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Lämmin koti käy 
uudella Teboilin rikittömällä
Teboilin uudet rikittömät polttoöljyt ovat nyt korvanneet aiemmat tuotteet. Uutuudet pitävät 
huolen, että kotisi lämpenee entistäkin puhtaammin. Rikitön polttoöljy sopii taloosi ihan 
sellaisenaan, lämmitysjärjestelmään ei tarvita mitään muutoksia.  Valitse Teboil Motor/Lämmitys 
kevytpolttoöljy tai Teboil Motor/Lämmitys Activ kevytpolttoöljy, joka palamista parantavan 
katalyytin ansiosta palaa vieläkin tarkemmin ja nokeaa vähemmän. Nauti puhtaammasta 
lämmöstä ja tee öljytilauksesi jo tänään!

Tilaa numerosta 0800 183 300 (0800 183 20 på svenska) 
tai osoitteesta www.teboil.fi/tilaus
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Mullat
Kuorikkeet ja koristekatteet
Asennus-, turva- ja leikkihiekat
Seulanpääkivet
Kivituhkat
Somerot
Sepelit

suursäkissä

75 €alk.

   multa,
kivituhka

   500 l sursäkki

kotiinkuljetettuna

1000 l suursäkissä alk. 95 €

+Tampereen omakotiyhdistysten jäsenille

 500 kg:n hiekoitussepeli

tilaukset puhelimella, sähköpostilla
tai noutomyynnistämme lauantaisin
mainitse OK-yhdistyksen jäsenyys.

 65€
kotiinkuljetettuna
     (norm. 80 €)

kätevä suljettava suursäkki

Huom! Nyt on viimeiset hetket hankkia talven 
hiekoitussepelit! noutomyyntimme on avoinna
lokakuun loppuun asti lauantaisin klo 10 - 14.

tarjous voimassa 28.10.2015 asti tai niin kauan kuin säkkejä riittää.

alk.
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Ei armoa talollisillekaan maamme taloustalkoissa. Tietenkin talkoot ovat yleensä vapaaehtoi-
sia osallistumisia, mutta nyt ei kysellä, kun pää on tullut vetäjän käteen eli sieltä otetaan mistä 
vähänkin voidaan saada ilman suurempia riitoja. Milloinkahan talolliset ovat viimeksi räyhäk-
käästi riidelleet asioidensa puolesta? Kuitenkin ensi vuoden 2016 budjettiin on tulossa joitain 
muutoksia talollisia koskien. 

Uusien pientalojen hinnat ovat hieman laskusuunnassa, mutta uusien talollisten tulee kuitenkin 
huomioida asuntolainojen korkovähennysten muutos 65%sta 55%. Tämän vaikutus on 100000 
euron lainassa (korko 1,5%) n. 45 euroa vuodessa.

Tietenkin vastaisuudessa ollaan menossa korkovähennyksen kokonaan poistamiseen!!!

puheenjohtajan

Talollisetkin 
hallituksen 
talkoisiin!!     

 palsta palsta
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 Lämmitysöljyä käyttävä talollinen on saanut nauttia halvasta öljystä, mutta nyt tähänkin 
saadaan korjausta, kun vuoden vaihteessa saadaan veronkorotus öljyyn. Sen vaikutus on keskim. 
75 euroa/v.

Samalla korjataan kaukolämpöön kuuluvien kiinteistöjen verotusta n. 25 eurolla vuodessa.
Tulevaisuudessa varmaankin maalämpö-, tuulivoima- ja aurinkolämmitysjärjestelmätkin joutu-
nevat verotuksen piiriin vaikkakin ainakin maalämpölaitteisto vaatii sähköä ja siten sen kautta 
joudutaan maksamaan sähköveroakin.

Tampereen Vesi on alustavasti ilmoittanut vesiensä perusmaksun nostamisesta verkostojen 
ylläpitämiseksi ja kustannuksiin vedoten. Nostettiinhan tämän vuoden 2015 alussa kyseistä 
perusmaksua 10%. Kun talollinen elää tarkasti vesiensä kanssa, niin näin se palkitaan!

Energiatodistuksen eri energiamuotojen kertoimien korjaus jäi varmaankin hallituksen sivurai-
teelle nyt kun on tärkeimpiäkin asioita tapeetilla. Kuitenkin kansanedustajat Carl Haglund (rkp) 
ja Anders Adlercreutz (rkp) ovat tehneet 19.8.2015 kirjallisen kysymyksen energiatodistusasiasta. 
Vastauksia ja toimenpiteitä odotellaan!

Kuten talolliset ovat huomanneet niin osassa myytäviä pientaloja ei ole energiatodistusta 
mainittu. Tämä ehkä todistaa, ettei myyjät pidä todistusta oikeudenmukaisena vaan tunnollise-
na talollisena pystyy ilmoittamaan kaikki energia ym. kiinteistön kulutukset useankin vuoden 
ajalta. Samalla pystyy ilmoittamaan millainen perhe on asunut kiinteistössä. Uusissa viimeisen 
kymmenen vuoden aikana valmistuneissa kiinteistöissä todistus on tehty jo rakennusvaiheen 
aikana, joten niissä todistus on kunnossa. 

Muistakaa edustajiston syyskokous tiistaina 24.11.2015 TSOP. Kokouksessa valitaan 3 uutta 
hallituksen varsinaista  ja 3 varajäsentä. Nyt aktiivit yhdistysaktiivit liikkeelle, jotta saadaan uusia 
tuulia hallitukseen! Löytyisikö joukosta hallitukseen myös henkilö talous- ja rahastonhoitajaksi? 

Nämä luritukset tällä kertaa  ja toivotan hyvää syksyn jatkoa sekä pihapiirien talvikunnos-
tukseen panoksia!  

   Pj Simo Ylisiurunen 
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Tampereen Omakotiyhdistysten 
Keskusjärjestö ry:n edustajiston 

SYYSKOKOUS 
Tiistaina  24.11.2015

Tampereen Seudun Osuuspankin
(TSOP) toimipaikkaravintolassa

os. Pellavatehtaankatu 21 C ,  5. kerros.

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.30 ja varsinainen kokous n. klo 18.30.
Käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat henkilövalintoineen.
Alkuesittelyssä TSOP edustajan puheenvuoro ja Pirkanmaan Energiakartoitus Oy:n 
Markku Peltola esitelmöi omakotiasuntojen energiatehokkuuden parantamiskeinoista. 
Kokouspaikan ja kahvitarjoilun tarjoaa  TSOP- Tampere.

Hallitus 

RASKAANKALUSTON
VARAOSAT JA
TARVIKKEET

TAMPERE • SEINÄJOKI

Keskuojankatu 18, 33900 TAMPERE, puh (03) 3140 3140
Puurtajantie 19, 60510 HYLLYKALLIO puh (06) 4293 100

www.tavo.fi
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Luottamus-
miehen 
penkiltä

 palsta palstaluottamusmiehen

Syksyn sään ennustaminen ei varmaan on-
nistuisi sammakkomieheltäkään.  Jotenkin voisi 
olettaa, että vuotuinen sademäärä on jo saavu-
tettu, mutta eipä tiedä. Vanha kunnon mete-
orologi Piippu Salmensuu totesi kesällä, että 
Suomen ilmanalan suunta on leudot talvet ja 
sateiset kesät. Voisi toivoa parempaakin!

Budjetin valmistelua
Näissä olosuhteissa on valmisteltu myös 

kaupungin ensi vuoden budjettia.  Ennak-
kotieto kertoo, ettei veronkorotuksia tulisi. 
Toivottavasti näin käy. Kiinteistöverosta olen 
viestittänyt, ettei sen kertymä saa kasvaa. Tätä 
voi perustella Aamulehdessä olleella uutisella, 
jonka mukaan asumiskustannukset ovat per-
heen suurin menoerä. Asumiskustannuksia 
pitää kaikin keinoin vähentää, jotta talouksilla 
jää rahaa investointeihin. Siksi kiinteistöveroon 
pitää suhtautua kriittisesti.

Yhdyskuntalautakunnan osalta sain sovittua 
tarkastelun, jossa selvitetään vielä ilman talvi-

hoitoa olevat jalankulku- ja pyörätiet. Muuta-
man esityksen sain jo keväällä omakotiyhdis-
tyksiltä. Jos tällaisten pyöräteiden määrä ei ole 
iso, ne voidaan sisällyttää ensi vuoden talous-
arvioon. Lisäksi selvitetään onko katuvalaistuk-
sen osalta puutteellisia kohtia. Usein myös nä-
mä kohteet ovat jalankulkuteitä ja usein myös 
katuosuuksien välisiä lyhyitä pätkiä. Kuitenkin 
tällaisten kohtien valaistus on yleisen turvalli-
suuden kannalta tärkeää.

Lähitoreja ja lääkäripalveluiden 
muutoksia

Lähitoreista on tulossa tärkeä palvelupiste 
ikäihmisille. Apulaispormestari Mikko Aal-

Kesä tuli ja meni, vaikka kesän tu-
loon oli jo välillä mennyt uskokin. 
Marjasadot olivat mahtavia ja pienen 
aikaa myös kantarelleja löytyi run-
saasti.
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tonen täsmensi minulle Lähitorin toimintaa. 
Siellä tarjotaan palveluja lähiympäristön ikäih-
misille. Lisäksi Lähitorista on tulossa alueen 
kohtaamispaikka jonne voi tulla tapaamaan 
tuttuja, lukemaan lehtiä. Siellä voi myös syö-
dä. Lähitorilla henkilökunta on valmennettu 
antamaan neuvoja ikäihmisten arjen asioihin.

Lääkäripalveluluissa on tulossa muutoksia. 
Omalääkärijärjestelmän purku harmittaa mo-
nella alueella.  Tähän Mikko Aaltonen totesi, 
että kyllä ne vanhat tutut lääkärit jäävät edelleen 
kaupungin palvelukseen.  Uudessa mallissa voi 
listautua tämän vanhan lääkärin potilaaksi. Sa-
moin on ollut puhetta ottaa Tampereelle käyt-
töön Espoon malli, jossa lääkärille annetaan 
aina aika. Järjestelmä vähentää merkittävästi 
potilaalle ikävää odottelua terveysasemalla. 
Samoin Espoossa on tarkennettu työjakoa 
terveydenhoitajan ja lääkärin välillä. Minusta 
Espoon malli olisi hyvä ottaa käyttöön myös 
Tampereella.

Omakotitonttien kysyntä laimeaa
Omakotitonttien kysyntä on ollut tänä vuon-

na laimeaa. Tästä ei pidä vetää liian nopeita 
johtopäätöksiä asumisen kiinnostuksen muu-
toksiin. Nyt nuoret ovat varovaisia tekemään 
suuria investointeja. Parhaillaan on myynnissä 
tai vuokrattavissa noin 130 tonttia Tampereella. 
Uutena mallina on kiinteällä hinnalla myytä-
vät tontit joita voivat hakea kaikki tampere-
laiset ilman mitään tulorajoja tai vaatimuksia 
perhekoosta. Myös näissä suhdanteissa tontin 
hankkimista kannattaa pohtia.  Koska rakenta-
misaikaa tontin saannista on kolme vuotta, voi 
suunnittelun tehdä huolella.

Olen luvannut tarkentaa tontinvuokran 
määräytymisen perusteita. Teen seuraavaan 
lehteen tarkemman jutun asiasta. Yleissääntö 
on, että tontin vuokra on 4 % lasketusta pää-
oma-arvosta. Pääoma-arvon muodostuminen 
koostuu tekijöistä, kuten tontin sijainti ja koko 

rakennusoikeus. Lisäksi voi tulla joitakin muita 
tekijöitä, kuten erittäin poikkeava sijainti. Val-
tuuston maapoliittisten linjausten perusteella 
vuokratontteja ei ainakaan nyt myydä. 

