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uudella Teboilin rikittömällä
Teboilin uudet rikittömät polttoöljyt ovat nyt korvanneet aiemmat tuotteet. Uutuudet pitävät 
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kevytpolttoöljy tai Teboil Motor/Lämmitys Activ kevytpolttoöljy, joka palamista parantavan 
katalyytin ansiosta palaa vieläkin tarkemmin ja nokeaa vähemmän. Nauti puhtaammasta 
lämmöstä ja tee öljytilauksesi jo tänään!
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Hyvää Joulua!



Uusi palvelu pientaloissa asuville:

 -10 e alennus normaalihinnasta.
Tutustu nettisivuillamme: sahkolaitos.fi

Sähkönmyyntisopimuksen 
perusmaksusta alennusta
Saat toistaiseksi voimassa olevien tuotteiden
(Taloussähkö, Lämpösähkö, Kausisähkö ja 
Hyötytuulisähkö)  perusmaksuista 50% alennusta.
 
Uusille määräaikaisille 
sopimuksille perusmaksu 
sopimuksen ensimmäiset kaksi kuukautta. Etu ei koske 
kohdennettuja kampanjoita ja niiden tarjoustuotteita.

Bonusta maksetun sähkölaskun arvonlisäverollisesta 
sähkönmyynnin osuudesta. 
Muista ilmoittaa Pirkanmaan 
Osuuskaupan jäsennumerosi. 

Tampereen Sähkölaitos Oy
Voimakatu 17, 33100 Tampere
020 630 3000 (pvm/mpm)

Bonusta 
jopa 5 %.

Omakotiyhdistyksen jäsenille

ENERGIAETUJA 
KOTIIN

Voit mitata helposti pistorasiaan liitettyjen 
kodinlaitteiden sähkönkulutuksen – maksutta!

Sähkönkulutusmittarin lainaus 
ja energianeuvontapalvelut 
maksuttomasti, lisätietoa palvelusta 
ekokumppanit.fi/sahkonkulutusmittari/

Tule Tampereen Sähkölaitoksen asiakkaaksi ja hyödynnä 
sähkönmyyntisopimuksiin liittyvät etumme omakotiasujille:

-50 %

0 e/kk

Myönnettävän edun saaminen edellyttää, 
että olet Tampereen Sähkölaitoksen 
sähkönmyyntiasiakas sekä Tampereen 
Omakotiyhdistyksen jäsen. 

Edut saa vain kampanjatunnuksella OKY, 
joka tulee mainita tilaushetkellä.  Etuja ei 
voi saada takautuvasti. Etu voidaan 
liittää vain vakituisessa käytössä olevan 
omakotitalon sähkönmyyntisopimukseen.
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puheenjohtajan palsta palsta
Pj. Simo Ylisiurunen  

Talollisten ainakin kaksi 
murhetta!!    

Talvi tekee tuloaan ja jo lokakuulla pelästyt-
ti talollisia lumitöillä! Eipä onneksi tullutkaan 
niin pitkä lumenluontitalkoo. 

Vaikka silloin jo joutuikin kaivamaan esiin 
lumikolat ja -lapiot.

Nyt joulukuun ensipäivinä tätä kirjoittaessa-
ni tuntuu talven tulo varmalta Tampereellakin 
saati sitten pohjoisempana.

 
Tamperelaisten talollisten päänsärkyä ai-

heuttanee varmasti pientaloalueiden piennar-
pysäköinnin sakottamiset. Vuosien saatossa 
kukaan ei ole havainnut mitään vääryyttä py-
säköinnissä kadun piennaralueelle. Sakotus-
asiassa on vedottu tieliikenne- ja maastolakiin, 
jotka todella kieltävät pysäköinnin. Jokainen 
ymmärtää sakottamisen ruuhkakeskustassa, 
muttei laitataajamien pientaloalueilla. Tuntuu 
hieman sadistisuudelta sakottaa pientalollisia 
ja rivitaloasukkaita. Asian johdosta jopa por-

mestarikin on laittanut lusikkansa soppaan ja 
pyytänyt virkamiehiä ja pysäköinnin valvontaa 
selvittämään asiaa. 

Niin, että toivottavasti perästä kuuluu myös 
vastine asiaan.

Keskusjärjestö on osaltaan mukana esim 
Härmälän ja Petsamon okyjen 

ja tarvittaessa kaikkien jäsenyhdistystensä 
piennarpysäköinti selkkauksen hoitamisessa. 
Jokin ratkaisu olisi tarpeen vaikkei lakia täysin 
noudatetakaan kuten ei aiemminkaan vuosi-
kymmeniin, jolloin liikenne on sujunut hyvin 
ilman kahnauksia.

Toinen joka vuotinen talollisten painajainen 
on vuokratonttien 50-vuotisen vuokrasopimus-
ten päättymiset ja siihen liittyvät vuokrien  päi-
vitykset mahdottomilta tuntuvine vuosivuokra-
muutoksin. . Kaupungin kiinteistötoimi pyrkii 
muistuttamaan talollista viimeisen vuoden ai-
kana ennen sopimuksen päättymistä. Vuokra-



4

sopimuspaperissa on kuulemma kiinteistötoi-
men mukaan myös maininta, että vuokralaisen 
pitää ottaa viimeisen vuoden sopimuskauden 
aikana yhteyttä kiinteistötoimeen ilmoittaak-
seen jatkaako sopimusta vai ei! Pääasia olisikin, 
että informaatio pelaisi puolin ja toisin. 

Keskusjärjestö järjestää talollisille vuokra-
tonttiasiasta yhteistilaisuuden keväällä 2017 
kiinteistötoimen tonttipäälliköiden kanssa. 

Tähän astisissa neuvotteluissa on ehdotettu 
vuokranmaksun suorittamismahdollisuutta ny-
kyisen 2 kertaa vuodessa 4 krt/v. 

Keskustelut ja muutosehdotukset perustuvat 
pääosin Petsamon okyn vetoomukseen tontti-
vuokrien tarkisteluun ja ns Helsingin malliin.

Keskusjärjestö pyrkii vastaisuudessa in-
formoimaan Omakotiviestissä alueista, joissa 
vuokrasopimukset olevat katkolla, jolloin ta-
lollisillekin tulee asia muistiin. 

Nyt tässäkin jutussa annetaan tietoa vuosi-
en 2017 ja 2018 aikana loppuvien sopimusten 

sijainteja. 
V. 2017 28 kpl, jotka sijaitsevat mm Leinola, 

Järvensivu, Ikuri, Rahola, Härmälä ja Rauta-
harkko.

V. 2018 n. 200 kpl Petsamo, Lappi, Härmä-
lä ja vähäisempiä kohteita Leinola, Takahuhti, 
Holvasti, Peltolammi ja Rantaperkiö.

V. 2019 n.160 kpl ja v.2020 n.275 kpl.
Ainakin näillä alueilla talollisten tulisi tar-

kastaa vuokrasopimuksensa, ettei tulisi ikäviä 
yllätyksiä.       

   
Kiitokset syyskokouksen kokousjäsenille 

yksimielisestä valinnasta puheenjohtajaksen-
ne 8.kaudelle 2017.

Toivotan Hyvää Joulua ja 
Onnekasta Uutta Vuotta 2017 

kaikille talollisille!     

Pj Simo Ylisiurunen 

TAMPERE • SEINÄJOKI • VAASA

Raskaan kaluston 
varaosat ja  
tarvikkeet

www.tavo.fi

Olemme osa Raskassarja-ketjua
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Valtion korjausavustus ja -neuvonta 

Ikääntyvät omakotiasujat voivat saada avus-
tusta talonsa korjauksiin.  Avustusten hakuajat 
ovat keväällä ja koska vuoden ensimmäinen 
Omakotiviesti on jaossa maaliskuussa, täs-
sä muistutus korjausavustuksen hakemisesta.  
Mikäli asia alkaa olla ajankohtainen, ottakaa 
yhteys kaupungin korjausneuvojaan, jonka yh-
teystiedot ovat alla. 

Valtion korjausavustusta voi saada asunnon 
korjaustöihin, jotka mahdollistavat vanhuksen 
selviytymisen kotioloissa. Avustettavia toimen-
piteitä ovat esim. peseytymis- saniteettitilojen 
kunnostaminen ja rakentaminen, keittiötilojen 
kunnostus, omakotitalossa lämmöneristyksen 
ja tiiveyden (lisäeristys, ikkunat, vesikatto) pa-
rantaminen, lämmitys-, vesi-, viemäri- ja säh-
köjärjestelmien sekä esteettömyyden paranta-
minen. 

Avustuksen edellytyksenä on, että taloudessa 
asuu vähintään yksi 65 vuotta täyttänyt henki-
lö. Ruokakunnan tulot vaikuttavat korvauksen 
määrään. Avustusta myönnetään enintään 40 

prosenttia hyväksytyistä korjauskustannuksis-
ta. Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraa-
ni, voidaan tarvittaessa myöntää veteraanilisää. 
Korjausavustusta ei myönnetä silloin, kun on 
kyse taloyhtiön teettämästä perusparannuk-
sesta. 

Lisätietoja ja hakulomakkeita Tampereen kau-
pungin asuntotoimesta: 
Korjausneuvoja Eeva-Liisa Anttila 
p.  050 571 2950 eeva-liisa.anttila@tampere.fi 
Asuntotoimi, 
Frenckellinaukio 2B PL 487, 33101 Tampere
Tavattavissa varmimmin ma klo 8.30–12 ja to 
klo 8.30–15.30
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Lasten hiihtokilpailut
su 5.2. 2017 klo 10 alkaen 

Ikurin Virelässä

Lasten hiihtokilpailut
su 5.2. 2017 klo 10 alkaen 

Ikurin Virelässä

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö järjestää 
yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa lasten hiihtokilpailut.

Omakotialueilla on hiihtomaastot lähellä ja monissa yhdistyksissä järjestetään omiakin 
kisoja, kuten kuva Pappilan yhdistyksen viime talvisista mittelöistä kertoo.

Kaikki toivomaan pukilta uusia suksia tai ainakin voitelemaan vanhat ja 
kovasti reenaamaan hangille heti kun niitä tulee.

Tärkeintä Ikurin koko kaupungin kisassa on kuitenkin osallistuminen ja 
yhdessä ulkoileminen. Ikurin väki järjestänee samaan viikonloppuun myös 
jääveistoskisan ja herkullista syötävääkin on taas tarjolla entiseen tapaan.

Ilmoittautumiset kilpailuihin paikanpäällä!
Tervetuloa!

kuva: Pappilan Oky /Jouni Laukkanen

Hatanpäänvaltatie 40
33900 Tampere

Puh. 03-2122 747

KANNATTAISI
MUUTEN KYSYÄ

POLPOLPOLPOLPOLTTOÖLJYTTOÖLJYTTOÖLJYTTOÖLJYTTOÖLJY-----
TTTTTARJOUSTARJOUSTARJOUSTARJOUSTARJOUSTAAAAA
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Keskusjärjestön syyskokous 28.11.2016 
Tampereen Seudun Osuuspankin (TSOP) 

henkilöstöravintolassa.    

Osanottajia 42 jäsentä!  
19/37 eri jäsenyhdistyksestä!

Kokousta ennen TSOP:n Nita Aaltonen ja 
Viivi Toikkonen esittelivät   TSOP:n omistaja-
asiakkaille annettavia eri etuuksia. He opas-
tivat ansaittujen bonusten käyttömahdolli-
suuksista käyttää esim. OP-vakuutus- ja muita 
pankkimaksuja kuten esim asunnonmyynnin 
välityskuluja. Myöskin TSOP kortilla saa pir-
kanmaalaisiin urheilutapahtumiin alennuksia. 
Tärkeimpänä asiana heillä oli uuden syksyllä 
avatun OP-Sairaalan mainostaminen. Sairaala 
ei ole yksistään OP-laisille vaan kaikille kat-
somatta pankkiyhteyksiä. Sairaalahan sijaitsee 
entisen Tampellan tiloissa Tammerkosken var-
rella. 

