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puheenjohtajan

Talollisten
tavanomainen
talvimurhe;
lumi!!!
Talolliset ovat olleet huolestuneita vähälumisuudesta huolimatta katujen, teiden ja jalkakäytävien talviaurauksista. Luulisi, että näin ei olisi murheita, mutta kuitenkin ns. ajorataosuuksien polanteiden poistoauraus työntää osan lumista jalkakäytävä-osuuksille, joka aiheuttaa paheksuntaa.
Ajoradalta poistettujen lumimoskien poisto kuuluu tontin omistajille tai haltijoille niillä jalkakäytäväosuuksilla, jotka eivät kuulu aiemmin sovittuihin talvihoitokohteisiin.
Nyt jokainen jäsenyhdistys omilta alueiltaan kirjaamaan nämä jalkakäytäväosuudet, jotka
eivät kuulu em. talvihoitopiiriin.
Puheenjohtajat /sihteerit reippaasti tiedot osuuksista sähköpostiin, jotta saadaan ensi vuoden
budjettiin anomus.
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Tiedot pj. Ylisiuruselle: simo.ylisiurunen(at)elisanet.fi tai
Matti Höyssälle: matti.hoyssa(at)pp.inet.fi.
Höyssä toimii välittäjänä asiassa kunnalliseen virkamiesportaaseen.
Tavoitteenamme on saada vastaisuudessa tasapuolisuutta pientalokiinteistöjen jalkakäytävien
talvihoitoon.
Keskusjärjestön Tapettikadun vuokrattavia varastokomeroita on vapaana 2 kpl edullisesti 50
euron vuosivuokralla.
Komeroihin mahtuu n. 20-25 mappia. Tiedustelut pj. Ylisiurunen p.0405297920 tai sähköpostilla.
Keskusjärjestöön on tullut tiedusteluja onko rottien lisääntyminen tullut esiin muualla kuin
länsi-Tampereen alueella. Ehkäpä tämä yltiöpäinenkin kompostointibuumi on vaikuttanut
asiaan. Kompostointilaitteitahan on eritasoisia kuten myöskin kompostoijiakin. Tarkistakaa
kompostointilaitteenne nyt viimeistään kevään korvalla!
Näin kirjoittaessani tätä helmikuun viimeisellä viikolla toivon, että kauniit kevätsäät virkistävät
talollisten mieliä valmistautumaan pihapiirin kevättouhuihin.
					

Pj. Simo Ylisiurunen

K E VÄT K O K O U S

KUTSU!!

Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry:n edustajiston

KEVÄTKOKOUS
Tiistaina 28.4.2015

Nordean kokoushuone Kuninkaankatu 26 b 6. kerros.
Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.30, Nordean edustajan tiedotushetki
kokousväelle klo 18 ja sen jälkeen Koivistonkylän okyn pj. Matti Höyssä valottaa
omakotialueiden tonttikaavoitusta.
Varsinainen kokous alkaa noin klo 18.30-18.45.
Käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat kuten vuoden 2014
tilinpäätös taseineen ja toimintakertomus vuodelta 2014.
Kokouspaikan ja kahvitarjoilun tarjoaa NORDEA Tampere
Hallitus
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palsta

luottamusmiehen

Luottamusmiehen
penkiltä
Keskusjärjestön tämän vuoden teema on yhteistyö. Teema on hyvä
valinta ja sen eteen kannattaa tehdä työtä. Omakotiyhdistykset voivat
vaikuttaa esimerkiksi kaupunkiin päin huomattavasti ponnekkaammin,
jos esiinnytään monen yhdistyksen nimissä. Usein hankkeet ovat myös
niin isoja, että ne oikeasti koskevat montaa yhdistystä. Usein kannattaa mennä päättäjien puheille lähetystönä, sillä sähköpostiviesteihin
vastaanottajat alkavat tukehtua ja ne on lisäksi helppo deletoida.
Omakotiyhdistysten keskinäisen yhteistyön lisäksi pitää vuorovaikutus ulottaa myös
muihin alueen yhteistyötahoihin. Esimerkiksi
meillä Koivistonkylässä koulu kutsuu yhteen
alueen toimijoita. Tapaamisiin osallistuu järjestöjä, kuten MLL, koulun vanhempainyhdistys
ja omakotiyhdistys, sekä tietysti alueella toimi6

vat kaupungin ja seurakunnan eri toimielimet.
Koivistonkylässä omakotiyhdistys on tehnyt
yhteistyötä myös paikallisen Lions-klubin, Koivistonkylän Kunnon ja monen muun alueella
toimivan yhdistyksen kanssa. ALVAR on lisäksi
tullut merkittäväksi alueiden toimintaa seuraavaksi järjestelmäksi. Tällaisessa poikkitieteelli-

syydessä voidaan ehkä huomata myös asioita,
jotka ovat alueelle parhaita.

Koulupolut pysyviksi
Helmikuisessa Koiviston koulun tapaamisessa tuli esille oppilaiden koulunkäynti koulupolun mukaisessa koulussa. Tämä tarkoittaa,
että on päätetty tietyistä oppilaaksiotto alueista
kunkin koulun kohdalla. Nyt koulupolkujen
laajempi suunnittelu ei ole käynnissä, mutta
kouluihin sijoittuminen on jatkuvasti tarkastelussa. Koulupolkuihin tuo muutosta alueiden
lapsimäärässä tapahtuvat muutokset. Alakoulujen osalta tavoite pitää olla, että koulureitti on
turvallinen liikuttaessa jalan tai pyörällä. Tämä
tietysti edellyttää koululta ja vanhemmilta jatkuvaa tarkkailua koulureitistä sekä tarvittaessa
palautteen antamista havaituista epäkohdista.
Yhdyskuntalautakunnalla on pieniin korjauksiin oma budjettinsa, josta tällaiset pienet korjaukset voidaan tehdä.
Yläkoulujen osalta tilanne on usein hankalampi. Yläkoulujen mitoitus saattaa vaihdella
huomattavastikin uusien asuntoalueiden valmistuttua. Pääsääntö pitää olla, että yläkouluun
mennään koulupolun mukaiseen lähikouluun.
Tämä koulu pitäisi samalta alueelta lähteville
säilyä mahdollisimman pitkään samana. Näin
yhden perheen lapset voisivat käydä samaa
koulua. Kodin ja koulun välinen yhteistyö olisi
silloin paras mahdollinen. Koulupolun pysyvyys takaisi myös koulureitin turvallisuuden
kehittämisen tai bussireittien mahdollisimman
hyvän joustavuuden. Yläkoulujen valinnan ratkaisee myös oppilaiden kiinnostus tiettyihin
painotuksiin. Tämä pitää hyväksyä, vaikka koulureitit ovatkin erilaisia ja bussiyhteydet eivät
välttämättä ole hyviä.

Päivähoito on myönteinen haaste
Yhtä tärkeä kuin koulu on myös päivähoito.
Tampere on päivähoidon osalta myönteisessä

haasteessa. Päivähoitoikäisten määrä on kasvanut Tampereella viime vuosina jopa oletettua
enemmän. Päivähoitoon on tullut lapsia vuosittain noin 300 lasta vuodessa. Uusia päivähoitopaikkoja on saatu vain puolet päivähoitoon
tulevasta määrästä. Lisäksi sisäilmaongelmien
vuoksi päiväkoteja on remonteissa. Kaupungin
ohjelmissa on uusien rakentamista ja laajennuksia useassa kohteessa. Omakotiväen kannalta tärkeitä hankkeita ovat ainakin tulossa
Veisun, Takahuhdin ja Vehmaisten päiväkodit.
Väestön kasvu on kaiken kaikkiaan Tampereen kehitystä ohjaava tekijä. Tampereen
kaupunkiseudun ennustetaan kasvavan 4 200
hengen vuosittaisella kasvulla, mikä tarkoittaa
110 000 hengen väestökasvua vuoteen 2040
mennessä. Kasvusta on arvioitu sijoittuvan
Tampereelle 60 000 henkeä. Kasvua ohjataan
kaupunkiseudun rakennussuunnitelmalla.
Suunnitelmassa on hyvää keskustan ja varsinkin aseman seudun sekä Tullin alueiden kehittäminen. Minä näen uhkana voimakkaan
sitoutumisen ratikkahankkeeseen ja sen edellyttämään tiivistämisrakentamiseen. Kun Tampereelle muuttajista 80 % tulee maaseudulta,
keskustan kerrostaloasunnot voivat olla heille
liian kalliita joko vuokra-asuntona tai omistusasuntona. Mielestäni omakotitonttitarjontaa
pitää lisätä lähivuosina huomattavasti. Omakotitalon rakentamisella voi saada merkittäviä
säästöjä asumiskustannuksiin. Nurmi-Sorila
on omakotiasumisen kannalta tärkeä alue ja
sen toteutusta pitää aikaistaa.

Bussiliikenteen toimivuudesta
Bussiliikenteen muuttuminen seudulliseksi
vaikutti oletettua enemmän liikenteen toimivuuteen. Joukkoliikennelautakunnan jäsenenä
pitää harmitella, ettei tamperelaisten kannalta
välttämättä parempaan suuntaan. Tuntuu kuin
tamperelaiset kärsivät eniten tästä muutoksesta.
Monet uudet linjat alkavat Tampereen ulko7

puolelta ja bussin tullessa Tampereen puolelle
se on jo täynnä. Varsinkin vanhuksille ja lapsiperheille lähes täydet bussit ovat ongelmallisia,
koska niissä ei useinkaan ole tilaa lastenvaunuille tai rollaattorille. Ongelmallisin taitaa olla
linja 1. Siihen olen ehdottanut joukkoliikennelautakunnassa ratkaisuksi Härmälästä lähteviä vuoroja, joka takaisi Härmälän kohdalla
vapaata tilaa.

