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Maanantaina TTY:llä käytiin paneelikes-
kustelu koskien pyöräilyn ongelmia ja tu-
levaisuudennäkymiä Tampereella. Ongel-
mien ratkaisuksi insinöörin näkökulmaa 
edustanut Timo Seimelä korosti infratekni-

siä suunnitteluratkaisuja ja väylien laatuun 
panostamista. Yhdyskuntalautakunnan pu-
heenjohtaja Juhana Suoniemi puolestaan 
pyrkisi vaikuttamaan ihmisten asenteisiin: 
pyöräily olisi saatava kaikkien kulkumuo-

doksi ja nähtävä luonnollisena osana liik-
kumista myös autoperheissä. Tutkija Kalle 
Vaismaa täsmensi tutkimustyön merkitystä 
päätöksenteon tukena ja Tampereen polku-
pyöräilijät ry:n puheenjohtaja Eero Ojanpe-

rä nosti esille tavallisten kansalaisten vaiku-
tusmahdollisuudet asioiden julkituomises-
sa, muun muassa edustamansa yhdistyksen 
välityksellä.
Lue lisää s. 5

Pyöräilystä paneelissa

TTY:llä kokoonnuttiin kuulemaan polkupyörä 

Lisätiedot www.kesko.fi/
Vastuullisuus
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Professori saapuu Hervantaan!
www.yitkoti.fi
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Vuoden 2011 aikana Tampereella tehtiin 71 lasten huos-
taanottoa. Määrä väheni vuodesta 2010, jolloin huostaan-
ottoja tehtiin 84. Huostaanotettuja on melko tasaisesti kai-
kista ikäryhmistä. Eniten huostaanottoja tehtiin ikäryh-
mässä 7-12-vuotiaat.

71

Tampereen katujen ja kevy-
en liikenteen väylien talven 
2011-2012 talvikunnossapi-
dosta voi antaa palautetta. 
Talvikunnossapitokysely jär-
jestetään vuosittain. Siihen 
voi vastata 30.4 saakka inter-
netissä osoitteessa www.tam-
pere.fi/liikennejakadut/katu-
jenkunnossapito/kysely.

Kaupunkilaisten arvioita-
vana on katujen, kevyen lii-
kenteen väylien ja jalkakäytä-
vien talvikunnossapidon taso 
ja väylien kunto. Palautetta 
pyydetään myös talvikunnos-

sapidon toimenpideajoista eli 
siitä, kuinka nopeasti väylät 
aurataan ja hiekoitetaan lu-
misilla ja liukkailla keleillä. 
Vastaajaa pyydetään aluksi 
valitsemaan kaupunginosa, 
jossa hän liikkuu eniten. Ky-
selyssä voi antaa myös vapaa-
muotoista palautetta.

Kyselyn tekee kaupun-
gin katujen kunnossapidos-
ta vastaava kaupunkiympä-
ristön kehittämisen tilaajayk-
sikkö. Tuloksia hyödynne-
tään talvikunnossapidon ke-
hittämisessä.

Anna palautetta katujen 
talvikunnossapidosta

Liikenteen turvallisuusviras-
to Trafi muistuttaa, että ren-
kaiden kunto on syytä tar-
kistaa vaihdon yhteydessä 
ja myös silloin, kun kesäau-
to otetaan käyttöön. Ren-
gaspaine saa poiketa auton 
tai renkaan valmistajan suo-
situksesta enintään 20 pro-
senttia. Väärät rengaspai-
neet heikentävät ajoneuvon 
ajo-ominaisuuksia ja lisäävät 
polttoaineen kulutusta. Suo-
situs on, että paineet tarkis-
tetaan kuukausittain - myös 
vararenkaan. Oikeat rengas-
paineet eri kuormituksille on 
merkitty auton ohjekirjaan 

ja merkinnät löytyvät mah-
dollisesti myös autosta. 

 Vesiliirron vaara on sitä 
suurempi, mitä pienempi on 
renkaan kulutuspinnan ura-
syvyys. Vesiliirron välttämi-
seksi renkaiden kulutuspin-
nan syvyyden on hyvä ol-
la vähintään 4-5 millimetriä. 
Lain mukaan kesärenkaiden 
kulutuspinnan pääurien sy-
vyyden on oltava vähintään 
1,6 millimetriä. Jos renkaissa 
on jäljellä vain minimin ver-
ran kulutuspintaa, niiden pi-
to on märällä kelillä jo huo-
mattavan heikko.

Tarkista renkaiden kunto 
vaihdon yhteydessä

Tampereen Hervannan val-
taväylän Nekalantien koh-
dalla ylittävän Kokin risteys-
sillan korjausurakka alkaa 
maanantaina 16. huhtikuu-
ta 2012 valmistelevilla töillä. 
Varsinaiset korjaustyöt sil-
lalla alkavat seuraavalla vii-
kolla. Työn alle otetaan ker-
ralla puolet sillasta ja ajo-
neuvoliikenne siirretään sil-
lan toiselle puolelle. Kevy-
elle liikenteelle rakennetaan 
erillinen ja tilapäinen ylikul-
kukäytävä. Työmaasta ai-
heutuu haittaa Sotilaanka-
dun ja Nekalantien liiken-

teelle sekä ajoittain Hervan-
nan valtaväylän liikenteelle. 
Ajoneuvoliikenteen suositel-
laan käyttävän vaihtoehtoi-
sia reittejä. 

Korjausurakassa uusitaan 
reunapalkit, kaiteet, päällys-
rakenteet, vesieristykset ja 
kuivatuslaiteet. Risteysillan 
alapuolisista välitukipilareis-
ta poistetaan kloridipitoinen 
betoni ja valetaan uusi tilalle 
sekä pinnoitetaan silta ala-
puolelta kokonaan. Sillan 
pääurakoitsijana on Skans-
ka Infra Oy. Työ valmistuu 
syyskuussa 2012.

Kokin risteyssillan 
korjaustyö alkaa

Kuvia ja kuvitelmia Mek-
sikosta -luento järjestetään 
Hervannan kirjastossa maa-
nantaina 23.4. kello 18. Es-
panjan kielen opettaja Hei-
di Rytkönen puhuu meksiko-
laisesta kulttuurista ja ruoka-
kulttuurista. Kimmo Vehmas 

kertoo espanjan kielen ai-
kuisopiskelun mahdollisuuk-
sista Tampereella. Kirjastossa 
on myös espanjalaisen kirjal-
lisuuden näyttely. Tapahtuma 
on maksuton ja avoin kaikil-
le. Tilaisuuden järjestää Suo-
men espanjan opettajat ry.

Espanjan juhlaa 
Hervannan kirjastossa Monimuotoinen luonto, hy-

vät palvelut, työpaikkoja ja 
yhteisöllistä toimintaa – vi-
siot Hervannan tulevaisuu-
desta pohjautuvat varsin lu-
jasti kaupunginosan histori-
aan ja nykypäivään. 

– Kun olemme keränneet 
kaakkoisen alueen asukkai-
den visioita tulevaisuudes-
ta, on yksi kysymys ollut-
kin, mitä tästä päivästä ha-
lutaan säilyvän tulevaisuu-
teen, kertoo vuorovaikutus-
suunnittelija Sirpa Koivu. 

Tulevaisuusvisioita on 
pohdittu Alue-Alvareissa ja 
ne liittyvät osana Tampe-
reen kaupungin strategian 
päivittämiseen. 

– Alvarit keräävät aineis-
toa, jota strategian tekijät 
voivat hyödyntää omassa 
työssään, Koivu kertoo. 

– Olemme pohtineet tule-
vaisuuskuvia sekä keinoja, 
joilla niihin voisi päästä. Al-
varikäsittelyjen lisäksi aja-
tuksia on kerätty alueen lap-
silta ja nuorilta. Pohdinnas-
sa on ollut vuosi 2030, jo-
hon mennessä maailma eh-
tii muuttua paljon. 

Tulevaisuusvisioissa liiku-
taan varsin yleisellä pohjal-
la. Esimerkiksi luonnonlä-
heisyyden säilyminen ja yh-
teisöllisyyden vahvistumi-
nen ovat monien toiveissa. 
Konkreettisia ajatuksia kei-
noista visioiden toteutumi-
seen ei ole juurikaan ollut 
esillä. 

– Strategian tekoon kuu-

luu olennaisena osana kun-
talaisten toiveiden kuulemi-
nen. Kun visiot on kirjattu 
kaupungin strategiaan, ne 
huomioidaan esimerkiksi 
talousarviota laadittaessa ja 
konkretisoituminen tapah-
tuu sitä kautta, Koivu tote-
aa. 

Eräs visioissa esiin nous-
sut asia on kolmannen sek-
torin rooli. Vapaaehtoistyön 
tukeminen ja esimerkiksi 
kylätalot tai muut yhteisen 
tekemisen ja toiminnan pai-
kat kuuluvat monien tule-

vaisuusvisioihin. 
– Kuntalaiset haluavat tu-

levaisuudessa myös vaikut-
taa päätöksentekoon, jo-
ka koskee heidän asuinalu-
ettaan. Uuden teknologian 
toivotaan mahdollistavan 
entistä paremman osallistu-
misen vuoteen 2030 men-
nessä. 

Kaakkois-Alvari kerää 
edelleen kaakkoisen Tam-
pereen asukkaiden visioi-
ta tulevaisuudesta. Omia 
ajatuksiaan voi lähettää 
vuorovaikutussuunnitte-

lija Sirpa Koivulle: sirpa.
koivu@tampere.fi. 

Kaakkois-Alvari on kau-
punginhallituksen nimittä-
mä, alueellisen kansalaisvai-
kuttamisen kanava. Tämän-
hetkinen Kaakkois-Alvari 
jatkaa työtään vuoden lop-
puun asti. Syksyllä valittava 
uusi kaupunginhallitus ni-
mittää uuden Alvarin toimi-
maan vuosille 2013–2014. 

Teksti: Kaisa Muhonen

Millainen on 
tulevaisuuden Hervanta?

Teknologia ja Hervanta liittyvät toisiinsa alueen ihmisten mielikuvissa. Myös tulevaisuusvisioissa 
on edelleen nähty Hervanta Tampereen teknologiakeskuksena.

Visioita Hervannan tule-
vaisuudesta on pohdittu 
ennenkin. Vuonna 2003 
julkaistussa tutkimukses-
sa emeritusprofessori Ol-
li Kultalahti esitteli näke-
myksiään Hervannasta ja 
sen kehittymisestä. 

– Totesin muun muassa, 
että tuolloin Hervannalla ei 
ollut sellaista toimivaa kes-
kusta, kuin tämän kokoi-
sella tytärkaupungilla tulisi 
olla, Kultalahti sanoo. 

– Viime vuosina on ta-
pahtunut paljon. Sen aikai-
set visiot ovat monilta osin 
toteutuneet, esimerkiksi 
Kauppakeskus Duo on ym-
päristöineen vahvistunut 
Tampereen tytärkaupun-
gin ytimenä. Yksityiskoh-
dista voi tietysti olla mon-
ta mieltä, mutta kokonai-
suutena kehitys on ollut oi-
kean suuntainen. 

Hervannan tulevaisuuden 
kehitysnäkymistä Kultalah-
ti nostaa esiin väkimäärän 

tuomat edut. 
– Hervannassa on mo-

nenlaisia yrityksiä ja mo-
nenlaista osaamista. Se on 
uusien ideoiden, innovaati-
oiden, ja niiden toteutusten 
merkittävä keskittymä. 

Osaamiselle on käyttöä 
ja kysyntää kaikkialla glo-
baalissa taloudessa. 

– On syytä muistaa, että 
ensisijaisia vientiartikkelei-
ta ovat osaamisen tuotteet, 
itse osaajia tarvitaan täällä-

kin. Nyt kilpaillaan työnte-
kijöistä, jotka pystyvät suo-
rittamaan samoja korkeaa 
osaamista vaativia työteh-
täviä missä maassa ja työ-
ympäristössä tahansa.

Hervannan väestöpoh-
ja muodostuu monenlaisis-
ta väestöryhmistä. Tulevai-
suudessa moninaisuuden 
hyödyntäminen nousee tär-
keään asemaan. 

– Monikulttuurisuus on 
globaalissa maailmassa 
vahvuustekijä ja Hervantaa 
voidaan hyvällä syyllä pitää 
tässä suhteessa edelläkävi-
jänä Suomessa, Kultalah-
ti toteaa. 

– Alueella on mahdolli-
suus tulla niin sanonut kol-
mannen kulttuurin vahvis-
tajaksi. Kolmas kulttuu-
ri on sitä, että ihminen on 
tottunut elämään vähintään 
kahdessa kulttuurissa ja 
näiden kokemusten avulla 
pystyy työskentelemään ja 
viihtymään erilaisissa ym-
päristöissä ja maissa. 

Monipuolisuudesta ja mo-
nilta osin hyvin toimivas-
ta rakenteesta huolimatta 
myönteinen kehitys ei ole 
itsestään selvyys, vaan hy-
vään suunnitteluun pitää 
Kultalahden mielestä kiin-
nittää huomiota. 

– Paikallisliikenne on 
myönteinen esimerkki ra-
kentavista visioista. Niitä 
tarvitaan muiltakin elämän-
alueilta. Hervanta on Tam-
pereen kokoisessa kaupun-
gissa suuri tytärkaupunki. 
Sen kehityssuunta on koko 
Tampereen kannalta tär-
keä.

Erityisesti Kultalahti toi-
voo kuultavaksi päättäjien 
visioita Hervannan kohta-
losta. 

– Olisi hyvä kuulla, min-
kälaisia kokonaisuuden 
huomioon ottavia visioita 
Hervannan kehittämises-
tä päättäjillä mahdollises-
ti on.

Teksti: Kaisa Muhonen

”Monikulttuurisuus on Hervannan vahvuus”

Paikallisliikenne 
on myönteinen 
esimerkki raken-
tavista visiois-
ta. Niitä tarvitaan 
muiltakin elä-
mänalueilta.”
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TTAAMMPPEERREEEENN HHYYVVIINNVVOOIINNTTII--
JJAA TTEERRVVEEYYSSTTAAPPAAHHTTUUMMAA
Hervannan Kauppakeskus Duossa

KE 25.4.2012 klo. 10-17
 Terveysluennot:

11.00-11.30 ja 15.00-15.30

Ajankohtaista ravitsemuksesta – puraistaanko ruisleipää vai tiristetäänkö pekonia?

