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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 

 

yläyhdistyksellä on takana täysi tusina toimintavuosia. Mennyt aika on osoittanut 

tarpeellisuuden kyläyhdistykselle. Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja kyläyhdistyksen 

tarpeellisuudelle myös tulevaisuudessa. Pirkkala kuuluu kaupunkiseutuun, jolla 

näyttää ongelmana olevan väestökasvun hallinta. Tämä on aivan päinvastaista kuin 

isossa osassa muuta Suomea, joka jatkuvasti tyhjenee vakituisesta 

asujaimistosta. 

 

Pirkanmaan tulevaisuudenkuvavisioita on monenlaisia. Meneillään on mm. 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -nimellä oleva suunnittelu, joka on jatkoa alueen 

liikenne- ja logistiikkasuunnitteluun.  
 

Pirkkalassa on valmistelussa rakennusjärjestyksen uudistaminen ja sen sisältöön sekä etenemiseen 

kannattaa itse kunkin perehtyä ja ottaa myös kantaa. Tästä lisää lehdessämme erikseen. 

 

aakuntakaava on pitkän tähtäimen maankäytön suunnitelma. Siinä muodostetaan 

Pirkanmaan kuntien yhteinen tahtotila maakunnan maankäytöstä. Maakuntakaavassa 

korostuvat eri maankäyttömuotojen ja intressiryhmien tavoitteiden yhteensovittaminen. 

 

Kaavaluonnos on ns. osallistumisvaiheessa ja etenemisaikataulun mukaan 2016 pitäisi päätyä 

hyväksymiseen. Suunnittelussa on tuotettu erilaisia visioita, joita on kuvattu 

nimikkeillä ”Aurinko1”, ”Aurinko2”, ”Planeetat” ja ”Tähdet”. Kun yrittää sisäistää visioiden 

sisältöä, tahtoo väkisin tulla mieleen, ovatko visiot yhtä ”avaruudellisia” kuin nimet! 

 

Käsitykseni maakuntakaavoituksen tavoitteista on, että siinä tuotetaan ratkaisut taajamien 

kehittämiselle ja Pirkkalankylän kaltaiset alueet ovat lievealueita, jossa asuvat ihmiset saavat jäädä 

sivustakatsojan ja myös maksajan osaan, kun taajamia rakennetaan. Tähän kuuluu mm. 

joukkoliikenne ja kunnallistekniikka kuten vesi- ja viemäröinti. Joukkoliikenteen kehittämiseen 

käytetään verorahoja, myös meiltä kerättyjä, vaikka täälläpäin ei esim. kesäaikaan ole lainkaan 

joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen maksuissa käytetään vyöhyketariffia eli maksu perustuu siihen, 

matkaako yhdellä vai useammalla vyöhykkeellä. Tässä tulee ”kehittämisajatus” mieleen, että myös 

verotuksessa voisi olla vyöhyketariffit. Siinä otettaisiin oikeudenmukaisesti huomioon edes 

mahdollisuudet käyttää järkevästi verotuksella kustannettuja palveluita. 

 

yläyhdistyksellä on tehtävää monessa ”sopassa”. Tärkeimpänä pidän kuitenkin 

lähitoiminnan ylläpitämisen ja edistämisen. Siihen ei aina tarvita suuria panostuksia, vaan 

jo pienet arkipäiväiset asiat edesauttavat tunnetta, että Pirkkalankylällä on mukava asua. 

Pitämällä huolta kylästämme, pidämme huolta samalla myös itsestämme. 

 

 

 

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
 

Puheenjohtaja Risto Rasinen 

  

K 

M 
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MUUTOKSIA KYLÄLEHDEN TOIMITUKSESSA 

 

Tällä meidän “juhlanumerollamme” haluamme omalta osaltamme kiittää uskollisia lukijoitamme ja 

toivomme, että lehdistä on löytynyt mielenkiintoisia tarinoita eri aikakausilta, ajankohtaista asiaa ja 

tulevaisuuden tietoa sekä muuten vain mukavaa luettavaa. 

Kiitämme myös kaikkia lehtiimme artikkeleita, tietoja ja kuvia lähettäneitä henkilöitä sekä vuosien 

varrella lehtiemme valmistukseen osallistuneita kyläläisiä.  

Lehti on käsi- ja talkootyötä, mikä antaa tietyn persoonallisen leimansa ja toivottavasti myös ison 

annoksen yhteisöllisyyttä. Tämä on kyläläisten lehti kyläläisille.  

Helena on ollut mukana kylälehden toimituksessa alusta saakka, 12 vuoden ajan, vastaten 

pääasiassa lehtien sisällöistä. 

Tarja tuli mukaan kyläyhdistyksen ja lehden toimintaan vuonna 2008 ja toi tullessaan uusia tuulia 

ainakin lehden ulkoiseen olemukseen. 

Jokaisen lehden tekeminen on vaatinut melkoisen määrän tunteja, mutta samalla se on ollut kovasti 

hauskaa. 

Toivotamme seuraajillemme onnea ja menestystä! Odotamme mielenkiinnolla uutta, uudistettua 

lehteä, ja luovutamme hommat iloisesti nuoremmille.  

      Helena ja Tarja 

 

 

 

 

 

 

 

Kyläyhdistyksellemme on odotettavissa oma kotisivu julkisivuksi ulospäin ja informaatiokanavaksi jäsenille. 

Suunnittelu on käynnissä. 

Oma facebook-sivuhan on jo olemassa. Se on tarkoitettu yhdistyksen nopeaan, sisäiseen tiedottamiseen, 

ilmoituksiin, yhteydenpitoon tai vaikkapa valokuvien julkaisemiseen ym. Jäseneksi pääsee kirjoittamalla 

Facecbook-hakuun ”Pirkkalankylän Kyläyhdistys” liity jäseneksi tai ota yhteyttä Elina Ahvoseen. 

  
Mistä kansilehden taulu on maalattu? 

Oikein vastanneiden kesken arvotaan pieni palkinto 

kyläyhdistyksen vuosikokouksessa. 
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HISTORIAN HAVINAA 

 
Kunnassamme on kaksi erittäin ansioitunutta historian asiantuntijaa,  

Olavi Horsma-aho ja Jouko Hillukka,  

joita pyysimme kirjoittamaan ajatuksiaan kylästämme. 

 

Tosi vanha Pirkkalankylä 

En nyt lähde ”vatuloimaan” tätä juttua luomiskertomuksesta tai edes jääkaudesta 

lähtien. Sanonpahan vaan, että tosi vanha on Pirkkalankylä. Kun maineikas ja 

suuresti ihailemani kirjailija Kaari Utrio kirjoitti 1970-luvulla romaanin 

Pirkkalan Pyhät Pihlajat, hän siinä mainitsee, että Pirkkalan ensimmäinen kirkko 

rakennettiin vain vuosi ennen hämäläisten verokapinaa. Sittemmin on 

tutkimuksissa varmistettu, että se verokapinan pata porisi kiivaimmillaan vuonna 

1237 – 38, piispa Tuomaan aikana. Tuskin kirjailija on sitä aikamäärettä aivan ” 

hatusta vetänyt”. Hänellä on ollut jokin tiedon sirpale asiasta. 

Ja kappas vain. Muutama vuosi sitten sain Pirkkala-seuralta tehtäväkseni 

selvittää Pirkkalan kirkkopitäjän ikää. Huusin apuun tunnetun ja arvostetun 

tutkijan Unto Salon Turusta. Salo päätyi sellaiseen hyvin perusteltuun 

päätelmään, että Pirkkalan seurakunta on perustettu vuosia 1209 – 1237 välisenä 

aikana. 

Monien akateemisten tutkimusten antamien tietojen perusteella olen antanut 

itselleni luvan tietää, että varsinainen Pirkkalankylä on alkanut muodostua noin 

800-luvun aikoihin. Vähäistä asutusta on kylän tienoilla varmasti ollut jo paljon 

aikaisemmin. On helppo ymmärtää, että tiiviin ryhmäkylän muodostuminen on 

kestänyt monien sukupolvien, ehkä satojen vuosien ajan. 

Ja entäs sitten kun Arkeologit iskivät kuokkansa siihen vanhan Pirkkalankylän 

oletettuun keskustaan. sieltähän löytyi tavaraa monenmoista. Löytyi todisteita 

siitä, että paikalla on asuttu jo rautakaudella. Tulisijalla varustetun 

tuparakennuksen jäänteet ovat osaksi jääneet maantien alle. Oletettavasti talossa 

on valmistettu nuolia. Sanotaanpa nyt, että tämä Niilo Nuolentekijän 

tuparakennus on ollut Pirkkalankylän vanhimpia ja aivan kylän ytimessä. 

Kaari Utrion kuvittelema Hillin mahtitalo on sijainnut hiukan sivummalla, 

pihlajia kasvavan pienen metsikön takana. Siinä läheisyydessä on ollut myös 

kalmisto. Minun kuvitelmissani Hilli olisi sijainnut Tanssikallion ja 

Moisionlaakson vaiheilla. 

Kaikissa kuvitelmissakin on muistettava, että keskiajalla Pyhäjärven pinta on ollut monta metriä 

nykyistä korkeammalla. 

Olisi mukavaa ettei joku ”asiantuntija” lyttäisi näitä kehitelmiä aivan kokonaan. 

  Hyvää joulua! t. Olavi H  



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouko Hillukka 

Pirkkalankylä 

Pirkkalankylä sijaitsee eri suunnista tulevien teiden ja vesireittien yhtymäkohdassa. Se oli jo 

esihistoriallisella ajalla tunnettu kauppapaikka. 

Siellä vaihdettiin maamme luonnontuotteita, kuten turkiksia ja muita metsän ja veden antimia 

ulkomailta tuotuihin siirtomaatavaroihin. Tuontitavarat saattoivat olla rautaa, kuparia messinkiä, 

pronssia, lasiesineitä, jopa helmiä. 

Kokemäenjoki ja sen rantatiet olivat se valtasuoni ja yhteys ulkomaailmaan. Juoksijanoja on 

Pirkkalankylää halkova entinen merenlahti, jonka itäpuolella esihistorialliset asuinpaikat pääasiassa 

sijaitsevat. Vuonna 1998 Pirkkalassa suoritettiin muinaisjäännösten inventointi, jolloin löytyi 

seitsemän uutta esihistoriallista kohdetta. Nykyisen Pirkkalankylän alueelta tunnetaanuseita 

esihistoriallisia kohteita ja esineitä aina kivikaudelta saakka. Merkittävimmät esineet on tallennettu 

Museoviraston kokoelmiin. Kivikautiset asuinpaikat on varmennettu koekaivauksilla. Toivan 

mahdollisesti rautakautisia hautaraunioita ei ole vielä tutkittu. Perimätiedon mukaan niitä on  

ollut useampia. Eniten tutkittu ja muinaisesineistä rikkain alue on ollut tien ja järven väliin jäävä 

alue, ns Tursiannotko. Sitä on voitu pitää ennen kylän satama-alueena. Pyhäjärven pinta on  

Tursiannotko, Kuva: Sami Raninen/Pirkanmaan maakuntamuseo 
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ollut ennen 1700-lukua pari metriä korkeammalla, joten sen alempaa vanhaa asutusta ei voi löytää. 