Ratikkaa ja palvelubusseja ja mui-
ta liikuntatavoitteita

Ratikan suhteen olen ollut kriittinen. Rati-
kassa olen huolissani varsinkin omakotialu-
eiden bussiliikenteestä. Ratikka voi olla hyvä 
ratkaisu aivan reitin varressa asuville. Nyt ra-
tikkajärjestelmää ollaan kehittämässä kuiten-
kin sellaiseksi, että bussiliikenteestä tulee vain 
ratikkaa syöttävä liikennemuoto. Esimerkiksi 
idästä keskustaan tullessa pitää bussi vaihtaa 
jossain vaiheessa ratikkaan. On jopa esitetty 
sellaista mallia, ettei Itsenäisyydenkadulla ei-
kä Hämeenkadulla olisi bussiliikennettä ollen-
kaan. Onneksi palautimme yleissuunnitelman 
uuteen valmisteluun. Ikäihmisille liikenteessä 
on positiivisista, sillä palveluliikennettä ollaan 
kehittämässä.

Tampere on jatkuvasti pysynyt mielikuvissa 
maan parhaana kaupunkina. Tottahan on, että 
Tampereella on mukava asua.  Hyvää mieli-
kuvaa ja hyvää mieltä edistävät asiat ovat tar-
peellisia tamperelaisille ja luovat hyvää imagoa 
kaupungista. Eräs tällainen on pian käynnisty-
vä liikunnan edistämishanke, johon pyritään 
saamaan mukaan myös eri alueiden järjestöjä. 
Tässä voi olla hyvä aktiviteetti monelle yhdis-
tykselle. Toivottavasti myös omakotiyhdistykset 
voivat olla edistämässä hyviä liikuntatavoitteita.

Nyt siis kaikki valmistautumaan liikunta-
haasteeseen. Usein syksy on parasta liikunta-
aikaa. Voi tehdä omakotitalossa arkiliikuntaa, 
nauttia sieniretkistä ja vaikkapa kävellä tai höl-
kätä metsäpolkuja.

Terveisin Matti Höyssä 
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Öljypolttimet sekä tarvikkeet•	
Kaasupolttimet sekä tarvikkeet•	
Lämmityskattilat sekä kattilahuonevarusteet •	
Lämmönsäätöjärjestelmät•	
Kevytöljysäiliöt•	
Patteriventtiilit sekä termostaatit•	
Ilma-Vesi lämpöpumput•	

24 h VIKAPÄIVYSTYS

MYYNTI, ASENNUS SEKÄ HUOLTO:

Puh. 0400 429 971, TAMPERE
 WWW.POLTINTEKNIIKKA.FI
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Asianajaja, oik.lis. Tarmo Lahtinen 
vastaa Omakoti-Viestin lukijoiden 
kysymyksiin, jotka koskevat mm. 
kiinteistöjuridiikan ajankohtaisia 
asioita. Kiinnostavat aiheet tai 
selvitettävät tapahtumat tulisi 
esittää Lahtiselle hyvissä ajoin 
ennen seuraavan lehden 
ilmestymistä. Luonnollisesti 
juristimme antaa alan neuvoja 
maksuitta yhdistyksen jäsenille 
ja tarvittaessa hoitaa niitä 
pidemmällekin kohtuu hintaan.

Yhteystiedot: 
puh. (03) 212 8909, 
040 5477874, 
asianajolahtinen@elisanet.fi

Ilma- vesilämpöpumpun 
hankinnasta

 palsta palstaLakimiehen

A oli ostanut internet -verkkokaupasta ilmavesilämpöpumpun ja 
siihen liittyvän energiavarajaan lämminveteen 4912 euron kauppa-
hinnalla (vuosi 2009).

Myyjän tuote-esitteen mukaan laite sopi pää-
lämmönlähteeksi mm. vesikiertoisiin öljy- ja 
suorasähkörakennuksiin, ja sillä voitiin läm-
mittää myös talon käyttövesi. Laitteen ilmoitet-
tiin olevan vähintään yhtä tehokas kuin parhaat  
maalämpöjärjestelmät ja toimivan tehokkaasti 
lukuun ottamatta kaikkein kylmimpiä yli -20 
asteen pakkasia, jolloin järjestelmään saatava 

lämpövastus huolehti lämmittämisestä.
Tehokkaimmillaan laitteen kerrottiin olevan 

-15 asteen ja sitä korkeammissa lämpötiloissa. 
Esitteeseen sisältyneessä taulukossa  lämpö-
pumpun lämmitystehoksi ilmoitetiin 1300-
5500 wattia ja veden lämpötilaksi 33-65 astetta. 
Laitteen lämmitysalan on vesikiertoisella  lat-
tialämmityksellä ( tuli A:n taloon) varustetun 
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rakennuksen osalta oli ilmoitettu ulottuvan 
200 m2 asti. Laite antaisi 1 kW:n teholla kes-
kimäärin 3 kW lämpötehoa, lukuun ottamatta 
kaikkein kylmimpiä -20 asteen pakkasia, jolloin 
laitteen lisäsähkövastusta tarvittaisiin.

Ennen tilauksen tekemistä A oli sähköpostit-
se ilmoittanut myyjän edustajalle tiedot omako-
titalonsa pinta-alasta (120 m2) ja siihen asen-
teilla olevasta lättialämmityksestä. Osapuolet 
olivat käyneet myös tarkentavaa sähköpostin-
vaihtoa käyttöveden tarpeesta A:n perheessä. A 
oli mm. harkinnut käyttöveden riittävyyttä ja 
siihen myyjän tarjoamaa suurempaa energiava-
rajaa, minkä hän myyjältä hankkikin.

Laitteisto ei talvella 2011-12 toiminut sillä 
tavalla kuin myyjä oli luvannut.

A katsoi, että hänelle oli myyty muuta, kuin 
kuin mitä oli kaupan yhteydessä katsottava so-
vitun.  A vaati kaupan purkua, eli kauppahin-
nan palautusta ja myyjää maksamaan hänelle 
vahingonkorvausta laitteiston purkamisesta ja 
lisälämmityskuluista noin 1000 euroa.

Korkeimpaan oikeuteen asia ehti vasta pa-
rin vuoden päästä riidan alkamisesta. Korkein 
oikeus antoi ratkaisunsa 27.3.2015 (diaarinro 
S2013/409).

Vaatimuksessaan A selvitti, että ilma-ve-
sipumppu ei tuottanut ilman sähkövastuk-
sen tuottamaa lisätehoa  riittävästi lämpöä 
kaikissa niissä olosuhteissa, joissa sen olisi 
laitteen tuote-esitteen mukaan tullut toimia  
tehokkaasti ilman  sähkövastustakin. Lämmi-
tysjärjestelmä ei vastannut ominaisuuksiltaan 
tuote-esitteessä ilmoitettuja tietoja. Se ei ollut 
sellainen laitteisto, kuin mistä kaupassa sovit-
tiin. Laitteessa oli kuluttajasuojalain mukai-
nen virhe, minkä vuoksi kaupan purkuun oli 
A mukaan mahdollisuus (kuluttajasuojalain 
5. luvun 12, 13 ja 19 §). Kuluttaja-suojalaki 
käsittelee riitoja, jotka syntyvät elinkeinon-
harjoittajan/kauppiaan ja yksityisen kulut-
tajan välillä.

Korkein oikeus punnitsi tarkaan, mitä tietoja 
myyjäpuolelta oli annettu laitteistosta. Myyn-
tiesitteessä oli sanallisia kuvauksia siitä, minkä-
laiseen taloon laitteisto sopii. Lisäksi esitteessä 
oli erilaisia numeerisia arvoja lämpotiloista, 
talon lattiapinta-alasta jne. Esite ei sisältänyt 
mitään varaumia tai mainintaa siitä, että ilmoi-
tetut tiedot ovat vain suuntaa-antavia.

Päätösteksteistä selviää, että ennen oikeus-
prosessia kantajan (A) olisi ehkä kannattanut 
hankkia tarkempia mittaustuloksia (ehkä eri 
konsultti) siitä, miten ilma-vesipumppu läm-
mittää taloa ja käyttövettä erilaisissa ulkoläm-
pötiloissa. Oikeudessa kuitenkin katsottiin, että 
A:n antama oma selvitys, jota tuki hänen talore-
monttia tehneen kirvesmiehensä kertomukset, 
oli riittävää ratkaisun tekemiseksi. Huomion 
arvoista oli myös se, että myyjäyhtiö ei esittänyt 
laitteiden tehoarvoista, mitään muuta mitta-
usselvitystä tai vastaavaa omaa tutkimustietoa 
laitteesta, kuin mitä esitteeseen oli kirjoitettu. 
Kun tutkin riitelyn yksityiskohtia, niin omi-
tuiselta vaikutti se, että myyjätaho ei liittänyt 
kaupan ehtoihin millään tavalla sitä, millaiset 
eristykset talossa oli. Sehän voi olla kuin hara-
kan pesä tai parhailla vuorauksilla tehty uusi 
talo. Näillä seikoilla tuntuisi olevan merkitystä 
lämmityslaitteistön riittävyyttä ajatellen.

Oikeudenkäynnissä selvitetyksi katsottiin 
mm. se, että ulkolämmön laskettua vasta 0 
asteeseen laitteisto ei lämmittänyt vettä edes 
33 asteeseen. Riittävään veden lämpötilaan oli 
noissa ulkolämpötiloissa päästy vain käyttä-
mällä sähkövastusta. Oikeudenkäynnin aikana 
ilmeni mielenkiintoinen aihetodiste. Lämpö-
pumpun myyjä oli muuttanut esitettään A:n 
tekemän kaupan jälkeen siten, että se ilmoitti 
laitteen tehon riittävän lattialämmitteisissä ta-
loissa 200 m2 asemasta vain 125m2 neliömetrin 
lämmittämiseen. Lisäksi uudessa myyntiesit-
teessä laitteen lämmitysalan ilmoitettiin olevan 
vain ohjeellinen.
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Korkein oikeus päätyi johtopäätökseen, että 
lämmitysjärjestelmä ei ole olennaisilta osiltaan 
vastannut niitä tietoja, joita myyjä on ennen 
kaupantekoa antanut. Laitteissa on ollut ku-
luttajasuojalain 5 luvun 13 §:ssä tarkoitettu 
virhe. Kaupan kohteessa oli vaikutuksiltaan 
olennainen virhe, minkä vuoksi A:lla oli oikeus 
kaupan purkuun. Lisäksi A sai korvausta lait-
teistön purkukustannuksista ja ylimääräisistä 
lämmityskustannuksistaan. Myyjä oli ilmoitta-
nut, että se ei tule osallistumaan mahdollisesti 
harkittaviin järjestelmän muutostöihin kuten 
esim. sen tehon nostamiseen lisälaitteilla myy-
jän kustannuksella. Myyjä ei siis halunnut osal-
listua kaupankohteen virheen oikaisuun, mikä 
mahdollisuus sillä yleisesti on.

Opetus tämänkaltaisesta riidasta on varmasti 
se, että kun omakotitaloonkin harkitaan uusia 
laajempia remontteja tai laitehankintoja, talon 
omistajan tulee olla tarkka siitä, mitä todella 
hankintasopimuksen mukaan on saamassa ja 
miten se kirjoitetaan sopimukseen. Jos riita 
tulee, paperin tekstiä luetaan suurennuslasin 
kanssa. Kyllä tarkentavilla puheillakin voi olla 
merkitystä, mutta niitä pitää silloin olla kuu-
lemassa vähintäinkin jäävi sivullinen henkilö, 
joka vielä mieluummin on ymmärtänyt, mitä 
ja mistä on puhuttu.

Tampere 26.8.2015.
Tarmo Lahtinen 
Asianajaja, oik.lis., Tampere 
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Tesomankatu 4  ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

Pientaloille nyt energiatodistus hintaan

2,75 % 
Hinnat sisältävät alv 24 %

Todistuksemme hinta on vähennys-
kelpoinen välityspalkkiostamme, joka 

muuten on vain

250 € 

puh. 03 3424 900 | toimisto@makelalkv.fi
Härkitie 12 A, 37100 Nokia

sähköposti: viemarisaneeraus@elasticpipe.fi

Nykyaikainen, saumaton viemärisaneeraus. 
Rakenteita rikkomatta. 
Asumismukavuudesta tinkimättä. 
Jo yli 90 omakotitalon kokemus Pirkanmaalla!

