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Hip—hop– hurraa—nautitaan kesästä!

Urheilu kuljettaa läpi elämän______

Nyt saa tapahtua ja tavata _____________
To 30.6.2022 klo 18-21 Kalastustapahtuma Soutustadionilla,
katso ilmoitus yllä. Kaikki tahtoo kalaan Kaukajärvelle!

_____________TKL:n bussilla kesäteatteriin

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

La 16.7.2022 lähtö klo 12.40 esitys alkaa klo 14.00
Ohjaaja Heikki Paavilainen
Aira Samulinin elämäntarina sisältää uskomatonta naisenergiaa, elämänvoimaa, sinnikkyyttä sekä herkkyyttä. Pääroolissa Helena
Rängman, muita esiintyjiä, mm. Ilkka Koivula, Lauri Mikkola
ja Harri Penttilä.
https://www.suomenkesateatteri.fi/valkeakosken-kesateatteri/

Lähdetään reissuun!

Pienten lasten kanssa sopivan harrastuksen löytäminen saattaa
joskus ottaa aikansa. Meilläkin kierrettiin monta lajia painista
salibandyyn ja tenniksestä parkouriin ennen kuin tiemme löysi
Vehmaisten kentälle. Mukavat ja osaavat ohjaajat ottivat lapset
mukaan innostavalla tavalla ja lapset viihtyivät heti monipuolista
harjoittelua tarjoavan yleisurheilun parissa. Pienten kanssa treeniä tehtiin tietysti leikin varjolla ja lapset saivat myös uusia kavereita, joita oli sitten kiva tavata harjoitusten merkeissä.
Yleisurheilu antaakin erinomaisen pohjan moneen lajiin. Olin itse innostunut crosstrainingista samoihin aikoihin kun lapset aloittelivat VehUssa.
Omalla salillani valmennus puhui kolmijalasta; hyvä crosstraineri on yleisurheilija, voimannostaja ja voimistelija. Kestävyys, voima ja liikkuvuus.
Tuon aikaisia kuvia katsellessa huvittaa nähdä, miten piltit kirmaavat lippahatut päässä hiilimurskapintaista kenttää pitkin. Sittemmin kenttä ehostettiin nykyaikaiseksi treenipaikaksi ja juoksurata pinnoitettiin tartanilla.
Kyllä kelpasi.
Vaikka VehUssa treenataankin iän karttuessa myös tosissaan ja kilpailuja
varten, kuuluu harjoitteluun ja kokonaisuuteen paljon muutakin. Harrastus
on hyvin pitkälle yhdessäoloa, hauskanpitoa ja myös elämyksiä. Mieleen
muistuu mukavat kauden päättäjäiset Kisapirtillä, kun lapset ilakoivat mitalit
kaulassa kilisten, mehu kädessä ja tikkari toisessa. VehUn 90-vuotisjuhlissa
oltiin koko porukka pukeutuneena parhaimpiimme. Pidettiinhän tilaisuus
upeassa ja arvokkaassa miljöössä Tampereen Raatihuoneella.
Kisamatkat ovat oma lukunsa. Iloiset lapset heiluttamassa seuran lippua
pm-kisojen maastoviestin ykköskorokkeella. Lempäälässä toinen lapsista
melkein juoksi lämmittelykierroksella maastojuoksun reitille eksyneen kyyn
päälle. Urjalan kisoista kotiuduttiin makeistukun kautta isojen karkkimäärien kera. Korvatulpat olisivat saaneet olla mukana Imatran kisamatkalla,
kun kimppabussissa paluumatkalla väsyneet pikkukilpailijat innostuivat meluamaan kuin torvisoittokunta. Hauskaa oli kaikilla kuitenkin.
Omat lapsemme ovat sittemmin siirtyneet jo uusien lajien pariin, mutta
on ollut ilo huomata että liikunnan ilo on säilynyt. On ilahduttavaa katsoa
kuinka kepeästi nuoren juoksijan jalka nousee ja eteneminen on sulavaa
kuin suvituulen puhallus. Facebookista tulee edelleen seurattua VehUn
nuorten kilpailijoiden menestystä kaikilla tasoilla. Veli Nieminen joukkoineen on tehnyt erinomaista työtä vuosien mittaan. Ja aina hyvällä mielellä.
Lapset ovat saaneet kannustusta, erinomaista oppia ja kokemuksen tuomia
loistavia vinkkejä treenaamiseen. VehU tarjoaa hyvän väylän päästä kiinni
terveelliseen elämäntyyliin, mukavassa porukassa.
Marko Sykkö

Su 21.8.2022 lähtö klo 12.40 esitys alkaa klo 14.00
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/