Viereisellä kalliolla sijaitsee muinainen uhrilähde, vettä täynnä oleva kuoppa kalliossa, johon 

uhrattiin pieniä arvoesineitä, milloin missäkin tarkoituksessa. Samalla kalliolla on havaittu 

merkkejä vanhasta, mahdollisesti esihistoriallisesta toiminnasta. Perimätiedon mukaan taaempana, 

tasaisella kalliolla oli ennen kylän nuorison kohtaamispaikka. Tiealueen tutkimuskaivauksissa 

vuosina 2012 -. 2015 löytyi asuinrakennuksen pohja, jossa oli mm. lämmityslaitteita ja ajalle 

harvinaisena salaoja, mahdollisesti 1800-luvun puolivälistä. Tiealueen kaivauksissa löytyi runsaasti 

rautakautiselle metsästäjälle kuuluvaa esineistöä, mm. rautainen nuolen- ja keihäänkärki, luisia 

nuolenkärkiä, mm. tasapäinen kolkkakärki. Luuesineistä ehkä merkittävimpiä ovat erittäin kauniit, 

koristeelliset luulusikat, koriste-esineet ja salaperäiset esineet, joiden merkitystä ei tunneta. (Katso 

kirjanen: Sami Raninen, Tursiannotko Viikinkiaikainen kylä. 2015 s.30) 

Kylän vanhojen kiviaitojen ikää ja merkitystä ei tunneta. Maanviljely Pirkkalan seudulla alkoi 

sarkajaon aikaan, mutta isojako 1700-luvulla ja myöhempi uusjako määräsi peltojen ja asuintonttien 

sijainnin. Vanhin kylän kartta 1700-luvulta näyttää sekä viljelysmaat että asuintonttien paikat, jotka 

ryhmittyivät Aniaan johtavan tien molemmin puolin. Tilan rakennukset pyrittiin käytännön syistä 

sijoittamaan omaan pihapiiriin. Kun yleiselle tielle johtava portti suljettiin, se antoi turvallisuuden 

tuntua levottomina aikoina. Tulipalolle arat raklennukset, kuten saunat ja riihet sijoitettiin pihapiirin 

ulkopuolelle. Samoin ruoka-aitat.  

Kylän ulkopuolella tiedetään olleen yhteisiä toimintoja, kuten myllyt, pajat ja viinapränni yms. 

Kylän ulkopuolelle sijoittuivat myös ns. mäkitupalaisten asumukset Heitä olivat mm. eri ammattien 

harjoittajat, ruotusotilaat, muut itselliset jne. 

Nykyisin vanhasta ryhmäkylästä on jäljellä vain muutamia rakennuksia. Kaipilan vanha umpipiha 

on vielä muistona menneestä asumistavasta. Pirkkalassa sijaitsi pakanallinen uhrilehto. Vuonna 

1229 Rooman paavi määräsi ne kirkon omaisuudeksi. Kristinusko saapui tänne Kokemäenjokea 

seuraillen. Joidenkin arvioiden mukaan kristillisen kirkon toiminta on alkanut Pirkkalassa jo 1200-

luvun loppupuolella. Kirkon sijaintia ei tunneta, mutta tiedetään, että se paloi 1500-luvulla. 

  

Tursiannotko, Kuva: Sami Raninen/Pirkanmaan maakuntamuseo 
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Sota-aika Pirkkalankylässä koulutytön kokemana  
 

Kerran olin äidin kanssa mattopyykillä Tanssikallion alapuolella. Tuli ilmahälytys ja kuulimme, 

kuinka lentokone lähestyi. Menimme ison kiven taakse piiloon. Kone lensi matalalla. Se oli 

venäläinen. Näimme lentäjänkin. Sitten se kaartoi pois ja pudotti pomminsa. Ne putosivat järveen 

eivätkä Valmetin 

päälle niin kuin olisi 

pitänyt venäläisten 

mielestä. Minä olin 

silloin kai 

kymmenen vanha. 

 

Lentokoneita nähtiin 

monta kertaa. Ne 

lensivät melkein 

puiden latvojen 

tasalla, kaarsivat 

usein täällä 

Pirkkalankylällä ja 

palasivat taas 

pudottamaan 

pommeja Valmetin 

ja Tampereen 

niskaan. Eivät ne 

Valmetiin osuneet, vaikka kovasti yrittivät. Valmetilla tehtiin lentokoneita. Isä oli siellä töissä. Siksi 

me muutimme tänne Helsingistä 1938 ja tulimme asumaan ensinMessukylään ja sitten Kierikan 

talon maantien viereiseen pytinkiin. Se oli ihan kiinni tiessä, mutta ei silloin autoja niin paljon 

kulkenut.  

 

enäläiset lentokoneet kiinnostivat isää kovasti. Aina kun niitä tuli, isä meni katsomaan 

oven raosta ja minä pelkäsin, että ne ampuu sitä. Kerran putosi suomalainen kone 

Reipinniemen lähelle. Isä meni kiireesti katsomaan, voisiko mennä auttamaan, mutta ei 

siinä voinut tehdä enää mitään. Toisen kerran putosi venäläiskone ja lentäjä pelastui laskuvarjolla. 

Lentäjä meni piiloon Kierikan riiheen, ja meitä lapsia varotettiin ankarasti menemästä lähelle. 

Emme me menneetkään, ja poliisi haki lentäjän. Mutta Leukulle me menimme, minä ja 

pikkusiskoni, joka oli kolmen vanha. Siellä oli venäläisiä sotavankeja töissä. Ne vaikuttivat kilteiltä 

ja juttelivat meille, mutta me juoksimme kotiin ja pikkusiskoni sanoi, että ne vaan puhui ”hiitia, 

haatia”. 

 

Siitä sodan alkamisesta muistan, että olin silloin mummun luona Helsingissä. Kaikkien piti lähteä 

pois sieltä, ja tätini lähti saattamaan minua Pirkkalaan. Se matka oli kamalan pitkä, kesti kuusi 

tuntia, ja juna oli hirmuisen täynnä. Sitten minulle tuli pissähätä ja koko junassa oli vain yksi  

V 
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vessa, eikä sinne millään päässyt. Täti keksi ottaa sylkykupin (”spotta ej på golvet”),  

ja minä pissasin siihen. Täti tyhjensi sen ikkunasta, mutta minua nolotti ihan hirvittävästi. Se oli 

ihan kauheaa. Olin silloin kuuden vanha. 

 

Äiti ei koskaan tykännyt muuttaa pois Helsingistä eikä asua maalla. Minä taas tykkäsin kovasti. 

Minusta oli kiva mennä navettaan, istua pallilla ja jutella karjakon kanssa. Sain syöttää ja harjata 

lehmiä ja opin lypsämäänkin. Lämmin maito maistui 

hyvältä. Äidin mielestä navetassa haisi pahalta.  

 

Olin paljon talon puolella. Siellä oli emäntänä Selma. 

Selma oli mukava mummu, mutta sillä oli paha 

nivelreumatismi. Veimme kerran kahvia heinäpellolle, 

ja kalliolla oli kyykäärme. Pelästyin hirveästi, kun 

Selma ei olisi päässyt juoksemaan sitä käärmettä 

karkuun niin kuin minä. Onneksi karkuun menikin 

käärme. 

 

1940 Selma loukkasi itsensä eikä enää koskaan päässyt 

liikkumaan. Nivelreumatismi tuli niin pahaksi. Minä 

olin oppinut lukemaan ja luin joka päivä lehtiä 

kamarissa Selmalle, joka ei voinut pitää lehteä 

käsissään. Minusta tuli hyvä lukija.  

 

Kierikalla oli myös talon tytär Anna-Liisa, joka teki 

kovasti töitä. Juttelimme aina, kun Anna-Liisa vain 

ehti. 

Ison keittiön pöydän ääressä ruoka-aikana oli mukava 

kuunnella ja jutella kaikkien 

aikuisten kanssa. Pääsin myös talon 

reessä joulukirkkoon. Se oli hienoa. 

Oli kilikilikellot ja kaikki. 

 

En minä niin paljoa sotaa 

huomannut. Aikuiset kyllä siitä 

puhuivat, lukivat lehtiä ja 

kuuntelivat radiota.  

Kahvista vain oli pulaa, ja sitä 

jatkettiin paahdetuilla rukiinjyvillä 

ja sikurilla. Meillä oli tarpeeksi 

ruokaa. Talosta saatiin ostaa maitoa  

ja munia. Meillä oli oma kasvimaa, 

oma possu ja kaneja.  

Anna-Liisa ja Eila 6v. Helsingissä 

Kierikan talonväkeä ja vieraita. Selma-mummu toinen 

vasemmalta, takana 

päärakennus 
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Perunajauhot tehtiin itse. Isä kalasteli paljon. Kotolahteen lähelle Reipin rantaa isä laski 

pitkänsiiman, joka koettiin sunnuntaiaamuisin. Ihan lahden perällä oli muiden rysiä ja katiskoita. 

Siellä Kotolahden poukamassa 

kasvoi lumpeita ja ulpukoita. 

 

Elämä oli kyllä nuukaa. Kaikki 

vanha käytettiin. Vaatteet 

ommeltiin itse ja talvella oli 

tallukkaat. Monot olivat vain 

hiihtämistä varten. Sadevaatteita 

ei ollut kenelläkään. Kierikalla 

oli sähkö, mutta vesi piti kantaa 

sisään ja ulos.  

 

Kylällä ei ollut paljoa minun 

ikäisiäni leikkikavereita, ja 

kesällä talojen lasten piti tehdä 

töitä. Minä hiihtelin talvella ja 

soutelin kesällä. Soutelin niin 

paljon, että voitin kylän pojat 

kilpailussa. Se oli hienoa. 

 

Tieltä oli hyvä heitellä kiviä 

järveen. Se kävi harjoittelusta, 

sillä minusta tuli taitava 

pesäpallon heittäjä. Pelasin 

lentopalloa Pirkkalan Virissä, ja 

me voitimme TUL:n mestaruuden 1952. Toimin myös lentopallossa erotuomarina. Lopetin vasta 

60-vuotiaana. 

 

oulun aloitin 1940, paitsi että koulu oli kiinni koko vuoden. Siellä oli Valmetin tavaraa. 

Vastapainoksi Valmet antoi koululaisia varten pienen ”Hoppa”-linjurin, joka vei meidät 

kirkolta Hyrsinkiin. Siinä oli sivuilla tuolit, mutta keskellä oli vain pitkä penkki ilman 

selkänojaa. Jos satoi paljon lunta, ei kukaan aurannut ja saatiin lomaa. 

 

Alakoulussa oli opettajana Lyyli Mäsä (kolme luokkaa) ja yläkoulussa (neljä luokkaa) Matti 

Viherkoski, joka oli myös kanttori. Me veisasimme paljon virsiä. Talvella kouluun mentiin suksilla 

tai potkukelkalla. Tuulisin paikka oli Sikojoen kohdalla. Oli ihanaa päästä lämmittelemään kouluun, 

kun muurit olivat lämpöisiä. Leukun Marketalla oli hyvät eväät, jotka yhteisesti syötiin jo ennen 

koulun alkua. 

 

Poikia oli koulussa paljon. Jotkut olivat aika villejä. Kerran hyppäsi eräs poika kelkkaani, kun 

K 

Perheen

jäseniä 

sekä 

possu 

ja kani 
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takaapäin tuli häkäpönttöauto. Hän tarttui linja-autosta kiinni, ja samalla lailla teki toinenkin poika. 

Minä seisoin vanteilla enkä päästänyt kelkkaani. Sitten mentiinkin aika kyytiä. ”Oliko siellä 

Eilakin?” sanoi opettaja Viherkoski, joka oli ikkunasta nähnyt seikkailun. Minut ja pojat jätettiin 

arestiin. 

 

Pojat tekivät kaikenlaista ilkikuria. Muistan, kuinka järvestä sahattiin silloin suuria jäälohkareita, 

jotka nostettiin jäälle odottamaan siirtämistä ”jääkellariin”, mikä tarkoitti, että ne haudattiin 

sahanpurujen alle. Jäitä tarvittiin maidon jäähdyttämiseen kesällä. 

Pojat olivat menneet ja kaataneet jääpaadet, jotka olivat vielä hajonneet. Siitä tuli isot sapiskat ja 

jäälohkareet piti tehdä uudestaan. Jäiden teko oli raskasta työtä, ja silloin oli kova pula työvoimasta. 

 

ota-aikana olin mukana Pikkulotissa. Me keräsimme pelloilta tähkäpäitä, joista saatiin 

jauhoja. Poimimme myös marjoja, teimme kerpoja Pappilan lampaille, ”kerjäsimme” talosta 

taloon ja avustimme rintamalla olevia kaikin tavoin. Kävimme myös viihdytyskiertueilla. 

Lauloimme esimerkiksi Hatanpään sairaalassa, ja kerran oli mukana Pekka Tiilikainenkin. 

Sairaaloissa oli paljon haavoittuneita. 