Aurinkoenergia puhutti valtuustoa
Vihreät olivat tehneet aloitteen aurinkoenergian lupakäytäntöjen keventämiseksi. Todellisuudessa ne ovat jo nyt joustavat, mutta asia
palautettiin uuteen valmisteluun, jotta ohjeistus
koskisi myös muita kuin etelän suuntaisia lappeita. Lisäksi halusin selvityksen miten mahdollista ylimääräistä energiaa voidaan myydä

joko kaukolämpöön tai omakotiasujien osalta
sähköverkkoon. Aurinkopaneeleiden hinnat
ovat tulleet reippaasti alaspäin ja alkavat olla houkutteleva vaihtoehto omakotiasujille.
Meidän yhdistyksemme varapuheenjohtaja
Matias Peräinen on mukana aurinkopaneeleita myyvässä Finnwind`ssä. Hänen mukaansa
aurinkoenergia on todella harkittava vaihtoehto
keventää energialaskua.
Aurinkoisia kevään päiviä odotellaan, vaikka
ei itsellä vielä aurinkopaneeleita katolla olisikaan. Keväinen aurinko lämmittää myös mielialaa. Toivottavasti jäät eivät heikkene niin, että
voimme nauttia aurinkoisista ilmoista järvien
jäällä.
Matti Höyssä

Rakennustyö Jari Kiviniemi
Kirvesmiestyöt • Uudisrakennukset • Saneeraukset

RJ K

JARI KIVINIEMI
040-558 4787

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

Sote-uudistus
siirtyi hamaan
tulevaisuuteen
Pitkään valmistelun sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen kariutuminen eduskunnassa viime metreillä on suuri pettymys.
Fakta on, että sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenteiden uudistaminen on välttämätöntä. Terveydenhuollon kustannukset kasvavat
kestämätöntä tahtia, koska väestö vanhenee,
palvelutarve kasvaa ja uusia kalliita lääkkeitä
sekä teknologiaa tulee enenevästi markkinoille. Samaan aikaan peruspalvelut rapautuvat ja
terveyserot kasvavat.
Kun kaikille turvataan kattavat peruspalvelut
asuinpaikasta riippumatta, voidaan ongelmiin
aikaisemmin puuttumalla vähentää kalliiden
erikoispalveluiden käyttöä. Samaan aikaan on
uudistettava myös sosiaali- ja terveydenhuollon
rahoitus. Uudistuksen tavoite on estää nykyinen tehoton osaoptimointi ja lopettaa potilaiden turha pompottelu, epätarkoituksenmukainen hoito ja odotuttaminen leikkausjonoissa.
Tiedämme, että 10 prosenttia kansalaisista
käyttää 80 prosenttia terveydenhuollon resursseista. Heistä kaksi kolmannesta on potilaita,
10

jotka tarvitsevat sekä sosiaali- että terveydenhuollonpalveluita, mm. mielenterveys- ja päihdeongelmaisia. Toteuttamalla ns. integraatio eli
sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä perus- ja
erikoispalveluiden yhteen sovittaminen, voidaan luoda katkeamattomia hoitoketjuja ja
yhden luukun – palveluita. Potilas hoidetaan
nykyistä paremmin ja samalla säästetään kustannuksissa. Tästä on käytännössä näyttöä mm.
Etelä-Karjalassa ja Kainuussa, joissa tämä malli
on ollut jo pitkään käytössä.
Uudistuksessa ongelmaksi nousi suomalainen kuntakenttä, joka on pirstaleinen ja kunnat
ovat pääosin pieniä. Suuri osa niistä ei yksin
pysty järjestämään asukkaittensa tarvitsemia
palveluita. Tilanne tulee vielä oleellisesi huononemaan tulevina vuosina, kun väki vanhenee, palvelutarve kasvaa ja työikäiset muuttavat kasvukeskuksiin. Miellä on yhä enemmän
työelämän ulkopuolella olevia suhteessa työs-

säkäyviin. Kunnat eivät tästäkään huolimatta
halua liittyä yhteen. Ainoa jäljelle jäävä tapa
on järjestää palvelut kuntia suuremmissa kokonaisuuksissa.
Uudistuksessa ehdotettiin muodostettavan
sairaanhoitopiirien kaltaisia kuntayhtymiä eli
sote-alueita. Nehän ovat meille kaikille tuttuja.
Perustuslakivaliokunta näki kuitenkin nämä
kuntayhtymät ongelmallisina, koska niille olisi
siirtynyt liian suuri määrä kuntien päätösvallasta ja yksittäisen kunnan ääni olisi jäänyt liian
heikoksi.
Uudistusta ei ole kokonaan haudattu, mutta
edetäkseen tulee selvittää perusteellisesti myös
muita mahdollisia vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on malli, jossa nämä sote-alueet saisivat
vaaleilla valitun valtuuston ja verotusoikeuden.
Tämä olisi suuri hallinnollinen muutos, jossa

maahan rakennettaisiin kokonaan kolmas hallintoporras kuntien ja valtion väliin. Selvää on,
että se nostaisi hallintokustannuksia merkittävästi. En myöskään usko, että kuntayhtymävaltuustonvaalit saisivat äänestäjiä runsain mitoin
uurnille. Selvitystyöhön on kuitenkin pikaisesti
ryhdyttävä ja pelkään, että se tulee vaatimaan
vähintään muutaman vuoden.
Mutta mikä pahinta – odotettaessa eduskuntavaaleja ja niiden myötä uutta hallitusta,
sosiaali- ja terveyshuolto jatkaa rapautumistaan, kunnat ulkoistavat palveluitaan paniikissa, kansalaiset kärsivät jonoissa ja terveyserot
kasvavat. Mitä siihen sanoo perustuslaki?
Hanna Tainio
Lääketieteen tohtori, kansanedustaja (sd)

Kattoremonttien ammattilainen
Hämeen Kattokeskus
toteuttaa Sinunkin
vesikattoremonttisi
100%:lla laadulla!

Soita meille (03) 368 3397
tai vieraile kotisivullamme
www.kattokeskus.fi
Hämeen Kattokeskus Oy
Koivistontie 1, 33960 Pirkkala
kattokeskus@kattokeskus.fi
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UUSI KALASTAJAN NETTIKAUPPA ON AVATTU!

WWW.NIPPONVERKKO.FI/KAUPPA
KAIKKI KALASTAJAN TÄRKEÄT TAVARAT KOUKUISTA VERKKOIHIN
LAATUA, ERIKOISUUKSIA, UUTUUKSIA EDULLISIN HINNOIN
Hallituskatu 27, 33200 Tampere
info@nipponverkko.fi, p. 010 423 3400

Y

ÖLJYPOLTINHUOLTO

0
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lle
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Franz G. Schmitz
vihertyöt

KEIJO HAVERINEN
 Kattilanvaidot

Viinikankatu 37, 33800 Tampere
Puh. (03) 213 2928, GSM 050 587 1574
www.puutarhatontut.fi

 Säiliöasennukset

Luotettavaa palvelua jo vuodesta 1938

 Laitteiston kuntoarviot

•
•
•
•

n-

KANNATTAISI

SÄHKÖASENNUKSIA
MUUTEN KYSYÄ
SÄHKÖSUUNNITTELUA
ATK-KAAPELOINTEJA
TARVIKKEITA

 Lämmönsäätöautomatiikat
 Yli 40 vuoden kokemuksella

POL
TTOÖLJY
POLTTOÖLJY
TTOÖLJY-TARJOUST
A
ARJOUSTA

Pispalan valtatie 139

33270 Tampere 40
Hatanpäänvaltatie
Puh. 03-3474600
• Fax 03-3474650
33900 Tampere
Puh. 03-2122 747
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 Öljypoltinasennus ja -huolto

0400 236 955
keijo.haverinen @nic.fi

Kiertotie 4, 33450 Siivikkala

palsta

Lakimiehen

Asianajaja, oik.lis. Tarmo Lahtinen
vastaa Omakotiviestin lukijoiden
kysymyksiin, jotka koskevat mm.
kiinteistöjuridiikan ajankohtaisia
asioita. Kiinnostavat aiheet tai
selvitettävät tapahtumat tulisi
esittää Lahtiselle hyvissä ajoin
ennen seuraavan lehden
ilmestymistä. Luonnollisesti
juristimme antaa alan neuvoja
maksutta yhdistyksen jäsenille
ja tarvittaessa hoitaa niitä
pidemmällekin kohtuuhintaan.
Yhteystiedot:
puh. (03) 212 8909,
040 5477874,
asianajolahtinen@elisanet.fi

