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KOILLISVIESTI 
Tampere, Tiedote 2019 

Sisältää Vehmaisten Sanomat 3 2019 

Koillisen syyskarnevaalit  2.-8.9.2019 
Katso viikon ohjelma  keskiaukeamalta (s 10-11) 
 
K-Citymarket Linnainmaa 10 vuotta 
Maalaismarkkinat la 7.9.  klo 11-15 
K-Citymarketin parkkipaikalla (s 11) 
 
Tule Atalle! Avoimet ovet Hautalankadulla to 5.9. (s 3) 
 
Ahkera Villi Vyöhyke ja tärkeä Kauppi-Niihama (s 4) 
 
Vehmaisten kauppapäivä ja puistokirppis 
Vehmaisten koululla la 7.9. (katso Vehmaisten Sanomat) 
Päivä jatkuu Kaukajärven kartano –luennolla 
 
Avoimet ovet Muistolassa ja Lahdensivunkodissa (s 12) 
 
Su 8.9. Kimppakyytiretki Kintulammelle, lähtö klo 11 (katso s 11)  
ja Metsähartaus Kirkkokivellä su 8.9. klo 12 ja 14 (s 5) 
 
Kiitos ystävät yhteisistä suunnittelusessioista.  
Lämmin kiitos ilmoittajille ja kaikille mukana oleville  
yhteistyökumppaneille. — Ensi vuonna 3. kerta toden sanoo, 
teemmekö tästä perinteen?  
Halloo koillisen väki, tervetuloa tapahtumiin ja yhteiseen eloon! 
 



Mediatiedot: Koillisviesti 2019, tiedote, Sisältää myös Vehmaisten Sanomat 3 2019. 
Tiedottamista ruohonjuuritasolta. Kustantaja Fidaros Oy, Sirpa Kuusela yhdisti tiedotteet niukan mutta järkevän resurssoinnin takia. 
Kannen kuva Aunessilta, Kämmenniemi, kuva Senja Larsen, Mavic Pro -drone, heinäkuu 2018. Lämmin kiitos Senjalle hienosta kuvasta. 
Koillisen 1. Syyskarnevaalit 2-8.9.2019 Ohjelman koordinoi koilliskeskus@tampere.fi, Ulla Jantunen, 050 591 1674   
Kustantaja, tiedotteen julkaisemisesta vastaa Fidaros Oy/Sirpa Kuusela. Ilmoitusmyynti, taitto ja painatus. Sirpa Kuusela, 040 739 0957  
Koillisen syyskarnevaalin logon suunnittelija viestintäsihteeri Anne Rossi, Tampereen ev.lut. seurakunnat 
Koillisviesti on rakennettu neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Vehmaisten Sanomien konseptille. Sanomien numero 3 2019 julkaistaan Koillisviestin yhteydessä. 
Vehmaisten Sanomissa Vehmaisten Urheilijat ry ja kaupunginosayhdistys Tampereen Vehmainen Seura ry tiedottavat toiminnastaan. 
Kukin yhteisönsä toimintaa esittelevä taho vastaa esittelyn tai ilmoituksen sisällöstä.  
Kiitos mukana oleville siitä, että meillä on mahdollisuus tiedottaa ja rakentaa yhteistyötä ja tapahtu-
mia ruohonjuuritasolla.  
Painopaikka Hämeen Kirjapaino Oy, Tampere elokuu 2019, 20.000 kpl. Ilmestymispäivä keskiviikko 28.8.2019.  
Jakelusta vastaa Tampereen Ykkösjakelu Oy, 17.500 kpl Tamperelaisen jakelualueella Koillisessa ja osin Pohjoisessa. 
Tiedotetta ei jaeta mainoskieltolaatikoihin. 2.500 kpl jaetaan saataville Koilliskeskuksessa, kirjastoissa, kahviloissa sekä 
osalla ilmoittajista. Vastuu mahdollisesta virheestä rajoittuu ilmoituksen hintaan. 

MITEN TULLAAN TAMPERELAISEKSI? 

Kymmenessä vuodessa kaupungistuminen on saanut uutta puhtia. Kolmen 
edellisen vuoden aikana Tampere on kasvanut yli 3 000 uudella asukkaalla 
vuosittain. Tämä on noin 1,5 prosenttia vuodessa. 
   Samaan aikaan väestökasvussa toki näkyy muuttoliike Tampereelta pää-
kaupunkiseudulle. Tampere kasvaa myös itse, ja sen selittää maan sisäinen 
muuttoliike. Suurin yksittäinen tekijä suosion takana ovat hyvät opiskelu-
mahdollisuudet. Tampere on pitkään ollut maamme suosituin opiskelukau-
punki. Haasteenamme on, miten uudet osaajat saadaan pysymään Tampe-
reella? Pääkaupunkiseutu vetää osaajia muualta Suomesta, ja tämä näkyy 
myös meillä. Toistaiseksi Tampere on kuitenkin pysynyt muuttovoittoise-
na. Lisäksi kaupunki kasvaa syntyvyydestä, vaikka luvut ovat laskussa meil-
läkin. Meille muuttaville ja täällä syntyville on yhteistä yksi keskeinen kysy-
mys. Miten tullaan tamperelaiseksi? Mistä aineksista syntyy manselaisuus? 
   Kaupunki on tamperelaisten koti. Se lähtökohta on pidettävä kirkkaana 
mielessä. Kaupunki on myös työnantajana. Täällä on oltava hyvä tehdä 
töitä. Kaupunki on myös yritysten ja työpaikkojen kumppani sekä mahdol-
listaja. Meillä on oltava hyvä tehdä liiketoimintaa, jotta voi tarjota töitä. 
Tämä on monitahoinen kokonaisuus. Kenen ääni kuuluu kaiken keskellä 
kirkkaimmin? 
   Kuntavaaleissa äänestäminen taitaa olla tärkein vaikuttamiskeino. Vaali-
tulos ratkaisee monia arkeen vaikuttavia toimielimiä, kuten kaupunginhalli-
tuksen, -valtuuston ja lautakuntien kokoonpanot. Näiden lisäksi meillä on 
monia vaikutuskanavia, jotka usein arjessa unohtuvat. 
   Näitä erilaisia näkökulmia ja ääniä kuuntelevat Tampereella alueverkos-
tot. Eri kaupunginosissa toimivat ammattilaiset ovat meitä kaikkia varten. 
He luovat asuinalueille juuri asukkaiden toiveista kumpuavaa toimintaa ja 
välittävät palautteita sekä toiveita meille. 
   Näin voimme ottaa niitä huomioon aina kun se suinkin onnistuu. Aina 
toiveet eivät ole taloudellisten raamien tai aikatauluhaasteiden takia mah-
dollisia toteuttaa. Kaupungissa toimii lisäksi neuvostoja, nuorisovaltuusto, 
Lasten Parlamentti, järjestöedustamo ja seuraparlamentti. Maahanmuutta-
janeuvosto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat Tampereen kau-
punginhallituksen nimittämiä toimielimiä. Niiden kautta kuntalaisilla on 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon. 
   Tampereen Lasten Parlamentti on tamperelaisille 7-12-vuotiaille suun-
nattu lasten oma vaikuttamiskanava. Lasten Parlamentti toimii eri tavoin 
koko kaupungin laajuisesti, ja sen toiminnan tavoitteena on saada aktiivi-
nen ja innostunut osallisuuskulttuuri osaksi tamperelaisten lasten elämää. 
Lasten Parlamentti perustettiin 5. marraskuuta 2001. 

   Tampereen nuorisovaltuusto koostuu nuorista vaikuttajista, jotka pyrki-
vät yhdessä parantamaan tamperelaisten nuorten asemaa ja heidän osallis-
tumis- sekä vaikuttamismahdollisuuksiaan. 
   Järjestöedustamon toiminta on laajaa, ja siihen kuuluu muun muassa 
kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön arvioiminen, tiedon kokoami-
nen tamperelaisten hyvinvoinnista, arjessa pärjäämisestä ja palvelutarpeis-
ta sekä resurssien kerääminen tämän toiminnan kehittämiseksi. Tampe-
reen seuraparlamentti toimii kaupungin ja urheiluseurojen välisen yhteis-
työn rakenteena ja asiantuntijaelimenä.  
   Ja nämä ovat vasta osa tamperelaisilla käytössä olevista vaikuttamiskana-
vista. Kokeilemme jatkuvasti uusia osallistumisen muotoja. Keväällä käyn-
nistimme ensimmäistä kertaa pormestarin joukkorahoituskampanjan. Sen 
lopputuloksena 11 uutta kaupunkiamme kehittävää hanketta sai alkunsa. 
Esimerkiksi keskustan Tuomiokirkonkadun kävelykatuosuudelle saatiin 
yhteisöllinen ruukkupuutarha. 
   Jatkoa tälle työlle saadaan vielä. Lisäksi selvitämme parhail-
laan osallistuvan budjetoinnin hyödyntämistä. Millaista mallia 
juuri sinä toivoisit? Tule ja kerro siitä oman alueverkostosi  
tapahtumissa!          Lauri Lyly 

