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Syksy tulee,
oletko valmis?
K ysymys on aiheellinen, sillä Peltolammin syksy käynnistyy
melkoisella ryminällä. Tapahtumaa on alueella monenlaista,
varmasti löytyy jokaiselle mieluista tekemistä ja kokemista.
Tässä on listattuna lähiviikkojen ohjelmaa:
● 22.8. klo 18 on Peltolammiseuran järjestämä lehti- ja
tapahtumatilaisuus Peipontuvalla, lisätietoja s. 3.
● 24.8. jatkuvat keskiviikkoaamujen maksuttomat
puurohetket Peipontuvalla, s. 5.
● 30.8. klo 18 keskustellaan Peipontuvalla mitä Peltolammin meluntorjunnalle pitäisi tehdä, s. 16-17.
● 31.8. klo 17.30-20.00 on Peltolammin koululla kaikille
avoin ja maksuton perhe- ja harrastustapahtuma.
● 11.9. klo 13 voi kuulla alueen historiasta ja ihailla Peltolammi-Pärrinkosken luontoa valokuvauskävelyllä, s. 3
● 15.9. on seurakunnan uuden tilan Multituvan
avajaiset, s. 13.
Tästä kattauksesta kannattaa nyt poimia itseä kiinnostavat
tapahtumat - tai käydä niissä kaikissa! Lisätietoja näistä ja
muista tulevista alueen tapahtumista löytyy, kuten aina, myös
Peltolammin Facebook-sivulta:
www.facebook.com/peltolammi.tampere.
Toukokuussa juhlittiin Peltsun kevät! -tapahtuman merkeissä Olitko sinäkin paikalla? Sivuilta 5-6 voit katsoa miltä siellä näytti. Meitä oli melkoinen määrä paikalla uutta tapahtumaa
juhlimassa, yli 200 henkeä. Nyt on aika alkaa pohtia haluammeko myös tulevaisuudessa järjestää tätä kevättapahtumaa ja
muita peltolammilaisia tapahtumia.
Peltolammi tarvitsee siis suunnitelman. Hyvän sellaisen.
Suunnitelman, jossa lehdellä on innokkaita tekijöitä. Suunnitelman, jossa tapahtumia, isoja sekä pieniä, järjestetään monipuolisesti. Suunnitelman, jossa alueen muistot eivät painu
unohduksiin, vaan ne kerätään talteen tarinoiden ja valokuvien
muodossa. Suunnitelman, jossa me asukkaina aktiivisesti
vaikutamme aluetta koskeviin päätöksiin.
Tämä ehkä kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta tavoitteita pitää olla. Tätä suunnitelmaa luonnostelemme 22.8. pidettävässä lehden ja tapahtumien suunnittelutilaisuudes-
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sa. Haluamme seurassa kehittää Peltolammia, mutta siihen
tarvitaan mukaan myös ihmisiä, tunteen paloa ja innostusta.
Tarvitaan toiveita ja niiden toteuttajia.
Eikä se tietenkään tarkoita, että koko elämä ja aika pitäisi
uhrata toimintaan, vaan haemme henkilöitä, jotka haluaisivat
esimerkiksi olla toteuttamassa jotain tiettyä hanketta tai järjestämässä jotain puuhaa, joko kertaluontoisesti tai säännöllisesti.
Nyt kannattaakin kysyä itseltä mitä minä voisin tehdä Peltolammin ja peltolammilaisten hyväksi esimerkiksi tunnin verran
vuodessa, kuukaudessa tai viikossa?
Esimerkiksi yhden ihmisen innostuksen ja aktiivisuuden
myötä viime kirjoituksessa haaveilemani Peltolammi-Multisillan alueen omat kotisivut ovat nyt työn alla ja tuloksia pääsemme toivottavasti esittelemään jo tämän vuoden puolella.
Jos sinulla on kiinnostusta tai annettavaa sivujen sisällön
kehittämiseen, esimerkiksi kuvin tai kirjoituksin, ota yhteyttä
tai tule juttelemaan lehti- ja tapahtumatilaisuudessa 22.8 tai
koulun perhetapahtumassa 31.8.
Toinen esimerkki kiinnostuksesta ja asioiden viemisestä
eteenpäin on 30.8. järjestettävä keskustelutilaisuus liikennemelun torjuntaan liittyen. Esitys melutilanteen kohentamiseksi lähti Säästäjänkatu 2:n aktiivisten asukkaiden aloitteesta.
Päätimme järjestää tilaisuuden, jotta voimme kartoittaa kuinka
laajalti liikennemeluongelmaa esiintyy alueella sekä yhdessä
pohtia keinoja miten saamme asiassa äänemme kuuluviin
kaupungin suuntaan. Tässäkin asiassa joukossa on voimaa ja
useampi ääni kantautuu paremmin kaupungin virkamiesten
korviin. Liikennemelusta alueellamme voit lukea Päivi Kuuluvaisen erinomaisesta kirjoituksesta s. 16-17.
Kaupungin kulttuuripalvelut puolestaan ovat olleet
yhteydessä Peltolammille päin. Sieltä esitettiin toive, että
meidän alueellamme järjestettäisiin yksi kotiseutukuukauden
kävelykierroksista. Tuumasta toimeen ja 11.9. tamperelaisilla
on mahdollisuus ihailla Peltolammi-Pärrinkosken upeita
maisemia valokuvauskävelyllä. Vaikka alueemme kaupunginosana on vasta 50-vuotias, sukellamme kierroksella alueen
varhaisempaan historiaan, torpparien ja mylläreiden aikaan.
Tervetuloa mukaan!
Ensimmäiset taloyhtiöt ovat tosiaan jo päässeet juhlimaan
viisikymppisiään ja juhlia seuraa tiuhaan tahtiin, sillä valtaosa
Peltolammin taloista rakennettiin vuosina 1966–1971. Esitänkin tässä nyt toiveen, että saisimme tuleviin lehtiin kirjoituksia
ja muistelmia 50-vuotisjuhlia viettäviltä taloyhtiöiltä. Yksi Peltolammiseuran keskeisiä tehtäviä on toimia alueen muistojen
kerääjänä ja tallentajana. Lisäksi voimme näin yhdessä juhlia ja
kunnioittaa alueemme historiaa.

Törmäillään ja moikkaillaan syksyn tapahtumissa.
Muistakaa myös osallistua runokilpailuun (lisätietoja s. 9), aikaa
runoiluun on 1.10. asti!
Puheenjohtajanne Satu Laine

Tervetuloa
VALOKUVAUSKÄVELYLLE
PELTOLAMMIPÄRRINKOSKEN
ALUEELLE
SUNNUNTAINA
11.9. KLO 13.
Lähtö Rukkamäentie 10 (lammashaan luota),
kierros päättyy Peltolammin uimarannalle.
Tule ihastelemaan luonnonsuojelualueen kaunista
luontoa ja kuulemaan Peltolammin alkuvaiheista,
sen torppareista ja mylläreistä.

VAPAA PÄÄSY
Kävelykierros on osa kotiseutukuukauden

tapahtumia ja se järjestetään yhteisyössä
Peltolammiseuran ja
Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa.

