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JUHLALEHTI
Peltolammiseura 50 vuotta
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Kun ajatellaan ihmisen eliniän olevan sata vuotta, voi 

hyvin sanoa, että seuramme on ihmisikään nähden 

puolessavälissä elinkaartaan. Eräs miespuolinen 

ystäväni tosin sanoi olevansa keski-iässä nyt, kun hän 

täytti neljäkymmentä. No, joskushan niin sanottu 

viidenkymmenen villityskin tuntuu alkavan jo neljän-

kymmenen iässä.

Aika villityshän se kyllä oli, kun Peltolammiseura pe-

rustettiin viisikymmentä vuotta sitten. Vaikka Suomi 

on järjestöjen luvattu maa, aina ollut, on edelleenkin 

tullut yllätyksenä meidän tapamme pitää taloyhtiöitä 

jäseninä. Mielestäni se on ollut aikansa innovaatio, 

jota ei aina olla ymmärretty. Yhteistyö muiden ins-

tanssien kanssa on aina ollut osa meidän toimintam-

me ajatusta, vaikka nykyään se tuntuu olevankin ajan 

trendi. Meillä se trendi on siis ollut jo viisikymmentä 

vuotta.

Yhteistyö on taitolaji. Tiedämme, mitä sen ei pitäisi 

olla: yhden henkilön toimintaa, käskyttämistä ja 

ylhäältäpäin johtamista. Sen pitäisi olla ainakin: 

suvaitsemista, toisen huomioon ottamista ja yhdessä 

tekemistä. Joskus se vaatii sen, että kaikki ei voi, eikä 

tarvitsekaan, olla huipputasoa. Riittää, että on tehnyt 

sen mitä osaa. Ja usein sitä tietämättään osaakin 

enemmän kuin luuleekaan. Tästä tuleekin mieleeni, 

että kokemukseni on ollut seuran toiminnasta se, että 

ovat kaikki tervetulleet niillä taidoillaan mitä on. Ne, 

jotka arvostelevat toisen tekemistä, eivät toimi seuran 

hengen mukaisesti.

Haastankin kaikki taloyhtiöt eli oikeastaan asukkaat, 

niin vanhat kuin uudetkin, mukaan ideoimaan ja to-

teuttamaan alueellemme erilaisia toimintoja. Teemme 

sen, mitä näillä resursseillamme voimme tehdä. 

Villiytykäämme siis rauhassa, peltolammilaiset. 

	 	 Puheenjohtajanne

	 	 Pia	K.	Lehtinen

Peltolammi- 
seura
–  jo parhaassa  
 keski-iässä
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Puheenjohtaja:
Pia K. Lehtinen
Pähkinämäenkatu 5 C 16
044 022 3702
piuskatharos@gmail.com

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

Peltolammi-lehden  
päätoimittaja:
Satu Laine
040 593 3470
satu.j.laine@gmail.com
peltolammi@gmail.com

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

Päätoimittaja:  Satu Laine 

Toimitus:  Tuija Virtanen, Johanna Mäki,  
 ja Pia Lehtinen

Taitto: Minnaliisa Tasanen 

Ilmoitusmyynti:  Tuija Virtanen ja Satu Laine 

Paino:  Kirjapaino Offset Ulonen Oy 

Painos/jakelu:  3000 kpl, Peltolammi, Multisilta,  
 Palokallio ja Lakalaiva 

Ilmoitushinnat 2018: 
1/16 sivu 60 €  1/2 sivu 288 €
1/8 sivu 108 €  1/1 sivu 480 €
1/4 sivu 180 € 

Hinnat sisältävät nelivärilisän. (hi

    
Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa. Juttuideat  
sekä materiaalit lehteen tulisi lähettää syyskuun 2018 
loppuun mennessä osoitteeseen  
satu.j.laine@gmail.com.

Peltolammin ajankohtaiset  
tiedotteet ja tapahtumat löydät 

www.facebook.com/peltolammi.tampere

Johtokunnan  
jäsenet  
vuonna 2018: on Peltolammiseuran  

toimittama tiedotuslehti

Peltolammi
Muut jäsenet:
Mari Pajala 
Pähkinämäenkatu 2 D 21 
040 768 1971
mari.pajala@suomi24.fi

Ari Nieminen 

Pirjo Vainio
pirjot.vainio@suomi24.fi

Timo Tulonen
Tilkonmäenkatu 3 A 9
timo.tulonen@saunalahti.fi

Tuija Virtanen
tuija.virtanen@kolumbus.fi

Kaija Lehtinen
Pähkinämäenkatu 5 C 16

www.PeltsuMultsu.fi

p. 050-375 1265
toimisto@kiinteistoleino.fi
www.kiinteistoleino.fi

Perheyrityksemme  
tarjoaa palvelevaa

isännöintiä yli  
20 vuoden kokemuksella.

Kiinteistöpalvelu Leino Oy

Aukioloajat 
ma-pe 9.30-17.30

Palveleva lähiapteekki
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Retki 
Taaporin-
vuorelle
Lauantaina 26.5. klo 11
Lähtöpaikka: Peltolammin  
uimaranta (Rukkamäentie 20)

Tervetuloa mukaan maksuttomalle päivävaellukselle Pirkkalan 
Taaporinvuorelle. Reitti on arviolta n. 6 km pitkä ja paikoin 
epätasainen (matkan varrella mm. mäkiä, kivikkoa, kalliota ja 
puiden juuria). Muista siis laittaa tukevat kengät jalkaan!

Retken järjestävät yhteistyössä  Peltolammiseura ry • Multisillan 
omakotiyhdistys ry • Pirkan Opiskelija-asunnot /Vaahterakuja

Reitti: uimaranta – vanha lentokonetehtaan pistorata – 
Huhtavuori – Taaporinvuori – Pirunkivi – Kaitalantie –  
Ratasillantie – Multisilta– Peltolammin uimaranta
Taaporinvuoren huipun nuotiopaikalla nautimme omat eväät.

Sää-
     varauS!

Teksti:	Satu	Laine

Seuran juhlavuoden kunni-
aksi Peltolammin tuotevali-
koimaan lisättiin uusi kan-
gaskassi. 
n Viime syksynä harrastusryhmä Pelt-
sun	 puuhastelijat suunnitteli kaikkiaan 
kahdeksan erilaista kassisuunnitelmaa. 
Alueen asukkaat saivat äänestää mie-
leistään vaihtoehtoa vuoden lopussa 
pidetyssä joulutapahtumassa. Hyvistä 
vaihtoehdoista voittajaksi valikoitui 
Mirka Sillanpään toteuttama Sydän	
Peltsulla.

Kassiin painetussa sydämenmuo-

toisessa sanapilvessä listataan alu-
eelle ja sen asukkaille tärkeitä asi-
oita, kuten Pärrinkoski ja lampaat. 
Kassi on puuvillaa ja siinä on pitkät 
kantohihnat, joten se on helppo 
nostaa myös olkapäälle. Väriksi 
valittiin tummansininen, koska 
kassiin haluttiin hyvin käyttöä 
kestävä sävy. 

Nyt voit siis kassin avul-
la kertoa muille rakkaudestasi 
Peltsuun. Kassit ja muut Pelto-
lammi-tuotteet ovat myynnissä 
Peltolammiseuran pisteellä	Mei-
dän	 Peltsu	 -kevättapahtumassa 
lauantaina 19.5.

Peltolammi 
 sai uuden 
 kassin

Katso	tarkemmat	tiedot
http://bit.do/taaporinvuori
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Teksti	Sara	Virtanen,	kuvat	Julia	Röyttä

Peltsun kevättapahtuma järjes-
tetään tänä vuonna kolman-
nen kerran. Mutta nyt asialla ei 
olekaan Peltolammiseura vaan 
alueen nuoret.   
Kannattaa tulla Peltolammin 
koululle katsomaan lauantaina 
19.5., mitä nuoret ovat saaneet 
aikaiseksi. Luvassa on koko per-
heelle suunnattu tapahtuma.

n Tänä vuonna tapahtuma päätettiin suun-
nitella hieman eri tavalla kuin ennen. Työl-
lisyyskoordinaattori Riikka-Mari Hietamies 
me-talolta otti yhteyttä Peltolammiseuraan 
ja ehdotti, että Peltolammin ja Multisillan 
nuoret voisivat ideoida jo perinteeksi muo-
dostuneen tapahtuman.