Lippujen hinnat 30 e/jäsenet 35 e/ei jäsenet

Seura maksaa TKL:n bussin ja kuljettajan kulut molemmilla reissuilla.
Lähtö Vehmaisista, Aukionpuistosta kirjastoauton pysäkiltä.
Katso maksu– ja muut ohjeet sivu 3. Kummallekin Reissulle vähintään 30
henkilöä. Voit liittyä seuran jäseneksi: www.vehmainen.fi/jaseneksi/
Su 11.9.2022 klo 13-16 Syysretki Niihaman Majalle. Seura
neuvottelee edulliset hinnat Niihaman Majan omakustanteiselle tarjoilulle. Bussikuljetus on ilmainen. Erityisesti lapsiperheet toivotetaan tervetulleiksi, vaikka matka on kaikille avoin. Lisää ohjeita kotisivuilla ja 31.8.
ilmestyvässä Vehmaisten Sanomissa 3 2022.

Vehmaisten Sanomat 2 2022  2 Vehmaisten Urheilijat tiedottaa

VehU:n futsal-joukkueella
kaikkien aikojen kausi______________________
Kuva Esa Norvia

Miesten Futsal Ykköstä pelaava VehU FS saavutti historiansa
parhaan sijoituksen ja päätyi sarjataulukon neljänneksi vain kahden pisteen päähän pronssitilasta. Koronan ja loukkaantumisien
aiheuttaman vaikean jakson jälkeen kausi päättyi komeasti kolmeen peräkkäiseen voittoon.
Syyt menestykseen löytyvät pidentyneestä ja koventuneesta harjoittelukaudesta sekä satsauksesta vieraspelien matkaolosuhteisiin. Vielä edellisellä
kaudella joukkue matkasi vieraspeleihin pelaajien itse kuljettamilla henkilöautoilla, millä annettiin rutkasti tasoitusta kotijoukkeille. Päättyneellä kaudella pelimatkat tehtiin täysikokoisella bussilla, ja se epäilemättä näkyi vieraspelien pistesaaliissa.
Päävalmentajaksi viime kesänä pestatun Janne Malmin johdolla harjoitukset käynnistyivät Kauppi Sport Centerissä jo kesäkuukausina - ensimmäistä kertaa joukkueen historiassa. Kesäharjoituksissa kirmasi mukana
kentällisen verran Suomen futsalmaajoukkueen pelaajia, ja se toi kiistämättä lisäpotkua Kaupin parketille.
VehU:n huimasti kehittynyttä SOME-ilmettä ja päättyneen kauden highlights-koosteita, haastatteluja, makasiiniohjelmia ja kokonaisia otteluja voi
tarkastella Youtuben VehU futsal-kanavalla. Lähes kaikkia otteluvideoita
höystää Joni Vihreävuoren ammattitaitoinen selostus. VehU:n videotuotanto keräsi paljon ihastunutta palautetta.
Joukkueenjohtaja Otso Lepomäki luonnehtii päättynyttä kautta seuraavasti: ”Olen päällisin puolin tyytyväinen. Panostimme tietoisesti tiettyihin
osa-alueisiin. Oli hienoa seurata niin vastuuvalmentaja Janne Malmin kuin
osaavan mediatiimimme omistautumista yhteisen päämäärän eteen, isoin
kiitos kuuluu ehdottomasti heille. Liiallinen tyytyväisyys pysäyttää kuitenkin
kehityksen, lähdemme jälleen parantamaan entisestään.”
VehU:n jalkapallojoukkue on aloittanut kautensa Nelosdivarissa ja sijoitus sarjataulukossa kuuden pelatun ottelun jälkeen on kolmas. Viime kaudella VehU:lla oli täydelliset mahdollisuudet sarjanousuun, mutta kahden
viimeisen pelin tappiot pudottivat joukkueen täpärästi kärkipaikalta. Kuluvalla kaudella kärkikamppailu tulee olemaan tiivis, mutta voittamalla viimeksi pelatussa pelissä sarjaa johtavan Tervakosken Paton VehU ilmoittautui kärkikamppailuun mukaan.
Tapani Lepomäki

