MINNE MENNÄ
Zhang Xiaogangin
näyttely
Sara Hildénin
taidemuseossa.
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Tamperelaisten äänenkannattaja ● 50. vuosikerta

■

Omalääkärien
iltakokeilu
alkaa
Tampereen omalääkärien
iltavastaanotot alkavat ensi
viikolla. Pidennettyä aukioloa kokeillaan ensi viikon
tiistaina, 30. lokakuuta ja
21. marraskuuta. Jatkosta
tehdään päätökset myöhemmin.
Kaikki kaupungin yksitoista terveys- ja lääkäriasemaa ovat avoinna kello
10–18. Viimeiset potilaat
otetaan vastaan puoli tuntia ennen sulkemista.
Iltavastaanotot on tarkoitettu esimerkiksi vanhuksille ja lapsille, jotka
tarvitsevat saattoapua sekä
pienyrittäjille, jotka eivät
voi sulkea liikettään päiväaikaan.

Tamperelaisen toimitusjohtaja Mika Niininen (vas), pormestari Timo P.
Nieminen ja kuvataiteilija Timo-Olavi Jalkanen Raatihuoneella.

50-VUOTISJUHLAT

Juhlavuoden
taideteos paljastettiin
Kaupunkilehti Tamperelainen
juhli torstaina 50-vuotistaivaltaan Raatihuoneella. Tampereen kaupungin tarjoamalle vastaanotolle saapui pari
sataa vierasta, joista valtaosa
oli Tamperelaisen ilmoitusasiakkaita.
Pormestari Timo P. Nieminen arvioi tervehdyspuheessaan, että kaupunkilehtien ja
muiden paikallisten tiedotusvälineiden merkitys on viime
vuosina kasvanut.
– On tärkeää, että sananvapaus toteutuu monipuolisen
ja riippumattoman median
kautta. Toivottavasti medioiden kilpailu perustuu jatkos-

sakin ensisijaisesti asiajournalismiin, laatuun ja reiluun
peliin, sanoi pormestari.
Juhlassa paljastettiin myös
Tamperelaisen juhlavuoden
taideteos Lehti, joka on tamperelaisen valokuvataiteilijan
Timo-Olavi Jalkasen käsialaa. Sen ensimmäinen vedos luovutettiin pormestarille. Vedosta tullaan luovuttamaan tamperelaisten yritysten ja yhteisöjen merkkipäivinä.
Keskiviikkona lehden varsinaisena syntymäpäivänä jaettiin Keskustorilla mustaa
makkaraa tuhannelle ensimmäiselle.

■

Suomen lasten
parlamentti
Tampereelle
Martin Lilius näyttää suunnan, josta vesi tuli puisessa ruuhessa verkatehtaan turbiinihuoneelle. Kivessä oleva päivämäärä paljastaa sähköntuotannon alkamisen Tampereen verkatehtaalla.

Kivet tukivat
turbiinihuonetta

VIERAILU

Kaupunginhallitus
lähtee Unkariin
Tampereen kaupunginhallitus
lähtee tiistaina vierailulle Unkariin. Nelipäiväisen matkan
kohteina ovat Tampereen unkarilainen ystävyyskaupunki
Miskolc ja maan pääkaupunki
Budapest.
Matkalla kaupunginhallitus tapaa muun muassa Miskolcin ja Budapestin pormestarit ja tutustuu Unkarissa toimivien vientiorganiaatioiden
toimintaan.
Noin 185 000 asukkaan

Miskolcissa kaupunginhallitus tutustuu muun muassa
alueen teollisuuteen, viinituotantoon ja keskustelee
kaupunkien välisestä tulevasta yhteistyöstä.
Budapestissa on ohjelmassa muun muassa suurlähettiläs Jari Viénin tarjoama lounas ja jokiristeily.
Hallituksen jäsenet palaavat Tampereelle perjantaina.
Matkan kustannukset ovat
noin 25 000 euroa