Näin myös tapahtui ja 20–30-vuotiaiden 
nuorten ryhmä pisti toimeksi Hietamiehen 
sekä mediasihteeri Laura Sirenin johdolla. 

Ryhmä kokoontui maaliskuusta lähtien 
kerran viikossa Monitoimitalolla Satakun-
nankadulla. Kävimme haastattelemassa 
nuoria kolmannella suunnittelukerralla.

Tapahtuman teemoiksi nuoret valitsi-
vat yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin. Tapah-
tuman kohderyhmänä ovat Peltolammin 
asukkaat, erityisesti lapsiperheet, vanhukset 
sekä nuoret. 

– Hyvinvointi on aika lailla elämänta-
voite. Se koostuu muun muassa ravinnosta, 
ihmissuhteista ja luonnosta, nuoret vastaa-
vat kysymykseen ”Mitä hyvinvointi teille 
merkitsee?”. 

Peltolammia ryhmä pitää  hyvinvointia 
edistävänä asuinympäristönä. Esimerkiksi 
liikkumaan pystyy helposti Peltolammin 
metsissä, luontomaastossa ja lenkkipoluil-

Alueen nuoret 
suunnittelivat 
Meidän Peltsu 
-tapahtuman

Tämä	porukka	on	
suunnitellut	Meidän	
Peltsu	-tapahtu-
man.	Idean	nuorten	
osallistumisesta	
suunnitteluun	
kehitti	koordinaattori	
Riikka-Mari	Hietamies	
(toinen	vas.)	Tam-
pereen	kaupungilta.	
Riikka-Marin	vieressä	
vasemmalla	media-
sihteeri	Laura	Siren	
kaupungin	liikunta-	ja	
nuorisoyksiköstä.	
Nuorten	12	hengen	
suunniteluryhmästä	
kuvassa	Anna-Maija	
(vas.),	Annika,	Samuli,	
Annika,	Meri	sekä	
lippis	päässä	seiso-
massa	oikealla	Noora.

la. Siksi hyvinvointi on erinomainen teema 
tämän vuoden Peltolammin kevättapahtu-
maan.

Tapahtuma korostaa myös yhteisölli-
syyttä, joten yhtenä tavoitteena onkin saat-
taa alueen ihmisiä tutustumaan toisiinsa. 

Ohjelmaa  
mietitään tiimeissä
Tapahtuman ohjelma oli haastattelun te-
kohetkellä vielä suunnitteluasteella, mutta 
paljon eri aktiviteetti-ideoita on jo kehitelty. 

Suunnittelu oli jaettu kolmeen eri osa-
alueeseen ja töitä tehtiin ohjelmatiimissä, 
yhteistyötiimissä sekä markkinointitiimissä. 

Ohjelmaa järjestetään Peltolammin 
koulun ulko- ja sisätiloissa. Ohjelmiston 
ideointivaiheessa esillä olivat muun muassa 
frisbeegolf, kahvio ja kirppis. Lisäksi monia 
paikallisia toimijoita oli jo huhtikuun alussa 
lupautunut mukaan. Ohjelmatiimin suurena 
haaveena oli saada paikalle myös esiintyjä 
viihdyttämään tapahtumassa kävijöitä.

Tapahtuma järjestetään pienellä bud-
jetilla. Sponsoreiksi saatetaan saada muun 
muassa me-talo, mutta tausta-ajatuksena 
on, että mukana on mahdollisimman paljon 
paikallista edustusta. Muun muassa yrityk-
sillä on mahdollisuus esitellä toimintaansa.

Tapahtumaan odotetaan noin 200-500 
vierailijaa tänä vuonna. Tapahtumaa mai-
nostetaan esimerkiksi kevättapahtuman 
Facebook-sivustolla ja mainoksilla eri puo-
lilla Peltolammia. 

Peltsun kevät
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n	Meidän	Peltsu	-tapahtuman	suunnittelevat	
tänä	vuonna	alueen	nuoret.	Idean	keksi	nuor-
ten	työllisyyspalveluiden	parissa	työskentele-
vä	Riikka-Mari Hietamies,	joka	ehdotti	asiaa	
aikaisemmin	 tapahtuman	 järjestäneelle	 Pel-
tolammiseuralle.	 Idea	 tuntui	 hyvältä	 ja	 näin	
päätettiin	tehdä.	

Kutsu	tapahtumatuotannon	valmennus-
ryhmän	infotilaisuuteen	lähetettiin	Peltolam-
min	 ja	 Multisillan	 alueen	 nuorille,	 jotka	 ovat	
Tampereen	 työllisyyspalveluiden	 asiakkaita.	
Kaikki	 tilaisuuteen	 kutsutut	 lähtivät	 innolla	
mukaan	ryhmään.

–	Oleellisinta	toiminnassa	on	oman	osaa-

Teksti	Sara	Virtanen,	kuvat	Julia	Röyttä

n Annika Orre on mukana Meidän Peltsu 
-tapahtuman markkinointitiimissä. Mark-
kinointitiimi hoitaa muun muassa tapah-
tuman mainostuksen ja miettii, miten ta-
voitetaan mahdollisimman paljon alueen 
asukkaita. Tapahtumaan odotetaan jopa 
500 kävijää, joten markkinointiin on panos-
tettava huolellisesti. 

Peltolammilla asuva Orre valitsi mark-
kinaryhmän, koska uskoo markkinointitai-
tojen olevan aina hyödyllisiä. 

– Tästä on ehdottomasti hyötyä tule-
vaisuuden työllistymisen kannalta. Halusin 
nimenomaan markkintointitiimiin, se on tär-
keä taito. Olen merkonomi koulutukseltani, 
mutta markkinointi on nykypäivää kaikessa. 
On ihan sama mitä teet, sitä pitää osata tuo-
da ihmisille, Orre sanoo. 

Orre ei usko työskentelevänsä tulevai-
suudessa tapahtumien järjestämisen paris-
sa, mutta hänen mielestään on hyvä kokeilla 
kaikenlaisia työtehtäviä ja -tapoja. Moni-
puolisesta työkokemuksesta on aina hyötyä.

n  Peltolammi-lehti	päätti	antaa	nuorelle	toi-
mittajalle	 ja	kuvaajalle	tilaisuuden	kirjoittaa	
lehtijuttu	Peltolammin	kevättapahtumasta.		

Toimittaja	 ja	 lehtikuvaaja	valittiin	Work	
Pilots		-mobiilisovelluksen	kautta	ja	viereinen	
juttukokonaisuus	 on	 kahden	 tämän	 kevään	
abiturientin	tekemä.	

Work	 Pilots	 on	 kännykkään	 ladattava	
mobiilisovellus,	 jonka	 kautta	 nuoret	 voivat	
hakea	keikkatöitä	ja	jonne	työnantajat	ja	yh-
distykset	voivat	jättää	keikkapyyntöjä.	

Toimittajakandidaateista	 jutun	 kirjoit-
tajaksi	 valittiin	 Sara Virtanen	 ja	 kuvaajaksi	
Julia Röyttä.	Molemmat	ovat	tämän	kevään	
abiturientteja,	Peltolammilla	asuva	Sara	Tam-
merkosken	 lukiosta	 ja	 Rautaharkossa	 asuva	
Julia	 Tampereen	 yhteiskoulun	 lukiosta.	 Sa-
ralle	juttukeikka	oli	ensimmäinen	Work	Pilots	
-työkeikka,	mutta	Julia	oli	saanut	sovelluksen	
kautta	jo	useampia	keikkoja.

–	 	 Tuntui	 kivalta,	 kun	 sain	 työtehtävän.	
Haastattelutilanne	 sujui	 hyvin	 ja	 tilanne	 ra-

Peltolammilainen 
Annika Orre:

”Haluan 
opetella  
markki-
nointia”

tapahtuma

Peltolammilainen	Annika	Orre	halusi	
osallistua	markkinointiryhmän	toi-
mintaan.

kentui	 mukavasti	 eteenpäin.	 Kirjoittaminen	
eteni	 loppujen	 lopuksi	 hyvin,	 vaikka	 alkuun	
täytyi	 hieman	 suunnitella	 jutun	 rakennetta,	
Sara	kertoo.

