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

+500 kg:n hiekoitussepeli
Suursäkkitilauksen yhteydessä

50€
(norm. 80 €)

kätevä suljettava suursäkki
talven liukkauden torjuntaan
Myös isommat säkit tarjoushinnoin!

tarjous voimassa 28.10.2016 asti tai niin kauan kuin säkkejä riittää.

puh. 0400 299 992
Sammon valtatie 77, 33580 Tampere
www.sepelisampo.ﬁ
info@sepelisampo.ﬁ
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puheenjohtajan
Pj. Simo Ylisiurunen

Talollisille
arkisia asioita!!
Suvi on vietetty hieman huonoissa säissä,
jollei joku pidäkin hieman kostean nihkeistä
keleistä! Syyskuu ainakin korjasi hieman tilannetta ainakin tätä kirjoittaessani syyskuun viimeisinä päivinä. Talollisten pihatyöt varsinkin
ruohonleikkuut eivät armahtaneet vaan kasvu
oli todella kovaa. Niin, että se kesä oli sitä!

toon, koska on tullut lehtemme ilmoittajilta
valituksia jakelun viivästymisestä jopa parikin
kuukautta verrattuna jonkin muun jäsenyhdistyksen alueen jakeluihin. Tämä ei todellakaan
ole reilua ilmoittajia kohtaan, koska heidän rahoituksellaan painatetaan lehtemme. Perusteluna ei käy, että jako ei onnistu aina omien tiedotteiden kanssa yhtaikaiseksi. Lehden tarkka
ilmestyminen ei ole aina kiinni toimitusneuvostosta, vaan joskus ilmoitusmateriaali viipyy
ja on ennen lehteen painamista käsiteltävä. Nykyaikana kun ei käy enää kopio mainoksesta!

Omakotirintamalla on tullut esiin minun
monen vuoden toivomus jäsenyhdistysten yhteistoiminnan lisääntymisenä, jolloin pienemmätkin jäsenyhdistykset saavat voimia järjestettäessä yhteisiä juhlia ja tapahtumia. Mielestäni
uusi toteamus yhteisöllisyyden toteuttaminen
Valitettavasti talollisten europusseista kaion jo vanhastaan ollut jo talollisille tuttua jär- vataan taaskin lisää kiinteistöveroja. Tampejestettäessä talkoita omaa tupaa rakennettaessa. reen talousarvioehdotus vuodelle 2017 esittää
nousuksi maapohjan osuudelle (omistustontit)
Jäsenlehtemme, jota juuri luet tai selaat ne- nousua 1,05%:sta 1,13%. Valtioneuvoston ohtistä kaipaa hieman ryhdikkyyttä jakeluverkos- jerajat 1,13-1,15%.
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Kiinteistön rakennusten osuudella 0,50%:sta
0,53%. Valtioneuvoston ohjerajat 0,53- 0,55%,
joten ei Tampere ole pahin korottaja. Kiinteistöveron nousun vaikutus on n.10%, joten jokainen voi itse laskea kiinteistöverokortista nousun vaikutuksen kohdaltaan. Jonkun laskennan
mukaan talollisille nousu olisi n.60 euroa vuodessa.
Keskusjärjestön edustajiston syyskokousilmoitus on toisaalla tässä lehdessä. Syyskokous on ns. valintakokous, joten hallitus kaipaisi
uutta tuulta ja virikkeellisyyttä vahvuuteensa.

Keskusjärjestön hallitus on ollut yhteydessä paikalliseen sähköntoimittajaan Tampereen
Sähkölaitokseen, jonka kanssa on neuvoteltu
sähkön toimituksen lisäksi muistakin talollisille
suunnatuista palveluksista.
Näistä asioista tarkemmin, kunhan sopimus
on allekirjoitettu lokakuun alkupäivinä.
Viimeistään syyskokouksessa marraskuulla
saadaan lisätietoa kentälle.
Kaikesta em asioista huolimatta hyvää ja kaunista
syksynjatkoa talollisille!
Pj Simo Ylisiurunen

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n edustajiston

SYYSKOKOUS
Maanantaina 28.11.2016

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.
Hallitus kaipailee nuorekkaita ja virikkeellisiä hallitusjäseniä.
Alkupalana TSOP edustajan puheenvuoro ja vuoden vaihteessa avattavan uuden OP- Sairaalan esittely. Sairaala tulee
Tammerkosken varrelle entiseen Tampellan kiinteistöön.

Kokouspaikan ja kahvitarjoilun tarjoaa TSOP- Tampere
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Hallitus

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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luottamusmiehen

Luottamusmiehen
penkiltä
Ilmapuntari näyttää lämmintä syksyä politiikan saralla. Toivottavasti myös säiden suhteen
on tulossa kaunis syksy. Kesä meni sitä odotellessa, Tampereella oli vain kuusi hellepäivää. Satoa sen sijaan tuli kaikenlaista. Kasvimaa
tuotti hyvin ja järvikin antoi satoa!
Keskustelua herättäviä asioita ovat muun
muassa Sote, ratikka ja Tampere 3. Tampere
3 on kolmen tamperelaisen korkeakoulun ajatus luoda täysin uusi ja uudenlainen korkeakouluyhteisö Tampereelle. Minulla on ollut ilo
olla osaltaan mukana kehitystyösää. Uudesta
korkeakouluyhteisöstä hyötyisivät opiskelijat,
henkilöstö ja elinkeinoelämä. Työelämää hyödyntävä tutkimus varmasti olisi tärkeä avain
6

Tampereen tulevaan kehitykseen.
Omakotiväen kannalta tärkeä Yleiskaava
2040 on parhaillaan lausunnoilla. Yleiskaavasta saatiin rantojen osalta jo laajasti hyväksytty
ratkaisu. Rantojen käytöstä ja yksityisten omaisuuden suojasta käytiin lukuisia neuvotteluja
koko alkuvuosi. Omalta osaltani olen tyytyväinen saatuun ratkaisuun, jossa maanomistajien
edut saatiin pitkälti turvattua, mutta rantoja
saadaan myös entistä enemmän kaikkien käyttöön. Lopputuloksen hyväksyttävyyttä korosti
myös ranta-alueiden omistajille suunnattu yleisötilaisuus, joka sujui hyvässä yhteisymmärryksessä. Pieniä tarkistuksia rantojen kaavamerkintöihin saadaan varmasti vielä.

Yleiskaava tärkeä
omakotiasukkaalle
Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio on kiertänyt alueita kuuntelemassa ja keskustelemassa
yleiskaavasta ja sen tavoitteista. Toivottavasti omakotiyhdistykset ovat huomioineet tämän mahdollisuuden. Yleiskaava on omakotiasukkaalle tärkeä, koska siinä määritellään
mitä lähiympäristössä tapahtuu tulevina vuosina. Huomioitavia asioita ovat mm muuttuuko
asuntorakenne esimerkiksi omakotiasumisesta tehokkaammaksi tai miten liikenneverkkoa
ollaan muuttamassa. Yleiskaavassa ratkaistaan
myös millaisia kaupallisia tulee lähistölle tai
kuinka kunnallisten palvelujen verkosto on
suunniteltu omalle asuinalueelle.
Kunnallisten palvelujen osalta kirjastot ovat
nousseet vilkkaaseen keskusteluun. Esimerkkinä Etelä Tampere, jossa tulevaan Lakalaivan
hyvinvointikeskukseen oltaisiin sijoittamassa
myös kirjasto ja lähialueen kirjastoista ainakin
yksi suljettaisiin. Yleisötilaisuudessa yksikään
alue ei ollut halukas luopumaan lähikirjastosta.
Ymmärrän tämän hyvin. Lähikirjasto koulun
läheisyydessä on tärkeä lapsille, jotta perinteinen kirjojen lukutaito säilyy. Läppäri ei saa olla
lasten ainoa lukulaite. Kirjaston merkitystä aikuisillekaan ei kannata vähätellä ja ikäihmisille
kirjasto on suorastaan välttämätön.

Ikääntyvät ja nopeusrajoitukset
Valtuustossa käytiin laaja keskustelu ikääntyvän väestön tukemiseksi Tampereella. Kaupungin tavoite on, että omassa kodissa voi asua
mahdollisimman pitkään. Korostin puheenvuorossani kahta seikkaa. Ikäihmisten kuntoa
pitää kotonakin ulkopuolisen seurata. Ikäihmiselle on inhimillisesti parasta, että mahdollinen
muutto toisenlaiseen asumiseen tapahtuu vielä sellaiseen aikaan, että hän kotiutuu uuteen
asumismuotoon. On järjetöntä, että muuttoa
pitkitetään niin pitkälle, että vanhus ei uudessa

asumisessa pysty tutustumaan uuteen hoitopaikkaan. Toiseksi korostin, että kaavoituksessa
on tärkeä mahdollistaa erilaista asumista rinnakkain samoilla alueilla. Näin voitaisiin myydä omakotitalo vaikkapa lapsille ja muuttaa itse
lähistöllä olevaan rivi- tai kerrostaloon.
Omakotialueita varsin paljon koskeva nopeusrajoituspolitiikka kuumensi tunteita jo
alkukesästä. Yhdyskuntalautakunnassa oli jo
hyväksymiskäsittelyssä lähes koko kaupunkia
kattava 30 km/h nopeusrajoitusesitys. Vain tärkeimmät kadut ja teollisuusalueet olivat alueellisen rajoitusesityksen ulkopuolella. Sain esitettyä, että ehdotuksesta pyydetään lausunnot
ennen lopullista asiasta päättämistä.
Ehdotuksessa oli mielestäni ratkaistu liian
yleispiirteisesti nopeusrajoitusten asettaminen.
Asuntoalueiden tonttikaduilla voi ihan hyvin
olla 30 km/ nopeusrajoitus. Kuitenkin kokoojakadut pitää olla jo tonttikatuihin erotuksena korkeampi sallittu ajonopeus. Tärkeää olisi
pyrkiä estämään turha läpikulkuliikenne asuntoalueilta, jolloin asuntoalueiden liikenne olisi
vain asujien sisäistä liikennettä. Heille kadulla
liikkuminen olisi itsestään turvallista ja mukavaa liikkumista autolla, pyörällä tai jalan. Oma
lukunsa olisivat sitten juuri kokoojakadut, jotka
pitäisi tehdä turvallisiksi muilla järjestelyillä.

