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puheenjohtajan palsta
Keskusjärjestön uusi hallitus kokoontui
järjestäytymiskokoukseen 31.1.2019 ja
päätti valinnat vuodelle 2019, varapuheenjohtaja Markku Ahonen, sihteeri
Tuula Lahtinen ja taloudenhoitaja Carita
Sinkkonen.

Hyvät kaupungin torpparit ja tamperelaiset
omakotiasukkaat, kevät keikkuen tulevi. Se
näkyy omakotialueilla paikoin katujen liukkautena ja kehnona hoitona. Syitä tähän tulemme selvittelemään kaupungin katujenhoidosta vastaavan tahon kanssa. Katsotaanpa,
kuinka ”operaatio hiekkamyrsky” tänä vuonna
mahtaa sujua eri alueilla.
Luet nyt Tampereen Omakotiyhdistysten
Keskusjärjestön julkaisemaa Omakotiviesti
lehteä. Niin lehti, kuin keskusjärjestökin ovat
omakotiasukkaiden kattavan yhteistyön tulosta.
Oma omakotiyhdistyksesi, kuten myös
Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ovat tasan yhtä vaikuttavia, kuin mitä on yhdistysten
jäsenistön aktiivisuuden summa. Tähän pyydän uutena puheenjohtajana teidän kaikkien
tamperelaisten omakotiasujien apua. Ottakaa
yhteyttä jos jokin asia on erityisen hyvin, tai
jos joku asia kaikertaa mieltä. Pyritään sitten

Tampereen
Omakotiviesti
Kesäkuu 1/2019

Tampereen
Omakotiyhdistysten
Keskusjärjestö ry
Hatanpäänkatu 15 B
33900 Tampere
www.tampereenomakoti.fi
Puheenjohtaja
Juhani Skogberg
Puh. 0500 877 950
juhani.skogberg@tpnet.fi
Varapuheenjohtaja
Markku Ahonen
kmahonen@elisanet.fi
0400 649 935

p

Pj. Juhani Skogberg

yhdessä tekemään kaikkemme, jotta saamme
hoidettua yhteistä asiaamme eteenpäin. Muistutankin, että Hiihto- ja pilkkikilpailujen,
kevätmatkan jne. toiminnan takana Omakotiyhdistysten päätehtävä on tontin omistussuhteesta riippumatta omakotiasukkaiden
edunvalvonta, ei vähempää eikä enempää.
Hyvää aikaista kevättä Teille kaikille, kai takatalvikin vielä meitä koettelee, pidetään yhteyttä, tehdään tästä tamperelaisesta joidenkin
jopa luksuksenakin pitämästä omakotiasumisesta vieläkin mukavampaa. Yhdessä koko
poppoo, omatonttiset ja talolliset samaan hiileen puhaltaen.

Juhani Skogberg
ps. Kiitokset edeltäjälleni Simo Ylisiuruselle
vuosien hyvästä työstään tamperelaisen omakotiasumisen hyväksi.
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Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö r.y.

Kutsu
Kevätkokoukseen
Keskiviikko 24.4. 2019 Kehräsaaressa (Alaranta)
H. Liljeroosin luentosalissa 3. kerros. Käynti pihamaan perältä.

Valtakirjojen tarkastus alkaen klo 17.30 ja
varsinainen kevätkokous n. klo 18.30.

Klo 18-18.30 Sähkölaitoksen puheenvuoro

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat kuten
vuoden 2018 tilinpäätös taseineen ja toimintakertomus vuodelta 2018

Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!
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KAUPUNGINVALTUUtETUN
Talvi on edennyt pitkän tovin ja me
omakotiasujat olemme saaneet tehdä lumitöitä oikein urakalla. En muista, milloin viimeksi oli näin runsasluminen talvi,
mutta aika monta vuotta siitä on. Kevät
jo kolkuttelee ovella ja pikkuhiljaa lämpötilat nousevat ja aurinko näyttäytyy.
Kerron taas teille, hyvät Tampereen
omakotiasujat, Tampereen kaupungin
ajankohtaisista asioista.

Tampereen kaupungin talousarvio
vuodelle 2019
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi
kokouksessaan 19.11.2018 vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman. Kokous kesti viime vuosien tapaan
yli 10 tuntia. Tampereen tuloveroprosentti
säilyy ennallaan eli 19,75. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,25, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,65, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti
1,10, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,40, voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 1,50 ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 5,00.
Valtuuston teki kokouksessaan muutoksia,
joiden vaikutus talousarvioon on - 200 000
euroa. Ohessa muutamia nostoja: Hoitajamaksua ei oteta käyttöön, mikä vähentää arvioituja tuloja 200 000 euroa. Talousarvioon hyväksyttiin myös 200 000 euroa kaavoituksen
lisäämiseksi yksityisille maille.
Pispalanharjun
joukkoliikennetarjonnan
järjestämiseen lisättiin 100 000 euroa. Lope-
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tetun linja 15 palvelu turvataan jatkossa pikkubussilla välillä Keskustori – Pispalanharju,
alkuperäiselle päätepysäkille, Harjunpäähän
asti, mahdollisimman paljon alkuperäisen linjan 15:n reittiä ja vuoroväliä noudattaen. Päätös koski vuotta 2019. Tämä oli hieno työvoitto
meille, jotka melkein vuoden ajan taistelimme
Pispalan joukkoliikenteen puolesta. Pispalan
asukkaiden sinnikäs työ tuotti tuloksen. Pikkubussi kulkee nyt linjalla 115 Pispalanharjulle. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti kokouksessaan
äänestyksen jälkeen 30.1.2019, että linjan 115
palvelutaso säilytetään nykyisenlaisena koko
talviliikennekauden 2019 - 2020, eli 31.5.2020
asti. Näin linja 115 sai saman palvelutason
kuin muutkin linjat esityksessä. Ilman tätä
arvokasta päätöstä, Pispalanharjun joukkoliikenne olisi päättynyt vuoden 2019 loppuun.
Kulttuuriavustuksiin hyväksyttiin 100 000
euron lisäys: Liikunnalla ja kulttuurilla on
todettu olevan positiivinen, voimaannuttava
vaikutus mielenterveyskuntoutuksessa. Lisätään liikunta- ja kulttuuripalveluiden ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötä.
Nekalan kirjaston jatko turvataan omatoimi-

kirjastona ja kirjastolle etsitään alueelta uusi
tila.
Tulojen lisäyksinä hyväksyttiin maankäyttösopimuskorvausten osalta 200 000 euroa ja
metsänmyyntituloihin 200 000 euroa. Valtuusto palautti uudelleen valmisteluun Tampereen
Infra Liikelaitoksen yhtiöittämisen. Mahdollinen yhtiöittäminen päätetään siis myöhemmin lisätietojen ja selvityksen jälkeen. Tämän
vuoksi talousarvioon lisättiin Tampereen
Infra Liikelaitoksen talousarvio ja tehtiin siitä
aiheutuvat muutokset talousarvioon.

Vanhustenhoito ja hoivakodit
Viime viikkoina uutiset vanhustenhoidon ja
hoivakotien tilanteesta ovat huolestuttaneet ja
järkyttäneet suomalaisia ja tamperelaisia. Uutiset hoivayhtiö Esperi Caren vanhustenhoidon laiminlyönneistä Kristiinankaupungissa
ovat herättäneet huolta myös Tampereella
ikäihmisten palveluiden tilanteesta. Tampereella on kahdeksan Esperi Caren omistamaa
hoivakotia ikäihmisille. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille on Tampereella kolme kotia. Esperi on jo vuosia ollut Tampereen kaupungin sopimuskumppani. Uutisten mukaan
pääomasijoittajien enemmistöomistuksessa
oleva Esperi Care välttelee Suomessa veroja
korkojärjestelyllä. Finnwatch kertoo, että pääomasijoittaja omistaa yhtiötä veroparatiisin
kautta. Esperi Caren yhtiön juuri eronnut toimitusjohtaja keräsi vuonna 2017 yrityksestään
lähes kuuden miljoonan euron vuositulot.
Valitettavasti Esperi Care ei ole ainoa yksityinen hoivapalveluita tuottava yhtiö, joka on
saanut viranomaisten huomautuksia hoidon
puutteista. Myös Suomen suurin hoivapalveluyhtiö Attendo painii samankaltaisten ongelmien kanssa. Pääsyynä ongelmiin on, että
hoitohenkilökuntaa on liian vähän, syystä tai
toisesta. Aluehallintovirastojen tarkastuksissa
on paljastunut epäkohtia ympäri maata viime
vuosina.
Uskon, että myös kaikki Tampereen päättäjät, oli sitten kokoomuslainen, perussuomalainen tai sosialidemokraatti, haluavat selvittää
erityisesti Tampereen tilanteen, jotta ikäihmisemme saavat ansaitsemaansa laadukasta,

arvokasta hoitoa ja huolenpitoa. Olen myös
omalta osaltani muiden valtuutettujen kanssa
selvittämässä Tampereen tilannetta valtuustokyselyn ja – aloitteen muodossa. Nyt näyttää
siltä, että moni hoiva-alan yritys asettaa liiketoiminnan voitot ikäihmisten hyvinvoinnin
edelle. Tällainen ei ole hyväksyttävää ja kaikkien päättäjien, niin kuntatasolla kuin maan
eduskunnassa ja hallituksessa, tulee tehdä
kaikkensa tällaisen estämiseksi. Tulee myös
pohtia, tulisiko Tampereen kaupungin itse
tuottaa nykyistä enemmän hoivakotipalveluita
ikäihmisille. Julkisesti tuotettuja palveluita on
helpompi valvoa ja mahdollisiin epäkohtiin
puuttuminen voidaan tehdä tehokkaammin.
Tampereen kaupungin ikääntyneiden hoidosta ja tarpeista tulee tehdään kattava, mielellään ulkopuolinen selvitys. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa nykytilanne ja se mitä
kaupungin tulisi tehdä, jotta jatkossa kotona
asuvien vanhusten hyvinvointi ja turvallisuus
voidaan taata ja kuinka paljon on tarvetta investoida ympärivuorokautisen hoivaan, jotta
kaikki sitä tarvitsevat saisivat palvelun. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan kesällä 2013 ja
uusimmat pykälät vuoden 2017 alussa. Lain
tarkoitus on turvata kaikille hyvä vanhuus.
Vanhuspalvelulain 7. § vaatii, että palvelut on
järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti.
Vanhuspalvelulain 13. §:n mukaan kunnan on
järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita
sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen
tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä.
Jäämme odottamaan vastauksia niin aloitteisiin kuin valtuustokyselyyn.

