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jotta varmistetaan että melun määrää suitsitaan kaupungin
ja valtion toimesta. Tällä hetkellä kaupungissa suoritetaan
melumittauksia, joiden pohjalta laaditaan kevääksi 2017 valmistuva meluselvitys, jonka pohjalta muodostetaan toimenpidesuunnitelma.

Peltolammi –
vetreä
viisikymppinen?
Taas on se aika vuodesta, kun moni katsoo taaksepäin
menneeseen vuoteen ja sen tapahtumiin sekä suunnittelee
tulevaa vuotta. Samaa työtä teemme myös me Peltolammiseurassa. Seuran johtokunnan vuosi päättyy torstaina 8.12.
klo 18 Peipontuvalla pidettävään suunnittelukokoukseen.
Pari johtokuntalaista on ilmoittanut luopuvansa tehtävistä,
joten lisää porukkaa kaivataan toimintaan.
Kiinnostaisiko sinua tulla mukaan kehittämään seuraamme ja alueemme toimintaa?
Mitä sinä haluaisit tehdä Peltolammin ja peltolammilaisten
hyväksi esimerkiksi tunnin verran vuodessa, kuukaudessa tai
viikossa?
Kannattaa tulla paikalle kokoukseen pohtimaan miltä
haluamme, että vuosi 2017 näyttää Peltolammilla, mitä haluamme että alueella tapahtuu, mitä haluamme Peltolammilehdestä lukea ja mihin asioihin seuran ja meidän asukkaiden
tulisi vaikuttaa.
Alue on nyt 50-vuotias, eli ikää alkaa jo olla mittarissa, mutta
löytyykö vielä intoa uusiin projekteihin ja uudistumiseen?
Suuria muutoksia odottaakin kulman takana. Suurimpana
näistä on varmasti tuleva hyvinvointikeskus. Sen myötä alue
tulee näyttämään ja toimimaan varmasti aivan eri tavalla kuin
nykyisellään. Nyt on syytä varmistaa, että tulevassa suunnittelussa kuuluu myös meidän, alueen asukkaiden, ääni.
Samoin liikennemelun määrä Peltolammin pohjoislaidalla on
jo kauan puhuttanut siellä asuvia. Meluasia pääsi syksyllä oikein Moron sivuillekin, mutta vielä on paljon työtä tehtävänä,
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Toimenpidesuunnitelman päätöksiin, eli siihen minne melusuojauksia saadaan ja minne ei, vaikuttaa meluarvojen lisäksi
alueen asukkaiden aktiivisuus meluasiassa viranomaisten
suuntaan. On siis meidän asukkaiden ja taloyhtiöiden tehtävä
olla vaikuttamassa tuleviin viranomaispäätöksiin, mikäli haluamme asiaan muutosta.
Haluan myös tällä palstalla onnitella eteläisiä ”serkkujamme”, sillä Multisillan omakotitaloyhdistys vietti tänä syksynä
40-vuotisjuhlia. Paljon onnea, se on hieno saavutus!
Paljon juhlia on tiedossa myös lähivuosina. Ensi vuonna juhlitaan Suomen 100-vuotista taivalta. Vuonna 2018
Peltolammiseura täyttää 50 vuotta ja vuonna 2019 saman
verran vuosia tulee täyteen Peltolammi-lehdelle. Näitä juhlia
ja muitakin tapahtumia voimme alueella järjestää, jos vain
saamme ideoita ja innokasta porukkaa kasaan. Riippuu täysin
teistä toteutuuko esimerkiksi ensi keväänä taas Peltsun kevät!
-tapahtuma.
Syksyllä on myös ollut monenlaista uudistusta ja erilaista toimintaa. Tästä lehdestä voi mm. tarkistaa miltä näytti koulun
syystapahtumassa ja Peltolammi-Pärrinkosken alueelle suuntautuneella valokuvauskävelyllä. K-marketilla aloitti marraskuussa uusi kauppias, hänen kuulumisistaan voi myös lukea
tästä lehdestä. Huomenna torstaina 1.12. on taas mahdollista
käydä moikkaamassa Peltsun puuhastelijoita, alueen uutta
käsityö-askarteluryhmää.
Koulun syystapahtuman innoittamina tähän lehteen on koottu tietoa alueen harrastusmahdollisuuksista.
Tämän merkin avulla
löydät lehdestä
tietoja alueen harrastusmahdollisuuksista,
niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin ikäihmisillekin. Monet
niistä ovat edullisia tai jopa täysin maksuttomia. Löydätkö
sinä tämän lehden sivuilta itsellesi uuden harrastuksen?

Harr asta!

Toivotan oikein hyvää joulun aikaa kaikille!
Puheenjohtajanne Satu Laine

Peltolammiseura ry:n

SUUNNITTELUKOKOUS
Torstaina 8.12.2016 klo 18

Peipontuvalla, Peltolamminkatu 12 (apteekin vieressä)
Kokouksessa valitaan johtokunta vuodeksi 2017 sekä käsitellään
muut seuran sääntöjen 10 §:n mukaan kokouksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

Tilaisuudessa esitellään myös alueen uusia kotisivuja.
Tule antamaan ideoita ja palautetta sivujen tekijöille.

			

Tervetuloa!

K ahvi -ja tee
tarjoilu

Tervetuloa Peltsun puuhastelijoiden

pikkujoulutapaamiseen
torstaina 1.12. klo 18–21
Vaahterakujan harrastehuoneelle, Vaahterakuja 3 A (srk-keskusta vastapäätä)
Peltsun puuhastelijat on syyskuussa perustettu alueen asukkaille
avoin ja maksuton käsityö-askarteluryhmä, joka kokoontuu n. 2 viikon välein.
Tule tutustumaan mitä ryhmässä on syksyn aikana puuhailtu.
Lisäksi myynnissä käsintehtyjä kortteja,
koruja ja muita pukin konttiin sopivia käsitöitä.

Glögi ja piparitarjoilu.
Peltolammi
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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
Mari Pajala
Pähkinämäenkatu 2 D 21
040 768 1071
mari.pajala@suomi24.fi

Peltolammiseura toivottaa
kaikille alueen
asukkaille
Hyvää Joulua ja
menestyksekästä
Uutta Vuotta
2017!
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Peltolammi
on Peltolammiseuran
toimittama tiedotuslehti

Päätoimittaja:
Toimitus:

Satu Laine
Tuija Virtanen, Johanna
Mäki, Marita Tuhkanen,
Timo Toivonen, Olavi Aronen,
Kaarlo Kanerva ja Mari Pajala
Taitto:
Minnaliisa Tasanen
Ilmoitusmyynti: Johanna Kakko
Paino:
Kirjapaino
Offset Ulonen 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 huhti-toukokuun
vaihteessa. Juttuideat sekä materiaalit lehteen
tulisi lähettää 15.3.2017 mennessä osoitteeseen
satu.j.laine@gmail.com.