 

Minä pääsin Tipalaan Tampereelle 1945. Sinne vei kirkolta sama Hoppa-linjuri. Pirkkalankylältä 

oppikouluun lähdettiin silloin vain kahdesta muusta paikasta. Hoppa keräsi kaikki oppikoululaiset 

Härmälää myöten. Sikojärven autolla tultiin takaisin. 

 

Silloin vähän isompana käytiin porukalla Nokialla elokuvissa. Talvella naapurin poika lainasi 

kotoaan hevosen ja milloin minkin reen, ja niin mentiin. Kerran kuitenkin reki haisi epäilyttävältä, 

mutta mentiin me silti. Nokialaiset eivät lainkaan tykänneet pahanhajuisista pirkkalalaisista, 

nyrpistivät meille nenäänsä. Lantarekihän se oli, haju oli kova, mutta meillä oli hauskaa. 

 

Perheeni 

rakensi talon 

Killoon, jonne 

muutimme 

1948. 

 

Vielä pari 

tarinaa. 

Muistan hyvin, 

kun Leukun 

talo paloi. Se 

oli perjantai ja 

13. päivä. 

  

S 

Taiteilija Armas Raunio, Kierikka 1940 -luvulla 
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Se oli jouluaattona 1945. Joku kylän pojista tuli meille, istui 

pitkän tovin ovenpielessä, jutteli niitä näitä ja sanoi vasta 

sitten: ”Palaa siellä kirkkokin”. Isä lähti lujaa apuun, mutta 

palasi pian. Joku oli saman tien spruutannut vettä isän päälle, ja litimärkänä ja kovalla pakkasella 

oli pakko palata yhtä lujaa kotiin.  

 

Evakot tulivat Karjalasta. Kierikalla oli silloin tällöin töissä karjalaismies Pyhäjärven sahalta. 

Kerran hevosta laitumelle viedessään hän pysähtyi kohdalleni ja sanoi: ”Sinusta minä miniän otan”.  

Toden totta, kymmenen vuotta kului, ja minut ja karjalaispoika Jouko vihittiin 1955. 

 

                                                                                             Eila Ryymin (os Majamaa) / hl 

 

Kuten tarinoista voi päätellä Eila Ryymin muistaa erinomaisella tarkkuudella kaikki henkilöt ja 

tapahtumat. Hän on kovin nuorekas ja pirteä, ajaa autoa, toimii yhdistyksissä ja liikkuu aktiivisesti.  

 

  

 

 

Markku Jokela 

 

Mattilan talon vaiheita 
  

Kirkon palon muistan 

myös. 

Mattilan talo noin 1930 
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I   Mattilan talo sijaitsi alkuaan vanhassa Pirkkalankylässä. Keskiajan lopulla tämä kylä oli sen ajan 

mittapuun mukaan suuri ryhmäkylä, jonka talot sijaitsivat tiiviisti vierekkäin umpipihaisina 

pihapiireinä. Talojen lisäksi alueella asui runsaasti mäkitupalaisia ja käsityöläisiä. Asukkaita oli 

yhteensä noin 300.  Kylässä oli seitsemäntoista veronmaksajaa v. 1544. Yksi heistä oli Mattilan 

isäntä Juho ( Jons ) Reippinen. Muutkin tämän talon isännät olivat 1500-luvulla Reippisiä. Talo 

sijaitsi lähellä nykyisen Anian rantatien ja Kierikantien risteystä, siitä hieman Kotolahteen päin. 

 

II   Pirkkalankylän kaikki talot Leukua lukuun ottamatta olivat menettäneet 1600-luvun puolivälissä 

verorästien takia perintötilan oikeutensa tai olivat merkittynä autioiksi. Ne olivat kruununtiloja ja 

niistä everstiluutnantti Johan Wittenberg sai muodostaa yhden säterikartanon. Mattilakin kuului 

aikanaan tähän Pirkkalankylän säterikartanoon vv. 1660 - 1682. 

 

uningatar Kristiina oli lahjoittanut Pirkkalankylän talot hyvityksenä maksamattomista 

palkoista Wittenbergille. Tämä kuoli pari vuotta myöhemmin, jolloin omistus siirtyi 

perintönä hänen veljelleen sotamarsalkka ja kreivi Arvid Wittenbergille. Wittenbergit 

olivat liivinmaalaista aatelissukua, mutta palvelivat Ruotsin sotalaitosta. 

 

Kreivi asui Ruotsissa, milloin ei ollut sotimassa. Kartanoa hoiti kylässä asunut vouti, joka esim. 

keräsi veroja ja lähetti ne isännälleen Ruotsiin. Wittenbergin maaomaisuus peruutettiin yleisen 

peruutuksen yhteydessä 1680-luvulla. Tiloja viljelleet talonpojat, jotka useimmiten olivat vanhaa 

omistajasukua, lunastivat yleensä tilat takaisin. 

 

III   Suuri Pohjan-sota Euroopassa 1700 – 1721 vaikutti myös Pirkkalaan. Ruotsi-Suomen armeija 

vetäytyi 1713 Pälkäneen Kostianvirran taistelun jälkeen. Myös Pirkkalaan ja lähipitäjiin  

K 

Kuvassa 1940-luvun alkua 
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majoittui suuria venäläisjoukkoja, jolloin talojen harteille sälytettiin monia rasituksia. 

 

Sodan jälkeen useimmat kylän perintötiloista joutuivat noin 1720 – 1780 kruununluontoisiksi 

sotilaspäällystön palkka- tai etuustiloiksi, joiden asema ja omistussuhteet vaihtelivat. Upseeriston 

palkkatalona oli myös Mattila. 

 

IV   Yksi isojaon tarkoitus oli saada väljyyttä ja paloturvallisuutta ahtaasti rakennettuihin kyliin. 

Pirkkalankylässä ei juuri ollut kyläkeskuksesta ulosmuuttohalukkuutta. Maanmittari Hahlin 

sitkeiden suostuttelujen jälkeen muutama talo siirtyi etäämmälle kyläryhmästä. Vanhaan emäkylään 

jäi 1700-luvun lopun isojaon jälkeen paikoilleen kahdeksan tilaa mukaan lukien Mattila. 

 

sojakoa täydennettiin uusjaolla ja vähitellen alkoi ilmetä uutta muuttohalukkuutta. Mattila 

siirtyi vuonna 1855 nykyiselle paikalleen. Kylästä poismuuttaneet talot rakennettiin uusien 

vaatimusten mukaan väljästi. Todettakoon, että kylää koskeva viimeinen uusjakoehdotus 

hyväksyttiin vasta v.1930. Tähän liittyen Paunintien varrella oleva Kavattarin niitty siirtyi pois 

Mattilan tilasta ja tilaan liitettiin Nikkilän alueen peltoja sekä Uittamontien pohjoispuolinen 

metsäalue. Pellot saatiin yhtenäiseksi, mutta metsät jäivät kolmeen erilliseen palstaan 

 

V   Mattilan omistusolot olivat 1800-luvulla melko 

epävakaat. Erika Kylväjän tekemässä Suomen historian 

seminaariesitelmässä ”Maatilojen omistajanvaihdokset 

Pirkkalan Pirkkalankylässä 1810 – 1895 ” todetaan, että 

Mattilassa oli tuona aikana kolmetoista eri omistajaa. 

Mattilassa tapahtui selvästi eniten omistajanvaihdoksia 

kylässä. Yksikään omistaja ei pysynyt kymmentä vuotta. 

Mattilan tilakooksi mainitaan 28 viljelysmaan hehtaaria 

(vuoden 1780 laskenta). 

 

Tilan omistajat olivat 1800-luvulla lähinnä 

talonpoikaisväestöä. Eräs nimismies omisti tilaa muutaman 

vuoden. Spåren suku omisti Pirkkalassa aikanaan useita 

maatiloja, mm Haikan kartanon, Valkilan ja Partolan. Karl 

Gustav Spåren perinnönjaossa 1840-luvulla hänen 

keskimmäinen poikansa kihlakunnantuomari Karl Wilhelm 

peri Haikan kartanon ja omisti Kierikan vuosina 1853 – 

1865 ja Mattilan 1868 – 1874. Hän osti molemmat tilat 

pakkohuutokaupasta ja myi myöhemmin huomattavasti 

suuremmasta summasta.  

 

VI   Sahalahdella asuneet Kustaa ja Aune Jokela halusivat tulla lähemmäksi Tamperetta, jotta esim. 

torikaupalla olisi helpompi käydä. He ostivat Mattilan talon 1927 maanviljelijä Kaarle Saloselta ja 

tämän vaimolta Vilhelmiina Saloselta 200.000 markalla. Vasta heidän tulonsa toi pitkäjänteistä 

I 

Vähältä piti, ettei 

muutamaa vuotta 

ennen Jokeloiden tuloa 

talosta tullut Etelä-

Pirkkalan ensimmäistä 

kunnantaloa. Etelä-

Pirkkala itsenäistyi 

1922 ja Pohjois-

Pirkkala muutti 

myöhemmin nimensä 

Nokiaksi. 

Kunnantaloksi 

hankittiin lopulta 

Suupan tilan vanha 

päärakennus, joka oli 

kunnan hallinnollinen 

keskus vuosina  

1922 – 1964. 
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vakautta Mattilan tilan ja sen rakennusten hoitoon. 

Vähältä piti, ettei muutamaa vuotta ennen Jokeloiden tuloa talosta tullut Etelä-Pirkkalan 

ensimmäistä kunnantaloa. Etelä-Pirkkala itsenäistyi 1922 ja Pohjois-Pirkkala muutti myöhemmin 

nimensä Nokiaksi. Kunnantaloksi hankittiin lopulta Suupan tilan vanha päärakennus, joka oli 

kunnan hallinnollinen keskus vuosina 1922 – 1964. 

 

VII   Kustaa Jokela alkoi kunnostaa rakennuksia. Hän oli 

itsekin hyvä kirvesmies. Kenttäahjossa hän sai raudan 

kuumaksi ja teki kaikenlaisia sepäntöitä kuten viikatteita, 

kirveitä ja reen jalaksia. 

 

Kun talo ja ainakin osa piharakennuksista siirrettiin 1855 

kyläkeskuksesta nykypaikoilleen, on vaikea enää tietää, 

paljonko vanhoja rakenteita on jäljellä ja paljonko siirron 

yhteydessä tehtiin uutta. Mattilan peruskorjauksessa 2008 

paljastui seinistä vanhoja mustuneita hirsiä, jotka ovat 

saattaneet hyvin olla kyläkeskuksessa olleen 

savupirttityyppisen rakennuksen hirsiä. Tästä korjaustyöstä oli 

juttu kyläyhdistyksen lehdessä v. 2009. Aitta, josta käytetään 

myös nimeä vaunuvaja tai luhtiaitta, on alun perin rakennettu 

1761. Tämä vuosiluku on nähtävissä luhdin oven vuorilaudan 

alla.  

 

itta korjattiin ja sen keskelle luhtiosaan tehtiin kolmiomallinen pääty sekä uusittiin 

kattorakenteita ja lahonneita hirsiä. Luhtiosan ja sen pylväikköjen suunnittelussa oli 

mukana Uittamonrannan kesäasukas, rakennusmestari Yrjö Salo. Päätyyn tehtiin 

hevostalli kolmelle hevoselle. 

 

Huonokuntoinen vanha riihi sijaitsi nykyisen hirsisen pajaladon paikalla. Mattilaan muutettaessa 

sähkö oli katkaistu. Valovirta saatiin melko pian, mutta voimavirta vasta myöhemmin. Siksi 

viljanpuinti ensimmäisinä vuosina tapahtui rosmaksi sanotulla puimakoneella, joka sai voimansa 

hevoskierrosta. Perheen poika Erkki ja tytär Annikki joutuivat olemaan usein kuskina ja kiersivät 

hevosen kanssa ympyrää. Kustaa-isä oli tehnyt istuintelineen, ettei tarvinnut kävellä. 

 

Uusi riihi (puimala) valmistui 1935. Lattian betonivalun aikana paikalle sattui Aune Jokelan sisaren 

mies, Mustialan maamiesopiston rehtori Antto Laiho, joka piirsi vuosiluvun betonipintaan 

hopeapäisellä kävelykepillään. Timpurina oli oman kylän taitaja Aaro Koski. 

