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mää. Mielestäni näin on Tampereella tehty. Tampereen talousarvio tuo 
hieman ennustettavuutta. 
   Vuoden 2021 talousarvio on erittäin realistinen tulojen ja menojen 
osalta. Kokonaisuudessa on vahva kehittämisen näkökulma. Meidän on 
tuettava elinkeinoelämää jatkamalla kaupunkikehittämisen tarpeellisia 
investointeja, jotka samalla auttavat yritystoimintaa ja työllisyyttä. 
   Lisäksi vastuullista ja kestävää talousarviota on osaltaan auttanut val-
tuustoryhmien yhteinen talouden tasapainottamisohjelma vuosilta 2018–
2020. Olemme sillä rakentaneet hyvät lähtökohdat. 
   Sanna Marinin hallitus on korvannut menetyksiä erittäin hyvin kun-
nille. Ensi vuonna tämä tuki näyttää puolittuvan. Talouden tasapainotta-
misohjelma, valtion tukipolitiikka, kaupunkikonsernin henkilöstön vahva 
osallistuminen ja verotulojen oletettua pienempi putoaminen ovat anta-
neet tasapainoisen lähtötilanteen ensi vuodelle.  
   Tehdään nyt, mikä on välttämätöntä ihmisten palvelujen, työllisyyden 
ja kaupungin positiivisen kehittämisen kannalta.  

Tampereen pormestari Lauri Lyly 

KAKSI VUOTTA SEURATYÖTÄ  
MINISTERIÖN TUELLA 
   Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Vehmaisten Urheilijoiden kaksivuo-
tiselle hankkeelle seuratoiminnan kehittämistukea, jonka avulla mahdollis-
tettiin palkkaamiseni osa-aikaiseksi seuratyöntekijäksi. Seura on käyttänyt 
myös omaa rahaa hankkeen toteuttamiseen. Tuettu jakso alkaa nyt olla 
lopuillaan. 
   Aika on kulunut nopeasti ja työ on ollut minulle mieleistä, erityisesti siksi 
että sydän on sykkinyt VehUlle jo omista urheiluvuosista 1970-luvulta saak-
ka. Hallinnon ja talouden uudistaminen ja kehittäminen, seuran hallituksen 
ja jaostojen tuella, on ollut työni painopisteenä. Urheiluseuroillekin on vii-
me vuosina tullut paljon erilaisia velvollisuuksia, esimerkiksi tulorekisteri, 
tietosuoja, työnantajavelvoitteet, toimintamaksut, ilmoitukset ja raportit, 
sähköiset rekisterit ja järjestelmät, puhumattakaan tiedottamisen some-
maailmasta. Vaatimukset ovat kasvaneet myös harrastajilla, ja siihen huu-
toon on pystyttävä vastaamaan.  Seuratyö on muuttunut perinteisestä tal-
kootoiminnasta ammattimaiseen suuntaan, vaikka vapaaehtoiset on edelleen 
merkittävä voimavara toiminnassa, niin meilläkin.  
   Hallinnon ja talouden organisointi- ja selkeyttämistyön jälkeen tälle vuo-
delle oli suunnitelmia myös varsinaisen liikuntatoiminnan kehittämiseksi, 
mutta valitettavasti pandemia siirsi suunniteltujen toimien järjestämistä 

osittain tulevaisuuteen. Onneksi jaostot ovat pys-
tyneet omaa toimintaansa toteuttamaan, turvatoi-
met huomioiden, lähes normaalisti. 
   Pestini jatkuu tulevan vuoden alusta seuran 
omalla panostuksella. Ministeriön tuen myöntämi-
sen edellytyksenä ja VehUn tavoitteena oli tietysti 
tehtävän vakiinnuttaminen, ja siinä on onnistuttu. 
Olen saanut työlleni tukea erityisesti Antti Virta-
selta, Kalevi Björkbackalta ja Veli Niemisel-
tä - heitä kiitän lämpimästi hyvästä yhteistyöstä, 
joka onnekseni jatkuu! Kiitos kaikille muillekin 
vehulaisille, kanssanne on mukava toimia.  