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

Pizzeria - Kebab Nina
Avoinna ma-la 10.30 - 22.00 su 11.00 - 22.00
Puhelin 03 - 2654174

n
o
m
é
Pok
Go
hurmasi
nuoret
ja vähän
vanhemmatkin
myös
Peltolammilla
Teksti ja kuva: Tuija Virtanen

Kesän loppupuolella Peltolammin järven lenkkipolkua
kiersi monta varsin erikoista
seuruetta, joista jokainen tuijotti herkeämättä älykännykän
näyttöä. Maisemat jäivät näkemättä, mutta onneksi saaliiksi jäi
monta virtuaalihahmoa. Nimittäin niitä japanilaista alkuperää
olevia taskuhirviöitä eli pokémoneja.
Heinäkuussa julkaistu ilmainen mobiilipeli saavutti heti
ällistyttävän suuren suosion.
Vanhemmat kiittelivät lasten ulkoiluinnostusta, mutta kritiikin
ääniäkin kuultiin. Vaarantuuko
liikenneturvallisuus? Häätävätkö
pelaajat lapset pois Pikku Kakkosen puistosta Koskipuistosta?
Pokémon-jahtiin liittyi myös peltolammilainen Rania Hammoud. Rania sai ensikosketuksen peliin heti pelin ensijulkaisun
aikoihin kyläilyllä tuttavaperheen luona.
Perheen pojat pelasivat outoa, mutta kiehtovaa peliä. Rania innostui pelistä niin, että
latasi pelin oitis kännykkäänsä.
Siitä alkoi seikkailu pokémonien maailmassa. Alkuinnostuksen huumassa Rania
käveli pitkin Peltolammia ja lähitienoita ki-
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lometrikaupalla. Päivittäin saattoi kertyä yli
seitsemän kilometriä ja enemmänkin.
– Kerrankin käveltiin kavereiden kanssa kuusi tuntia ulkona eri paikkoihin, Rania
kertoo ja lisää, että hän teki kesällä pelikävelyjä myös yksinään.
Hetkeksi into hiipui loppukesästä, mutta kun koulu alkoi ja pelistä puhuttiin luokkatovereiden kesken, niin Raniankin innostus virisi uudelleen.
– Kaikki meidän luokalla pelaavat,
etenkin pojat, kertoo Peltolammin koulun
kuudennetta luokkaa käyvä Rania.
– Meidän opettajakin pelaa.
Sen verran opettaja on puuttunut pelaamiseen, että varoitteli oppilaitaan jäämästä auton alle, jos kännykkää tuijotetaan
liian tiiviisti.
Rania kertoo, että Peltolammilla on
kaksi paikkaa eli pokesalia, joissa pelaajat

Peltolammin koulun kuudennetta luokkaa käyvä Rania Hammoud on pelannut
innostuneesti Pokémon Go -peliä koko
syksyn. Välillä hän on kävellyt monen
kilometrin lenkkejä pitkin Peltolammia
ja lähialueita. Peli pitää hyvin mielenkiinnon yllä ja kerää samanhenkiset
ystävykset liikkumaan.
voivat taistella toisiaan vastaan. Ne ovat
seurakuntatalon sekä Siwan edustat. Paikat
ovat samantapaisia pelaajien kokoontumispaikkoja kuin Pikku Kakkosen puisto, jossa
on neljä pokestoppia. Pokestoppi on paikka, missä saa helposti kerättyä peliin tarvittavia välineitä.
Tällä hetkellä Rania odottaa peliin uutta päivitystä. Se tarkoittaa sitä, että peliin
saadaan lisää ominaisuuksia. Kyllästymään
ei siis ehdi, sillä luvassa on huhupuheiden
mukaan mullistavia uudistuksia.

Peltolammi

marraskuu 2016

5

Syystapahtumassa
riitti vauhtia Peltolammin koululla

Teksti: Kaarlo Kanerva

Peltolammin koululla pidettiin
elokuun lopussa alueen asukkaille suunnattu syystapahtuma
yhdessä koulun, Lähivoimalaprojektin ja paikallisten toimijoiden kanssa. Esillä oli monipuolisesti tietoa alueella toimivista
yhdistyksistä ja järjestöistä sekä
paljon vinkkejä harrastusmah-

dollisuuksista lapsille, nuorille
ja vähän vanhemmillekin.
Syystapahtumassa oli koulun jumppasaliin,
käytäville ja pihaan levittäytynyt monenlaisia toimijoita. Mukana tapahtumassa olivat muun muassa Peltolammiseura, SPR:n
Läksyhelppi-ohjelma, MLL:n perhekummit
ja Multisilta-Peltolammin paikallisjärjestö,
Tampereen eteläinen seurakunta, Tampereen kaupungin liikuntapalvelut ja nuorten
Multsun klubi.

Varsinkin lapsia ihastuttivat Wau ry:n,
Rantaperkiön iskun ja Ahjolan Tyttöjen Tuvan toimintapisteet. Ulkoalueelta löytyivät
Perhepiste Nopean, Tampereen Kuljetusyrittäjät ry:n ja Partiolippukunta Härmälän
Ilvestyttöjen pisteet. Tapahtuman lopuksi
esiintyi Juurikadun orkesteri.
Tapahtumaan saapui runsaasti perheitä ja eri-ikäisiä lapsia. Yhdessäolo, toiminta
ja liikunta saivat aikaan mukavia kokemuksia iloa kaikille. Toivottavasti tapahtuma
antoi joillekin pienen kipinän, joka johti uuden harrastuksen pariin.

rrasta !
a
H
Miia Koskinen kävi tutustumassa tapahtumaan kaksostyttöjensä kanssa. Koskinen piti tapahtumaa mukavana keinona
tutustua alueen harrastustarjontaan ja
ihmisiin. Pikkuneitejä kiinnosti etenkin
temppurata. Kuva: Tuija Virtanen

Temppuradalla sai pomppia ja hyppiä pehmustetuilla matoilla ja kokeilla myös seinäkiipeilyä. Ponnahduslaudalta hyppääminen oli monien nuorten mieleen ja vähän
isommat osasivat jopa tehdä kuperkeikan ilmassa. Radan tarjosi WAU ry, joka tarjoaa
yhdessä Lähivoimalan kanssa Peltolammin ja Multisillan kouluilla avoimia liikuntavuoroja kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Kuva: Kaarlo Kanerva

Muutamat
kokeilivat pihalla Perhepiste Nopean
tarjoamaa
ohjattua
nuorallakävelyä.
Kuva: Jarno
Koskinen
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Partiolippukunta Härmälän Ilvestytöt oli
virittänyt koulun pihalla nuotion, jonka
ympärillä lippukunnan jäsenet esittelivät
toimintaansa halukkaille. Kuva: Jarno
Koskinen
marraskuu 2016

Harraste- ja kilpaurheiluseura Rantaperkiön Isku oli virittänyt tapahtumaan lentopalloverkon sekä tuonut kokeiltavaksi erilaisia rytmisen voimistelun välineitä. Seura tarjoaa Peltolammin koululla maanantaisin voimistelukoulua alle 10-vuotiaille tytöille ja sirkustelua 6–8-vuotiaille tytöille ja pojille sekä kuntolentopalloa aikuisille keskiviikkoisin. Kuvat: Jarno Koskinen

a ta !

Harras

Kuva: Tuija Virtanen

Ahjolan nuorisotoimintaa
esiteltiin muun muassa kynsiä lakkaamalla. 19-vuotias
Anna Mälkiä toimii apuohjaajana Isosisko ja Tyttöjen
tupa -toiminnassa keskustassa. Kuvassa Anna lakkaa
kahdeksanvuotiaan Sennan
kynsiä, vuoroaan odottaa
kymmenvuotias Sonja.
Kuva: Tuija Virtanen
Tapahtumassa oli edustettuna myös Peltolammiseura
puheenjohtajansa Satu
Laineen vetämänä. Seuran
pisteellä sai tietoa seuran
toiminnasta ja sen suurena
vetonaulana toimi onnea
ja tarkkuutta vaatinut
kolikontiputuspeli.

Tampereen liikuntapalvelujen pisteellä oli tarjolla
tunnistamiskilpailu, jossa piti tunnistaa kymmenen
nuorten liikunnassa käytettyjä esineitä. Osallistuneiden
kesken järjestettiin arvonta.
Kuva: Jarno Koskinen
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Kuva: Jarno Koskinen
Juurikadun orkesteri esitti
tapahtuman loppupuolella kansallislauluja
ja lastenlauluja, joita
varsinkin lapset kerääntyivät kuuntelemaan
tarkkaavaisina penkeillä
tai lattialla istuen.
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Läksyhelppi
auttaa
koululaisia
Teksti: Satu Laine / Kuvat: Johanna Mäki

koontuu kirjastolla maanantaisin klo 13-15.

Mukaan toimintaan?

a ta !

Harras

Neljäsluokkalainen Aapo pohtii läksytehtäviä yhdessä ohjaaja Marja-Leenan kanssa.