 

Vilja-aitta sijaitsi ensin puutarhassa lähellä maantietä. Aitta siirrettiin 1938 Anian rantatien toiselle 

puolelle ja peruskorjattiin. Kaikkiin edellä mainittuihin rakennuskohteisiin hankittiin puutavara 

omasta metsästä. Artturi Prihtillä oli Sapalassa pärehöylä ja sirkkelisaha. Vilja-aittaa jouduttiin 

siirtämään viime vuonna runsaat kymmenen metriä kevyenliikenteen väylän tieltä. 

A 

Mattilan 

peruskorjauksessa 

2008 paljastui seinistä 

vanhoja mustuneita 

hirsiä, jotka ovat 

saattaneet hyvin olla 

kyläkeskuksessa 

olleen 

savupirttityyppisen 

rakennuksen hirsiä. 

Tästä korjaustyöstä 

oli juttu kylä- 

yhdistyksen lehdessä 

vuonna 2009 
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Viljakuhilaat 

ihapiiriin on kuulunut aiemmin myös pienempi asuinrakennus, ”mummonmökki”, jossa 

asuttiin vielä 1900-luvun alussa. Rakennus sijaitsi päärakennuksen ja luhtiaitan välissä 

maantien puolella pihaa. Karin vaari oli käynyt silloisen asukkaan luona ja ihmetellyt, kun 

ikkunasta voi suoraan poimia omenoita. Rakennus oli purettu ennen Kustaa ja Aune Jokelan tuloa 

Pirkkalaan. 

 

VIII   Sota-aika oli vaikeaa myös Mattilassa. Kustaa Jokela alkoi sairastella, pojat Erkki ja Martti 

olivat rintamalla. Tilan pidosta suuren vastuun joutuivat ottamaan talon naiset Aune-emäntä ja tytär 

Annikki. Joitain vanhempia miehiä, jotka eivät olleet joutuneet sotaan, oli välillä työapuna, samoin 

karjakko ja eräitä vapaaehtoisia. Heistä tunnetuin oli kyntöapuun tullut Valmetin lentokonetehtaan 

nuori insinööri Erkki Laurila, josta tuli myöhemmin akateemikko. 

Mattilan pirtin uunia suurennettiin, kun rintamalle leivottiin leipiä. Yksi hevosista oli viety 

rintamalle. Sodan jälkeen hevonen palautettiin.  

 

IX   Rauha palasi ja miehet palasivat rintamalta kotiin. Kustaa Jokela kuoli toukokuussa 1945. 

Seurasi perinnönjako ja syyskuussa 1945 Erkki Jokela hankki tilan omistukseensa. Irma (o.s. 

Mattila) tuli Länsi-Teiskosta emännäksi seuraavana vuonna. 

 

usi sauna rakennettiin suunnilleen entisen saunan paikalle 1945 - 46. Toiseen päähän 

rakennusta tehtiin karjakeittiö.  Karjakkoa varten rakennettiin talo Tammikankaalle. 

 

Karjalan siirtolaisina Mattilassa asui sodan jälkeen vuoden verran leskiäiti yhdessä sairaalloisen 

tyttärensä kanssa. He nukkuivat pirtissä ja valmistivat ruokansa saunan pukuhuoneessa, missä oli 

hella. Sen lisäksi vanha pariskunta tyttärineen asui Kustaan työhuoneessa välirauhan aikana. 

 

Navetta oli 

huonokuntoinen ja 

epäkäytännöllinen. 

Jouduttiin miettimään 

uuden navetan 

rakentamista tai 

lehmistä luopumista. 

Päädyttiin 

luopumiseen. 

Huutokaupassa 1954 

myytiin lehmät ja 

jotain 

maatalousirtaimistoa. 

Mattilassa oli ollut 

mehiläisten hoitoa ja 

kerätty hunajaa.  

Erkki oli tullut allergiseksi mehiläisten pistoille ja mehiläispesät myytiin samalla.  

P 

U 
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Navetta purettiin v. 1956. Karjasta luopumisen jälkeen panostettiin normaalin viljanviljelyn lisäksi 

mm. rypsiin ja heinänsiemeneen. 

X   Päärakennukseen tehtiin pieniä korjaustöitä moneen otteeseen. Suuri muutos tapahtui 

huhtikuussa 1969, kun tulipalo tuhosi osan taloa, pahiten pirtin alueen. Maantienpuoleinen pääty 

säilyi asumiskelpoisena. 

Jouduttiin miettimään nopeasti, korjataanko palovauriot vai tehdäänkö uusi talo. Korjaustyöt 

tuntuivat silloin niin suurilta, että päädyttiin uudisrakennukseen Uittamontien varteen.   

Mattilan päärakennusta alettiin sitten kuitenkin välittömästi korjata ns. kevyellä remontilla 

enempien vahinkojen välttämiseksi ja taloon saatiin vähitellen vuokralaisia. 

 

iinteistöteknisesti tehtiin v. 1975 yhdysviljelyksessä olleiden tilojen yhdistäminen samaksi 

tilaksi. Tällöin yhdistettiin seuraavat tilat: Mattila, Kirkkovainio, Koivula, Pehuvainio ja 

Uittamo. Kun uudelle kiinteistölle ei voitu enää antaa nimeä Mattila, annettiin nimeksi 

Uusi-Mattila. Vanhat nimet näkyvät vielä joissain kartoissa. 

 

XI    Seuraava sukupolvenvaihdos tapahtui 1998, kun Erkin poika Markku Jokela hankki tilan 

omistukseensa. Uusin sukupolven vaihdos tapahtui 2008, kun Markun poika Pekka Jokela ja hänen 

puolisonsa Krista hankkivat omistukseensa Mattilan talon päärakennuksen ja pihapiirin mukaan 

lukien saunan ja luhtiaitan. Tämän kiinteistön osalta palattiin virallisesti Mattila-nimeen. Talon uusi 

omistajapariskunta alkoi laajan peruskorjaustyön. 

 

XII   Mattilan talo pihapiireineen on inventoitu arvokkaaksi asuinympäristöksi. Puutarhaan ja 

pihapiiriin tuotiin Aune Jokelan sisaren välityksellä Mustialan maatalousoppilaitoksesta 

Tammelasta 1930-luvulla useita hyöty- ja koristepensaita ja jalopuita: tammia, vaahteroita, 

lehmuksia, Makedonian mänty, sembramänty, hopeakuusi, vuorijalava ja Mustialan ruusuja. Lisäksi 

istutettiin Siperian hernepuita pensasaidaksi, kriikunoita, sireenejä, koiranheisipuita, kanukoita, 

ruusupensaita sekä useita marjapensas- ja omenalajikkeita. Pihapiiri hyötypuutarhoineen lienee ollut 

parhaimmillaan 1930-luvun lopussa, kun tilalla oli ollut kesän puutarhaharjoittelijana opettajaksi 

lukeva taidemaalari Lennu Juvelan tytär Sisko Juvela. 

 

XIII   Mattilan talo on ollut monessa asiassa yhteisenä kokoontumispaikkana aina 1960-luvulle 

saakka. Puhelin oli hankittu taloon 1930-luvun alussa. Monet kyläläiset ja kesäasukkaat kävivät 

soittamassa asiansa vielä 1950-luvulla, kun puhelin oli vielä melko harvinainen. 

 

irkkalankylän työväenyhdistys Toivo r.y. perustettiin Mattilan talossa pidetyssä kokouksessa 

1907, jolloin paikalla oli 45 kyläläistä. Jo sitä ennen valmistelevia kokouksia oli pidetty 

Mattilassa. Toimintaansa varten työväenyhdistys vuokrasi Mattilasta huoneen. Yhdistys piti 

myös iltamia talossa. Ty Toivon oma talo valmistui vuonna 1916. 

 

Pirkkalan VPK perustettiin Mattilassa. Nokian ja Pirkkalan historiateoksessa todetaan, että 

Pirkkalan VPK:n perustivat Nuolialan, Naistenmatkan, Sankilan, Pirkkalankylän ja Haikan  

asukkaat sekä palolautakunnan jäsenet 8.3.1942 Pirkkalankylän Mattilan talossa.  

K 

P 
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Kaikki paikalla olleet ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi.   

 

Muiden töidensä ohella Kustaa Jokela oli osuustoiminnallisen vakuutusyhtiön, Pohja-yhtymän, 

tarkastaja ja asiamies. Hän kävi myymässä vakuutuksia ja piti toimistoa kotonaan. Mattilan talon 

seinässä oli vakuutusyhtiön mainoskilvet. 

 

Pirkkalankylän postiasema sijaitsi sodan jälkeen jonkin aikaa Mattilassa, jossa postia hoiti talon 

tytär Annikki Jokela (myöhemmin Liukkonen). 

 

attilan talossa oli sodan jälkeen aina 1950-luvun puoliväliin asti SPR:n lainaamo. Sieltä 

lainattiin sidetarpeita sekä erilaisia itsenäistä suoriutumista lisääviä apuvälineitä kuten 

kainalosauvoja ja keppejä. Ilmeisesti Pirkkalan diakonissa Ida Laurila katsoi hyvin 

tuntemansa talon ja talonväen sopivaksi paitsi tilojen puolesta myös siksi, että Erkki Jokela oli 

saanut armeijassa lääkintäkoulutuksen toimien sodassa lääkintävääpelinä. Irma Jokela kävi sitten 

kotisairaanhoitajakurssin. 

 

Mattilan pirtti on toiminut myös äänestyspaikkana erilaisissa vaaleissa. Mattilassa on pidetty monia 

seurakunnan lukukinkereitä sekä eri järjestöjen kokouksia, joskus myös kirkkokuoron harjoituksia. 

Myös Martat ovat usein kokoontuneet ja pitäneet kurssejaan Mattilassa. 

 

Mattila on ollut aiemminkin mukana kylän yhteisissä hankkeissa. Juoksianojaan, josta on käytetty 

myös nimeä Myllyoja tai Börkinoja, oli suunniteltu uutta myllyä 1800-luvun puolivälissä. Kylän 

miehet sepittivät yhteisestä ponnistuksesta ja hankintasuunnitelmasta laulun, jonka eräs säkeistö 

kuului seuraavasti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

Vanha Pirkkala  
 

  Ei haja-asutusaluetta! 

  Ei peräpirkkalaa! 

  Ei lievealuetta! 

 vaan  VANHA PIRKKALA!  
          (Kts myös 2015 kesälehti) 
 

”Mattilasta myllynkivet 

ja kymmenen kivenrautaa, 

Reipistä kymmenen parrua 

ja kuusi sahalautaa ” 
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YHTEYKSIÄ ERI VIRANOMAISTAHOIHIN 

Kotolahti 

Kylämme vanhan keskipisteen, Kotolahden, pitäisi heijastaa sinistä kesätaivasta kauniisti 

kimallellen, mutta eipäs, lahti näyttää voipuvan ja kasvavan umpeen kovaa kyytiä. Reunat 

ruohottuvat, rannat näyttävät muuttuvan lillukoiksi, ja jos katsoo veneestä pintaa syvemmälle niin 

suorastaan peljästyy. Pinnan alta näkyykin kasvillisuuden vihreä viidakko kuin sademetsä. Sinne ei 

voi mato-onkeakaan laittaa, sillä koukku jää varmasti kiinni.  

 

Lahti on niitetty kolme kertaa. Tilanteen olisi pitänyt alkaa parantua ja ruohottumisen olisi pitänyt 

vähentyä, mutta kehitys näyttää menevän päinvastaiseen suuntaan. 

 

Meidän monien paikallisten asukkaiden näkemyksen mukaan ongelmat alkoivat  

lentokenttätoiminnan myötä. Kenttää ja koneita pidettiin sulana ravinnerikkailla aineilla kuten 

urealla, ja päästöistä puolet valuu Kotolahteen. Tilannetta on kyllä seurattu vuosikymmenien ajan, 

aineita on vaihdettu ja päästöt ovat huomattavasti vähentyneet, mutta eivät loppuneet. 

