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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 ilmoitus-
myynnistä, taitosta ja painatuksesta vastaava kustantaja. Vastuu mainoksista rajoittuu mainoksen arvoon. Painos/jakelu 10.000 kpl: Atala-Linnainmaa-Leinola-Holvasti-Kiveliö-Vehmainen-
Vatiala-osa Messukylää ja Kaukajärveä. Paino: Punamusta, Vehmainen. Jakelu Ykkösjakelut. Ilmoittajat, lämmin kiitos ilmoituksestanne. Te annatte mahdollisuuden tärkeään tiedottamiseen.  
5. vuosikerta ja tässä 20. numero kautta aikain. Seuraa vehu.fi ja vehmainen.fi  

Nautitaan joulusta ja tulevasta talvesta! 

Seuraa Vehmaisten Mukuloiden tiedotteita ja ilmoittaudu  
postituslistalle. Kaikki ovat tervetulleita niin vanhat kuin  
uudetkin mukulat. Katso www.vehmaistenmukulat.com 

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
Kuluva vuosi on ollut Vehmaisten Urheilijoilla erittäin vilkas. Lapset ja 
nuoret ovat edelleen olleet toimintamme painopisteenä. Olihan se upea 
näky, kun maanantai ja torstai-iltaisin noin 260 yleisurheilijan alkua kirmasi 
Vehmaisten urheilukentällä vihreine paitoineen.  
   15-vuotiaiden tyttöjen 4x100 metrin SM-viestimitali oli hienoa jatkoa 
ruohonjuuritason työlle. Moukarimies Aleksi Jaakkolan kausi jäi valitet-
tavasti ns. piippuun sairastelun vuoksi. 
   Futsal- ja jalkapallojoukkueilla on ollut erinomaiset pelikaudet, unohta-
matta muitakaan sarjoissa pelaavia VehUn joukkueita.  
   Seuratoiminta ei olisi mahdollista ilman valmentajia ja ohjaajia – suurkii-
tos kaikille heille! Tulevaisuuden haasteenamme on harrasteliikunnan lisää-
minen aikuisille. 
   Koronavuodet ovat koetelleet myös seuran taloutta. Olemme menettä-
neet mm. tanssien tuotot ja osan Kisapirtin vuokratuloista. Ilman palkattua 
seuratyöntekijää ei pystyttäisi tämänkään kokoista seuraa pyörittämään. 
Lopuksi kiitos kaikille seuramme tukijoille sekä erityiskiitos 
Tampereen kaupungille, joka on luonut hienot puitteet  
toiminnallemme.       Antti Virtanen 

P I E N K E R Ä Y S  
(Poliisin lupanumero RA/2021/1382) 
Nuorten yleisurheilijoiden  
valmentautumiseen 
Keräysaika on 29.10.2021-28.01.2022. 
15-17-vuotiaiden yleisurheilijoiden 
valmennusryhmä valmentajineen kausi 2021-2022 
(ensisijainen käyttötarkoitus) 
Tarkoituksena on turvata harrastuksen ja siinä kehittymi-
sen jatkuminen tarjoamalla nuorille laadukas ja turvallinen 
harjoitusympäristö sekä ammattitaitoiset valmentajat ko-
konaisvaltaista elämänhallintaa tukemaan.  
Varat käytetään urheilijoiden valmentautumisen, leirityksen 
ja kilpailemisen kuluihin sekä valmentajien kulukorvauksiin 

ja koulutuksiin.  
   Toissijainen käyttötarkoitus: Lasten urheilukoulutoiminnan kehittämi-
nen tasa-arvon ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti tukemalla mm. 
vähävaraisten lasten osallistumista harrastustoimintaan.  
Keräyksen järjestäjä on  Vehmaisten Urheilijat ry, Kangasalantie 120, 
33730 Tampere, Puh. 050 598 3918 / seuratyöntekijä, www.vehu.fi 

Sinäkin voit auttaa — olemme kiitollisia kaikesta nuorten saamasta tuesta 
 

KERÄYKSEEN VOI OSALLISTUA VAPAA-

VALINTAISELLA SUMMALLA 

Vehmaisten Urheilijat ry   

 

FI36 5730 0820 7018 58 

Muista ehdottomasti käyttää viitenumeroa 5005 

Aluevaalit lähestyvät. Ei anneta vaaliväsymyksen aiheuttaa uneliai-
suutta. Olemmehan kaikki osallisia tässä suuressa muutoksessa. 
Tästä lehdestä löytyy yksitoista ehdokasta, jotka ovat valmiina lait-
tamaan itsensä likoon vaativassa ponnistuksessa. 