Mukavaa kevättä teille kaikille !

Otan mielelläni palautetta vastaan, esim.
mistä haluaisitte lisätietoja. Sähköpostini on
aila.dundar@kotikone.fi. Ottakaa rohkeasti
yhteyttä.

Aila Dündar-Järvinen
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luottamusmiehen
Aluksi pieni muisto talvihoidosta omalta
työuraltani.
Silloin joskus, ehkä vuosituhannen vaihteessa, urakoitsijamme kertoi lehtiartikkelissa: talvi voi tulla me olemme valmiit.
Kuvissa oli hienot pelit ja muistaakseni
esiteltiin myös hälytysjärjestelmät. Auraukseen mentäisiin heti ja tiet olisivat pikaisesti huippukunnossa.
Kuinkas siten kävi? Seuraavana päivänä
oli mahtava lumimyrsky. Talvihoidolle ei
ehtitty poistamaan lunta tai torjumaan
liukkautta. Seurauksena oli liikenteen
kaaos ja valtaisa määrä onnettomuuksia.
Asia palasi mieleeni ajellessani helmikuun
alkupäivinä varsinkin Koivistonkylän ja keskustan väliä kuoppaisilla ja sohjoisilla kaduilla. Jokin meni myös nyt pahasti pieleen. Kadut
olivat huonossa kunnossa kaikille käyttäjille,
niin jalankulkijoille kuin pyöräilijöille tahi
autoilijoille. Hälytysjärjestelmät ja sääennusteet ovat varmasti parantuneet vuosituhannen
taitteesta, mutta kalusto millä lumi poistetaan
on tainnut keventyä.
Epäonnistumisen perimmäinen syy oli auraamatta jättäminen lumisateiden jälkeen.
Lumi pääsi tallaantumaan ja tiivistymän kadulle. Kun lumisateita on tänä talvena ollut
viikoittain, kaduille kertyi paksu, tiukka, kerros jäätynyttä lunta. Pakkasia seurasi sitten
lämpöaalto ja katujen sohjoontuminen lähes
liikkumiskelvottomiksi. Toivottavasti tästä
talvesta otetaan oppia: kunnon talvia voi olla
edelleenkin ja kadut on aurattava heti, kun
lunta sataa. Talvihoidon onnistuminen ei ole
pelkästään kustannuskysymys, vaan myös oikea ajoitus on tärkeä.
Katuasioista vielä muutama sana. Minuun
on otettu yhteyttä ja toivottu, että yhdyskuntalautakunta selvittäisi mahdollisuuksia
laajentaa pihakatuverkostoa myös omakoti-
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alueille. Ajatus on hyvä ja edistän selvityksen
laatimista. Pihakaduilla on sallittu, sekä kevyt
liikenne, että ajoneuvoliikenne. Kaduilla on
eräänlainen etuoikeus kevyellä liikenteellä.
Autojen ajonopeus on pihakaduilla 20 km/h.
Pihakaduiksi sopivat kadut, joissa on paljon
jalankulkua ja käytetään vain vähän läpikulkuun. Tällaisilla kaduilla nopeus asukkailla
on luonnostaan alhainen. Ongelma on jo vähäinenkin läpikulkuliikenne. Asiassa omakotiyhdistykset voisivat myös itse arvioida mitkä
kadut sopisivat pihakaduiksi.

Vanhusten hoivapalvelut puheenaiheina
Epäonnistumiset vanhusten hoivapalveluissa ovat nousseet julkiseen keskusteluun. Hyvä,
kun epäkohtiin on tartuttu. Epäkohtia ei saa
lakaista maton alle, vaan nyt on hoidon taso
saatettava ikäihmisten hyvän hoidon vaatimalle tasolle. Hoidon taso pitää arvioida yksilöllisesti. Laki ei voi tietää yksilön tarpeita.
Yksityisten hoitopalveluiden laatua pitää jatkuvasti seurata ja epäkohtiin pitää uskaltaa
puuttua.
Tampereen kaupungin tavoitteena on, että
92% ikäihmisistä asuu kotona. Muistan Nokian kaupungin ylilääkärin todenneen joskus,

että omakotitalo on ikäihmiselle paras paikka
asua. Kotona asuminen on elämän laadun takia monelle ikäihmiselle tärkeä asia. Kustannuksiltaan se on myös edullista kaupungille.
Ikäihmisen omakotitalossa asumista tulisi
kaupungin helpottaa kaikin keinoin. Esimerkiksi tämän talven edellyttämät lumityöt ovat
voineet olla liian vaativia monelle ikäihmiselle. Vastaavasti monesti kodin sisätilat vaativat
asukkaiden ikääntymisen myötä korjauksia.
Kaupungin tulisi kehittää palveluja, joilla kotona asumista voidaan edistää ja tehdä asumisesta nautittavaa ja turvallista.

Ratikkaa ja rakentamista
Omakotiyhdistyksillä oli mahdollisuus vaikuttaa ratikan valmistumisen jälkeisiin bussireitteihin. Linjaston suunnittelussa on kaksi
vaihtoehtoa. Tiivistetysti vaihtoehdoissa on
kysymys voidaanko bussilla päästä myös suoraan keskustaan, vai pitääkö aina muuttaa bussista ratikkaan? Minusta vaihtoihin perustuva
malli heikentää dramaattisesti joukkoliikenteen toimivuutta ja liikkumismahdollisuuksia.
Liikkumismahdollisuudet heikkenevät, koska
keskustaan johtavia katuja kavennetaan ja pysäköinti muuttuu hankalammaksi.
Asuntorakentamisessa Tampereella on tapahtunut isoja muutoksia tällä vuosikymmenellä. Omakotirakentamisen arveltiin jäävän
jo historiaan. Nyt kuitenkin viime vuoden
tilasto kertoo omakotirakentamisen voimakkaasta kasvusta. Viime vuonna valmistui yli
200 omakotitaloa, kun määrä oli vuonna 2015

DEN!

vain vähän yli 100 omakotitaloa. Suuri muutos on ollut kerrostalorakentamisessa. Vuonna 2018 rakennetuista 3200 uudesta asunnosta puolet olivat yksiöitä. Toinen dramaattinen
muutos on ollut asuntojen keskikoon pieneneminen. Vuonna 2007 huoneistokoko oli keskimäärin 72,5 m2 ja vuonna 2017 keskikoko oli
vain 47,9 m2.
Kehitystä ei voi pitää suotavana. Suomalaiset ovat asuneet jo aiemminkin varsin ahtaasti. Ruotsissa asumisväljyys on lähes 50 m2
asukasta kohden, kun se Suomessa on alle 40
m2 asukasta kohden. Pieniä asuntoja tarvitaan, mutta perheille tarvitaan myös isompia
asuntoja, joita ovat erityisesti rivi- ja omakotitalot. Asumisen kehittämisessä riittää haasteita, koska pitää ottaa huomioon koko ihmisen
elinkaari lapsesta ikäihmiseen.
Lopuksi toinen haaste. Tampereen Radio uutisoi Kangasalalla toimivasta Vatialan omakotiyhdistyksestä, joka on saavuttanut kunniakkaan 70-vuoden iän. Nyt yhdistykseen ei ollut
löytymässä puheenjohtajaa ja uutisen mukaan
koko toiminta oli vaarassa lakata. Tarkkaan
en tiedä mitä siellä on sittemmin tapahtunut.
Samanlaista ikääntymistä omakotiyhdistysten
hallinnossa on näkynyt myös Tampereella.
Omakotiyhdistyksissä pitää huolella pohtia
miten uudistuvat ja miten saada nuoria jäseniä yhdistyksiin ja hallintoon.

Matti Höyssä

Haaveena siistimpi koti? Ota avuksi Komerox Ky
Ammattijärjestäjä Tuula Lahtinen auttaa järjestämään tavarat
paikoilleen ja samalla turhat tavarat poistetaan kierrättämällä.
Kohta
helpottaa
ja yllätysvieraatkin
ovat tervetulleita.
Luovu
turhasta
ja

Hyödynnä
kotitalousvähennys!
nauti
siististä
kodistasi!

Soita 050 521 4899
tai laita sähköpostia
komerox@gmail.com

l organizer
on.

rkua, kotisiivoukset ja

www.komerox.com
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talotekniikan
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Terminen eli lämpötilaviihtyisyys on monen osatekijän summa

Lyödään vetoa
Tuntuu viileältä tai palelee, vaikka huonelämpötila on ihan Ok 21 °C ?
Ihmisen lämpötilaviihtyvyys riippuu muustakin kuin ympäröivän ilman lämpötilasta.