11.30-12.00 ja 15.30-16.00

Liikunta on lääkettä / Tampereen kaupungin Liikuntapalvelut

12.00-12.30 ja 16.00-16.30

Terveempi Tampere – Ajankohtaisasiaa Tampereen terveyspalveluista

Apulaispormestari Irja Tulonen paikalla tapahtumassa klo. 12.00-12.30

Tapahtumassa mukana:
Omaiset Mielenterveystyön tukena Tampere ry, Pfizer Oy, Pirkanmaan Muistiyhdistys ry,

Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry, Potku-hanke, Senioripysäkki / Tampereen Kaupunkilähetys ry,
Tampereen Diabetesyhdistys ry, Tampereen Hengitysyhdistys ry, Tampereen Kuuloyhdistys ry,

Tampereen Seudun Selkäyhdistys ry sekä Tampereen kaupunki: Aikuisneuvolat, E-resepti -
piste, Suun terveydenhuolto, Kotihoito – Päihde- ja mielenterveysasiakkaat,

kuntademokratiayksikkö, Ravitsemusterapeutit, Lapsiasiamies ja Liikuntapalvelut

Tarjoukset voimassa 21.4. saakka tai niin kauan kuin tuotteita riittää tarjousaikana. Ei jälleenmyyjille.

10-18, LA 9-14

KEVÄTMARKKINAT
             KE-LA 18.-21.4.

590
Säästä 21%

590
Säästä 40%

-20%

Kaikki aikuisten 
ja lasten pitkähihaiset
TRIKOOPUSEROT ja
COLLEGEHUPPARIT

-20%
meidän normaalihinnoista

meidän normaalihinnoista

(3,56/l)

Aino Aalto
JUOMALASI

2 kpl/pkt 
22 cl, kirkas
norm. 7,50

Finish Powerball
KONETISKITABLETTI

90 kpl
norm. 9,90

VO5
SHAMPOOT tai
HOITOAINEET

250 ml, norm.1,89

AINA EDULLINEN

Löytötex

(3,56/l)

089
Säästä 52%

Kaikki
aikuisten ja lasten
ULKOILUTAKIT,

-PUVUT,
-HOUSUT

ja -HAALARIT

Paljon lisää

kevätmarkkinatarjouksia

myymälöissämme!

www.kotosalla.fi 
www.yhkodit.fi

Monipuolisia ja  
toimivia
pohjaratkaisuja

TK  31,0 m2

TK  32,5 m2

TK  35,0 m2

TK  35,5 m2

TK  38,5 m2

TK  41,5 m2

1H+TK  48,0 m2

1H+TK  48,5 m2

1H+TK  52,5 m2

2H+K  54,0 m2

2H+TK  56,5 m2

Arvioitu valmistuminen 
elokuussa 2012.

Hervannan 
Helmi
Tieteenkatu 20, 
33720 Tampere

Vuokra alk. 13,20 €/m2 + 
vesimaksuennakko  
15 €/hlö/kk, vakuus 1 kk.

YH Länsi Oy
Aleksis Kiven katu 26, 

33200 Tampere
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Huoletonta vuokra-asumista 
yli 55-vuotiaille  

palvelujen ja luonnon 
Hervannassa

Asuntovuokrauksemme palvelee  
numerossa 010 227 3018, ota yhteyttä.

TTNV:n juoksukoulu aloi�elijoille
Juoksukoulu on tarkoite�u sinulle, joka haluat löytää 
juoksemisen riemun, saavu�aa juoksemiseen tarvi�avan 
kuntotason ja saada �etoa oikeanlaisesta harjoi�elusta. 
Sopii sekä naisille, e�ä miehille.

Ryhmä kokoontuu kevään aikana maanantaisin 10 kertaa.
Vielä on mahdollisuus tulla mukaan!

Ohjaajana toimii personal trainer Pe�eri Avola.

Hinta:         Jäsenille 59 €
         (jos olet maksanut jäsenmaksun keväällä 2012)
         Ei jäsenille 79 €

Lisä�etoja: h�p://www.�nv.fi
         jumpat.�nv@gmail.com
         p. 044-777 0508 

Tampereen Työväen Naisvoimistelijat

TTNV KEVÄT 2012
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Päätoimittaja Sasu Karjalainen
PÄÄKIRJOITUS

20 
VUOTTA 
SITTEN

LINSSIN
TAKAA

Postitusosoite: PL 99, 33720 Tampere
Käyntiosoite: Insinöörinkatu 30, 2.krs.
Avoinna ma, ti 9.00-16.00, ke, to, pe 9-13
Puhelin: 010 665 115, fax (03)318 5505
Sähköposti:hs@hervannansanomat.fi
etunimi.sukunimi@hervannansanomat.fi
Julkaisija:  Kustannus Oy Aamulehti, 36. 
vuosikerta
Painopaikka:  Lehtisepät Oy, Pieksämäki
Ilmestymispäivä keskiviikko
Painosmäärä: 22 000 kpl
Jakelualue: Hervanta, Hallila, Hankkio, 
Finninmäki,Lukonmäki, Kaukajärvi, 
Annala, Haihara, Viiala, Turtola, Messukylä, 
Vuohenoja, Korkinmäki, Muotiala
Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy,
jakeluhuomautukset p. (03) 3140 4200
Toimitus: Päätoimittaja 
Sasu Karjalainen, p. 010 665 3797
Tuottaja Kaisa Muhonen, p. 050 408 6274 / 
010 665 3273
Ilmoitusmyynti ja asiakaspalvelu: 
Mediamyyjä Johanna Nordlund, p. 0400 
422 805 / 010 665 3268
Sivunvalmistus: Seema tmi Tuija 
Lautiainen p. 044 532 2300

Aineistoaikataulu: Ma klo 12 mennessä. 
Aineistot: hsilmo@hervannansanomat.fi
Yhdistykset: hsyhd@hervannansanomat.fi
Ilmoitushinnat: Hintoihin lisätään alv 22%
Etusivu:  4-väri 1,97
Takasivu: 4-väri 1,75
Tekstisivut: 4-väri 1,57
Arkistointi: Toimitus ei säilytä eikä 
palauta aineistoa, jota ei ole pyydetty 
palauttamaan.
Vastuu ilmoitusten virheistä: 
Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään 
julkaisemaan määrättyinä päivinä. Mikäli 
ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista 
toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai 
asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle 
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. 
Lehden vastuu ilmoituksen poisjäännistä 
tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä 
rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän 
palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä 
kahdeksan päivän kuluessa ilmoituksen jul-
kaisemisesta tai ilmoituksen tarkoitetusta 
julkaisupäivästä lukien.

Hervannan Sanomat

HYVÄT HERVANTALAISET

Tampereen kaupungin laskelmien mukaan Hervannan lap-
simäärä pienenee seuraavan viiden vuoden kuluessa niin 
paljon, ettei kaupunginosassa tarvita enää niin paljon kou-
luja kuin ennen. Karsimisuhan alla ovat ensin ala-asteen 
koulut. 

Hervannan Sanomat 15.4.1992

Tampereen kaupunkisuunnittelutoimikunnan mielestä 
Hervannan valtaväylä on rakennettava kauttaaltaan kak-
siajorataiseksi eli nelikaistaiseksi seuraavien viiden vuoden 
sisällä. Muista tiehankkeista tulivat esille Sääksjärvi–Her-
vanta-maantie, Itäinen ohitustie sekä Rautaharkon erita-
soliittymä, jotka ovat jo työn alla. 

Hervannan Sanomat 22.4.1992

Teknologiakeskittymä on noussut ja kasvanut Hervan-
taan suhteellisen lyhyessä ajassa. Kun Hermia perustet-
tiin vuonna 1986, alueella ei ollut, paljon nykyistä sel-
västi pienempää korkeakoulua lukuun ottamatta, mi-
tään. 

Nokia on ollut Hermian alueen keskeinen moottori ja 
kasvua on tullut pitkälti Nokian siivittämänä. Toimin-
nan keskittyminen yhden yrityksen ympärille on haaste 
ja riski. Nokian vastoinkäymiset ovat merkittäviä Tam-
pereen teknologia-alaa ajatellen.

Hermiaa ei sanan alkuperäisessä merkityksessä ole 
enää olemassa. Alueella ei ole yhtä yksittäistä toimijaa, 
joka pitäisi lankoja käsissään. Nimi Hermia näkyy ra-
kennusten, yksittäisten toimijoiden ja yritysten nimis-
sä, mutta ne eivät varsinaisesti muodosta yhtä yhtenäis-
tä kokonaisuutta.

Käynnissä oleva rakennemuutos voi tuoda aiempaa 
suurempia heilahteluja Tampereen työllisyyteen ja talo-
uteen. Toisaalta uudistumiskykyäkin on ja ala on laa-
jentunut horisontaalisesti. Yksistään Hermiassa on pa-
ri sataa yritystä.

Tampereen historia on suomalaisen rakennemuutok-
sen historiaa. Kaupungin teollisesta historiasta ei oi-
keastaan löydy vuosikymmentä, jolloin rajua rakenne-
muutosta ei olisi ollut käynnissä joko kasvun tai taantu-
man muodossa.

Muutos voi olla mahdollisuus. Historian opetukset 
ovat Tampereen kannalta sikäli lohdullisia, että kriiseis-
tä on aina noustu uutta keksimällä ja luomalla. Osaa-
minen ei ole kadonnut Hervannasta vielä minnekään ja 
yliopisto ankkuroi osaamista ja kansainvälisyyttä alu-
eelle.

Teknologia-ala myllerryksessä

Kriiseistä on ai-
na noustu uut-
ta keksimällä ja 
luomalla.”

Vuoreksen keskelle nousevan 
Klaava-liikekeskuksen harjannos-
tajaisia vietettiin 12.4. Keskuksen 
ensimmäinen osa valmistuu hei-
näkuussa avattaville asuntomes-
suille, jolloin keskuksessa toimii 
muun muassa lähikauppa.

Tampere lähtee mukaan 
kuntaliitosselvitykseen. 
Kaupunginvaltuusto päät-
ti asiasta 16.4. äänin 55–
12. Tampereen seudulle voi 
syntyä jopa kymmenen seu-
dun kuntaa yhdistävä Suur-
Tampere.

Valtuuston keskustelus-
sa nousi esille huoli lähide-
mokratian tulevaisuudesta. 
Matti Heinivaho (kok) eh-
dotti, että Tampereella voi-
taisiin miettiä kaupungin-
osavaltuustojen käynnistä-
mistä.

– Miten päätäntävalta ja 
lähidemokratia säilytettäi-
siin, kysyi Heinivaho. 

– Ongelma on, että lähi-
demokratia kapenee ja lähi-
palvelut karkaavat yhä kau-
emmaksi, uskoi Jari Heino-
nen (skp).

Perttu Pesä (vihr) hakisi 
mallia Lontoosta.

– Lontoossa on 25 wardia, 
joissa on alueellinen näke-
mys. Kuinka pienissä osis-
sa Tampere voisi olla, poh-
ti Pesä. 

Pauli Ruoholahti (sd) 
muistutti, että työssäkäyn-
ti tapahtuu kuntarajojen yli, 
joten miksei näin voisi olla 
myös palveluiden kohdalla. 
Ruoholahden mukaan ny-
kyiset kuntarajat ovat ajalta, 

jolloin liikuttiin hevosilla.

Liitosselvityksen marssijär-
jestys herätti keskustelua. 
Mikko Aaltosen (vas) mie-
lestä nyt mennään raken-
teiden ehdolla, kun palvelut 
pitäisi selvittää ensin. Aalto-
sen näkemys sai jonkin ver-
ran kannatusta.

– Ensin pitäisi selvittää 

valtion ja kuntien tehtä-
vän ja työnjako, esitti An-
na-Kaarina Rantaviita-Ti-
ainen (kesk). 

Ilkka Sasin (kok) mieles-
tä selvitysten järjestys ei ole 
ratkaisevin. Hän piti asiaa 
klassisena ”kumpi oli en-
sin muna vai kana” -asetel-
mana.

Heikki Luoto (ps) huo-

mautti, että Tilastokeskuk-
sen laskelmien mukaan 
kuntien tehokkuus on vä-
hentynyt vuodesta 2001, jol-
loin tilastointi aloitti. Luo-
to totesi myös, ettei ole yhtä 
optimaalista kuntakokoa.

Valtuusto äänesti kun-
taliitosselvitykseen lähte-
misestä. Sen vaihtoehtona 
nähdään muun muassa seu-
tuyhteistyön tiivistäminen ja 
jonkinlainen Metropoli-hal-
linto Tampereen seudulle.

Tällä hetkellä kuntarajat 
ylittävää yhteistyötä tehdään 
esimerkiksi erikoissairaan-
hoidossa ja toisen asteen 
opetuksessa. Kaavoitukses-
sa ja kaupunkisuunnittelus-
sa maankäyttöä ja liikennet-
tä suunnitellaan seudullises-
ti jonkin verran. Koko Pir-
kanmaan maankäyttöä oh-
jaa maakuntakaava.

Kunnille tuli mahdolli-
seksi laatia yhteisiä kunta-
rajat ylittäviä osayleiskaavo-
ja, kun uusi maankäyttö- ja 
rakennuslaki tuli voimaan 
vuonna 2000. Mahdollisuut-
ta on käytetty vähän. Tam-
pereella yhteinen osayleis-
kaava on laadittu Vuorek-
seen yhteistyössä Lempää-
län kunnan kanssa. 

Teksti: Sasu Karjalainen

Kuntaliitoksissa nähdään 
uhkia lähidemokratialle

Kuntaliitokset keskittävät päätöksentekoa suurempiin yksiköi-
hin. Tampereen kaupunginvaltuustossa pohdittiin maanantai-
na, voisiko lähidemokratiaa lisätä perustamalla kaupunginosa-
valtuustoja. Kuva: Torin arkisto

Viime lauantaina Hervannan kirkossa soi jo 
perinteeksi muodostunut Maailman lapset -
hyväntekeväisyyskonsertti, jonka järjestävät 
Tasku tukee ry ja Hervannan seurakunta. 
Konsertissa esiintyivät Mariam Men, Sergei 
Korelov, Tampereen kristillisen työväenyh-
distyksen puhallinorkesteri, Maria Bergman 
ja Hanna Nieminen. Konsertissa kannetul-
la kolehdilla ostetaan ruokaa Baltian köyhil-
le lapsiperheille. Vaikka Viro ja Latvia ovat 
EU-maita, monin paikoin elämä maaseudul-
la on erittäin köyhää ja puutteenalaista. 

– Yleisöä oli noin 100 henkeä ja tavoite 
täyttyi kolehdin osalta, kertoo Petri Klemo-
la Tasku tukee ry:stä. 

– Myös tavaralahjoituksia on tullut erittäin 
hyvin. Suuret kiitokset kaikille osallistuneil-
le. 

