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Verkostoituminen
kannattaa
Hyvät alueemme asukkaat ja lehtemme lukijat!
Kuluva vuosi on tuonut minulle henkilökohtaisesti
arvokasta tietoa alueemme ja kaupunkimme tilasta.
Aikaani tosin on vienyt myös oma työhakuni ja
perheasiani, mutta olen parhaalla mahdollisella
tavalla pyrkinyt olemaan tavoitettavissa halukkaille
niin raitilla kuin Tiistaiklubimme tilaisuuksissa, jota
olemme äitini kanssa vetäneet Peipontuvalla.
Juhliessamme seuran 50-vuotista taivalta, olen
katsonut vähän menneeseen ja huomannut, että
monet asiat, jotka seurallamme ovat olleet
itsestäänselvyyksiä, ovat nykyään ajan trendi.
Nimittäin verkostoituminen. Ja todella sitä oikeata
verkostoitumista, jolla ei välttämättä ole mitään
tekemistä internetin ja sähköisten viestintäyhteyksien
kanssa. Ne ovat hyviä apuvälineitä mutta vain niille,
jotka niitä osaavat ja haluavat käyttää. En lähtisi heitä
kuitenkaan pakottamaan tähän, vaikka yhteiskunnan
päättävillä elimillä on vähän tämänkaltaiset
suunnitelmat. Verkostoitumisesta on hyvänä
esimerkkinä 50-vuotisjuhlamme. Seurakunnalta
saimme edullisen ja hyvän paikan juhlillemme,
me-talolta saimme kasvomaalauksen ja kaupungin
alueverkostolta saimme avustusta, jonka avulla
saimme rahoitettua osan juhlamme
ohjelmanumeroista. Juhlat eivät kuitenkaan olisi olleet
juhlat ilman teitä osallistujia, joten kiitos kaikille teille /
meille jollakin tavalla osallistuneille. Hyvä me!
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Uusi vuosi on tulossa ja voi olla, että se tuo joitakin
muutoksia. Itse en tiedä omasta tulevaisuudestani,
joten voin vain arvailla mitä seuran toiminnalle se
toisi. Sote- ja maakuntauudistus vaikuttavat meidän
jokaisen elämään ja toivoa voi, että he jotka meidän
asioistamme päättävät, myös kuuntelisivat, mitä
meillä on sanottavaa asioista. Näin voisimme
vaikuttaa asioihin, joihin joudumme satsaamaan
rahallisesti verojen muodossa tai kärsimään
palveluiden puutteena. Julkisuudessa monesta
suusta on tullut se esiin, että emme voi odottaa jonkin
uudistuksen toteutumista, vaan meille veronmaksajille
olisi järjestettävä palvelut tämän hetkisen tilanteen
puitteissa. Tämä mielestäni tarkoittaa sitä, että
kaupungin tulisi järkeistää toimintaansa, lakattava
juoksuttamassa ihmisiä ja rakentaa toimintaa
olemassaolevien rakenteiden puitteissa.
Tämä tunnetusti tuntuu olevan vaikeaa tälle
kaupungille, mutta tässä asiassahan voi kehittyä.
Halusta tuntuu vain monesti olevan puute.
Toivotan kaikille rauhallista joulua ja armorikasta
vuotta 2019!
Puheenjohtajanne
Pia K. Lehtinen

Joulumyyjäiset ke 12.12. klo 18–21
Vaahterakuja 3 A, kerhohuone

Tervetuloa!

tarjolla glögiä ja pipareita
myynnissä
Peltolammi-tuotteita
arpajaiset
jouluaskartelua
myynnissä
käsityötuotteita
Peltolammin puuhastelijat
esittelevät toimintaansa

Peltolammiseura ry:n

SUUNNITTELUKOKOUS
maanantaina 26.11. klo 18
Peipontuvalla, Peltolamminkatu 12
(apteekin vieressä)
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat,
mm. johtokunnan valinta,
talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä
mahdolliset aloi eet.

Tule mukaan
puuhastelemaan
Peltsun puuhastelijat
on Vaahterakujan kerhohuoneella
(Vaahterakuja 3 A)
joka toinen viikko kokoontuva avoin
askartelun ja käsitöiden puuhastepiiri.
Mukana on kaikenikäisiä peltsulaisia.
Teemat vaihtelevat.
Jos kiinnostuit, ota yhteys: satu.j.laine@gmail.com
Puuhastelijat on myös Facebookissa.
Hae ”
Peltsun puuhastelijat”

Tule mukaan ideoimaan
seuran toimintaa.
Kahvi- ja teetarjoilu!
Tervetuloa!

Peltolammiseura toimii
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Peltolammi

on Peltolammiseuran
toimittama tiedotuslehti
Päätoimittaja:
Toimitus:

Johtokunnan jäsenet vuonna 2018:
Puheenjohtaja:
Pia K. Lehtinen
Pähkinämäenkatu 5 C 16
044 022 3702
piuskatharos@gmail.com

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

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

Ari Nieminen

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

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

288 €
480 €

Hinnat sisältävät nelivärilisän
Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa. Juttuideat
sekä materiaalit lehteen tulisi lähettää helmikuun 2019
loppuun mennessä osoitteeseen peltolammi@gmail.com

Peltolammin ajankohtaiset
tiedotteet ja tapahtumat löydät

www.PeltsuMultsu.ﬁ

Tule mukaan lämminhenkisen
Tiistaiklubin toimintaan!
Kokoonnumme tiistaisin klo 16.15–18.00 Peipontuvalla
(Peltolamminkatu 12, apteekin vieressä).
Tarjolla kahvia ja kastettavaa sekä juttuseuraa muiden peltolammilaisten kanssa. Ajoittain eri teemoja, pelejä ja vierailijoita.

Ti 4.12. lauta- ja korttipelejä!
Lisätietoja piuskatharos@gmail.com

tiistaiklubi
Peltolammiseura toimii

toimisto@kiinteistoleino.ﬁ www.kiinteistoleino.ﬁ

Perheyrityksemme tarjoaa palvelevaa
isännöintiä yli 20 vuoden kokemuksella!

Peltolammi

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

www.facebook.com/peltolammi.tampere

Kaikille avoin keskustelupiiri
Peipontuvalla
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Satu Laine
Tuija Virtanen, Johanna Mäki, Pia
Lehtinen, Pirjo Vainio ja Annika
Rakkolainen
Kannen kuva: Tuija Virtanen
Taitto:
Tuija Virtanen
Ilmoitusmyynti: Tuija Virtanen ja Satu Laine
Paino:
Kirjapaino Offset Ulonen Oy
Painos/jakelu: 2900 kpl, Peltolammi, Multisilta,
Palokallio ja Lakalaiva
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Peltolammin
Peipontuvalla
tapahtuu
arkisin!

Tervetuloa Peipontuvalle!
Tervetuloa arkisin ma–to klo 9.00–14.30, pe 9.00–13.00
Peipontuvassa ohjelmatuokioita sekä
vapaata seurustelua ja kahvittelua!
Peltolamminkatu 12, apteekin vieressä

AVOINNA:
ARK. 07
7.30–21.00
LA
9.00–21.00
SU
9.00–21.00
09

GALLUP
Mitä harrastat?

Teksti: Satu Laine
Kuva: Tuija Virtanen
Peltolammin koulun sisäilmaongelmista järjestetään joulukuun alussa yleisötapahtuma.

Peltolammin koululla
sisäilmaongelmia
Peltolammin koulu tiedotti lokakuun alussa koululaisten ja esikoululaisten vanhempia koulun
sisäilmaongelmasta.
Asiaa selvittämään on koululle perustettu
sisäilmastotyöryhmä. Tiloissa on teetetty
sisäilmatutkimuksia, joissa on havaittu viitteitä kosteus- ja mikrobivaurioista rakenteissa. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmässä on
huomattu puutteita ilmamäärissä sekä liiallista alipainetta. Tarkempi tutkimusraportti
valmistuu syksyn aikana.