YLÄ-PIRKANMAA

Kyllä PSHP-terveyskeskuksille
Tampereen kaupunki suostuu
siihen, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri alkaa tuottaa
terveyskeskuspalveluja YläPirkanmaan kunnille.
Kaupunki on aiemmin
suhtautunut kriittisesti siihen, että PSHP laajentaa toimintaansa perusterveydenhuoltoon. Tampereen mukaan muun muassa perussairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon kulujen erittely olisi
ongelmallista.
Uuden esityksen mukaan
palvelut tuotetaan tilaaja–tu-

ottaja-mallin mukaisesti eli
kuntiin perustetaan yhteinen
tilaajaorganisaatio, joka ostaa
tarvitsemansa palvelut sairaanhoitopiiriltä.
Sopimus tulisi voimaan
vuoden 2009 alussa alussa.
Virtojen, Ruoveden, Mäntän
ja Vilppulan terveydenhuollon nykyiset työntekijät siirtyisivät PSHP:n palvelukseen.
Sairaanhoitopiiri on hoitanut vuodesta 2002 perusterveydenhuollon tehtäviä Mäntässä ja Vilppulassa.

Verkatehtaalla lämminhenkisen lapsuuden viettänyt
Martin Lilius tuntee salaperäisten kivien tarinan
PETTERI MÄKINEN
TEKSTI JA KUVA

Ratinan suvannon rannassa kulkevan
Martin Lilius kädet käyvät nopeasti,
kun hän esittelee, miten tehdasrakennukset asettuivat vanhan Tampereen
verkatehtaan alueelle.
Jo harmaantunut herrasmies puhuu
lapsuuden maisemistaan. Verkatehtaan pitkäaikaisen toimitusjohtajan
Henrik Liliuksen toiseksi vanhin poika
asui tehdasalueella 9-vuotiaasta aina
opiskelemaan lähtöön saakka.
Siksi vastaus Kaupunkilehti Tamperelaisen lukijoita ja viime lauantain lehdessä myös Tampereen historian tuntijoita pohdituttaneeseen kysymykseen
rannan kivirakennelman tarinasta tulee kuin apteekin hyllyltä.
– Kivi on osa verkatehtaan vanhaa
turbiinirakennusta. Kahden aukon tukena kolme samanlaista kivistä rakennelmaa. Niistä keskimmäisessä oli valmistumisesta kertova päivämäärä.
Liliuksen lapsuusvuosina vasta
muun verkatehtaan mukana purettu
vanha turbiinirakennus oli vielä paikallaan, vaikka vanha turbiini tuli tarpeettomaksi jo vuonna 1938, kun alakosken

voimala valmistui.
– Kivikoristeet olivat paikoillaan vesirajassa turbiinirakennuksen alapuolella. Suvannon ranta kulki silloin eri
lailla kuin nykyisin, sillä rantaa on täytetty moneen kertaan vuosien varrella.

Vesi tuli turbiinille
puuruuhta pitkin
Sähköntuotanto uudessa turbiinihuoneessa alkoi aprillinpäivänä vuonna
1900. Vesi johdettiin vastavalmistuneelta poikkipadolta turbiinille ruuhta
eli puista ränniä pitkin.
Varsinkin ensimmäisinä vuosina Liliuksen veljekset tutkivat paikat tarkkaan, vaikka itse tehdasrakennuksiin
meno oli ankarasti kielletty.
– Olin 9-vuotias, kun muutimme
tänne vuonna 1956. Varsinkin korjaamojen romulaatikot pengottiin tarkkaan.
– Kavereiden tuominen tehdasalueelle oli kielletty, joten pian leikkipaikat
täytyi etsiä muualta. Tämähän oli suljettu tehdasalue painvastoin kuin esimerkiksi Tampella.
Kymmenen vuotta sitten kuvakirjan

vanhasta verkatehtaasta julkaissut Lilius muistelee tehdasta muutenkin
lämmöllä. Toimitusjohtajan virkaasunto sijaitsi konttorirakennuksen eli
nykyisen matkailutalon yläkerrassa.
– Talolta ei silloin Pyhäjärvelle nähnyt, mutta sisäpihalla oli kaunis puutarha. Sen viimeiset omenapuut hävisivät, kun kaupunki uusi matkailutalon
rinnettä.