Tampereen pormestari 

KOILLISEN SYYSKARNEVAALIT TOISTAMISEEN  
       — KOLMAS KERTA TODEN SANOO 
Lämmin kiitokset kaikille mukana oleville tapahtumaviikon järjestäjille. Messukylän seurakunta, K-Citymarket, Ata Gears ja lukuis-
ten järjestöjen aktiivit sitoutuivat innokkaasti alusta lähtien tapahtuman toteutukseen jo toisen kerran. Tämän vuoden suunnittelu
– ja organisointityö aloitettiin maalis-huhtikuussa. 
   Koillisella alueella tapahtuu paljon. Teisko, pohjoista Tamperetta, on meille koillisen toimijoille tärkeä ja luonteva yhteistyöalue. 
Teiskon matkailun kehittämistä vetää Pekka Peltonen. Asia on saanut hyvin julkisuutta käynnistysvaiheessa ja marraskuussa 
opiskelijat innovoivat lisää, kts. s 9. Toivottavasti hankkeelle löytyy pitkäaikaisia resursseja ja rahaa. Olisi hienoa, jos elämyksellinen 
luontomatkailu saadaan tiiviisti sidottua Tampereen Kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Tämä edellyttää niin yrittäjiltä kuin kau-
pungiltakin hyvää yhteistyötä ja palvelumuotoilua — eli elämystalouden rakentamista tälläkin saralla. Tamperelaiset konsertit vetä-
vät hyvin ja ovat hienosti organisoituja. Toivottavasti myös elämystalouden pienyrittäjille voidaan löytää riittäviä resursseja ja apua.   
    Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelu eteni viime vuonna ja pian näemme, kuinka paljon ruohonjuuritason suunnitelmia 
kuullaan. Nyt saimme jo tietää, että kaupunginhallitus linjasi ratikan Teiskontielle ja rakentamisen osin golf-kentän etelälaidalle. 
Käsityksemme mukaan leirintäaluetta ei Alasjärvelle myöskään olla rakentamassa. Vertaissuunnittelun ryhmät tekivät työtä tosis-
saan, myös maastossa tehtiin kartoitusta. Hiíhdon, patikoinnin, maastopyöräilyn ja ratsukkojenkin reittejä risteyksineen mietittiin. 
Koilliskulkijat-ryhmän jäsenet veneilivät rantautumispaikkoja tutkaillen myös järveltä käsin — siitä kiitos Juholle Niihaman 
Majalle.  
  Linnainmaa-keskuksen ensisuunnitelmia tutkittiin ja annettiin palautteita keväällä ja keskustelu jatkuu nyt syksyn aikana.  Koil-
liskeskuksen Tapahtumakalenteria kannatta seurata, www.koilliskeskus.fi/tapahtumakalenteri. 
  On ollut hienoa olla tekemässä alueen tapahtumaa yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa.  Ideoita, tekijöitä ja vas-
tuunkantajia löytyy ja yhteisen tavoitteen eteen ollaan valmiita panostamaan. Koillisen työ on lähtenyt ruohonjuuritasolta. Yhdessä 
voimme  vaikuttaa kaavoitukseen, liikenteeseen, yrittämiseen, rakennettuun elinympäristöömme ja luontoon. 
 
Kiitos kaikille ilmoittajille ja mukana oleville. Teidän panoksenne mahdollisti tämän tapahtuman rakentamisen. 

Hyvä ihmiset — tervetuloa iloiseen Koillisen syyskarnevaalimenoon! 
Aluekoordinaattori Ulla Jantunen   —   Vehmaisten aktiivi Sirpa Kuusela 

Kuva Hanna Leppänen/Tampereen kaupunki  

Ulla 

Sirpa 
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Yhteystiedot: Villi vyöhyke ry:n puheenjohtaja Jere Nieminen 
puh. 040 5224476, jere.nieminen@villivyohyke.fi 

www.villivyohyke.fi 

lisäksi asukkaat ovat itse istuttaneet kasveja metsäpuutarhaan. Vastaus 
tämän hetken tilanteeseen: ”Asukkaat ovat itse istuttaneet kasveja metsä-
puutarhaan. Tänä vuonna pidimme taukoa ja seuraamme, miten jo istutetut 
kasvit pärjäävät. Syksyllä käymme tekemässä pienimuotoista raivausta alueel-
la, jotta istutetut kasvit tulevat paremmin esiin.” 

Yhteisöllinen metsäpuutarha perustettiin Tesomajärven etelänpuoleiseen 
metsään. Villi Vyöhyke teki suunnittelun ja toteutuksen yhdessä Tampe-
reen kaupungin sekä tesomalaisten kanssa vuosina 2014-2016. 
    Hankkeen tavoitteena oli saada tesomalaiset mukaan lähiympäristönsä 
hoitoon. Samalla hanke lisää Tesoman lähimetsän viihtyisyyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta. Istutustalkoita on järjestetty neljänä vuotena, jonka 

YMPÄRISTÖNSUOJELU ON KONKREETTISIA TEKOJA 
Villi vyöhyke ry on vuonna 2013 Tampereella perustettu luon-
nonsuojeluyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa, kokeilla ja 
kehittää uudenlaisia luonnonsuojelu- ja hoitokäytäntöjä. Näitä hankkeita 
on Tampereella ja Pirkanmaalla toteutettu jo useita. Luontokohteissa 
konkreettisia töitä tehdään saappaat savessa ja kinttaat kurassa. Kohteiden 
kartoitus, toimintasuunnitelmat ja toteutus lähtevät useimmiten ruohon-
juuritasolta. 
  Yksi konkreettinen kohde on ollut Kintulammen retkeily- ja luon-
nonsuojelualue. Alueen suosio on yllättänyt kaikki ja jatkosuunnitelmia 
Oriveden suuntaan sekä soiden ennallistamista valmistellaan. 
  Onnistuneet, hyvin suunnitellut ja toteutetut hankkeet todistavat sen, 
että  yhdistys haastaa luonnonsuojelun nykyisiä toimijoita ja jopa uudistaa 
luonnonsuojelun vallitsevaa normistoa ja toimintatapoja. Tämä työ auttaa 
luontoäidin monimuotoisuutta ja antaa ihmisille myönteisiä luontoelämyk-

siä ja uusia näkökulmia myös ravinnon ekosysteemei-
hin. 
  Villi Vyöhyke on mukana maisemoimassa teollisuus-
alueita, louhoksia ja soramonttuja. Yhdistys on tuo-
nut luonnon monimuotoisuutta teiden varsille, oma-
toimista viherryttämistä kaupungin sydämeen ja 
”sissipeltoja” ympäri kaupunkia ja Pirkanmaata. Nyt 
kannattaa kartoittaa jo Kaupunkisissin siemen-
pussien saatavuus myöhäissyksyn tai alkukevään 
kylvöihin.  

Kuva ja tilaukset Suomen Niittysiemen Oy. 

KAUPPI-NIIHAMAN VERTAISSUUNNITTELU 
Villi Vyöhyke teki aloitteen Kauppi-Niihaman alueen käytön 
suunnittelusta vertaissuunnitelumallilla. 
   Yhdistyksen puheenjohtaja Jere Nieminen kertoo, että prosessi on 
nyt vaiheessa, jossa tuloksista tehdään yhteenvedot. Ensimmäiset päätök-
setkin on tehty. Kaupunginhallitus päätti, että Golf-kentän etelälaidalle 
rakennetaan asutusta, kenttää laajennetaan vanhoille pelloille päin ja että 
ratikka tulee Teiskontielle. Tammer-Golf Oy:n Markus Junni esitti, että 
golfkeskus palvelee vuoden ympäri jatkossa kaikkia muitakin alueen liikku-
jia pyöräilijöistä hiihtäjiin. 
   Kauppi-Niihaman metsät säästyvät. Kaikkien metsien kannalta on tärke-
ää, että tulevassa metsänhoidon toimintamallissa Tampereen kaupunki 
huomioi metsien monimuotoisuuden. Osa metsistä voidaan jättää 
”hallitun hoitamattomuuden” tilaan ekosysteemin monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi -  hyönteisetkin tarvitsevat hotelleja ja koteja, linnuista ja 
nisäkkäistä puhumattakaan. 
  Yhdistys järjestää useita talkoita ja toivoo, että paikalliset tulevat ja otta-
vat omalta osaltaan tehtäväkseen ennallistamistyöt ja myös aktiivisen 
seurannan. Nappaskengät jää kotiin ja kumpparit jalkaan. Näissä hommis-
sa ei katsota titteleitä eikä auton moottorin tilavuutta. Kukin katsoo sydä-
meensä ja osallistuu voimiensa ja parhaansa mukaan. 

Jereä jututti Sirpa Kuusela 
Koilliskulkijat-ryhmän jäsen 

 
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/

hankkeet/kauppi-niihama/aineistot.html 
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Yhdistys toimii pääosin vapaaehtoistyön voimin. Sen lisäksi se hakee 
jatkuvasti avustuksia ja apurahoja sekä tilaustöitä toimintansa talou-
delliseksi tukemiseksi.  

Kuva Villi Vyöhyke ry, kotisivut 



Koillisen syys-
karnevaaliviikolla 
Pomppulinna ma 2.9.– ke 4.9. klo 14–18 
Linnainmaan seurakuntakeskuksen pihalla, 
Korpikodinkatu 2
Messu ti 3.9. klo 10.15 Linnainmaan seura-
kuntakeskuksessa. Messun jälkeen seniori-
päivä, joka kokoontuu syksyllä tiistaisin. 
Vuoroviikoin messu tai hartaushetki ja 
tuolijumppa. Senioripäivässä on myös 
keskusteluryhmiä ja ruokailumahdollisuus. 
Tiedustelut diakoni Janne Kankainen,  
050 560 8361
Perheiden toimintapäivä ke 4.9. 
klo 10–15 Koilliskeskuksessa. Mukana 
Anne Halttula seurakunnan varhais-
kasvatuksesta. Monipuolista toimintaa 
lapsiperheille, mm. avoin kohtaamispaikka 
Kulmakahvila, joka kokoontuu perjantaisin 
Koilliskeskuksessa sekä PikkuHelppi, 
maksuton kotiin tehtävä palvelu lapsi-
perheille 

Mummon Kammarin vapaaehtoisen 
vanhustyön perehdytyskurssi ke 4.9. 
klo 17 Kämmenniemen kerhotilassa, 
Kämmenniemenkatu 46. 
Uusia vapaaehtoisia tarvitaan juttelu- ja 
ulkoiluseuraksi tai asiointiavuksi, jotka 
voivat vierailla ikäihmisten luona Teiskon 
alueella. Tiedustelut Maria Vuoristo, 
040 804 1845. Mukana myös diakoni Pirjo 
Torikka. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua
Iltamessu ke 4.9. klo 19 Linnainmaan 
seurakuntakeskuksessa. Kaikki mukaan - 
ALL-INN!
Seurakunnan teltta pe 6.9. klo 14–18  
Linnainmaan Citymarketin pihassa. 
Mukana Pirkanmaan keliakiayhdistys ja 
Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n 
Linnainmaatupa. Tarjolla ilmaisia lättyjä 
sekä Näy pimeässä -heijastinaskartelua 
Yökahvila ALL-INN pe 6.9. klo 18–00.30 
avoimet ovet kaikenikäisille. Yökahvilassa 
on mahdollisuus pelata biljardia, pingistä, 
lautapelejä ja konsolipelejä sekä ostaa 
pientä syötävää, tutustua nuorisotyön 
toimintaan Messukylän seurakunnassa.
 