Tasku tukee järjestää kahdesti vuodessa 
avustusmatkan Viroon ja Latviaan. Viime 
vuonna liikkeellä oltiin kolme kertaa lahjoi-
tusten suuren määrän vuoksi. 

– Ihmisillä on halu auttaa, mikä on hie-
no asia. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että toi-
minta olisi laajenemassa, mutta joudumme 
miettimään, riittävätkö meidän resurssimme. 

Onneksi olemme saaneet tehtyä yhteistyötä 
muiden avustustahojen kanssa ja varmasti 
sitä jatketaan, Klemola kertoo. 

Vakituisia avustuskohteita ovat muun mu-
assa Paistun kylä Viron Viljandin maakun-
nassa sekä Vammaisten tukikeskus Latvian 
Smiltenessä. 

– Viime kerralla kävimme Smiltenessä 
myös lievästi kehitysvammaisten sisäoppi-
laitoksessa, josta on tulossa uusi kummikoh-
teemme, Klemola kertoo. 

Ruoka- ja tavara-avun lisäksi on tärkeää, 
että suomalaiset vierailevat kohteissa. 

– Tutustuminen ihmisiin siellä antaa itselle 
voimia jatkaa tätä työtä. Vastavuoroisuus on 
myös heille tärkeää.

Ruokarahaa Baltian lapsiperheille
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Siedätyshoito helpottaa al-
lergisen oireita, vähentää 
lääkkeiden tarvetta ja par-
haimmillaan johtaa oireet-
tomuuteen. Siedätyshoito 
vaati muutaman vuoden si-
toutumista, mutta lopputu-
los kohentaa allergisen elä-
mänlaatua huomattavasti. 

Siedätyshoitoa on käytet-
ty vuodesta 1911 lähtien, 
mutta välillä se on vaipunut 
unholaan. Kansallinen al-
lergiaohjelma, joka julkais-
tiin vuonna 2008, antaa uut-
ta potkua siedätykselle, kos-
ka ohjelman tavoitteena on 
lisätä väestön sietokykyä al-
lergeeneille.

– Tilastojen mukaan vuon-
na 2010 siedätyshoitoa sai 
noin kuusituhatta suoma-
laista, mutta paljon suurem-
malle määrälle olisi tarvetta, 

sanoo allergianeuvoja Anne 
Vuorenmaa Allergia- ja Ast-
maliitosta.

Siedätyshoitojen määrää 
jarruttaa muun muassa se, 
että moni allergikko ei tiedä 
siedätyshoidon mahdolli-
suuksista riittävästi. Toisaal-
ta vauhtia hidastavat terve-
ydenhoidon niukat voima-
varat. Siedätyshoidon aloi-
tus tapahtuu aina erikoissai-
raanhoidossa ja myös ylläpi-
tovaiheessa tarvitaan koulu-
tettua henkilökuntaa. 

Siedätyshoito kestää 3–5 
vuotta. Siitepölysiedätys pi-
tää aloittaa siitepölykauden 
ulkopuolella.

Siedätyshoito vaikuttaa eli-
mistön puolustusjärjestel-
män kautta ja vähentää re-
aktioita allergeeneja koh-

taan. Allergiaoireet helpot-
tuvat, lääkkeiden tarve vä-
henee ja osa allergisista pa-
ranee oireettomiksi.

– Hoitamaton allerginen 
nuha lisää astman puhkea-
misen riskiä. Siedätyshoi-
don on todettu vähentävän 
astmaan sairastumisen ris-
kiä lapsilla.

Rajoituksia on sen verran, 
että siedätyshoito ei sovel-
lu alle 5-vuotiaille, eikä ras-
kaana oleville. Myös jokin 
vakava sairaus, esimerkiksi 
tuore diabetes, estää siedä-
tyshoidon aloittamisen.

– Siitepölyallergian siedä-
tys kestää noin kolme vuot-
ta, joten hoitoon pitää olla 
motivoitunut. Esimerkiksi 
koivusiedätyksessä pistok-
silla täytyy käydä aloitusvai-
heessa kerran viikossa ja yl-

läpitovaiheessa noin kuu-
kauden välein, kertoo Vuo-
renmaa.

Teksti: Kirsi Hiekkala

Siedätyshoito vaikuttaa elimistön 
puolustusjärjestelmän kautta

Moni siitepölylle allerginen ei 
tiedä siedätyshoidon mahdol-
lisuuksista riittävästi. Kuva: Ka-
ri Rouhiainen

Vuoreksen Isokuusen asuin-
alueen yleissuunnitelma-
luonnos on nähtävillä 3.5. 
saakka. Isokuusen alue si-
jaitsee Vuoreksen pohjois-
osassa Särkijärven ja Vuo-
reskeskuksen välissä, alu-
een pääväylän Vuoreksen 
puistokadun molemmilla 
puolilla. Maastomuodoil-
taan vaihtelevalle, luonnon-
läheiselle alueelle suunni-
tellaan mittavaa puukerros-
talorakentamista. Vuorek-
sen Isokuuseen on tulossa 
mitoituksesta riippuen yh-
teensä noin 4 700 asukasta, 
joten alueelle syntyy uuden 
kaupunginosan alakeskus 
palveluineen. 

Yleissuunnitelman tarkoi-
tuksena on kehittää kau-

punkirakennemalli kaupun-
kikuvan ja ekotehokkuuden 
näkökulmista. Työ perustuu 
osayleiskaavaan, ja siinä on 
sovitettu pikkukaupungin 
ajatusta alueen luonnon-
oloihin. 

Isokuusen alue jakautuu 
luontevasti pikkukaupunki-
maiseen keskusta-alueeseen 
ja sitä ympäröiviin satelliit-
timaisiin kyliin. Rakennet-
tavien alueiden tehokkuus 
kasvaa reunoilta kohti kes-
kustaa Vuoreksen puistoka-
dun varressa. Alueen maas-
tonmuodot ja monipuoli-
nen luonnonympäristö an-
tavat hyvät lähtökohdat nä-
kymiltään monipuoliselle ja 
omaleimaiselle asuinympä-
ristölle.

Isokuusen alueen yleis-
suunnitelma nähtävillä

Tampereen kaupunki ottaa 
käyttöön palvelusetelin var-
haiskasvatuksessa. Ensim-
mäisenä palveluseteli tulee 
avoimen varhaiskasvatuk-
sen kerhoihin ja ostopal-
veluna hankittavaan päivä-
hoitoon. Avoimen varhais-
kasvatuksen kerhoissa pal-
veluseteli otetaan käyttöön 
syksyllä 2012. Ensi syksystä 
lähtien avoimen varhaiskas-
vatuksen kerhot ovat asiak-
kaille maksuttomia, joten 
kerhojen palveluseteli toi-
mii käytännössä maksuvä-
lineenä vain kaupungin ja 
kaupungin hyväksymien ul-

kopuolisten palveluntuot-
tajien välillä. Avoimen var-
haiskasvatuksen kerhoihin 
voi osallistua, jos lapsi ei ole 
kunnallisessa tai kaupungin 
muuten tukemassa päivä-
hoidossa.

Päivähoidossa palvelu-
seteli otetaan käyttöön os-
topalveluna hankittavassa 
päivähoidossa vuoden 2013 
aikana. Päivähoidon palve-
lusetelissä on omavastuulli-
nen osa, jonka perhe mak-
saa itse ja joka määräytyy 
perheen tulojen mukaan. 
Palveluntuottaja laskuttaa 
omavastuun asiakkaalta. 

Palveluseteli käyttöön 
varhaiskasvatuksessa

Tampereen teknillisen yli-
opiston liikenne- ja kulje-
tustekniikan opiskelijoiden 
ammattiainekerho Liitty-
mä järjesti viime maanantai-
na jo perinteeksi muodos-
tuneen keväisen keskuste-
lupaneelin ajankohtaisesta 
alaan liittyvästä aiheesta. 

– Siinä missä viime kevää-
nä keskusteltiin joukkolii-
kenteestä, oli tänä vuonna 
polkupyöräilyn vuoro, ker-
too Liittymän hallituksen 
jäsen Janne Tuominen. 

Nelihenkinen asiantunti-
japaneeli keskusteli Tampe-
reen seudun pyöräilyn ny-
kytilasta, haasteista ja tule-
vaisuudennäkymistä. 

– Panelisteiksi oli valit-
tu monipuolisesti pyöräilyn 
kanssa työssään tai vapaa-
ajallaan tekemisissä olevia 
tamperelaisia tahoja, Tuo-
minen kertoo.  

Keskustelua piti yllä Liit-
tymää edustava paneelin pu-
heenjohtaja, TTY:n opiske-
lija Janne Vartiainen ja asi-
antuntijoina paneelissa kes-
kustelivat Tampereen kau-
pungin pyöräilystä vastaava 
liikenneinsinööri Timo Se-
imelä, Tampereen Yhdys-
kuntalautakunnan varapu-
heenjohtaja Juhana Suo-
niemi, tutkija Kalle Vais-
maa TTY:ltä sekä Tampe-
reen polkupyöräilijät ry:n 
puheenjohtaja Eero Ojan-
perä.  

Tilaisuus oli kaikille kiin-
nostuneille avoin ja myös 
yleisölle annettiin mahdol-
lisuus osallistua vuoropuhe-
luun.

Paneeliosuuden ensimmäi-
nen puolisko keskittyi pyö-
räilyn nykytilaan ja ongel-
miin Tampereella ja toinen 
puolisko ongelmien ratkai-
suihin sekä pyöräilyn tu-
levaisuudennäkymiin. Pu-

heenvuoroissa oli esillä ste-
reotyyppi keskivertotampe-
relaisesta, jolle auto on yhä 
usein ykkösvaihtoehto lyhy-
ehköillä 1–5 kilometrin mat-
koilla. Esimerkkejä pyöräi-
lyn ideaalikaupungista haet-
tiin muun muassa Tanskas-
ta ja Hollannista, joissa kau-
punkikeskustojen kuninkai-
na viilettävät nimenomaan 
pyöräilijät, joita satunnaiset 
autoilijat kiltisti väistävät 
kohtaamistilanteissa. 

Yleisökysymyksenä tie-
dusteltiin muun muassa syi-
tä nykyiseen autoilijoita 
suosivaan infrastruktuuriin. 
Panelistit olivat yksimielisiä 
siitä, että aikanaan autoistu-
misen aikakaudella tehdys-

sä kaupunkisuunnittelussa 
pyöräilijät ja jalankulkijat 
on jätetty selvästi liian pie-
nelle huomiolle ja vasta vii-
me vuosina myös nämä liik-
kujaryhmät on nostettu tar-
peeksi merkittävään rooliin 
suunnittelutyötä tehtäessä. 

Eräs ongelma on periaate, 
jossa jalankulkijat ja pyöräi-
lijät mielletään usein yhdek-
si liikkujaryhmäksi ja siten 
yhteiselle väylälle sopiviksi. 
Pyörä tulisi kuitenkin nähdä 
omana kulkumuotonaan, 
joka kaupunkikeskustojen 
tapauksessa sopisi usein en-
nemminkin muun ajoneu-
voliikenteen kanssa samaan 
lokeroon. 

Hämeenkadun ja keskus-
tan pyöräilyolosuhteiden 
ongelmista keskusteltaes-
sa esille nousi kysymys siitä, 
kuinka keskustan liikkeen-
harjoittajat usein näkevät 
autoilun tai kadunvarsipy-
säköinnin kieltämisen tur-
miolliseksi liiketoiminnan 
kannalta. Kaikki panelis-
tit tyrmäsivät väitteen ja to-
tesivat keskieurooppalaisiin 
esimerkkikaupunkeihin se-
kä aiheesta tehtyihin tutki-
muksiin vedoten asian ole-
van mitä todennäköisimmin 
juuri päinvastainen: asia-
kaspotentiaali kasvaa käve-
ly- ja pyöräilyolosuhteiden 
parantuessa.

Polkupyörä sopii 
kaupunkikeskustaan

Keskustelupaneelin muodostivat Tampereen kaupungin pyöräilystä vastaava liikenneinsinööri Ti-
mo Seimelä, Tampereen Yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja Juhana Suoniemi, tutkija 
Kalle Vaismaa TTY:ltä sekä Tampereen polkupyöräilijät ry:n puheenjohtaja Eero Ojanperä.

Varmana kevään merkkinä 
voidaan pitää sitä, että pian 
on taas pieniä lapsia polku-
pyörineen liikenteessä, niin 
vanhempiensa kera kuin yk-
sikseenkin tai pienissä ryh-
missä. Toiset lapsista vasta 
opettelevat ajamaan polku-
pyörää, toiset ovat jo van-
hoja tekijöitä. Kevään en-
simmäisten polkupyöräret-
kien riemu kiinnittää kui-
tenkin liian usein pyöräili-
jän huomion muuhun kuin 
liikenneturvallisuuteen.

Aikuisten tehtävänä on 
ohjata ja opastaa lapsia lii-
kenteessä, neuvoa kuin-
ka voi pyöräillä turvallises-
ti, ja varoittaa lapsia vaaran-
paikoista. Lapsen pyörän 
kunto on hyvä tarkastaa ai-
na keväisin, ja varmistaa et-

tä varusteet ovat asianmu-
kaiset. Kypärän käytön tär-
keyttä ei voi koskaan liiak-
si korostaa – jokaisen aikui-
sen tulee näyttää hyvää esi-
merkkiä käyttämällä kypä-
rää pyöräillessään. Lisäksi 
aikuisten tulee kuljettaa itse 
polkupyöriä, autoja, moot-
toripyöriä, mopoja, mopo-
autoja ja skoottereita siten, 
ettei synny vaaratilanteita. 
Velvollisuus huomioida eri-
tyisesti lapset liikenteessä 
on kirjattu lakiin. 

Osoitteesta www.liiken-
neturva.fi löytyy selkokie-
linen esite ”Pyöräilijä lii-
kenteessä”, joka tutustuttaa 
helppotajuisesti ja kuvitusta 
hyväksi käyttäen polkupyö-
räilijän liikennesääntöihin.

Muista pienet 
pyöräilijät liikenteessä

Vihkimisaikoja on varat-
tu ensi kesäksi Tampereel-
la jo 268, mutta edelleen on 
varaa valita sekä kirkkojen 
että päivämäärien suhteen. 
Kesän suosituin vihkipäivä 
Tampereella näyttää olevan 
lauantai 7.7. ja toiseksi suo-
situin 28.7.  Heinäkuu on 
yleisestikin suosituin hää-
kuukausi. Tampereen yli-
voimaisesti suosituin hää-
kirkko on Finlaysonin kirk-
ko, jonne on jo nyt tehty 55 

varausta. Haluttuja hääkirk-
koja ovat myös Tuomio-
kirkko, Messukylän vanha 
ja uusi kirkko sekä Aleksan-
terin kirkko. 