Suomen Punaisen Ristin pyörittämä Läksyhelppi tarjoaa koululaisille paikan tehdä läksyjä
ja viettää aikaa koulun jälkeen.
Peltolammin kirjastolla alkuvuodesta alkanut toiminta on pikkuhiljaa kasvattanut suosiotaan.
Läksyhelppi-toiminta on suunnattu peruskoululaisille, eli ala- ja yläkoulujen oppi-

Kuva: Johanna Mäki

Ohjaaja Immon mielestä kirjasto on erinomainen paikka Läksyhelppi-toiminnalle.
laille. Sen vapaaehtoiset ohjaajat tarjoavat
apua kotitehtävien teossa ja kokeisiin lukemisessa. Läksykerhossa myös jutellaan ja
vietetään aikaa yhdessä. Koululaiset voivat
tulla mukaan koska vain ilman ennakkoilmoittautumista.
Tampereella Läksyhelppi-kerhoja kokoontuu Peltolammin lisäksi ainakin keskustassa Juhannuskylän ja Aleksanterin kouluilla, Kaukajärvellä, Lentävänniemessä ja
Hervannassa. Peltolammilla Läksyhelppi ko-

Läksyhelppien ohjaajat ovat kaikki vapaaehtoisia, eikä ohjaajille ole mitään erityisvaatimuksia esimerkiksi koulutuksen
suhteen. Ohjaajien kuitenkin toivotaan sitoutuvan toimintaan koko lukukaudeksi.
– Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että on
oltava paikalla joka viikko, sillä Peltolammin
Läksyhelppi-ryhmässäkin ohjaajia on reilusti yli kymmenen, suurin osa paikallisia. Näin
ollen vuoroja voi kierrättää, kertoo Immo,
yksi Peltolammin ohjaajista.
Peltolammilla Läksyhelpin tapaamisissa paikalla on yleensä neljä ohjaajaa. Ohjattavat ovat pääosin Peltolammin koulun
oppilaita, painottuen koulun nuorimpiin
oppilaisiin.
– Toiminta alkoi pienestä. Alussa paikalla taisi olla vain viidestä kuuteen oppilasta,
mutta viime kevään lopulla tapaamisissa oli
enimmillään jo 18 oppilasta, kuvailee Immo.
Immo lähti mukaan Läksyhelppi-ohjaajaksi luettuaan toiminnan alkamisesta
Morosta.
– Jäin eläkkeelle neljä vuotta sitten erityisopettajan työstä. Kaipasin kuitenkin jotain yhteyttä lapsiin ja koulumaailmaan. Parasta Läksyhelpissä on mielestäni toiminnan
vapaaehtoisuus niin oppilaiden kuin ohjaajien taholta. Näin voimme kaikki olla yhdessä
rennosti ilman mitään suorituspaineita. Erityisesti koen, että Läksyhelpin sijoittaminen
kirjaston puolelle on ollut hyvä ratkaisu. Läksyhelppi ei ole mitään laiskanläksyä tai tukiopetusta, vaan vapaaehtoinen läksykerho.
Sen sijoittuminen kirjastoon alleviivaa tätä.
Oppilailta kysyttäessä ehdottomasti
parasta Läksyhelpissä ovat tarrat, joita saa
joka tapaamiskerralla.

Peltolammilla järjestettiin kaupungin kotiseutuviikoilla valokuvauskävely Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualueelle. Kierroksen
vetäjänä toimi Satu Laine Peltolammiseurasta.
Lisäksi kamerankäytöstä ja kuvien ottamisesta
paikalla vinkkejä olivat jakamassa Conikuvien
Kyuu Eturautti ja H. Taino. Kierrokselle oli väkeä
saapunut kaikkiaan 25 henkilöä, joista osa
oli tullut ihastelemaan kaunista luontoamme
kauempaakin Tampereelta ja jopa muualta
Suomesta.
Kierrosta varten perustettiin kaksi kanavaa
kierroksen kuvien jakamista varten. Instagramissa kuvia löytyy hashtagillä #peltolamminvalokuvauskävely ja Flickr:ssä puolestaan on
julkinen ryhmä nimellä Peltolammin valokuvauskävely. Nämä kanavat eivät ole tarkoitettu
vain tämän yksittäisen tapahtuman käyttöön,
eli voit lisätä kuvia niihin myös omilta Peltolammin alueen valokuvauskävelyiltäsi.
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Ekaluokkalaiset
saivat heijastinliivit
Teksti: Satu Laine
Kuvat: Pia Vuori ja Satu Laine

Ensimmäisenä koulupäivänä
11.8. saivat Peltolammin koulun
ekaluokkalaiset heijastinliivit
koulumatkoja turvaamaan.
Liivit koululaisille lahjoitti
tupla-merkkivuotta viettävä
yrittäjä Rauno Mäenpää.
Omaa kuljetusalan yritystään pyörittävä
Mäenpää tuli koululle jakamaan liivejä työtovereidensa kanssa ja samalla toi koululaisille liikenneturvallisuusviestiä mm. teiden
ylittämisen suhteen. Onnekkaimmat koululaiset pääsivät myös kurkistamaan miltä
maisemat näyttävät kuorma-auton ohjaamosta katsottuna. Mäenpään autoja oli mukana myös elokuun lopulla olleessa koulun
syystapahtumassa.
Ajatus keltaisten heijastinliivien lahjoittamiseen syntyi halusta auttaa merkkivuonna naapurissa sijaitsevan koulun
oppilaita. Mäenpää täytti itse tänä vuonna
70 vuotta ja hänen nimeään kantava yrityksensä puolestaan 40 vuotta.

Pitkän linjan
peltolammilainen
Rauno Mäenpää kertoo olevansa pitkän lin-

jan peltolammilaisia:
– Peltolammilla on tullut asuttua jo
vuosikymmeniä ja ennen alueelle muuttoakin tuli täällä käytyä viikoittain, sillä jo
vuonna 1967 ajoin koulun kentän kohdalla
sijainneelle elementtitehtaalle polttoöljyä.
Alun perin Urjalasta kotoisin oleva yrittäjä toteaa, että innostus kuljetusalaan kohtaan tuli jo kotoa, sillä oma isä aikanaan ajoi
maitoa sekä myöhemmin linja-autoa.
– Minut istutettiin 12-vuotiaana traktorin pukille maitoa kuskaamaan, kun isommat serkut nostelivat takana tonkat lavalle

Ekaluokkalaisia aloitti tänä syksynä
yhteensä 50. Takana oikealla Rauno
Mäenpää 1-luokkien opettajien
Terhi Haaviston ja Marianne
Mannerkarin kera.

kyytiin. Siitä voisin sanoa oman kuljettajan
urani alkaneen.
Oman yrityksensä Mäenpää perusti
1976 investoimalla nosturi-vaihtolavaautoon. Siitä eteenpäin yritys onkin keskittynyt erilaisiin rakennusliikkeiden sekä
teollisuuden tuotteiden ja koneiden ajoon.
Erityisenä osaamisalueena on ylipitkien, pisimmillään 48 metriä pitkien kappaleiden
kuljetukset.

Ekaluokkalaiset
koulun suurin
vuosiluokka

Kuorma-auton ohjaamoa
tutkailemassa uudet ekaluokkalaiset Sini Riihimäki ja Joona
Kivistö yhdessä yrittäjä Rauno
Mäenpään kanssa.

