
 

 

Vehmaisten 
 Sanomat 1 2021 

Vehmaisten Sanomat on Vehmaisten Urheilijat ry:n ja Tampereen Vehmainen Seura ry:n (nyk. kaupunginosayhdistys, ent. omakotiyhdistys) neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedote, jonka koko on  
A4 2-4-6-8 sivua. Toimitus: Sirpa Kuusela (Vehmainen Seura) ja Heli Mattila (VehU). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Fidaros Oy, Sirpa Kuusela on julkaisun ilmoitusmyynnistä, taitosta ja painatuksesta 
vastaava kustantaja. Vastuu mainoksista rajoittuu mainoksen arvoon. Poikkeuksellinen painos 3000, jakelu Vehmainen-Leinola. Paino: Hämeen Kirjapaino Oy. Jakelu Ykkösjakelut. Ilmoittajat, lämmin 
kiitos ilmoituksestanne. Te annatte mahdollisuuden tärkeään tiedottamiseen. 5. vuosikerta. Vanhoja lehtiä voi selata www.vehmainen.fi uutispalstalla. Seuraa vehu.fi ja vehmainen.fi  

KOHTA VEHMAISTEN  
URHEILUKENTTÄ  

JÄLLEEN VIHERIÖI 
    
Olen ollut mukana Vehmaisten Urheilijat ry:ssä 
nyt lähes seitsämän vuoden ajan. Löysin tämän 
hienon seuran, jota voisi nimittää “arjen san-
kariksi” juuri kun olimme muuttamassa Tam-
pereelle. Vaikutuksen minuun teki Veli Niemi-
sen ja Antti Virtasen pitkäaikainen työ ja 
toiminnassa vallinnut pyyteetön ilmapiiri. Seuralla 
on ollut halu tarjota paikallisille lapsille ja nuorille 
viikosta toiseen jatkuvaa edullista ja iloista urheilutoimintaa. Taustalla on 
ajatus saada perheitä mukaan liikunnalliseen ja terveeseen elämän tapaan. 
Tätä perintöä haluan omalta osaltani olla jatkamassa myös uudessa tehtäväs-
säni yu-jaoston puheenjohtajana.  
    Ryhmäjaot ovat kehittyneet sen mukaan kuin harrastajamäärät ovat 
kasvaneet ja olemme kouluttaneet uusia nuoria ohjaajia ja valmentajia. Meillä 
on tarjota lapsille ja nuorille niin harrastetoimintaa kuin kansalliselle ja kan-
sainväliselle tasolle tähtävää kilparyhmä- ja valmennustoimintaa. Seuras-
samme harjoittelee useita ikäluokkansa Suomen kärkeen sijoittuvia lahjak-
kaita nuoria urheilijoita. Laadukkaalla valmennuksella pyrimme takaamaan 
myös heille mahdollisuuden jatkaa urheilijan polkuansa eteenpäin aina sinne 
saakka kuin siivet kantavat. Toivomme myös, että saisimme jatkossa vastat-
tua paremmin alueen eri ikäisten ihmisten kuntoliikunnan tarpeeseen.  
   Olemme iloisia jokaisesta teistä vanhemmasta, jotka jaksatte kannustaa 
lapsianne liikunnan pariin. Korona-rajoitukset ovat ohjanneet meitä en-
emmän harjoituksissa ulkoharjoitteluun. Kokonaissaldo näyttäisi olevan 
peruskuntokauden jälkeen plussan puolella. Kärsivällisyyttä tosin tarvitaan, 

kun odotellaan lasten ja nuorten kilpailu-
ja lähes olemattoman hallikauden jä-
lkeen. Joskus leikkimielinen viestikisa 
treenien lopuksi on tähän oiva lääke ja 
saa pitkäksi aikaa hyvän mielen.  
   Mikäli kiinnostuksesi heräsi, olet ter-
vetullut mukaan toimintaan. Voit tulla 
harrastamaan tai rakentamaan puitteita 
harrastamiselle. Yhteystietomme löytyy 
seuramme sivuilta www.vehu.fi.  
   Kesän koittaessa toivomme jälleen 
näkevämme Vehmaisten urheilukentän 
viheriöivän, paitsi nurmen osalta, myös 
iloisesti kirmaavista pienistä ja isommista 
vihreäpaitaisista. Hyvää kesän odotusta 
kaikille ja liikunnan iloa!  

