
 

 

Vehmaisten 
 Sanomat 1 2020 

Vehmaisten Sanomat on Vehmaisten Urheilijat ry:n ja Tampereen Vehmainen Seura ry:n (nyk. kaupunginosayhdistys, ent. omakotiyhdistys) neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedote, jonka koko on  
A4 4-8 sivua/numero. Toimitus: Sirpa Kuusela (Vehmainen Seura) ja Heli Mattila (VehU). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Fidaros Oy, Sirpa Kuusela on julkaisun ilmoitusmyynnistä, taitosta ja paina-
tuksesta vastaava kustantaja. Vastuu mainoksista rajoittuu mainoksen arvoon. Painos ja jakelu 9500 kpl: Atala-Linnainmaa-Leinola-Holvasti-Kiveliö-Vehmainen-Vatiala-osa Messukylää ja Kaukajärveä. 
Paino: Hämeen Kirjapaino Oy. Jakelu Ykkösjakelut. Ilmoittajat, lämmin kiitos ilmoituksestanne. Te annatte mahdollisuuden tärkeään tiedottamiseen. 4. vuosikerta. Seuraa vehu.fi ja vehmainen.fi  
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TULEVAA TOIMINTAA 
Kylissä tapahtuu. Tulevana lauantaina 14.3.2020 klo 11-14 järjestetään talvita-
pahtuma. Teemme jälleen monipuolista yhteistyötä. Mukana ovat kaupungin-
osayhdistys Vehmainen Seura, Vehmaisten Urheilijat, Vehmaisten osakaskun-
nan hoitokuntalaisia ja Vehmaisten K-marketin kaupan väki, aktiiviset veh-
maislaiset ja muut vaikuttajat.  

Nykäise hihasta — jututa ja vaikuta  
Talvitapahtumaan ovat tulossa pormestari Lauri Lyly sekä valtuutetut 
Kirsi Kaivonen, Anne-Mari Jussila ja Yrjö Schafeitel. Vehmaislaiset 
Aapo Niemi ja Erik Lydén eivät pääse. Tamperelainen kansanedustaja 
Jouni Ovaska on myös mukana.  
  
Palaute ja ehdotuksia: info@vehmainen.fi tai soita 044 3600 610. 
Tampereen Vehmainen Seura ry vuosikokous 
18.3.2020 klo 18 alkaen Palvelukeskus Kielo, Seimenkatu 1 (kts ilmoitus alla) 
Toukokuu 
- 6.5.2020 Vehmaisten Sanomat 2 2020 ilmestyy 
- Lauantaina 9.5.2020 on perinteiset siisteyspäivät  
  Valitaanko alueet: Saunaranta, Aukionpuisto, koulun ja kaupan ympäristö? 
- 21.-24.5.2020 Kukkamatka Norrköpingiin Ruotsiin   
   Saimme lisäaikaa ilmoittautumiseen, 20 lähtijää tarvitaan, meitä on nyt 11. 
   Kts. sisäsivut ja www.vehmainen.fi — parhain kevätaika Itä-Göötanmaalla 
Elo-syyskuu 
- Elokuussa 2020 Kesäteatteriin: Sappeessa Eino Grön  
  musikaali ”Tango d’amore” on vahvoilla, onko muita ehdotuksia? 
- 26.8.2020 Vehmaisten Sanomat 3 2020 ilmestyy Koillisviestissä 2020 
- 1-6.9.2020 Koillisen syyskarnevaaliviikko — kolmas kerta jo 
- 5.9.2020 Vehmaisten kauppapäivä yrittäjille ja mahdollisesti myös kirppis 
- Syyskuussa kalastustapahtuma lapsille lapsille 
Tiedoksenne, että syksyllä Vehmainen Seura ry:n järjestämä pehmolentis 
ei todennäköisesti jatku Vehmaisten koululla ja siirtynee takaisin Vatialaan. 
Seuraa www.vehmainen.fi  
Lämmin kiitos kaikille toiminnan järjestäjille ja osallistujille! 