Kokouksen avauspuheessa pj. Simo Ylisiu-
runen muistutti kokousväkeä tulevista henki-
lövalinnoista. Kirjoittamaton sääntö on ollut, 
että hallituksessa ei ole saman jäsenyhdistyk-
sen jäseniä. Tämä tulee parhaiten huomioitua 
jäsenyhdistyksien ehdottaessa ehdokkaitaan. 

Päivän polttaviin asioihin kuului pientareelle 
pysäköintikielto, joka perustuu tieliikennela-
kiin. Nyt kuitenkin Tampereen pysäköintival-
vontaviranomaiset ovat pilkun tarkasti alkaneet 
sakottamaan vedoten maastolakiin. 

Keskusjärjestö on omalta osaltaan asian kä-
sittelyssä mukana vaatien lievennyksiä toimin-
tatapoihin. 

Toinen ikuinen kysymys tuotiin kokouksessa 
omana kohtanaan omakotitonttien maavuok-
rien laskentaperiaate-eroavuus Tampereen ja 
Helsingin välillä. Asiasta tullaan keväällä 2017 
järjestämään yhteistilaisuus Keskusjärjestön ja 
kaupungin kiinteistötoimen kanssa.

Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Simo 
Ylisiurunen Leinolan oky ja Matti Höyssä Koi-
vistonkylän oky.  

Tilintarkastajaksi valittiin v.2017 HTM 
Markku Laakso Tasanteen oky ja toimentar-
kastajaksi Kauko Järvinen Ryydynpohjan oky.

Hallituksen jäsenvalinnat suoritettiin ilman 
äänestyksiä hyvällä kokoushengellä.
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Vuosiksi 2017-2018 valittiin varsinaisiksi jä-
seniksi Jouni Laukkanen Pappilan oky, Reima 
Leppänen Koivistonkylän oky ja Risto Mäkinen 
Lamminpään-Tohlopin oky.  

Varsinaisina jäseninä vuoden 2017 jatkavat 
Tuula Lahtinen, Juhani Carita Sinkkonen Vii-

nikka-Nekalan oky ja Juhani Skogberg Här-
mälän oky .

Varajäseniksi vuodelle 2017 valittiin Tarmo 
Aaltonen Hervannan oky, Markku Ahonen Kal-
kun oky (uusi) ja Vappu Nisula Petsamon oky.
(uusi) Varajäsenten toimikausi on yksi vuosi. 

KESKUSJÄRJESTÖN HALLITUS V. 2017
Puheenjohtaja Simo Ylisiurunen v. 2017 

Varsinaiset jäsenet:
Tuula Lahtinen v. 2017
Jouni Laukkanen v. 2017-2018 Pappilan oky
Reima Leppänen v. 2017-2018 Koivistonkylän oky
Risto Mäkinen v. 2017-2018 Lamminpää-Tohlopin oky 
Carita Sinkkonen   v. 2017 Viinikka-Nekalan oky 
Juhani Skogberg v. 2017 Härmälän oky

Varajäsenet:
Tarmo Aaltonen v. 2017 Hervannan oky
Markku Ahonen v. 2017 Kalkun oky
Vappu Nisula v. 2017 Petsamon oky

Varapj.ja sihteeri sekä taloudenhoitaja va-
litaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa 
tammikuulla 2017.

Kaikki hallitusjäsenet osallistuvat kokouk-
siin huolimatta siitä onko varsinainen vai va-
rajäsen.

Kokous sujui asiallisesti ja ryhdikkäästi Matti 
Höyssän toimiessa nuijan varressa. Kantaa ot-
tavia puheenvuoroja saatiin etenkin em pysä-
köinti- ja tonttivuokra-asioista.

Tampereen Sähkölaitoksen ja Keskusjärjes-

tön yhteisprojektista on kopio toisaalla lehdes-
sä. 

Myöskin Omakotiviestin taloudellinen tilan-
ne puhutti kokousväkeä. Mainosmyyntiä tulisi 
saada enemmän. 

Keskusjärjestön puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti ilman äänestystä Simo Ylisiuru-
nen.

Simo Ylisiurunen kiittää luottamuksesta ko-
kousväkeä ja jatkaa 8.kauden puheenjohtajana.

    
Pj. Simo Ylisiurunen

Omakotiviesti ei synny ilman ilmoittajia, siis 

SUOSIKAA ILMOITTAJIAMME!



9

Luottamusmiehen penkiltä

 palsta palstaluottamusmiehen

Harmittelulla 
kohti joulua 

ja valoisampia 
aikoja

Aloitan harmittelulla. Minua on harmittanut 
se, että olen kaivanut kännykkää jostain taskun 
pohjalta, eikä ole ehtinyt vastaamaan. Takaisin 
soittaessa puhelimeen vastaa joku ”tarkastaja”, 
joka on tulossa tarkastamaan kattojen kunnon 
mahdollisten vuotojen varalta. Toinen soittaja 
tekee ajanvarauksia vesijohtoputkistojen kartoi-
tusta tekevälle, jne. Harmillista näissä soittajissa 
on se, että he esiintyvät hyvin virallisina. Pienen 
keskustelun jälkeen paljastuu, että he ovat jon-
kun yrityksen edustajia ja myyvät palvelujaan. 
Konstit tuntuvat olevan monet, jotta päästäisiin 
kaupantekoon.

Laajemmin harmia kaupunkilaisille on 
tuottanut Rantaväylän tunnelin tuomat liiken-
neruuhkat. Ruuhkia synnyttävät peräänajo-
onnettomuudet, jotka pysäyttävät liikenteen 

joskus jopa tunneliin saakka. Tällöin tunnelin 
liikenne joudutaan sulkemaan kokonaisuudes-
saan. Suurin ruuhkia synnyttävä tekijä on kui-
tenkin tunnelista puuttuva Näsinkallion erita-
soliittymä. Liittymän kautta päästäisiin aivan 
ydinkeskustaan molemmista suunnista tunne-
lia. Nyt erityisesti itäpää Tammelassa on ruuh-
kainen pitkälle katuverkolle saakka. Ongelmat 
eivät poistu ennen kuin Näsinkallion eritasoliit-
tymä rakennetaan.

Näsinkallion eritasoliittymä liittyy Kunkun 
parkkiin, jonne olisi myös suora pääsy Ran-
taväylän tunnelista. Kunkun parkki on itses-
säänkin tärkeä kosken länsipuoleisen alueen 
kehittämiselle. Näiden molempien hankkeiden 
toteuttaminen kestää kuitenkin useita vuosia, 
joten nyt pitää tehdä autoilua helpottavia rat-
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kaisuja pikaisesti. Esimerkiksi katujen kaven-
nuksiin ei keskustassa pidä ryhtyä lähivuosina, 
jotta väylien välityskyky ei vaarannu.

Rakennusten suojelusta
Ruuhkiin osasyy on myös Ratapihankadun 

suunnitelmien jumiutuminen Tavara-aseman 
suojelun synnyttämiin kiemuroihin.  Minusta 
Tavara-asema olisi pitänyt purkaa, mutta enem-
mistö oli suojelun kannalla.  Nyt, kun saatiin 
Tavara-aseman siirtokustannukset, ne osoittau-
tuivat kaksinkertaisiksi alkuperäisestä 1,6 milj.
euron kustannusarviosta ja kaupunki luopui 
siirrosta. Nykyisen kaavan mukaan Tavara-ase-
maa ei saa purkaa ja kiertokin on väliaikainen, 
joten joudutaan laatimaan uusi kaava. Aikaa 
tässä kuluu, mutta nyt pitää olla tiukempi ja 
edellyttää Tavara-aseman purku.

Yksittäisten kohteiden suojelun kanssa pitää 
olla tarkkana. Suojeluajattelussa on piirteitä, 
että sitä ollaan hivuttamassa myös omakoti-
alueille. Tämä voi tapahtua yleiskaavoituksen 
ohjailun kautta. Sain asiaan liittyvää palautetta 
omakotiväeltä. Yleiskaavassa ollaan ottamas-
sa kantaa kulttuuriympäristön suojeluun myös 
omakotialueilla. Suojelun periaatteita kohdis-
tettaisiin arvokkaiksi jälleenrakennuskauden 
kohteiksi luokitelluille alueille.  Yleiskaavaan 
liittyvän raportin mukaan menettelyä voidaan 
jopa laajentaa ehdotusvaiheessa. Tässä kannat-
taa omakotiväen olla tarkkana. Suojelun peri-
aatteet pitää käsitellä perusteellisesti. Suojelu-
alueen merkinnän saavilla alueilla vanhoista 
taloista voi tulla omistajille hankala rasite. 

Ratikkaa ja terveyspalveluja
Ratikasta tehtiin sitten päätös. Omaa kan-

taa pohtiessani päädyin ratkaisuun, jossa en 
voinut kannattaa, mutta en voinut olla täysin 
kielteinenkään. Uhkana on kustannusten kasvu 
ja vain osan kaupungin hyötyminen ratikasta. 

Hyödyt tulevat erityisesti toisesta vaiheesta jo-
hon kuuluu Lielahti ja Hiedanrannan uusi alue. 
Ponnen avulla sain lupauksen, että bussiliiken-
nettä kehitetään erityisesti eteläisiltä alueilta 
kulkevilta bussireiteiltä, kuten Härmälä, Koi-
vistonkylä, Hallila, ja Turtola. Uusista linjoista 
hyötyvät sitten myös muut alueet joihin nämä 
reitit ajavat. Hyötyjinä voivat olla kaupungin 
monet omakotialueet uusien linjojen ja vuo-
rotiheyden kasvun myötä.

Terveyspalvelut keskusteluttivat valtuuston 
talousarviokokouksessa. Lähinnä puhetta he-
rätti kuinka pian pääsee akuuteissa tapauksissa 
lääkärille. Oikein akuutissa tilanteessa pitäisi 
päästä lääkäriin kolmen vuorokauden sisällä. 
Näitä aikoja on kuitenkin rajoitetusti ja tuottaa 
varmasti vaikeuksia terveydenhoitajille tehdä 
puhelun perusteella valinta lääkärille pääsystä. 
Normaaleissa asioissa ajat menevät terveysase-
makohtaisesti kuukaudenkin päähän. Tähän 
pitää saada muutos varsinkin lasten ja ikäih-
misten osalta.

On minua vähän harmittanut myös liito-ora-
vien suojelu. Liito-oravan pitäisi olla uhanalai-
nen, mutta lähes jokaisessa kaavassa tai raken-
nushankkeessa löytyy suojelutarpeita. Tiukka 
suojelu tuottaa liiaksi kustannuksia ja siirtää 
ympäristön suojelun yksisilmäisesti liito-ora-
vien suojeluun. Suomi on tehnyt aikoinaan 
hätiköidyn päätöksen liito-oravien suojelussa. 
Nyt pitäisi lähteä purkamaan suojelupäätöstä ja 
muuttaa säädös liito-oravakannan seurannaksi.

Näillä pienillä harmitteluilla mennään koh-
ti  joulua ja valoisampia aikoja. Tampereella 
on tosin monessa mielessä ihan mukavat ajat 
tulevaisuudessakin. Kaupungin isot investoin-
nit tuovat muita investoijia. Parempi on syty-
tellä valoja kuin sammutella niitä! Muistetaan 
kuitenkin sammuttaa perinteiset kynttilät, kun 
poistumme kotoa. 

Matti Höyssä
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KAUPUNGINVALTUUtETUN palsta palsta
Talvi on tullut ja olemme saaneet 

melko aikaisin kokea pakkasen pure-
vuutta. Me omakotiasujat olemme saa-
neet jo tehdä lumitöitä ja vähän hie-
koittaakin liukkaita alueita. Kerron 
Tampereen kaupungin ajankohtaisis-
ta asioista.

Tampereen kaupungin talousarvio 
hyväksyttiin vuodelle 2017

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 
14.11.2016 yli 11 tunnin kokouksen päätteeksi 
vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017 - 
2020 taloussuunnitelman. 

