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Vehmaisten Sanomat on Vehmaisten Urheilijat ry:n ja Tampereen Vehmainen Seura ry:n (nyk. kaupunginosayhdistys, ent. omakotiyhdistys) 3-4 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 ilmoitusmyyn-
nistä, taitosta ja painatuksesta vastaava kustantaja. Vastuu mainoksista rajoittuu mainoksen arvoon. Painos/jakelu 5.500 kpl: Linnainmaa-Leinola-Holvasti-Kiveliö-Vehmainen-Messukylä sekä 
käsijakeluna K-Market Vehmaisen kassalla ja muutamissa muissa pisteissä. Paino: Punamusta, Vehmainen. Jakelu Ykkösjakelut.  
Ilmoittajat, lämmin kiitos ilmoituksestanne. Te annatte mahdollisuuden tärkeään tiedottamiseen. 7. vuosikerta. Seuraa vehu.fi ja vehmainen.fi  

Tulkaa keitolle koko perhe! Muistakaa äänestää! 

Kiitos! 
Suosikaa ilmoittajiamme. He tekevät tiedottamisen mahdolliseksi. 

JOKA ON NUORENA NOPEA,  
SE ON VIRKKU VANHANAKIN 
Vehmaisten Urheilijoissa ja Vehmaisissa vuosi-
kymmenet vahvasti vaikuttanut Raimo Nyberg 
kuoli vuoden vaihteen tienoilla 88-vuotiaana. 
Nyberg - tamperelaisittain Nyyperi – oli paitsi 
urheilumies,niin myös yhteiskunnallisesti valveu-
tunut henkilö, joka teki paljon työtä yhteisten 
asioiden eteen. 
- Raimo toimi vuosien saatossa VehUn johto-
kunnassa useissa eri tehtävissä. Hän oli laajasti 
urheilusta kiinnostunut, mutta jääkiekko oli 
henkilökohtaisesti hänelle tärkeä laji. Raimon 
ollessa valmentajana yhdessä venäläisen Niko-
lai Karpovin kanssa joukkueemme nousi mes-

taruussarjaan kaudelle 1968-69. Lyhyt piipahdus jääkiekon korkeim-
malla sarjatasolla muistetaan edelleenkin sensaationa, kertoo jo 1950-
luvulta asti Nyyperin tuntenut seuran puheenjohtaja Antti Virta-
nen. 
- Saimme runsaasti venäjänkielistä valmennustietoutta suhteidemme 
kautta. Käänsimme sitä suomen kielelle ja materiaalilla oli kovasti ky-
syntää kiekkopiireissä, muisteli Nyberg VehUn 90-
vuotisjuhlahaastattelussa. Nyberg vaikutti myös valtakunnallisesti 
TUL:n jääkiekkojaostossa. 
   Virtanen kertoo, että Tampereen ja Kangasalan rajalla sijaitsevan 
Kisapirtin hankinnassa ja laajamittaisissa kunnostustöissä 1950-luvun 
lopulla Raimo Nybergillä oli erittäin merkittävä rooli. Rakennus oli 
huonossa kunnossa ja tiekin tehtiin perille talkoilla. Onneksi silloin 
löytyi vahvaa talkoohenkeä, sillä Kisapirtti on historiallisesti arvokas 
hirsirakennus, jota voi nykyisinkin vuokrata kokous- ja juhlatilaksi. 
  Itselleni Nyyperi on jäänyt mieleen Vehmaisten kansakoulun talon-
miehenä, joka huolehti koulusta ja sen ympäristöstä tarkasti. Jos oi-
kein kiltisti käyttäydyimme, niin pääsimme iltaisin pelaamaan pesäpal-
loa koulun pihalle. Silloinkin talkkari ajoittain kurkisti nurkan takaa, 
että touhu pysyy varmasti asiallisena – jos ei, niin seuraavan illan pe-
leistä ei tarvinnut haaveilla. Myöhemmin 1970-luvun puolivälin jälkeen 
yhtenä VehUn yleisurheilijoista muistan Nyyperin iloinneen saavutuk-
sistamme, niin isommista kuin pienemmistäkin. Yhdessä tekeminen 
yhdistää, hän muistutti. 
   Otsikkona oleva suomalainen sananlasku kuvaa hyvin Raimo Nyber-
giä, sillä hän asui loppuun asti omakotitalossaan Vehmaisissa ja oli hy-
vin kiinnostunut seuran ja kaupunginosan asioista - eikä hän epäröinyt 
kertoa myös omia näkemyksiään. 
Raimo Nybergin puoliso, Seija Nyberg, menehtyi viime vuonna. Sei-
ja toimi aikanaan ahkerasti VehUn naisjaostossa. Vehmaisten Urheili-
jat on kiitollinen seuran eteen tehdystä työstä ja kunnioittaa Raimo ja 
Seija Nybergin muistoa.  
 

Heli Mattila 
entinen Vehmaisten kansakoulun oppilas ja 

Vehmaisten Urheilijoiden yleisurheilija, 
nykyinen seuratyöntekijä 

Raimo Nyberg kotonaan 
syksyllä 2019 
Kuva Harri Mattila 

Vehmaisten Talvitapahtuma  
Kaukajärven Soutustadionilla  
la 25.3.2023 klo 11-14 
12-13 Kansanedustajaehdokkaat pitävät  
kahden minuutin puheita stadionin portailla 
 
Muina aikoina kaikki halukkaat voivat tulla 
puhumaan tärkeästä aiheesta (max 5 min) 
 
Jaamme hernekeittoa 500 annosta soppatykillä 
Glögin ja mehut tarjoaa Poikain Parhaat  
Mukana K-market Vehmainen ja REKO-kauppiaita  
 
Puheita pitävät seuraavat henkilöt tämän hetken 
tilanteen mukaan. Puhujajärjestys voi muuttua, 
ja joukkoon voi tulla lisääkin ehdokkaita.   
 
Päivitämme juttua kotisivuilla vehmainen.fi 
Puhujia paimentaa joukkueenjohtaja Tapani Lepomäki VehUn 
Futsalista. 
 
Tulkaa tutkailemaan ja vetämään hinasta ehdokkaita! 

Pysäköinti  -> 

Alikäytävä  -> 

Aapo Niemi, vas 
Sofia Vikman, kok 
Sirpa Pursiainen, kd 
Janne Pulkka, kesk 
Ida Leino, kok 
Sonja Hietaranta, kok 
Jari Kinnunen, kok 
Stiina Lahikainen, vihr 
Hanna Holma, kesk 

Marja Mäkinen-Aakkula, kesk 
Petra Schulze Steinen, kesk 
Janne Riitakorpi, kesk 
Matias Lösönen, kesk 
Jussi Haavisto, kok 
Tommi Evilä, kok 
Hanna Laine, sdp 
Saana Vahvelainen, kok 
Katri Virkkunen, kok 

Ennakkoäänestys 22.-28.3.2023 ja vaalipäivä sunnuntaina 2.4.2023 
 

Tutkaillaan vaalikoneita ja hurrataan kaikille tasapuolisesti —  
kannustetaan ehdokkaat parhaimpaan vetoonsa. Muina aikoina mikki 

on vapaa halukkaille.  
 

