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Seuran syksyn suunnittelukokouksessa valtuutitte 

johtokunnan valitsemaan seuralle puheenjohtajan, 

joten nyt näette tässä lopputuloksen. Kiitän luotta-

muksesta, joka minulle on osoitettu.

Puhutaan, että maailma muuttuu ja me sen mukana, 

mutta tosiasia on, että me olemme se, joka muutam-

me maailmaa. Muutoksessa tarvitaan aina joku tai 

jokin, joka tekee sen muutoksen niin hyvässä kuin 

pahassa. Toivon vaan, että muutosta ei tehdä vain 

muutoksen itsensä takia. Nimittäin tämän kohta 50 

vuoden aikana Peltolammiseurakin on nähnyt vaikka 

mitä. 

Olemme joutuneet pitämään puolemme, että meitä 

kuultaisiin tai oikeastaan, että meitä kuunneltaisiin. 

Meiltä on viety palveluja pois ja kuitenkin vaaditaan, 

että niitä käytetään. Tuntuu, että yleensäkin päätöksiä 

tehdään joidenkin yksityisten ihmisten mielihalujen 

mukaan, ajattelematta miten ne vaikuttavat toisiin 

ihmisiin. Individualismi tuntuu olevan päällimmäinen 

aate nykypäivänä.

Kuitenkin ilman meitä ei ole olemassa valtiota 

nimeltään Suomi, kaupunkia nimeltään Tampere ja 

kaupunginosaa nimeltään Peltolammi ja yhdistystä 

nimeltään Peltolammiseura saatikka taloyhtiöitä. 

Meidän elämistämme ja jopa varoistamme on kyse, 

kun asioita ”kehitetään”. 

Kuka ottaa vastuun, kun kehityksen suunta on 

alaspäin, joka kurjalistaa ihmisiä ja samalla yhteiskun-

taa? On totta, että välillä on karsittava turhat oksat 

pois. Mutta marjapensaiden tavoin, liika karsinta voi 

tappaa koko pensaan. Ja jotkut marjat voivat olla niin 

piilossa, että vain paikkaa vaihtamalla ne voi huomata 

ja korjata talteen, jotta niistä olisi hyötyä. Sen voin nyt 

kokemuksesta sanoa, kun olen ollut välillä käymässä 

susirajalla Itä-Suomessa, kuitenkin edelleen tampere-

laisena ja peltolammilaisena.

Nyt vuoden päätteeksi on hyvä pysähtyä miettimään 

mitä säilyttämisen ja puolustamisen arvoisia perin-

teitä ja perinnettä Peltolammilla on. Pitkään täällä 

asuneena on muistettava miksi ylipäätään muutimme 

tänne seudulle. Näin puolen vuosisadan kynnyksellä 

on myös kysyttävä olemmeko oppineet mitään his-

toriasta? Jotta voimme välttyä tekemästä samoja vir-

heitä, on hyvä ottaa se kytevä hiili ja puhaltaa siihen 

perinnettä vaalimalla ja aluettamme kehittämällä. 

Yhteistyö vaatii kuitenkin molemminpuolista luotta-

musta. Sanotaan, että tämän yhteiskunnan jäsenet 

ovat yhdenvertaisia. Osoittakoot päättäjät se, koska 

monista ei siltä tunnu. Päättäjien tulisi myös kantaa 

vastuunsa tekemisistään eli päätöksistään ja laka-

ta tuijottamasta omiin napoihinsa individualismin 

hengessä. Emme ole kynnysmattoja, vaan päättäjien 

työnantajia, joiden palkan myös me maksamme.

Hyvää syksyn jatkoa ja joulunodotusta!

	 	 	 Puheenjohtajanne,

	 	 	 Pia	K.	Lehtinen

Viinikkalaisia  
emme ole,  
 hervantalaisiksi  
 emme tule, 
olkaamme  
peltolammilaisia!
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Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä

Peltolammiseura ry:n

SUUNNITTELU- 
KOKOUS

maanantaina 27.11.2017 klo 18
Peipontuvalla, Peltolamminkatu 12 

(apteekin vieressä)

Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat, mm. johtokunnan 
valinta, talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä  

mahdolliset aloitteet.

Tule mukaan ideoimaan ja tekemään  
seuran juhlavuotta 2018!

Kahvi- ja 
            teetarjoilu Tervetuloa!

Mitä yhdistyksen toiminnassa mukana olevan tarvitsee tietää yhdistyslaista? 
Entä mitä tarkoittaa hyvä hallinto?

Tilaisuudessa käydään läpi mm. yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen roolia, 
hallituksen jäsenen vastuuta ja jäsenyyteen liittyviä asioita. Jonkin verran 
käsitellään myös tapahtumien järjestämisessä huomioitavia seikkoja.

Aiheista on puhumassa paikalliskehittäjä ja kyläaktivaattorina työskentelevä 
Anna Kulmakorpi, jolle yhdistyskäytännöt ovat tulleet tutuksi paitsi yhdis-
tysten kanssa työskentelyn, myös harrastuksen kautta toimiessaan mm. pu-
heenjohtajana, sihteerinä ja muissa toimihenkilötehtävissä eri yhdistyksissä.

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumisia ke 29.11. mennessä: 
anna.kulmakorpi@kantriry.fi tai puh. 040 487 5848

Muistathan mainita mahdollisista erityisruokavalioista! Jos joku asia erityi-
sesti askarruttaa, voit laittaa myös kysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä

Yhdistystoiminnan kiemurat kontrolliin!
lauantaina 2.12.2017 klo 12-15   

Me-talo, Peltolammin koulun 2 krs. Säästäjänkatu 16

Peltolammin  
koulun  
vanhempain- 
yhdistys ry

Peltolammin  
koulun vanhempain-
yhdistys ry

Joulun avaus
lauantaina 25.11. klo 11-14

Peltolammin seurakuntakeskuksella (Tilkonmäenkatu 4)

käsityö- 
myyjäiset

joulukortti-
askartelua

huuto-
kauppa arpajaiset kahvio
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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,  
 Mirka Sillanpää, Pilvi Ikonen,  
 Pia Lehtinen, Mari Pajala ja 
 Ari Nieminen

Taitto: Minnaliisa Tasanen 

Ilmoitusmyynti:  Tuija Virtanen ja Satu Laine 

Paino:  Kirjapaino Offset Ulonen Oy 

Painos/jakelu:  2 900 kpl, Peltolammi, Multisilta,  
 Palokallio ja Lakalaiva

Kannen kuva:  Satu Laine

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

Hinnat sisältävät nelivärilisän. (hi

Lehden sähköinen versio luettavissa:
issuu.com/peltolammilehti
    
Seuraava lehti ilmestyy huhti-toukukuun vaihteessa. 
Juttuideat sekä materiaalit lehteen tulisi lähettää 
15.2.2018 mennessä osoitteeseen  
satu.j.laine@gmail.com.

Peltolammin ajankohtaiset  
tiedotteet ja tapahtumat löydät 

www.facebook.com/peltolammi.tampere

Johtokunnan  
jäsenet  
vuonna 2017: on Peltolammiseuran  

toimittama tiedotuslehti

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

Ari Nieminen 

Johanna Kakko
peltolammiseura@gmail.com

Ilkka Sorri
sorrii@gmail.com 

Pirjo Vainio
pirjot.vainio@suomi24.fi

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

Teksti:	Satu	Laine

n Peltolammiseuran perustamisesta tu-
lee ensi vuonna kuluneeksi 50 vuotta. 
Viisikymppiset ovat melkoinen saavutus, 
siksi Peltolammiseura juhlistaakin merkki-
vuottaan koko ensi vuoden. Juhlavuoden 
kunniaksi suunnittelimme myös logon, 
joka tulee näkymään merkkivuoden eri 
tapahtumien ja viestinnän yhteydessä.

Lisäksi kuluvan vuoden lopulla ote-
taan juhlintaan jo hieman ennakkoa 
muutaman tapahtuman merkeissä. Tule 

Peltolammiseura  
juhlii viisikymppisiään 
koko vuoden  
– ja vähän enemmän

siis mukaan Joulun avaukseen lauantaina 
25.11. ja yhdistystapahtumaan lauantai-
na 2.12. Ilmoitukset löydät s. 3.

Toivotamme kaikki myös lämpimäs-
ti tervetulleeksi seuran suunnitteluko-
koukseen maanantaina 27.11. klo 18 
Peipontuvalle. Haluamme tehdä juhla-
vuodesta alueen asukkaiden näköisen 
ja siksi toivommekin, että tulet mukaan 
kokoukseen ideoimaan seuralle parasta 
mahdollista juhlavuotta 2018!  
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G A L L U P
Suomi 100 -juhlat  
 – miten vietät?

Birgitta Hakulinen Säästäjänkadulta mat-
kustaa marraskuussa Espanjan aurinkoran-
nikolle. Hän uskoo, että siellä juhlavuosi nä-
kyy peräti enemmän kuin kotimaassa. Siitä 
paikallinen Suomi-yhdistys pitää huolen.

Sofia Käkelä Multisillasta aikoo julkaista 
Instagramissa kuvan Suomen 100-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi.
– Otin kesällä kuvan veneen perästä, jossa 
liehuu pieni Suomen lippu.

Kauko Keskinen Tammikujalta kertoo ole-
vansa hyvin suomalainen – nöyrillä mielin.
Juhlavuosi näkyy kuitenkin korkeintaan vain 
itsenäisyyspäivänä.
– Silloin katsellaan kotona televisiosta 
Linnan juhlia.

Tanja Mikkola Ketunleivänkadulta ei vielä 
ole osallistunut juhlavuoden tapahtumiin, 
mutta jos koiraharrastajat järjestävät jotain 
kivaa, niin hänkin osallistuu Paavo-koiransa 
kanssa. 
– Kyllä varmaan töissäkin tarjotaan 
asiakkaille suomalaisia ruokia juhlan kunni-
aksi, sanoo lounasravintolassa työskentele-
vä Mikkola. 

