina 
virtasi ja pappikin oli juovuksissa. Ruumis-
hevonen lähti kirkolta sellaisella ravilla, että 

arkun kansi lensi ojaan.
Mutta isäntä saatiin hautaan ja tarina jäi 

elämään.
Tämän tapahtuman Salovaara kuuli 

Tampereen seudun sukututkimusseuran ai-
emmalta puheenjohtajalta.

– Olen saanut luvan kertoa tarinan su-
vun tapaamisissa. Tämä isäntä ei kuulu su-
kuumme. 

Oman suvun vaiheistakin on löytynyt 
historiallisesti merkittäviä asioita. Esimer-
kiksi talo, josta Ropo-hevonen luovutettiin 
sotaan, oli aikoinaan valtion virkatalo. Siitä 
oli pidettävä hyvää huolta ja valtion tarkas-
tajat kävivät sen muutaman vuoden välein 
syynäämässä. 

– Edes yhtään puuta ei saanut metsästä 
kaataa ilman lupaa. 

Talo toimi myös kestikievarina, jossa 
matkustajia palveltiin öin ja päivin. 

Sukututkimus on antanut Salovaaralle 
paljon, eikä sen ääressä vietetyt sadat tun-
nit ole rasittaneet kuin korkeintaan istuma-
lihaksia. 

– Antoisinta on ollut oppia tuntemaan 
omia sukulaisiaan. Suku on tullut läheiseksi 
ja yhteydenpito on lisääntynyt.

Salovaaralle myös kerrotaan mielellään 
suvun vaiheista, myös niistä kipeistä tai sala-
tuimmista asioista.

– Olen joskus sanonut, että kirjoitan vie-
lä sen suvun varjokirjan, Salovaara nauraa.

”Kun pappikin oli  
hautajaisissa juovuksissa”

Anja	Salovaaran	luvalla	Peltolammi-lehti	julkaisee	tykki-
mies	Matti	Suvannon	kirjeet	Ropo-hevosen	isäntäväelle	eli	

Salovaaran	tädille	Alma	Särkikoskelle.	Ensimmäinen	kirje	
(kirje	vasemmalla)	on	lähetetty	1.2.1940.	Välirauha	tehtiin	
13.3.1940	ja	Matti	Suvanto	kirjoitti	Almalle	vielä	toisenkin	

kirjeen	27.3.1940	(kirje	alla).

Neiti Alma Särkikoski

Sydämelliset terveiseni Teille, ja paljon kiitoksia kauniista kirjeestänne 

ja paketista, jotka sain jo joku aika sitten. Ilmaisen tässä ensiksi syvimmän 

osanottoni veljenne kaatumisen johdosta. Jos kansamme on siellä sisärin-

tamalla yksimielistä, on meidän aseveljien kesken yhteenkuuluvaisuuden 

tunne sitäkin suurempi.

  Olette varmaan odottanut minulta jonkinlaista tietoa. Mutta en ole ol-

lut ennen tilaisuudessa kirjoittamaan, sillä tällä rintamanosalla on ollut anka-

rat taistelut ja meillä on ollut ajoja ja muutakin hommaa niin ettei ole paljon 

lepohetkiä ollut. Nyt on vähän rauhallisempaa. Ajelemme tykille ammuksia. 

Kerran olimme Ropon kanssa tiukassa paikassa, mutta selvisimme sentään 

kumpikin ilman naarmuakaan. Olemme Ropon kanssa molemmat yhtä rau-

hallisia ja kiintyneet kumpikin toisiinsa. Pääsemme luultavasti piakkoin vähän 

taaemmaksi lepäämään ja uudet miehet ja hevoset tulevat tilallemme.

  Olen ennen vanhempieni kotona ajanut paljon hevosta, vaikka itselläni 

ei ole, sillä minulla on niin pieni tila, ettei kannata hevosta pitää.

  Olen syntyjään pohjalainen, mutta asun nyt Visuvedellä, Ruoveden 

pitäjässä, jossa omistan Tarjanteen rannalla pientä kappaletta tätä kallista 

isänmaatamme. Siellä olen raivannut pienet pellot ja rakentanut kotiani 

muutaman vuoden ajan. Mutta nyt kutsui nämä tehtävät tänne turvaamaan 

rauhaamme. Olen onnellisissa naimisissa ja kahden tytön isä, joista  

vanhempi on kulkenut ala-koulua ja kykenee jo kirjoittelemaan  

minulle tänne. Nuorempi on neljän vuoden.