Jokainen ymmärtää vaatetuksen merkityksen, mutta myös syöty ruoka tai painon pudottaminen ja hormonierityksen muutokset
vaikuttavat. Verenkierron ja lihasten ym. aktiivisuudella on merkitystä: urheilevan liikunnanharrastajan ihannelämpötila on eri kuin
sukkaa kutovan mummon. Mutta ei tässä vielä
kaikki, ei se ilman lämpötilakaan ole yksiselitteinen.
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Ihminen aistii ympäröivän ilman lämpötilan
lisäksi myös ympäröivien pintojen lämpötilan
ja ilman liikenopeuden. Kyse on itse asiassa
lämmönsiirrosta iholle ja vaatteiden pintaan.
Ihminen - kuten myös kaikki esineet - lähettävät pitkäaaltoista lämpö- eli infrapunasäteilyä. Jos näköpiirissä on viileitä pintoja ne
ikään kuin imevät lämpöä, kun taas lämpimät
pinnat säteilevät lämpöä. Tämän takia suur-

ten vanhanaikaisten eli ehkä vain kaksi- tai
kolmilasisten ikkunapintojen lähellä tuntuu
vetoa, vaikka ilman lämpötila olisi sinänsä sopiva. Viileät pinnat saavat lisäksi aikaan alaspäin lattialle valuvan virtauksen, joka tuntuu
jaloissa epämiellyttävänä vetona. Mahdollinen
ikkunaraoista tai erityisistä ulkoilmaventtiileistä ulkoa tuleva ja alas valuva ilma lisää lattiavetoa.
Vanha keino vähentää lattiavetoa on asentaa
ikkunoiden alle levypatterit, jotka säteilevät
lämpöä kumoten viileän pinnan vaikutuksen.
Lisäksi patteri lämmittää viileän vuotoilmavirtauksen. Vetoa voi aiheuttaa myös koneellisen
tuloilman ilmanjakolaitteet. Puhallus varsinkin niskaan tai nilkkoihin on epämiellyttävää.
Vedon estämiseksi kunnollisissa nykyaikaisissa tuloilman jakolaitteissa on lukuisia pieniä
reikiä tai suuttimia, joiden ansiosta viileä ilma
saadaan sekoitettua huoneilmaan tehokkaasti.
Näin estetään viileän ilmasuihkun putoaminen huoneessa olijoiden päälle. Silti kannattaa

tuloilma suunnata muualle kuin vuoteeseen,
sohvalle tai nojatuolien kohdalle. Puhallusilman lämpötilalla on tietysti suuri merkitys. Jo
ilman lämmittäminen poistoilmalla käyttäen
hyvähyötysuhteista lämmöntalteenottolaitetta
auttaa vähentämään vedon vaaraa. Nykyaikaisissa ilmankäsittelykoneissa saadaan 70 tai
jopa 80 % poistoilman lämpötilasta talteen.
Saatu energia on taatusti kotimaista.
Ja kertauksen vuoksi: likimain kaikki energiatalouden parantamiskeinot vähentävät
vetoa ja parantavat siten asumismukavuutta
energiasäästöjen lisäksi. Energiapihit ikkunat
ja ovet, lisälämmöneristeet ja koneellinen ilmanvaihto ja samalla rakojen tiivistäminen
ovat tästä hyviä esimerkkejä. Rakennuksen
ulkovaipan hyvä lämpötalous tekee mahdolliseksi myös matalla veden lämpötilalla toimivian lattia- tai ilmalämmityksen. Haaleammalla
lämmitysvedellä koneikon hyötysuhde paranee ja laitteiston koko ja hinta laskevat. Lisäbonuksena näissä toimenpiteissä on se, että ollaan mukana jarruttamassa ilmastomuutosta.

Tesomankatu 4
Puh. 010 538 1200
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Putkiremonttien
ammattilainen
Pirkanmaalla
Lupaamme sinulle sujuvan remontin
ja laadukkaan lopputuloksen. Toimintamme kivijalka on ammattitaitoinen ja vastuullinen henkilökunta.
Pidämme aikataulut ja laskutamme
vasta, kun työ on hyväksytty.

TILAA ILMAINEN
ARVIOKÄYNTI,

SOITA 040 559 6568
”Teen aina asiakkaalle
niin kuin itselle tekisin
omassa kodissa.”
LVI-asentaja Harri Isotalo

Kivilähteentie 10
33470 Ylöjärvi
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Puh. arkisin 8-16

040 559 6568
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Päivystys muina aikoina

010 322 5130

www.lvikurikka.fi

Rakennusmestari Taisto Loponen

Mökkikulttuuri
muutoksen kourissa
Suomalainen kesämökkeily on vuosien
kuluessa muuttunut muun yhteiskunnan
mukana. Nyt kevään ja parhaan mökkikauden pakatessa päälle, se on ajankohtainen keskustelun aihe, joten tässä vähän
alustusta.

Ennen oli herrasväen pitsihuvilat meren tai
ison järven rannalla, sitten koko kansan pienet
lautamökit ilman mukavuuksia. Ne olivat kuitenkin vähintäin lammen rannalla ja saunalla varustettuja, koko perheen lomapaikkoja.
Elintason noustessa mökit muuttuivat sähköllä ja vesipumpulla varustetuiksi hirsimökeiksi,
joita käyttävät nykyisin lähinnä eläkeläiset ja
perikunnat.
Tämänpäivän mökit voivat olla myös kuivalla maalla hiihtokeskuksen, kylpylän, golfkentän tms. läheisyyteen rakennettuja vapaa-ajan
“omakotitaloja”. Ne voivat olla omia, vuokrattuja tai työnantajan omistuksessa.
Kesämökkikulttuurin muuttumisen ymmärtää tarkastelemalla keskiluokkaisen työikäisväestön ajankäytön ja harrastusten muuttumista. Enää ei haluta vapaa-ajalla tehdä
ruumiillista työtä, vaan mökille tullaan pelaamaan golfia, kylpylään tai ratsastamaan. Talvella ajetaan mökille aurattua tietä pitkin ja
sieltä edelleen valaistun ladun tai rinteen viereen. Tällaista halutaan, vaikka samalla joudutaan naapurin valvovan silmän alle ja samalla

luopumaan omasta rantasaunasta. Omarantatontteja on mökkikylissä yleensä vähän, ja
jos on, ne maksavat maltaita. Tosin alueilla on
yleensä yhteiset uima,- vene- ja laituripaikat.
Rantarakentamisen ja kaavoittamisen kannalta varsin tehokasta, mutta ei mielestäni sovi
suomalaiseen kesämökkiperinteeseen.
Kohta vähemmistöön jäävä vanhempi mökkikansa sen sijaan tyytyy edelleen “työsiirtolaansa”, jossa on vaatimaton mökki ja rantasauna. Nämäkin mökkiläiset ovat onnellisia,
vaikka ahertavat aamusta iltaan erillaisten
askareiden parissa. Rakentaminen, halonhakkuu ja ryytimaan hoito on heille oleellinen ja
tärkeä osa mökillä viihtymistä.
Uusien loma-asuntojen seinämateriaalina
on pääsääntöisesti hirsi. Sellaisenaan, lisälämpöeristettynä, liimattuna lamelina, tai lämpöhirtenä jossa on kahden panelin välissä eristys.
Eristetyt hirsiseinät ovat enemmistönä, koska
läpöeristysvaatimukset ovat nykyisin korkeat.
Tosin ne eivät sellaisinaan koske loma-asuntoja, jotka näin piilo-omakotitaloina saavat kuluttaa energiaa mielin määrin.
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Koko talven lämpiminä pidettäviä lomaasuntoja on maassamme satojatuhansia, ja
näiden keskimääräinen käyttöaste on varsin
pieni. Niiden energiakulutukseksi tuleekin
luku, jonka luulisi kiinnostavan myös energiasäästöistä vastaavia viranomaisia ym tahoja,
jotka ovat viimeaikoina keskittyneet vain vakituisen asunnon lämmöneristyksiin.
Yleensä uusmökkien pihat ovat helppohoitoisia luonnonpihoja, mutta yhtä jää kaipaamaan: lipputankoja. Niitä näkee harvalla tontilla, vaikka ne sentään kuuluvat lippuineen
tai viireineen olennaisesti Suomalaiseen mökkimaisemaan.

Nykyiset suuret yltäkylläisyyden täyttämät
mökit antavat olettaa, että seuraava suosittu
loma-asumismuoto on metsän keskellä, ilman
mukavuuksia ja naapureita oleva erämökki,
vastapainoksi ahtaalle kaupunkiasumiselle.
“Aika aikaa kutakin, sano pässi kun päätä
leikattiin” -sanoo suomalainen sananlasku
varsin osuvasti.
						

Taisto Loponen
rakennusmestari

www.jaarli.ﬁ

paino@jaarli.
040 456 0115
Ari Turunen 050 332 0529

Monipuoliset ja laadukkaat painopalvelut

PainoWirhe
www.painowirhe.fi
050 377 4276
045 897 5394
Pukkilantie 2, 14200 Turenki
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Lakimiehen

palsta

Asianajaja, oik.lis. Tarmo Lahtinen vastaa
Omakotiviestin 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 kohtuuhintaan.
Yhteystiedot: puh. 2128909, 040 5477874
asianajolahtinen@elisanet.fi

AVIOEHTOSOPIMUKSEN TEKEMINEN
Avioehtosopimuksen tekemistä ja vaikutuksia on aina silloin tällöin käsitelty Omakotiviestissä.
Avioehtosopimuksessahan on kysymys siitä,
että aviopuolisot (koskee myös rekisteröitäviä
parisuhteita) ennen avioliittoa tai sen aikana
sopimuksella muuttavat avio-oikeuden vaikutusta ”aviopesässään”.
Avioliittolain mukaan puolisoilla on aviooikeus toistensa omaisuuteen. Oikeus ”näyttäytyy” vain silloin, kun puolisoille tulee avioero, tai avioliitto purkautuu toisen kuoleman
johdosta. Silloin avio-oikeus toteutuu siten,
että erossa puolisot saavat kumpikin puolet
pesän netto-omaisuuden arvosta. Kuoleman
tapauksessa leski saa em. puolikkaan ja ensin
kuolleen rintaperilliset yhdessä toisen puolikkaan. Mitä omaisuutta tarkkaan ottaen puolikkaisiin kuuluu, ratkeaa osapuolten välisessä
osituksessa ja perinnönjaossa.