Seurakunta 
mukana Maalais-
markkinoilla 
la 7.9. klo 11–15 
Citymarketin pihalla
EkoBrunssi la 7.9. 
klo 10.30–12 
Aitolahden kirkolla, 
Jenseninkatu 4. 
Tarjolla hävikkiruoasta valmistettua 
maukasta ruokaa. Brunssi on maksuton. 
Levähdä brunssin jälkeen hiljaisessa 
kirkossa rukousalttareiden äärellä. 
Tapahtumassa voit ilmoittautua 
EkoBrunssi-tiimiin. Seuraavat brunssit 
26.10. ja 23.11. Tehdään yhdessä 
syömällä hyvää!
Metsähartaus su 8.9. klo 12 ja 14 
Kintulammen retkeilyalueen Kirkkokivellä, 
pastori Mauri Nieminen
Messukylän vanha kirkko on avoinna
su 8.9. klo 11–13 tutustumista varten, 
Kivikirkonkatu 2

Tule mukaan!

Messukylän seurakunnassa tapahtuu

tampereenseurakunnat.fi/messukyla TAMPEREEN
MESSUKYLÄN 
SEURAKUNTA

Syksyn ohjelmaa
NUORILlE
ALL-INN –yökahvila 
nuorille perjantaisin 
klo 20–00.30 Linnainmaan 
seurakuntakeskuksessa. 
Messu keskiviikkoisin klo 19, 
ovet avoinna klo 16–21. 
Lisätietoja isoskoulutuksesta sekä 
muusta toiminnasta: menuoret.fi, 
instagram #allinntampere

PERHEILlE
LapsiArkki – hetken hengähdys 
lapsiperheiden arkeen
Maksutonta lastenhoitoa
perheille tiistaisin 20.8. 
alkaen Linnainmaan seura-
kuntakeskuksella. 
Ohjattua toimintaa, mm. 
leikkiä, askartelua ja 
liikuntaa. Lapsen voi tuoda 
klo 16.30 alkaen, ja haku viimeistään 
klo 19.30. Tarjolla yhteinen iltapala lapsille 
ja vanhemmille. Ilmoittautuminen sähkö-
postitse saman viikon maanantaihin klo 12 
mennessä: messukyla.lapsiarkki@evl.fi

Askarteluillat Koilliskeskuksen 
Kivi-salissa ti 29.10. klo 16–19 
(isänpäiväkortteja) ja ti 3.12. klo 16–19 
(jouluaskarteluja) 

PikkuHelppi Maksutonta kotiin tehtävää 
palvelua lapsiperheille arjessa jaksamisen 
tueksi. Toteuttajina seurakunnan varhais-
kasvatuksen ja perhediakonian ammatti-
laiset. Tied. diakoni Anna 
Henriksson, 040 804 8627 
ja varhaiskasvatuksen 
ohjaaja Anne Halttula, 
040 804 8680

SENIOREILlE
Seurakunnan 
senioripäivä 
Linnainmaan seurakuntakeskuksessa 
tiistaisin 3.9. alkaen klo 10. 
Tied. Janne Kankainen, 050 560 8361

TIETOA VAPAaEHTOISTOIMINnASTA
meseurakunta.fi

su 1.9. klo 16 Messukylän kirkossa GOSPEL-GENTLEMAN 
Pekka Simojoki, Jaakko Löytty ja Petri Laaksonen 
Vapaa pääsy, kolehti. Juhlakahvit konsertin jälkeen. 
Juhlat jatkuvat Messukylän vanhassa kirkossa Kivikirkon messulla klo 18 

MESsUKYLÄN KIRKON 140-VUOTISJUHLAKONSERTTI 
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KOILLISEN ALUEEN TULEVAISUUTEEN  
VAIKUTTAVIA KAAVASUUNNITELMIA 
 
Kaavoitus on kaupungin monopoli —  vastuullisin tehtävä, joka vaikuttaa 
pitkälle tulevaisuuteen. Pyysimme kaavoituksesta lyhyen yhteenvedon siitä, 
mitä kaava-asioita on alueellamme vireillä. Nettisivuilla on paljon tietoa eri 
hankkeista ja kokonaisuutta on vaikea hahmottaa. Yleiskaavoituksesta ja 
asemakaavoituksesta saimme seuraavat viestit: 

Yleiskaavoituksen osalta alueella on vireillä Kantakaupungin yleiskaava 
2017-2021 sekä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava (Jyväskyläntien 
pohjoispuoli). Kantakaupungin yleiskaavan 2017-2021 luonnos valmistellaan 
nähtäville loppuvuodesta 2019. Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan 
luonnos oli nähtävillä keväällä 2019 ja kaavaehdotus on tarkoitus asettaa 
nähtäville keväällä 2020. Yleiskaavan rinnalla laaditaan Kämmenniemen 
yleissuunnitelma. Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluhankkeessa keväällä 
2019 valmistuneista suunnitelmista on kesän aikana laadittu suunnittelu-
koontia, joka julkaistaan syksyn aikana. Vertaissuunnitelmat toimivat käyn-
nistyvän Kauppi- Niihaman kokonaissuunnitelman lähtökohtana. 
Lisätietoja yleiskaavoista ja hankkeista nettisivulla  
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/
yleiskaavoitus.html 

 

ASEMAKAAVOITUKSESSA VIREILLÄ 

Ojala I-alueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi ja Ojala II-alue on 
asemakaavoitusohjelmassa, mutta sen kaavoituksen aikataulua arvioidaan 
syksyn 2019 aikana uudestaan. 
Messukylänkadun alueelle tehdään liikenteen yleissuunnitelmaa Hervan-
nan valtaväylän ja Kangasalan rajan väliselle jaksolle. Sitä varten järjestetään 
syksyn aikana tilaisuuksia osallistumista varten.  Täydennysrakentamista 
tutkitaan jaksolla Hervannan valtaväylä - Ristinarkuntie ja suunnitelma käy-
tetään myöhemmin käynnistyvien asemakaavojen pohjana.  
Linnainmaan keväällä aloitettu kehittämissuunnitelma tulee uudelleen 
keskusteltavaksi loppusyksystä 2019. Se keskittyy raitiotien itäisen haaran 
jatkosuunnitteluun. 
Aitovuoren yritystoiminnan eli Hautakorven alueelle laaditaan asemakaa-
vaa, joka tulee nähtäville vuoden 2019 aikana.  
Kaupin kampuksen Medi-Park IV asemakaavoitus käynnistyy viitesuunni-
telmalla. Ensimmäiset mielipiteet kerätään laittamalla nähtäville osallistumis
- ja arviointisuunnitelma syksy 2019 aikana. 
Kalevanrinteen Takojankadun uuden asuinkorttelin asemakaavaehdotus 
valmistuu keväällä 2020. (Kantakaupunki) 
Kalevan lastentalon asemakaavamuutos käynnistyy ja valmisteluaineisto 
tulee nähtäville syksyn 2019 aikana. (Kantakaupunki) 

 

Vaikuta ja osallistu. Seuraa Koilliskeskuksen Tapahtumakalenterin keskustelutilaisuuksia! 

Mietteitä ja ehdotuksia 
LIIKENTEESTÄ, TIESTÖSTÄ JA MUUSTA 
 
Linnainmaata ja Kauppi-Niihamaa koskevissa kuulemistilaisuuksissa tuli 
esiin seuraavaa: Alasjärven risteyksestä Huutijärvelle on 15 kilometrin 
matkalle suunnitelmissa nelikaistainen tie ja 8 eritasoliittymää. Valtatie 12 
statuksen ymmärtää, mutta onko eritasoliittymien rakentaminen näin tihe-
ästi tarpeellista? Eikö paikallinen väestö voisi ajaa omalla alueellaan vähän 
pidempiä siirtymiä. Eritasoliittymät voivat lisätä myös liikenneriskiä 100 
km:n tuntinopeudessa. Hankkeesta löytyy google-haulla Rambollin raportti 
”Valtatien parantaminen välillä Alasjärvi-Huutijärvi, Yleissuunnitelma” (ELY-
raportteja, nr. 46, 2018). Kustannusarvio on 83,4 milj. euroa.     SK 

Mietteitä ja ehdotuksia 
TAMPEREEN KANSALLISESTA KAUPUNKIPUISTOSTA 
 
Kansallinen kaupunkipuisto, ehdotus: Kansalliseen kaupunkipuistosuun-
nitelmaa jatketaan Iidesjärveltä Hervannantien ali ja yli Messukylän laaksoon, 
siitä Messukylän hautausmaan ja Vilusenharjun kautta Kaukajärven Kaukanie-
meen asti ja siitä edelleen jopa Kangasalle Pitkäjärvelle. Kyseinen reitti on 
muinainen vesireitti Pyhäjärveltä ehkä Roineelle saakka. Lisäksi ko. alue on 
hyvin saavutettavissa Iidesjärven, Messukylän ja Vilusenharjun molemmin 
puolin Vehmaisiin saakka pohjoisessa ja Kaukajärvelle saakka etelässä. Koko 
matkalla on lukuisia arvokkaita luontokohteita. 

Sirpa Kuusela 



7 

 

TAMPEREEN 4H-YHDISTYS RY 
 

4H toimii Tampereella Teiskosta 
aina Lentävänniemeen saakka! 

 
4H järjestää kerho-, kurssi-, ja leiritoimintaa, lasten ja nuorten 
tapahtumia sekä kouluttaa nuoria erilaisiin työpalvelutehtäviin. 
Tervetuloa mukaan monipuoliseen 4H-toimintaan! 
 