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

___________________________”Tää oli kivaa”

Vehmaisten Urheilijoiden kautta aikain
ensimmäinen aikuisten yleisurheilukoulu
käynnistyi kesäkuun ensimmäisenä maanantaina Vehmaisten Urheilukentällä. Mukaan oli ilmoittautunut 12 ennakkoluulotonta ja innokasta liikkujaa. Osalla on
aiempaa kokemusta yleisurheilusta ja osa
ottaa lajituntumaa ensimmäistä kertaa
koululiikunnan jälkeen. Neljällä kokoontumiskerralla kokeillaan juoksuja, hyppyjä ja
heittoja tavoitteena vain liikunnanilo ja
hauskanpito.
Maria ja Arttu Peltola ovat asuneet
Vehmaisissa kolmisen vuotta ja Maria on
aktiiviesti seuraillut Vehmaisten Urheilijoiden toimintaa tavoitteena löytää jotain
itseä kiinnostavaa, johon voisi osallistua.
Hän on aiemmin ollut mukana toisen seuran järjestämässä aikuisten yleisurheilukoulussa ja tykännyt kovasti. Nyt kun vastaavaa löytyi omilta kotinurkilta, niin hän sai
innostettua miehensä Artun myös mukaan.
Maria ja Arttu Peltola
Arttua ei tarvinnut kauaa houkutella, sillä
hänellä on nuoruudesta kilpaurheilutaustaa
ja ammatiltaan hän on fysioterapeutti, joka tekee myös urheilijoiden kanssa
töitä. Kysymykseen ”Miksi lähdit mukaan?” Arttu kommentoi: ”Tässä voi
verestää vanhoja muistoja ja saa samalla yhteistä aikaa puolison kanssa
liikunnan parissa”.
Otsikon mukaisesti yhden osallistujan kommentti pois lähtiessä oli: ”Tää
oli kivaa, vaikka ensin sanoin, etten kyllä lähde mukaan”.
Teksti ja kuvat: Heli Mattila
Ensimmäisessä aikuisten yleisurheilukoulussa on mukavasti osallistujia.
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Nyt tapahtumat ja tapaamiset ovat vihdoin mahdollisia__________________
Lähdetään yhdessä kesäteatteriin. Seuran hallitus päätti ottaa ohjelmaan kaksi esitystä. Toinen on Valkeakosken Aira ja toinen Sappeen Tango d´amore. Lisäksi kesäkuun viimeisenä päivänä järjestetään kaikille avoin opastava kalastustapahtuma Soutustadionilla
(katso etukansi). Syyskuun 11. päivänä tehdään porukalla bussiretki Niihaman Majalle. Kuljetus on ilmainen ja ryhmällemme on luvassa herkkuja tarjoushinnoin. Tästä enemmän kotisivuilla ja uutiskirjeissä. Kertokaapa joulutoiveita? info@vehmainen.fi

La 16.7.2022 lähtö klo 12.40 esitys alkaa klo 14.00
https://www.suomenkesateatteri.fi/valkeakosken-kesateatteri/
Liput 30 e/seuran jäsenet ja 35 e/ei-jäsenet
Kuljetus TKL:n bussilla. Kukin varaa itse mahdolliset tarjoilut.
Ilmoita esityksen nimi, lähtijän nimi, sähköposti ja puhelinnumero
info@vehmainen.fi, tekstiviestillä tai soita 044 3600 610 pikaisesti
tai viimeistään 27.6.2022 mennessä.
1.7.2022 Seura lähettää maksutiedot ja eräpäivä on 10.7.2022.
Voit ilmoittautua myös lomakkeella https://www.vehmainen.fi/
kesateatteriin/
Jos haluat liput molempiin esityksiin, tee kaksi varausta ja muuta
esityksen nimi Aira tai Eino. Liput jaetaan bussiin noustessa.

Su 21.8.2022 lähtö klo 12.40 esitys alkaa klo 14.00
https://www.suomenkesateatteri.fi/sappeenkesateatteri/
Liput 30 e/seuran jäsenet ja 35 e/ei-jäsenet
Kuljetus TKL:n bussilla. Kukin varaa itse mahdolliset tarjoilut.
Ilmoita esityksen nimi, lähtijän nimi, sähköposti ja puhelinnumero
info@vehmainen.fi, tekstiviestillä tai soita 044 3600 610 viimeistään
29.7.2022 mennessä.
1.8.2022 Seura lähettää maksutiedot ja eräpäivä on 10.8.2022.
Voit ilmoittautua myös lomakkeella https://www.vehmainen.fi/
kesateatteriin/
Jos haluat liput molempiin esityksiin, tee kaksi varausta ja muuta
esityksen nimi Aira tai Eino. Liput jaetaan bussiin noustessa.