Tampereen Vehmainen Seura ry 
Kevätkokous 18.3.2020 alkaen klo 18 

Paikka: Palvelukeskus Kielo/Esperi, B-talo Valokki, Seimenkatu 1, Vehmainen 
Ennen kokousta palvelukeskuksen esittely ja kahvit, johtaja Krista Turunen 

Seuran kokouksessa käsitellään kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. 
www.vehmainen.fi                         Hallitus 

Ohjelmamuutoksia 
voi tulla. 
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Vehmaisissa 12 km Tampereen keskustassa. 
VehU vuokraa Kisapirttiä.   
Tiedustelut ja varaukset: majaisäntä Kim Hietikko 
p.  040 732 6295.  Katso lisää www.vehu.fi.  

Jääkiekkoilijat järjestivät VehUn 90-vuotisen taipaleen kunniaksi alumniottelun  
Koulukadun kentällä 18.1. Ottelussa olivat vastakkain alle ja yli 40-vuotiaat pelurit. 
Edellytyksenä oli, että on pelannut vähintään yhden sarjaottelun VehUn paidassa. 
Mukana oli 29 ”vanhaa”, jotka pelasivat kahdella joukkueella sekä 13 ”nuorta”. 
Nuoret voittivat ensimmäisen ottelun 5-2 ja toisen 8-5.  
Hieno tapahtuma! 

Vehmaisten Urheilijoiden futsaljoukkueen kausi 2019-2020 on sujunut nousujohteisissa 
merkeissä. Kevättä kohti mentäessä edustusjoukkue johtaa omaa sarjaansa ja pelannee 
keväällä valtakunnallisen Futsal Ykkösen nousukarsinnoissa. Myös Nelosessa pelaava 
kakkosjoukkue johti omaa sarjaansa ennen maaliskuun viimeisiä kierroksia. 

VehU-Basket kaudella 2018-19. Vasemmalta oikealle Jarno Kyyhkynen, 
Timi Talliniemi, Mikko Mélart, Vesa Ahonen, Lauri Ruoholahti, Timo-Pekka 
Koivusalo, John Bass ja Henrik Ahonen. Kuvasta puuttuvat Marko Sarjan-
oja, Anssi Takku ja Jussi Leppänen. VehU-Basket on jatkanut pelejään myös 
kuluvalla kaudella. 

Kaudella 2019-2020 VehU:n lentopallojoukkueessa pelaavat Jenni Lepola, Kaija 
Unnanlahti, Kirsi Kukkonen, Viivi Halme, Maarit Patrikainen, Minna Nyström-
Järvinen, Siiri Hynninen, Hanna Elsilä, Ella Kallioniemi, Miia Leino sekä kuvasta 
puuttuva Tiina Sillgren. Joukkue pelaa Tampereen alueen kuntosarjaa kotisali-
naan Takahuhdin koulun liikuntasali. Pelejä on noin yksi viikossa, minkä lisäksi 
joukkue osallistuu kauden aikana vähintään kahteen turnaukseen. Viimeisimpänä 
joukkue pelasi Viking Line Cup:in turnauksessa Akaassa häviten vain yhden pelin 
viidestä ja sijoittuen hienosti neljänneksi. 

JAAKKOLALLE JA NIKKOLALLE  
TUNNUSTUSTA 

 
Moukarinheittäjä Aleksi Jaakkola ja Down-yleisurheilija Eliel 
Nikkola ovat saaneet paljon huomionosoituksia vuoden 2019 
menestyksestään. Nikkola palkittiin valtakunnallisessa urheilugaa-
lassa Paralympiakomitean Vuoden Urheiluteko-palkinnolla sekä 
Hämeen urheilugaalassa Hämäläisellä Sisulimpulla. Lisäksi hänelle 
myönnettiin mm. Kaihari säätiön Kultainen Kiekko-stipendi. Myös 
Aleksi Jaakkola sai Kaihari säätiön Kultainen Kiekko-stipendin ja 
hänet palkittiin Hämeen urheilugaalassa uudesta piiriennätyksestä. 
Jaakkola on nimetty SUL:n EM-valmennusryhmään ja Olympiakomi-
tean tehostamistuen piiriin. Molemmilla VehUn urheilijoilla on siis 
hienot lähtökohdat harjoitella kohti kuluvan vuoden arvokisoja. 