Hannu Koskinen 0400 447 201
Juha Virtanen 040 567 3847

PUTKIREMONTIN AIKA? Asiakaspalautetta www.elasticpipe.fi

Nykyaikaista viemärisaneerausta
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Sami Honkiniemi       Puh. 0400 - 292 917

n	 ÖLJY- JA KAASU-
 LÄMMITYSLAITTEET

n	 ÖLJYSÄILIÖ-
 ASENNUKSET

n	 KATTILAHUONE-
 SANEERAUKSET

n	 MYYNTI, ASENNUS 
 JA HUOLTO

Ota yhteyttä ammattilaiseen!

ÖLJY- JA KAASULÄMMITYS
S. HONKINIEMI
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talotekniikan palsta palsta
Mikään ei ole ikuista - 
ilmalämpöpumppukaan

Uuden laitteen asennus käytössä. 
Suurin työ oli uuden putkituksen te-
kemisessä.

Teksti: Börje Hagner LVI-DI

Hankin kahdeksan vuotta sitten vapaa-ajan 
taloomme ilmalämpöpumpun (ILP). Paperien 
mukaan se näytti mitä parhaimmalta ja oli hil-
jainen. Ensimmäisenä talvena huomasin, että 
ILP hyytyi totaalisesti jo -15 asteen pakkasella ja 
huurteensulatustoiminta ei perustu tarpeeseen, 
vaan jäykästi kelloon eli harakoille pumpataan 
lämpöä. Lämpötilan säätötarkkuus oli vähän 
sinne päin ja sisäyksikön puhallustehossa oli 
jotain outoa: täysi nopeus ei kytkeytynyt päälle, 
vaikka tarvetta oli.

Välillä laitteen myyjän toimesta käytiin 
vaihtamassa piirikortti, mutta pääpuutteet 
säilyivät. Myyjältä tuli postiakin: kokonainen 
A4 oli täynnä kyseiselle laitteelle ilmaantu-
neita tyypillisiä ongelmia - kaikkia ei onneksi 
omassa tapauksessani. Pyydettiin ottamaan 
yhteys maahantuojaan, jos vikoja on. En otta-
nut, koska havaitsemani puutteet olivat laitteen 
ominaisuuksia, ei vikoja.

Viime kevättalvena aloin kiinnittää huomio-
ta ulkoyksikön ääneen. Se oli kasvanut ja alkoi 
olla selvästi ainakin kesällä naapureita häiritse-
vä, jos käyttäisin laitetta jäähdyttämiseen. Ke-
sähelteellä ihmiset pitävät ikkunaa auki. Ääni 
viittasi kompressorin laakerivaurioon, mikä on 
ylikuumenemisen kautta myös vaarallista. Pää-
tin elokuussa uusia koko laitteen. Nyt myytävät 
ovat jo alun perin tehty lämmityskäyttöön, eli 
eivät ole viilennyslaitteista lämpöpumpuiksi 
vimpuloituja, kuten vanhimmat. Myös kom-
pressorit ja koko elektroniikka on kehittyneem-

piä, mikä näkyy parempana lämmöntuottona 
läpi talven.  Ylläpitolämpötilaksi voidaan aset-
taa 10 astetta, vanhassa 16.  Tällä kertaa otin yh-
teyden toimittajaan, jolla on kokemusta ja hyvä 
maine. Honkoliini esitti muutaman laitevaih-
toehdon. Valinnan tein teknisten ominaisuuk-
sien mukaan, en litteän muodon tai etulevyn 
peilimäisyyden tms. perusteella. Mitsubihista 
oli tyttärelläni ja muutamalla tuttavalla hyvät 
kokemukset. Kotonani IVT on toiminut moit-
teetta ja kavereilla Fujitsu ja Toshiba.

Laitteen asennus saatiin ajoitettua muka-
vasti ennen lämmityskauden alkua. Vanhasta 
asennuksesta voitiin hyödyntää sähkösyöttö, 
putkikourut ja kannatukset. Asennus vei muu-
taman tunnin.
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SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

KESKITTÄJÄLLE 
SELKEITÄ ETUJA 
JA HUOLETONTA 
TALOUDEN- 
HALLINTAA 
op.fi/keskita 

Jasperintie 273 · Pirkkala
laaturemontti.fi

VINKKI SÄÄSTÖKUURIIN,  
SOITA KATTOLUURIIN:
Puh. 03 3398 6722
Korjauta kattosi hyvän sään aikana. 

•  Kostunut välikatto voi käydä kalliiksi.
•  Vaihda varttikatto ennen vuoden- 

vaihdetta – purkutyö kallistuu!
•  Katto jopa 2 päivässä!
•  Kysy meiltä rahoituksesta.

Paikalliset 
pojat! 
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Koululaisten kesätyöllistyminen on nykyi-
sin työn takana.  Toista oli ennen, jolloin isoisä 
hääri plankkaripoikana ja lapsiakin kaitsivat 
alaikäiset ilman alan tutkintoja.  Hautausmaata-
kaan ei pääse rapsuttamaan enää alle 18-vuotias 
ja markettien kärrypojilta vei työt kärryihin 
laitettu takuuraha-automaatti.  Yläasteikäisiä 
otetaan töihin lähinnä mainoksia jakamaan 
ja se on melko rankkaa puuhaa lajitteluineen 
pienen tienestin edestä.  Ei mainoksia! Mistä 
tulevaisuutemme toivot saavat ensikosketuksen 
työn tekoon ja omaan taloudenpitoon?

Ahkeruus palkitaan
16-vuotias Juho Urhemaa Koivistonkylästä 

on toimeliaana poikana  jakanut lehtiä.  Leh-
tiä hän on myös haravoinut kotipihallaan ja 
tottunut osallistumaan perheen pihatöihin.  
Ysiluokan keväällä etsiessään kesätöitä, Juho 
löysi Tampereen kaupungin sivuilta nuorisotoi-
men ilmoituksen:  Duunaa oma kesätyöpaik-
ka!  Tampereen 4H-Yhdistys tarjoaa 13 – 28 
vuotiaille jäsenilleen mahdollisuutta perustaa 
oma 4H-Yritys.   

”Juho oli alusta asti ahkera”,  4H-yhdistyksen 
toiminnanohjaaja Mirja Toropainen kertoo.  Ju-
ho aloitti tekemällä perustamastaan Piha-apuri 
yrityksestä nettisivut ja esitteen, joita oli jaka-
nut satoihin taloihin ja ilmoitustauluille.  ”En 
olisi siltikään uskonut, miten paljon työkeik-
koja alkoi tulla”,  Juho Urhemaa hämmästelee.  
Nuorimies on ajanut mopollaan leikkaamaan 
nurmikoita, hoitamaan istutuksia ja maalaa-
maan aitoja.  ”Työhaalarit kulkevat mukavas-
ti mopon mukana, mutta leikkurit ja muut 
työkalut ovat asiakkaan.”   Juho tarjoaa myös 
mattojen pesua ja niiden kuljettamisessa ovat 
vanhemmat tuiki tärkeitä apulaisia.  ”Meillä on 
kotona painepesuri ja sillä saa matot puhtaiksi.” 

Mirja Toropainen kertoo, että Juhosta on 

Nuorille töitä ja 
yritystoimintaan 
tutustumista

Haravanvarressa nuori yrittäjä Juho Urhe-
maa ja Tampereen 4H-yhdistyksen toimin-
nanohjaaja Mirja Toropainen.  4H tukee 
ja ohjaa, mutta nuoret yrittäjät hoitavat 
työnsä itsenäisesti.  
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tullut hyvää palautetta asiakkailta.  ”Varsinkin 
vanhemmat omakotiasujat tykkäävät siitä, ettei 
nuori yrittäjä pidä kiirettä, vaan aikaa on myös 
jutusteluun.”

4H-yritys on osa mielenkiintoista  
harrastustoimintaa

”4H-Yritys on harrastus”,  muistuttaa toimin-
nanohjaaja.  ”Siinä pääsee toteuttamaan ideoi-
taan ja ansaitsemaan rahaa vaikkapa omaa mo-
poa, läppäriä tai matkaa varten. 4H-yritys on 
myös oiva kesätyö! ” Yhdistyksen nettisivulta 
selviää, että perustaakseen 4H-yrityksen, pitää 
ensin liittyä paikallisen yhdistyksen jäseneksi.  
Yhdistykseltä saa neuvontaa yrittämisen kai-
kissa vaiheissa. Tukena on myös henkilökoh-
tainen yritysohjaaja.  4H-yrityksen voi perustaa 
joko yksin tai kavereiden kanssa. Parhaiten se 
onnistuu yrityskurssilla, joita 4H-yhdistykset 
järjestävät.  Yrityksen myynti voi olla 50€-6000€ 
/ vuosi.  

”Vertaistuki on tässäkin tärkeää,  nuorille 
yrittäjille järjestään tapaamisia, joissa voivat 
keskenään jakaa kokemuksia ja ideoita”,  Mirja 
Toropainen toteaa.  

Tampereelta löytyy useita nuorten perusta-
mia 4H-yrityksiä.  Kaikki eivät pelkästään tee 
pihatöitä, vaan joku yrityksistä on erikoistu-

nut mm. valokuvaukseen ja toinen tietokoneen 
käyttöön liittyviin palveluihin.  Yhteistä yrityk-
sille on, että  tekijät ovat nuoria ja hinnat koh-
tuullisia.    4H-yrittäjä ei tarvitse Y-tunnusta, 
mikäli tekee töitä vain kotitalouksille.  Y-tunnus 
on kuitenkin edellytys sille, että asiakas saa 
kotitalousvähennyksen työkustannuksista.  Y-
tunnuksen omaava 4H-yrittäjä voi myös tehdä 
töitä yrittäjille.  Haastattelemani  Juho Urhemaa 
on yritykselleen hankkinut Y-tunnuksen juuri 
näistä syistä.  

Juhon Piha-apurin ja muiden 4H-Yritysten 
tiedot löytyvät  Tampereen 4H-yhdistyksen 
nettisivuilta osoitteesta:  www.tampere.4h.fi  

4H-toiminta on muutakin kuin nuorta yrit-
tämistä.  Lapsille ja nuorille on kerhoja ja ta-
pahtumia, aina kansainvälisiin leireihin asti.   
Tampereen yhdistyksestä voi tilata hoitokurssit 
käyneen dogsitterin eli koira- tai muun lem-
mikkieläimen hoitajan.  Näistä kaikista voit 
lukea 4H:n nettisivuilta. 

No, tienasiko Juho kesäduunissaan?  Kalevan 
lukion 1-luokkalainen vastaa leveän hymyn ke-
ra.  ”Tosi hyvin!”

Nyt ahkeroidaan koulussa, mutta Juho on 
valmis talven tullen tarttumaan myös lumila-
pioon.  Vielä ei 6000 euron maksimi ole tullut 
täyteen. 

Kuva ja teksti: 
Raisa-Tiina Lahtinen

- Olet 13-28-vuotias
- Olet 4H-jäsen
- Teet kirjallisen sopimuksen yritysohjaajan kanssa
- Teet kirjallisen suunnitelman yrityksestäsi 4H-Yritys -oppaaseen
- Teet perustamisilmoituksen 4H-yhdistykseen
- Yrityksesi myynti on 50 € - 6 000 € / vuosi
- Toiminta on hyvän maun mukaista
- Teet toimintakertomuksen ja talousraportin 
   yrityksesi toiminnasta 4H-yhdistykselle

4H-Yritys simpukankuoressa:
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Energiatehokkuutta auringosta

Energiatehokkuutta omakotiasumiseen
ENERGIA-ILTA 

27.10. klo 18.00
Linnainmaan koululla, os. Linnainmaankatu 12 

Järjestää Linnainmaan Oky
Tervetuloa!