Kaupan virheilmoituksen
teko määräajan jälkeen
Kauppasopimuksen teko on tärkeä oikeustoimi sen osapuolille. Varsinkin asuntokaupoissa on usein kyse suurista rahoista, ja jos kaupan
kohteessa on virheellisyyksiä, ne haittaavat ostajaa pitkään.
Suomessa kaupan lainsäädäntö on nykyisin
hyvin yksityiskohtaista. Kiinteistöjen kauppaa
sääntelee maakaari, asuntokauppaa (muut kuin
kiinteistöt) asuntokauppalaki, irtaimen kauppaa kauppalaki jne.
Kaupan laeissa näyttäytyy periaate, jonka

mukaan ostajan pitäisi joutuisasti ilmoittaa
myyjälle, jos hän havaitsee kaupan kohteessa
vikoja tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa maksettuun kauppahintaan tai kaupan pysyvyyteen.
Ajatuksena tietysi on se, että myyjää ei voida
pitää loputtoman pitkää aikaa epävarmuu13

dessa ja pelossa siitä, että kaupasta esitetään
hänelle esim. hinnanalennus- tai jopa kaupan
purkuvaatimus. Maakaaressa on säännös siitä,
että ostajan tulee kohtuullisessa ajassa kaupan
jälkeen reklamoida tavalla tai toisella myyjälle
siitä, että myydyssä kiinteistössä on virheitä.
Ostajan pitää viedä asia alioikeuteen 5 vuodessa
kaupan teosta. Asuntokauppalaissa määräaika
oikeuden käsittelyyn on 2 vuotta kaupan teosta.
Irtaimen kauppalaissa ei tarkkaa määräaikaa
ole kirjoitettu. Siinä kuitenkin todetaan, että
asia on selvitettävä kohtuullisessa ajassa (muutama kuukausi ?) kaupan teosta.
Lakien esitöissä todetaan, että jos myyjä
on toiminut kaupan solmiamisen yhteydessä
selvästi moitittavasti, olisi kuitenkin perusteetonta suojella häntä pelkästään ajan kulumisen
perusteella. Tämän vuoksi esim. kaikkiin em.
lakeihin on otettu ostajaa pahimmilta myyjän
väärinkäytöksiltä suojeleva pykälä. On määrätty, että jos myyjä on menetellyt kauppaa
hieroessaan ostajaa kohtaan törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti,
myyjä ei kuitenkaan vapaudu vastuustaan em.
määräaikojen kuluessa.
Lakeihin tullut kuvaus myyjän moitittavuudesta on peräisin ns. oikeustoimilaista, joka
sääntelee kaikkea sopimuksentekoa Suomessa.
Näissä tilanteissa sopimuskumppanin/myyjän
toiminta on todella moitittavaa. Se muistuttaa
ostajan pettämistä valehtelemalla asioista tai
vaikenemalla asioista, jotka varmasti ovat merkityksellisiä ostajalle tärkeää sopimusta tehtäessä. Tilanteissa myyjän toiminnasta saattaisi
olla kiinostunut poliisikin, koska siinä ollaan
lähellä petosrikoksen tekoa.
Myyjän petollinen menettely on tullut em.
säännösten valossa punnittavaksi ainakin kahdessa asuntokauppaa koskevassa oikeustapauksessa.
Vaasan hovioikeus (17.4.2013/494) on antanut tuomion asiassa, joka koski omakotitalon
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kauppaa. Asiassa oli riidatonta, että myyjä oli
tietoinen keittiökaapin peitelistan vinoudesta ja korokkeista keittiökaapiston alla. Näistä
vioista ei oltu ilmoitettu ostajalle. Myyjä oli
ilmoittanut, että talon perusta oli ”paalutettu”.
Todistelussa selvisi, että talon pohjalaatta oli
perustettu sokkelin, betonipilareiden ja -anturan päälle. Asiantuntijatodistaja kertoi, ettei
Lapualla yleensäkään talon rakennusaikaan
varsinaisesti paalutettu rakennuksen pohjia.
Talon rakentaneen rakennusfirman raportissa
oli ilmoitus, että talolla oli ”kantava paalutettu
pohjalaatta”. Todistelussa jäi epäselväksi, miten
myyjä lopulta oli ymmärtänyt pohjan paalutuksen, ja miten yleensä alueella tapahtunutta talopohjien rakentamista ko. tavalla tulisi
nimittää. Rakennuksen sokkelissa ei havaittu
murtumia. Tiiliverhousta muurattaessa laatan päälle paikoitellen ensimmäistä tiiliriviä
oli jouduttu laastilla korottamaan. Esim. iso
pallo vieri talon lattialla lattian reunalle, koska
lattia oli vino.
Todistelu oli kaikenkaikkiaan hieman epäselvää. Riidan lopputulos oli kuitenkin se, että
hovioikeus katsoi, että myyjä ei ollut menetellyt
törkeän huolimattomasti, kunnianvastaisesti
tai arvottomaksi kauppaa tehdessään. Ostajan
kanne hylättiin, koska sitä ei oltu nostettu lain
vaatimassa viidessä vuodessa. Jos kanne olisi
nostettu alle viidessä vuodessa, käsittelyyn olisi
saattanut tulla havaitut virheet, mikä olisi voinut johtaa ainakin kauppahinnan alennukseen.
Myyjän ala-arvoista menettelyä kaupanteossa on käsitelty myös Korkeimman Oikeuden
päätöksessä KKO 2007:91. Siinä oli kyse asuntoyhtiön rivitalokaupasta. Oli myyty rivitaloosake, jonka kylpyhuoneen oli myyjä omassa
remontissaan kunnostanut. Kyse ei ollut millään tavalla asunto-osakeyhtiön kunnostusvastuusta.
Kaupan jälkeen ilmeni, että kylpyhuoneen
lattian ja seinien vedeneristystä ei oltu tehty

rakennusmääräysten vaatimalla tavalla. Kylpyhuoneen kunnostuksesta ennen kauppaa
oli käyty tarkkoja neuvotteluja ostajan ja myyjän välillä. Ostaja oli epäillyt vedeneristyksen
asiallisuutta. Myyjä väitti, että vedeneristys oli
kunnossa. Hän oli itse nähnyt avoinna olleita rakenteita kunnostuksen yhteydessä. Hän
oli nähnyt kylpyhuoneessa sinivihreät seinät,
joissa oli levitettynä vesieristettä. Remontin
olivat tehneet myyjän mielestä ammattimiehet. Vanha laatoitus oli jäänyt uusien laattojen
alle. Todistelussa oli jälleen epäselvyyttä ainakin siitä, mitä tarkoitettiin vesieristyksellä ja
kosteuseristyksellä.
Riidan lopputuloksena oli se, että myyjä
joutui maksamaan kylpyhuoneen uudelleenkunnostamisesta 8900 euroa ja ostajan oikeu-

denkäyntikulut. Oikeus piti myyjän menettelyä
törkeän huolimattomana ja arvottomana. Vaikka oikeudenkäynti oli aloitettu tässä tapauksessa asuntokauppalain 2 vuoden määräajan jälkeen, asiaa tutkittiin oikeudessa. Oikeus katsoi,
että myyjä oli ostajan epäilyjä hälventääkseen ja
saadakseen ostajan ryhtymään kauppaan antanut ymmärtää olevansa tietoinen kaupan syntymisen kannalta ratkaisevasta seikasta (kylpyhuoneen korjaustapa), vaikkei hän tosiasiassa
ollut siitä tietoinen. Tätä myyjän menettelyä oli
pidettävänä arvottomana ja kunnianvastaisena.
Tampere 12.2.2015.
Tarmo Lahtinen
Asianajaja, Tampere

jaarli oy
Pukkilantie 2, 14200 Turenki

w w w. j a a r l i . f i
MYYNTI:

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

Markku Mänttäri, myyntipäällikkö
050 558 0541
markku.manttari@jaarli.fi
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talotekniikan

Olisiko syytä uusia
sähköpääkeskus?
Minulla on sellainen tilanne, että 30 vuotta vanhan sähköpääkeskuksen kaikki sulakelähdöt on käytetty ja pitäisi lisätä vielä syöttö
koneelliselle ilmanvaihdolle. Maalämpöpumppuakin harkitsen hankittavaksi suoran sähkön
tilalle ehkä parin vuoden sisällä. Meneekö
sähkökeskus uusiksi vai pärjäisikö jollain lisälaatikolla, osastopäällikkö Pertti Jaakkola,
AX-suunnittelu?
- Lisäkeskus tai keskuksen laajennusosa
olisi mahdollista, mutta lopputulos on sitten
sellainen ”tårta på tårta”-tyyppinen ratkaisu
josta estetiikka on kaukana, ja sillä isommat
murheet siirtyy vain vähän tuonnemmas. Suositeltavinta on vanha tulppasulakekeskus uusia
nykyaikaiseksi johdonsuoja-automaateilla ja
vikavirtasuojilla varustetuksi keskukseksi tässä tilanteessa, ja myös aina tehtäessä isompaa
remonttia talossa, vaikka sulakelähdöt riittäisikin. Sähköasennusten kohdalla kaiken vanhan
arvostaminen ja säilyttäminen kannattaa jättää
kotiseutumuseon tehtäväksi.
Uusimalla vanha tulppasulakekeskus nykyaikaiseksi saavutetaan mm. seuraavia etuja:
- tärkeimpänä on tietenkin sähköturvallisuus. Sähköiskujen aiheuttamat henkilövahingot ja tulipalon aiheuttamat omaisuusvahingot,
eli näiden mahdollisuuksien väheneminen
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- uusissa asennuksissa vaaditaan lähes kaikille pistorasioille vikavirtasuojat. Keskuksen
uusimisen yhteydessä on syytä liittää vähintäänkin ulko- ja pesutilojen pistorasiat vikavirtasuojauksen piiriin ja jos mahdollista niin
kaikki pistorasiat. Tämä lisää merkittävästi
henkilöturvallisuutta.
- nykyisessä keskuksessa maadoitus- eli suojajohtimet ja nollajohdot menevät samalle kiskolle (PEN). Uudessa keskuksessa ne saadaan
erotettua käyttöturvallisuuden vuoksi erillisille suojamaa- eli PE-kiskolle ja nolla- eli Nkiskolle joissa on liittimiä riittävästi jokaiselle
johtimelle. Vanhojen keskusten PEN-kiskoissa
vaaraa aiheuttaa se että niissä on yleensä liian
vähän liittimiä jolloin samaan liittimeen on liitetty useita johtimia jotka eivät kiristy tasaisesti
vaan saattaa jäädä löysiä liitoksia.
- uusissa keskuksissa on yleensä riittävästi
sulakelähtöjä sekä vapaita aihioita myöhemmin lisättäväksi, joilla varaudutaan mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin. Vaikka itse olet
puukiuasmies, niin joskus joudut luopumaan
talosta, ja seuraava asukas voisi olla sähkökiukaan ystävä, senkin varaus hoituu samalla.
- sähkön huipputehon leikkaamiseksi sähkölämmityskohteeseen tarkoitetussa keskuksessa
sähkölämmitykset liitetään kontaktorin taakse
jolloin kesäksi saa lämmitykset pois yhdestä napista, ja jota voisi sähköyhtiö ohjata huippuku-