Ongelmaan reagoitu aktiivisella
otteella
Tarvittavat korjaukset tulevat todennäköisesti olemaan mittavia. Huoltajille lähetetyn
muistion mukaan rakennuksen on todettu
olevan akuutissa peruskorjauksen tarpeessa. Tästä johtuen koululla on aloittanut
työskentelyn myös väistötilatyöryhmä,
jonka tehtävänä on kartoittaa mahdollisesti
tarvittavia väistötiloja.
Ensiapuna tullaan osaan tiloista sijoittamaan ilmanpuhdistimet sekä tehdään tehostettu siivous. Lisäksi koululla kartoitetaan sekä henkilökunnan että oppilaiden oireilua. Tämänhetkisten tietojen mukaan
työskentelyä kuitenkin pystytään jatkamaan tiloissa.
Sisäilma-asiasta järjestettiin myös tiedotustilaisuudet lokakuun lopulla henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille.

Jutta Hilden Kalevasta on harrastanut
cheer-tanssia seitsemän vuotta. Harrastuksen pariin hän päätyi kavereiden kautta.

Koulu ja uusi hyvinvointikeskus
esillä lautakunnissa
Sekä tuleva hyvinvointikeskus että koulun
tontin tuleva käyttö ovat olleet esillä lautakunnissa loppusyksyllä.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa esitettiin, että Peltolammin hyvinvointikeskukselle tulisi etsiä tontti nopealla aikataululla koulun huonon sisäilmatilanteen takia.
Mikäli aikataulu uhkaa viivästyä, Peltolammin koulu tuodaan keväällä uudelleen
lautakunnan käsiteltäväksi.
Peltolammi-lehti raportoi marraskuun
2017 numerossaan, että koulun siirtyminen
on suunnitteilla tulevaan hyvinvointikeskukseen. Koulun lisäksi uuteen hyvinvointikeskukseen on suunniteltu sijoitettavaksi
myös päiväkoti, kirjasto, neuvola, hammashoitola sekä nuoriso- ja ikäihmisten palvelut.
Asunto- ja kiinteistölautakunta puolestaan hyväksyi lokakuun lopulla pidetyssä
kokouksessa koulun tontin kehittämisen
asemakaavalla asumiselle, kun koulutoiminta on siirty-nyt uusiin tiloihin.
Kaavoituksessa ei ole kuitenkaan toistaiseksi onnistuttu löytämään alueelta keskukselle sopivaa tonttia ja tämän hetkisen
tiedon mukaan alueen kaavoitus todennäköisesti on siirtymässä vuoteen 2020.
Tämä tarkoittaa, että uutta hyvinvointikeskusta päästäisiin rakentamaan aikaisintaan
vasta lähempänä tulevan vuosikymmenen
puoliväliä.

Asukasilta joulukuun alussa
Tervetuloa asukastapaamiseen
Peltolammin koululle maanantaina 3.12.
Keskustelua viritellään muun muassa suunnitteilla olevasta
hyvinvointikeskuksesta. Mukana on kaupungin suunnittelijoita
ja päättäjiä.Tarkemmat tiedot PeltsuMultsu.ﬁ ja Aija.Karttunen@tampere.ﬁ

"Uintia, lenkkeilyä ja olen toimitsijana uintikisoissa", vastaa Harri Helenius Palokalliolta. Uimassa hän käy kerran viikossa samalla, kun vie tyttärensä treeneihin.

Terhi Heikkilä Pähkinämäenkadulta ei harrasta juuri nyt mitään, mutta lapset Jenna ja
Janni Sarkkinen käyvät kerran viikossa Koivistonkylän Prismassa LastenKuplassa, nuorempi TemppuKupla-ryhmässä ja vanhempi
KuplaParkourissa.

Saana Järvenpää Pähkinäkujalta harrastaa
lenkkeilyä joko yksin tai lastensa kanssa ja
välillä mieskin on mukana. Kysyttäessä mikä
harrastuksessa on parasta, vastaus tuli nopeasti: "Raikas ilma ja luonnonrauha, kun
Peltsulla ollaan."
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Peltolammin koulun musiikkiluokasta kajahtaa koulun käytäville rytmikästä musiikkia, kun
osa puhallinorkesteri Etelätuulen soittajista kokoontuu yhteisiin soittoharjoituksiin pari kertaa viikossa. Seuraavan kerran
yleisölle avoin esiintyminen on
asukasillassa Peltolammin
koululla 3.12.
Lasten jalat heiluvat rytmikkäästi musiikin
tahtiin ja heidän keskittyneet katseensa
seuraavat tarkasti nuotteja, kun harrastusryhmän vetäjä Pirre Länsipuro johtaa soittoharjoituksia luokan edessä käsillä elehtien
ja hetkittäin hyräillen. Meneillään on Etelätuuli-puhallinorkesterin soittoharjoitukset.

Kolmen vuoden
Kolmen vuoden
puhallinorkesterikoulu
puhallinorkesterikoulu
Puhallinorkesteri Etelätuulessa soittaa sekä
Peltolammin että Härmälän koulun oppilaita ja kokoonpanossa on yhteensä 25 lasta.
Orkesteritoiminta aloitetaan alakouluiässä,
mutta tällä hetkellä ryhmästä löytyy myös
yläkoululaisia, sillä orkesterilla on menossa
kolmas eli viimeinen vuosi. Aina kolmen
vuoden välein soittajat vaihtuvat uusiin,
mutta entiset soittajat voivat jatkaa harrastustaan siirtymällä toiseen harrastusryhmään.
Etelätuuleen valitaan soittajat ilmoittautumisjärjestyksessä ja ryhmään saa ha-

11-vuotias Moona Lind soittaa orkesterissa
poikkihuilua. Hänen mielestään harrastuksessa kivointa on soittaminen ja omien taitojen kehittyminen. Vapaa-ajalla Moona
kuuntelee poppia ja rockia sekä elokuvamusiikkia, jota hän soittaa mielellään myös
itse. Moonan tämänhetkinen unelmaammatti on musiikkiluokan opettaja.
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Pirre Länsipuro ohjaa Etelätuuli-puhallinorkesterin harjoituksia Peltolammin koulun musiikkiluokassa. Takarivissä myös Tampereen konservatorion pasuunansoiton opettaja Teemu Salmi,
joka toimi harjoituksissa Länsipuron avustajana.

Puhalluksia
Peltolammilta

Teksti: Annika Rakkolainen
Kuvat: Tuija Virtanen

kea, vaikka aikaisempaa kokemusta soittamisesta ei olisikaan. Seuraavan kerran ilmoittautuminen orkesteriin on mahdollista
ensi keväänä. Orkesteritoiminta alkaa syksyllä kouluvuoden alettua, mutta orkesteri
kootaan jo kevään aikana.

tarvitse hankkia itse omaa soitinta. Ainoa
kustannus harrastustoiminnasta on pieni lukukausimaksu, johon kuuluu kattavasti
opetusta.

Monipuolista harrastamista
harrastamista
Monipuolista
kaupungin tuella

Orkesterin johtaja Pirre Länsipuro on Kuopiosta lähtöisin, mutta hän on asunut Tampereella jo reilut 20 vuotta. Länsipuro työskentelee klarinetin opettajana sekä orkesterin johtajana Tampereen konservatoriossa. Etelätuulen pariin Länsipuro ajautui
Päivi Pyymäen eläkkeelle siirtymisen ja
pienen suostuttelun myötä.
Tulevaisuuden haaveena orkesterilla
on suunnata Viroon soittamaan. Matkaa varten rahaa on kerätty eri tavoin, muun muassa keksimyynnillä, mutta etenkin vanhemmat ovat osallistuneet aktiivisesti matkan
mahdollistamiseen pitämällä kahviota koulujen juhlissa. Joulukuun keikkojen tuotot
kerryttävät myös matkakassaa. Ennen Viroon lähtöä orkesterilla on suunnitelmissa
harjoituskonsertti helmikuussa.

Orkesterissa soitetaan kahdeksaa eri puhallinsoitinta, joiden lisäksi osa lapsista soittaa
lyömäsoittimia. Yhteisiä soittoharjoituksia
järjestetään kaksi kertaa viikossa ja lisäksi
kukin lapsi saa viikoittain puoli tuntia yksityisopetusta. Orkesteriharrastukseen kuuluu myös teoriaa, niin sanottua musiikin
hahmotusaineita kerran kuussa. Tällöin lapset muun muassa opettelevat nuotteja ja
kuuntelevat sekä analysoivat eri musiikkilajeja.
Puhallinorkesteri Etelätuuli kuuluu
Tampereen kaupungin tukemaan harrastustoimintaan. Kaupunki on esimerkiksi
hankkinut kouluille soittimet, joten lasten ei

Kaupunki on
hankkinut soittimet,
joten omaa soitinta ei
tarvitse ostaa.
Harrastuksen ainoa
kustannus on pieni
lukukausimaksu.