”Aurinkosähköstä saatava 100% uusiutuva 
energia on kestävää ja kannattavaa”,  selvittää To-
mi Metsäranta e-buildings Finland Oy:stä.  ”Li-
säksi kannattaa muistaa, että sen kotimaisuusaste 
on korkea.”  Valkeakoskelaisen yrityksen perustaja 
jatkaa:  ”Aurinkosähkö kytketään omakotitalon 
sähköverkkoon ja se on käytettävissä esimerkiksi 
pistorasioista ja valona valaisimista.  Energiasääs-
tö tuo pysyviä kustannussäästöjä, yleensä paran-
taa käyttömukavuutta ja lisää laitteiden elinikää.  

e-buildings tarjoaa energiatehokkuuspalveluja 
kiinteistön omistajille kuten mm. aurinkosähkö-
paketteja ja energiakartoituksia.  Yrityksellä on 
Motivan myöntämät aurinkosähköasentajan ja 
energiakatselmoijan pätevyydet. Kokonaisvaltai-
seen palveluun tulee lähiaikoina myös investoin-
tien rahoituspalvelu.

Tomi Metsärannan mukaan palveluista saa-
tavat hyödyt ovat mm. kustannussäästöt, jotka 
lähtötilanteesta riippuen liikkuvat muutamista sa-
tasista ja  tuhannesta eurosta eteenpäin vuodessa.  
”Siksi kannattaa lähteä ajoissa hommaan mukaan, 
jotta ehtii saamaan parhaan hyödyn itselleen”.   

Jos ajattelemme tulevia sukupolvia, hyöty lie-
nee joka tapauksessa totta.

Näin on ajatellut myös Linnainmaan Omako-
tiyhdistys, joka järjestää 27.10. kaikille avoimen 
Energiaillan.  

”Illan teema on energiatehokkuuskoulutus, 
jossa saamme vinkkejä ja ideoita toimenpiteistä, 
miten säästämme energiaa, mihin sitä kuluu ja 
miten voimme sitä hyödyntää”, kertoo yhdistyk-
sen puheenjohtaja Robert Chambers.    Illan asian-
tuntijoina toimii Tampereen kaupungilta RANE, 
rakentamisen ja asumisen energianeuvonta sekä  
Tomi Metsäranta e-buildings Finland Oy:stä.  
”Yrityksen asiakkaat ovat pääosin omakotitalo-
asujia eteläisessä Suomessa ja asiakastyytyväisyys 
heidän ratkaisuihinsa ja toimintaansa on ollut 
korkealla tasolla.” 

Kaikki uusista energiaratkaisuista kiinnostu-
neet ja myös niihin nihkeästi suhtautuvat, kannat-
taa lähteä Linnainmaan Energiailtaan.  Tilaisuu-
dessa voi kertoa kokemuksistaan ja oppia myös 
jotakin uutta.  Aurinko on kiistatta meille tärkeä 
energian lähde, tavalla tai toisella.
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sa elämässä ei ole enää mitään toivoa ja potilas 
on hyvin masentunut. Tätä varten eutanasia ei 
kuitenkaan ole. Näen myös hyvin vaarallisena 
keskustelun, jossa eutanasian tarve yhdistetään 
kasvavaan vanhusten määrään ja heidän hoi-
topaikkojensa vähyyteen. Tämä kertoo siitä, 
etteivät päättäjätkään tiedä todella, mistä on 
kysymys. Päätös eutanasian laillistamisesta on 
kuitenkin poliittinen ja eduskunnan käsissä.

Eutanasiasta keskusteltaessa on syytä erot-
taa myös aktiivinen eutanasia passiivisesta 
eutanasiasta. Passiivinen eutanasia on tosin jo 
vanhentunut käsite, mutta sitä vielä käytetään 
jonkun verran. Tällöin aktiivisella tarkoitetaan 
juuri armomurhaa, mutta passiivisella sitä, että 
potilaan aktiiviset hoitotoimenpiteet lopetetaan 
siinä vaiheessa, kun elämää ei ole enää miele-
kästä keinotekoisesti pitää yllä. Jokaiselle taa-
taan kuitenkin riittävä nesteytys ja kipulääkitys. 

Passiivinen eutanasia on Suomessa käytössä ja 
toiveensa siitä voi kirjata hoitotestamenttiin.

Eutanasiakeskustelun sijaan meidän tulee 
kiinnittää suurempi huomiomme saattohoi-
toon. Ennen eutanasian laillistamista tulee 
saada saattohoito asianmukaiselle tasolle koko 
massaa. Meiltä puuttuu yli puolet tarvittavis-
ta saattohoitopaikoista ja ihmiset ovat hyvin 
eriarvoisessa asemassa tämän vuoksi riippuen 
asuinpaikastaan. On myös vaadittu, että saat-
tohoidon järjestäminen tulisi sisällyttää sote-
uudistukseen. Tarvitsemme lisää koulutettua 
henkilöstöä ja tätä varten suunniteltuja tiloja 
terveydenhuoltolaitoksiimme. Saattohoito on 
voitava järjestää myös potilaan kotona. Jokai-
sella on oikeus hyvään kuolemaan.

Hanna Tainio
Lääketieteen tohtori, dosentti

Hämeen Kattokeskus Oy
Koivistontie 1, 33960 Pirkkala
kattokeskus@kattokeskus.fi

Kattoremonttien ammattilainen

Soita meille (03) 368 3397
tai vieraile kotisivullamme
www.kattokeskus.fi

Hämeen Kattokeskus 
toteuttaa Sinunkin 
vesikattoremonttisi 
100%:lla laadulla!

Säästöä ja tuottoa, 
kotona ja etänä. 
Voit ohjata ja seurata 
kotisi energiankulutusta 
vaivattomasti älypuhelimella.

e-buildings Finland Oy
e-buildings.fi
040 5866304

Aurinkosähkö- ja energiatehokkuusratkaisut 
kiinteistöille.
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”Saisiko olla suolaista vai makeaa?” 
Sari Salmivuori löysi Virelän kahvion ns. 

mollin eli TE-palvelujen sivuilta.  ”Ikurin Vi-
re haki yrittäjää kahvilaansa ja siihen onkeen 
minä tartuin.”  Sari kertoo olevansa hoitoalan 
ammattilainen.  Viime aikoina hän on kuiten-
kin kulkenut vohvelikioskinsa kanssa erilaisissa 
tapahtumissa ja markkinoilla.  ”Kesällä pais-
toimme vohveleita mm. Sata-Häme soi-tapah-
tumassa ja se on innostanut etsimään vakituista 
paikkaa vohvelikahvilalle. ” Sari Salmivuoren 
äiti Heli Lyytinen on puolestaan elintarvikealal-
la elämäntyötään tehnyt virkeä eläkeläinen ja 
korvaamaton apu tyttärelle kahvilahommissa.

Virelän kahvio on vaihtanut paikkaa sitten 
viime käynnin.   Parkkipaikalle tultaessa ei 
tarvitse enää kiertää taloa ympäri, vaan avoin 
ovi houkuttaa sisälle entistä tilavampaan kah-
vilaan.  Saria hieman jännitti, miten ikurilaiset 
sekä kentällä ja Virelässä harrastavat ottavat 
vastaan vohvelit.  Ikurin oma vohveli lakkahil-
loineen ja kermavaahtoineen on vienyt monen 
kielen mennessään.  Suolaisen vohvelin run-
sas täyte täyttää sopivasti jalkapalloharkko-
jen jälkeen.  ”On tosin varsinkin naisia, jotka 
ajattelevat jumpan menneen hukkaan,  jos in-
nostuu herkuttelemaan”,  huikkaa Heli-äiti keit-
tiön puolelta ja ojentaa toimittajalle raikkaan 

Virelän vohvelit 
maistuvat 
Ikurissa

Mikko Ihalainen toi rouvansa vohvelille.  Heli Lyy-
tinen palvelee.

Paikalliset herkut houkuttavat.

Teksti ja kuvat:  Raisa-Tiina Lahtinen  
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smoothien.  ”Siinä on banaania, jugurttia ja 
mustikoita.”  Nam, hyvältä maistuu ja varmas-
ti monelle jumppaajalle tämä toimii hienosti 
palautusjuomana.  

Kahviota pyritään pitämään nyt säännölli-
sesti auki.  Maanantaisin ja perjantaisi, jolloin 
5.10. alkaen aletaan tarjota keittolounasta  se 
on avoinna klo 11-18 ja lauantaisin klo 12-18.  
Muina päivinä klo 14-20.

”Keittolounas tulee maksamaan kuusi euroa 
ja parilla eurolla saa jälkkäriksi hillovohvelin”, 
informoi kahvilan emäntä.

Yrittäjä Sari Salmivuori valmis-
taa herkullisia vohveleita ikuri-
laisille.

7

Ryydynpohjan oky. 
Sihteeriksi valittiin Keskusjärjestön siht. 

Tuula Lahtinen Leinolan oky ja pöytäkirjan tar-
kastajiksi Anja Tamiola Ryydynpohjan oky ja 
Kastehelmi Raninen Ryydynpohjan oky. Ään-
tenlaskijoiksi valittiin em pöytäkirjan tarkas-
tajien lisäksi Eero Valento ja ja Anja Kaunisto.

Kokouksessa esitettiin toimintakertomus 
v.2014 ja se hyväksyttiin. Samoin käsiteltiin 
ja hyväksyttiin v. 2014 tilinpäätös, joka osoit-
ti -211,66 euroa miinusta. Tilanne edelliseen 
vuoteen oli hieman parantunut. Viestinä hal-
litukselle annettiin mainoshankinnan tehos-
taminen.

Pj. Ylisiurunen luki tilintarkastajan lausun-
non, jonka  perusteella hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Kokouksen lopuksi pj. Ylisirunen kiitti 
Nordean edustajaa Eliisa Oksalaa tilankäytös-
tä ja tarjoamisista sekä tietenkin kokousväkeä 
aktiivisesta osallistumisesta kokousasioissa.

Tässäpä näitä kevätkokous asioita! Vähäi-
nen kokousosanottajamäärä ehkä kuvastanee 
nykytilannetta yhdistystoiminnassa. Kiire on 
talollisellakin, vaikkei kevätlämpö vielä olekaan 
aiheuttanut otsalle hikikarpaloita.    Hyvää ke-
sää kaikille talollisille! 

  Pj. Simo Ylisiurunen 

Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 28.4. Nordean vieraana.

SiivousSissit®

Ja elämäsi on siistiä
Siivous- ja kotipalvelut 24 h

Asiakaspalvelu 040 537 9111
asiakaspalvelu@siivoussissit.fi

www.siivoussissit.fi

SiivousSissit®

Ja elämäsi on siistiä
Siivous- ja kotipalvelut 24 h

Asiakaspalvelu 040 537 9111
asiakaspalvelu@siivoussissit.fi

www.siivoussissit.fi
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mukaan. Miten vastuu kunnostuskustannuksis-
ta kohdistuisi A:n pesän varoihin ja/tai pesän 
osakkaisiin henkilökohtaisesti ? Oliko myyjä 
tai myöhemmin pesän osakkaat ennen kauppaa 
selvillä maaperän vaurioitumisesta ? Korkein 
hallinto-oikeus ei esim. näihin kysymyksiin 
ottanut millään tavalla kantaa.

Huomattavaa on, että korkein hallinto-oi-
keus palautti asian käsittelyn uudelleen ELY-
keskukselle sen selvittämiseksi, millainen on 
kunnan mahdollinen maaperän kunnostamis-

vastuu, ja miten se toteutetaan. Kuten edellä 
mainittiin, jos ei vastuullista ympäristön pi-
laantumisesta vastuussa olevaa syystä tai toises-
ta löydy, kunta vastaa kunnostustöistä. Kun asia 
on näin päättynyt, varmaankin edellä mainitut 
siviilioikeudelliset vastuutkin ovat jääneet tai 
jäämässä taka-alalle.