Seuraa  
www.vehu.fi 



 

 

RAKENNETAAN PUUSTA 
Puu on maamme perinteikkäin rakennusmateriaali, joka elää nyt uutta 
nousua. Puurakentaminen onkin saanut viime vuosina yhä enemmän jalan-
sijaa ympäri Suomea. Puisia kouluja, päiväkoteja ja asuinrakennuksia on 
rakennettu rohkeasti pienissäkin kunnissa, sillä puusta tehdyt talot ovat 
esteettisiä, turvallisia ja lisäävät tutkitusti käyttäjiensä hyvinvointia. Puura-
kentamisen edistäminen on kirjattu nykyhallituksen ohjelmaan ja Tampe-
reen kaupungin tavoitteisiin. 
   Puu on lisännyt rooliaan rakennusmateriaalina myös Tampereella, kun 
rakentajat ovat alkaneet vähitellen tarkastella sen todellisia etuja ja kustan-
nustehokkuutta uusin silmin. Viimeisimpänä puurakentamiseen on tarttu-
nut opiskelija-asuntosäätiö TOAS. Kaupunki on myös aktivoitunut: Vuo-
rekseen rakennetaan ensimmäistä puukoulua ja päiväkotia, lisäksi puuta 
käytetään kannustimien avulla täydennysrakentamisen materiaalina myös 
keskustassa. Onpa tuoreessa kaavoitusohjelmassa kokonainen puukaupun-
ginosakin. Kaupunki on alkanut ottaa vahvempaa roolia puurakentamisen 
edistämisessä mm. edellyttämällä puurakentamista kaavamääräyksin. 
   Olemassa olevien lähiöiden täydennysrakentamisessa puurakentaminen 
ei ole kuitenkaan vielä saanut suurtakaan jalansijaa, vaikka esimerkiksi Veh-
maisissa täydennysrakentaminen on ollut merkittävää. Tämä on selkeä 
epäkohta, sillä monilla Tampereen perinteikkäillä asuinalueilla puurakenta-
minen sopisi erityisen hyvin alueen miljööseen. Esimerkiksi Vehmaisissa 
oleva ns. ”K-Marketin tontti” sopisi puurakentamisen kohteeksi. 
  Katsetta kannattaa kääntää seuraavaan merkittävään kohteeseen. Kangas-
alantien pääväylän kehittäminen kulkee käsi kädessä Kaukajärven pohjois-
rannan kanssa, joka on mukana kaupungin kaavoitusohjelmassa. Uimasta-
dionin kohdalle suunnitellaan uutta asuinrakentamista, joka toteutuessaan 
myös todennäköisesti muuttaisi Kangasalantien linjausta. Kunhan rannan 
virkistyskäyttö taataan kaikille alueen asukkaille myös jatkossa, alueen 
kehittäminen rauhoittaisi parhaimmillaan koko rannan ympäristöä ja lisäisi 
merkittävästi koko alueen liikenneturvallisuutta. 
   Uudisrakentamisen tulee kuitenkin tapahtua Kaukajärven ainutlaatuista 
järvimiljöötä kunnioittaen. Ympäristöä huomioiva, ihmisläheinen ja esteet-
tinen puurakentaminen sopisi jo kaupunkikuvallisistakin syistä erityisen 
hyvin Kaukajärven rantaan. Asia tulisikin ottaa harkintaan jo suunnittelun 
varhaisessa vaiheessa, sillä alueesta on mahdollista kehittää Tampereellakin 
ainutlaatuinen!           Erik Lydén  