Ratikkakeskustelu käy kuumana
Syksyn kuumin keskustelu käydään väistämättä ratikasta. Oma kantani on vielä näillä
tieoilla hyvin kriittinen. Erityisen huolissani
olen kahdesta tärkeästä asiasta. Iso kysymys
on kuinka ratikka palvelee muita alueita kuin
linjan välittömässä asuvia. Tämä koskee juuri
isoa osaa omakotialueista. Joukkoliikennelautakunta on alustavasti lähtenyt suunnittelemaan
syöttöliikennettä ratikalle. Vaihto bussista ratikkaan saadaan tietokoneen näytöllä toimimaan oikein fiksusti ja sujuvasti. Miten vaihto
sitten toimii käytännössä esimerkiksi talvella?
7

Vaihtoa hankalampi ongelma on sujuva pääsy keskustaan. Nykyisten suunnitelmien mukaan keskustaan pääsy heikkenee varsinkin sellaisilla alueilla, joista syöttöliikennettä ei voida
järjestää. Näitä alueita ovat muun muassa Tampereen eteläiset alueet. Busseilla pääsisi vain
linja-autoasemalle tai rautatieasemalle. Keskustorille pitäisi sitten joko kävellä tai vaihtaa ratikkaan rautatieasemalla. Ratkaisu ei missään
tapauksessa ole hyväksyttävä.
Toinen ja ehkä eniten puhuttava asia on ratikan kustannukset. Valtuuston hyväksymä kustannusarvio oli indeksimuutos huomioiden 242
M€ ja nyt esitetty kustannus on 283 M€. Uusi
esitetty summa sidotaan vielä tuntemattomaan
indeksiin. Tässä piileekin eräs suuri uhka, sillä
emme tiedä indeksin kehitystä. Tällä hetkellä
maarakennusindeksi on varsin alhaalla ja voi

olla, että rakennusalan voimakkaan kasvun takia indeksi voi lähteä kovaan nousukiitoon. Indeksi nousu nostaa taas välittömästi hankkeen
kustannuksia. Kustannuksiin tulee vielä kaupungin kustannettavat katujärjestelyt, joiksi on
arvioitu noin 50 M€. Kaikkien näiden rahoittaminen pitää ottaa jostain kaupungin kassasta.
Arvio, jonka mukaan ratikan euro tuottaa kaksi
ei tunnu kestävältä.
Näillä syksyä lämmittävillä teemoilla mennään loppuvuosi. Toivottavasti Keskusjärjestön
kokoukseen otettaisiin alustajia kertomistani
teemoista, niin saataisiin taas omakotiväkeä
liikkeelle. Tietysti on myös tärkeä osallistua
kaikkiin tapahtumiin, joissa puhutaan oman
alueen suunnitelmista.
Syysterveisin Matti Höyssä

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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Iskikö
syysasennus?

Katto 2 päivässä, todistetusti laatutyönä!
• Alan ensimmäinen laatusertifikaatti Suomessa
• Asentajina paikalliset pojat
• Pellit, kourut ja tikkaat suoraan tehtaalta
• Markkinoiden ainoa ruostumaton kouru

SOITA

03 3398 6722
www.laaturemontti.fi
Pirkanmaan yksikkö

KANNATTAISI
MUUTEN KYSYÄ

POL
TTOÖLJY
POLTTOÖLJY
TTOÖLJY-TARJOUST
A
ARJOUSTA
Hatanpäänvaltatie 40
33900 Tampere
Puh. 03-2122 747
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KAUPUNGINVALTUUtETUN
Kesä on väistymässä ja syksyn merkit ovat jo ilmassa. Vaikka syyskuun
alku on ollut lämmin ja kaunis, monet omakotiasujat valmistautuvat jo
syksyyn eri tavoin. Toivottavasti teillä kaikilla kesä on sujunut hyvin. Tätä
kirjoitettaessa kaupunginvaltuutettuja työllistää mm. ratikka- hankkeeseen
perehtyminen ja lopullisten kantojen
muodostuminen. Käsittelen tällä palstalla ratikan lisäksi mm. kaupungin taloudellista tilannetta, kiinteistöveroa
ja Koilliskeskuksen hyvinvointikeskusta.

Raitiotie-hanke
Raitiotien suunnittelu alkoi Tampereella jo
vuonna 1907. Raitiotiesuunnitelmista luovuttiin 1920-luvulla bussiliikenteen ja myöhemmin johdinautoliikenteen vuoksi. Vuonna 2004
valmistui pikaraitiotiesuunnitelma, jossa yhdistettiin valtion rataverkkoa ja katuverkkoa
hyödyntävä kiskoliikenne. Suunnitelmasta
luovuttiin vuonna 2007 seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä. Vuodesta 2007 lähtien suunnittelun lähtökohtana on
ollut, että Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuuden joukkoliikennejärjestelmä koostuu
bussien, katuverkolla kulkevan raitiotien ja lähijunaliikenteen yhdistelmästä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi katuverkolla kulkevan raitiotien alustavan yleissuunnitelman 12.12.2011
jatkosuunnittelun pohjaksi. Yleissuunnitelman
10
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laatiminen alkoi tammikuussa 2013 valtuuston päätöksen ja liikennevirastolta, Pirkanmaan
ELY- keskukselta ja VR Yhtymältä saatujen lausuntojen ohjaamana. Raitiotien yleissuunnitelma laadittiin 30 %:n valtionavun tuella.
Tampereen Kaupunginvaltuusto päätti
17.6.2013, että raitiotie linjataan Hervannasta
keskustaan Sammonkatua ja Itsenäisyydenkatua pitkin. Keskussairaalalle suunnitellaan oma
haara Sammonaukiolta Teiskontietä pitkin ja
reitti Pispalan kannaksella päätetään Rantaväylän tunnelin rakentamispäätöksen jälkeen.
Valtuusto päätti 11.11.2013, että yleissuunnitelmassa tarkastellaan Lentävänniemen haaralla sekä Pispalan valtatien että Sepänkadun
ja Paasikiventien kautta kulkevat reittivaihtoehdot. Yleissuunnitelmassa suositellaan raitiotien
linjaamista Pispalan kannaksella Sepänkadun

ja Paasikiventien kautta. Tämä on kaupungille
edullisin vaihtoehto. Keskeiset perustelut ovat
Pispalan valtatien reittivaihtoehtoa parempi
liikennetaloudellinen kannattavuus, mahdollisuus paremmin tukea Lielahden, Lentävänniemen ja Näsijärven rantavyöhykkeen rakentamista sekä liikenteellinen häiriöttömyys,
raitiotien mahdollisuus liikennöidä erillään
muusta ajoneuvoliikenteestä.
16.6.2014 kaupunginvaltuusto päätti, että Tampereen kaupunkiraitiotien yleissuunnitelma hyväksytään ja että kaupunki ryhtyy
toteuttamaan yleissuunnitelman mukaista raitiotiehanketta. Samalla päätettiin, että raitiotiehankkeen kehitysvaihe alkaa heti ja päättyy
vuoden 2016 aikana ja että raitiotien toteutusja rahoitusmalli ratkaistaan kehitysvaiheen aikana.
Silloin myös päätettiin, että kehitysvaiheen
jälkeen kaupunginvaltuusto tekee päätöksen rakentamisvaiheeseen siirtymisestä vuoden 2016
aikana, jos kehitysvaiheessa päästään sellaiseen
toteutuskelpoiseen ratkaisuun, jonka kustannukset eivät ylitä maanrakennuskustannusindeksiin sidottua 250 miljoonaa euron hintaa
ilman kalustohankintaa ja jonka kustannuksiin valtio osallistuu 30 prosentin osuudella.
Myös linjattiin että Pispalan kannaksen kohdalla raitiotie kulkee Sepänkadun ja Paasikiventien varren kautta ja että raitiotietä varten
suunniteltavat asemakaavat valmistellaan niin,
että raitiotiereittiä voi liikennöidä myös linjaautoilla.
5.9.2016 julkaistiin sitten raitiotien toteutussuunnitelma. Suunnitelman mukaan Tampereen raitiotien ensimmäisen vaiheen (Hervanta–Pyynikintori–Tays) rakentaminen maksaisi
238,8 miljoonaa euroa. Toinen vaihe Pyynikintorilta Lentävänniemeen maksaisi 44,1 miljoonaa euroa. Yhteensä raitiotieinfran rakentaminen maksaisi siten 282,9 miljoonaa euroa.
Koko raitiotien tavoitekustannus on ollut 250

miljoonaa euroa. Vaunuhankinta ei sisälly tähän summaan. Vaunujen on arvioitu maksavan yhteensä noin 83 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto päättää ratikan rakentamisesta
24.10.2016.
Valtuusto on linjannut raitiotien rakentamisen ehdoksi, että valtion tulee maksaa siitä 30 prosenttia. Se luvattiin valtion kehysriihessä huhtikuussa, kuten viime lehdessä
kirjoitin. 11.9.2016 Aamulehti julkaisi kyselyn
kaupunginvaltuutetuille, uuden kustannusarvion jälkeen. Uudessa kustannusarviossa ratikan kustannukset ovat nousseet 33 milj.euroa.
Tampereen valtuutetuista 28 ilmoittaa Aamulehden kyselyssä edelleen kannattavansa raitiotien rakentamista. 21 valtuutettua vastustaa
sitä. 11 valtuutettua miettii vielä kantaansa, 2
valtuutettua ei halunnut kertoa sitä kyselyssä.
5 valtuutettua ei tavoitettu. Moni valtuutetuista
kertoo harkitsevansa sitä, kestääkö kaupungin
talous ison investoinnin. Valtuuston enemmistöön vaaditaan 34 valtuutettua. Itse olen ollut
ratikan kannattaja, mutta nyt olen miettivällä
kannalla. En hyväksy, että näin kalliissa hankkeessa ”piikki on auki ”.

Rantaväylän tunneli sai lisärahaa
18.2.2013 jätettiin tunnelia vastustaneiden
Tampereen kaupunginvaltuutettujen yhteinen valtuustoaloite, jonka allekirjoitti 35 valtuutettua. Tampereen Rantaväylän tunnelin
rakentamisvaiheen aloittaminen varmistui
kaupunginvaltuustossa 16.9.2013, kun valtuustoaloitteemme Rantaväylä- tunnelihankkeesta
irtautumisesta hylättiin äänin 36–31. Hävisimme siis muutamalla äänellä.
Tampereen Rantaväylän tunnelista käytiin
”jatkonäytös” kesäkuun 2016 valtuustossa. Kaupunginvaltuutetut saivat valtuuston kokouksessa 13.6.2016 esityksen 10 milj. euron lisärahan myöntämisestä tunnelihankkeelle. Tein
valtuuston kokouksessa hylkäysesityksen, että
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tunnelille ei myönnetä lisärahaa; valitettavasti
esitykseni kaatui äänin 25 – 42. Tampereen rantaväylän tunnelin kustannusarvioksi on Tampereen kaupungin ja Liikenneviraston kanssa
tehdyssä sopimuksessa hyväksytty 185 milj. euroa. Valtion kustannusosuus hankkeessa on 33
% ja Tampereen kaupungin 67 %. Tunnelikustannukset ovat nousseet, koska pilaantuneiden
maiden puhdistamisen määrä ja työmaan ulkopuolelle kuljetettavien maa-ainesten kuljetusmatkat ovat ylittyneet sovitusta kustannuksesta;
myös liikenneratkaisut ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Tunnelihankkeen kokonaiskustannukset ovat nousseet 185 milj. eurosta 198
milj. euroon. Lisäksi palveluntuottajille maksetaan bonuksia noin 2 miljoonaa euroa. Tunneli
valmistuu marraskuussa 2016.

kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2017 budjetista 14.11.2016. Pormestari esittelee talousarvioehdotuksensa lokakuussa.

Tampereen kaupungin taloudellisesta tilanteesta

Koilliskeskus avautuu 12.9.2016

Kaupungin taloudellisessa tilanteessa ei ole
tapahtunut käännöstä parempaan. Kaupungin
vuoden 2016 tulosennuste on 42,7 milj. euroa
alijäämäinen, mikä on 20 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Edellisen vuoden tilikauden tulokseen verrattuna ennuste on 4,3
milj. euroa heikompi. Tilanne on hyvin vaikea,
koska palvelutarpeet kasvavat jatkuvasti. Verotuloja on tänä vuonna kertymässä vain 0,4
prosenttia enemmän kuin mitä vuonna 2014
kertyi. Tilikauden tulos on siis taas painumassa vahvasti alijäämäiseksi ja vuodesta 2016 on
tulossa kuudes peräkkäinen alijäämäinen vuosi.
Kaupunginhallituksen vuoden 2017 talousarviokehyksessä tilikauden tulos on noin 20 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää
toimintojen tehostamista, menokasvun hillitsemistä sekä tulojen kasvattamista. Tampereen
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Kiinteistöverosta
Juha Sipilän (kesk) hallitus on päättänyt
useista veromuutoksista, jotka keventävät mm.
palkkaverotusta, mutta kiristävät kiinteistöverotusta. Kunnat perivät kiinteistöveroa, joten
ne saavat päätöksen myötä 100 miljoonaa euroa
lisää verotuloja vuosina 2016–2019.Kiinteistöveroa maksavat tonttien, asuinrakennusten,
mökkien sekä teollisuus- ja yrityskiinteistöjen
omistajat. Vuonna 2015 kiinteistöveron laskennallinen tuotto kunnille oli 1,64 miljardia euroa. Suomen Omakotiliitto on tehnyt lukuisia
esityksiä kiinteistöveron kohtuullistamiseksi.