Avioehtosopimuksella puolisot voivat muuttaa edellä selvitettyä avioliittolain pääsääntöä.
Yleisin avioehtosopimustyyppi on sellainen,
jossa puolisot sopivat, että heillä kummallakaan ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen
omaisuuteen. Tällöin esim. avioerotilanteessa
kumpikin puoliso ottaa pesästä omansa ja sillä
siisti. Tietysti esim. yhteisesti omistetun omaisuuden suhteen saattaa tulla erimielisyyksiä
siitä, mitkä ovatkaan omistussuhteet.
Avioehtosopimus voi olla myös sellainen,
että kummallakaan ei ole oikeutta tiettyyn toisen omaisuuteen, tai että toisella ei ole oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen tai tiettyyn
toisen omaisuuteen.
Avioehtosopimus tehdään hyvin usein omin
päin ilman asiantuntija-apua. Tällöin osapuolilla on ainakin se tieto, että avioehtosopimus
on rekisteröitävä maistraatissa, jotta siitä tulisi
pätevä.
Avioehtosopimuksen taitamattomaan tekemi-
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seen liittyy se ongelma, että maistraatti avioehtosopimusta rekisteröidessään ei tutki sen
muodollista pätevyyttä. Asia voi tulla puolisoille eteen suurena yllätyksenä silloin, kun
avioehtoa käytetään esim. avioeron yhteydessä. Muotovirhe on esim. se, että sopimuksen
todistajat ovatkin jäävejä (nyrkkisääntö on se,
että todistajaksi ei kannata ottaa ketään sukulaista, ei edes avioliiton kautta sukulaisia),
paperin allekirjoitus tai päiväys voi olla puutteellinen.
Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO
1991:64) avioehtosopimuksen pätevyyttä sivuttiin. Avioehtosopimuksella puolisot A ja B
olivat sulkeneet puolin ja toisin avio-oikeuden
pois. Siinä puolisoista varakkaampi A katsoi,
että avioehtosopimus oli tehty. B ei ollut asiasta aivan varma. Hän otti yhteyttä avioehtosopimuksen todistaneisiin todistajiin, jotka
muistivat, että asiakirja oli allekirjoitettu kuitenkin niin, että todistajat eivät nähneet tekstin sisältöä. Korkein oikeus katsoi, että A ei
ollut voinut todistaa, että kirjoittaessaan muodollisesti pätevän avioehtosopimuksen hän ei
olisi ollut selvillä sen sisällöstä.
A väitti, että hän kirjoitti miehensä liiketoiminnassa paljon asiakirjoja, joiden sisällöstä
hän ei ollut selvillä.
Ratkaisussa eri oikeusasteiden käsitykset
lopputuloksesta vaihtelivat. Päätöksessä tuntui
olevan enemmänkin kysymys vain siitä, mitä
A:n tietoisuudessa oli pidettävä totena.
Korkeimman oikeuden ratkaisu näyttää
perustuvan ainakin periaatteelle, että avioehtosopimuksen todistajien ei tarvitse tietää
avioehtosopimuksen sisältöä. Tämä lieneekin
ymmärrettävää. Puolisoiden ”salaisuuspiiriin”
kuulunee hyvinkin se, että sivullisten ei tarvitse välttämättä tietää, millaisen avioehtosopimuksen he tekevät. Vaikkakin toisaalta tehdyt
ja rekisteröidyt avioehtosopimuksen ovat julkisia, jos tietoja pyytävällä on jokin perusteltu
syy sopimuksen sisällön selvittämiseen.
Tampere 15.2.2019.
Tarmo Lahtinen
Asianajaja, Tampere
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Risut pois
nurkista!

Ilmoittaudu huhtikuun aikana:
www.pjhoy.fi/risunkerays
tai puh. (03) 240 5110
• kyytiin kelpaavat risut ja oksat
• vähimmäishinta 32 euroa
(sisältää 15 min. työtä keräyspaikalla)
• keräys alkaa viikolla 19

Kasvuvoimaa
Koukkujärveltä
Vihermulta soveltuu viherrakentamiseen
sekä puutarhan perustamiseen.

VIHERMULTA
Henkilöauton peräkärrykuormallinen itse lapioituna

15 €
15 €

Suuret erät kuormataan lavalle
/m3

Kysy myös kotiinkuljetusta puh. 050 382 2912

Koukkujärven jätekeskus
Koukkujärventie 361, Nokia
Avoinna: ma-pe 6.30–21.00, la 8.30–15.30

www.pjhoy.fi

IDEA ILMASTOTALKOISIIN
Ota koppi ammattilaiselta, älä lämmitä
harakoille!
Nyt on tilaisuus ottaa koppi koripalloammattilaiselta. Tampereen Pyrinnössä
pelaava Justus Kilpinen on ammattilainen myös sivutyössään. Mies auttaa omakotitalollisia pitämään energiakulujaan
kurissa.

Justus Kilpinen toimii lisäeristysasiantuntijana Termex-Eriste Oy :ssä, joka on jo 30 vuotta toiminut suomalaisen lämmöneristyksen
parissa. Justus Kilpinen muistuttaa tutkimuksista, joiden mukaan asunnon lämpö karkaa
suurelta osin eli 60 prosenttisesti yläpohjan
kautta.
”Siksi on tärkeää huolehtia, että omakotitalon yläpohjan eristykset ovat kunnossa. Tarkoitus on lämmittää kotia eikä luontoa. Huomata
kannattaa myös, että lisäeristäminen vaikuttaa
energiatodistuksen. Mitä nopeammin hoitaa
eristykset kuntoon, sitä pikemmin näkee myös
taloudellisen hyödyn. Kyllä ihmiset sen ymmärtävät”, Justus Kilpinen vakuuttaa.

Miten ihmeessä kaksi työtä onnistuu
25- vuotiaalta nuorelta mieheltä?
”Työhöni Tampereen Pyrinnön koripalloilijana kuuluu kaksi kertaa päivässä harjoitukset

sekä yhdestä kahteen peliä viikossa. Vapaailtoina, ja erityisesti sunnuntaisin, jolloin harvoin on peliä ja ihmiset kotona, kierrän omakotitaloissa, soitan kelloa ja tarjoan Termexin
palveluja” , Kilpinen kuvailee. Hän tekee itse
maksuttoman arvion. Yläpohjassa on ahdasta
käydä varsinkin 193 senttiselle koripalloilijalle.
Kilpinen kertookin lohduttavansa varsinaisen eristystyön suorittajia sanoen ”jos minä
sinne mahdun, niin kyllä muutkin.”
”Mikäli tarvetta ilmenee, teen asiakkaalle laskelmat lisäeristyksen määrästä, kustannuksesta
sekä säästölaskelmat energiankulutuksesta. Samalla kun yläpohjaa katsastetaan, saatetaan
havaita muutakin. Esimerkiksi voidaan tehdä
hormin palosuojaus. ”
Termex-Selluvilla valmistetaan jo kertaalleen jalostetusta puusta eli kierrätyspaperista
tehdystä kuidusta. Tuote on siten aito ekotuote.
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”Villat painuvat eniten ensimmäisen viiden
vuoden aikana”, tietää Kilpinen kertoa. ”Aina
talon ostanut ei edes tiedä, mikä tilanne yläpohjassa on . Eristeen määrä saattaa poiketa
asunnon papereissa mainitusta määrästä. Lisäksi hiiret ja oravat käyvät tekemässä tuhojaan.”
”Yllättävän paljon näkyy hiirten jälkiä, eikä
tarvitse olla edes kovin vanha talo.
Eristevilloissamme käytetään sellaisia palo- ja
lahosuoja-aineita, joista jyrsijät eivät pidä. Samalla päästään kivuttomasti siitäkin ongelmasta. ”

Lisäeristys on säästöä kuluttajan kukkarossa ja ehkäisee ilmaston lämpenemistä
Kun laskelmat on tehty ja asiakas päättää
tilata Termexiltä yläpohjan lisäeristämisen,
työn tulee tekemään paikallinen urakoitsija.
Villan puhaltaminen kestää vain parisen tuntia, eikä se vaikuta ollenkaan asumiseen. Tehty
työ maksaa nopeasti itsensä takaisin energian
säästönä ja lisää asumismukavuutta. Kilpinen
arvioi, että keskiarvohinta n. 100-150 neliön
omakotitalossa olisi n. 2000 euroa. Tämä riippuu tietenkin myös eristeen vahvuudesta eli
lisätäänkö 15 vai 30 senttiä eristettä. Kotitalousvähennyksen saa työn osuudesta, se pitää
myös muistaa.
”Tykkään tästä työstä. On iso asia, että saa
olla ihmisten kanssa tekemisissä. Haluan auttaa siinä, että kodista tulee energiatehokkaampi”,
Justus Kilpinen pohdiskelee. Eikä varmaan ole
pieni asia sekään, mitä tämä energiaa säästävän ekotuotteen myyminen merkitsee ympä-

KANNATTAISI
MUUTEN KYSYÄ

POL
TTOÖLJY
POLTTOÖLJY
TTOÖLJY-TARJOUST
A
ARJOUSTA
Hatanpäänvaltatie 40
33900 Tampere
Puh. 03-2122 747
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ristölle ja koko maapallolle.
Justus Kilpinen on paljasjalkainen tamperelainen, koripalloilevassa perheessä kasvanut
193 senttiseksi, ”mikä ei ole koripalloilijalle mikään pituus”, toteaa mies.
”Kaksivuotiaana aloitin pallokoulussa”, Justus naurahtaa. Elämä ei kuitenkaan ole ollut
pelkkää palloilua, sillä Kilpinen valmistui junioripelaamisen ohella ensin ylioppilaaksi,
sitten v. 2017 TAMK:ista rakennustekniikan
insinööriksi.
”Koripallosta tuli kuitenkin päätyö ja vierailtuani vuoden ajan pelaamassa Uudessakaupungissa palasin kotikaupunkiin ja solmin
tammikuussa Pyrinnön kanssa 2-vuotisen sopimuksen.” Justus Kilpinen haluaa kuitenkin
pitää ammattitaitoaan yllä ja siksi ahkeroi
omakotitalojen ovikelloja soittelemassa minkä
päätyöltään ehtii.
Kohta vuoden on työpukunsa rintamuksessa lukenut Termex. ”Minuun voi myös rohkeasti ottaa yhteyttä, tulen ja kiipeän yläpohjaan n.
10-15 minuutin ajaksi, jätän raportin ja lisäeristystarjouksen eli korkeintaan tunti tarvitaan aikaa. Eikä tämä maksa vielä mitään.”
Kiitän haastattelusta komeaa ja kohteliasta
nuorta miestä, joka vielä muistuttaa:
”Tervetuloa Pyynikin palloiluhallille Pyrinnön pelejä katsomaan!”

Haastattelu ja kuvat:
Raisa-Tiina Lahtinen

Lisäeristysremontilla
energiansäästöä!

Lisäeristämällä Termex-Selluvillalla parannat
kotisi asumisviihtyisyyttä ja säästät selvästi niin
viilennys- kuin lämmityskustannuksissa.
Termex-Selluvilla on ekologisesti keräyspaperista valmistettu
palo- ja kosteusturvallinen lämmöneriste moderniin rakentamiseen.
Vedoton, tasainen huonelämpö sekä erinomainen sisäilma takaavat
ainutlaatuisen asumismukavuuden. Termex-Selluvillalla eristetty
talo on lämmin talvella ja viileä kesällä. Puhaltamalla suoritettava
asennus on nopea ja helppo tapa eristää talosi yläpohja.
Katso lisätietoa: www.termex.fi

Tarkistuta asiantuntijallamme talosi
yläpohjan eristetilanne veloituksetta!