MUISTAKAA ÄÄNESTÄÄ! 
Ajankohtaista ____________________________  
4.12.2021 Joulunavaus on peruttu terveysturvallisuussyistä. 
Kauppias järjestää puurotarjoilut ulkona, seuratkaa ohjeita. 
K-Marketin kaava, Kangasalantie 120 ei ole edennyt. ELY-
keskus on huomauttanut jälleen suunnitelman meluongelmasta ku-
ten aikaisemminkin heinäkuussa 2020. 
+65 Senioreiden ensi vuoden tapaamiset, löytyykö taas osallistu-
jia? Katso pieni haastattelu toteutuneista tapaamisista sivu 3 ja ilmoi-
tus tulevasta sivulta 7. 
Aurauspäätös on tullut (s 89). Nyt tarvitaan jäätä ja auraaja. 
Etsitään auraajaa Pitkäjärvelle ja Kaukajärvelle. Katso hyvä juttu 
asiasta Morossa (18.11.21, s 10) Osakaskunnan ilmoitus tässä, s. 4. 
Matonpesupaikan penkkien tarina sivulla 3. Huomatkaa muu-
ten, että 2023 tulee voimaan laki, ettei tekstiilejä saa laittaa sekajät-
teeseen tai polttaa. 
Kaukajärven hyväksi yhdessä - Hulevesiongelmista katso s 4. 
Vehmaisten matonpesupaikan luona olevassa hulevesiylivuodossa ei 
ole vieläkään aloitettu korjaustöitä (tilanne 18.11.2021). 
Vehmaisten päiväkoti on täynnä ja jono on pitkä. Palataan asiaan 
vuoden 2022 ensimmäisessä numerossa. 
Rottasodasta. Anticimex tekee tilannekartoituksen keväällä. 
Valokuituinen lähestyy edullisella liittymistarjouksella. Näppäilin 
osoitteen Soinilankadulla ja tarjous kertainvestoinnista 990 euroa ja 
tarjous on voimassa 12.12. saakka.  
Pienkeräys VehUn nuorien urheilijoiden valmennukseen. Katso 
vasemmalle. On ilo antaa nuorille ja tukea hyvää työtä. 
Linja 17 lakkautusuhan alla. Asiasta keskusteltiin syyskokouksessa 
18.11. ja 22.11. lähdettiin joukolla Koilliskeskuksen palautetilaisuu-
teen. Aiheesta sivulla 3.     SK 

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta! Työ jatkuu .. 
4.12. joulunavaus on peruttu. Kauppias tarjoaa puuroa soppatykistä ulkona pihalla.  

Seuraattehan ohjeita. 
 

Kiitos Tomas ja koko kaupan väki. 

https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
https://www.lahjatalofantishop.fi/
https://www.vehmaistenmukulat.com/
http://www.vehu.fi
https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_2962021/Asemakaavaehdotuksen_asettaminen_nahtavi(206351)
https://www.virallinenlehti.fi/fi/journal/pdf/2021085.pdf
https://www.valokuitunen.fi/s/?language=fi&gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0WbEjnltGSAh8SRkC11uC8YQyuHsREWhbJ5Tb6i9wfRnR7TSyHN-eYaAnE3EALw_wcB
https://www.tays.fi/pirha
https://vaalit.fi/aikataulut-aluevaaleissa
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HENKILÖKUVASSA TEEMU JÄRVENPÄÄ 
Kuka olet ja mitä teet nyt? 
Olen 31-vuotias rautatieläinen, jonka elämä on kul-
jettanut Tampereelta Hämeenlinnan kautta Hyvin-
käälle. Työskentelen nykyisin VR:llä lähiliikennekon-
duktöörinä. Olen alunperin Itä-Tampereelta ja ur-
heillut nuoruudesta lähtien Vehmaisten Urheilijoissa. 
Lajeinani ovat olleet maastohiihto ja yleisurheilu.  
Mitä VehU ja Vehmainen  
sinulle merkitsevät? 
VehU ja Vehmainen merkitsee minulle todella pal-
jon. Vehmaisten Urheilijat tuki urheiluharrastustani 
nuoruudessani ja aikuisuuteen kasvaessani. Olen 
kiitollinen seuralle, jonka kanssa olen saanut toimia. 
Koko meidän perheelle VehU ja Vehmainen on ollut 
tärkeänä henkireikänä hyvien ihmisten vuoksi. 
Miten liikunta on mukana elämässäni? 
Kestävyysurheilu eri muodoissa on elämässäni tärke-
ässä osassa. Se pitää minut arjen keskellä tyytyväise-
nä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tuomaroin rin-
getteä SM-sarjassa ja viime kesänä kävin juoksemassa 
Turussa Paavo Nurmi Marathonin sekä Helsingissä 
Helsinki City Marathonin. Ensi kesän tavoitteena on 
ainakin juosta 83 kilometriä Nuts Karhunkierros-
tapahtumassa Kuusamossa. Liikunta pitää mielen 
virkeänä ja arjen tasapainossa. 
Millaisena näet Vehmaisten tulevaisuuden? 
Vehmainen on kehittynyt ja muuttunut paljon kuten koko Tampereen alue 
vuosien varrella. Vehmaisten urheilukenttä ja Kaukajärvi pysyy kaupungin-
osan helminä toivottavasti vielä tulevaisuudessakin. Vehmainen on hieno 
paikka. 
Terveisiä nykyvehulaisille 
Urheilu on tärkeä osa yhteiskuntaa ja seurayhteisö on tärkeä osa Vehmaista. 
Niin nuorille kuin vanhoille urheilijoille ja kuntoilijoille tsemppiä syksyn kes-
kelle sateisiin ja tuiskuihin. 