–	Keikka	oli	paras,	mitä	olen	Work	Pilotsis-
sa	nähnyt	ja	juuri	sellainen	keikka,	mitä	olen	
halunnut	 tehdä.	 Siksi	 olin	 todella	 innoissani,	
kun	minut	valittiin	siihen.	Itse	keikan	kuvaus	oli	
antoisa	ja	ihana	kokemus,	mutta	haastettakin	
oli,	sillä	kamera	ei	vielä	ole	niin	hyvin	hallussa	
kuin	 haluaisin.	 Ensimmäiseksi	 lehtikuvaus-
keikaksi	kuvat	olivat	mielestäni	onnistuneita,	
Julia	miettii.

–	Jälkeenpäin	tuntuu	aivan	mahtavalta,	
kun	 pääsin	 tällaiseen	 mukaan	 ja	 sain	 kokea	
jotain	uutta,	hän	lisää.

Työkeikka	 sovittiin	 suunnitteluryhmän	
kolmannelle	tapaamiselle	huhtikuun	alkuun.	
Ryhmäläiset	 kokoontuivat	 Monitoimitalolla	
Satakunnankadulla	 ja	 sinne	 myös	 Sara	 ja	
Julia	 saapuivat.	 Jännitystä	 oli	 ehkä	 hieman	
ilmassa,	 mutta	 haastattelu	 ja	 kuvaukset	 su-
juivat	 näppärästi.	 Myös	 suunnitteluryhmän	
nuoret	 suhtautuivat	 haastattelutilanteeseen	
innostuneesti.	

	Saran	kanssa	käytiin	ennen	keikkaa	läpi	
kysymyksiä	ja	sovittiin	jutun	näkökulma.	Myös	
Julian	kanssa	käytiin	läpi	kuvatoiveet.	

Tervetuloa mukaan nuorten  
suunnittelemaan tapahtumaan!

misen	tunnistaminen	ja	kehittäminen.	Nuoret	
pääsevät	hyödyntämään	omia	vahvuuksiaan	
ja	ansioluetteloon	saa	täydennystä,	Hietamies	
korostaa.	 Nuoret	 siis	 oppivat,	 miten	 isoja	 ta-
pahtumia	suunnitellaan.

	Ryhmä	kokoontui	maaliskuusta	lähtien	
ker	ran	viikossa	kolmen	kuukauden	ajan.	Tuo-
na	aikana	tapahtuma	suunniteltiin,	toteutet-
tiin	ja	lopuksi	on	vielä	arvioinnin	vuoro.	

Tapahtuma	pidetään	19.5.	Peltolammin	
koululla.	 Kaikki	 Peltolammin	 asukkaat	 ovat	
tervetulleita	katsomaan,	mitä	nuoret	ja	yhteis-
työkumppanit	ovat	saaneet	aikaiseksi.

Sara ja Julia  
saivat  
lehtijuttukeikan

Näin	Meidän	
Peltsu	-juttukoko-
naisuus	tehtiin.	
Vasemmalla	Julia	
kuvaa	suunnitte-
luryhmää	ja	ruu-
tupaitainen	Sara	
haastattelee.	
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Peltsun kevät on ollut  
   tapahtumia täynnä
Kaikenlaista on taas  
tapahtunut Peltolammilla 
vuoden alkupuoliskolla.  
Tässä muutama poiminta.

Kävitkö avannossa,  
   söitkö vohvelin? 

Peltolammin	uimarannalla	pidettiin	
kaikille	avoin	talvitapahtuma	laski-
aistiistaina	13.2.	Tapahtumassa	oli	
mahdollista	muun	muassa	kokeilla	
lumikenkäilyä,	saunoa	teltttasaunas-
sa	sekä	pulahtaa	tietenkin	avantoon.	
Tapahtuman	järjesti	työllistämisyh-
distys	Etappi	ja	Me-talo.

Me-talo	kahvitti	ja	kakutti	peltolammilaisia	
Peipontuvalla	keskiviikkona	11.4.	kakku-
keskiviikon	merkeissä.	Tanja Nieminen	
Tammikujalta	tuli	lastensa	Venlan	(vas),	
Nellan	ja	Pyryn	kanssa	maistelemaan	tar-
joilua.	Toukokuussa ilmaiset kakkukah-
vit tarjotaan maanantaisin kello 16-18 
Peipontuvalla.	Me-talo	kutsuu	peltsulaiset	
Makean	Maanantain	merkeissä	ilmaisille	
kakkukahveille	ja	samalla	ideoimaan	
toimintaa	me-talon	väen	kanssa.

Meidän	keittiö	-hanke	järjesti	kevätkauden	
aikana	kaikkiaan	neljä	vohvelikahvilaa	Peipon-
tuvalla.	Kahvila	oli	avoinna	joka	kuukauden	en-
simmäinen	lauantai	helmikuusta	toukokuuhun.	
Ensimmäisellä	kerralla	kävijöitä	oli	noin	50.

Kulttuuriluotsit	Anja	ja	Tuomo	kävivät	Tiistaiklubin	vieraina	
kevään	korvalla	Peipontuvalla.		Luotsit	kertoivat	vapaaehtois-
työstään.	Kaupungin	tarjoamasta	palvelusta	voi	kuka	tahan-
sa	tilata	itselleen	kaverin	eli	kulttuuriluotsin	mukaan	vaikkapa	
museokäynnille.	Tilaustiedot	löytyvät	kaupungin	nettisivuilta.	



Peltolammi   toukokuu 2018 9

Teksti:	Satu	Laine

Syksy tuo mukanaan joukkolii-
kenteen uudistuksia alueelle. 
Suurin näistä on Peltolammilla 
aloittava uusi linja 11B, jonka 
liikennöinti alkaa 9.8.2018. 
Peltolammi-lehti kysyi joukko-
liikenteen suunnittelupäällikkö 
Juha-Pekka Häyryseltä tulevista 
uudistuksista.
n Uusi linja avaa suoran yhteyden Peltolam-
milta muun muassa Partolaan, Härmälään 
ja Hatanpään sairaalaan. Bussilinja tulee lii-
kennöimään arkisin ruuhka-aikaan puolen 
tunnin välein ja muina aikoina tunnin välein.

Linja 11B kulkee Ikealta Sarankulmaan 
reittiä Automiehenkatu – Lempääläntie 
– Rukkamäentie – Patamäentie. Sarankul-
masta reitti jatkuu Partolan ja Härmälän läpi 
Hatanpäälle. Linjan reitti kiertää myös Ha-
tanpään sairaalan kautta ja Keskustorilta se 
jatkaa Raholaan. Linjaa liikennöi TKL.

Aiemmin linja 11 on kulkenut vastaavaa 
reittiä Sarankulmaan asti. Miksi linjan reittiä 
päätettiin nyt jatkaa Peltolammille ja Ikeaan 
asti?

– Linjaa päätettiin jatkaa Sarankulmas-
ta Lahdesjärvelle parantamaan kaupungin 
poikittaisyhteyksiä. Linja helpottaa esimer-
kiksi työmatkaliikennettä Hervannan ja 
Vuoreksen suunnasta Sarankulmaan sekä 
Härmälän ja Pirkkalan suunnista Lahdesjär-
velle. Lisäksi linja helpottaa Lahdesjärvelle 
ja Partolaan suuntautuvia asiointimatkoja, 
luonnehtii Häyrynen.

Muutoksia myös linjalle 35
Syksy tuo muutoksia myös linjalle 35. Syk-
syllä linjan vuoroja ajetaan vain arkisin ruuh-
ka-aikaan, eli noin klo 6-9 ja 14–18 välisenä 

aikana puolen tunnin välein. Muina aikoina 
linjalla ei liikennöidä.

– Vuoromäärää vähennetään, koska lin-
jan keskipäivävuoroilla on ollut varsin vähän 
matkustajia, toteaa Häyrynen.

Lisäksi linjan reitti muuttuu. Syksyllä 
linjan päätepiste on Keskustorilla, eli linjalla 
ei enää pääse esimerkiksi Metsolle, Ahjolaan 
tai Lielahteen.

Vuonna 2019 raitiolinjaa rakennetaan 
Keskustorin kohdalla. 

– Tämän vuoksi linjojen 5 ja 35 päätepy-
säkkejä voidaan tuolloin joutua siirtämään 
työmaan tieltä pois. Yksityiskohtaisia suun-
nitelmia tästä ei ole vielä tehty. 

Muut alueen linjat jatkavat liikennöintiä 
entiseen tapaan.