Justus Kilpinen

Termex-lisäeristysasiantuntija

p. 050 301 4316

justus.kilpinen@termex.fi

19

ILMALÄMPÖPUMPUT

10 kW
Ilmalämpöpumppu
ASYG30LM sopii hyvin isompiin
autotalleihin ja halleihin
Pyydä tarjous!

Markkinoiden tehokkain Fujitsu LZ Nordic
• Hyötysuhde SCOP 5.31 • Energialuokka A+++
• Hyvä lämmöntuotto vielä -25°C pakkasilla
•Asuinrakennukset, kesäasunnot ja hallit

ILMA-VESILÄMPÖPUMPUT
Waterstage 2-16 kW
Suoraohjaus 2-50kW
Uudisrakennukset ja saaneeraus kohteet
Öljylämmityksen rinnalle ja tilalle

MIKKO POUSSA
0 400 874 123
m.poussaoy@gmail.com
M. POUSSA OY
www.fgfinland.fi
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Talvella lämpöä, kesällä viilennystä
Vuosisadan hellekesä sai liikkeelle vyöryn, jonka jäähdytysjärjestelmien myyjät
muistavat. Ilmalämpöpumppuja myyvä
ja asentava yrittäjä Mikko Poussa muistelee lämmöllä viimeistä puolta vuotta.
”Viime kesä kantaa hedelmää edelleen.
Kuumat kesämuistot tuovat tilauksia talvellakin. ”
Poussa esittelee omaa lämmitysjärjestelmäänsä

Jo ensimmäiset hellepäivät alkoivat tyhjentää kauppojen hyllyjä erilaisista puhaltimista ja viilentimistä. Pitkinä ja kuumina yön
tunteina omakotiasuja, jolla ei ollut seinässä
viilentävää ilmalämpöpumppua, haki netistä
keinoja saada sellainen heti samana päivänä.
Pitkään harkitsevat joutuivat pettymään
pahimmin. ”Joku erehtyi vielä etsimään ensimmäisen hinnan kuultuaan edullisempaa.
Asiakkaan palatessa asiaan seuraavana päivänä soittokierroksen jälkeen, joutui toteamaan,
että loppuunmyyty, koneita ei enää ole. Tai jos
jostakin koneen löysi, asennusta joutui odottamaan pitkään. ”

lämmittämiseen.
”Meiltä on saatavissa reilun puolentoista tonnin hintaan edullisin seinään kiinnitettävä ilmalämpöpumppu, mutta jos vähänkin on ollut
ajatusta isompaan remonttiin, suosittelen öljylämmityksen rinnalle ilmavesilämpöpumppua.
Se pystytään liittämään olemassa olevan öljylämmitysjärjestelmän rinnalle. Kovilla pakkasilla automaattikytkentä siirtää helposti lämmityksen helposti lämpöpumpulta öljylle. ”
Mikko Poussa esittelee FG Finlandin maahan tuomia Fujitsun ilmalämpöpumppulaitteita, sekä niihin liittyviä erilaisia laitteistokokoonpanoja, joita hän yrityksessään myy.

Poussa ehdottaakin varautumaan hyvissä ajoin seuraavaan kesään. Hän suosittelee
samalla pohtimaan jäähdytystarpeen lisäksi myös lämmitysjärjestelmän mahdollisia
päivittämis- tai uusimistarpeita. Ilmalämpöpumppu soveltuu jäähdytyksen lisäksi myös

Muutti oman talonsa Kissanmaalla - esimerkki energiatehokkuudesta
”Ostimme seitsemän vuotta sitten vaimon
mummulan, jonka vaimon pappa rakennusmestari Hugo Murtomäki oli rakentanut v.
1958. Halusimme, että talo pysyy suvussa.
Rakennusaikansa mukaisesti siihen oli tehty öljylämmitysjärjestelmä. Päätimme uusia
talon koko talotekniikan (sähköt, lämmöt ja
ilmanvaihdon) ja samalla vaihdoimme öljylämmityksen järjestelmään, joka koostuu ilmavesilämpöpumpusta, vesikiertoisesta takasta ja
aurinkokeräimistä”.
Poussat laajensivat lisäksi talonsa 250 neliöiseksi ja rakensivat pihaan 35 neliön autotallin.
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vedet, sillä takassa tuotettava lämpö johdetaan
varaajaan käyttöveden lämmitykseen. Saman
tekevät katolla olevat aurinkokeräimet kesäaikaan.
Poussa hoitaa tilauksia mielellään sähköpostilla ja puhelimitse.
”Alkukyselyt suoritan puhelimessa. Tarjottaviin ratkaisuihin vaikuttaa mm. onko kyseessä
kivi- vai puutalo, mistä otetaan sähkö ilmalämpöpumpun ulkoyksikölle, mitkä ovat öljynkulutukset jos ilmavesilämpöpumppu tulee
öljyn rinnalle, milloin on säiliö rakennettu tai
uusittu, onko patteri vai lattialämmitys? Näillä
päästään alkuun.”

Mikko Poussan omakotitalossa takka luo tunnelmaa ja
lämmittää jopa veden.

”Meillä kuluu n. 20.000 kW energiaa taloussähköineen, eli rahassa n. 2000 euroa/vuosi. Kulut ja energiankulutus on vähintäänkin
kaksi kolmasosaa tai jopa puolet siitä, mitä oli
aiempi öljylämmitys. Sama edullinen suhde on
ilmavesilämmityksellä verrattuna suoraan vesikiertoiseen sähkölämmitykseen.”
Mikko Poussa on tehnyt oman talonsa mahdollisimman tehokkaaksi. Tunnelmallinen ilta
takkatulen ääressä lämmittää samalla suihku-
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Mikäli asiakas tilaa perusmallisen ilmalämpöpumpun asennuksineen, se maksaa noin
alle 2000 € ja asennus hoituu päivässä. Ilmavesilämpöpumpun asentamiseen ja järjestelmän luomiseen ei siihenkään mene kohteesta
riippuen kuin kolmesta viiteen päivään, mutta
hankinnan hinta on noin 8000-12000 €.
”Suosittelen kaikille tutustumista oman talonsa
järjestelmiin ja toimivuuteen ”, Mikko Poussa
toteaa. Hänellä on sähköluvat, kylmäaineluvat
ym. tarvittavat ja mies tarjoaa mielellään ratkaisuja asiakkaiden talon toimintoihin liittyvissä ongelmissa. Ei pidä hävetä, ettei tiedä,
vaan kannattaa mieluummin ottaa selvää ja
kysyä rohkeasti tarjousvaihtoehtoja. Kaikkiin
kohteisiin ei sovi aina sama ratkaisu, vaan jokainen kohde oma yksilönsä.

Tyytyväinen asiakas iloitsee säästöstä
Rauno Kangasniemen ääni puhelimessa
huokuu tyytyväisyyttä. Mies on asennuttanut
omakotitaloonsa vanhan öljylämmitysjärjestelmän rinnalle M. Poussa Oy:n asentaman
ilmavesilämpöpumppujärjestelmän. Parissa
vuodessa ratkaisusta on kertynyt vain hyviä
kokemuksia ja ennen kaikkea rahallista säästöä.
”Syksyllä 2016 päätin, että kalliit öljylaskut
saavat riittää. Öljyä kului noin 4000 litraa
vuodessa. En halunnut kuitenkaan pannusta
luopua ja se jätettiin pakkaspäivien varalle.
Kun ulkomittari näyttää miinusasteita 15-16,
niin ilmavesilämpöpumppu seisahtaa ja lämmönotto kytkeytyy automaattisesti öljypolttimeen. Olisiko se öljypuoli ollut tänä talvena
viikon kahden ajan päällä. Nyt öljyä kuluu
noin 200 litraa vuodessa, ja sitä säiliössä riittää
vielä pitkään. ”Ilmavesilämpöpumpun energian kulutus on noin 15.500 kW/vuosi, joka tarkoittaa rahassa n. 1500 euroa. Se on merkittävä
alennus verrattuna aikaisempaan öljylaskuun.

Ei mene montaa vuotta, kun investointi maksaa itsensä takaisin, niin olen laskenut.”
Rauno Kangasniemi on mielissään siitä, että
öljypannun säilyttämisen lisäksi asennettiin
uusi erillinen lämminvesivaraaja. Kesäaikaan
lämmityskauden ulkopuolella tarvittava käyttövesi voidaan lämmittää suoraan sähköllä.
M. Poussa Oy:n energiaratkaisut hoituivat tehokkaasti ja toivat Kangasniemen taloon uuden säästävän lämmitysteknologian. ”Vuoden
-78 mallinen öljykattila on edelleen kunnossa.
Uuden ilmavesilämpöpumpun käyttöiästä en
vielä tiedä, mutta luotan asiantuntijoiden taitoon tehdä hyviä ja kestäviä ratkaisuja”, toteaa
tyytyväinen Kangasniemi.

Talvella lämpöä, kesällä viilennystä.
Taitaa olla jokaisen omakotiasujan toive.

Haastattelu ja kuvat:
Raisa-Tiina Lahtinen
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Omakotiasujalle ajankohtaisia tarkkailtavia ovat näin helmikuulla lumentulo sekä sen
kertyminen eri paikkoihin. Toiset paikat ovat
toivotumpia kuin toiset – arkojen puutarhakasvien suojana lumen tuoma kerros on hyvinkin tervetullut, mutta rakennuksien katoilla tai
liian lähellä seinustaa kinoksina, lumet saavatkin jo omakotiasujan liikkeelle lapion kanssa.
Erityisesti kattolumien kanssa tulee olla tarkkana ja myöskin rehellisesti arvioida voimavarojaan tekeekö homman itse vai tilaako ammattilaisen paikalle. Toisinaan voi olla vaikea
tunnustaa itselleen tai edes tunnistaa, että olisiko jo parempi antaa nuoremman tehdä.