Verkarannasta löytyy
vielä paljon tuttua
1970-luvulla puretun vanhan verkatehtaan rakennuksista on jäljellä vielä
konttorirakennus ja näyttelykäytössä
oleva värjäämö. Lilius löytää muistoja
myös Ilveksen edustalta.
– Äitini istutti nuo puut joskus
1960-luvulla. Poppelit kasvavat nopeasti, ihailee nykyinen kämmenniemeläinen hotellin edustan kahta komeaa puuta.
Päivämäärän sisältänyt turbiinihuoneen keskimmäinen tukikivi säästettiin
aikoinaan verkatehtaan purkutöiden
yhteydessä ja siirrettiin sen nykyiselle
paikalle. Kivi on virallisesti Asunto-osakeyhtiö Verkavirran hallinnassa.

TEATTERI

Rosendahl johtaa
teatterikesää
Aiemmin tanssiteatteri Mobita Danscoa johtanut Hanna
Rosendahl on valittu Tampereen teatterikesän uudeksi
toiminnanjohtajaksi.
Rosendahl on työskennellyt toiminnanjohtajan viransijaisena jo helmikuusta lähtien. Hänen edeltäjänsä Raija-Liisa Seilo siirtyy Turun
kaupungiteatteri johtajaksi.
Rosendahl veti Mobita
Danscoa vuodesta 2000. Hän
on ollut käynnistämässä
myös Tanssivirtaa Tampereel-

la -nykytanssifestivaalia.
Rosendahlille on myönnetty Suomen kulttuurirahaston
yksivuotinen taiteilija-apuraha vuonna 2006 ja valtion
puolivuotinen taiteilija-apuraha vuonna 1997. Hän on ollut Tampereen Teatterikesän
hallituksen jäsen vuosina
2004–06.
Tampereen teatterikesä
viettää ensi vuonna 40-vuotisjuhlaansa. Tänä vuonna
esityksissä kävi noin 9 000
katsojaa.

VERKATEHDAS
■ perustettu vuonna 1797 Jokioisissa
■ siirtyi Tampereelle vuonna 1858, nimeksi

A.I. Frietsch & K:ni, vuonna 1869 Tampereen
Verkatehdas Oy
■ konkurssi 1863, suuri palo 1888, Tammerkosken tulva 1899, pommitukset 1940
■ paperiteollisuuden konehuopien valmistus
alkoi vuonna 1882 ja suodatinkankaiden
vuonna 1965
■ muutto Hankkioon vuoteen 1979 mennessä, kampalangan ja villakankaiden valmistus
loppui
■ vuonna 1981 nimeksi Tamfelt
■ tekee nykyisin teknisiä tekstiilejä muun
muassa paperi-, kemian- ja kaivosteollisuudelle sekä suurpesuloille

Ratinan suvanto 1900-luvun alusta. Kuva: Tamfeltin kuva-arkisto.

TULIPA SANOTTUA
’’Olin vesiensuojelu-seminaarissa, jossa aktiiviset kansalaiset kantoivat huolta kaupungin
välittömyydestä suhteessa ympärristönsuojeluun. Valtuustossa meni läpi esityksestäni ilmastostrategian laatiminen Tampereen kaupungille 50 vuoden päähän. Kyseinen strategia
olisi kyllä pitänyt tehdä jo 20 vuotta sitten.’’

© Tommi Vuorinen

Kaupunginvaltuutettu Joonas Lepistö
kirjoittaa Uutispäivä Demarissa 19.9.2007.

Suomen kaikkien aikojen
ensimmäinen lasten parlamentti kokoontuu marraskuussa Tampereella. Avajaisistunnossa perustetaan
Suomen lasten parlamentti, sen hallitus ja toimikunnat.
Valtakunnallinen lasten
parlamentti valitaan kahdeksi vuodeksi. Suomessa
on kymmenkunta paikallista lasten parlamenttia.
Nuorisovaltuustoja tai
vastaavia nuorten vaikuttamisfoorumeita on jo 150
paikkakunnalla. Ensimmäinen Lasten parlamentti
aloitti Tampereella vuonna
2001.