Teksti	ja	kuva:	Tuija	Virtanen

Peltolammiseuran uusi puheen-
johtaja Pia K. Lehtinen on asu-
nut koko ikänsä Peltolammilla. 
Hän tietää, mitä Peltolammilla 
kaivataan: lisää yhteisöllisyyt-
tä. Tämän teeman hän aikoo 
nostaa esille puheenjohtaja-
kaudellaan.

Miten päädyit Peltolammi-
seuran puheenjohtajaksi?
– Minut kutsuttiin ja vastasin heti ”kyllä”. 
Isäni Seppo Lehtinen oli mukana seuran 
toiminnassa vuosia, myös puheenjohtajana. 

Missä asut?
– Asun tällä hetkellä äidin kanssa 
Pähkinämäenkadulla. 

Miten päädyitte  
Peltolammille?
– Isäni oli Stadin Kalliosta, ja entisenä par-
tiolaisena hän arvosti luonnonläheisyyttä. 

Olet Peltolammin kasvatteja 
ja kävit täällä myös koulusi.  
Millainen koulutaipaleesi oli?
– Olin koulukiusattu ensimmäisestä luokas-
ta lähtien sen takia, että olen voimakastah-
toinen ja tiedän mitä haluan, uskallan olla 
oma itseni. En välitä muiden mielipiteistä, en 
mene muiden mukaan.

Millaista kiusaaminen oli?
– Lähinnä henkistä. Lapset ovat kekseliäitä. 

Olet tällä hetkellä opiskelija. 
Mitä opiskelet?
– Opiskelen teologiaa Itä-Suomen yliopis-
tossa. Teen gradua eli olen viittä vaille val-
mis maisteri. 
– Olen saanut sisäisen vokaation eli sisäi-
sen kutsumuksen. Aikoinani lähdin mukaan 
seurakunnan toimintaan, koska näin enke-
liunen. Siinä kehotettiin hakeutumaan ni-
menomaan seurakunnan lapsityöhön. 
– Lisäksi olen koko ikäni miettinyt, että saa-
daanko pahuuden, kurjuuden ja kärsimyk-
sen ongelmaa koskaan ratkaistuksi.  

Mikä on parasta Peltolammissa?
– Ihmiset. Suurin osa peltsulaisista on 
valinnut tämän paikan luonnonläheisyyden 
ja rauhallisuuden takia. 

Mihin aiot vaikuttaa  
puheenjohtajakaudellasi?
– Yleinen ilmiö on individualismi. Se on tehnyt 
ihmisistä liian itsekeskeisiä. Naapuriapua ei 
kovin herkästi anneta eikä tunneta porukkaa. 
– Painotan henkisiä asioita, mutta henkisistä 
asioista syntyy käytännöllisiä, kun pidetään 
huolta toisista ja aktivoidaan ihmisiä. 
– Toisten ihmisten huomioonottaminen on 
hyvä asia. Katsotaan, mitä kukin meistä voi 
tehdä. 

Mitä harrastat?
– Musiikkia. Laulan itse, olen moniruokainen 
musiikin suhteen. Lisäksi luen dekkareita.

Onko sinulla erityistaitoja?
– Osaan viittomakieltä. Olen ollut vammai-
sen lapsen avustajana ja silloin opin tukiviit-
tomia. 

Voimapaikkasi Peltolammilla?
– Lapsena se oli koulun lähimetsässä tietty 
puu, jonka luo menin, kun tuntui, ettei ku-
kaan ymmärtänyt. Myöhemmin se on ollut 
Peltolammin lenkkipolun kiertäminen. 

Peltolammi- 
seuran 
uusi puheen- 
johtaja 
on tuleva 
pappi

Pia	K.	Lehtinen	on	Peltolammiseuran	uusi	
puheenjohtaja.	Tulevana	pappina	hän	halu-
aa	luoda	Peltolammista	asuinpaikan,	jossa	
välitetään	lähimmäisistä.
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n Operaatio Joulukassi jakaa tänäkin jouluna 
iloisia yllätyksiä – jos ei ihan jokaiselle, niin 
ainakin mahdollisimman monelle vähävarai-
selle Tampereen seudulla. Kampanjassa on 
lahjoitettu vuodesta 2012 lähtien jouluisia 

Jokainen  
meistä  
ansaitsee  
hyvän 
joulun 

Jokainen voi olla hyvä 

lähimmäinen. Lämmin 
kiitos osallistu-   

misesta!

Teksti:	Mirka	Sillanpää	
Kuva:	Satu	Laine

Alueelle kauan toivotut kotisi-
vut on nyt avattu osoitteessa 
PeltsuMultsu.fi. Sivuille on 
tarkoitus koota tietoa alueesta, 
tapahtumista sekä yrityksistä 
ja yhteisöistä. Sivuja hallinnoi 
Peltolammiseura.
n Sivujen suunnittelu lähti liikkeelle vaati-
mattomasta toiveesta.

– Mainitsin kuinka hienoa olisi saada 
alueelle uudet sivut keväällä 2016 julkais-
tussa Peltolammi-lehdessä. Peltsun	 kevät!	
-tapahtumassa sivujen toteuttamisesta kiin-
nostuneita ilmoittautui kaksin kappalein: 
Kaarlo Kanerva ja Kyuu Eturautti, kertoo 
Satu Laine.

Sivuja on siis ollut suunnittelemassa ih-
misiä niin Peltolammilta, Palokalliolta kuin 
Multisillastakin. Tämä on yksi syy, miksi sivut 
nimettiin sekä Peltolammin että Multisillan 
mukaan. Lisäksi järjestöjen ja myös kaupun-
gin taholta on tullut toiveita jo Peltolammin 
Facebook-sivujen osalta, että myös Multisil-
lan tapahtumista tiedotettaisiin, ja näin on 
myös tehty. 

– Ehkä kaikkein tärkein syy kuitenkin 
on, että toivomme että nämä sivut voisivat 
tulevaisuudessa toimia yhdistävänä tekijä-

Peltolammin  
ja Multisillan  
alueelle  
uudet sivut

nä niin Peltolammin ja Multisillan asukkai-
den kuin sen eri toimijoiden välillä, pohtii 
Satu.

Mies uusien kotisivujen toteutuksen ta-
kana on Kaarlo Kanerva, joka on asunut alu-
eella vuodet 1965–1974 ja taas uudestaan 
vuodesta 1986 lähtien.  

– Minulla on takana pitkä ura 
tietojenkäsittelyalalla, mutta 
nettisivujen teosta innostuin 
toden teolla jäätyäni eläk-
keelle 2013.  Kun Peltolammi-
seuran nettisivuille haettiin 
tekijää, ilmoittauduin vapaa-
ehtoiseksi, kertoo Kaarlo.

Kotisivujen runkoa raken-
nettaessa on pohdittu tarkkaan kus-
tannustehokkuutta, monipuolisuutta ja 
käytettävyyttä. Kotisivutila saatiin järjestet-
tyä Kyuu Eturautin avustuksella. Sen tarjoaa 
Säätöyhteisö B2 ry, joka tarjoaa muun mu-
assa maksutonta virtuaalipalvelintilaa ei-
kaupallisille järjestöille ja tapahtumille.

– Uudet sivut on toteutettu WordPress-
ohjelmistolla, joka valittiin alustaksi testailun 
jälkeen maksuttomuutensa ja monipuoli-
suutensa vuoksi. Esimerkiksi monet yrityk-
set toteuttavat kotisivunsa nykyään samalla 
ohjelmistolla. WordPress myös mahdollistaa 
sivujen muokkaamisen tulevaisuudessa sen 
mukaan millaista sisältöä niille halutaan, to-
teaa Kaarlo.

tuotekasseja reilut 700 kpl ja yhteensä kerä-
ys on tavoittanut arviolta 3000 vähävaraista. 

Tänä vuonna yhteistyökumppanina on 
Tampereen kaupungin neuvoloiden lisäksi 
myös Likioma ja joulukasseja jaetaan myös 
Multisilllan ja Peltolammin alueille.
Haastamme sinut mukaan! 
Lahjoita keräykseen sinulle sopiva summa 
suoraan keräystilille tai lahjoita-sivun lo-
makkeen kautta. Voit myös lahjoittaa tuot-
teita ja lahjakortteja, katso lisätiedot sivulta:  
http://bit.do/joulukassi.  

Pankkitilit: 
Nordea  FI39 1146 3001 1139 40
TSOP  FI35 5730 0820 4378 42

Käy myös tykkäämässä Joulukassista 
Facebookissa ja pistä sana ja hyvä kiertä-
mään.  
Operaatio	Joulukassi	-keräyksen	järjestää	
Tampereen	Kaupunkilähetys	ry	(keräyslupa		
POL-2015-12479).

Nyt siis koossa on PeltsuMultsu-sivujen 
runko ja sisältöä ryhdytään kehittämään 
ensi vuoden aikana.

 – Millaiset sivuista tulevaisuudessa ke-
hittyy, riippuu täysin Multisillan ja Peltolam-
min asukkaiden tarpeista, tekijät toteavat. 

Peltolammiseura kutsuukin nyt kaikki 
kiinnostuneet auttamaan tekemään sivuis-
ta alueen asukkaiden näköiset!  Jos sinulla 
on vinkkejä sisällön suhteen, kehitysideoita 
sivuja varten tai haluat 
osallistua niiden työs-
tämiseen, laita viestiä 
osoitteeseen peltolam-
mi@gmail.com.

– Tämä olisi mitä 
erinomaisin lahja kohta 
50-vuotiaalle yhdistyk-
sellemme.

Kaarlo	Kanerva	on	suunnitellut	
uudet	PeltsuMultsu.fi-sivut.
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Teksti	ja	kuva:	Johanna	Mäki

Peltolammin Siwa sai viime 
keväänä uuden kauppiaan ja 
muuttui sen myötä M-market	
Peltsuksi. Uutena kauppiaana 
aloitti sastamalalainen Mikko 
Rauva.
Peltolammin Siwa tuli myyntiin Keskon os-
tettua Suomen Lähikauppa Oy:n liiketoimin-
nan. Tilaisuuteen tarttui Mikko Rauva, jolle 
Peltolammin M-market on uran ensimmäi-
nen ruokakauppa. Rauva luotsaa myös Kan-
gasalan keskustassa sijaitsevaa M-marketia. 
M-ketju on suomalainen, itsenäisten kauppi-
aiden vuonna 2006 perustama kauppaketju, 
johon kuuluu yli 70 myymälää ympäri maata.