Linnainmaan Prisman yhteyteen avautuu
uusi Koilliskeskus. Kirjasto-, neuvola- ja nuorisopalvelut ovat saman katon alla yhdessä kaupallisten palveluiden kanssa. Keskuksesta saa
myös esim. nuorten asumisneuvontaa ja aikuisten sosiaalineuvontaa. Koilliskeskuksessa on
runsaasti erilaisia tiloja, joita alueen asukkaat
ja yhdistykset voivat varata ja vuokrata kokouksiin ja harrastuksiin. Koilliskeskus on osa Tampereen kaupungin tulevaisuuden palvelumallia,
jonka mukaisesti alueiden palveluja keskitetään
hyvinvointikeskuksiin. Koilliskeskus laajenee
nykyiseen Linnainmaan terveysaseman kiinteistöön vaiheittain vuoden 2017 aikana.
Mukavaa syksyä kaikille !
Otan mielelläni palautetta vastaan, esim.
mistä haluaisitte lisätietoja. Sähköpostini on
aila.dundar@koti.soon.fi. Ottakaa rohkeasti
yhteyttä.
Aila Dündar-Järvinen

jaarli oy
Pukkilantie 2, 14200 Turenki

w w w. j a a r l i . f i
Ari Turunen 050 332 0529 ari.turunen@jaarli.fi
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palsta

Lakimiehen

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. 2128909, 040 5477874
asianajolahtinen@elisanet.fi

Vastuu puiden kaatumisesta
ja kaatamisesta
Jälleen mysky koetteli Pirkanmaatakin nyt le. Suomen kielessä on lukuisia sanoja kuvaavaihteesta keskellä kesääkin.
maan tätä tekijän moitittavuutta, eli niin kuin
lakikielessä sanotaan tuottamusta.
Millainen vastuu puun kaatumisesta olikaan
kiinteistön omistajalla sivulliselle eli vaikkaKun henkilön toiminnan moitittavuutta arpa naapurin talolle aiheutuneesta vahingosta. vioidaan, mittapuuksi otetaan keskiverto huoSivulliselle (ei sopimussuhteen sisällä) aiheu- lellinen ja harkitseva ihminen. Hän on henkilö,
tuneista vahingoista on määräykset Suomen joka huomaa ja harkitsee ennen johonkin toivahingonkorvauslaissa.
menpiteeseen ryhtymistä siihen liittyvän vahinPääsääntö on se, että henkilö joutuu vahin- gonvaarankin. Jos tehtävä on esim. kovin haasgonkorvausvastuuseen, kun hän on aiheuttanut tava, niinkuin nykyisin sanotaan, huolellinen
huolimattomuudellaan, taitamattomuudellaan, henkilö kyllä havaitsee tämänkin, eikä ryhdy
ymmärtämättömyydellään vahinkoa sivullisel- tehtävää suorittamaan.
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Myrskykaadot:
Kun myrsky kaataa tontin omistajan tontilta
puun naapuritalon päälle, sovelletaan em. korvausvastuun pääsääntöä. Tilanne on lähes aina
sellainen, että korvausvastuuta naapuritalon vahingoista ei synny, koska puun omistajalla ei
ole tapahtuneeseen tuottamusta. Kiinteistöllä
yleensä ottaen saa kasvaa puita. Siinä ei ole mitään moitittavaa. Myrsky kaataa joskus puita.
Sille ei tavanomaisin keinoin mahda mitään.
Korvausoikeutta ei tuo kennellekään pelkästään
se, että puu kaatuu naapurin puolelta.
Asian selventämiseksi voidaan ajatella paria poikkeustilannetta. Jos tontin omistaja on
havainnut, että puussa on esim. paha lahovika, korvausvastuu voisi syntyäkin. Jos hän on
tehnyt havaintoja lahoviasta ja todennut niiden etenemisen pidempänäkin aikana, hänen
päässään huolellisena ihmisenä pitäisi soida varoituskello. Puu saattaa lähiaikoina ehkä pienemmälläkin tuulella kaatua. Jos puu on vielä
vaikkapa hieman kallellaan naapuritaloon päin,
vaara lienee aika selvä. Tontin omistajan pitäisi
ryhtyä puun hallittuun kaatamiseen, jotta se ei
aiheuttaisi naapurille vahinkoa.
Toinen esimerkki poikkeuksellisesta vastuusta kaatuvasta puusta saattaisi liittyä puun
juurien katkomiseen. Jos tontinomistaja on katkonut jossakin kaivamistyössään kaikki puun
toisenpuolen juuret, hänen huolellisena ihmisenä pitäisi ymmärtää vaara siitä, että puun kaatuminen on ilmeinen. Tilanteessa huolellista
toimintaa on se, että tontin omistaja katkaisisi
juurten lisäksi samalla koko puun.
Edellä olen kirjoittanut kiinteitön omistajan vastuusta. Ongelma on astetta vaikeampi
silloin, kun maa/tontti on vuokrattu. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on vuokrannut paljon tontteja asumiskäyttöön. Maanvuokralain
lähtökohta on se, että vuokra-alueella kasvavat
puut omistaa vuokranantaja (maanvuokralain
5§). Jos maa on vuokrattu ns. tontinvuokraoi-

keuksin, puut näyttäsi kuuluvan vuokramiehelle (lain 31§). Tampereen kaupungin uusimmissa maanvuokrasopimus-malleissa kohdassa
4 mainitaan, että alueella kasvavia puita ei saa
vahingoittaa eikä rakennusvalvontaviranomisen luvatta kaataa, mikäli ne eivät aiheuta
vaaraa turvallisuudelle. Sopimuskohdasta saa
käsityksen, että Tampereen kaupunki katsoo
omistavansa puut.
Tiedossani ei ole kiistoja, joita olisi käsitelty
oikeudessa, ja joissa olisi ollut kyse vahingonkorvauslain mukaisesta vastuusta puun kaaduttua vuokramiehen tontilta. Jos tällainen riitä
syntyisi, vahingonkärsineen olisi ensin tarkkaan harkittava, keneen kannevaatimus kohdistetaan.

Puun kaatovahingot:
Vahinko sivullistaholle voi syntyä tietysti
puun kaatamisessakin. Tontinomistaja on päättänyt kaataa tontiltaan ison puun, joka ikävästi
varjostaa hänen pihaansa. Jos operaatiossa puu
kaatuu naapurin autotallin päälle, tulee taas sovellettavaksi vahingonkorvauslain pääsääntö.
Onko kaatajalla huolimattomuutta, taitamattomuutta kaadon suhteen ? Jos on, korvausvastuu
syntyy, muutoin ei.
Vahingonkorvauslain perussääntö korvausvastuun syntymisestä on aina jossain määrin
tulkinnanvarainen. Jos osapuolet eivät pääse
korvausvastuusta yhteisymmärrykseen, asian
ratkaisee viime kädessä sitovasti käräjäoikeus. Oikeus pohtii silloin, miten harkitsevan ja
huolellisen ihmisen pitää puun kaatamistyöhön
suhtautua.
Nähdäkseni puun kaataminen varsinkin
taajaan rakennetulla ja asutulla alueella on aina ammattimiehen työtä. Jos maallikko tähän
ryhtyy, ja kaataminen aiheuttaa sivulliselle vahinkoa, lienee aika selvää, että kaatamisessa
katsotaan olleen huolimattomuutta ja taitamattomuutta.
Puun kaatovastuuseen voi liittyä vielä eräs
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yksityiskohta. Kaatoa alan maallikoille tekee
usein pienyrittäjät ja ammatinharjoittajat erilaisissa yhtiömuodoissa tai ilman. Vahingonkorvauslaissa on ns. isännänvastuusäännös jonka
mukaan, jos vahinko aiheutetaan sivulliselle
työskenneltäessä työsuhteessa, korvausvastuun
kantaakin ensisijaisesti työnantaja. Vahingonkorvauslaissa (3 luku 1§) on pyöreä erikoispykälä, jonka mukaan työnantajana pidetään
myös henkilöä, joka antaa työn/toimeksiannon henkilölle, joka työn laatuun ja olosuhteisiin katsoen olisi rinnastettava työntekijäksi.
Suhdetta arvioitaessa merkitystä on esim. työn
suorittajan käyttämien omien koneiden ja laitteiden arvolla ja toimeksiantosuhteen toistumisella ja pysyvyydellä. Jos koneet ja laitteet ovat
kovin arvokkaita, se on merkki siitä, että työn
suorittaja on itsenäinen yrittäjä, joka onkin sivulliselle aiheutuneesta vahingosta vastuussa
eikä se, jonka lukuun työtä tehdään. Pelkästään
se hoitaako työn suorittaja esim. veroennakonpidätyksen itse, ei ole ratkaisevaa.
Edellä olevasta seuraa, että jos esim. vain
moottorisahan omistama puunkaataja, jonka
yritystausta jää vähintäinkin epäselväksi, voi
olla työntekijään rinnastettava, jonka aiheuttamasta vahingosta vastaakin se, jonka lukuun
hän puunkaatoa suorittaa. Näistä vahingonvastuista on valitettavan vähän oikeustapauksia.
Esimerkiksi Korkeiman oikeuden ratkaisussa
2004:53 oli kyse isonpuoleisesta yrityksestä, joka kaatoi puita Metsähallitukselle. Kun puunkaadossa syntyi sivulliselle henkilövahinko,
siitä Metsähallitus ei ollut vastuussa vaan ko.
yrittäjä.