Talousarvioon tehtiin kokouksessa yli 60 
muutosesitystä, ja lähes kaikista äänestettiin. 
Kokouksessa eniten keskustelua herätti perus-
suomalaisilta tullut esitys subjektiivisen päi-
vähoito-oikeuden rajoittamisesta. Myös viime 
syksyn talousarviokokouksessa subjektiivisen 
päivähoito-oikeuden rajaaminen puhutti val-
tuutettuja; tuolloin täpärästi äänin 34-33 päi-
vähoito-oikeus säilyi. Tänäkin syksynä pitkän 
keskustelun jälkeen päivähoito-oikeuden rajoit-
tamista koskeva esitys hylättiin selvin äänin 45 
– 19, 3 tyhjää. Oma valtuustoryhmäni oli yksi-
mielisesti rajaamista vastaan. Olen sitä mieltä, 
että lasten yhdenvertainen oikeus laadulliseen 
varhaiskasvatukseen tulee turvata riippumatta 
vanhempien työmarkkina-asemasta. 

Tampereella 2017 tuloveroprosentti on 19,75 
ja yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15. Muut 
korotukset näkyy alapuolelta. Kaupunki perii 
edelleen koiraveroa 34 euroa koiralta.

Kaupunginvaltuusto äänesti myös kiinteistö-

verosta. Maan hallitus on linjannut, että kiin-
teistöveroa korotetaan hallituskauden aikana 
yhteensä 100 milj. eurolla. 

Tampereen kiinteistöveroprosentit vuonna 
2016 ovat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05
- vakituiset asuinrakennukset 0,50
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,90
- yleishyödylliset yhteisöt 0,25
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00
- voimalaitokset ei määrätty

Vuoden 2017 talousarviossa kiinteistövero-
prosentteja korotettiin äänestyksen jälkeen. 
Talousarvio hyväksyttiin seuraavien uusien 
kiinteistöveroprosenttien mukaan: 
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15
- vakituiset asuinrakennukset 0,55
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- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,00
- yleishyödylliset yhteisöt 0,30
- rakentamaton rakennuspaikka 4,00
- voimalaitokset 1,40

Kiinteistöveroja on vuonna 2016 kertymässä 
noin 65 milj. euroa. Vuonna 2017 kiinteistö-
veron tuotoksi arvioidaan 72 milj. euroa. Kau-
punginvaltuutetut äänestivät kiinteistöveron 
korotuksesta äänin 40 puolesta – 24 vastaan, 3 
tyhjää. Itse äänestin kiinteistöveron korotusta 
vastaan. 

Käytäntönä on ollut, että talousarvioehdo-
tuksen yhteydessä käsitellään myös valtuusto- ja 
kuntalaisaloitteet sekä niihin annetut vastauk-
set niiden aloitteiden osalta, jotka edellyttä-
vät määrärahaa. Itselläni oli kokouksessa neljä 
valtuustoaloitetta käsittelyssä: Ensimmäinen 
oli Julkijuopottelun, häiritsevän käyttäytymi-
sen ja roskaamisen ehkäisemiseksi Tampereen 
keskustorilla ja tilojen löytämiseksi Huoltsulle. 
Toinen oli Sara Hildénin taidemuseon sijoitta-
minen Tampereen keskusta-alueelle, kolmas 
oli varausmaksujen poistamisesta Tampereen 
kaupungin kirjastoissa ja neljäs Autonvaihto-
viikot-  kampanjan käynnistämisestä Tampe-
reen seudun joukkoliikenteessä. Näistä kaksi 
viimeksi mainittua etenevät suotuisasti. 

Mielestäni varausmaksujen poistaminen tu-
kisi kirjaston aineiston lainaamista juuri niissä 
asiakasryhmissä, jotka ehkä eniten tarvitsevat 
kirjaston palveluita. Useissa muissa kunnissa 
varausmaksuista on luovuttu. Lasten ja nuorten 
aineistoista ei peritä varausmaksuja. Virkamies-
vastauksessa todetaan, että aikuisten varaus-
maksuista luopuminen on kirjaston imagolle 
myönteinen asia. Saamassani vastauksessa to-
detaan myös, että uudessa kirjastolaissa, joka 
astunee voimaan vuoden 2017 aikana, tulee ole-
maan pykälä, jonka mukaan varausten tulee 
olla maksuttomia. Näin ollen kirjastot tulevat 
siirtymään maksuttomiin varauksiin lain tultua 

voimaan. Tampereella kirjasto siirtyy maksut-
tomiin varauksiin vuoden 2017 aikana viimeis-
tään uuden kirjastolain astuessa voimaan.

Autonvaihtoviikot-  kampanja
Jätin 11.4.2016 valtuustoaloitteen, että Tam-

pereen kaupunkiseudun joukkoliikenne aloit-
taa Autonvaihtoviikot- kampanjan Turun seu-
dun joukkoliikenteen tavoin. Kampanjalla 
saadaan lisää matkustajia ja uusia asiakkaita 
joukkoliikenteeseen ja pitkällä tähtäimellä lisää 
lipputuloja. Tulojen avulla voidaan tulevaisuu-
dessa panostaa joukkoliikenteen
kehittämiseen. Näin kampanja hyödyttää lo-
pulta kaikkia Tampereen seudun kuntalaisia, 
vaikka kampanjan idea kohdistuu uusiin asiak-
kaisiin. Turun seudun joukkoliikenne toteutti 
helmikuussa 2016 joukkoliikenteen markki-
nointikampanjana ns. Autonvaihtoviikot- kam-
panjan. Tarkoituksena oli saada ihmiset vaih-
tamaan oman auton käyttö bussin käyttöön. 
Houkutukseksi tarjottiin ilmaista matkakorttia, 
johon ladattiin 20 euron edestä arvoa. Turussa 
ilmaisia kortteja jaettiin kampanjassa 18.000 
kappaletta. Helsingin seudun liikenne toteut-
ti vastaavanlaisen, kaikille uusille asiakkaille 
suunnatun kampanjan pääkaupunkiseudul-
la vuonna 2013. Kortteja jaettiin kampanjas-
sa 28.000 kappaletta. HSL uudisti kampanjan 
vuonna 2014, jolloin kohderyhmänä oli yli 
50-vuotiaat asiakkaat. Tällöin ilmaiskortteja ja 
matkustusaikaa jaettiin noin 10.000 kappaletta. 
Vastauksessaan aloitteeseeni Tampereen kau-
pungin joukkoliikennepäällikkö Mika Perivii-
ta toteaa, että aloitteen esitys on erinomaisen 
kannatettava ja että joukkoliikenteen talousar-
viossa 2017 on varauduttu esitykseni kaltaiseen 
asiakashankintaan. Vuosisuunnitelman laadin-
nan yhteydessä, vuoden vaihteessa, voidaan 
suunnitella kampanjan toteutustapa. 
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Raitiotie- hanke hyväksyttiin 
Tampereen kaupunginvaltuustossa 
7.11.2016 

Kerroin viime Omakotiviestissä laajasti Rai-
tiotie- hankkeen historiasta ja viimeaikaisista 
käsittelyvaiheista. Valtuuston piti päättää rai-
tiotiestä jo maanantaina 24. lokakuuta, mut-
ta asia jätettiin 4,5 tuntia kestäneen vilkkaan 
keskustelun jälkeen pöydälle.  Valtuusto otti 
kahden viikon aikalisän. Pöydälle jättäminen 
vaatii vähintään 23 valtuutetun kannatuksen. 
Asia jätettiin pöydälle siten, että 40 kannatti 
pöydälle panoa, 16 vastusti, 11 äänesti tyhjää. 
7.11.2016 saatiin päätös raitiotie- hankkeelle. 
Esitin valtuustossa ratikan rakentamisen hyl-
käämistä, mutta esitykseni kaatui äänin 41 – 25, 
1 tyhjä. Mielestäni raitiotien kustannukset ovat 
aivan liian kalliit, varsinkin kun Tampereella 
on monta kallista hanketta ja investointia tällä 
hetkellä menossa. 

Vuoden 2017 talousarviokirjassa mainitaan, 
että raitiotiehankkeen kokonaiskustannusten 
arvioidaan olevan noin 460 miljoonaa euroa. 
Tämä maininta haluttiin myöhemmin pois-
taa talousarviosta korjauslistalla. Ihmettelen, 
miksi Tampereen kaupunginvaltuuston pää-
töstä 16.6.2014 ei noudateta. Päätöstä rikotaan 
siltä osin, että raitiotie aiotaan toteuttaa siitä 
huolimatta, vaikka kaupunginvaltuusto asetti 
hankkeelle 250 milj. euron hintakaton ilman 
kalustohankintaa. Tämä hintakatto ylittyy rei-
lusti. Tampereen kaupungin taloudellinen ti-
lanne on niin huono, että on väärin lisätä enää 
tamperelaisten velkaa tämänkin hankkeen ra-
hoittamiseksi. 

Tampere3 korkeakoulufuusio 
vastatuulessa

1.1.2018 piti Tampereen yliopiston, Tampe-
reen teknillisen yliopiston ja Tampereen am-
mattikorkeakoulun toiminnan siirtyä uuden 
säätiön vastuulle. Hanketta on valmisteltu ak-

tiivisesti jo vuodesta 2014 asti. Korkeakoulu-
jen edustajat eivät ole päässeet yhteisymmär-
rykseen esim. uuden korkeakoulun nimestä, 
myös johtamismallista on ollut erimielisyyttä. 
16.11.2016 tuli tieto, että TTY- säätiön halli-
tus ( ohjaa Tampereen teknillisen yliopiston 
toimintaa) on päättänyt keskeyttää Tampere3- 
korkeakoulufuusion valmistelun. Valmistelun 
jatkaminen edellyttää TTY:n mukaan yliopis-
toyhteisöiltä yhteistä näkemystä säätiöyliopis-
ton strategisesta johtamisjärjestelmästä. Sen 
mielestä uuden yliopiston toiminnan käyn-
nistäminen vuonna 2018 ei ole mahdollista 
ja nykyinen hankeorganisaatio tulee lakkaut-
taa. Mikäli asetetut reunaehdot toteutuvat ja 
hankevalmistelu jatkuu, hankeorganisaatio on 
kokonaisuudessaan rakennettava uudestaan. 
Hallituksen mukaan TTY- säätiön sulautumi-
seen uuteen yliopistosäätiöön tarvitaan reu-
naehtoja. Hallitus vaatii hankkeelle siirtymä-
vaiheen kustannuksiin vaadittua 50 miljoonan 
euron lisärahoitusta, yliopiston pääomittamis-
ta 200 miljoonalla eurolla, realistista aikatau-
lua sekä hankeorganisaation uudistamista. He 
pelkäävät, että opetuksen ja tutkimuksen laa-
tu heikkenisivät merkittävästi ilman riittävää 
lisärahoitusta ja pääomaa. Tampereen kolme 
korkeakoulua yhdistävä säätiö piti perustaa vi-
rallisesti joulukuun alussa. Uusi yliopisto -sää-
tiön perustajajäsenet ovat luvanneet pääomit-
taa säätiötä yli 2 miljoonalla eurolla. Mukana 
ovat muun muassa Suomen valtio ja Tampereen 
kaupunki. Hankkeen keskeytyminen on aihe-
uttanut laajaa pettymystä.

Rauhallista ja rentouttavaa
Joulua kaikille sekä 
Onnellista Uutta Vuotta 2017 ! 