Lisätietoja: satu.j.laine@gmail.com

lehtI- JA
tAPAhtuMAtIlAIsuus
maanantaina 22.8. klo 18
Peipontuvalla (Peltolamminkatu 12)

Tervetuloa keskustelemaan miltä näyttää Peltolammin
syksy ja vuosi 2017. Mitä haluaisit Peltolammilla tapahtuvan?
Mitä haluaisit tulevista lehdistä lukea?
itarjoilu

Kahv

Jos toiveita ei esitä, ei niitä voi kukaan toteuttaa.
Jos haluaa tehdä ja toteuttaa, kannattaa se tehdä yhdessä.
Peltolammi

elokuu 2016

3

Peltolammiseura ry:n
johtokunnan
jäsenet vuonna 2016:
Puheenjohtaja ja Peltolammi-lehden
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
Peltolammi-lehden mainosmyynti:
Johanna Kakko
peltolammiseura@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:
Sanna Laine
0400 905 195
sannalaine71@gmail.com
Ari Nieminen
Irma Karjalainen
karjalainen.irma3@gmail.com

Peltolammi
on Peltolammiseuran
toimittama tiedotuslehti

Päätoimittaja:
Toimitus:

Satu Laine
Mirka Sillanpää, Miralina 		
Rissanen, Marita Tuhkanen,
Pilvi Ikonen, Raili Viipuri ja
Kyuu Eturautti
Taitto:
Minnaliisa Tasanen
Ilmoitusmyynti: Johanna Kakko
Paino:
Kirjapaino Hämeen
Offset-tiimi Oy
Painos/jakelu: 2 900 kpl, Peltolammi,
Multisilta, Palokallio ja
Lakalaiva
Kannen kuva: Satu Laine
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 (hi
Seuraava lehti ilmestyy marras-joulukuun
vaihteessa. Juttuideat sekä materiaalit lehteen
tulisi lähettää 1.10. mennessä osoitteeseen
satu.j.laine@gmail.com.

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

Mari Pajala
Pähkinämäenkatu 2 D 21
040 768 1071
mari.pajala@suomi24.fi

Pizzeria - Kebab Nina
Avoinna ma-la 10.30 - 22.00 su 11.00 - 22.00
Puhelin 03 - 2654174
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Puurohetket jatkuvat
Peipontuvalla
Teksti: Raija Jokinen-Santisteban

Maksuttomat puurohetket
jatkuvat taas keskiviikkona
24.8. Peipontuvalla. Puuroa
ja kahvia on tarjolla syksyllä keskiviikkoaamuisin klo
08.30-10.00.
Peipontupa on Tampereen kaupungin
ylläpitämä korttelikerho, jonne ovat
tervetulleita kaikenikäiset lähistöllä tai
kauempanakin asuvat henkilöt. Tupa sijaitsee Peltolammin apteekin vieressä ja

K-markettia vastapäätä ja se on avoinna
arkipäivisin ma, ti, to klo 9-15, ke klo 8.30
- 15 ja pe klo 9-13.
Peipontuvalla on myös mahdollista
lounastaa. Maksulliset ruoka-annokset
tilataan etukäteen joko tuvalla poikkeamalla tai puhelimitse p. 040 8062418.
Ruokalistan voi noutaa tuvalta. On paljon mukavampaa syödä yhdessä lounasta toisten kanssa kuin yksin kotona!
Lisäksi Peipontuvalla on tarjolla
vaihtuvaa ohjelmaa joka arkipäivä kahden oman ohjaajan sekä kulttuuriohjaa-

jan toimesta. Kerhotoiminnalla tähdätään yksinäisyyden lieventämiseen sekä
tarjotaan mahdollisuus tutustua uusiin
ihmisiin ja harrastuksiin. Tarjolla on monipuolista, maksutonta ohjelmaa, kuten
jumppaa, joogaa, askartelua ja erilaisia
kulttuurituokioita. Kuukausiohjelman
voi noutaa tuvalta.
Keskiviikkoisin Peltolammin päiväkodin lapset vierailevat tuvalla noin klo
10. Silloin on mahdollisuus eri-ikäisten
kohdata toisiaan ja vaikkapa laulaa tai
leikkiä hetki yhdessä.
Peipontuvan tilat ovat avarat ja
monikäyttöiset ja toivommekin asukkailta ideointia ja toiveita Peipontuvan
toiminnan vilkastamiseen.
Mitä sinä toivot korttelikerholta?

40

vuotta
sitten
Peltolammilla

Säästäjäntorilla sijainneesta Ostiksesta
saattoi syksyn tullen hakea säkkikaupalla
juureksia ja pottuja.

Kesällä 1976 Peltolammilla aukesi uusi kauppa, KPähkinä. Samalla tontilla sijaitsee nykyisin Siwa. Nyt
Peltolammin Siwa on yksi myymälöistä, jotka Kesko
on sitoutunut myymään osana Lähikauppa-ketjun
ostoa. Huhujen mukaan kauppojen määrä ei alueellamme tule kuitenkaan vähenemään, sillä Lidlin
kerrotaan havittelevan tonttia Lakalaivan puolelta.

Eikä telkkariakaan tarvinnut tuolloin lähteä
korjauttamaan ”omaa kylää” kauemmas.

Peltolammi
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PELTSUN KEVÄT!
oli yleisömenestys
Teksti: Satu Laine / Kuvat: Jarno Koskinen ja Satu Laine

Toukokuun 14. päivä vietettiin
riemukas päivä Peltolammin
kevättapahtumassa. Ensimmäistä kertaa järjestetty Peltsun
kevät!-tapahtuma veti yleisöä
yli 200 henkeä ja edes iltapäivän
harmaa ja sateinen sää ei lannistanut järjestäjien tai kävijöiden
mielialaa.
Peltsun kevät! -tapahtuma järjestettiin,
koska Peltolammiseuran vuoden 2015 joulukuussa tekemässä kyselyssä alueen asuk-

kaat toivoivat lisää paikallisia tapahtumia.
Alueella toimivat järjestöt olivat puolestaan
toivoneet paikkaa ja tilaisuutta esitellä toimintaansa ja kohdata paikallisia ihmisiä.
Päämääränä oli, että maksuttomassa kevättapahtumassa viihtyisivät kaikki: vauvasta
vaariin ja muorista murkkuun.
Peltolammin koululla järjestetyssä tapahtumassa ehdottomasti suosituin ”ohjelmanumero” oli Tampereen jäätelötehtaan
jäätelömaistatus. Lisäksi tapahtumassa oli
mm. pomppulinna, kirpputori, Nextiilin
tekstiilinkeräyspiste, kahvio ja sähköpyörän
testausta.

Kevättapahtumaa olivat järjestämässä
Peltolammiseuran lisäksi Peltolammin koulun vanhempainyhdistys ja Lähivoimalaprojekti. Lisäksi tapahtumassa oli mukana
myös alueella toimivia yhdistyksiä ja yrityksiä: MLL Multisilta-Peltolammin paikallisjärjestö & perhekummitoiminta, Peltolammin
apteekki, Tampereen kaupungin palvelumalli-projekti & lapsiperheiden sosiaalityö,
seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö, Imetyksen tuki ry sekä Tampereen Pallo-Veikot.
Lisää kuvia tapahtumasta voi käydä
katsomassa Peltolammin Facebook-sivulta
www.facebook.com/peltolammi.tampere.

MLL:n pisteen innokkain ”työntekijä”
oli Minka, 10 kk.

Tampereen jäätelötehtaan
jäätelöt maistuivat.
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Emma, 2 v. ja Leena mummu löysivät molemmat ostettavaa kirpputorilta. Emman mielestä
parasta tapahtumassa oli pomppulinna.

Palvelumalli-projektin pisteen luona riitti
puhetta alueen tulevaisuudesta. Oikealla
vuorovaikutussuunnittelija Aija Karttunen,
yksi projektin vetäjistä.

Kävitkö
tapahtumassa?
Pitäisikö
Peltsun kevät
-tapahtuma
järjestää myös
ensi keväänä?

Apteekin
pöydältä
sai napata
mukaansa
monenlaista
näytettä.

Iiriksen, 6v. ostos oli samaa sävyä
asun kanssa.

Tule Lehtija tapahtumatilaisuuteen
Peipontuvalle
22.8. klo 18.
Sähköpyörä nousi
vauhdilla ylös Peltolammin mäkiä.
Neuvoja antamassa Erkki Kosonen.