Muistakaa äänestää meitä 30.11. mennessä!             Heli Mattila 

Pormestarin tsemppaus: VAIKEA AIKA KOETTELEE MEITÄ KAIKKIA 
Elämme poikkeuksellisen epänormaalissa 
tilanteessa myös ensi vuonna. Olemme 
kuitenkin ottamassa torjuntavoiton. Se 
vaatii, että jaksamme vieläkin noudattaa 
torjunta- ja tukahduttamisohjeita sekä  
-suosituksia. 
   Toimintaympäristömme on erityisen 
huonosti ennustettava, etenkin talouden 
näkymämme ovat sumeita. Tulevan vuo-
den 2021 arviot ovat hyvin varovaisia, ja 
niissä nojataan VM:n talousennusteisiin. 
   Julkisen sektorin rooli on pyrkiä vakaut-
tamaan ja selkeyttämään tätä talousnäky-

Pormestari siivoustalkoissa Aukionpuistossa  
toukokuussa 2019. Kuva: Marita Nordfors. 

Kaupunginosayhdistys 
Tampereen Vehmainen Seura ry 
MERKILLINEN VUOSI TAKANA 
Kaupunginosayhdistys on toiminut matalalla profiililla tilannetta seuraten. 
Tapahtumia on minimoitu ja järjestetty pääosin ulkotiloissa.  
   Olimme mukana Vehmaisten osakaskunnan Kaukajärven hyväksi yhdessä 
-tapahtuman järjestelyissä. Kaukajärvi ansaitsee kaiken suojelutyön sekä 
huomion, jonka Vehmaisten osakaskunnan hoitokunta ja aiemmin Pelasta-
kaa Kaukajärvi ry ovat herättäneet. Järvi on tärkeä virkistys- ja lähiliikunta-, 
ja kalastusalue monien kylien ja kaupunginosien asukkaille ympäri vuoden.  
Osakaskunta on hakenut järven kulkureittien aurauslupaa ELY-keskukselta. 
Vuonna 2017 sinne auratuilla reiteillä kuljetettiin jopa pyörätuolilla ja ladut 
saivat olla rauhassa. On jännittävää nähdä, saammeko tänäkään talvena 
jäätä ja lunta.  
  Kaupunginosayhdistys on seurannut tiiviisti K-marketin tontin asemakaa-
vamuutosta, Kangasalantien ja junaradan aiheuttamia meluongelmia sekä 
Kaukajärventien suojateiden ja hidasteiden rakentamista. Meluasioiden 
hoito näyttää etevän hitaasti, vaikka ongelmat on kirjattu jo ohjelmiin. 
  Monet kuntavaaliehdokkaat ovat vakavasti liikkeellä. Seuratkaa ehdokkai-
ta, haastakaa kysymyksin ja ehdotuksin. On paljon arjen asioita, jotka rat-
kaistaan kunnissa ja ruohonjuuritasolla. Lisää asiaa tulossa vuoden alussa. 
  Meillä oli syyskokous 19.11. Hallitus ei esittänyt vielä yhdistyksen toimin-
tasuunnitelmaa. Seuraamme tilanteita, tutkailemme mahdollisuuksia erityi-
sesti ulkoilmatapahtumiin ja suunnittelemme toimintaa kevätkokoukseen. 
  Itsenäisyyspäivän kävely 6.12.2020, klo 18-20 voidaan toteuttaa eri 
kylissä ja kaupunginosissa, kokoontumatta. Tehdään se turvallisesti ja kaik-
kia vastaantulijoita etäältä iloisesti tervehtien — Hyvää Itsenäisyyspäivää. 
Toivotamme Terveyttä, Hyvää Joulua ja Onnen Vuotta 2021. 