Kesän 2018 bussiliikenne
Kesäaikataulujen mukainen liikennöinti al-
kaa maanantaina 4.6. Alueen linjoihin ei ole 
kesällä tiedossa suuria muutoksia. Linjat 26 
ja 35 ja liikennöivät kesällä samaan tapaan 
kuin talvellakin. Linjoilla 5 ja 50 liikennöi-
dään ruuhka-aikaan 20 minuutin välein ja 
muulloin 30 minuutin välein.

Valkeakosken liikenteen linjat muuttu-
vat 4.6.2018 alkaen. Valkeakosken ja Tampe-
reen välistä liikennettä keskitetään mootto-
ritielle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että linja 52 lopetetaan.

Peltolammin ja Multisillan kautta jää 
kulkemaan linja 53 (Linja-autoasema – Mul-
tisilta – Ideapark – Lempäälä – Valkeakoski), 
jolla pääsee aiemmasta reitistä poiketen 
Ideaparkille.

Pieniä muutoksia tulee myös illan vii-
meisten vuorojen kulkuun. Arkisin viimei-
nen linjan 50A bussi keskustasta lähtee edel-
leen klo 0.10, mutta kesällä klo 23.00–00.00 
välillä lähtee ainoastaan yksi bussi klo 23.15 
(linja 50A) aiemman kahden sijaan.

Perjantain ja lauantain yövuoroihin on 
sen sijaan tulossa lisäystä. Linja 50 lähtee 
perjantaisin ja lauantaisin Koskipuistosta 30 
min. välein klo 1.45 saakka. Viimeinen kau-
pungista Peltolammille ja Multisiltaan lähte-
vä vuoro on kesällä klo 03.15 lähtevä linja 50.

LinJa 11B
kuljettaa syksyllä 
Peltolammilta 
Partolan 
palveluiden 
ääreen

©	Tampereen	kaupunki	(karttapohja		CGI,	MML	2014).	Ei	mittakaavassa.
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Sekä Peltolammin lähiö että Peltolammiseura ovat 
nyt molemmat 50-vuotiaita. Tällä puolivuosisataisella 
taipaleella on tapahtunut kaikenlaista. Yhteistyössä ja 
yhdessä tehden on syntynyt paljon mukavia muistoja 
ja myös näkyviä maamerkkejä ja saavutuksia.
Tällä aukeamalla on poimintoja seuran kuva-arkistosta  
ja Peltolammi-lehdestä vuosien varrelta. 

Yhdessä tehden onnistuu
– 50 vuotta 

peltsulaista elämää
Peltolammiseuran	arkistosta	koonnut	Johanna	Mäki

Peltolammiseuran	järjestämiä	Pähkinäjuoksuja	juostiin	lammen	

rannassa	monena	vuonna.	Nämä	kuvat	ovat	vuodelta	1980,	

jolloin	osallistujia	oli	88.

Vuonna	2008	puolestaan	ajeltiin	isommalla	junalla,	kun	päiväkoti	tar-
josi	lapsille	kaupunkijuna-ajelun.	Myös	Peltolammi-lehti	pääsi	mukaan	
junan	kyytiin.	Peltolammi-lehti	2/2008.

Peltolammiseura	lahjoitti	Peltolam-
min	päiväkodille	puisen	junaradan,	
joka	oli	juuri	valittu	vuoden	leluksi	
1979.	Kuvassa	(vas.)	Teemu,	Katja,	
Miina	ja	Jani	koettavat,	miten	hyvin	
juna	kulkee.	Peltolammi-lehti	2/1980.
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Vuonna	1980	vietettiin	valtakunnallista	ympäristövuotta,	ja	Peltolam-
min	koululaiset	osallistuivat	sinä	keväänä	useampaan	tempaukseen.	
Huhtikuussa	siivottiin	pois	roskia	luonnosta	ja	toukokuussa	jokainen	
Peltolammin	koulun	luokka	istutti	koulun	alueelle	oman	nimikkokoivunsa.	
Peltolammi-lehti	3/1980.

	Ilmoitus	Peltolammi-lehdessä	2/1989.

Viljelypalstoille	rakennettiin	tie	talkoovoimin.	Peltolammi-lehti	5/1980.

Vapunviettoa	
Tilkonmäellä	
1980.

Ilmoitus	Peltolammi-lehdessä	1/2001.
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Satu
Vaahterakuja
Muutti Vaahtera-
kujalle joulukuussa 
2002. Sitä ennen asui 
Ketunleivänkadulla 
vuodesta 1999.

Pia
Pihtakuusenkuja
Asunut Peltolammil-
la samassa kodissa 
vuodesta 1973.

Olavi
Pähkinäkuja
Asui Peltolamminka-
dulla vuosina 1968–
1970. Sitten vuosia 
pois Tampereelta, 
mutta palasi Pähkinä-
kujalle vuonna 1996. 
Muutti Pähkinäkujalla 
vuonna 2003 kerrosta 
ylemmäksi kuin en-
simmäisinä vuosina. 

Raili
Tilkonmäenkatu
Muutti Peltolammil-
le, Säästäjäntorille 
vuonna 1990,
ja nykyiseen osoit-
teeseen Tilkonmäen-
kadulle 2010.

Mari
Pähkinämäenkatu
Muutti Peltolammille 
1975, muutti pois 
1992 ja taas takaisin 
2001. On asunut 
Pähkinäkujalla kah-
dessa eri osoitteessa 
ja Pähkinämäenka-
dulla myös kahdessa 
eri osoitteessa.

Esittelyssä Peltolammiseuran

Teksti:	Johanna	Mäki			Kuva:	Raili	Viipurin	arkisto

Pitkäaikainen peltolammilainen 
Raili Viipuri on monelle tuttu. Hän 
on toiminut Peltolammiseuran 
johtokunnassa yhtäjaksoisesti lä-
hes 15 vuotta, joista kolme vuotta 
taloudenhoitajana. Moni saattaa 
muistaa Railin myös Puodista, 
Säästäjäntorilla sijainneesta myy-
mälästä ja lounaskahvilasta, jota 
hän pyöritti 2000-luvun alussa.

Säästäjäntorin vaiheet kiinnostavat Railia 
erityisen paljon, sillä sen lisäksi että hän toimi 
siellä yrittäjänä, ehti hän myös asua pitkään 
torin laidalla. Yrittäjänä ollessaan Raili järjes-

ti torilla erilaisia tapahtumia: oli laskiais- ja 
pääsiäistempauksia, pihakirppistä ja juhan-
nusjuhlaa. Ihmisiä ja elämää. Lounaskahvila 
veti paikalle asiakkaita läheisiltä työpaikoilta 
ja rakennustyömailta, ja joulupöydässä kävi 
parhaimmillaan toistasataa syöjää. Sitten 
vuokrasopimus päättyi ja liiketilat odottivat 
uusia suunnitelmia monta vuotta.

Luonto lähellä
Peltolammiseuran viljelypalstojen varauk-
sista Raili on vastannut jo lähes 20 vuotta, 
ja oma palsta hänellä on ollut jo 90-luvulta 
lähtien. Rakkaus kasveihin näkyy myös ko-
tona: keittiössä kasvaa ikkunan täydeltä yrt-
tejä, joita käytetään ahkerasti ruuanlaitossa, 
ja muuallakin on paljon huonekasveja. Ke-
säkaudella myös aurinkoinen parveke on 

täynnä elämää kun siellä kasvaa kaikenlaista: 
- Ainakin tomaatteja, kurkkuja ja orvokkeja, 
Raili listaa. 

Parvekkeelta on näkymä metsään, ja 
Raili kertoo, että pihassa vierailee usein jä-
niksiä ja peuroja. Myös viljelypalstalla käy 
peuroja ja muita luontokappaleita. Jos lin-
nut tai muut eläimet vähän verottavat vuo-
den satoa, kuuluu se asiaan. Ihmisten aiheut-
tamat vahingot sen sijaan tuntuvat ikäviltä.

”Kaukana kaikesta”
Lapsuutensa Hämeenkyrössä viettänyt Raili 
muutti jo nuorena Tampereelle. Työ vei hä-
net hetkeksi muualle ja kun hän jälleen 1990 
etsi uutta asuntoa Tampereelta, löytyi sopi-
va Peltolammilta. Amurin ja Hämeenpuiston 
jälkeen Peltolammi tuntui olevan kaukana 
kaikesta, mutta etäisyys keskustan menosta 
ei lopulta kuitenkaan tullut shokkina, sillä 
rotukissaharrastus piti naisen kiireisenä. Kis-
soja hänellä oli parhaimmillaan kolmetoista 
ja näyttelyissä tuli käytyä pari kertaa kuukau-
dessa, usein ulkomailla asti: Pohjoismaissa, 
Venäjällä, Virossa, jopa Itävallan Wienissä.