Vasta 3 kk vanha
Mette taisi olla nuorin Peltsun kevään!
vierailija. Tapahtumasta hän nautti
isän käsivarsilla
torkkuen.

Peltolammi
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Pienikokoinen työ vaatii taiteilijalta
tarkkaa kättä ja rauhallista otetta.

Kyllä, juuri niin siinä kävi, että
minä horjahdin mukaan, vaikka
en itseäni ole koskaan piirtäjäksi luonnehtinut. Peltolammin
koululla, aivan kodin lähellä,
pidetään Ahjolan piirustus- ja
maalauskurssia torstai-iltaisin ja
minulle on siunaantunut vapaata aikaa, juurikin torstai-iltoihin!
Monien sattumusten jälkeen
lähdin innoissani mukaan uuteen harrastukseen.

Minäkö
piir ustusja maalauskurssille?
Teksti: Marita Tuhkanen
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Olen pitkään tehnyt työtä epäsäännöllisillä
työajoilla, joten mitään harrastusmahdollisuutta ei ole ollut vuosiin. Syksyllä 2015
mahdollisuus kuitenkin ilmestyi ja horjahdin mukaan mitä rentouttavimpaan harrastukseen. Jo heti ensi tunneilla yllätin itseni
keskittymässä kynien ja värien maailmaan.
Aika tuntui kiitävän tunnit liian äkkiä ohi.
Sain myös uusia harrastekamuja ja opettaja
olikin ohjaajana – ei ollut koulun piirustustuntien pakko juttuja.
Kynät eivät meinannut ensin lainkaan
toimia ja viivat oli hapuilevia ja epätarkkoja. Kuulin toisella tunnilla, että joulukuussa
pidetään näyttely kirjastossa. Minä olin heti
sitä mieltä, ettei sinne voi minun maalauksia laittaa lainkaan. ”Niin muutkin on aluksi
sanonut” sanoi ohjaaja Eeva-Maija ja huitaisi kädellään. Niinpä vaan kävi, että kaksi
”teosta” oli minultakin mukana näyttelyssä.
Ja kevätnäyttelyssä oli jo kolme. Niinpä vain
jatkoin harrastamista vielä kevätkaudenkin
ja nyt innolla odottelen, koska saa ilmoittautua tulevan syksyn kursseille. Niin ja tietenkin toivon, että työaikani pysyisivät nyt
ennallaan.
Koko talven ja kevään olen piirtänyt
myös kotona, aina kun vapaata hetkeä
ilmaantui. Maalaaminen ja piirtäminen
vievät koko keskittymiseni, kun siihen ryhdyn. Se rentouttaa mieltä ja kroppaa, mitä
en olisi ikinä uskonut. Nyt olen hankkinut
parempia välineitä, kun ensin käytin lasten

Lähes koko taideryhmä ripustamassa
näyttelyä. Taideryhmä on pitänyt näyttelyitä
syksyisin ja keväisin Peltolammin kirjastolla.
Etualalla ohjaaja Eeva-Maija Priha.
vanhoja vesivärejä ynnä muita kouluajoilta
jääneitä piirtimiä.
Sain ohjausta erilaisista tekniikoista ja
minkälaisia siveltimiä ja papereita kannattaa hankkia. Opettelin käyttämään akryylivärejä ja tussivärikin tuli tutuksi. Joitakin
hankintoja tehtiin opettajan kautta. Mm.
tuon tussimusteen sain ostaa Eeva-Maijalta.
Hain järviruokoja Peltolammin rannasta ja
kepitkin kelpasi tussipiirtimeksi. Niistä tulikin aivan lempipiirtimiäni.
Suurkiitos Eeva-Maija Prihalle tällaisen
kömpelömmänkin piirtäjän luotsaamisesta
taiteen maailmaan. Ennen kaikkea, että itse
opin hyväksymään piirrokseni ja käden jäljen. Niin se vain on, aina kannattaa uskaltaa
kokeilla uutta. Vieraaltakin tuntuvia asioita
voi opetella ja heittäytyä mukaan. Kaiken
lisäksi me kaikki kaivataan myös niitä omia
juttuja ja omaa aikaa, jotta voisi kasvaa taas
vähän ihmisenä.
Näyttely valmistuu. Kevään aikana aiheina
oli mm. mallin piirtämistä, unikuvia, lomamuistoja ja naisen hahmoja. Myös vapaita
aiheita sai käyttää.

Runokilpailu

Peltolammiseura järjestää
kaikille avoimen runonkirjoituskilpailun,
ajalle 17.8. – 1.10.2016.

Kilpailussa on kolme (3) osallistujasarjaa,
LAPSET (alle 13v.), NUORET (13 – 19v.) ja AIKUISET.
Amatööriraati palkitsee kolme (3) parasta runoa per sarja, ja sijoittumattomien kesken
suoritetaan arvonta, jossa palkitaan kolme (3)
osallistujaa.
Runojen on oltava ennen julkaisemattomia,
osallistua voi enintään kolmella (3) runolla,
jokaisen runon kohdalla on ilmoitettava onko
runo uusi vai pölyttynyt pöytälaatikossa. Runot
ja yhteystiedot, jotka ovat kilpailuun osallistu-

misen edellytys (nimi, ikä, osoite, sähköposti
ja puhelinnumero) on toimitettava 1.10.2016
mennessä sähköpostitse osoitteeseen peltolammiseura@gmail.com.
Runojen kirjoittajat luovuttavat niiden käyttöja julkaisuoikeuden Peltolammiseuralle, joka
käytön yhteydessä ilmoittaa kirjoittajan nimen.
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 lehtiin, kirjoittajat
voivat tästä halutessaan kieltäytyä.

Kirjoittamisen iloa ja
luovuuden vapautta!
Peltolammiseura

Peltolammi
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Peltolammin
metsistä löytyi
tänä kesänä
mukavasti
mustikkaa

Peltsun
aarteet
Teksti ja kuva: Miralina Rissanen

Mitä Peltolammilla on? Mitä
Peltolammilla voi tehdä? Päätin
tehdä aiheesta jutun ja tutkia
erityisesti Peltolammin luontoa
ja siellä olevia aktiviteetteja.
Peltolammin ympäristössä on mukava viettää aikaa ihmisten seurassa tai lähteä yksinkin lenkille rentoutumaan. Ei välttämättä
tarvitse kuulokkeita musiikin kuunteluun,