Vakuutusyhtiöillä on jonkinverran erilaisia
vakuutusehtoja. Hyvin yleistä on, että ns. kotivakuutukset kattavat vakuutetulle kiinteistölle
puun kaatumisesta myrskyssä aiheutuneet vahingot, vaikka puu kaatuisikin naapurin puolelta. Puun ”ammattikaatajilla” on usein ammattivastuuvakuutuksia, jotka kattavat heidän
epäonnistuneessa puun kaadossa sattuineita
vahinkoja. Kotivakuutuksissa on usein myös
ns. yksityishenkilön vastuuvakuutus, joka korvaa puun kaatajan vastuuta. Näin voi olla myös
silloin, kun puunkaataja katsotaankin henkilöksi, joka on verrattavissa kaadattajaan työsuhteessa olevaan.
Tampere 9.9.2016.
Tarmo Lahtinen
Asianajaja, Tampere

ÖLJYPOLTINHUOLTO

KEIJO HAVERINEN
 Kattilanvaidot
 Säiliöasennukset
 Öljypoltinasennus ja -huolto
 Lämmönsäätöautomatiikat
 Laitteiston kuntoarviot
 Yli 40 vuoden kokemuksella

Vakuutukset:
Edellä kuvattu lainsäädäntö on pykäliltään
aika yleisluonteista. Säännöksiä pitää paljon
tulkita, kun yksittäsiä tapahtumia tulee arvosteltavaksi. Ongelmat eivät myöskään aina tule
ratkaistaviksi pelkästään lain säännösten perusteella, koska monet vakuutukset kattavat
vahinkoja.
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0400 236 955
keijo.haverinen @ nic.fi

Kiertotie 4, 33450 Siivikkala

palsta

talotekniikan

Entäs jos taivas putoaa?
Jo 70-luvun öljykriisissä pohdittiin asiantuntijapiireissä mitä tehdä, jos öljyn saantiin tulee
tuntuvia rajoituksia ja jakelua on säännösteltävä pula-ajan malliin. Nyt on syytä pohtia mm.
koralliriuttojen tuhoutuessa josko maailmassa aikaistuvat kansainväliset sopimukset, joilla
fossiilisten polttoaineiden käyttö likimain lopetetaan ympäristösyistä vuoteen 2050 mennessä.
Liikenteen osalta säännöstely merkitsisi siirtymistä joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn, kimppakyyteihin, asuinpaikan valintaan työpaikan
lähelle, etätöihin, videokokouksiin, harkittuihin kauppamatkoihin tai tavaroiden lähettijakeluun, sähköautoihin ja lentomatkailun kor-

vaamiseen vaikka virtuaalimatkoilla. Harvalla
olisikaan rahaa käydä ulkomailla, sillä säästöinvestoinnit veisivät ylimääräiset rahat yrityksiltä ja yksityisiltä ja polttoaineen sakkoverot
nostaisivat kustannukset pilviin. Kaikenlaisen
vapaa-ajan pörräämisen sijasta keskityttäisiin
esim. ilmaiseen samoiluun luonnossa. Siihen
esim. Tampereella on loistavat mahdollisuudet.
Maaottelumarssitkin eli yhteiset joukkokävelyt
ja pyöräilyt voisivat tulla takaisin.
Kiinteistöjen energian kulutusta pienennettäisiin tunnetuin keinoin eli parantamalla eri
rakennusosien lämpötekniikkaa, säästämällä lämmintä vettä, ottamalla poistoilmasta ja

Metsänhoito on tehokasta kuntoliikuntaa, mummo raivaussahan puikoissa.
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mahdollisesti pesuvesistä lämpöä talteen. Sisälämpötilaakin olisi alennettava ainakin tiloissa, joissa se on jotenkin mahdollista. Loputkin
sähkölämmittäjät siirtyisivät vesikeskuslämmitykseen ja sen avulla hyvähyötysuhteiseen lämpöpumppulämmitykseen. Öljylämmittäjistä iso
osa onkin jo siirtynyt.
Lämmitysjärjestelmää täydennettäisiin varaavilla uuneille ja aurinkolämpökeräimillä.
Uunit varustettaisiin vedenlämmitysputkilla.
Parin kolmen kuution vesivaraajalla voitaisiin hoitaa muutaman päivän lämmitystarve
poissaolojen tai sähkön kulutushuippujen aikana. Pientulisijojen savukaasujen haitallisten
hiukkasten poistamiseksi käyttöön tulisivat
korkeajännitteiset ionipuhdistinlaitteet. Kiinteistösähköä avitettaisiin paneelijärjestelmällä,
jonka akuilla voitaisiin varata myös autojen ja
sähköpyörien akkuja. Mahdollinen ylijäämä-
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sähkö käytettäisiin lämmittämiseen.
Valaistus hoidettaisiin hyvähyötysuhteisilla ledeillä, joita ohjattaisiin läsnäoloantureilla.
Sähkölämmityksen ja kodinkoneiden toimintaaikaa ohjattaisiin ajastimella, jotta kulutus ei
summautuisi sähkön huippujen kohdalle, jolloin sähkön kehityksen hyötysuhde on alhaisin.
Voimalaitoksissa olisi hylätty fossiiliset polttoaineet, uutena raaka-aineena olisi esim. kaasutettu biomassa, jota saataisiin kesantopeltojen
muututtua nurmi- ja niittyviljelmiksi. Metsän
tuottoa tehostettaisiin hoitamattomissa ryteiköissä vesakoiden poistolla ja aktiivisella harvennuksella. Vesuri ja saha korvaisivat äheltämistä kuntosaleilla tai löhöämistä kotisohvalla.
Parisataatuhatta työtöntä työllistyi saman tien.
Börje Hagner

Seinäruususta etsitään
”sitä jotain jujua”
Peikonlehtiä, ruusunoksia vaiko jotain vaaleaa beigen sävyä? Sammonkadulla sijaitseva tapetti- ja sisustusliike Seinäruusu on oikea
osoite, kun herää ajatus huoneen tai koko talon
uudelleen tapetoinnista. Upea peikonlehtiseinä
pelmahtaa melkein syliin astuessani liikkeen
ovesta sisään. Olen värikkäiden, suurikuvioisten ja kauniiden tapettien ympäröimä. En
voi muuta kuin ihastella. Mietin kyllästyisinkö tuijottamaan tuota komeaa kukkaa päivästä
toiseen?
”On todettu, että ihmiset kyllästyvät nopeammin yksivärisiin, vaaleisiin seiniin kuin värikkäisiin ja suurikuvioisiin” , kertoo yllätyksekseni Iina Mononen, liikkeen sisustusmyyjä.

Seinäruusun yrittäjä Virpi Jaakola

Kerron Seinäruusun väelle lankomiehestäni, joka tuhahti ihastellessani ties monennenko kerran siskoni makuuhuoneen seiniä ”olen niin
kyllästynyt tässä ruusutarhassa nukkumaan”.
Hän tosin jo liki parikymmentä vuotta oli sitä
tehnyt. Seinäruusun yrittäjä Virpi Jaakola toteaa, että nykyisin vaihdetaan hiukan useammin
tapetteja kuin ennen. ”Ei sentään niin usein
kuin verhoja, mutta keskimäärin 10 vuoden
välein. ”
Seinäruusu on täyden palvelun talo. ”Poistamme vanhat, teemme sisustussuunnitelman
ja tapetoimme asiakkaan valitsemat uudet tapetit paikoilleen. Meillä on Suomen laajin valikoima tapetteja, herkimmistä perinnetapeteista
lähtien. Saatavilla on 1800-luvun perinnekuoseja, ja nykyisin moni kaipaa jotain ylellistä ja heille valikoimistamme löytyy hienoja
sametti- ja lasihelmipintaisia tapetteja”, Jaakola
hehkuttaa. ”Jokainen tulee saamaan seinilleen
juuri omaan tyyliin sopiva tapetin.”
Iina Mononen kertoo, miten suunniteltaessa
uutta ilmettä kodille ensin tarkkaan tentataan
asiakkaan toiveita. ”Yleensä ihmiset etsivät sitä
jotain jujua. Jollekin on tärkeää väri ja toiselle taas kuva tai pinta. Vanhemmissa omakotitaloissa halutaan korostaa esimerkiksi 50-luvun tyyliä ja silloin siitä lähdetään työstämään.
” Jos suunnittelua ei lähdetä tekemään paikanpäälle, voi tuoda valokuvia tilasta ja tilan
muista väreistä. ”Värimuisti on vaikeaa, saman värin eri sävyjä on niin paljon, että parasta
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on joko valokuvasta tai vaikka verhon tilkusta
löytää se oikea sävy. ” Seinäruusun sisustusalan
koulutuksen saanut henkilökunta tekee myös
käyntejä kohteissa jo suunnitteluvaiheessa.
Näin saadaan paras mahdollinen lopputulos.
”Meillä on myös laajat valikoimat sisustuskankaita, joten seinien sävyyn voi samalla uusia sohvatyynyt tai muut kodin tekstiilit”, Virpi
Jaakola lisää ja muistuttaa, että suurin osa heidän tuotteistaan on tilaustavaraa. ”Kannattaa
varautua kahden viikon toimitusaikaan, joten

mielitapettia ei vielä tulevan viikonlopun juhlia varten ehdi seinille saada”, Jaakola toteaa
kertoen kuitenkin, että pikatoimitukset yksittäistapauksissa ovat mahdollisia. Silloin tapetti
voi olla seinällä jopa seuraavana päivänä.
Milloin on sitten paras aika tapiseerata?
”Keväällä valon lisääntymisen myötä iskee värin kaipuu, mutta myös syksyllä kun on saatu
kesän jälkeen rutiinit käyntiin, on hyvää aikaa
uudistaa kotia. ” Seuraavien joulukuvien taustalle uutuuttaan hohtavat tapetit, mikä ettei?
Haastattelu ja kuvat: R-T Lahtinen
Toim. huom. Lankomies pääsi myös ruusutarhastaan,
uusitussa makuuhuoneessaan on nyt levollisen vihreät

PERUSTA BIOKIMPPA
NAAPURIN KANSSA
Vaikuttaako kompostointi hankalalta?
Haluaisitko lajitella biojätteen, mutta sitä ei
synny tarpeeksi omaan astiaan?
Perusta biokimppa naapurin kanssa!
Biokimppalaisilla on mahdollisuus myös
maksuttomaan metallin ja lasipakkausten keräykseen.

Iina Mononen ja Virpi Jaakola esittelevät uusia tapettimalleja.
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Lisätietoa:

www.pjhoy.fi/biokimppa
tai asiakaspalvelu, puh. (03) 240 5110

Mitä jos mieleen ei juolahtaisikaan?

Jos lokakuun sade itkee ikkunan takana
tai marraskuu meinaa viedä sen kuuluisan
yksinäisen miehen, niin miten enää jaksaa
talven yli?
Jos oman kotitalon seinät alkavat kaatua päälle, eikä jaksa kuin tuijottaa kuluneen tapetin tyyntä pintaa. Mielessä
kuohuu, alakulo alkaa ahdistaa oikein
tosissaan.
Mielenterveytemme on yhtä tärkeää kuin kehomme kunto ja hyvinvointi. Pimeyden, vaikkakin niin joka talvisen riesan voi kääntää voimaksi. Pitää ainakin yrittää pitää huolta mielen

jaksamisesta ja sopeutumisesta ulkoisiin muutoksiin. Ja mikäli itse selviää karikoista, voi
vähän vilkaista miten naapuri jaksaa. Ovatko
kaihtimet kiinni ja verhot visusti vedettynä näkösuojaksi? Näkyykö pihalla keltaisten lehtien
rapsutuspuuhissa tai edes aamun lehteään kipaisemassa postilaatikolta? Polvivaivaa podetaan ja lonkan leikkausta odotetaan, niistä ja
siitä iänikuisesta influenssan odotuksesta piikkeineen puhutaan naapuripiirissä. Mielen sairaudet sitä vastoin ovat edelleen ainakin vanhemman väen keskuudessa arkoja asioita, ei
niistä pysähdytä kauppareissulla juttelemaan.
Mistä tulossa? Psykologilta, terapiasta. Ei sellaista noin vain heitetä naapurustoon ihmeteltäväksi. Hammaslääkäri poraa samaa päätä, ja
purukaluston juurihoidosta voidaan keskustella
kuin vastaistutetuista ruusunjuurista.
Netissä on runsaasti tietoa myös mielenterveyden hoitamisesta. Kotikonsteja löytyy ainakin arvokkaan ennaltaehkäisyn keinoiksi.
Suomen Mielenterveysseuran sivuilla on neuvoja hyvän mielen ylläpitoon. Mikäli ahdistus
ei anna aikaa paneutua lukemiseen, kannattaa
kuitenkin kilauttaa kaverille. Tutun äänen kuuleminen jo itsessään auttaa. Ystävä tai lähimmäinen voi vetää ihmisten ilmoille ja tarpeen
tullen auttaa löytämään asiantuntevan henkilön puheille.
Mielenterveysseuran sivuilla todetaan, että
omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on hyvän elämän perusedellytyksiä. Hyvinvointia voi
edistää monella tavalla. Huumori, kulttuuri, liikunta, ravinto, uni ja riittävä vapaa-aika vaikuttavat voimavaroihin. Omasta hyvinvoinnista
voi huolehtia opettelemalla Mindfullness- eli
tietoisuustaitoja, rentoutumista, myötätuntoa
ja anteeksiantamista. Ennakoimattomat muutokset vaikuttavat työelämään ja stressinhallintaan. Luonto, muistelu ja hyvän tekeminen
saavat aikaan hyvinvointia.
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www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/kuinka-voit sivustolla löydät keinoja oman
mielenterveyden huollon tekemiseksi. Siellä
ja myös sivulla www.oivamieli.fi on runsaasti
käytännön harjoituksia mielenrauhan aikaansaamiseksi ja oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Esim. Oivan voi ladata myös älypuhelimeen
ja näin kuljettaa harjoituksia mukana minne
menetkin.
Omakotiyhdistyksessä toimiminen, vaikkapa vain kerran vuodessa osallistuminen hiihtokilpailujen makkaroiden myyntiin tai liittyminen mukaan Omakotiviestin jakorinkiin, on
myös hyvä tapa pysyä arjen rattaissa. Tekeminen yhdessä toisten kanssa vapaaehtoispohjalta saattaa olla pelastava heinänkorsi monelle
yksinäiselle omakotiasujalle. Siinä meille hommia: Korsia ojentamaan ja kantamaan yhteiseen kekoon.
Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.
Halataan, jos halutaan ja kurkotetaan kättä käteen, jos kehdataan. Ja eiköhän sitä sen verran.