Tampere 15.5.2015.
Tarmo Lahtinen 

Asianajaja, oik.lis., Tampere 
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nämme alennusta öljysäiliöiden
huolloista.
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käydään niin Ikurissa, Hervannassa kuin Kau-
pissakin harjoituksissa”,  pelaajanuorukaiset 
kertovat.  ”Joskus joutuu odottamaan bussia 
tai vanhempien kyytiä ja silloin on mukavaa, 
että tällaisia kahviloita kentän laidalta löytyy.”

Toimittaja kiittää herkuista ja saa vielä yhden 
muistutuksen laitettavaksi lehteen.  ”Saa meiltä 
myös perinteisesti kahvia ja pullaa.” 

Virelä on virkeä ikurilaisten keskus, jossa lii-
kunnan ohessa tapahtuu muutakin.  Uudistu-
neen kahvion vohveleihin tulivat tutustumaan 
lähistöllä asuvat Ihalaiset, jotka kertoivat ihas-
tuneensa täällä vallitsevaan yhteisölliseen tun-
nelmaan.  ”Olemme käyneet talvitapahtumissa 
ja nyt odotamme innolla Virelän salissa jär-
jestettävää kirppistä”, Mikko Ihalainen kertoo.  
Sari Salmivuori on suunnitellut kirpputorin 
lisäksi muutakin tapahtumaa.  ”Tiedä vaikka 
pistettäisiin tanssiksi”, hihkaisee Heli.  

Tähtitieteilijäksi  ja vanhaksipojaksi itseään 
tituleeraava Hannu Tapani Peltonen pitää Vi-
relän kahviota kantapaikkanaan.  ”Vaikka itse 
asunkin kauempana, vierailen usein lapsuuden-
kodissani Ikurissa ja sieltä on helppo poiketa 
täällä tutussa paikassa.”

Kahvilan ikkunoiden takaa näkyy monen-
ikäisiä punapaitoja potkimassa palloa.  TPV:llä 
on harjoitusvuoro ja pian kahvilakin saa asi-
akkaita pelaajista ja heidän valmentajistaan.  
Voitto Saarinen on maalivahtina C 15-junio-
reissa.  ”Asun Järvensivussa omakotitalossa ja 
meille tulee myös Omakotiviesti”,  Voitto toteaa 
toimittajalle.  Harjoitus- ja pelikentät sijaitse-
vat eri puolilla kaupunkia ja harvoin ne osuvat 
aivan kotikulmille.  ”Samalla viikolla saatetaan 

Virelässä kohtaavat ikurilaiset ja liikuntaa harrastavat kaupunkilaiset

Juniorimaalivahti Voitto Saarinen 
odottaa kyytiä Järvensivulle kotiin. 

Pienet ja vähän isommat jalkapallojuniorit täyttävät Ikurin kentän. 

Teksti ja kuvat:  Raisa-Tiina Lahtinen  
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OLAVI MOISIO Ky
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Mikael Salo
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Vastapäätä Stockmannia Myös iltaisin

Huom! Asiakkaillemme maksuton paikoitus P-Hämpin parkkiluolassa ja Stockmannin parkkihallissa.

•  Huoneistoremontit
•  Korjaukset
•  Sisä- ja ulkomaalaukset
•  Tapetoinnit

Remontit  T.M. Lehtinen Tmi
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33300 Tampere

040 545 1379 
tapani.lehtinen@pp5.inet.fi 

w w w. t a m p e r e e nve s i . f i

• ruoantähteitä
• muovikääreitä
• terveyssiteitä
• tamponeja
• vaippoja
• vanupuikkoja
• kondomeja
• hiekkaa tai multaa
• tupakantumppeja
• liuotinaineita tai muita

ongelmajätteitä

EI
-kaatopaikka ei ole kylppärissä

www.pytty.fiLisätietoa:
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Elokuun toinen lauantai oli taas se kauan 
odotettu päivä, jolloin Ryydynpohjan omako-
tiyhdistyksen väki lähti perinteiselle kesäret-
kelle taitavan kuljettajan A-P:n kuljettamana. 
Nyt suuntana oli Pyhäjärven etelä- ja kaakkois-
rannalla sijaitseva Vesilahti, joka ennakkoon 
toisten mielestä oli liian lähellä, toisten mielestä 
onneksi ei kaukana. Vesilahti on vireä muut-
tovoittoinen noin 4500 asukkaan lapsiperhei-
den suosima kunta, jonka historia yltää aina 
tuhansien vuosien taakse. Vesilahden kunta on 
perustettu 1869. 

Päivän aikana tutustuimme eri käyntikoh-
teisiin ja koko matkan ajan meillä oli mukana 
erinomaisen ammattitaitoinen Vesilahti-opas. 
Kuulimme monipuolisesti Vesilahden ja sen 
ympäristön sekä historiaa että nykypäivää ja 
välillä myös tarinoita Elinan ja Klaus Kurjen 
balladista. Kulkiessamme pitkin Vesilahden 
reittejä nivoutuivat oppaamme esityksessä alu-
een nykyisyys ja menneisyys sulavasti yhteen ja 
pitivät mielenkiinnon yllä koko matkan ajan. 
Kiitos siitä hänelle! 

Savipaja Samotissa retkeläiset saivat aamu-
kahvin nauttimisen ohessa perehtyä pienen en-
kelipatsaan tekemiseen. Taitajan käsissä syntyi 
savesta pieni enkelipatsas kaikkine hienoine 
yksityiskohtineen. Esimerkiksi enkelin kädessä 
oli pieni lintu ja pitkät hiukset syntyivät hius-
suortuva kerrallaan. Saimme myös kuulla ket-
kä Samotin enkelikursseille osallistuneista ovat 
tehneet pienen patsaansa neutraalin suoralin-
jaiseksi ja ketkä ehdottomasti ovat muovailleet 
enkelille ”kurveja”. 

Vierailimme kirkkoherra Harri Hentti-
sen opastuksella kirjailija Oiva Paloheimon 
(1920-1973) taiteilijakodissa, missä hän asui 
perheineen Vesilahden pappilan pihapiirissä 
sijaitsevassa pirtti-luhtirakennuksessa vuosina 
1946–1952. Pappilan pihapiiri oli Paloheimolle 
luonteva asumispaikka, sillä hänen puolisonsa 
Sirkka-Liisa oli silloisen kirkkoherra Kalle Ka-
hiluodon tytär. 

Harri Henttisen asiantunteva esitys toi pal-
jon uutta tietoa Paloheimon elämästä, niukasta 
lapsuudesta ja etenemisestä arvostetuksi kir-

Ryydynpohjan omakotiyhdistyksen 
kesäretki 2015 Vesilahteen

Teksti: Kastehelmi Raninen
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jailijaksi. Paloheimon taiteilijakoti oli sisustet-
tu aikakaudelle tyypillisillä esineillä ja monet 
retkeläiset totesivat tavaroiden olevan tuttuja 
omasta lapsuudenkodista tai mummulasta. 
Ihailtiin mattoja ja käsitöitä sekä entisajan 
huonekaluja ja tarvekaluja. Uutta näkökulmaa 
Paloheimon kirjalliseen tuotantoon toivat myös 
näytteet hänen sellaisista runoistaan, jotka sii-
hen aikaan poikkeuksellisesti oli kirjoitettu 
lapsen tai murrosikäisen nuoren näkökulmasta. 

Tutustuimme myös Vesilahden vanhaan 
kirkkoon, mikä on vuonna 1802 rakennet-
tu keltainen puukirkko. Kirkko on entistetty 
vuonna 1994. Silloin otettiin myös esille1840-
luvulla tehdyt maalaukset, jotka oli myöhem-
min peitetty harmaalla värillä. Nyt kirkossa 
on taas nähtävänä kauniit ornamentit ja katon 
tähtitaivas sekä aurinko kehineen. Kirkon urut 
on Kangasalan urkutehdas valmistanut vuonna 
1887. Kirkossa kuulimme myös, miksi kirk-
koherra päiväkotilapsien mielestä muistuttaa 
enkeliä ja mikä yhteys siinä on kulmakarvoilla. 

Huhkianhovisssa nautittiin runsas ja mait-
tava Klaus Kurjen perinneateria 

Torppariajan Kotiseutumuseo Vesilahden 
Narvassa vei meidät torppariaikaan. Museo 

kuvaa elävästi torppareiden ja pienten maalais-
talojen elämää 1800-luvulla. Kotiseutumuseon 
päärakennus on Laukon kartanon entinen torp-
pa, joita kartanolla oli yli 150. Laukon kartano 
on yksi Suomen kuuluisimmista kartanoista. 
jonka historia on keskeytyksettä jatkunut yli 
tuhat vuotta ja Kurkien aatelissuvun kotipaik-
kana Laukko oli yli 500 vuotta. 

Torpan pihapiirissä on kaksi aittaa, ulkouuni, 
savusauna, lato ja riihi hevoskiertoineen. Mu-
seoalueella on myös mäkitupa, nahkurin vers-
tas, kirkkovenevaja ja tervahauta. Tervahautaa 
emme toiminnassa kuitenkaan ehtineet nähdä, 
sillä Narvan markkinat olivat edellisviikolla ja 
silloin siellä poltettiin myös tervaa. 

Koskettava oli myös museon osaavan op-
paan kertoma mäkituvan asukkaan Iida Nie-
misen (1871-1974) tarina. Iidan mies katosi 
torpparikapinan jälkimainingeissa ja Iida jäi 
kuuden lapsen yksinhuoltajaksi. Hän kävi ta-
loissa töissä, pesi pyykkiä ja teki pelloilla töitä 
tarttuen kaikkeen tarjottuun työhön. Usein 
hän teki työtä ruokapalkalla, jotta lapset sai-
vat ruokaa. Lasten lähdettyä maailmalle Iida 
ei suostunut muuttamaan lastensa luo, vaan jäi 
yksin asumaan omaan pirttiinsä. Satavuotiaana 
hän suostui muuttamaan ”vaivaistalolle”, missä 
kuoli 103-vuotiaana. 

Museoalueella näimme myös tukevatekoisen 
lukon avaimineen ja kuulimme miksi avaimen 
taskuun unohtaminen on ollut melko mahdo-
tonta. 

Retkeläiset olivat ihmeissään, miten paljon 
uutta tietoa ja hienoja kokemuksia he saivat 
niin ”tutusta” Vesilahdesta. Osuvasti Anni sa-
noikin, että nyt kuulimme mitä paikkoja ja asi-
oita olemme ennen Vesilahdella käyneillämme 
vain nähneet. 

Niin kuin hyvin tiedämme ”…kaiken takana 
on nainen….” ja tässä tapauksessa jälleen Anja 
oli tehnyt mittavan työn retken suunnittelussa 
ja organisoinnissa, mistä Iso Kiitos Anjalle !!! 
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Ryydynpohjan Omakotiyhdistys r.y.

Lasten ja lastenlasten kesäkilpailut Lielahden koulun kentällä 
10.8.2015

Tulokset

Tytöt

 Juoksu Pallon Pituus
  heitto hyppy

2008 - 2009 syntyneet (6 - 7 v.)

1. Aino Heikkilä 12,91 11,95 2,40
2. Julia Välimaa 13,37 7,70 1,92

 
2006 - 2007 syntyneet (8 - 9 v.)

1. Sini Salmela 10,87 11,88 2,80
2. Sina Korhonen 11,35 11,55 2,32
2. Laura Vääränen 11,60 12,55 2,11

2004 - 2005 syntyneet (10 - 11 v.)

1. Sara Meriö 11,60 13,85 2,21
2. Helmi Mäki 12,56 14,54 2,16

2002 - 2003 syntyneet (12 - 13 v.)

1. Lotta Vääränen 10,22 14,48 2,78

 

Pojat

 Juoksu Pallon Pituus
  heitto hyppy
    
2010 - 2011 syntyneet (4 - 5 v.)

1. Aleksi Ylinen 14,71  5,45 1,00

2008 - 2009 syntyneet (6 - 7 v.)

1. Emil Mikkonen 12,9 12,24 1,64

 
2006 - 2007 syntyneet (8 - 9 v.)

2004 - 2005 syntyneet (10 - 11 v.)