 

TILAAMALLA ULLMAX-ASUSTEITA TUET SAMALLA 
VEHUA 

Hyviä vinkkejä joululahjaksi! 
 

Ostamalla laadukkaita ja edullisia Ullmax-vaatteita tuet VehUn toimintaa. Ullmaxilla 
on kerrastoja, pipoja, sukkia ja muita asusteita sekä lapsille että aikuisille, myös 
merinovillatuotteita – eikä tosiaan ole hinnalla pilattu.   
Tutustu ja tilaa nettilinkin https://shop.ullmax.com/fi/vehmaisten-urheilijat 
kautta, niin VehU saa ostoksestasi 10 % bonuksen.                  Kiitos! 

TUNNELMALLINEN KISAPIRTTI VALMIINA JUHLIIN  
JA TAPAHTUMIIN 
Aivan Tampereen ja Kangasalan rajalla sijaitseva Kisapirtti on viihtyisä paikka 
niin isoille kuin pienemmillekin juhlille tai muille tapahtumille. Vuonna 1938 
rakennettu komea hirsirakennus sijaitsee upealla ja rauhallisella paikalla 
Pitkäjärven harjun laella. Ympäristössä on hyvät ulkoilumaastot.  
   Kisapirtin omistaa Tampereen kaupunki ja sen vuokrausta hoitaa Veh-
maisten Urheilijat. Istumapaikat isojen pirttipöytien ääressä on noin 100 
hengelle, lisäksi on takka, orkesterikoroke, keittiö ja parvi sekä runsaasti 
parkkitilaa. Kaupunki on kuluneen vuoden aikana tehnyt kunnostustöitä 
tilojen käyttömukavuuden parantamiseksi entisestään.Lisätietoja ja kuvia 
löytyy internetsivuilta www.vehu.fi ja vuokrauksesta voi olla yhteydessä 
majaisäntä Kim Hietikkoon p. 0407326295.                         Heli Mattila 

 

VEHUSSA NUORILLA ON MAHDOLLISUUS URHEILUUN,  
HAUSKANPITOON JA VERTAISTUKEEN - SAMANAIKAISESTI 

 
Syksy alkaa lähestyä loppuaan. 
Päivät ovat pimeämpiä, ilmat 
kylmempiä ja ensilumetkin ovat 
sataneet useaan otteeseen, 
mutta toistaiseksi sulaneet pois 
sateen saattelemina. Kaiken 
tämän ohella Vehmaisten Urhei-
lijoissa urheilijat ovat harjoitel-
leet aktiivisesti ulkona raikkaas-
sa syyssäässä juosten, loikkien ja 
heitellen. Pienen, mutta merkit-

tävän osan näistä urheilijoista muodostavat Panu Siltasen valmentamat 
nuoret, jotka kutsuvat itseään Panun enkeleiksi.  
   Siltasen ryhmään kuuluu kahdeksan urheilijaa, joista suurin osa opiskelee 
lukiossa. Ryhmässä on lisäksi yläasteensa pian päättäviä, mutta myös jo kor-
keakoulussa opiskelevia. Ääripäiden ikäero ja koulutusaste saattavat kuulos-
taa hämmentävältä, ehkä jopa mahdottomalta yhtälöltä, mutta ryhmän sisällä 
asia jää useimmiten sivuun urheilun ja hauskanpidon ohessa. Harjoituksissa 
koulujutut voidaan jättää hetkeksi pois mielestä ja keskittyä eri tasoilla itsen-
sä kehittämiseen urheilijana. Tähän valmentajat, mutta myös toiset urheilijat, 
antavat tukensa. Ryhmähenki on dynaaminen, tukeva ja terveellä tavalla kil-
pailullinen. Mukana on urheilijoita, joilla on useita Suomen mestaruuksia, 
jopa Suomen ennätyksiä, mutta silti ei ole syntynyt minkäänlaista hierarkiaa 
ja kilpailuhenkisyys onkin leikkimielistä, hyvän maun rajoissa. 
   Ikäjakauma antaa mahdollisuuksia kokemusten jakamiseen, joka helpottaa 
urheilun ulkopuolisessa päätöksenteossa. Usein jaetaankin ajatuksia opiske-
luun liittyen. Kuumana puheenaiheena on ollut vanhojen tanssit ja ylioppilas-
kirjoitukset niiden ajankohtaisuuden vuoksi. Nämä jo suorittaneet ovat voi-
neet tuoda omia kokemuksiaan tapahtumista ja vertailla niitä niiden kanssa, 
joilla nämä ovat vasta edessä tai juuri käynnissä. Tapetilla olevista aiheista 
käydään keskusteluja, joihin jokainen saa tuoda näkökantansa ilman, että 
kukaan tuomitsee. Keskusteluihin osallistuvat mielellään myös valmentajat, 
juuri tämä tuo huumoria harjoitteluun. Myös vakavia ja mieltä painavia asioi-
ta käydään läpi. 
   Vaikka ryhmämme urheilijajako on uusi, niin tuntuu, että juuri heidän 
kanssaan olisi urheillut vauvasta asti. Harjoituksiin on aina turvallinen olo 
tulla, ketään ei jätetä yksin. Harjoitukset ovat välillä rankkoja, mutta niistä 
voidaan neuvotella valmentajan ja urheilijoiden välisen luottamuksen ansios-
ta. Olemme erittäin kiitollisia kaikille valmentajille, mutta erityisen kiitollisia 
kehityksestä niin urheilijoina kuin ihmisinä olemme päävalmentajallemme 
Panu Siltaselle, jota ryhmän kesken kutsutaan ”Pyttipanuksi”. 