Ohjausta ammattitaidolla
Lapsia ohjaammattitaidolla

Projektipäällikkö Jarno Koskinen on
tyytyväinen Tampereen me-talon
ensimmäiseen vuoteen Peltolammilla ja
Multisillassa. Uuden toiminnan luomisessa
on aina omat haasteensa, mutta silti
tunnelmat me-talon yksivuotissyntymäpäivillä syyskuun lopussa olivat innostuneet.
Koskinen kertoo, että asukkaat ovat ottaneet
toiminnan kiinnostuneina vastaan, vaikka
vielä on tehtävää tunnettavuuden
lisäämiseksi.
Me-talo sijaitsee Peltolammin koululla. Se
tarjoaa toimintaa etupäässä lapsille, nuorille
ja lapsiperheille.

Teksti ja kuva Tuija Virtanen

Me-talon ensimmäinen vuosi Peltolammilla:

Opettelua ja onnistumisia
Me-talon ensimmäinen vuosi
Peltolammin ja Multisillan alueella on onnistunut hyvin. Peltolammin koululla majapaikkaa
pitävä Tampereen me-talo on
käynnistänyt varsin monipuolisesti – lähinnä lapsille, nuorille
ja lapsiperheille – suunnattua
toimintaa.
Projektipäällikkö Jarno Koskinen kertoo, että taustalla on
kovaa työtä ja opetteluakin.
Uuden toiminnan käynnistäminen vaatii aina aikansa, mutta
ensimmäisen vuoden kouluarvosanaksi hän antaa
kiitettävän yhdeksän ja puoli.
– Käynnistysvaihe on ollut haastava, summaa projektipäällikkö Jarno Koskinen Tampereen me-talon ensimmäisen vuoden toimintaa. Vaikeudet on kuitenkin voitettu ja
alkuajan saldoa voidaan pitää kiitettävänä.
Me-talo on tullut suhteellisen tutuksi Peltolammin ja Multisillan asukkaille, vaikka moni
edelleen ihmettelee, että ”mikäs kumma se
me-talo oikein on?”
Näille ihmettelijöille kerrottakoon, että
me-talon taustalta löytyy säätiö, jonka aikoinaan perustivat Supercellistäkin tutut
yrittäjät Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja. Tampereella me-talon toiminnasta vastaa kaupunki.

Me-talo pitää majapaikkaa Peltolammin koululla, missä järjestetään monipuolista ja avointa toimintaa lähinnä koululaisille. Mutta talon aktiviteetteihin saattaa törmätä missä tahansa alueella Peltsun ja Multsun alueella. Esimerkiksi maanantai-iltapäivisin juodaan kahvit ja herkutellaan Peipontuvalla apteekin vieressä, keskiviikkoiltaisin joogaillaan päiväkodilla. Lisäksi
toimintaa on Multisillan nuorisokeskuksessa ja Peltolammin kirjastossa. Me-talon
tempauksia on myös ulkosalla, kuten lokakuun alkupuolella Peltsun vanhalla rannalla pidetty koko perheen ulkoilutapahtuma. Isompia tempauksia ovat olleet
keväällä järjestetty Meidän Peltsu -tapahtuma, joka keräsi koululle noin 500 alueen asukasta, sekä syyskuussa koululla vietetyt metalon yksivuotissynttärit.
Mikä parasta – toiminta on ilmaista ja
sitä järjestetään eri ikäryhmille.

Verkostoituen
Verkostoituen ja
jayhdessä
yhdessä
Mutta pelkästään ylhäältäpäin ohjattuna ei
me-talo toimi. Jarno Koskinen korostaa, että
toiminnan avainsanoja ovat verkostoituminen ja tarvelähtöisyys. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että toimintaa suunnitellaan
porukalla ja etsitään ne toimintamuodot,
joita alueen asukkaat haluavat ja tarvitsevat.
– Alueella on tosi paljon lapsiperheitä,
eikä aikaisemmin heille ole tarjottu kovinkaan paljon vapaa-ajan toimintaa.
Myöskään kokoontumispaikkoja ei ole
liiemmin ollut. Me-talo on kuitenkin saanut
suuntaan muutosta ja yhteistoimintamuotoja etsitään jatkuvasti.

Erityisen innossaan Koskinen on säännöllisesti kokoontuvan suunnitteluryhmän
työstä. Mukana ryhmässä on me-talon työntekijöiden lisäksi alueen asukkaita ja eri toimijoita, kuten yrityksiä, yhdistyksiä ja seuroja. Vetoapua toiminta saa Tampereen kaupungilta, josta löytyy asiantuntemusta niin
varhaiskasvatuksen, nuorisopalvelujen sekä
vaikkapa työllisyyspalvelujen osalta.
– Selvästi halutaan tehdä yhdessä asioita. Olen tyytyväinen yhdessä tekemisen
meininkiin, sanoo Koskinen .
Suunnitteluryhmä on hahmotellut eri
toimintakokonaisuuksia, joita viedään tulevaisuudessa eteenpäin.
– Kyse ei ole pelkästään me-talon tulevaisuudesta, vaan koko alueen tulevaisuudesta, Koskinen korostaa. Me-talon osuus
on kuitenkin ratkaiseva, sillä se otti vetovastuun suunnittelusta ja toimii ikään kuin
moottorina, joka pistää suunnitelmat käytäntöön. Kaikki tämä tehdään alueen asukkaiden hyväksi.
Suunnitteluryhmän hankkeista Koskinen antaa esimerkiksi Multisillan perhevoimalan, joka on nuorisokeskuksella toimiva matalan kynnyksen kohtauspaikka
perheille. Kerran viikossa kokoontuvaan
perhevoimalaan on helppo tulla, sieltä löytyy ystäviä ja tekemistä.

Harrastekummikampanja
starttaa
Lähitulevaisuudessa käynnistyy myös harrastekummikampanja, johon innostetaan
mukaan alueen yrityksiä ja yhteisöjä.
– Harrastekummikampanjalla halutaan
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saada yritykset mukaan yhteiskuntavastuun
nimissä sponsoroimaan harrastuksia niitä
tarvitseville lapsille ja nuorille. Me-talo
organisoi kampanjaa, joka käynnistyy keväällä 2019. Yritykset saavat halutessaan
me-talon kautta näkyvyyttä sponsoroinnista, Koskinen kertoo. Jos joku yrittäjä lukee
tätä juttua ja haluaisi heti lähteä mukaan,
Koskiseen saa yhteyden sähköpostilla
osoitteessa jarno.koskinen@tampere.ﬁ
Koskinen puhuu mielellään yhteiskuntavastuusta. Aikaisemmassa työssään
nuorison parissa hän näki millaisia myönteisiä vaikutuksia on pitkäjänteisellä yhteiskuntavastuullisella toiminnalla kasvaviin
lapsiin ja nuoriin. Näitä seikkoja korostetaankin me-talon toiminnassa: yhteistä tekemistä, iloa ja yhteisöllisyyttä.
Juuri nyt me-talolla pohditaan, miten
toimintaan saadaan mukaan 13–18-vuotiaat nuoret, joita alueella on 212 kap-

8

Peltolammi

marraskuu 2018

paletta. Heitä ei vielä ole paljonkaan mukana me-talon toiminnassa, koska he ehtivät lähteä yläasteelle ja lukioon ennen kuin
me-talon toiminta pyörähti käyntiin. Koskinen puhuukin kolmikannasta eli kodin,
koulun ja me-talon yhteistoiminnasta alueen lasten ja nuorten hyväksi.
– Nuorten mukaansaaminen on tosi
tärkeää, hän korostaa.
Tulevaisuuden haaste me-talon toiminnassa on myös kohderyhmän laajentaminen aikuisväestöön. Työsarkaa siis riittää.