4H-työelämäkursseilla opit käytännön taitoja! Osallistumalla 
kursseille saat valmiudet työskennellä mielenkiintoisten työtehtävien 
parissa 4H:n kautta. 
 

Kaikkiin 4H:n työelämäkursseihin kuuluu materiaali,  
jonka saa itselleen osallistumalla kursseille. 

 
Materiaalien tuottamiseen ovat osallistuneet alan asiantuntijat. 

 
Miksi kurssille? Esimerkiksi koska... 
· opit tietyn työtehtävän vaatimat erityispiirteet 
· opit työelämän pelisääntöjä 
· saat hyödyllisiä vinkkejä asiakaspalveluun 
· saat tietoa työturvallisuudesta 
· saat itseluottamusta tuleviin töihisi 
· saat helpommin töitä! 
 

4H-yrittäjät Veera Kesäkahvila Vohvelitassusta myy vohveleita  
ja Unna Ceikkeriltä myy muuta hyvää 

K-Citymarket Linnainmaan torilla  
lauantaina 7.9.2019, klo 11-15.  

(Säävaraus) 
  

Tervetuloa mukaan toimintaan! 
Hanna Tukiainen, toiminnanjohtaja 

https://tampere.4h.fi/ 

NURMIN MAJAKKA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nurmin Majakka ry toimii erityisesti Koillis-Tampereella  
lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia  
edistäen.   
 
Nurmin Majakka ry järjestää monipuolista kerhotoimintaa, 
liikuntaryhmiä, kristillisiä lasten, nuorten ja perheiden tapahtumia 
(mm.Kids' Action Time-lastentapahtumat, Pizzakirkot). Yhdistys 
toteuttaa koulujen yhteydessä  hyvinvointia edistävää ja riski-
käyttäytymistä ehkäisevää LYHTY-hanketta sekä kaikenikäisten 
kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia edistävää Terve kylä!   
-hanketta. 
 
Lisätietoja toiminnasta www.nurminmakka.fi (kalenterissa 
liikuntavuorot ja tapahtumat).  
 

Tervetuloa mukaan toimintaan. 
nurminmajakka.fi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATALAN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY 
 
Alueen viihtyisyys on yhteinen asia. Atalan seudun omakotiyhdistys toimii 
yhteisöllisesti Atalan ja Risson alueella. Järjestämme asukkaille tapahtumia, 
kuten lapsiperheille suunnattuja urheilu- ja ulkopelitapahtumia, aikuisille 
luontoretkiä sekä siivoustalkoita. Lisäksi välitämme tietoa aluetta 
koskevista asioista ja edustamme asukkaiden mielipiteitä kaupungin ja 
muiden alueen vaikuttajien suuntaan esim. Koillisalueen alueverkostossa.  
 
Yhdistyksen kotipesä on tupa, joka löytyy osoitteesta Nikinkuja 1. 
Pyrimme tukemaan oman kodin ja ympäristön hoitamista ja meiltä löytyy 
mm. lainattava oksasilppuri ja oksaleikkuri sekä asiaan liittyvää 
kirjallisuutta. 
 
Aiomme kehittää toimintaamme yhä yhteisöllisempään suuntaan ja 
toivomme hyviä ideoita sekä auttavia käsiä niiden toteuttamiseen. 
Jos olet kiinnostunut tulla mukaan yhdistyksen toimintaan, laita viesti 
yhdistykseen: atala.oky@gmail.com  tai ota yhteyttä yhdistyksen 
puheenjohtajaan, Johan Plomp (040-7187684).  
Yhdistys löytyy myös Facebookista: https://www.facebook.com/atalaoky/ 
 

Seuraavat tapahtumat: 
8.9 Retki Kintulammelle 
5.10 Perhesuunnistus Atalassa 
16.11 Yhdistyksen syyskokous 
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PIDETÄÄN  
MESSUKYLÄ  
VIIHTYISÄNÄ 
 
Vuonna 1947 perustetun Messukylän Omakotiyhdistyksen ta-
voitteena on pitää kylä viihtyisänä asuinympäristönä. Yhdistys 
on muovautunut notkeasti vastaamaan kunkin ajan tarpeisiin.  
Nykyään virkeä omakotiyhdistys tekee mm. edunvalvontatyötä kaavoitus- 
ja liikennesuunnitteluhankkeiden osalta, mitkä koskettavat Messukylän 
aluetta. Tänä vuonna yhdistys on laatinut kaupungille lausuntoja mm. ker-
rostalohankkeiden suunnittelusta, lumenkaatopaikan haittavaikutuksista ja 
urheilukentän paikoitusongelmista. Tänä vuonna käynnistyi yhdistyksen 
toimesta Messukylänkadun liikenteen ja maankäytön yleissuunnitelman 
laatiminen, mihin kaupunki on sitoutunut ilahduttavan laajalla rintamalla.  
 
Messukylän omakotiyhdistyksen näkyvin toiminta on kuitenkin yhdistyk-
sen tarjoamat tutustumisretket, asiantuntijaluennot ja muu virkistystoi-
minta. Esimerkiksi tänä vuonna yhdistys on järjestänyt talvella asiantuntija-
luennon pihalinnuista ja toukokuussa lintukävelyn läheiselle Iidesjärvelle. 
Molemmissa tilaisuuksissa asiantuntijana on toiminut Jukka Helin Pirkan-
maan lintutieteellisestä yhdistyksestä. Syksyllä yhdistys järjestää jäsenilleen 
luontoretken Kintulammille. Yhdistys järjestää joka vuosi yhden teatteri-
matkan, tänä vuonna käytiin Viikinsaaren kesäteatterissa nauttimassa 506 
Ikkunaa -musikaalista. 
 
Yhdistyksellä ei ole jäykkää organisaatiota, vaan uusiin ideoihin tai asuk-
kaiden tarpeisiin voidaan tarttua heti. Yhdistykseen voi liittyä mu-
kaan kuka vaan yhdistyksen toimialueelta.  
Parhaiten yhdistyksen toiminnasta saa tietoa uudistuneilta kotisivuiltam-
me www.messukylalaiset.com Sivuilla on myös liittymislomake. Vuosittai-
nen jäsenmaksu on ainoastaan 12 euroa, millä pääsee osallistumaan kaik-
kiin yhdistyksen tarjoamiin palveluihin. 
 
Messukylän Omakotiyhdistys tekee yhteistyötä myös alueen yritysten 
kanssa. Tavoitteena on pitää palvelut alueella ja auttaa myös uusien yritys-
ten sijoittumisessa toimialueelle. Osa yrityksistä myöntää alennusta yhdis-
tyksen jäsenille tuotteistaan ja palveluistaan. 
 
Tervetuloa Messukylän Omakotiyhdistyksen jäseneksi! 
 

Messukylän Omakotiyhdistys r.y. 
www.messulylalaiset.com      Raimo Vähämaa 
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Tiedeyhteisö,  Tampereen kaupunki  ja Visit 
Tampere yhdistävät voimansa InnoEventissä 
marraskuussa 
Teiskon matkailun kehittäminen on kirjattu Tampereen kau-
pungin strategiaan. Hyvänä lisäpotkuna meneillään olevalle te-
kemiselle ja jatkona syksystä 2018  alkaneelle Teisko Roundille 
ja heränneelle  pöhinälle Teiskossa on Yliopiston ja TAMK:n 
järjestämä InnoEvent-tapahtuma marraskuussa. Tampereen 
kaupunki antaa opiskelijoille pohdittavaksi alueen matkailun 
kehittämisen. 
   1000 opiskelijaa kokoontuu viikoksi yhteen. Teemoina on mm. ympäris-
tö ja vastuullisuus. Teiskon matkailun kimppuun hyppää 6 tiimiä, joissa on 
yhteensä  50-60 opiskelijaa. Kaikkiaan tapahtumassa on 1000 opiskelijaa ja 
toimeksiantajina ovat lukuisat yritykset, jotka antavat haasteet,  lisäksi 
mukana on 40 valmentajaa ja 20 asiantuntijaa. 
   Tavoitteena on löytää uusia ideoita  ja keksiä miten Pohjois-
Tampereelle, eli Aitolahteen ja Teiskoon saadaan luotua sosiaalisesti ja 
ekologisesti kestäviä, esteettömästi saavutettavissa olevia ja taloudellisesti 
kannattavia matkailupalvelupaketteja.  
   Tämä tietää  tiukkaa työviikkoa ja kovaa kilpailua parhaasta ideasta. 1500 
tuntia fressejä aivoja työssä, innovaatiokykyisiä opiskelijoita, joille koko 
alue on avoinna. Viikko on tiukkaa puurtamista, tietojen keräystä, spar-
rausta, väliarviointia, mallintamista ja viikko huipentuu perjantaina 8.11. 
loppujuhlaan, jossa palkitaan paras ehdotus. Tuomaristolla on edessään 

vaikea tehtävä, arvioi Teisko-koordinaattori 
Pekka Peltonen. 
   Koko viikko kuljetaan opiskelijoiden mukana, 
annetaan tietoja ja taustaa, ei ohjailla eikä mää-
räillä ja  annetaan opiskelijoiden löytää Teisko 
uudella, fressillä tavalla.  
   InnoEvent viikon  suojelijana on Ilkka Herlin 
ja hän on mukana tapahtumassa. Ekologisen 
lähimatkailun kehittäminen, jossa on  vahvasti 
mukana  vesien suojelu, nousee ihan varmas-
ti  opiskelijoiden ehdotuksissa esille, ennakoi 
matkailujohtaja Jari Ahjoharju.   

 
Luonto on myös kulttuuripääkaupungin vahva osa ja yhden-
vertaisuus näkyy matkailupalveluissakin. 