vehmaislainen, yhdyskuntalautakunnan jäsen 

Vehmaisten Sanomat 1 2020 ¥  3 

EI VARA VENETTÄ KAADA 
 
Vaikka nykyhetkellä sähkö tuleekin töpselistä ongelmitta ja vesi virtaa 
hienosti hanasta viemäriin, voisiko olla hyvä hieman miettiä, mitä tapahtuu, 
jos näin ei yhtäkkiä olisikaan? 
   Varsinkin silloin, kun ollaan oltu pitkä aika ilman vikoja, saattaa turvalli-
suuden tunne hiipiä puseroon ”eikä täällä mitään hätää ole”. Pitkittynyt 
sähkökatko aiheuttaa vedentulon loppumisen sekä rahaliikenteen katkea-
misen, ja jo pari päivää tällaisessa tilanteessa ovat vaikeita, jos mitään val-
misteluja ei ole tehty. Ihan perusasiat kuten vesi, ruoka, lämpö ja jätehuol-
to (esim. vessa tukkeutuu yhden huuhtelun jälkeen) ovat nopeasti sekaisin. 
   Mitä siis tulisi tehdä jos Vehmaisissa sattuisi esimerkiksi vedenjakelun 
pidempi häiriö, ja esimerkiksi vettä pitäisi noutaa tankkiautolta? Asia on 
toki aina tapauskohtainen ja tietoa on luvassa vikailmoitusnumerossa 
(nauhoitetut häiriötiedotteet ympäri vuorokauden) 0800 90 172.  
Myös karttalinkki vesihäiriöihin on saatavilla:  
http://www.tampereenvesi.fi/hairiokartta. 
   Parhaat julkiset ohjeet väestönsuojeluun ja häiriötilanteisiin varautumi-
seen tällä hetkellä ovat 72tuntia-konseptin materiaali ja koulutukset. Alu-
een kriisinkestävyyttä ja varautumista voi kehittää parhaiten huolehtimalla 
siitä, että asukkaat ylläpitäisivät kotivaraa. Kotivara tuottaa henkilökohtai-
set varavesivarannot, vararuuat — jos vaikka kauppaan ei pääse, lääkkeet 
ja muut välttämättömyystarvikkeet asukkaille jotta he selviävät kotonaan 
72 tuntia. Kun koko yhteisö on varautunut, saa apua myös naapureilta. 
Kotivara on sellaista, mitä tarvitaan muutenkin päivittäin ja sitä tulee käyt-
tää koko ajan aktiivisesti ikään kuin puskurivarastona pilaantumisen ja 
haaskuun välttämiseksi. 
   Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa viranomaiset tietysti tiedottavat 
laajasti kaikissa medioissa (sikäli kun ne toimivat) ja antavat toimintaohjeita 
ihmisille. 
   Kotiin varautumista suosittelemme myös Suomen 
Pelastusalan keskusjärjestö SPEK:  
http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/
Onnettomuudet-ja-hairiotilanteet/Kotivara. 

Pekka Raittila 
Vehmainen Seura, aktiivijäsen, yrittäjä 
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ALUENOPEUSRAJOITUS 30 KM/H 
Haiharan, Hankkion, Kaukajärven ja Vehmaisten aluenopeusrajoitukseen 
tehtiin muutoksia vuonna 2019. Ensimmäisen vaiheen suunnitelmiin kuului 
Vehmaisten aluenopeuden laskeminen 30 km/h aikaisemmasta 40 km/h. 
Holvastinkadun rajoitus muutettiin 40 km/h aikaisemmasta 50 km/h. 
  Samalla poistettiin liikenneturvallisuuden ja vähäisten käyttäjämäärien 
perusteella Kangasalantien ylitys Sipinkujanteen kohdalta. Kaukajärventien 
olemassa olevia suojatieylityksien merkintöjä taas uusittiin. 
  Tampereen kaupunki on kerännyt palautetta vaaran paikoista alueella 
loppuvuodesta 2018.Tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia seurataan vielä 
kevään 2020 aikana. Seurantojen perusteella toteutetaan mahdollisesti 
vuosina 2020-2021 lisää rauhoittamistoimenpiteitä. Talvitapahtumassa voit 
kertoa ongelmista ja tehdä karttamerkintöjä. 
     Erityisesti sisääntuloväylillä tavataan silmämääräisesti yli 30 km/h no-
peuksia, joskus runsaastikin, joten kaikkiin uudet rajoitukset eivät ole vielä 
iskostuneet. Muistutamme, että Vehmaisissa on monia tasa-arvoisia risteyk-
siä ja liikenteessä koulun ja päiväkodin myötä pieniä kulkijoita,  
otattehan heidät huomioon.                                 Turkka Tiainen 

Vehmainen Seura, hallitus varapj. 

