
 

 

Vehmaisten 
 Sanomat 3 2020 

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 4-8 sivua/numero. Toimitus: Sirpa Kuusela (Vehmainen Seura) ja Heli Mattila (VehU). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Fidaros Oy, Sirpa Kuusela on julkaisun ilmoitusmyynnistä, taitosta ja paina-
tuksesta vastaava kustantaja. Vastuu mainoksista rajoittuu mainoksen arvoon. Painos ja jakelu 9500 kpl: Atala-Linnainmaa-Leinola-Holvasti-Kiveliö-Vehmainen-Vatiala-osa Messukylää ja Kaukajärveä. 
Paino: Hämeen Kirjapaino Oy. Jakelu Ykkösjakelut. Ilmoittajat, lämmin kiitos ilmoituksestanne. Te annatte mahdollisuuden tärkeään tiedottamiseen. 4. vuosikerta. Seuraa vehu.fi ja vehmainen.fi  

Vehmaisissa 12 km Tampereen keskustassa. 
VehU vuokraa Kisapirttiä.   
Tiedustelut ja varaukset: majaisäntä Kim Hie-
tikko p.  040 732 6295.  Katso lisää www.vehu.fi.  

  Aleksi Jaakkola voitti kautta aikojen VehUn ensimmäisen mitalin 
Kalevan Kisoista. Jaakkolan moukari kaarsi 15.8. Turussa lukemiin 
72,77, jolla irtosi tiukassa kisassa hopeaa. Ylivoimainen voittaja oli koko 
kesän moukariringissä loistanut Kankaanpään seudun Leiskun Aaron 
Kangas tuloksella 76,94. Kangas olisi jokaisella suorituksellaan voitta-
nut kilpailun.  
  Jaakkola kävi kakkostilasta kovan taistelun Someron Esan Henri Lii-
polan ja Noormarkun Nopsan Tuomas Seppäsen kanssa. Ennen 
viimeistä kierrosta hopeassa oli kiinni Liipola tuloksella 72,19 ja prons-
sissa Seppänen 72,08. Liipola ja Seppänen eivät viimeisellä heitollaan 
parantaneet, mutta Jaakkola kohensi tulostaan lähes metrin ja ohitti 
kilpakumppaninsa. Hopeatulos uupuu parisen metriä tänä kesänä heite-
tystä ennätyksestä (tilanne 25.8.). 
  ”Hopeamitali tyydyttää, mutta tulos ei”, kommentoi Aleksi Jaakkola 
kilpailun jälkeen. Harjoituksissa heitot ovat kuulemma olleet hurjan 
pitkiä, mutta kisoissa ei ihan samaan ole vielä päästy. Mitali Kalevan 
Kisoista, jotka olivat kaikilla urheilijoilla tämän kauden pääkisat, on 
loistava saavutus – aina on hienoa nähdä VehUn vihreät värit palkinto-
korokkeella, mutta erityisesti Suomen mestaruuskilpailuissa. Onnittelut 
Aleksille ja valmentaja Harri Huhtalalle! 

     Heli Mattila 

Aleksi Jaakkola 
Kuva Panu Siltanen 

JAAKKOLALLE HOPEAA  
KALEVAN KISOISTA 

Kaupunginosayhdistys 

Tampereen Vehmainen Seura ry 
SIIRRETTY KEVÄTKOKOUS 

Pidetään tämän tiedotteen ilmestymisaikoihin 
Tortaina 3.9.2020, klo 18, koulun ruokalassa 

SYYSKOKOUS 
Torstaina 19.11.2020 klo 18 

Kokouspaikka Vehmaisten koulun ruokala, Sarvannankatu 7  
Seuraa vehmainen.fi 

TERVETULOA 
Hallitus 

Kaukajärven hyväksi yhdessä 

VEHMAISISSA TOIMITAAN 

Kevään ja kesän tilanteissa Vehmaisissa on toimittu harkitusti ja turvallisesti. 
Olemme kokoontuneet asukasiltaan digitaalisesti ja varovaisesti kasvotusten 
ulkoilmassa. Kaupunginosayhdistyksen hallitus on työskennellyt sähköpostitse 
ja myös lähikontaktissa. Seuran hallitus päätti osallistua 5.9.2020 järjestettä-
vään Kaukajärven hyväksi yhdessä –tapahtumaan. Mukana on monia toimijoita 
ympäri Kaukajärveä. Tulkaa kaikki mukaan. Olemme oikealla asialla ja raken-
namme yhteistyötä useiden toimijoiden kesken.                   SK 

