Ryydynpohjan Omakotiyhdistys ry 65 vuotta
Ryydynpohjan Omakotiyhdistys ry on perustettu 28.3.1954. Yhdistyksen säännöissä
määritellään, että yhdistyksen
tarkoituksena on olla yhdyssiteenä jäsentensä välillä, valvoa heidän sivistyksellisiä,
yhteiskunnallisia ja yhteisiä omakotiasumiseen liittyviä etujaan sekä edistää
yhteistoiminnalla alueen asukkaiden ja kotipaikan viihtyvyyttä.
Omakotiyhdistyksen alkuajoista Seppo Randell kertoo kirjassaan mm, että yhteiset
ponnistukset kohdistuivat omakotialueen kaavoituksen, vesi- ja viemäriverkon,
sähkömuuntajien sekä tiestön saamiseen. Yhteistä ponnistusta vaativat myös teiden
talviaurauksen ja postin jakelun toteutuminen alueella. Omakotiyhdistys oli jo
varhain myös ympäristötietoinen ja ponnisteli jätteiden käsittelyn järjestämisen
saamiseksi sekä likavesien laskemisen estämiseksi vesistöön.
Myöhemmin on aktiivisesti toimittu mm seuraavien asioiden parissa: soran
saaminen ns. Soinin rannan uimapaikalle, venepaikoille pääsyn helpottaminen,
koulun luona jääkiekkokaukalon viereen lasten luistelualue, yläasteen rakentamisen
vauhdittaminen, liikenneolojen parantaminen mm suojateiden merkinnät,
nopeusrajoitukset, liikennevalvonta ja bussien reitit. Pitkäaikaisena ongelmana on
ollut ns. suoalueen käyttö. ”Torjuntavoittoja” on tullut, kun suolle on saatu estettyä
mm hevosenlannan säilöminen, räjähteiden ja ilotulitteiden varastoiminen, Tapolan
tehtaan rakentaminen, hakelämpövoimalan rakentaminen sekä kivenmurskaamon
rakentaminen ja kiviaineksen läjittäminen ja vielä lumen varastointikin. Nykyään
alueella on ratikan infran aidattu varastoalue.
Tehtaan hajuhaitoista valitus johti ympäristökeskuksen määräykseen hajuhaittojen
poistamiseksi. Saatiinpa myös valaistus Teivaalantien loppuun Ryydynkadusta
eteenpäin sekä oma terveysasema koulun viereen. Merkittävän voiton asukkaat
saivat myös silloin, kun Teivaalantien kevyenliikenteen väylästä tehtiin yhtenäinen.
Väylän jakaminen erikseen pyöräilijöille ja jalankulkijoille olisi tuonut asukkaille
velvollisuuden jalankulkualueen hoitoon.
Ikuisuuden tuntuu kestävän kuitenkin suolta Ryydynojaa myöten Ryydynlahteen
virtaava tumma vesi, josta 2008-2011 otettiin myös vesinäytteitä kuormituksen
mittaamiseksi. Ongelma on edelleen olemassa ja pyrimme asiaan vaikuttamaan.

Virkistystoimintaa
Alkuvuosista alkaen omakotiyhdistyksen jäsenet pitivät aktiivisesti erilaisia juhlia,
tapahtumia, retkiä ja lapsille toimintaa. Juhlissa oli monenlaisia teemoja ja sketsejä,
lausuntaa sekä jäsenten että heidän lastensa ja lastenlastensa musiikki- ym.
esityksiä. Erityisen ansiokas juhlien ohjelmien ideoimisessa oli ryhmä ”Hiljalleen
hiipuvat” eli Maija-Liisa Mäkinen, Anni Pälä ja Simo Pajunen. Muutaman vuoden
1980-luvulla toimi myös omakotiyhdistyksen naistoimikunta.
Nykyään vakiintuneina vuosittaisina tapahtumina ovat lasten hiihtokilpailut
Keskusjärjestön kilpailujen yhteydessä Ikurin Virelässä, pilkkikisat yhdessä Pohtolan
omakotiyhdistyksen kanssa vuorovuosin Ryydynrannassa ja Ihaisten rannassa,
kesäretki elokuun alussa (toteutettu jo Tamiolan Anjan suunnittelemana ja
organisoimana yli 20 kertaa), lasten kolmiottelu Lielahden koulun kentällä sekä
Adventista jouluun -juhla yhteistyössä Harjun seurakunnan kanssa Lielahden kirkolla
(Pälän Annin suunnittelemana ja juontamana toteutettu kohta 40 kertaa) sekä
lasten joulujuhla.
Ilman toimijoita ei ole toimintaa.
Kaikki toiminta, kokoukset, kannanotot, tiedotteet, Omakotiviesti-lehden jakaminen,
asioiden hoitamiset, yhteydenotot eri viranomaisiin ja viiteryhmiin, juhlat ja
tapahtumat ovat vaatineet lukuisan joukon aktiivisia omakotiasujia perheineen.
Yhdistyksellä on myös Anja Tamiolan suunnittelema pöytäviiri. Keskeisenä toimijana
on kaikki vuodet ollut omakotiyhdistyksen hallitus. Osa hallituksen jäsenistä on
toiminut myös oman yhdistyksen edustajina 60 vuotta vuonna 2018 täyttäneen
Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön kokouksissa.
Merkittävän lisän sekä Lielahden historiaan että omakotiyhdistyksen toimintaan toi
professori Seppo Randellin kirjoittama 1997 julkaistu Lielahden kaupunginosakirja
Näköala Vainiolta. Kirja on ollut Ryydynpohjan Omakotiyhdistykselle myös
taloudellisesti merkittävä kirjan myyntitulojen vuoksi.
Yhdistyksemme säännöissä on myös seuraavat maininnat:
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on
ansiokkaasti toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajana voi olla
vain yksi henkilö kerrallaan.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla
on edistänyt yhdistyksen toimintaa ja on toiminut erityisen ansiokkaasti
omakotitoiminnan hyväksi.

Monista ansioituneista kunniajäsenistä keskuudessamme ovat vielä seuraavat
palkitut omakotiyhdistyksemme aktiivit
Kunniapuheenjohtaja: Matti Kankaansivu
Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön kultaisen ansiomerkin
saaneet
Anja Tamiola ja Raimo Mikkonen
Kunniajäsenet (aakkosjärjestyksessä):
Heinimäki, Markku, Järvinen, Kauko, Karoskoski, Helvi, Kujanpää, Hilkka,
Lahdensuu, Pentti, Lahti, Kaisa, Mäkinen, Maija-Liisa, Pälä, Anni ja Tamiola,
Anja
Lämmin kiitos vielä kaikille aktiivisesta yhteisten asioiden hoidosta!!!