Kiitokset Tampereen kaupungille, saamme  
stadionin sähköt ja äänentoiston tapahtuman käyttöön. 

 
Huomaa pysäköinti P-alueella Kangasalantien toisella puolella,  

kulku alikäytävän kautta. 
 

Järjestäjät: Kaupunginosayhdistys Tampereen Vehmainen Seura ry  
ja Vehmaisten osakaskunta. 

Oikeus muutoksiin pidätetään. 

https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
https://www.lahjatalofantishop.fi/


Vehmaisten Sanomat 1 2023   2 Vehmaisten Urheilijat tiedottaa 

___________________VehU:n nuorilla katse tulevaisuudessa 

Miesten valtakunnallista Futsal Ykköstä pelaava Veh-
maisten Urheilijoiden futsal-joukkue on tällä hetkellä 
tamperelaisjoukkueista aivan omalla tasollaan.  
  Laajan pelaaja- ja maalintekijäringin vuoksi VehU on muita jouk-
kueita vähemmän haavoittuva loukkaantumisten ja sairaspoissa-
olojen vuoksi. 
  18.-19.2. VehU kävi Pohjanlahden perukoilla todellisella meriros-
vomatkalla: ensimmäisenä päivänä kaatui TP Kaarle (Kokkola) nu-
meroin 4-5 ja seuraavana AS Moon (Raahe) 1-6.  Kuuden pisteen 
saalis vieraissa kärkijoukkueisiin kuuluvilta kokoonpanoilta oli to-
della kova suoritus. 
Kaikki on siis omissa käsissä - tai jaloissa. 
Ja sitten 4.3. ratkesi - taistelemme jatkossa Liigassa!                                                     
 
                                                                      Jatkuu seuraavalla sivulla 

Kulunut hallikausi on sujunut Vehmaisten urheilijoiden nuorilla 
hienosti. Lahjakkaat nuoremme ovat saaneet tuekseen seuram-
me organisoiman nuorten oman huippu-urheiluryhmän, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa nuorten urheilijapolkua kohti ai-
kuisuutta.  
  Jokaisella ryhmän urheilijalla on henkilökohtainen tavoite kilpailla alle 20-
vuotiaiden EM-kotikilpailuissa Tampereella 2025. Tämä vaatii kuitenkin pit-
käjänteistä työtä, sitoutumista ja taloudellisia resursseja. Ryhmään kuuluu 
Aino Aalto, Akseli Aittoniemi, Emmi Mäkinen, Miriam Puolimat-
ka ja Emmi Savenius.  
   Helsingin Liikuntamyllyssä kilpailtiin SM-hallit 18.-19.2. Aino Aalto pon-
nisti aikuisten sarjan pistesijalle sijoittuen naisten korkeudessa kuudennek-
si tuloksella 171. Emmi Savenius juoksi upeasti ennätyksensä 57,34 sijoittu-

en kymmenenneksi. Nuorten SM-hallit kilpailtiin viikkoa myöhemmin Ou-
lussa 24.-26.2. Sieltä menestystä seuralle toi Emmi Savenius ja Aino Aalto. 
Emmi Savenius voitti ylivoimaisesti N17 300m ennätyksellään 39,79. Tulos 
on kaikkien aikojen yhdeksänneksi kovin ikäluokassaan. Aino Aalto otti 
N17 sarjassa korkeudessa hopeaa tuloksella 167. Miriam Puolimatka hyp-
päsi myös kilpailussa ennätyksensä 160 sijoittuen kahdeksanneksi. Seitse-
männeksi sijoittui Akseli Aittoniemi M17 1500 metrillä, Miriam Puolimatka 
N17 60 m aitajuoksussa sekä Aino Aalto N17 kuulan työnnössä. Kilpailu 
osoitti, että nuoremme ovat hyvin mukana ikätasonsa kärjen tuntumassa.  
   Pian katseet kääntyvätkin kesään, joka tuo tullessaan mm. Euroopan 
nuorten kesäolympia festivaalit heinäkuun lopussa. Kilpailu näistä ja muista 
edustuspaikoista on tiukkaa. Pidetään peukkuja VehUn nuorille.  

Marika Puolimatka 
VehUn yleisurheilujaoston pj. 

___________________VehU Futsalilla kaikkien aikojen kausi ………… 

Emmi Savenius     Aino Aalto 

Sarjakärki JoSePa (Joutsa) on kaadettu, VehU riemuitsee.  Kuvassa  
yllä oikealla penkillä istuvalta Vili-Atte Mäkiseltä kysyttiin, miksei hän osallis-
tu yleiseen ilonpitoon ja vastaus kuului: ”Mä olin NIIN poikki!”   
Kuvan otti Esa Norvia ensimmäisen sarjakierroksen viimeisestä pelistä. 

http://www.vehu.fi/
https://vehufutsal.com
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Vahva pohja VehUssa 
   Moninkertainen Suomen mestari Ilves FS on juuttunut kakkosdivariin ja 
pitkään Liigassakin pelannut PP-70 lopetti miesten edustusjoukkueen toi-
minnan syyskesällä. VehU FS sai PP-70:sta merkittäviä pelaajavahvistuksia ja 
on tällä hetkellä Ykkösdivarin ainoa kolmella kentällisellä operoiva jouk-
kue.  Palloliiton kausikatsauksessa ihasteltiin sitä, että VehU:n pelaajista on 
kirjauttanut nimensä maalintekijätilastoon useampi pelaaja kuin monella 
joukkueella on koko rosterissa.  Kun lähes kaikilla muilla joukkueilla maalit 
tekee pari-kolme tähtipelaajaa, VehU:lla maalintekovastuu jakautuu  
laajemmin.  
 
Hyvin menee 
   Lauantaina 25.2. Toijalan TP-49 haastoi VehU:n kotikentällä Kauppi  
Sports Centerissä.  Varsin pirteästi pelannut toijalalaisryhmä koki  
samoja tuntemuksia kuin moni VehU:n vastustaja heitä ennen: koko sarjan  
paras puolustus piti kaverin pois maalintekopaikoilta ja ottelu käteltiin 
murskaluvuin 13-1. 
   VehU:lle tyypilliseen tapaan kolmestatoista tehdystä maalista täysosumat 
kirjattiin yhteensä kymmenelle pelaajalle.  Tämä lupaa tietysti hyvää neljän 
jäljellä olevan pelin suhteen, koska Vehmaisten porukka on vähemmän haa-
voittuva sairas- tai loukkaantumispoissaolojen suhteen kuin vastustajat. 
   Vehmaisten Urheilijat oli futsal kakkosdivarin kestomenestyjä.  Muut  
joukkueet kakkosen kärjessä vaihtuivat, mutta VehU:n heikoin sijoitus  
oli sarjan toinen sija.  Kaudella 2014-15 tehtiin ensi visiitti valtakunnalliselle 
tasolle Ykköseen.  Putoaminen takaisin kakkosdivariin tapahtui paitsi hiuk-
sen hienosti, myös muutaman epäonnisen yhteensattuman vuoksi.  Silloisen 
ja nykyisen joukkueenjohtajan iki-vehulaisen Otso Lepomäen mukaan 
peiliin katsottiin kuitenkin siinä määrin tarkkaan, että kun Ykköseen palat-
tiin, niin siellä aiottiin myös pysyä.  Niinpä nyt kolmatta kauttaan Ykkösessä 
pelaava VehU varmisti heti ensimmäisellä kaudellaan hyvissä ajoin sarjapai-
kan, seuraavalla sijoittui jo neljänneksi kärjen tuntumaan ja nyt kolmannella 
kaudellaan kisaa liiganoususta suorastaan vahvimpana nousijaehdokkaana. 
     VehU:n futsal/jalkapallojoukkueen tavaramerkiksi on muodostunut  
yhteishenkeä kohottava oheistoiminta: Vehmaisten kentällä otellaan  
vuotuiset VehU-FUTSAL-Olympialaiset ja jääkiekkokaukalossa Winter 
Classic -turnaukset. Perinteeksi ovat muodostuneet myös monet saunaillat 
ja kausiristeilyt.  Pelaajavirta on jatkuvasti ollut enemmän sisään 
kuin ulos. 

…………………………   VehUn futsal-menestys jatkuu _______________ 

  Futsal-kausi on nykyisellään niin vaativa, että jalkapalloa pelataan  
nousujohteisesti nelosdivaritasolla, mutta jo yli kaksikymmentä vuotta  
selkeä ykköslaji on ollut futsal, koska siinä ollaan valtakunnan  
ykköskastissa. 
 
Maaliskuun viides ratkaistiin – VehU nousi Futsal Liigaan 
Vuosien tauon jälkeen Tampereella nähdään taas liigatason futsalia ensi 
kaudella. Vehmaisten Urheilijoiden futsal-joukkue varmisti viikonlopun kah-
della kotivoitolla  miesten Futsal Ykkösen sarjavoiton ja suoran nousu kor-
keimmalle sarjatasolle.  VehU:n sarjajohto oli vankka, mutta pahimman vas-
tustajan JoSePa:n (Joutsa) yllätystappio Joensuun Riverballille pisti futsalin 
taivaankappaleet aivan uuteen asentoon: lauantain voitto Pirkkalan PJK:sta 
riitti siihen, että mestaruus olikin yllättäen VehU:lle katkolla jo sunnuntain 
pelissä HIFK:ta vastaan. 
   Lähtökohtaisesti ottelussa kohtasivat sarjajohtaja ja sarjajumbo ja kun 
VehU:n panoksena oli mestaruus ja sarjanousu, voiton piti olla selvä.  Toi-
sin kävi, liekö niin, että ottelun tärkeys painoi  jaloissa, mutta VehU:n hal-
linnasta, tolppalaukauksista ja lukuisista maalipaikoista huolimatta tauolle 
mentiin lukemissa 0-0. 
   VehU:n piina jatkui alkuun myös kakkosjaksolla.  Peli oli hallinnassa, mut-
ta varmoistakaan paikoista palloa ei saatu häkkiin.  Ajassa 21:48 Eino-
Veikko Ek avasi ketsuppipurkin ja ottelu käteltiin lopulta lukemin 5-0.  
HIFK pelasi hyvin ja sinnikkäästi, mutta sarjan paras puolustus oli ohittama-
ton.  Varsin runsaslukuinen yleisö eli VehU:n mukana ja loppuminuuteilla 
tunnelma oli huikea.  Lopputuuletukseen osallistuivat kainalosauvoineen 
myös kauden aikana loukkaantuneet pelaajat, ja ottelun jälkeen VehU:n pu-
kukopissa virtasi kuohuviini sarjavoiton ja nousun kunniaksi. 
   Tilanteessa on Tampereen urheiluhistorian siipien havinaa, 
koska jääkiekon silloisella, kauden 1968–69 pääsarjatasolla eli 
Suomen mestaruussarjassa pelaavaa paikkakunnan vahvaa kol-
mikkoa Tappara, Ilves ja Koo-Vee täydensi kaupunginosajoukkue 
VehU.    
   VehU on tällä hetkellä vahva yleisurheilujoukkue, mutta palaa 

nyt myös joukkueurheilussa valtakunnan ykköskastiin. 

Tapani Lepomäki 

VehU:n Ati Mäkelän vasuri on puhunut. Kuva: Esa Norvia Seurantaan 

https://vehufutsal.com 
 
 

Kannustuspuheet ja juhlat  
Vehmaisten talvitapahtumassa  

Kaukajärven Soutustadionilla 25.3.2023 
 
 
 
 

Kuva alla: Voittoisa joukkue tukijoineen. Kuva Esa Norvia. 

https://vehufutsal.com
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_______________Ratikkapysäkki Vuohenojalle________________________ 

Messukylän Omakotiyhdistyksestä lähestyttiin viime vuoden lop-
pupuolella ajatuksella, että Tampereen Vehmainen Seura ry tulisi 
mukaan Ratikkapysäkki Vuohenojalle -aloitteeseen. Seuran halli-
tus totesi asian tärkeäksi. Lisäksi mietittiin, että asia koskee myös 
seudullista joukkoliikennettä - kulkevathan Kangasalan bussit tiu-
haan linjalla 40 Vuohenojan ratikkapysäkin yli.  Oltiinpa menossa 
Hervantaan, Kalevaan tai keskustaan pysäkistä on hyötyä monel-
le. Kokemusta on, että ruuhka-aikoina nelikymppisen loppumatka 
Yliopistolta Keskustorille voi kestää yli 10 minuuttia. 
  Vatialan Kyläyhdistyksen Mari Keronen, Ilkonmäen Seudun Asukasyhdis-
tyksen Jani Grönqvist ja Kangasalan Asemanseudun Asukasyhdistyksen 
Aki Mäki kertoivat yhdistysten lähtevän aloitteeseen mukaan. Aloite on 
toimitettu Tampereen kaupungille jaettavaksi valtuutetuille ja yhdyskunta-
lautakuntaan sekä keskeisille virkamiehille. Aloitteesta on tiedotettu Kan-
gasalan puolelle kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Haavistolle ja muil-
le poliitikoille. Messukylän Omakotiyhdistyksen toimittamiin Mediatiedottei-
siin reagoitiin hienosti, aloite pääsi monella areenalla ajankohtaisiin uutisiin. 
Kansanedustaja Sofia Vikman on luvannut auttaa asian edistämisessä. 

  Messukyläläiset järjestivät vilkutustempauksen ohi ajavalle ratikalle. Aikoi-
naan pysäkkisuunnitelma ruksittiin pois toteutuksesta vedoten Messukylän 
vähäiseen väkimäärään. Toinen toteutuseste on ollut väite ratikan kulun hi-
dastumisesta, joka aloitteessa todettiin perusteettomaksi.  
  Pysäkin toteutusta suunniteltaessa on hyvä huomioida saavutettavuus ja 
esteettömyys kesällä ja talvella. Seuraava pysäkki Turtolassa on ollut talvi-
aikaan hankala, kun suuntana on Citymarket, kertoo Pasi Kajarinne. Jal-
kakäytävillä ja pysäkillä on lunta ja sohjoa paljon. Turtolan ratikkapysäkin 
portaat ovat vaaralliset huonolla kelillä.  
  Me kaikki täällä Vehmaisissa emme ole tyytyväisiä Bussilinjan 17 ja Ykkös-
Ratikan yhteyteen. Bussin aikatauluja on palautteen takia rukattu siten, että 
ehditään paremmin ratikkaan.  Kangasalan bussi, nelikymppinen on näppä-
rämpi ilman vaihtoja, tosin toteutuvat ajoaikataulut eivät ole timmissä ja lii-
kennöinnin varmuus näyttää olevan sääherkkää tai sitten kuskeja ei yksin-
kertaisesti ole joka lähtöön. Bussit ovat myöhässä, ajavat peräkanaa - jos-
kus jopa liian aikaisessa. Kulkemisen valinta riippuu paljon myös siitä, min-
ne ollaan menossa – Kalevaan, Hervantaan, Länsi-Tampereelle. 
  Sitten ollaan aika ongelmissa, jos julkisessa liikenteessä joutuu vaihtamaan 
kolmekin kertaa joukkoliikennevälinettä päivittäin – molempiin suuntiin. 
Tavoite hiilineutraalista Tampereesta ei toteudu – oma auto on parempi, 
kun on käyntiä useammassa paikassa, päiväkodissa ja kaupassa. Lisäksi tar-
vitaan asiallinen ja kohtuuhintainen parkkipaikka.  
  Aloite on saanut keskusteluissa hyvän vastaanoton.   Toivotaan, että yk-
kösratikan tekohengitystarve ei estä Vuohenojan ratikkapysäkin  rakenta-
mista. 

Sirpa Kuusela 
Olemme aktiivisesti mukana aloitteessa. 
Tampereen Vehmainen Seura ry, pj. 

Kaupungille jätetty aloite löytyy sivuilta:  
https://www.messukylalaiset.com/vuohenojalta-ratikkaan/ 
Suora linkki pdf-dokumenttiin:   
https://www.messukylalaiset.com/wp-content/uploads/2023/02/pysakkialoite.pdf  
Alla kuvia tempauksesta 12.2., kuvaajana Petri Tiaskorpi. 
Lisätietoja: Messukylän omakotiyhdistys ry, pj Raimo Vähämaa p: 050 505 2228 
Vehmainen Seura ry, pj Sirpa Kuusela p: 040 739 0957 

Tervetuloa messukyläläiset  

Vehmaisen seuran 

kesäteatterireissuille!  

Kysy paikkoja myös Türin 

kukkamarkkinoille 18-19.5.2023. 

Katso Türin matkan tiedot ja 

kesäteatterin ennakkotiedot 

seuraavalta sivulta.  

HUOMIO! HUOMIO! Mukulatapahtuma järjestetään lauantaina 20.5.2023. Tapahtuma pidetään tuttuun 

tapaan Kisapirtilllä kello 16–22.  Ohjelmassa on soppaa, soittoa ja seurustelua. Tapahtuma on ihan kaikille 

entisille, nykyisille tai vaikka tuleville vehmaislaisille aikuisille tarkoitettu kesätapaaminen.  

Ohjelmatietoja päivitetään kevään kuluessa. 
 
https://www.vehmaistenmukulat.com/ 

https://www.messukylalaiset.com/vuohenojalta-ratikkaan/
https://www.messukylalaiset.com/wp-content/uploads/2023/02/pysakkialoite.pdf
https://hormissa.fi/
https://www.vehmaistenmukulat.com/
https://www.vehmaistenmukulat.com/
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___________Tapahtumia 2023 
Tampereen Vehmainen Seura ry:n hallitus päätti jättää taakseen  
koronavuosien tunnelmat ja nyt tapahtuu paljon! 
 
Ti 21.3. klo 18- Tampereen Vehmainen Seura ry 
   Vuosikokous Pitseria Picassossa 
   Sääntömääräiset asiat 
 
La 25.3. klo 11-14  Talvitapahtuma Kaukajärven Soutu- 
   stadioniolla, tule tsekkaamaan ehdokkaita 
   Katso kansi ja vehmainen.fi uutisisista 
 
La 6.5. klo 11-15   Vehmaisten puisto– ja pihakirppistapahtuma 
     Puistokirppistapahtuma Aukionpuistossa 
https://www.vehmainen.fi/piha-ja-puistokirppis-2023/ 
 
 
To-pe 18.5.-19.5. Türin kukkamarkkinat Keski-Virossa 
   https://www.vehmainen.fi/kukkamarkkinat/ 
   vielä voi olla pari paikkaa vapaana 
Tiedoksi myös 

La 20.5. 16-22 Vehmaisten Mukuloiden tapaaminen 
   Kisapirtillä, kts. tiedot viereiseltä sivulta 
 
SEURAA FACEBOOKISSA REKO VEHMAINEN 
JAKO PARILLISTEN VIIKKOJEN PERJANTAI 17.30 

Seuraa https://www.vehmainen.fi/kesateatteriin/ 
 
La 17.6. klo 12.40- Irwin, Kesäteatteriin Valkeakoskelle 
   Liput jäsenille 39 e, ei-jäsenille 45 e 
   kuljetuksineen, 34 henkilöä mahtuu mukaan 
 
Su 20.8. klo 12.40- Mä maalaispoika oon,  
   Kesäteatteriin Sappeeseen 
   Liput jäsenille 39 e, ei-jäsenille 45 e 
   kuljetuksineen, 34 henkilöä mahtuu mukaan 
 

Oikeus muutoksiin pidätetään. 

TAMPEREEN VEHMAINEN SEURA RY 
KEVÄTKOKOUS 21.3.2023, klo 18  

PITSERIA PICASSO, Kangasalantie 120, Tampere 
Järjestäytyminen 
• Kokouksen avaus 
• Päätösvaltaisuuden toteaminen osoitteessa 
• Osallistujien toteaminen, jäsenen nimi ja yhteystiedot oheiseen listaan 
• Kokouksen puheenjohtajan valinta 
• Kokouksen sihteerin valinta 
• Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta 
• Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 
Kevätkokoukset sääntömääräiset asiat 
• Vuosikertomuksen esittäminen vuodelta 2020 
• Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien kertomuksen 

esittäminen vuodelta 2020 
• Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden 

myöntäminen vuoden 2020 hallituksen jäsenille ja muille toimijoille 
Muut asiat 
• Toimintasuunnitelman täydentäminen 
• Keskustelua muista esiin nousevista asioista. 
•  Kokouksen päättäminen 

                        TERVETULOA!               Hallitus 

https://www.vehmainen.fi/piha-ja-puistokirppis-2023/
https://www.vehmainen.fi/kukkamarkkinat/
https://www.vehmainen.fi/piha-ja-puistokirppis-2023/
https://www.vehmainen.fi/kukkamarkkinat/
https://www.vehmainen.fi/kesateatteriin/
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Vehmaisten Mukuloiden Termalan Pekka totesi, että hän oli tei-
ni, kun seurakuntataloa rakennettiin. Suruksemme totesimme, 
että hyvinvoivassa Suomessa ei ole varaa säilyttää yhtä ihmisikää 
tai sataa vuotta merkittävän arvokasta rakennusta? Perusteiltaan 
hyvin rakennettu seurakuntatalo sopii säilytettäväksi erinomai-
sesti arkkitehtuuriltaan, osana kylän maisemahistoriaa ja osana 
kyläyhteisön kristillistä arkea ja pyhää. Voisiko miettiä, onko käy-
nyt niin, että hyvinvoinnista sikiää myös ahneutta?  
Mikä olisi purkamisen sijaan toinen vaihtoehto? 
 
Seurakunnan palveluita ei Vehmaisissa ole ollut vuosiin.Talon kellarissa toi-
mii edelleen partiolippukunta Niihaman Saukot ja Lennokkikerho VELKO. 
Tällä hetkellä talossa toimii afrikkalaislähtöinen, maailmanlaajuinen RCCG 
Hosanna Chapel -helluntaiseurakunta.   
   Mikä mahtaakaan olla talon tulevaisuus? Puretaanko tämä peltojen kes-
kelle rakennettu Herran palvelemiseen tarkoitettu talo, jonka ympärille 
kasvoi ensin työväen hartiapankkirakentajien kylä. Sittemmin Vehmainen 
laajeni keskiluokan asuinalueeksi. Vehmaisten kaupunginosa on arvokas ja 
arvostettu kotikylä siitä huolimatta, että palveluita on kaupunginosastamme 
kaikonnut. 
 
Rakennushistoriallinen katsaus 
Pirkanmaan Maakuntamuseo on inventoinut Pirkanmaan seurakuntatalot. 
Vehmaisten seurakuntatalo ja Messukylän seurakuntatalo ovat saman arkki-
tehdin käsialaa. Rakennukset suunnitteli arkkitehti Mikael Nordenswan 
ja ne rakennettiin Messukylän seurakunnalle v. 1955. Inventoinnissa tode-
taan rakennusten arkkitehtoninen ja rakennusperinteinen arvo, kirkkohis-
toriallinen arvo sekä ympäristöllinen maisemakokonaisarvo seuraavasti: 
"Huolellisesti suunniteltu ja arkkitehtonisesti laadukkain materiaalein toteu-
tettu pienimittakaavainen 1950-luvun seurakuntatalo. Historiallisesti mer-
kittävä kerrostuma Vehmaisten asuinalueen rakentumista ja Tampereen 
laajentumista itään. Esimerkki arkkitehti Mikael Nordenswanin laadukkaasta 
seurakuntatalototeutuksesta, jossa pyhä ja arki yhdistyvät julkisivujen ja si-
sätilojen hierarkian kautta. Ulkoasu on pitkälti säilynyt alkuperäisen kaltai-
sena. Rakennuksessa on säilynyt paljon alkuperäisiä ovia, ikkunoita ja muita 
yksityiskohtia." 
  Rakennushistoriaselvityksen on tehnyt Arkkitehtitoimisto Noan Oy:ssä 
arkkitehti Lassi Viitanen vuonna 2021. Nykyisessä asemakaavassa vuodel-
ta 1975 tontti on merkitty yleisten rakennusten tontiksi. Yhteenvedossa 
Lassi Viitanen kirjoittaa "1950-luvun kirkollinen rakennus muodostaa mitta-
kaavallisesti kontrastisen ja ajallisesti ainutlaatuisen kerrostuman Vehmais-
ten kaupunkirakenteeseen. Rakennuksen keski-, ylä- ja kellarikerroksien ti-
lat ovat pääosin käyttökuntoisia, joskin kellarissa on papin asunnon alapuo-
lella havaittavissa kosteusongelmia. Keskikerroksen diakonissan vastaan-
oton puoliset tilat eivät täytä ainakaan ilmanvaihdon osalta nykyvaatimuk-
sia." Hän jatkaa, että  "Yhtäältä tilat vaativat laajaa peruskorjausta ja ovat 
tällä hetkellä vain osittain käyttökuntoisia, toisaalta rakennuksen ulkovaipan 
massiivitiilirakenteet ja alapohjan sekä yläpohjan rakenteet ovat pitkäikäisiä 
ja teknisesti toimintavarmoja."  
 
https://www.rakennettuhyvinvointi.fi/fi/seurakuntien-rakennukset/
pirkanmaan-seurakuntatalot-1945-2000 
 
Talon remonteista ja nykykunnosta 
    Rakennushistoriaselvitys kertoo, että rakennuksessa on tehty mittava 
lämmitysjärjestelmän uusinta 80-luvulla. Asuntoja on muutettu seurakunnan 
palvelu- ja kerhotiloiksi. Yhdeksänkymmentä luvun alussa tehtiin viemärien 
kuvaus ja viemärien ja vesijohtojen uusinta. Tiilikatto uusittiin vuonna 2003.  
  Lennokkikerhon pitkäaikainen vetäjä Timo Pajunen on toiminut Seurakun-
tatalon talonmiehenä vuosina 1990-2013. Hän kertoo, että talo on edelleen 
hyväkuntoinen. Ilmastointi on painovoimainen. Hänellä ei ole tiedossa, että 
olisi tehty homeeseen tai sädesieneen liittyviä ilmanlaatututkimuksia. Ilman-
laatu on paljolti riippuvainen tuuletuksen hoitamisesta. Hän toteaa, että ais-
tinvaraisesti ilmanlaadussa ei ole mitään ongelmia havaittavissa. 
   Tukevasti rakennettu seurakuntatalo on hyvässä kunnossa, mutta huollon 
puutteessa rapistuu hiljalleen. 
 
Kirkollisten palvelukiinteistöjen tulevaisuus 
Koko maassa seurakuntien toiminnan ja talouden uhkana ovat olleet seura-
kuntalaiskato ja kohoavat kiinteistökulut. Erityisesti pienissä seurakunnissa 
hätä on aito. Tampereella tavoitteena on vähentää tiloja suunnitellusti ja 
yhteisen kirkkovaltuuston päätöksin. Näihin päätöksiin tarvitaan kirkkohal-
lituksen lupa. 
  Kesäkuussa 2013 Yle uutisoi: "Yhteinen kirkkoneuvosto päätti torstaina, 
että ainakin vähällä käytöllä olleista Kyttälän kiinteistöstä, Epilän ja Veh-
maisten seurakuntataloista sekä Multisillan seurakuntakodista luovutaan." 
Niinpä Vehmaisten seurakuntatalo oli laitettu myyntiin. Vuoden 2014 elo-

kuisessa Messukylän seurakuntaneuvoston kokousessa myyntiaikeet torpat-
tiin ja antroposofisen Kristiyhteisön tarjous hylättiin. Kiinteistö siirrettiin 
kuluineen pois Messukylän seurakunnan alaisuudesta seurakuntayhtymälle. 
Vuosina 2016-2017 asiaa käsiteltiin Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokun-
nassa ja päädyttiin tarjouskilpailun jälkeen esittämään kiinteistökehityskump-
paniksi Lapti Oy:tä hoiva- ja asuinrakentamiseen. Tästä luovuttiin asemakaa-
van muutostarpeen takia ja osaltaan asiaan vaikutti Pirkanmaan Maakunta-
museon purkamista vastustava lausunto. 
 Siltalehdessä vuoden 2017 tammikuun numerossa on pitkä listaus kiinteis-
tötoimenpiteistä Tampereella ja artikkelissa kerrotaan erityisesti Kaukajär-
ven seurakuntatalon kohtalosta.  
 
Missä mennään nyt? 
  Kauppilaisenkatu 26 sijaitsevan seurakuntatalon tontin koko on 2899 m2, 
ja rakennusoikeutta on 1160 neliömetriä. Maaliskuussa 2021 Kiinteistö- ja 
hautaustoimen pöytäkirjassa to-
detaan, että "Kiinteistöpalvelut 
on käynyt syksyllä 2020 neuvot-
teluja kaupungin kanssa hank-
keesta. Kohteeseen haetaan 
kumppanin valinnan jälkeen suo-
raan rakennuslupaa sekä vähäis-
tä poikkeamista nykyisestä kaa-
vasta. Purkulupa käsitellään ra-
kennuslupaprosessin osana." 
Suoritetun kiinteistökehittämi-
sen tarjouskilpailun voitti Lapti 
Oy, jonka vuokraoikeuskorvaus 
olisi 1160 kerrosneliöltä 58000 
euroa. 2-kerroksisen rakennuk-
sen sijoittamiselta tontille edel-
lytettiin myös tontin jatkokehit-
tämisen mahdollisuutta. Tässä 
vaiheessa säästyttäisiin raskaalta 
asemakaavamuutokselta.  
   Kiinteistöjohtaja Heikki Pää-
talo totesi, että asia ei tällä haa-
vaa ole etenemässä. Kiinteistön 
palauttaminen seurakunnan toi-
minnan osaksi ei tule kysymykseen. Kiinteistön vuokraus tai myynti edellyt-
täisi kaavamuutosta, jos käyttötarkoitus muuttuu. Hän toteaa, että perus-

______________Vehmaisissa on kaunis ja arvokas seurakuntatalo ______________

Maakuntamuseon luokitusarvio Vehmaisten ja Messukylän seurakuntataloista: 
”1 Erittäin merkittävä 
Oman aikansa seurakuntataloarkkitehtuurin laadukas ja tunnistettava edustaja, 
jonka ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet ja muutokset on toteutettu alkuperäis-
tä arkkitehtuuria kunnioittaen.  
Kaupunkikuvallisesti / maisemallisesti merkittävä." 

https://www.rakennettuhyvinvointi.fi/fi/seurakuntien-rakennukset/pirkanmaan-seurakuntatalot-1945-2000
https://www.rakennettuhyvinvointi.fi/fi/seurakuntien-rakennukset/pirkanmaan-seurakuntatalot-1945-2000
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Kaukajärventien turvallisuus – lisää toimenpiteitä_______________ 

Kaukajärventiellä kulkee paljon lapsia jalan ja pyörineen katua 
ylittäen. Autojen vauhtia ei ole saatu riittävästi alas ja poliisikin 
on useaan otteeseen ollut valvomassa nopeuksia Seimenkadun ja 
Kaukajärventien risteyksessä. Kaukajärventien turvallisuutta on 
parannettava ja ajonopeuksia hillittävä välillä Juvelankatu-
Vaunukatu. Seuraavassa esitämme kahta ratkaisua. 
   Rasulankadun ja Vaunukadun läheisyydessä olevat suojatiet  korotetaan 
tai niiden yhteyteen tehdä hidasteet. Tämä siksi, että turvallisuus paranee 
ja myös ajonopeudet tiellä todennäköisesti laskevat säädettyyn 30 kilomet-
riin tunnissa, kun kaikki Kaukajärventien suojatiet välillä Juvelankatu-
Vaunukatu olisi korotettu ja hidasteilla varustettu. 
 Toiseksi esitämme, että rakennetaan kevyenliikenteenväylä Kaukajärven-
tien länsipuolelle  koko matkalla välillä Juvelankatu-Vaunukatu. Tämä vä-
hentää tienylitystarpeita ja lisää turvallisuutta. Sen ei välttämättä tarvitsisi 
olla päällystetty baana, vaan paremminkin kivituhkapintainen kuja, jossa so-
pii kulkemaan jalan ja pyörälläkin tarvittaessa. 
 
 

 
Tampereen Vehmainen Seura ry  

Hallitus 

Juvelankatu – Kauppilaisenkatu väli.                            Kauppilaisenkatu – Rasulankatu väli              Rasulankatu  –  Vaunukatu väli. 

______________Vehmaisissa on kaunis ja arvokas seurakuntatalo ______________ 

korjaus on kallista eikä seurakuntayhtymällä ole tämän kohteen perus-
korjaamiseen varaa. Päätalo kertoo, että Seurakuntayhtymä teetätti koh-
teesta yleisluontoisen korjattavuusselvityksen KIWA Inspectalle saadak-
seen käsityksen tarvittavan peruskorjauksen karkeasta kustannustasosta.  

 

Miksi purkaa arvokasta? 

Messukylässä on upeita kirkollisten rakennusten historiallisia kerroksia 
— Vehmaisten ja Messukylän seurakuntatalot ovat yhteisöjen maamerk-
kejä ja kokoajia viisikymmenluvulta lähtien. Niiden ympärille ovat raken-
tuneet omaleimaiset kaupinginosat — kotikylät. Rakennukset edustavat 
aikansa julkisten ja kirkollisten rakennusten arkkitehtuuria parhaimmasta 
päästä yksityiskohtineen. Seurakuntatalot ovat tuon aikakauden mukai-
sesti jämerästi ja laadukkaasti rakennettuja.  
  Seurakunnat tekevät hyvää työtä, mutta resurssit ovat rajalliset. Ratkai-
suvaihtoehtojen miettiminen on tarpeellista myös siksi, että Kirkkohalli-
tuksessa tai Museovirastossa (Pirkanmaan Maakuntamuseo) purkamiselle 
tulee kylmä stoppi. Yhteiskunnan ongelmat kasvavat eivätkä kuntien tai 
valtion resurssit riitä. Seurakuntien, järjestöjen ja vapaaehtoisten ihmis-
ten panosta tarvitaan enenevässä määrin.  
   Suojellaan nämä talot arkisin teoin ja tuodaan seurakunnalliset palvelut 
takaisin kyliin. Jos seurakuntien omistus ja vastuu on liian raskas, voim-
meko etsiä muita malleja?  Purkaminen aiheuttaa ison ja pitkäaikaisen hii-

lipiikin eikä siten toteuta Hiilineutraalin kirkon tavoitteita. 
   Tarvitaan kohtaamisia ja palveluita ihmisten arjessa suurten palveluyksi-
köiden rakentamisen sijaan. Apu hädässä oli alkujaan kirkon tehtävä, jota 
valtio ja kunnat ovat hyvinvointivaltiossamme hoitaneet. Resurssit eivät rii-
tä. Seurakunnat, kunnat ja hyvinvointialueet tekevät yhteistyötä — mutta 
resurssivaje on esiintyviin ongelmiin nähden valtava. Yksinäisyys, mielenter-
veysongelmat ja perheiden pulmat kasvavat, työtaakan alla palveluiden 
työntekijät kärsivät.   
   Olisiko malli yhteisöllinen säätiö, jossa yhteisöt, yritykset, seurakunta ja 
järjestöt ovat mukana. Entä testamentit ja lahjoitukset yhtenä rahoituskana-
vana? Miten otamme terveyttä parantavan ja ennaltaehkäisevän luonnon 
osaksi järjestelmää? Vastaammeko koko yhteiskunnan kasvaviin ongelmiin 
ja rajallisiin resursseihin supistamalla ja keskittämällä isoihin yksiköihin vai 
palaammeko taas arkeen ihmisten pariin?  

                                                           Sirpa Kuusela 
Yhteinen kirkkovaltuusto, valtuutettu 

Messukylän seurakuntaneuvosto, jäsen 
Lähteinä haastattelujen lisäksi: 
• Ylen artikkeli kesäkuussa 2013 
• Siltalehti tammikuu 2017 
• Messukylän seurakuntaneuvoston pöytäkirja 21.8.2014  
• Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirja 17.3.2021 
• Pirkanmaan Maakuntamuseo, Pirkanmaan Seurakuntatalot 2021-2022 
• Arkkitehtitoimisto Noan Oy Lassi Viitanen: Rakennushistoriaselvitys elo-

kuussa 2021 

https://et-autotech.fi/
https://www.aryana.fi/
https://www.facebook.com/Abdosbarbertampere


Jussi Annalasta raportoi katiskakalastuksesta muutamaan otteeseen. Tal-
viseen katiskalastukseen törmää harvoin, joten päätin kysyä Jussilta, mi-
ten se onnistuu, mitä sieltä on saaliita.  
Vaatimattomana miehenä hän ei halua henkilöllisyyttään esiin.  Jussi kertoi, että ka-
lansaaliit menevät pienpetohaaskoille. Saaliina on ollut haukia, särkiä ja ahvenia. Aida-
tut hajuhoukuttimet sijaitsevat maanomistajan luvalla pelloilla Kangasalan puolella. 
Katiskapyydystämisen etuna talvella on se, että pyydyksellä tarvitsee käydä noin ker-
ran viikossa. 
   Supikoira on haitallinen vieraslaji, joten sen poistaminen on asiallista. Riistakamera 
pärähtää, kun haaskalla on liikettä.  
   Jussi kertoi viehekalastavansa pääasiassa jigeillä moottoriveneellä Näsijärven puo-
lella. Kaukajärvellähän ei moottorivenettä voi käyttää muuten kuin viranomaistarkoi-
tuksiin. 
  Jussi mietti, että jäljistä on ollut nähtävillä lasten kiinnostus katiska-avantoon. Se 
huolestuttaa. Kepeissä on nimi- ja sähköpostitiedot. Olisikohan vanhempien syytä ol-
la lasten kanssa huolekkaampia? Jos avanto jäätyy, Jussi sahaa sen taas auki. Eristävät 
styroksit roskittavat järveä, joten niitä hän ei halua käyttää.  
   Näinkin moninaisiin näkökulmiin törmää osakaskunnan asioissa. Kalastus on hieno 
harrastus täältä kirjoituspöydän takaakin katsoessa. On ilo ja erittäin tärkeää saada 
saalisraportteja. Sen opimme myös tästä. 

Sirpa haastatteli puhelimitse 
Kuvat Jussilta 
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Talvista katiskakalastusta_________________________________ 

ILMOITUS 

Järvitaimen paluu III ________ 
 
Viime vuoden pienkeräys järvitaimenen istuttamiseksi onnistui loistavasti. 
Lahjoituksia tuli tasan 3000 euroa. Saimme istutettua 315 taimenta. Muuttolan 
Lohi joutui supistamaan pyyntöämme saada 500 istukasta, koska kysyntä oli 
kova koko maassa. 
 
Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille.                                                  sk 

Seurataan keväällä 
lumien sulamista. 

Kaukaniemen 
hulevesiongelma ei ole 

ratkennut jo toisesta 
korjausyrityksestä 

huolimatta. 
Matonpesupaikalta 

Sonnivuoren suuntaan 
johtavan jalankulkureitin  

alittava putki.  
 

 Videokaappauskuva 
syyskuulta -22.    sk 

Supi haaskalla. 

https://www.tampere.fi/organisaatio/hiilineutraaleja-tekoja-kehitysohjelma
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Ohjeita luvan ostajalle – vuosiluvat voimassa kalenterivuoden  
            – vain kotitarvekalastukseen – lupa on henkilökohtainen   
Kotisivut: www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta 
Vehmaisten osakaskunnan tavoite on kasvattaa kalakantaa ja tarkkailla ja 
huolehtia vesistöjen tilasta. Kotisivuilta olevan saalispäiväkirjalomakkeen 
voi täyttää kännykällä jokaisella kalastuskerralla ja saat vastauksesi takai-
sin vielä omaan sähköpostiisi. Linkki saalispäiväkirjaan:  
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/vehmaisten-ok-
saalispaivakirja-k/ 
  
Lisätiedot: vehmaisten.osakaskunta@gmail.com 
Sirpa Kuusela 040 739 0957 
postiosoite: Kangasalantie 120, Punainen postilaatikko aulassa 
33730 Tampere, Y-tunnus 2590741-8 
   
Kalastuksenvalvojiin voi ottaa yhteyttä kalastusasioissa sekä vesistön tilaa 
koskevissa asioissa: Seppo Oksanen 040 557 7059, Ville Turpiainen  
040 557 5834, Risto Pohja 040 551 2716 ja Tuomas Rinne 040 706 4448 
  
VUOSITTAISTEN LUPAMAKSUJEN HINNASTO 
Lupamaksuilla keräämme varoja istutuksiin ja vesistön tilan seurantaan 
Muista huolehtia myös valtion kalastonhoitomaksu ja lupamaksut. Ohjei-
ta, katso https://ahven.net/kalastus/luvat-ja-maksut/ 
   
Kalastusalueet: Pitkäjärvi, Kaukajärvi, Olkahistenlahti, Halimasjärvi, Hali-
masjärvellä vain ongintaa. (katso kartat kotisivuilla tai Kalapassissa) 
 
Verkkolupa 20 e/kpl, osakaskunnan lupa aina (max 2x30 = 60 metriä), 
kalastusaika 1.9.-15.10. Verkkokalastus sallittu ainoastaan pohjaverkotuk-
sena yli 10 m syvään veteen 
Katiskalupa 10 e/kpl (sama lupa talvella) 
 
Nyt kannattaa ostaa vuosilupa heti alkuvuodesta. 
Vuoden viehekalastusluvalla voitte pilkkiä ja viehekalastaa koko 
vuoden useammalla vavalla. 
 
Uistelu, heitto-onginta ja pilkintälupa useammalla vavalla / vuosi 
Viehekalastus 10 e päivälupa, maksimi 3 vapaa, 1 kalastuksenhoitomaksul-
la +2 vavalla ja 60 e vuosilupa, maksimi 3 vapaa, 1 kalastuksenhoitomak-
sulla +2 vavalla 
Pilkkiminen useammalla vavalla onnistuu ostamalla vuosivieheluvan, 
maksimi 3 vapaa, – ootto-onginta on kielletty 
Tuulastus 30 e/venekunta 
Sukelluskalastus 30 e/kpl (sukelluskalastus alkaa 1.6.) 
Ravustus 7 e/merta (ravustus 21.7.–31.10.) osakaskunnan lupa aina 
Pilkkiminen ja onkiminen yhdellä pilkillä tai ongella on sallittu kaikille il-
man kalastonhoitomaksua tai lupamaksuja.  
 

Vieheluvan vuosimaksulla voit pilkkiä ja viehekalastaa maksimissaan 
kolmella vavalla, katso viehelupaohjeet. Ootto-onginta on kielletty 
alamittaisten järvitaimenistukkaiden suojelemiseksi. 
Verkkokalastusaika 1.9.-15.10. ja talviverkotus Kaukajärvellä on 
kielletty. Verkkolupa ostetaan aina. Olkahistenlahti, Kaukajärvi ja Pit-
käjärvi Verkon pollassa pitää olla kiinnitettynä luvanhaltijan tiedot. 
Verkko on merkittävä molemmista päistään riittävin polamerkein, 
joihin on selvästi merkittävä Kalapassin tiedot, kalastajan nimi ja yh-
teystiedot. Suurin sallittu pituus on 60 metriä yhteensä ja suurin sal-
littu korkeus 3 metriä. Silmäkoko: pienin sallittu solmuväli on 55 mm. 
Rajoitus max 2 lupaa/ostaja. Verkkojadassa saa olla enintään 2 verk-
koa. Verkotus Riihiniemen ja pumppaamon linjan länsipuolella on 
kielletty. Verkkokalastus sallittu ainoastaan pohjaverkotuksena yli 10 
m syvään veteen. 
Viehekalastus (maksimi kolmella vavalla, kelalla tai vieheellä) ja pilk-
kiminen (maksimi kolmella pilkkimiseen tarkoitetulla lyhyellä vavalla) 
Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, Olkahistenlahti 
Viehekalastajan on kalastuksenvalvojalle esitettävä Kalapassin lupatie-
dot, jossa on ostajan tiedot. Valtion kalastonhoitomaksuun sisältyvä 
viehelupa mahdollistaa kaikille kalastuksen yhdellä vavalla. Alle 18- ja 
yli 65-vuotiaat ovat vapautettuja valtion kalastonhoitomaksusta, mut-
ta heidänkin tulee noudattaa kalastuksenhoidollisia rajoituksia onki-
misessa ja viehekalastuksessa sekä lunastaa viehekalastuslupa (mutta 
ei kalastuksenhoitomaksua), jos pilkkejä tai vieheitä on yhteensä use-
ampi kuin yksi, maksimissaan kolme. Luvanhaltijan on suoritettava 
pilkki- ja viehekalastaminen valvotusti, kun välineitä on useampia kuin 
yksi, alamittaisten järvitaimenistukkaiden suojelemiseksi. Maksuohjei-
ta https://ahven.net/kalastus/luvat-ja-maksut/. 
Katiskakalastus. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi sekä Olkahistenlahti 
Katiskan polassa pitää olla kiinnitettynä Kalapassin lupatiedot sekä 
selvästi merkittynä kalastajan nimi ja yhteystiedot.  Katiska voi olla 
moninieluinen. Katiskan johdinaidan pituus maksimi on 2 m. 
Tuulastuskalastus. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, Olkahistenlahti 
Tuulastajan on esitettävä kalastuksenvalvojalle Kalapassin lupatiedot, 
jossa on ostajan tiedot. Lupamaksu on venekuntakohtainen. Tuulas-
tusaika on 1.8.-31.10.  
Sukelluskalastus, harppuunakalastus vapaasukeltajille. Kaukajärvi ja 
Pitkäjärvi, kausi alkaa kalojen kudun päättyessä 1.6. 
Kalastajan on kalastuksenvalvojalle esitettävä Kalapassin lupatiedot, 
jossa on ostajan nimi. Sukelluskalastuslupa sisältää rapujen pyydystä-
misen käsin ravustusaikana. Sukelluskalastusta ei saa suorittaa paineil-
malaitteiden avulla. Harppuunakalastuksella ei saa vaarantaa lähistön 
ihmisiä eikä vaikeuttaa vesistön käyttöä.  
Ravustus. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, Olkahistenlahti. Valtakunnallinen 
aikaraja 21.7. klo 12 ja päättyy 31.10. Polaan tai rapumertaan on kiin-
nitettävä Kalapassin lupatiedot ja omistajan tiedot.  Ravun alamitta on 
10 cm (alamittaiset on laskettava välittömästi takaisin järveen.)    

Luvat ostat näppärästi: 

https://www.kalapassi.fi/selaus/126 

VEHMAISTEN OSAKASKUNNAN LUPAOHJEET JA HINNAT 
Lupahinnasto voimassa vuosina 2023-2024 

Onkipaikat  
 
Kaukajärven etelärannan onkipai-
kat on löydetty hyvin. Olisi hie-
noa saada saalisraportteja myös 
siellä kalastavilta. 
  Koskisen Teuvo tuntee Kau-
kajärven kuin omat taskunsa ja 
hän oli mukana kartoituksissa. 
Hän ehdottaa, että Kaukajärven 
pohjoisrannalla Kaukaniemen itä-
puolella olisi pari hyvää paikkaa 
viehekalastukseen. Asiaa tutkitaan 
yhdessä kaupungin kanssa. 

http://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/vehmaisten-ok-saalispaivakirja-k/
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/vehmaisten-ok-saalispaivakirja-k/
https://ahven.net/kalastus/luvat-ja-maksut/
https://ahven.net/kalastus/luvat-ja-maksut/
https://www.kalapassi.fi/selaus/126
https://www.kalapassi.fi/selaus/126


https://jannepulkka9.webnode.fi/ 

https://www.anttimoisander.com/
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/marika-puolimatka
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/erja-pelkonen
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/veli-matti-ahtiainen
https://jannepulkka9.webnode.fi/
https://jannepulkka9.webnode.fi/


https://mielenterhiys.com/
https://www.matiaslosonen.com/
https://www.ovaskajouni.fi/
https://jannepulkka9.webnode.fi/
https://janneriitakorpi.fi/
https://www.hanna-holma.webnode.fi/


https://pirkanmaa.vasemmisto.fi/eduskuntavaalit-2023/?kieli=fi&vaali=eduskuntavaalit-2023&alue=v07


https://www.kokoomus.fi/eduskuntavaalit/vaalipiirit/pirkanmaa/


https://nippeli.fi/


https://www.ihoterapiakeskus.fi/
https://poikainparhaat.fi/
https://www.suoramanapteekki.fi/fi/
https://et-autotech.fi/
https://www.aryana.fi/
https://www.facebook.com/Abdosbarbertampere


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

https://www.facebook.com/vehmaskrouvi/?locale=fi_FI
https://jalkaharmonia.fi/
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-vehmainen