 
Teisko-koordinaattori Pekka Peltonen 

VisitTampere 

Kuva Laura Vanzo 



 

 

Maanantai 2.9. 
  Koilliskeskuksen kirjastossa koko viikon   
  Kotiseutukirjallisuuden näyttely  
  Linnainmaalta ja lähialueelta  
 
  Runonaru Koillisen kootut—esillä koko viikon 
  Ripusta runosi tai mietelauseesi kaikkien yhteiseksi iloksi 
 
klo 14–18 Ilmainen pomppulinna 
  Linnainmaan seurakuntakeskuksen pihalla  
  (Korpikodinkatu 2) 
 
klo 16–21 Orvokin tupa  ma-pe  
  Perinne, kierrätys ja kädentaidot, tupa täynnä tavaraa ja 
   Ideoita Ilmaisia kirpparipaikkoja, (Nikinkatu 1),   
  s-posti: laaksokki@gmail.com  
 
klo 18  Kirjailijavieras Riikka Pulkkinen 
  Koilliskeskuksen kirjasto 
 
Tiistai 3.9. 
klo 10.30 Pappilanpuiston syysmarkkinat, Kourutaltankatu 2 
 
klo 10.15 Messu Linnainmaan seurakuntakeskuksessa 
  Messun jälkeen senioripäivä  
  – keskusteluryhmiä ja ruokailumahd.      
 
klo 10–12 Reissu-Rulla – lastenkulttuuria Koilliskeskuksessa  
   (Kulttuurikeskus Rulla/Tampereen kaupunki) 
 
klo 14–18 Ilmainen pomppulinna 
  Linnainmaan seurakuntakeskuksen pihalla  
  (Korpikodinkatu 2) 
 
klo 16,17 ja18 Lasten satuhetket, Orvokin tupa (Nikinkatu1) 
 
Keskiviikko 4.9. 
klo 10  Satutunti, Koilliskeskuksen kirjasto 
klo 11–15 Lapsiperheiden toimintapäivä Koilliskeskuksessa 

· askartelu- ja käsityönurkka – non stop -työpaja 
(järj.  Koillis-Ilonat ja Monitoimitalo 13) 

· kasvomaalausta, temppurata,  
(Linnainmaatupa/Ensi- ja turvakoti ry) 

· esitellään alueen lapsiperhetoimintaa 
¨ Kulmakahvila – Pikku Helppi           

(Messukylän seurakunta/varhaiskasvatus) 
¨ lapsiperheiden kotipalvelu               

(Tampereen kaupunki) 
¨ uusi perhekeskus-toimintamalli (Tampereen 

kaupunki ja alueen lapsiperhetoimijat) 
¨ lapsiperheiden sosiaalipalvelu –  
      Pyydä apua  -nappi 
(Tampereen kaupunki/lapsiperheiden sosiaalityö) 

· Miten saisin rahat riittämään? talousneuvonnan am-
mattilaiset auttavat (Tampereen kaupunki/ASTA-hanke) 

· Terve kylä! -esittelyä, lapsille kisoja, käsimaalausta, 
aikuisille  verenpaineenmittausta (Nurmin Majakka ry) 

· Lasten vitamiinit maistatuksessa (Apteekki Koilliskeskus) 
 
klo 15-17 Koko perheen disko, Koilliskeskus, Kallio–sali 
 
klo 14–18 Ilmainen pomppulinna 
  Linnainmaan seurakuntakeskuksen pihalla  
  (Korpikodinkatu 2) 
 
 
klo 17 ja 18 Käsinukke-esitykset, Orvokin tupa (Nikinkatu 1) 
 
klo 17  Vapaaehtoisen vanhustyön perehdytyskurssi 
  Kämmenniemen kerhotila (Kämmenniemenkatu 46) 
  (Messukylän seurakunta) 

Koillisen syyskarnevaaliviikon ohjelma 2. — 8.9.2019 

 
 
klo 18-20 Ongintaa ja ravustusta Kaukajärven soutustadion 
  (Vehmainen Seura, Vehmaisten osakaskunta,  
  Vapaa-ajankalastajat) 
 
klo 18  Satutunti, Koilliskeskuksen kirjasto 
 
klo 19  Iltamessu, Linnainmaan seurakuntakeskuksessa 
 
Torstai 5.9. 
 
klo 13.00 Celia  pop-up, äänikirjapalvelun esittely,  
  Koilliskeskus kirjasto 
 
klo 13,15, 17 Avoimet ovet  Ata Gears Oy Hautalan tehtaat 
  Hautalankatu 32 (ilmoittautuminen  etukäteen, katso s. 3),  
  ohjatut kierrokset klo 13, 15 ja 17.   
  Ilmoittaudu   timo.reunanen@atagears.fi   
  tai viesti 044 416 6535  
 
klo 14-17 Avoimet ovet Lahdensivunkodissa, (s. 12) 
  (Jaakonmäenkatu 5) yhteistyössä Nääsville ry:n kanssa 
 
klo 13-16 Avoimet ovet Muistolassa, (s. 12) 
  pannukahvit ja  karjalanpiirakat , 
  ikäihmisten päivätoiminta ja perhehoitoa  
  (Viitapohjantie 381 C) 
 
klo 13.15 Charlotan juttutupa, Koilliskeskus 
 
klo 16  Historian havinaa koillisella alueella -näyttely 
  Koilliskeskus  
 
klo 16-21 Lautapelejä, Orvokin tupa (Nikinkatu 1) 
 
klo 17-21 Konsolipelejä, Koilliskeskus, nuorten tila Muru 
 
klo 17–19 Yhdistysten ilta, Koilliskeskus, Kivi-tila 
  Varainhankinta ja yhdistysten talous, 
  Tuomas Rinne, järjestöasiantuntija 
 
klo 18-19 Yhteislenkki  koiran kanssa tai ilman  
  Kokoonnutaan Prisman Mustin ja Mirrin päähän,  
  joka sponsoroi herkut ja kakkapussit 
 
Perjantai 6.9. 
 
klo 13–14  Yhteislaulukonsertti - Kuplettien mestarit,  
  Koilliskeskus, Kivi-tila 
  Trubaduuri Juhani Viita  
 
klo 14–18 Seurakunnan teltta,   
  Linnainmaan K-Citymarketin pihassa 
  Ilmaisia lättyjä ja Näy pimeässä -heijastinaskartelu 
  Teltalla mukana  
  Pirkanmaan keliakiayhdistys ja Linnainmaatupa/
  Tampereen ensi- ja turvakoti ry 
 
klo 16-19 Kisu ry esittelee toimintaansa ja kerää lahjoituksia   
  (Musti ja Mirri) 
 
klo 18  Kepparikisat omilla hevosilla, Orvokin tupa  
  (Nikinkatu 1) 
 
klo 18–00.30 Nuorten yökahvila All Inn 
  Linnainmaan seurakuntakeskus (Messukylän seurakunta) 
  Avoimet ovet kaikenikäisille. Vanhemmatkin tervetuloa! 

Huomaathan, kuinka monet Koillisen yrityksetkin haluavat olla mukana yhteistyön rakentamisessa! 



 

 

Lauantai 7.9. 
 
klo 10.30–12.30 EkoBrunssi 
  Aitolahden kirkolla (Jenseninkatu 4) 
  Brunssi on maksuton ja hävikkiruuasta valmistettu 
 
klo 10-13 Avoimet ovet Perheliikuntakeskus Hippa,  
  Vestonkulma 2 
 
klo 10-14 Avoimet ovet eUrheilukeskus IQUE-Tampere,  
  Vestonkulma 2 
 
klo 11-17 Lemmikkivalokuvaus ajanvarauksella  
  Mustissa ja Mirrissä 
 
klo 12  Tanssikurssi – Maailmantangon tapahtuma 
  Koilliskeskus, Kallio-sali 
 
klo 11–15  Maalaismarkkinat 
  Linnainmaan K-Citymarketin parkkipaikalla ja alatorilla 
  Keramiikkaa, puutöitä, käsitöitä, hunajaa, leipomotuotteita,  
  apuvälinemyyntiä, seniorihoivaa, energianeuvontaa,  
  jätkänkynttilöitä ym…. 
 
Klo 12   Stemmaset –kuoro esiintyy (Irjalan omakotiyhdistys) 
  Alatorilla Aitotallin talutusratsastusta sekä   
  Vohvelitassun vohveleita ja Ceikkerin muuta hyvää 
   
klo 11-15 Vehmaisten kauppapäivä ja Puistokirppis  
  Vehmaisten koulun pihalla,  makkaraa, kahvia,  
  Ilmainen puistokirppis koulun pihalla Kaukajärventien 
  puolella (omat pöydät mukaan) 
  Yritykset esittelevät ja myyvät tuotteitaan,  
  mm. Nippeli järjestää sähköpyörien koeajoa 
  (Tampereen Vehmainen Seura ry) 
 
klo 15–16 Historialuento: Kaukajärven kartano  
  ja Kaukaniemi 
  Vehmaisten koulu (Messukylän perinneseura, katso s. 8) 
  Luennon jälkeen opastettu kiertokävely  
  Kaukaniemen alueella 
 
Sunnuntai 8.9. 
  Kimppakyydeillä retki Kintulammen  
  luonnonsuojelualueelle 
  Kortejärven parkkipaikka P1, Keltolahdentie 
klo 11  Lähtöpaikat:   
  1) Citymarket R-kioski   
  2) Kumpulan K-Market 
  3) Orvokin tupa, Atala (Nikinkatu 1) 
 
  Ilmoituksia ottaa vastaan Pentti Sillman 
  puh. 040 721 9594, sähköposti: penasil@netti.fi 
  Ilmoita: voitko tarjota kyydin, sitouduttava myös  
  paluukyytiin vai tarvitsetko kyydin 
 
klo 12 ja 14 Metsähartaus Kirkkokiven laavulla,  
  pastori Mauri Nieminen  
  Kirkkokiven laavulle on esteetön polku  
  300m parkkipaikalta 
 
klo 12–15 Kahvia, pullaa ja makkaraa  
  nuotiolla paistettavaksi, myy Tammero 
  Kirkkokiven laavulla partiolippukunta Tammero 
 
klo 11–13 Messukylän lainaviljamakasiinin esittely  
  (s.  8, Messukylän perinneseura), Kivikirkontie 2 
  Myös vanha kirkko auki tutustumista varten 
 
klo 13-15 Avoimet ovet Terve kylään!  
  Aitokampuksella, kristillisen koulun,  
  päiväkodin ja Nurmikodin esittelyä, tarjoilua, myyntiä ym.,  
  Takrikosali, Nurmi, Ketaratie 4H (s. 7, Nurmin Majakka ry)  
 