Mikäli kirkkohäät haluaa 
järjestää mahdollisimman 
vähällä vaivalla, hääpari-
en kannattaa suunnata he-
latorstaina Finlaysonin kir-
kon Hääyöhön. Lisätieto-
ja osoitteesta www.tampe-
reenseurakunnat.fi/haayo.

Hääkirkkoja vapaana vielä 
suosituimpinakin päivinä
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Hervannan Kuurosokeiden 
Toimintakeskuksessa järjes-
tetään IT-koulutusta kuuro-
sokeille ja kuulonäkövam-
maisille tietokoneen käyt-
täjille. Vuoden aikana on 
kuusi koulutusviikkoa, joil-
le otetaan neljä tai viisi opis-
kelijaa kerrallaan. 

– Opiskelu on yhdessä ete-
nevää ryhmäopetusta, mut-
ta pienen ryhmän vuoksi jo-
kainen opiskelija saa viikon 
aikana myös yksilöllistä oh-
jausta, kertoo IT-kouluttaja 
Maarit Patrikainen. 

Koulutusviikoille osallis-
tujat valitaan niin, että mu-
kana on opiskelijoita, jotka 
etenevät samaan tahtiin ja 
tukevat toisiaan opiskelus-
saan.

– Ryhmämuotoisiin kou-
lutuksiin otetaan mielellään 
henkilöitä, joilla on jo jon-
kin verran kokemusta tie-
tokoneen ja apuvälineiden 
käytöstä. Osallistujilla pi-
tää olla toimiva kommuni-

kaatio niin, että he pysyvät 
mukana ryhmämuotoisessa 
opetuksessa. Koulutuksissa 
huomioidaan opiskelijoiden 
yksilölliset kommunikaatio-

tilanteet ja painotetaan apu-
välineitä. 

Viikkoja tarjotaan ta-
sapuolisesti niin puheella 
kommunikoiville kuin viit-

Yksityiskohtia Hervannasta

”Katto” (ylhäällä) ja ”Talvi” (oikealla). Kuvat:  Eetu Seppänen

”Talvi” (oikealla) ja ”Oksat” (ylhäällä). Kuvat: Merja Vähämaa

”Tolppa” (vasemmalla) ja ”Muusa” (ylhäällä). Kuvat: Kauko Lahti. 

Peräkonttikirppis kokosi tu-
hansia vanhan tavaran ystä-
viä Keskustorille sunnuntai-
na 15.4. Myyjät olivat tyyty-
väisiä vilkkaaseen kaupan-
käyntiin ja järjestelyt sai-
vat yleisöltä myönteistä pa-
lautetta. Tyytyväisyyteen 
on syytä myös RuokaNys-
sen asiakkailla. Kirppiksen 
myyntipaikkamaksut, sekä 
kahvio- ja makkaramyyn-

tien tuotot, menevät lyhen-
tämättöminä tamperelaisten 
ruoka-avun varassa olevien 
ihmisten auttamiseen. Tä-
mänkertaisilla tuotoilla saa-
daan heille noin kahden vii-
kon ruuat. Kiitos kymme-
nille vapaaehtoisille, jotka 
mahdollistivat tämän lah-
joittamalla oman aikansa ja 
työpanoksensa!

Peräkonttikirppiksellä 
kahden viikon ruoat

Ympäristötietokeskus Mo-
reeniassa vietetään kevään 
suosittua kompostointipäi-
vää maanantaina 23. huhti-
kuuta kello 13–18. Tapah-
tumassa saa tietoa ja neu-
voja muun muassa toimivan 
kompostin rakentamises-
ta ja sen onnistuneesta hoi-
dosta. Kävijöiden kysymyk-
siin on vastaamassa asian-
tuntija Heidi Ovaska Pirkan-
maan Martoista. Lisäksi ta-
satunnein pidetään tietois-

kuja kompostoinnista ja au-
makompostin teosta. Kom-
postointi on luonnonmukai-
nen tapa palauttaa maatuva 
jäte takaisin luonnon kier-
tokulkuun. Kompostoimalla 
saadaan kodin ja puutarhan 
eloperäisestä jätteestä arvo-
kasta maanparannusainetta.

Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy. Kompostointipäivä 
järjestetään yhteistyössä Pir-
kanmaan Jätehuolto Oy:n 
kanssa.

Kompostointipäivä 
Moreeniassa

Tampereella on jalostettu 
pirkanmaalaista lähimaitoa 
jo 50 vuotta. Juhlavuoden 
kunniaksi Valion Tampe-
reen meijeri ja Osuuskunta 
Länsi-Maito järjestävät ylei-
sölle avoimet ovet 21.4. kel-
lo 12–15 osoitteessa Vihio-
jantie 3. Koko perheen ta-
pahtumassa on nähtävillä 
aidot pikkuvasikat, video-
esityksiä maidon matkasta 
maatilalta kauppaan, tuote-
maistiaisia, kahvitarjoilu se-
kä paljon muuta. 

Heinäkuun ensimmäinen 
päivä vuonna 1962 Neka-
lassa vihittiin käyttöön sil-
loisen Osuuskunta Maito-
Pirkan ”suurmeijeri”, joka 
oli valmistuessaan Suomen 
neljänneksi suurin.  Vuosi-
tuhannen vaihtuessa Tam-
pereen meijeristä tuli yk-
si Valio Oy:n tuotantolai-
toksista, jonka tiloissa toi-
mii myös Maito-Pirkan jäl-
keläinen ja Valion omista-
ja Osuuskunta Länsi-Maito. 
Maidonjalostuksen rakenne 

on Suomessa nyt tyystin toi-
senlainen kuin 50 vuotta sit-
ten. Ilman rakenteen ja tuo-
tannon tehostamista suo-
malainen maidonjalostus ei 
olisi selvinnyt EU-jäsenyy-
den myötä alkaneessa kan-
sainvälisessä kilpailussa. 
Tampereen meijeri on muu-
toksesta hyvä esimerkki: 
vuonna 1962 meijeri jalosti 
58 miljoonaa litraa maitoa, 
joka toimitettiin noin 5000 
maitotilalta. Vuonna 2011 
Tampereen meijeri jalosti 75 
miljoonaa litraa maitoa, jo-
ka tuli vajaalta 500 tilalta.

– Vuonna 2011 lopetta-
neita tiloja oli Pirkanmaal-
la vähemmän kuin Suomes-
sa keskimäärin. Länsi-Mai-
don neuvonta tukee toimin-
taansa kehittäviä maitotilo-
ja. Tällä toiminnalla turva-
taan myös tulevaisuudes-
sa pirkanmaalainen maito, 
kertoo Osuuskunta Länsi-
Maidon toimitusjohtaja Ka-
ri Aakula.

Nekalassa on jalostettu 
maitoa jo 50 vuotta

Ilmatieteen laitoksen mu-
kaan keväinen katupöly 
saattaa huonontaa merkit-
tävästi ilmanlaatua tulevina 
päivänä erityisesti eteläises-
sä Suomessa. Katupölykau-
si on nyt jatkunut jo kuu-
kauden verran. Viime vuosi-
na vuoden pahimmat kevät-
pölypäivät on mitattu maa-
lis-huhtikuun vaihteessa. 

– Tänä vuonna sateinen 
sää ja runsaiden lumivalli-
en sulamisvedet ovat pitä-
neet pahimmat pölyt kuris-
sa. Tienpintojen kuivuessa 
ilmanlaatu saattaa katupö-
lyn takia heikentyä kaupun-
kialueilla, toteaa meteorolo-
gi Minna Rantamäki Ilma-

tieteen laitoksesta.    
Katupölyä nousee ilmaan 

maan kuivuessa, jolloin tal-
ven aikana liukkauden vä-
hentämiseksi levitetty ja lii-
kenteen hienontama hiekka 
ja päällysteestä kulunut mi-
neraaliaines nousee ilmaan 
liikenteen että tuulen vaiku-
tuksesta. Pahin tilanne on 
tyypillisesti ruuhka-aikoi-
na vilkkaasti liikennöidyillä 
katu- ja tieosuuksilla.

Toinen jokakeväinen vit-
saus on pienhiukkasten 
kaukokulkeumat eteläisim-
män Euroopan kulotus- ja 
maastopaloista. Ne ovat 
toistaiseksi pysyneet laimei-
na.

Kevätpölykausi jatkuu 
Etelä-Suomessa
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Yksityiskohtia Hervannasta

”Tolppa” (vasemmalla) ja ”Muusa” (ylhäällä). Kuvat: Kauko Lahti. 

tomakielisillekin. Opiske-
lijoita tulee koko Suomen 
alueelta. Jo muutaman vuo-
den ajan ohjelmaan on kuu-
lunut suosittu Kerro se ku-
vin -koulutusviikko.

– Aiempina vuosina olem-
me tehneet kuvausret-
ken keskustaan, mutta tä-
nä vuonna teimme sen Her-
vantaan, Patrikainen ker-
too. 

– Viikon aiheena oli Yk-
sityiskohta kaupungissa ja 
parhaista töistä järjestimme 
näyttelyn viikon päätteeksi 
täällä meillä Toimintakes-
kuksella. 

Koulutuksen järjestää 
Suomen Kuurosokeat ry:n 
Tieto- ja viestintäteknologi-
an tukipalveluiden IT-kou-
lutusryhmä.

”Seinällä” (vasemmalla), ”Sola” (ylhäällä) ja ”Sinivioletti” (alhaal-
la). Kuvat: Marja-Leena Karjalainen. 

Hervannan Sanomat on 
uudistanut verkkosivun-
sa osoitteessa www.hervan-
nansanomat.fi. Sivut uudis-
tettiin samassa yhteydes-
sä, kun avattiin Hervannan 
paikallisportaali Hervanta.
fi. Molempien verkkosivu-
jen toteutuksesta on vastan-
nut tamperelainen Lejoplan 
Oy.

Verkkosivuilta löytyvät 
vastaavat osastot kuin Her-
vannan Sanomien paperi-
lehdestä. Osastoja ovat uu-
tiset, kolumnit, vapaalla se-
kä lukijalta-sivu. Etusivulta 
on linkkejä osastoille.

Verkkosivujen kautta on 
mahdollista jättää palautet-
ta ja juttuvinkkejä toimituk-
selle. Palaute-osion kaut-
ta jätetään myös tiedot Syn-
tyneet-palstalle. Sivuilta on 
mahdollista ladata paperi-
lehti näköislehti-tiedostona. 
Uutena toimintona on ha-
kutoiminto sivuilla olevaan 
aineistoon.

Hervannan Sanomien ko-

lumneja ovat nykyään Val-
taväylällä-liikennepalsta, 
jota kirjoittaa Kaukajärvel-
lä työskentelevä liikenne-
opettaja ja moottoripyörä-
kouluttaja Jarmo Jokilampi, 
teekkareiden palsta Tupsu-
lakin alta, Maahanmuutta-
jalta-palsta, jolle kirjoittaa 
hallilalainen Aziz Sheikha-
ni, sekä vaihtuvien kirjoitta-
jien Vieraskynä-palsta.

Hervanta.fi sivustoa toteu-
tetaan yhteystyössä Hervan-
nan Tiedotusyhdistys ry:n ja 
Hervannan Sanomien kans-
sa. Kevään aikana sivuille 
lisätään muun muassa juu-
ri ilmestyneeseen Hervan-
taoppaaseen kerättyjä tieto-
ja. Sivustolle kerätään jat-
kuvasti lisää tietoa Hervan-
nassa tapahtuvasta toimin-
nasta. Paikallisilta toimijoil-
ta toivotaan aktiivisuutta, 
jotta kaikki tiedot saadaan 
kerättyä. Tarkemmat tiedot 
sivuista löytyvät osoitteesta 
www.hervanta.fi.

Hervannan Sanomat 
uudistui verkossa

Tampereen kaupunki ha-
kee hallitusohjelmaan sisäl-
tyvään kuntakokeiluun, jol-
la pyritään löytämään rat-
kaisuja pitkittyneeseen työt-
tömyyteen. Syksyllä alkava 
kokeilu tarjoaa kunnille ny-
kyistä paremmat mahdolli-
suudet vaikuttaa siihen, mil-
lä tavoin pitkään työttömä-
nä olleiden palvelut järjes-
tetään. Tampereen laaja ra-
kenne- ja pitkäaikaistyöttö-
myys on selkeä peruste ha-
keutua mukaan kokeiluun.

Kokeilun ovat yhdes-
sä valmistelleet työ- ja elin-
keinoministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö sekä Suo-
men Kuntaliitto. Tampe-
reella kokeiluun on kutsut-
tu julkisten toimijoiden li-
säksi laaja joukko yksityi-
sen ja kolmannen sektorin 
toimijoita. Myös kaupunki-
seudun kunnat osallistuvat 
kokeilun teemakohtaiseen 
kehittämistyöhön. 

Kokeilun ensisijaisena 
kohderyhmänä ovat yli 500 

päivää työttömyysetuutta 
saaneet pitkäaikaistyöttö-
mät sekä ne, jotka tarvitse-
vat julkisten työvoimapalve-
lujen lisäksi kuntien tuotta-
mia työllistymisedellytyksiä 
parantavia palveluja. Erityi-
senä kohderyhmänä ovat 
25-29-vuotiaat ammatillisen 
koulutuksen saaneet nuoret, 
joiden työttömyys on pitkit-
tynyt ja koulutuksen jälkei-
nen työelämäkokemus on 
puutteellinen. Nuoret ovat 
kokeiluhankkeen erityis-
kohderyhmänä, koska ni-
menomaan tältä ikäluokalta 
puuttuu palveluita, jotka tu-
kisivat heidän siirtymistään 
työelämään. 

Tampereen kuntakokeilu-
esityksen tavoitteet on tar-
koitus saavuttaa kehittämäl-
lä asiakasohjausta, palvelu-
tarjontaa sekä välityömark-
kinoita. Keskeisellä sijal-
la on palvelujen asiakasläh-
töisyyden ja vaikuttavuuden 
parantaminen. 

Kuntakokeilulla ratkaisuja 
pitkäaikaistyöttömyyteen

Poliisi valvoo tehostetusti 
ajonopeuksia sekä suojatie-
säännösten noudattamista 
koko maassa 16 - 22. huh-
tikuuta. 

– Suomessa poliisi halu-
aa kiinnittää erityistä huo-
miota jalankulkijoiden tur-
vallisuuteen suojatiellä, ker-
too poliisitarkastaja Heik-
ki Ihalainen Poliisihallituk-
sesta. 

Useisiin muihin maihin 
esimerkiksi Ruotsiin ja Vi-
roon verrattuna autoilijat 
eivät Suomessa kunnioita 
suojatiesäännöksiä.