Miten on sitten mahdollista, että tilanne pahenee? Olisiko vika pohjamudan ravinteissa? Voimmeko 

tehdä jotain? 

KIERRÄTYSTÄ KYLÄLLÄ 

 

Esa Toiva (Kranaatinmäentie 118) ottaa vastaan 

ja sovittaessa myös noutaa kyläläisten 

rautaromua.  

 

Joten soita Esalle 040 5449056, jos haluat 

päästä rautaromustasi eroon. 
Toivomme ideoitanne ja ehdotuksianne muusta kierrätyksestä! 
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Vähän faktaa:  

31.12.2015 mennessä joutuvat 

Finavia ja Satakunnan Lennosto 

esittämään selvitykset 

ympäristölupaviranomaisille 

aikaisempien sopimusten 

mukaisesti 

mm seuraavista seikoista:  

- tiedot päästöjen laadusta ja 

määrästä veteen, ilmaan ja 

maaperään  

- arvio toiminnan vaikutuksesta 

ympäristöön 

 

Asian selvittämiseksi ja 

mahdollisen korvauksen 

saamiseksi on vahingon 

kärsijöiden tehtävä 

selvityspyyntö Pirkanmaan 

ELY- keskukselle   

 

Kyläyhdistys päätti 

kokouksessaan 3.11.2015 

osallistua Kotolahti-

hankkeeseen. 

Tarkoituksena on selvittää 

rehevöitymisen vastuuta ja 

ryhtyä mahdollisesti tarvittaviin 

toimenpiteisiin. Avustusten 

saaminen edellyttää hakijaksi 

rekisteröidyn yhdistyksen. - 

Kotolahti asiassa toimii erillinen 

työryhmä. 

 

 

 

Kotolahden maisemaa  

 

 

Rakennuskaava 

 

Pirkkalan rakennusjärjestystä uudistetaan ja nyt on meneillään ehdotusvaihe. Ehdotus on asetettu 

nähtäville ja nyt on otettava siihen kantaa ja tehdä muistutus, jos näkee ehdotuksessa korjattava tms. 

Nähtävilläpitoaika päättyy 10.12.2015 klo 15.00 mennessä. 
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akennusjärjestyksen tehtäväksi on määritelty antaa paikallisista oloista johtuvia 

maankäyttöä ja rakentamista koskevia määräyksiä. Niillä pyritään edistämään ekologisesti, 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä, suunnitelmallista ja 

sopivaa rakentamista sekä terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja erityisryhmien tarpeet 

huomioivan elin- ja toimintaympäristön toteuttamista. 

 

Tehtävämäärittelyä voitaneen pitää hyvin asetettuna. Ehdotus sisältää 12 lukua: 

 yleistä 

 rakennuksen ja rakennelman rakentaminen 

 rakennuksen yhdyskuntatekninen huolto 

 rakennuksen elinkaari 

 piha-alueet 

 rakentaminen asemakaava-alueen 

ulkopuolella 

 

 asemakaava-alueita koskevia lisämääräyksiä 

 julkinen ulkotila 

 rakentaminen eritys- ja ongelma-alueilla 

 työmaat 

 rakennetun ympäristön hoito ja valvonta 

 erinäisiä määräyksiä 

 

Kyläyhdistys on antanut muistutuksen luonnosvaiheen aikana mm. siihen että osa määräyksistä 

täällä kaavojen ulkopuolella jää valvontaviranomaisen tulkinnan varaan. Kyläyhdistys kiinnitti 

huomiota myös rakennuspaikan pinta-alavaatimuksiin ja sen suhteen onkin ehdotuksessa tehty 

merkittävä muutos. Nyt vähimmäiskoko on 5000 m2 ja jos rakennus liitetään yleiseen vesijohto- ja 

viemäriverkostoon, rakennuspaikan vähimmäiskoko on 2000 m2. 

 

yläyhdistys muistutti myös siitä, että olemme 2009 teettäneet Tampeeen Yliopiston 

Arkkitehtuurinosastolla kylälle maankäytön yleissuunnitelman, jossa on tutkittu ja 

selostettu maankäyttöä kyläyhdistyksen alueella (Kylät Kehällä hanke). Mielestämme 

suunnitelmalle tulisi antaa vaikuttavuutta. 

 

Kyläyhdistyksemme kiinnitti huomion myös rakennuslupamenettelyssä käytettyyn ns. 

kantatilatarkasteluun ja esitimme siitä luopumista. Näkemyksemme on, että aika on ajanut jo ohi 

kantatilatarkastelun tarpeen. 

 

Rakennusvalvonnan vastineessa maankäytön suunnitelmaan ei oteta kantaa. Kantatilatarkastelusta 

todetaan, ettei sen periaatteita määritellä rakennusjärjestyksessä. Mutta pitäiskö? 

 

Rakennusjärjestys on merkittävä säännöstö, joten siihen kannattaa tutustua ja ajatella sen merkitys 

omalla kohdalla. 

 

Asumiseen ja elämiseen vaikuttavaa asiaa löytyy myös Pirkkalan ympäristösuojelumääräyksistä, 

jotka uusittuina ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Nämä löytyvät kunnan sivulta: etusivu – palvelut – 

ympäristö ja luonto – ohjeet ja määräykset. 

  

R 
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YHDESSÄ TEKEMINEN / YHTEISÖLLISYYS 

”Naapuriyhteistyö” 

Oikeastaan tämä on asia, jota ei olekaan, ja jolla ei ole nimeä, Suomessa. 

Tämä asia on asia, joka meillä pitäisi olla ja johon kannattaa 

tutustua. ”Naapuriyhteistyö” on lainattu työnimi.  

 

Googlesta löytyy aiheesta 10 sivua, ja sisältö on erinomaisen kirjava lohimatkailusta, 

jouluvaloverkostosta, yhteisestä joulukonsertista, kuntien ja Pohjoismaiden väliseen yhteistyöhön. 

Mutta löytyy sieltä aiheesta vähän suomenkielistäkin tekstiä. 

 

Tässä yhteydessä ”naapuriyhteistyö” tarkoittaa samaa kuin 

englannin ”Neigbourhood watch” ja ruotsin ”grannsamverkan” siis 

naapuruston välistä yhteistyötä talomurtojen ja muiden rikosten 

vähentämiseksi tai estämiseksi.  

 

Sillä ei tarkoiteta yöllisiä partioita eikä naapurin asioiden tirkistelyä, vaan katsotaan vähän kuten 

ennen vanhaan, että ’tuleeko naapurin piipusta savua, palavatko siellä valot’. Pidämme silmämme 

auki lenkillä, vilkaisemme naapurin suuntaan, näyttääkö kaikki olevan kunnossa, seuraamme 

epäilyttäviä tiellä liikkujia, ilmoitamme naapurille jos lähdemme matkalle… 

Siis hyvin pieniä, ilmaisia asioita, joista voi olla iso hyöty. Kysymys on 

ennen kaikkea rikosten ennalta ehkäisevästä toiminnasta.  

 

Toiminta tapahtuu virallisesti ja organisoidusti, yhteistyössä kunnan, 

poliisin ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Alueelle tulevien teiden varsille 

laitetaan ”liikennemerkit”, varoituskolmiot (esim kuvan ruots.), 

halukkaat voivat ilmoittautua mukaan ja valitut yhdyshenkilöt hoitavat asioita viranomaisten 

suuntaan. 

  

Muissa Pohjoismaissa, Englannissa ja Skotlannissa ja varmaan muuallakin tällä toiminnalla on 

pitkät perinteet. Tulokset ovat tutkitusti erinomaisia. Murtojen ja muiden rikosten määrä vähenee 

huomattavasti n. 50-70%. 

 

Lisää tietoa löytyy esim:  

 

http://sverigesradio.se   ja sieltä sök/hakusanalla: sisuradio ja edelleen 

hakusanalla: naapuriyhteistyö (suomenkielisen sisu-radion sivut) 

 

www.trollhattan.se, startsidan, haku: invånare/flytta hit,  

 

Pirkkalankylä voisi toimia edistyksellisenä suunnannäyttäjänä!  

http://sverigesradio.se/
http://www.trollhattan.se/
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Yhteisöllisyyttä 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkuun alussa kuvasin Sikojoen sillalta kanadanhanhiyhteisön. Siinä oli ilmeisesti kaksi 

poikuetta. Vois ajatella, että siinä oli otettu mallia äiti-lapsi kerhostamme. Tai viereisen koulun 

ulkoilutunnista. Parveen kuului 18 poikasta ja neljä aikuista.  Lampareessa poikue ohjeistettiin ja 

aikuisille tehtiin työnjako ja sitten lähdettiin tutustumaan Sikojokeen jonossa, jota veti kaksi 

aikuista ja peräpään valvojina oli toiset kaksi aikuista. Yhteisöllinen käyttäytyminen on tarttunut 

näköjään ainakin kanadanhanhiin. /rr 

 

KYLÄN KULMAT TUTUIKSI 

Tietarinoista vuorossa Jyrkänpääntie 

Markku Jokela 

 

Kuljettaessa Anian rantatietä Anian suuntaan Jyrkänpään mäestä 100 metriä erkanee vasemmalle 

Jyrkänpääntie. Tien alkupäässä on nykyisin viisi asuinrakennusta. Kaikissa näissä taloissa omistus 

on vaihtunut vuosien kuluessa useaan kertaan. Tie on hyvässä kunnossa ensimmäisen 600 metrin 

matkalla, johon virallinen tiekunta perustettiin vuonna 2012. 

 

Tie jatkuu sen jälkeen yli peltoaukean ja metsätaipaleen. Välillä kuljetaan leveän sähkölinjan alitse 

ja päädytään Liljan talolle, mikä on nykyisin asumattomana. Tämä tieosuus on huonokuntoinen ja 

sitä käytetään lähinnä puutavaran kuljetukseen sekä muuhun maa- ja metsätalouden ajoon. 

 

yrkänpääntien voidaan katsoa päättyvän Liljan talolle, minne on matkaa Anian rantatieltä noin 

kaksi kilometriä. Senkin jälkeen on entistä polkua korjattu traktorilla kulkukelpoiseksi tieksi 

jonkin matkaa Heikkosen talon suuntaan. 

 

Tie on ollut aina tärkeä puutavaran kuljetuksessa, puita vietiin vuosikymmeniä sitten pääosin 

hevosella Kesämälahteen tai Kotolahteen uittoa varten. Kesäaikaan puulautat hinattiin Nokia Oy:n 

tai Pyhäjärven sahan käyttöön. Propsipuut saatetiin kuoria ensin rannassa. Luonnollisesti 

kotitarvepuut vietiin suoraan taloihin. 

J 
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Tien varressa on usean tilan metsäpalstoja. Monet näistä tiloista kuuluivat jo 1700 -luvulla 

Pirkkalankylän ryhmäkylään. Sen paremmin isojaossa kuin uusjaossa ei aina saatu tilojen 

maapalstoja järjesteltyä yhteen kokonaisuuteen, vaan erityisesti metsämaa on voinut jäädä 

ripoteltuna useaan erillispalstaan. 

 

Olin 1950 -luvulla isä-Erkin matkassa usean kerran, kun hevosreellä tuotiin halkoja. Sähkölinjan 

jälkeen on pitkä, loiva alamäki. Alamäessä reki työnsi vauhtia ja oli vaara, että se tulee hevosen 

jaloille tai hevonen ja reki muutoin kaatuvat. Näin oli muutaman kerran käynyt. Siksi mäkeen 

tuotiin kuusenoksia hidastamaan vauhtia. 

 

Monessa talossa oli 1940 -luvulla sodassa olleita hevosia. Erkki kertoi, että kerran metsätaipaleella 

lentokone alkoi pörrätä matalalla. Hevonen veti väkisin metsään ja halkokuorma kaatui. Sodassa 

hevoset olivat tottuneet menemään lentokoneilta suojaan puun alle. 

 

etsäosuudella tien vieressä on monttuja. Jotkut sanovat, että ne ovat syntyneet kun 

venäläiset pommittivat sodan aikana Tamperetta. Osa koneista harhautui tai lentäjät 

laskivat tahallaan pommit ennen kuin joutuivat kovaan ilmatorjuntatuleen. Luultavasti 

montut ovat luonnonmuodostelmia tai tientekoon tarvittavan maa-aineksen ottopaikkoja. 