- Kassu-kissani kävi yli sadassa näytte-
lyssä ja oli 21 kertaa ulkomailla, Raili kertoo. 

Ruusukkeita ja tunnustuksia ehtikin 
pitkäaikaisen harrastuksen myötä kertyä 
paljon. Nyt omia kissoja ei enää ole, mutta 
väliaikaiset hoitokissat ovat mieluisia vie-
raita. Ja Peltolammille Raili on juurtunut jo 
aikoja sitten:

- En enää muuttaisi pois, hän tokaisee. 

Säästäjäntorin	juhannuskekke-
reissä	riitti	musiikkia	ja	ohjelmaa.	
Menossa	tikkakisa,	ja	Raili	Viipuri		
(toinen	vas.)	seuraa	tarkkana.

Metsälähiöön  
juurtunut 
viherpeukalo
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Ari
Pähkinämäenkatu
Muutti Peltolam-
mille vuonna 1993, 
ensin Vaahterakujan 
opiskelijataloihin, 
vuonna 2006 Pähki-
nämäenkadulle.

Kaija
Pihtakuusenkuja
Asunut Peltolammil-
la samassa kodissa 
vuodesta 1973.

Tuija
Säästäjänkatu
Muutti Palokalliolle 
Ruokomäenkadulle 
vuonna 1989, vuon-
na 2000 Säästäjän-
kadulle.

Pirjo
Peltolamminkatu
Muutti Peltolam-
mille vuonna 1981. 
On näiden vuosien 
aikana asunut kah-
dessa eri osoitteessa 
Peltolamminkadun 
varrella.

Timo
Tilkonmäenkatu
Muutti pienenä 
lapsena Pähkinän-
mäenkadulle vuonna 
1968 ja asui alueella 
vuoteen 1989. Työt 
veivät vuosiksi pois 
Tampereelta, mutta 
muutti uudelleen 
Peltolammille vuon-
na 2010.

juhlavuoden johtokuntaEsittelyssä Peltolammiseuran

Teksti	ja	kuva:	Tuija	Virtanen

Peltolammiseura perustettiin 50 
vuotta sitten kehittämään alu-
een elinvoimaisuutta ja vahvis-
tamaan paikallista identiteettiä. 
Peltolammi uutena luontolähiö-
nä kiinnosti asukkaita ja nope-
asti Peltsusta kehittyi eteläisen 
Tampereen yksi halutuimmista 
asumiskohteista.
n Järvien läheisyys, loistavat ulkoilumaastot, 
hyvät liikenneyhteydet ja tarvittavat palvelut 
olivat ne avainsanat, joilla asukkaita houku-
teltiin Peltolammille. 

Kolme Peltolammiseuran puheenjoh-
tajaa miettii millaisena he näkevät seuran 
ja asuinalueen nykyään. Olavi Aronen liit-

tyi seuraan jo vuonna 1968, edellinen pu-
heenjohtaja Satu Laine toimii tällä hetkellä 
Peltolammi-lehden päätoimittajana ja Pia 
Lehtinen on seuran nykyinen puheenjohta-
ja ja sihteeri. 

Olavi Aronen muutti Peltolammille en-
simmäisen kerran vuonna 1968 ja innostui 
Peltolammiseuran toiminnasta heti. Parin 
vuoden ajan hän ehti toimia seuran johto-
kunnassa, mutta sitten työt houkuttelivat 
muualle Suomeen ja Arosen perheen pois 
Peltolammilta. Paluumuutto 1996 toi Arosen 
jälleen mukaan seuran toimintaan. 

Aronen on toiminut seurassa niin pu-
heenjohtajana, sihteerinä, taloudenhoitaja-
na kuin rahastonhoitajanakin vuosien ajan. 

– Joskus minulla oli kaikki kolme virkaa, 
kun ei tahtonut löytyä ihmisiä mukaan, Aro-
nen muistelee. 

Arosen puheenjohtajakausilla on tehty 
paljon kotiseututyötä Peltolammin kehit-
tämiseksi. Seura on ollut Tampereen kau-
punkiin yhteyksissä niin liikenteen, alueen 
puuston kuin kaavoituksenkin osalta. Seura 
on ollut aloitteellinen liikennevalojen saa-
misessa Peltolammille. Monen vuoden ajan 
seura on näkynyt ja kuulunut Tampereen 
kaupungin eri toimintaryhmissä, kuten alu-
eellisissa verkostoissa.

Aronen sanoo, että hänen sydäntään lä-
hellä Peltolammin kehittämisessä ovat aina 
olleet viljelypalstat ja Peltolammi-lehti.

Hän onkin huolehtinut, että viljelypals-
tat ovat säilyneet Peltolammilla ja että lehteä-
kin on aina tehty tiiviisti. Tällä hetkellä Pelto-
lammi-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 

Mutta jotta Peltolammin houkuttele-
vuus ja elinvoimaisuus säilyisi myös tule-

Peltolammiseuran 
kolme puheenjohtajaa 
kuin yhdestä suusta:

Peltolammi  
 on alueena  
 yksi  
Tampereen  
parhaimmista

Satu	Laine	(vas.)	ja	Olavi	Aronen	ovat	
aikoinaan	olleet	Peltolammiseuran	
puheenjohtajia.	Oikealla	nykyinen	

puheenjohtaja	Pia	K.	Lehtinen.
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Peltolammin viljelypalstat ovat 
kooltaan yhden aarin, eli n. 5m  
x 20m. 

Kauden viljelymaksu on 20€ ja 
se maksetaan 15.5. mennessä 
Peltolammiseuran tilille:  
Nordea FI05 2154 2000 822 93.

n Tampereen kaupungin liikuntayksikkö ja 
liikuntaluotsit tarjoavat tänäkin kesänä oh-
jattua ulkokuntosalitoimintaa Peltolammin 
uimarannalla.

Kesällä  
jumpataan  
taas 
uimarannalla

torstaisin klo 10–11
ajalla 7.6. – 23.8.2018

Peltolammin uimarannan  
kuntosalilaitteilla

Toiminta on tarkoitettu kaikenikäi-
sille, se on maksutonta ja siihen ei 

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

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

	 	 Viljelyterveisin,
	 	 Raili	Viipuri

Kevät kurkkii jo nurkan takana  
ja viljelypalstat odottavat taas 
innokkaita viherpeukaloitaan. 

Pelto- 
lammin 
viljely-
palstat

vaisuudessa, Aronen kiirehtisi Lakalaivaan 
suunnitellun hyvinvointikeskuksen raken-
tamista.

– Jos alueella ei tapahdu mitään, se 
taantuu. Uudistua pitää, muuten asukkaat 
häipyvät pois. Alueelle pitäisi koko ajan 
saada jotain uutta, muuten lähiö jämähtää 
paikalleen, Aronen miettii. 

Alueen palvelujen kehittymisen rin-
nalla Aronen palaa lähiön perusasioihin. 
Peltolammilla on monta erinomaista asiaa, 
jolla houkutella uusia asukkaita: asuntojen 
hinnat ovat kohtuulliset, asunnoissa on isot 
huoneet, talot ovat lähellä luontoa, mootto-
ritie on lähellä ja keskustaan on lyhyt matka. 

– Asuinalueen arvostus pitää lähteä ta-
loyhtiöistä, Aronen korostaa.

– Onneksi Peltolammilla on remontti-
buumi päällä, taloista on pidetty hyvä huoli. 

Lähiö tarvitsee  
oman lehden
Peltolammi-lehteä päätoimittava Satu Laine 
heilutti muutaman vuoden myös Peltolam-
miseuran puheenjohtajan nuijaa. Nyt Laine 

keskittyy alueen viestintään.
– Peltolammi-lehden avulla tavoitam-

me edelleen parhaiten alueen asukkaat. 
Kohta 50-vuotias lehti ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa sekä perinteisessä printtimuo-
dossa että sähköisenä. Lisäksi tiedotusta 
tehdään aktiivisesti Peltolammin Facebook-
sivujen kautta ja viime vuoden lopulla lan-
seeratun kotisivun PeltsuMultsu.fi kautta, 
Laine kertoo.

Myös Laine on miettinyt, miten aktivoi-
da alueen ihmisiä mukaan seuran toimin-
taan. 