Omakotiasujille hyvin monesti on äärimmäisen tervetullutta puuhailla tai oleskella omassa pihassa. Sitä kukin sitten toteuttaa omien
voimavarojensa ja mieltymystensä mukaan.
Toisinaan rajoitteet tähän tulevat ulkopuolelta, elämän mukanaan tuoman haasteen myötä
ja voivat olla ajallisesti ohimeneviä rajoitteita.
Pysyvämmin omakotiasuminen muuttuu elämänkaaren myötä, pihan toiminnot korostuvat erilailla eri elämänvaiheissa. Yksi, minkä
soisin olevan aina mukana muutoksessa, on
saavutettavuus. Rappujen tilalle luiska, yrtit
kasvamaan korkeilla jaloilla olevaan istutusastiaan, apuvälineitä helpottamaan painavien tavaroiden siirtelyä. Elämänkaaren loppupäässä
tulee väistämättä myös luopuminen vastaan.
Varmaa on, että itseohjatusti ajatellen - ennen
viimeistä pakkoa - on parempi mahdollisuus
tarkastella asioita monesta näkökulmasta harkiten. Silloin luopuminen voi olla oma päätös, johon sopeutuminen on hyvin monesti
helpompaa kuin olosuhteiden sanelemaan
pakkoon. Kokonaan luopumisen tilanteeseen
kannattaa suhtautua myös kuin lumien pudottamiseen katoilta – esimerkiksi aihealuee-
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seen perehtynyt lainoppinut voi kertoa omaan
tilanteeseen sopivista vaihtoehdoista. Itsellesi
jää valinta ja päätös.
Mutta nyt meillä on helmikuu ja lisääntynyt
valo on aloittanut myös esikasvatusajan! Ikkunalaudan pinta-alan voi helposti moninkertaistaa taimikasvatushyllyköllä. Helmikuulla
kannattaa valita esikasvatukseen vaikkapa
amppelimansikka, sen sijoituspaikassa voi sitten käyttää omaa harkintaa mansikkanapostelijan näkökulmasta katsottuna. Mikä on
hyvä sijoituskorkeus rollaattorin, pyörätuolin
käyttäjälle, entäpä istumaan autetulle? Olisiko hyvä hankkia uusi puutarhapenkki, jonka
istumakorkeus on hieman enemmän kuin
tavallisessa ja nousemista auttamassa on käsinoja, josta ottaa kiinni? Yrttien esikasvatus
kannattaa aloittaa maaliskuulla ja mikään ei
estä niitäkään siirtämästä ulos amppeliin kasvamaan.
Vaikket olisi aiemmin esikasvattanut mitään, voit silti kokeilla, yrittää, erehtyä ja oppia, yrittää uudestaan. Paljon hyviä ohjeita on
tarjolla lehdissä, internetin ihmeellisessä maailmassa ja asian tiimoilta voi tehdä vaikkapa
tiedonhakumatkan paikalliseen kirjastoon.
On hauska seurata kuinka kylvökset itävät,
tekevät lehtiä, kasvavat. Ja vaikka kuinka han-

kalalta tuntuu nipsaista samettikukan latvat,
kannattaa se silti tehdä. Palkintona onnistuneesta luopumisesta saa tuuheita ja terhakoita
taimia. Samettikukat voi aikanaan istuttaa yrttien viereen, jolloin toimivat myös luontaisina
hätyyttäjinä tuholaisille.
Tuo saavutettavuus sanana tuppaa nykyään
palaamaan mieleeni tämän tuosta. Itselläni
oli tilaisuus tässä taannoin päästä kysymään
hoitoalan ammattilaiselta pajatyöskentelyssä
mitä hän muuttaisi työssään, jos hänellä olisi
kaikki maailman valta muuttaa sitä. Kyseessä
oli siis hoiva-alan ammattilainen, joka - enemmän kuin mielellään - käyttäisi työssään luontolähtöisiä toimintoja ja hyödyntäisi vihreää
hoivaa* ja vihreää voimaa* osana omaa ammattiaan. Vastaus ei toisaalta yllättänyt sisällöltään: hän muuttaisi ensimmäisenä sen, että
nyt on tosiasiallisesti tekeviä käsipareja liian
vähän. Ja kun niitä käsipareja on liian vähän,
muodostuu työpäivästä monesti kilpajuoksu
ajan kanssa, jotta pystytään tekemään perushoito. Se mikä yllätti, oli vastauksen sisällään
pitämä äänensävy, joka omilla korvilla kuultuna – ja siten myös tulkittuna - kertoi karua
kieltään siitä, että tilanne on ollut jo pitkään
näin ja että päivittäin ollaan tilanteissa, joissa
päätöksentekoa ohjaa pakko, ei oma harkinta
tai valinta. Siitä ei ole turhautumisen ja uupumuksen kierre kaukana, ei.
Saavutettavuus, niin se. Mistä se syntyy?
Siitä että ylipäätään on paikka, jonne mennä.
Siitä että voit itse mennä. Siitä että joku auttaa
sinut sinne. Siitä, että voit itse valita menetkö
vai et, tai milloin menet. Siis ei riitä, että on
olemassa paikka jossain, jonne teoreettises-

ti voisit mennä, jollei ole käytettävissä siihen
vaadittavia resursseja. Mitä vähemmän on
resursseja, kykyä liikkua, valita, sitä lähempänä paikan pitäisi olla. Juuri siksi on tärkeää varmistaa, että sellaisten hoivayksiköiden
yhteyteen, joissa itsenäinen saavutettavuus on
rajallinen, luodaan myös toimivat puitteet olla
ihan pihalla. Puitteet tulee tässä ymmärtää
laaja-alaisesti lähtien siitä, että peruspalveluiden hoivahenkilöstöä on tarpeeksi, jotta lisäarvon, kuten pihamaan käyttö ulkoilun lisäksi
luontolähtöisten toimintojen ympäristönä, on
oikeasti mahdollista tarjota saavutettavana
asiana hoivattaville ja asukkailleen.
Vaalikevättä kohden mennään - harkitaan ja
tehdään valintoja, jotka piirtyvät päätöksinä
äänestyslippuun!
Terveisin,
Sanna Saari
maisemasuunnittelija
viherkuiskaaja
PihaPuutarhaksi Oy
*Green Care termit Vihreä hoiva ja Vihreä voima sijoittuvat käsitteellisesti laajemman termin - Green Care toiminta - alle.
Keskeinen ero näillä alatoimintamuodoilla on, että vihreän hoivan toiminnot edellyttävät sote- alan koulutuksen
saanutta henkilöä siinä organisaatiossa, missä palvelua
tuotetaan.
Vihreän voiman palvelut kohdistuvat sen sijaan asiakkaisiin, jotka hakeutuvat ennaltaehkäisevästi palvelun
piiriin. Palvelut ovat asiakkaalle ennaltaehkäisevää, kokemuksellista ja toisinaan jopa harrastuksellista toimintaa.
Perustana molemmissa käsitteissä, luontohoiva ja luontovoima, on luontolähtöisyys.
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PUUN KAATAMINEN
ON TARKKAA
AMMATTITYÖTÄ
Omakotiasuja vaalii pihaansa, sen jokainen
itse istutettu tai kasvatettu kasvi on tärkeä.
Kaikkein rakkaimmiksi tulevat puut, sillä ne
saattavat olla yhtä pitkäikäisiä tai jopa vanhempia kuin asukkaat. Siksi puun kaataminen käy joskus tunteisiin. Olkoonkin että se
on varjostanut taloa, tiputtanut joka syksy
kärrykaupalla lehtiä katoille ja räystäskouruja
tukkimaan.

Marjaana Petäjä kertoo, että pihan reunustan
koivu oli venynyt pituutta jo sen verran, että
peitti auringon talon pihapiiristä. Oli tullut
aika tilata puulle kaataja. Omakotiviestistä
löytyi Raimo Murron ilmoitus. On hyvä tilata
ammattitaitoinen metsuri paikalle, joka tietää
miten pitää menetellä.
Nykyisin harvemmin tarvitsee kenenkään
huutaa: ”Puu kaatuu” ja odottaa, milloin koko
runko oksineen rojahtaa alas. Puu katkaistaan
pala kerrallaan, ensin oksat ja sitten runko
pätkinä.
Marjaana Petäjä asuu perheineen vanhemmiltaan perimässään talossa.
”Nuoruuteni jo täällä vietin. Nyt nautin suuresta tontista, rauhallisesta paikasta asua.”
Marjaana Petäjän äiti on alulle laittanut suojaiselle sisäpihalle ruusumaan, jota tytär nyt
vaalii.
”Kunto- ja hyötyliikunnasta käy, kun isoa pihaa hoitaa”, Petäjä kertoilee ja rientää Raimo
Murron apuun keräämään tämän puusta katkomat ja maahan pudottamat oksat.
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”Niistä tulee hyvää polttopuuta”, metsuri
muistuttaa ja kertoo samalla toimittajalle, miten tärkeää on huolella suunnitella puunkaato-operaatio ja miten siitä on tarkat ohjeet,
miten puu kaadetaan oikeaoppisesti.
Juttu ja kuvat: Raisa-Tiina Lahtinen

Omakotiyhdistysten hiihtokisat
Ikurin Virelässä 3.2.2019
Hiihtojen onnistuminen on luonnollisesti ilmoista kiinni.
Kilpailupäivälle olosuhteet eivät olleet ehkä kaikkein parhaimmat. Onneksi pakkanen oli kohtuullinen ja tuulenkin kanssa pärjäiltiin, kun vain muistettiin pysyä liikkeessä.
Ikurin Vireen Lauri Pulakka muistutti kilpailijoita ennen lähtöjen alkua, että liikkukaa,
niin pysytte lämpiminä. Hyvin käskyä toteltiin
ja lämpimänä pysyttiin.

Lumisade oli niin sakeaa, että lunta ehti kertyä laduille ennen lähtöä useita senttejä ja se
hidasti matkan tekoa. Onneksi olosuhteet olivat kaikille samat.
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Kaikki matkaan lähteneet 52 hiihtäjää tulivat myös perille, vaikka jotkut olivatkin hieman
väsyneitä.
Lämmin mehu ja munkki virvoitti kuitenkin nopeasti.

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö r.y.

HIIHTOKILPAILUT Ikurin Virelässä sunnuntaina 3.2.2019.

Vapaan hiihtotavan kisaan osallistui 52 hiihtäjää.
Säätila: lumisade, jota itätuuli vauhditti, lämpötila -7 -astetta. Irtolunta laduilla.