Lähteet:
Suomen Mielenterveysseuran, Oivan ja
Kriisikeskus Osviitan verkkosivut

Hyvä ystäväni jäi pari vuotta sitten eläkkeelle ja antoi huikean vinkin toimettomuuden ehkäisemiseksi:

”Luen joka aamu lehdestä Minne mennäpalstan tarkasti ja valitsen siitä jonkun kiinnostavan menon. Et usko, miten monenlaisia
asioita olen päässyt kokemaan ja ennen kaikkea tutustunut mielenkiintoisiin ja erilaisiin
ihmisiin. Aika pienestä kiinni, vai mitä? ” ystäväni nauraa kihersi ja kiitteli samalla edullista
bussikorttia, jolla hurauttaa minne tahansa
ympäri kaupunkia.
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Tamperelaisille on tarjolla Kriisikeskus Osviitta, jonka palveluita kannattaa rohkeasti
tarjota näkymättömäksi muuttuvalle naapurille tai itselle silloin kun alakulo ei TV:n
viihdeohjelman parissa helpota tai jos ei saa
enää mitään tehdyksi. Osviitta on matalan
kynnyksen tukipaikka ja sinne pääsee joustavasti ja nopeasti. Kuka tahansa, joka tarvitsee ulkopuolista keskustelutukea, voi ottaa
sinne yhteyttä. Käynti on luottamuksellinen
ja maksuton.
Osviitan asiakas voi keskustella tilanteestaan
joko paikan päällä tai puhelimitse Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa. Osviitassa tai
kriisipuhelimessa kuunnellaan aktiivisesti ja
tuetaan. Tuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi ja käyntikerrat on rajattu yhdestä viiteen.
Tarvittaessa asiakas ohjataan muiden palvelujen piiriin.
Kriisikeskus Osviitta, Sorinkatu 4 c, 2 krs.
Voit halutessasi varata ajan numerosta
0400-734 793.
Valtakunnallinen kriisipuhelin
010 19 5202.

Tarjottimilla on
kahvinporoja ja
päälle sommiteltu
erilaisia lehtiä.
Taiteilija on itävaltalaissyntyinen,
Australiassa jo vuosia asunut maailmankan s al aine n
Irena Kobald.
Irena rakastaa Suomessa luontoa, rauhaa ja hiljaisuutta.
Hänen työnsä ovat
kertakäyttöisiä.

Mikä neuvoksi, jos omakotiasujan seinät uhkaavat kaatua
päälle?
Somesta tavoitettu Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja
Sari Aalto-Matturi vastaa:
”Ensimmäinen kysymys varmasti kuuluu, mistä se johtuu. Ahdistus on hyvinvoinnin kannalta
tärkeä tunne – se kertoo meille, että kaikki ei ole hyvin, jotain on muutettava. Tämä voi tarkoittaa
konkreettista ympäristön vaihdosta tai jotain muuta, joka lisää hyvinvoinnin tunnetta elämässä. Puhuminen auttaa usein selkiyttämään tuntemuksia ja myös löytämään ratkaisuja. Jos seinät
kaatuvat niin pahasti päälle, että pelkkä liikkeelle lähteminen ja ihmisten seuraan hakeutuminen
ei auta, on hyvä muistaa, että apua on saatavilla. Kriisikeskukset tarjoavat matalan kynnyksen
tukea puhelimessa, kasvokkain tai verkon välityksellä.”
Mielen hyvinvointi mielessä talvea kohden.
Juttu, haastattelu ja kuvat Raisa-Tiina Lahtinen

Turvallisesti omakotitalossa muistisairaanakin
Omakotitalo, jossa asuttu useita vuosia, pihapuut, puutarha, kukkamaat, kivet, näköalat
ja tutut naapurit... kaikki mieleen painuneina.
Tuttuus tuo turvaa, kun muistisairaus etenee.
Tutkimuksin on osoitettu, että luonnolla on
suuri vaikutus terveyteen – erityisesti masennuksen ja muistisairauksien ennaltaehkäisyyn
ja sairauden etenemisen hidastamiseen. Pihatöiden tekeminen on mielekästä ja tuottaa mielihyvää puhumattakaan fyysisen toimintakyvyn
säilymistä.
Ikääntyvän ihmisen kotona elämistä ja turvallisuuden tunnetta voi auttaa monenlaisilla
kodin muutostöillä. Erilaiset rampit ja luiskat
auttavat, kun portaissa liikkuminen on hankalaa. Ovien leventäminen, kahvojen asentaminen ym helpottavat omakotitalossa asumista.
Vanhustyön keskusliitosta ja/tai Tampereen
kaupungin asntotoimesta saa neuvoja asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arvioinnissa
sekä avustusten hakemisessa.
Teknisten palveluiden valikoima lisääntyy
tuoden turvallisuuden tunnetta myös kauempana asuville omaisille.

Mummon kammarin Talonmies Pikkaraiset
ovat verraton apu vaikka aidan leikkauksessa.
Omakotitalossa asumisen turvallisuutta voi
lisätä hankkimalla avuksi muistisairauksiin
perehtyneen kotipalvelutyöntekijän. Yhdessä
tehden, asiakkaan ehdoilla tapahtuvien arkiaskareiden kiireetön suorittaminen lisää omanarvontuntoa ja antaa mielekkyyttä elämään.
Olennaista on muutosten minimointi. Uuden oppiminen ja uuteen ympäristöön tottuminen eivät useinkaan enää onnistu. Siksi kannattaa selvittää , mitä keinoja ja palveluita on
saatavilla, jotta asuminen tutussa ympäristössä
voisi jatkua.
Ikifit Oy:n IkiMuistineuvolan palvelut kattavat kokonaisvaltaisen osaamisen muistisairauksiin liittyen. Kotipalvelumme oikeuttaa
verotuksessa kotitalousvähennykseen ja on
asiakkaan toimintakyvyn heikentymisen perusteella arvonlisäverotonta. Yhdessä suunnitellen kuljemme kanssanne tuottamalla aina
tarpeenmukaiset palvelut.
sosiaaliohjaaja Elina Westergren-Erkkilä /
Ikifit Oy
23

”Entisten aikojen elämää
Tampereen Takahuhdissa”
Aino Hagner, Huikkaan-Ruotulan oky, pj.

Alvari-apurahalla potkua aluetoimintaan
6.3. Irjalan makasiinilla: neljä omakotiyhdistystä ja Messukylä perinneseura saman pöydän
ääressä. Irjalan okyn puheenjohtaja Pekka Syvänen oli kutsunut Takahuhdin alueen omakotiväkeä palaveriin. Ajatuksena oli kerätä ja
jakaa tietoa nykyisille asukkaille historiallisen
alueemme vaiheista. Tietoa löytyy hyvinkin
vanhoilta ajoilta, mutta nyt tavoitteena oli kuvata asumista viljelykulttuurin vakiintumisesta alkaen ja pureutua sotien jälkeiseen aikaan.
Kannatti ponnistaa, sillä kaupunki oli muistanut pienellä apurahallakin. Siitä alkoi hulvaton
ideointi, josta kiteytyi valokuvanäyttely, luentoja, yhteistyötä Takahuhdin koulun kanssa ja
hautausmaakierros esittelyineen. Messukylän
lainaviljamakasiinikin sai arvostusta tänä kesänä osana Euroopan kulttuuriperintöpalkintoa
”Adoptoi monumentti” –hankkeessa. Muutakin juhlimisen aihetta löytyi, sillä kaikki neljä
omakotiyhdistystä viettävät vuosipäiväänsä nyt
tai ensi vuonna – jos ei pyöreitä, niin puolivuosikymmeniä.
Kesäkuun menestykseksi nousi em. prof, Viljo Rasilan esitelmä vanhasta asutuksesta, taloista ja mäkituvista Messukylän kirjastossa.
Paikalle ehti yli sata kuulijaa. Esitelmä taltioitiin videolle ja siitä saatiin myös kirjallisena.
Samoihin aikoihin avattiin kirjastossa valokuvanäyttely, joka oli avoinna elokuun lopulle asti. Syyslukukauden alussa Takahuhdin koulun
kuudennet luokat tutustuivat alueen maataloihin. Tiedossa on vielä katujen nimien historian selvitystä ja muuta syventymistä historiaan
kädentaitojen kautta.
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Syksyn tapahtumia
Elokuussa Pappilan omakotiyhdistys juhli
70-vuotista taivaltaan ja oli pystyttänyt hienon
näyttelyn alueen talojen valokuvista ja niistä
tehdyistä maalauksista Takahuhdin pappilaan.
Vanhat kartat ovat olleet avainasemassa vanhojen talojen paikkaa määritettäessä. Moni paikka
sijoittuu toisin eivätkä mielikuvat usein kohtaa
todellisuutta. Näyttelyissä saatiin tarkennus ja
myös teiden paikat hahmottuivat.
Syyskuun toisena sunnuntaina tutustutaan
Messukylän lainaviljamakasiiniin, vanhaan
kirkkoon ja saadaan opastusta alueen kantatilojen vanhoihin hautoihin. 2.9. Tuomas Rimpiläinen luennoi kirjastossa kirjastaan ”Messukylän veriteko ja muita rikostarinoita Suomesta”.
Alvari-hanke tarjoaa kahvit kuulijoille.
Yhdistyksistä seuraavaksi noteeraavat 55.
merkkipäivänsä Irjalan yhdistys 11.9. ja viikkoa myöhemmin 65 vuotta täyttävä HuikasRuotula 17.9. Molemmilla on juhlassaan esillä
alueensa vanhojen valokuvien näyttely. Uudenkylän oky viettää 70-vuotisjuhlaansa ensi vuonna. Yhteistä puurojuhlaakin vielä suunnitellaan
takahuhtilaisten kesken, jos tarkoitusta varten
löytyy sopiva paikka.