Meri Järvensivu, yksi Panun enkeleistä. 

Ullmaxilta löytyy mukavia asusteita urheiluun ja ulkoiluun. 

VEHU:N FUTSAL-JOUKKUE VAHVASSA VEDOSSA 
Valtakunnallista Ykköstä pelaa-
va VehU:n futsal-joukkue on 
aloittanut kautensa vahvasti.  
Kuudesta pelistä on otettu kol-
me voittoa, tasapeli ja kaksi 
häviötä.   
   Historiallisessa paikallisderbyssä 
VehU kaatoi Ilveksen ja otti tiukan 
otteen Tampereen ykkösjoukkueen 
statuksesta – tosin paikkakunnan 
kolmannen joukkueen PP-70 kanssa 
on voimasuhteet vielä mittaamatta ja 
vasta tulevaisuus näyttää, mikä joukkue Tampereen valtikkaa ainakin toisel-
le sarjakierrokselle saakka kaksin käsin pitää. 
   VehU:n toistaiseksi viimeisin kotipeli 20.11. Itä-Suomen ylpeyttä SC 
Riverballia (Joensuu) vastaan päättyi VehU:n 10-1 voittoon ja samana päi-
vänä VehU:n sijoitus sarjataulukossa oli peräti kolmas.   
   Myös VehU:n reservijoukkue VehU/2 on osoittanut riuskaa otetta omas-
sa sarjassaan 4. divisioonassa ja on kärkipaikalla kahden pelatun kierroksen 
jälkeen kahdella voitolla. 
VehU FS –joukkueen edesottamuksia voi seurata Youtubessa 
kanavalla VehU futsal. Sieltä löydät kausiennakot, otteluennakot ja 
jälkilöylyt (mukana aina myös  vastapuolen edustajien kommentit), VehU:n 
läpi kauden jatkuvan makasiiniohjelman sekä kaikki ottelut ja maalikoos-
teet. VehU FS:n kotiottelut lähetetään suorina samalla kanavalla.  Kuitenkin 
futsal on aina parasta paikan päällä Kauppi Sports Centerissä. 
   VehU:n vierapeleihin myydään fanilippuja VehU:n omaan bussiin 20 €/
reissu. Siinä oiva tilaisuus huokeaan kotimaan matkailuun ja jännittäviin 
pelihetkiin. 
   Tästä kaikesta lisätietoa Vehmaisten K-Marketin yhteydessä sijaitsevasta 
VehU:n toimistosta.  www.vehufutsal.com                      Tapani Lepomäki 

https://shop.ullmax.com/fi/vehmaisten-urheilijat
http://www.vehu.fi
http://www.vehufutsal.com
http://www.thaavisto.fi/
https://www.kaunisnelli.fi/
https://et-autotech.fi/
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Asukastilaisuus 22.11. Koilliskeskuksessa 
  Osallistujia oli runsaasti ja palaute oli aktiivista. Asukastilaisuudessa linjan 
17 lopettaminen sai runsaasti kritiikkiä Vehmaisista, Leinolasta ja Takahuh-
dista. Lisäksi siellä tehtiin useitakin reittivaihtoehtoja linjan ulottamiseksi 
Sammonkadun palveluiden äärelle ja kaupunkiin Linnainmaalta Sammon 
valtatien kautta. Nuorisovaltuutettu Eetu Hukkanen ehdotti, että linjat 7 
ja 17 yhdistetään Linnainmaalla yhdeksi linjajatkumoksi.  Tämä merkitsee jo 
selkeää muutosta takaisin parempaan. Taysiin menijöille on Linnainmaalla 
useitakin vaihtoehtoja. Näin ollen linja 6 kannattaa pitää jakamattomana ja 
selkeänä. 
 