K-marketin kaava Kangasalantie 120________ __Vehmaisten Valokuitu käynnistyi myöhässä
Kaava 8724 hyväksyttiin muutoksitta ja ilman ponsia Tampereen
kaupunginvaltuustossa 11.4. Asiasta keskusteltiin tunti. Vehmainen Seura teki viime hetken kirjelmän, jossa pyydettiin lisää analyysiä siitä, mitä kylässä tarvitaan - autopaikkoja enemmän kaupalle, päiväkotitilaa ja väestönsuoja laajennettavaan kellaripysäköintiin. Määräaikaan mennessä Hämeenlinnan hallintooikeuteen ei ole tullut valituksia.
Kylän asukas, valtuutettu Yrjö Schafeitel (ps) esitti ehdotuksen hylkäämistä Marika Puolimatkan (ps) kannattamana ja äänestyksessä perussuomalaisten ja vasemmistoliittolaisten kannattamana. Kolmivaiheisen äänestysprosessin tuloksena kaavaehdotus hyväksyttiin muutoksitta. Kylämme asukas, valtuutettu Anne-Mari Jussila (kok) puolusti paikallisen väestön kannanottoja. Koalitiopanta oli kuitenkin tiukka. Pienpuolueet olivat hipihiljaa.
Miten rakentaminen etenee?
Puhelinkeskustelu Pohjolarakennuksen Erkki Ikosen kanssa käytiin torstaina 2.6. Ikonen totesi, että Pohjolarakennus ei lähde kaasu pohjassa hanketta
toteuttamaan. Keskustelut nykytoimijoiden kanssa sekä rakennuslupahakemuksen valmistelu alkavat. Keskon taholta on ollut kiinnostusta jatkaa, vaikka ongelmaksi on todettu liian vähäinen asiakaspysäköinnin määrä.
Ikonen mainitsi, että Pohjolarakennuksen on arvioitava asuntotyyppien
tarve uudelleen. Esimerkiksi yksiöiden kysyntä on laskenut. Hän kertoo,
että lupavaiheen valmistelu lähtee käyntiin alkusyksyn aikana. Lupavaihekin
kestää, joten tänä vuonna ja ensi vuoden alkupuolella ei tontilla tapahdu
mitään. Yhtiö pitää luonnollisesti mielellään nykyisen vuokralaisen, Keskon,
niin pitkään kuin mahdollista. Tonttia ei seisoteta tarpeettomasti nykyrakennus purettuna. Purku tapahtuu nopeasti. Ikonen kertoo, että Pohjolarakennus pyrkii rakentamaan realistisen purun ja rakentamisen aikaikkunan lupaprosessin edetessä. Tampereen Vehmainen Seura ry tiedottaa asiasta
edelleen sitä mukaa, kun tietoa on saatavilla.
sk

Meluaita valmistuu syyskuussa_____________

Tampereen Infra Oy:n työmaapäällikkö Hanna-Kaisa Villgren kertoo, että
aita valmistuu syyskuussa. Betonin päälle tulee vielä puuverhousviimeistely.
Lisäksi tehdään joitakin istutuksia. Mikko Hulkkonen seuran hallituksesta
on esittänyt, että päättyvien katujen aitaan voitaisiin maalauttaa nuorten taiteilijoiden taidetta. Seura tutkii asiaa kaupungin edustajien kanssa.
sk

.. mutta etenee nopeasti. Eltel Networks Oy urakoi Valokuitusen verkkoa
Vehmaisiin. Eltelillä on useita reippaita aliurakoitsijoita. Esimerkiksi Soinilankatua ei tarvinnut katkaista, koska putket laitettiin ali ujuttamalla.
Ainakin kotinurkillamme ojanpientareet ja liittymät hoidettiin siististi.
Eltelin projektipäällikkö
Antti Juomoja kertoi,
että maanrakennustyöt
päättyvät kesä-heinäkuun
vaihteessa. Asfalttien
paikkausurakoinnit tehdään sen jälkeen. Asfalttikorjausten aikataulu on
kiinni asfalttiurakoitsijoiden kiireistä. Eltel urakoi
talouksissa tehtävät asennukset heinäkuun loppuun mennessä.
Kuvassa nivalalaisen
aliurakoitsijan, Tumotek Oy:n porukka tekee pitkiä päiviä maanrakennusja kaapelinlaittourakassa. Seuraava kohde onkin pohjoisessa, reilun kahdeksansadan kilometrin päässä. Nuo pienet kaivurit ja niiden kuskit ovat
monitöisiä.
sk

__________________K15 Energiajuomarajoitus
Tampereen koillisen alueen vanhempainyhdistykset tekivät vetoomuksen kaupoille energiajuomien K15-ikärajoituksesta.
Atalan vanhempainyhdistyksen jäsen Antti Syvänen lähestyi
myös kaupunginosayhdistystämme tuen saamiseksi tälle
vetoomukselle.