Otan mielelläni palautetta vastaan, esim. mistä 
haluaisitte lisätietoja. Sähköpostini on aila.dun-
dar@koti.soon.fi. Ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Aila Dündar-Järvinen
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Öljypolttimet sekä tarvikkeet•	
Kaasupolttimet sekä tarvikkeet•	
Lämmityskattilat sekä kattilahuonevarusteet •	
Lämmönsäätöjärjestelmät•	
Kevytöljysäiliöt•	
Patteriventtiilit sekä termostaatit•	
Ilma-Vesi lämpöpumput•	

24 h VIKAPÄIVYSTYS

MYYNTI, ASENNUS SEKÄ HUOLTO:

Puh. 0400 429 971, TAMPERE
 WWW.POLTINTEKNIIKKA.FI
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 palsta palstaLakimiehen

Asianajaja, oik.lis. Tarmo Lahtinen vastaa Oma-
koti-Viestin lukijoiden kysymyksiin, jotka koske-
vat mm. kiinteistöjuridiikan ajankohtaisia asioita. 
Kiinnostavat aiheet tai selvitettävät tapahtumat  
tulisi esittää Lahtiselle hyvissä ajoin ennen seu-
raavan lehden ilmestymistä. Luonnollisesti juris-
timme antaa alan neuvoja maksuitta yhdistyksen 
jäsenille ja tarvit taessa hoitaa niitä pidemmälle-
kin kohtuu hintaan.

Yhteystiedot: 
puh. 2128909, 040 5477874        
asianajolahtinen@elisanet.fi 

Avioliiton ulkopuolella syntyneistä 
lapsista

Lapsen oikeudellinen asema määräytyy Suo-
messa monien eri säännösten perusteella. Vuo-
sikymmenten kuluessa perheen merkitys on 
muuttunut, mikä on vaikuttanut myös lasta 
koskevien oikeusäännösten muutoksiin ja si-
sältöön.

Avioliitossa syntyneen lapsen asemaa voi-
daan edelleenkin pitää jonkinlaisena perus-
tilanteena lapsioikeudessa. Äiti on aina äiti. 
Perusolettama on, että jos äiti on avioliitossa 
lapsen syntyessä, aviomiestä pidetään isänä. Jos 
avioliitto on purkautunut avioeron vuoksi, pi-
detään  miestä isänä myös, jos lapsi on voinut 
tulla siitetyksi avioliiton aikana ja lapsi on syn-
tynyt ennen 1.7.1980. Jos äiti on mennyt ennen 
lapsen syntymää uuteen avioliittoon, pidetään 
uutta miestä lapsen isänä. 1980-luvun muutok-

set ja muutamat muut muutokset tulivat voi-
maan vuoden 1975 isyyslailla.

Voidaan sanoa, että lapsista aviolapsella on 
kaikkein paras oikeudellinen asema. Hänellä 
on perimisoikeus isäänsä ja tämän sukulaisiin. 
Hänellä on oikeus laajaan elatukseen äidiltään 
ja isältään. Ottolapsien asema on luku sinänsä, 
johon tässä ei puututa.

Voi ajatella niin, että jos lapsi ei ole aviolap-
si, niin hän on avioliiton ulkopuolella syntynyt 
ns. AU-lapsi.

1900-luvulla sovellettiin lakia avioliiton ul-
kopuolella syntyneistä lapsista (AU-lapsilaki 
1922). Isä määräytyi vain avioliiton perusteella. 
Jos tuolloin avioliiton ulkopuolella syntyneen 
lapsen vanhemmat solmivat kuitenkin myö-
hemmin avioliiton, pidettiin lasta aviolapsena. 
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Jos vanhankin lain aikana mies vapaaehtoisesti 
tunnusti isyytensä, lapsi sai aviolapsen aseman. 
Poikkeuksena oli myös ns. kihlalapset, jotka 
syntyivät kihlaparille. He saivat aviolapsen ase-
man. Jos mies ei tunnustanut isyyttään tai lapsi 
ei ollut ns. kihlapsi, mies saattoi joutua lapsen 
suhteen vain elatusvelvolliseksi. Elatusmaksuja 
äidille lasta varten oli pääsääntöisesti maksetta-
va lapsen 17 ikävuoteen asti. Kun mies oli täl-
laisessa elatusvastuussa, se ei tarkoittanut, että 
lapsi olisi perinyt elättäjäisän.

Edellä mainittu vuoden 1975 isyyslaki toi 
monilla tavoin selkeyttä lapsen asemaan. Sa-
moihin aikoihin alkoi yleistyä ns. avoliitotkin, 
minkä vuoksi uusilla säännöksillä oli tilausta.

Isyyslaissa pyrittiin siihen, että jokaiselle lap-
selle löytyisi aina oikea biologinen isä. Lähtö-
kohta oli edelleen, että vanhempien avioliitto 
toi em. tavalla lapselle aviolapsen aseman. Jos 
lapsi ei saa perusolettaman nojalla aviolapsen 
asemaa, isät saattoivat edelleen tunnustaa lap-
sen omakseen maistraatissa. Isyys voidaan mie-
hen vastustamisesta huolimatta vahvistaa alioi-
keudessa. Lääketieteelliset DNA-tutkimukset 
ovat tuoneet tarvittaessa täydellisen varmuuden 
isä-lapsisuhteesta. 

Vuoden 1975 isyyslaissa otettiin kantaa voi-
massa olleeseen AU-lapsilakiin. Jos lapsi (myös 
eräin edellytyksin äiti ja lastenvalvoja) halusi 
saada muutetuksi elatusisänsä avioisäksi, jonka 
lapsi myös perisi, hänen oli mahdollista nostaa 
miestä vastaan isyyskanne viiden vuoden sisällä 
ajanjaksolla, joka päättyi 1.10.1981. Tuomiois-
tuin tuolloin tutki, oliko elättäjä myös todella 
lapsen sukulaisisä. Isyyslain mukaan isä saattoi 
tehdä vastaavan vapaaehtoisen tunnustuksen.

Isyyslaki oli siis kirjoitettu niin, että em. 
määräajan umpeenkuluttua isyyden vahvis-
taminen ei ollut enää mahdollista. Euroopan 
yhdentyessä ja Euroopan oikeussäännösten 
yhdenmukaistuessa määräikasäännöksestä tuli 
ongelma. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
katsoi, että mainittu aikarajoitus loukkasi ih-
misten yhdenvertaisuutta. Määräajan umpeen 
kulumisesta huolimatta lapsella piti olla oikeus 

vahvistaa isyys. Niinpä Suomen isyyslakia muu-
tettiin tämän vuoden alusta voimaan tulleella 
muutokseella niin, että em. määräaika poistet-
tiin.  Nyt on siis mahdollista, että lapset, joilla 
on vain ”elättäjäisä” voivat vahvistuttaa hänet 
avioisäksi. Tämä on mahdollista, vaikka isä olisi 
jo kuollutkin, jos vain riittävää todistelua saa-
daan aikaiseksi isyydestä.

Tiedustelin Pirkanmaan käräjäoikeuden 
kansliasta, onko isyyden vahvistamisasiat li-
sääntyneet määräaikasäännöksen poistuttua. 
Vastaus oli, että ehkä pienoista lisäystä tänä 
vuonna on ollut  havaittavissa. 

Voi olla niin, että jollekin lapselle on tun-
nekysymys se, että hänellä ei ole vain elättäjäi-
sä vaan oikea isä, minkä vuoksi pelkästäänkin 
vahvistusprosessiin ryhdytään. 
Suuri merkitys on varmasti sillä, että uudella 
isyyden vahvistuksella hankitaan lapselle perit-
tävä isä. Uuden isyyslain kanssa samanaikaises-
ti tämän vuoden alusta tuli voimaan perintö-
kaaren muutos, jossa tuli mahdolliseksi tehdyn 
perinnönjaon oikaisu ja perinnön palautusvel-
vollisuus (uusi 23a luku). Jos perittävä isä on 
kuollut, ja hänelle vahvistetaan uusi perintöön 
oikeutettu lapsi, on mahdollista, että vahvis-
tuksen saanut lapsi vaatii jaetun perinnön uus-
jakoon, jossa myös hänet otetaan perillisenä 
huomioon. Tämä voi johtaa perintöä saaneiden 
muiden perillisten jako-osien osittaiseen palau-
tukseen uudelle perintöön oikeutetulle lapselle. 
Avautuneen uuden mahdollisuuden merkitystä 
hieman vähentää se, että muutoksen yhteydes-
sä ei kuitenkaan muutettu vanhaa säännöstä 
perintöoikeuden yleisestä vanhentumisesta. 
Perintöoikeuden vanheneminen tapahtuu ni-
mittäin edelleen 10 vuodessa perittävän kuo-
lemasta. Mutta toisaalta isyyden vahvistami-
nen tuo lapselle oikeuden periä myös kaikki 
isän puoleiset sukulaiset kuten tädit ja sedät, 
jos isyysvahvistuksen saanut lapsi vain muu-
toin saa  heidät perintökaaren mukaan periä.

Tampere 17.11.2016.
Tarmo Lahtinen 
Asianajaja, Tampere 
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Sami Honkiniemi       Puh. 0400 - 292 917

n	 ÖLJY- JA KAASU-
 LÄMMITYSLAITTEET

n	 ÖLJYSÄILIÖ-
 ASENNUKSET

n	 KATTILAHUONE-
 SANEERAUKSET

n	 MYYNTI, ASENNUS 
 JA HUOLTO

Ota yhteyttä ammattilaiseen!

ÖLJY- JA KAASULÄMMITYS
S. HONKINIEMI
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talotekniikan palsta palsta
Valoa kansalle

Valon määrän ja laadun tarve kasvaa ikään-
tyessä. Tässä mielessä ikääntyminen alkaa yk-
silöstä riippuen jo 40:n ikävuoden kieppeillä. 
Valon tarve kaksinkertaistuu 14 vuoden välein. 
Mutta ei siinä vielä kaikki. Silmien mukautu-
miskyky valaistuksen muuttuessa hidastuu 
ja pupillin koon vaihteluväli pienenee. Valon 
sironta silmissä kasvaa, mikä lisää häikäisyä. 
Myös valaistuserojen eli kontrastien havaitse-
minen ja värien erottelukyky heikkenevät. Iän 
mukana voi tulla taittovirheitä. Ei ihme, 
jos silmiä on siristeltävä ja silmät väsy-
vät nopeammin kuin nuorena.

Monien kotien valaistustaso esim. 
olohuoneissa on luokkaa 50 luxia, mi-
tä voi verrata kunnollisen työvalaistuk-
sen tarpeeseen, joka on yli 500 lx. Va-
laisimien valotehokin heikkenee, sillä 
kaikkien lamppujen valovirta pienenee 
käyttötuntien mukana. Monien loiste-
lamppujen valovirta on ennen varsinais-
ta vikaantumista vain puolet uudesta. 
Valaisinkalusteet voivat likaantua, muo-
viset suojat kellastua. Puupaneelikatot 
tummuvat ikääntyessään ja imevät va-
loa pois. 

Apua onkin tarjolla ja helposti. Keit-
tiössämme kaksiputkinen loistelamp-
puvalaisin lopetti toimintansa, liekö 

Itse olen parantanut (idioottimaisen) nykymuodin mukai-
sen mustan tietokonenäppiksen näkemistä ledvalokiskolla.

kuristin poksahtanut. Ajoin renkaat soikeina 
Bauhausiin ja ostin sieltä toista metriä pitkän 
ledlamppuvalaisimen. Kun se saatiin kytkettyä, 
niin johan keittiö valaistustaso oli kuin aurin-
gon paisteessa. Jääkaappikin tuli valaistua pa-
remmin kuin sen omalla lampulla. Keittiöön 
oli tehtävä suursiivous, niin paljon erilaisia 
puhdistamista vaatia kohtia paljastui uudes-
sa valaistuksessa. Valaisin maksoi reilusti alle 
satasen.  Myös kohdevaloja saa ostettua varsin 
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edullisesti, itsellämmekin on kaksi vain alle pa-
rin kympin hintaista ihan toimivaa jalkalamp-
pua.  Yli kymmenen sentin suurennuslasilla 
varustetun tarkkaa työtä helpottavan ledkoh-
devalaisimen saa viidellä kympillä.