Viimeinen kuulutus, keräysaika päättyy 9.9., kts s 4 

KUNTAVAALIEHDOKKAAT 
TÄSTÄ ALKAA PUHETREENIT 5.9. klo 14-15 

- kangasalalaiset Liuttuun puhumaan 
- tamperelaiset Soutustadionin portaille 

Aikaa on kaksi minuuttia.  
Aiheena vesiensuojelu ja tärkeä Kaukajärvi 

https://www.vehu.fi/kisapirtti/
http://www.vehu.fi
https://www.facebook.com/lahjatalofantishop
https://www.vehmainen.fi
https://www.vehmainen.fi/kaukajarven-hyvaksi-yhdessa/
https://www.facebook.com/Kalastusta-Kaukaj%C3%A4rvell%C3%A4-109520030671356/
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Seuraa  
vehu.fi 

EMMI SAVENIUS KOLMINKERTAINEN  
SUOMEN MESTARI 
14-vuotias Emmi Savenius loisti Naan-
talissa kilpaa auringon kanssa 14- ja 15-
vuotiaiden SM-kisoissa 7-9.8. Emmi otti 
ylivoimaisen voiton 300 metrillä ennätys-
ajallaan 40,53, joka on kaikkien aikojen 
Suomen tilaston kymmenenneksi paras 
tulos. Toinen mestaruus tuli pituudessa 
tuloksella 538 ja kolmas pituuden jouk-
kuekilpailussa yhdessä Silja Saarisen 
(473) kanssa. 
   Muutoinkin VehUn menestys Naantalis-
sa oli erinomaista, sillä Emil Kulmala 
sijoittui P15 korkeudessa viidenneksi 
tuloksella 166 ja Silja Saarinen hyppäsi 
seitsemänneksi T14 3-loikassa 10.79 kan-
taneella leiskautuksella. Akseli Aittonie-
mi juoksi 14-vuotiaiden 800 metrillä uu-
den ennätyksensä 2.15,18 ja Miriam 
Puolimatka oli mukana T14 80 metrin 

aidoissa juosten 13,56. Pedersöressä kilpailtiin samaan aikaan 16- ja 17-
vuotiaiden SM-kisat, joissa VehUsta mukana oli Sohvi Kenttälä T16 100 
metrillä. Sohvi kirmaisi aikaan 13,58. 
   Valmentajat ja urheilijat ovat tehneet jo vuosien ajan hienoa työtä näi-
den tulosten eteen todentaen sen, että pienestäkin seurasta voi nousta 
Suomen kärkeen. Onnittelut kaikille ja harjoitusintoa tulevia vuosia var-
ten! 

    Heli Mattila 

Silja Saarinen (vas.) ja  
Emmi Savenius hyppäsivät  
T14 pituuden SM-kultaa  
Joukkuekilpailussa.  
Kuva Panu Siltanen 

EDUSTUSJOUKKUE  
VALTAKUNNALLISESSA  

FUTSAL YKKÖSESSÄ 
 
Vehmaisten Urheilijoiden futsaljaoston 
edustusjoukkue pelaa alkavalla pelikaudella 
maamme toiseksi korkeimmalla sarjatasolla 
valtakunnallisessa Futsal Ykkösessä. Joukkue 
on hakenut sarjanousua Palloliiton Läntisen 