K-kauppiaat ovat olleet vuosia asian takana. Vehmaisten Kmarketin kauppias Tomas Laakso on noudattanut K15Elämänlanka-hankkeen Miten elät enemmän –ryhmiä on toteutettu Vehmais- rajoitusta alusta alkaen.
Nyt Pirkanmaan Osuuskauppa toteuttaa myös K15sa kaksi kertaa +65-vuotiaille osallistujille. Miten vaikutat omaan elämääsi?
Mitä apua ja tukea on tarjolla, miten pysyä mukana digimaailmassa? Esperin
rajoituksia. Puuilon kassalla Turtolassa oli K15-kyltti. Lentolan
hoivakoti Kielo Vehmaisissa tarjosi kahvit ja kokoontumispaikan. Lisäksi
Tokmanni käyttää K15-suositusta. Tokmannin myymäläpäälliköt voivat
Tuula Pesonen ja Johanna Sarvala ovat järjestäneet senior-liikuntaa
ratkaista myös asian omassa kaupassaan.
yhteistyössä Nääsville ry:n kanssa. Liikuntasessioita on ollut tiistaisin koulun
Lidl on murheen kryyni. Lidl myy edullisimmat energiajuomat ikään katsopihalla toukokuun alusta ja ne päättyvät juhannusviikolla. Tuula ja Johanna
matta, koska laki ei rajoitusta edellytä ja asiakkaiden profilointi on vaikeaa.
kiittävät aktiivisia osallistujia sekä yksikönjohtaja Mirja Soinia sekä Kielon
koko väkeä toimivasta kokoustilasta ja palvelukeskuksen esittelystä.
sk Laitoin viestiä Lidlin toimitusjohtajalle, Nicholas Pennaselle, että ottavat
K15-ikärajoituksen ohjelmaan - sitähän laki ei kiellä. Vastauksena oli, että
he odottavat lainsäädäntöä ja yhtenäisiä ohjeita. Vastuu on vanhemmilla ja
koululla, hän kirjoittaa: ”Ratkaisuna ehdotan, että vanhempainyhdistyksessä
lähtisitte ideoimaan keinoja, joilla lapsille ja nuorille saataisiin kerrottua energiajuomista tarkemmin: mitä haittoja ja riskejä niihin liittyy, mikä on turvallinen
määrä käyttää, mitä pakkausmerkinnöistä on syytä huomioida ja niin edelleen.”
Mikähän mahtaa olla moraalinen peruste? Tehdä hyvää vai ei mitään?

Miten elät enemmän ______________________

Mieheni huikkasi, että Lidl myy vain vapaan kanan munia.

sk
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_______________Vehmaisten osakaskunnan ohjeita kalastukseen________________
Sallittu verkkokalastusaika 1.9.-15.10. ja talviverkotus Kaukajärvellä on kielletty. Verkkolupa ostetaan aina. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi
Verkon pollassa pitää olla kiinnitettynä luvanhaltijan tiedot. Verkko on
merkittävä molemmista päistään riittävin polamerkein, joihin on selvästi
merkittävä Kalapassin tiedot, kalastajan nimi ja yhteystiedot. Suurin sallittu
pituus on 30 metriä ja suurin sallittu korkeus 3 metriä. Silmäkoko: pienin
sallittu solmuväli on 55 mm. Rajoitus max 2 lupaa/ostaja. Verkkojadassa
saa olla enintään 2 verkkoa. Poikkipäin verkotus sekä verkotukset Riihiniemen ja pumppaamon linjan länsipuolella on kielletty.
Viehekalastus (useammalla vavalla, kelalla tai vieheellä). Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, Olkahistenlahti
Viehekalastajan on kalastuksenvalvojalle esitettävä Kalapassin lupatiedot,
jossa on ostajan nimi. Valtion kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa
mahdollistaa kaikille kalastuksen yhdellä vavalla. Alle 18- ja yli 65-vuotiaat
ovat vapautettuja valtion kalastonhoitomaksusta mutta heidän tulee noudattaa kalastuksenhoidollisia rajoituksia onkimisessa ja viehekalastuksessa
sekä lunastaa viehekalastuslupa, jos vieheitä on useampi kuin yksi.
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 kalastuksenvalvojalle esitettävä Kalapassin lupatiedot, jossa
on ostajan nimi. Jokaisella veneessä olevalla tuulastajalla on oltava oma
lupa, eli henkilöiden ja atrainten määrä. Harppunoi tarkasti vain tarpeeseen. Mahdolliset ylimääräiset heitetään ulapalle, ei venerantaan.

Kalastusopastusta_________
Valvojamme Risto ”Ripe” Pohja opastaa
Kaukajärven kalastuksessa. Hänen kokemuksensa, veneensä ja välineensä ovat käytössäsi, jos
haluat perehtyä Kaukajärvellä kalastukseen.
Ripe on jo kuudenvanhasta kalastanut näillä
kotivesillään ja käy kauempaakin narraamassa
saalista ruokapöytään. Ripelle voi soittaa tai
mailata ja sopia aikaa.
Hänen numeronsa on 040 551 2716,
email risto.pohja@outlook.com.