Ledvalonauhoja on tarjolla tasojen ja keit-
tiökaappien alapuolelle ja komeroihin. Tärkeä 
valaistuskohde on portaikot. Niiden valaistus 
on perinteisesti heikohko. Oikea valaistus muo-
dostaa myös selviä kontrasteja askelmille, jol-
loin näkee mihin astua ja mihin ei. Myös askel-
mien värityksellä on väliä. Vaalea yksivärinen 
portaikko voi olla vaarallinen, liukuestenauhat 
tai valonauhat muodostavat luontevan kontras-
tin ja auttavat.

Uusien ledlamppujen hyvä puoli on myös 
pitkä polttoikä. Katossa tai portaikossa ole-
vien lamppujen vaihtaminen on tyypillinen 
kotionnettomuuksien aiheuttaja. Pitäisi olla 
kolme kättä, jotta homman voisi tehdä turval-
lisesti. Parhaitten ledlamppujen käyttöikä on  

50…100-kertainen hehkulamppuihin verrat-
tuna ja pidempi kuin tavallisten energiansääs-
tö- tai loistelappujen. Ledlamput syttyvät heti 
eivätkä aiheuta ainakaan meillä häiriöitä TV-
kuvaan katkaisinta käytettäessä. Energiansääs-
tölamppujen myynti loppuu lähivuosina, myös 
halogeenien paikka on jatkossa hyötyjätekes-
kus. Niin että pukinkonttiin uusia valaisimia.

Lamppujen ja valaisimien uusimisella ja oi-
kealla sijoituksella ikänäön ongelmia saa ku-
mottua. Hyvä valaistustaso myös piristää ja 
estämää kaamosajan väsähtämistä tai apatiaa. 
Näkemiseen liittyy myös tilan hahmottaminen, 
ja siihen vaikuttaa epäsuoran valon imeytymi-
nen ja väritys. Asiantuntijat suosittelevat, että 
katto olisi varsin vaalea, seinät vaaleahkot ja 
lattia näitä tummempi. Väripintoja olisi hyvä 
käyttää, nykyarkkitehtien suosima valko-har-
maa linja lienee ohimenevä muoti.

Börje Hagner

Ari Turunen 050 332 0529   ari.turunen@jaarli.fi

www.jaarl i . f i
Pukkilantie 2, 14200 Turenki

jaarli oy
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Yhdistyksen ikävuosien karttuessa viisivuo-
tisjuhlakin on perusteltu, tuumasimme. Näiden 
seutujen rintamamiestalojen rakentajat olivat 
jo aikamiehiä, joiden perhe kasvoi rakentami-
sen myötä. Nyt isät ovat siirtyneet iäisyyteen ja 
lapsista useimmat ehtineet seniorikään. Tällä 
vuosikymmenellä talot vaihtavat asukkaitaan 
ja tontteja tiivistetään uudisrakentamisella. On 
hyvä kertoa nykyisille asukkaille, millaista elä-
mää näiden katujen varsilla silloin elettiin. Ke-
rätä väki silmäilemään valokuvia viljelysmaista, 
tiettömistä metsistä, karjapoluista ja vanhoista 
kantataloista, jotka hallitsivat maisemaa silloin, 
kun miehet palasivat sodasta.

Omakotiyhdistystä ei tarvita enää kunnal-
listekniikan vauhdittamiseen eikä parannus-
ten ajamiseen. Putket ja sähköt on vedetty, tiet 
rakennettu. Kevyen liikenteen väylät ja kadut 

”Aina on syytä juhlaan” 
Huikkaan-Ruotulan Oky 

65 vuotta

aurataan kiitettävästi talvisin. Puhtaanapito 
toimii ja puistoja suunnitellaan toimiviksi ja 
viihtyisiksi. Vanha bussilinja on muuttanut nu-
meronsa, mutta pääteitä kulkee useita vuoroja 
ja Pali kuljettaa huonojalkaiset ostoksille pit-
kin päivää. Se, mihin omakotiyhdistystä tar-
vitaan, on yhteisöllisyys, toistensa tunteminen 
ja turvallisuuden lisääminen. Naapurien kautta 
saattaa saada vihiä hyvästä remonttimiehestä, 
lastenhoitajasta tai lumenluontiavusta. Hän voi 
hankkia apua, jos äkillisesti sairastut tai huo-
maa, jos pihallasi liikkuu muuttoauto, jota et 
ole tilannut. Mutta vain, jos tunnet naapurisi 
ja tiedät hänen tapansa.

Juhla on hyvä syy tutustuttaa ihmisiä toi-
siinsa, tavata vanhoja tuttuja ja viihtyä yhdessä. 
Huikkaan-Ruotulan omakotiyhdistys järjesti 
syysjuhlan Irjalan makasiinilla 65 vuoden tul-
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tua täyteen. Lapsille oli taitotemppuja ja kas-
vomaalausta, ja herkkupöytä odotti telttaka-
toksen alla. Uusi kampaajayrittäjä teki pieniä 
kampauksia ja tuunauksia sisätiloissa. Seinille 
oli levitetty kuvia ja kuvakertomuksia rinta-
mamiestalojen rakentamisen vaiheista ja niitä 
rakentaneiden perheiden tarinoita. Kyläkuoro 
esiintyi. Pillipiiparit johdattelivat juhlaväen il-
lallispöydän ääreen. Ruokailun lomassa muis-
teltiin vanhoja aikoja, jaettiin yhdistyksen viiri 
aktiivisesti toimintaan osallistuneille. Lopuksi 
siirryttiin laulamaan yhdessä harmonikan säes-
tyksellä ja pyörähtämään muutama kappale sen 
tahdissa illan päätteeksi. 

Jotkut siunailivat järjestelijöiden ja keittiövä-
en kokemaa vaivan määrää. Talkoillahan kaikki 
tehtiin. Saatamme rauhoittaa siunailijoita. Ko-
vaa aherrusta seurasi tyytyväinen mieli. Miel-
tä nosti ajatus: me teimme sen! Ilahdutti, että 
ilman keskinäistä kaunaa ja suukopua oli saa-
tu aikaan mahtava juhla, josta tuli osaksemme 
pelkkää kiitosta. Kukin oli toiminut omien vah-
vuuksiensa mukaan. 

Kiitos yhdistyksen hallitukselle ja puuhak-
kaalle talkooväelle! Kiitos myös teille, jot-
ka osallistuitte juhlaamme!
Aino Hagner, pj.
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Pappilan Okyn 70-vuotisjuhlat

Yhdistyksemme vietti 70-vuotisjuhliaan elo-
kuussa 19.-21. päivä.

Perjantaina avattiin valokuvanäyttely. Jäsenet 
olivat lainanneet kuviaan omista taloistaan ja 
niistä saatiinkin aikaan komean näköinen näyt-
tely. Kiitokset kuuluvat kuviaan lainanneille se-
kä erityisesti järjestelyn koonneille Kristiina 
Runstenille ja Lea Kovalalle. 

Lauantaina oli ensin lasten juhla, johon oli 
järjestetty paljon ohjelmaa sekä tarjoilu. Messu-
kylän seurakunta oli mukana erittäin vahvalla 
panoksella. Illalla oli aikuisten juhla, jossa oli 
niin ikään tarjoilu, aikuisten malliin. Juhlan 
alussa vieraat intoutuivat kertomaan omasta 
suhteestaan Pappilaan asuinpaikkana ja kuu-
limme useita hauskoja kertomuksia. Pisteenä 
i:n päälle oli Liisa Kahilan muistelmat siitä, 
millaista oli elämä täällä kun Pappila oli kau-

Juhlapöytä. Kakkua ottamassa (oik.) vieraita Uudenkylän okysta: Jorma ja Birgit Nikkinen, heidän ta-
kanaan Aila ja Tauno Tiikkaja Pappilan okysta. Aivan takana istuu Mikko Nahkola. Selin (valk. pusero) 
puheen pitänyt Liisa Kahila ja jonossa perällä entinen Pappilan pj. Juho Jokinen (valk. paita)

Itse tekemäänsä juhlarunoa lausuu Kerttu Jokilehto 
Pappilasta.
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punginosana nuori.  Juhlassa oli tarjolla voilei-
päkakkua, täytekakkua, pikkupurtavaa, viiniä, 
tanssia ja ihka oikea tanssiorkesteri. Osanotto 
näihin lauantain tilaisuuksiin jäi hämmästyttä-
vän vähäisiksi, vaikka näissä olisi saanut jäsen-
rahoille huikean vastineen.

 Sunnuntain kirpparille jatarjotulle keitto-
lounaalle sen sijaan tulvi väkeä. Arviolta reilusti 
yli 150 ihmistä kävi syömässä ja keittoa kului 
50 litraa. Ainakin me juhlaa järjestelleet koim-

me onnistuneemme järjestämään hienot juhlat. 
Nykyaikana on niin paljon menemistä ja 

tekemistä, että omakotiyhdistys voi kuulostaa 
ankealta tuulahdukselta menneisyydestä. Me 
näemme, että koetamme ylläpitää kylän yhtei-
söllisyyttä ja yritämme viihdyttää itseämme, 
ilman että näännytämme itsemme puuhassa. 

Kaikki vaan reippaasti mukaan toimintaan, 
ei naapurustoon tutustuminen ja tapahtumien 
järjestäminen ole välttämättä ikävää. 

Terveisin puheenjohtaja Jouni Laukkanen

Pj. Jouni Laukkasta onnitte-
lee Aino Hagner Huikkaan-
Ruotulan okystä

Tesomankatu 4  ark. 8-21, la 8-18, su 12-18
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Tietotekniikan opiskelua
"Täällä paikallislehressä on ilmotus, että 

kylätoimikunta ja maatalousnaiset järjestää 
koululla tiatokoneenkäyttöopetusta eläkeläi-
sille. Mennääs mekin, eihän sitä koskaan tiä, 
jos vaikka joskus jourutaan ostaan tiatokone. 
Mailma muuttuu kohta semmoseks, ettei ilman 
tiatokoneita pärjätä, kun kaikki asiat hoiretaan 
sen avulla", huuteli Simasen mummo miehel-
leen, joka tiskaili keittiössä astioita, saaden sa-
malla kätensä puhtaiksi moottorisaharemontin 
jäljiltä. "Mun pualestani semmoset kurssit jää 
käymättä. Määhän en tiatokoneita ikinä tart-
te. Luuleks sää, että tän ikäset höperöt tajuaa 
semmosten koneitten päälle yhtään mitään", 
vastusteli vaari ja jatkoi astioiden kolistelua, 
ehkä vieläkin äänekkäämmin. "Jos ny kum-
minkin lährettäis, se on ilmanen kurssi ja siä 
saa kahveet ja pullat viä samaan hintaan. Sa-
mallaisia höperöitä siä on varmaan muitakin", 
jatkoi mummo.

Pitkän maanittelun jälkeen mummo sai vaa-
rin suostuteltua kurssille.

Koululle oli saapunut joukko kyläläisiä, jo-
pa naapurikylästä oli tiedonhaluisia tullut pai-
kalle. Opettajana toimi tietokoneguru, joka oli 
muuttanut maaseudun rauhaan kiireisestä ja 
stressaavasta kaupunkiympäristöstä.

"Tervetuloa kaikki tälle kurssille, jolla opetan 
teille tietokoneenkäsittelyn alkeet", toivotteli 
opettaja mairealla äänellä. Vaari istua jurnotti 
pulpetissa mummon vieressä kuin tavaamisen 
alkeita opetteleva alakansakoululainen, edes-
sään uutuuttaan kiiltävä tietokone. Opettaja oli 
saanut lainaksi kurssille muutaman kannetta-

van koneen ja siihen tarvittavat mokkulat ja 
muut vimpaimet, koska entisessä kyläkoulussa 
ei ollut nykyisen kaltaisia tietokoneluokkia. "On 
suuret luulot poijjaalla, jos meinaa saara tän 
porukan tajuaan jotain tommosesta laatikosta.  
Perämäen Kallellakin oli aikoinaan suuria vai-
keuksia saara ratiosta ääntä kuuluville", kuiskasi 
vaari mummolle. 