Peltolammin
komein
muurahaisasumus
Teksti: Pilvi Ikonen / Kuva: Satu Laine

Muurahainen kortta kuljettaa,
ahkerasti työssä ahertaa ja lopulta niin komean keon aikaan
saa ettei tosikaan.
Minulla on tapana tehdä kävelylenkkejä
Peltsun järven ympäri etsien pikkuisempia
polkuja, hitaasti tallustellen, puunjuurien
seassa hipsien, pikkuojien ylitse loikkien
ja luonnon monimuotoisuutta tutkaillen.
Metsän siimeksessä on hyvä hengähtää,
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kun metsä humisee rauhoittavasti ja linnut
laulavat. Lenkkeilyn jälkeen voi viilentyä
lammessa niin pitkälle syksyä kuin uskaltaa
tai ympäri vuoden, sillä talvisin Peltolammin puoleisella laiturilla pidetään avantouintipaikkaa. Toiset tykkäävät kalastaa.
Peltolammilla on siihen hommaan kaksi
hyvänkokoista laituria, kunhan muistaa katsoa ettei lähettyvillä ole uimareita. Lintujen
ruokinta ei valitettavasti ole sallittua.
Multisillan puoleinen uimaranta on rauhallinen ja hyvä valinta, jos ei halua suureen
ihmisjoukkoon. Peltolammin puoleinen ranta on ehkä vilkkaampi ja sieltä löytyvät myös
pukuhuoneet ja vessat. Lammen varrella on
monia kivoja paikkoja pysähtyä katsomaan
auringonlaskua tai sopivalla säällä lueskella
kirjaa isolla kivellä. Merkkejä voi löytää myös
ruoanlaitosta, mutta virallista nuotiopaikkaa
kuunnella linnunlaulua, antaa vihreän oksiston ja sinisen järven parantaa mieltä ja
kehoa. Matkalla saattaa bongailla mielenkiintoisia, ihmeellisiäkin asioita.
Tänään rakas ystäväni Kuopiosta oli Tampereen vierailulla ja halusin ehdottomasti tutustuttaa hänetkin Peltolammin kauniiseen
luontoon. Reittimme kulki järvenvierustaa
pitkin ja loppumatkasta bongailimme useampiakin muurahaiskekoja lähellä toisiaan.
Mahtavatko elää sulassa sovussa keskenään?
Meitä molempia hämmästytti keko, jollaista
kumpikaan ei ollut ennen missään muualla
nähnyt. Kuinkakohan kauan tällaisen yhdyskunnan muodostamisessa ja keon rakentamisessa on kestänyt?
Näin isosta bongauksesta oli otettava
kuva ja kirjoitettava juttu! Vilinää ja vilskettä
riitti polulla, jota muurahaispolkumittakaavassa voisi sanoa valtatieksi. Muurahaisia
oli lukuisia ja taas lukuisia ja jokainen näytti
tietävän oman paikkansa, päämäärätietoi-

lammen ympäristössä ei ole.
Välillä näkee myös koiranulkoiluttajia,
jotka päästävät koiransa viilentymään vedessä ihmisten hylkäämillä ranta-alueilla.
Lammen ohi kulkee myös junarata ja mikä
on sen jännittävämpää kuin pysähtyä laskemaan ohikiitävän junan vaunuja? Peltolammin ympäristöstä voi löytää kaunista suomalaista metsämaisemaa, kun vain uskaltaa
lähteä pienemmille metsäpoluille etsimään.
Lammen viereisestä metsästä tekee
erityisen se, että metsä on luonnonsuojelualuetta. Viralliselta nimeltään PeltolamminPärrinkosken luonnonsuojelualue perustettiin 26.8.1992, ja se sijaitsee Sarankulman
ja Peltolammin kaupunginosissa. Metsässä
viihtyvät lukuisat eläin- ja kasvilajit. Alueella
pesivistä lintulajeista harvinaisimpia ovat
mustapääkerttu, kultarinta ja pikkusieppo.
Myös alueen perhoslajisto on monipuolinen, mikä johtuu sopivien ravintokasvien,
erityisesti lehtokasvillisuuden, runsaudesta.
Siellä täällä näkee metsässä kaatuneita puita, joista toiset ovat nuoria ja toiset
jo täysin sammalen peitossa. Puita pitkin
on hauska tasapainoilla. Tätä taitoa saattaa tarvita, jos aikoo ylittää Pärrinkosken
kastumatta. Pärrinkoskelle pääsee esimerkiksi seuraamalla kävelytietä, joka kulkee
junaradan ali. Haastetta kaipaava voi myös
kokeilla kulkea Pärrinkoskelle seuraamalla
lammesta laskeutuvaa puroa. Syksyisin voi
nähdä sienestäjien tulevan lammelta päin
korit täynnä, joten kerättävää vaikuttaa olevan, kun vain löytää paikan. Peltolammin
ympäristössä on monipuolisesti kaikenlaista ja varmasti kaikenikäisille löytyy jotakin.
Oletko jo löytänyt mikä on sinun aarteesi
Peltolammilla?
sesti eteenpäin kulkien, välillä mahdottomaltakin näyttävien kantamusten kanssa.
Löytö sai meidät molemmat hymyilemään
ja muistamaan mikä voima voikaan yhteistyöllä olla. Tämä oli ehdottomasti hienoimpia nähtävyyksiä hetkeen.

Onko tässä Peltolammin tai jopa koko
Tampereen komein muurahaiskeko?

Peltolammille
istutettiin talkoilla
metsälehmuksia
Teksti: Satu Laine / Kuvat: Jere Nieminen

Kesäkuun alussa pidettiin Pähkinämäenkadun päässä olevalla
hakkuuaukiolla istutustalkoot
yhdessä paikallisten asukkaiden ja Villi vyöhyke ry:n kanssa.
Innokkaita talkoolaisia paikalla
oli parisenkymmentä ja 20 metsälehmusta istutettiin rivakkaan
tahtiin, sillä jo noin parissa
tunnissa taimet oli istutettu ja
kasteltu.
Kaupunki poisti viime vuonna Peltolammin lähimetsistä huonokuntoisia kuusia ja
muuta puustoa. Harvennukset jättivät valitettavasti jälkeensä ikäviä hakkuuaukioita,
joihin tänä vuonna istutettiin lehtipuita.
Seurakuntakeskuksen takana olevaan metsikköön istutettiin keväällä kaupungin toimesta pieniä koivun taimia. Lähes kolme
metriset metsälehmuksen taimet puolestaan istutettiin 6. kesäkuuta pidetyissä talkoissa. Taimet talkoisiin toimitti Tampereen
kaupungin kiinteistötoimi.
Peltolammin istutustalkoot olivat pilottikohde, jossa tarjottiin alueen asukkaille
mahdollisuus osallistua oman lähimetsän
hoitoon. Metsälehmus valittiin istutettavaksi, koska tavoitteena on monimuotoistaa
alueen puulajistoa ja lisätä nykyään harvalukuisten jalojen lehtipuiden määrää. Luon-

Nella 5v. ja Eetu 3 v. kertoivat istuttaneensa isän avustuksella ainakin viisi puuta.
nonkantaista metsälehmusta esiintyy tällä
hetkellä Pärrinkoskella sekä muutamassa
muussa pienessä esiintymässä Tampereella.
Talkoiden jälkeen puiden hoidosta vastaa Tampereen kaupunki, Villi vyöhyke seuraa istutettujen taimien kuntoa ja kasvua
vuosittain. Peltolammin runsaasta rusakkokannasta johtuen, taimet suojataan. Istutusprojektista kirjoitetaan myös opinnäytetyö Tampereen ammattikorkeakouluun.
Talkoiden järjestäjät toivottavat paikalliset
asukkaat tervetulleiksi vierailemaan ja seuraamaan istutettujen taimien kasvua.

Louna Viinikka, yksi talkoiden koordinaattoreista, näyttää mallia miten vielä
toistaiseksi hieman hontelot metsälehmukset sidotaan tukikeppeihin.

Metsälehmus
tunnetaan
myös nimellä
niinipuu
Metsälehmus on pohjoisinpana
luonnonvaraisena kasvava jalo lehtipuu Suomessa. Kasvupaikkansa
suhteen melko monipuolinen puu
viihtyy lehdoissa, puronvarsilla,
rehevillä harjuilla ja lehtomaisissa
kangasmetsissä.
Suomessa metsälehmus saavuttaa yleensä 15–20 metrin korkeuden. Erittäin pitkäikäinen puu voi
kuitenkin hyvällä paikalla kasvaa
jopa 30 metrin korkuiseksi. Metsälehmus on lajikkeena myös erittäin
kestävä erilaisia tauteja ja tuholaisia
vastaan.
Metsälehmus on puulajeistamme myöhäisin kukkija. Se kukkii heinäkuussa ja sen kukissa on
voimakkaan huumaava tuoksu.
Lehmuksenkukkatee onkin suosittu
juoma etenkin Keski-Euroopassa ja
puun eri osia käytetään rohdoslääkkeenä mm. verenpaineeseen, unettomuuteen, pelkotiloihin, migreeniin ja mahakipuihin.
Puuaines on kevyttä ja pehmeää. Se on teknisiltä ominaisuuksiltaan melko heikkoa, joten sen
kaupallinen käyttö on rajoittunut
lähinnä paperi- ja tulitikkuteollisuuteen. Metsälehmuksen aiempi
taloudellinen arvo olikin sen kuoren
alla sijaitsevassa niinessä.
Se oli arvokasta kauppatavaraa, josta Ruotsi-Suomen aikaan
kerättiin jopa niiniveroa. Niini on
rakenteeltaan hyvin sitkeää ja sitä
käytettiin raaka-aineena esimerkiksi verkkoihin, köysiin, mattoihin ja
säkkeihin. Puun arvostuksesta kertoo myös se, että Suomen paikkakunnista mm. Niinisalo on nimetty
siellä kasvaneiden metsälehmusten
mukaan.
Metsälehmus on hävinnyt Suomessa monilta sen perinteisiltä kasvupaikoilta niinen keruun, kaskenpolton ja pellonraivauksen myötä.
Peltolammillakin todennäköisesti
runsaslukuisena kasvanut metsälehmus on hävinnyt alueelta lähes
kokonaan täällä aiemmin asuneiden torppareiden myötä.
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Lapsi on
keskellemme
annettu ihme