Helatorstaina 21.5.2020, aamulla klo 5 matkalle lähtö 
Päivälaiva kansipaikoin Viking Amorella, lähtö Turusta 8.45, n klo 19 saa-
puminen Tukholmaan ja ajo Norrköpingiin (noin 2 tuntia, hotelli Scandic 
Strömmen). Omakustanteiset ateriavalinnat laivalla, Viking Amorella aami-
ainen 11 Φ/hlö, lounas 23 Φ/hlö illallinen 32 Φ/hlö paluulaivalla (nämä eivät 
sisälly kokonaishintaan) 
Perjantai 22.5.2020 alkaa hotelliaamiaisella 
Pioniluento ja vastaanotto Norrköpingin raatihuoneella, Ruotsin Pioniseu-
ran puheenjohtaja Leena Liljestrand, tilaisuuden järjestäjä on Norrkö-
pingin kaupungin koordinaattori Raija Arvidsson.  
Lähtö bussilla Billbäcksiin (30 km/suunta) esittely, tutustuminen ja tai-
miostokset (täytyy muistaa järjestää vesiastiaa bussiin) sekä omarahoittei-
nen lounas Ravintola Villa Florassa. Kiertoajelua ja -kävelyä Norrköpingis-
sä ja ympäristössä, osin omatoimisesti. Tarkentuu. 
Lauantai 23.5.2020 alkaa hotelliaamiaisella 
Lähtö Tukholmaa kohti, mahdollinen poikkeaminen lounaalla ja kävelyllä 
esimerkiksi pienessä satamakaupungissa Trosassa (Restaurang Fina Fisken 
(www.finafisken.se). Yksi taimistokohde voisi olla paluumatkalla liki Tuk-
holmaa: Zetas Finsmakarens Trädgård www.zetas.se. Iltalaiva klo 20, Vi-
king Amorellan ikkunalliset 2-hengen hytit (sisältyvät hintaan) 
Su 24.5.2020, klo 7.35 laiva saapuu Turkuun, ajo Tampereelle 

Ruokailut 
Hotelliaamiaiset sisältyvät hintaan. 
Ruokailut päivälaivalla, muiden päivien lounaat ja päivälliset ovat omakustan-
teisia. Niihin en vielä ole saanut hintoja, mutta eiköhän niihin saada ryhmä-
alennuksia. 
 
Hinnat 
Bussimatkat, laivamatkat meno kansipaikoilla, paluuyö ikkunallisissa hyteissä, 
hotellimajoitus (2 yötä) ja aamiaiset hotellilla sisältyvät hintaan: Vehmaisten 
Seuran jäsenhinta 300,00 euroa/hlö 2 hengen hytissä, ei-jäsen 312,00 
euroa/hlö 2 hengen hytissä/hotellihuoneessa. Jos päivälaivalle haluaa 
vuokrata hytin, hinta on 35,00 e/hytti (4 henkilöä). 
 
Muuta 
Mukaan passi tai henkilötodistus, oma matkavakuutus ja kassit kasveja var-
ten. Oikeus ohjelman muutoksiin pidätetään.  
Matkaa järjestävä yhtiö on Välimatkat Oy.  Katso ilmoituksemme 
www.vehmainen.fi/matka-norrkopingiin. Lisätiedot Sirpa Kuusela  
040 739 0957, tai 044 3600 610 ja info@vehmainen.fi. Bussin reitti suunni-
tellaan ilmoittautuneiden tarpeiden mukaisesti Kangasala-Vehmainen-
Tampere, mahdollisesti Lempäälä. Voit ilmoittautua myös kotisivuilla. 
Ilmoittaudu 24.3. mennessä. Tavoite 20 henkilöä, meitä on jo 11. 

Tampereen Vehmainen Seura ry: 
KUKKAMATKA RUOTSIN  
NORRKÖPINGIIN 21.5.-24.5.2020 
Erityiskohde: Billbäcks plantskola 



 

 