Bussireitti 40: ratkaistavia pulmia 
  Monien vehmaislaisten ja leinolalaisten koululaisten kulkeminen Kaukajär-
velle on unohdettu. Käyttäjiltä on tullut viestiä, että bussi 40 ohittaa Veh-
maisen pysäkkejä liian aikaisin. Liikennöintiyhtiö kertoi, että sopimuksen 
mukaiset aikataulutasaukset tehdään Kangasalan kirkolla ja Keskustorilla. 
Asian päättää tilaajaa eli Nysse. Niinpä ilmoitetaan joukkoliikennesuunnitte-
lulle, että esimerkiksi Liutussa toteutetaan pikaisesti linjan 40 tasauspysäkki.  
  Seuralle ja Vehmaisten koulun vanhempainyhdistykselle on ilmoitettu, että 
täysi linjan 40 bussi on ohittanut pysäkillä odottajat. Tällaista ei pitäisi tapah-
tua. Uudelle liikennöitsijälle, Pirkanmaan Tilausliikenteelle, ei ole tullut asias-
ta tietoja. Näin on kuitenkin tapahtunut. Aamuisin bussi on ollut myös liian 
täysi. Sisääntulon astinlaudalta ei ole päässyt eteenpäin. Oletettavasti nämä 
kaikki tiedot pitäisi näkyä datassa tavalla tai toisella. Tämä tarkoittaa sitä, 
että resursseja on lisättävä huippuaikoihin linjalla 40. Käyttäjien on syytä 
antaa aktiivisesti jatkuvaa palautetta. 
 
Vehmaislaisilla menee liian hyvin? 
Omien autojen käyttö ja kakkosautojen hankinta kiihtyy. Sitäkö me haemme 
Tampereella? Puhelinsoitot ovat olleet katkeria. Aamulehti kertoi hyvinvoi-
vasta Vehmaisten kaupunginosasta. Ökyrikkaita emme täällä tunnista. Ahke-
ria työssäkäyviä perheellisiä, eläkeläisiä, lapsia, nuoria on täällä niin riittäväs-
ti, että joukkoliikennepalvelut on taattava oikeudenmukaisesti myös meille. 
Hupaisaa on, että somessa esittämääni pulmaan ehdotettiin kaikkiin kaupun-
ginosiin ratikkaraiteita.  
   Päiväkoti on täynnä ja jono pitkä. Muita palveluita kuin koulu ja päiväkoti 
ei ole. Upea kenttä ja Vehmaisten Urheilijat meillä on. Ja meillä on nuoria 
lapsiperheitä uusien ja vanhojen talojen rakentajina ja remppaajina. Aikuis-
ten, nuorten ja lasten kerho– ja harrastustoimintaa kaivataan.  
         Sirpa Kuusela 

   ______________________Eläkkeellä parasta on aika.  

   Miten elät enemmän? 
Vehmaisten Esperi Kielossa on kokoontunut ryhmä senioreita jo neljä kertaa ja 
vielä toiset neljä tapaamista on jäljellä. Elämänlanka-hankkeen (STEA 2020-
2022) vetäjät Johanna Sarvala ja Tuula Pesonen ovat rakentaneet moni-
puolisen ja kiinnostavan ohjelman. Tärkeä on tavata kylän ihmisiä, vanhoja tut-
tujakin vuosien takaa. 
 Keskiviikon tilaisuuksiin osallistunut Pirkko Kovanen kertoi, että ohjelmassa 
on ollut jo tärkeitä teemoja ja asiantuntija-alustuksia hyvinvoinnista, digilaittei-
den käytöstä ja ravinnosta. Pirkko oivalsi, että runsaasti liikkuvana hänen on 
kiinnitettävä huomiota proteiinin saantiin.  
   Tulossa on vielä tietoisku asumisvaihtoehdoista sekä tutustumismatka erilais-
ten apuvälineiden ja –ratkaisujen esittelyyn yhdessä opiskelijoiden kanssa.  
Veijo Suuniitty on Pirkon kanssa samoilla linjoilla. Tapaamiset ja luennot ovat olleet tervetulleita ja 
onnistuneita. 
   Digikoulutusta kaivattiin lisää. Pirkko toteaa, että kyllä Vehmaisissa väkeä riittäisi toiseenkin vastaavan 
sisältöiseen kokonaisuuteen. Nyt kannattaa tarttua puhelimeen ja varata paikka Johannalta tai Tuulalta. 
Katso ilmoitus sivulla 7. Tämän ryhmän viimeinen kokoontumiskerta on 15.12., jolloin kuullaan  myös 
palautteet.                                                                                                              SK 

Kauneimmat  joululaulut  
Vehmas Krouvissa 

Perjantaina 10.12.2021 n. klo 21 alkaen  
Järjestää: Messukylän seurakunta ja Vehmas Krouvi.  
Kauneimpia joululauluja laulattamassa Messukylän  
seurakuntapastori Terttu Haikka. 
Laula kanssamme hyvää Suomen  
lähetysseuran kolehtiin. Tervetuloa!  
Ilmaiset lauluvihot. 
Seuraa terveysturvallisuustilannetta  
Vehmas Krouvin FB-sivuilla. 