Avoimissa päiväkerhoissa
lauletaan ja leikitään yhdessä

Teksti ja kuvat: Susanna Lehtinen

Peltolammin seurakuntakodilla
(Tilkonmäenkatu 4) on avoin päiväkerho
tiistaisin klo 9.30-11.30.

Elokuuta on jo vierähtänyt tovi
ja kesäloman jälkeen on aika
miettiä syksyn touhuja. Monet
kerhot ja harrastukset alkavat
syyskaudella. Seurakunnassa
me haluamme olla mukana
perheen matkassa, seuraamassa
lapsen kasvua sekä tukemassa ja
vahvistamassa perheen kristillistä kasvatusta. Ajattelemme, että
lapsi on keskellemme annettu
ainutlaatuinen ihme.
12
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Seurakunta tarjoaa perheille monenlaista
kerhotoimintaa, joissa työskentelevät turvalliset ja koulutetut lastenohjaajat. Lapsen
ilon kokemukset ja lapsesta välittäminen
ovat seurakunnan varhaiskasvatuksen ydintä. Pidämme tärkeänä lapsen hengellisen
herkkyyden vaalimista ja tahdomme antaa
lapselle ja koko perheelle mahdollisuuden kasvaa yhteydessä Jumalaan. Erilaiset
kerhot rakentavat lapselle kokemusta seurakunnasta, jossa lapsi kohdataan omana
ainutlaatuisena itsenään. Elämän ihmettely
ja hiljentyminen kuuluvat olennaisesti seurakunnan toimintaan.

Avoimeen päiväkerhoon ovat lämpimästi tervetulleita mukaan isovanhemmat,
kummit, hoitajat ja muut lapsen läheiset.
Avoimissa päiväkerhoissa lapset ja aikuiset
touhuavat yhdessä ilman ikärajoja, osallistumismaksuja tai ilmoittautumisia. Avoimissa kerhoissa on mahdollisuus tutustua
oman asuinalueen lapsiin ja aikuisiin, laulaa, leikkiä ja hiljentyä kirkkovuoden aiheiden äärellä.

Multisillan perhekerho kokoontuu
Multituvalla (Multisillankatu 5) keskiviikkoisin 9.30-11.30.
Jumalan kämmenellä –perhepyhäkouluja
järjestetään Peltolammin seurakuntakodilla
parittomina viikkoina 18.8. alkaen
klo 17.30-19.

Päiväkerhosta kavereita
ja eväitä elämään
Tämän päivän kiireisessä arjessa keskustellaan paljon hetkestä nauttimista ja hetkessä
elämisestä. Lapset ovat mestareita pysäh-

Seurakunnan avoimet päiväkerhot ovat
maksuttomia eikä niihin tarvitse erikseen
ilmoittautua. Kerhossa on helppo tutustua
muihin asuinalueen lapsiin ja aikuisiin,
tervetulleita mukaan ovat isovanhemmat,
kummit, hoitajat ja muut lapsen läheiset.

tymään hetkeen. Tutkiva ihmettely kaikin
aistein on lapselle luontaista. 3-5 –vuotiaille
lapsille suunnatuissa päiväkerhoissa saamme yhdessä ihmetellä ympäröivää maailmaa ja Jumalan luomistyötä.
Päiväkerhot ovat lasten omia ryhmiä,
missä leikitään, lauletaan, liikutaan, askarrellaan ja hiljennytään. Ryhmissä syntyvät ystävyyssuhteet ovat lapselle tärkeitä.
Päiväkerhossa toimitaan kasvatuskumppanuudessa lapsen perheen kanssa ja toiminta on seurakunnan jäsenille ilmaista.
Yhdessä muiden kanssa me saamme uusia
kokemuksia ja opimme jatkuvasti lisää. Päiväkerhoista lapset saavat monipuolisesti
eväitä elämään. Tutkimalla ja oivaltamalla
oppimisen ilo vahvistuu! Vapaita paikkoja
päiväkerhoihin voi tiedustella varhaiskasvatuksen toimistolta puh. 03-2190257.

Musisoiden kirkkotielle
Pyhäkouluissa sekä perheille suunnatuissa
jumalanpalveluksissa on lapsille sopivaa
sisältöä. Kirkkotiellä voi kulkea myös kirkkomuskareiden matkassa. Niissä tutustutaan

musiikin perusasioihin laulaen, leikkien ja
soittaen.
Perheille suunnatuissa jumalanpalveluksissa ei myöskään tarvitse istua hiljaa
paikallaan, vaan pieni hälinä kuuluu asiaan.
Rakkaalla lapsella on monta nimeä kuten
perhemessu, vauvakirkko ja taaperomessu.
Nämä jumalanpalvelukset ovat muita lyhyempiä ja niissä on erityisesti lapsille sopivaa
sisältöä.

Ylläpidä yhteyttä seurakuntaan sähköisesti ja
seuraa somessa

sä tekemiseen ja kokemiseen, pohdittavaa
aikuiselle sekä ajankohtaisia menovinkkejä
seurakunnan järjestämiin tapahtumiin. Kirjeen voi tilata sähköpostiin tai käydä lukemassa Tampereen seurakuntien nettisivuilta: www.tampereenseurakunnat.ﬁ.
Nettisivuilta löytyy myös kerhojen ja
ryhmien tarkemmat kokoontumisajat ja –
paikat. Voit tiedustella niistä seurakuntien
varhaiskasvatuksen toimistolta puh. 03-219
0257. Seuraamalla Facebookissa Pienelle
parasta Tampere sekä Avoimet päiväkerhot,
Tampereen seurakunta –sivuja, pysyt ajan
tasalla perhemessuista ja tapahtumista.

Kotoa käsin voi myös olla vaivattomasti
yhteydessä seurakuntaan. Postia pienten
perheille –nettikirje tarjoaa ideoita yhdes-

Sinut on kutsuttu! Sydämellisesti tervetuloa mukaan seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintaan!

seurakunta uusiin
tiloihin Multisillassa
Seurakunta on luopunut Multisillan seurakuntakodista ja siirtää
toimintansa Multisillankatu 5:ssä
sijaitsevaan kerhohuoneistoon.
Multituvaksi ristitty tila saa samalla
kokonaan uuden ilmeen.
Syksyllä siellä tulee kokoontumaan
muun muassa käsityöpiiri, perhekahvila, varhaisnuorten kerhot,

miestenpiiri ja perhepyhäkoulu.
Lisäksi Multisillan Lähiöyhdistys
ry:n lounaskahvila jatkaa toimintaansa samassa tilassa.
Multituvan avajaisia vietetään
värikkäissä merkeissä torstaina
15.9. Kaikki alueen asukkaat ovat
tuolloin tervetulleita, vinkkaa
diakoni Marjo Perkiö.
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Kuva: Kyuu Eturautti / conikuvat.fi

Lähivoimalan Jarno
Koskinen palvelee
Multisillan yhteisökahvilassa avoimin
mielin ja rennolla
asenteella.