Sukelluskalastus, harppuunakalastus vapaasukeltajille. Kaukajärvi
ja Pitkäjärvi, kausialkaa kalojen kudun päättyessä 1.6.
Kalastajan on kalastuksenvalvojalle esitettävä Kalapassin lupatiedot, jossa
on ostajan nimi. Sukelluskalastuslupa sisältää rapujen pyydystämisen käsin
ravustusaikana. Sukelluskalastusta ei saa suorittaa paineilmalaitteiden avulla.
Harppuunakalastuksella ei saa vaarantaa lähistön ihmisiä eikä vaikeuttaa
vesistön käyttöä.
Ravustus. Kaukajärvi ja Pitkäjärvi, Olkahistenlahti. Valtakunnallinen aikaraja 31.7. klo 12 ja päättyy 31.10.
Polaan tai rapumertaan on kiinnitettävä Kalapassin lupatiedot ja omistajan
tiedot. Ravun alamitta on 10 cm (alamittaiset on laskettava välittömästi
takaisin järveen.)
Vehmaisten osakaskunta hoitaa myös Vatialan ja Alasen osakaskuntien
asioita. Kustannusten takia yhdistyminen ei ole edennyt. Halimasjärvellä saa
vain onkia ja muutoinkin noudatetaan suojelualueen ohjeita. Vehmaisten
osakaskunnan tavoite on kasvattaa kalakantaa Kaukajärvessä ja Pitkäjärvessä. Hoitokunta on keskustellut ja valmistelee ”eettisiä ohjeitä”, koska katiskoja ja mertoja jää järveen tai niitä on tuotu liki yksityisrantoja tai muiden
kalastusvälineitä (alle 50 m). Verkkoja on vedetty koko salmen suun pituudelta itäpuolella. Hoitokunnan kalastuksenvalvojat suorittavat kalastusvälineiden sijoittelua ja merkintöjen valvontaa. Kalastusrajoituksilla pyrimme
kasvattamaan Kaukajärven kalakantaa ja kalojen kokoa.

Kalastusalueen kartat, katso kotisivut
www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta
vehmaisten.osakaskunta@gmail.com
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
Pertti Selin 040 839 5602
Vesa Nurminen 050 521 8635
Tuomas Rinne 040 706 4448
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_____________Miten kävi 13.6. Saarenmaan
osayleiskaavalle Kangasalan valtuustossa?

Tätä kirjoitettaessa päätös ei ole vielä tiedossa. Uskomme ja
toivomme, että järki voittaa. Vehmaisten osakaskunta hoitaa
sekä Pitkäjärven että Kaukajärven kalastusasiat. Hoitokunnan
tehtävä on myös tarkkailla ja valvoa vesistön tilaa ja tulevaisuutta.
Tähän asiaan hoitokunnan varapuheenjohtaja Jussi Hietala on tehnyt reilun kahden vuoden aikana merkittävän kartoitustyön. Hän piirsi
karttaa, kuvaili ja raportoi nähtävillä olevat hulevesiongelmat. Näistä hän
raportoi myös Tampereen ja Kangasalan kaupungin edustajille 6.5.2021
pidetyssä webinaarissa.
Kaupunginvaltuutetut Anne-Mari Jussila (kok) ja Kirsi Kaivonen (sd)
Tampereella sekä Jari Markkinen (sd) Kangasalla tekivät valtuustoissa
aloitteen siitä, että rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota
Pitkäjärven ja Kaukajärven hulevesiongelmiin kaupunkien yhteistyönä.
Nyt Saarenmaan osayleiskaava tuotiin päätösprosessiin pikapikaa kuulematta toistamiseen kansalaisia ja muita osallisia.
Esityksessä on useita kohtia, jotka sotivat maakuntakaavan merkintöjä
vastaan. Lisäksi on huomattava, että prosessissa oleva Kuuselantien asemakaava liittyy likeisesti käsiteltävänä olevaan osayleiskaavaan esimerkiksi
kulkureittien linjauksessa, vesistön suojelemisessä sekä luontoarvojen ja
virkistysarvojen asettamisessa toissijaisiksi arvoiksi.
Koko Kaukajärvi-Pitkäjärvi-vesistö ympäristöineen on valtakunnallisesti
niin ainutlaatuinen, että on tarkasti päätettävä millaisella arvopohjalla aluetta kaavoitetaan.
Koetun pandemian jälkeen lienee selvää, että ihminen tarvitsee luontoa.
Luonnon parantavaa voimaa tutkitaan esimerkiksi covidin aiheuttamien
pitkäaikaisten terveysongelmien terapoinnissa. Suomessakin Luke on tehnyt pienimuotoisen tutkimuksen luontoterapian vaikutuksesta stressiin ja
ahdistukseen.
Pitkäjärvi-Kaukajärvi-kokonaisuus luontoympäristöineen on nostettava
laajempaan näkökulmaan. Syvä erämaajärvi kahden kasvavan kaupungin
keskellä on kokonaisuudessa varjeltava ja suojeltava molempien kaupunkien yhteistyönä.
Yhteistyötahtoa löytyy hulevesiin ja on löytynyt jätevesien käsittelyyn.
Kangasalan kaupunki ja Tampereen kaupunki sekä Tampereen ev.lut seurakunta merkittävinä maa-alueomistajina ovat nyt avainasemassa. Mm.
Kisapirtin seudun omistaa Tampereen kaupunki.
Etsitään yhdessä reitti. Ilkossa vaikuttaa aktiivi ryhmä, jota kannattaa
kuunnella. Ilkko on osa tätä luontokokonaisuutta. Myös leirikeskuksen
tulevaisuudelle on löydettävissä luontoa kunnioittavia vaihtoehtoja.
Sirpa Kuusela (sk)
Vehmaisten osakaskunta, hoitokunta, pj.
Saa soittaa 040 739 0957