– Laissa on selkeästi kir-
joitettuna, että suojatietä lä-
hestyvän ajoneuvon kuljet-
tajan on ajettava sellaisel-
la nopeudella, että hän voi 

tarvittaessa pysäyttää en-
nen suojatietä. Kuljettajan 
on annettava esteetön kul-
ku jalankulkijalle, joka on 
suojatiellä tai astumassa sil-
le, Ihalainen sanoo.

Ihalaisen mukaan lain 
noudattamatta jättäminen 
johtuu usein nopeusrajoi-
tuksen noudattamatta jättä-
misestä tai liian suuresta ti-
lannenopeudesta.

– Nyt on aika kunnioittaa 
ihmistä, myös suojatiellä. 

Valvonta on osa poliisin 
valtakunnallista 2012 -val-
vontasuunnitelmaa sekä no-
peusvalvonnan osalta kan-
sainväliseen liikennepolii-
sijärjestön TISPOLin suun-
nittelemaa valvontaoperaa-
tiota.

Poliisi valvoo 
tehostetusti ajonopeuksia

– Kuurosokeiden Toimintakeskus Tampereella on toi-
nen Suomen Kuurosokeat ry:n Kuntoutumis- ja asumis-
palveluiden kahdesta yksiköstä.  

– Toimintakeskus tuottaa vaikeavammaisten henkilöi-
den asumispalvelua, yksilö- ja ryhmämuotoista kuntou-
tusta, IT- tuki  ja -koulutuspalveluja sekä harrastus- ja 
opintopiiritoimintaa. 

– Toimintakeskus vihittiin virallisesti käyttöön kesä-
kuussa 1984, silloiselta nimeltään Kuurosokeiden Pal-
velutalo.

FAKTA
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VAPAALLA

Lehden jakelualueella toimivat rekisteröityneet yhdistykset ja seurat voivat ilmoittaa Yhdistyk-
set-palstalla toiminnastaan ilmaiseksi. Aineisto keskiviikon lehteen on toimitettava sähköpostiin 
hsyhd@hervannansanomat.fi tai kirjallisena toimitukseen viimeistään maanantaisin kello 12 mennessä. 
Vuosikokousilmoitukset julkaistaan maksullisina luokitelluissa ilmoituksissa. 

YHDISTYKSET

Pelipuiston seurakuntako-
dilla, osoitteessa Teekka-
rinkatu 17, vietetään Jaka-
misen päivää torstaina 26. 
huhtikuuta kello 16–18. Ja-
kamisen päivä on hyvän 
mielen tapahtuma, joka jär-
jestettiin ensi kertaa viime 
syksyllä, ja tapahtumassa 
kävi silloin lähes 500 osal-
listujaa. Kello 16–18 välise-
nä aikana jaossa hernekeit-
toa, ja osallistujilla on mah-
dollisuus poimia mukaansa 
vaatteita käytettyjen vaattei-
den valikoimasta. 

Tarjolla on myös hieron-
taa, rukouspalvelua ja ve-
renpaineen mittausta tar-
peen mukaan. Lapsille on 
oma toimintapisteensä ja 
tarvitseville on jaossa EU-
ruokapaketteja. Paikalla saa 

myös infoa Jakamisen Paik-
ka ry:n sekä seurakunnan 
toiminnasta Pelipuiston seu-
rakuntakodissa. Hyväkun-
toisia, puhtaita vaatteita voi 
tuoda tapahtumassa eteen-
päin annettavaksi 26.4. aa-
mupäivällä kello 9–12. 

Pelipuiston seurakunta-
koti on tilojen suhteen pes-
syt kasvojaan, ja pyrkii vah-
vistamaan paikkaansa Her-
vannan seurakunnan eteläi-
senä toimintapisteenä, jossa 
maahanmuuttajatyön lisäk-
si on toimintaa tarjolla kai-
kenikäisille perushervan-
talaisille. Uutta on kahvila, 
joka on auki päivittäin. Ta-
pahtuman järjestävät yhdes-
sä Hervannan seurakunta, 
Jakamisen paikka ry ja Ad-
ra Finland.

Pelipuistossa 
valmistaudutaan 
Jakamisen päivään

Hervannassa toimiva itämai-
sen tanssin yhdistys Mihri-
mah ry järjestää harrastajien 
tanssinäytöksen lauantaina 
21.4. Hervannan Cinolas-
sa kello 17. Lavalle nousee 
yli sata eri ikäistä kauniisti 
pukeutunutta tanssijatarta. 

Eksoottisia rytmejä sisältä-
vät esitykset koostuvat itä-
maisen tanssin eri tyyleistä 
ja fuusiotansseista.

Näytöksen yhteydessä on 
myös tanssitarvikebasaari ja 
kahvio.

Itämaista tanssia 
Cinolassa

Mihrimahin tanssijat esittelevät taitojaan lauantaina Cinolassa

Maanantaina avautui Her-
vannan kirkon rippikou-
lusalissa Elsa Oksasen tai-
denäyttely Muistoja, mai-
semia, mielikuvia. Näyttely 
koostuu taulujen lisäksi ru-
nonpätkistä, joiden mukana 
pääsee sukeltamaan taiteili-
jan muistoihin. 

– Esillä olevat työt ovat 
viimeisimmän kymmenen 
vuoden ajalta, Oksanen ker-
too. 

Valtaosa maalauksista on 
luontoaiheisia ja esillä on 
hervantalaisille varsin tut-
tuja järvimaisemia. Mukaan 
on päässyt myös Teiskon, 
Nekalan ja Arboretumin 
näkymiä sekä kaukaisem-
pia maisemia, muun muassa 
niiltä ajoilta, kun Oksanen 
oli Savukoskella opettajana. 
Niin kuvissa kuin teksteissä 
esiin nousevia teemoja ovat 
rauha ja luonnonläheisyys. 

Oksanen kertoo maalaa-
vansa maisemia pääosin 
muistin varassa. 

– Joskus käytän valokuvia 
apuna, mutta etenkin sellai-
set paikat, joissa olen käy-
nyt usein, ovat tallentuneet 
mieleen selkeinä kuvina. 
Lähden yleensä aikaisin aa-
musta liikkeelle nauttimaan 
luonnosta. 

Edellisen kerran Oksasen 
tauluja oli esillä Hervannan 
kirkossa näyttelyssä vuonna 
2010. Viime keväänä hänen 
töihinsä pääsi tutustumaan 
Nekalan kirjastossa. Her-
vantalaisille Oksanen lienee 
tuttu myös Hervannan kirk-
koa esittelevästä triptyykis-
tä, joka on nähtävillä kirkon 

aulassa. 
Sodankylässä syntynyt 

taiteilija on asunut Hervan-
nassa vuodesta 2001. 

– Hervanta on minulle hy-
vin tärkeä paikka. Tyttäre-
ni muutti tänne ensin, ja jos 
minulla oli joitain ennakko-
luuloja Hervantaa kohtaan, 
niin ne karisivat kyllä no-
peasti. Viimeistään silloin, 
kun tutustuin ympäröivään 

maastoon! Muutin itsekin 
Hervantaan eikä paikka ole 
tuottanut minulle pettymys-
tä. 

Oksanen kiittelee myös 
Hervannan seurakuntaa, jo-
hon oli helppo tulla kuin 
kotiin. 

Muistoja, maisemia ja 
mielikuvia -näyttelyyn voi 
tutustua 29.4. asti Hervan-
nan kirkon rippikoulusalis-

sa. Näyttely on avoinna jo-
ka päivä kello 10–16 ja tors-
taisin kello 20 saakka. Ok-
sanen itse on paikalla kello 
12–14 sekä torstaisin myös 
kello 17–19. 

Teksti ja kuva: 
Kaisa Muhonen

Muistoja ja maisemia 
tekstein ja kuvin

Elsa Oksasen näyttelyn taulut ja runot ovat esillä Hervannan kirkon rippikoulusalissa 29. huhti-
kuuta saakka.

AA: Alkoholiongelma? AA voi auttaa si-
nuakin eikä maksa mitään. Hervannan 
AA-ryhmä, Elementinpolku 13:n kerho-
huone. Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 
19 ja perjantaisin klo 18. 
Hervannan Eläkkeensaajat ry: To klo 
10 sauvakävelyryhmä Vapaa-aikatalon 
edestä. Atk-opetus ma klo 9 - 11. Kunto-
sali klo 11 Vapaa-aikatalo. Keskiviikkona 
25.4. klo 10 - 12 ”Sukkatanssit” ( = tans-
sitaan sukkasillaan) Vapaa-aikatalon pik-
ku balettisalissa; 60 -luvun musiikkia. 
Tervetuloa pistämään ”jalalla koreasti”! 
Hervannan Karjala-seura: Hengelli-
nen piiri ke 18.4. klo 18 Vilppulanpolul-
la. Käsityökerho tekee tilkkupeittoa ”iso-

äidinneliöistä” ti 24.4. klo 17 Pelipuistos-
sa. Kunnon Kulkuniekat kävelee ma, ke 
ja pe. Lähtö klo 10 vaparilta. Tied. puh. 
040 833 9002.
Jakamisen Paikka ry: Pelipuiston srk-
koti, Teekkarinkatu 17. Avoinna ma-pe 
klo 9 - 15. Atk-neuvontaa ma-pe klo 10-
15. Hengitysvoimistelu ma ja to klo 12. 
Kävelylenkki to klo 12.30. Pöytätennis /
sulkapallo ti ja to klo 14 - 15. Yhteisöl-
liset kahvit ja tietovisa pe klo 13. Ter-
vetuloa! 
Mihrimah ry järjestää Hervannan Cino-
lassa lauantaina 21.4. klo 17 itämaisen 
tanssin harrastajanäytöksen. Lisätiedot 
p. 040 839 1030, www.mihrimah.fi

MLL Annala: www.mll.fi/annala. Per-
hekahvila Tuulenpesä tiistaisin klo 9.30-
11.30 Annalan koulun nuorisotiloissa 
(koulun takaosassa). Tervetuloa mukaan! 
MLL Hervanta: Perhekahvila Puurokor-
va ke 9-11.30 (Ruovedenk.7), Maitoparta 
ma 17-19.30, to 9-12 (Insinöörink.68B, 
käynti takaterassin oven kautta). Ter-
vetuloa! www.mll.fi/hervanta, mll.
hervanta@gmail.com.
Päiväkeskus Witonen: Avoinna ma-to 
klo 7.30-14, pe 7.30-13. Aamupuuro klo 
07.30-10.00 (maksuton). Ruokailu klo 
11.30 (maksullinen). Leivänjako arkisin 
klo 12.30. Pullakirkko joka kuukauden 
ensimmäinen lauantai klo 10. Koppis 

(oma-apuryhmä): kokous maanantai-
sin klo 13 (myös uusille jäsenille). Toi-
minta-keskiviikko klo 13 (bingo, tieto-
kilpailu, karaoke). Tervetuloa!
Tampereen Hervantalaiset ry: Toi-
mistomme on vapaa-aikakeskukses-
sa ma & to klo 13-17, ti 14-18, ke & 
pe 11-15, huone 214. Toimiston puh. 
040 722 1125. Kuvataidekerho huone 
215, ti 17-21 ja to 17.30-20.00. Tuu-
lantei harjoittelee ma klo 17.30 (opis-
kelijankatu 21-23, kerhotila). Kevään 
kuntosalimaksun voi maksaa toimis-
tolle tai pankkiin (Sampo FI77 8330 
1710 2245 46)
Venlantupa: Pe 20.4. klo 10 Bin-
go, klo 11.30 Iloa musiikista, Marjat-
ta Aarne. Ti 24.4. klo 9 Tuolijumppa, 
klo10.30 Musiikki elämän voimavara-
na, Juha Salmela. Jalkahoitaja seuraa-
van kerran 2.5. Varaa aika numeros-
tamme 040 806 2417.
Yst ry/verkon vapaaehtoistoimin-
ta: Maksutonta vapaaehtoisapua ja 
vertaistoimintaa turvallisesti Her-
vannassa. Puhelinpäivystys arkipäi-
visin klo 10–12. p. 3170 826. Ruove-
denkatu 20.

Teekkarinkatu 17 Tampere, puh 03-3185855
Avoinna ma-to 14-02, pe 14-03, la 11-03, su 11-02

www.ravintolapeytonplace.fi

Karaoke tai live musaa viikonloppuisin. 
TULE PELAAMAAN BILJARDIA

opiskelijat (opiskelijakortilla) 5,90€/h, muut 7,20€/h
5 PELIPÖYTÄÄ KÄYTETTÄVISSÄ!!
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Hervanta kehittyy vauhdikkaasti erityisesti 
pohjoisten sisääntuloreittien alueella. Val-
taväylän, Orivedenkadun, Hepolammin-
kadun ja Tietoraitin rajaamalle alueelle on 
valmistumassa uusiksi maamerkeiksi kaksi 
16- kerroksista tornitaloa sekä kerrostalo-
koteja yli kahdelletuhannelle asukkaalle. 

Hervannan lukio aloittaa toimintan-
sa uusissa tiloissa Ammattiopiston kam-
puksella vuonna 2013. Etelässä Vuorek-
sen asuinalue valmistautuu tulevan kesän 
asuntomessuihin ja asukkaiden muuttoon 
uusiin koteihinsa. 

Kaikki tämä merkitsee Hervannan lii-
kennemäärien huimaa kasvua lähitulevai-
suudessa. Jo nyt tukkoiset Turtolankadun 
ja Hepolamminkadun risteys sekä Her-
vannan valtaväylän ja Hermiankadun ris-
teys käyvät yhä ahtaammiksi. Alueella si-
jaitsevien tuhansien työ- ja opiskelupaik-
kojen sekä rakennustyömaiden ja Kiito-
linjan rahtiterminaalin raskaan liikenteen 
synnyttämät aamu- ja iltapäiväruuhkat pa-
henevat. 

Alueen liikennemäärien kasvuun on va-
rauduttu Tampereen yhdyskuntalautakun-
nassa 13.12.2011 käsitellyssä Itä-Hervan-
nan liikennesuunnitelmassa. Siinä esite-
tään muun muassa valo-ohjauksen raken-
tamista Hepolamminkadun ja Turtolanka-
dun risteykseen sekä omaa kaistaa ja va-
paata oikealle kääntymistä Turtolankadul-
ta Hepolamminkatua länteen ajaville. Val-
taväylän ja Hermiankadun risteykseen esi-
tetään vapaata oikeaa kaistaa Hermian-

kadulta Hervannan valtaväylälle sekä li-
säkaistan rakentamista Hervannan valta-
väylälle pohjoisen suuntaan.