Multisillassa
kahvitellaan
yhteisöllisesti
Kun Tampereen kaupunki taannoin ilmoitti ryhtyvänsä kehittämään Multisiltaa, olivat monet
pitkäaikaiset asukkaat sangen
epäuskoisia. Moni kehutuista
asioista oli luvattu jo vuosikymmeniä sitten, jonka jälkeen koko
kaupunginosa ikään kuin unohtui hallintopapereiden pohjalle.
Suuria muutoksia odotellaan
yhäkin, mutta toisaalta arjen
kiireessä voi liikenneympyrää
parempi apu olla koko perheen
kohtaamispaikka. Sitä ei tarvinnut odottaa vuosikymmeniä,
sillä kaupungin Lähivoimalaprojektin myötä saimme Multisillan vanhalle koululle kevääksi
joka tiistaisen yhteisökahvilan.
Arnold Schwarzeneggerin tavoin me multsulaisetkin rakastamme jatko-osia ja onneksi yhteisökahvilalle on luvattu jatkoa myös
syksylle. Vaan ennen huomion kiinnittämistä juonen yksityiskohtiin, aloittakaamme
perusteista – eli siis mikä yhteisökahvila?

Arkisen pyhä kolminaisuus
Yksinkertaisimmillaan kyse on säännöllisen ajan, paikan ja kahvipannun yhtälöstä.
Tiukan formaatin puute on toiminnan ytimessä, sillä yhteisökahvilan määrä on kasvaa kävijöidensä, eli siis lähialueen asukkaiden näköiseksi.
Ovet ovat avoinna kaiken ikäisille ja

14
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paikalla vierailee kaiken ikäisiä kävijöitä
nuorista perheisiin ja seniorikansalaisiin.
Lapset leikkivät, nuoret pelaavat, vanhemmat ottavat iisisti ja aivan kaikki tapaavat
toisiaan. Joinain päivinä kahvilassa on ollut enemmän toimintaa sekä harrastusten
esittelyä, mutta totta puhuen kovin valmista pakettia kahvilasta ei edes haluta.
Toiveita otetaan koko ajan vastaan ja niitä
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
Haastattelin eräänä tiistaina paikalle
saapunutta ryhmää nuoria. Romek, Max,
Can, Abdalle ja Jensku kertoivat mietteitään paikasta. Käyttötarkoitus oli kaikilla
selvillä ja kaksi toistunutta sanaa kautta
linjan olivat ”kavereiden kanssa”. Allekirjoittaneen kokemukset nuorten harrastuksista sanovat samaa, kokoontumispaikka
on tärkein juttu.
On jokaisen mahdollisten tahon etu,
että nuorten turvallinen, matalan kynnyksen kokoontumispaikka löytyy läheltä.
Nuoret kyllä löytävät tekemistä, jos puitteet sen suovat. Rohkenen tosin ehdottaa
samaa kuin järjestäjäporukkakin, eli ajoittainen harrastusten ja yhdistysten esittelytoiminta voisi auttaa uusien ajanvietteiden
löytämiseen. Muutamia tällaisia teemapäiviä on jo kokeiltukin ja lisää varmasti tulee,
mutta vahva haaste on heitetty yhdistysten
ja seurojen suuntaan.

Mukaan
tekemään
ja kokemaan
Lähivoimala-projektin
vetämänä
yhteisökahvila jatkuu siis

vielä syksyllä, mutta tästä eteenpäin puhaltavat uudet tuulet. Kaupungin eri toimijat eivät toki mihinkään katoa, mutta
vetovastuuseen pitää löytää uusi toimija.
Kenties se löytyy mukana jo olleiden järjestöjen joukosta, tai ehkäpä kahvilan monet
kävijät innostuvat pistämään uudenlaista
yhteisöä pystyyn.
Tarve toiminnalle on mitä ilmeisin,
joten toiveet tekijöiden löytämisestä ovat
korkealla. Kynnys ei sekään ole järisyttävän
korkea. Kysyessäni litaniaa tarvittavista taidoista lähivoimalan Jarno Koskiselta, listan
kärkeen nousi avoin mieli. ”Pitää pystyä
heittäytymään, sillä kaikki ei ole valmiiksi
suunniteltua”, Jarno jatkaa varsin rentoon
äänensävyyn. Vastapainona on homman
pysyminen mielenkiintoisena, sillä jatkuvasti kehittyvä yhteisötoiminta pitää tylsyyden loitolla.
Pienoinen lisähaaste tulee tilojen osalta. Multisillan vanha koulu on saanut purkutuomion, emmekä vielä tiedä tulevien
tilojen kohtaloa. Tulevaan uuteen päiväkotiin on alustavasti määrä tulla monikäyttöisiä tiloja, joista ehkäpä yhteisökahvilakin voi paikkansa hakea. Asia on tosin
vasta pöydällä, joten nyt on mitä tärkein
aika osallistua aktiivisesti kaupunginosan
kehittämiskokouksiin. Kohtelias viestittely
virkamiehille ja ehkäpä valtuutetuillekin
voi sekin olla toimiva optio. Mikäli muuta
tilaa ei herkästi löydy, on Multisillan alueella myös erinäisiä taloyhtiöiden kerhotiloja,
joita voitaneen tiedustella varavaihtoehtona. Mikä tahansa paikka onkin, ensimmäinen tarve on halu ylläpitää kaupunginosan
yhteisöllistä toimintaa.
Vaikka tietoturva-alan työntekijänä
luotankin sokeasti kahvin parantavaan
voimaan, yhteisökahvilassa on kyse muustakin. Yhteisöllisyys on väkevä lääke syrjäytymistä vastaan. Vakaviin sivuvaikutuksiin
lasketaan myös turvallisuustilanteen paraneminen, asumisviihtyvyyden kehittyminen sekä hurjimmissa tapauksissa iloinen
mieli. Sopiva annostusmäärä on yksilöllinen ja sen saa ylittää.
Kyuu Eturautti
Multisillankatu 5:n turvallisuuspäällikkö
ja nuorisokulttuurin jokapaikanhöylä
kyuu@eturautti.fi

Lasten päivähoito
yksityinen ryhmis

MULTISILLAN
SINIKELLO

040-1617518
www.multisillansinikello.ﬁ

LemmikkI
nurkka

Tällä palstalla voivat alueen lemmikit esittäytyä
ja kertoa hieman itsestään (omistajan pienellä
avustuksella luonnollisesti). Lähetä lyhyt esittelyteksti
ja mahdollisimman hyvänlaatuinen kuva lemmikistäsi
osoitteeseen: peltolammi@gmail.com.

Moro,
ollaan kaksi peltsulla asustelevaa maakilpikonnaa, neidit K
ja M. Ei oikeen välitetä toistemme seurasta, erakkoeläimiä
kun ollaan. Niinpä meitä ei yrityksistä huolimatta saatu
samaan kuvaan, sillä osataan olla tarvittaessa aika vikkeliä
liikkeissämme.
Neiti K: Olen noin 26-vuotias kreikankilpikonna, mutta
kukas näitä vuosia viitsii tarkkaan laskea kun ollaan aika
pitkäikäisiä eläimiä. Hyvän ruuan lisäksi rakastan pitkien
kylpyjen ottamista. Emäntä sanoo minua laiskaksi, mutta
omasta mielestäni olen vain onnistunut kouluttamaan
tuon ihmisen aika hyvin.