Pitkäjärven Saarenmaan kaava romuttaa
alueen luonnon ja historian_________________
Kangasala on ylpeä komean historiansa vaalimisesta. Hyvä niin.
Eipä esimerkiksi noita kuninkaallisia ole Suomessa liiaksi asunut. Ymmärtääkseni historian arvostus on ollut paitsi kulttuurin ymmärtämistä niin myös tärkeä kytkös kunnan elinvoimaan
yleisen arvostuksen ja matkailun kautta.
Pitkäjärven alueen päätettäväksi tulevasta kaavasta on keskusteltu luonnonsuojelun näkökulmasta. Hyvä niin. Kaava uhkaa muuttaa alueen olemuksen pelottavalla tavalla moderniksi asuinalueeksi. Siinä menevät tulevilta sukupolvilta lähteet, ehjät vanhat metsäalueet ja koskematon luonto.
Ikuisiksi ajoiksi.
Suuressa vaarassa on myös Kaukajärvi koko kaupunkiseudun helmi.
Olen kartoittanut suurimman osan Pitkäjärven Kaukajärven hulevesiputkista kävelemällä järvet useasti ympäri. Jo nyt esimerkiksi Liutusta purkautuvat sadevedet suoraan Pitkäjärven kannaksen pieleen jokaisen sateen jälkeen aivan välittömästi. Rinteen rakentaminen ja teiden tekeminen
lisää imeytymätöntä pintaa väistämättä. Tällaisella alueella hulevesien
hallinta on mahdotonta. Ovatko vanhatkaan kohteet toimenpidelistalla? Ei
ihme, että Pitkäjärvi on huomattavasti Kaukajärveä huonommassa kunnossa jo nyt.
Vesireitti Kangasalta Messukylään on kulkenut alueen pikkujärvien ja
Pitkäjärven sekä Kaukajärven kautta aikana, jolloin maa ei ollut nousut
nykyisiin korkeuksiin. Taisipa sitä käyttää kirkkotienään kuningas Eerik
XIV:n leski Kaarina Maununtytärkin Liuksialasta. Reittiä ovat käyttäneet
perinnetiedon mukaan myös esimerkiksi pellavanmyyjät tullessaan markkinoille. Hohdokas on myös järvireitti todennäköisenä viikinkien kulkuväylänä. Viikingit tarinoiden mukaan saapuivat Pyhäjärveltä ja kulkivat
sitten nykyisen Pälkäneen kautta kohti etelää.
Pitäisikö alue palauttaa muinaismuistoksi ja sallia retkinuotion teko vain
tuluksilla? Ei sentään. Ihminen muokkaa ympäristöään väistämättä. On
kuitenkin hyvä tietää kotiseutunsa luonnon merkitys sukupolvien ketjussa. Toivottavasti jokainen Kangasalan Pitkäjärven alueen kaavasta päättävä
vierailee vielä viime hetkellä alueella. Päätöstensä seuraukset on välttämätöntä tiedostaa. Se on vastuullista politiikkaa tulevia sukupolvia ajatellen.
Jussi Hietala
Vehmaisten osakaskunta, hoitokunta, vpj.