alueen Futsal Kakkosesta viimeiset viisi pelikautta, kunnes kova yritys 
lopulta palkittiin. VehU pelasi edelliskaudella pisteiden valossa parhaan 
kautensa Futsal Kakkosessa ennen kuin koronatilanne keskeytti pe-
lit nousukarsintaotteluiden kynnyksellä. 
   Edustusjoukkue on vielä tällä hetkellä omatoimijaksolla, mutta joukkue-
harjoitukset käynnistyvät Vuoreksen palloiluhallissa heti syyskuun alussa. 
Harjoituskauden ohjelmaan kuuluu myös 2-3 harjoitusottelua sekä lajilii-
ton testipatteriston mukaiset fyysiset testit. Sarja-avaus on edessä loka-
kuun 24. päivä, kun jo useamman vuoden Futsal Ykkösessä pelannut FC 
Rauma saapuu Tampereelle. 
   Tervetuloa seuraamaan Futsal Ykköstä kotiotteluiden näyttämönä toi-
mivaan Kauppi Sports Centeriin. Futsaljaoston ajankohtaiset uutiset ja 
otteluohjelma löytyvät jaoston omilta verkkosivuilta osoitteesta   
vehufutsal.com. 
   Myös kolme vuotta sitten perustettu seuran jalkapallojaosto elää ja voi 
hyvin. Joukkue aloitti toimintansa alimmalta mahdolliselta sarjatasolta, 
mutta vuosittaiset kolme peräkkäistä sarjanousua ovat vieneet sen jo 
Palloliiton Läntisen alueen neljänteen divisioonaan. Tällä kaudella VehUn 

 

jalkapallojoukkue on ehtinyt esiintymään pelikentillä kuudessa ottelussa, 
joista se on voittanut neljä. Käynnissä oleva pelikausi on vielä eräänlainen 
rakennusvuosi, sillä sarjanousun lähtökohdat eivät ole olleet helpoimmasta 
päästä. Vallitseva koronatilanne karsi sarjan kevätkierroksen ja samaan 
aikaan käynnissä olevat futsal-kauden valmistelut ovat pitäneet jaoston 
vastuuhenkilöt kiireisinä. Sarjan otteluohjelma, tilastot ja tulokset löytyvät 
Suomen Palloliiton tulospalvelusta osoitteesta  
palloliitto.fi/spllansi/miesten-nelonen?group=2 

Otso Lepomäki 

http://www.suoramanapteekki.fi/
http://www.vehu.fi
http://www.vehu.fi
https://www.suomenurheiluosteopatia.fi/
http://vehufutsal.com/
http://palloliitto.fi/spllansi/miesten-nelonen?group=2
http://www.etra.fi/
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TEHOKASTA KIERRÄTYSTÄ VEHMAISISSA 
Ohessa on kierrätyspisteitä Vehmaisten ja lähialueen roskille, meillä on 

niitä varsin mukavasti lähellä! 

 Kuusakoski: pienelektroniikka, lamput, akut, sähkölaitteet; selvät opas-
teet mihin lokeroon mitäkin laitetaan. Lastikankatu 10, 33730 Tampere 

 Paperinkeräys, Hyllilänkatu 3 ja Viertokatu 20: paperi 

 Paperinkeräys, Aisakellontie: paperi/pahvi 

 Hämeen Autopurkaamo, Juvelankatu 10, 33730 Tampere: Autot, akut 

 Amerplastin muovipiste,Vestonkatu 24, 33731 Tampere  

 17-linjan päättäri, Juvelankatu 11, 33730: pahvi/lasi/metalli/paperi  

 Pysäkkikatu 16, 33730 Tampere: pahvi/lasi/metalli/paperi 

 Mikkolankatu 12-14, 33580 Tampere: pahvi/lasi/metalli/paperi 

 Orimuskatu 8, 33580 Tampere: pahvi/lasi/metalli/paperi 

 RINKI Ekopiste, Mäkirinteentie 10, 36240 Kangasala: paperi/pahvi/
muovit/lasi/metalli/tekstiili 

 SITA Finland, Rasulankatu 9, 33730 Tampere: mm. akut 

 https://www.kierratys.info/ -sivustolla on myös useita kohteita koko 
Suomessa karttanäkymässä.                                       Pekka Raittila 

MELU ON TERVEYSRISKI 
Vehmaisia vaivaavaan meluongelmaan on toivottu toimenpiteitä jo pitkään. 
Tällä hetkellä Tampereen kaupungin ja Väyläviraston välistä sopimusta 
junaradan melusesteistä ei ole solmittu. Ilmeisesti koronaviruksen takia 
myöskään meluntorjuntasuunnitelman vuosittaista seurantakokousta ei ole 
vielä järjestetty. Asiaa seurataan Seurassa aktiivisesti ja viemme asiaa 
ylemmäs, jotta ratkaisu saadaan mahdollisimman nopeasti. 
   Kangasalantien pohjoispuolen melueste tulee päätettäväksi joulun alla.  
Päätöksiä ja toimenpiteitä odotetaan ja seurataan.                           