Hyvinvointikeskusta
Hyvinvointikeskusta
odotellessa
odotellessa
Me-talon perustaminen Peltolammille ei
Koskisen mukaan ollut suinkaan sattumaa.
Toki Tampereella on monta asuinaluetta,
joissa on kehitettävää, mutta Peltolammi oli

jäänyt pitkään ilman satsauksia.
– Toiminnalle on täällä tilausta, Koskinen korostaa.
Alueelle lähitulevaisuudessa rakennettavaa hyvinvointikeskusta Koskinen pitää hyvänä pohjana kaikelle tekemiselle, jota jo nyt siis suunnitellaan ja toteutetaan.
– Nykyaikainen hyvinvointikeskus tekee tälle alueelle hyvää, kunhan otetaan
huomioon verkostomaisuus ja että kaikki
palvelut eivät keskity yhteen paikkaan.
– Alue ansaitsee nykyaikaiset tilat. Tila
luo usein paljon mahdollisuuksia toiminnan
kehittämiselle, Koskinen korostaa.
Vaikka hyvinvointikeskusta ei ihan vielä
saada Peltolammille, me-talo on jo tiiviisti
suunnitellut seuraavan vuoden toimintaa.
Koskinen sanoo, että nyt vahvistetaan yhteisen tekemisen pohjaa ja haetaan toimintaan lisää yhteistyökumppaneita.

Tartu tilaisuuteen nuori!

Keikkatyökampanja
starttaa keväällä
Teksti: Annika Rakkolainen
Kuva: Tuija Virtanen

Tampereen me-talo lupaa tarjota jokaiselle Peltolammin ja
Multisillan alueen 15–18-vuotiaalle keikkatyökokemuksen
ensi kevään ja kesän aikana.
Lupaus koskee noin kahtasataa
nuorta.
– Me-talon toiminnan yksi tehtävä on mahdollistaa jokaiselle alueen nuorelle kosketusta työelämään ja ensi vuonna toteutuvalla keikkatyölupauksella halutaan tehdä
tämä näkyväksi, Tampereen me-talon työllisyyskoordinaattori Riikka-Mari Hietamies avaa lupauksen taustoja. Me-talot ovat
työllistäneet nuoria keikkatöillä aiemminkin, mutta Tampereen me-talo on Suomessa
ensimmäinen, joka tarttuu teemaan kampanjan muodossa. Idean kehittymiseen
vaikutti osittain myös Lauri Lylyn pormestariohjelman linjaus nuorten työllisyyden
edistämisestä.
Ensi kevään ja kesän aikana Peltolammin ja Multisillan alueella asuvat 15–18vuotiaat nuoret voivat halutessaan hankkia
me-talon kautta ensimmäisen keikkatyökokemuksensa. Kampanja koskee myös sellaisia nuoria, joilla on jo aikaisemmin hankittua
työkokemusta esimerkiksi kesätöiden kautta, sillä lähtökohtana on tutustuttaa nuoret
keikkatyön tekemiseen. Keikat ja niiden tekijät on tarkoitus yhdistää WorkPilots-mobiilisovelluksella. Hietamies kertoo, että harkinnassa ovat olleet myös pätevyyskoulutukset. Nuori voisi laajentaa osaamistaan
me-talon tuella esimerkiksi hankkimalla hygieniapassin tai käymällä lastenhoitajan
kurssin.

Keikkatöillä selkeyttä työ- ja
Keikkatöillä selkeyttä työ- ja
koulutussuunnitelmiin
koulutussuunnitelmiin
Keikkatyölupauksella halutaan antaa nuorelle mahdollisuus kokeilla uusia työtehtäviä sekä selkeyttää omia ura- ja koulutussuunnitelmia. Tulevan kampanjan myötä
nuori saa tutustua muun muassa lastenohjaajan, markkinoinnin tai tapahtumien järjestämisen tehtäviin. Yhteistyökumppaneista riippuen tarjolle tulee mahdollisesti
keikkoja myös ulko- ja kunnostustöiden parista. Lisäksi me-talolle voi kuka tahansa ilmoittaa millaisia yhteisölle eduksi olevia
töitä nuoret voisivat tehdä, kuten ulkoilualueen siivouksen.
Keikat eivät ole kestoltaan välttämättä
kovin pitkiä, vaan ne hoituvat pääsääntöisesti tunnissa tai kahdessa. Nuoret saavat tekemästään työstä 10 euron tuntikorvauksen ja palautteen, joka jää näkyviin keikkatyösovellukseen.
– Palaute on mielestäni tärkeää ja kun
työn on tehnyt hyvin, niin positiivisella palautteella voi edesauttaa seuraavan keikan
saamista, Hietamies toteaa.

Yhteistyöllä lisää
Yhteistyöllä lisää keikkoja
keikkoja alueen nuorille
alueen nuorille

Me-talo on tehnyt paljon yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa ja nyt me-talolla toivotaan, että yhdistykset haluaisivat
ottaa osaa tulevaan kampanjaan. Käytännössä yhteistyö tarkoittaisi sitä, että yhdistykset voisivat ilmoittaa pienistä töistä
me-talolle, joka koordinoi tehtävien jakoa ja
kustantaa työkorvauksen nuorelle. Samaan
aikaan alueen yrityksiä halutaan houkutella
mukaan työllisyystalkoisiin, jotta syntyy
uusia työtehtäviä.

Yksi Tampereen me-talon tavoitteista on
mahdollistaa jokaiselle alueen nuorelle
kosketus työelämään. Tämä toteutuu
ensi vuonna, kun Peltolammin ja Multisillan alueella asuvat 15–18-vuotiaat
nuoret voivat halutessaan hankkia metalon kautta ensimmäisen keikkatyökokemuksensa, lupaa työllisyyskoordinaattori Riikka-Mari Hietamies.
– Tiedän, että työnhaluisia nuoria on
paljon ja keikkatyö on yksi mahdollisuus
auttaa oman alueen nuoria työllistymään.
Lisäksi uskoisin sen olevan puolin ja toisin
hyvä juttu, että työntekijä tulee läheltä, sanoo Hietamies.
Nuorille on tarkoitus välittää tieto kampanjasta sosiaalista mediaa hyödyntäen
muun muassa Instagramissa ja Facebookissa. Lisäksi asiasta tiedotetaan ainakin Hatanpään koululla ja Multisillan nuorisokeskuksessa. Me-talon odotukset ovat, että
nuoret innostuisivat kampanjasta ja käyttäisivät mahdollisuuden hyväkseen.
– Jokainen työkokemus on tärkeä ja se
voi auttaa jatkossa työllistymään. Lisäksi kokemus voi poikia joskus yllättäviäkin asioita
tulevaisuudessa, Hietamies vinkkaa nuorille.
Lisätietoja keikkatyökampanjasta ja
sen etenemisestä löytyy me-talon sosiaalisen median kanavia seuraamalla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilta osoitteesta
www.tampere.ﬁ/metalo.

Mikä on Tampereen me-talo?
Me-talon taustalla ovat peliyhtiö Supercellistä tunnetut yrittäjät Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja, jotka päättivät laittaa hyvän kiertämään. He perustivat säätiön, jonka tavoitteena on estää lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä.
Tavoitteet eivät jääneet vain sanahelinäksi, vaan säätiö on
jalkautunut usealle paikkakunnalle Suomessa perustamalla
me-taloja. Me-taloissa tarjotaan alueen asukkaille tilat sekä
yhteistä toimintaa, elämyksiä ja harrastuksia.
Vaikka toimintaa tarjotaan koko alueen asukkaille, Tampe-

reen me-talon painopisteet ovat lasten, nuorten ja perheiden
tukemisessa.
Lisäksi Tampereen me-talo haluaa edistää nuorten työllistymistä kannustamalla alueen yrityksiä ja yhdistyksiä
tarjoamaan nuorille keikkatöitä WorkPilots-mobiilisovelluksen avulla.
Me-talon pääpaikka Peltolammin koululla, mutta se toimii
myös Peipontuvalla, Peltolammin päiväkodilla, kirjastossa ja
Multisillassa nuorisokeskuksessa.
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PELTOLAMMILAINEN
Peltolammin jäällä on saatu
nauttia mahtavista luisteluradoista jo useana talvena.
Kiitos siitä kuuluu multisiltalaiselle Jari Moilaselle, joka on
ahkeroinut mönkijällään
kaikkien talviliikkujien iloksi.
Jo kolmena talvena Moilanen on aurannut
lammen jäälle radan ja ylläpitänyt sitä niin
pitkälle kun kelit ovat sallineet. Hän on tehnyt sen omalla vapaa-ajallaan ja kalustollaan, ja nyt hän odottaa malttamattomana
lammen jäätymistä ja uutta talvikautta.
Ajatus jääradan tekemiseen lähti henkilökohtaisesta tarpeesta:
– Oman pojan kanssa tulee usein ulkoiltua lähimaastossa eikä maksuttomia liikuntamahdollisuuksia ei ole liikaa, kertoo liikuntaluotsinakin toiminut Moilanen.