Seuran puolesta, puheenjohtaja Sirpa Kuusela 

https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
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HENKILÖKUVASSA  
JARI KUUSI 
Juoksijasta kirkkoherraksi ja 
kirjailijaksi 
 
Kuka olet ja mitä teet nyt? 
Olen 58-vuotias perheellinen mies ja työskente-
len vt. kirkkoherrana Tampereella. Kolmas kir-
joittamani kirja ilmestyi tänä syksynä ja sen tapah-
tumat sijoittuvat edellisen kirjan tapaan Messuky-
län ja Vehmaisten alueelle. Olen syntynyt ja käy-
nyt kouluni Vehmaisissa, äitini asuu edelleen lap-
suudenkodissamme. Nuoruuteni urheilin Veh-
maisten Urheilijoissa, lähinnä keskimatkojen juoksijana. 
Mitä VehU ja Vehmainen sinulle merkitsevät? 
Olen muuttanut paljon, mutta sydän on aina täällä. 1970-luvun urheiluvuo-
det tasoittivat nuoruuttani ja olivat tärkeitä niin henkiselle kuin fyysiselle 
kasvulleni. Liikunnan kipinän lisäksi jäi myös läheisiä ystäviä. Yhtenä seuran 
tukipilarina näyttää edelleen olevan Antti Virtanen, vahva VehU-hahmo läpi 
vuosikymmenten. 
Miten liikunta on mukana elämässäsi? 
Juoksulenkit tekevät minut onnelliseksi ja pitävät minut joka tavalla parem-
massa kunnossa. Kun tekee töitä ihmisten kanssa, niin juostessa saa kelata 
omia ajatuksiaan ja tarvittaessa tyhjentää päätään. Papin työhön otan myös 
vaikutteita urheilusta, ja kirjoittamiseen se avaa monia näkökulmia. 
Millaisena näet Vehmaisten tulevaisuuden? 
Vehmainen on eteenpäin menevä kaupunginosa. Paljon on muuttunut ja 
muuttuu edelleen, mutta toivoisin että edetään vanhaakin kunnioittaen. 
Kaukajärvi on mielestäni alueen helmi ja sellaisena haluaisin sen myös säily-
vän. 
Terveisesi nykyvehulaisille 
Nähkää vaivaa tavoitteidenne eteen, niin seuratyössä kuin urheilussakin. 
Urheilijoille sanoisin vielä, että harjoitelkaa, harjoitelkaa, harjoitelkaa – siitä 
lähtee menestys!  

                     Heli Mattila 

VEHMAINEN JA VEHU  
ETELÄ-SAVOSTA KATSOTTUNA 
 
Siitä taitaa olla lähes 40 vuotta, kun muutin pois Vehmaisista, radan 
takaa Pihlajamajankadulta ja muutama vuotta myöhemmin koko Tampe-
reelta. Tie on vienyt opintojen ja töiden kautta Etelä-Savoon. 
   Tampere on muuttunut niin paljon, etten sitä aina omaksi kaupungik-
seni tunnista. Vehmainen on kuitenkin aina Vehmainen, jonka pysyvyyt-
tä minulle edustaa kolme asiaa: kirkasvetinen Kaukajärvi, Vehmaisten 
kenttä ja Vehmaisten Urheilijat. 
   Olen kolmannen polven vehulainen ja ylpeä siitä. Omat saavutukset 
yleisurheilijana eivät suuriin otsikoihin nousseet. Sitäkin merkitykselli-
sempiä ovat olleet ne yhteisölliset kokemukset, joita VehU:ssa olen 
saanut. Ne ovat viitoittaneet tietäni työelämässä ja erilaisissa luottamus-
tehtävissä. Äärimmäisen kiitollinen olen niistä tärkeistä ystävyyssuhteis-
ta, joita solmittiin Vehmaisten kentällä vuosikymmeniä sitten ja jotka 
jatkuvat edelleen. Entiset urheilijat ovat muuttuneet hitaammiksi ja 
kankeimmiksi mutta muita muutoksia ei juurikaan ole havaittavissa. 
   Ilolla olen pannut merkille VehUn yleisurheilun nousun. Harrastajia 
on paljon ja menestystä tulee. Itse sain olla paikalla, kun Aleksi Jaak-
kola saavutti seuran ensimmäisen mitalin Kalevan Kisoissa viime kesä-
nä. Aleksi on kansainvälisen tason urheilija, joka tulee tuottamaan kai-
kille yleisurheilun ystäville ilonhetkiä tulevaisuudessakin.  Tampereella 
taitaa yleisurheilukartta näyttää siltä, että ensin on Pyrintö mutta sitten 
tuleekin meidän entisten ja nykyis-
ten vehmaislaisten oma seura. Hie-
noa!  
   Tunnusta pitää antaa myös heille, 
jotka työskentelevät sen eteen, että 
Kaukajärvi pysyy edelleen kirkasve-
tisenä itäisen Tampereen helmenä. 
Samoin myös niille tahoille, joiden 
ansiosta Vehmaisten kenttä kaikkine 
toimintoineen on uudistettu. 
  Täältä kauempaa katsottuna asioita 
näkee eri näkökulmista ja siksi toi-
veenani onkin, ettei Vehmainen 
liiaksi muuttuisi. Omilla juurilla, 
perinteillä ja yhteisöön kuulumisella 
on tärkeä merkitys meille jokaiselle.  
 