Vielä jatketaan
Historian lähteitä penkoessa huomattiin
tarve saada talteen ikääntyvien asukkaiden
muistoja asuttamisesta, viihtymisestä ja alueen kehittämisestä, myös niitä henkilökohtaisista. Saatiin kokoon vanhoja valokuvia, joiden
takaa paljastui kiinnostavia elämäntarinoita.
Haastatteluja on koottu ja merkitty muistiin
pitkin kesää. Paljon on jo taltioitu, mutta uusia
kertomuksiakin löytyy. Niitä sattumuksia, joista
ei puhuttu aikanaan tapausten tuoreuden takia,
mutta joille nyt hymähdetään. Perheiden asumishistoriassa riittää selvitettävää.
Kaupunginosakierrokset keräävät asukkaita
tutustumaan oman alueensa historiaan. Takahuhdissa on käynnissä kiinnostavien kohteitten
merkitseminen kartalle. Historiallisia kohteita
maastoon merkittynä tai henkilön opastamina?
Molemmat tavat avartavat alueensa asujan kotiseututietämystä. Ehkä pääsemme ensi vuonna opastetulle Takahuhdin historiakierrokselle.
Vaikka hanke loppuukin syksyn pimennyttyä, perinnekeruu jatkuu. Elämäntavat muuttuvat ja tämän päivän arki on huomisen historiaa.

Takahuhti-esitelmä Messukylän kirjastossa
15.6.2016

Pekka Viitanen ja Aino Hagner tarkistavat Voiman
kaupan kuvaa kartalta

Prof. Rasila ja Mikko Nahkoila vanhan kartan
äärellä

Kartta-aineiston etsintää. Mikko Nahkoila, Taina
Petrell ja Pekka Syvänen

Sihteeri Kaisu Lager-Ruuti, Eila Kokko ja Riitta
Lindell-Kananen pohtivat historian keruun järjestämistä.
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omakotiyhdistykset toimivat
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Teatterista tuttu
saippuakauppias,
koirat kilpasilla ja kirkko keskellä kylää

Näistä ja monesta muusta rakentui eteläisen Tampereen yhteinen
Elojuhla
Tampereen eteläisen Alvarin, Viinikan kirkon
ja alueen yhdistysten Elojuhlapäivää vietettiin
20.8. Viinikan kirkon ympärillä ja itse kirkossakin.
Innokkaat lapset ja nuoret myivät kirpputorilla
vanhoja lelujaan, korujaan, kirjojaan ja vaatteitaan. Vähän aikuisempiakin myyjiä oli paikalla. Tampereen Työväenteatterissa tänä syksynä
ensi-iltansa saavan musiikkinäytelmän Lauri
Viita (näyttelijä Tommi Raitolehto) myi uimahyppykisoihin kiiruhtaneen näyttelijän Karoliina Blackburnin saippuoita.
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Partiolaiset pitivät huolta, että kansa pysyi hyväntuulisena. Lätyn paistossa oli
monta nuorta miestä, sillä jono kasvoi
ja kasvoi.
Omakotiyhdistysten väkeä oli tiskien
molemmilla puolilla. Myös itse Alvari
esittäytyi.
Yhteisiä toimintoja ja hankkeita on eri
puolilla Alue-Alvareissa suunnitteilla.
Suuremmalla porukalla saadaan enemmän aikaan.
Myös koirille oli omaa ohjelmaa. Temppurata kirkon kentällä riemastutti monia
nelijalkaisia vipeltäjiä. Muutama pieni
kaksijalkainen taapero olisi myös halunnut päästä radalle mittelemään uusia kävelytaitojaan.
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ÖLJY- JA KAASULÄMMITYS
S. HONKINIEMI
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ÖLJYSÄILIÖASENNUKSET
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KATTILAHUONESANEERAUKSET

n

MYYNTI, ASENNUS
JA HUOLTO

Ota yhteyttä ammattilaiseen!
Sami Honkiniemi
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Puh. 0400 - 292 917

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

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
Puh. 040-961 5932
Muista kotitalousvähennys.
Vastuuvakuutus on!
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Kuvat Markku Rauhalahti ja Raimo Mikkonen

ohja
p
n
y
d
y
y
R

Ryydynpohjan Omakotiyhdistyksen
kesäretki Euraan 2016
Nyt oli jännittävää! Kaikki ensin jonossa
henkilöllisyyspapereineen henkilöllisyyden tarkistukseen, omakätinen allekirjoitus osallistujaluetteloon, nimilappu kaulaan ja sininen kypärä päähän. Siinä olimme kuin Lego-insinöörit,
kiharat lytyssä ja ”potta” päässä.
Kohta jo kävelimme betonista alamäkeä yli
600 metriä 60 metrin syvyyteen. Välillä ihmettelimme kallion seinämään merkittyjä halkeamia, jotka jääkauden sattuessa toimisivat kallion liikkeiden ”normalisoijina”.
Alatasanteella kokoonnuimme saamaan lisäohjeita, valokuvaamaan ja ihmettelemään kaaviokuvia. Missä oikein olimme? Tietysti Teollisuuden Voiman (TVO) vieraina Olkiluodon
saarella Eurajoella tutustumassa ydinvoimalaitoksen toimintaan ja uraanin polttoaineen matkaan kalliosta kallioon oivallisen Anne-oppaan
johdolla.
Tutustuimme matala-/keskiaktiivisen polttoaineen säilytysluolaan. Näimme valtavat laitteet
ja rakennelmat avarissa ja valoisissa luolissa. Oli
niissä ihmettelemistä.
Ennen paluuta maan pinnalle jokainen kävi
laitteessa, jossa tarkistettiin jalkineiden ja käsien ”säteilemättömyys”.
Voimalaitoksen lähellä sijaitsee ydinvoimayhtiö TVO:n ylläpitämä vierailukeskus, jossa
kävimme tutustumassa ydinsähkön tuotantoon sekä ydinjäteyhtiö Posivan kaavailemaan
korkea-aktiivisen ydinjätteen
loppusijoitukseen videoesitys30

ten ja näyttelyhuoneen kuvien, kaavioiden ja
esineiden avulla.
Näimme myös videoesityksen laitoksen toiminnasta ja siitä, miten ko säiliöt siirretään
kauko-ohjatusti luolaan. Olkiluoto tuottaa noin
viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä.
Lisäksi teimme bussilla kierroksen ydinvoimalan alueella, missä ei saanut kuvata.
Olimme kaikki näkemästämme ja kuulemastamme ihmeissämme ”kuin ällikällä lyötyinä”
ja kahvitarjoilun lomassa vilkas keskustelu polveili ihastuksesta ihmettelyyn. Mietityttämään
jäi varsinkin se aikajanan pituus 100 000/200
000 vuotta...
Eikä siinä toki vielä kaikki, mitä retkellä
näimme. Aamukahvit olimme jo juoneet Ruikan myllyn vintillä, missä opas sekä myllyn
emäntä kertoivat myllyn historiaa. Irjanteen
koskilla tiedetään olleen myllyjä jo 1600-luvulla, mutta Ruikan myllyn historia alkaa vuodesta
1922. Silloin talollisia Eurajoelta ja Kiukaisista kokoontui Irjanteen Lahdenrannan tilalle ja
tekivät päätöksen maa-alueen hankkimisesta

Ryydynpohjan Omakotiyhdistys r.y.
Lasten ja lastenlasten kesäkilpailut Lielahden koulun kentällä 15.8.2016
Tulokset
Tytöt

Pojat

Juoksu Pallon Pituus
heitto hyppy
2007 - 2008 syntyneet (8 - 9 v.)
60 m
1. Aino Heikkilä
10,65 12,39 2,52
2. Sina Korhonen
11,00 10,37 2,82
3. Laura Vääränen
11,05 14,00 2,16
4. Julia Välimaa
12,03 8,25
2,08

2005 - 2006
1.
2.

syntyneet (10 - 11 v.)
60 m
Sini Salmela
9,93 13,81
Sara Meriö
11,13 12,95

2003 - 2004
1.

syntyneet (12 - 13 v.)
60 m
11,60 11,02

Helmi Mäki

2,33
2,06

2,10

Juoksu Pallon Pituus
heitto hyppy
- 2013 syntyneet (3 v. ja alle)
40 m
1. Eino Salminen
15,63 2,35
0,50
2. Jalo Järvinen
19,93 1,31
0,41
0,28
3. Tuukka Kuusiluoma 23,22 1,15

2009 - 2010 syntyneet (6 - 7 v.)
60 m
1. Akseli Eskola
12,79
2. Aleksi Ylinen
13,00
3. Aukusti Eskola
14,72

13,37
8,32
6,39

1,45
1,53
1,53

2005 - 2006 syntyneet (10 - 11 v.)
60 m
1. Väinö Tuurna
16,59 12,43
2. Antti Heikkilä
16,97 10,30

1,21
2,18

2003 - 2004 syntyneet (12 - 13 v.)
60 m
1. Olli Heikkilä
9,12 35,11
2. Onni Perttala
9,65 23,20

3,41
2,55

sekä ”tarjousten” tekemisestä koneyhtiöiltä.
Myllyyn tilattiin sen ajan parhaat ja nykyaikaisimmat koneet. Koko myllytoiminnan
ajan Ruikan Mylly oli seutukunnan parhaita tullimyllylaitoksia. Useimmat tullimyllyt
lopettivat toimintansa jo 1960-luvulla kannattamattomina.
Ruikan Mylly Oy lopetti toimintansa kuitenkin vasta 1980, jonka jälkeen myllyllä oli
yksityisomistus ja joitakin vuosia se oli myös
tyhjillään. Uusi omistaja muutti 1997 myllyn muutamaksi vuodeksi yksityisasunnoksi.
Sen jälkeen Ruikan Mylly Oy perustettiin
uudestaan, tällä kertaa huolehtimaan rakentamisesta, kunnossapidosta ja hyvinvointisekä virkistyspalveluiden tuottamisesta.
Turbiinirakennukseen valmistui syksyllä
uusi sauna kylpytynnyreineen ja näin Ruikan mylly toimii nykyään lähialueen ihmisten kohtaus- ja virkistyspaikkana. Erilaisissa
tapahtumissa voi myös seurata tukkilaisten
taiturointia maalla ja joella.
Kävimme myös tutustumassa vuonna
1731 rakennettuun Irjanteen kirkkoon, joka on Satakunnan vanhin puukirkko.Kirkossa ei ole urkuja eikä lämmitystä. Alttaritaulu on tuntemattoman tekijän maalaama
Ehtoollisen asettaminen. Puinen pitkäkirkko
sijaitsee tiiviissä rakennusryhmässä Eurajoessa olevan kosken partaalla ja on jo kolmas
kirkko samalla paikalla. Samaan rakennusryhmään kirkon kanssa kuuluvat sipulikupolinen kellotapuli vuodelta 1758 ja kotiseutumuseona toimiva lainamakasiini vuodelta
1833. Kirkko on osa Irjanteen kylän valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Meille selvisi myös, miten
(ristisanoista tuttu) Åke Tott alueeseen liittyi.
Maittavan, monipuolisen ja kauniisti katetun lounaan söimme Vuojoen upeassa kartanossa, missä ”lastenhoitaja” ja ”kotiopetta31

jatar” esittelivät kartanon tiloja ja historiaa sekä
tietysti Engelin luomaa arkkitehtuuria. Huomiotaherättävää oli Engelille tyypillinen symmetria, joka ilmeni mm ”ylimääräisinä” ikkunoina
ja ovina, jotka eivät johtaneet mihinkään.
Vuojoen historia kertoo, että kartano lukeutuu Suomen kauneimpiin empirekartanoihin,
sekä kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaimpiin kokonaisuuksiin. Kartano
mainitaan jo 1500-luvun lopulle ajoittuvissa
asiakirjoissa. Nykyinen arkkitehti C.L. Engelin suunnittelema kartano valmistui vuonna
1836, jolloin sitä isännöi Suomen rikkaimpiin
miehiin kuuluva ruukinpatruuna Lars Magnus Björkenheim. Kartano oli suuri työllistäjä:
isäntäperheen ja palkollisten lisäksi käytettävissä oli 40 talonpojan ja 90 torpparin työpanos. Kartanon maapinta-ala oli tuolloin noin
15 000 hehtaaria ja sen navetoissa kasvatettiin
parhaimmillaan 250 nautaa. Talvipuutarhan eli
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Orangerian erikoisuutena olivat 1800-luvulla
kenties maailman pohjoisimmat satoa tuottavat
ananas- ja persikkaviljelmät. Monien vaiheiden
jälkeen Emil Cedercreutzin isovanhempien kotikartanona tunnettu Vuojoki päätyi Eurajoen
kunnalle 1930-luvulla.
2000-luvulla alkoi kartanon kolmas elämä, kun se restauroitiin
Eurajoen kunnan ja Posiva Oy:n toimesta arvoiseensa käyttöön kokous-, koulutus- ja kulttuurikeskukseksi. Kartanon yleishyödyllistä toimintaa kehittämään perustettiin Vuojokisäätiö.
Retkipäivä oli jälleen huolella suunniteltu
ja siksi antoisa ja mielenkiintoinen. Isot kiitokset retken onnistumisesta kuuluvat tietysti
Anjalle ja luottokuljettajallemme AP:lle. Tämä
Ryydynpohjan Omakotiyhdistyksen kesäretki
oli 20. retki, jonka Anja on suunnitellut ja organisoinut. Upea saavutus! Iso Kiitos Anjalle!
Kastehelmi Raninen