Vehmaisten matonpesupaikan  
penkkien tarina__________________________________________________ 
Image Wearin vastuullisuusjohtaja Kati Tukiainen kertoi, että yrityksessä mietittiin pitkään, miten 
työvaatteet voitaisiin kierrättää. Vuonna 2023 Suomessa tulee voimaan kielto, ettei tekstiilejä saa 
laittaa sekajätteeseen eikä polttaa.  
   Kuten puusta, tästäkin lähti idea työvaatteiden kierrättämiseen yhdessä muovin kierrätyksen 
kanssa. Komposiitissa 48 % on kierrätystekstiiliä,  
48 % kierrätysmuovia ja 4 % sidosaineita. Yhteistyössä Image Wearin ja Tampereen kaupungin inf-
ran kanssa penkit testattiin pari vuotta sitten ja tänä vuonna sijoitettiin 30 penkkiä ympäri Tampe-
reen matonpesupaikkoja. Matonpesijälle se on hieno levähdyspaikka. Eväät ja kahvit mukaan ja is-
tahtaminen penkille — tällaista mahdollisuutta ei aikaisemmin ollut.  
Kiitos Image Wearille ja Tampereen kaupungille.   
                                                  SK 

___________________Bussilinja 17 lakkautusuhan alla___________________ 

Vehmaisissa kiehuu 
Vehmaisista vietiin aikoinaan vitonen, joka kiersi kylää molemmin puolin 
Rasulassa ja Vanhassa Vehmaisissa. Reitti palveli myös Kangasalan puolen 
kulkijoita, leinolalaisia ja muita. Kun linja 17 suunniteltiin ratikalle Taysiin, 
paikalliset patistivat, ettei tuo tule toimimaan – kuten ei tullutkaan aina-
kaan kaupunkiin matkaamisessa. Matka-aika piteni huomattavasti verrattu-
na Kangasalantiellä kulkevaan nelikymppiseen. Heräsi myös kysymyksiä, 
mihin on kadonnut aikaisemmin käytetty 400 metrin pysäkkietäisyys. 
   
Linja 17 säilytetään palaamalla taaksepäin  
  Reittisuunnitelmissa kesäkaudelle 2022 ja talvikaudelle 2022-2023 Nysse 
ilmoittaa, että linja 17 lopetetaan. Meidän vehmaislaisten kaikki terveys- ja 
sosiaalipalvelut ovat Linnainmaalla. Monet haluavat matkata Sammon Pris-
makeskukseen tai Kalevan Uimahallille.  
  Suunnitellulle 6B:lle tulee kävelymatkaa liki puolitoista kilometriä, jos 
lähdetään Saunarannasta kohti Vestonkadun bussipysäkkiä. Vanhukset ja 
lapsiperheet ovat vaikeuksissa. Mennäänkö siis omalla autolla, taxilla vai 
kierretäänkö ajan kanssa kaupungin kautta?  

6B 

Anna pautetta nysse.fi palaute-

linkin kautta. 

Kuvakaappaus suunnitelmasta: 6B reitti kulkee pätkän Leinolan läpi ja muutoin nou-
dattaa suunnitellun 6A:n reittiä. Linjan 6 jakaminen aiheuttaa epäselvyyttä ja Veston-
kadun pysäkki on kaukana vehmaislaisille ja monille leinolalaisillekin. Ei jatkoon. 

https://www.facebook.com/vehmaskrouvi
https://www.facebook.com/parturikampaamomarjalattunen
https://www.facebook.com/groups/176386202565894
https://hormissa.fi/
https://hippa.fi/
https://www.nysse.fi/palaute
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Myös päättäjät ovat huomanneet  
hulevesien vaarat_____________________________ 
Tamperelaiset valtuutetut Anne-Mari Jussila (kok) ja Kirsi Kaivonen 
(sdp) sekä kangasalalaiset valtuutetut Jari Markkisen (sdp)johdolla teki-
vät aloitteen otsikolla ”Hulevesien nykyistä parempaan hallitsemi-
seen tarvitaan lisää vastuunkantoa ja monipuolisempaa yhteis-
työtä”. Vesistössä on havaittu asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteistyönä 
muutoksia vesikasveissa kuten vesiruton ilmaantumisena järveen, kalastos-
sa särkikalojen lisääntymisenä ja sinilevän ilmaantuminen muutamina viime 
vuosina. Tiivistysrakentaminen ja uudet kaavat vesistön ympärillä lisäävät 
tätä salakavalaa uhkaa, samoin ilmastonmuutoksen aiheuttamat lisäänty-
neet sateet. Hulevesiä valuu myös teiltä ja muilta kulkuväyliltä suodatta-
matta vesistöön niin uusissa kuin vanhoissakin sadevesijärjestelmissä.  
   Aloitteessa todetaan, että ruohonjuuritason huolestuneisuutta ei kuiten-
kaan olla kuultu parhaalla mahdollisella tavalla. Kaukajärvi-Pitkäjärvi on 
poikkeuksellisen monipuolinen luontoympäristökokonaisuus, joka palvelee 
laajasti sekä koko ajan kasvavaa alueen asutusta että muita kaupunkilaisia 
Tampereella ja Kangasalla. Tämä luontoympäristö on merkittävä tervey-
den ja virkistävän vapaa-ajan lähde ympärivuotisesti.  
   Aloitteen tekijät ehdottavat, että Tampere ja Kangasala luovat yhteis-
työelimen, joka alkaa kehittämään Kaukajärvi-Pitkäjärvi vesistön hulevesien 
hallinnan suunnittelua ja toteutusta laajalla yhteistyöllä eri sidosryhmien 
kanssa niin, että asian ratkaisemiseksi ryhdytään konkreettisiin toimiin. 
   Kaukajärven hyväksi yhdessä -hanke koski koko Pitkäjärvi-Kaukajärvi-
vesistöä. Vehmaisten osakaskunta teki yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa 
liki kaksivuotiseksi venyneen projektin, jossa kartoitettiin näkyviä hulevesi-
paikkoja ja järjestettiin 6.9.2020 yleisötapahtumat ja 6.5.2021 webinaari. 
Webinaarissa oli mukana Tampereen ja Kangasalan kaupunkien edustus.  
Hankkeeseen saatiin rahoitusta ELY-keskukselta Ympäristöministeriön 
vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 2400 euroa. 
   