Jääradat byrokratian
Jääradat byrokratian
rattaissa
rattaissa
Lupa-asiat ovat aiheuttaneet päänvaivaa,
sillä järven jäälle ei moottoriajoneuvolla ole
menemistä ilman lupaa. Oikean lupatahon
löytäminen ei tosin aina ole ollut helppoa.
– Suurena apuna ovat olleet Tampereen
kaupungilta satamapäällikkö Matti Joki,
aluekoordinaattori Aija Karttunen sekä Erja Parkkali kaupungin tilaomaisuuden hallinnasta. Ilman heidän antamaansa apua ja
taustatietoja aurausprojekti ei välttämättä
olisi edennyt ajatusta pidemmälle, kiittelee
Moilanen.
Lupamenettelyiden koukeroista kertonee jotain se, että luisteluratoja on Tampereen luonnonjäillä ollut Peltolammin lisäksi
vain Tohlopissa ja Näsijärvellä. Tohlopissa
toiminta on ollut Peltolammin tapaan vapaaehtoistyötä kun taas Näsijärvellä radan
hoidosta vastaa yrittäjä. Nyt kaupunki pyrkii
helpottamaan luisteluratoihin liittyvää byrokratiaa. Ehkä tämän myötä Peltolammin
jäätä saadaan tulevaisuudessa aurata myös
viikonloppuisin.

Talkoista
puuhaa
talvella
Talkoista
puuhaa
talvella
Luisteluradan hoitaminen on ahkeran miehen mukaan mukavaa puuhaa, sillä talvella
on vähemmän työkiireitä. Auraaminen ei aiheuta suuria kuluja niin kauan kuin kalusto
toimii. Niinpä täytyykin toivoa, että suuremmilta remonteilta vältytään.
– Viime talvena mönkijässä oli pieniä
tekniikkamurheita ja rengasrikko, mutta onneksi on lämmin autotalli, jossa voi huoltaa,
Jari Moilanen toteaa.
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Miehet ja mönkijä odottavat jo innolla tulevaa talvea.

Luisteluradan auraaja
ja aurauskalusto
odottavat jo pakkasia
Teksti ja kuva: Johanna Mäki
Koneet ja laitteet ovatkin aina olleet logistiikka-alan opettajana työskentelevän
miehen harrastus. Vastapainona koneille
toimii luonto, joka löytyy aivan kotiovelta.
Luisteluratojen lisäksi Moilasen voi nähdä
myös hirviporukassa tai vaikkapa sienimetsässä.

Innolla
kohti
uutta
talvea
Innolla
kohti
uutta
talvea
Luisteluradan tekeminen näillä näkymin alkaa heti kun vain jäätilanne sen sallii. Mitä
aiemmin aurauksen aloittaa, sitä helpompi
on saada aikaan tasainen rata.
– Pienillä lammilla jäätyminen on nopeampaa ja jää on paksumpaa. Suuremmille

vesille saa helpommin tasaisen jään, mutta
toisaalta siellä muodostuu myös helposti
isoja railoja, koska jää elää eri lailla kuin
pienissä järvissä, kertoo Moilanen.
Jäällä liikkujia auraaja kiittää siisteydestä:
– Melko siistiä on ollut, "koirankukkaset" ovat rehottaneet varsin maltillisesti.
Paljon riippuu nyt säästä. Toivottavasti
saadaan sopivia pakkasia ja tasaista jäätä.
Myös lammen rantojen varustelutaso voisi
olla parempi:
– Nuotiopaikka olisi tosi mukava. Varsinkin talvella auraamisen lomassa voisi
paistaa makkaraa, miettii Moilanen.

Ajankohtaiset tiedot Peltolammin luisteluradan
tilasta löydät osoitteesta
Facebook.com/peltolamminluistelurata

Peltolammilehteä neljä vuotta luotsannut
Satu Laine jättää päätoimittajan tehtävät.

Jäälläajokieltoon
tulossa
muutos
Teksti: Satu Laine
Kaupunki on hakenut Pirkanmaan ELYkeskukselta muutosta jäälläajokieltoon,
joka mahdollistaisi luvanvaraisen jäällä
ajon, esimerkiksi luistelu-, kävely- ja latureittien aurausta varten.
Muutoksella kaupunki pyrkii tukemaan Tampereen järvien virkistyskäyttöä talvikaudella. Tavoitteena on, että
muutos saadaan voimaan jo ennen tulevaa talvikautta.
Moottoriajoneuvoilla jäällä ajaminen on kielletty Hämeen lääninhallituksen 7.8.1984 antamalla päätöksellä käytännössä kaikilla Tampereen kaupunkialueen järvillä ja pienemmillä vesialueilla, Peltolammi mukaan lukien.
Tähän asti luistelureittien auraaminen jäälle on ollut mahdollista erilaisilla
poikkeusjärjestelyillä ja -luvilla. Muutoksen jälkeen ajaminen on mahdollista vesialueen omistajan myöntämällä luvalla.
Tuleva muutos koskee siis ainoastaan jääreittien aurausta ja huoltoajoa, ei
muuta virkistysajoa.
Lehden painoon mennessä Ely-keskuksen asiaa koskevan kuulutuksen huomautusaika on juuri päättynyt ja mikäli
huomautuksia ei ole jätetty, päätös on
tulossa voimaan joulukuun alussa.

Som moro!
Tuo tamperelainen pärisevällä
r-kirjaimella varustettu
tervehdys, jolla ilmaistaan
reipasta luopumisen haikeutta.
Nyt on tullut minun aikani
sanoa morot teille kaikille
ihanille lukijoille ja ottaa askel
takavasemmalle Peltolammilehden ja seuran parista.
Tämä on siis viimeinen lehteni päätoimittajana. Työelämä vie minua eteenpäin ja lähikuukausina on luvassa muitakin muutoksia,
joten lehden päätoimittamiseen ja Peltolammiseurassa toimimiseen ei jää enää riittävästi aikaa. Tamperetta en kuitenkaan aio
jättää. Ensi vuonna 50 vuotta täyttävä lehti
saa siis uudelle vuosikymmenelleen myös
uuden päätoimittajan.
Nämä neljä vuotta lehdessä ja Peltolammiseurassa ovat olleet minulle erittäin
antoisat. On ollut mielenkiintoista olla
uudistamassa lehteä sekä tuomassa seuraa
digitaalisille alustoille. On ollut myös mahtavaa huomata kuinka tärkeä Peltolammilehti on paikallisille. Vuosien varrella saatu
positiivinen palaute on aina lämmittänyt
mieltä.

Haluankin nyt jättää teille kaikille pienen tehtävän. Tänä joulualusaikana antakaa
jollekin lahja joka ei maksa teille mitään,
mutta on saajalleen varmasti arvokas. Miettikää lähipiiristänne joku, joka ansaitsee
kiitoksen ja kertokaa mistä ja miksi haluatte
häntä kiittää. Tässä maailmassa otamme jotkut asiat välillä ehkä itsestään selvyytenä,
siksi on ajoittain tärkeää pohtia niitä pieniä
ja suuria asioita ja ihmisiä, jotka vaikuttavat
meidän omaan onnellisuuteemme ja hyvinvointiimme.
Itse haluan kiittää Peltolammiseuran
johtokuntaa, joka on antanut mahdollisuuden kehittää lehteä ja seuran viestintää sekä
järjestää erilaisia, välillä hieman hullu-jakin
tempauksia. Haluan myös kiittää kaik-kia
niitä, jotka vuosien varrella ovat anta-neet
anteliaasti omaa aikaansa ja osallistuneet
lehden tekoon sekä yrityksiä jotka ovat
mainostaneet lehdessämme. Erityiskiitokset haluan antaa hyville ystävilleni Tuija Virtaselle ja Johanna Mäelle, jotka ovat
rämpineet kanssani lehden toimittamisen
välillä syvissäkin mudissa. Ilman teitä en olisi
pärjännyt.
Mutta ennen kaikkea haluan kiittää teitä lukijat näistä vuosista ja toivottaa kaikille
oikein hyvää joulua ja uutta vuotta.
Moikkaillaan kun tavataan!
Väistyvä päätoimittajanne Satu Laine

Peltolammiseura toivottaa
kaikille lukijoille
hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!
Viime vuoden kylmä takasi, että alueen
asukkaat saivat nauttia pitkään jäällä
ulkoilusta.
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Putouksesta tuttu opettaja Ansa Kynttilä vieraili keväällä Meidän Peltsu
-tapahtumassa. Ansan esitys keräsin sankoin joukoin kaiken ikäistä yleisöä ja
ilahdutti erityisesti lapsia. Jälkeenpäin Ansa totesi Peltolammin olevan erittäin
viehättävä paikka ja ihmetteli, kuinka moni ihminen oli tullut vapaaehtoisesti
kouluun lauantaina.