TULOKSET
Tytöt, synt. 2015 ja nuoremmat: 0,1 km
1. Olga Luiro
2. Lyydia Mäki
3. Lempi Järvinen

Ikuri-Haukil 1.45
Ikuri-Haukil 2.18
Ryydynpohja 5.15

Tytöt, synt. 2014-2013: 0,3 km
1. Lumi Nevala
2. Annu Jylänki
3. Viivi Uusikauppila
4. Isa Humina
5. Ina Humina
6. Elli Saksala

Vuorentausta 3.32
Ikuri-Haukil 4.00
Ikuri-Haukil 4.10
Ikuri-Haukil 4.45
Ikuri-Haukil 4.47
Ikuri-Haukil 5.30

Tytöt, synt. 2012-2011: 2 km
1. Viena Luiro
2. Amelia Perttula
3. Julia Nieminen
4. Aino Koskela
5. Matilda Mäki
6. Helmi Nevala
7. Aino Jylänki
8. Jenna Virta
9. Åsa Humina
10. Tessa Ojanperä

Ikuri-Haukil 20.10
Ikuri-Haukil 21.15
Kalkku
22.16
Linnainmaa 22.20
Ikuri-Haukil 22.49
Vuorentausta 23.00
Ikuri-Haukil 23.11
Ikuri-Haukil 25.12
Ikuri-Haukil 28.14
Ikuri-Haukil 28.48

Tytöt, synt. 2010-2009: 2 km
1. Veera Linna
2. Meea Karttila
3. Venla Jutila
4. Aino Saksala
5. Minea Kausola

Ikuri-Haukil
Ikuri-Haukil
Kalkku
Ikuri-Haukil
Ikuri-Haukil

Tytöt, synt. 2008-2007: 2 km
1. Kiia Pirinen
2. Siina Jaakkola
3. Nea Pirinen
4. Petra Haapalainen
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Ikuri-Haukil
Ikuri-Haukil
Ikuri-Haukil
Ikuri-Haukil

13.54
16.09
17.22
17.39
18.19
15.44
16.08
17.54
18.10

Tytöt, Synt. 2006-2005: 2 km
1. Letisia Perttula

Ikuri-Haukil 18.51

Tytöt, Synt. 2004-2003: 2 km

1. Inka Ahonen
Kalkku
12.08
Pojat, synt. 2015 ja nuoremmat: 0,1 km
1. Henrik Tapola
Epilä
1.59
2. Jalo Järvinen
Ryydynpohja 2.21

Pojat, synt. 2014-2013: 0,3 km
1. Eevert Similä
2. Joel Leppihalme
3. Reino Salo
4. Kalle Aalto
5. Nikita Eremin
6. Lauri Räsänen
7. Topi Hirvikorpi

Ylöjärvi
Vuorentusta
Ikuri-Haukil
Ikuri-Haukil
Kalkku
Ikuri-Haukil
Ikuri-Haukil

Pojat, synt. 2012-2011: 2 km

1. Sisu Tammi
Tohloppi
2. Lauri Tapola
Epilä
3. Veikko Aalto
Ikuri-Haukil
4. Joonatan Järvenpää Ikuri-Haukil
5. Oskari Haapalainen Ikuri-Haukil
		

2.59
3.42
3.45
4.36
4.55
5.20
7.29
18.30
22.30
28.07
28.20
39.10

Pojat, synt. 2010-2009: 2 km
1. Alexander Eremin
2. Matias Tiikkaja

Kalkku
15.47
Ikuri-Haukil 17.32

Pojat, synt. 2008-2007: 2 km
1. Aleksi Jokela
2. Maksim Eremin
3. Ismo Kansanaho
4. Miika Tiikkaja
5. Markus Tiikkaja

Ikuri-Haukil
Kalkku
Tesoma
Ikuri-Haukil
Ikuri-Haukil

Pojat, synt. 2006-2005: 2 km
1. Martti Lahtinen

Vesilahti

12.22
13.42
14.22
17.41
18.21
9.32

Pulipuli,

lumet suli!
Lumisen talven jälkeen katoltasi
voi sulaa tuhansia litroja vettä.

• Tilaa ilmainen kuntoarvio, tarkistuta
katon ja rännien kunto ajoissa.
• Uusi katto säältä suojaan päivässä!
Tuotteet suoraan tehtaalta,
markkinoiden parhailla takuilla.

Soita

03 3390 0401
Kattoarvonnan säännöt:

vesivek.fi

TEEN TYÖT
JOSTA ET ITSE SELVIÄ
• 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

Kysy lisää!

Tmi Avuksileo

RAKENTAMISTYÖT
MITTATILAUKSENA
Suunnittelu ja toteutus:
• LED-kasvihuoneet ja -kaapit
• Kasvilavat
• Kasvatus- ja viherhuoneet
• Piharakennukset
• Autotallien saneeraukset
• Terassit
• Leikkimökit yms.
Muista kotitalousvähennys

asunnon ja
vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöihin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Jari Paulamäki, insinööri, puu-/metalliseppä
045 220 4739
jap.paulamaki@gmail.com

Puh. 040-961 5932
Muista kotitalousvähennys.
Vastuuvakuutus on!

www.paulamaki.fi
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POHTOLAN JA RYYDYNPOHJAN
OMAKOTIYHDISTYSTEN PILKKIKISAT
Lauantaina 9.3.2019 pilkittiin Ryydynlahdella Pohtolan ja Ryydynpohjan
omakotiyhdistysten väliset pilkkikisat.
Kilpailuihin osallistui 15 pilkkijää.
Kuvat: Raimo Mikkonen
Ryydynpohjan hallitus.

TULOKSET
Yhdistys

Kg

1. Meriläinen ja Ohvo

Po

0,940

2. Majaniemi Leena

Ry

0,485

3. Urvikko Marita

Po

nyppyjä

Naiset

Nuoret

Yhdistys

Kg

1. Sini Salmela

Ry

0,070

2. Helmi Mäki

Ry

0,040

Miehet
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Yhdistys

Kg

1. Haapanen Janne

Ry

6,300

2. Taskinen Riku

Ry

2,330

3. Urvikko Hannu

Po

0,690

4. Peltonen Matti

Po

0,600

5. Ratilainen Erkki

Po

0,570

6. Mäki Tapio

Ry

0,420

7. Anttila Tapio

Ry

0,355

8. Silekoski Hannu

Ry

0,300

9. Salmela Hannu

Ry

0,295

10. Mäki Aleksi

Ry

nyppyjä

MAKSUTTOMAT JÄTEASTIAT
ASIAKKAILLE

Pirkanmaan Jätehuollon uusi palvelu
on maksuttomat 140–660 litran kokoiset sekajäteastiat. Astioiden vuokra
sisältyy aina tyhjennyshintaan. Sama
koskee biojäteastioita sekä maksuttomia
metalli- ja lasipakkausten jäteastioita.
– Jäteastia toimitetaan jätehuoltoon
liittyville uusille asiakkaille, tai jos kuljettaja ilmoittaa rikkoutuneesta astiasta.
Haluamme uudistuksella varmistaa
asianmukaiset ja työturvalliset jäteastiat,
kertoo Pirkanmaan Jätehuollon palveluasiantuntija Sari Lehtinen.

25 vuotta
ympäristölle
paras!

– Maksuttomaan metalli- ja lasipakkaJo muutaman vuoden ajan metalli- ja la- usten keräykseen on jo liittynyt 5 000
kiinteistöä. Tämä on hyvä mahdollisuus
sipakkausten jäteastiat sekä tyhjennykset on saanut maksutta, jos kiinteistö on saada kierrätys lähemmäksi asukkaita,
Lehtinen kannustaa.
liittynyt seka- ja biöjätteen keräykseen.
Myös omakotiasujien yhteisen biöjäteastian eli biokimpan seuraksi saa metal- Lisätietoa Pirkanmaan Jätehuollon palveluista www.pjhoy.fi
li- ja lasipakkausten keräyksen.
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JÄNISJAHDISSA

Veljeni Hartsa oli armoitettu luontoihminen, metsästäjä ja kalastaja. Vapaa-aikansa
hän vietti metsästellen, kalastellen tai muuten
luonnossa liikkuen ja luonnonihmeitä tutkien. Itse en juurikaan metsästyksestä piitannut. Sen sijaan kalastusta harrastan ja tykkään
luonnossa liikkua.

le. Jos vanhat merkit pitää paikkansa, jänöjussi
tulla pompottelee tota mettäautotiätä pitkin, ei
se kovin pitkää lenkkiä tee. Ei mitään kiirettä,
hiihtele hissukseen. Ei muuta, kun hyvää matkaa ja pysyhäj jäljillä.” Toivotteli velipoika.
Minusta oli tullut kertaheitolla ajokoiran
virkaa hoitava jäniksenjälkien jäljittäjä.

Eräänä talvipäivänä Hartsa oli lähdössä jänismetsälle. Hänellä ei kuitenkaan ollut ajokoiraa kaverikseen.
”Lährekkö kaveriks, mennään katteleen onko
jänöjusseja liikkeellä?” Tiedusteli hän.
”Eihäm mulla o kun toi vanha ykspiippunen
Snipe-haulikko ja eihäm mulla o mettästykseen
oikeuttavaa lupaakaan. En taira lähtee.” Yritin
vastustella.
”Onhan sulla hyvä kunto ja säähän ot hyvä
hiihtään, muuta ei tarvita.”
Ehkä nämä imartelevat kehumiset, jotka pitivätkin paikkansa, saivat minut suostumaan
velipojalle kaveriksi.

Alkumatka meni mukavasti. Maasto oli helpontuntuista, vaikka lunta olikin lähes puoli
metriä. Muutaman sata metriä hiihdettyäni,
kuusenjuurelta oksien alta jänis säntäsi liikkeelle. Kokeneena metsästäjänä Hartsa oli oikeassa. Saalis oli siis havaittu. Intoa puhkuen
lähdin jäljittämään edelläni pomppivaa jänistä. Välillä maasto oli tosi vaikeata hiihtää.
Tiheiden pusikoiden läpi jänis eteni paljon
helpommin kuin minä suksien kanssa. Vaikka hajuaistini olikin huomattavasti heikompi
kuin ajokoiralla, näköaistini toimi paremmin.
Useinhan ajokoira hukkaa jäljet jäniksen
tehtyä sivu- ja harhautusloikkia. Minua jänöjussi ei harhauttanut, koska näin milloin jäljet
loppuivat, niin tiesin etsiä niitä sivusuunnasta
muutaman metrin säteeltä.
Vaikka vauhti ei päätä huimannut, rämpiminen umpihangessa otti voimille, mutta sisukkaasti pää- ja vaatteet hiestä märkänä jatkoin
taivallusta.