Neiti M: Minä puolestani olen nelivarvaskilpikonna ja noin 10 vuotta tuota toista nuorempi.
Herkuttelen voikukalla tuossa yläkuvassa. Olen
tomera kaveri ja (omasta mielestäni) tämän talouden pomo, vaikka olenkin kooltani pienin.
Kuten kuvista näkyy, niin kesällä on kiva
käydä peltsulla ulkoilemassa. Ruokakin on ulkona
oikein maistuvaa ja on mukavaa lämmitellä auringonpaisteessa.

Peltsulla kohdattua

Peltolammin viljelypalstoilla kävi tänä kesänä tällainen vieras.
Sen verran oli käärmeellä kokoa, että olikohan suorittanut
alueella hieman tuholaistorjuntaa?
Kuvat: Raili Viipuri
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Tieliikenteen 		
melu
yhteistyöllä
kuriin
Peltolammilla!
Teksti: Päivi Kuuluvainen, Säästäjänkatu 2

Teiden ja siltarakennelmien
määrä on moninkertaistunut
Peltolammin ympäristössä
sitten 1960-luvun rakennusvuosien. Autoliikenne erityisesti on
lisääntynyt 2010-luvun alkupuolen aikana. Valtatie 9:llä liikkuu
Tampereen kaupungin arvion
mukaan 30 000 – 50 000 autoa/
raskasta ajoneuvoa vuorokauden aikana. Kuitenkaan meluntorjuntaan alueellamme ei ole
panostettu juuri ollenkaan.
Melu on määritelmän mukaan ääntä, jonka
ihminen kokee häiritseväksi. Melu heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä
sekä vaikuttaa ihmisen viestintäkykyyn ja
uneen. Melun kokemiseen vaikuttavat lisäk-
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si meluhuiput ja melun toistuvuus. Kovaksi
koetun melun loppumattomuus on erittäin
epämiellyttävää. Ohi huristavan junan tai yli
lentävän lentokoneen aiheuttama meteli
loppuu hetken kuluttua, mutta ympäri vuorokauden vilkkaana jatkuva tieliikennemelu
vain jatkuu ja jatkuu.

Melun ohjearvot ylittyvät
Säästäjänkadulla
Ihminen kykenee havaitsemaan 2-3 dB:n
(dB = äänen taso) suuruisen melutason
muutoksen. 8-10 dB:n melutason muutos
koetaan melun kaksinkertaistumisena.
Tampereen kaupungin mukaan asuinalueilla, taajamien virkistysalueilla sekä hoito- tai
oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ulkona ylittää 55 dB
kello 07-22 eikä yöohjearvoa 50 dB klo 2207. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB.

Tampereen kaupungin vuonna 2012
julkaistun ympäristömeluselvityksen mukaan Säästäjänkadun varressa ja Säästäjänkatu 2:n rivitaloasuntojenalueella kärsitään
paikoittain jopa yli 65 desibelin melusta.
Ympäri vuorokauden tasaisena jatkuva melusaaste alueella on kaupungin mittausten
mukaan päivällä 55-65 dB ja yöaikaan 55
dB. Näin ollen melun ohjearvot ylittyvät
alueella sekä päivällä että yöllä kaupungin
omienkin mittausten mukaan.

Olematon meluntorjunta
Valtatie 9:n eli Tampereen Läntisen Kehätien ja Peltolammin Säästäjänkatu 2:n
välissä ei käytännössä ole muuta melunsuojausta kuin sillan kohdan matala aita ja
muutama vuosi sitten rajusti harvennettu
kapea metsäalue. Vallitseva läntinen tuulensuunta kantaa varsinkin lehdettömänä
ja lumettomana aikana melun kapean met-

säalueen läpi niin, että piha-alueella ei kuule normaalia puheääntä. Muinakin aikoina
liikenteen aiheuttama taukoamaton taustamelu pilaa piha-alueen virkistyskäytön.
Näin on varmasti myös muualla Säästäjänkadun varrella.
2000-luvulla rakennetun Lahdesjärven
liittymän kohdalla asiat ovat selkeästi paremmin, jopa liittymäajoluiskat on erotettu
korkealla meluvallilla sekä korkealla aidalla.
Asutus siellä on yhtä kaukana tiestä (liittymäluiskasta) kuin meillä Säästäjänkadulla.
Ely-keskuksen Liikenteen asiakaspalvelusta kerrottiin, että Peltolammin alueen
melusuojauksen tarve on tiedossa sekä
Tampereen kaupungilla että Ely-keskuksessa. Asiasta on käyty keskinäisiä keskusteluja,
suunnitelmia ei ole kuitenkaan tehty eikä
rahoituksesta ole tietoa. Asukkaiden omaehtoisesta melutorjunta-asian edistämisestä kysyttäessä kerrottiin, että kumpaan
tahansa tahoon voidaan olla yhteydessä.
Tampereen kaupungin virkamiehiltä ei ole
meluntorjunta-asiaan saatu useammasta
yhteydenotosta huolimatta vastausta.

Yhdessä puolustamaan
kauniin kaupunginosamme
viihtyisyyttä
Palokallion alueen asukkaat onnistuivat
kiistellyssä liittymäasiassa saamaan mielipiteensä ja toiveensa huomioonotetuksi.

Onnistuisiko meidän Peltolammilaistenkin
yhdessä saada äänemme kuuluviin sekä
Tampereen kaupungin, että Ely-keskuksen
meluntorjunta-asioista päättäjille? Vielä
emme hurjista desibelimääristämme huolimatta ole päässeet Tampereen kaupungin
meluntorjunnan 2013-2018 toimintasuunnitelmalistalle.
Haluamme nauttia kauniin kaupunginosamme luontoarvoista ilman alituista ja
häiritsevää taustameteliä. Alueellamme pe-

sii runsas ja keväisin hurmaavan moniääninen lintukattaus, joista mustarastaat jaksavat onneksi vielä ”huutaa” tieliikennemelun
yli. Nyt on aika muuttaa äänimaailmaamme
asukasystävälliseksi ja ihmisarvoiseksi.
Satu Laine Peltolammiseurasta ehdotti
Säästäjänkatulaisten ja muiden Peltolammilaisten yhteistä kokoontumista asian tiimoilta. Voimme sitten yhdessä päättää miten ja kuinka isolla ryminällä edetä asiassa.

KESKUSTELUTILAISUUS
LIIKENNEMELUSTA
30.8. klo 18
Peipontuvalla
(Peltolamminkatu 12)

Tampereen kaupunki on velvoitettu tekemään joka viides vuosi meluselvitys
ja siihen perustuva meluntorjunnan toimintasuunnitelma. Edellinen valmistui
vuonna 2012, jonka tulokset löytyvät kaupungin sivuilta www.tampere.ﬁ
hakusanoilla meluselvitys 2012.
Seuraava meluselvitys laaditaan ensi vuonna. Nyt on se hetki, jolloin meidän
on pohdittava miten saamme äänemme kuuluviin melusuojausasiassa.
Tervetuloa keskustelemaan missä liikennemelua esiintyy Peltolammilla ja
miten aiomme sen torjumisessa edetä.