Kuvat:
Aino Seuranen

Meidän Peltsu -tapahtuma
keräsi ennätysyleisön
Meidän Peltsu -kevättapahtuma lauantaina 19.5. onnistui yli
odotusten. Peltolammin koululle saapui arviolta 500 lähiseudun
asukasta. Putouksen sketsihahmo Ansa Kynttilä oli tapahtuman
vetonaula ja Ansaa kävi tervehtimässä niin lapsia kuin aikuisiakin.
Ansa Kynttilän eli näyttelijä Ernest Lawsonin shown lisäsi tapahtumassa oli tarjolla paljon muuta ohjelmaa ja toimintaa niin ulkona
kuin sisätiloissa. Tapahtuma järjestettiin nyt kolmannen kerran.
Peräkonttikirppis
koulun pihalla.

Vaahtokarkkien paistoa partiolaisten pisteellä.
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Elli Seuranen
sai ison halauksen.

Peltolammiseuran 50vuotisjuhlassa juhlapuheen piti aiemmin
Peltolammilla asunut
Vesilahden kirkkoherra
Harri Henttinen.
Koskettava puhe
liikutti sielua ja
henkeä, sen jälkeen
olikin vuoro liikuttaa
kehoa. Juhlayleisö
aerobiccasi KirkkoHarrin opastuksella ja
musiikin mukana.
Tunnelma oli huipussaan!

Kuvat:
Aino Seuranen

Peltolammiseuran synttäreitä
juhlittiin leppoisissa tunnelmissa
Peltolammiseuran 50-vuotisjuhlia vietettiin elokuun viimeisenä lauantaina Peltolammin seurakuntatalolla. Sää suosi ja peltolammilaiset viihtyivät juhlatilaisuudessa erinomaisesti, sillä ohjelmaa oli runsaasti sekä ulkona että sisätiloissa.
Juhlapuhujaksi oli kutsuttu kirkkoherra Harri
Henttinen Vesilahden seurakunnasta. Virallisen

puheen lopuksi Kirkko-Harri kuoriutui ulos papinkaavusta, pisti musiikin soimaan ja innosti koko
juhlayleisöä liikkumaan.
Juhlakansa söi ulkona hernekeittoa, makkaraa ja
muurinpohjalettuja, juhlasalissa nautittiin leivoskahvit. Mikko Alatalo viihdytti yleisöä ja ansioituneet peltolammilaiset palkittiin mitalein ja viirein.

Juhlassa palkittiin ansioituneet

Juhlayleisö kuunteli seurakuntatalon juhlasalissa pidettyjä puheita ja
musiikkiesityksiä leppoisalla kesäﬁiliksellä. Alakuvassa musisoi Mikko
Alatalo.
Suomen kotiseutuliiton ansiomerkin juhlassa saivat Kaija Lehtinen
(vas.), Olavi Aronen, Pia Lehtinen sekä kuvasta puuttuva Raili Viipuri.
Peltolammiseuran 50-vuotisjuhlissa palkittiin ansiomerkein ja
viirein ansioituneita peltolammilaisia. Suomen kotiseutuliiton
myöntämät ansiomerkit saivat Kaija Lehtinen, Pia Lehtinen, Olavi
Aronen ja Raili Viipuri. Peltolammiseuran viirin saivat kaikki johtokunnan jäsenet Ari Nieminen, Satu Laine, Mari Pajala, Timo Tulonen, Pirjo Vainio ja Tuija Virtanen sekä Yrjö Haataja, Erkki Kosonen ja Johanna Mäki.
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Peltolammiseuran
juhlavuosi 2018

Koonnut: Pirjo Vainio, Pia Lehtinen ja Satu Laine

Peltolammiseura ry:hyn voivat kuulua
jäseninä peltolammilaiset taloyhtiöt.
Peltolammiseuraan kuuluu tällä hetkellä 23
Peltolammin kaupunginosan asunto-osakeyhtiötä ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy.
Jäsenmaksu on vuodessa 4 € / asuinhuoneisto. Alla koottuna tietoa Peltolammiseuran juhlavuoden toiminnasta:
Tapahtumat
Päivävaellus Taaporinvuorelle järjestettiin lauantaina 26.5. yhteistyössä Multisillan omakotiyhdistys ry:n ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy/Vaahterakujan kanssa.
Maksuttomalle ja kaikille avoimelle retkelle
osallistui mukavasti kaikenikäistä väkeä ja
päivä sujui leppoisasti.

tyneen Likioma-projektin aloittamaa kerhotoimintaa. Kysy tarkemmat kokoontumispäivät seuran puheenjohtajalta Pia
Lehtiseltä. Katso myös ilmoitus s. 4.
Peltsun puuhastelijat, kaikille avoin
omatoiminen käsityö- ja askarteluryhmä
kokoontuu noin kahden viikon välein.
Askarteluryhmällä on myös oma Facebookryhmä, josta löytyy tietoa mm. tapaamiskerroista. Se löytyy haulla ”Peltsun puuhastelijat”.
Peltolammiseuran viljelypalstoilla
pitkä kuuma kesä työllisti viljelijöitä kastelun merkeissä. Peltolammin keitaalla mieli
pysyi virkeänä ja kunto kasvoi samaa
vauhtia vihannesten ja kukkien kanssa.

Kuva: Satu Laine
50-vuotista Peltolammiseuraa juhlittiin hienossa kesäsäässä lauantaina 25.8.
Tarjolla oli hyvää ruokaa, ohjelmaa ja seuraa. Juhlapuhujana oli kirkkoherra Harri
Henttinen ja musiikista vastasi Mikko
Alatalo. Juhlasta voit lukea lisää s. 13.

Kuva:
Aino
Seuranen
Seura oli mukana me-talon järjestämässä Meidän Peltsu -tapahtumassa
lauantaina 19.5.
Seura edusti myös Peltolammin Veteraanitalojen viisikymppisillä, me-talon
yksivuotissynttäreillä sekä tänä vuonna
myös pyöreitä vuosia täyttäneiden Viinikka-Nekalan ja Koivistonkylän omakotiyhdistysten juhlissa.
Kerhot ja muu aluetoiminta
Tiistaiklubi kokoontuu tiistai-iltaisin
Peipontuvalla, tervetuloa mukaan! Klubi on
kaikille avoin ja maksuton ja jatkaa päät-
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Kuva:
Pirjo Vainio
Seura oli mukana myös Yhteisen keittiön alkuvuodesta järjestämissä Vohvelikahviloissa.
Viestintä
Vuoden aikana ilmestyi kaksi Peltolammi-lehteä, yhteensä 40 sivua. Lehti tehdään vapaaehtoisvoimin ja toivotamme
aina tervetulleiksi kaikki kirjoittamisesta ja
kuvaamisesta kiinnostuneet. Osa lehden
kuluista katettiin ilmoitustuloilla. Lehti
järjesti vuoden aikana myös kaksi avointa
lehtikokousta.
Lisäksi toimintaansa jatkaa Peltolammin Facebook-sivut (facebook.com/peltolammi.tampere), joilla on tällä hetkellä jo
yli 500 seuraajaa.
Seuralla on kotisivut PeltsuMultsu.ﬁ ja
Instagram-sivu (@PeltsuMultsu). Molempiin kaivataan lisää kehittäjiä ja päivittäjiä
mukaan toimintaan.
Muu toiminta
Peltolammiseura myönsi perinteiseen
tapaan kaksi stipendiä Peltolammin koulun