Metsästysvarusteet mukana lähdimme hiihtelemään tuttuihin lapsuuden maisemiin.
Hartsa edellä haulikko selässään minä perässä
matkasimme umpihangessa eteenpäin. Yhtäkkiä jonon keulilta kuului.
”Seis! Kaikki liikkeet seis! Tosta om menny
hiljattain jänis, on sev verta tuarreen näköset
jäljet, ei se kaukana makoile. Lähre sää hiihteleen jälkiä seuraillen, niim mää men passiin
tonne pellor reunaan ton mettäautotiäv varrel-
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Jänis ei suinkaan edennyt suorinta mahdollista reittiä, vaan mutkitteli ja teki harhautusloikkiaan alvariinsa. En kuitenkaan antanut

periksi. Vaikka maasto ja metsä olivat lapsuudesta tutuiksi tulleet, olin välillä niin eksyksissä, ettei minulla ollut mitään tajua missä päin
hiihtelen, missä on pohjoinen ja missä etelä.
Tiheästä metsiköstä sukelsin erään pellonreunaan. Ajattelin, että missähän sitä nyt ollaan, kun on niin oudon näköiset maisemat.
Vasta pellolla jälkiä seuratessani huomasin,
että kotimökkihän se siinä sadan metrin
päässä on. No nyt olin kartalla. Matka jatkui
helpottuneissa tunnelmissa, koska tiesin, että
enää en ainakaan heti voi eksyä, kun näin lähellä kotimökkiä ollaan.
Hetken matkaa hiihdeltyäni metsän siimeksestä kuului laukaus, pelästyin laukausta, hyvä
etten housuihini paskonu. Hetken kuluttua
tajusin, että Hartsahan se siellä ammuskelee.
Jälleen oli kokenut metsästäjä vaistonnut jäniksen kulkureitin oikein. Saalis saapui juuri
siihen paikkaan, mihinkä velipoika olettikin,
tai tässä tapauksessa tiesi sen saapuvan. Hiihtelin viimeiset sata metriä ja näin kun metsästäjä suolisti saalistaan.

”He, tossa on koiralle. On tapana palkita se
hyvästä tyästä parhaalla mahrollisella tavalla.”
Sanoi Hartsa, heittäen perkaamansa suolet ja
sisuskalut hangelle.
Tuntemattoman sotilaan Hietasta matkien
sanoin:
”Kiitoksia vaan kauhiam paljo, tällä mä pärjäänki jo pual vuatta.”
Onnistunut ja kaikin puolin antoisa ja kuntoa kohottava metsästysretki.
Parin viikon kuluttua Hartsa saapui valmiin
jänispaistin ja konjakkipullon kanssa kyläilemään.
”Kun se mettässä tarjoomani palkkio ei kelvannu, niin toin vähän parempaa.” Sanoi hän.
Valitettavasti Hartsa lähti 52 vuotiaana paremmille metsästysmaille. Aivan liian aikaisin.

Metsästys onnea, mitä sitten kukakin metsästelee.
Toivottelee Sillmannin Pena Kumpulasta

Omakotiviesti ei synny ilman ilmoittajia, siis

SUOSIKAA
ILMOITTAJIAMME!
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ÖLJY- JA KAASULÄMMITYS
S. HONKINIEMI

n

ÖLJY- JA KAASULÄMMITYSLAITTEET

n

ÖLJYSÄILIÖASENNUKSET

n

KATTILAHUONESANEERAUKSET

n

MYYNTI, ASENNUS
JA HUOLTO

Ota yhteyttä ammattilaiseen!
Sami Honkiniemi
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Puh. 0400 - 292 917
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Mieleen juolahti, pitäisikö tämän palstan nimi vaihtaa?
Yhdeksäs vuosi Omakotiviestejä pyörähti käyntiin tälle peräkamarin tytölle.
Siirtyisinkö keittiöön?

Ratikkaa testaamassa Tampere-talolla

En ole mikään keittiöihminen, joten jätän
soppakauhat muiden kattiloihin.
Makuuhuonejuttuni alkuvuosien lehdessä
oli mielestäni huomattavasti herkullisempi,
mutta makuukamaripalsta? Nyt haukottelen!
Sohvan nurkka on kotona paikkani, sen lämmössä tätäkin läppäri sylissä kirjoittelen. Sohvaperunaksi en kuitenkaan suostu. Ylös, ulos
ja liikkumaan meitä kehotetaan entistä useammin ja käytänkin jalkojani ratikkaa odotellessa mieluusti hyötyliikuntaan. Kävellessä jutun aiheet ja muut ideat pulppuavat. Pitäisikö
kipaista kuitenkin lähiluontoon, Kauppiin tai
Pyynikille etsimään raikasta nimeä palstalle?
Lapsuusmuistoistani kirpoaa mieleen mummulan mielenkiintoisin paikka. Se oli vintti,
jonne mentiin pelottavan jyrkkiä portaita ja
jossa oli sekä kodikasta että jännittävää.
Moni Tampereelle opiskelemaan 1960-70
luvuilla muuttanut on kertonut ensiasuntonsa
sijainneen omakotitalon yläkerrassa. Vuokralaisia pitämällä lyhennettiin talon lainoja ja
helpotettiin samalla kaupungin asuntopulaa.
Nyt Tampere kasvaa kohisten niin kaupunkiin muuttajien kuin rakentamisen vaikutuksesta. Omakotitalojen ullakot ovat täyttyneet
alivuokralaisten sijaan vuosien saatossa sinne
kätketyistä aarteista. Aarreaitta! Sopisiko se
nimeksi tälle hetken helmistä koostuvalle kirjoitelmalleni?

Perämoottori, hihkaisee pohtimistani sivusta seurannut. Eikö se ole sellainen, joka tuuppaa jopa karille juuttunutta liikkeelle. Perätuuppari en koe olevani, onhan tässä seurassa
ollut pitkään hyvä vetojuhta ja uutta tuuppasi
tulemaan tänä vuonna. Paremminkin perävaunu, jollainen seisoi vielä jokunen vuosi sitten lähes joka talon pihassa lehtiä jakaessamme. Jostain syystä niitä on nyt vähemmän, sitä
olen hämmästellyt. Mutta päätös on tässä. Peräkamarin tyttönä jatkan niin kauan kuin joku
tulee ja vie. Nyt se joku on uni, joka houkuttaa
peiton alle. Ei sentään enää hetekalle.
Rauhallisia unia omakotiasujille, lehtemme avustajille, mainostajille! Kevättä ja kesää
kohti mennään huolista huolimatta. Ai niin,
muistakaa käydä äänestämässä! Taitaa olla jokunen omakotiasumisestakin tietävä ehdokkaana.
Seuraava lehti ilmestynee kesäkuun puoliväliin mennessä ja aineistoa siihen odotamme
15.5. mennessä.
Lähetä jutut ja kuvat os. tre.omakotiviesti@
gmail.com ja mainokset ilposiimes@gmail.
com. Huom! kuvat kuvatiedostoina.

Raisa-Tiina Lahtinen
toimittaja
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Lämpölaitehuolto
Honkiniemi

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

P. 040 3544 885
honkiniemi@hotmail.com

www.honkiniemi.com
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OMAKOTIVÄEN
PIKKUJOULURISTEILY TALLINNAAN
- SUOSIO YLLÄTTI!

Toriparlamentti kokoontuu - naisväki ostoksilla

Karaokea ostosten välissä

Pj. Simo Ylisiurunen viimeisen kerran kaitsemassa katrastaan ennen nuijan siirtoa seuraavalle
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Olihan meitä iso joukko, 67 tamperelaista omakotiasujaa joka puolella kaupunkia. Tässä iltajuhla Kochi Aidad
-ravintolassa

Tanssin tiimellystä ennen Viru-hotelliin siirtymistä
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Viru-hotellin aiemmat suljetut kerrokset pitivät
sisällään KGB:n valvontatilat. Nykyisin tila on KGBmuseo. Sen parvekkeelta on uljas näköala Tallinnaan

MYYNTI, ASENNUS SEKÄ HUOLTO:
•
•
•
•
•
•
•

Öljypolttimet sekä tarvikkeet
Kaasupolttimet sekä tarvikkeet
Lämmityskattilat sekä kattilahuonevarusteet
Lämmönsäätöjärjestelmät
Kevytöljysäiliöt
Patteriventtiilit sekä termostaatit
Ilma-Vesi lämpöpumput

24 h VIKAPÄIVYSTYS

Puh. 0400 429 971, TAMPERE
WWW.POLTINTEKNIIKKA.FI
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Keskusjärjestön myyntituotteet
Omakotiyhdistykset
voivat hankkia
Keskusjärjestön
kautta edullisesti
alla olevia tuotteita.
Tuotteet on
tarkoitettu
myytäviksi
yleisesti myös
jäsenille.

Adressit
Suru- ja onnitteluadresseja.
Hinta yhdistyksille

6 €/kpl

Löylymittari
Vuolukivinen löylymittari on tunnelmallinen lahja syksyn pimeneviin iltoihin.
Hinta yhdistyksille
19 €/kpl

Omakotitalopinssi
Omakotiasumista juhlistava pinssi on tehty visakoivusta.
Hinta yhdistyksille
4 €/kpl

Kunnianosoitukseksi ansioituneille jäsenille:
Keskusjärjestön pöytästandaari 		
Keskusjärjestön kultainen ansiomerkki
Pöytäkello (visakoivua)		
		

24 €/kpl
21 €/kpl
45 €/kpl

Urheilu- ym. kilpailujen mitalisarja
sarja 7 €/kpl myydään sarjoittain.

Tuotteiden myynnistä huolehtii keskusjärjestön taloudenhoitaja
Carita Sinkkonen, taloudenhoitaja.trekj@gmail.com