Turkka Tiainen 

VEHMAISTEN 
K-MARKETIN KAAVAMUUTOS 

1.6.2018 Seura antoi muutosluonnokseen ensimmäisen palautteen, joka 
löytyy kotisivujen etusivun uutispalstalta. Esitetty pysäköintirakennus 
poistui suunnitelmasta. Tuolloin palautetta annettiin myös 
kaupunkikuvasta, luontoarvoista ja palvelualueen liian pieneksi 
suunnitellusta koosta, asiakaspysäköinnin vähyydestä ja liikenneongelmista. 
25.6.2020 annoimme toisen palautteen ja skannasimme myös 
postilaatikkoon palautetut lomakkeet kaupungille tiedoksi. 
 

SEURAN TIIVISTETTY YHTEENVETO 25.6.2020 
Tämä palaute löytyy kotisivujen etusivun vasemmassa laidassa 
uutispalstalta. 
Nyt esitetyssä asemakaavaluonnoksessa ei ole ratkaistu seuraavia, jo 
aikaisemminkin tuotuja ongelmia 
• Luonnon vaaliminen – Läheisen Kaukajärven hulevesiongelmien 

rajoittaminen 
• Liikenne, pysäköinti ja liikenneturvallisuus 
• Kaupunki-ja kulttuuriympäristön vaaliminen 
• Omaleimaisen kyläyhteisön säilyttäminen 
• Palvelualueen ja sen pysäköintitarpeen mitoitus 
• Vieressä olevan uuden asuinkorttelin kaavoituksessa ja toteutuksessa 

tapahtuneiden virheiden korjaaminen (erityisesti liikenne, meluhaitat 
ja hulevedet)  

• sekä tulevien kaavahankkeiden huomioiminen kohteen päivityksessä  
Autopaikkojen määrä ohjaa ehdotusta. Mitoitus edellyttää vain 13 
autopaikkaa 700 m2 palvelualueelle. Uudessa kaavaehdotuksessa noin 
puolet, 35, asukkaiden autopaikkaa on sijoitettu kellariin ja loput 
maanpinnalle tontin eteläpulen pihalle. Palvelualueen pysäköintipaikkoja on 
edelleen vain 13 kappaletta ja palvelualueen pinta-ala 700 krs m2 nykyisen 
1700 neliön sijaan. 
  Rakennuttajan edustajan mukaan koko kellaria ei voida rakentaa 
asukaspysäköintiä varten. Syynä on se, että tuolloin tontilla ei ole  
mahdollisuuksia hulevesien hallintaan. Kyseisen tontin hulevedet 
ohjautuvat Kaukaniemen länsipuolelle lähelle siellä olevaa uimalaituria sekä 
itäpuolella matonpesupaikan kohdalle. 
Valuntareitit suunnittelualueelta 
(Kohteen hulevesiselvitys s. 3, vihreät ja siniset värit) 

”Suunnittelualueen maaperä on 
kokonaisuudessaan hiesua (..), 
joten se soveltuu heikosti 
hulevesien imeyttämiseen. 
Suunnittelualue ei sijaitse 
pohjavesialueella tai pohjaveden 
muodostumisalueella.” (s 4) 
Huhtikuussa räntäsateen 

jälkeen ja heinäkuussa ukkossateella havaittiin, että matonpesupaikan 
kohdalla hulevedet tulevat purona hallitsemattomasti suoraan järveen.  
  Suunnitelmassa esitetty liikennejärjestely palvelualueelle risteysalueelta 
on vaarallinen. Aikasemmat virheet on korjattava ja hulevedet ja liikenne 
saatava hallintaan. Toistuvien virheiden välttämiseksi koko alueen kaava 
on selvitettävä yleiskaavan päivityksen yhteydessä viimeistään silloin, kun 
Stadionin kaavaa ja Kangasalantien liikennettä ratkotaan — rakennetaanko 
Vehmaisissakin metropolia vai säilytämmekö kylän hengen? 