Vaikka ruokakauppiasura onkin vasta 
aluillaan, on Rauvalla kuitenkin jo kokemusta 
yrittäjyydestä ja kaupan alasta. Myös hänen 
vaimonsa työskentelee elintarvikekaupassa. 
Kauppiaana olossa häntä viehättää ihmisten 
kanssa toimiminen.

– Olen tiimi-ihminen ja tykkään olla 
ihmisten kanssa, kertoo Rauva.

Tutut kulmat
Peltolammi oli tuoreelle kauppiaalle ennes-
tään tuttu kaupunginosa. Siksi ennakkoluu-
loja ei ollut kauppapaikan suhteen. 

– Enoni on asunut lähellä vesitornia, 
hän paljastaa.

Rauva ja hänen perheensä asuvat Sasta-
malan Häijäässä, mutta työmatkan 
hurauttaa alle puolessa tunnissa. 

– Matkalla on hyvää aikaa ajatella.

Muutoksia pikku hiljaa
Kauppias jakaa aikansa kahden kaupan 
kesken, mutta pääasiassa hänet näkee Pel-
tolammin myymälässä. Henkilökunta tuli Si-
wan mukana, joten kanta-asiakkaat löytävät 
kaupasta tuttuja kasvoja. Myös aukioloajat 
ovat toistaiseksi pysyneet entisellään. Kau-
pan yleisilme on M-ketjun mukainen, mutta 
sen tunnistaa vielä samaksi kaupaksi kuin 
ennen omistajan ja ketjun vaihdosta. 

M-marketin	kauppias	Mikko	Rauva	
arvostaa	hyvää	henkilökuntaa,	sillä	
kaikkea	ei	pysty	tekemään	itse.	Kuvassa	
myös	myyjät	Seija	Halmetoja	ja	Johanna	
Lemivaara.

Siwasta  
M-marketiksi

Muutoksia valikoiman ja sisustuksen 
suhteen on tehty vähitellen. Hedelmä- ja vi-
hannesosastoon on panostettu, ja se näkyy 
kohentuneessa myynnissä. Ruokatuottei-
den osuutta valikoimissa pyritään vielä kas-
vattamaan entisestä, ja kauppias väläyttelee 
myös visiota irtomakeisseinästä.

– On kiva kun löytää jonkin uuden tuot-
teen ja huomaa, että asiakkaat pitävät siitä. 
Toiveitakin saa esittää, lupaa Rauva.

M-ketju antaa vapauksia
M-ketjussa kauppias saa valita itse mistä ja 
keneltä tavaraa ostaa. Silloin voi luoda oman 
näköistään ja kauppaan sopivaa valikoimaa. 
Myös sopivan kokoisten myyntierien saami-
nen tavarantoimittajilta on tärkeää, koska se 
vähentää turhaa hävikkiä.

Kahta kauppaa hoitaessa voi myös ja-
kaa tavaraeriä, työvoimaa ynnä muuta tar-
peen mukaan, joten se tuo kaupanpitoon 
joustoa.

Pelkkää työntekoa?
Yrittäjän työpäivä ja -viikko on usein pitkä, 
mutta kaikkea ei voi tehdä itse. Hyvä henki-
lökunta on tärkeä asia.

– Lapseni ovat vielä pieniä, ja sen vuoksi 
pyrin olemaan töissä aamuvoittoisesti, Rau-
va kertoo.

Viikonloppuvuoroja ja sijaistuksia kaup-
pias hoitaa tarpeen mukaan itse, ja hän liik-
kuu kahden kauppansa välillä siellä missä 
kulloinkin tarvitaan.

Vapaa-aikanaan kauppias perheineen 
harrastaa mökkeilyä ja matkailua, mahdol-
lisuuksien mukaan. Luottamustoimiakin 
miehelle on kertynyt, sillä Rauva on mu-
kana kunnallispolitiikassa Sastamalassa ja 
toimii lisäksi Mouhijärven yrittäjäjärjestön 
puheenjohtajana.
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Teksti:	Satu	Laine

Säästäjäntorin rakentamisen aloitusta on vii-
vyttänyt tontin uudelleenjako. Vaahterakuja 3:a 
koskeva asemakaavan muutos on vahvistunut. 
Purkaminen ja rakentaminen kuitenkin alkavat 
todennäköisesti vasta vuonna 2019.

Säästäjäntorin  
rakentaminen alkamassa 
Kevään Peltolammi-lehdessä uutisoitiin Säästäjänkadun ja Sääs-
täjänkujan kulmassa sijaitsevan alueen rakentamisen alkamisesta. 
Aloitusta on kuitenkin viivästyttänyt ARA-rahoituksen vuoksi suo-
ritettu tontin uudelleenjako ja siihen liittyvät viranomaiskäsittelyt. 

Kiinteistökehitys	Pihakoivu	Oy:n puheenjohtaja Erkki Peltonen 
kertoo, että yhtiö on valmis aloittamaan rakentamisen heti, kun 
tonttijakoon ja rahoitukseen liittyvät yksityiskohdat varmistuvat.

– Hankkeen tarkoituksena on edelleen rakentaa kaksi taloa, 
joista Tampereen	Säästäjänkuja	1	Oy:n on nyt tarkoitus hallinnoi-
da aravatuotantona rakennettavaa kerrostaloa johon sijoittuu 
vuokra-asumista. As.	Oy	Tampereen	Peltolammin	Helmi puolestaan 
rakennetaan vapaarahoitteisena ja siihen tulee omistusasuntoja.

Vaahterakujalla  
rakentaminen alkaa 2019
Vaahterakuja 3:a koskeva asemakaavamuutos on hyväksytty.  Uu-
dessa kaavassa kolmekerroksinen lamellitalo puretaan ja tilalle ra-
kennetaan kaksi kerrostaloa. Lisäksi seurakuntakeskuksen viereen 
rakennetaan vielä kolmas talo. Kaavamuutoksesta ja tulevasta ra-
kennushankkeesta uutisoitiin kevään 2016 Peltolammi-lehdessä.

Kaavan vahvistumisesta huolimatta purkutyöt Vaahterakujal-
la alkavat todennäköisesti vasta touko-kesäkuussa 2019 ja varsinai-
nen rakennustyö elokuussa.

– Rakennusalan suhdanteet Tampereella ovat pääsyy siihen, 
miksi töitä ei aloiteta vielä ensi vuonna, toteaa Pirkan	Opiskelija-
asunnot	Oy:n toimitusjohtaja Timo Jokinen.

Aamulehti uutisoi lokakuussa, että suuret rakennuskohteet, 
kuten ratapihan kansi- ja areenahankkeet sekä Niemenranta tu-
levat työllistämään paljon rakennusalan väkeä lähivuosina. Jo nyt 
on nähtävissä Pirkanmaan kohteissa pientä työvoimapulaa, erityi-
sesti vastaavien mestareiden ja työmaan johdon kohdalla. Toivot-
tavasti Tampereella toteutettavat suurhankkeet eivät kuitenkaan 
kokonaan pysäytä pienempien rakennushankkeiden etenemistä.

n Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, eli vanha Peltolammin Opis-
kelija-asunnot Oy ja tuttavallisemmin POAS, juhli viime vuon-
na viisikymmenvuotista taivaltaan. Juhlavuonna aloitettiin 
historiikkiprojekti, joka valmistui tänä syksynä. Matti Wackli-
nin kirjoittama POAS	-	Metsäkaupungin	kasvatti kertoo myös 
Peltolammin historiasta – opiskelija-asumisen näkökulmasta. 

Nykyään yhtiöllä on rakentamisen ja fuusioiden myötä 
hallinnoitavana jo 36 taloa ympäri Tamperetta, joista viisi 
sijaitsee Peltolammin Vaahterakujalla. Kujalle rakennettiin 
vuosina 1966–1968 kolme tornitaloa ja yksi lamellitalo. Lisäksi 
vielä vuonna 2003 valmistui Vaahterakuja 1:n kaksi tornitaloa.

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy lahjoitti kaksi historiik-
kia Peltolammin kirjastolle, jossa kaikki halukkaat voivat 
käydä kirjaan tutustumassa. 

Peltolammin  
  rakennus-
  projektit 
etenevät  
omaa  
tahtiaan
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n On syksyinen aamu ja luokallinen in-
nokkaita tokaluokkalaisia on aloittamassa 
koulupäiväänsä. Peltolammin koulun 2A-
luokan perällä on joukko vanhoja esineitä, 
joita oppilaat ovat tuoneet kouluun ja esi-
telleet luokkatovereilleen. He ovat kertoneet 
niistä myös rinnakkaisluokkalaisille sekä 
ensimmäisen luokan ja valmistavan luokan 
oppilaille, joten esitelmillä on ollut jopa 50 
hengen yleisöjä. 

Projektia aloittaessaan opettaja Terhi 
Haavisto mietti mahtaako esineitä kertyä 
lainkaan ja miten oppilaat ja heidän van-
hempansa ottaisivat koulutehtävän vastaan. 

– Yllätyin kuitenkin iloisesti, kuinka hie-
noja esineitä historioineen saimme yhdessä 
kerättyä.

Lisäksi luokka on käynyt opettajansa 
kanssa syksyn aikana sekä Amurin työläis-
museokorttelissa että Pirkkalassa Reipin 
kotieläintilalla ja museopihapiirissä. Amurin 
museosta oppilaille jäivät mieleen muun 
muassa ulkovessat ja se, ettei sata vuotta 
sitten jokaisen kotona ollutkaan puhelinta. 
Myös sanomalehdillä tapetoidut seinät ja 
kaupassa isona kimpaleena ollut sokeritop-
pa herättivät ihmetystä.