pitää silloin tarkastella uudelleen.
- eri ryhmille saisi selkeät omat lähdöt ja
merkinnät.
- uudet keskukset saadaan myös siistillä ja
lukittavalla ovilaitteella varustettuna.
- Keskukseen voidaan varata tilaa myös esim.
datakaapeleille ja kauko-ohjauslaiteille.

Sähköpääkeskus näyttää hyvältä, mutta uusimisen
aika lähestyy.

lutuksen aikana. Näin saattaa tulevaisuudessa
saada edullisemmin sähköä.
- tällaiseen moduulikeskukseen voidaan lisätä esim. vaikka kellokytkin ulkovalojen ja ehkä
joidenkin sisävalojen ohjauksen. Jos käytetään
astronomista kelloa niin ei tarvita erikseen
hämäräkytkintä ulkovaloille koska kello tietää
kulloinkin auringon nousu- ja laskuajat. Tämä
saattaa helpottaa kaapelointitöitä.
-pääsääntöisesti normaalin öljylämmitteisen
omakotitalon vanha keskus on nimellisvirraltaan 25A. Uusittaessa kannattaa laittaa vähintään 40A keskus, etenkin jos on vähäinenkin
aavistus että joku joskus haluaakin laittaa taloon maalämpöpumpun, joka näin on keskuksen puolesta mahdollista. Toki liittymän koko

Jotta homma ei näyttäisi liian helpolta, pitää
myös katsoa käytettävissä oleva tila keskukselle. Uusi mittauksella varustettu keskus ollenee
merkittävästi isompi kuin nykyinen vanha ja
epäkelpo keskus. Jos tila on ahdas, kannattaa
harkita, ja muutenkin olisi suositeltavaa, että
laitetaan ulos erillinen mittauskeskus ja sisälle
ryhmäkeskusosa. Tällöin kaikki ulkona olevat
asennukset kuten autotalli, ulkopistorasiat ja
vaikkapa kellariin tuleva maalämpöpumppu
kannattaa liittää ulkokeskukseen josta on helpompi lähteä kaapeleilla kuin porstuan nurkassa olevalta keskukselta. Ulkokeskuksessa
monesti on valmiina voimapistorasiakin josta
voi pyöritellä sirkkeleitä tmv. koneita.
Toki samalla pitää tarkastaa myös liittymisjohto sisäänviennin osalta, onko se riittävä,
onko kunnossa ja riittääkö uuteen keskukseen
asti vai pitääkö uusia.
No missä hintahaarukassa tällainen uusinta
olisi?
Helpoimmillaan pienehkö ryhmäkeskus
mittauksella tupaan asennettuna voisi alkaa
n.1000 € ja siitä ylöspäin. Jos laitetaan erilliset
mittauskeskus ulos ja ryhmäkeskus sisälle niin
kustannusarvaus voisi olla luokkaa 2500 €. Toki
riippuu siitä paljonko kaapelointeja joudutaan
uusimaan.
Asiantuntijaa tenttasi
Börje Hagner
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Honkoliini myy säästöjä
omakotiasukkaille
”Maalämpöön perustuvan vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän saneeraaminen omakotitaloihin ja isompiin kiinteistöihin on meidän ydinalueemme”, kertoo toimitusjohtaja Petri Alanen Honkoliini Professional
Oy:stä. Päätös tehdä ympäristöä säästävä ratkaisu, antaa kiitokseksi
70-80 prosentin säästöt lämmityskustannuksissa. Enenevässä määrin
ihmiset heräävät vaihtamaan lämmitysjärjestelmäänsä kustannustehokkaampaan ja vähemmän hiilijalanjälkiä jättävään maalämpöön.
Siitäkin huolimatta, että moni vanhan kansan omakotitalollinen edelleenkin ihmettelee, miten routaisesta maasta voi saada lämpöä?
Honkoliini Profellional Oy on toiminut lähes
35 vuotta. Yrityksellä on kolmisenkymmentä työntekijää, joten heidän on helppo tarjota
täyttä pakettia. ” Meidän etumme on, ettemme käytä alihankkijoita, vaan asentajat, sähkömiehet ym. ovat oman firman väkeä”, Alanen
toteaa. ”Teemme kohteesta tarkan analyysin
ja selvitämme mm. tarkkaan, minkä syvyinen
kaivo on porattava.” Syvyys on suoraan verrannollinen talon lämmitysenergian määrään.
150-200 metriä on Tampereen seudulla yleisin
syvyys. ”Moni ymmärtää vasta, miten syvälle
maan alle mennään, kun vertaamme mittaa
Näsinneulan korkeuteen.” Petri Alanen kertoo, miten tärkeää on tehdä työ huolellisesti
alusta loppuun. Lämpökaivon poraaminen
vaatii toimenpideluvan kunnalta. ”Me hoidamme luvat asiakkaan puolesta” , toimitusjohtaja
puolestaan lupaa. ”Kun mitoitus on oikein
Asennustyöt tehdään siististi. Koska palovaaraa
ei ole ja pannuhuonetilaa voi jatkossa paremmin
hyödyntää vaikkapa varastotilana!
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Juha Lehtinen, Petri Alanen ja laadukas Vaillant-maalämpöpumppu.

tehty, saavat ihmiset taloonsa ehtymättömän
lämmönlähteen. ”

Kustannukset tippuvat
välittömästi
”Suurin osa kohteistamme on rintamamiestaloja tai sitten 70-luvulla rakennettuja, joissa
nykyinen lämmitys on tullut tiensä päähän”,
toteaa myyntipäällikkö Juha Lehtinen. Mies
kertoo laittaneensa omaankin taloonsa kolmisen vuotta sitten maalämpöjärjestelmän ja lämmityslaskuissa on tullut huima säästö. ” Noin
2500 eurosta ovat kulut vähentyneet 650 euroon
vuodessa. ”Parasta kuitenkin on hyvä palaute,
jota olemme saaneet asiakkailta.” Helmikuussa
järjestetyillä Asta-messuilla oli toistakymmentä
tyytyväistä asiakasta vieraillut messuosastolla
kiittelemässä valintaansa. Honkoliinin miehet
kehottavat asiakkaitaan kysymään suosituksia
lähiseutunsa maalämpöön siirtyneiltä naapureilta. ”Meidän vakuuttelumme tulkitaan mainospuheiksi, mutta kun sukulaismies tai naapuri suosittelevat, sitä on helppo uskoa.” Alanen

uskoo, että monilla Tampereen omakotialueilla
ei tarvitse puolta kilometriä kauemmas mennä,
kun löytää maalämpöön siirtyneen asiakkamme. ”Olen sanonut päätöstään pohtiville, että
vuosi tuntuu joskus olevan lyhyt aika harkita,
mutta jo sinä aikana voi menettää 2000 euroa
säästöjä.”