Tänä syksynä Peltolammilla aloittaneet ekaluokkalaiset muodostavat nyt koulun suurimman vuosiluokan. Koululla aloitti tänä
syksynä yhteensä 50 ekaluokkalaista, joista
muodostettiin kaksi luokkaa.
Peltolammin koulussa on lukuvuonna 2016–2017 yhteensä 11 yleisopetuksen
luokkaa sekä kaksi maahanmuuttajien valmistavaa luokkaa, yhteensä siis 13 luokkaa.
Lisäksi koululla toimii neljä esiopetuksen
ryhmää.
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Tuleeko
			 joulu?
n Syksyn värikkäät lehdet taittuvat ruskeaan. Silmäilen jouluun. Tuleeko joulu? Kysymys osuu eteeni. Pitää muistaa tänä vuonna
mennä ajoissa purkamaan varastokoppia
ulos ja etsiä joulua. Monella meillä on muutama oleellinen asia, jotka tekevät joulustamme joulun. Mitä sinun listassasi on? Minun listani on osin muuttumaton. Siinä on
kuitenkin yksi piirre. Lista on lyhentynyt sitä
mukaa, kun mittariini on tullut lisää vuosia
ja vuosikymmeniä.
Joulu tulee, vaikka toivoisi, ettei se tulisi. Tapasin nuoren miehen, jonka katseesta
vaistosin pelkoa, häpeää ja ärtymystä. Hän
näki vastasyntyneen lapsensa viimeistä
kertaa ennen vankilaan joutumistaan. Ensimmäinen tuomio astuu voimaan ennen
joulua. Tuleeko joulu?
Tapasin tuttuni, joka lähti ensimmäistä
kertaa suureen leikkaukseen. Kasvain odotti
kirurgin kättä ja tuttavani näytti olevan yhtaikaa sekä reipas että hyvin syvissä mietteis-

10

Peltolammi

marraskuu 2016

sään. Tuleeko joulu?
Äiti istui hiljaa mietteissään pienessä
keittiössään. Joka vuosi hän istui ja pohti
tähän aikaan syksystä, mitä joulu maksaa.
Hän muisteli, mitä viime joulun alla tapahtui. Tuttu mies tuli käymään joulun alla.
Mies oli kerännyt rukouspiirissään kolehdin
ja nämä arkienkelit halusivat antaa rahalahjan hänen perheelleen. Viime jouluna lapset
saivat yhdet lahjat ja perhe sai jouluruuat.
Äiti hymyili muistaessaan, miltä tuntui kun
ihmiset rakastivat. Tuleeko joulu?
Rakkaat ihmiset, joulukirkko, joulurauha, jouluruuat, joululahjat. Sanat ovat listallani. Joulu ilman niitä tuntuisi riisutulta.
Riisuttu joulu paljastaa ikuisen ja pyhän,
mitä kukaan ei voi viedä pois. Joulu on silloin kaikkein lähimpänä niitä, jotka ajattelevat aidon joulumielen tuikkivan ainoastaan
naapurin ikkunan takana.
Jouluyössä Maria ja Joosef ovat köyhyyden, epävarmuuden ja huolen keskellä.

Siihen maailmaan syntyi Jeesus. Vapahtajan lahjana ovat toivon sanat ja vapauttavat sanat:
”Ei haittaa, sinä saat anteeksi. Älä luovuta. Älä pelkää. Minä kuljen sinun kanssasi.
Kulje kanssani. Minä näytän tien.”
Joulumieli syntyy sinne, minne Jeesuskin saa tulla. Voin itse lakata yrittämästä.
Hän tulee sinne, missä olen. Hän tietää kyllä
minne tulla. Joulu tulee.

Toivorikasta joulun odotusta ja armollista Vapahtajan syntymäjuhlaa!
Maarit Kuusisto
pastori

Härmälän kirkko
remonttiin vuoden
alusta – remontti
tuo toimintoja
Peltolammille
Teksti: Marita Tuhkanen
n Härmälän kirkon remontti lisää seurakunnan toimintaa Peltolammin seurakuntakeskuksella tammikuun alusta lähtien. Remontin
on arvioitu kestävän toukokuun loppuun.
Tuon ajan kirkko on kokonaan suljettu ja sen
toiminta siirtyy muihin tiloihin.
Tammikuusta lähtien Peltolammin seurakuntakeskuksella vietetään jumalanpalveluksia kolmena sunnuntaina kuukaudesta.
Ainoastaan joka kuukauden ensimmäinen
sunnuntaimessu pidetään Kuuselan palvelutalossa Härmälässä.
Osa Härmälän haukkojen partioryhmistä
siirtyy kokoontumaan seurakuntakeskuksella.
Härmälän Ilvestytöillä on jo syksystä asti kokoontunut Peltolammilla Karhunpennut, joka
on 1.-2. luokkalaisten ryhmä. Remontin myötä
siirtyy todennäköisesti myös muita ikäryhmiä
seurakuntakeskukselle.
Härmälän Marttayhdistys
puolestaan tulee kokoontumaan
Peltolammilla keväällä keskiviikkoisin parillisina viikkoina 11.1. alkaen
klo 18.30-20.00. Luvassa on luentoja ja
kursseja eri teemoilla sekä erilaisia retkiä
marttailun merkeissä.

rrasta !
a
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Harrasta
seurakuntakeskuksella

Koululaiset
• Koululaisten iltapäiväkoti
koulupäivinä klo 12-17.
Iltapäiväkodeissa mm. leikitään, pelaillaan,
ulkoillaan ja luetaan läksyjä.

• Toimintatiistait kuukauden joka
n Peltolammin seurakuntakeskuksella on
3. tiistai klo 17-19.
tarjolla useita maksuttomia tai edullisia
mm. pelejä ja askartelua.
harrastus- ja ajanvietemahdollisuuksia.
Aikuiset
Toiminta alkaa vuonna 2017 loppiaisen
• Naistenkerho maanantaisin
jälkeen viikolla 2. Poimi listasta omasi.
parillisina viikkoina klo 18.
Lapset ja perheet
Naisten virkistyskerhossa mm. vierailijoita eri
aloilta, matkakertomuksia, yhteislaulua ja
• Avoin päiväkerho tiistaisin
askartelua.
klo 9.30–11.30.
•
Lentopalloa
tiistaisin klo 19.00-20.30.
• Päiväkerho
Pelataan rennosti tosissaan. Toiveena on, että
3–4-vuotiaat
lentopallon perusasiat olisivat jo hallussa.
keskiviikko ja perjantai klo 9–11.30
• Eläkeläisten kuntojumppa
4–5-vuotiaat
perjantaisin klo 8.30-9.15.
maanantai, keskiviikko ja perjantai
Jumpan järjestää Tampereen kaupunki,
klo 9–11.30
kausimaksu 35 €.

•

Seurakunnan jäsenille maksuton. Vapaita
paikkoja voi tiedustella seurakunnan
varhaiskasvatuksen toimistolta.

Diakonia ja lähetyspiirit
• Kirkontupa keskiviikkoisin klo 10-13.

Toiminnallinen perhepyhäkoulu
Jumalan kämmenellä parittomien 		
viikkojen torstaina klo 17.30-19.00.

•

Tuolijumppaa, ohjelmaa ja lounas 4€.

Lähetyspiiri tiistaisin parittomina 		
viikkoina klo 13.
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Syyskuussa tuvalla askarreltiin
muun muassa värikkäitä syksyn
lehtiä taittelemalla paperia.
Ohjaaja Anna-Kaisa Narkilahti
esittelee valmiita töitä.

Olavi Vainionpää on
käynyt Peipontuvalla
jo vuosia, mutta oli nyt
ensimmäistä kertaa
askartelemassa.

Piristävää
puuhastelua
Peipontuvalla
Teksti: Johanna Mäki / Kuvat: Satu Laine

Tanssia ja muuta liikuntaa, askartelua, taidetta, tuolijoogaa…
Kaikkea näitä pääsee kokeilemaan ja harrastamaan Peipontuvalla, Tampereen kaupungin
ylläpitämässä korttelikerhossa
keskellä Peltolammia. Peipontupa on auki joka arkipäivä, ja ate12
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rioinnin, kahvittelun ja vapaan
seurustelun lisäksi joka päivä
on noin tunnin verran ohjattua
ohjelmaa.
Kuulostaa monipuoliselta! Peltolammi-lehden toimitus vieraili Peipontuvalla eräänä
syyskuisena tiistaina, juuri askarteluhetken
aikaan. Paikalla oli ohjaajan lisäksi Peipontuvan työntekijät sekä kahdeksan asiakasta.
Lähes kaikille paikalla olleille Peipontupa
oli jo ennestään tuttu paikka, mutta moni

oli siellä ensimmäistä kertaa askartelemassa, ja olipa mukana myös yksi ensi kertaa
tuvalla vieraillut peltolammilainen.