TAIMENEN PALUU III Kaukajärveen
Onnistuneita istutuksia on tehty vuosina 2020 ja
2021. Edellisiä oli istutettu vuonna 1994.
Seuraava istutus lokakuun lopussa.

Marko Suksi raportoi FB-sivuillamme kuvan kera: ”Kyseinen järvitaimen
kävi vieheeseen 31.8.2021. Kokoa oli 54 senttiä ja painoa 1,46 kg.”
Tämä kertoo sen, että Kaukajärvessä on hyvin ravintoa. Noin puolikiloinen ja kolmikesäinen järvitaimen oli istutettu lokakuun lopulla 2020. Ikävä
kyllä järvitaimen ei voi lisääntyä virrattomissa vesistöissä. Huomaa, että
sallittu verkotuskausi on nyt 1.9.-15.10. välinen aika. Kahden vieheen
vuosilupa maksaa 50 euroa ja se tekee hyvää istutusrahoitukselle.

Lisätiedot

• katso www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta
• Keräysaika on 1.8.-31.10.2022
• Tiedotamme keräysnumeron, tili- ja viitenumerotiedot 1.8. alkaen, jolloin voi tehdä rahakeräyksen
• Kalastusta Kaukajärvellä Facebook-sivut
• Vehmaisten Sanomat 3 2022, ilmestyy 31.8.
Varaudu hyvissä ajoin tähän hyvään sijoitukseen !

Nippeli laajenee ja seuraava sukupolvenvaihdos on suunnitteilla ___________________
Pyöräkauppa käy
kuumana ja huoltojakin tarvitaan. Nippelin tilat ovat käyneet ahtaiksi. Käyttöön tulee viereinen
halli ja tila kasvaa
viiteensataan neliöön Juvelankadulla
Vehmaisissa.

Kaitsu ja tyttärensä Katja.

Yrittäjä Reijo Mäkelä aloitti pyöräkaupan ja -huollot yli 40 vuotta sitten
ensin Saarenvainionkadulla ja siitä edelleen Järvikadulla ja Juvankadulla Kaukajärvellä. Reijon poika, nuori mies Kai ”Kaitsu” Mäkelä perusti pyöräliikkeen Hervantaan vuonna 1984. Eri vaiheiden jälkeen yhdeksän vuotta
sitten toiminta keskitettiin suurempiin tiloihin Juvelankadulle Vehmaisiin.
Samaan aikaan Reijon eläköityessä tehtiin sukupolvenvaihdos ja Kaitsu
siirtyi vetovastuuseen. Pyörien myynnin ja huollon salaisuudet Kai oppi
isältään sekä isän enolta, Veikko Yliseltä.
Polkypyörien erikoisliike Nippelin liikevaihto on kasvanut kannattavasti
tasaiseen tahtiin liki kolmeen miljoonaan euroon. Pyöriä myydään n. 1300
kappaletta vuodessa.
Asiantunteva ja erinomainen palvelu on Nippelin salaisuus. Niin asiakkaita
kuin pyöriäkin myydään ja huolletaan jo "useammassa polvessa". Ensimmäiset sähköpyörät myytiin jo vuonna 1999 ja sähköpyöräboomi on valtava.
Kaikista pyörämerkeistä ja -malleista suosituimpia ovat Helkama, Tunturi ja
Orbea.
Seuraava sukupolvenvaihdos on suunnitteilla. Kaitsun tytär Katja Mäkelä valmistautuu tehtävään. Oppia, pyöräliikkeen tuoksuja ja nippeleitä hän
on tutkaillut jo nelivuotiaasta tytöntylleröstä lähtien. Rakennusinsinöörin
opinnot saivat jäädä, kun pyöräliikkeen työ ja yrittäjyys veivät voiton. Katja
aloitti vakinaisessa kokopäivätyössä vuonna 2019. Katja hoitaa mm. myyntiä, ostoja, laskutusta, seuraa tulosta ja on isänsä mukaan "firman aivot".
Katja tilaa asiantuntevasti pyöriä, varaosia ja muuta tarvittavaa. Oppinsa
hän imee isältään ja muilta pyöräliikkeen arjen
aherruksessa. Kommentteja ja kysymyksiä raikaa
hallin käytävillä sekä asiakkailta että työtovereilta.
Tunnelma on kotoinen ja leppoisa. Pyöräilyharrastukseen heräävät ensikertalaiset ja pidemmälle
ehtineet pyöräilyfriikit saavat asiantuntevan
palvelun.
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Istutukset Kaukajärvellä
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Ilmoittajat, lämmin kiitos ilmoituksistanne. Te annatte mahdollisuuden paikalliseen, kotoiseen ja tärkeään tiedottamiseen.