1. Antti Heikkilä 16,06 11,80 2,06
2. Väinö Tuurna 18,59 10,15 0,88

2002 - 2003 syntyneet (12 - 13 v.)

1. Olli Heikkilä 9,66 35,33 3,44
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Koulujen alkamisviikolla on Huikkaan-Ruo-
tulan Oky:lla perinteenä pitää kesäjuhlat. Ko-
koonnutaan Pekanaukiolle, mäntyiseen puis-
toon, jonne pystytetään grilli ja kahvipöytä ja 
joskus katoksia sateen varalta. Puutarhatuoleja 
kukin tuo sen, minkä autossaan saa mahtumaan 
mukaansa.  Muutoinkin nojataan talkootyöhön: 
sihteeri kokoaa herkkukorin arvontaa varten ja 
jäsenet tuovat muuta pienempää tavaraa, Lei-
von leipomo lahjoittaa pari tuotekassia ja Teboil 
öljykannun. Makkaragrillin ääressä häärii pari 

Leikkimielistä kisailua 
kesäjuhlassa vauvasta vaariin

hallituksen jäsentä, joista toinen on täyttänyt jo 
80 vuotta. Urheilutoimikunta ottaa lasten ni-
miä kilpailulistaan, jotta päästään juoksemaan 
muutaman sadan metrin lenkki kadun ympäri. 
Mukana on tyttöjä ja poikia kolmevuotiaasta 
teini-ikään asti ja kaikki kilpailijat saavat kau-
laansa mitalin ja käteensä lakupötkyn.

Joka vuosi on jotain ekstraohjelmaa. Tänä 
vuonna esiintyi nuori harmonikansoittaja. 
Valehtelijoiden klubissa aikuisten viisastelijoi-
den kolmikko valehteli vanhoista koulufysiikan 

Teksti ja kuva: Aino Hagner
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esineistä niin, että korvat heiluivat. Nuoremmat 
saivat puolestaan ratkaista tietovisaa yhteistyö-
nä jonkun aikuisen kanssa tai arvata lasipurk-
kiin kerättyjen nappien lukumäärän. Tohinaa 
ja vilskettä riitti, olihan paikalle kerääntynyt 
taas n. 70 juhlijaa.

Parituntinen huiskahti joutuisasti. Vanhempi 
väki sai kerrotuksi viime kuulumiset. Kehuttiin, 
miten paljon mustikoita oli noukittu, oliko kyp-
synyt vadelmasatoa ja päiviteltiin kesän sateita. 
Eniten toistensa tapaamisesta nauttivat var-
maan yhdistyksen seniorit, jotka enää harvoin 
pääsevät keskustelemaan ikätovereidensa kans-
sa. Kahdeksalta jokainen lähti hiippailemaan 
kotiaan kohti, olihan seuraava päivä koulupäivä 
ja lapset piti saada peiton alle.

Valehtelijoiden klubi vauhdissa.

Onks nää samanlaiset?

10

tämiseen saattaa löytyä lisää rahaa bitumin 
alhaisen hinnan ja vanhojen sopimusten kaut-
ta. Toivottavasti ”ylimääräistä” rahaa voidaan 
käyttää myös talvihoidon parantamiseen.

Tein valtuustokyselyn katurakentamisen 
puutteellisesta ajoituksesta, jossa työt venyvät 
tai valmis katu revitään auki. Asiahan ei ole 
useinkaan kadun rakentajista riippuvainen, 
vaan muut toimijat eivät pääse samaan ryt-
miin.  Usein myös suunnitelmat ovat puutteel-
lisia töiden käynnistyessä.  Minulle luvattiin, 
että yhteistyötä ollaan kehittämässä. Samoin 
hankkeita koordinoitaisiin entistä paremmin. 
Syksyllä tiedämme miten kävi.

Eläkeläisille tiedoksi
Lopuksi tiedoksi eläkeläisille pieni positiivi-

nen juttu, jonka huomasin kaupungin verkko-
sivuilla.  Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden 
lisäksi tulosidonnaisen palvelukeskuskortin 
saavat kortin myöntämisvuonna 65 vuotta 
täyttäneet tai yli 65-vuotiaat eläkeläiset sekä 
alle 65-vuotiaat työkyvyttömyyseläkeläiset, 
joiden bruttotulot ovat enintään 1 278 euroa 
kuukaudessa ja kahden hengen taloudessa 2 
382 euroa kuukaudessa. Palvelukeskuskortti 
voidaan myöntää myös erityisperusteilla asiak-
kaille, joilla on muuten ilmeinen tarve tuettuun 
ateriointiin.

Oikein hyvää ja leppoisaa kesää! Käytetään 
aikaa muuhunkin kuin lehtokotiloiden kerää-
miseen!

Matti Höyssä

Rakennustyö Jari Kiviniemi
Kirvesmiestyöt • Uudisrakennukset • Saneeraukset

JARI KIVINIEMI
040-558 4787

Taunonkatu 15 A, 33900 Tampere • jari.kiviniemi@kolumbus.fi

RJK

Juhlayleisöä.

Oli taas mukavaa tavata! Tavataanhan taas 
ensi kesänä samoissa merkeissä?
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Lauantaina 15.8. oli jälleen se päivä vuo-
desta,  jolloin kumpulalaiset kokoontuivat  
omakotiyhdistyksen järjestämille perinteisille 
elojuhlille Kumpulan kentälle. Sää suosi tällä 
kertaa tilaisuuden järjestelyä. Aurinko paistoi 
kirkkaalta taivaalta, eikä sadepilvistä ollut tie-
toakaan. Tämän vuoden tapahtuma rakennet-
tiin lähinnä lapsille ja lapsiperheille. Tilaisuu-
den järjestäjinä totesimme juhlien onnistuneen 
erinomaisesti, koska kentälle saapui n. 150 lasta 
tai lapsenmielistä juhlijaa.

Häkkisen Hanski puheenjohtajan ominai-
suudessa avauspuheessaan muisteli, että elo-
juhlat on tätä ennen vietetty seitsemän kertaa 
eli kaikella todennäköisyydellä nämä ovat sitten 
kahdeksannet juhlat.

Hanski ja Lehtisen Matti esittivät muutaman 
lastenlaulun Leena-Katriina Leppäsen mainiol-
la avustuksella. Vaikka muuta ohjelmaa ei tällä 
kertaa ollutkaan, niin kansa viihtyi hyvin tilai-
suudessa, sillä muuta tekemistä ja touhua oli 

Kumpula Elojuhlat
Teksti: Pentti Sillman
Kuvat: Johanna Sillman

riittämiin.
Paikalle vuokrattu pomppulinna oli ahke-

rassa käytössä. Jopa niin ahkerassa, että pomp-
pulinnan ”johtajana” ja järjestyksen valvojana 
toiminut Johanna Sillman joutui jakamaan 
sisäänpääsyvuoroja. Hyvin järjestys säilyi ja 
kaikilta kolhuilta vältyttiin reippaasta ja rai-
lakkaasta menosta huolimatta. Ainoa huono-
puoli erään pikkumiehen mielestä oli se, kun 
kello kävi liian nopeasti ja vuoro oli annettava 
seuraaville. Ei muuta, kun jonon päähän uutta 
vuoroa odottelemaan.

Tytti Vuolteen vetämä ja organisoima kep-
pihevos, eli ”kepparikisa” oli myös suosittu. Yli 
kaksikymmentä hevostelijaa kiersi kentälle laa-
dittua esterataa. Pienemmät ”kepparit” kiersi-
vät helpoimman radan ja hieman vanhemmille 
rataa vaikeutettiin. Kaikki kilpailijat selvittivät 
radan hienosti, sen sijaan kilpailuun jälki-il-
moittautunut yllätyshevonen Musta Ruuna ei 
oikein jaksanut  vaativaa rataa laukata, mutta 

Kuvan tytöt olivat nopeimmat ja ehtivät ensimmäisinä pomppimaan.
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Pihla Vuolle hevosineen keskittyy seuraavan esteen 
ylitykseen.

pieni huilitauko penkkiesteellä auttoi ja niinpä 
sekin jaksoi kierroksen maaliin. Kaikki kilpaili-
jat palkittiin ruusukkeilla ja makeisilla. 

Kentällä oli myös vesipyssyllä ammunta kisa, 
sekä kilpailu, jossa piti tunnistaa käsin kangas-
pusseihin piilotettuja esineitä.

Ei jonottamiselta vältytty myyntiteltan luo-
nakaan. Teltassa touhuilleet Kirsi, Marja ja 
Matti saivat ahertaa hikihatussa, sillä pufeessa 
tarjottavina olleet grillimakkarat, muurinpoh-
jalätyt, kahvit, makeiset ja muut tuotteet tekivät  
hyvin kauppansa.

Oli hieno seurata pikkuihmisten iloista ja 
vauhdikasta menoa. Totesimme, että ”kylä kan-
natti.” Emme järjestäneet tilaisuutta turhaan. 
Moni paikalla ollut lasten vanhempi oli samaa 
mieltä.
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ÖLJYPOLTINHUOLTO
KEIJO HAVERINEN
  Kattilanvaidot
  Säiliöasennukset
  Öljypoltinasennus ja -huolto
  Lämmönsäätöautomatiikat
  Laitteiston kuntoarviot
  Yli 40 vuoden kokemuksella

0400 236 955
keijo.haverinen@nic.fi

Kiertotie 4, 33450 Siivikkala

MITSUBISHI
ELECTRIC

 

Mitsubishi ilmalämpöpumput
• Lämmitykseen ja jäähdytykseen
• Korotonta maksuaikaa jopa 10 kk
• TUKES -hyväksytty asennusliike

SOITA JA PYYDÄ 

TARJOUS!

Kangasalan Lämpöpumppu
Teräskunto Oy

Kangasalantie 921, 36200 Kangasala
P. 0400 838 326 / Seppo Heikkilä

Maksuton ja puolueeton neuvontapalvelu 
Tampereen seudulla

Kysy meiltä:

www.neuvoo.fi

energiatehokkaasta asumisesta, rakentamisesta ja remontoinnista

lämmitysmuodoista, lämmityksen säädöstä, 
eristämisestä ja ilmastoinnista

koulutuksista ja tapahtumista
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TEEN TYÖT
JOSTA ET ITSE SELVIÄ

Kysy lisää!

Tmi Avuksileo
Puh. 040-961 5932
Muista kotitalousvähennys.

Vastuuvakuutus on!

• Pihapuiden kaadot
• Risujen / puiden pois kuljetukset
• Kantojen poisto tonttia rikkomatta
• Pensas- / kuusiaitojen leikkaukset
• Pihan- / maanmuokkaukset
• Rännien puhdistus ja
 ulkopuolelta pesu
• Omakotitalojen / kesämökkien
 ulkomaalaukset
• Ym. koti- / mökkityöt

 PERUSTA BIOKIMPPA 
NAAPURIN KANSSA

Vaikuttaako kompostointi hankalalta? 
Haluaisitko lajitella biojätteen, mutta sitä ei 

synny tarpeeksi omaan astiaan?

Perusta biokimppa naapurin kanssa!

Lisätietoa: 
www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/biokimppa 

tai Pirkanmaan Jätehuollon 
asiakaspalvelu, puh. (03) 240 5110
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 peräkamari   

Lämpölaitehuolto
Honkiniemi

● Öljypoltin asennus ja -huolto
● Kattilahuonesaneeraukset
● Säiliöasennukset
● Lämmönsäätöautomatiikat
● Aurinkolämmityslaitteiden asennukset
● Tarvikemyynti

P. 040 3544 885
honkiniemi@hotmail.com

www.honkiniemi.com



32

Tampereella on perinteisesti ollut ”tiukka-
pipoinen” pysäköinninvalvonta. Nyt kaupunki 
on tehnyt monelle omakotialueelle sakkorysiä 
katujen perusparannusten yhteydessä. Pysä-
köinninvalvoja tulkinnan mukaan kun auton 
tuulilasiin voi kirjoittaa pysäköintivirhemaksun 
heti, jos auton renkaat ovat pientareella asfal-
tin ulkopuolella ”nurmikolla tai kanervikossa”. 
Pysäköinninvalvoja sanoo auton olevan tällöin 
”maastossa”, vaikka katualue jatkuukin pienta-
reena sinne katuojan pohjalle asti.