Innostus kasvaa
tehdessä
Askartelu- ja taidetuokiot Peipontuvalla
ovat melko tuore juttu, sillä ohjaustoiminnan artenomi Anna-Kaisa Narkilahti aloitti
työnsä niiden parissa kesällä 2015. Näille
ohjatuille hetkille on reilun vuoden aikana
löytynyt oma uskollinen osallistujakuntan-

sa, ja niihin tullaan jopa Palokalliosta ja Multisillasta asti.
Taidetuokio alkaa aina ohjaajan kertomalla tarinalla, jonka innoittamana tehdään
taidetta eri tekniikoilla. Moni osallistuja on
aluksi saattanut empiä ja epäillä omaa osaamistaan, varsinkin jos ei ole koskaan aiemmin askarrellut tai taiteillut. Uusi harrastus
on kuitenkin vienyt usein mennessään.
Erityisesti taidetuokio on suosittu ja pidetty, ja nykyään osallistujat malttavat tuskin
kuunnella tarinaa loppuun asti ennen kuin
ryhtyvät maalaamaan.
Askarteluhetkissä tehdään yleensä jotain vuodenaikaan sopivia töitä. Esimerkiksi
syyskuussa taiteltiin syksyisiä lehtiä värikkäistä papereista. Askartelumateriaaleina
voivat olla niin paperi, askartelumassa ja
askartelumaalit kuin tyhjät munakennot ja
kahvinsuodatuspussit, jotka saavat aivan
uuden ilmeen ohjaajan ideoiden mukaan.

Kannustava
ilmapiiri
Tiistain askarteluhetki ja keskiviikon taidetuokio kestävät kumpikin noin tunnin
verran. Kun kaikki ovat saaneet työnsä valmiiksi, ohjaaja esittelee jokaisen niistä koko
ryhmälle. Mukava puuhailuhetki päättyy
positiiviseen palautteeseen. Sen jälkeen
työt laitetaan yleensä esille Peipontuvan tiloihin, mutta kotiinkin asti ovat osallistujat
niitä vieneet.

Peipontuvalla on mukava ja helppo
poiketa. Keskiviikkoaamuisten puurohetkien myötä kynnystä poiketa tuvalla on
haluttu madaltaa. Tuvan työntekijät Kaija Salmi ja Marja Leena Lahtinen ottavat
kävijät aina iloiten vastaan, ja askartelu- ja
taidetuokioiden ohjaaja Anna-Kaisa Narkilahti on erittäin kannustava. Hän vastaa
Peipontuvalla askartelun ja taiteilun lisäksi
myös maanantaisesta tuolijoogasta, ja Peltolammin lisäksi hän ohjaa ryhmiä Nekalan
palvelukeskuksessa.

Uusituissa
tiloissa on mukava
käydä
Peipontuvalla on viime kuukaudet riittänyt
remontin aiheuttamaa myllerrystä. Sisäilman laatu on korjaustöiden myötä parantunut huomattavasti, ja sen ovat huomanneet työntekijöiden lisäksi myös asiakkaat.
Uusituissa tiloissa on hyvä jatkaa toimintaa,
ja paikalle toivotaankin lisää kävijöitä. Jos
ei muuten rohkene tulla, joko yksin tai ystävän kanssa, niin päivittäisistä harrastus- ja
liikuntahetkistä on helppo aloittaa. Peipontuvalla saattaa törmätä tuttuihin ja naapureihin, tai löytää aivan uusia tuttavuuksia.
Lisäksi sieltä voi hyvässä tapauksessa saada
vaikka uuden harrastuksen.

LemmikkI
nurkka

Harrastus
korttelikerhosta?
n Korttelikerho Peipontupa tarjoaa
arkipäivisin erilaisia maksuttomia
harrastusmahdollisuuksia.
Tässä
listausta tuvan viikko-ohjelmasta.
Muutokset ovat mahdollisia, tarkemman kuukausittain julkaistavan
ohjelman voi noutaa Peipontuvalta.

Maanantaisin
klo 12

tuolijoogaa

Tiistaisin 		
klo 12

askartelua

Keskiviikkoisin
klo 8.30-10.00
maksuton puuroaamiainen
klo 12

rrasta !
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taiteilua

Torstaisin 		
klo 12

kulttuurituokio

Perjantaisin
klo 9.45

liikuntatuokio

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.

Moi! Minä olen Elmeri. Olen puolivuotias amerikan pitbullterrierin pentu. Muutin Peltolammille kesäkuun alussa. Olin
silloin seitsemän viikkoa vanha. Ensimmäiset viikot sujuivat
hiljakseen tutustuen uuteen ympäristöön. Kesän paras juttu
oli taloyhtiön grilli. Siellä oli paljon ihmisiä niin taloyhtiöstä
kuin muualtakin Peltsulta ja sain aina kaiken huomion.
Kun olin saanut kaikki rokotukset, pääsin tutustumaan
muihin koiriin. Kävin usein lenkillä jo edesmenneen Juippibokserin kanssa. Tykkäsin kiusata sitä vanhaa miestä, mutta
hän ei ollut moksiskaan. Tutustuin heti naapureihin ja
muihin Peltolammin asukkaisiin ja he rapsuttelivat minua
paljon. Edelleen minusta ihmiset ovat hieman kiinnostavampia kuin muut lajitoverina. Välillä jotkut ihmiset vieroksuvat minua rotuni takia, koska uskovat myytteihin.
Ulkoiltaessa tykkään bongata käpyjä, risuja ja keppejä.
Useimmiten ne maistuvat hyvältä. Omistajani ei ole ihan
samaa mieltä, koska ne laittavat minut usein yskimään.
Nykyisin olen tutustunut paljon muihin koiriin, enkä ole
ollut kenellekään vihainen.

Olen käynyt vierailulla naapurissa, jossa olen pääsääntöisesti kiltisti. Toisinaan meno saattaa lähteä tassuista. Silti
olen aina tervetullut sinne naapuriin.
Minä olen vielä pieni poika ja minulla on vielä paljon
opittavaa.
Terveisin, Elmeri
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Lähivoimala oli mukana Multisillan
päiväkodin vanhempainillassa
syyskussa osallistamassa perheitä
uuden päiväkodin suunnitteluun.

Lähivoimalaprojekti
päättymässä,
mutta työ
alueella jatkuu
Lähivoimala-projekti on toiminut Peltolammi-Multisillan
alueella nyt noin kaksi vuotta ja
on sinä aikana pyrkinyt haastamaan vakiintuneita toimintatapoja ja ideoimaan uusia.
Tavoitteena on ollut Tampereen
kaupunkistrategian ” Yhteinen
Tampere – Näköalojen kaupun14
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ki” mukaisesti rakentaa yhdessä
kaupungin toimijoiden, yhdistysten ja asukkaiden kanssa alueelle yhteisiä yhteistyöverkostoja, toimintaa ja tapahtumia.
Heti Lähivoimalan alkukartoituksen myötä
ymmärsimme kuinka tämä hieno Tampereen reunama tarvitsee päivitystä ja tukea.
Palvelut eivät täysin vastanneet alueen

tarpeita ja matalan kynnyksen toimintaa
kaivattiin enemmän alueelle. Alueella asuu
kaupungin väkilukuun suhteutettuna paljon tämän tapaisia palveluja kaipaavia asukkaita, esimerkiksi lapsiperheitä ja ikäihmisiä. Myös alueen toimijoiden yhteistyössä ja
osallisuuden toteuttamisessa näimme vielä
hieman kehitettävää.