Paljonko maalämpöremontti tulee
maksamaan?
Toimitusjohtaja muistuttaa, että remonttiin
on saatavissa kotitalousvähennys, joka on keskimäärin 3500-4000 euron välillä. ”Erittelemme laskussa työn osuuden, josta siis voi saada
kotitalousvähennystä. Kotisivuiltamme löytyy
laskuri, jota voi käyttää etukäteissuunnitteluun,
ja josta saa selville kotitalousvähennyksen määrän omalla kohdalla. Noin 80 prosentissa omakotitaloista maalämpöjärjestelmä tulee maksamaan 17-20.000 euron välillä. Kun tuosta
vähentää kotitalousvähennyksen osuuden, voi
odottaa, että maalämpöön siirtyminen maksaa
itsensä takaisin 6-7 vuodessa!
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Onko kaikki nyt pelkkää
maalämpöä?
”Asennamme myös mm. ilmavesilämpöpumppuja. Niitä laitetaan taloihin, minne ei
voida jostain syystä porata kaivoa”, Petri Alanen kertoo. Niiden hankintahinta on noin puolet maalämmön hankintahinnasta, kun puhutaan järjestelmästä, mikä kytketään nykyisen
lämmönlähteen rinnalle, mutta säästöt jäävät
pienemmiksi verrattuna maalämpöön!
Yhä useampi isompikin kiinteistö, kuten taloyhtiöt, hallit ja muut vastaavat ovat ottaneet
yhteyttä ja pyytäneet tarjousta maalämpöön
siirtymiseksi. ”Lämmitämme myös omaa toimitaloamme osittain maalämmöllä”, myyntipäällikkö jatkaa.
Siirrymme aulatilaan, jossa talon maalämpöpumppu hurisee hiljaisesti. ” Vaillant –
maalämpöpumppu on saksalainen, Tekniikan
Maailman testissä ykköseksi noteerattu laite.
”Toimimme tämän hyväksi koetun lämpöpumpun maahantuojana ja myymme niitä koko maan alueella”, myyntipäällikkö Lehtinen
kertoo. Se toimii lähes äänettömästi. Hurina
vastaa nykyisten astianpesukoneiden ääntä.
Honkoliinin miehet toivovat Omakotiyh-

Honkoliinin autot ovat tuttu näky Tampereella.
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distyksiä kutsumaan heitä kokouksiinsa kertomaan ja esittelemään tuotettaan. Myös Sarankulman toimitaloon voi tulla tutustumaan
vaikka yhdistyksen hallituksen voimin. ”Me
tarjoamme kahvit”, toimitusjohtaja lupaa. ”Itseasiassa meillä on täällä 9.-10.4. Lämpöpäivät,
jossa on nähtävillä porakalustoa, maahantuojan
edustajia ja torstaina saatavana jopa hernekeittoa!” myyntipäällikkö tiedottaa.
Pöydällä on lehti, jonka kannessa Komediateatterin kerrotaan siirtyneen kaukolämpöön. Honkoliinin miehet kertovat, miten
teatterin hankkimaan vanhan Pirkanhovin
kiinteistöön on laitettu maalämpöjärjestelmä.
”Yhä useammin uuden energian kyselijä on
kerrostalo, halli tai muu suurkiinteistö. Olemme uusineet lämpöjärjestelmän lukuisiin 10003000 neliön kiinteistöihin.
Omakotiasukkaat ja heidän lämmönlähteensä ovat kuitenkin meille tuiki tärkeitä.
Koemme, että näin voimme yhdessä vaikuttaa
tulevaisuuteen. ”
Teksti ja kuvat 1-2: Raisa-Tiina Lahtinen
Kuva 3. Honkoliinin nettisivut.

Nyt saat meiltä laadukkaat

saksalaiset TESTIVOITTAJA
maalämpöpumput.
Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Honkoliini Professional Oy
Sarankulmankatu 25, 33900 Tampere
Juha 03-2254 947
Vesa 03-2254 946
juha@honkoliini.vom
vesa@honkoliini.com
www.honkoliini.com
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LÄHDE RIIKAAN –
MUUTAMA PAIKKA VAPAANA !

Omakotiviestin joulukuun lehti ei vielä ollut kaikille jakajille jaettu, kun ensimmäiset ilmoittautumiset kevään Riikan matkalle kilahtivat sähköpostiin. Matka
täyttyi parissa viikossa lähes kukkuroilleen. Muutamia peruutuksia on tullut, joten
kannattaa heti tiedustella jäljellä olevia paikkoja.
Keskusjärjestön ja Omakotiviestin lukijamatka järjestetään 13.-16.5. Bussi- ja
laivamatkan kohteena on Latvian pääkaupunki Riika sekä paluumatkalla käynti
Turin kukkamarkkinoilla Virossa. Reissun hinta 310 euroa sisältää mm. bussimatkat, laivamatkat, kaksi yötä hotellissa Riikassa, aamiaiset laivalla ja hotellissa sekä
sisäänpääsyn kukkamarkkinoille.
Tiedustelut p. 045 1331981 / Ilpo Siimes tai ilpo.siimes@luukku.com.

Haaveena siistimpi koti? Ota avuksi Komerox Ky

DEN!

Ammattijärjestäjä Tuula Lahtinen auttaa järjestämään tavarat
paikoilleen ja samalla turhat tavarat poistetaan kierrättämällä.
Kohta
helpottaa
ja yllätysvieraatkin
ovat tervetulleita.
Luovu
turhasta
ja

Hyödynnä
kotitalousvähennys!
nauti
siististä
kodistasi!

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

l organizer
on.

kua, kotisiivoukset ja
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www.komerox.com
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PUUTARHA

Pihin puutarhurin
neuvo kotikasvattajille!
Nopeasti kukkimaan pistokkaista
lisäämällä?
Moni talvehtinut viherkasvi tai kukkiva kukka näyttää näin keväällä hieman aneemiselta ja
moni saattaa heittää ne turhaan menemään.
Kasvin lisääminen onnistuu, kun lajille
valitsee sopivan menetelmän. Huonekasveja,
joiden lisäämiseen tarvitaan kasvihuoneolot,
on haastavaa monistaa kotioloissa. Osa lajeista
ei juurru ilman juurrutushormonia ja joitakin
lajeja lisätään vain siemenistä. Tavallisimpia
huonekasveja voi kuitenkin lisätä ja ”monistaa”
kotona.

Kasveja voi lisätä juurruttamalla
ne pistokkaista
Pistokkaiksi valitaan vihreitä kasvin latvaosia leikkaamalla ne noin 10- cm.n pituisiksi muutaman lehden omaaviksi pistokkaiksi.
Pistokkaiden nopeaa juurtumista voi vahvistaa
esim. käyttämällä juurrutushormonia tai itse
tehtyä aktiivista juurrutusvettä. Pistokkaat laitetaan vesilasiin jossa on vettä yli puoleen väliin

lasia. Samaan lasiin voi laittaa useammankin
kasvin pistokkaita, jos tila ei anna myöden jokaisen lajin omaan astiaan.
Kun vedessä oleviin varsiin on ilmestynyt
selvästi näkyvät juuret, kasvit voi istuttaa hyvälaatuiseen multaan kasvamaan.
Toinen tapa juurruttaa on istuttaa pistokkaat suoraan turvehiekkaseokseen, mutta siinä
hävikki voi muodostua monestakin eri syystä
suuremmaksi kuin vesilasissa juurruttamisessa.
Vesivartiset kukat, kuten esim. ahkeraliisa kannattaa suojata turpeeseen suoraan pistettynä
ylösalaisin käännetyllä lasilla kuitenkin siten,
että lasin ilma pääsee jossain määrin tuulettumaan. Yhteen ruukkuun voi laittaa pari kolme
pistokasta ruukun koosta riippuen.
Ainakin seuraavat kasvit ovat helppoja pistokkaista lisättävissä: Aasinkorva, ahkeraliisa,
aralia, begoniat, enkelinsiipi, hellepuu, ihmeköynnös, ihmepensas, jalohortensia, juoru,
kiinanruusu, kirjovehka, kissus, kultaköynnös,
kumiviikuna, kuningasbegonia, limoviikuna,
muorinkukka, muratti, nukkumatti, paavalinkukka, peikonlehti, pelargonit, piispankukka,
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pitsilehti, posliinikukka, reunustraakkipuu,
soihtuköynnös, soilikki, tiikeribegonia, tuoksuköynnös, vaahtera-aulio ja verenpisara.
Puutarhan hyötykasveista ainakin tomaatti,
viiniköynnös, viinimarja ja koristepajut soveltuvat pistokkaiksi. Yhdestä kaupasta ostetusta
tomaatintaimesta saa pistokkaina lisättynä koko kasvihuoneen täyteen tomaatteja.
Kukkamaahan saa aikaisin keväällä ostetusta
taimesta pistokkaiksi jakamalla monta monistettua kukkaistukasta. Mitä aikaisemmin jaon
tekee, sitä useamman kukkivan kukan saa kesää
kaunistamaan.

Omatekoinen juurrutushormoni
Paju on tunnetusti erittäin helposti juurtuva.
Pajusta voidaan tehdä uutetta, jolla sanotaan
olevan juurtumista parantava vaikutus. Voit
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käyttää mitä tahansa pajulajin (Salix) oksia
tämän tekoon, tai muita paljon auksiinia (tai
muita kasvuaineita) sisältävien kasvien osia.
1. Leikkaa pajusta ohuita oksia, ja poista
niistä lehdet, jos teet tätä kesällä. Noin 3-4 litraa hormonilitkua varten valitse 4-5 tervettä ja
pitkää oksaa. Pätki ne 2,5 - 5 senttiä lyhyiksi, ja
laita ne isohkoon kattilaan.
2. Laita kattilaan vettä. Vähemmän vettä,
vahvempi uute, enemmän vettä, laimeampi
uute.
3. Laita hella hyvin pienelle lämmölle, siten
että vesi ei kiehu, vaan vain kuumenee. Jos vesi
poreilee, vähennä lämpöä.
4. Liota pätkiä miedolla lämmöllä noin 12
tuntia.
5. Liotuksen jälkeen viilennä liuos, ja siivi-

löi se lasipurkkiin, tai muuhun vastaavaan ja
merkitse purkkiin ”Juurrutushormoni”, jotta
kukaan ei vahingossakaan juo sitä. Hormonivesi on väriltään hieman kellertävää.
Käyttö.
1. kaada tarvittava määrä pieneen astiaan.
2. Laita pistokkaiden varsien tyvipäät liuokseen.
3. Anna tyvien olla liuksessa yön yli, ja istuta
pistokkaat seuraavana päivänä multaan.
Pajuhormoni sopii erityisen hyvin puuvartisille kasveille ja myös yrttien pistokkaille.
- Hormoniliuosta voi käyttää laimennettuna
myös vesilasissa juurruttamisen edistäjänä.