Marika Puolimatka 
VehU yu-jaoston pj. 

Nyt suu tötterölle 
Vehmaisten Urheilijoiden nuorten kesätyö opettaa  

yrittäjyyttä ja työntekoa. Toivotaan komeita helteitä ja 
pitkiä jonona K-market Vehmaisten jätskikioskille. 

LÄTKÄÄ JA VÄHÄN MUUTAKIN 
 
  Muutimme vuonna 1953 Kiveliönkadun perukoille. Pelasin jääkiekkoa Veh-
maisten Urheilijoiden joukkueessa d-junnuista lähtien. Muitakin lajeja oli mu-
kana. Kesäisin hypättiin korkeutta ja seivästä, talvella hiihdettiin. 
   VehU nousi jääkiekon suomensarjaan 1965. Valmentajana oli Raimo Ny-
berg, jonka ansiosta kolme kautta riitti nostamaan seuran mestaruussarjaan. 
Iso merkitys tosin oli sillä, että saimme Neuvostoliitosta Nikolai Karpovin 
pelaajavalmentajaksi. Monessa seurassa pelasi jo ainakin puoliammattilaisia. 
Me vehulaiset pelaajat olimme innokkaita lajin harrastajia. Pärjättiin silti, sa-
noisinko kohtalaisesti. 
   Valmistuin opettajaksi Raumalta. Muutettuamme Keravalle pääsin taas pa-
rinkymmenen vuoden tauon jälkeen lätkän pariin. Kaksi kertaa viikossa iltaisin 
”lepakkovuoroilla” mukavassa seurassa. Mieluisia muistoja ovat olleet peli-
matkat ulkomaille, ihan Kanadaa myöten. Kolme vuosikymmentä pappalätkää 
takana. Korona katkaisi viime vuonna monet harrastukset kerralla. Mutta 
vielä koittaa aika, jolloin pääsemme jatkamaan pelaamista. Ja toivottavasti 

vielä vuosia. Maailman vanhin jääkiekkoa harrastanut 
Mark Sertich pelasi vielä 96 vuotiaana. Siinä tavoitetta. 
  Kesiä olen perheen kanssa viettänyt Kangasalla. Sieltä 
on ollut mukava pistäytyä Vehmaisissa katselemassa 
vanhoja paikkoja ja tapaamassa tuttuja. 
   VehU:n toimintaa voi seurata nykyään netin kautta 
mukavasti etänäkin. Seuran lajivalikoima on laajentunut. 
Tuloksia on tullut kiitos lahjakkaiden urheilijoiden ja 
taitavan valmennuksen. Mahtavaa. Hattua täytyy nostaa 
niille henkilöille, jotka vuodesta toiseen ovat jaksaneet 
viedä seuran toimintaa eteenpäin. 
   Raimo Nyberg teki aikanaan koosteen ”VehUn hullut 
vuodet” eri lehtien artikkeleista. Hänen suostumuksel-
laan siirsin sisältöä nettiin. Se löytyy osoitteesta  
https://issuu.com/jugeli/docs/vehusuomis 

Jukka Hytönen 
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Seuraava Vehmaisten Sanomat ilmestyy Koillisviesti 2021  
–tiedotteen sisällä ja jaetaan 26.5.2021. Asiaa liikunnasta,   

urheilusta, Kaukajärvestä ja kuntavaaleista. 

Muista siis äänestää VehUa, kun 
äänestyskutsu tulee sähköpostiisi! 

Nyt suut tötterölle 
  Uutta Vehmaisissa! Vapunpäivänä aukeaa Jätskipiste K-Marketin aulassa. 
VehUn reippaat nuoret myyvät Valion herkullisia jäätelöitä tötteröinä ja annok-
sina kastikkeiden ja strösselien kera. Tarjolla on sekä uutuustuotteita että van-
hoja tuttuja makuja. Toukokuussa Jätskipiste on avoinna mahdollisuuksien mu-
kaan iltaisin ja viikonloppuisin, kesällä palvellaan joka päivä klo 11-20.  
   Ei muuta kuin tervetuloa nautiskelemaan ihanista jäätelöistä - samalla tuet 
nuorten työllistymistä ja paikallisen urheiluseuran toimintaa.  
 

Jätskinmakuista kesää toivottelee Vehmaisten Urheilijat 