■

Kärkkäinen
kansallisoopperaan?
Suomen kansallisoopperan
säätiön hallitus esittää Päivi
Kärkkäistä kansallisoopperan uudeksi pääjohtajaksi.
Tamperelainen Kärkkäinen
toimii tällä hetkellä Ylen
suomenkielisen television
ohjelmistopäällikkönä.
Pääjohtajalla on vastuu
oopperan toiminnan yleisestä johtamisesta sekä taloudesta ja resurssien hallinnasta.
Kärkkäinen, 52, on koulutukseltaan filosofian lisensiaatti. Hän työskennellyt aiemmin muun muassa
Ylen Tv 2:n ohjelmajohtajana ja Tampereen yliopiston lehtorina.

■

Vaakunoita
pääsee
tutkimaan
Tampereen vaakunoita ja
niiden syntyyn liittyviä
asiakirjoja esitellään keskusvirastotalon aulassa
24.–28.9. kello 9–15.30 sekä
verkkonäyttelynä kaupungin internetsivuilla. Lisäksi
Tampereen päivänä asiakirjat ovat esillä valtuustosalissa.
Tampereen ensimmäisen vaakunan vahvisti keisari vuonna 1839. Vaakunan uusimisesta alettiin
keskustella
1950-luvun
alussa ja vuonna 1960 valtuusto hyväksyi vanhan
vaakunan tunnuskuvien
pohjalta tehdyn nykyisin
käytössä olevan vaakunan.

VIIKOLLA TAPAHTUU
■ SUNNUNTAINA pääkirjasto Metsossa erikoislääkäri Maire Rantala
luennoin Tampereen sydän -yhdityksen tilaisuudessa kello 13 aiheesta Sydän, aivot ja mieliala.
■ Tampereen Teatterissa naisten
hemmottelutapahtuma. Esittelypis-

teitä, näytehoitoja,
kauneusvinkkejä.
Fashion Studion
muotinäytös kello
16.
■ MAANANTAINA
kirjaston Filosofian ilta
pääkirjasto Metsossa
kello 18.

■ TIISTAINA Nettikinkerit Sampolan
kirjaston neuvotteluhuoneessa kello
18–20. Näin hankin digisovittimen.
■ Jousi-ilta Tampereen konservatoriossa kello 18.30. Vapaa pääsy.
■ KESKIVIIKKONA Swan Lake on Ice
Tampere-talossa kello 19. The Imperial Ice Stars. Joutsenlampi jääbalettiesityksenä.

■ Lenin-museossa näyttely Sputnik
– 50 vuotta ensimmäisestä satelliitista. Museo ja puoti avoinna maanantaista perjantaihin kello 9–18,
lauantaisin ja sunnuntaisin kello
11–16.
■ Outi Heiskasen Suurperheen äiti näyttely Tampere-talossa avoinna
1.10. saakka.

P uttuuko
SINULTA
hammas?
1.4 miljoonalta suomalaiselta puuttuu vähintään
yksi hammas. Suotta, sillä apukin on keksitty.
Hammasimplantti on kirkastanut jo tuhansien
suomalaisten hymyn.

29.5.2007 SAAT VELOITUKSETTA ARVION KUINKA
25.9.2007
HAMMASIMPLANTIT SOPIVAT JUURI SINULLE
Järjestämme tilaisuuden hammasimplanteista, niiden hyödyistä ja rahoitusmahdollisuuksista tiistaina
29.5. klo 14.00-18.00, osoite Oraltiimi, Kauppakatu
15 E. Samalla saat arvion siitä, sopiiko implanttihoito
Sinulle. Voit varata etukäteen ajan maksuttomaan
arvioon numerosta 03-31246060.

Oraltiimi
Kauppakatu 15 E, Tampere
puh. (03) 3124 6060
www.oraltiimi.com