 

Juha Vallin 
Mäntyharjun ainoa vehulainen 

 

TONTUILLA TUKEA 
NUORISON URHEILU- 
HARRASTUKSEEN 
Kaukajärvellä eläkepäiviään viettävä, 
entinen vehmaislainen, 87-vuotias 
Aila Jussila nimeää Vehmaisten Ur-
heilijat yhdeksi kummilapsekseen ja 
haluaa tukea sen nuorisotoimintaa lahjoittamalla viini- ja kuohuviinipullon 
korkeista askartelemiaan tonttuja myyntiin. Tuotto käytetään lyhentämät-
tömänä VehUn nuorten hyväksi, itse mummeliksi kutsuttu Jussila ei ota 
senttiäkään edes materiaaleihin. Jokainen uniikki tonttu on myös pakattu 
kauniisti läpinäkyvään, koristein suljettuun sellofaanikääreeseen.  Oiva idea 
pikkulahjaksi tai paketin koristeeksi. Tonttuja voi ostaa VehUn toimistolta 
ja Vehmaisten K-Marketilta. Viinipullon korkista tehty pikkutonttu lähtee 
mukaan eurolla ja isompi kuohuviinipullon korkista valmistettu tonttu 
kahdella eurolla. Kiitämme sekä mummelia että tonttujen ostajia saamas-
tamme tuesta!                               Heli Mattila  

Juha Vallin kävi kannustamassa 
Aleksi Jaakkolaa Kalevan Kisoissa.  

SALIBANDYSTA  
KUNNON  
KOHOTUSTA 
Kerran viikossa, joka sunnuntai klo 
18, Vehmaisten koulun liikuntasalissa 
pelataan salibandya. 
   Kyseessä on Vehmaisten Urheilijoi-

den uusi harrasteryhmä, joka käynnistyi tänä syksynä ja on vetänyt hyvin 
porukkaa mukaansa. Ryhmä on avoin kaikille yli 15-vuotiaille innokkaille 
harrastajille. Salibandytaustaa ei tarvitse olla, eikä muutakaan urheilullista 
taustaa, vuorolle tullaan pitämään kuntoa yllä ja nauttimaan yhdessä har-
rastamisesta.  
   Ryhmän vetäjä Joel Kailanto kuvaa vuoroa seuraavasti: ”Täällä pela-
taan salibandya täysillä, mutta ei tosissaan. Rentoa höntsäilyä, välillä men-
nään kyllä lujaa, mutta se tuo hyvää maustetta tähän harrastamiseen. Silti 
kaikki otetaan huomioon ja toisia kunnioitetaan, aivan kuten urheilussa 
yleensäkin.” 
   Ikähaarukka vuorolla on tällä hetkellä 15-50+, nuoret kirittäjät ovat 
saaneet hienosti vanhempienkin harrastajien raajat liikkeelle, vaikka välillä 
täytyykin pitää pidempi hengähdystauko.  
   Vuorolle on vielä muutama harrastuspaikka vapaana, joten tervetuloa 
paikan päälle tutustumaan ja katsomaan millainen meno VehUn säbääjillä 
on. Lisätietoja voi kysellä joelkailanto@gmail.com. 
 