– Seuran tiedotustoimintaan ovat kaikki 
kiinnostuneet tervetulleita. Tavoitteena on 
tehdä alueella asumisesta entistä mukavam-
paa, nostaa alueen profiilia Tampereella sekä 
luoda yhteishenkeä asukkaiden ja asuinalu-
eiden kesken. 

Satu Laine muutti Peltolammille lähes 
20 vuotta sitten ja tykästyi alueen rentoon 
meininkiin. 

– Hyvin olen täällä viihtynyt ja saanut 
hyviä kavereita. Varmasti alueella asumisen 
parhaat puolet on samat kuin useimmilla 

muilla: luonnonläheisyys, hyvät liikenneyh-
teydet ja mukavat naapurit, Laine kertoo.

Nykyinen puheenjohtaja  
kutsuu peltsulaisia  
vaikka Peipontuvalle
Pia Lehtinen aloitti Peltolammiseuran uute-
na puheenjohtajana syksyllä. Hän on luvan-
nut luotsata seuraa kuuntelevana puheen-
johtajana, joka ottaa toiminnassaan alueen 
asukkaiden toiveet mielellään huomioon. 

Lehtinen kutsuukin peltolammilaisia 
juttelemaan kanssaan vaikkapa Tiistaiklu-
bille Peipontuvalle. Klubi kokoontuu 16.15-
18 välisenä aikana tiistaisin ja kaikille sisään 
poikkeaville tarjotaan kupillinen kahvia ja 
juttuseuraa. 

Lehtinen korostaa, että meillä kaikilla 
on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisena 
alueena Peltolammi jatkossa näyttäytyy. Me 
kaikki voimme vaikuttaa siihen, että Pelto-
lammilla viihdytään. 

– Asukkaille on tärkeää, että alue pysyy 
luonnonmukaisena. Peltolammi on hyvä 
paikka asua, Lehtinen toteaa.
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Hevonen	niin	malttamaton,	

se	nurmikolla	ravaa,

väliin	ruohoa	naukkaa.

Taas	se	menee	täyttä	laukkaa,

kun	kevätlaitumelle	se	pääsi.

Selkänsä	tallille	se	käänsi	ja	

äänen	suustaan	päästi.

Ihahaa,	nyt	on	kevät.

Ihahaa,	ihanaa.

	 Hannu	Tervola

	 Kuvitus:	Mirka	Sillanpää

Hevosen
kevät

K uullessani	vuosi	sitten	keväällä	sinivuokkojen	jo	kukkiessa,	että	
tulisin	Peltolammin	koululle	rehtoriksi	seuraavana	lukuvuonna,	

ensimmäinen	mielikuvani	Peltolammista	vei	minut	noin	yli	30	vuoden	
taakse.	Pelasin	silloin	vaahtosammuttimen	kokoisena	jääkiekkoa	Tappa-
ran	kaupunginosajoukkueessa	ja	meillä	oli	peli	Peltolammin	joukkuetta	
vastaan.	Jos	en	ihan	väärin	muista	niin	ottelu	käytiin	juuri	koulun	vierei-
sellä	kentällä.	

Ottelun	tulosta	en	muista,	mutta	aurinkoinen	talvipäivä	on	syöpynyt	
mieleeni.	Enpä	tuolloin	voinut	kuvitellakaan	tekeväni	joskus	rehtorin	työ-
tä	kentän	viereisessä	koulussa.	Tavoitteet	olivat	pienellä	pojalla	muualla,	
rapakon	takana.	Nyt	jo	neljäkymppiä	ylitettyäni	on	kai	pakko	luopua	
tuosta	ajatuksesta,	NHL-varausta	ei	kai	enää	tule	minun	kohdalleni.	

Toisaalta	ajattelen,	että	tämä	rehtorius	on	minun	NHL-varaukseni.	
Aikuisiän	unelma	ja	tavoite,	joka	sitten	toteutui.	Peltolammi,	kuten	koko	
Suomikin,	on	kovin	erilainen	paikka	monessakin	mielessä	kuin	tuolloin	
80-luvun	alkupuolella.	Koen	työskenteleväni	tällä	hetkellä	uudenlaisen	
Suomen	keskiössä.	Teknologia	on	muuttanut	yhteiskuntaamme,	ihmisten	
välinen	vuorovaikutus	on	muuttanut	muotoaan	sosiaalisen	median	
mukana	ja	maahamme	muuttaa	jatkuvasti	uusia	asukkaita	ympäri	maa-
ilmaa.	Tällaisia	asioita	en	muista	omasta	lapsuudestani.

Peltolammin	koulun	yhteisöllisyys	ja	monikulttuurisuus	näkyy	
arjessa	pieninä	ja	isoina	tekoina.	On	ollut	upeaa	huomata	miten	koulun	
arjessa	kulkee	luontevasti	joka	päivä	ihmisiä,	joiden	juuret	ovat	ympäri	
maailmaa.	Koulussa	toimii	kaksi	valmistavan	opetuksen	luokkaa	juuri	
Suomeen	saapuneille	lapsille,	mutta	se	on	vain	osa	monikulttuurisuut-
tamme.	Lapsia,	joiden	juuret	ovat	muualla	kuin	Suomessa,	löytyy	jo	lähes	
jokaiselta	Peltolammin	koulun	luokalta.	Meidän	opetushenkilöstöömme	
kuuluu	oman	kielen	ja	oman	uskonnon	opettajia,	jotka	tulevat	Somalias-
ta,	Irakista,	Afganistanista	ja	Venäjältä	vain	näin	muutaman	mainitakse-
ni.	Olen	ottanut	koululle	työharjoitteluun	Suomeen	kotoutuvia	henkilöitä	
tai	jo	uuteen	ammattiinsa	valmistuvia	maahamme	muuttaneita	ihmisiä.	

Tämä	kaikki	on	opettanut	uutta	rehtoria	ymmärtämään,	mikä	
merkitys	yhteisöllisyydellä,	yhteisillä	arvoilla	ja	välittämisellä	ihmisten	
välisessä	vuorovaikutuksessa	on	ja	millainen	voima	siinä	piilee.	Peltolam-

min	koululla	jokainen	uusi	työntekijä	tai	oppilas	otetaan	avosylin	vastaan	
yhteisön	jäseneksi	kulttuuritaustasta	tai	kansalaisuudesta	huolimatta.	
Hänestä	ollaan	kiinnostuneita	ja	hänestä	välitetään.	Toimiessamme	näin	
saamme	myös	poikkeuksetta	huomata	rikastuttavamme	samalla	itseäm-
me	ja	yhteisöämme.	Kun	on	valmis	antamaan	itsestään	jotain,	saa	aina	
moninkertaisesti	takaisin.	Tämän	voin	allekirjoittaa	tapahtuneen	myös	
omalla	kohdallani	tullessani	Peltsulle	töihin.	Tätä	arvomaailmaa	haluan	
vaalia	ja	välittää	edelleen	Peltolammin	koululla.	

Peltolammin	koulun	yhteisöllisyys	sai	viime	syksynä	vielä	uuden	
upean	ilmentymän	ja	mahdollisuuden	Me-talon	muodossa.	Tiiviissä	yh-
teistyössä	olemme	koulun	toimijoiden	kanssa	osallistuneet	Me-talon	toi-
minnan	luomiseen	ja	uudenlaisen	kulttuurin	luomiseen	koululle.	Me-talon	
toiminnassa	välittyy	myös	Peltolammin	koululla	vallitseva	arvomaailma.	
Peltolammin	koululaiset	ovat	löytäneet	toiminnan,	mikä	on	positiivista,	
mutta	lähtökohtana	Me-talolla	on	tarjota	uusia	aktiivisia	mahdollisuuk-
sia	yhteisölliseen	toimintaan,	kaiken	ikäisten	peltsulaisten	lähtökohdis-
ta.	Kannustankin	jokaista	käymään	koululla	tutustumassa	Me-talon	
toimintaan	ja	mahdollisuuksiin.	Jokaisella	Peltsulaisella	on	mahdollisuus	
vaikuttaa	siihen	millaiseksi	Me-talon	toiminta	alueella	muodostuu.	