Uutta toimintaa,
uusia tapahtumia
Tavoitteisiin on yritetty vastata parhaan
mukaan. Kuluneen (vajaan) kahden vuoden
aikana on ollut ilo olla mukana kehittelemässä alueella erilaisia yhteistyöverkostoja,
toimintoja ja tapahtumia, kuten ydinryhmäverkosto, Lähiöliikkuu-toiminta ja Peipontuvan puurohetket. Tietysti kehittämisessä
on monta osa-aluetta, jotka vaatisivat näillä
resursseilla enemmän aikaa, mutta onneksi
kuitenkin onnistumisiakin on riittänyt.
Lähivoimalan kautta on käynnistynyt
uusia projekteja ja jopa uusi yhdistys on perustettu alueelle, varsinkin jälkimmäisestä
kuuluu suurenmoinen erityiskiitos Lähivoimalan pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille
MLL:lle. Samalla, kun yhteistoimintaa alu-

eella on kehitetty, on osa uusista toiminnoista saatu jopa juurrutettua niin, että
toiminta alueella jatkuu vaikka projekti
päättyisikin. Lahivoimala.net sivuilla voit
käydä tutustumassa tarkemmin tuotoksiimme.
Olemme myös ottaneet tavoitteeksemme viedä viestiä alueen tarpeista
eteenpäin päättäjille sekä yhteistyökumppaneille, jotta asialle saataisiin jotain muutoksia myös tulevaisuudessa.
Nyt näyttää siltä, että alue tulee kokemaan tulevaisuudessa paljon muutoksia, täydennysrakentamisen ja Tampereen
kaupungin palvelumallin uudistuksen
myötä. Näihin suunnitelmiin liittyy myös
olennaisesti Peltolammille rakennettava
uusi hyvinvointikeskus. Ja hyvä juttu tässä
on se, että suurin osa tulevista muutoksista
ovat alueen kannalta positiivisia.

Rahoituskausi
päättymässä
Lähivoimalan nykyinen rahoituskausi
päättyy tämän vuoden lopussa ja tällä
hetkellä ei vielä tiedetä toimiiko projekti
enää ensi vuonna. Etsimme rahoitusta ja
aika näyttää miten käy. Joka tapauksessa
vaikuttavuutta tutkimme ainakin asukaskyselyn muodossa ja tämän rahoituskauden raportti tullaan julkaisemaan viimeistään tammikuussa 2017.

Loppukaneettina voisi sanoa, että
pelkkä projekti työntekijöineen ei voi
yksinään saada alueen yhteisöllisyyden
tunnetta kohotettua, vaan aina mukaan
kehittämiseen tarvitaan alueen asukkaat
sekä alueella työskentelevät toimijat. Joten kannustan jatkossakin yhteistyöhön
alueen hyväksi. Sen olemme huomanneet,
että asukkailla ja alueen toimijoilla riittää
paljon ajatuksia miten omaa asuinaluetta
ja lähipalveluita pitäisi kehittää ja kehitysideoita myös tuodaan esille. Aito halu
päästä myös vaikuttamaan, suunnittelemaan tai jopa toteuttamaan ei ole vielä
kadonnut mihinkään. Mutta Tampereen
kaupunkistrategiassakin mainittu kehittäminen vaatii kuitenkin uudenlaista ajattelua ja rohkeutta kuntasektorilta erilaisiin
kokeiluihin. Onneksi siihen suuntaan näyttää tämä palveluiden laiva kääntyvän. Kuitenkin täytyy muistaa, että isot laivat eivät
käänny nopeasti.
Vaikka paljon on vielä duunia jäljellä,
haluan silti kiittää kaikkia tähän asti projektissa mukana olleita, jatkakaa samaan malliin ja oikein hyvää loppuvuotta kaikille!
Parhain terveisin,
Jarno Koskinen
Aluekoordinaattori
Lähivoimala –projekti

a ta !
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Lähiö liikkuu
myös keväällä
Teksti: Satu Laine

Lähivoimala jättää jälkensä alueelle avoimien matalankynnyksen toimintojen muodossa.
Syksyllä 2015 Peltolammin koululla alkaneet maksuttomat perheliikuntavuorot
laajenivat tänä syksynä Multisillan puolelle. Lähiö liikkuu liikuttaa perheitä myös
kevätkaudella 2017. Lapset ja vanhemmat
pääsevät taas viettämään ohjattuja liikuntatuokioita yhdessä 11.1. alkaen. Erityisesti
kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen
suunnattuja liikunnallisia aktiviteetteja on
tarjolla Peltolammin koululla keskiviikkoisin klo 16.30-17.30 ja Multisillan vanhalla
koululla torstaisin klo 17.00-18.00.
Mannerheimin lastensuojeluliiton ja
Lähivoimala-projektin yhteistyön kautta
käynnistynyt Multisillan perhekahvila jatkaa toimintaansa MLL:n paikallisyhdistyksen voimin torstaisin klo 9.30 -11.30 Multisillan nuorisokeskuksella.
Myös puuropata porisee entiseen
malliin Peipontuvan puurohetkissä. Keskiviikkoaamuisin klo 08.30-10.00 tarjoillaan
korttelikerhossa maksuttomia puuroaamiaisia myös kevätkaudella.

40

vuotta
sitten
Peltolammilla

70-luvulla peltolammilaisia huoletti muun muassa
koulun pihan läpi oikaisevat autot, koulun laajennuksen viivästyminen ja haamutie.
Haamutie, eli nykyinen vt. 9 tai kehätie oli alun
perin sijoitettu kulkemaan lammen ohi Rukkamäentien kohdalta. Vuonna 1976 varmistui, että tiesuunnitelmaa ei tässä muodossa toteuteta. Myöhemmin tie
linjattiin nykyiselle paikalleen Peltolammin pohjoispuolelle ja laajennettiin moottoritieksi kymmenen
vuotta sitten.

40 vuotta sitten Peltolammin koulu kärsi tilanahtaudesta, jota ei helpottanut edes
juuri valmistunut Multisillan koulu. Valitettavasti määrärahat laajennukseen jäivät
tuolloin saamatta. Koulua laajennettiin myöhemmin, mutta taas ovat Peltolammin
koulun tilat tulossa tiensä päähän.
Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti lokakuussa, että Multisiltaan
rakennetaan vuonna 2020 uusi pienten lasten yksikkö. Peltolammin koulu on puolestaan hahmoteltu sijoitettavaksi Valion tontin tienoille osaksi sinne rakennettavaa
hyvinvointikeskusta. Koulun nykyistä tonttia on alustavasti luonnosteltu asuinrakennuskäyttöön. Se herättää kysymyksen: huristellaanko tulevaisuudessa laillisesti
Säästäjänkadulta Rukkamäentielle?
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Peltsu on
					 nyt viisikymppinen

Teksti: Timo Toivonen / Kuva: Satu Laine

1960-luku oli Tampereella kehityksen ja kasvun aikaa. Kaupunki sai kaksi uutta korkeakoulua,
keskussairaalan ja paljon muuta.
Opiskelijoille ja lapsiperheille
tarvittiin asuntoja ja niitä rakennettiin joka puolelle. Purettiin
vanhoja puukortteleita ja rakennettiin uusia lähiöitä. Uusia met16
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sälähiöitä nousi Kaukajärvelle,
Tesomajärvelle ja Peltolammille.
Tampereen eteläosaan Peltolammille eli Peltsulle ensimmäiset kerrostalot valmistuivat
tasan viisikymmentä vuotta
sitten vuonna 1966.
Keski-iän saavuttaneesta Peltsusta ja sen
taustoista oli juttua kesän Tammerkoski-

lehdessä. Kulmakunta oli tuttu jo Keskiajalla.
Vanhin tieto Peltolamminsarasta löytyy niinkin kaukaa kuin Turun tuomiokirkon keskiaikaisesta kopiokirjasta eli ns. Mustasta kirjasta. Siihen sisältyy noin vuonna 1450 laadittu
luettelo Satakunnan erämetsistä ja niiden
joukossa mainitaan Peltolampi-niminen
miehenmetsä, joka oli yksityinen maanvaltaus metsästystä ja kalastusta varten.
Myöhemmin alue oli osa Hatanpään
kartanon tiluksia kunnes Tampereen kau-