Teksti ja kuva: Joel Kailanto 

Tuemme Vehmaisten Urheilijoita 

mailto:joelkailanto@gmail.com
https://pamisoy.fi/
http://www.thaavisto.fi/
http://www.kaunisnelli.fi/
https://panchovilla.fi/menu
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KAUKAJÄRVENTIEN SUOJATEIDEN  
HIDASTEET VEHMAISTEN KOULUN  
KOHDALLA 
Hidasteet tehtiin kerran ja toisenkin. Korjaus on tehty ja maalauksetkin 
paikallaan. Liikenne on hieman rauhoittunut aivan koulun kohdalla. 
   Hidasteen rakenne noudattaa valtakunnallista ohjetta ja lisäksi Tampe-
reen ”bussiystävällistä” ohjetta. Kaukajärventien tapauksessa ratkaisu 
testataan. Läpiajon suuri määrä, pitkä ja suora tieprofiili nostavat nopeuk-
sia. Vaikuttavuutta seurataan nopeusmittauksin. Jos tulosten perusteella 
lisätoimia tarvitaan, niitä voi myös perustellusti edellyttää.   
   Mitä sitten seuraavaksi? Holvastin, Leinolan ja Linnainmaan suunnitellut 
hidasteet ja muut toimenpiteet ovat kaupungin suunnittelu- ja toteutus-
pöydällä heti vuosien 2021-2022 aikana. Näitä on tulossa yhdyskuntalau-
takunnan hyväksymän suunnitelman mukaan ainakin Holvastinkadulle ja 
Orimuskadulle.  
   Asukaspalautteen merkitys on lisääntynyt entisestään kaupunkiympäris-
tön suunnittelussa aivan parin viime vuoden aikana. Palautteella perustel-
laan viranhaltijoiden ratkaisuja ja ne tuodaan yhä useammin mukana pää-
töksentekopöytiin asti. Kannattaa siis osallistua yhteisen asuinympäristön 
kehittämiseen ja laittaa palautetta kaupungille - niin toiveista, tulevasta 
kuin jo tehdystä. Jatkossa nostan keskusteluun suojateiden valomerkinnät 
ja nopeusnäyttötaulut tarpeellisissa kohteissa. 

 
Terveisin yhdyskuntalautakunnasta, Erik Lydén 

KAUKAJÄRVEN HYVÄKSI YHDESSÄ  
-TAPAHTUMA 5.9.2020 (klikkaa otsikko) 
Tilaisuuksiin Liutun rannassa, Riihiniemessä, Stadionilla ja K-marketilla osallis-
tui kaikkiaan noin 130-150 henkeä. Odotimme väkeä enemmänkin mutta 
ehkäpä vielä oli kiire mökillekin eikä kokoontuminen muutenkaan houkutel-
lut. Yksi pulma oli se, että tapahtuma järjestettiin useammassa pisteessä. Sää 
oli hieno. Liutun tapahtuman järjesti Vatialan Omakotiyhdistys ry. 
   Emeritusprofessori Heikki Toivonen, Tampereen laitesukeltajat ja osa-
kaskunnan venekunta järjestivät järvikasvien tunnistuksen Liutussa ja Riihinie-
messä. Sukeltajat Juha Mannila ja Jaana Sunell nostivat järvenpohjasta 
vesikasvilöydökset veneeseen ja venemiehistö toi kasvit rantaan tunnistetta-
vaksi. Vesirutto on tullut Kaukajärveen 90-luvulla. Kasvi on lisääntynyt ja sitä 
tulee seurata, kertoo Heikki Toivonen.  
  Kalanperkuuta esiteltiin Liutussa ja Stadionilla. Liutussa kalastuksen hoitivat 
Markku Toivonen ja Pentti Häkkinen ja kalat perkkasi Jari Markki-
nen. Ville Turpiainen järjesti kirjolohet Tammerkoskesta Soutustadionin 
Seppo Oksasen perkuunäytökseen. Vaapaasukeltajat esittelivät välineistö-
ään sekä varusteitaan ja toivat harppuunalla kalastetun suutarin rantaan. 
Suutari on särkikala. Mira Leinonen vei kalan kotiin savustettavaksi ja hy-
vää kuulemma tuli. Tuomas Rinne kertoi kiinnostuneille osakaskunnan 
asioista.  
   Kahdeksan kuntavaaliehdokasta piti Kaukajärven Stadionin portailla ensim-
mäiset vaalipuheensa.  
 Tapahtuman järjestäjiä olivat Vehmaisten osakaskunnan hoitokunta,  Kau-
punginosayhdistys Tampereen Vehmainen Seura ry, Vatialan Omakotiyhdis-