Todistettavasti pommeja putosi kuitenkin lähimaastoon. Heikkosen talon lähelle, noin kilometrin 

päähän Liljan talosta putosi pommi. Jyrkänpääntien alusta Anian suuntaan noin puoli kilometriä 

putosi kolme pommia tien reunaan. 

 

Anian rantatien ja Jyrkänpääntien tien risteyksessä on lihakauppias Mäkisen 1940 -luvulla 

M 

Puunajoa: Ote taiteilija E. Pellikan taulusta Hännällä ajo 1967 (Kuvannut Tarja Tyynelä) 
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rakentama talo, jonka käynti- ja postiosoite on Anian rantatien puolella. Mäkinen rakensi tontille 

myös kanalan. Talon osti kultaseppä Tuomi, joka piti korupajaa talossaan. Kunnallisneuvos Paavo 

Leuku asui perheineen talossa vuoden, kun Leukun päärakennus paloi ja uudisrakennus saatiin 

valmiiksi vuonna 1947. 

 

Kanalan Mäkinen myi Valmetin peltiseppä Siltaselle. Tästä rakennuksesta tehtiin asuintalo, jossa 

rouva Siltanen piti aikanaan postitoimistoa. Sitten talo myytiin Paukkusille, joiden poika Pertti 

Paukkunen tunnettiin hyvänä kilpahiihtäjänä. Tästä rakennuksesta ei ole enää mitään jäljellä, vaan 

tilalle on rakennettu muutama vuosi sitten moderni omakotitalo. Tontin kulmassa, aivan tien 

reunassa on lähde, josta on aikanaan otettu käyttövettä. 

 

ien oikealle puolelle ensimmäisen talon rakensi Sulo Kastari sotien jälkeen. Sulo oli Nokia 

Oy:n metsätyönjohtaja, ns. kymppi. Hän liikkui usein moottoripyörällä. Talvisin 

metsätyöpaikoille jouduttiin usein hiihtämään. 

 

Kastarin talon viereen rakennettiin 1980 -luvulla omakotitalo. Tämän jälkeen on muutaman sadan 

metrin pituinen metsätaival, joka on nykyisin melko aukea metsänhakkuutöiden jälkeen. 

 

Sitten tullaan Ojalan taloon, joka oli pitkään Kastarin suvun omistuksessa. Urho Kastari lunasti 

kotitalonsa talvisodasta palattuaan. Urho oli Sulo Kastarin veli. Tila oli aikanaan tavanomainen 

maalaistalo, lehmiä oli 5 - 6, lisäksi Urholla oli kasvihuone. Monet muistelevat käyneensä 

ostamassa sieltä kurkkuja, tomaattia ja retiisiä. 

 

Urho oli hevoskauden edustaja. Muistan lapsuudesta kuinka hän usein ajeli hevosrattailla Anian 

rantatietä pitkin. Muistikuvissani hänellä on saapashousut ja kiillotetut nahkasaappaat, tyylikäs 

hevosmies. 

 

Kastarit myivät Ojalan tilan Urho ja Alli Toivalle, jotka joutuivat muuttamaan Hahmontieltä uuden 

lentokentän takia. Toivat tekivät uuden navetan ja laajensivat päärakennusta. Heidän poikansa 

Martti jatkoi viljelyä. Hän oli myös tunnettu kaivuriyrittäjä, jota kutsuttiin Nortti-Martiksi runsaan 

tupakoinnin vuoksi. Toivan suvun jälkeen tilalla on ollut useita omistajia. 

 

jalan vieressä on Hynnilä. Tilalla on ollut aikanaan pienten rakennusten lisäksi vankka 

metsä ja jonkin verran peltoa. Hynnilän omisti aikanaan kutomomestari Hakala 

Tampereelta. Paikkaa kutsuttiin joskus myös Pikku-Hakalaksi. Hakalat asuivat talvet 

kaupungissa ja kesät Hynnilässä. Joskus heillä oli kesälehmä. Toivat ostivat aikanaan Hynnilän. Nyt 

tontilla uusi omistaja tekee uudisrakennusta. 

 

Tien paikka on vuosikymmenten kuluessa muuttunut. Ojalan aitan takaa mennyt tie oli nykyisestä 

tiestä noin 100 metriä ylempänä ja yhtyi nykytiehen Sulo Kastarin talon kohdalla. Mäkisyyden 

vuoksi tien paikkaa muutettiin kiinteistöjen rajalle. Vanhaa tien pohjaa käytettiin myöhemmin 

polkuna. Heikki Kastari muistelee, että vielä 1960 -luvulla se oli hiihtoladun pohjana,  

T 
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kun hän sujutteli kouluun. 

 

Ojalasta Liljan suuntaan lähdettäessä tie meni Hynnilän pihan lävitse ja sieltä peltoaukean poikki. 

Liljan taloa piti pitkään Joose Lilja. Hän oli koulutettu puutarhuri. Hän kasvatti taimia ja muita 

puutarhatuotteita, joita hän kävi myymässä Tampereen toreilla. Ennen sotia 1930 -luvulla hän lähti 

aamulla kello 4:n aikaan hevosella liikkeelle.  Aikalaiset muistelevat, että rattaissa oli 

metallivanteilla päällystetyt pyörät, puhuttiin ” koli-koli -rattaista” niiden tuottaman metelin takia. 

Joose oli oman toimen ohella myös ulosottomies ja toimi mm. kunnanvaltuutettuna. Hänen 

poikansa Matti oli töissä Aaltosen kenkätehtaassa. Aikanaan näin hänet useasti ajavan mopolla 

töihin, mopolla pääsi jotenkin ajamaan huonokuntoistakin tietä. Hän muutti myöhemmin 

Tampereelle. Hänen lapsensa aloittivat koulun Anian koulussa, kun Jyrkänpääntien alkupäässä 

olevat lapset olivat kirkonpiirin koulussa. Talo oli myöhemmin heidän kesäasuntonaan. Talo ja tila 

on edelleen Liljan suvun omistuksessa. 

 

Luonnonkaunis Pappilan alue 

 

Etelä-Pirkkalan Pappilat sijaitsivat pellolla lähellä Pyhäjärven rantaa 1800-luvun alkupuolelle 

saakka. Rakennusten määrä, kunto, asuinrakennusten koko ja huoneluku tunnetaan 1600-luvun 

alkupuolelta alkaen, sillä pappiloiden katselmuksissa pidettiin tarkkaa kirjaa. Kirkkoherra Samuel 

Bohmin ehdotuksesta vuosina 1810–1811 valmistunut Pappila rakennettiin läheiselle kalliotontille, 

jossa se toimi kirkkoherran Pappilana aina 1960-luvulle saakka. 

1960-luvun alussa päätettiin rakentaa uusi Pappila. Uusi valmistui entisen paikalle 1967. Pappilan 

tontti puutarha- ja kasvimaineen oli noin yhden hehtaarin suuruinen. Kirkkoherra asui Pappilassa 

vuoteen 1983 saakka. Seurakunnan oman käytön loputtua Pappila oli vuokrattuna asuntokäyttöön 

vuoteen 2007 saakka. 

Pappilan alue on viime vuosina kehittynyt paljon. Alueen luontoa ja puutarhaa on siistitty, vanhoja 

historiallisesti arvokkaita rakennuksia on korjattu ja entisöity. 1800-luvun puolivälin aikoihin 

rakennettu väentupa ja 

aittakappeli huokuvat 

entisajan rauhallista 

kotoista tunnelmaa. Uusia 

rakennelmia on alueelle 

tullut kuten esimerkiksi 

lintutorni, laavu, huusi ja 

huvimaja. Alueelle on saatu 

myös toimivat piha- ja 

parkkipaikkaratkaisut. 

Seurakunnan omistama 

alue kasvoi kesän aikana, 

jolloin seurakunta osti 

Pappilan alueeseen 
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rajoittuvan noin neljän hehtaarin tilan (Hanhilahti). Pappilan alueen kehittäminen jatkuu edelleen ja 

seuraavaksi alueelle on suunnitteilla toiminta- ja saunarakennus. 

Alueen kehittämisen myötä on seurakunnan toiminta lisääntynyt Pappilassa. Monipuolista toimintaa 

on järjestetty kaikenikäisille. Seurakuntalaiset ovat hyvin ottaneet vastaan uudistuneen Pappilan 

alueen ja sen tuomat mahdollisuudet. Perinteiset juhannusjuhlat on kerännyt Pappilaan paljon 

pirkkalalaisia viettämään yhdessä keskikesän juhlaa. Julkisessa virkistyskäytössä olevat lintutorni ja 

laavu ovat runsaassa käytössä. Alueella retkeiltäessä onkin hyvä muistaa jokamiehenoikeudet, jotta 

kaunis ympäristö säilyy hyvänä ja että me kaikki saamme nauttia luonnonkauniista rauhoittavasta 

Pappilan alueesta. 

 

Mari Lilja 

tiedottaja 

Pirkkalan seurakunta 

 

KYLÄLÄISTEN KYNISTÄ 

 

Muistissako jotai vikaa olis? 

 

Aamutuimaan ennen töihin lähtöä piti vielä käydä koiruuksiemme kanssa pienellä lenkillä. Koirat 

pyörivät jaloissani pukiessani ulkovaatteita. 

Mutta vielä kengät jalkaan ja koirille remmit kaulaan. Vielä pikainen käynti keittiön puolella, 

Sitten lähdettiin kylmään ja pimeään heijastinliivi välkkyen.  

Postilaatikosta nappasin joka-aamuisen tietopaketin isännälle luettavaksi. 

Sitten koirat sisälle ja lehti pöydälle. Töihin piti lähteä ripeästi, mutta missä puhelimeni oli? Se ei 

ollutkaan tavanomaisessa paikassa. 

No, olkoon missä on, en löytänyt sitä mistään.  

Töissä olikin levollinen olo, kun ei tarvinnut käydä laukkukaapilla tarkistamassa oisko joku 

soittanut tai jättänyt viestiä. 

Kotiin tullessa näin heti puhelimeni olevan keittiön pöydällä.  Jaahas, mitäs se siinä teki? 

No, joo, isäntä ilkkuen kertoi löytäneensä sen astiakaapista 

Ei voi olla totta.  Mitenkä puhelin astiakaappiin oli joutunut?  Siinä riitti minulla mietittävää. 

Pitäiskö alkaa olla huolestunut? 

Töissä sain kuulla samantapaisia kertomuksia.  Eräs, joka tarvitsi silmälaseja vain silloin tällöin 

joutui lasejaan hakemaan oikein porukalla.  Ikinä ei muistanut mihin milloinkin oli lasinsa jättänyt. 

Toinen taas koki suihkuun menon ongelmalliseksi, koska takas tullessaan ei muistanut mihin 

silmälasit ja kännykkä tuli laitettua.  Siinä sitten piti puolisokeana kopeloida takan ja pöytien 

päälliset. 

Ei ole aina helppoa tämä elämä. 

 

Minua korkeampaa matematiikkaa opiskellut työkaveri sanoikin minulle, ettei kannata jäädä 

eläkkeelle. Siitä kuulemma alamäki alkaisi muistin suhteen. Kertoi kokemuksia omista 

vanhemmistaan. 
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Hah, kerroin jääväni osa-aikaeläkkeelle. No se olisi kyllä hyvä asia, että edes osittain olisi 

työelämässä mukana. 

Joutuisi käyttämään aivojaan edes muutamana päivänä.  

Joo, kiitos. 

nimimerkki ”porkat hukassa” 

 

Lasten suusta 

 Lapsenlapsellamme on kohta synttärit. Täyttää 3 vuotta.  

Kysyin mitä hän haluaisi lahjaksi? Salamaqueen pikkuauto, sanoi hän. 

Minkälainen se on? Mummolta kyllä menee koko päivä kaupassa, kun haen sitä 

salamaqueenautoa. 

Katsotaan mummo googlesta, tuli vastaus. 

 Lapsenlapset hyppelivät mummon sohvalla. Sanoin, ettei siinä saisi hyppiä. 