Syyskuun lopussa 1. ja 2. luokan op-
pilaat viettivät vanhan ajan koulupäivää. 
Silloin oppilaat kävivät laulu- ja voimiste-
lutunneilla musiikin ja liikunnan sijaan, ja 
he saivat opetella kirjoittamaan kauno- 
kirjoitusta musteella. Opettajat ja myös 
suuri osa oppilaista pukeutui vanhan  

ajan tyyliin: tytöillä oli mekkoja es-
suineen, pojilla taas esimerkiksi fla- 
nelli- tai kauluspaitoja ja henkseleitä.

Myös käytöstapoja opeteltiin. Päivän 
alussa opettajat tarkistivat oppilailta, että 
kaikilla oli puhtaat kädet ja mukana kirjoi-
tusvälineet. Jos oppilas sai luokassa puheen-
vuoron, piti hänen nousta seisomaan. Opet-
tajia myös puhuteltiin sukunimellä, kertoo 
Terhi Haavisto.

– Päivä oli mukava ja opettavainen. 
Mikä iloisinta, oppilaat kunnioittivat 
vanhoja koulutapoja erinomaisesti, vaikka 
muutama oppilas taisi joutua käymään het-
kisen nurkassakin.

Melko perusteellista perehtymistä 
menneiden aikojen tapoihin ja asioihin!

Vanhat ajat,  
tavat ja esineet 
puhuttavat  
koululaisia

Teksti	ja	kuvat:	Johanna	Mäki

Peltolammin koulun 2A-luok-
ka toteutti Suomi 100 -hen-
gessä luokassaan vanhojen 
esineiden näyttelyn. Koulun  
1. ja 2. luokan oppilaat vietti-
vät tänä syksynä myös van-
han ajan koulupäivää, jolloin 
harjoiteltiin muun muassa 
kaunokirjoitusta.

Aada	esittelee	
vanhaa	puikka-
ria	eli	verkon-
tikkua,	jonka	
avulla	kalaverk-
ko	nostetaan	
ja	lasketaan	
veteen.	Puiseen	
tikkuun	kaiver-
retut	nimikirjai-
met	viittaavat	
henkilöön,	joka	
löytyi	Aadan	
sukupuusta.	

Kahvimyllyn	ja	
kahvipurkin	on	
tuonut	kouluun	
Leo.	Hän	tietää,	
että	kahvimyl-
lyllä	on	jauhettu	
kahvipapuja.	Ellei	
laite	olisi	niin	van-
ha	ja	hauras,	hän	
myös	näyttäisi	
kuinka	jauhami-
nen	tapahtuu.	
Kahvimylly	on	
lainassa	äidin	
työkaverilta.

Sepän	takomat	
avaimet	ovat	
yli	sata	vuotta	
vanhat.	Ne	kuu-
luvat	Sandran	
mummille	ja	
ovat	ison	maa-
tilan	avaimet.	

Tämä	erikoi-
nen	esine	on	
leipäsarvi.			
Lotan	iso-
mummu	on	
käyttänyt	sitä	
leivonnassa:	
sillä	on	painet-
tu	reikä	leivän	
keskelle.	

Tuukalla	on	käsissään	
puinen	mortteli,	jossa	on	
hienonnettu	mausteita.	
Mortteli	kuuluu	hänen	
äidilleen.	

Peltolammin	koulun	teema	kuluvana	lukuvuonna	on	itse-
näinen	Suomi	100	vuotta,	ja	teemaa	tarkastellaan	mahdol-
lisimman	monen	oppiaineen	näkökulmasta.	Jopa	matema-
tiikan	tunneilla	historian	aikajanana,	jollaisen	2A-luokan	
oppilaat	yhdessä	valmistavan	luokan	kanssa	ovat	tehneet	
koulun	rappukäytävään.	
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Teksti:	Tuija	Virtanen

Suomessa on tällä hetkellä seit-
semän me-taloa, joista Pelto-
lammille avattiin järjestyksessä 
kuudes. Me-talo on alueen asuk-
kaiden kohtauspaikka, jonne voi 
tulla kuka tahansa. Maksutonta 

Me-talon avajaisia vietettiin lokakuussa 
varsin arvovaltaisessa seurassa. Apulais-
pormestari  Anna-Kaisa Heinämäki totesi 
puheessaan, että  me-talon tarkoitus on 
luoda pysyvää ja kehittyvää toimintaa Pel-
tolammille. 

– Me-talo on lähtölaukaus tämän alu-
een hyvinvoinnin kehittämiselle.

– Peltsu ja Multsu ansaitsevat palvelun-

Peltolammi  
sai Suomen 
kuudennen  
me-talon

Kuva:	Kirill	Sultanshin

toimintaa kehitetään yhdessä 
asukkaiden ja eri toimijoiden 
kanssa. 

Näin aluksi me-talo sijaitsee 
Peltolammin koululla, mutta 
jatkossa se saa tilat uudesta 
hyvinvointikeskuksesta.

Benjamin	Peltonen	esiintyi	me-talon		
avajaisissa	Peltolammin	koululla

Kuva:	Kirill	Sultanshin

Apulaiskaupunginjohtaja	Anna-Kaisa	
Heinämäki	peukuttaa	peltsulaisille,	
jotka	saivat	me-talon.		
Peukun	saa	myös	Peltolammin	koulu,	
jonne	me-talo	alkuvaiheessa	perus-
tetaan.

Kuva:	Tuija	Virtanen
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n Kiinnostaako	keikkatyö?	Pari	tuntia	puu-
tarhatöitä,	muutaman	tunnin	muuttoapu,	
valokuvauskeikka	tai	toimistotöitä?	

Jos kiinnostaa, keikat löytää helposti 
mobiilisovelluksesta Work Pilots. Sen voi 
ladata matkapuhelimeen ja sen avulla  
voi löytää monenlaisia, kiinnostavia duu-
neja.

Keikkatyö on oivallinen tapa tutus-
tua työelämään ja kenties saada pysyviä 
työsuhteita. Me-talon yhtenä toiminta-
muotona on auttaa nuoria löytämään 
työkeikkoja ja alueen yrityksiä löytämään 
työntekijöitä. Sen vuoksi mobiilisovellus-
ta markkinoidaan me-talon kautta ja me-
talon työpajoissa voi itselleen työstää 
vaikkapa video-cv:n.

Mobiilisovelluksen voi ladata kuka 
tahansa 15 vuotta täyttänyt, yläikärajaa 

Keikkatöitä  
tarjolla  
Peltolammin  
nuorille

ei ole. Sitä kautta keikkatöitä löytävät niin 
koululaiset, opiskelijat kuin koulutetut 
aikuisetkin. Keikkatyöstä maksetaan 10 
euroa tunnilta.

– Pidempiaikaisia työtehtäviä on 
haastavaa saada ilman työkokemusta, jo-
ten sovelluksen kautta on helppo päästä 
kokeilemaan keikkatöitä nuorena, kertoo 
Riikka-Mari Hietamies.

Kuva:	Kirill	Sultanshin

sa. Täällä on ihan mahtavat ulkoilumaastot 
ja kivat rauhalliset asuinalueet, Heinämäki 
sanoo.

Heinämäki korostaa, että me-talotoi-
minnan ideana on tarjota yhteistä toimin-
taa ja harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille 
asukkaille. Toiminnan tavoitteena on eh-
käistä eriarvoisuutta, vähentää yksinäisyyt-
tä ja lisätä ihmisten onnellisuutta. Paikka 
on avoin kaikille asukkaille ja toivomuksena 
on, että kaikki myös osallistuvat toiminnan 
kehittämiseen. 

Avajaisissa piipahti myös me-talon 
kummiksi lupautunut huippu-urheilija, pi-
tuushyppääjä Tommi Evilä, joka on itsekin 
asunut Peltolammilla. Myös Evilä kehui nuo-
ruusvuosina tutuksi tullutta Peltolammin 
ympäristöä ja liikuntamahdollisuuksia.

Avajaisillan lopuksi esiintymislavalle 
nousi sometähti, laulaja Benjamin Peltonen. 

Peltolammin me-talolla työskentelevät 
palveluohjaaja Marleena Mildebrath ja työl-
lisyyskoordinaattori Riikka-Mari Hietamies 
lupaavat, että me-talon toimintaperiaatteita 
mietitään yhdessä asukkaiden kanssa. Toi-
mintaa kehitetään verkostomaisesti, mutta 
asukkaiden pariin myös jalkaudutaan.

Tervetuloa 
me-taloon 

Peltolammin koululle!
maanantai klo 9–15

tiistai klo 13–19
torstai klo 13–19

Kaikille avointa,
maksutonta  
toimintaa!

Kolme kertaa  
viikossa
Me-talon toiminta käynnistettiin koululais-
ten syysloman jälkeen ja se toimii Peltolam-
min koululla maanantaisin, tiistaisin ja tors-
taisin. Aikanaan me-talo saa tilat tulevasta 
hyvinvointikeskuksesta. 

Suomessa toiminnassa olevia me-taloja 
on jo seitsemän. Tampereella rahoittajana 
on ensimmäiset kaksi vuotta Me-säätiö, sen 
jälkeen kaupunki ottaa vetovastuun. Monis-
sa muissa paikoissa taustavoimana on yhdis-
tys tai säätiö.

Valtakunnallisen Me-säätiön ovat pe-
rustaneet Supercell-pelifirman Ilkka Paa-
nanen ja Mikko Kodisoja. Säätiön taustalla 
on ajatus yhteistoiminnallisuudesta sekä 
hyvinvoinnin lisäämisestä mielekkäiden 
harrastusmahdollisuuksien avulla.  

Säätiön kunnianhimoisena tavoitteena 
on seuraavan 15 vuoden aikana perustaa 50 
uutta me-taloa Suomeen.

Me-talon	kummina	toimii	huippu-urhei-
lija	Tommi	Evilä,	joka	itsekin	on	asunut	
Peltolammilla.	Peltsun	urheilumaastot	
ovat	tulleet	tutuksi	menestyneelle	
pituushyppääjälle.