Tuskin kadun saneeraaja on tätä pysäköinnin 
kieltämistä käytännössä tarkoittanut, kun se 
on kylvänyt ruohon asfaltin reunaan asti. Kun 
toimittajamme soitti Tampereen pysäköinnin-
valvontaan, niin siltä tuli tiukka kanta siitä, että 
renkaiden on oltava asfaltilla, eikä omakotialu-
een katujen pientareelle saa lainkaan pysäköidä. 
Tämä sama koskee ilmeisesti myös niitä katuja, 

Näinkö meitä omakotiasujia 
kiusataan?

Kuvan auto on pysäköity 
kadun varteen kuljettajan 
mielestä täysin laillisesti. 
Tampereen pysäköinninval-
vonnan mukaan auto on py-
säköity ”maastoon”, vaikka 
se on selkeästi ainoastaan 
osittain renkaat pientareen 
puolella. Ennen asfaltointia 
tämäkin katu ulottui rinteen 
alareunaan asti. Nyttem-
min reunan hiekkaosuus on 
luontaisesti ruohottunut ja 
tulkinnan mukaan kyseessä 
olisikin nurmikkoalue. Sak-
koa pukkaa, jos pysäköinnin-
valvoja osuu paikalle.

joissa on rotvallikivillä erotetut pientareet, eli 
ne nurmikolle kylvetyt kaistat pensasaitojen ja 
katujen välissä. Nehän eivät ole virallisia jalka-
käytäviä, jottei kaupunki joudu niitä auraamaan 
talvisin.

Normijalkakäytävillä pysäköinnin kieltä-
misen vielä maallikkokin ymmärtää, mutta ei 
oman tontin pensasaidan viereen tehtyä kei-
notekoista käytännön pysäköintiä, ei sitten 
millään.

Pysäköinninvalvojan puhelimeen vastannut 
henkilö sanoi, ettei heillä ole lain tulkintamah-
dollisuuksia, vaan lakia on heidänkin nouda-
tettava ja kirjoitettava pysäköintivirhemaksu eli 
kansakielellä parkkisakko aina kun renkaat ovat 
asfaltin ulkopuolella tyylisestä pysäköinnistä. 

Omakotyhdistysten Keskusjärjestö ottaa asi-
an esiin kaupungin vastaavien kanssa ja katso-
taan, johtaako se mihinkään. 

Teksti: Juhani Skogberg
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Kalkun ja Ikuri-Haukiluoman Omakotiyh-
ditysten perinteinen kesäretki tehtiin 11. hei-
näkuuta. Meille sattui kyllä ihan kaunis päivä, 
vaikka kesä muuten oli kehno.

Retkemme kohde tällä kertaa oli lähellä, 
Heiskan kansankulttuurikeskus. Heiskan tilan 
historia menee aina 1500-luvulle saakka. Tilalla 
on useita rakennuksia, joita ylläpitää ja kehittää 
Heiska ry. 

Uusin saavutus oli talkoilla rakennettu katet-
tu katsomo teatterille, jossa pääsimme nautti-
maan hauskasta musikaalista Ikkunaprinsessa. 
Siinä vanhat iskelmät pääsi mukavasti esiin, 
mutta  oli siinä vähän draamaakin, kaikin puo-
lin viihdyttävä 2-tuntinen esitys.

Ruokailu tapahtui myös samaisella Heiskan 
tilalla.  Tarjolla oli oikea maalaisbuffee.

Pientä kritiikkiä täytyy kuitenkin antaa.
Samaan aikaan siellä oli ruokailemassa mui-

takin ryhmiä, mistä siitä syystä varmaankin 
tarjoilu pelasi vähän huonosti. Mutta eiköhän 
kaikki kuitenkin saaneet vatsansa täyteen.

Syysterveiset Kalkusta!

Yli 25 vuoden 
kokemuksella

• Puhdistukset 
• Tarkastukset

• Lasikuitupinnoitukset 
• Säiliöiden vaihdot
• Poistopuhdistukset

ÖLJYKOLMIO OY
Puh. 010 286 6080 

(hinta 0.0282/puhelu+0.0595/min)

www.oljykolmio.fi

Yhteiskuvassa Kalkun ja Ikuri-Haukiluoman Oma-
kotiyhditysten perinteiseen kesäretkeen osallistujat.

Ikkunaprinsessa.
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Jätteenkuljetuksia on kilpailutettu uudelleen 
osassa Pirkanmaan Jätehuollon toimialuetta. 
Uudet urakat käynnistyvät lokakuun alusta. 
Kilpailutuksessa olivat vuorossa sekajätteiden 
tyhjennykset mm.  Koillis-Tampereella. Lisäk-
si kilpailutettiin biojäteastioiden tyhjennykset 
Tampereelta Hervannassa ja Kaukajärvellä. 
Kilpailutuksessa oli mukana myös kartongin-
keräysalueita.

Sekajäteurakat jakaantuvat HFT Network 
Oy:n, PTS Kuljetuksen ja Tampereen Autokul-
jetus Oy:n kesken. Biojäteurakat jakaantuivat 
HFT Networkin ja Tampereen Autokuljetuksen 
kesken. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa kul-
jetusten kilpailutuksesta, reitityksestä, asiakas-
palvelusta ja laskutuksesta.

Uusien urakoiden reittejä järjestellään par-
haillaan ja tyhjennyspäiviin ja -viikkoihin tulee 
jonkin verran muutoksia. Tyhjennykset vakiin-
tuvat kuitenkin kuukauden sisään tietylle vii-
konpäivälle. 

- Ei siis kannata hätkähtää, jos tuttu kuljettaja 
ei tyhjennäkään jäteastiaa totuttuna päivänä. 
Kaikki tyhjennykset hoidetaan, eivätkä muu-
tokset edellytä asiakkailta yhteydenottoa. Maltti 
on valttia! sanoo logistiikkapäällikkö Timo Var-
sala Pirkanmaan Jätehuollosta. 

- Urakkakausien vaihtuessa reititykseen jou-
dutaan tekemään muutoksia, jotta jätteenkul-
jetukseen käytetyt kilometrit pysyisivät mah-
dollisimman vähäisinä ja jätteenkuljettajan 
työpäivät kohtuullisina.

Jätteenkuljetusurakat kilpailutetaan viiden 
vuoden välein. Kaudesta kaksi viimeistä vuotta 
on neuvoteltavia optiovuosia. 

Kilpailutus pitää kustannukset ja 
ympäristöhaitat kurissa 

- Keskitetyllä kilpailutuksella jätekuljetuksiin 
saadaan tehokas logistiikka - päästöt vähenevät 
ja kustannukset pysyvät kurissa. Kiinteistölii-
ton indeksitalovertailun 2015 mukaan kerros-
talokiinteistöjen jätemaksut ovat alueellamme 
maan edullisimpien joukossa, kertoo Timo 
Varsala.

Pirkanmaan Jätehuollon alueella jätteitä kul-
jettaa jatkossa 13 kuljetusurakoitsijaa. Päivit-
täin alueella tyhjennetään keskimäärin 11 000 
jäteastiaa.

Lisätietoja:         
Pirkanmaan Jätehuolto Oy 
logistiikkapäällikkö Timo Varsala, 
puh. 050 338 2463
palveluvastaava Hannele Alakoski, 
puh. (03) 240 5364

Lokakuun alku tuo muutoksia 
jäteastiatyhjennyksiin
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PUUTARHA palsta palsta

1.Puutarhani historiaa
Jos näytät minulle, millainen on puutarhasi, 

kerron millainen olet. Huomaan, että vanha 
ystävistä kertova ajatelma sopii sovellettuna 
puutarhaani. Pihani on yli tuhannen neliön rin-
tamamiestonttipiha. Aikanaan sen perusti pai-
kallisen suurmaanomistajan pelloista erotetulle 
tontille Karjalan siirtolaisena veturinkuljettaja 
Artturi Asikainen Aino-rouvansa kanssa. Mi-
nulle on kerrottu, että tontilla oli perunamaa ja 
kolmekymmentä omenapuuta ja marjapensaita. 
Sodan jälkeen hyötypuutarha oli välttämätön. 
Jos vuosi oli suotuisa, omenoita saattoi myydä 
ja perunat ja marjat riittivät talven yli. 

Kun ostimme talon 32 vuotta sitten, ome-
napuita oli enää kuusi, mutta marjapensaita 
useita. Perunapeltoa ei enää ollut. Säilytimme 
osan sen omenapuista ja marjapensaista, mutta 
perustimme oman puutarhamme lähinnä viih-
tymistä silmällä pitäen. Olemme suunnitelleet 
siihen erilaisia toimintapaikkoja tarpeen mu-
kaan. Joka vuosi rakensimme jotain uutta. Syn-
tyi grillipaikaksi nimetty oksienpolttopaikka, 
ostettiin pihakeinu, (jossa en ole ehtinyt tänä 
kesänä kertaakaan istua,) vanha vene sahattiin 
yrtti- ja kesäkurpitsalaatikoiksi, hankittiin tren-
dikkäät kesäkukkaruukut, saneerattiin laajaa 
perennapenkkiä etelärinteessä, hoitoleikkau-
tettiin neljä omenapuuta sekä harvennettiin 
muutama viinimarja- ja karviaispensas ja pitkä, 
tuottoisa vadelmapusikko. Rakennettiin myös 
puutarhavaja, halkokatoa ja leikkimökki. Puu-

tarhanhoitoon  sovimme työnjaon. Mieheni 
harventaa kookkaita vaahteroita, ja on pois-
tanut monta koivua vettä imemästä. Hän polt-
taa mielellään roskat, pienii halot ja kastelee 
ruukut ja kasvatuslaatikot poissa ollessani. Hän 
rakentelee tontille suunnittelemiani portaita ja 
muita parannuksia ja osallistuu sadonkorjuu-
seen. Puutarhan varsinainen hoito on minun 
harrastukseni.

2.Minä ja puutarhani nautinnot 
Puutahan vuosittainen suunnittelu on kuin 

laajennettua kodin sisustussuunnittelua. Syk-
syllä päätän olla seuraavana kasvukautena 
ekonomisempi. Pyrin helppohoitoisuuteen, 
en kasvata tai hanki kesäkukkia enkä työläi-
tä hyötykasveja. Silti joka vuosi uusia lajeja 
ilmaantuu kukkaryhmiin ja tontin laitamille 
ystävien puutarhoista tai syksyisistä taimimyy-
mälöiden alennusmyynneistä. Toiset niistä so-
peutuvat, toiset kuolevat. Joskus käy niinkin, 

Kirjoitusryhmässä annettiin tehtäväksi kirjoittaa puutarhamuistoista. Tässä 
kaksi erilaista tuotosta, jotka eivät juuri kuvia kaipaa. Lue ja nauti!

Kukkien keskellä.
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että nyhdän tulokkaan pois seuraavana keväänä 
rikkaruohona, koska en ole muistanut sellaista 
istuttaneenikaan. Sitkeimmät puskevat silti läpi 
ja muistan kasvin hankinnan. Puutarhamme 
kasvillisuus rönsyää ja runsastuu.