Teksti Pentti Sillman
Kuvat Johanna Sillman

Kumpulan elojuhlat

Ei paistanut aurinko tällä kertaa omakotiyhdistyksen järjestämissä elojuhlissa, jotka järjestettiin 13.8. jo yhdeksännen kerran Kumpulan
kentällä. Taivas oli alkuillasta paksun pilviverhon peitossa ja välillä sataa ropsautti vettäkin,
mutta se ei haitannut niitä yli sataa kyläläistä, jotka olivat säästä huolimatta kerääntyneet
viettämään kokoperheen iloista tapahtumaa.
Ohjelmaa ja tehtäviä olikin runsaasti alkuillan
lastentapahtumassa. Oli onnenpyörää, koriskisaa, rastirataa, kettingin- ja tikanheittoa, ”kepparikisaa”, sekä pomppulinna. Tälläkin kertaa
pomppulinna oli tapahtuman vetonaula, jossa
riittikin osanottajia niin paljon, että välillä joutui jonottamaan omaa vuoroaan. ”Kepparikisaan osallistui hieman yli 20 osanottajaa hevosineen. Kisan juontajana ja vetäjänä toimi Tytti
Vuolle, joka lähes Mertarantamaisesti selosti
jokaisen osallistujan suorituksen. Kisan lopuksi jokainen ratsukko palkittiin. Leena Katriina
Leppänen laulatti ja leikitytti lapsia ja lapsenmielisiä iloisilla laululeikeillä.
Tilaisuuteen oli saapunut mm. Hietakankaan perhe (kuvassa) Mila 2,5 v. Nella 1 v. sekä
vanhemmat Jukka ja Pauliina. He ovat asuneet
kuutisen vuotta Kumpulassa Jukan lapsuuden

Kumpula

kotitalossa, joka onkin aika yleistä, että lapset
jossain vaiheessa muuttavat takaisin lapsuuden maisemiin. He olivat toista kertaa paikalla
ja iloisia siitä, että omakotiyhdistys on aktiivisesti järjestänyt tällaisia kokoperheen yhteisiä
tapahtumia ja toivoivat tapahtumien jatkuvan
tulevaisuudessakin.
Kun lastentapahtuma oli päättynyt ja pikkuihmiset väsähtäneet ja saatettu kotiin, alkoi
pienen tauon jälkeen aikuisille tarkoitettu illanvietto. Ohjelmassa oli mm. onnenpyörän
pyöritystä, vesipajatsoa ja kolikonheittoa, sekä
Leena Katriinan vetämä haluatko miljonääriksi.
Kumpulan tietoviisaan tittelin sai Arto Hietala,
joka ei aivan miljoonaan asti yltänytkään, mutta
sentään tienasi itselleen pullollisen kuohuviiniä. Oli tilaisuudessa elävää musiikkiakin, josta vastasivat Kumpulan oma pelimanni Hannu
Häkkinen yhdessä Matti Hietakankaan kanssa.
Kuvassa puheenjohtaja-pelimanni Häkkinen
ansaitulla makkaratauolla lelujensa kanssa.
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Länsi-Tampereelta Pohjanmaalle

Kalkun ja Ikuri-Haukiluoman Omakotiyhdistykset tekivät perinteisen kesäretken 9. heinäkuuta. Tällä kertaa matka olikin jo pitempi.
Kohteena olivat Alajärvi ja Lappajärvi, jotka sijaitsevat Pohjanmaalla. Juurikaan kauemmaksi
ei päivän retkeä voi ajatella. Matkaseurueeseen
saimme 47 innokasta ja varmaankin tyytyväistä
omakotiasujaa.
Retkemme ensimmäinen kohde oli Punaisen
Tuvan Viinitila, jossa saimme syödä maittavasta noutopöydästä. Ennen ruokailua isäntä
kertoi kiinnostavasti talon historiasta, kuinka
se on kehittynyt tällaiseksi viini-ja juhlatilaksi.

Tilalla oli yksi viinierikoisuus, jossa vesi on
korvattu koivunmahlalla.
Viinitilalta matka jatkui 40km päähän Halkosaaren kesäteatteriin Lappajärvelle.
Teatteri oli luonnonkauniilla paikalla. Kyllä
kelpasi olla mukana Täydellisissä häissä, joka
oli esityksen nimi. Lopuksi vielä laittaisin pari
sanaa säästä.
Sadettakin saatiin retkipäivänä, se ei haitannut päivää.
Pentti Nikula Kalkun Omakotiyhdistys ry.

Tesomankatu 4 ark. 8-21, la 8-18, su 12-18
34

Tiaisille koti

ä
Messukyl

Messupuun piha täyttyy tasaisesta vasaran nakutuksesta, kun Messukylän omaotiyhdistyksen
jäsenet rakentavat launtaipäivän ratoksi linnunpönttöjä tiaisille. Tapahtuma on järjestetty paikallisten yritysten avustuksella. Messupuu on antanut valmiiksi sahatut pöntön rakentamiseen
sopivat laudanpätkät, naulat ovat Würthilta ja porakoneet Hämeen Rakennuskone Oy:ltä. Tauolla juodaan kahvia Munkkimiehiltä saatujen munkkien kera.
Teksti ja kuvat: Maria Kudinova

Pöntön rakentaminen on kuin
palapelin kasaamista. Kaksi leveämpää laudan palasta, kaksi
kapeampaa, paksusta vanerista pohja sekä katto ja kattoon
kiinni lippa. Kattoa ei vasaroida
kiinni, jotta pöntön saa siivottua.
Kirsi Hissa, Messukylän omakotiyhdityksen rahastonhoitaja rakentaa linnunpönttöjä
myöskin ensimmäistä kertaa.
Valmiit pöntöt, joita on jo kolme
kappaletta, menevät pääasiassa
lastenlasten pihaan. Oma on jo
riittävän täynnä.
Italialaiselle Raffaellalle linnunpönttöjen rakentaminen on uusi
kokemus. Hän näyttää iloisena
ensimmäistä pönttöään, joka hänen mielestään onnistui
melkein täydellisesti. Ehkä hän
vie sen kotiinsa Roomaan. Sisääntuloreikien poraamisesta
jääneistä sylinterimäisistä puupaloista hän miettii kaulakorun
tekemistä.

Tiina Ylinen ja Otto Salminen rakentavat jo kolmatta pönttöä.
He ovat västikään muuttaneet Messukylään ja pihasta on jo
katsottu sopivat paikat pönttöjen ripustamiselle. Vaikkei aikaisempaa pöntönrakennuskokemusta ole, lopputulos näyttää
erinomaiselta.

Tapahtuma on kaikin puolin onnistunut. Paikalle saapui odotettua enemmän innokkaita rakentajia ja pönttöjä tuli tehtyä
reilusti. Nyt niihin odotetaan enää asukkaita.
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Terveysvakuutus
nollasta sataan

-30 %
Terveysvakuutus on arjen säästämistä – vahinkoihin varautumista, oman selustan
suojaamista. Terveysvakuutuksemme on ystäväsi huonoinakin aikoina. Se turvaa
nollasta sataan: vauvasta vaariin ja mitä erilaisimpien vastoinkäymisten varalta.
Nyt voit saada OPn Terveysvakuutuksen vuodeksi -30%. Lue lisää ja vakuuta itsesi
osoitteessa op.fi/kuntotesti.
Terveysvakuutuksen turvin asioit sujuvasti
uudessa Pohjola Sairaalassa Tampellassa.
Ajanvaraukset puh. 010 2578 100 tai
pohjolasairaala.fi.

OP Tampere
Tarjous päättyy 31.12.2016. Vakuutukset saattavat edellyttää terveysselvityksen täyttämistä verkossa. Selvityksen perusteella
ratkaistaan, voidaanko haettu vakuutus myöntää ja millä ehdoin. Vakuutuksen myöntää OP Vakuutus Oy.
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Historia kiinnosti ja
paikallistuntemus karttui
Syyskuun toisena sunnuntaina tamperelaisilla oli mahdollisuus tutustua eri asuinalueiden
vaiheisiin opastetuilla kävelykierroksilla. Kaupunginosakierroksien suunnitteluun on kannustettu omakotiyhdistyksiä. Joka alueelta löytyy jotain kiinnostavaa. Jos ei kulttuuripaikkoja tai
-henkilöitä, niin tarinoita ja värikkäitä asukkaita kuitenkin.

Seurakunnan opas kertoi mieleenpainuvasti jo heti kirkonmenojen jälkeen Messukylän vanhasta kivikirkosta ja sukuhaudoista. Sitä ennen oli ollut mahdollisuus kurkistaa Messukylän
lainaviljamakasiiniin.
−Kannattaa lähteä tutustumaan muihinkin kaupunginosiin, totesi Tampereen itäpuolelta vieraillut pariskunta, kun se
hämmästeli Hyhkyn historian ja rakentamisen
monimuotoisuutta. Kierros alkoi Hyhkyn koululta
ja päättyi uittotunnelille.
Retkellä opastaneet olivat
innostuneita alueensa asiantuntijoita.
Mukana kierroksilla
kameran kanssa:
Aino Hagner

37

Kevätmatka 2017?
Jälleen on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minne yhdessä matkustamme ensi keväänä.
Tässä vaihtoehtoina junamatka, bussimatka ja laivamatka.

1.

Moskova, 4 vrk, junamatka

Neljän vuorokauden mittainen matka Moskovaan.
Kaksi yötä vietetään kansainvälisessä junassa makuupaikoin ja kaksi yötä hyvässä hotellissa Moskovassa. Perillä ollaan kolme täyttä päivää, eli torstai
aamusta aina lauantai iltaan.
Matka alkaa bussilla keskiviikkona klo 17 Tampereelta. Junaan noustaan Lahdesta klo 19.34 ja perillä
ollaan Moskovassa seuraavana aamuna klo 9.30 paikallista aikaa. Paluujuna lähtee Moskovasta lauantaina klo 19.55. ja Lahdessa ollaan seuraavana aamuna klo 8.22., josta bussilla Tampereelle. Perillä runsaasti nähtävää ja muuta ohjelmaa. Mukana vähintään kaksi venäjää
puhuvaa opasta.

2.