tys ry,  Pirkka-Melojat ry, Tampereen Laitesukeltajat,  
Tampereen Urheilusukeltajat,  Kaukajärviseura ry.  Kiitos 
kaikille mukana olleille. Tapahtuma oli osa Kaukajärven 
hyväksi yhdessä –hanketta, jota rahoittaa ympäristöminis-
teriö. 
                                                                 Sirpa Kuusela 

ELY-KESKUS LAUSUI K-MARKETIN  
KAAVAMUUTOSSUUNNITELMASTA 
ELY-keskus on heinäkuussa pyynnöstä antanut lausunnon K-kaupan asema-
kaavasta. ELY-keskus kiinnitti lausunnossaan huomiota kaavaluonnokseen 
puutteelliseen vaikutusten arvioitiin ja erityisesti melun hallintaan. 
   Kaavamuutosluonnoksessa esitetyt määräykset melun raja-arvoista eivät 
vastaa ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ohjearvojen soveltamisesta 
annettua ohjeistusta, eivätkä takaa näin ollen välttämättä terveellisen ja 
viihtyisän asuinympäristön toteutumista. 
   Tämän lisäksi Kangasalantien meluongelma on tunnustettu jo aiemmin ja 
mukana Tampereen kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa. 
Tampereen kaupungin ei tule hyväksyä alueelle asemakaavaa, jolla meluon-
gelmaa pahennetaan entisestään etenkin Kangasalantien pohjoispuolella. 
   Osana uutta asemakaavaa Tampereen kaupungin tulee varmistaa, että  jo 
aikaisemmin syntyneet, melua aiheuttavat virheet korjataan, jotta pitkään 
asukkaita kiusannut ongelma saadaan ratkaistua. Samalla korjataan virheet 
alueen puutteellisissa liikenne- ja hulevesitoteutuksissa. 
   Näillä näkymin kaavan käsittely yhdyskuntalautakunnassa menee ensi 
vuoden puolelle. ELY-keskuksen lausunto, linkkejä kaava-aineistoon ja 
Vehmainen Seura ry:n palautteeseen löytyy vehmainen.fi-kotisivujen uutis-
palstalta.          VarapuheenjohtajaTurkka Tiainen 

 
 
 

Siisti Pitseria Picasso 
toimii K-marketin  
liikekiinteistössä. 

Siellä järjestetään 
myös kylän kokouksia. 

RYÖTINKADUN JA KAUKANIEMENKADUN 

TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN  

TYÖN ALLA 
Vehmaisten voimakkaan täydennysrakentamisen myötä Ryötinkadun ja 

Kaukaniemenkadun turvallisuustilanne pohdituttaa aiheesta erityisesti alu-

een asukkaita. Tiiviisti rakennetun kadun varteen on muuttanut paljon 

lapsiperheitä. Kadun varrella sijaitsee suosittu liikekiinteistö kauppoineen 

sekä Kaukaniemen puisto ja suosittu uimaranta. Olemme edistäneet seu-

raavia helppoja ja halpoja liikenneturvallisuutta parantavia muutoksia ko. 

katuosuudelle virkamiesten ja poliittisen johdon suuntaan erityisesti lasten 

turvallisuuden takaamiseksi: 

- nopeusrajoitusten ja hidasteiden lisääminen tasaisesti katuosuudelle 

- kolmioiden lisääminen liikekiinteistön parkkipaikalle  

Lisäksi tulisi pohtia erityisesti Ryötinkadun osuuden muuttamista pihaka-

duksi. Tämä alentaisi Saunarannan puoleisen katuosuuden nopeusrajoituk-

sen 20 km/h ja parantaisi  jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta 

väistämisvelvollisuuden muutoksen kautta.  