rettynä kunnolla, voi sen ränkyn emokasvin
vaikkapa heittää kompostiin tuottamaan uutta
multaa.
+ Pikku yksityiskohtana voin kertoa, että jokainen pistokaskasvi on itse asiassa sama kasvi,
mistä pistokas on otettu. Sillä on 100% alkuperäisen kasvin geenistö ja perimä.
Juhani Skogberg

SiivousSissit
SiivousSissit
Ja elämäsi on siistiä

Vinkki ikkunapuutarhurille
Vanhat ränkyiksi käyneet saintpauliat, vaahtera-auliot ja muutkin elähtäneet kukkaset saa
uudistettua ottamalla niistä pistokkaita. Kun
pistokkaat ovat alkaneet kasvaa multaan siir-

®

Ja elämäsi
on 24siistiä
Siivous- ja kotipalvelut
h
Asiakaspalvelu 040 537 9111
Siivousja kotipalvelut 24 h
asiakaspalvelu@siivoussissit.fi
Asiakaspalvelu
040 537 9111
www.siivoussissit.fi
asiakaspalvelu@siivoussissit.fi
www.siivoussissit.fi
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Riehakasta Laskiaissunnuntain
viettoa Ikurissa
Upea keväinen auringonpaiste, mukavan kirpeä pakkanen, hiihtoladut ja luistelukenttä mahtavassa kunnossa: mitkä puitteet täydellisen
Laskiaissunnuntain viettoon!
Perinteistä Talvitapahtumaa vietettiin Ikurin Virelässä 15.2.15 ja
ohjelmaa ja väkeä riitti koko päivän ajan. Kahviossa kävi hurja kuhina kun arviolta 800 herkkusuuta popsi munkkeja, laskiaispullia ja
vohveleita. Pihalla maistui lämmikkeeksi hernekeitto ja grillimakkara.

Aamupäivä aloitettiin Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön hiihtokilpailuilla, joihin osallistui lähes 70 hiihtäjää
eli taidettiin hipoa ennätyslukemia siinäkin. Suosittu koko
perheen lumiveistokilpailu sai myös runsaasti osanottajia
ja Virelän pihaan ilmestyi päivän aikana upeita luomuksia,
kuten kuvista näkee.
Iltapäivän puolella siirryttiin Ikuriareenalle selvittämään Ikurin kovinta kiekonlämääjää ja nähtävästi
Ikurin Vire Hockeyn tulevaisuus on turvattu: sen verran hyviä kuteja jäällä nähtiin!
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Päivää jatkettiin kahvipannu-curlingin muodossa
ja myöhemmin ohjelmassa oli luistelua trubaduuri
King Karellin tahdittamana.
Jo edellisviikkojen aikana Virelän pihaan oli
talkoovoimin puuhasteltu iglu ja lumilinna, joiden
ehostusta jatkettiin sunnuntaina. Alueelle ilmestyi
päivän aikana upeita jääveistoksia joita ihastellen
mukavan päivän kruunasi Jukka-Pekka Ruusukallion pitämä kynttiläkirkko iltahämärässä.
Tapahtuman järjestäjät Ikurin-Haukiluoman
omakotiyhdistys ry. ja Ikurin Vire ry. kiittävät lämpimästi kaikki osallistujia ja järjestelyihin osallistuneita! Toivottavasti saamme nauttia hyvistä talvikeleistä ja Virelän lumi- ja jääluomuksista vielä
pitkälle kevääseen!

teksti: Satu Tasala
kuvat: Sakari Partio
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Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö r.y.

HIIHTOKILPAILUT

Ikurin Virelässä sunnuntaina 15.2.2015. Vapaan hiihtotavan kisaan osallistui 73 hiihtäjää. Sää aurinkoinen, lämpötila -12. Ladut huippukunnossa.
Tytöt, synt. 2011 ja nuoremmat: 0,1 km
1. Minea Kansola
Ikuri-Haukil
2. Nella Järvi
Kalkku
3. Alissa Lappalainen
Kalkku
4. Linnea Peltola
Kalkku
Tytöt, synt. 2010-2009: 0,3 km______
1. Veera Linna
Ikuri-Haukil
2. Elina Koskinen
Kalkku
3. Tiia Rothovius
Ikuri-Haukil
4. Elli Linna
Hyhky
5. Aino Saksala
Ikuri-Haukil
6. Taru Rinne
Tohloppi
Tytöt, synt. 2008-2007: 1 km
1. Nella Aaltonen
Ikuri-Haukil
2. Veera Lähdesmäki
Ikuri-Haukil
3. Laura Vääränen
Ryydynp
4. Heta Törmänen
Kalkku
5. Matleena Salo
Ikuri-Haukil
6. Tiia Kandell
Ikuri-Haukil
7. Vilja Toriseva
Ikuri-Haukil
Tytöt, synt. 2006-2005: 1 km
1. Emma Aura
Kalkku
2. Saana Salmela
Pirkkala
3. Iitu Linna
Hyhky
4. Aino Niiniaho
Ikuri-Haukil
5. Milja Suomi
Ikuri-Haukil
6. Tuulia Heino
Ikuri-Haukil
7. Mesihelmi Mänttäri
Ikuri-Haukil
Tytöt, synt. 2004-2003: 2 km
1. Inka Salmela
Pirkkala
Naiset, 3 km
1. Riia Mänttäri

Ikuri-Haukil

Pojat, synt. 2011 ja nuoremmat: 0,1 km
1. Touho Niemi
Ikuri-Haukil
2. Aukusti Vatanen
Ikuri-Haukil
3. Joona Haikonen
Kalkku
4. August Helenius
Kissanmaa
5. Daniel Rantanen
Ikuri-Haukil
6. Luukas Lindstedt
Tampere
Pojat, synt. 2010-2009: 0,3 km______
1. Leevi Lähdesmäki
Ikuri-Haukil
2. August Hämäläinen
Tohloppi
3. Alexander Eremin
Kalkku
4. Niklas Normio
Ikuri-Haukil
5. Lenni Lindeman
Ikuri-Haukil
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TULOKSET
6. Markus Salmela
Ikuri-Haukil
Ikuri-Haukil
2.18 7. Atte Katajisto
8.
Samuel
Rantanen		
6.17
Ikuri-Haukil
7.53 9. Topias Vatanen
10.
Ilmari
Kontukoski
Ylöjärvi
12.51
11. Milo Peltonen
Ikuri-Haukil
12. Elmeri Nieminen
Ikuri-Haukil
Ikuri-Haukil
2.23 13. Taavi Niemi
Ikuri-Haukil
2.59 14. Oula Karhumaa
Ikuri-Haukil
3.08 15. Matias Tiikkaja
3.31 Pojat, synt. 2008-2007: 1 km
3.52
Kalkku
4.15 1. Rasmus Aura
2. Nuutti Vatanen
Ikuri-Haukil
__ 3. Maksim Eremin
Kalkku
Ikuri-Haukil
6.16 4. Jesse Virta
Ikuri-Haukil
7.00 5. Anton Rantanen
Ikuri-Haukil
7.16 6. Tuukka Vilen
Ikuri-Haukil
7.44 7. Miika Tiikkaja
Ikuri-Haukil
8.57 8. Samuel Heino
Ikuri-Haukil
9.16 9. Tuukka Koljonen
Nokia Harju
14.59 10. Juuso Viitahalme
11. Valter Hämäläinen
Tohloppi
__ 12. Roope Kansola
Ikuri-Haukil
6.15 13. Akusti Mänttäri
Ikuri-Haukil
6.18 14. Eerik Saksala
Ikuri-Haukil
7.08 15. Samu Rinne
Tohloppi
7.09 16. Markus Tiikkaja
Ikuri-Haukil
7.23 17. Topias Karhumaa
Ikuri-Haukil
8.50
Pojat,
synt.
2006-2005:
1
km
9.08
Ikuri-Haukil
__ 1. Julius Rajaniemi
2. Martti Lahtinen
Vesilahti
10.47 3. Niko Niiniaho
Ikuri-Haukil
4. Sami Kalin
Ikuri-Haukil
5. Tomi Rothovius
Ikuri-Haukil
11.44 6. Mikael Toriseva
Ikuri-Haukil
2.55
5.37
7.08
7.14
8.10
15.04
2.15
2.25
2.40
2.55
3.03

3.04
3.18
3.22
3.33
3.43
3.57
3.59
4.36
5.28
6.09
__
6.24
7.21
7.23
7.48
7.50
8.04
8.25
8.54
9.04
9.26
9.30
10.40
10.57
11.08
14.42
15.35
16.04
__
4.59
5.28
6.11
7.02
7.35
11.23

Pojat, synt. 2006-2005: 1 km__
1. Luukas Rajaniemi
Ikuri-Haukil

9.10

Miehet, 3 km
1. Arttu Kauko
2. Jyrki Mänttäri

7.54
9.51

__
Ikuri-Haukil
Ikuri-Haukil

Kiitokset hiihtäjille, huoltajavanhemmille ja kisan järjestelyvastaaville hyvästä toiminnasta sekä tietenkin säänhaltijoille
ihanasta talvipäivästä.
Koko päivän tapahtuma Virelässä oli hyvä ja mukaansa
tempaava. Keskusjärjestön pj. Simo Ylisiurunen.

Paikalliset
pojat!

Jos risa katto masentaa,
pojat uuden asentaa!