"Kuunnelkaa tarkasti ja tehkää perässä. En-
siksi avaamme koneen kannen. Vasemmalla 
olevasta painikkeesta kytkemme virran, koneen 
avauduttua ryhdymme opettelemaan hiiren 
käyttöä". Hieman arastellen vaari painoi ko-
neen käyntiin, aivan kuin peläten sen räjähtä-
vän. Tähän asti homma sujuikin mallikkaasti. 

TARINAnurkkanurkka

Vinkki lahjakirjaksi senioreille. Laine Mar-
jatta, Docendo 2011, löytyy myös e-kirjana.
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Koneen näytölle avautui aloitussivu erilaisine 
symbooleineen. Hiiren käsittely ei sitten enää 
vaarilta onnistunutkaan. Vanhan miehen kan-
keilla sormilla ei hiirtä kovin nopsasti liikuteltu. 
"Voi perkule, ny toi hiiri karkas käsistä. Mil-
läs se saaraan kiinni, olis tarvinnu ottaa kissa 
mukaan", parkaisi vaari ja syöksyi pulpetin alle 
etsimään karkulaista. "Ei se kauas karkaa, on-
han se narussa kiinni", sanoi mummo ja ryhtyi 
miehensä apuriksi hiiren pyydystykseen. Jon-
kun aikaa pulpetin alla könyttyään pariskunta 
sai hiiren pyydystettyä.

Opiskelussa oli edetty kirjoitus ja näppäin-
tenkäyttö vaiheeseen. "Ei perkuleen perku-
le, missä on ree kirjain, eihän sitä löyry mis-
tään", vaari voihki. "Tossahan se. Ei sitä siältä 
o kukaan varraastanu", opasti mummo vaaria. 
Mummo oli nuorena likka latikkana ollut kont-
torissa töissä, joten konekirjoitus oli hänelle 
tuttua puuhaa.

Kahvitauon jälkeen opiskelu jatkui vauh-
dikkaissa merkeissä. Lähinnä mummo ja vaari 
järjestivät kyläläisille ohjelmaa koneen käsitte-
lytaidoillaan, tai paremminkin taitamattomuu-
della. 

Kurssi läheni loppuaan. "No, mitäs teille on 
kurssista jäänyt päälimäisenä mieleen?” tie-
dusteli opettaja "Maatalousnaistem munkit", 
ilmoitti vaari.

"Kylä oli täysin hukkaan heitettyä aikaa tom-
mone huuhaa kurssi, tänäkin aikana olis puu-
verstaalla hakattu iso kasa polttopuita", ilmoitti 
vaari mielipiteensä kurssista, pariskunnan tal-
lustellessa illan hämärtyessä kotia kohti. "Pää-
sithän sentään katteleen ja maisteleen maa-
talousnaisten munkkeja", lohdutteli mummo 
vaaria.                

       
tarinoi  Pentti Sillman  Kumpulasta

                  

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

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

ongelmajätteitä

EI
-kaatopaikka ei ole kylppärissä

www.pytty.fiLisätietoa:
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Pimeäpullon myyntijohtaja kokkaa 
kotonaan Koivistonkylässä

Syntyperäinen tamperelainen Jari Pusa haa-
veili myyntiedustajan työstä, kävi kauppaopis-
ton ja valmistui yo-merkonomiksi.   

”Ensi vuonna tulee 25 vuotta täyteen ruuan 
kanssa toimimista.”  Nuoren Pusan toive toteu-
tui ja hän pääsi myymään GS-Yhtymään maus-
teita.  ”Se oli alkuun matkustamista ympäri 
Suomen.” GS-yhtymä oli perustettu jo vuonna 
1968 ja saanut jalansijaa maustemarkkinoilla.  

Nykyisin Jari Pusa on GS-Yhtymän myynti-
johtaja.  V. 2007 perustettiin rinnalle Kastike-
mestarit Oy, jonka toimitusjohtajana  Pusa nyt 
myös toimii.  ”Ostimme silloin lähes 10 vuotta 
sitten Pimeäpullon tuotemerkin, jonka valikoi-
ma on kasvanut silloisesta kahdesta nykyiseen 
35:een erilaiseen tuotteeseen.”

Jari Pusa kertoo Pimeäpullon 
tarinan:

”Pitomestari Heimo Salonen teki pitopalve-
lunsa omaan käyttöön salaattikastikkeen, joka 
oli asiakkaiden makuun.  Tieto hyvästä tuot-
teesta levisi  ja yleisön pyynnöstä Salonen alkoi 
pullottaa sitä myös ulosmyyntiin. Lopulta Salo-
sen kastikebisnes turposi hänelle liian suureksi 
ja näin ostimme hyvän pohjatyön tehneen tuot-
teen Kastikemestareiden lippulaivaksi.   Nyt sitä 
ja muita kastikkeita saa koko Suomessa  mm. S-
marketeista, Prismoista ja K-ketjun myymälöis-
tä.   Myös suurkeittiöpakkauksille tuli kysyntää 
ja Tampereella saa esim. hyvän Pimeäpullo-si-
napin makkaroihinsa mm.  Vaakon Nakista.”

Pusa on nähnyt neljännesvuosisadan aika-
na miten ala on muuttunut.  ”Kaikki on ny-
kyisin automaation ta-
kana.  Kuluttaja löytää 
myös nykyisin aikai-
sempaa enemmän tietoa 
tuotteesta ja sen raaka-
aineista ainesosaluette-
losta ja ravintosisältö-
tiedoista. Elintarvikelaki 
on lisännyt kuluttajalle 
kerrottavan informaati-
on määrää viime aikoi-
na ja tämä on teettänyt 
paljon työtä elintarvike-
teollisuudessa.”

”Nykyisin myymme 3 
miljoonaa maustepussia 
ja 200.000 sinappia vuo-
dessa. ”
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Keväällä lanseerattiin Pimeäpullo- siipikas-
tikkeet.  ”Tamperehan on Suomen siipipääkau-
punki, sillä siipi-innostus ei ole missään muu-
alla samanlainen.”  

Nykyisin Pusa vastaa sekä GS-Yhtymän että 
Kastikemestareiden osalta myynnin johtami-
sesta ja myös ostotoiminnat kuuluvat hänelle.  
“Olen myös aktiivisesti mukana tuotekehityk-
sessä”,  Pusa kertoo.   GS-yhtymällä ja Kastike-
mestareilla on yhteensä  20 työntekijää, joista 
neljä on eri puolilla Suomea.  Muut ovat Tam-
pereen Sarankulmassa, jossa yrityksen toimiti-
lat ovat sijainneet alusta saakka.  ”Uskon mei-
dän onnistuneen siinäkin mielessä, että meillä 
on pitkäaikaiset  työntekijät.  Pisimmät työurat 
ovat jo yli 30-vuotisia ja nuorimmatkin tehneet 
meillä töitä useita vuosia ”,  Jari Pusa iloitsee.

Mikä on positiivisen innostuneesti 
työhönsä suhtautuvan yrittäjän 
salaisuus?

Kun mies pääsee unelma-ammattiinsa ja lo-
pulta huomaa, että työ ja harrastus ovat yksi ja 
sama asia.

Tästä hienona kunnianosoituksena Pusa ker-
too saaneensa vast´ikään Paistinkääntäjien Ro-
tisseur-arvonimen. “Tämä harrastus on minulle 
uusi”,  Pusa toteaa. 

”Harrastan ruokaa.  Kierrän mielelläni erilai-
silla alan messuilla, toinen toistaan mielenkiin-
toisimmissa ravintoloissa erilaisten makujen 
perässä Suomessa, Euroopassa ja muuallakin.  
Olen onnistunut kohtaamaan kaksi eri oppi-
isää.  Ystäväni keittiömestari Pertti Antila, joka 
toimi aikoinaan mm. Tampereen Raatihuoneel-
la ja siellä ruokki niin Kekkosta ja Brezneviä 
kuin Kalle Kustaata ja Silviaa.  Antila ei koskaan 
käytä puolivalmisteita, hän on 1970-luvulla op-
pinsa saanut.  Antila oli ravintolakoulu Perhon 
ja siellä tunnettujen ensimmäisten TV-kokkien 
Vanamon ja Kolmosen oppilaita.  Haluankin 
tässä korostaa, miten korkealaatuista on suo-
malainen ravintola-alan koulutus”, Jari Pusa 
kiittelee ja muistaa myös toista oppi-isäänsä:

” Italiassa Toscanan alueella tutustuin keit-
tiömestariin, joka opetti minulle mm. alusta 
pitäen miten tehdään aitoa pastaa.   Perheemme 
onkin vieraillut useita kertoja juuri Italiassa.”
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Koivistonkylän omakotitalon keit-
tiö on kodin sydän

”Vaimoni kanssa meillä oli yhteisenä haavee-
na ostaa omakotitalo, kotikaupungista Tampe-
reelta tietysti.”

Pusat muuttivat 1996 Koivistonkylään ja ny-
kyisen omakotitalonsa he ostivat myös sieltä v. 
2009.  ”Meille on tietenkin tärkeää, että kesäl-
lä voi pihassa grillata ja että keittiössä mahtuu 
koko perhe kokkaamaan.”

Perheessä on kaksi lasta,  22-vuotias poika ja 
16-vuotias tyttö,  joista poika asuu jo omillaan.  
”Tosin mielellään tuo on tulossa yhteiseen ruo-
kapöytään.  Kun molemmat olivat vielä kotona,  
he valmistivat vuoroviikoin yhden arkiaterian 
aivan alusta loppuun itse.  Meidän lapset ovat 
perineet intohimon ja rakkauden ruokaan ja 
ovat ennakkoluulottomia sen suhteen. ”    Jari 
Pusa kertoo tykkäävänsä myös ruokavieraista ja 
jatkaa innosta hehkuen: ”Ja vielä sellaisista vie-
raista, joiden kanssa voi yhdessä laittaa ruokaa.”

Oma talo, piha ja näkymät vuodenaikojen 
vaihteluun rentouttavat kiireen keskellä.   Pu-
sa pitää tärkeänä, että ihmiset ymmärtäisivät 

myös yhdessä syömisen sosiaalisen ja kiireestä 
vapauttavan voiman.  Mies kertoo italialaisen 
mentaliteetin iskostuneen tässä asiassa omaan 
ajatteluun.  ”Piemonten alueella  on kouluja, 
joissa lapset itse syövät kolmen ruokalajin me-
nuun kesken koulupäivän. He tietävät mitä syö-
vät ja mistä ruoka tulee. Raaka-aineet tulevat 
kaikki läheltä ja ruoka on todellista lähiruokaa.”    

Lopuksi Jari Pusan mietteitä  jou-
luksi:

” Jokainen tekee joulun ruokapöytänsä itse, 
mutta on hienoa, jos voi tehdä sen yhdessä lä-
heisten kanssa.  Kiva tuoda jokaiseen jouluun 
joku uusi juttu, josta sitten onnistuessaan voi 
tulla uusi perinne.  Vaikka kinkku ja laatikot 
ovat säilyttäneet paikkansa suomalaisessa jou-
lupöydässä, uusia vaihtoehtojakin on tarjolla.  
Bataattivuohenjuustolaatikko sekä erilaiset pu-
najuurilaatikot ovat tervetulleita makunautin-
toja.  Tänä vuonna ehdottomasti paras kaveri 
kinkulle on Pimeäpullon Hunaja-Rommi-Si-
nappi.”

Haastattelu ja kuvat R-T Lahtinen

Oravat pois lintulaudalta!
Vai pitäisikö oravalle rakentaa oma oravalauta?

Kertokaa ja lähettäkää omia vinkkejänne oravien, 
harakoiden ja muiden isojen häätämiseksi pikkulin-
tujen ruokintapaikoilta.  Miten olette onnistuneet?
Vai ollaanko teidän pihassa ihan sulassa sovussa 
kaikkien luomakunnan jäsenten kesken?