 
 

Ma-La  Linnainmaan apteekin 10-vuotisjuhlaviikko 
  Tuote-esittelyitä ja tietoiskuja (katso aikataulu s. 6) 
  K-Citymarket Linnainmaa, Mäentakusenkatu 1  
 
Ma-Su  GOGOEXPRESS.FI/Linnainmaa (katso s. 18) 
  2.-8.9. Kokeile yhden kerran maksutta (ikäraja 16 v) 
  4.9. ja 7.9. erikoisohjelmaa  

7.9. MAALAISMARKKINOILLA MUKANA 
 

K-Citymarketin Yläpihan parkkipaikalla mm.  
· Irene Sivonen, Keramiikkaa 
· Koillis-Ilonat, Ilona-info, käsitöitä, omenia 
· MK Apuvälineet Oy,  Apuvälinemyynti senioreille ja avun tarvitsijoille 
· Miracle-palvelut Oy, Siivouspalvelut kotitalouksille ja yrityksille 
· Mesikymppi, Hunajaa Teiskosta ja mehiläisvahakynttilöitä 
· Puutyö Hannu Järvinen, Puukäsitöitä leikkuulautoja, lastoja yms. kodin 

käyttötavaraa 
· Kotileipomo Nisutiina, Leipomotuotteet 
· Riita Hamara, Käsitöitä 
· RANE -neuvonta, Rakentamisen ja asumisen enrgianeuvontaa (s. 18) 
· Aila Mäki, Askartelutuotteita, käsitöitä 
· Meripartiolippukunta Niihaman Saukot ry,  Jätkänkynttilöitä ja loimu-

tuslautoja sekä toiminnan esittelyä 
· HsK-Tuote, Puusta, käsityönä valmistettuja tuotteita 
· Kotona Asuen Seniorihoiva, Kotiin tuotettavat palvelut senioreille 

(kotipalvelu) 
· Pertti Järvinen, käsinsidottuja harjoja ja patasuteja 
 
Citymarketin alapihalla  
· Aitotallin talutusratsastusta ja kärryajelua 
· 4H-yrittäjät Veera Kesäkahvila Vohvelitassusta myy vohveleita            

ja Unna Ceikkeriltä myy muuta hyvää (säävaraus, katso s. 7)  
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 Pirkanmaan Yksityiset Perhepäivähoitajat ry 
 

Yksityinen perhepäivähoito on kunnan valvomaa, 
joustavaa ja kodinomaista lasten päivähoitoa pie-

nessä ryhmässä. 
 

Yksityistä hoitopaikkaa haetaan ympäri vuoden suo-
raan halutusta hoitopaikasta. Palveluntuottaja päät-
tää sekä lasten valinnasta että päivähoitomaksusta. 

Yhdistyksellämme on hoitajia Tampereella ja lähi-
kunnissa. 

 
Perhepäivähoitaja voi liittyä yhdistykseen ja ilmoit-

tautua hoitopaikkavälitykseen ja ilmoittaa hoitopaik-
kavälityksessä vapaat hoitopaikat. Perhe voi tutkia 

hoitopaikkatilannetta linkin osoitteessa: 
 
 

https://www.pirkanmaanypph.com/
hoitopaikkavalitys 

hůŬŽŝůƵƚĂƉĂŚƚƵŵĂ͗�ǀŝƌŬŝƐƚǇƐƚć�ŬĞŚŽůůĞ͕�ŵŝĞůĞůůĞ�ũĂ�ĂŝǀŽŝůůĞ͊� 
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^ĂƚĞĞŶ�ƐĂƩƵĞƐƐĂ�ƚĂƉĂŚƚƵŵĂ�ƐŝƐćƟůŽŝƐƐĂ͘� 
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KƌƚŽďŝŽ-�ĞƌŝƚǇŝƐũĂůŬŝŶĞŝƐŝŝŶ͘ 
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· ZĞƚŬŝƚŽŝŵŝŶƚĂĂ� 
· ^ŽƐŝĂĂůŝƐŝĂ�ǀĞƌŬŽƐƚŽũĂ 
· <ƵŶƚŽƐĂůŝ�ũĂ�ŬƵŶƚŽƌǇŚŵŝć 
· <ĂŝŬŝůůĞ�ĂǀŽŝŶ�ůŽƵŶĂƐƌĂǀŝŶƚŽůĂ͕�ůŽƵŶĂƐƚĂ�ŵǇƂƐ�ŬŽƟŝŶ�ŶŽƵĚĞƩĂǀĂŬƐŝ 
 
<ŽĚŝŶ�ũŽŚƚĂũĂ�DĂƌŝĂŶŶĞ�:ćƌǀĞůćŝŶĞŶ͕ 
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90 VUOTTA VEHMAISTEN LIIKUTTAJANA 
Olen itse tullut Vehmaisten Urheilijoiden (VehU) toimintaan virallisesti 
mukaan nyt viimeisimmäksi valitun hallituksen jäsenenä, ja päässyt aitiopai-
kalle näkemään VehUn sellaisena, kuin se on tänä päivänä. Tarkastelen 
VehUa kiinnostuneena, mutta vielä vähän ”uusin” silmin. 
   Mikään ei kumpua tyhjästä, ja etenkin näin VehUn 90-vuotisjuhlavuotena 
ajatukset suuntautuvat kuin itsestään tuohon menneeseen aikaan ja VehUn 
vaiheisiin vuosien saatossa. 
   Mistä löytyi se tarmo, jolla urheiluseura perustettiin vain vajaat 12 vuotta 
itsenäisenä olleeseen Suomeen? Itse ajattelen, että kyseessä oli se sama 
kuuluisa sisu, jolla suomalaiset päättivät muutenkin nostaa maamme sel-
laiseksi kuin me näemme sen tänä päivänä.  
   VehUn tarina on moniulotteinen. Yksilöiden ja joukkueiden hienojen 
urheilusuoritusten lisäksi se on tarina suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuu-
rin kehityksestä viimeisen 90 vuoden aikana. VehUn, niin kuin muidenkin 
urheiluseurojen, tekeminen tapahtuu pääsääntöisesti talkoovoimin. Urhei-
lun lisäksi VehU on siis tarina myös yhteisöllisyydestä ja ryhmäinnostukses-
ta. Merkityksellisen asian eteen ollaan valmiita panostamaan aikaa ja vapaa-
ehtoista työtä, ja tämä on se arvokas silta, joka on osaltaan kantanut VehUa 
kaikki nämä vuodet.  
   On hauska kuulla muistoja menneiltä vuosilta esimerkiksi siitä, miten 
VehU pärjäsi hyvin 60-luvulla jääkiekossa, ja miten monia eri lajeja VehUssa 
on voinut vuosien varrella harrastaa. Samalla tulee esiin kuin itsestään myös 
se, että kaikki tapahtumat eivät ole olleet pelkästään myönteisiä ja helppoja. 
Myös nykyiset urheilupaikat on saatu hankittua ja rakennettua vain lujalla ja 
pitkäjänteisellä työllä.  
   Kun VehU aikanaan perustettiin, ei varsinaisia urheilun suorituspaikkoja 
ollut, vaan urheilu tapahtui niityillä ja kaduilla. Kun katsoo tänä päivänä 
vuonna 2016 täysin uudistettua Vehmaisten urheilukenttää, voi nauttia 
kiitollisena useiden aiempien ja myös nykyisten toimijoiden kädenjäljestä.  
   Vuodet ovat muuttaneet VehUn toimintaa, ja niin pitää ollakin. Maailma 
muuttuu, hyvä ja aktiivinen urheiluseura sen mukana. Hyvä valmennusosaa-
minen ja aktiivinen panostus lasten ja nuorten urheilukouluihin on linjaus, 
jolla VehU haluaa tuoda käytäntöön periaatteensa, että toimisimme matalan 
kynnyksen seurana. Toimintaan on jokaisen lapsen ja nuoren helppo tulla 
mukaan ja omaksua positiivinen liikunnallinen elämäntapa. Sama koskee 
aikuisia, ja esimerkiksi kuntojaostoon ovat kaikki tervetulleita pitämään yllä 
tai palauttelemaan liikuntaa aktiiviseksi osaksi omaa elämää.  
  Voimme olla ylpeitä siitä, miten VehU on kulkenut 90 vuot-
ta tärkeänä osana suomalaista urheilutarinaa. Pidetään aktiivi-
sesti huolta siitä, että tarina jatkuu.  