   Arvelitte ettei Ropo enää kotiaan palaa. Minä taas uskon, että  

kyllä se vielä astelee kotipellollakin, vaikka nyt onkin näissä yhtä  

tärkeissä tehtävissä osaltaan viemässä suurta asiaamme voittoon.  

Pidän siitä huolta kuin omastani niin kauvan, kun minulla on ilo sitä  

hoitaa. Ilmoitan sinne teille, jos sattuisi jotain vahinkoa tulemaan.  

Siellä Hämeen sydämessä olette kai saaneet olla rauhassa vihollisen 

 turmalinnuiltakin, niin kuin muultakin sodan melskeeltä.

  Kiitoksia vain vielä siitä paketista. Kun en satu olemaan  

tupakkimies, annoin ne tupakat sellaisille, jotka sitä kipeimmin  

tarvitsivat. Siitä täällä joillakin on joskus puutetta. Parhainta vointia  

vaan ja onnea ja siunausta teille kaikille siellä! Olkaa hyvä ja 

 kirjoittakaa minulle joskus.

  Tkm. Matti Suvanto

  I/KTR 3:n kol

Terveiseni taas täältä Karjalasta sinne Hämeen maille!
Nyt se on sitten taistelun melske tauonnut. Ropo on säilynyt hengis-

sä. Laihtunut se kyllä jonkin verran on. Meillä kun oli Summassa kovat ajat 

ja siihen aikaan oli vielä ne ankarat pakkaset niin että hevosiin tuli pään 

tautia ja se vei jotkut hyvinkin heikoiksi. Ropossa ei kovin pahana ollut.

  On se varmaan hevosellekin kuin juhlaa kun pääsevät kotitan-

huville ja saavat alkaa tutut työt toukopelloilla. Kyllä Ropo on ollut niin 

uskollinen kaveri täällä minulle. Se tuntee minut jo kaukaa.

  Nyt se on sitten rauha. Vaikka se on toiselta puolen suuri helpotus 

ja huojennus, on se toisaalta raskas ankarine ehtoineen. Mutta asia on 

nyt se mikä se on. Ei siinä auta muu kuin lähteä tästä pisteestä mihin 

tämä onneton taistelu päättyi, rakentamaan mitä sota on hävittänyt. 

Monen kohdalle on sattunut korvaamattomia menetyksiä, niin kuin 

siellä teilläkin. Mutta tämä sankarien muisto velvoittaa meitä seisomaan 

lujina paikallamme ja koettamaan kukin kohdaltamme nyt rakentaa 

ja tarpeen tullen taas puolustaa tätä kovia kokenutta maatamme. Sillä 

emme voi muuta kun siunata niiden muistoa jotka kalleimpansa sen 

edestä ovat antaneet, tehdä työtä tulevien sukupolvien hyväksi toivossa, 

että heillä olisi onnellisempi aika elettävänään.
Kai alkava kevät vähitellen poistaa tämän painostavan tunteen ja 

uusi elämä alkaa orastaa.   En osaa sanoa koska täältä hevosia aletaan vapauttaa. Mutta siitä 

luultavasti aikanaan ilmoitetaan.Kirjoitin vain tämän, että tiedätte siellä, että Ropo on elävien 

ilmoilla. Se on nähnyt Summan taistelukentät, Näykit, Huumolat, Säiniöt 

ja Viipurit y.m. ja aina on tehtävänsä suorittanut.
 En tiedä nyt muuta kuin toivotan vain hyvää ja onnellista kevättä 

ja kesää tämän ankaran talven jälkeen teille kaikille siellä vaikka en teitä 

tunnekkaan.
  

Tervehtien  
Matti Suvanto
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Peltolammi

Kaikki hyvä 
Peltsulta!

Kahvi ja munkkima–pe

130
Hillomunkit
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kpl

Croissantit039
kpl

Perjantaisin
LOUNAS-
KEITTO 499

annos

  
SALAATTIBAARIN 

ANNOS

1490
kg

Kuukausittain 
vaihtuva 

valikoima!

Peltolamminkatu 10, 33840 TAMPERE
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