Meillä kotona saa, lapset sanoivat. 

Mummolassa ei saa, sanoin. Mummon sohva on niin kapea, te putoatte siitä pian lattialle ja 

loukkaatte itsenne.  

Mummo sinun pitää ostaa isompi sohva, tuli vastaus 3-

vuotiaalta. 

 Olin lapsenlapsia hoitamassa ja illan tullessa 

kehotinkin heitä siivoamaan leluja pois. 

Ei me jakseta, sanoi 3-vuotias. 

No sitten täytyy mennä nukkumaan, jos ette jaksa siivota 

lelujanne. 

Eikä, äiti meidät laittaa nukkumaan. Kun äiti on pois niin 

mummo laittaa teidät nukkuun. 

Ei, ei, lapset huusivat kuorossa. 

Samassa soikin ovikello ja lasten äiti tulikin kotio.  

Olisi ollut mielenkiintoista katsoa miten ilta olisi siitä edennyt. 

 

nimimerkki ”mummo ja sen lapsenlapset” 

 

 

 

 

 

 

  

Erään autoilevan kyläläisen tärkeä muistutus 

liikenneturvallisuudesta jalankulkijoille.  

Näy pimeässä ja pue yllesi heijastavia 

materiaaleja! 

Tarkista niiden toimivuus! Kaikki heijastimet 

eivät ole tehokkaita. 
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Niksit 

             KOKEILKAAPA SEURAAVAA 

             HALPAA JA KANNATTAVAA  

 

Seuraavia tuiki tavallisia aineita löytyy melkein aina kaapista kuin kaapista:  

 

perunoita, kahvia, riisiä, sitruunaa, suolaa, sokeria, munia, ketchuppia, leivinpulveria ja banaaneja 

 

Ruuan valmistuksen lisäksi niitä voi mainiosti käyttää muuhunkin:  

 

 

1. Peruna ja leivinpulveri poistavat ruosteen  

Leikkaa perunasta pala, kasta leikattu pinta leivinpulveriin ja hankaa sillä ruoste- ym tahraa. 

Perunan oksaalihappo ja leivinpulveri yhdessä taikovat tahran pois. 

 

2. Sitruunan viipale puhdistaa ja raikastaa mikron 

Laita sitruuna viipale vesilasiin, laita mikro täysille minuutiksi. Vanhat ruuanjätteet lähtevät 

pyyhkäisemällä. (Kovasti pinttynyt mikro vaatii pidemmän/useamman käsittelyn). 

    

     3.  Sitruuna puhdistaa myös puutarhahuonekalut 

          Puiset huonekalut voi käsitellä puristetulla sitruunamehulla ja oliiviöljyllä. 

          Sitruuna puhdistaa ja oliiviöljy vahvistaa ja kiillottaa puuta. 

 

4. Sokeri hankaa hellävaraisesti 

Kattilan pohjaan palanut ruoka lähtee sokerinpalalla (miel. ruokosokeria) hangaten. 

Hellävaraista ja helppoa. Pohjalle vain ensin vähän vettä. 

     

5. Suola kiillottaa 

Tiskipöydän altaan, kaakelit ja porsliinit saa kiiltäviksi suolalla ja harjalla tai (taika)sienellä 

hangaten. Muista huuhdella. 

 

6. Ketchuppi-konsti on ehkä monelle jo tuttukin 

Hopean, kuparin ja messingin voi helposti puhdistaa levittämällä esineille ketchuppia, joka 

saa vaikuttaa muutaman minuutin. Pyyhi rätillä ja huuhtele, ja vips pinnat kiiltävät. 

(Hammastahnallakin homma hoituu.) 
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7. Riisin keittovesi on mainio lannoite 

Älä kaada keittovettä viemäriin, vaan käytä se kesäkukkien ravinteena.  

(En ole kokeillut ruukkukasveille) 

 

8. Kahvisumpit  myös kukkapenkkeihin 

Kaada kahvisumpit suoraan maahan, sillä näin annat juhla-aterian mikro-organismeille. 

Sumppi on oikea rakettiravinne kasveille. 

     

9. Banaaninkuori on hyvä puhdistusaine nahalle 

Banaanin kalium taikoo pois tahrat nahkahuonekaluista tai –vaatteista. 

Hankaa tahraa banaanin kuorella, ja pyyhi sen jälkeen kostealla rätillä. 

Ihan kaikkia tahroja ei ehkä saa pois, mutta monia lähtee. 

      

10.   Sappisaippualla tahrat pois pöytäliinoista ja vaatteista 

  Kahvi, tee marjatahrat, punaviini, rasva ym harmistuttavat asiat, jotka 

  eivät tahdo lähteä tavallisessa pesussa, lähtevät, jos hierot niihin  

  sappisaippuaa ja annat sen vaikuttaa jonkin aikaa. Se sen jälkeen  

  normaalipesu. – Mutta tämän jo varmaan tiesitkin.    Land nro 18, 2015/hl 

 

 

 

KYLÄYHDISTYS TOIMII 

Vuosittain järjestämäämme koko kylän väelle 

tarkoitettua kyläyhdistyksen syntymäpäivää 

saimme tänä vuonna juhlia jo alkusyksystä. 

Emäntäryhmämme kertoo juhlista ja niiden 

valmisteluista. 

 

29.8.15 Vietettiin kyläyhdistyksen vuosijuhlaa 

talollamme. Samana viikonloppuna vietetyt 

Venetsialaiset verottivat ehkä vierasjoukkoa, mutta 

juhliin saapui silti satakunta juhlijaa. 

Emäntätiimi oli jälleen aloittanut suunnittelun jo 

hyvissä ajoin keväällä miettien menyta ja keräten 

arpajaispalkintoja. 
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Pirkko-Liisa Jokela oli taas ahkeroinut kukkasten kanssa ja pöydät sai 

upean loppusilauksen asetelmista. 

Riitta Savioja ja Sinikka Rasinen, emäntien kovat työmyyrät saivat 

ansaitusti ottaa illan rennommin ja he istuvat vieraiden joukossa koko 

illan. Emäntätiimi sai vuosi sitten kivan vahvistuksen joukkoihin kun 

Marika Mäkipää, Johanna Toiva ja Johanna Kärki tulivat mukaan. 

 

Arpajaiset eivät tälläkään kertaa tuottaneet pettymystä. Kauppa kävi 

hienosti, kiitos meidän mainion arpamyyjän, Johanna Kärjen. Hän myi 

hurmaavalla hymyllään 300 arpaa.  

 

Emäntien menyssa oli tällä kertaa tarjolla broilerkiusausta. Lisäksi oli 

runsas salaatti- ja leipäpöytä. Ruoka huuhtoutui alas suositulla sangrialla ja 

kotikaljalla. 

Elina Ahvosen ja Johanna Toivan dueton jälkeen oli tarjolla kakkukahvit. 

Ilta jatkui mukavan yhdessäolon ja seurustelun merkeissä. Runsaiden 

arpajaispalkintojen ja leipähuutokaupan ansiosta monilla oli 

kotiinviemisinä 

muutakin kuin täysi 

vatsa. 

Rohkeimmat 

astelivat lavalle 

laulamaan karaokea 

ja tanssimaan. 

Pitkän viihtyville oli 

tarjolla vielä 

iltapalaa. 

Näin emäntätiimin vetäjän näkökulmasta ilta 

onnistui erittäin hyvin. Siitä kuluu suuri kiitos minun ihanille, hauskoille ja ahkerille tiimiläisilleni. 

Eli Kiitos Riitta, Sinikka, Johanna, Marika, Johanna sekä Eeva-Liisa Pirilä, Eila Lahtinen ja Salme 

Höylänen.  

Kiitos jälleen kuuluu myös meidän luotettavalle leiväntoimittajallemme Heikki Kastarille! 

Lisäksi kiitän kaikkia niitä, jotka toivat arpapalkintoja. /Elina Ahvonen 

 

 

Jutun kuvia kyläjuhlista: Kuvaaja Elina Ahvonen 

Juhlakukkia, sali, juhlapaikka ja – kattaus 

Juhlapaikan pihamaalle tuotu kyläyhdistyksen vuokrattavissa 

olevat teltat, jotka toimivat katoksena ulkona ruokaileville 

vieraille. Toki teltta tarvittiin varajärjestelyyn siltä varalta 

ettemme kaikki olisikaan mahtuneet sisätiloihin ruokailemaan. 
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Vielä tarinaa Elinan 

muistiinpanoista: 

 

Tämä tapahtuma 

toteutettiin 24.5. Ty 

Toivontalolla. 

Kirpputorimyyjiä oli 

reilut 10 ja tavarat 

vaihtoivat omistajaa. 

Riitta ja Sinikka 

valmistivat erittäin 

herkullisia 

munkkeja joiden kauppa kävi niin hyvin että ne loppuivat kesken reilun tunnin myymisen jälkeen. 

Moni viihtyi tapahtumassa kauan, tutustuen paakkuihin, myytäviin kirpputoritavaroihin ja lopuksi 

nauttien herkulliset munkkikahvit. Höyrymakkarakin teki hyvin kauppansa. 

Tapahtuma sai paljon kehuja ja se uusitaan keväällä. 

4.10. emäntätiimimme Johanna piti julkiset Tupperware-kutsut, johon Elina oli leiponut. Kaikki 

leipomukset myytiin tapahtumassa kyläyhdistyksen hyväksi. /Elina Ahvonen 

 

Kyläläisten joulukahvila ja –myyjäiset 

 

Tällaista ajanviettoa on tarjolla lauantaina 5.12. klo 11–15. Nyt tavataan jälleen Toivontalolla. 

Sinne voi tuoda esim. jouluista myytävää ja ostaa mukaansa joululahjoja tai tuliaisia. (kysy 

myyntipaikkaa Elina Ahvoselta) 

Tämän tapahtuman ideana on olla esim. kohtaamispaikka kylän sydämessä. Paikka toimii tuolloin 

mm. kahvilana ja vaikkapa joululahja- tai tuliaislahja myymälänä. 

 

 

Tervetuloa Pirkkalankylän kyläyhdistys ry:n jäseneksi! Jäsenmaksun  

10 euroa/talous voi maksaa Pirkkalankylän kyläyhdistyksen tilille  

TSOP 573073-245694 
 

 
 
Meidän Pirkkala – tapahtuma 

 

Kylähdistys osallistui 27.8.2015 kunnan Meidän Pirkkala -tapahtumaan liikuntatalolla. 

OKYT oli varannut jäsenyhdistyksilleen yhteisen pöydän, jossa olimme esillä mm. 

kyläsuunnitelmamme, historiakirjamme ja kulttuuripolkumme taulujen kanssa. Tuotteemme 

kiinnosti niin, että kaksi historiakirjaakin meni kaupan. 

Kuva:  

Elina Ahvonen 

kirpputoritarjo

Meidän Pirkkala –

tapahtuma 

Kuva: Risto Rasinen 



 32 

Tapahtumassa kuntalaisille 

annettiin mahdollisuus tutustua 

kunnan palveluihin sekä 

paikallisten yhdistysten ja 

järjestöjen toimintaan. 

Liikuntasalissa esittelivät 

palvelujaan ja toimintaansa 

Pirkkalan kunta, paikalliset 

yhdistykset ja järjestöt, Pirkan 

opisto, seurakunta, Pirkanmaan 

jätehuolto, Ekokumppanit, 

asiakasfoorumit, vanhus- ja 

vammaisneuvosto sekä poliittiset 

puolueet. Pirkkalan pormestari 

Helena Rissanen ja 

kansliapäällikkö Jaakko Joensuu olivat myös paikalla tapaamassa kuntalaisia. 

Piha-alueella oli musiikkiesityksiä, Pirkkalan VPK:n esitteli toimintaansa, sai kokeilla painia 

sumopainipuvuissa tai katutreeniä (street workout) ja pihapelejä. Kunta tarjosi makkaraa, mehua ja 

pop cornia. 

Nuorisotiloissa lapsia viihdyttivät pomppulinna ja nuorisoteatteriryhmän improvisaatiotuokiot, 

jotka sisälsivät improleikkejä, tarinateatteria sekä teatterileikkejä.  Lapsille oli kasvomaalausta ja 

keppihevosrata 

Kirjastossa oli peli-ilta konsoli- ja lautapelien parissa pienen naposteltavan kera.  