  Tampereen kaupungin liikenne- ja katusuunnittelu on luvannut palata 

konkreettisin toimin asiaan kevään aikana. Olkaa yhteydessä, teen parhaani 
asian edistämiseksi. Toki me alueen asukkaat voimme vaikuttaa itse kaikis-

ta eniten katuosuuden turvallisuuden parantamiseksi 

- kevennetään siis kaasujalkaa!  

Terveisin kaupunginvaltuutettu Anne-Mari Jussila 

https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/kaukajarven-hyvaksi-yhdessa/
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/kaukajarven-hyvaksi-yhdessa/
https://ym.fi/vedenvuoro
https://www.facebook.com/vehmaistenpicasso
https://www.vehmainen.fi/?x118281=213624
https://www.vehmainen.fi/?x118281=213624
https://www.kaukajarviok.fi/kartanon-isannointipalvelut-oy
https://www.facebook.com/NesteKTeiskontie
https://www.tamperelainen.fi/
http://www.etra.fi/


 

 

 
KUNTAVAALIT 2021 
KAMPANJAT ALKAVAT 
Seuraa, kysele ja haasta ehdokkaita.  
He aloittavat kampanjansa reippaasti ajoissa. 
Kaikki varmaan kannustavat Kaukajärven hy-
väksi tehtävässä työssä. Vaalipäivä on 
18.4.2021.  

Kuva: Olli Toivonen 

TAIMENEN PALUU 
KAUKAJÄRVEEN 
Pienkeräys tuotti 3642 e, joka riitti  

suunnitellusti istutuksen toteuttamiseen. 
Vehmaisten osakaskunta istutti  

järvitaimenia 260 kg, 500 kpl. 
Iktyonomi Markku Nieminen hoiti istutusjärjestelyt. Va-

paasukeltajat dokumentoivat tapahtumat pinnan alla.  
Moro teki asiasta hyvän jutun. 

Kiitos kaikille mukana olleille mieleenpainuvasta tapah-

tumasta. Huomatkaa, että verkotuskielto Kaukajärvessä 
on alkanut 1.11. ja jatkuu ainakin 30.4. saakka. 

Seuraa Facebookissa Kalastusta Kaukajärvellä 

Suurkiitos lahjoittajille 
Lahjoittajat:   Teuvo Koskinen   Anne-Mari Jussila 
Pubiaika Oy   Tampereen Vehmainen Seura ry Pienkone Center Oy 
Martti Putkonen  Saara Saaninkoski   Tuulikki Pasma, Rovaniemi 
Miika-Niko Airas  Tapio Kauppi    Panama-levyt 
Risto Pohja   Mika Untamo    Sirpa ja Jussi Kuortti 
Deep Ideas Oy   Lasse Turunen    Sara Vuorela 
Veijo Suuniitty   Ravintola Aryana Oy   Kalevi Björkbacka 
Pekka Raittila   Fantishop Oy    Kaukajärvi Osuuskunta 
Esa Kammonen   Petri Kujala    Mikko Helenius 
Veli Nieminen   Messukylän Omakotiyhdistys ry Sanna Hautamäki 
Pelastakaa Kaukajärvi ry Jussi Hietala    Marita Nordfors 
Palvelutaksi Jukka Myllymäki Fidaros Oy, Sirpa Kuusela  Armi Heikkinen  
 
Lahjoittajat ovat satunnaisessa järjestyksessä. Kaikkia 38 lahjoittajaa ei tavoitettu,  
kun kysyttiin lupaa nimen julkaisemiseen. 