                 Sirpa Kuusela — SK 

Seura toimii aktiivisesti ja turvallisesti — kaikesta huolimatta 

Kylätapahtuma Kaukaniemessä 23.6.2020 
Kesäkuun alussa Anne-Mari Jussilan järjestämä virtuaali-ilta jatkui livenä. 
Kolmisenkymmentä Vehmaisten kylän asukasta kokoontui grillipaikalla todel-
la kuumana tiistai-iltana. 
   Tarkoituksenamme oli keskustella K-marketin kaavaehdotuksesta, Kauka-
niemestä ja alueen liikenteestä. Seura halusi kerätä asujaimiston mielipiteitä 
K-marketin kaavasta 25.6. kaupungille lähetettävän palautteen tueksi.  
Yhteisesti todettiin, että suunnitellut kaupan liiketilat ja pysäköintipaikat ovat 
aivan liian riittämättömät huomioiden nykyisen ja tulevan asukaspohjan. 
Alueen kasvanut liikenne puhutti myös hyvin paljon.  
   Kaupan takana olevalle uudelle asuinalueelle toivottiin Pihakadun statusta. 
Kangasalantien alittavaan tunneliin ehdotettiin maalattavaksi kaistat, jolla 
liikenne voitaisiin erottaa omille kaistoilleen. Todettiin hyväksi Kaukajärven 
tielle tulevat hidasteet koulun kohdalla. 
  Kaukaniemen alueelle toivottiin lisää roska-astioita ja grillipaikalle tuhka-
kuppia. Historiakyltitys ja laituri alueelle tultaneen vielä tekemään. 
  Lopuksi seuran puheenjohtaja kertoi syksyllä järjestettävästä perhe- ja 
ulkoilutapahtumasta. Saimme vielä kuulla, että lasten leikkipaikkaa Vehmais-
ten puistossa (Siwan puisto) ei ehkä poistetakaan käytöstä. 

Sirpa Nieminen 

KOULU ON ALKANUT 
SUOJATIET KUNTOON 

 
Koulu on alkanut kesäisissä merkeissä. Seuralle kirjoitettiin Kaukajärventien 
ongelmista — ne suojatiet ja ne rotvallit, miten lapsi pääse pyörällä niistä yli 
tai miten lastenvaunuilla pääsee turvallisesti? Nyt asiaan on tulossa viimeiste-
ly: Kaukajärventie rouhitaan ja asfaltoidaan ja siinä yhteydessä nostetaan 
suojatiet rotvallien tasolle. Jos kaikki onnistuu nyt elokuussa, niin huudetaan 
hurraa ja liimataan papukaijamerkki.                                                        SK 

ROTTASOTA JATKUU 
Rentokil kartoittaa rottasotaa Heikkiläntien suunnalla Kangasalan 
puolella. Eräästä taloyhtiöstä tiedusteltiin, onko täällä Vehmaisten 
puolella kiinnostusta osallistua. Mitä useampi talous osallistuu, sen 
parempi tulos ja myös hintavaikutus on merkittävä. 
  Miten rottatilanne on kehittynyt kesän aikana? Katso Rentokilin 
ilmoitus sivulla 5. Rentokilin toimipiste on Lentolassa. 
Esimerkiksi kaksi tai useampia vierekkäisiä talouksia voi tehdä 
kimpan. Paikallisessa tietoverkossa voi olla useita loukkuja linki-
tettynä. Yksi loukku, joka tarvitsee sähköä, lähettää tiedot edel-
leen palveluntarjoajalle. Eli juu, rotat ovat siirtyneet digiaikaan. 
Suuremmat esiintymät voidaan myös myrkyttää.  

 SK 

 
OMENAT EIVÄT KUULU  

AVOKOMPOSTIIN 
 

Omenat otetaan Tarastejärvellä vas-
taan ilmaiseksi. Ei rakenneta lämmintä 
pitopöytää rottien juhlittavaksi.  
   Jos on ylitarjontaa omenoista tai 
muista puutarhan antimista, laita por-
tille tarjolle — mutta irti maasta. Kun 
otat lahjan, tuo oma astia tai pussukka, 
koska lahjoittaja tarvitsee koria seuraa-
vanakin vuonna. 
 