Virtuaalilasien tarjoamiin mahdollisuuksiin sai tutustua virtuaalilasit-työpajassa. 

Tilaisuudesta oli runsas anti vierailijoille mutta samalla se oli hyvä tilaisuus eri toimijoille tutustua 

toisiin toimijoihin ja saada tietoa näiden toiminnasta.  

 

 

 

  

Kuvassa OKYT:n pj Pirkko Veiranto ja sihteeri Tuuli Rajala. 

Suunnitteilla VALOKUVANÄYTTELY 

Pitäjänmakasiinilla ensi kesänä 
 

Työnimellä: ”Kylä kyläläisten silmin" 

Valokuvaajan pitää vain olla yhdistyksen jäsen, ja aiheet saa vapaasti 

valita 

Pirkkalankylältä; elämää, tapahtumia, ihmisiä, luontoa, eläimiä, 

rakennuksia  

 kaikkina vuodenaikoina. 

Asiasta informoidaan tarkemmin, kun ajankohta varmistuu 
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Kyläyhdistyksen 

kahvinkeitin 

Kyläyhdistys tarjoaa vuokrattavaksi 
 

Grilli 
vuokra on 10 euroa kerta +  
kaasun hinta, joka tällä hetkellä 1.20 euroa 
/sentti. 
 

Aatto Kalliomäki 

puh. 040 526 6202 

 

 

Teltat 

 

4x4m 50€/2 päivää 

4x8m 100€/ 2 päivää 

Kuva toisaalla lehdessä 

 

 

Riitta Savioja 

puh. 050 542 8323 

 

 

 

Kahvinkeitin 

 

100 kupin pergolaattori vuokrataan hintaan 

5€/jäsen tai 10€/ ulkopuolinen 

 

 

 

 

 

 

Elina Ahvonen 

puh. 040 573 4968 

 

Vielä myynnissä 
 

Historiaa Hiidentieltä -kirja, joka kannattaa 
hankkia vaikkapa joululahjaksi.         Hinta 36 €  

 

Riitta Savioja 

puh. 050 542 8323 

 

 

Vuokrattavissa 

Karaokelaite 

Madboy Cube 

 

Vuokrahinta 50 €/jäsen/2 vrk;  

100€ muut. Perimme 50€ takuumaksua 

palautukseen saakka 

(levyt eivät kuulu laitteen mukaan) 

 

 

Elina Ahvonen 

puh. 040 573 4968 

 

 

Madboy Cube koostuu jyhkeistä kaiuttimista yhdistettynä  
DSP-prosessorilla ja 4.3" TFT näyttöllä varustettuun vahvistimeen.  
 
Huippulaadukas käyttöliittymä, ammattitason 10-portainen digitaalinen  
sävelkorkeudensäätö ja biisien suoravalinta etupaneelissa tekevät  
laitteesta kokonaisuuden, joka 
kaikki on yhdessä paketissa. 
 
Siitä löytyy tehoa 120W, AM/FM 
radio, DSP prosessori, jossa 99 
esiasetettua kaikuefektiä, toiminto 
CD-levyjen kopiointiin,  
kortinlukija (lukee MMC, MS, SD ja 
SDHC), USB 2.0 tukee joka 1 TB 
kovalevyjä, toimii myös 
virtalähteellisten kovalevyjen 
kanssa,  
 
monipuoliset tuennat ääni- ja videoformaateille, 2 mikrofoniliitäntää  
omilla äänenvoimakkuuden-, kaiun- ja EQ (bass, mid, treble) -säädöillä jne. 
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MUUTA TOIMINTAA KYLÄLLÄ 

Kyläyhdistyksen tuella toimii edelleenkin sählyvuoro Kirkonkylän koululla sunnuntaisin  

klo 10–11. Yhteyshenkilönä Thomas Bergholm puh. 050 598 8088 

Äitien tapaamispaikka; yhteyshenkilö Laura Tuhkanen-Jukkola puh. 044 5536289 

 

Talvisin on aurattu hiihtolatuja, jos vain on lunta saatu riittävästi. Muutamana talvena on myös 

retkiluistelurata ollut käytettävissä. 

 

Kalastuksesta infoa 

 

 

 

 

 

 

Toimivia metsästysseuroja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pirkkalankylän kalastuskunnan 

kalastuslupia saa lunastaa 

Tampereelta Nippon verkosta, 

Hallituskatu 27.  

Alueemme metsissä tai metsiimme 

rajoittuvilla alueilla metsästää useita seuroja: 

Partolan Metsästysseura, Pirkkalan 

Metsästysyhdistys, Tampereen Varuskunnan 

metsästysyhdistys, Säijän Metsästysseura ja 

Anian Metsästysseura 

 

Kuva: Esko Huttunen 

Kysy lisää! 
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YHTEISÖJÄ PIRKKALANKYLÄLLÄ 
 

Historiallista taustaa nykytilanteelle 

 
”Jakokunta on pohjoismaisessa talonpoikaisyhteiskunnassa vanha maaseudun organisaatiomuoto, joka liittyy niittyjen ja 

metsien yhteiskäyttöön. Jakokunnan jäsenillä on käyttöoikeus tiettyyn alueeseen. Yhdessä pitäjässä oli tyypillisesti 

monta jakokuntaa. Jakokuntien uskotaan syntyneen viimeistään keskiajalla. Ne saattavat jollakin tapaa palautua jo 

rautakaudella olemassa olleisiin nautinta-alueiden rajoihin” (Wikipedia).  

Kun Ruotsin valtiopäivät v. 1757 päätti maataloustuotannon tehostamistoimista, sen seurauksena päätettiin luopua ns. 

sarkajaosta ja suoritettiin Isojako. Siinä tehtiin suurempia, yhtenäisiä viljelystiloja. Mutta osa tilojen yhteiskäytössä 

olleista alueista jätettiin edelleen yhteiskäyttöön, kunkin jakoon osallistuneen rekisteritilan pinta-alojen suhteessa.  

Tyypillisiä yhteiskäyttöalueita olivat puutavaran lastausalueet, talvitiet (rantautumisalueet), uittolanssit, maa-ainesten 

ottopaikat, vesialueet ja kalastuspaikat ja jopa hevosten uittopaikat. 

 

Ja tämä tilanne vallitsee edelleen koko Suomessa. Täällä Pirkkalankylällä jakamattomia yhteisalueita omistaa ja 

hallinnoi Pirkkalan, Pappilan ja Topparin kylien yhteisalueiden yhteinen osakaskunta (nimi vuoteen 2001 saakka oli 

jakokunta). Selvyyden vuoksi totean, että naapurissa Anian kylällä ei ko. jakamattomia alueita ole, sillä ne on jaettu tai 

lunastettu osakkaitten päätöksellä ja liitetty tiloihin. 

 

Pirkkalan, Pappilan ja Topparin kylien yhteisalueen omistamat maa- ja vesialueet sekä toistakymmentä 

saarta (mm. Rati- ja Hirvisaaret) ulottuvat Pirkkalan puolisella Pyhäjärvellä Savilahdesta Sikojokeen. Yhteisalueisiin 

kuuluvat lisäksi maa-aluepalstat, jotka sijaitsevat Pappilan-, Koto-, Kesämä-, Putki- ja Savilahden rannoilla. Saarien ja 

maapalstojen kokonaisalat ovat runsaat kolme hehtaaria.  Yhteisalueisiin kuuluvia maa-alueita ovat lisäksi 

Pappilanranta, Kotolahden ranta, Kesämälahden ranta, Putkilahden ranta ja Savilahdenranta - nimiset paikat, joiden 

yhteinen pinta-ala on runsaat kolme hehtaaria. Yhteisalue on lain 758/1989/4§ tarkoittama järjestäytynyt osakaskunta. 

Kalavesien hoidosta alueella huolehtivat Topparilan ja Pirkkalankylän kalastus/osakaskunnat, joilla on oma hallinto ja 

jotka toimivat yhteisalueiden vesialueella. 

 

Yhteisalueet ovat siis isojakoon osallistuneiden tilojen yhteiskäyttöalueita. Kun ajan saatossa on kantatiloja lohkottu, 

näistä muodostuneille tiloille on siirtynyt osuus yhteisalueista, mikäli ”osuudet yhteisin” on samalla myyty. Vastaava 

osuus on vähentänyt kantatilan osuutta (ns. manttaalin mukaista osuutta).  

 

Osakaskunta on vuokrannut Kesämälahden ja Pappilanrannan ranta-alueensa Kyläyhdistykselle mm. virkistys- ja 

venepaikkatarkoituksiin. Osakaskunta itse vuokraa venepaikkoja Kotolahden ranta-alueeltaan. 

 

Osakaskunnan toimintaa johtaa ja käytännön asioita hoitaa hallitus (toimitsijamiehet), jotka nyt ovat: 

 

puheenjohtaja   Tauno Isotalo 

sihteeri   Elina Savilahti 

hallituksen jäsen  Tapio Ollila.  
 

Kalastuskunta/osakaskunnat alueella 

Pirkkalankylän ja Topparilan kalastus/osakaskunnat huolehtivat vesialueen kalavesien hoidosta asianomaisten lakien ja 

Pirkkalan kalastusalueen ohjeitten mukaisesti. Niille kuuluvat myös kalastuslupien myynnin järjestämien ja 

lupavalvonta ja kalojen sekä rapujen istutustehtäviä tarpeen mukaan. 

 

Pirkkalankylän kalastuskunta/osakaskunta järjestää retkiä, kuten Erämessuille ja kalastukseen liittyviä retkiä ja 

pilkkikilpailuja ja pitää yllä Hirvisaareen rakentamaansa laavua. Laavu on tarkoitettu kaikkien käyttöön. Kaikkia 

kalastukseen ja ravustukseen liittyviä lupia myy Nippon -kalastusliike Tampereella (Hallituskatu 27). 

 

Kalastuskunta/osakaskunnan puheenjohtajat 
Pirkkalankylän  Matti Pirilä,  

Topparilan  Heikki Savilahti. 

 

Yhteisalueiden osakaskunnan asioista ajankohtaisia tietoja kertoi Tauno Isotalo ja  

kalastuskunta -asioista Pekka Korpi. 

 

Tiedot kokosi ja kirjoitti Elias Kärki  
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KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSENET 

Ahvonen Elina 040 573 4968  ahvonenelina@gmail.com 

Häkkinen Veli  040 529 4772  veli.hakkinen@kolumbus.fi 

Hyttinen Juha  040 1419901  jhyttinen@gmail.com 

Jokela Pekka  050 3844452  pekjokel@gmail.com 

Kalliomäki aatto 0405266202  aattok@saunalahti.fi 

Laaksoharju Henna   henna.laaksoharju@gmail.com 

Lindqvist Helena 050 541 1761  helena.m.lindqvist@gmail.com 

Pirilä Pertti  0400 630 497  p.pirila@hotmail.com  

Pirilä Eeva-Liisa 050 5646 144  eeva-liisa.pirila@hotmail.com 

Rasinen Risto  050 512 0474  risras@elisanet.fi 

Salonen Kaisa  040 70106313  kaisamaaria@suomi24.fi 

Toiva Johanna  040 5304571  johanna.toiva10@gmail.com 

Tyynelä Tarja   040 573 7397  tarjatyynela@yahoo.com 

Rahastonhoitaja (ei hallituksen jäsen) 

Savioja Riitta   050 542 8323  riitta.savioja@kolumbus.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän lehden toimituskuntaa: Helena Lindqvist ja Tarja Tyynelä  

sekä muut juttujen yhteydessä mainitut 

Lehden kuvat: Markku Jokela perhealbumi, Helena Lindqvist, maalaukset Hannele Niemi, Risto 

Rasinen, Eila Ryymin perhealbumi, Risto Solja ja Tarja Tyynelä sekä muut kuvien yhteydessä mainitut.  

Takakannen kuva: Kotolahti, kuvannut Risto Rasinen 

Kuvien muokkaus ja lehden taitto: Tarja Tyynelä 
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