Karjalan kierros, 4 vrk, bussimatka

Matkaamme bussilla entiseen Suomen Karjalaan reittiä Tampere-Niiralan raja-asema, Sortavala, Käkisalmi
ja Laatokka sijaitseva Valamon luostari. Yövymme 4
yötä hyvissä hotelleissa. Tutustumme eri nähtävyyksiin
matkan varrella.

3.

Itämeren pääkaupungit, laivamatka 4 vrk

Lähdemme Helsingistä laivaan, joka kulkee reittiä Helsinki, Tukholma,
Tallinna, Pietari ja Helsinki. Samassa laivassa vietämme neljä yötä. Päivät kulutamme yhteistä ohjelmaa viettäen eri kaupungeissa kiertoajeluin
ym. Iltaisin yhteinen hetki laivan kokoustiloissa sekä laivan vaihtuvat
iltaohjelmat.
Lähetä toiveesi 15.11. mennessä sähköpostilla:
tre.omakotiviesti@gmail.com, ilposiimes@gmail.com tai textiviestillä 045 1331981.
Joulukuun lehdessä kerromme mikä kohde tuli valituksi.
Ilpo Siimes
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Lähde mukaan!

Pikkujouluiselle
teatterimatkalle
Suomen Kansallisteatteriin
Keskusjärjestö järjestää lauantaina 3.12. teatterimatkan
Suomen Kansallisteatteriin Helsinkiin.
Esityksenä, juuri ensi-iltaan tullut Tuomas Kyrön
kirjoittama Iloisia aikoja- Mielensäpahoittaja.

Pääosassa loistava Vesa Vierikko. Rooli kirjoitettiin aikoinaan Antti Litjalle,
mutta hänen sairastumisensa esti näytelmän esittämisen.
Kyseessä on ihan uusi tarina, jossa tuttu
jäärä alkaa valmistautua lähdöistä suurimpaan. Arkusta mielensäpahoittajalla
on oma käsityksensä, samoin testamentista, jonka pitää sisältää jotain yllättävää ym.
Matkan hinta on 65 €/henkilö.
Hintaan sisältyy: bussimatka, teatterilippu, väliaikatarjoiluna kahvi ja leivos
sekä matkalla pikkujouluista ohjelmaa.
Matkalle lähdetään klo 16.00 ja paluu
heti teatteriesityksen jälkeen.
Ilmoittautumiset sähköpostilla:
ilpo.siimes@luukku.com,
tai textiviestillä 045 1331981.
Paikkoja rajoitetusti.
Ilpo Siimes
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Putkiremontin aika?
Nykyaikainen, saumaton
viemärisaneeraus.
Rakenteita rikkomatta.
Asumismukavuudesta tinkimättä.
Nopeasti ja kustannustehokkaasti.
Asuin-, liike- sekä teollisuuskiinteistöt.

Hannu Koskinen 0400 447 201

Aleksi Myllyniemi 040 358 0063

Jo yli 90 tehtyä omakotitaloa Pirkanmaalla
joiden keskihinta 10.000–15.000 €!!

PYYDÄ TARJOUS!
Asiakkaidemme palautetta!
”Ainoa firma, joka piti jo kilpailutuksessa sanansa,
tarjous tuli ajallaan jne. Hyvin luotettava.”
”Verrattuna tavalliseen putkiremonttiin,
todella helppo projekti.”
”Aikataulussa pysyttiin täsmällisesti.”

LUKITTAVA PUOMI

www.elasticpipe.fi | www.viemarisaneeraus.com
Sähköposti: viemarisaneeraus@elasticpipe.fi
Teollisuustie 30 C, 33330 Tampere
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mökkitielle ym.
perille toimitettuna, HINTA 340 

p. 045 1301088

METSURIT ASIALLA
Kun tässä kerran liiteriin mä yksin astelin
Niin katseheni seinälle mä silloin kohdistin.
Siel` vanhat työkalut havaitsin.
Ja niistä kerron nyt.

Olin kuusivuotias miehenalku. Isä oli metsuri ja minulla oli kova halu päästä isän kanssa oikeisiin miesten töihin. Silloin, kun isällä
oli hakkuupalsta lähellä kotia, olin innokkaana
lähtemässä hänen kaverikseen metsään. Joskus keräilin käpyjä, joskus taas hyppelin tukkilanssilla tukkien päällä ja seurailin, kun isä
ajoi puita naapurin hevosella tienvarteen. Parhaimpia hetkiä olivat kahvi- ja ruokataukojen
vietto nuotiolla.
Joulun lähestyessä olin taas kerran päässyt
metsään. Isä oli huomannut kuinka innokkaasti
kanniskelin pieniä massapöllejä kasalle. Niinpä
hän sanoi: ”Jos kerran miähellä on noin kova
into tyäntekoon, niin täytyyhän sillä tyäkalutkin olla, kattotaan, jos vaikka joulupukki tois
sulle oikeet metsurin tyäkalut”. Odotin innoissani joulua ja etenkin joulupukkia, josko se olisi tietoinen isän mainitsemasta lahjavinkistä.
Niinhän siinä sitten kävi, että pukki toi ihan
oikean pienen kaarisahan, pienen kirveen, sekä eväsrepun. Joulunpyhät menivät. Elättelin
toiveita, että pääsen pyhien jälkeen isän kanssa
pöllin tekoon. Talvi näytti kuitenkin kyntensä.
Lunta satoi runsaasti jonka jälkeen pakkanen
kipusi lähes ennätyslukemiin. Eihän sellaisessa
ilmassa kuusivuotiasta metsätöihin päästetty. Ei
muuta kun kevättä odottelemaan.
Lumet sulivat ja pakkanen hellitti otettaan.
Toiveeni toteutui, olin lähdössä isän kanssa
ansioon. Äiti valmisti eväät. Voileipäpaketti ja
maitopullo pakattiin reppuun, jonne myös kirves laitettiin. Saha olkapäälle ja ei kun menoks.

Palstalle päästyämme eväsreput jätettiin tervaskannon juurelle, johon myöhemmin sytytettäisiin valkeat. Isä lupasi kaataa puut, jotka karsisin, katkoisin ja kasaisin pinolle, koska
puunkaato ensikertalaiselta olisi ollut liian hankalaa. Innokkaana kaivoin repustani kirveen.
Saha olkapäällä ja kirves kädessä suunnistin
isän jäljessä ensimmäisen puun juurelle. Isä
kellisti kuusen- ja männynnäreitä pitkälleen,
minä seurasin perässä karsien ja katkoen puut
pätkiksi. Mittausvälineenä käytin isän tekemää
metrin mittaista mittakeppiä. Kanniskelin puut
pinolle, johon isä teki korvastimet. Työ oli mielekästä ja aika kului kuin siivillä. Välillä söimme
eväsleipiä ja ryystimme pullonsuusta maitoa ja
termospullon mukista kahvia tulen roihutessa
tervaskannossa.
Aikani aherrettuani olin päässyt tavoitteeseeni. Edessäni seisoi ”motillinen” puita pinossa, jotka olin työstänyt. Kuusivuotiaalta
suht`koht`hyvä saavutus.
Myöhempinä aikoinakin olin usein isän
apupoikana savotalla. Mielipuuhaani oli massapöllien kuorinta.
Kun pakolliset koulut oli käyty, olin aikeissa
seurata isän jälkiä metsurin ammatissa. Näin
jälkeenpäin ajatellen, oli hyvä, ettei minusta tullut metsuria. Se on tosimiesten työtä, siellä ei
ihan joka jannu pärjääkään. Eihän siältä mettästä meikäläinen olis elantoonsa saanut, kyllä
olis leipä ollu tiukassa.
Onneks pääsin raksalle töihin.

			
Pentti Sillman
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Ryhtymisen ylistys
Jos istun sohvan nurkassa ja odotan inspiraatiota, saan istua rauhassa. Voin käpertyä
torkkupeiton alle tai ainakin omaan kuoreeni.
Miten tönäisen itseni eteenpäin? Kuinka tartun
kiinni tehtävään tai jos elämä tuntuu karkaavan,
saanko kiinni siitä kuuluisasta viimeisestä oljenkorresta? Olenko masentunut, alakuloinen
vaiko vain saamaton vätys?
Syksy innostaa aloittamaan uutta, mutta
kaikki eivät sittenkään lähde koloistaan edes
kaivamaan puikkoja esiin neuloakseen pukinkonttiin villasukkia saati sitten pukeakseen sukkiin saappaat, sadevaatteet ja lähteäkseen lenkille. Tapaamaan muita? Olemaan sosiaalinen?
Tunnen tuskan, kun ei oikein saa itsestään
irti. Tiedän, että vaaditaan vain ryhtyminen
toimeen, tekemisen aloittaminen ja loppu onkin täyttä toimintaa. Työn ilo syntyy vain tekemällä. Hyvä olo hymyilemällä. Nauru on
parasta lääkettä lähtemiseen ja uskaltamiseen.
Muiden kohtaamiseen ja huomaamiseen, miten vätysten joukosta syntyy ryhtymisen ylistys.

s-posti tre.omakotiviesti@gmail.com (huom!
tämä on nyt oikea osoite, heittäkää pois vanhat)
kirjeposti: Omakotiviesti, Hataanpäänkatu 15 B,
33900 Tampere
nettisivut ja myös uusi lehti löytyvät www.tampereenomakoti.fi
Seuraava Omakotiviesti on tarkoitus jakaa viikolla
48, joten siihen tulevien juttujen, kuvien ym. tulee olla toimituksessa jo 18.11. Nyt teroittamaan
kyniä ja aivonystyröitä ja hopihopi kirjoittamaan
ja kuvaamaan! Otan vastaan myös vinkkejä mielenkiintoisista omakoti-ihmisistä, joiden harrastuksista ja esim. pienyrittämisestä voisi kertoa
lehdessä.
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Ette arvaa, minkälainen matka olikaan
sohvan nurkasta koneen ääreen naputtelemaan tätä kirjoitusta. Mutta vain naputtelemalla tämäkin lehti
on syntynyt.
Tässä lehdessä on esillä mielen hyvinvointi.
Se on yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys. Iloinen mieli vahvistaa ruumista, sanotaan sanassa. Yhdessä tekeminen moninkertaistaa ilon ja
ryhtyminen toisten kanssa toimintaan on sen
jakamista parhaimmillaan. Menneenä kesänä
ovat omakotiyhdistykset taas tehneet yksin ja
myös yhteistyössä toisten kanssa iloisia tapahtumia, joista osaan te lukijat olette päässeet nyt
jälkikäteen Omakotiviestin välityksellä osallistumaan. Jatketaan tästä ja nautitaan talven
odotuksesta!

Pipa päähän ja hymyä huuleen
Raisa-Tiina Lahtinen
Omakotiviestin toimittaja
p. 0505308913

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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Asuntoasiat kuntoon
- ammattilainen auttaa

Asumistarpeet vaihtelevat. Välillä tarvitaan isompaa ja
välillä taas pienempikin riittäisi. Niin tain näin, mutta
aina voitte soittaa minulle mieltä askarruttavasta
OMAKOTITALOT

asuntoasiasta. Yhdessä keskustelemalla asiat yleensä
loksahtavat mukavasti paikoilleen.

Oskari Virta

Kiinteistönvälittäjä, LKV
oskari.virta@op.fi
040 774 6717

KERROS- ja RIVITALO
ASUNNOT

METSÄASIAT

MÖKKIASIAT

Pirkan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Possijärvenkatu 1, 33400 TAMPERE
Puhelin 010 254 6831

www.opkk.fi

Autan
Sinua kaikissa
asuntokaupPAAN
LIITTYVISSÄ
ASIOISSA
T: Oskari