KAUKAJÄRVEN HULEVEDET HALLINTAAN  
Jotta ymmärtäisimme, mitä Kaukajärvessä tapahtuu, olemme kartoittaneet hulevesitilannetta. Hoi-
tokunnan varapuheenjohtaja Jussi Hietala avasi keskustelun Aamulehdessä joulukuussa 2019. 
Emme tyytyneet vastaukseen, että Kaukajärvi voi erinomaisesti. Halusimme katsoa taaksepäin, 
tutkia nykytilaa ja miettiä, mitä on edessä kolmenkymmenen vuoden kuluttua vuonna 2050.  
   Kartoituksessa selvisi, että näkyviä hulevesikuormia tulee esimerkiksi Liutusta, Annalan suunnalta 
ja Vehmaistenkadun kohdalla pohjoisrannalla. Odottamatonta oli havaita, että K-marketin viereen 
rakennetun uuden asuinalueen hulevesijärjestelmän kuormituksen mitoitus oli epäonnistunut.  
   15.4.2020 viimeisen räntäsateen sulaessa havaittiin ja dokumentoitiin, että virta ohjautuu vapaana 
järveen. Sama havaittiin normaalina ukkoskuuropäivänä 21. heinäkuuta. Viimeisin havainto doku-
mentoitiin 22.10.2020 pitkään jatkuneet tihkusateen aikana. Näinä havaintopäivinä ei ollut kyse 
merkittävistä ja harvinaisista tai odottamattomista rankkasateesta. 
  Olemme pyytäneet kaupungin viranomaisilta myös kartat, jotka kertovat vedenalaisista hulevesien 
poistoputkista. Yksi huomiota kiinnittänyt kohde on Kaukaniemen länsipuolella uimalaiturin lähellä. 

Tässä on aikoinaan ilmeisesti ollut oja ennen alueen rakentamista. Kyseisen 
hulevesiputkiston kaivot ovat Kangasalantien alittavan alikäytävän kohdalla. 
Nykyisin sinne kerääntyy katujen, kevyen liikenteen väylien ja K-marketin 
tontin hulevesiä. 
  Kaukaniemessä tehtyjen virheiden korjaamisesta tehdään esimerkki siitä, 
miten kaupunkiympäristön hulevedet otetaan hallintaan. Molemmat kohteet 
itä– ja länsipuolella korjataan asianmukaisesti niin, että rakennetaan suodatus- 
ja imeytysalueet, joiden kautta vesi virtaa Kaukajärveen. Vesi kulkee vääjää-
mättä kohti matalampaa järveä. Tätä ei voi estää, mutta asiallisella suodatuk-
sella maa-ainesten ja humuksen kulkeutuminen järveen voidaan minimoida. 
  Tämä on paras avaus Kaukajärven hyväksi yhdessä -yhteistyön aloittamiseen 
— tarpeet tunnistaen ja konkreettisesti asiaan puuttuen. Vehmaisten osakas-
kunta ja ihmiset valvovat, seuraavat ja raportoivat - myös onnistumiset. 

         
  Sirpa Kuusela 

Päivi Luoma 

22.10.2020 Kaukaniemen itäpuolella, matonpesupaikan rannassa. Maa-ainesta ja 
humusta suoraan järveen korjausyrityksen jälkeen. Kuva videolta: Sirpa Kuusela 

http://www.lyden.fi/
https://mattijarvinen.fi/
https://www.vilharttihanhilahti.com/
http://kaisavatanen.fi/
https://www.facebook.com/Vihrealahiomutsi/
https://www.facebook.com/Kalastusta-Kaukaj%C3%A4rvell%C3%A4-109520030671356
http://www.suoramanapteekki.fi/
https://www.facebook.com/Kalastusta-Kaukaj%C3%A4rvell%C3%A4-109520030671356
https://www.youtube.com/watch?v=FSGkEKbYqPs&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/UllaKampmanTampereenKaupunginvaltuusto
mailto:anneli.kivisto@tampere.fi
https://jussikuortti.fi/about/
https://jounisiren.net/
https://www.facebook.com/yrjo.schafeitel
https://www.esperi.fi/hoivakodit-ikaihmisille/esperi-palvelukeskus-kielo-tampere
https://www.facebook.com/shootersfish
https://ariwigelius.fi/
https://www.facebook.com/aapo.niemi.7
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https://www.aryana.fi/
https://artfromtherealm.vilkas.shop/
https://ique.gg/
https://anne-mari.fi/
https://www.facebook.com/lahjatalofantishop
https://www.messupuu.com/
https://poikainparhaat.fi/


 

 

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

https://et-autotech.fi/
https://www.ginosravintola.fi/
https://apteekkinne.fi/fi/
https://www.facebook.com/kmarketvehmainen