Valtaväylälle esitetään myös uuden tont-
tiliittymän rakentamista noin 150 metriä 
Hermiankadun risteyksestä etelään, jolloin 
Hermiankadun eteläpuolelle suuntautuva 
liikenne voisi käyttää tätä liittymää. Lisäk-
si suunnitelmassa esitetään muun muassa 
Hermiankadun kaventamista ajonopeuksi-
en alentamiseksi ja kadun länsipäässä ole-
vien kahden bussipysäkin yhdistämistä. 

Suunnitelman käsittelyä jatkettaessa 
27.12.2011 esitin siihen hyväksytyn toivo-
musponnen, jossa esitettiin muun muas-
sa Hermiankadun kaventamisesta ja bus-
sipysäkkien yhdistämisestä luopumista se-
kä pysäkkilevennysten rakentamista lii-
kenteen sujuvuuden parantamiseksi. He-
polamminkadun ja Turtolankadun riste-
yksen valo-ohjaus aiheuttaa ongelmia ylä-
mäkeen pysähtymään joutuvien bussien ja 
rekkojen liikkeelle pääsylle talviliukkaiden 
aikaan. 

Hervanta on keskusosansa arkkitehtuu-
rin, runsaiden ulkoilu- ja liikuntamahdolli-
suuksien sekä monipuolisten palveluiden, 
yritystoiminnan ja opiskelupaikkojen myö-
tä kehittymässä hienoksi kaupunginosaksi. 
Tärkeää on myös turvata Hervannan hyvä 
tavoitettavuus ja sujuva liikkuminen kau-
punginosan sisällä.

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
Kaupunginvaltuutettu (kesk)

Hervannan 
liikennejärjestelyjä kehitetään

Valtaväylälle 
esitetään uu-
den tonttiliitty-
män rakenta-
mista Hermian-
kadun risteyk-
sestä etelään.”

VIERASKYNÄ

Hervannan Sanomat on avannut vuoden 
mittaisen valokuvauskilpailun, jonka ai-

heena on Hervanta eri vuodenaikoina. 

NYT ON KEVÄT-
KUVIEN AIKA!

Lähetä oma keväinen paras otoksesi 
osoitteeseen: hs@hervannansanomat.fi 

otsikolla ”kuvakisa”. Laita mukaan kuvaajan 
tiedot: nimi, osoite ja puhelinnumero sekä tieto, 

missä päin Hervantaa kuva on otettu. 
Kisaan saa osallistua yhdellä kuvalla kutakin 

vuoden aikaa kohden. 
Myös syksy- ja talvikuvia 

voi edelleen lähettää! 
Parhaat kuvat julkaistaan 

Hervannan 40-vuotisjuhlavuoden 
kalenterissa, joka ilmestyy vuodelle 2013.

Erityisesti toivomme 
kisaan kuvia, jotka 

ovat tunnistettavasti 
hervantalaisesta 

kaupunkimaisemasta. 

HERVANNAN SANOMIEN SUURI  VALOKUVAUSKILPAILU ON KÄYNNISSÄ!

Sorin Sirkus järjestää Päät-
tötyöfestivaalin Maailman 
sirkuspäivän kunniaksi 21. 
huhtikuuta. Ensimmäistä 
kertaa järjestettävässä koko 
perheen tapahtumassa näh-
dään taiteen perusopetuksen 
yleisen ja laajan oppimää-
rän oppilaiden päättötyöesi-
tyksiä. Yleinen oppimäärä, 
jonka laajuus on 500 oppi-
tuntia, suoritetaan Sorin Sir-
kuksessa neljässä vuodessa. 
Laajan oppimäärän opetuk-
sen laajuus on 1300 oppitun-
tia, laajan opinnot suorite-
taan viidessä vuodessa. 

Päivän aloittaa aamukym-

meneltä yleisen oppimäärän 
päättävä Kamelit-ryhmä. Nä-
mä 10–12-vuotiaat sirkuslai-
set ovat itse valmistaneet esi-
tyksensä valitsemastaan sir-
kuslajista. Näemme 10 pien-
tä esitystä. Papunat ja Sepu-
kat esittävät laajan oppimää-
rän perusopintojen päättö-
työnsä ohjattuina sirkusko-
konaisuuksina. ”Papunoi-
den ihmemaan” on ohjan-
nut Ilona Jääski ja Sepukoi-
den ”Kolkasta kulmaan” Ja-
ni Suihkonen. 11–15-vuoti-
aat sirkuskoululaiset esiinty-
vät oman päälajinsa sirkus-
tekniikoilla.

Päivän päätteeksi nähdään 
sirkuskoulun laajan oppi-
määrän syventävien opinto-
jen päättötöitä, joiden esit-
tely alkaa kello 15.30. Nä-
mä Lerppujen soolonume-
rot ovat heidän itse alus-
ta asti suunnittelemia koko-
naisuuksia: numeron teema 
tai tarina, temput, musiik-
ki, puvustus, maskeeraus ja 
valosuunnittelu ovat nuor-
ten omaa käsialaa. Esiintyjät 
ovat 15–17-vuotiaita.

Päättötyöfestivaalia viete-
tään Sorin Sirkuksella, osoit-
teessa Ahlmanintie 63.

Sirkuspäivää 
vietetään lauantaina

Tampere Filharmonian kon-
sertissa perjantaina 20. huh-
tikuuta kuullaan suoma-
laisten nykysäveltäjien sin-
foniaorkesterille kirjoitta-
mia teoksia. Konsertin joh-
taa Sasha Mäkilä, joka on 
yksi kansainvälisimpiä nuo-
ria kapellimestareitamme. 
Konsertin avaa Usko Me-
riläisen Tampere-talon vih-
kiäisiin säveltämä orkeste-
rikonsertto Aikaviiva. Lot-
ta Wennäkosken huilulle ja 
orkesterille kirjoittamassa 
teoksessa Soie (2009) solis-
tina on Camilla Hoitenga. 
Wennäkosken teoksessa ni-
met viittaavat kankaisiin ja 
kudelmiin: avausosa Voile 
tarkoittaa suomeksi purjet-
ta, harsoa tai huntua, toinen 

osa Lin gros karkeaa pur-
jetta, ja teoksen päätösosa 
Soie silkkiä. 

Kaija Saariaho sävelsi or-
kesterikappaleen Asteroid 
4179: Toutatis Gustav Hols-
tin Planeettojen levytyksen 
yhteyteen 2006. Konsertin 
päätteeksi kuullaan Sebas-
tian Fagerlundin orkesteri-
teos Ignite, joka sai kevääl-
lä arvostetun Teosto-palkin-
non 2011. Ennen konserttia 
Lotta Wennäkoskea ja Se-
bastian Fagerlundia haas-
tattelee Tampere Biennalen 
taiteellinen johtaja, säveltä-
jä Olli Virtaperko. Säveltä-
jätapaamiseen kello 18 läm-
piöravintola Duurissa on 
vapaa pääsy.

Filharmonian 
sävyjä ja voimaa

Elina Parjasen stuktuurite-
oksia ja maalauksia on esil-
lä Taidesuunnistus-tapah-
tuman aikana 21.-22. huh-
tikuuta pop up-gallerias-
sa osoitteessa Ratinanku-
ja 1-3. Esillä on myös Elina 
Parjasen kuratoiman Pur-
nun Linnun uni -näyttelyn 
pohjalta tehtyjä teoksia se-
kä Purnun taidekeskukses-
sa vuonna 2010 esillä olleen 
Markku Lähdesmäen valo-
kuvia.

Parjasen struktuurityöt 

ovat tauluja, jotka koostu-
vat lukuisista eri materiaa-
leista ja maalaustekniikois-
ta. Teoksissa käytetyt osat 
ovat kierrätysmateriaale-
ja. Samoin esillä olevat Vii-
meisiä maisemia -teossarjan 
maalaukset on tehty kierrä-
tyspohjille. Koko sarja on 
nyt ensimmäistä kertaa ko-
konaisuudessaan esillä. Vii-
meisiä maisemia -sarja saa 
edelleen jatkoa.

Viimeiset maisemat 
kokonaisuudessaan esillä

SARJAT: M/N-1/2-maraton, M/N-kilpa, 
M/N40, M/N50, M60, kävelysarja (sauvoilla 
tai ilman); kaikille 10 km. T/P17v. 5km.
ILMOITT: 26.4. menn. os. TU-38, 
Itsenäisyydenkatu 18 D, 33500 Tampere tai email: 
pyynikkijuoksu@wippies.fi tai fax 03-2615132. 
Maksu tilille: FI30 1439 3000 1130  26.4. mennessä.
MAKSUT: Kävelysarja ja 5 km 10€, 10 km
24€, 1/2-maraton 36€. (Jälki-ilm. 15/30/40€).

PALKINNOT: Pokaalit ja kilpasarjassa 
rahapalkinnot. Kävelysarja arvotaan. Kaikkien 
kesken arvotaan 100€ ja pienempiä rahasummia, 
tuotepaketteja, lahjakortteja jne.
TIEDUSTELUT: 050 317 4381, 
0400 622 551
tu-38.sporttisaitti.com
Huom! Kaikille maalissa mitali, mehu + 
banaani, sauna tai suihku, naisten sauna Hotel 
Ilveksessä, jossa myös uima-allas ja porekylpy.

KEVÄÄN ODOTETUIN KUNTOTAPAHTUMA
TAMPEREEN URHEILIJAT -38

40. PYYNIKKIJUOKSU
Sunnuntaina 29.4. klo 12.00 Tampere, Ratina



LUKIJOIDEN RUNOT

LUKIJALTA
Yleisönosastolle tarkoitetut kirjeet osoitteeseen: Hervannan Sanomat PL 99, 33721 Tampere tai www.hervannansanomat.fi Mielipide tai 
sähköpostitse hs@hervannansanomat.fi. Myös nimimerkkikirjoituksissa oltava toimituksen tietoon jäävät kirjoittajan nimi, osoite ja puhelinnumero. 
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää tekstejä tai jättää sen julkaisematta.
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Tampereen kaupunginhal-
litus on kokouksessaan 
4.2. päättänyt esittää Ran-
taväylän tunnelin toteutus- 
ja rahoitusmuodoksi niin 
sanottua allianssiurakkaa.

Mitä tämä allianssiurak-
ka sitten oikein tarkoittaa? 
Liikenneviraston pääjoh-
tajan Juhani Tervalan mu-
kaan suomalainen sovellus 
allianssimallista tarkoittaa 
suurempaa luottamusta ti-
laajan ja tuottajan välillä, 
tavoitteena ”miehet ovat 
sanansa väärtejä” -tilanne.

Oleellisin ero perintei-
siin urakkamuotoihin on, 
että asioista ei oikeas-
ti päätetä sopimuksin mi-
ten ja millä tavoin asiat oi-
keasti toteutetaan vaan ai-
kataulu-, budjetti- ja laatu-
tavoitteisiin ainoastaan py-
ritään keskinäisen luotta-
muksen, sitoutuneisuuden 
ja aktiivisen tiedonvaihdon 
voimin.

Tärkeä muutos sopimus-
rakenteessa on tilaajan si-
touttaminen myös suun-
nittelemattoman hankkeen 
toteutuksen riskeihin, eli 
lähinnä kustannusylityk-
siin, jotka perustuvat to-

teutuneisiin kustannuksiin 
ja sopimuksen mukaiseen 
katteeseen.

Allianssiurakan on väi-
tetty soveltuvan parhaiten 
kohteisiin, jotka ovat laa-
joja, kompleksisia ja sisäl-
tävät erilaisia riskejä. Toi-
sin sanoen hankkeisiin ja 
projekteihin, jotka suurel-
la todennäköisyydellä ei-
vät toteudu suunnitellusti 
ja menevät pieleen.

Olen toiminut teollisuu-
den projektipäällikkönä 
useita vuosia ja minun ko-
kemukseni mukaan pelk-
kä pyrkiminen, yrittämi-
nen ja toivominen ei joh-
da mihinkään vaan kyllä 
lähtökohtaisesti kirjallises-
ti sopimuksella taataan, et-
tä tavoitteet saavutetaan, ja 
millä sanktioilla toimitaan, 
jos tästä poiketaan.

Tampereen kaupungin-
hallituksen toive käyt-
tää allianssimallia Ranta-
väylän tunnelin urakoin-
nissa kertoo vain kuin-
ka epätoivoisesti hanket-

ta pyritään saamaan eteen-
päin, kuinka huonosti ko-
ko hanke on suunniteltu ja 
kuinka vähän kaupungin-
hallituksessa on kokemus-
ta tai osaamista hankkeen 
johtamiseen.

Ainut syy allianssin teke-
miseen on, että kun suun-
nitelmat alkavat kaatua 
kuin korttitalo, niin voi-
daan yhdessä sopia, ettei 
mitään ollut tehtävissä ja 
urakoitsijoilla säilyy avoin 
piikki jo syntyneisiin ja tu-
leviin kustannuksiin!

Mika Martikainen (ps)

Allianssiurakka on riski

Päiviä näitä
älä pois heitä.
Hitaasti melkein,
ettet huomaisikaan 
sen taas
pois kaikonneen. 
Sen vuoksi 
nauti vaan.
Kevät se on taas. 

Maarit S.

Päiviä näitä

Olen 50v, trelainen, tumma ja pirt-
sakka, katseenkest., aikuinen nai-
nen. Missä olet 40+, hellä, huo-
maavainen, luotettava, fi ksu mies? 
Halipula vailla hoivaa. (1046743)

hervannansanomat.
seuraajokaiselle.fi 

KOKEILE HETI ILMAISEKSI!