Kuvia ja tarinoita odotellaan Omakotiviestin toi-
mituksessa:

sähköpostilla tre.omakotiviesti@gmail.com tai 
postitse Hatanpäänkatu 5 B, 33900 Tampere
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Epäilevän toimittajan tie vei 
tavallisen tuomaan viereen messuun
Muutama vuosi sitten löysin itse-

ni kesken kaunista kaupungissa kä-
velypäivää istumasta Aleksanterinkir-
kon penkissä.  Tuomasmessu tänään 
klo 18 – kyltti oli kutsunut jo vuosi-
kymmenen verran aiemmin.  Pitää-
hän siitä vihdoin ottaa selvää, mietin 
ja päätin avata raskaan kirkon oven 
käydäkseni hämärään kirkkosaliin.  

Edellisestä ehtoollisestakin oli jo ai-
kaa, sillä olin eronnut kirkosta nuore-
na aikuisena. Epäilevä Tuomas, jotain 
sellaista kävi mielessä.  Laulut, joita yl-
lätyksekseni  lähes täysi kirkollinen eri 
ikäisiä ihmisiä lauloi, olivat kaukana 
vanhasta veisuumeiningistä.  Nope-
asti niihin pääsi mukaan, olihan sä-
veltäjinä mm. euroviisuista tuttu Pet-
ri Laaksonen.  Melkein iskelmää siis.   
Kirkossa käveltiin rukoushetken ai-
kana,  ei väsynyt peppu penkissä.  Ih-
miset olivat tehneet toinen toistaan 
erilaisempia alttareita, joille sytytettiin 
kynttilöitä.  

Ehtoollista oli tarjolla eri puolilla 
kirkkosalia.  Myös alkoholitonta, gluteenitonta, 
siis kaikille sopivaa.  Minulle öylätin ojentavan 
papin hymyssä oli jotain tuttua.  Tuija!, huudah-
din, muttei se haitannut sillä kirkkokansa lau-
loi ympärillä kuoron ja orkesterin säestyksellä.  
Nuoruusmuistot olivat hetken läsnä.  Kiihkeät 
keskustelut riparikesän jälkeen.  Me 60-luvulla 
kasvaneet 70-luvun alun poliittisesti vahvoin 
aattein kyllästetyt vastaan vasta rippikoulussa 
uskoon tulleet ystävämme.   Neljä vuosikym-
mentä välissä ja tässä sitä ollaan.  Tykästyin 
tunnelmaan ja jonkin aikaa vain kolehtihaavia 

kartuttaen päätin vihdoin antaa roposeni tästä-
kin kirjoituksesta verojen kautta seurakunnalle.   

Seurakunnat tekevät monenlaista hyvää, sen 
usea ihminen tunnustaa.  Monet omakotiyhdis-
tykset järjestävät yhteisiä tapahtumia oman seu-
rakuntansa kanssa.  Joulukirkko ja kauneimmat 
joululaulut ovat se vuoden kirkkojuttu monelle.  
Ristiriitaisin ajatuksin silti painitaan.  Toiset 
päättävät luopua kirkon jäsenyydestä.  Lähtevät 
ovet paukkuen, milloin minkäkin syyn takia.  
Eikä saranoita siinäkään tarvitse kuluttaa, sillä 
eroaminen on helppoa netissä.  Mutta niin on 
liittyminenkin.  Ja kirkkoon voi astua Tampe-
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Lasten tuokio Finlaysonin kirkossa

reellakin vaikka ihan itsekseen keskellä päivää.  Aleksante-
rin kirkko on keskellä kylää ja siellä on ovet auki joka arki-
päivä.  Kauppareissulla voi käydä hengähtämässä.  Joulun 
aikaan monet kirkot järjestävät tunnelmallista ohjelmaa.  
Finlaysonin kirkko on erityisesti lasten mieleen.  Siellä kun 
saa leikkiä lampailla ja kameleilla.  

Omakotitaloissa sytytetään kynttilöitä, adventin aika 
on alkanut. 

Lasten kirkossa saa leikkiä

Jos sinulla on kuvia vanhasta Tampereesta ja haluat niitä jakaa tai olet muu-
ten kiinnostunut kotikaupunkisi historiasta, liity facebook-ryhmään: Tampere 
vanhoissa kuvissa. Ryhmässä on jo yli 13 000 jäsentä.
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Lasten kirkossa saa leikkiä

Vitamiinit oman puutarhan mehuista 

-  Heiskasen perheessä varaudutaan kiireiseen, 
mutta niin ihanaan joulun aikaan

Kun nuoruuden ystäväni Tuija-Riitta Heis-
kanen puhuu innostuneena ja intohimoises-
ti asiastaan, hänen poskensa alkavat hehkua.   
Nyt edessäni istuu viisikymppinen papinrouva, 
pappi itsekin,  Tampereen Harjun seurakunnas-
sa virka ja takana vuosikymmenien lähetystyö 
kaukana maailmalla.  

”Luumupuita, kirsikkapuita, omenapuita!”  
Tuija kertoo vuolaasti, mutta ei tällä kertaa us-
kostaan eikä Taiwanista vaikka eksoottisista 
puista aloittaa.  Tuija-Riitta luettelee omakoti-
pihansa istutuksia, jo poistetuita ja uusia, joista 
odotetaan hedelmää.  ”Mustaviinimarjamehua 
pitää olla talven vilustumisia helpottamaan”,   
viisilapsisen perheen äiti toteaa topakasti.  ”Pa-
kastin on täynnä vadelmia, niitä tuli niin pal-
jon.  Uusin ilon ja odotuksen aihe on kaksi tyr-
nipensasta, jotka istutimme viime kesänä.”

Teologiaa Helsingissä opiskellut Tuija-Riit-
ta tapasi Jouni Heiskasen ja yhteinen tie kul-
ki Savonlinnan kautta Tampereelle.  ”V. 2002 
ostimme omakotitalon Tesomalta.  Sen oli 
jo 1950-luvun lopulla kirvesmies rakentanut 
omalle 6-henkiselle perheelleen.  Hyvin teh-
ty talo.”    Tuija-Riitta kertoo, että nuori perhe 
oli siihen saakka asunut vuokralla ja kun korot 
laskivat, uskaltautuivat ottamaan pankkilainan.  
Siitäkin huolimatta, että työt ja kutsumus veivät 
mennessään koko perheen vielä vuosiksi Aasi-
aan.   Pihaan rakennettiin varasto huonekaluja 
varten ja talo annettiin vuokralle.  

Nyt Heiskasen perhe on pysyvästi palannut 
Suomeen ja talossa on tehty remonttia.  Edel-
lisjoulua varten uusittiin olohuone, wc ja ala-

kerran vesijohdot.  Nyt on saunaremonttia tehty 
syyskuusta asti.   Ehkä ensi vuonna on edessä 
keittiöfirman haku.  

Yläkerrassa on myös keittiö, kuten 50-luvulla 
usein tehtiin alivuokralaisia varten.  ”Nyt kun 
isommat lapset ovat jo aikuisia, heillä on siellä 
tilaa yöpyä, kun tulevat kotiin käymään.”

”Alakertaan teimme jo aikoinaan vanhasta 
varastohuoneesta silloiselle lukiolaiselle rau-
hallisen oman huoneen.”   Tuija-Riitta kertoo 
ja hymyillen toteaa, että tämä vanhin Mikko-
poika asuu nyt perheensä kanssa tässä ihan lä-
hellä omassa talossaan.  ”On hienoa, että kaksi 
lapsenlastamme ovat kävelymatkan päässä.”   

Joulu alkaa ensimmäisenä 
Adventtina

Ihan kaksin eivät Tuija-Riitta ja Jouni Heis-
kanen perinteistä ensimmäistä adventtikyntti-
läänsä sytytä.  Perheen nuorimmainen, kolmos-
luokkalainen Anni on adoptoitu Taiwanista ja 
odottaa innokkaasti joulua.

”Perheessämme joulu alkaa 1. Adventista.  
Silloin alamme laulaa joululauluja ja luemme 
kotien rukouskirjaa neljänä adventtihetkenä. ”   
Tuija-Riitta toteaa kuitenkin tällaisena pimeänä 
syksynä sytytetyn jo autotallin eteen pihavaloja.  

Perinteisiin kuuluvat ehdottomasti käsin kir-
joitetut ja postin matkaan lähetetyt oikeat jou-
lukortit ystäville ympäri maailman.   ”Joulu-
kalenterini on jo 24 vuoden ajan ollut Suomen 
Lähetysseuran joulukalenteri, jonka luukuista 
löytyy joka päivälle runo, joka vie kohti joulua.”

Aattona Anni käy viemässä naapureille jou-
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lutervehdyksenä jotain itse tehtyä.  Oman puu-
tarhan tuotteita useimmiten.  

Kun perheessä on kaksi pappia, taitaa joulun 
aika ja se oikeakin Joulu kuluvan töitä paiskien?

”Viime vuonna kun olimme molemmat aat-
tona töissä, piti tehdä tarkka aikataulutus sii-
tä, miten perhe ja joulupäivälliset  sovitettiin 
messujen lomaan.  Hyvin meni ja tänä vuonna 
toinen meistä on  aattona, toinen Tapanina työ-
vuorossa, joten perhejoulun järjestelyt sujuvat 
vieläkin paremmin.”   Kaikki lapset ja lapsen-
lapset ovat koossa, mikä tuntuu äidistä silmin-
nähden onnelliselta.  

Tuttu hymy leviää, kun Tuija-Riitta toivot-
taa tamperelaiset tervetulleeksi joulukirkkoi-
hin.   ”Varhaiskasvatuksen pappina pääsen itse 
jo kokemaan päiväkotien ihania joulujuhlia ja 
suosittelen kaikille muillekin kuin länsitam-
perelaisille piipahtamista Harjun seurakunnan 
järjestämälle kokemukselliselle Jouluvaelluksel-
le, joita järjestetään 18.-20.12.  klo 18-20 Lie-
lahdessa.  Aattona voi sitten tulla vaikka vain 
hiljaa istumaan kirkon penkkiin.”

Haastattelu ja kuvat:  Raisa-Tiina Lahtinen
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Kävin Tampereen Omakotiyhdistysten Kes-
kusjärjestön edustajana tapaamassa Tampereen 
yhdyskuntapalveluiden suunnittelupäällikkö 
Ari Vandellia. Hänelle kuuluvat muun muassa 
liikenneratkaisut.

Kävimme läpi eri omakotialueiden pysäköin-
nin käytännön ja lainsäädännön välisiä ongel-
makohtia sekä ristiriitoja käytännön ja lainsää-
dännön välillä.

Keinoja palata kokonaan villiin piennarpy-
säköintiin ei näytä olevan, mutta ongelmakoh-
tien kartoitus on tavoitteena ja niissä pyritään 
löytämään toimivat ratkaisut.

Pysäköinninvalvonnalla on laki takana eikä 
sillä näytä kovasti olevan halua katsoa väärin 
pysäköintiä sormien välistä.

Yhtenäisiä tulkintoja pyritään löytämään, 
jotta pysäköijä voisi tietää säännöt ja niiden 
tulkinnat etukäteen jo pysäköidessään autoaan 
kadun varteen.

- Rotvallin päälle ei saa pysäköidä, ellei sitä 
ole erikseen liikennemerkillä sallittu.

- Asfaltin reunan ja kadun reunan välinen 
hiekka-alue pyritään saamaan tulkinnallisesti 
luvallisen pysäköinnin käyttöön. Monessa pai-
kassa tämä harmaa alue kuuluu katualueeseen, 

Ajankohtaista pysäköinnistä

Arkistokuva. Tämäkin pysäköinti voidaan tulkita 
kahdella eri tavalla, lappu tai ei. Kuka saa päät-
tää, se on nyt se suurin kysymys.

mutta pysäköinninvalvonnan mukaan ajorata 
päättyykin jo asfaltin reunaan, sanoivat katu-
piirrustukset mitä hyvänsä.

- Nurmelle pysäköinnistä tullaan jatkossa-
kin kirjoittamaan pysäköintivirhemaksu. Mah-
dollisuuksia muuttaa niin haluttaessa tontin ja 
kadun välinen nurmi murskeelle omakotiasuk-
kaan toimesta selvitetään tapauskohtaisesti.