 

MAAILMANENNÄTYSMIES  
ELIEL NIKKOLA 

Eliel Nikkola piti komeasti Suomen 
ja VehUn mainetta yllä down-
urheilijoiden Euroopan mestaruuskil-
pailuissa Tampereella. Hän voitti 
Ratinan stadionilla avauspäivän 3-
otte-lun mestaruuden maailmanen-
nätyspistein 2407. Elieillä oli heltees-
sä suoritetussa ottelussa mainio vire, 
sillä hän teki ennätyksensä niin 100 
metrillä (14,30) kuin kuulassakin 
(809) ja pituudessa (427) paras hyp-
py jäi vain sentin päähän ennätykses-
tä. 
   Kilpailujen päätöspäivän pituus-
hyppykisassa Eliel ponnisti ennätys-
tään sivuavan tuloksen 428 cm ja sai 

toisen kultaisein mitalin kaulaansa. 
Hän oli mukana myös Suomen pronssia voittaneessa 4x100 m viestijouk-
kueessa, joka kävi ennen kisoja hiomassa vaihtoja kuntoon Vehmaisten 
urheilukentällä. 
  Elielillä on palkintokaapissaan jo aiemmin saavutetut MM-pronssi 3-
ottelusta, EM-hopea pituudesta ja 100 metriltä sekä pronssi viestijuoksus-
ta. Melkoinen kokoelma arvokisamitaleja ja lisää varmasti tulee. Seuraava 
kova kansainvälinen koitos on maaliskuussa Turkissa. 
Onnittelut Elielille, valmentajalle ja taustajoukoille!        Heli Mattila  

  Vehmaisten Urheilijat ry 

 
Yhteystiedot 

Puheenjohtaja Antti Virtanen, 040 773 7206, 
antti.virtanen44@gmail.com 

Sihteeri Kalevi Björkbacka, 050 575 9577,  
bjorkbacka.kalevi@gmail.com 

Seuratyöntekijä Heli Mattila, 050 598 3918,  
heli.mattila@vehu.fi 

Kuva Lumi Nikkola 

Irina Rinta-Kiikka 
VehUn hallituksen jäsen 

Juhlatoimikunnan puheenjohtaja 

 
Tutustu VehUn toimintaan 

www.vehu.fi  
Olemme myös facebookissa  
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URHEILUKOULUT LIIKUTTAVAT  
JA TYÖLLISTÄVÄT 
VehUn järjestämät kesäurheilukoulut ovat vuodesta toiseen olleet kovassa 
suosiossa. Vehmaisten upealla urheilukentällä on käynyt melkoinen vilske, 
kun sadat juniorit ovat ohjaajiensa ja valmentajiensa johdolla kehittäneet 
liikunnallisia taitojaan niin juoksujen, hyppyjen, heittojen kuin leikkienkin 
avulla. 
  Aamun urheilukoulussa on jo kymmenisen vuotta kaiken ikäisten tyttöjen 
ja poikien ollut mahdollista viettää kesälomalla joka arkipäivä muutama tunti 
liikunnan parissa ilman sen kummempia kilpailullisia tavoitteita.  Monipuoli-
nen liikunta ja taitojen kehittäminen sekä mukava yhdessäolo on ollut aina 
pääasia. Ohjaajina ovat toimineet seuran omat nuoret, joista moni on näin 
saanut ensimmäisen kesätyöpaikkansa ja arvokasta työkokemusta sekä 
oppinut kantamaan vastuuta. Urheilukoululaisia on kuluneena kesänä ollut 
noin 160 ja ohjaajia 16. Yhden ohjaajan palkkaukseen saimme Osuuspankin 
Kesäduuni-tukea, kiitos siitä. 
   Iltaisin pidetyissä yleisurheilukouluissa on harjoiteltu tavoitteellisemmin 
yleisurheilun lajitaitoja. Kahdeksassa eri ikä- ja tasoryhmässä on aikuisten 
valmentajien johdolla, ja nuorten ohjaajien avustuksella, hiottu tekniikoita, 
kehitetty nopeutta, voimaa ja kestävyyttä niin, että harrastajat ovat saaneet 
rohkeutta ja itseluottamusta myös omatoimista harjoittelua ja kilpailuja 
varten. Yleisurheilukoulujen kokonaisosallistujamäärä on noin 180.  
   VehUssa on paljon lahjakkaita nuoria yleisurheilijoita. Kilpailullista menes-
tystä on tullut runsaasti ja omat 
tulokset ovat monilla kehittyneet 
kesän aikana huimin harppauksin. 
VehUn vihreät värit ovat olleet 
hyvin esillä! On hienoa, että seural-
lamme on tarjota asiantuntevaa 
valmennusta niillekin, joilla on halu 
menestyä kilpaurheilijana. 
  Syksyllä urheilukoulut jatkuvat sa-
leissa ja halleissa.  
 
 
 
Uudet harrastajat ovat tervetulleita mukaan iloiseen joukkoon. 
Seuraa ilmoittelua. 

    Veli Nieminen 
yleisurheilujaoston puheenjohtaja 

Kuva Ari-Pekka Juureva 

 
YLEISURHEILUN HARRASTERYHMÄ 

 
Vehmaisten koulun liikuntasalissa 4-9-vuotiaille  

(2010-2015 synt.)                                       
 

maanantaisin klo 17.15-18.30  
(16.9.2019-27.4.2020) 

150 ¼/kausi, syksy tai kevät 75 ¼ 
 

Katso lisää ja ilmoittaudu www.vehu.fi 
Tiedustelut Veli Nieminen p. 050 555 3385 tai  

veli.nieminen@hotmail.com 

Kuva Panu Siltanen 

ALEKSI JAAKKOLAN  
UPEA PALUU HUIPULLE 
Viime vuosina vakavista loukkaantumisista kärsinyt moukarinheittäjä Alek-
si Jaakkola on kuluvalla kaudella tehnyt vahvan paluun ikäluokkansa Eu-
roopan kärkeen. Jaakkola sijoittui heinäkuussa Ruotsissa alle 23-
vuotiaiden EM-kilpailuissa hienosti seitsemänneksi tuloksella 70.08. Mitali 
jäi vain parin metrin päähän.   
   Viime kausi jäi vammojen vuoksi kokonaan väliin, eivätkä tämän kesän 
muutamat kilpailut riittäneet palauttamaan rutiinia vielä aivan sille tasolle, 
joka mitaliin olisi vaadittu, kommentoi Jaakkola kilpailun jälkeen.  Jaakkola 
oli kuitenkin kokonaisuudessaan tyytyväinen selviydyttyään karsinnasta 
finaaliin ja finaalissa mukaan kolmelle viimeiselle kierrokselle. Tärkeintä 
tietysti on, että neljä polvileikkausta läpikäynyt heittäjä on nyt fyysisesti 
kunnossa ja palannut omalle tasolleen.  
   EM-kisojen jälkeen Jaakkola sijoittui neljänneksi Lappeenrannan Kalevan 
Kisoissa 71.84 kantaneella heitolla. Pronssimitaliin jäi matkaa vaivaiset 31 
cm.  Varsinainen pommi räpsähti Eltsun Tähtikisoissa Helsingissä 12.8., 
jolloin Jaakkolan moukari kaarsi tasan 74 metriä – tuloksena uusi ennätys 
ja kauden kotimainen kärkitulos. Tulos uupuu Dohan MM-rajasta tasan 
kaksi metriä. Nousukuntoinen Jaakkola ehtii käydä rajan kimppuun vielä 
ennen lopullista valintapäivää. 
Onnittelemme menestyksestä ja hyvistä tuloksista! 

Heli Mattila 
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MATKA TÜRIN KUKKAMARKKINOILLE 
Matka meni hienosti upeassa kelissä ja mukavassa seurassa. Matkalle star-
tattiin torstai-iltapäivänä, yövyimme laivalla ja aamusella jatkoimme kohti 
Keski-Viroa. Reissulaisia oli kaikkiaan 40.  
  Innokas matkalainen ja kotipuutarhuri Eija Lehtimäki totesi: ”Tämä oli 
toinen Tampereen Vehmainen Seura Ry:n retki Türiin. Sain lämpimät suositukset 
jo ensimmäisellä reissulla olleilta. Kukkareissupörriäinen taisi puraista aikas taval-
la minuakin! 
   Muhkeita taimia oli silmänkantamattomiin ja taisin nähdä elämäni suurimmat 
kukka-amppelit! Ruusut hurmasivat kaikki valtavilla kukinnoillaan ja huumaavilla 
tuoksuillaan! Oli terhakoita pensaita ja ryhdikkäitä puuntaimia. Kesäkukkaa oli 
laaja kirjo ja syötävää oli jos jon-
kinlaista.” 
  
 Matkapoikien järjestelyt toimi-
vat hienosti. Kiitos tilausliiken-
ne Markku Mikkolan joustavalle 
kuljettajalle Sami Uutelalle 
turvallisesta bussimatkasta.  
Mietitään ensi vuotta - minne 
lähdetään? 
 
Ehdotuksia saatiin jo, mutta 
lisää voi laittaa sähköpostilla 
info@vehmainen.fi  

SK 

ROTTARAPORTTI 
Tiedustelimme viime numerossa rotista. Yhteydenottoja yksittäisistä 
rottahavainnoista on tehty eri puolilla kylää. Mistään joukkoinvaasiosta 
ei ole tullut havaintoja. Eli syytä järeisiin rottavainoihin ei ole.  
   Otuksia on myös onnistuttu loukuttamaan, vaikka ovelia väistelijöitä 
kuulema ovatkin. Komposteista kannattaa pitää huolta. Mitään syötä-
väksi kelpaavaa sinne ei pidä laittaa. Omenat viedään joko biojätteeksi 
tai kompostoidaan suljettuun astiaan. Kiitokset viesteistä ja soitoista.SK   

OLAVI VIRTA -MUSIKAALI 
Tällekin matkalle osallistui kaikkineen 40 henkilöä. 
Reissussa oli tunnelmaa. Jälleen kuljettajalle Mi-
kalle kiitokset bussijärjestelyistä sekä turvallisesta 
matkasta. Esitys oli viimeinen — vauhdikas ja 
koskettava tarina, upeat tanssit, laulut ja konstai-
lematon, toimiva lavastus. Jälleen hienoa ja aitoa 
kesä-teatteria Sappeella.   SK 

SYYSKOKOUSKUTSU 
Torstaina 21.11.2019 klo 18  

Vehmaisten koulun ruokalassa, Sarvannankatu 7 
 

Valitaan hallituksen jäseniä ja päätetään tulevan vuoden toimin-
nasta. Katso kotisivuilta uutispalstan alapuolelta Seuran säännöt. 

Seuran jäseneksi voivat liittyä kaikki, jotka hyväksyvät seuran 
säännöt. Jäsenillä on käytössään vene Kaukajärvellä, kohtuuhintai-

set teatteri- ja muut reissut ja tapahtumat sekä edullista  
liikuntaa  sunnuntaisin jäsenhintaan.  

 
Tervetuloa mukaan toimintaan. 

Lisätiedot ja mahdolliset muutokset kotisivuilla ja uutiskirjeessä 
jäsenille. 