Kahvitarjoilu
Peltolammi
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Geokätköily –
suunnistuksen
uudet kujeet
Teksti ja kuvat: Mirka Sillanpää

On lämmin kesäkuinen ilta, ja
Peltolammin metsikössä pyörii
kaksi naista. Aluksi kuljetaan
polkua pitkin, mutta sitten poiketaan reitiltä ja suoraan keskelle
pusikkoa. Välillä vilkuillaan kännykän ruutua, ja sitten taas kävellään muutama metri eteenpäin.
Kävellessä kännykän ruudulla
numerot pienenevät: 15 metriä,
14 metriä, 13 metriä... Lämpenee,
lämpenee, kuten vanhassa lasten
leikissä sanotaan.
Kyse ei kuitenkaan ole maanmittaajista
tai eksyneistä turkulaisista, vaan tutkivista journalisteistamme jotka ovat ottaneet
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tehtäväkseen tutustua viime aikoina suosiotaan kasvattaneeseen ulkoharrastukseen,
geokätköilyyn.
Geokätköily, jossa etsitään GPS-paikantimen avulla muiden harrastajien kätkemiä
‘rasteja’, eli geokätköjä, tuo suunnistuksen
nykyaikaan yhdistämällä siihen elementtejä mobiilipeleistä ja sosiaalisesta mediasta.
Geokätköily muuttaa arkisen iltalenkin aarteenetsinnäksi ja on hauska tapa tutustua
lähiympäristöön. Oma pihapiirikin avautuu
aivan uudella tavalla, kun sitä tutkii geokätköilijän tarkalla silmällä. Geokätköily onkin
hyvä keino houkutella myös perheen lapset
ja nuoret luontoon ulkoilemaan.
Yksi geokätköilyn suosion syistä on
sen helppous – sitä voi harrastaa missä
vain ja ilman mitään erityisempiä varusteita. Useimmissa kännyköissä on nykyään
GPS-paikannusominaisuus ja vaikka sitä ei

Geokätköillessä tutun pihapiirinkin näkee
uusin silmin.

kännykässä olisikaan, ei se estä geokätköilyä (katso oheiset ohjeet). Etsittäviä kätköjä
löytyy joka puolelta maailmaa, Peltolammilta Mount Everestin huipulle. Onpa yksi kätkö piilotettu jopa kansainväliselle avaruusasemalle! Kätköilyä voikin harrastaa missä
ja milloin vain: kotoisasti Peltolammilla tai
vaikka ulkomaan lomamatkalla, yksin tai
kaverin kanssa, koiraa ulkoiluttaessa tai ostosreissulla.
Ja mikä oli aloittelevien geokätköilijöidemme loppusaldo? Kahdesta kohteena
olevasta kätköstä toinen löytyi mutta toinen jäi vielä teille tietymättömille. Ei auta
muu kuin lähteä joskus uudestaan kätköilemään!

Löytyi! Geokätköjä etsiessä kannattaa
pitää silmät auki ja katsella myös ympärilleen, sillä kätköt ovat nimensä mukaisesti
kätketty maastoon.

6. Hurraa, kätkö löytyi
Kun kätkö on löytynyt, kirjoita nimimerkkisi kätköstä löytyvään lokikirjaan. Kaikista
kätköistä ei aina löydy (toimivaa) kynää tai
vihko saattaa olla jo liian täynnä, joten kätköillessa kannattaa pitää varmuuden vuoksi
omaa kynää ja paperia mukana.
7. Ole huolellinen

Geokätköilyn lyhyt oppimäärä:
1. Luo tili - http://www.geocaching.com/.
Perusjäsenyys on ilmainen, eikä peruskäyttäjä maksullista Premium-jäsenyyttä tarvitsekaan.
2. Hae kätköjä
Etsi kätköjä kirjoittamalla Geocachingsivuston etusivulla olevaan hakukenttään
oma osoitteesi tai vaikka vain ‘Peltolammi’.
Hakutuloksia voi tarkentaa esimerkiksi kätköjen vaikeustason tai etäisyyden perusteella.
3. Valitse tasollesi sopiva kätkö
Lue tarkkaan valitsemasi kätkön kuvaus.
Jokainen kätkö on tähditetty 1-5:een piilon vaikeustason sekä maaston mukaan.

Ensimmäiseksi etsittäväksi kätköksi ei siis
välttämättä kannata valita kaikkein lähintä
kohdetta. Aloittelijoille sopivia kätköjä ovat
vaikeustasoltaan alle kahden tähden kohteet.
4. Ota ylös kätkön koordinaatit
Syötä ne GPS-paikantimeesi tai kännykkäsi GPS-sovellukseen. Älypuhelimille löytyy
myös erilaisia Geocaching-sovelluksia, joista virallinen Geocaching app ja ilmainen
c:geo ovat suosituimmat. Jos sinulla ei ole
älypuhelinta tai muuta GPS-laitetta käytössäsi, ei hätää! Kätköjä voi etsiä myös pelkän
kartan ja kätkön kuvauksessa olevien vinkkien perusteella.
5. Lähde suunnistamaan
Laita asianmukaiset vaatteet päällesi ja lähde suunnistamaan. Kun etsit kätköä, ei kannata tuijottaa vain kännykän ruutua ja GPSkoordinatteja – jotka saattavat heittää sen
strategisen pari metriä, jonka takia kätkö jää
huomaamatta. Pidä siis silmät auki ja katsele myös ympärillesi. Useimpien kätköjen
kuvauksesta löytyy salakirjoituksella pieni
vinkki kätkön löytämiseksi. Myös muiden
geokätköilijoiden kommenteista kätkön
logisivulla voi olla apua. Jos et käytä geokätkösovellusta, etsittävän kätkön kuvaus
kannattaa printata mukaan.

Geokätköilyä voi harrastaa vaikka iltalenkillä. Pelkästään Peltolammin ja Multisillan
alueelta löytyy yli kymmenen kätköä.

Pidä huoli että ulkopuoliset – tai ‘jästit’, kuten geokätköilijät ei-geokätköilijöitä kutsuvat – eivät näe kun tutkit kätköä. Lisäksi
laita kätkö takaisin täsmälleen samaan paikkaan josta sen löysit. Kätkön löytäessä kannattaakin katsoa tarkasti kuinka se oli piilotettu. Jotkut purkit sopivat koloonsa vain
tietyin päin, myös mahdolliset risut, ruohot,
kivet tms. kätkön edessä on tärkeää asettaa
takaisin paikalleen niin, ettei kätkö ole heti
huomattavissa.
8. Kirjaa/loggaa löytösi
Jos käytät älypuhelinta, voit saman tien
merkitä kätkön löydetyksi. Voit myös kirjata
sen vasta kotona tietokoneella. Etsi kätkö
geocaching-sivulta ja valitse ‘Kirjaa käyntisi’.
Valitse lokin tyypiksi ‘Found it’, ja jätä kätkön
luojalle kommentti tai kiitokset. Vaikka et
olisi löytänyt kätköä, kannattaa se silti kirjata – silloin valitset lokin tyypiksi ‘Didn’t find
it’. Voit myös jättää viestin, jos kätkö vaatiin
mielestäsi huoltoa, esimerkiksi jos kätköpurkki on rikki tai jos lokivihko on täynnä
tai kastunut.

Lisätietoja löydät suomalaisharrastajien
omilta sivulta:
http://www.geocache.fi/
http://www.geokätköt.fi/

Lukuvinkki

Ursula Poznanski: Vii5i

sarjamurhaaDekkarissa poliisi pääsee
lla.
jan jäljille geokätköjen avu

Etsintäkuulutus!
Vloggaaja, tubettaja…
Peltolammi-lehti hakee
haastateltavaksi paikallista
videoblogin pitäjää.
Ota yhteyttä:
peltolammi@gmail.com.
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Kaikki hyvä on lähellä

K-MENU

Broiler
uunipalat
n. 1,5 kg
marinoitu

5

3

69

si!
palveltavak
Tervetuloa
Kauppiaasi mo
Jonna Raila

KG

69
PKT

(8,13/kg)

K-MENU

K-MENU

Edam ja
Gouda
juustoviipaleet

Kananmunat
M 10, 580 g

700 g

K-MENU

RISTAMME
SALAATTIBAA LAATIT!
MAISTUVAT SA a joka
salaattipassill ksetta
itu
10 annos velo

HERKUTTELUHETKEEN
kahvi ja
munkki/
croissant
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Palvelemme: ark 7-22, la 8-22, su 10-22

1

50

Appelsiinija Omenamehu
1l

0

99
PRK

1

39

RAS
(2,40/kg)