MOOTTORIAJONEUVOLLA JÄÄLLÄ AJO 
Osakaskunnan kokous päätti, että Vehmaisten osakaskunta esittää Tampe-
reen kaupungille seuraavaa: ”Vehmaisten osakaskunta esittää, että Tampe-
reen kaupunki hakee ELY-keskukselta 5.9.2018 hakemuksen mukaisesti  
myös Kaukajärvelle jäälläajokiellon muuttamista koskien Hämeen lääninhalli-
tuksen päätöstä 8.4.1987.” 
  Osakaskunnalle ko. kulu olisi noin 700 euroa.  Kaikki liikenevät varat on 
päätetty laittaa istutuksiin ja osakaskuntien — Vatiala, Alanen, Haihara ja 
Vehmainen — yhdistymisprosessiin, joka on kallis.  Kaukajärven ranta-
asukas, valtuutettu Yrjö Schafeitel varoitti, ettei kaupunki tule tätä teke-
mään. Mutta mistä kaivamme rahat tähän tarkoitukseen? Onko ongelmana 
kahden kaupungin Kaukajärvi? Olisiko Tampereen ja Kangasalan kaupungeil-
ta pieni, yhteinen avustus saatavilla, jos hoitokunta hoitaa hakemuksen itse? 
Osakaskuntahan tekee merkittävää työtä Kaukajärven hyväksi ja 
vuosikymmenten varrella kaupungit ovat olleet monin tavoin saa-
mapuolella yhteistyössä osakaskunnan kanssa.    

VEHMAISTEN OSAKASKUNTA 
KOKOUS 20.2.2020 

Sirpa Kuusela 
Kokouksen pöytäkirja on pyydettäessä nähtävillä TB:llä 28.2.-20.3.2020. 
   Kokous aloitettiin luennoilla ja kahvilla. Emeritusprofessori (SYKE) 
Heikki Toivonen kertoi Kaukajärven vesikasveista ja niiden muutoksista 
ja iktyonomi Markku Nieminen (KVVY) Kaukajärven veden laadun 
kehityksestä. Kaikkiaan luennolla oli kiitettävästi läsnä 17 henkilöä.  
   Heikki Toivosen luennossa korostui se, että Kaukajärven vesikasvisto 
on poikkeuksellisen monipuolinen ja että viime vuosikymmeninä vesirutto 
on lisääntynyt voimakkaasti. Markku Niemisen mittaustulokset kertoivat 
Kaukajärvestä hyvät tulokset. Sen sijaan Pitkäjärvi ja Halimasjärvi eivät ole 
niin hyvässä tilassa. Lisäksi Nieminen kertoi kalatietoja ja totesi, että esi-
merkiksi 1980 luvulla Kaukajärven ahvenet olivat huomattavasti suurempia 
kuin nykyisin. Luennot julkaistaan nettisivuilla www.vehmainen.fi/
vehmaisten-osakaskunta. 
LUVAT 2020 TULEVAT MYYNTIIN VEHMAISTEN TB:LLÄ 
Vuoden 2020 luvat tulevat myyntiin huhtikuun alussa.  
Lupamaksut säilyvät ennallaan ja lupia voi ostaa Vehmaisten TB:ltä,  
Aukionkatu 1, Tampere. Hinnasto on entinen. Kalastusalueet, katso kartta 
kotisivuilla. Vehmaisten hoitokunta hoitaa myös Vatialan, Alasen ja järjes-
täytymättömän Haiharan ok:n lupamyynnin Vehmaisten TB:llä.  
  Osakaskunnan kokous sujui hyvin. Mukana oli kolme osakasta ja seitse-
män muuta osallistujaa, jotka haluavat antaa panoksensa Vehmaisten osa-
kaskunnan työhön.  Hoitokunta järjestäytyy 1. kokouksessaan maaliskuus-
sa. Varsinaisia jäseniä ovat Sirpa Kuusela, Jussi Hietala, Turkka Tiai-
nen ja Tuomas Rinne. Kalastuksenvalvojia on neljä. 

TOIMINTASUUNNITELMASTA 
Kalaistutusten tärkein laji on siika ja on esitetty, että kaupunki luopuu 
kirjolohen istutuksesta, koska ongelmana on pyyntikelpoisten kirjolohien 
ryöstökalastus istutusta seuraavina viikkoina. Osakaskunta istuttaa Kauka-
järveen järvitaimenta, joka on arvokas saaliskala. 