Kuva:	Tuija	Virtanen
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Tänä syksynä on Peltolammilla 
käynnistynyt valtakunnallisen 
Yhteinen	Keittiö –hankkeen 
toimintaa. Sen tavoitteena  
on terveyden ja hyvinvoinnin  
edistäminen sekä alueen  
asukkaiden yhteisen  
toiminnan lisääminen. 

n Hankeen aikana on tarkoitus luoda mata-
lan kynnyksen toimintoja ja palveluita, joissa 
paikalliset toimijat toimivat yhdessä vapaa-
ehtoisten ja asukkaiden kanssa. Yhteisen 
Keittiön toimintoihin ovat tervetulleita osal-
listumaan eri-ikäiset, erilaisissa elämäntilan-
teissa olevat henkilöt ja hankkeen toiminnot 
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä osallis-
tujien kanssa.

Tampere on yksi pilottikeittiöistä, jois-
sa Yhteinen Keittiö -hankkeen toimintaa 
on käynnistetty. Valtakunnallinen hanke on 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon koor-
dinoima ja Tampereella hankkeessa mukana 
ovat Tampereen kaupunki, Tampereen am-
mattikorkeakoulu, Tays sekä monia muita 
yhteistyökumppaneita.

Peipontuvan korttelikerho Peltolam-
milla on yksi hankkeen toimintapaikoista. 
Muita toimintapaikkoja Tampereella ovat 
Pispan palvelukeskus sekä Koilliskeskus. 

Kaksin aina kaunihimpi 
-ryhmä on kohtaamispaikka 
eläkeikäisille
Ryhmä on tarkoitettu eläkeikäisille ihmisille, 
jotka haluavat solmia uusia tuttavuuksia tai 
uudistaa vanhoja sekä viettää aikaa mui-
den ihmisten seurassa. Ryhmä kokoontuu 
Peipontuvalla ja se on matalan kynnyksen 
paikka, jonne on helppo tulla. Esimerkik-
si opiskelijat hakevat kotoa liikkumisessa 
apua tarvitsevia ihmisiä Peipontuvalle ja 
tapahtuman jälkeen saattavat takaisin ko-
tiin. Ryhmän vetäjinä toimivat Tampereen 
ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat 
ja hankkeen työntekijät.

Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein 
tiistaisin kello 15–17. Ryhmän tapaamisten 
sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten 
kanssa. Toiveita on tullut liittyen liikuntaan, 
musiikkiin ja erilaisiin visailuihin. Tähän 
mennessä ryhmässä on muisteltu, tietovi-
sailtu, on ollut musiikkiin liittyvää ohjelmaa, 
tuolijumppaa, ulkoilua ja pelaamista. Karva-
kaveritkin vierailivat ryhmän luona. Tärkein-
tä ryhmässä on kuitenkin yhdessäolo. 

Tulevia kertoja ovat 5.12. ja 19.12. Ennen 
itsenäisyyspäivää pidettävässä tapaamises-
sa on tarkoitus viettää Suomi 100-vuotistee-
man mukaista päivää ja tehdä jouluaskarte-
luja. Jouluviikon tapaamisessa puolestaan 
leivotaan joululeivonnaisia ja lauletaan jou-
lulauluja. Tervetuloa mukaan!

Myös päiväaikaan  
toimintaa Peipontuvalla
Peipontuvalla on ollut syksyn aikana monia 
mukavia yhdessä tekemisen hetkiä. On pe-
lattu ulkopelejä, leivottu sämpylöitä, ulkoiltu, 
välillä päiväkodin lapset ovat tulleet kyläile-
mään ja heidän kanssaan on pelailtu erilaisia 
pelejä tai tehty muita yhteisiä touhuja. 

Osa tapahtumista on keskittynyt hy-
vinvoinnin ympärille, on perehdytty tietois-
kujen avulla esimerkiksi kaatumisriskiin ja 
tasapainoon, verenpaineeseen ja verenso-

Yhteinen  
Keittiö on 
enemmän  
kuin ruokaa

Mikä ihmeen  
Yhteinen Keittiö? 
Ruoka yhdistää ihmisiä. Meistä jokai-
nen syö monta kertaa päivässä elääk-
seen ja jaksaakseen. Keittiötä sanotaan 
usein kodin sydämeksi, sinne kokoon-
nutaan saman pöydän äärelle tankkaa-
maan, juttelemaan ja hengähtämään. 
Ruokaan liittyy tapoja, perinteitä, nau-
tintoa… Eli kaiken kaikkiaan ruoka ja 
keittiö yhdistävät ihmisiä. Näistä läh-
tökohdista on syntynyt Yhteinen Keit-
tiö – hallituksen kärkihanke vuosille 
2017–2018. 

Tervetuloa mukaan – 
kutsu ystäväsikin osallistumaan!
Yhteisen	 keittiön	 tapahtumat	 näet	 Pei-
pontuvan	kuukausiohjelmasta	sekä	Aa-
mulehden	menoinfosta.

keritasapainoon, tutustuttu musiikin posi-
tiivisiin terveysvaikutuksiin jne. Kiinnostavia 
keskusteluita, kokemusten vaihtoa ja muka-
vaa yhdessä tekemistä on riittänyt! 

Martat ovat yksi hankkeen yhteistyö-
kumppaneista, ja syksyn aikana käynniste-
täänkin Peltolammilla vapaaehtoistoimin-
taa yhteistyössä Marttojen kanssa. Lisäksi 
Peipontuvalla käynnistyi syyskuussa Hel-
singin diakonissalaitoksen järjestämä yh-
teisövalmennus, jonka avulla pyritään vai-
kuttamaan elinympäristöön sekä omaan ja 
yhteisön hyvinvointiin. 

Miesten oma ryhmä  
aloittaa tammikuussa
Tammikuussa alkaa Peipontuvalla uusi mie-
hille suunnattu ryhmä. Ryhmässä käsitellään 
miesporukassa tärkeitä aiheita, jotka pääte-
tään ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 
Ryhmä kokoontuu maanantaisin yhteensä 
kuusi kertaa.

Eläkeikäisten	Kaksin aina kaunihimpi 
-ryhmä	kokoontuu	joka	toinen	tiistai	
Peipontuvalla.		Tapaamisissa	on	aina	mu-
kana	TAMK:n	hoitotyön	opiskelijoita.	Tällä	
kertaa	visailtiin	laululyriikoiden	parissa.
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Teksti	ja	kuvat:	Satu	Laine

Jatkamme juttusarjaa Tampe-
reen hyvinvointikeskuksista. 
Peltolammi-lehti vieraili tällä 
kertaa Lielahtikeskuksessa ja 
tutki millaisia palveluita siellä 
sijaitseva hyvinvointikeskus 
tarjoaa alueen asukkaille ja  
mitä ideoita sieltä voisi tuoda 
Peltolammille.

n Lielahden Prisman takana kohoaa vuonna 
2014 avattu ostoskeskus. Alemmissa kerrok-
sissa sijaitsevat kaupalliset palvelut ja ylin 
kerros on varattu hyvinvointikeskukselle, 
jossa sijaitsevat kirjasto, terveysasema, la-
boratorio, neuvola, hammashoitola ja ikäih-
misten päiväkeskus. Lielahti on Tampereen 
hyvinvointikeskuksista ensimmäinen.

Portaita kiivetessäni meinaa jo usko 
pettää. Millainen kirjastonurkkaus periltä 
mahtaa löytyä? Kirjaston ovelle saavuttuani 
avautuu edessäni kuitenkin avara, tyylikäs 
ja kattoikkunoiden valaisema n. 860 m2 tila. 

Hyvinvointikeskus 
osana modernia  
ostoskeskusta

Teksti:	Satu	Laine

Peltolammin hyvinvointikeskus 
on tällä hetkellä Tampereen 
kaupungin vuoden 2019 kaa-
voitusohjelmassa, mutta hyvin 
todennäköisesti kaavoitus tulee 
siirtymään vuoteen 2020,  
kertoo kehittämiskoordinaattori 
Monika Sola Tampereen 
kaupungilta. 

n Peltolammin hyvinvointikeskusta on ai-
emmin suunniteltu Lakalaivaan, Lempää-

läntien ja Automiehenkadun risteyksen 
eteläpuolelle, lähelle Valion vanhaa meijeriä. 

– Tontti on kapea eikä välttämättä 
mahdollista hyvinvointikeskuksen toteutta-
mista. Mahdollisten muiden tonttien etsintä 
jatkuu Peltolammin alueelta, toteaa Sola.

– Asiaa hankaloittaa se, että kyseessä ei 
ole pelkästään uuden hyvinvointikeskuksen 
kaavoittaminen, vaan kokonaisen uuden 

kaupunginosan suunnittelu ja liikennejär-
jestelyiden muutos laajalla alueella.

Peltolammin hyvinvointikeskukseen 
on suunniteltu siirtyvän muun muassa Pel-
tolammin koulu, päiväkoti, kirjasto, neuvola, 
hammashoitola, nuoriso- ja ikäihmistenpal-
velut. Tilat suunnitellaan niin monikäyttöi-
siksi, että ne mahdollistavat myös eri järjes-
töjen ja yhdistysten toiminnan.

Alueella uusi hyvinvointikeskus on otettu 
hyvin vastaan. Esimerkiksi kirjaston lainaus-
määrät ovat nousseet merkittävästi uuden 
kirjaston auettua. 

Ikäihmisten ja muihin palveluihin en 
pääse tutustumaan, sillä ne ovat vierailles-
sani klo 15 aikaan jo sulkeutuneet. Ohjelman 
mukaan päiväkeskuksessa on kuitenkin tar-
jolla joka arkipäivä lounasta sekä runsaasti 
erilaista ohjelmaa, kuten kädentaitoja, kara-
okea, luentoja ja tansseja.

Koilliskeskukseen verrattuna tilat ovat 
suuremmat ja tarkoitukseensa suunnitel-
lut. Kaupungin palvelut on jaettu omiin lii-
ketiloihin, eli Koilliskeskukseen verrattavaa 
yhdessä toimimisen henkeä ei keskuksessa 
tunnu ainakaan vielä muodostuneen. 