TAMPEREEN VEHMAINEN SEURA RY 
Katso: www.vehmainen.fi 

SYKSYN TOIMINTA JA 
SYYSKARNEVAALIVIIKKO  
2-8.9.2019 VEHMAISISSA 
Ke 4.9. 18-20 Kalastus– ja ravustustapahtuma lapsille 
  Kaukajärven soutustadionin laituri  
  Vehmaisten osakaskunta, Vapaa-ajankalastajat ja Seura 
La 7.9. 11-15 Vehmaisten kauppapäivä ja puistokirppis, katso edell.  
  Aukeama, seuraa kotisivut www.vehmainen.fi 
 
Messukylän Perinneseura ry järjestää: 
La 7.9. 15-16 Luento: Kaukajärven kartano — hävinneen jugend- 
Koululla kartanon tarina, Luennoitsija FT Mirja Mäntylä 
La 7.9. 16- Kartanokävely, siirtyminen koululta Kaukaniemeen 
 
Su 8.9. 15-16.30 Liikunta alkaa koulun liikuntasalissa 
  Pehmolentis ja zumba/lavis/kiertoharjoittelut 
  Katso www.vehmainen.fi/liikunta, järjestäjä Seura 
   
Loka-joulukuu — tuleva vuosi 2020 
  Syyskokous marraskuussa 21.11. 
  Esittäkää ideoita ja toiveita. 
  Viime vuonna Sorin Sirkus ei ottanut tulta? 
  Entä nyt, joko lähdettäisiin sinne? 
  Talvista teatterireissua on myös kaivattu. 

KAUKANIEMI JA KAUKAJÄRVI 
Kaukaniemen liito-oravakartoitus on tehty. Suun-
nitelmat ja toteutukset etenevät syksyn myötä.  
   Saunarannan portaat ja kaiteet ovat nyt siistit ja 
turvallisemmat. Lisäksi laiturille saatiin toiset tik-
kaat ja nyt järveen meno ja sieltä nousu sujuu 
sopuisasti. Saunarannassa on yhdistyksen vene. 
Venettä vuokrataan Vehmaisten TB:llä aukioloai-
koina. Jäsenille veneen käyttö on ilmainen. Eli kan-
nattaa maksaa 12 euron jäsenmaksu ja käydä pari 
kertaa kesässä soutelemassa. 
 
VEHMAISTEN OSAKASKUNTA TOIMII 
Syyskuussa tiedustelemme jälleen ELY-keskukselta 
Kaukajärven vedenpinnan korkeuden kehitystä kuluvan kesän aikana. Pohja-
vedet ovat olleet alhaalla.  
   Veden laatuun pyrimme myös kiinnittämään huomiota. Muun muassa 
sukeltajat ovat raportoineen näkyvyyden heikkenemisestä ja kasvuston 
rehevöitymisestä. On tärkeää tutkia ja taustoittaa kaikki mahdolliset tekijät 
hulevesistä, viemärivesivahingoista ja järviveden teollisesta käytöstä lähtien. 
   Verkotuskielto toukokuussa ja 1.6.-15.7. on saanut kiitosta. Tavoittee-
na on kalakannan ja kalaston koon kasvattaminen. 
   Osakaskuntien yhdistyminen Maaliskuussa päätetty Alasen, Vatialan, 
Vehmaisten ja Haiharan osakaskuntien yhdistäminen on hidastunut. Odo-
tamme maanmittauksien maksuihin selkiytymistä. 
   Blueye, vedenalainen drone. Norjalainen, NTNU:lla kehitetty drone 
vieraili Kaukajärvellä 13.8.2019. Kolme Haverin Kaivossukeltajat ry:n 
jäsentä oli mukana tapahtumassa. Kuvia ja videoita ja lisätietoja julkaistaan 
kotisivuilla www.vehmainen.fi. 
   Kalastusupia myydään TB:llä aukioloaikoina. Vedet viilenee, liikkuuko 
kala. Muistathan raportoida saaliit. Onnistuu myös netissä ja älykapulalla. 

 
LAPSET JA NUORET ONGELLE JA  

TUTKAILEMAAN RAPUJA! 
Tampereen Vehmainen Seura ry, Vapaa-ajan kalastajat ja  

Vehmaisten Osakaskunta järjestävät yhdessä kalastus-
tapahtuman lapsille 

Tulkaa ongelle Kaukajärven soutustadionin laiturilla 
Keskiviikkona 4.9.2019 klo 18-20 

Ongitaan ja paistetaan ainakin makkaraa. 
Seuraa tapahtumaa vehmainen.fi uutispalstalla ja FB:ssä. 

Onkia, syöttejä ja  muuta on rannassa valmiina.  
Lisätiedot  Sirpalta, 040 739 0957. 

KAAVOITUSTILANNE  
K-MARKETIN TONTILLA  
Olemme saaneet epäviralliset ja alustavat tiedot Pohjola Rakennukselta 
keskeisistä muutoksista esitettyyn luonnokseen. Paikoitus siirretään osin 
maan alle ja kerroslukua on madallettu yhden kerroksen verran. Palvelui-
den kerrosneliöitä oli edelleen noin 700.  
   Varapuheenjohtaja Turkka Tiainen laatii alustavat, epäviralliset ehdo-
tukset Seuran puolesta. Pohjola Rakennuksesta toivotaan erityisesti alueen 
palveluita koskevia ideoita ja ehdotuksia. Kun kaava tulee viranomaisvai-
heeseen, uskomme, että asiasta järjestetään jälleen kuuleminen. Tiedotam-
me asiasta uutiskirjeessä ja kotisivuilla.             SK 

Kuva Eija Lehtimäki 

LIIKENTEEN MELU 
Liikenteen aiheuttama melu vaivaa edelleen Vehmaisissa etenkin junaradan 
ja Kangasalantien läheisyydessä asuvia. Tampereen kaupungin yhdyslauta-
kunta on hyväksynyt molemmat kohteet meluntorjunnan toimintasuunni-
telmaan 2018-2022, mutta toimenpiteitä ei ole vielä julkistettu. 
   Meluesteiden rakentaminen Vehmaisten junaradan osuudelle on mukana 
toimintasuunnitelmassa prioriteettiluokassa 1. Suunnitelmassa radan mo-
lemmin puolin rakennetaan matalat, n. metrin radan pinnasta nousevat 
esteet. Tällä arvioidaan saavutettavan n. 5 dB:n alennus eli meluenergia 
laskisi miltei neljäsosaan. Tampereen kaupungin ja Liikenneviraston yhteis-
hanke oli mukana jo kaudella 2013-2018 mutta jäi toteuttamatta.  
   Aikanaan Kangasalantien Vehmaisten osuus lisättiin meluntorjunnan 
toimintasuunnitelmaan runsaan asukaspalautteen johdosta. Uuden, korke-
amman liike/asuintalon rakentaminen nykyisen liikekeskuksen tilalle muut-
taa tilannetta. Seura pyrkii siihen, että Kangasalantielle saataisiin uuden 
rakennuksen ohessa myös toimiva kokonaissuunnitelma melun torjumisek-
si. Meluvallien lisäksi Vehmaisten osuudella nopeusrajoitus voitaisiin laskea 
50 km/h, tällä voitaisiin saavuttaa edelleen 2-3 dB:n lisäalennus melutasos-
sa. Asukkaiden palaute on näissä hankkeissa ensiarvoisen tärkeää, jotta 
hankkeet etenevät.             Turkka Tiainen 



 

 

Ilmoittajat, lämmin kiitos ilmoituksistanne. Te annatte mahdollisuuden paikalliseen, kotoiseen ja tärkeään tiedottamiseen.  



PARHAAT SÄHKÖPYÖRÄT!

Juvelankatu 8 
p. 363 2900

Ark. 10-18, la 9-14

www.nippeli.� 

749,- 795,-

Maastopyörä 
kovaan ajoon, 
29” pyörät,
joustokeula ja 
hydrauliset 
levyjarrut.

Hybridipyörä moneen 
ajoon. Joustokeula 
ja hydrauliset 
levyjarrut. Lukko, 
lokasuojat, tavara-
teline, jalka...

FOCUS WHISTLER
3.6 LTD 29”

FOCUS CRATER 
LAKE 3.8

MERIDA 
EBIG.NINE 500

HELKAMA CE5 HELKAMA SE10

Sporttinen eMTB valmiiksi 
varusteltuna. Uusi Shimano 
E8000 moottori ja iso 500 Wh 
akku. Laadukkaat alumiini-
lokasuojat, tavarateline ja valot.

Tyylikäs citypyörä. Shimanon integroitu akku, riittää 
jopa180 km. Shimano Steps E6100 -moottori.

Monipuolinen SE10 soveltuu yhtä lailla kaupunki-
ajeluun kuin pidempään työmatka-ajoonkin.

HUIPPU-
TARJOUS

Kaikki sähköpyörät koeajettavissa liikkeessämme. 
Osta nyt, maksa Aktiivirahalla kuudessa erässä!

Tuo vanha pyörä 
vaihdossa!

Sen minkä 
myymme, sen 
myös huollamme.

Meillä on hyllyssä KAIKKI 
Shimano Steps -varaosat.
Ja varusteita joka lähtöön.

2950,-

2690,- 2580,-
Sähköpyörien koeajopäivä
Vehmaisten koululla. Tervetuloa!

Lauantaina 
7.9. klo 11-14







LINNAINMAA
Mäentakusenkatu 1, Tampere, 

puh. 010 5379 400

MA-LA 8-21, SU 10-21www.facebook.com/KcitymarketTampereLinnainmaa

 TIESITKÖ, että alakerrassamme on 
lämmintä P-tilaa yli 300autolle?

Pir� i parkkiin ja ostoksille!

 Hei! Halusin vaan 
sanoa, että me ollaan 
“ihan tässä lähellä”.

Meiltä löydät melkein kaikki 
merkittävät uutuudet .. ja me

mennään aina herkuttelu edellä. 
”Aina jotain uutta

ja yllättävää..” 
Tarjoukset on

meidän juttu jameillä onkin joka päivä yli100 huippuhyvää tarjousta.. Sit on niitä mega-kampanjoitaniinku  MAMMUTIT ja  EURONPÄIVÄT.Nyt myös  ISO OUTLET

OUTLET
Erikoiseriä , kaiken maailman tavaroita tosi halvalla joka päivä!