Mira Leinonen 

https://sepelisampo.fi/?gclid=CjwKCAjw_qb3BRAVEiwAvwq6VvK7BFVVEfVxCfGeZpjHiwthYs4D-uidkOJ5qFWeXgJ7cJp1VDEvhBoCg18QAvD_BwE
http://www.varautumishallinta.com/
https://ique.gg/
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8724
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TÄSTÄ SE LÄHTEE 
KUNTAVAALIT 2021 

Yhteinen hyvä asia 
 

Ne tamperelaiset, jotka eivät vielä ole ilmoittautu-
neet, voivat ilmoittautua tai tulla paikan päälle  

vaalipuhetta treenaamaan la 5.9. klo 14-15  
ja kangasalalaiset Liutussa samaan aikaan.  

Alla esittäytyy tamperelaisia puhujia. Osa ei pääse 
mukaan, mutta ovat hengessä mukana. 

Lyhyen viestin ja puheen hierominen on vaativa 
taitolaji. Kiitos näistä viesteistä ja tulevista puheista. 

TAIMENEN PALUU 
KAUKAJÄRVEEN 
Pienkeräyslupa RA/2020/632 

Tili FI61 5731 6520 2182 41 

Mikä on tuo kultakylki? 

Tee hyvä sijoituslahjoitus Parin vuoden kuluttua selviää, mihin mittaan marraskuussa istutetta-
vat 3-kesäiset istukkaat ovat venähtäneet. Järvestä on saatu 90-luvulla yli 7-kiloinen taimen. Tiesit-
hän, että istutettu järvitaimen on eväleikattu ja alamitta on 50 cm.   
Pienkeräyksen lupanumero on RA/2020/632     Keräystili FI61 5731 6520 2182 41 
Keräysaika 10.6.-9.9.2020 Ensisijainen kohde: Vehmaisten osakaskunta, järvitaimenen istutus 
Kaukajärveen, Kohde 2. siika. Vehmaisten osakaskunnan hoitokunnan varsinaiset jäsenet järjestä-
vät keräyksen yleishyödylliseen tarkoitukseen. 
  Jos haluat meiltä tiedotuksia, laita maksun viestikenttään puhelinnumero ja/tai sähköposti. 
Pienistä puroista kasvaa iso ilo kaikille. Kaukajärvi on rakas ja tärkeä meille järven kalaston hoi-
dosta, virkistyskalastuksesta ja vesistön laadusta sekä järven tulevaisuudesta välittäville. 
  Tämän hetken saldo on 1800 euroa. Keräys sulkeutuu 9.9.  Suurkiitos. 

vehmaisten.osakaskunta@gmail.com 
vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/  

FB:ssä Kalastusta Kaukajärvellä 

Kuvat: Olli Toivonen 

Syksyllä 2020 Vehmaisten osakaskunnan hoitokunta kokoaa Tampereen ja Kangasalan 
edustajia keskustelemaan siitä, millainen Kaukajärven toivotaan olevan vuonna 2050. 

 
Keväällä 2021 Kaukajärven rannoilla tehdään raivattavien onkimis- ja vapakalastuspaik-

kojen katselmus yhdessä Tampereen kaupungin edustajien kanssa. 

Kaukajärven  
hyväksi  
yhdessä 

Vehmaisten  
osakaskunta 

hoitokunta 
Tavoitteemme on osoittaa toimenpi-
teiden tarve esimerkiksi hulevesiasi-
oissa niille toimijoille, joille vastuu ko. 
asioissa kuuluu ja saada toimijat sa-
man pöydän ääreen. 
   Vesikasvillisuus järvessä on lisäänty-
nyt. Fysiologisten mittausten mukaan 
järven tila on edelleen hyvä.  
   Vehmaisten osakaskunta toimii 
herättäjänä ja Kaukajärven hyväksi 
yhdessä -hanke luo parhaimmillaan 
yhteisen toiminta-alustan tulevien 
vuosikymmenten työlle. 
   Vehmaisissa, Kangasalantien eteläpuolella ole-
van uuden asuinalueen hulevedet ohjautuvat aika-
ajoin purona Kaukajärveen. Olemme kartoitta-
neet näkyviä hulevesipaikkoja Liutussa, Kaukanie-
messä, Annalan puolelta ja Hankkion suunnalta. 
Hulevesiin kiinnitetään erityistä huomiota, koska 
kaavoitukseen on lähdössä Kaukajärven Stadionin 
alue ja Kangasalan puolella myös Saarenmaa. 
Ennakointi on elintärkeää veden hitaan vaihtuvuu-
den ja järven syvyyden vuoksi. Katsotaan kolme- 
neljäkymmentä vuotta taaksepäin, katsotaan ny-
kytila, rakennetaan yhdessä tavoite "Millainen on 
Kaukajärvi kolmenkymmenen vuoden kuluttua  
vuonna 2050?” 
  Katso vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta,  
siellä on emeritusprofessori Heikki Toivosen 
luento vesikasveista sekä Markku Nieminen 
tiedot Kaukajärven veden laadusta ja Kaukajärven 
ahvenista.                              
  Sirpa Kuusela—SK 