Vanhempi, enkeleihin uskova ex-
rva 03-alueelta etsii rinnallakulki-
jaa. Ei seksiseuraa. (1046644)

Löytyisikö kilttiä, kunnollista mies-
tä, joka ottaisi asumaan 63v naisen? 
Olethan kiltti ja kunnollinen. (1046536)

Haeskelen maalla asuvaa, ihmeel-
listä miesystävää, joka ottaa naisen 
mieltymykset huomioon. Olen kiva-
luont. nainen, tummat silmät, rus-
kea tukka. Kevättä kohti. (1046302)

Olen 33v nainen 03-alueelta. Et-
sin luotettavaa, huumorintaj. ja 
ennakkoluulotonta naista ystä-
väksi. Iälläsi tai ulkonäölläsi ei ole 
väliä, kunhan olet aito oma itsesi. 
En hae suhdetta. (1045242)

Asiallinen, kiltti, hellä, luotettava, 54v 
mies etsii kesäheilaa. (1045954)

Nainen, 50+, jolla tarvetta talkka-
rille ja hyvälle saunanlämmittäjäl-
le. Ulkoillaan ja yrttiviljelyä harras-
teleen. (1046881)

Kiva, 43v kundi ja 4v dogi hake-
vat uutta emäntää. Olisit hoikka ja 
kiva, 21-50v. (1046857)

Olen 50+, trelainen, mukava, huu-
morintaj. mies. Etsin itseäni nuo-
rempaa, kotona ja maallakin viihty-
vää, muodollisesti pätevää naista. 
Muuten ok, sinä puutut. (1046831)

Pehtoorimies, 65v, etsii iloista rt-, 
omakotitarta käsikädessä polulle, 
harrastuksiin. (1046827)

Hervannan kirppis. Ylioppilaankatu 
6-8, ti-pe 11-18, la-su 11-16. Pöy-
dät 14-20e 6 päivää. Tervetuloa! 
P. 0443284554, hervannankirppis.fi

Olen näkövammainen, 24v nainen 
Treelta. Etsin samalta seudulta 20-
40v, uskollista, luotettavaa miestä to-
sitark. En kaipaa seikkailua. (1046368)

Sinä ihana, 56-60v, liikunnallinen 
mies Treen seudulta. Etsit kilttiä, 
luotettavaa, hoikkaa, 56v nais-
ta kesälavoille ja kaikkeen kivaan. 
Odotan sua. (1046895)

Rehevä/pyöreä, 47v nainen et-
sii tositark. ystävää jakamaan niin 
ilot kuin surutkin. Suhdetta, jossa 
läheisyys, hellyys ja erotiikka kuu-
luu joka päivään. (1046869)

Naisellinen nainen, 45-55/S-M. 
Asut Treella/lähikunnissa. Olet 
kiinnostunut ja pystyt jakamaan ai-
kaasi parisuhteeseen, johon kuu-
lu paljon yhdessäoloa, mökkeilyä 
ja harrastuksia. Sinua elämäänsä 
kaipailee 50+ mies. (1046825)

Sinä 42-52v, vapaa, nuorekas nai-
nen Treelta. Kesä tulossa, läydän-
kö sinut? Olen viisikymppinen, va-
paa, mukava mies. (1046821)

Sinä nainen, haluaisit perustaa per-
heen, tulla äidiksi. Sinua etsii mu-
kava, kunnollinen, huumorintaj., 
trelainen mies tositark. (1046817)

Olen trelainen, 54/174, huumorin-
taj. mies. Etsin sinua mukava nai-
nen, jolle hellyys ja erotiikka on 
elämänsuola. (1046816)

Olet terve, luotettava mies ja ha-
luat hieroa hellästi 55v miestä 
luonasi päivisin. Tre-Nokia. Luot-
tamus 100%. (1046285)

Autoileva aviopari etsii rehevälle, 
58v rouvalle kyvykästä miesseuraa. 
Jos kiinnostuit, kutsu meidät kylään. 
Kesäkivaa, koko maa. (1046886)

Myynti-, Osto-, Vuokraus- ja 
Sekalaista-ilmoitukset

CHAT
Kirjoita: CHAT KS
Nroon 17 33 99
Hinta 1,20e/viesti

Chatseuraa heti 
24h/vrk

KOKEILE!

Osta, myy, vaihda, vuokraa, lahjoita, etsi seuraa...

SOITTAMALLA: 
Soita 0600 - 41 33 68 (pvm). 
Seuraa kuulemiasi ohjeita. 
Ilmoituksen hinta 5€.

TEKSTIVIESTILLÄ:
Kirjoita RIVI5 (väli) HER (väli) 
ilmoitustekstisi. Mainitse viestis-
sä myytkö/ ostatko/ vaihdatko/ 
vuokraatko/ lahjoitatko, tuote, 
lyhyt kuvaus ja hinta. Max. 160 
merkkiä
Esimerkki-ilmoitus:

RIVI5 HER Myydään Toyota 
Corolla XSI -90 Sedan, kahdet 
renkaat, siisti 2300e

Lähetä viesti nroon 173197.
Ilmoituksen hinta 5€.

Ilmoitukseen tulee lähettävän 
kännykän numero, jos haluat 
toisen numeron, lisää se 
ilmoitustekstin loppuun.

HUOM! Ilmoitusta ei voi jättää 
tekstiviestillä GoMobile- eikä 
Prepaid-liittymästä.

Keskiviikon lehteen ilmoitus on 
jätettävä viimeistään su klo 14.

Joka päivä klo 9-21 numerossa 
0400 - 808 654 Soita tai tekstaa.

PL 118 OU

Puhelut numeroon 0700 - 511 100 
1,21e/min + pvm, tekstiviestit nroon 
173193 1,20e/kpl. Tekstiviestit eivät 
toimi GoMobile-liittymistä.

Prostituution ja vastaavien seksuaa-
lipalveluiden markkinoiminen on 
rangaistava teko (rikoslaki 20:9.1), 
tällaisia ilmoituksia ei julkaista.

Rivi-ilmoitus 5€

Julkaiseminen

Neuvonta

-ilmoitukset

SOITA 0700 - 511 100, näppäile 9
ja ilmoitusnumero. Voit jutella heti 
tai jättää viestin niin ilmoittaja voi 
soittaa sinulle.

TEKSTAA Kirjoita HER (väli)
ILMOITUSNUMERO (väli) viestisi.
Lähetä nroon 173193. Numerosi 
pysyy salaisena.

HER 123456 Hei, luin
ilmoituksesi ja kiinnostuin...

SOITA 0600 - 41 33 68 (pvm) 
ja jätä ilmoitus. Sinulle voidaan 
soittaa, lähettää tekstiviestejä tai 
jättää viesti vastaajaan.

TEKSTAA HER (väli) ILMO (väli) 
ilmoitustekstisi. Mainitse tekstis-
sä sukupuolesi, millaista seuraa 
etsit ja miltä suuntanumero-
alueelta. Lähetä nroon 173193.
Numerosi pysyy salaisena. 

HER ILMO Olen 32v nainen ja 
etsin 32-38v, urheilullista miestä 
03-alueelta.

Pidätämme oikeuden muokata, 
lyhentää tai olla julkaisematta 
ilmoitustasi.

SOITA 0700 - 511 100, näppäile 8.
Kuulet saamasi viestit (myös teks-
tiviestit) ja voit soittaa kaikille 
vastaajille.

TEKSTAA Saamasi viestin alussa on 
vastaajanumero esim. V2. Kirjoita: 
V2 (väli) vastaustekstisi. Lähetä 
nroon 173193.

V2 Kiitos vastauksestasi! Olen 
vaalea, 43v nainen...

SOITA 0600 - 41 33 68 (pvm), 
näppäile 2.

TEKSTAA SULJE (väli) ILMNRO
(väli) TUNNUSLUKUSI. Lähetä nu-
meroon 173193 (1,20e/viesti)

1. Ilmoitukseen vastaaminen

2. Ilmoituksen jättäminen

3. Oma ilmoitus: vastaukset

4. Oma ilmoitus: sulkeminen

Mene osoitteeseen hervannansanomat.ilmoitukset.com ja klikkaa ”Jätä ilmoitus” -painiketta. Ilmoituksen 
tekeminen on yksinkertaista ja helppoa. Maksu käy vaivattomasti verkkopankissa tai luottokortilla. 

Onnittele, kiitä, kerro
uudesta vauvasta..

Voit ladata ilmoitukseesi 
vaikkapa oman kuvasi.

Jätä
ilmoitus

Hervannan Sanomiin

Yritysilmoitukset Perheilmoitukset

hervannansanomat.ilmoitukset.com

Sekalaiset


 JIM

s. 550

4Sport
s. 550

Nelonen
s. 550SubTV

s. 830
MTV3
s. 830

Tee oma ilmoituksesi - Ilmoita edullisesti! 





     




Esimerkki-ilmoitus

Yrittäminen ja 
toivominen ei-
vät johda mihin-
kään, vaan kirjal-
lisella sopimuk-
sella taataan, et-
tä tavoitteet saa-
vutetaan.”

Kevät, luonnon heräämi-
nen ja valon lisääntyminen 
ilahduttavat mieliä. Nyt kun 
pääsemme vihdoin naut-
timaan keväästä, niin yri-
tetään muistaa myös an-
taa toisille mahdollisuus sii-
tä nauttia! Ymmärrän kyllä, 
että kevät virkistää lemmik-
kieläintenkin mieliä, mut-
ta vuodenajasta riippumat-
ta koirien pitäminen vapaa-
na taajama-alueella on kiel-
lettyä. Tämä koskee myös 

muun muassa Ahvenisjär-
ven aluetta muualla kuin ai-
datun koirapuiston sisäpuo-
lella. Tämä tuntuu tulevan 
monelle koiranomistajalle 
yllätyksenä. 

Muistakaahan siis myös 
meidät allergiset tai muuten 
vapaana olevia koiria pel-
käävät ihmiset ja antakaa 
koiranne nauttia keväästä 
vapaana siellä, missä se on 
sallittua. 

Kevättä mielessä

Nautitaan keväästä
LUKIJALTA
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HERVANTA

Kuolleet: Lyyli Helena Mäkinen 95 v, Ee-
ro Eemil Seppälä 88 v, Kerttu Marjatta 
Muukki 82 v, Hilda Esteri Hämäläinen 80 
v, Anne Elisabet Veijalainen 57 v 
Kastetut: Katariina Melina Hautamä-
ki, Liinu Helena Lappalainen, Niilo Akse-
li Lokkila

Pitkä Perjantai -ilta (Good Friday) pe 
20.4. klo 19
Kristus-ilta la 21.4. klo 17 kirkolla
Lähetys- ja raamattuluento su 22.4. 
klo 9.30, Jeremia aikansa toisinajattelija, 
FT Arto Luoma
Messu su 22.4. klo 11, Ilmo Käki, Markku 
Mustajärvi, Martti Syrjäniemi
Evankeliumin ilta ke klo 18.30 kirkolla
Raamattuilta kirkolla ti 24.4. klo 18 Isä 
meidän, Kari Kuusisto

TERVEYS

TAPAHTUMAT

TYÖSUORITUKSIA

17.–22. huhtikuuta vietet-
tävän Tanssivirtaa Tampe-
reella -nykytanssifestivaa-
lin video-ohjelmisto esitte-
lee näytteitä koreografien 
kädenjäljestä liikkuvan ku-
van maailmassa. Tanssivir-
taa Tanssitaiteilijaksi 2012 
valittu koreografi ja tanssi-
taiteilijan Katja-Maria Taa-
vitsaisen kaupunkitilas-
sa liikkuva esitys tutkii ti-
lan valtaamisen tematiikkaa 
nykytanssin keinoin. wat-
chustakingoverallthis//kat-
sokunmeotetaanhaltuuntä-
mäkaikki alkaa keskusto-
rilta ja kulkee noin tunnis-
sa Hämeenkadulta Hällän 
sisäpihan ja Ravintola Tee-
renpelin kautta Hällän läm-
piöön. Teoksen mukana voi 
kulkea tai siitä voi nauttia 
palan kerrallaan. Tanssijoi-
den matkaan voi liittyä Kes-
kustorilla tiistaista lauantai-
hin kello 17 ja sunnuntaina 
kello 14. 

Teos johdattaa katso-
jat liikkuvan kuvan pariin. 
Keskiviikkona ja perjantai-
na kello 18 alkaen Hällän 

pienessä salissa nähdään 
Tanssivideot 1, joka esit-
telee kolme erilaista lähes-
tymistapaa koreografiaan. 
Torstain Tanssivideot 2 esit-
telee Thomas Freundlichin 
eri videotyöryhmien jäse-
nenä ohjaajan, koreogra-
fin tai kuvaajan rooleissa. 
Sunnuntaina kello 15-15.45 
Tanssivideot 2 -näytökseen 
Thomas Freundlich saapuu 
kertomaan monipuolises-
ta työstään tanssin ja vide-
on parissa. 

15. juhlavuottaan viettä-
vä kuusipäiväinen festivaa-
li esittelee joka ilta tekijän 
Suomen nykytanssin hui-
pulta. Festivaalin esityspaik-
kana on lauantaita lukuun 
ottamatta Hällä-näyttämö. 
Jyrki Karttusen komea Bad 
Body Doubles nähdään Te-
atterimontussa lauantaina 
kello 20. Festarin Päätös-
klubia vauhdittaa sunnun-
taina Tullikamarin Klubil-
la kello 18 alkaen Tanssite-
atteri Minimi sekä  innosta-
va Taidetanssin Open Stage 
-ohjelma.

Tanssivirtaa johdattaa 
katsojat videonäytöksiin

Maa- ja kotitalousnaiset 
edistävät vanhusten per-
hehoitoa Perhehoito – apu 
vanhuksille ja mahdollisuus 
maaseudulle -hankkeen 
avulla. Hankkeen tavoittee-
na on lisätä perhehoidon 
tunnettuutta maaseudulla 
ikäihmisten hoitomuotona, 
koota tietoa perhehoitajik-
si aikoville sekä kannustaa 
ryhtymään perhehoitajiksi 
maaseudulle. Hanke toteu-
tetaan yhteistyössä Perhe-
hoitoliiton kanssa ja sitä ra-
hoittaa Maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmä.

Ikäihmisten perhehoidol-
la tarkoitetaan hoivan ja 
huolenpidon järjestämistä 
ympärivuorokautisesti per-
hehoitajan kodissa. Ikäih-

miselle perhehoito on hy-
vä ratkaisu siinä vaihees-
sa, kun he eivät vielä tarvit-
se laitoshoitoa, mutta elämi-
nen omassa kodissa tuntuu 
turvattomalta ja yksinäisel-
tä. Perhehoitajalta edellyte-
tään oikeanlaista asennetta 
ja halua sitoutua pitämään 
huolta ikäihmisen hyvin-
voinnista. Maaseudulla per-
hehoito sopii esimerkiksi ti-
loille, joissa on pieniä lapsia 
tai muita omaisia, joita ha-
lutaan hoitaa kotona.

Vanhusten perhehoidon 
järjestämisestä ja valvon-
nasta vastaa kunta. Kunta 
myös hyväksyy sekä perhe-
hoitajan että kodin tilojen 
soveltuvuuden perhehoito-
tehtävään.