Tarkistuta nyt katon kunto,
sulava lumi ja jää voi
aiheuttaa vaurioita.

•
•

SOITA 03 3398 6722 •

Uusi katto 2 päivässä!
Tuomme tullessamme,
viemme mennessämme
– siistit pihat.
Kauttamme myös
rahoitus.
Jasperintie 273 · Pirkkala

www.laaturemontti.fi

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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Aurinkoa, särkiä ja ahvenia –
yhteistyön iloa Tohlopin rannassa
Lamminpää-Tohlopin Omakotiyhdistys ry
ja Tohlopin kalastus- ja suojeluyhdistys Tokasu
ry järjestivät yhdessä mukavan pilkkitapahtuman. Huippulämmin sää maaliskuun 15. päivänä pysäytti paikalle myös lukuisasti ohitse
liikkuvia. Huolimatta aikaisesta keväästä, jää
oli vielä kestävää. Vaikka pilkkiharrastus taitaa olla enimmäkseen ikämiesten puuhaa, on
ilahduttavasti myös lapsiperheitä kerääntynyt
auringosta nauttimaan. Monille oli yllätys, että
omakotiyhdistys tarjosi kaikille grillimakka-

roita.
Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Risto Mäkinen uskoo, että yhteistyö kannattaa.
Paikallisesti voi sitä tehdä lukuisten erilaisten
yhdistysten, seurakunnan ym. kanssa. Näin saadaan enemmän käsiä tapahtumien järjestämiseen. ”Myös Omakotiyhdistykset Tampereella
voisivat koota voimiaan. Kesäretkille saataisiin
helpommin bussi täyteen, kun kaksi yhdistystä
järjestäisi retken yhdessä.”
Teksti ja kuvat: Raisa-Tiina Lahtinen

Punnitseminen on tarkkaa puuhaa. Keskellä punainen pipa päässä Tokasun pj. Mikko Särkiniemi.

”Vielä voi pilkkiä, sillä jää on 25 cm vahvaa.” Tohlopinkadulla v:sta 1979 asunut Pertti Savia käy
näin kevätauringon paistaessa pilkillä, mutta tällä
kertaa hän ei ollut tyytyväinen saaliiseen. ”Sää sen
sijaan on mitä parhain.”
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Lihajalosteen makkaraa riitti niin kilpailijoille kuin tapahtumaa seuraamaan
tulleille.

Kolme eniten
kaloja narrannutta pokaaleineen, oikealla
Omakotiyhdistyksen pj.
Risto Mäkinen
palkintoja jakamassa.

Arttu Haataja oli tullut
paikalle omalla menopelillä. Maistuuko
makkara? Suu täynnä
ei pystynyt muuta kuin
nyökkäämään.

Tulokset:
Lehtonen Markku 3304g
Järvinen Harri
2872g
Järvinen Lassi
683g
Lehtinen Juhani
538g
Lehtimäki Marjatta 361g
Savia Pertti
351g
Järvinen Arttu
224g
Arttu Järvinen, 15v,
oli nuorin kisaan osallistuneista. Hän voitti
keskusjärjestön palkinnon eli löylymittarin.
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Pieni kertomus omakotitontin
etsimisestä ja ostamisesta
Kolmihenkinen perheemme asui mukavassa kerrostalokaksiossa Takahuhdissa. Rakennusmestari-isän toiveissa siinsi
kuitenkin oman talon rakentaminen. Kodinhoitaja-äitikin innostui asiaan. Siitä alkoi sitten mielenkiintoinen tontin etsintä.
Olihan niitä tarjolla, mutta katsomamme
paikat olivat joko liian kaukana tai liian kalliita. Äidin vaatimus oli ehdottomasti se, että sieltä voi pyöräillä töihin ja bussipysäkki
on lähellä. Paritalotonttejakin katsottiin,
vaikka se ei äitiä miellyttänytkään. Eräästä paritalotontista jäi mielikuva, että se on
ojassa. Tonttikuume viileni hetkeksi, kunnes huomasimme kaupungin myyvän tontteja mm. Linnainmaalta. Sijainti kaupungin
itäpuolella tuntui ihanteelliselta, ja niinpä
teimme hakemuksen. Pääsimme ensimmäiselle varasijalle, kunnes tuli ilmoitus, että
hakemamme tontti olisi mahdollista ostaa,
koska sen ensisijainen saaja oli perunut kaupan pätevin perusteluin. Rakennuspohja piti nimittäin paaluttaa ja saaja oli sitä mieltä,

että tontin halpaan hintaan nähden paalutus
tulisi suhteettoman kalliiksi.
Tieto tuli meille eräänä loppukesän 1981
oikein sateisena päivänä. Äiti innostui heti,
että nyt lähdetään katsomaan paikkaa, jonka
osoitekin on kuin luontokirjasta. Isä ei ollut
yhtä innostunut lähtemään vesisateeseen,
joten äiti lähti polkukpyörällä, koska matkaa
ei ollut kuin nelisen kilometriä. Järjellä ajatellen paikka oli hirveä: osittain pajukkoa,
lepikkoa ja koivikkoa, valtaosin savinen,
rikkaruohoja runsaasti kasvattava notkelma, siis savinen monttu. Äiti kuitenkin näki
paikassa jotakin, joka nappasi heti. Hän polki kotiin ja vettä valuvana sanoi topakasti,
että ”ihana paikka, sinne pitää ehdottomasti
päästä asumaan.”
Kun isä sitten kävi paikalla, hänkin näki
siinä mahdollisuuksia. Etäisyys oli ihanteellinen ja hinta siihenkin aikaan halpa,
40 000 markkaa. Laskimme, että paalutettunakin hinta on hyvin kohtuullinen ja
meille mahdollisuuksien rajoissa. Niinpä

Arvostettua pirkanmaalaista
hautakiviosaamista yli 50 vuotta
KIVILIIKE SAIRANEN OY
Hopeatie 13, 33470 Ylöjärvi
(03) 375 0982, 040 511 2558

Hämeenkyrön Kiviveistämö
Ahrolantie 12, 39100 Hämeenkyrö
(03) 371 5020, 0400 237 139

Hautakivet, lisänimikaiverrukset, entisöinnit, puhdistukset, oikaisut, kultaukset, asennukset
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ilmoitimme Tampereen kaupungille, että
haluamme ostaa tämän tontin. Rahaa meillä
ei kovin paljoa ollut, mutta saimme pankista
lainaa tarvittavan määrän tontin ostoa varten. Tontti odotti seuraavaan kevääseen,
ennen kuin rakentaminen alkoi. Pankissa
suhtauduttiin edelleen suopeasti ja saimme
lainaa myös rakentamista varten. Oli myös
tarjolla halpakorkoista kaupunkilainaa ja
haimme sitä. Emme ole koskaan täyttäneet
niin pitkää ja monimutkaista hakemusta
kuin tämän lainan hakukaavake. Sitkeys ja
huolellisuus palkittiin, laina myönnettiin.
Rakentaminen pääsi alkuun, mutta se
olisikin jo toisen kertomuksen mittainen
aihe. Jälkeenpäin on huvittanut, kuinka
meidän jo ennestäänkin aika vaatimaton ja
säästäväinen elämäntapamme sai vielä uusia
vivahteita. Kaivoin mm. ”matonkuteisiin”
menevien vaatteiden varastosta meille uudelleen käyttöön takkeja ja housuja, jotka
näyttivätkin yhtäkkiä aivan käyttökelpoisilta. Kun sitten kävimme katselemassa liik-

keissä lattianpäällysmateriaaleja ja päätimme valita sellaisen, jota olimme jo kuvissa
ihailleet, sanoi myyjä painokkaasti: ”Tämä
on kyllä aika hintava”. Myytiin sitä meille
sentään!
Olemme ihmetelleen nyt vuosikymmenten jälkeen, kuinka saimme koko talonrakennushankkeen loppujen lopuksi
aika kivuttomasti hoidettua. Viihdymme
edelleen tässä ”savimontussa”, sillä tämä
tuntuu kodilta enemmän kuin mikään muu
koskaan. Lapsemme perheineen on nyt
siinä vaiheessa, että oma tontti on ostettu
ja talomalleja vertaillaan. Matkailukin on
jäänyt aika vähiin, koska huomasimme, että
näin eläkepäivinä on suuri onni saada olla
KOTONA.
Heli Rinta
Kirjoittaja palkittiin Omakotiviestin
kirjoituskilpailussa.