vehmaisten.osakaskunta@gmail.com   
vehmainen.fi 

 

Muistakaa saalisraportit. 
Muuta: soita, kysy, toivo, esitä 

Sirpa Kuusela 040 739 0957 
Hoitokunnan pj. 

Kuva: Aino Oura, Ahvenparvi, Kaukajärvi 2018 

Saalisuutisia Kaukajärveltä 
Jussi Hietala, hoitokunnan varapuheenjohtaja 
kirjoitti saalisraporttia seuraavasti:  
  ”Vielä on kaikki toivo jäljellä. Kalaterveiset: nyt 
otin verkot pois. Verkko 50 mm, 5 vrk, kolme 
käyntiä. Saaliina oli 1,5 kg, 440 g, 669 g ja 640 g 
hyväkuntoista siikaa. Kaikilla oli suoli täynnä 
keltaoranssista sisältöä — katkaa vatsassa. Oli 
tietysti muuttumassa paskanruskeaksi. Eli uutta 
kantaa on tulossa. Suurin oli tietty entistä. Kos-
kinen muistaa, että ennen luvat myytiin tunneis-
sa loppuun. Meillä ei ole lupakiintiöitä, joka on 
mielestäni hyvä. Meidän kannansääntelymme voi 
perustua vain verkkokalastusaikoihin. Helpompi 
on joskus lisätä aikaa kuin todeta, että hups nyt 
ikäluokka kalastettiin loppuun. Nyt mentäneen 
toki näillä.” 
  Osakaskunnan voimassa olevan päätöksen mu-
kaan verkotuskielto on vuosittain kesäkuun alus-
ta heinäkuun loppuun ja joka toinen talvi on 
verkotuskielto. Eli vuonna 2021 talviverkotus on 
kielletty. 
  Vapaasukelluskalastaja kertoi puhelimitse, että 
nyt on näkynyt énemmän isokokoisia ahvenia. 
Niillä on turvaa ja ruokaa, kuten kuoretta ja 
pikkuahvenia, petokaloja ahvenetkin ovat. Rapu-
saaliista ei ole vielä raportoitu. 
  Merkit viittaavat, että olemme kalakannan koon 
ja määrän kasvatustoimissa oikeilla jäljillä. 

                    SK 

http://www.iaq.fi/
https://anne-mari.fi/
vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/
https://www.facebook.com/Kalastusta-Kaukaj%C3%A4rvell%C3%A4-109520030671356/
http://www.lyden.fi/
https://mattijarvinen.fi/
https://www.facebook.com/Vihrealahiomutsi/
http://www.jalkaharmonia.fi/
https://www.instagram.com/aino.ou/?hl=fi
https://www.facebook.com/aapo.niemi.7
https://www.facebook.com/kirsi.kaivonen/
https://www.youtube.com/watch?v=FSGkEKbYqPs&feature=youtu.be
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https://apteekkinne.fi/fi/
https://www.rentokil.fi/
https://tampere.4h.fi/
https://sepelisampo.fi/?gclid=CjwKCAjw_qb3BRAVEiwAvwq6VvK7BFVVEfVxCfGeZpjHiwthYs4D-uidkOJ5qFWeXgJ7cJp1VDEvhBoCg18QAvD_BwE
http://www.suoramanapteekki.fi/
http://nippeli.fi/


 

 

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

https://www.facebook.com/vehmaskrouvi
https://et-autotech.fi/
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-vehmainen