VEHMAISTEN OSAKASKUNNAN TAVOITTEITA 
  Kaavoituksessa hulevesien käsittelyn asianmukainen suunnittelu on yk-
kösprioriteetti vesistön suojelemiseksi. Seuraamme ja olemme yhteydessä 
kaavoittajiin ja rakentajiin. Toimimme aktiivisesti, että nyt havaittujen hule-
vesiongelmien korjaamiseksi käynnistetään korjaussuunnitelmat ja niiden 
toteutus. Aktivoimme väestöä ja asiantuntijoita mukaan yhteistyöhön ja 
seurantaan.  
Virkistyskalastuksen edistäminen on osa vesistön varjelemista osakaskun-
nassa. Vain hyvissä vesissä kalat voivat hyvin ja kasvavat. 
• huolehditaan kalaston istutuksista ja hoidosta  
• huolehditaan kalastuksenvalvonnasta tiedottavassa hengessä  
• opastetaan harrastuskalastajat pitkäjänteiseen järven tilan seurantaan  
• järjestetään virkistyskalastustapahtumia nuorille ja opastamista järven 

tilan seurannassa  
• raivataan syksyllä 2021 Tampereen kaupunkin edustajien kanssa kartoi-

tetut viehekalastus– ja onkimispaikat maastoon 

Seuraamme myös Eerolanojan ja Halimasojan tilannetta Ojala-Lamminrahka
-rakentamisen yhteydessä. Nurmin osakaskunnan ilmoittamista vaahtoamis-
ilmiöistä on saatu Tampereen kaupungin ympäristönsuojelusta ilmoitus ja 
raportti, jossa vaarallisia aineita ei ole todettu. Kaupunki seuraa tilannetta 
jatkossa. 
  Vehmaisten osakaskunnalle on ilmoitettu ongelmista Ilkossa. Tähän on 
syytä vakavasti puuttua, jotta vähähappinen ja hitaasti vetensä vaihtava Pit-
käjärvi säilyisi edelleen pintavesiltään hyvänä. Samoin Kuuselantien alussa 
Pitkäjärven länsipäässä on useita hulevesiputkia, jotka tuovat vettä Vatialas-
ta Pitkäjärveen. Hulevesia tulee Kaukajärven Liutunlahteen runsaasti ilmei-
sesti Holvastista asti. Kaukaniemen itäpuolella hulevesijärjestelmä on los-
sannut rinnettä järveen useita kuutioita. Surullinen näky. 
  Hoitokunnan varapuheenjohtaja Jussi Hietalan webinaariluennosta löy-
tyvät kartoitukset. Tästä linkistä löytyvät myös muut esitykset pdf-
tiedostoina ja videokoosteena. 
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/kaukajarven-hyvaksi-
yhdessa/ 
Toivotamme kaikki alueen järjestöt tervetulleeksi yhteistyöhön 
tässä tärkeässä asiassa. Yhteydet hoitokunnan pj. Sirpa Kuusela, 
040 739 0957, sirpa.kuusela@fidaros.fi 
       SK 
Kaukajärvelle onkipaikkoja _______________________ 
Jussi Hietala apunaan Markku Toivanen raivaavat onkipaikkoja Kauka-
järvellä Tampereen puolella. Vielä pyritään selvittämään Kangasalan puolel-
lekin vastaavia paikkoja. Onkimislaitureita ei vielä ole luvassa. 23.9.21 onki-
paikkoja kartoittamassa ja merkitsemässä oli edustajia Tampereen kaupun-
kin ympäristönsuojelusta, viheralueista, metsäpuolelta, infrasta ja kunnossa-
pidosta osakaskuntaa edustavien Jussi Hietalan ja Teuvo Koskisen  
mukana.        SK 

Ilkonmäen Seudun Asukasyhdistys ylläpitää ja vuokraa Pitkäjärven saunaa. 
Rinteen yläpuolelle rakennetaan ja rinnettä alas on johdettu hulevesi-
viemäri kahdella saostuskaivolla. Ihan rantaan on laitettu kivioja. Mitenkä-
hän on ajateltu tämän kiviojan suodattavan hulevesiä? Tältä järveen laske-
va kuravelli näyttää — saunan uimarannassa laiturin vieressä. 