Plussat ja miinukset:
+  Kirjastossa tarjolla erilaisia tiloja  
 työskentelyyn ja kokoontumiseen. 
+  Tietorilla useita tietokoneita 
 työskentelyyn sekä tietotekniikka-
 opastusta ja -teemakursseja.   
+  Lisäksi musiikki- ja pelihuoneet  
 sekä monitoimitila Tuike.
+  Suuret ulkoterassit kirjastossa ja 
 päiväkeskuksessa.
-  Toiminnot sijaitsevat erillään 
 omissa liiketiloissa.
-  Kaupungin muiden palveluiden  
 lyhyet aukioloajat.
-  Ei omia tiloja nuorille.

KYLÄSSÄ: LIELAHDEN HYVINVOINTIKESKUS

Peltolammin  
hyvinvointi- 
keskuksen  
kaavoitus  
siirtynee

Alueverkosto on kaupungin  
osallistumiskanava
Ajankohtaisista eteläisen Tampereen asiois-
ta keskustellaan etelän alueverkoston ko-
koontumisissa. Jos olet kiinnostunut omas-
ta kaupunginosastasi ja haluat tietää, mitä 
alueella tapahtuu, kannattaa tulla mukaan. 

Alueverkostoon ovat tervetulleita kaik-
ki alueen asukkaat, yhdistykset, yritykset ja 
muut toimijat. Ryhmässä jaetaan alueen 
uutisia, keskustellaan ja ideoidaan sekä laa-
ditaan aloitteita tai yhteisiä kannanottoja. 

Alueverkoston kautta Tampereen kau-
punki saa asukkailta ja toimijoilta tärkeää ko-
kemustietoa, jota hyödynnetään palvelujen 
ja toiminnan kehittämisessä. Käsiteltävät ai-
heet vaihtelevat, ja avoimiin tilaisuuksiin voi 
kukin osallistua kiinnostuksensa mukaan. 

Alueverkoston kokoontumisista il-
moitetaan mm. kaupungin verkkosivuilla  
www.tampere.fi/alueellinenosallistuminen ja 
Facebookissa www.facebook.com/osallistu-
vatampere.”
	 aija.karttunen@tampere.fi	
	 puh.	040	801	6910
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Yllä oleva otsake sinisellä pohjalla (ajankohtaiset), valkoinen fontti, vrt. lehteen tuleva 
”Peltolammilainen teko”. Tämä toimii yhteisenä otsakkeena koilliskeskuksen jutuille. Jut-
tusarjaa tarkoitus jatkaa marraskuun lehdessä Lielahden hyvinvointikeskusta käsittelevillä 
jutuilla, joten vastaava tulee myös sinne. Alla jutuille yhteinen ingressi.

Multisillan ja Peltolammin 
asukkaat ovat yhdessä Likioma-
projektin työntekijöiden kanssa 
avanneet  vuoden 2017 alusta 
korttelikerhoja alueille.
– Nyt kokoontuu seitsemän kerhoa, iloitsee 
projektipäällikkö Arja Anttila. Kerhoihin on 
osallistunut yli 100 eri asukasta ja tämän 
lisäksi on tavattu runsaasti väkeä alueiden 
yhteisissä tilaisuuksissa. 

Kuluva vuosi on ollut antoisa 
– Meidät on otettu hyvin vastaan täällä Mult-
sussa ja Peltsussa, kertoo projektityöntekijä 
Jyri Blomqvist. Muutaman kuukauden aika-
na on ehditty keittää monet nokipannukah-
veet luonnon keskellä. 

Vaikka Likioman työntekijöiden on 
aika siirtyä vuodenvaihteessa muualle, niin 
toiveena on, että kerhot jatkaisivat edelleen 
kokoontumista alueen asukkaiden toimes-
ta. Millaista tukea asukkaat tulevat saamaan 
toiminnan ylläpitämiseen on lehden pai-
noon mennessä vielä avoin kysymys. 

– Kyllä nämä asiat tästä vielä selkiävät 
vuoden loppuun mennessä, toteaa Arja.

Likioma-projektin työntekijät haluavat 
kiittää erityisesti alueen asukkaita yhdessä 
vietetyistä hetkistä.  Niin ilot kuin surut on 
jaettu metsäretkillä, käsityötä tehdessä ja 
kahvikupin ääressä. Toimintaamme on tu-
keneet useat alueiden toimijat. Erityisesti 
mainittakoon VTS-kodit, Peltolammiseura 
ja Multisillan K-Market. 

Tampereen Kaupunkilähetyksen Liki-

Likioma kiittää 
hyvistä hetkistä  
Peltolammilla  
ja Multisillassa

Likiomassa tapahtunut
Asukkaiden kanssa on osallistuttu alu-
eiden tilaisuuksiin
• Peltsun kevät –tapahtumaan 
• Koko perheen Multsupäivään
• Tavataan torilla -tapahtumaan  
 Helsingissä
• Kyläkauppapäivään ja 
 Pirkanpäivään Multisillan 
 K-Marketilla

Retkillä on käyty
• Visavuoressa
• Vehoniemen automuseossa
• Pyynikillä
• Kuuselan lähitorilla
• Laavuilla nokipannukahveilla  
 mm. Pirkkalan pappilassa ja  
 Kaitajärvellä

Pihatapahtumia on ollut
• Kitiniitynkadulla
• Multisillankadulla
• Multiojankadulla

Likioma on ollut mukana  
laittamassa alulle
• Viirihaastetta 
• Neulegraffittihaastetta

Lisäksi toteutettiin Peltolammin-
torilla heijastinhaaste ja yhteisötaide-
teos, joka oli myös osa virallista Suomi 
100, eli itsenäisyyden satavuotisjuhla-
vuoden ohjelmaa.

25.11.2017 klo 11–14 on Pelto-
lammin seurakuntakeskuksessa kai-
kille avoin Joulun avaus -tilaisuus. 
Siellä pidettävän huutokaupan tuot-
to käytetään alueiden korttelikerho-
jen toimintaan.

oma-projekti on osa Eloisa ikä -ohjelmaa 
(2012-2017)  ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Eloisa 
ikä -ohjelma luo edellytyksiä ikäihmisten 
hyvälle arjelle. 

Kerholaisen terveiset: kun on paljon yk-
sin, niin kerhoon pääsy on viikon kohokohta.

Lisätietoa:	
Arja	Anttila,	0400	172	528
arja.anttila@likioma.fi	

Likioman	
voimakaksikko.	
Vasemmalla	pro-
jektipäällikkö	Arja 
Anttila	ja	oikealla	
projektityöntekijä	
Jyri Blomqvist.

n Heijastimella valoisa tulevaisuus -yhteisötaidete-
os toteutettiin Satajalka-patsaalla lokakuun lopussa. 
Patsaalle ripustettiin yli 360 heijastinta ja ne olivat esillä 
neljä päivää, jolloin ihmiset saivat käydä hakemassa teok-
sesta itselleen oman heijastimen. Likioma ja Peltolam-
miseura haluavat kiittää kaikkia yrityksiä, yhdistyksiä ja 
yksityisiä henkilöitä, jotka osallistuivat keräykseen sekä 
vapaaehtoisia, jotka auttoivat taidetempauksen suunnit-
telussa ja käytännön järjestelyissä.
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Yllä oleva otsake sinisellä pohjalla (ajankohtaiset), valkoinen fontti, vrt. lehteen tuleva 
”Peltolammilainen teko”. Tämä toimii yhteisenä otsakkeena koilliskeskuksen jutuille. Jut-
tusarjaa tarkoitus jatkaa marraskuun lehdessä Lielahden hyvinvointikeskusta käsittelevillä 
jutuilla, joten vastaava tulee myös sinne. Alla jutuille yhteinen ingressi.

Teksti:	Pilvi	Ikonen	
Kuva:	Johanna	Mäki

Lakalaivan pienteollisuusalueen 
kainalossa sijaitsee	Lounas-
kahvila	Selma, jota pyörittää 
bosnialaissyntyinen Selma 
Crozdanic. Kävimme syömässä 
ja jututtamassa paikan omista-
jaa ja keittiömestaria ravinto-
layrittäjän arjesta sekä miten 
hän maahanmuuttajana näkee 
kohta 100-vuotiaan Suomen.

Meno Selman keittiössä on niin hyväntuu-
lista, että syödessämme kuulimme kokin 
laulavan. 

– Tällaisia meidän työntekijämme ovat, 
kertoo omistaja Selma hymyillen.

Ja sen myös maistaa ruuasta. Testiryh-
mämme maistoi lasagnea sekä perunamuu-
sia ja maksakastiketta. Hyvin maistui.

Bosniasta Suomeen
Selma Crozdanic on alun perin kotoisin Bos-
niasta. Hän muutti Suomeen 12 vuotta sitten 
rakkauden perässä. 

– Tänne olen sittemmin kotiutunut. Ra-
vintolani nimi oli helppo päättää, sillä etuni-
meni on myös Suomessa tuttu. Asiakkaani 
muistavat toivottaa minulle aina joulukuus-
sa Selman päivänä hyvää nimipäivää, se on 
minusta aivan ihanaa! 

Kokkien sukua
Selma ei oikeastaan milloinkaan erityisem-
min suunnitellut alkavansa Suomessa ravin-
tolayrittäjäksi, vaikka on kokki jo useammas-
sa polvessa ja käynyt ravintola-alan koulun 
kotimaassaan. Koulutukseltaan Selma on à 
la carte -kokki, joka on erikoistunut kondi-
torian puolelle.

– Perheeni pyöritti omaa ravintolaa, 

kunnes Bosniassa syttyi sota ja kaikki paloi. 
Sodan jälkeen perheemme ei enää avannut 
uutta ravintolaa, kertoo Selma taustastaan.

– Päädyin lopulta perustamaan oman 
yrityksen, koska työpaikan saaminen Suo-
messa on vaikeaa, jos tulet muualta.

Luottamus kasvaa vähitellen
Ravintolayrittäjänä Selma on huomannut, 
että suomalaiset suhtautuvat häneen välil-
lä epäillen hänen ulkomaalaistaustastaan 
johtuen.