Tästä se alkoi: Vaahterakuja 2 ja 4 eli
Asunto Oy Vaahterakuja olivat vuonna 1966 ensimmäiset Peltolammille
valmistuneet kerrostalot. Talojen välissä
pilkottaa Pirkan opiskelijatalot Oy:n kohde Vaahterakuja 9, joka myös valmistui
samana vuonna.
punki osti kartanon maat 1913 pankinjohtaja Nils Idmanin kuuluisan kavallusjutun
jälkimainingeissa. Alue säilyi luonnontilassa muutamaa torppaa lukuun ottamatta,
vaikka se sai ensimmäisen asemakaavansa
jo 1948. Alueesta suunniteltiin omakotialuetta mutta rakentaminen jäi vähäiseksi.
Vuonna 1965 alue kaavoitettiin uudelleen
nyt kerros- ja rivitalorakentamisen. Rakennustyöt alkoivat vuoden 1966 alussa ja
ensimmäinen talo Asunto Oy Vaahterakuja
valmistui joulukuussa samana vuonna.
Kun liikkeelle oli päästy, niin rakentaminen jatkui ripeänä. Viiden ensimmäisen
vuoden aikana Peltolammille nousi lähes
tuhat asuinhuoneistoa, minkä jälkeen tahti hiljeni. 1970-luvun puolivälissä Peltsulla
asui jo lähes 4000 henkeä, mistä asukasluku
sittemmin on laskenut. Erityisesti luonnonläheisyys on aikanaan ollut monelle metsälähiöön muuttaneelle keskeinen vetovoimatekijä. Peltolammin kaupunginosakirjan
mukaan ensimmäiset avainten hakijat olivat
Laina ja Ossi Lehtonen. Lehtoset muistelivat
myöhemmin, että nuoria pareja asui naapuristossa paljon ja heidänkin rapussaan taisi
telmiä ainakin kymmenen tenavaa.

Peltolammiseura
yhdistää ja aktivoi
Kotiseutuharrastus on Tampereella ollut
aktiivista. Peltolammilla yhteenliittymän
muodostavat taloyhtiöt. Espoon Tapiola
oli aikanaan yhtenä esimerkkinä, kun 1968

päätettiin perustaa Peltolammiseura asukkaiden ja ympäristön parhaaksi. Kuluneiden
vuosikymmenten aikana seura on onnistunut yhdistämään ja aktivoimaan alueen
asukkaita yhteisten etujen ajamiseen ja yhdessä viihtymisen.
Seuran ensimmäisenä puheenjohtajana
toimi Erkki Nuutinen ja nykyisenä Satu Laine. Seuran loppukesällä 2016 edesmennyt
”Grand Old Man”, insinööri Seppo Lehtinen,
toimi puheenjohtajana yli kymmenen vuotta vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. Lehtinen oli Peltolammiseuran ja Tampereen Suomalaisen Klubin kunniajäsen.
Seuran lehden ohella some-nykypäivää edustaa Facebook-sivu (www.facebook.
com/peltolammi.tampere).
Juhlavuoden
yksi merkkitapahtuma oli Peltsun kevät!tapahtuma Peltolammin koululla. Tapahtumia oli tarjolla vauvasta vaariin ja murkusta
muoriin.

Yhteiskuntaelämän
ja urheilun nimiä
Viidenkymmenen vuoden aikana Peltsulla
on asunut väkeä laidasta laitaan professoreista misseihin ja kaikkia siltä väliltä. Apulaskaupunginjohtajista alueella ovat vaikuttaneet Seppo Suuripää ja Vesa Kauppinen.
Myöhemmin Suuripäälle myönnettiin kaupunginjohtajan arvonimi. Hän on myös
Peltolammiseuran kunniajäsen. Vesa Kauppinen toimi vs. kaupunginjohtajana Jarmo
Rantasen ministerivuosien ajan.
Nuoruutensa täällä viettäneistä voidaan mainita mm. entinen Aamulehden
päätoimittaja ja nykyinen EVA:n johtaja
Matti Apunen. Samoin alueella on asunut
nyttemmin parikymmentä vuotta Vesilahden seurakunnan pappina toiminut ja paljon julkisuudessa näkynyt Harri Henttinen.
Elinkeinoelämän puolelta listan kärjessä on Keskon nykyinen aluejohtaja ja
Tampereen kauppakamarin hallituksen
puheenjohtaja Jari Alanen. Nimekkäistä
ja menestyneistä urheilijoista taas kuuluu
mainita pituushyppääjä ja ”Peltolammin
pomppukone”, Tommi Evilä valmentajaisänsä Juhani Evilän kanssa.
Tampereen Pyrintöä edustanut Tommi Evilä on aloittanut SUL:n Tampereen
valmennuspäällikkönä. Arvokisoissa kovassa seurassa
paras saavutus oli pronssimitali Helsingin MM-kisoista vuodelta 2005.

Demareista
Persuihin
Tampereella
poliittinen
kartta kulki yleensä kau-

punginosittain. Peltolammin alkuvuosina
kaupungissa vaikutti vielä kolme valtapuoluetta: Sosiaalidemokraatit eli SDP, Kansandemokraatit eli SKDL ja Kansallinen Kokoomuspuolue. Uutena kaupunginosana
Peltsu oli alusta lähtien vahvaa demarien
kannatusaluetta.
2000-luvulle tultaessa puolueiden kannatukset vaihtuivat samansuuntaisesti kuin
muuallakin maassa. Ja esimerkiksi vuoden
2011 eduskuntavaaleissa perussuomalaiset
eli persut saivat oman jytkynsä eli yli neljänneksen kannatuksen. Moro-lehti nimesikin
kaupunginosan vaalien jälkeen ”Persulammiksi”. Seuraavissa kuntavaaleissa demarit
vyöryttivät takaisin mutta vuoden 2014
eurovaalit olivatkin sitten oikeiston ja persujen heiniä. Alueella tuttu Jussi Halla-aho
nousi vaalien yhdeksi kärkinimeksi. Aika
näyttää keiden nimiä ja numeroita tulevissa
ensi vuoden vaaleissa lippuhin ja lappuihin
kirjoitellaan.
Mitä seuraavat
50 vuotta?
2010-luvun vaihteessa viereiseen Lakalaivaan suunnitellut suuret asuin- ja kauppakeskittymät olisivat koskettaneet myös
tulevaisuuden Peltolammia. Pitkälle hahmoteltujen suunnitelmien mukaan Lakalaivaan olisi noussut asuntoja 4.000 asukkaalle ja tiloja 200 yritykselle. Näin Peltsu olisi
muodostanut Lakalaivan kanssa nykyistäkin merkittävämmän Etelä-Tampereen kaksoislähiön, jossa asukasluku olisi kaksinkertaistunut ja palvelut moninkertaistuneet.
Viranomaistukea näille karttaharjoituksille
ei sitten tässä muodossa tullut.
Sen sijaan Peltsulle on sijoittumassa
oma hyvinvointikeskus, joka palvelee EteläTampereen 30 000 asukasta. Suunnitelman
mukaan Peltolammin hyvinvointikeskuksesta löytyisivät ainakin koulu, kirjasto, neuvola ja hammashoito. Ikäihmisten palveluiden lisäksi sinne siirtyisivät myös Multisillan
nuorisopalvelut. Keskusta suunnitellaan
sijoitettavaksi keskeiselle paikalle Peltolammi-Lakalaivaan.