Pohjakuva: Inka Vaalamo 

Sakeaa hulevettä suoraan järveen, 

kuva: Virpi Mustiala 

Muuta ajankohtaista_____________________________ 
Aurauslupapäätös saatiin marraskuun alussa. Päätös on lainvoimainen 
joulukuun alussa. Mahdollisesta valituksesta ei ole tullut vielä ilmoitusta. 
Ongelmana tulee ehkä olemaan, kuka auraa. Aikaisemmin pääasiassa Pitkä-
järvellä reittejä aurannut Jussi Haavisto ei enää asu vesistön rannalla. Jäitä 
odotellessa etsitään ratkaisua, katso ilmoitus. Kaupunki auraa hiihtoladut, 
mutta ei kävely– tai luistelureittejä, jotka osoittautuivat vuonna 2017 tar-
peelliseksi ratkaisuksi myös Kaukajärven jäällä — siellä mentiin jopa pyörä-
tuolilla. Tämä osoittaa että vesistömme on tärkeä liikunta– ja virkistyspaikka 
ympäri vuoden. Tämä lähiliikuntapaikka ei maksa paljon, kunhan muistamme 
varjella ja suojella sitä tulevillekin sukupolville. 
Istutusasiat Vatialan osakaskunta istutti kuhaa Pitkäjärveen loppuvaroil-
laan.  Osakaskunta ei ole toiminut pariinkymmeneen vuoteen. Osakaskuntia 
yhdistetään, kun saadaan järkevämmät maanmittausmaksut. Asiat on hoidet-
tu Vehmaisten osakaskunnan hoitokunnassa. Tampereen kaupunki istutti 
Kaukajärveen siikaa, Vehmaisten osakaskunta istutti jälleen järvitaimenia. 
Rajoitukset Verkkokalastus on kielletty myös talvella. Järvitaimenen ala-
mitta on 50 cm. Pilkkiä saa vain yhdellä pilkillä kerrallaan, muutoin on ostet-
tava viehelupa. 
Lupamyynti siirretään Kalapassiin vuonna 2022. Lupamyynti Vehmaisten 
Teboililla päättyy 15.12.2021. Seuraa tarkempia ohjeita:  
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/ 
Kalastuksenvalvojat Kaksi uutta kalastuksenvalvojaa koulutetaan 2.12. 
nykyisten neljän lisäksi. Onnea tenttiin.    SK 

Kaukaniemen itäpuolella   Kuvat: Sirpa Kuusela 

https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/kaukajarven-hyvaksi-yhdessa/
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/kaukajarven-hyvaksi-yhdessa/
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/kaukajarven-hyvaksi-yhdessa/
https://jounisiren.net/
https://www.facebook.com/poliitikkoaapo
mailto:toivola.jarmo@gmail.com


Sedimenttitutkimuksilla palattaisiin  
Kaukajärven vedenlaadun  
historiaan________________ 
Järven syvänteeseen kerääntynyt pohjasedimentti on ikään kuin aikajärjes-
tyksessä muodostunut vedenlaadun arkisto. Tutkimalla vertikaalisesti vii-
paleittain eri kerroksia, saadaan tietoa menneiden aikojen ympäristöolois-
ta ja samalla vedenlaadun suuntausta ja muutosten nopeutta nykyhetkeen.  
   Koska Kaukajärven vedenlaadussa on havaittavissa lievää rehevyyden 
nousua, sedimenttitutkimus osoittaisi muutosten volyymia ja selvittäisi 
mahdollisten toimenpiteiden tarpeellisuuden ja aikataulun. Sedimentin 
tarkemmissa tutkimuksissa voi näkyä muutoksia, jotka eivät vielä vesiana-
lyyseissä ole näkyvissä.                           Markku Nieminen 

Vehmaisten osakaskunta, hoitokunta 

TÄRKEÄ EHDOTUS 
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https://www.ihoterapiakeskus.fi/?gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0WnhElmV2jloo19RemjvXyhK-dWuG_oOCo67xovMVdbX5PQQybeScMaAh-fEALw_wcB
https://www.facebook.com/teboilvehmainen
https://www.facebook.com/ravintolalamamma
https://anneliimola.fi/
mailto:elinasalminen_3@hotmail.com
https://www.lyden.fi/
https://www.tays.fi/pirha
https://vaalit.fi/aikataulut-aluevaaleissa
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mailto:reijo.laitinen@kolumbus.fi
https://www.anttijuva.net/
https://www.lahjatalofantishop.fi/
https://poikainparhaat.fi/
https://www.suoramanapteekki.fi/fi/
https://www.etra.fi/
https://panchovilla.fi/ravintolat/kangasala
https://panchovilla.fi/ravintolat/tampere-kaukajarvi
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https://www.facebook.com/markkukivi10
https://www.elatenemman.fi/
https://www.esperi.fi/hoivakodit-ikaihmisille/tampere/esperi-palvelukeskus-kielo-tampere
https://jussikuortti.fi/
https://anne-mari.fi/


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

https://www.facebook.com/kmarketvehmainen
https://jalkaharmonia.fi/
https://www.facebook.com/vehmaskrouvi