Tesomankatu 4 ark. 8-21, la 8-18, su 12-18
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Väri-iloa revontulista
Me 1960-70-luvun nuoret naiset muistamme näyttävän ja värikkään Revontuli-malliston.
Siitä tuli maailmankuulu, koska sen laatu oli
korkeatasoinen ja se oli värikkyydessään näyttävää muotia.
Revontuli-nainen edusti uutta ajattelua, rohkeutta ja eleganssia.
Kaikki sen ajan huippumannekiinit esittelivät Revontuli-mallistoa, joka löi itsensä läpi
lehtiin ja mainoksiin. Kuvaajana oli aikansa
johtava mainoskuvaaja Matti Pietinen. Kuvauspaikat vaihtelivat Napapiiriltä Yyterin hiekkarannoille. Samalla tehtiin Suomeakin tunnetuksi.
Revontuli-malliston takana olivat Suomen
Trikoo, tekstiilitaiteilija Nana Suni ja muotisuunnittelija Anna-Liisa Nieminen. Kun mukaan saatiin vielä Lenita Airisto, monen lajin
osaaja, Suomen Trikoo sai lippulaivamalliston,
jota kehtasi esitellä kotimaassa ja ulkomailla.
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Jopa Finnair teetti vuonna 1969 edustuslentoemännilleen Revontuli- asut, jotka koristeltiin näyttävällä Björn Weckströmin korulla.
Revontulen räiskyvät värit poikkesivat silloisesta ruskeavoittoisesta värityksestä, ja ehdottomasti edukseen.
Kun kävelee Vapriikin näyttelysalissa, voi
vain huokailla ah-ja voi!
Tuokin, miten ihana!
Muistan nähneeni aniliinina hehkuvan housupuvun jossakin ulkomaiden muotilehdessä,
ehkä Voguessa.
Värit hehkuvat oranssina, lilana, keltaisina,
aniliininpunaisena, joissakin mekoissa ne ovat
näyttävästi kaikki mukana. Samaa vaaleanvihreää, jota on Revontuli-mallistossa, näkyy tämän kevään värinäkin.
Esillä on nelisenkymmentä Revontuli-asua.
Mallisto on säilyttänyt mielenkiintonsa vuodesta toiseen.

Niinpä osa mallistosta on otettu uudelleen
tuotantoon. 60-70-luvun mekot olivat minimittaisia, jotka sopivat hyvin nykyisiin kapeiden
housujen ja legginsien seuraan.
Mummoikäinen voi mennä tyttärentyttären
kanssa ihastelemaan upeita vaatteita, mutta varautua kuvatekstien mukaisiin kannanottoihin!
Kuvat ja teksti: Hilkka Jaatinen

Revontuli-säkenöivää eleganssia
Pohjolasta
12.6.2014-16.8.2015
Vapriikki
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Risut pois
nurkista!

Ilmoittaudu huhtikuun aikana:
www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/
risunkerays tai puh. (03) 240 5110
• kyytiin kelpaavat risut ja oksat
• vähimmäishinta 30 euroa
(sisältää 15 min. työtä keräyspaikalla)
• keräys alkaa viikolla 19

Kasvuvoimaa
Koukkujärveltä
Vihermulta soveltuu viherrakentamiseen
sekä puutarhan perustamiseen.

VIHERMULTA
Henkilöauton peräkärrykuormallinen itse lapioituna

15 €
15 €

Suuret erät kuormataan lavalle
/m3

Kysy myös kotiinkuljetusta puh. 050 382 2912

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

www.pirkanmaan-jatehuolto.fi
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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!

Risukierros toukokuussa
Tampereella
Pirkanmaan Jätehuolto aloittaa jälleen risujen keräyksen Tampereella viikolla 19. Keräykseen kelpaavat puiden ja pensaiden risut ja
oksat. Puun rungot tulee pätkiä alle 3 metrin
pituisiksi. Puiden lehdet ja muu puutarhajäte
eivät kelpaa kyytiin.

Muista ilmoittautua huhtikuun
aikana
Kampanjalle avataan verkkosivut osoitteeseen www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/risunkerays huhtikuun alussa. Sivujen kautta voi
ilmoittautua keräykseen 30.4.2015 mennessä.
Ilmoittautua voi myös soittamalla Pirkanmaan
Jätehuollon asiakaspalveluun, puh. (03) 240
5110.

Keräyksen hinta
Keräyksen hinta muodostuu keräyspaikalla
käytetyn työajan mukaan. Vähimmäismaksu
on 30 euroa, joka sisältää 15 minuuttia työtä
keräyspaikalla.
Yli 15 minuutin menevältä työajalta peritään lisähintaa 25 euroa alkavalta 10 minuutilta. Työaika lasketaan auton tulosta auton lähtöön. Yli tunnin mittaiset urakat laskutetaan
Pirkanmaan Jätehuollon normaalin tuntitaksan
mukaan. Risunouto laskutetaan seuraavan jätemaksun yhteydessä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Mikäli risukasa ei ole valmiina sovittuna keräysajankohtana, turhasta käynnistä peritään
21,08 euron suuruinen maksu.
Jos asiakas on ilmoittautunut keräykseen,
mutta risukasa ei ole valmiina keräystyön alkaessa vaan myöhemmin, se voidaan hakea

erikseen repsikkanoudon hinnalla 223,20 €/
kuorma.

Risut portin pieleen
Risut tulee kerätä yhteen kasaan, näkyvälle
paikalle portin läheisyyteen. Risut haetaan kahmarilla varustetulla kuorma-autolla, jonka pitää päästä kasan viereen. Auto on isokokoinen
ja raskas, joten portin pitää olla tarpeeksi leveä
ja pihatien riittävän kantava. Nurmikolle ei voida ajaa, eikä risukasan ympärillä tai yläpuolella
saa olla esteitä (esim. puiden oksia tai sähköjohtoja), jotka haittaavat risujen nostamista.
Risukeräys alkaa keskiviikkona 6.5. jolloin
risujen on oltava valmiina. Risukasojen on voitava olla paikallaan keräysviikkojen (19 - 20)
ajan häiritsemättä muuta liikennettä. Tarkkaa
keräyspäivää ei voida ennalta ilmoittaa, koska
yksittäisten risukasojen koko vaihtelee suuresti.

Peräkärryllinen risuja maksutta
jätteenkäsittelykeskuksiin
Risuja voi tuoda peräkärryllisen maksutta jätteenkäsittelykeskuksiin ympäri vuoden.
Jätteenkäsittelykeskukset sijaitsevat Nokian
Koukkujärvellä ja Tampereen Tarastenjärvellä.
Risunoutoja tehdään myös muina ajankohtina erillisenä tilauspalveluna. Hinnat ja lisätiedot: www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/repsikka
Keväällä 2014 keräykseen osallistui runsaat
300 tamperelaista taloutta. Kerätyt risut haketetaan jätteenkäsittelykeskuksissa kompostin
seosaineeksi.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
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Pääsiäiseksi pääskysiä?
Ainakin siltä näyttää, että kevät tulla kohisee
muuttolintuineen ja silmuineen ennätysvauhdilla. Liekö sentään pääskyt tulleet, kun tätä
luette? Vaikka pääsiäinen osuu nyt huhtikuun
alkuun, päästäneen silloin pihoja rapsuttelemaan syksyn harvahampaisen haravan jättämistä lehdistä ja muusta talven tuomasta. Kaupunki aloitti hiekan poiston tätä kirjoittaessani
ja tuhinakansa kiittää.
Mitä teillä tehdään pääsiäisenä? Vastasin,
että mennään tällä kertaa Lappiin lumesta
nauttimaan. Yleensä sielläkin syödään mämmiä ja tutkitaan tarkkaan, onko kukko muninut
pääsiäisaamuna. Lammas saa määkiä rauhassa,
kun pistellään juhla-aterialla poroa parempiin
suihin. Pääsiäiseen päättyy paasto, mikä tekee
kyllä jatkossakin hyvää. Välttää yltäkylläisyyttä, näinä aikoina. Toisaalta pitäisi kuluttaa, ainakin kotimaista. Pyörät pyörivät ja vankkurit
kulkevat. Ai niin, muistakaahan äänestää.
Jos päätät kaunistaa kotiasi tai tehdä vähän
remonttia, lienee fiksua miettiä, löytyisivätkö
tarpeet läheltä? Mitä ei kotikaupungista tai
maakunnasta löydy, sitä ei tarvita. Kuinkahan
pitkälle tällä periaatteella pötkii? Tässä lehdessä esitellään maalämpöä, joka sekin tulee
suoraan oman talon alta, vähän sähköä apuna käyttäen ja koskihan sitäkin tuottaa. Joku
joskus kokeili öljytöntä elämää vuoden päivät
ja totesi, ettei se ollut helppoa. Öljyllä moni
lämmittää ja öljyä ihminenkin tarvitsee pysyäkseen käynnissä.
Keskusjärjestön talvitapahtumassa Ikurissa
oli ilahduttavan paljon osallistujia ja Latvian
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matkalle on lähdössä bussilastillinen omakotiasujia. Usea yhdistys on pyytänyt peittojakoa
Omakotiviestille eli toivoo lisää jäseniä innostuvan toiminnasta. Paistaako aurinko risutalkoiden keskelle? Yhdessä tekeminen synnyttää
suurimman ilon, näin kerrottiin vapaaehtoistyön koulutuksessa.
Yhdessä kokoonnumme pääsiäisaterialle,
kukin omiin pöytäkuntiimme ja iloitsemme
kevään saapumisesta taas kerran. Pääskyset
tuovat kesän sitten kun kerkiävät.
Pajunkissoja poimimassa
Raisa-Tiina Lahtinen
toimittaja
P.S. Omakotiviestin seuraava numero ilmestyy kesäkuun alkupuolella. Lähettäkää kuvia
ja juttuja yhdistyksen toiminnasta tai omakotialueeltanne. Lapset voivat piirtää kuvia kotitalosta! Kuvat jpg tai jpeg- muotoisina sähköpostilla omakotiviesti@tampereenomakoti.fi
tai paperisina postitse os. Hataanpäänkatu 15
C, 33900 Tampere. Aineistot 20.5. mennessä.

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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ÖLJY- JA KAASULÄMMITYS
S. HONKINIEMI

n

ÖLJY- JA KAASULÄMMITYSLAITTEET

n

ÖLJYSÄILIÖASENNUKSET

n

KATTILAHUONESANEERAUKSET

n

MYYNTI, ASENNUS
JA HUOLTO

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