Peltolammiseuran jäsenyhtiöt
vuonna 2018:
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 Peltolamminkärki
(Pähkinämäenkatu 2–4)
As Oy Peltolamminpuisto
(Ruokomäenkatu 6)
As Oy Peltolamminrinne
(Pähkinämäenkatu 8–10)
As Oy Peltolammin Rivitalot
(Säästäjänkatu 4-14)
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 Vaahterankontu
(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)

oppilaille.
Seuralla on vuodessa kaksi asukaskokousta, keväällä ja syksyllä. Seuran johtokunta on kokoontunut lehden ilmestymispäivään mennessä 4 kertaa. Juhlatoimikunta on lisäksi pitänyt useamman suunnittelutapaamisen.
Peltolammiseura on osallistunut metalon ydinryhmän ja kaupungin eteläisen
alueverkoston toimintaan sekä muihin
kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin
(asukasillat, tiedotustilaisuudet sekä erilaiset kehittämis- ja järjestötapahtumat).
Seura on ollut jäsenenä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä ja Pirkanmaan Kylät ry:ssä.
Edustajamme osallistui myös Kotiseutuliiton Helsingissä järjestämään tilaisuuteen,
jonka nimi oli Kaikilla on oikeus kotiseutuun.

Olympiavoittaja sijoitti Peltolammille
TOAS Reinolan talot Ketunleivänkadulla ovat vaihtaneet
omistajaa ja ne ovat nyt Asunto
Oy Tampereen Käenpiika.
Uuden omistajan taustalla on
Samppa Lajusen johtama
sijoitusyhtiö.
Omistajuus vaihtui toukokuun alussa, kun
Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS
myi kohteen jyväskyläläiselle Samla Asunnot Ky:lle. Kaupan myötä uudelle omistajalle siirtyi koko Reinolan asuntokanta, yhteensä 48 asuntoa.
Omistajayhtiön taustalla on sijoitusyhtiö Samla Capital Oy, jonka perustaja ja
pääomistaja on Samppa Lajunen, yhdistetyn hiihdon maailmancupin voittaja ja moninkertainen olympiamitalisti. Yrityksellä ja
sen alaisilla hallinnointiyhtiöillä on kiinteistösijoituksia ainakin kymmenellä eri
paikkakunnalla Suomessa.
Toukokuussa Iltasanomille antamassaan haastattelussa Lajunen kertoo, että on
pyörittänyt asuntosijoitus- ja rahoitustoimintaa harjoittavia yhtiöitään kolme viime
vuotta. Alun perin toiminta lähti liikkeelle
harrastuksena, kun Lajusen piti 17-vuotiaa-

Teksti ja kuva: Satu Laine

Palokalliolla Ketunleivänkadulla sijaitsevat entiset Toasin asunnot on myyty jyväskyläläiselle
sijoitusyhtiölle.
na pohtia mitä tehdä maailmancupin voittorahoilla.
Ketunleivänkadun kohde muodostuu
viidestä 2–3 kerroksisista erillistaloista, jotka
ovat valmistuneet vuonna 1991 ja peruskorjattu vuosina 2012–2013. Opiskelijatalona huoneistot toimivat perhe- ja soluasuntoina, mutta nyt ne on remontoitu tila-

Runokisan voitto
Vainion Pirjolle
Peltolammi-seura järjesti alkuvuonna runokisan seuran 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Vuosi on lopuillaan, joten nyt on aika
paljastaa runokilpailun voittaja. Hän on Vainion Pirjo Peltolamminkadulta.
Taiteellinen Pirjo kertoo saaneensa
idean runosta katsellessaan taaksepäin elettyä elämää. Äsken vielä -niminen voittoruno
kuvaa-, mitä puolen vuosisadan mittainen
aika tarkoittaa ihmisen elämässä.

viksi kaksioiksi ja kolmioiksi.
Tällä hetkellä kohteessa on myynnissä
viitisen asuntoa. Lisäksi tarjolla on sijoitusmahdollisuuksia asuntosijoittajille. Asunto
Oy:n sivuilla kohdetta ja Peltolammin aluetta markkinoidaan rauhallisena ja luonnonläheisenä.

Pirjo Vainio

Runo julkaistiin edellisessä Peltolammilehdessä sivulla 18. Jos lehti on jo mennyt
keräyspisteelle, runon voi lukea myös sähköisessä muodossa PeltsuMultsu.ﬁ/lehdet
-sivulta.
Pirjo sai palkinnoksi mustan Peltolammi-aiheisen kangaskassin.
Runokilpailuun lähetettiin kaikkiaan
kolme runoa.

Pirjo Vainion kynästä syntyi runo ”Äsken
vielä”, jolla hän voitti Peltolammi-kassin.

Peltolammi
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Ilmoitus

Kuka sen teki?
– Dekkaripiiri analysoi
Teksti: Johanna Mäki
Kuva: Tuija Virtanen

Syksyn hämäryys hiipii ylle. On
hiljaista. Koulun aution
käytävän hiljaisuuden rikkoo
vain erään oven takaa kuuluva
puheensorina. Kahvinkeitin
pulputtaa huoneen nurkassa.
On aika keskustella rikoksista…
On nimittäin dekkarilukupiirin
syyskauden avaus Peltolammin
koululla.
Me-talo aloitti lukupiiritoiminnan viime talvena ja ryhmä kokoontui tammikuusta toukokuuhun kerran kuussa. Kesätauon jälkeen
kokoontumiset ovat taas jatkuneet ja lehden painoon mennessä tapaamisia on luvassa ainakin kuluvan vuoden joulukuuhun
asti.
Kesän aikana lukupiiriläiset ovat lukeneet pinon kirjoja, joista alkaa syyskuun
tapaamiskerralla kiihkeä keskustelu. Vaikka
jutuntekijä soluttautui joukkoon avaamatta
ainuttakaan lukulistan teoksista, oli illan
keskustelu silti hauskaa ja kiinnostavaa seurattavaa. Jopa sellaiselle, joka ei usein dekkareita lue.
Tuija Saarinen luotsaa ryhmää rennolla mutta päättäväisellä otteella. Keskustelua herättäviä ja ylläpitäviä kysymyksiä tulee juuri sopivasti ja ryhmäläiset hoitavat loput. Kirjat on valittu yhdessä ja moni on ehdottanut omia suosikkejaan. Hyviä kirjavinkkejä on antanut myös Peltolammin kirjaston kirjastonhoitaja Sari Suomela, joka
huolehtii siitä, että lukulistalla kulloinkin
olevia romaaneja löytyy lähikirjastosta.
Ryhmäläisten on vaikea nimetä lempikirjojaan tai -dekkareitaan, mutta lukupiirissä luetusta rajallisemmasta valikoimasta
osa dekkaripiiriläisistä osaa nimetä omat
suosikkinsa. Sylviaan vetoaa selvästikin perinteinen tarina, sillä hän valitsee parhaimmaksi Agatha Christien Murha Mesopotamiassa. Noora taas pitää Kathy Reichsin
Paholaisen luista, vaikka kirjan yksityiskohtaiset kuvaukset tuntuvatkin olevan monelle muulle lukijalle liikaa. Tuija nostaa ykkössijalle Naisten etsivätoimisto nro 1:n, joka on
osa suosittua kirjasarjaa Mma Ramotswe tutkii. Suomalaisdekkaritkaan eivät jää ilman
kannatusta: Hely pitää lukupiirin kirjoista
parhaimpana Jyrki Heinon Kellaria.
Kahvittelun lomassa on mukava jutella
mieleenpainuvista tai ärsyttävistä päähen-

Lukupiiristä on pönötys kaukana. Tässä piiriläiset hassuttelevat dekkariaiheisella kuvausrekvisiitalla. Takarivissä vasemmalta Johanna, Satu ja Tuija, eturivissä vasemmalta Noora ja
Pia.
kilöistä ja juonenkäänteistä. Parhaaksi asiaksi dekkarikerhossa nostetaan se, että lukupiirin myötä tulee luettua erilaisia teoksia ja
tekijöitä kuin yleensä, ja keskustelun kautta
tulee esille paljon erilaisia näkemyksiä.
Kaikki kommentit otetaan huomioon ja
keskustelu eteneekin lämpimässä henges-

sä. Vain aika taistelee vastaan: puolentoista
tunnin keskustelutuokio kuluu kuin siivillä ja
tuntuu riittävän vain pintaraapaisuun.
Dekkaripiiri vaikuttaa toimivan kuin
hyvin rakennettu jännitystarina: koukuttaa
pohtimaan ja houkuttelee palaamaan myös
takaisin. Kirja kainalossa, tietenkin!