Tulevaisuudessa	Peltolammin	koulua	ollaan	kaavailemassa	uuteen	
hyvinvointikeskukseen,	jonne	koulun	lisäksi	on	suunnitteilla	siirtää	
samat	palvelut	kuin	kiinteistössä	tälläkin	hetkellä	toimii	ja	ymmärrykseni	
mukaan	palveluiden	määrä	uudessa	hyvinvointikeskuksessa	tulee	vielä	
lisääntymään	nykyisestä.	Vanha	perinteikäs	koulurakennus	saa	jäädä,	
mutta	siellä	muodostunut	henki	ja	arvot	tulevat	olemaan	pohjana	uuden	
rakentamiselle.	Kuten	totesin	itsenäisyytemme	100-vuotisjuhlapuheessa-
ni:	Peltolammin	koululla	muodostetaan	uudenlaista	Suomea.	Peltolam-
min	koulun	arvomaailma	ja	yhteisöllisyys	on	konkreettinen	esimerkki	
siitä	miten	haasteet	eivät	ole	haasteita	vaan	kääntyvät	meitä	kaikki	
rikastuttaviksi	mahdollisuuksiksi.

Uutta Suomea 
luomassa Peltolammilla

K
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Peltolammin	
koulun	rehtori

Mikko Hepo-oja
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Peltolammin  
lapsuusmaisemista
 tuli koti 
 aikuisenakin
Ensin lapsena Peltolamminka-
dulla, sitten kahdessa eri kodissa 
Kuusamakujalla ja nyt Tammiku-
jalla. Sari Rämö-Hammoud on 
asunut koko ikänsä Peltolammil-
la yhtä vuotta lukuunottamatta. 
Nuoruudessa hän työskenteli 
vuoden Sveitsissä au pairina. 
Eikä edes oman yrityksen ryös-
töyritys ole saanut häntä muut-
tamaan pois Peltsulta.
n Peltolammin keskustassa R-kioskia pitävä 
kauppias Sari Rämö-Hammoud on paljas-
jalkainen peltolammilainen. Lapsuus kului 
Peltolamminkatu kuutosen kerrostalossa, 
Peltolammin koulua käytiin kahdessa vuo-
rossa, rinnakkaisluokkia taisi olla G-luokkiin 
asti ja lapsilauma leikki pihalla aamusta il-
taan. Parikymppisenä Rämö-Hammoud läh-
ti vuodeksi kokeilemaan siipiään Sveitsiin. 
Palasit kuitenkin takaisin Peltsulle?

– Palasin, koska minulle oli valmiina työ-
paikka R-kioskilla, hän sanoo.

Sveitsissä tapahtui kuitenkin jotain mer-
kittävää. Rämö-Hammoud nimittäin rakas-
tui. Joulukuun räntään ja kylmyyteen saapui 
Sveitsissä tavattu libanonilainen mies. Kylmän 
pohjolan shokki oli etelän miehelle melkoi-
nen, mutta Peltolammi toivotti uuden asuk-
kaan tervetulleeksi. Nuoripari muutti Kuu-
samakujalle yksiöön, ja kun esikoinen syntyi, 
perhe muutti isompaan asuntoon samassa ta-
loyhtiössä. Kun toinen lapsi ilmoitti tulostaan, 
muutettiin nykyiseen kotiin Tammikujalle.

– Nyt esikoistyttö asuu juuri siinä yksi-
össä Kuusamakujalla, jonne hän aikoinaan 
syntyi, Rämö-Hammoud naurahtaa.

Peltolammilla on kaikki
Rämö-Hammoud miettii, että Peltolammilta 
ei oikeastaan ole puuttunut mitään palvelu-
ja. Ei lapsuudessa eikä aikuisiässäkään. Kou-
lu, kirjasto, apteekki ja kauppa ovat olleet 
tärkeät peruspalvelut, kuten myös neuvola 
ja hammashoitola. Rämö-Hammoud työs-
kentelee itsekin peruspalveluiden äärellä, 
sillä pitäähän jokaisessa kaupunginosassa 
olla oma kioski. R-kioskia hän on pyörittänyt 
siskonsa kanssa vuosien ajan. Kioskilla voi 
ladata bussikortit, noutaa tilatut konserttili-
put ja passit tai vaikkapa hörpätä kupillisen 
kahvia. 

Tunnetko kaikki peltsulaiset?
– En sentään, vastaa Sari Rämö-Ham-

moud.
– Mutta tunnen suurimman osan.  Pelt-

sulaiset ovat huipputyyppejä, oikein mu-
kavia. Monen asiakkaan kanssa jutellaan 
säästä tai iltalehtien otsikoista, mutta toisi-
naan joku haluaa avautua ja silloin kuulee 
kokonaisia elämäntarinoita. Monta kertaa 
olen itsekin ollut tippa linssissä.

R-kioski muutti nykyiseen paikkaan 
kaupan ja Saluunan kiinteistöön 2000-lu-
vun alkupuolella, sitä ennen kioski sijaitsi 
nykyisen pitsaa ja kebabia myyvän Ninan 
kiinteistössä. Niihin aikoihin kioskilla sattui 
ryöstöyritys. 

Rämö-Hammoud kertoo, että hänen 
siskonsa oli silloin työvuorossa. Kun päivä oli 

päättynyt, siskon mies haki siippansa kotiin 
Ylöjärvelle. 

– Kioskia oli kiertänyt jo edellisenä päi-
vänä outo henkilöauto, joka lähti seuraa-
maan siskon ja tämän miehen autoa, Rämö- 
Hammoud kertoo.

Ylöjärvellä pikkutiellä takana kulkeva 
auto oli yhtäkkiä väläyttänyt valoja ja siskon 
mies oli tietenkin luullut jonkun tutun ajavan 
perässä ja pysäytti auton. Mutta ovelle tuli-
kin outo hiippari aseen kanssa. Siskon mies 
toimi nopeasti ja sai peruutettua autoa, mut-
ta hiippari ehti laukaista aseen ja luoti osui 
auton etuosaan.

Hiippari poistui paikalta jo ennen kuin 
poliisi ehti paikalle. Myöhemmin varaste-
tuksi osoittautunut auto löytyi hylättynä 
Ylöjärveltä bensa-aseman pihasta. Hiipparia 
ei koskaan saatu kiinni, vaikka monia kuulus-
teluja tehtiinkin.

Hiippari tietenkin otaksui, että kioskin 
työntekijä kuljettaa suuren summan rahaa 
kotiinsa ja ajatteli kähveltää kassan. Jäikö 
tapauksesta pelkoja teille kummallekaan?

– Ei oikeastaan, kertoo Rämö-Ham-
moud ja huokaa, että onneksi sisko ei ollut 
yksin liikkeellä.

Sen kauppias kuitenkin myöntää, että 
valveilla kannattaa olla koko ajan, mutta 
onneksi rahaliikenne tapahtuu nykyään 
pankkikorteilla, joten suuria käteiskassoja 
ei missään enää ole. Lisäksi Peltolammi on 
nykyään todella rauhallinen paikka.

– Ei täällä tapahdu onneksi mitään, 
kauppias vakuuttaa.

Omakotitaloon tekisi mieli
Kauppiaan perhe leikittelee toisinaan aja-
tuksella omakotitalon hankkimisesta. 

– Mies tosin usein nauraa, että siinä vai-
heessa minut saa omakotitaloon, kun tont-
teja myydään tästä R-kioskin vierestä.

Rämö-Hammoud olisi valmis muutta-
maan Sääksjärvelle tai Pirkkalaan, ei siis ko-
vin kauas Peltolammista. 

– Peltolammilla parasta on luonto. Täällä 
on lenkit, hiihtoladut, kesällä pääset uimaan 
Peltolammille, Lahdesjärvelle tai Särkijärvel-
le. Tämä on suhteellisen rauhallinen alue.

Toisinaan perhe tekee kävelylenkkejä 
Nirvaan tai Koivistonkylään. Lempipaikka 
on kuitenkin Pärrinkoski.

– Siellä tulee käytyä eri vuodenaikoina. 
Aina on katsottava, miten vesi virtaa milloin-
kin, Rämö-Hammoud sanoo.

Peltolammin	R-kioskin	kauppias	Sari	Rämö-
Hammoud	on	pitänyt	kioskia	yhdessä	
siskonsa	kanssa	jo	vuosia.	Peltolammi	on	
mukava,	rauhallinen	paikka,	sanoo	Rämö-
Hammoud	eikä	muistele	enää	edes	taan-
noin	tapahtunutta	kioskin	ryöstöyritystä.