Juhani Skogberg

Päivin Palvelu
PÄIVI PAIKALLE - JA SILLÄ SIISTI
 * Kotisiivoukset
 * Lumityöt ja pihasiivoukset
 * Rakennussiivoukset ym.

Soita 045 3266330
www.paivinpalvelu.fi
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Jätehuollon joulurauhaa

Uuden vuoden valetut

Uuden vuoden tinat sisältävät ympäristöl-
le haitallista lyijyä. Paras tapa on säästää tinat 
ensi vuoteen ja valaa niistä uudet ennustukset. 
Tinat voi viedä myös vaarallisen jätteen kerä-
ykseen jäteasemille, jätteenkäsittelykeskuksiin 
tai Repen&Romun kyytiin.

Repe&Romu -kierroksen aikataulu 
Roskakalenterissa

Repe & Romu liikkuvat 17 kunnan alueel-
la maaliskuulta marraskuulle. Kumppanukset 
ottavat kyytiinsä kodin vaarallisia jätteitä, me-
talliromuja ja sähkölaitteita. Aikataulu löytyy 
Roskakalenterista, joka jaettiin joka kotiin it-
senäisyyspäiväviikolla. 

Muina aikoina jätteet voi viedä jäteasemille 
tai jätteenkäsittelykeskuksiin. Tampereella pal-
velee Nekalan jäteasema (Viinikankatu 46 A, 
avoinna ma-ti 10-17,  ke 11-18 ja to-pe 9-16) ja 
Teiskon jäteasema (Terälahdentie 243, avoinna 
la 8.00-15.30). 

Jätteenkäsittelykeskukset löytyvät Tampe-
reen Tarastenjärveltä ja Nokian Koukkujärvel-
tä. Jätteenkäsittelykeskukset ovat avoinna ar-
kisin klo 6.30-21.00 ja lauantaisin 8.30-15.30.

Vuosi vaihtuu juhlavissa merkeissä. Tapa-
ninpäivä ja loppiainen vaikuttavat myös jäte-
kuljetuksiin. Jäteastian tyhjennys saattaa siir-
tyä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi. Maltti 
on valttia! 

Litistä paketit ja rutista roskat, ettei roskis 
täyty kerrasta. Jotta pihakin pysyy juhlakunnos-
sa, voi pakkausroskat laittaa komeron nurkkaan 
odottelemaan arkea ja jätteenkuljettajaa. Muis-
tathan myös aurata, hiekoittaa ja luoda lumet 
myös jäteastioiden kansilta, niin kuljettajien työ 
sujuu vaivattomasti. 

Tuhlaa juhlaan, älä jätteisiin
Juhlan keskellä on hyvä muistaa myös ympä-

ristöä. Tavaran sijaan joulupakettiin voi kääräis-
tä palvelun. Teatterilipusta tai hemmottelulah-
jakortista ei jätesäkki paisu. Joulumuistamiset 
voi myös pakata persoonallisesti, esimerkiksi 
itse tehtyyn kangaskassiin tai viime vuodelta 
säästettyihin papereihin ja koristeisiin.

Kinkunrasva, luut, ruuantähteet, joulukukat 
ja paperiset lautasliinat kuuluvat kaikki kom-
postiin. Kinkunrasvaa ei saa kaataa viemäriin, 
vaan se tulee jähmettää ja laittaa kompostiin. 
Biojätehuolto sujuu kätevästi myös yhteisellä 
biojäteastialla. Kimppasopimuksesta voi kysyä 
lisää Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta, 
puh. (03) 240 5110. Pirkanmaan Jätehuolto tar-
joaa maksuttoman metallin- ja lasinkeräyksen 
kiinteistöille, joilla on sekajäte- ja biojätekeräys.

Pirkanmaan Jätehuolto toivottaa kaikille lukijoille 
rauhaisaa ja vähäjätteistä joulua!
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Kierrättäjiä 
oomme kaikki, 
sinä ja minä!
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Kevätretken suuntana on 
Moskova

Edellisessä lehdessämme tiedustelimme mihin suuntaamme kevätretkellä  2017. Kiitokset 
runsaista vastauksista. Ylivoimaisesti suosituimmaksi retkikohteeksi ehdotettiin Moskovaa.  

Matka aika on 15.-19.5. 2017

Ma 15.5.
klo 16.30  Lähtö Tampereelta kohti Lahtea
klo 19.34  Lähtö Lahdesta Tolstoi yöjunalla  
  Moskovaan
klo 09.19  Tulo Moskovaan (to 16.5.)

Majoitus to-la 16.-18.5.
Hotelli Delta Izmailovo
Sijaitsee Izmailovon Turistikeskuksessa, jossa 
kaksi hotellia (Delta ja Gamma), useita ravin-
toloita, kauppoja, pankki, posti jne.
Noin 15 minuutin metromatka Punaisel-
le Torille. Ilmastoiduissa  standard 2 hen-
gen huoneissa on leveä parivuode tai erilliset 
vuoteet, taulu-TV, jääkaappi, kylpyhuoneessa 
kylpytakki ja kylpytossut. 

To 18.5.
klo 19.53  Lähtö Moskovasta yöjunalla  
  kohti Lahtea
klo 08.22  Tulo Lahteen (pe 19.5.)

Matkan alustava hinta on 
490 €/henkilö 2 lk 4 hengen osastossa
590 €/henkilö 1 lk 2 hengen osastossa 

Yhden hengen huoneen lisämaksu hotellissa 
70 €/henkilö.

Hintaan sisältyy:
*  bussimatka Tampere-Lahti-Tampere
*  junamatka Lahti-Moskova-Lahti valitussa  
 majoitusluokassa 
*  majoitus 2 yötä hotelli Delta Izmailovo 
 2 hengen standard-huoneessa
*  aamiainen
*  kuljetus asema-hotelli-asema
*  peruskiertoajelu Moskovassa, kesto n. 3  
 tuntia, Moskovan historia ja nykypäivä  
 tulevat tutuiksi, päänähtävyydet katsotaan  
 ulkoapäin
*  Ryhmäviisumi 
*  Yhteinen Illallinen hotellilla 17.5.
* matkanjohtajan ja tulkkien palvelut 
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TEEN TYÖT
JOSTA ET ITSE SELVIÄ

Kysy lisää!

Tmi Avuksileo
Puh. 040-961 5932
Muista kotitalousvähennys.

Vastuuvakuutus on!

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

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta!

Öljykolmio Oy

Mahdollisuus varata ooppera-, baletti-, kon-
sertti- ja sirkuslippuja.  Lippujen hinnat vaih-
televat 24-45 € välillä.  

Ilmoittautumiset sähköpostilla ilposiimes@
gmail.com, textiviestillä 045 1331981 tai soit-
tamalla 045 1331981.  

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ohjelmaan ja aikatauluihin voi tulla vielä 
muutoksia. 

Omakotiviestin matkailuilta 

Tulkaa kuulemaan lisää 
Moskovan matkasta!

Ke 22.3. 2017 klo 18-20 
Tammelassa Kumppanuustalo 
Arttelin Pohja-kokoustilassa,
osoitteessa Salhojankatu 42.

Kahvitarjoilua varten ilmoittautumiset  
viimeistään 16.3.  p.  045 1331981.  
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raisa-tiinan peräkamari peräkamari
Herran pelko on 
viisauden alku?

tarinoiksi.  Uskokoon 
ken tahtoo, mutta tu-
tun tuulahduksen tuo 
tämä lehti päätyessään 
tamperelaisen oma-
kotitalon postilaatik-
koon.   Uskollisten 
avustajien joukko on 
tänä vuonna saanut 
uutta väriä ja joulu-
lehdessä haastateltavaksi on päätynyt niin pappi 
kuin sinapinsiemenestä joulupöytään antimia 
tekevä.  Molemmat ovat tamperelaisia omako-
tiasujia. 

Paitsi, että ensi vuosi on satavuotisen Suo-
men juhlaa, valitaan jo keväällä tavallisia tam-
perelaisia päättämään kaikkien kaupunkilaisten 
asioista.  Kaupungin herroiksi heitä sitten koh-
ta kutsutaan.  Ilahduttavasti olemme päässeet 
seuraamaan, miten rouvat eivät ainoastaan pidä 
herroja ruodussa vaan ovat rohkeasti kaupun-
kilaisten etuja ajamassa.    Pelko pois ja uurnille!  
Viisautta on porukalla tehdä oikean suuntaisia 
päätöksiä.  

Joulurauhaa kaikkiin koteihin!  
Ilon ja onnen hetkiä vuoteen 2017!

Kiittäen lukijoita, jakajia, ilmoit-
tajia ja lehden tekijöitä vanhasta 
vuodesta!

Raisa-Tiina Lahtinen Ilpo Siimes
toimittaja ilmoitushankkija

Maaliskuun alussa ilmestyvään Omakotiviestiin 
odotetaan juttuja  15.2. mennessä.  
Sähköisesti:  tre.omakotiviesti@gmail.com  
(kuvat erillisinä jpeg- tai jpg-formaatteina).
Postitse: 
Omakotiviesti, Hatanpäänkatu 15 B, 33900 Tampere

Ja  muita sananlaskuja, joiden  siipien olisi 
luullut katkenneen aikoja sitten.  Vaan kasvavat 
mokomat uudelleen.  Niinkin vanha kirja kuin 
se isoksi kutsuttu sisältää vertauksia ja viisa-
uksia, mitkä koskettavat aina uutta aikaa.  Se 
on ihme.  Joulun ihme on tutuin niistä.  Kai-
ken kaupallisuuden ja maallisuuden kavutessa 
täyttämään lahjapaketteja ja pihapensaita aina 
loistavimmilla kuvioillaan, jostain kumpuaa se 
aidoksi uskottu joulun sanoma.  Joulupukit ja 
enkelit koristavat sulassa sovussa käärepape-
reita, joiden sisältä saa vastaanottaa  antami-
sen ilon. 

Viisaatko vähemmistönä maailmassa, jossa 
herroista tehdään narreja?  Ison alkukirjaimen 
isää käytetään apuna lähinnä manatessa.  ”Sus 
siunakkoon sentään”, sanoi jo mummunikin 
kuullessaan tuffan tulevan tuiterissa perunan 
nostosta.  Portinpielet ryskyivät, kun pappa 
ohjasti hevoskärryt pihan puolelle.  Peltipolii-
sit olivat vasta kaukana tulevaisuudessa, eikä 
työmaajuopottelu ollut harvinaista.  Sitä har-
rastivat herrat kabineteissaan ja työmiehet tu-
pakkitauoillaan.  Naiset yrittivät pitää perhettä 
Herran nuhteessa.  

Maailman kirjat ovat sekaisin,  on saanut 
kuulla viime aikoina monesta suusta.  Taasko 
tulossa lumeton joulu?  Sipulikukat työntävät 
vartta pihalla, kun niiden pitäisi levittää tuok-
sua joulukotiin.  Kaiken maailman herra suora-
suita äänestetään ajamaan takapakkia asioissa, 
joista on ison vääntämisen kautta saatu jon-
kinlainen sopu.  Sopulit piirittävät ja kertovat 
niistä aviiseissaan, joista suuri osa digitaalisina 
jää ikuisesti pilviin sieltä uudelleen pyrähtäviksi 
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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



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    24 €/kpl
Keskusjärjestön kultainen ansiomerkki   21 €/kpl
Pöytäkello (visakoivua)    49 €/kpl

Urheilu- ym. kilpailujen mitalisarja 
sarja 7 €/kpl myydään sarjoittain.
 
Tuotteiden myynnistä huolehtii keskusjärjestön taloudenhoitaja 
Carita Sinkkonen, taloudenhoitaja.trekj@gmail.com

Keskusjärjestön myyntituotteet

Omakotiyhdistykset 
voivat hankkia 
Keskusjärjestön 
kautta edullisesti
alla olevia tuotteita.
 
Tuotteet on 
tarkoitettu 
myytäviksi 
yleisesti myös 
jäsenille. 