Vanhusten perhehoidosta 
mahdollisuus maaseudulle

Kirkontupa To 19.4. klo 10 Tarinatu-
pa Pelipuistossa, klo 11.30 tasapainorata, 
klo 12 Elsa Oksanen; ”Muistoja, maisemia, 
mielikuvia” taidenäyttelyn esittely. Ti 24.4. 
klo 11 ruotsin alkeet, Huom. klo 12 ruotsin 
keskustelu. Ke 25.4. klo 10 tuolijumppa, 
klo 11 Jella Koski kertoo aiheesta Manner-
heim ja ystävät. Klo 13 Laulamme yhdes-
sä ruotsalaisen srk:n diakoniapiirin kans-
sa, puhumme suomea. Tule rohkeasti mu-
kaan. Kahvitarjoilu. MUUTA: Ilkon leiriha-
kemuksia kirkolla. Retket: 24.5.-25.5. Pie-
ni loma meren rannalla, Reposaarella. Ky-
sy lisää Pirkko Partanen 050-406 7170, 
Katri Ikonen 050-345 0655.
Rukouksen talo - Hervanta:
Aamurukous Café Olohuone ke klo 8-9, 
Kauppakeskus Duossa
Rukouskävely to klo 14-15, lähtö kirkolta
Aamurukous la klo 9-10 kirkolla

Café Olohuone, Kauppakeskus Duo: 
Avoinna ma-pe klo 10-19, la klo 10-15. 
Pelipuiston srk-koti, Teekkarinkatu 17 
(avoinna ma-pe klo 8-16):
Jakamisen päivä Pelipuiston srk-ko-
dissa to 26.4.klo 16-18. Jaossa 
Hernekeittoa,vaatteita, hierontaa. Myös 
eu-ruokapakettja tarvitseville. 
Kahvitupa av. ark. klo 9-14, lounas ti ja to 
klo 11-13, TekstiiliPaja av. ark. klo 9-15
Tahdistin, henkireikä lähimmäispalvelus-
sa mukana oleville tai hyvän tekemises-
tä kiinnostuneille joka toinen tiistai (pa-
rittomat viikot) klo 18. Lisätietoja sirkku.
jarvensivu@hotmail.com. 
Vaunujengi ti klo 14
Peittotalkoot ma klo 10
Paluumuuttajien kerho ti klo 10
Itämainen tanssi ma klo 8.30-10.30

Lähteellä: rukousta ja musiikkia ke klo 
11.30-13
Käsityökerho to klo 13 
Perjantaikahvit pe klo 13
Perhesähly la klo 14-15
Ystävyyden Silta, monikulttuurinen nais-
ten ja lasten iltapäivä, parilliset la klo 
15-17

MESSUKYLÄ

Kuolleet: Pentti Kaarlo Valdemar Järvi-
nen 83 v, Aino Sylvia Suonsyrjä 81 v, Hel-
li Annikki Mäenpää 78 v, Arto Antero Vir-
tanen 52 v 
Kastetut: Joona Antero Nikanor Harti-
kainen, Enni Hannele Heinikoski, Veeti Ilo 
Samuel Ikonen, Sanni Serafiina Isosomp-
pi, Saku Otso Ilmari Opas, Siiri Anni Inkeri 
Tuominen, Aada Olivia Vuotila

VUOKRALLE 
TARJOTAAN

SEURAKUNNAT

MAKU-
LIITE
25.4.

Kevät on tullut. Pian kesäterassit ja tapahtumat kutsuvat.
Meillä on aikaa hemmotella itseämme herkullisilla ruuilla ja mukavalla 
seuralla. Istahda vaikka vain hetkeksi ja katsele ihmisvilinää ja nauti siitä 
mitä kevät meille tarjoaa. Hervanta ympäristöineen on täynnä mahtavia 
ruokapaikkoja, joita esittelemme teille 25.4. lehdessämme.

Varaa ilmoituspaikkasi ajoissa: 
hsilmo@hervannansanomat.fi tai soita 0400-422 805

Anna kevään näkyä.

OLE MUKANA!

Kauppakeskus Duo | Pietilänkatu 2 | 2. krs.
Puhelin 045-120 9316 | www.katukappeli.com

Ke 18.4. klo 18 Rukoushetki Israelin puolesta

klo 19 David Nzewi

To 19.4. klo 12-15 Ilmaista soppaa torilla

klo 19 Birger Skoglund ja Pauli Kemi

    Leevi Ahopelto ja VIA -yhtye

Pe 20.4. klo 19 Birger Skoglund ja Pauli Kemi

La 21.4. klo 12-15 Cafe Olohuone – tarjoilua, rukousklinikka

  klo 18 David Nzewi ja Kari Salo

Su 22.4. klo 16 Sunnuntaijuhla

    David Nzewi, Timo Penttilä

Ke 25.4. klo 18 Rukoushetki Israelin puolesta

klo 19 Rukousvoimaa -ilta

KOSKIKLINIKKA HERVANTA 
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FYSIOTERAPEUTIT
Saara
Jantunen

Eija
Toiva

TAMPEREEN
LÄÄKINTÄVOIMISTELU

Opiskelijank. 5 A
Puh. 3172 904

Av. Ma–to
8–18

Myös iltavastaanotot

HERVANNAN
HAMMAS OY
Hammaslääkäri

Lauri Julin
Vastaanotto:

Hervantakeskus p. 317 6552

Insinöörinkatu 38 
   Puh. 010 617 0100

PALVELEMME
ma-pe 8.30 – 19

la 9 – 15, su suljettu

Palveluksessasi myös nettiapteekki
www.apteekkiverkko.fi

Varaa ilmainen suunnittelu- ja mittauskäynti!

040-861 2300

Yleishammashoitoa

Insinöörinkatu 23
(Hervannan liikekeskus)
33720 Tampere
(03) 317 3548
www.jansen.fi

HAMMASLÄÄKÄRI
PER-RUNE

JANSEN Oy

VUOKRATAAN
2 H + KK + S 44 m2

Teekkarink. 5 B 
(yli 55-vuo�aalle)

Vuokra 550 €/kk 
+ vesi 15 €/hlö/kk.

1 kk:n vuokratakuu. 
Luo�o�edot tark. Vapaa. 

SOVI NÄYTTÖ:
040-192 4797 (Kangaskoski)

VPK:n puhallin-
orkesterin konsertti

su 22.4.2012 klo 14
Hervannan elokuvateatteri, Lindforsink. 3

Johtaa Matti Prepula
Puffetti             Vapaa pääsy Kulttuuripalvelut

Lastenkonsertti
esiintymässä Orffit

la 21.4.2012 klo 12
Kaukajärven kirjasto, Käätykatu 6

Vapaa pääsy Kirjasto ja kulttuuripalvelut

KESÄLEHTI
30.5.2012



12  Keskiviikko 18.4. 2012 Hervannan Sanomat

KT Nekala 30m2

1h, k. Rauhallisella sijainnilla oleva pienoiskerros-
talon toisen kerroksen huoneisto. Yhtiöön kaikki 
suuret remontit on tehty: mm. putket, ikkunat, 
julkisivu. Olohuone on tilava ja sieltä löytyy tun-
nelmaa luova kakluuni. Sijoittajat huom! Velaton 
lähtöhinta 39.000 €. Riihitie 13 D (276156)

KT Hervanta 62m2

2h, k, s. Heti vapaa 5:nen kerroksen saunallinen 
iso kaksio, hyvällä Hervannan sijainnilla, kaikki 
palvelut vieressä. Keittö uudistettu, lasitettu 
länsiparveke. Mh. 141.072,47 €  Vh. 142.500 € 
Insinöörinkatu 42 B 
(279516)

KT Hervanta 30,5m2

1h, kk. Tarjolla kaunis yksiö Hervannan sydämes-
sä. Hulppeat näkymät ylimmästä kerroksesta. 
Laadukkaasti remontoitu 2009 – 2010. 
Vh.  85.000 €. Lindforsinkatu 16 A
(279372)

KT Hervanta 71,5m2

3h, k. Seitsemännen kerroksen, hyväkuntoinen 
asunto väljin näköaloin. Huoneistossa kylpyhuo-
ne ja keittiö remontoitu ajanmukaiseksi. Tästä 
muuttovalmis koti kattavien ja monipuolisten 
palveluiden läheisyydestä. Mh.102.142,31 € 
Vh.103.500 €. Ruovedenkatu 9 C (271146)

KT Hatanpää 65m2

2h, k, s. Hyvällä sijainnilla -08 valmistuneen 
talon avara ja vaaleilla pinnoilla sisustettu koti. 
Iso lasitettu parveke ja parkettilattiat sekä 
ikkunallinen sauna. Hyvä sijainti ja monipuoliset 
liikenneyhteydet joka suuntaan. Sovi esittelysi!  
Vh. 185.000 €. Lahdenperänkatu 4 A (270726)

LT Kangasala, Koivisto 70,5m2

3h, kt, s. Kaunis, saunallinen vuonna 2008 
valmistunut toisen kerroksen luhtitalohuoneisto, 
jossa on tilava lasitettu parveke. Asunto sijaitsee 
rauhallisella alueella ja kaikki palvelut ovat 
lähellä ja se on erittäin siistissä kunnossa. Sovi 
esittelysi!  Vh. 177.000 €. Ristitie 5 A (274867)

KAIKKI PANKKIASIAT
 NOPEASTI KUNTOON.

ASIAKKAAMME MAKSAA VÄLITYSPALKKION
Asiakkaani etsii Tre:lta tai sen ympäristökunnista 
4-6h ok-taloa tai tonttia järven rannalta. Talossa 

oltava autotalli tai mahdollisuus rakentaa se. 
Soita ja tarjoa! Mertsi Friberg, p. 050 523 0937.
Asiakkaani etsii kt tai rt-osaketta 3-4h, k, s. seur.
alueilta: Hervanta, Lukonmäki, Muotiala tai Tam-
mela. Asuntoon täytyy olla esteetön kulkuyhteys. 

Maksimi velatonmyyntihinta 200.000 euroa.
Soita ja tarjoa! Olli Hyväri, p. 050 379 3171.

Ystävällisin
terveisin
Eija Auvinen
Rahoitus-
päällikkö

Sampo Pankki Oyj
Tampere-Hervanta
Insinöörinkatu 23

p. 0200 2580 (ma-pe klo 9-18)
p. 050 422 5931

KT Annala 63m2

2h, k, s. Siistikuntoinen saunallinen läpitalon-
asunto, alkuperäiseltä omistajalta. Etelän 
suuntainen parveke. Hoitovastikkeeseen kuuluu 
vesimaksu sekä laajakaista. Vh. 105.000 €. 
Ojavainionkatu 8 B 
(277938)

PT Korkinmäki                   97m2

4h, k, s, at. Upeasti varustettu ja kauniisti sisustettu,
1-tasoinen paritalokoti rauhallisella ja lapsiystäväl-
lisellä alueella. Oma suojaisa piha-alue länteen. 
Lämmin autotalli kuuluu kauppahintaan. Tämä 
täysin muuttovalmis koti on nähtävä! Velaton lähtö-
hinta 280.000 €. Portaankorvankatu 8 A (276173)

RT Olkahinen  101m2

4h, k, s, ak. Halutulla Olkahisten alueella 
peruskuntoinen kaksitasoasunto, jolla reilu 
takapiha rajoittuu metsään. Etupuolella aidattu 
piha-alue mahdollistaa lemmikin tai lasten 
turvalliset ulkoleikit. Velaton lähtöhinta 195.000 
€. Vastarannankatu 12 E (276522)

OKT Lempäälä, Paunu 119/153m2

4h,k,s,at. Isot valoisat huoneet mahdollistavat 
monenlaiset sisustusvaihtoehdot. Talo sopii 
erinomaisesti pariskunnalle tai jopa nelihenki-
selle perheellekin. Mahtava tilaisuus vaikuttaa 
oman kodin tärkeimpiin tiloihin. Mh.236.000 € 
Artturintie 24 (275423)

OKT Koivistonkylä         186/299m2

6h,k,s,p,khh,var,at. Upea, valoisa ja kauniisti sisus-
tettu talo, jossa tilaa paljon. Asuinneliöiden lisäksi 
kellarikerroksessa vielä mm. kotiteatteri- ja kaksi 
harrastehuonetta. Kph joka kerroksessa, 4x wc. 
Tilava sauna ja poreamme. Sovi oma esittelysi! 
Mh. 439.000 €. Viinikankatu 75 (268905)

OKT Lukonmäki 152/179m2

5h,k,khh,kph,s,2wc. Komea talo rauhallisella, 
uudella asuinalueella leikkipuistoon päin. 
Alakerta upeasti yhtenäistä avaraa tilaa. 
Hälytysjärjestelmä, varaava takka, ulkovarasto, 
autokatos, iso parveke ym. herkkuja. Mh. 
368.000 €. Muulankatu 14 (266822)

OKT Lempäälä, Kuokkala 98m2

4h, k, s. Rauhallisella omakotitaloalueella, kaunis ja 
siistissä kunnossa oleva koti etsii uutta omistajaa.
2:ssa kerroksessa on tilaa suuremmallekin perheelle.
Tilavalta etelä-parvekkeelta avautuu maisemat 
vehreälle piha-alueelle. Esittely Su 22.4. klo 15.15-
15.50. Mh. 185.000 €  Väinöläntie 11 (278366)

RT Atala                64,5m2

3h, k, s. Kaunis rivitalo kolmio odottaa uusia asuk-
kaita. Asunnossa on juuri uusittu mm. keittiön
kaapistojen ovet, laatikostot ja taso sekä koko huo-
neistoon vaihdettu uudet laminaattilattiat ja listat. 
Korotettu katto olohuoneessa. Mh. 160.603,20 € 
Vh. 163.000 €. Nikinkatu 10 A (277481)

PT Koivistonkylä 120m2

5h, k, s, 2kph. Vuonna 2000 rakennettu 2-tasoi-
nen paritalohuoneisto kolmen asunnon yhtiöstä. 
Vaalein pinnoin sisustettu koti hyvien palveluiden 
kupeessa. 2 sisäänkäyntiä ja reilusti säilytystilaa. 
Tässä koti upealla sijainnilla isommankin perheen
tarpeisiin. Mh.289.000 €. Piilinkatu 5 A (276069)

KT Annala 94,5m2

4h, k, p. Erinomaisella sijainnilla koulun ja pk:n lä-
hellä tilava perheasunto. Avara läpitalonhuoneisto
jossa reilunkokoinen keittiö ”kodinsydämenä”. 
2xWC, lasitettu parveke ja hyvät säilytystilat.
Esittely ti 24.4. klo 17-17.30. Mh. 121.782,55 €  
Vh. 124.500 €. Kolunkatu 4 D (273431)

Asunto Pirkanmaa Oy LKV Välityspalkkioesimerkki: VARMA 1200 € + 4,3 % velattomasta kauppahinnasta 
+ asiakirjakulut (sis.alv). Minimipalkkio 2700 € (sis.alv).

Kiinteistömaailma Hervanta, Asunto Pirkanmaa Oy LKV, Insinöörinkatu 23, 33720 Tampere, puh. 050 434 9380, hervanta@kiinteistomaailma.fi

KERROSTALOT:

PARI- JA RIVITALOT:

OMAKOTITALOT:


