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 NUORILLE 
YLEISURHEILIJOILLE 
MENESTYSTÄ 
Pienkeräyksen tuotto 
valmennuksen tukemiseen 
  Vehmaisten Urheilijoiden 
nuoret yleisurheilijat ovat 
kisailleet kuluvalla hallikaudella 
menestyksekkäästi.   
Valovoimaisimpana tähtenä on 
loistanut vasta keväällä 16 vuotta 
täyttävä Emmi Savenius. Emmi 
saavutti aikuisten SM-hallikisojen 
tulosrajan 400 metrillä ja juoksi 
upeasti Kuopiossa Suomen 
kärkinaisten joukossa sijoittuen 
ennätysajallaan 56,35 kilpailussa 
kahdeksanneksi. Tulos alittaa 
U18 EM-kisojen tulosrajan! 

  Emmi jatkoi hyviä esityksiään Helsingin Liikuntamyllyssä järjestetyissä alle 
17-22vuotiaiden SM-kisoissa kirien jälleen loistavalla ennätyksellään 39,84 
N17 300 metrin hopealle HIFK:n Teresa Perttilän jälkeen. 60 metrillä 
Emmi eteni välieriin (7.89) ja putosi tuhannesosilla finaalista. Kisat sujuivat 
muutenkin vehulaisittain hyvin, sillä Aino Aalto sijoittui N17 korkeudessa 
neljänneksi (169) samalla tuloksella pronssimitalistin kanssa ja samassa 
ikäluokassa Silja Saarinen jäi vain muutaman sentin päähän viimeisiltä 
kierroksilta pomppien 3-loikassa kymmenenneksi tuloksella 10.78. 
Miriam Puolimatka hyppäsi ennätyksensä korkeudessa (155) ja oli N17-
sarjassa 12. Kaikki tytöt kilpailevat vasta ensimmäistä vuottaan N17-
sarjassa. Valitettavasti Eemil Kulmala ja Akseli Aittoniemi joutuivat 
jäämään kisoista pois sairastumisen vuoksi. Aino Aalto kilpailee mitali 
mielessä SM-halliotteluissa 11.-12.3. Tampereen Pirkkahallissa. Onnittelut 
hienoista suorituksista sekä valmentajille että urheilijoille! 
Valmentajille huomionosoitus 
Valmentajat tekevät arvokasta työtä haastavassa iässä olevien nuorten 
urheilijoiden hyväksi. Pitkäjänteinen ja sitoutunut valmennus on poikinut 
vuosien saatossa menestystä, eikä se ole jäänyt huomaamatta myös 
valtakunnallisesti. TUL palkitsi Vehmaisten Urheilijoiden 15-17-vuotiaiden 
yleisurheilijoiden valmentajatiimin (Panu Siltanen, Marika Puolimatka, Veli 
Nieminen, Jarkko Savenius, Jari Mäkinen ja Henna Hukkanen) Vuoden 
Nuorisovalmentajana 2021. Hieno ja ansaittu huomionosoitus sekä tärkeää 
näkyvyyttä pienelle seuralle! 
   Myös urheilijoita on palkittu saavutuksistaan. Hämeen Seudun 
Yleisurheilu valitsi Aino Aallon Sisutytöksi 2021 ja TUL:n Tampereen piiri 
Emmi Saveniuksen Nuoreksi urheilijaksi 2021 – onnea! 
                Heli Mattila, seuratyöntekijä 

Emmi Savenius juoksi 400 metrillä  
ennätyksensä SM-hallikisoissa.  

VehU järjesti poliisin luvalla pienkeräyksen 
(RA/2021/1382) nuorten yleisurheilijoiden valmennuksen 

tukemiseksi. Keräysaika oli 29.10.2021-28.1.2022 ja  
keräyksen tuotto 2 330 euroa. Lämmin kiitos kaikille  

keräykseen osallistuneille - tulokset puhuvat puolestaan! 

 

Nautitaan keväästä! 

Yhdistetty Vehmaisten siisteystalkoo- ja pihakirppis-
päivä La 7.5.2022 11-15  
Ilmoittaudu mukaan info@vehmainen.fi 
Teemme taas hyvän kartan Googleen. 
Seuraa www.vehmainen.fi ja facebook.com/VehmainenSeura 
Tai kysy lisätiedot: info@vehmainen.fi, tekstiviesti 044 3600 610 
                         Siivous Aukionpuisto, Kaukaniemi, Pysäkkipuisto 
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Asemakaava 8724, K-market, Kangasalantie 120 
Seura ehdottaa, että kaava otettaisiin uudelleen harkintaan siten, että  
tarvekartoitukset tehdään palveluiden osalta vastaamaan kylän nykytilaa 
• Määritellään aikataulu nykyisten yritysten suunnitelmien helpottamiseksi  
• Laajennetaan kellari ja tehdään Kaukaniemen hulevesiratkaisut        

kaupungin kanssa yhteistyössä, s 5 
• Siirretään asukaspysäköinti kokonaan kellariin 
• Osoitetaan kellariin väestönsuojavaraus myös kylän väestölle 
• Toteutetaan kaupan lisäksi kiinteistön ensimmäinen kerros kokonaan 

palvelualueena 
• Osoitetaan tilat päiväkodille, paikoista on pula ja jonot ovat pitkät, s 3 
• Saadaan näillä toimin lisää palvelualueen paikoitusta sekä piha-aluetta 
 
Kevättalvitapahtuma 27.3.2022 Kaukaniemessä PERUTTU. 
 
Tampereen Vehmainen Seura ry  
sääntömääräinen kevätkokous to 31.3.2022 klo 18, Pitseria Picasso 
 
Vehmaisten siisteystalkoot ja pihakirppis la 7.5.2022, klo 11-15 
Tänä vuonna yhdistetään kaksi kärpästä, kts ilmoitus yllä 
Ilmoittaudu info@vehmainen.fi tai tekstiviesti 044 3600 610 
Seuraa www.vehmainen.fi sekä 
 https://www.facebook.com/VehmainenSeura 
 
Matka Türin kukkamarkkinoille 19-20.5.   
Oletko kiinnostunut, lähdetkö mukaan? 
kts s 3, viesti info@vehmainen.fi tai 044 3600 610 
 

Ohjaaja Heikki Paavilainen 
Iskelmätaivaan suursuosikki ja tangon tulkitsija 
Einö Grön Tango d´amore Kesäteatteriin, Sappee, 
viimeinen esitys elokuussa. Estradilla Joni Leponiemi ja itse 
Eino Grön useammassakin roolissa, Marjatta-vaimoa  
näyttelee Heidi Kirves. 
https://www.suomenkesateatteri.fi/
sappeenkesateatteri/ 
Katso s 3 
 

Vehmaisten osakaskunta tiedottaa, katso lisätietoja s 5 
 
Kalastusluvat  voi ostaa Kalapassin verkkokaupasta 

https://www.kalapassi.fi/selaus/126 
Järvitaimen alamitta on 50 cm. Osakaskunta 
istuttaa järvitaimenta Kaukajärveen. Tiesithän, että 
istutetun taimenen rasvaevä on poistettu.  
Järvitaimen menestyy hyvin. Seuraa kotisivuja 
www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta 
 
Pienkeräys elo-lokakuussa.  Pienkeräys järjestetään toistamiseen 
järvitaimenen istuttamiseksi Kaukajärveen. Osakaskunta kerää varat pien-
keräyksellä. Laita muistiin ja rahaa syrjään,  seuraa  
https://www.facebook.com/vehmaisten.osakaskunta.  

 
Seuraa Vehmaisten Mukuloiden tiedotteita ja ilmoittaudu  
postituslistalle. Kaikki ovat tervetulleita niin vanhat kuin  
uudetkin mukulat. Katso www.vehmaistenmukulat.com. 
Tapaaminen toukokuussa la 28.5.2022 klo 16-22 Kisapirtillä.  
Osallistumismaksu 20 euroa. Lisätiedot Pekka Termälä 0400 126 939. 

______________________Ajankohtaista  
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VEHULLA VAHVA OTE FUTSALISSA 
 Miesten Futsal Ykköstä pelaava VehU FS pelaa kaikkien aikojen parasta kaut-
taan.  Joukkue aloitti harjoittelun historiallisesti ensi kertaa jo kesäkuukausina 

ja se on eittämättä tuonut uutta virtaa pelaamiseen.  Kun enää kolme sarjakierrosta on 
jäljellä, VehU on sarjataulukon kolmantena ja myös vahva ehdokas paikkakunnan parhaaksi 
futsal-joukkueeksi.  Suomen menestynein futsal-seura FS Ilves kaatui VehU:n käsittelyssä 
kahdesti ja myös Futsal Liigasta Ilveksen tavoin tippunut PP-70 kamppailee Ykkösen sarja-
paikkansa säilyttämisestä.  Futsal Ykkösen entisestään koventunutta tasoa kuvastaa se, että 
vielä viime kaudella Liigassa pelanneen Ilveksen matka jatkuu ensi kaudella kakkosdivarissa. 
   Vahva alkukausi povasi VehU:lle mahdollisuuksia jopa liigakarsijan paikalle, mutta muuta-
mat loukkaantumiset ja jalkapallon harjoittelukauden aiheuttamat poissaolot hyydyttivät 
vauhtia ratkaisevissa peleissä sarjan kärkijoukkueita vastaan ja kärkikaksikko pääsi karkaa-
maan VehU:n iskuetäisyydeltä. 
   ”Olen ollut kauteen ja peliesityksiimme pääosin tyytyväinen, sillä olemme pystyneet 
parantamaan monia asioita edelliskaudesta.  Sarjataulukko ei kuitenkaan valehtele, sillä 
vaasalainen FC Kiisto ja raahelainen AS Moon ovat olleet muita pelillisesti selvästi edellä ja 
oikeutetusti sarjan kärkisijoilla”, toteaa joukkueenjohtaja Otso Lepomäki.  Viimeisiä 
otteluita pelatessa katse on jo tiivisti myös ensi kaudessa.  Joukkueen vastuuvalmentajana 
tulevalla kaudella jatkaa kokenut Janne Malmi ja merkittäviä pelaajasopimuksia on jo ensi kaudelle  solmittu. 
     Erityistä huomiota on saanut VehU:n vahva ilme sosiaalisessa mediassa.  Mediatiimin muodostavat Joni Vihreävuori ja Hannes Jokinen ovat teh-
neet upeaa työtä ja tuottaneet otteluennakoita, analyysejä, raportteja ja haastatteluja – ja katsojamäärät ovat olleet huomattavan suuret.  Myös Vihreävuo-
ren korkeatasoiset otteluselostukset ovat saaneet paljon positiivista palautetta.  VehU:n some-sisältöjä voi seurata Youtuben kautta.  Sieltä löytyvät kaikki 
kotipelit sekä kuluneen kauden tunnelmat ja tuokiokuvat.              Tapani Lepomäki 
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RIVIJÄSENEN MUISTOJA VEHMAISTEN  
URHEILIJOIHIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA 
VehUn aktiivijäsen soitteli ja kyseli, että olisiko minulla juttua paikalliseen 
lehteen. Hän tiesi toimittajataustani ja sen, että olin ollut Suomen Radio- 
ja TV-Selostajat ry:n puheenjohtajana 30 vuotta. Vielä olin samaisen jär-
jestön kirjailijajaoston puheenjohtaja.  
   Vuosikymmeniä sitten Härmälän Pelimannien puuhamies Lasse Peu-
ramäki lähestyi minua, että olisiko asuinpaikkani Liutun lähettyvillä jota-
kin sopivaa paikkaa kesäiselle tapahtumalle. ”Me tulisimme Härmälän 
Pelimannien voimin sinne soittelemaan ja kait sinne toimittajaväkeäkin 
tulisi”, tuumasi Lasse. Vein asian SRTVS-hallitukseen ja innostusta sekä 
talkoohenkeä löytyi. Järjestön sihteeri Kati Karapalo lupasi leipoa 
munkkeja. 
   Kerroin asuntoni lähistöllä sijaitsevasta VehUn 
ulkoilumajasta. Se oli todellinen hirsilinna takkoi-
neen ja keittiöineen, suosittu häiden pitopaikka-
nakin, metsän siimeksessä! Varasin hirsilinnan 
silloiselta isännöitsijältä, joka oli VehUn entinen 
jääkiekkoilija Erkki Vartinen. Luentoapua saim-
me SRTVS-jäseneltä Heikki Mäenpäältä. Heik-
ki osasi soittaa jopa sahaa. Opettajalta sujuikin 
luennointi hyvin ja Härmälän Pelimannien soitan-
non lisäksi saimme kuulla Heikin soittoa ja laulua. 
Makkaranpaisto vei suolaisen nälän ja munkit 
kahvin kera maistuivat. 
   Toimittajat olivat varsin tyytyväisiä tähän kesäi-
seen tapahtumaan, joka jatkui vuodesta toiseen 
muutellen hieman ohjelmistoaan. Tulipa SRTVS:n 
jäsen Jorma Pulkkinenkin Fuengirolasta, Es-
panjasta lauleskelemaan Härmälän Pelimannien 
säestyksellä. Muutamana kesänä tapahtuma yh-
distettiin Tampereen teatterikesään. Eräänä 
kesänä sirkustirehtööri vieraili hirsilinnassa ja 
VehUn silmäätekevätkin siellä nähtiin. 
   SRTVS:n puheenjohtajana liityin VehUn jäse-
neksi. Huomasin seuran olevan vireä, nuoria 
urheilutoimintaan kouluttava ja esimerkillinen 
toiminnassa. Käväisin kesäisin Vehmaisten urhei-
lukentällä seuraamassa pelitouhuja. Tästä sainkin 
erittäin myönteisen käsityksen VehUn toiminnas-
ta. Teimmepä vehulaisten kanssa radio-ohjelman-
kin yliopiston radio Moreeniin.  
   Olen vuosien varrella karsinut pois muutamia 
eri yhdistysten jäsenyyksiä, mutta VehUa en jätä. 

Se palvelee jäsenistöään mitä moninaisemmilla tavoilla. Esimerkiksi taannoin 
sain vinkin, että VehUn toimistolla on papin kansalaissodasta kertova kirja. 
Kriitikkona hain kirjan ja tein siitä arvostelun ikiomaan perjantaisin Radio 
Musassa klo 11.45 tulevaan kriitikon näkökulmaan. Eli kiitos Helille ja 
kumppaneille hyvästä toimiston pidosta! 

Toteaa Teuvo Laine, VehUn jäsen 

Kuva Esa Norvia 

kisapirtti@gmail.com Puh. +358 40 7326 295  

https://www.vehu.fi/
http://www.vehu.fi/
http://www.vehu.fi/
http://www.vehu.fi/
mailto:E-mail.%20kisapirtti@gmail.com
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_____________ Verovähennyksiä ja tukea 
Kotitori neuvoo ja yrittäjät palvelevat. Tiesitkö että tietyissä olo-
suhteissa palveluiden arvonlisävero voi olla nolla ja palveluista saa 
kotitalousvähennyksen edellytysten täyttyessä. 
   Eija Assola-Virta Mattomaisterista otti yhteyttä tiedustellen seuraavan 
Vehmaisten Sanomien ilmestymisestä. Kävimme keskustelua senioreille 
tarjottavista palveluista. Tuli puheeksi monta asiaa. 
  Selvisi, että toimintakyvyltään heikentyneet ikääntyneet voivat saada tie-
tyin edellytyksin sosiaalihuoltopalvelut arvonlisäverottomina yritykseltä, 
joka on rekisteröitynyt yksityinen sosiaalipalvelutuottaja ja tehnyt ilmoituk-
sen palveluistaan kuntaan, jossa toimii. Yrittäjä arvioi asiakkaan palvelutar-
peen yhdessä asiakkaan kanssa ja määrittelee, onko palvelu laskutettavissa 
alv 0 % -verokannalla ja tekee kirjallisen palvelusuunnitelman ja  
-sopimuksen asiakkaan kanssa. Mitään lääkärinlausuntoja ei tarvita, asiak-
kaan oma arvio on oleellisessa roolissa. Alennus on merkittävä.  
Ilmoita kotitalousvähennykseen oikeuttavat ostot heti 
verottajalle — vaikutus veroprosenttiin  
  Jos palvelu kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin, sekin voidaan vähentää. 
Tällä haavaa maksimi on 3500 e/henkilö ja 60 % työn osuudesta kotitalous-, 
hoito- ja hoivatyön arvosta. Omavastuu on 100 euroa.   
   Lapset saavat myös maksamansa vanhemmille tai isovanhemmille teetetyn 
työn kotitalousvähennyksen, kunhan ehdot täyttyvät. 
  On huomattava, että kotitalousvähennyksen voi ilmoittaa Omaverossa 
heti verokortille tai jälkikäteen veroilmoitukseen. Jos säännöllistä palvelua 
on ostamassa koko vuoden, vaikutus veroprosenttiin voi olla merkittävä. 
   Eija totesi, että ihmiset eivät tunne näitä mahdollisuuksia ja kertoi, että 
Kotitori auttaa. 
  Kotitorilta Taru Malinen kertoi, että näin asiat pelaavat ja he neuvovat 
mielellään sekä auttavat hakemusten täyttämisessä.  Entä jos asiakkaalla ei 
ole varaa ostaa palvelua eikä saada vähennyksiä? Silloin 
kartoitetaan muita taloudellisen tuen mahdollisuuksia 
tai ohjataan asiakas kaupungin palveluihin. Siellä arvioi-
daan palvelun tarve ja järjestetään palvelu. Näistä tue-
tuista palveluista ei voi saada kotitalousvähennystä. 
   
Siivous toipilaan luona 
   Linnainmaalla asuva Sinikka Kostamovaara kertoi, että hän kävi syöpä-
hoidoissa ja oli toipilaana kotona. Voimat eivät riittäneet siivoukseen. Eija 
Mattomaisterista tuli apuun ja pesi mm. sohvat ja ruokailuhuoneiden tuolien 
pehmusteet. Puhtaus piristi väsynyttä toipilasta. Eija kertoi mahdollisuuksis-
ta, arvioi tarpeen, teki palvelusopimuksen ja laskutti työn arvonlisäverotto-
mana. Mattomaisteri on rekisteröitynyt palveluntuottaja. 
    Huomaattehan, että tämä ei koske pelkästään ikääntyneitä. Myös ne, 
joilla itsellään tai perheenjäsenillä on sairautta tai ovat toipilaina, voivat 
saada näitä tukimuotoja edellyttäen, että niiden kustannuksia ei hoideta 
muiden tukijärjestelmien kautta.  Katsokaa sivulta 7 Kotitorin yhteystiedot.  
   Sinne voi soittaa, mennä juttusille tai lähettää sähköpostia. Näitä kannat-
taa selvittää.                                                                                      sk 

? 

Vehmaisten koulu ja päiväkoti________ 
Uusi koulu- ja päiväkotirakennus otettiin käyttöön vuonna 2016. 
Koulussa aloitti 185 oppilasta ja pian oppilasmäärä kasvaa kol-
meensataan. Päiväkodissa on 160 hoitopaikkaa. Tuolloin raken-
nettiin silloisten väestölaskelmien mukaan. 
  Koulussa on edessä pian ongelma, koska alueelle on muuttanut paljon 
lapsiperheitä. Tämä kehitys on luonnollista, koska vanheneva omakotiväki 
luopuu taloistaan. Nuoret perheet odottavat näitä vapautuvia Vehmaisten 
taloja vehreine tontteineen. Nuorissa perheissä on lapsia ja luonnollisesti ja 
toivottuina vaaveja syntyy lisää.  
   Tiedustelin päiväkotien asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantereelta, 
onko Vehmaisiin suunnitteilla laajennusta. Väestösuunnitelmat, joiden poh-
jalta kouluja ja päiväkoteja rakennetaan, on pitkälle tehty ja ennakoitu. Ei 
ole tiedossa palveluverkon laajennus- tai muuta rakentamissuunnitelmaa 
Vehmaisissa. 
  Päiväkodin vuosikierrossa kevät on vaikeaa aikaa, vasta kevätkauden lopul-
la lapset siirtyvät syksyllä alkavan esiopetuksen puolelle. Näin paikkoja va-
pautuu jonossa oleville, mutta usein jonoon jää odottajia. Neljä koordinaat-
toria jakaa paikkoja parhaansa mukaan vanhempien toiveita kuunnellen. 
Lähialueillakin tulee ongelmia, jos kulkeminen on joukkoliikenteen varassa 
usealla vaihdolla. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuinka paljon jonoa on nimen-
omaan ensisijaisesti Vehmaisiin. Hoitopaikkaa voi hakea vain tiettyinä aikoi-
na. Paikkaa ei voi varata vuosia ennakkoon.    
   Vehmaisissa on huomattava, että Kangasalan kaupungin puolelta on myös 
paikkoja saatavilla palvelusetelillä, sikäli kun sielläkään on tilaa. Tyhjiä tai 
varapaikkoja ei voida ylläpitää missään, ne maksavat. Jonkin verran on käy-
tettävissä yksityisiä perhepäivähoitajia. Kaupungin järjestämä perhepäivähoi-
to on supistunut. 
 
Minne Aatos-poika hoitoon? 
   Tuoreella vehmaislaisella, Annilla alkoi Aatos-pojan hoitopaikan haku 
hyvissä ajoin elokuussa 2021. Puolen kilometrin päässä, Vehmaisten päivä-
kodista ei löytynyt paikkaa. 
   Anni kertoo "Hain varhaiskasvatuspaikkaa asuinalueemme eli Vehmaisten 
päiväkodista meidän pojalle tammikuusta 2022 alkaen. Lokakuun 2021 lo-
pulla tietoa ei kuulunut ja olin itse yhteydessä päiväkotiin. Vastauksena tuli 
että päiväkotipaikkaa emme hyvin todennäköisesti saa Vehmaisissa, koska 
toista sisarusta ei ole samassa päiväkodissa. Aatokselle tarjottiin paikkaa 
Hippoksen päiväkodissa. Aamulla matka kahdella bussilla sinne ja työpaikal-
le kestäisi kaksi tuntia ja sama ruljanssi illalla toiseen suuntaan. Ei toimi. 
   Kaukajärvellä tilanne oli sama kuin Vehmaisissa. Soitin varhaiskasvatuksen 
asiakasohjaukseen saadakseni vielä vahvistuksen tälle kertomukselle, voiko 
tilanne tosiaan olla näin hankala. Asiakasohjaaja vahvisti tämän ja totesi että 
järkevän matkan päässä ei tosiaan muita päiväkoteja ole suhteutettuna per-
heen vanhempien työmatkaan. Hoitajan palkkaaminen kotiin yksityisesti 
olisi monimutkaista ja kallista työnantajavelvoitteineen. Tiedustelin Kangas-
alan mahdollisuutta ottaa lapsi päivähoitoon. Sain vastauksen että heillä ei 
ole mahdollisuutta ottaa muiden kuntien lapsia varhaiskasvatukseen, koska 
paikat ovat ylikysyttyjä jo oman kunnan perheiden osalta."  
   Anni jatkaa, että ”Meidän lähellämme toimii jokunen perhepäivähoitaja ja 
heillä kaikilla on täyttä ja jopa seuraavia luvattu hoitoon vuoden päästä 
aloittamaan.”  
   Sinnikäs Anni soitti yksityiset perhepäivähoitajat läpi vielä Kangasalan 
puolella. Nyt tärppäsi — Aatokselle löytyi ihana perhepäivähoitopaikka  
Vatialasta. Sijainti on erinomainen Kangasalle suuntaavan työmatkan  
varrella eikä kuntarajasta tarvinnut kantaa murhetta.              sk 

Seuraa myös https://www.facebook.com/VehmainenSeura 

Viimeksi vuosina 2018 ja 2019 Vehmaisista 
on matkattu Keski-Viroon Türin kukka-
markkinoille. Molemmilla matkoilla väkeä 
oli Vatialasta ja Vehmaisista ja vähän muualtakin. Bussi lähti torstai-aamuna 
Keskustorilta ja jatkoi viimeksi kahdeksan pysähdyksen taktiikalla matkalai-
sia noukkien Kangasalle ja sieltä edelleen Helsinkiin. Laivalla yövyttiin ja 
matkaa jatkettiin aamusella Türiin. Takaisin tultiin perjantainailtana.  
Tämän hetken hinta-arvio bussi- ja laivamatkoineen sekä pääsy-
lippuneen on kotisivun uutispalstalla. Matkapäivät ovat to-pe 19.-
20.5.2022 Jos olet kiinnostunut, laita tietosi sähköpostilla osoitteeseen  
info@vehmainen.fi. Lisätietoja voitte kysyä Sirpa Kuuselalta, 040 739 0957.  
Kukkamatkaa koskeva viesti, laita ennen 15.4.2022.                                                             
https://www.visitestonia.com/fi/turin-kukkamarkkinat                          sk 

 
Türin kukkamarkkinat 
 

vehmainen.fi 

Kesä-

teatteriin 
Vuonna 2019 katsottiin 
Olavi Virtaa. Olisiko 
jälleen Sappeen ja Eino Grönin vuoro. Tästä lisää touko-kesäkuun nume-
rossa. Laittakaa ehdotuksia tai peukkuja. Perinteisesti Vehmaisista on läh-
detty bussilla ja katsottu viimeinen show elokuussa. Eiköhän taas saada 
luottokuski Mika remmiin? Katso sähköposti ja puhelintiedot yläpuolelta 
kukkamarkkinamatkan lopussa. Matkan hinta selviää kevään kuluessa.    sk 

 Päiväkotipaikkoja lisää  Vehmaisiin —

yksityinen vai julkinen_____________________ 
 
Vehmaisissa on lapsiperheitä, Vehmaisten kylään tulee lapsiper-
heitä. Kuinka ollakaan lapsiperheisiin syntyy usein lisää lapsia — 
pitäisikö varmistaa päivähoitovarmuutta? Jos tuoreet Vehmais-
ten mukulat eivät riitä, kyllä kangasalalaiset työmatkalaiset käyt-
tävät tässä päivähoitopalveluita mielellään ja kauppareissun siinä  
samalla. 
Kangasalantie 120 kaava on juuri vahvistettu. Voisiko vielä miettiä, että 
kerrostalon koko 1. kerros olisikin palvelualuetta. Kaupan lisäksi ykkösker-
roksessa voisi olla päiväkoti? Kaukaniemen päiväkoti tietenkin.  
   Entä pysäköinti ja piha-alueen laajennus? Se onnistuu rakentamalla koko 
talon alle kunnon kellari ja siirtämällä asukkaiden pysäköinti kokonaan sin-
ne. Näin palvelualueen pysäköintitarpeita voidaan ratkaista paremmin. 
   Toinenkin peruste on: Vehmaisissa ei ole väestönsuojia. Katso lisää asias-
ta sivulla 5. Asiaan liittyy myös hulevesien hallinnan järjestäminen.         sk 

http://www.tampereenkotitori.fi/
https://www.facebook.com/VehmainenSeura
https://www.visitestonia.com/fi/turin-kukkamarkkinat
http://www.vehmainen.fi
http://www.hippa.fi/
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____________________ VELKO  

     Vehmaisten Lennokkikerho  
Vehmaisten Lennokkikerho on toiminut vuo-
desta 1979 seurakuntatalon kellarissa Kauppi-
laisenkadulla. Kerhossa rakennetaan ja lennä-
tetään lennokkeja. Mukana on tällä hetkellä 
parikymmentä jäsentä. Monet vanhat jäsenet 
piipahtavat juttusilla edelleen.  

      Vehmaisten Lennokkikerhon perustaja Timo Pajunen on mukana 
edelleen sieluna ja puuhamiehenä. Hän on harrastanut itse lennokkien 
rakentamista ja lennättämistä 60 vuotta aloittaen vuonna 1962 Ahjolan 
lennokkikerhossa. 
   Toinen pitkäaikainen ja palkittu aktiivi, Jarkko Lindberg (81 v) on edel-
leen mukana. Hänen lennokkiuransa alkoi Saukkolan Lennokkikerhossa 13-
vuotiaana eli harrastusta on kestänyt liki 70 vuotta. 
  Julius (13 v) on jo konkari. Hän on rakentanut ja lennättänyt lennokkeja  
jo kuusi vuotta yhdessä isän kanssa.  Urho (11 v) aloitti vuosi sitten Antti
-isä avustajanaan. Neljä vuotta sitten Väinö (11 v) löysi harrastuksen isän-
sä Pekan kanssa. Vehmaisiin tullaan Ruutanasta asti. Illan mittaan muuta-
kin porukkaa pöllähti paikalle pitkät, hienot boksit kainalossaan. 
  Viimeksi lennokkeja lennätettiin Kaukajärven jäällä pari viikkoa sitten.  
Julius, Väinö ja Urho nappasivat sijat 1-3 13 hengen Toka-kotikenttä-
kisassa. Siellä mentiin lumessa ja pideltiin 50 metrin pituista siimaa ja len-
nokit lensivät tietenkin hyvin. Kotikenttäkisoja oli mm. Lapualla, Hauhuus-
sa ja Iittalassa. Lennokit maalataan keltaisella ja mustalla värillä, jotta ne 
erottuvat lumesta. Pojat tekevät Toka-sarjan lennokkeja. Rungon rakenta-
minen ja kevyiden styrox-siipien liimaaminen on tarkkaa työtä, jotta lii-
dokin kesto ja aerodynaamiset ominaisuudet ovat mahdollisimman hyvät.  
   Edesmenneet Airi ja Olavi "Luce" Lumes perustivat Suomessa len-
nokkikerhotoiminnan Toka-kisat. Tasavallan presidentiltä lentokapteenin 
arvonimen saaneen Olavi Lumeksen historiasta monipuolisena ilmailuvai-
kuttajana ja ilmailumuseon rakentajana löytyy kiinnostavia artikkeleita.  
   Toka-perusliidokkeja tilataan helsinkiläisestä lennokkiliikkeestä, perus-
sarjan ikäsuositus on 9-16 vuotta. Porukalla ostetaan liima, talttoja, ja sii-
maa kerhon käyttöön. 
   Kilpailujen säännöt ovat tarkat. Kilpailut järjestetään omina kotikenttäkil-
pailuina. Kesällä Jämillä järjestetään valtakunnalliset kisat. Suomessa on 
noin 50-60 kilpailijaa, joista Toka-sarjassa noin 15. Aikuisten sarja on vaati-
vampi.  
   Uudet, innokkaat jäsenet ovat tervetulleita. Äidit ja tytöt kutsutaan mu-
kaan myös. Rakentaminen ja lennättäminen on kivaa puuhaa ja liikuntaa 
yhdessä. Timo totesi, että ikähaitari on 10-90 vuotta, joten aika laajalla 
skaalalla voi osallistua ja ainoana edellytyksenä on aito innostus ja sitoutu-
minen. Lapset tulevat aikuisen kanssa. 
   Timon Sirpa-vaimo on saanut nimekseen Lennokki-mummo.  
Timolla ja Sirpalla on ihania muistoja myös kansainvälisistä kisoista erityi-
sesti Norjassa. Kerhohuoneella oli lupsakka tunnelma ja paljon erilaista 
tarvekalua ja tavaraa rakentamista varten. Kerho kokoontuu perjantaisin 
klo 17.30 alkaen. Timolle voi soittaa (040 543 3394) tai käydä tapaamassa 
paikan päällä.                                                                                 sk 

Vasemmalta Väinö, Julius ja Urho sekä kookas Toka-lennokki. Kerhon veteraanit — Jarkko tarkkana rungon työstöpuuhassa  
ja Timo seuraa muikeana vierestä. 

 

Vaikka nykyhetkellä sähkö tuleekin töpselistä ongelmitta ja vesi 
virtaa hienosti hanasta viemäriin, voisiko olla hyvä hieman miet-
tiä, mitä tapahtuu, jos näin ei yhtäkkiä olisikaan? 
   Varsinkin silloin, kun ollaan oltu pitkä aika ilman vikoja, saattaa turvallisuu-
den tunne hiipiä puseroon ”eikä täällä mitään hätää ole”. Pitkittynyt sähkö-
katko aiheuttaa vedentulon loppumisen sekä rahaliikenteen katkeamisen, ja 
jo pari päivää tällaisessa tilanteessa ovat vaikeita, jos mitään valmisteluja ei 
ole tehty. Ihan perusasiat kuten vesi, ruoka, lämpö ja jätehuolto (esim. vessa 
tukkeutuu yhden huuhtelun jälkeen) ovat nopeasti sekaisin. 
   Mitä siis tulisi tehdä jos Vehmaisissa sattuisi esimerkiksi vedenjakelun 
pidempi häiriö, ja esimerkiksi vettä pitäisi noutaa tankkiautolta? Asia on toki 
aina tapauskohtainen ja tietoa on luvassa vikailmoitusnumerossa 
(nauhoitetut häiriötiedotteet ympäri vuorokauden) 0800 90 172.  
Myös karttalinkki vesihäiriöihin on saatavilla:  
http://www.tampereenvesi.fi/hairiokartta. 
   Parhaat julkiset ohjeet väestönsuojeluun ja häiriötilanteisiin varautumiseen 
tällä hetkellä ovat 72tuntia-konseptin materiaali ja koulutukset. Alueen krii-
sinkestävyyttä ja varautumista voi kehittää parhaiten huolehtimalla siitä, että 
asukkaat ylläpitäisivät kotivaraa. Kotivara tuottaa henkilökohtaiset varave-
sivarannot, vararuuat — jos vaikka kauppaan ei pääse, lääkkeet ja muut 
välttämättömyystarvikkeet asukkaille jotta he selviävät kotonaan 72 tuntia. 
Kun koko yhteisö on varautunut, saa apua myös naapureilta. Kotivara on 
sellaista, mitä tarvitaan muutenkin päivittäin ja sitä tulee käyttää koko ajan 
aktiivisesti ikään kuin puskurivarastona pilaantumisen ja haaskuun välttä-
miseksi. Jätesäkkirullakin on hyvä varata jätehuollon häiriöiden varalta. 
   Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa viranomaiset tietysti tiedottavat laajasti 
kaikissa medioissa (sikäli kun ne toimivat) ja antavat toimintaohjeita ihmisille. 
   Pieni määrä käteistä on hyvä olla kotona turvassa - varsinkin nykyään kun 
koronan jäljiltä käteistä on syrjitty. Kotiin kannattaa hankkia halpa patterira-
dio (hinta on vain muutama kymppi) ja patterit sekä säätää se Ylen taajuu-
delle jo valmiiksi. 
   Nopean kotoa poistumisen varalle voisi olla hyvä kasata ns. pikareppu, 
jossa on välttämättömimmät dokumentit, lääkkeet, silmälasit, puhelin+laturi 
jne mitä voisi kuvitella tarvitsevansa. Tämä toimii ainakin tulipalon varalle, ja 
miksei muuallakin. 
   Kotiin varautumista suosittelemme lukemaan myös Suomen Pelastusalan 
keskusjärjestö SPEKin sivuilta. Lisäksi kotivaraan saa vinkkejä Marttaliitosta 
https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/kotivara/ 
 

Pekka Raittila 
 Tampereen Vehmainen Seura ry:n aktiivijäsen, yrittäjä 

 
Tämä hieman muokattu artikkeli on julkaistu Vehmaisten Sanomissa 1/2020. 

Ei vara  

venettä kaada________________ 

http://trevesi.tampere.fi/hairiokartta/
https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/kotivara/
http://www.72tuntia.fi/
http://www.spek.fi/
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Asukasaktiivisuus kannattaa_________ 
Ilolla totean kaupungin ottaneen huomioon antamamme palautteen hule-
vesien hallinnasta. Kiersin  aikanaan Kaukajärven ja Pitkäjärven  pari ker-
taa hulevesiä kartoittaessani. Sittemmin  hyvässä yhteistyössä tutkim-
me  useiden Tampereen virkahenkilöiden kanssa onkipaikkatarpeita ja 
rakentamisen myötä tukkoon menneitä kutualueita.   Samalla tutustuimme 
myös alueen hulevesiin.  Kaksi valtuutettua (kts yllä) teki syksyllä aloitteen 
hulevesien paremmasta hoitamisesta. Aloitteeseen vastattiin seuraavasti. 
   Hulevesijärjestelmiä kehitetään niin, että Kaukajärven kuormitus vähe-
nee.  Kaupunki tulee tekemään parannuksia Levonmäen rujon hulevesi-
uoman vesien hallintaan.  Samoin Hankkion asfalttialueiden voimakkaita 
sadevesiryöppyjä hillitään purouomassa.  Puro laskee järveen Kangasalan-
tien  pohjoispuolella alittaen tien Glastonin kohdalla.   
   Hulevesikartoitus ja kutualueet ovat myös toimenpidelistalla. Huomatta-
vaa on myös yhteistyö Kangasalan kaupungin kanssa. Se on erityisen tär-
keää Pitkäjärven osalta. Järvi on pohjasta pahoin liettynyt ja siitä on suora 
yhteys Kaukajärveen. Alueen tuleva  rakentaminen edellyttää olemassa 
olevien hulevesien hallinnan (esimerkiksi Liutun kannaksen putki järvien 
välissä) lisäksi merkittävää panostusta. Myös ainoa selkeästi ympäri vuo-
den virtaava puro laskee Liuttuun Roopennotkosta. Sen kohdalla 
on selkeä rehevöitynyt ranta-alue.     
   Molempien kaupunkien osalta meidän tulee edelleen viedä asiaa eteen-
päin.  Järven tila on nyt hyvä. Nyt estetään ennakolta peruuttamattomia 
vahinkoja. Järven syvyyden ja lähes olemattoman veden vaihtuvuuden 
vuoksi myös hulevesien ennakointi on välttämätöntä. 

Jussi Hietala 

Hulevesijärjestelmän korjaus Kaukaniemen itäpuolella on alkanut___ 

 
Kaukaniemen uudella asuinalueella, erityi-
sesti keväisin ja rankkasateilla havaittiin 
matonpesupaikalle menevässä rinteessä ja 
Sonnivuorelle vievälle reitille rakennetun 
vesirummun alapuolella hulevesiä ja niiden 
kovertamaa eroosiota. Asiasta ilmoitettiin 
Tampereen puistot ja viheralueet  
-yksikköön.  
   Paikkaa korjattiin kesällä 2020, mutta ongelma 
vain paheni.  

 
Uusi korjaus on nyt käynnistynyt 
   Täydennysrakentamisessa on paljon haasteita.  
   Vehmaislaisilla, kaikilla Kaukajärven ympäristössä 
asuvilla ja kauemapanakin olevilla on huoli järven 
tilasta ja hitaasta, salakavalasta rehevöitymisestä. 
   Viime lokakuussa Anne-Mari Jussila (kok) ja 
Kirsi Kaivonen (sdp) kiinnittivät valtuustoaloit-
teessaan  hulevesiongelmaan huomiota.  
   Hienoa on, että asia on nyt kuultu ja toimenpitei-
tä on käynnissä.                                      sk 

___________________Voisiko Tampereen kaupunki tehdä yhteistyötä päiväkoti-,  

hulevesi– ja väestönsuojarakentamisessa?  — kaava 8724 Kangasalantie 120 

? 

Tampereen Vehmainen Seura ry esitti, että ns. K-marketin kaavassa toteu-
tettaisiin kaupungin ja tontinomistajan yhteistyö hulevesien hallinnassa. 
Tämä tulee tarpeelliseksi, jos kellarikerros rakennetaan asukkaiden auto-
paikoiksi ja osittain myös kylän väestönsuojaksi. 
  Vehmaisissa ei ole väestönsuojia muualla kuin teollisuusalueella. Strategi-
set teollisuusalueet Hankkiossa ja Leinolassa sijaitsevat radan molemmin 
puolin eivätkä sovellu siviiliväestön suojeluun.  
   Uudehkoon koulu– ja päiväkotikiinteistöön rakennetut väestönsuojat 
ovat riittämättömät kiinteistön käyttäjien omiinkin tarpeisiin.  
  Seura on esittänyt, että K-marketin kaava laaditaan uusiksi. Samalla rat-
kaistaan useita yhdyskuntalautakunnan 15.2.2022 vahvistamassa kaavassa 
koettuja puutteita.  

Pienkeräys  
tulossa________ 
kultakylkinen 
järvitaimen  
kasvaa  
Kaukajärvessä Kuva Olli Toivonen 

Vehmaisten osakaskunta on istuttanut järvitaimenta vuosina 2020 ja 2021. 
Edelliset järvitaimenistutukset oli tehty vuonna 1994.   
 
Järvitaimen menestyy hyvin Kaukajärvessä 
Järjestämme jälleen pienkeräyksen elo-lokakuulla. Kolmikesäisten istutuspaino 
on ollut noin puoli kiloa. Pilkkijät ovat saaneet alamittaisia taimenia ja laitta-
neet takaisin kasvamaan.  Joku luuli niitä kirjolohiksi. Istutetun taimenen ala-
mitta on 50 cm ja kalan tunnistaa poisleikatusta rasvaevästä. 
   Laittakaa pienkeräys muistiin ja rahaa sivuun. Lupamaksujen ja pienkeräyk-
sen avulla varmistamme, että saamme jälleen rahat kasaan noin viidensadan 
järvitaimenen istuttamiseen. Pienkeräykseen hankitaan poliisin lupa. Käteis-
maksuja ei hyväksytä. Keräys on voimassa kolme kuukautta.    
   Järvitaimenen kasvu on nopeaa, onhan niillä luomua gurmee-ruokaa yllin 
kyllin. Sana kiirii jo yli kaksikiloisesta yksilöstä. Koska järvessä on hyvin ruo-
kaa, kalat pulskistuvat nopeasti. Eräs liuttulainen pilkkijä kertoi juuri, että 

yksilöiden välillä voi olla suuriakin 
koko eroja. 
 
 
Ilmoitamme pienkeräyksestä 
FB-sivuilla ja kotisivuilla ja seu-
raavissa Vehmaisten Sanomissa 
toukokuussa  ja elokuussa.  
Lisätietoja saa Sirpa Kuuselalta,  
040 739 0957. 

   Vehmaislaiset keskustelivat jo syksyllä 2019 mahdollisuu-
desta rakentaa koko kellari ja varmistaa maantasalle enem-
män palvelualueen pysäköintipaikkoja.  
   Lisäksi toinen kasvavan kylän ongelma on ratkaistavissa 
kaavoittamalla palvelualueelle myös päiväkotitilaa. 
   Tuolloin todettiin, että hinnan lisäksi perusongelmana on 
tontin hulevesien hallinta, jos kellaritilaa tulee paljon. Seuran edustajat 
ehdottivat rakentajan ja kaupungin yhteistyötä, mutta kategorinen vastaus 
on, että tontinomistaja hoitaa tonttinsa hulevedet.  
   Tässä yhteydessä on hyvä ratkaista alueen hulevesiasiat ja suunnitella 
myös Kaukaniemen länsipuolen runsaiden suodattamattomien hulevesien 
hallinta.    

Sirpa Kuusela, puolesta 
Tampereen Vehmainen Seura ry pj., Vehmaisten osakaskunta, hoitokunta pj. 

Väestönsuojan 
kansainväinen 
merkki 

Yksitoista Lupa liikkua ja harrastaa -kerholaista pääsi 
pilkille Näsijärvelle. Opastajina olivat Jussi Hietala ja 
Risto Pohja Vehmaisten osakaskunnasta. 

Lapset pilkillä, osakaskunta lainasi vapoja 

 

 

 
Linkki Kalapassin verkkokaupan Vehmaisten osakaskunnan lupiin: 

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

Tervetuloa lupaostoksille  
Kalapassin verkkokauppaan________________ 

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


http://www.valokuitunen.fi/
http://www.hormissa.fi/
https://www.etra.fi/
https://www.facebook.com/teboilvehmainen/
https://et-autotech.fi/
https://www.facebook.com/teboilvehmainen/
http://www.poikainparhaat.fi/
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https://www.suoramanapteekki.fi/fi/
http://www.elatenemman.fi/
http://www.tampereenkotitori.fi/
http://www.glaston.com/
http://www.messupuu.com/
http://www.mattomaisteri.fi/
http://www.panchovilla.fi/kangasala
http://www.panchovilla.fi/tampere-kaukajarvi


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

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