Nautin puutarhan loistosta silloin, kun se on 
parhaimmillaan. Kevät on puutarhani kaunein-
ta aikaa. Rikkaruohot eivät ole vielä nousseet. 
Eteläinen perennapenkki hehkuu tulppaanien, 
vuohenjuurien, narsissien ja skillojen loistoa. 
Vinca minor, pikkutalvikki, avaa siniset kuk-
kansa peittomaiseksi kukkamereksi. Sitten pio-
ni valmistaa painavat kukkansa tuettaviksi ja 
tulikukka venyttää vanansa korkeuksiin, valkoi-
set ja lilat sormustinkukat nousevat siltä täältä 
ja ruusuangervot tukevat rentoja unikoita.  Ke-
sän edetessä tulee violettien jalopähkämöiden, 
sinisten ja valkoisten kellokukkien ja keltaisten 
alpien vuoro. Sitkeänä rehottava puna-apila on 
sekin aikansa kaunis, mutta tukahduttaa hei-
kompiaan. Loppukesästä lyhtykoison oranssit 
kodat loistavat kuin tuikut myöhään syksyyn 
asti. Siniohdake kohoaa taivaisiin ja kerää vio-
letteihin kukintoihinsa viimeisiä hetkiään aher-
tavia kimalaisia. Koristepensaat ovat vuorollaan 
kukkineet pihan laitamilla: rhodorendonit, sy-
reenit, juhannusruusu, pallohortensiat, erilaiset 
angervot, japaninkvintteni ja valamonruusu. 

Kaikki tämä ei ole tullut puutarhurille pelk-
känä lahjana. Jo kevättalven aikana on pitänyt 
ajoittaa oikein monenlaisia töitä ennen pensai-
den ja puiden kasvukautta. Huhtikuussa kier-
televä hevosenlannan myyjä ilmestyy ovelleni 
ja tarjoaa ”Pollen pontevaa” muovisäkeissä 
suoraan talon nurkalle. Havukasvit ovat jo-
vaatineet typistyksensä ja kuusiaita leikkausta. 
Omenapuut ja marjapensaat on harvennettu ja 
kasvimaat saaneet kompostikatteensa. Ome-
nankukkien kukinnan aikaan on hetki aikaa 
hengähtää. Sitten taas räjähtävä kasvu vaatii 
puuttuvaa kättä ja ruoho leikkaamista viikoit-
tain. Puutarhanhoito ei ole pelkkää autuutta. 

Voimakkaimpana kasvukautena vedän ja työn-
nän rinnepihassa ruohonleikkuukonetta ham-
paat irvessä, pää hiessä. Tunnen samalla maso-
kistista nautintoa, kun lihakseni anovat armoa. 
Joskus kyykin perennapenkissä itseni väsyksiin 
ja tunnen tyydytystä, kun saan raivatuksi edes 
pahimmat rikkaruohot kompostiin. Mutta ran-
gaistus seuraa: seuraavana yönä iskiashermoni 
ei anna siunaaman rauhaa. Rakastan silti puu-
tarhanhoitoa. Näen siinä kätteni työn. Nautin 
orvokin sinestä ja ruusun tuoksusta. Vadelmien 
makeus ja punaherukoiden kirpeys nostavat 
veden kielelleni. Kerään terveyttä ruokapöy-
tään ja pakastimeen. Ja tunnen: olen osa kesän 
kasvua. Mutta vihdoin syksyllä, rankan ome-
nasouvin jälkeen huokaan: ”Tervetuloa talvi!”

Puutarhatarinan kirjoittaja Aino Hagner on Huik-
kaan-Ruotulan Oky:n puheenjohtaja.

Puutarha kukkii.
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Puu.
Honka, mänty, petäjä – 
tulevat ensimmäisinä mieleen.
Saman puun kolme eri nimeä.
Sitä paitsi metsässä, ei puutarhassa.
Koivu, leppä, pihlaja.
Varsinkin koivu, kotoinen valkorunkoinen 
pihapuumme.
Pihlaja on Pyhä puu.
Leppä ei kuulu tarhaan.
Sen sijaan tammi.
Ja salava, tuontipuu. Terijoen salava.
Äiti ja isä toivat lahjaksi pihaamme, tarhaan.
Kun muutin pois talosta,
ukkosmyrsky halkaisi ja repi molemmat puut.

Tarha.
Aidattu alue, jossa kuljeskelee eläimiä.
Kanoja ja kukko, lampaita, hevosia, sikoja.
Niin, tai lastentarha.
Aidattu alue.
Pitää olla, varsinkin pienimmille, 
mutta käveleville.

Puutarha.
Tarha, jossa on puita, vain puita.
Ei sellaista voi olla.
Puutarhassa on toki hyvä olla puita, joiden 
alle pääsee varjoon,
Tai jotka tuottavat satoa.
Siellä pitää olla paljon muutakin.
Kukkia, paljon kukkia, mieluiten perinteisiä,
kuten äitini puutarhassa.

Särkynyt sydän, leijonankitoja, syysleimukukkia 
– eri värisiä,
kehäkukkia, cosmoskukkia, morsiusharsoa, 
daalioita, joiden mukulat otetaan talveksi 
ämpäriin ja pidetään sisällä.
Puutarhassa pitää olla perunamaa, 
kasvimaat porkkanoille, punajuurille, 
herneille, nauriille –
ja marjapensaita.

Ilahduttavaa, jos puutarhassa on sininen katto, 
taivas.
Ja paistaa aurinko.
Sataakin saa ajoittain, jotta sato kasvaa.
Myrskystä kaatosateineen ja rajuine tuulinen 
ei ole väliksi.

Puutarhassa pitää olla pyykkinaru – 
puusta puuhun,
tarpeeksi pitkä, että sen voi nostaa 
tukiseipäillä korkealle ylös.
Lakanoiden täytyy saada kuivua rivissä,
sopivassa tuulessa ja auringonpaisteessa.

Tällaisessa puutarhassa minä istun,
kivirapulla, 
lapsuudessa.

Seija Ahomäki, elokuussa 2015
Kirjoittaja asuu Tampereella kerrostalossa, mutta 
muistelee proosarunossaan lapsuutensa kotitalon piha-
puutarhaa, joka sijaitsi Messukylässä.

Puutarhassa



38

Minulla oli ilo tutustua viime vuosikym-
menellä nuoreen maahanmuuttajaan.  Reipas, 
uudesta ammatistaan innostunut nainen ker-
toi  saapuneensa kymmenvuotiaana äitinsä ja 
sisarustensa kanssa Suomeen.  Isä oli tullut 
pari vuotta aiemmin pakolaisena ja perheiden 
yhdistämissopimuksen nojalla äiti ja lapset 
saapuivat Pirkanmaalle.  Ensinäkymä oli ollut 
tyrmistyttävä.  Lähi-idän puuttomilta aavi-
koilta tammikuun alkupäivinä saapunut tyttö-
nen näki laskeutuvan lentokoneen ikkunasta 
vain vihreää metsää ja valkoista lunta.  Hän 
oli selaillut lentokoneessa länsimaisia lehtiä 
ja odotti saapuvansa keskelle pilvenpiirtäjien 
ja mainosvalojen välkettä.  Kymmenessä vuo-
dessa kotoutumista oli tapahtunut.  Erityisesti 
peruskoulu, kielen oppiminen ja sen jälkeiset 
opinnot ammattiin olivat kiinnittäneet uuteen 
kotimaahan.  Nuori nainen tuli minulle töihin 
ja ensi töikseen hän kutsui minut perheensä 
luo kylään.  Minulle tarjottiin eksoottisia, hei-
dän perinneherkkujaan, joita söimme suurella 
persialaismatolla istuen.  Sain kuulla heidän 
tarinaansa siitä lähtien, kun tyttö oli syntynyt  
kellarissa, pommien jyskyessä yläpuolella. Ker-
roin, että niin meilläkin sodan aikaan muutama 
vuosikymmen sitten.  

Pakolaisia virtaa nyt enemmän kuin oli-
simme voineet ennen kesää kuvitellakaan.    
Ystävällistä vastaanottoa voimme kukin nyt 
tahollamme pohtia.  Samalla kun neulom-
me villasukkia perheelle, voimme tehdä yh-
det ylimääräiset lämpimästä talveen tulleelle 
maahanmuuttajalle tai hakea vintiltä se vaarin 

raisa-tiinan peräkamari peräkamari
Lämpöä tarjolla

vanha toppatakki pakkasta torjumaan.  Siitä on 
helppo aloittaa.  Ehkä voisimme uskaltautua 
pyytämään sodan keskeltä saapunutta kylään, 
tarjota tai vaikkapa leipoa yhdessä pullaa ja 
karjalanpiirakoita.  Viedä saunan lämpöön ja 
kertoa meidän perinteistämme.  Kertoa, että 
ei aikaakaan, kun vesisateen, pimeän talven,  
jään ja lumen alta puutarhamme kasvavat taas 
kukoistukseensa.  Vastalahjana saamme  kuulla 
mielenkiintoisia tarinoita ja pääsemme tutustu-
maan omassa kotitalossamme erilaisiin ruokiin 
ja tapoihin.  Ilman, että pitäisi kuluttaa sen-
tin senttiä matkustamiseen.  Ystävystyminen 
vähentää pelkoja ja ennakkoluuloja puolin jos 
toisin.    

Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että tämä pa-
kolaistulva on vain alkusoittoa.  Suurin kan-
sainvaellus on edessä, kun ilmastopakolaiset 
lähtevät liikkeelle.  Kaikille yhteistä palloa pitäi-
si avittaa järjestämällä energiansäästötalkoita ja 
kaikkea, mikä vähentää ilmaston lämpenemis-

Erilaiset yhdessä.

Tampereen Omakotiviesti
Raisa-Tiina Lahtinen

toimittaja
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 peräkamari Lämmin kiitos avustajille, mainostajille ja 
lukijoille!  Mielenkiintoista ja aurinkoista syk-
syä kaikille!

P.S.  Seuraava lehti ilmestyy joulukuun alussa ja 
siihen toivomme juttuja ja kuvia viimeistään 20.11. 
, joten pankaahan juttua tulemaan  sähköpostiin:  
omakotiviesti@tampereenomakoti.fi.  
Kuvat erillisinä jpg- tai jpeg-tiedostoina

tä.  Hienoa, että Omakotiyhdistykset järjestävät 
aurinkoenergiaan tutustuttavia iltoja ja Tam-
mervoima jauhaa uutta sähköä jo kulutetuista 
jätteistä.  

 Toinen toistemme kunnioituksesta ja vuoro-
vaikutuksesta syntyvää ystävyyden lämpöä on 
tarjolla joka päivä.  Aika moni asia on meistä 
itsestämme kiinni.  Loppu olkoon luonnon ja 
sitä suurempien voimien käsissä. 

Taas on mahdollisuus vaikuttaa siihen, min-
ne matkustamme ensi vuonna.  

Tässä suunnitellut vaihtoehdot:
1. Silta

Televisiostakin tuttu silta yhdistää Ruotsin 
ja Tanskan.  Ystävyyskaupunki-ajatus yhdistää 
myös.  Tampereella on 18 ystävyyskaupunkia eri 
puolilla maailmaa.   Tutustumme niistä ensin 
Ruotsissa sijaitsevaan Norrköpingiin ja ajamme 
kohti Malmön kaupunkia ja siitä Siltaa pitkin 
Tanskaan ja siellä sijaitsevaan ystävyyskaupun-
kiimme Odenseen.  Matkalla käymme myös aina 
niin iloisessa Kööpenhaminassa. Matka toteutuu 
laivalla ja bussilla.  Arvioitu matkan kesto 4 vrk.
2. Laatokan luostarit ja Sortavala

Matkaamme bussilla itärajan taa ja tutus-
tumme vanhaan suomalaiseen kaupunkiin 
Sortavalaan. Kaupunki sijaitsee vain n 30 km 
päässä rajasta. Sortavalasta teemme retken  
Laatokalla sijaitsevaan Valamon luostariin.    
Arvioitu matkan kesto n 4 vrk
3.Ystävyyskaupunkimatka Puolan Lodziin

Matkaamme via Baltica tietä kohti Puolaa. 
Menomatkalla käymme myös Liettuan Kau-
nasissa joka myös on Tampereen ystävyyskau-
punki. Matka tehdään linja-autolla ja laivoilla. 
Arvioitu matkan kesto n 5 vrk.

Joulukuun lehdessä kerromme mikä kohde 
tuli valittua.

Minne  matka keväällä 2016 ?

Lähetä toiveesi 20.11. mennessä sähköpostilla:  
omakotiviesti@tampereenomakoti.fi   

tai textiviestillä  045 1331981



Nyt saat meiltä laadukkaat
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