– Monesti ihmiset ovat saattaneet tulla 
sisälle tänne ja kääntyneet sitten pois, kun 
kuulevat kuinka minä puhun. He kai tällai-
seen paikkaan tullessaan olettavat minun 
olevan sellainen suomalainen emäntä, huo-
kaa Selma. 

Selmassa on kuitenkin pääasiassa tar-
jolla ihan tuttua suomalaista kotiruokaa, 
joskus hieman erilaisella tavalla tehtynä. 
Välillä tarjolla on myös ollut bosnialaisittain 
valmistettua ruokaa.

 – Onneksi näiden vuosien aikana mi-
nulle on pikkuhiljaa kertynyt paljon kanta-
asiakkaita. He ovat huomanneet ruokani ole-
van maukasta. Helppoa ei todellakaan aina 
ole ollut, mutta meillä on silti täällä keittiössä 
hyvä ilmapiiri ja juttelemme paljon asiakkai-
den kanssa.  

Selma haluaa muistuttaa ihmisiä elä-
mään avoimin mielin, sillä emme yksinker-
taisesti kaikki ole samanlaisia ja hyvä niin. 

– Tutustukaa muihin ihmisiin. Ihmisen 
alkuperä ei määritä sitä kuinka hyvä hän 
on. Jos pelkäämme muita liikaa, niin silloin 
emme elä. Olen syntynyt Bosniassa, mutta 
kotini on nyt Suomi ja täällä on perheeni. On 
todella upeaa tuntea itsensä hyväksytyksi. 

Lounasta Lakalaivasta,  
herkkuja Hervannasta
Lakalaivassa sijaitsevan lounaskahvilan li-
säksi Selma on tänä syksynä laajentanut 

osaamistaan myös Hervantaan, jonne hän 
on avannut kauppakeskus Duoon lounas-
kahvila-konditorian.

– Rakastan sitä kuinka voin nyt kondito-
rian myötä toteuttaa perheeni traditiota eri-
laisten kakkujen ja leivonnaisten parissa. Sitä 
toki teen myös pitopalvelumme puolella.

Esitimme Selmalle myös muutaman  
pikakysymyksen:

Mistä nautit eniten työssäsi? 
– Melkein kaikesta! Rakastan ruuan-

laittoa ja asiakaspalvelua. Ei tätä työtä voi 
tehdä, ellei rakasta. Olen iloinen nähdessäni 
asiakkaat tyytyväisenä, se on minulle tärkein 
palkinto. Silloin minua ei haittaa pitkät työ-
päivät. 

Mikä on tuntunut  
haastavimmalta? 

– Paperityöt! Ehdottomasti, nauraa 
Selma. Ne ovat ärsyttäviä ja lisäksi kaikki on 
suomen kielellä. Alussa oli työssä myös to-
tuteltavaa, sillä à la carte- ja suurkeittiöruu-
anlaitto ovat hieman erilaisia työskentelyta-
voiltaan, mutta olen onnistunut siinä hyvin. 
Onneksi minulla on nämä aivan uskomat-
toman ihanat työntekijät, he ovat minulle 
todella tärkeitä.  

Lopuksi vielä, mitkä ovat 
omia lempiruokiasi? 

– Suomalaisista paras on varmaankin 
karjalanpiirakka, pidän myös karjalanpais-
tista ja jouluruuista todella paljon. Jouluisin 
teemme toki kaikki laatikot ja muut perin-
teiset juhlaruuat. Bosnialaisista minun on 
sanottava Burek Pita -piiras, niitä meillä on 
myynnissäkin Hervannan liikkeessä. 

Selmassa  
tehdään 
ruokaa 

suurella 
sydämellä  

– ja bosnia-
laisella 

twistillä
Lounaskahvila	Selman	pirteä	tehokol-
mikko	loihtii	asiakkailleen	joka	arkipäivä	
maukasta	kotiruokaa	Lakalaivassa.	
Keskellä	omistaja	Selma	Grozdanic.
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Mummon mietteitä
Nykyajan kiire kumma, katse kulkijan on tumma
Kiire, kiire eteenpäin vain ajaa,  
missään ei näy loppurajaa.
Entisaikaan mieli palaa,  
siellä muistoissani salaa halaan ukkia,
kun mummo polkee rukkia.

Pihdissä on päreenpalo, siitä tupaan tulee valo.
Aikaan entiseen vain muistoissa voin käydä.
Eipä enää kylänraitilla näy hepoa.
Peltilehmät ajaa kovaa.
Se on monesta niin somaa. 

Tulee usein traumaa,  
musiikki niin kovalla kun pauhaa.
Usein etsin metsiköstä luonnonrauhaa,
siellä mätäspetillä on hyvä olla.
Tyhjentää voin siellä pollaa.
Itseni taas luonnonhelmassa mä nollaan.

Lapsenlapsilleni tahdon rauhaa.
Heitä sylissäni kantaa, rakkautta antaa
Mullekkin myös vanhuus koittaa, 
joskus tuuli mukanaan vain muistojani soittaa.

Kirjoittanut Elvi Lahtinen   Kuvitus: Pilvi Ikonen

Katselin myöhäisenä iltana eteläiselle taivaalle, 
kuu ympyräisenä kuumotti ja loi yön valoa, taivas 
oli kirkas, tähtimerellä koristeltu. Yön varjot lanke-
sivat maahan. Heräsi ajatus maailmankaikkeudes-
ta. Kuinka paljon yläpuolellamme lentää satelliit-
teja ja signaaleja, joilla ohjataan maapallon toimia?

Täällä maankamaralla elämme kuitenkin luon-
non ehdoilla. Täällä pohjoisessa meillä on neljä 
vuodenaikaa. Elämme nyt syksyä ja opettelemme 
pukeutumaan kylmyyttä ja sateita varten. Pimeys 
myös saapuu joka päivä aiemmin, siksi on tärkeää 
varmistaa, että näymme ja tulemme nähdyksi lii-
kenteessä. Se on turvallisuutta.

Myös Peltolammilla elämme tanakasti jalat maan-
kamaralla ja koitamme selvitä tulevista haasteista 
levollisin mielin. Toivossa on hyvä elää, jos huo-
menna olisi parempi päivä. Vaikka emme tiedä 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan esimerkiksi hy-
vinvointikeskuksen tai tulevien ratikkareittien 
suunnittelussa, voi Peltolammia arvostaa nyt jo 
luontoarvoistaan.

Tänne muuttavat sellaiset ihmiset, jotka ymmärtä-
vät tämän alueen arvot, eivätkä halua maksaa sei-
nistään tolkuttomia summia. Peltolammin alueen 
tulevaisuuden suunnitelmat ovat hyvät ja alueen 
arvostus varmasti tulevaisuudessa paranee. Koh-
ta myös aurinko luo nostetta mielialaan, ikkunasta 
näkyvä luonto saa ihmisen ulos sisätiloista liikkeel-
le, tuo uutta vireyttä kehoon ja mielialaan, ajatuk-
siin uutta sisältöä.

Sitä ennen Suomen lippu kuitenkin liehuu taivaan 
sinessä onnea satavuotiaalle Suomelle.

Erkki Kosonen

Ihminen  
maailman- 
kaikkeudessa  
 –  ja vähän 
  Peltolam-
  millakin

Lukijan kynästä
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n Mitä olisi joulu ilman rakkaita joululauluja? 
Moni kokisi varmasti, että joulusta puuttuisi 
silloin jotain varsin oleellista. Musiikin mer-
kitys ihmisen kokemusmaailmassa on niin 
valtava, että joulu ilman joululauluja voisi 
tuntua varsin ontolta.

Onneksi joulun alla järjestetään paljon 
joululaulutilaisuuksia, joissa on mahdollista 
kokoontua yhdessä laulamaan joulun sano-
masta. Kauneimmat joululaulut kokoavat 
vuosittain kirkot täyteen sydämensä pohjas-
ta lauluun yhtyvästä kansasta. On kirkoissa 
tilaa hiljentyäkin jos joululaulut avautuvat 
mielestäsi paremmin kuuntelemalla. Kau-
neimpien lisäksi koulun joulujuhlat, erilais-
ten piirien lauluhetket sekä ystävien ja suku-
laisten kanssa tai itsekseen vaikka kynttilän 
ääressä vietetyt hetket mahdollistavat joulu-

Joulun 
sanoma 
kirkastuu  
musiikin 
kautta

laulujen laulamisen. Joku tykkää kuunnella 
joululauluja radiosta tai televisiosta.  

Mikä mahtaa olla lempijoululaulusi? 
Ehkä tänä vuonna joku joululauluista nou-
see ylitse muiden kaikkein tärkeimmäksi 
elämäntilanteesi nostamana. Voi olla, että 
tuntuu hassulta edes laittaa joululauluja 
tärkeysjärjestykseen. Kukin niistä puhutte-
lee omalla tavallaan.  

Oli miten oli, muusikkona ja kirkon 
pappina olen saanut kokea sen, että joulun 
sanoma kirkastuu musiikin kautta. Itse en 
tällä hetkellä ole tahtonut laittaa joululau-
luja järjestykseen vaan päätin tehdä niistä 
joulupotpurin, eli laulukoosteen, joka mo-
nipuolisuudessaan puhuttelee käydessä 
joulun suurta sanomaa kohti. Tunnistatko 
kaikki joulupotpurin säkeet? Mistä laulusta 
mikäkin säe mahtaa olla peräisin? 

Jouluyö	Juhlayö	paimenill	yksin	työ.	
Enkeli	taivaan	lausui	näin:		
Tulkaa	kaikki	nyt	laulamaan.	
Gloria!	Suo	Isä	tänne	Jeesuksen,		
Kristus	syntynyt	on.	
Joulu	on	taas	riemuitkaa	nyt,		
lapsi	on	meille	tänä	yönä	syntynyt.	
Heinillä	härkien	kaukalon	nukkuu		
lapsi	viaton.	
Kun	sä	tulit	vieraaksemme	paras		
joululahjamme.