PELTOLAMMILAINEN

Teksti	ja	kuva:	
Tuija	Virtanen
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G A L L U P

”Oma koti tietenkin”, sanoo Iisa Koivuluoma 
Ruokomäenkadulta. Hatanpään koulun ka-
siluokkaa käyvä Iisa tykkää myös kirjastosta. 
Parhaillaan hän lukee Linnan Tuntematonta. 
Koulussa katsottiin uusi Tuntematon eloku-
vana ja se viritti myös innon lukea romaani.

Anne Säterille paras paikka on omakotita-
lon puutarha Hillakadulla. Puutarhassa kas-
vaa kukkia, hyötykasveja, tyrnejä ja jopa yli 
talon korkuinen päärynäpuu. Kolmivuotias 
Eino miettii uimarannan ja omassa pihassa 
olevan trampoliinin välillä.

Paavo Sirainen ei äkkiseltään keksi parem-
paa paikkaa kuin oma koti Peltolammin-
kadulla. Alueen kävelyreitit saavat myös 
kehuja. 

”Oman kodin jälkeen lammen ranta”, sanoo 
Verna Seppä Vaahterakujalta.”Käydään ran-
nalla lähinnä kesäisin, kun ei talvella hiihde-
tä.” 10 kuukauden vanha Tyyne on samaa 
mieltä.

Mikä on paras  
paikka Peltolammilla?

Teksti	ja	kuvat:	Satu	Laine

Rukkamäen laitumelta ei  
kuulu tänä kesänä lampaiden 
määintää, vaan laitumen  
ottaa haltuunsa Ahlmanin  
suomenkarja.

n Laiduntamaan tulee 2-3 nuorta vasikkaa 
tai hiehoa. Laiduntamisen aloituksen tarkka 
aika riippuu säistä, mutta se on tarkoitus 
aloittaa toukokuun aikana kun ruohoa on 
naudoille riittävästi ja jatkaa niin pitkään 
kuin laitumella on syötävää. 

Miksi Rukkamäessä  
päätettiin lampaiden tilalla 
laiduntaa naudoilla?

– Kun samaa aluetta laidunnetaan lam-
pailla useana vuonna peräkkäin, lampaiden 
loisten määrä laitumella lisääntyy vähitellen 
vuosi vuodelta. Tästä syystä suositellaan, 
että laidunnuksessa pidetään tauko joka 6. 
vuosi. Välivuoden ajan alue hoidetaan niittä-
mällä tai laiduntamalla muita eläimiä, kertoo 
maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki Etelä-
Suomen maa- ja kotitalousnaisista.

Mitä on  
suomenkarja?

– Suomenkarjaan kuuluvat suomalai-
set alkuperäisnautarodut, joita ovat länsi-, 
pohjois- ja itäsuomenkarja, eli kyytöt. Itä-
suomenkarja on näistä yleisin, mutta kaikki 
rodut ovat melko uhanalaisia. Suomenkarja 
on kooltaan melko pientä ja siroa. Lisäksi kar-
ja on yleensä sarvetonta, kuvailee Ahlmanin 
maatilamestari Harri Ala-Kapee.

Miten naudat pärjäävät  
laitumella kaksistaan  
tai kolmistaan?

– Ne eivät ole laumaeläimiä samalla ta-
valla kuin esimerkiksi lampaat. Niille riittää, 
kun on yksi kaveri. Luonnostaankaan vasi-
kat eivät vietä pitkää aikaa emänsä kanssa, 
vaan ne hakeutuvat ikätovereiden seuraan, 
opettavat toisiaan ja muodostavat koko iän 
kestäviä ystävyyssuhteita. Nuorille naudoille 
kesän laidunnusta voisi verrata esimerkiksi 
lasten kesäleiriin tai tarhaan. Niillä on myös 
hyvä muisti; naudat muistavat ystävänsä pi-
demmänkin erossa olon jälkeen.

 –  Lisäksi laiduntavien eläinten hyvin-
vointi käydään tarkistamassa valvojien toi-
mesta päivittäin, kertoo Ala-Kapee.

Mitä ohjeita antaisit kesä- 
vieraiden tulevien suhteen?

– Suomenkarja on luonteeltaan utelias-
ta ja sosiaalista sakkia. Alkuun saattaa uusi 
laidun ja ympäristö aiheuttaa pientä ujoutta, 
mutta karjaa saa silittää ja rapsutella jos ne 
tulevat aidan viereen.

– Erityisen tärkeää kuitenkin on ettei 
laiduntavaa karjaa syötettäisi. Nautojen ruu-
ansulatus on herkkä ja vääränlainen ravinto 
voi vakavimmillaan aiheuttaa eläimen kuo-
leman. Tästä johtuen toivoisin, että eläimille 
annetaan rauha kesätöilleen, eli laitumen 
laidunnukselle, toteaa Ala-Kapee. 

Tänä kesänä 
 Rukkamäessä

SANASTO
vasikka:		 alle	6	kk	vanha	lehmän	
	 poikanen
hieho: 	 Poikimaton,	nuori,	
	 naaraspuolinen	nauta

Rukkamäen	niityllä	laiduntavat	tänä	kesänä	ainakin	Onneli	(länsisuomenkarja,	vas.)	ja	Osiris	(itä-
suomenkarja,	oik.).	Onnelia	kuvaustilanne	hieman	ujostutti	ja	Osirista	taisi	kiinnostaa	poseeraami-
sen	sijaan	enemmän	päivällinen.	Molemmat	ovat	vuosi	sitten	heinäkuussa	syntyneitä	hiehoja.
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Äsken	vielä	olin	lapsi,

nyt	olen	jo	harmaahapsi.

Äsken	vielä	kukkaniittyjä	kuljin

ja	oman	nalleni	syliini	suljin.

Äsken	vielä	nuoruuden	hurma

mua	johdatti,

nyt	vain	muistot	mua	lohdutti.

Äsken	vielä	päivät	täynnä	oli	työtä,

nyt	vain	odottelen	yötä.

Äsken	vielä	aurinko	paistoi

niin	kirkkaasti,

nyt	aika	kuluu	niin	verkkaasti.

Äsken	vielä	maailma	oli	avoin,

nyt	se	on	suljettu	monin	tavoin.

Äsken	vielä	kaiken	uskoin,

nyt	vain	hädin	tuskin.

Äsken	vielä	edessä	oli	pitkä	tie,

mutta	mihin	se	nyt	minut	vie?

 Kirjoittanut: Pirjo Vainio
	 Runo	kuvaa,	mitä	50	vuotta		
	 ihmisen	elämässä	tarkoittaa.

Äsken vielä
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P E LT O L A M M I N  S E u R A K u N TA K E S K u K S E L L E 
( T I L K O N M ä E N K AT U  4 )

M E I L L Ä  O N  I L O  K u T S u A  T E I d ÄT  J u H L I M A A N

L I S äT I E T O J A : 
bit .do/peltolammiseura50

50-vuotiasta  
Peltolammiseuraa

Peipontupa

Yrjö Wigren Oy

Peltolammin 
Apteekki

Kiinteistöpalvelu 
Leino 

Peltolammin 
K-Market

Peltolammin 
R-kioski

M-Market 
Peltsu 

Hieroja 
Elina Kantola

Me onnittelemme 
50-vuotiasta  

Peltolammiseuraa

Tampereen Ajopelit
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Peltolammilta!

Kaikki hyvä

Take Away
-KAhvi 100

1,75 dl

1
Gluteeniton
Pirkka
KAURA-
SYDÄN
4 kpl/200 g

99
(9,95 kg)

Pirkka 
luomu
APPELSiiNi-
TÄYSMEhU 1l 

239
(2,39 l)

Pirkka luomu
hEDELMÄ- 
PiLLiMEhU 
2dl

239
(2,39 l)

Pirkka luomu
KANAN- 
MUNAT 
6 kPl/348 g

352 (6,75l)

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

Sivun tuotteet ja hinnat voimassa koko kesän, 31.8.2018 saakka

Sydämellisesti tervetuloa palvelevaan lähikauppaasi!
t. Kauppias Satu ja koko K-market Peltolammin henkilökunta

Oletko jo maistanut Pirkka 
luomu-tuoteperheen uutuuksia!

  
Kaikkea 
kesän 
grillaukseen!

esim. Pirkka 
suomalainen 
gRiLLihiiLi 
4,5 kg 
säkki 795

(1,77 kg)

vaasan KAURAREiKÄLEiPÄ

 Omasta   paistopisteestä

199
kpl