RAJOITUKSET KAUKAJÄRVESSÄ 
Näitä kannattaa jo ottaa huomioon jatkossa: 
- v. 2023 alkaen verkon silmäkoko 50 mm 
- talviverkotuskielto vuodesta alkaen 2021 joka toinen vuosi  
  jäiden muodostuksesta  jäiden lähtöön (-21, -23, -25 ..) 
- avovesiverkotuskielto vuosittain 1.6.-31.7. alkaen v. 2020 
- verkotuskielto linjalla Riihiniemi-vedenpumppaamo länsipuolella 
  alkaen v. 2020 
Järvitaimenen istutusta varten hoitokunta valmistelee varainkeruukampan-
jan käynnistämisen. Lisätietoja TB:lla ja www-sivuilla. 

www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta 
 

Harrastuskalastusseura 
Tärpin avoin pilkkikunkku –kisa 
Kaukajärvellä su 15.3.2020  
klo 10.00 — 13.00 Paikkatiedot  
tarkentuvat jäätilanteen mukaan. 
Paljon mahtavia palkintoja. 
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KAUKAJÄRVEN HYVÄKSI YHDESSÄ 
Arvokkaan ja ainutlaatuisen järven suojeleminen  

Kaukajärvessä on harvinaista vesikasvillisuutta. Kymmenien vuosien aikalais-
havainnot kertovat, että vesistössä on havaittu rehevöitymistä, vaikka veden 
laatumittaukset kertovat tilanteen olevan hyvä. Ongelmista kielii myös tiet-
tyjen vesikasvien lisääntyminen ja toisten väheneminen tai katoaminen. Ta-
voite on selvittää lyhyesti Kaukajärven veden laadun historiaa ja nykytilaa, 
Kangasalan ja Tampereen hulevesien hallintatoimia tulevaisuudessa, Kangas-
alan Roopennotkon viemäriongelmat sekä Valmetin lauhdeveden ja siivi-
löidyn humuksen kierron vaikutukset sekä mahdolliset muut vaikutukset. 
  Tavoitteemme on osoittaa toimenpiteiden tarve niille toimijoille, joille 
vastuu ko. asioissa kuuluu ja saada toimijat saman pöydän ääreen ja pitkäjän-
teiseen yhteistyöhön erityisesti hulevesiongelmien ratkaisemiseksi. 
 Hyödyt Kaukajärven rehevöitymisen ehkäisemisessä turvataan tulevaisuus. 
”KAUKAJÄRVEN HYVÄKSI YHDESSÄ” luo parhaimmillaan kuntarajat ylit-
tävän, yhteisen toiminta-alustan tulevien vuosikymmenten työlle. Tässä työs-
sä osakaskunta ja sen hoitokunta ovat käytännön toimijoita ja arvokas re-
surssi. Me voimme tehdä yhdessä merkittävää työtä kansallisomaisuuden 
hyväksi. Asian on nostanut esiin Hoitokunnan varapuheennjohtaja Jussi 
Hietala mielipidekirjoituksessaan (AL 20.11.19). Tähän Tampereen ja Kan-
gasalan virkamiehet yhdessä sopuisasti vastasivatkin (AL 5.12.19) -  
Kaukajärvi voi erinomaisesti. 

Mikä on tuo  
kultakylki? 
Kerro meille emaililla: 
vehmaisten.osakaskunta@gmail.com 

Rakastatko Kaukajärveä ja rakastatko hienoa ja arvokasta 
kalaa? Viimeksi tuota kultakylkeä on istutettu Kauka-
järveen vuonna 1994. Aloitamme varainkeruukampanjan 
istutuksia varten. Yhdessä saamme aikaan enemmän. 

Seuraa www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta 

 
JOUKKOLIIKENTEEN NÄKYMIÄ 

  Uudessa yleiskaavaluonnoksessa lähijunille tilavaraukset on ehdotettu  
Vuohenojalle, Messukylään, Hankkioon ja Vehmaisiin Kiveliönkadun alikulun 
kohdalle, Katso yleiskaavaluonnos 5.2.2020:  
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/
kantakaupungin-yleiskaava-2017-2021/yleiskaavaluonnos.html. Katso myös 
Aamulehti 13.2.2020. 
   Aamulehden uutisen mukaan (AL 2.3.2020) bussi nro 40 on vuoroväliä 
tihennetty 20 minuutista 15 minuuttiin.  
   Toivon mukaan bussit kulkevat ajallaan. Erityisesti ongelmana 
on ollut se, että bussi ohittaa pysäkin monta minuuttia etuajassa. 

Marita Nordfors 
Vehmainen Seura, hallituksen jäsen 
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Ilmoittajat, lämmin kiitos ilmoituksistanne. Te annatte mahdollisuuden paikalliseen, kotoiseen ja tärkeään tiedottamiseen.  