Sä	tähdistä	kirkkain	nyt	loisteesi		
luo	sinne	Suomeeni	kaukaisehen.	
Kun	maas	on	hanki	ja	järvet	jäässä		
ja	silmä	sammunut	auringon.	
Kello	löi	jo	viisi	lapset	herätkää!	
Kulkuset	kulkuset	kilvan	helkkäilee.	
Joulupukki	Joulupukki	valkoparta		
vanha	ukki.	
Me	käymme	joulun	viettohon		
niin	maisin	miettehin.	
Namusia	ripusteltu	ompi	kuusten	oksilla.	
Vaan	muistammeko	lapsen	sen,		
mi	taivaisen	tuo	kirkkauden?

Armas	joulu	jo	kutsuu	meitä:		
Nyt	sytytämme	kynttilän.	
Pieni	liekki	tänään	syttyy	talven		
synkkään	pimeyteen.	
On	jouluyö	sen	syvä	rauha	leijuu	sisimpään.	
Ikuisen	joulun	jos	tahdot	löytää	sydämes	
avaa	ja	kohtaat	Vapahtajan.	
Oi	ystävät	jos	myöskin	me	kuin		
tietäjämme	nuo,	veisimme	kullan		
mirhamin	tuon	rakkaan	lapsen	luo.	
Luojaa	tahtoen	parrampampampam	ylistää.

Tulkoon	juhla	todellinen	tulkoon		
Jeesus	herraksi	sen.	
Ristillä	rinnalla	ryövärin,	nukkuu		
uhri	puhtahin.	
Pääsiäisaamu	tuskan	kerran	poistaa,		
Riemu	täyttää	ylösnousemuksen	maan.	
Maailman	kautta	kuljemme	laulain		
taivasta	kohti	matka	vie.	
Anna	Jeesus	henkes	valon	jälleen		
loistaa	sieluumme.	
Sytytellä	uskon	palon	Siunaa	Jeesus		
joulumme.	
Joulu	on	taas!

Tunnistitko kenties kaikki säkeet? Voit 
tulla kertomaan oivalluksistasi esimerkiksi 
Peltolammin seurakuntakeskukselle tai Här-
mälän kirkkoon joulun tilaisuuksiin! 

Siunattua Joulunaikaa sinulle!

Severi	Laakso	
nuorisopappi,		Tampereen	eteläinen	seurakunta
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Aukioloajat 
ma-pe 9.30-17.30

Palveleva lähiapteekki

n Peltolammiseura ry:hyn voivat kuulua 
jäseninä peltolammilaiset taloyhtiöt. Pel-
tolammiseuraan kuuluu tällä hetkellä 21 
Peltolammin kaupunginosan asunto-osa-
keyhtiötä ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy 
kiinteistöyhtiönä.  Jäsenmaksu on 4 €/asuin-
huoneisto. Tässä koottuna tietoa siitä, mitä 
Peltolammiseura tuota maksua vastaan on 
tarjonnut alueen asukkaille tänä vuonna:

• Kaksi Peltolammi-lehteä, yhteensä 44 si-
vua. Lehti tehdään vapaaehtoisvoimin ja 
toivotamme edelleen tervetulleiksi kaikki 
kirjoittamisesta ja kuvaamisesta kiinnostu-
neet mukaan toimintaan. Osa lehden kuluis-
ta katettiin ilmoitustuloilla. 

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

• Peltolammiseura myönsi perinteiseen ta-
paan kaksi stipendiä Peltolammin koulun 
oppilaille.

• Seuran hoitamilla palstaviljelmillä olivat 
lähes kaikki 47 yhden aarin palstaa vuokrat-
tuina. Sateinen kesä tosin yllätti viljelijät.

• Syyskuussa järjestettiin maksuton ja kai-
kille avoin luontokävely Peltolammi-Pär-
rinkosken alueella. Kävelylle osallistui yli 
40 henkilöä. Kävely oli myös osa Tampereen 
kulttuuripalvelujen kotiseutukuukauden ja 
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapah-
tumia. 
• Viime syksynä perustettu kaikille avoin 
omatoiminen käsityö- ja askarteluryhmä 
Peltsun puuhastelijat kokoontui noin kah-
den viikon välein. Askarteluryhmällä on 
myös oma Facebook-ryhmä, josta löytyy tie-
toa mm. tapaamiskerroista. Se löytyy haulla 
Peltsun puuhastelijat.

• Vuoden 2016 aikana järjestettiin myös kak-
si kaikille avointa lehtikokousta sekä useita 
eri tapahtumien suunnittelutapaamisia. 
Seuran johtokunta on pitänyt lehden pai-
noon mennessä neljä kokousta.

• Peltolammiseura on osallistunut kaupun-
gin eteläisen alueverkoston toimintaan ja ol-
lut jäsenenä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä ja 
Pirkanmaan Kylät ry:ssä.

Peltolammiseuran 
vuosi 2017

Peltolammiseuran  
jäsenyhtiöt vuonna 2017:
As Oy Jalanteenpuisto  
 (Pähkinämäenkatu 5)
As Oy  Kuusamakuja 
 (Kuusamakuja 2 & 4)
As Oy  Kuusamapuisto (Tammikuja 1-3)
As Oy Palokallionkatu 8
As Oy Palokallionkatu 12
As Oy Palokallionkatu 18
As Oy Palokallionpuisto 
 (Ruokomäenkatu 4)
As Oy Peltolamminkulma 
 (Peltolamminkatu 2)
As Oy  Peltolammin kärki  
 (Pähkinämäenkatu 2)
As Oy  Peltolamminpuisto 
 (Ruokomäenkatu 6)
As Oy Peltolamminrinne 
 (Pähkinämäenkatu 10)
As Oy Peltolammin veteraanitalot  
 (Säästäjänkatu 9)
As Oy Pihtakuusenkuja 
 (Pähkinämäenkatu 3)
As Oy Pähkinäahde 
 (Pähkinämäenkatu 6)
As Oy Pähkinäkuja (Pähkinäkuja 1-4)
As Oy Ruusukuja (Säästäjänkatu 13-15)
As Oy Säästäjänkatu 2
As Oy  Säästäjänkatu 17-19
As Oy Vaahterakontu  
 (Säästäjänkatu 11)
As Oy Vaahterakuja 
 (Vaahterakuja 2 & 4)
As Oy Vahterantorni (Säästäjänkuja 3)
As Oy Tornivuokko (Tilkonmäenkatu 3)
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy 
 (Vaahterakuja 1, 3, 5, 7 & 9) 

Peltolammiseura ottaa 50-vuotisjuhlintaan  
hieman ennakkoa ja järjestää vuoden lopulla  

vielä kolme tapahtumaa:  
Joulun avaus, yhdistystapahtuma ja seuran 

suunnittelukokous (katso s. 3). 
Tervetuloa mukaan!

Kuva:	Teino	Huotari

Kuva:	Satu	Laine

Kuva:	Satu	Laine

Kuva:	Satu	Laine

• Peltsun kevät! -tapahtuma järjestettiin 
tänä vuonna toukokuussa Peipontuvalla ja 
sen lähiympäristössä. Aurinkoinen kevätsää 
houkutteli tapahtumaan paikalle noin 250 
kävijää.

• Maksuton ja kaikille avoin villivihanneskä-
vely järjestettiin Peltolammin uimarannan 
läheisyydessä keskiviikkona 10.5. Viileästä 
säästä huolimatta kävelylle osallistui noin 
30 henkilöä.

• Lisäksi Peltolammiseura on toteuttta-
nut yhdessä Likioman kanssa kaksi Suomi 
100 –juhlintaan liittyvää projektia. Kevään 
viirihaasteessa taiteiltiin viirejä ja syksyllä 
toteutettiin heijastimista yhteisötaideteos 
Satajalka-patsaalla.
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Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta 

Likiomaisille!

Toivottaa  
Sirpa ja Pirjo

Lämmintä joulunaikaa  
ja puuhakasta  
vuotta 2018!

Toivottaa  
Peltsun puuhastelijat

Tietoteknistä joulua!

Toivottaa  
vertaisohjaaja Anja Salovaara,  

ATK Seniorit Mukanetti ry

Hyvää Joulua  
kaikille  

asiakkailleni!

Hieroja Tuula Keskilammi  
Säästäjänkadulta

Toivottaa Peltolammiseura 

Iloista Joulua  
ja Säkenöivää 

Juhlavuotta 2018!

Toivoo 
Peltsun  
Saluunan  
väki 

Iloista Joulua  
ja Kuplivaa 

Uutta Vuotta!

Toivottaa Likiomalaiset 

Tunnelmallista  
Joulua ja Eloisaa 

Uutta Vuotta!

As Oy  
Säästäjänkatu 17–19  
toivottaa kaikille 
asukkaille ja muille 
peltolammilaisille 

Tunnelmal- 
 lista Joulua ja 
Iloista Uutta Vuotta!

Toivoo Lounaskahvila Selma

Lämmintä 
Joulua ja 

          Onnellista 
    Uutta Vuotta!
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Tervetuloa joulukauden avajaisiin  1.12.2017!

Peltolammi

Kaikki hyvä 
Peltsulta!

Pekan leipä
CIABATTA
(280 g) 099

kpl

Sinuhe
MUNKKI-
PUSSI
(4 kpl/pss) 140
Saarioisten
HAMPURI-
LAISET
150 g 100

kpl

K-MENU
PIPAR-
KAKKU 400 g139

pkt

Atrian
PIZZAT
200 g 085

kpl

100
Atrian
LAUANTAI- 
MAKKARA-
SIIVUT
225 g

Pirkka
KAURA-
CIABATTA-
SÄMPYLÄT 4 kpl199

Arjen edulliset 1.11.–31.12.2017

Take Away-
KAHVI 100

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

  
Viikottain hyviä 

tarjouksia kauden 
hedelmistä ja  

vihanneksista!

Osallistu kaupalla  
Joulupuu-keräykseen 

12.11.-10.12.2017
Lahjat jaetaan perheille  Tampereen Ev.lut seura- kuntayhtymän kautta. 

Paketteja odottaa tänäkin  vuonna Tampereen seudulla tuhannet lapset ja nuoret.

maistattaa  
Ruissipsejä 
klo 15-18!

Junior Master  Chefista tuttu 
ToPias