Ahjolan kansalais-opiston,
Peltsun piirustus- ja
maalausryhmän syksyn
töistä koostuva näyttely

Peltolammin kirjastossa
2.12.2016 - 30.12.2016
Tervetuloa!
Peltolammi
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IN MEMORIAM
Seppo Lehtinen
Peltolammiseuran pitkäaikainen puheenjohtaja, insinööri ja rehtori emeritus Seppo Lehtinen poistui keskuudestamme 31.8.2016 kotonaan rakkaan perheensä
ympäröimänä. Hän oli vastikään täyttänyt 79 vuotta.
Seppo Lehtinen oli yhteiskunnallinen keskustelija ja
aktiivinen kirjoittaja Peltolammi-lehdessä ja muualla.
Hän oli koulutukseltaan teollisuustalousinsinööri ja
työelämässä hän toimi muun muassa Nokia yhtymässä johtamis- ja ammattikoulutuksen kehittäjänä ja
koulutusyksikön rehtorina.
Hän toimi pitkään seuramme pidettynä ja aikaansaavana puheenjohtajana, joista ansioista hänet
kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi. Seppo Lehtisellä
oli kaupunkiin ja liike-elämään laajat yhteydet. Näiden
ansiosta eteläinen Tampere sai asiansa hyvin esille
kaupungin eri elimissä. Peltolammi sai pidettyä alueella monia palveluja, kuten kaksi kauppaansa, postin
ja pankkiautomaatin.
Seppo Lehtisen puheenjohtajakaudella toteutettiin
muun muassa Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualue ja sen ulkoilureitin radanalitus Pärrinkoskelle

sekä Peltolammi-Multisilta-Lakalaivan historiikki
Eränkäynnistä aluerakentamiseen. Hän oli myös tukevasti mukana Multisillan lähiöyhdistyksen perustamisessa ja auttoi sen alkutaipaleella. Samoin hän oli
vaikuttamassa Multsun tuvan toiminnan käynnistämistoimenpiteissä.
Me peltolammilaiset ja multisiltalaiset jäämme
kaipaamaan alueemme ja sen asukkaiden aktiivista
puolestapuhujaa.
Olavi Aronen
pitkäaikainen yhdistysystävä

Elegia
metsälle
Te kestitte tuulet, tuiskut ja sateet
ja auringon paahtavat säteet.
Seisoitte järkähtämättä ja pelkäämättä
suojaa luoden ja turvaa tuoden.

Runokilpailun
satoa
n Elokuun lehdessä olleeseen runokilpailuun tuli runoja neljältä osanottajalta
yhteensä kuusi kappaletta. Sääntöjen
mukaan kilpailun osallistujien määrä jäi
valitettavasti liian vähäiseksi varsinaisen
kilpailun ja arvioinnin järjestämiseksi.
Saamamme runot olivat kuitenkin
niin hienoja, että haluamme julkaista täs-

18

Peltolammi

marraskuu 2016

sä lehdessä yhden ajankohtaan sopivista
runoista ja tulevissa lehdissä toivottavasti
lisää. Kiitämme suuresti kaikkia osallistuneita ja haluamme palkita heidät alueen
historiikilla Eränkäynnistä aluerakentamiseen. Historiikit voi noutaa korttelikerho
Peipontuvalta.

Anna mun kerran vielä keinua oksillanne,
tuntea pihkan ja kaarnan tuoksun.
Nähdä pupujussin ja oravan juoksun,
kielot ja sammalmättäät.
Kuunnella lintujen laulua anivarhain.
Katsoa auringon laskua ja varjojen
leikkiä ikkunan takaa.
Puunrunkoa mä nyt vain halaan
ja itken hiljaa salaa.
Nyt ohi on ystävyys,
jäljellä on vain tyhjä avaruus.
Kirjoitettu 24.4.16 kaadetun lähimetsän
muistolle.
Pirjo Vainio

Peltolammin
K-Market
uudistui ja
sai uuden
kauppiaan
Teksti: Satu Laine ja Satu Manner-Kallio

Onko perheesi mukana
kaupan askareissa?

Marraskuun alkupuolella K-Market Peltolammin uutena kauppiaana aloitti Satu Manner-Kallio.
Syksyn aikana kauppaa on
myös ahkerasti remontoitu ja
uudistettu. Kauppa sai remontin
myötä muun muassa lisää tilaa,
kun vieressä sijainnut kampaamokiinteistö yhdistettiin siihen.
Peltolammi-lehti kysyi uuden
kauppiaan tunnelmista ja suunnitelmista kauppiasvaihdon
aattona.

Kyllä olen jokaiselle jonkun tehtävän aina
antanut. Nuorimmainen etsii roskia lattioilta, 11-vuotias osaa jo hyvin hyllyttää tavaroita ja tarkistella päiväyksiä, ja aviomies
vastaa lamppujen vaihdosta yms.

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Satu Manner-Kallio, paljasjalkainen
manselainen. Perheen kanssa pyörähdettiin 10 vuotta. pääkaupunkiseudulla, mutta
veri veti takaisin Tampereelle kuusi vuotta
sitten.

Onko Peltolammin K-market
ensimmäinen oma kauppasi?
Ei ole ensimmäinen. Vuonna 2013 olin juuri
valmistumassa Ruokakeskon kauppiasvalmennuksesta, kun minulle tarjottiin ensimmäistä kauppapaikkaa Nokialta. Pari vuotta
ehdin touhuta siellä.

Mikä innostaa kauppiaana
olemisessa?
Yrittäjänä työskentelyssä kiehtoo vapaus toteuttaa omia ideoita, vaikuttaa itse
omalla tekemisellään kaupan toimintaan
ja menestykseen, tuoda omalla persoonallaan kauppaan jotain erilaista. Tunneside
asiakkaisiin on kauppiaana myös tiiviimpi,
sillä silloin kannan viime kädessä vastuun
asiakastyytyväisyydestä.

lisen, kuuman sopan voi nauttia vaikkapa
heti tässä kahvinurkkauksessa.

Minkä oman ”leimasi” tulet
tuomaan kauppaan?
Oman iloisen itseni sekä jatkuvan innostuksen kokeilla kaikkea uutta ja kivaa. Minulle
saa rohkeasti ehdottaa omia tuotetoiveita,
mitä voisi ottaa myyntiin.
Niin, ja munkkipäivän! Ketjun puolesta
lupaan, että kaikki hyvä on lähellä, ja omasta puolestani lupaan,
että kaikki paras
on Peltsulla!

Sydämellisesti
kaikille tervetuloa!

Mikä on ollut haastavinta
uuteen kauppaan
siirtymisessä?
Remontti! Voi hurja, kun tämä saadaan valmiiksi, niin kyllä siitä tulee hieno. Monta
palikkaa on tässä tullut kyllä lisää pyöriteltäväksi, kun pelkästään kauppiasvaihto on
itsessään omanlainen työnsarkansa, eikä
siinäkään ihan pari viikkoa meinaa riittää.
Remontin valmistuttua kyllä sitten vietetään avajaiset!

Mikä on mielestäsi parasta
vastapainoa kauppatyölle?
Aika perheen kanssa, sekä rakas arkinen
harrastukseni, treenaaminen TFW (Training
for warriors) Tampereen huippujen treenikavereiden kanssa.

Mitä kaikkea on
K-marketissa uudistettu
remontin myötä?
Hyllyvälit ovat nyt väljemmät, kylmäkalusteet on miltei täysin uusittu, ja maitokaappi on saanut ovet. Olemme siirtyneet kaupassa energiatehokkaaseen aikaan. Lisäksi
koko kaupan ilme uusitaan K-market-ketjun
brändiuudistuksen mukaiseksi. Valomainokset ja myymälän värimaailma kokee
upean muutoksen.
Lisäksi olemme saaneet lisää neliöitä, jonka vuoksi pystymme tarjoamaan asiakkaille viihtyisän tilan kahvipisteen
kera. Suunnitelmissa on
myös aloittaa arkisin salaattibaarin lisäksi lounaskeiton myynti. Herkul-
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Peltolammi
Uusi K-kauppiaasi
Satu toivottaa Sinut
tervetulleeksi
upouuteen
Peltsun K-marketiin!

Kaikki hyvä
on Peltsulla!

Uudistunees
ta
Peltsun
K-marketist
a
eväät helpos
ti
ja nopeasti.
Kaikki hyvä
on lähellä!

Peltolamminkatu 10, 33840 TAMPERE
Palvelemme: ark 7-22, la 8-22, su 10-22
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