Vielä ehdit mukaan!

Dekkaripiiri kokoontuu Peltolammin Kevään dekkaripiirit:
koululla ti 18.12. klo 17.30–19.00.
tiistaisin 22.1.,19.2., 19.3. ja 23.4.
Kysy joulukuun kirjaa Peltolammin
TERVETULOA MUKAAN!
kirjaston kirjastonhoitajalta.
Peltolammi
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Suo, Herra, toivon
kynttilöiden loistaa
Katselen mielelläni sukuni vanhoja valokuvia. Niillä on oma tarinansa kerrottavana. Sukuni tarina. Kuvista monet kertovat elämästä ennen minua. Sukupolvet ennen
meitä ovat eläneet kokonaisen elämän täällä maan päällä ja päässeet jo maallisen matkansa päähän. Sitä en oikein osaa edes käsittää. Minulla on matka sen sijaan vielä kesken.
Kuolema puhuttelee ja koskettaa meitä
kaikkia. Se viiltää terävästi ja syvästi ja katkaisee vahvimmatkin rakkauden siteet. Kuitenkaan rakkaus ei koskaan katoa. Jumalan
rakkaus luotujaan kohtaan se pysyy, se ei katoa.
Marraskuun alussa pyhäinpäivänä syttyivät lukemattomat kynttilät hautausmailla
osittamaan, että edeltä menneiden sukupolvien ja rakkaidemme muisto elää keskellämme. Kynttilä kertoo meille rukouksesta,
joka nousee sen sytyttäessämme. Palavat
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kynttilät kertovat myös siitä, että Kristus tuli
valoksi kuoleman varjon maahan. Hänen lupaukseensa me tartumme kuoleman ja katoavaisuuden ahdistaessa meitä: Minä olen
ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun,
saa elää, vaikka kuoleekin. (Joh. 11:25)
Kirkkomme uusi Katekismus opettaa
meitä: Jeesus on luvannut, ettei yksikään, joka
uskoo häneen milloinkaan kuole. Ne, jotka
luottavat Jumalaan, elävät iankaikkista elämää jo tässä ajassa. Maallisen elämän aikana
ymmärrämme iankaikkisuuden vain vajavaisesti.
Vuorisaarnassa on Jeesuksen vertaus
suolasta ja valosta maailmassa (Mt. 5:13-16)
ja opetus uskon esikuvista, jotka kaipasivat
taivaallista isänmaata (Hepr. 11:13-16). Molemmat Raamatun tekstit kertovat Jumalan
lapsista, naisista ja miehistä, jotka vaelsivat
täällä maan päällä uskossa ja rakkaudessa.
He ovat meille syvänä todistuksena Jumalan

Teksti: Satu Saarela-Majanen

jatkuvasta vaikutuksesta tässä tuhon ja kärsimyksen maailmassa. Heidän kilvoittelunsa
uskon tiellä on meille esikuvana.
Pyhyys on Jumalan lahja. Jumala on pyhä ja me olemme vajavaisia ja syntisiä. Tällaisina Jumala meitä rakastaa ja on aina rakastanut ja tulee edelleen rakastamaan. Silloin kun omat voimamme loppuvat, epäilemme, masennumme, olemme epätoivoisia ja murheellisia, on hyvä muistaa Jumalan tekoja. Helposti katsomme itseemme
ja puutteisiimme elämämme tiellä, emmekä
katso Kristukseen, joka kulkee rinnallamme
ja vierellämme, Hän on keskellämme ja vie
meitä pimeyden ja vaikeuksien läpi ja ohjaa
meitä surumme polulla: Hyvyyden voiman
uskollinen suoja piirittää meitä, kuinka
käyneekin. Illasta aamuun kanssamme on
Luoja. Häneltä saamme huomispäivänkin.
(VK 600:5)

40

vuotta
sitten
Peltolammilla
Juhlittiin sitä
ennenkin…
70-luvulla
erityisesti
taloyhtiöt
kunnostautuivat
erilaisten kisojen
ja juhlien
järjestämisessä.
Lähivuosia juhlia
on varmasti
tiedoissa myös
monissa taloissa,
kun talot seuran
tavoin täyttävät 50
vuotta.

Ilmoita
pimeästä
katuvalosta
Syksy on saapunut ja illat ovat pimentyneet.
Oletko huomannut kulkureitilläsi pimeän
katuvalon tai kenties nähnyt, että jossakin
on valaisinpylväs vinossa? Vikailmoituksen
voi tehdä Palvelupiste Frenckelliin puhelimella (03) 5656 4400 tai vaihtoehtoisesti
vioista voi ilmoittaa helposti Tampereen
kaupungin verkkosivustolla osoitteessa:
http://katuvaloviat.tampere.ﬁ/eFeedback/

Käenpiian pesässä odottaa
elämäsi kokoinen koti!

Nyt myynnissä
huoneistot:

Peltolammin Palokallion alueelta Asunto Oy Tampereen Käenpiiasta
vapaana ensimmäisen kerroksen omalla terassipihalla sekä toisen
kerroksen tilavalla parvekkeella varustetut huoneistot. Vuosien 2012–2013
välisenä aikana huoneistot on remontoitu kauniiksi kokonaisuuksiksi.
Lisätietoja As Oy Käenpiiasta taloyhtiön omilta nettisivuilta:
https://www.kaenpiika.ﬁ/

D 32, 3h+k
1/3 krs. 67,5 m2
Mh. 43 931,27 €
Vh. 133 000 €
D 33 3h+k
2/3 krs. 67,0 m2
Mh. 40 591,04 €
Vh. 129 000 €

Ketunleivänkatu 4, 33840 Tampere
D 34 3h+k
2/3 krs. 67,5 m2
Mh. 38 431,27 €
Vh. 127 500 €
Energialuokka
C2018.
Lisätiedot ja esittelyt:
Minna Hyvärinen
044 768 8115
minna.hyvarinen@spkoti.ﬁ

Mira Uotla
040 724 4335
mira.uotila@spkoti.ﬁ
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Kaikki hyvä
Peltsulta!
Peltolammi
Hinnat voimassa 5.11.–26.12.2018 (ellei toisin mainita)
LUUMUTÄHTITORTTU
51g (11,57€/kg)

To Go! KAHVI
Kulta Katriina
Take away
-kahvi (1,75 dl)

SANGRE
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-VIINIT
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7
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4
49
2
59

Fazer

kuppi

Omast a uunis
ta
Fazer
J O U LU L I M P P U

plo

2

5,5% 75 cl (10,52 €/l)

Snellman

KARJALANPAISTI

rs

500 g (10 €/kg)

Saarioinen

ROSOLLI

375g (7,97/kg

300 g (8,30 €/kg)

Uudistuneesta PicaDelisalaattibaarista annos

14

90
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99

KAKKU

400 g

Take AwayKAHVI

)

1
00
1

39
Joulukauden avajaiset
UUudesta
P
udesta uudistuneesta
tarjo
uksia kaud5.12.
uudistuneesta
en
keskiviikkona
he
de
lm
istä ja
PicaDelivisalaattibaarista
hannekglögille!
Tervetuloa
sista!

Osallistu kaupalla
Joulupuu-keräykseen
11.11.-13.12.2018
Anna lahja vähävara
isten
perheiden lapsille ja
nuorille,
jotka muuten jäisivä
t ilman
omaa pakettia.

Peltolamminkatu 10, 33840 TAMPERE
Palvelemme: ark 7–22, la 8–22, su 10–22
Lisätietoa
www.joulupuutampere.ﬁ

Järjestäjänä Tammer
kosken
Nuorkauppakamari.
Suojelijana
Särkänniemen Eläm
yspuisto.

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

