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Onnellista joulua ja rauhaisaa vuotta 2023! 

VehU palkitsi urheilijoita ja valmentajia____________ 
Vehmaisten Urheilijoiden yleisurheilijoilla oli huippukausi. Useat 
seuran kasvattamat nuoret tehtailivat ennätyksiään pitkin kesää 
ja menestyivät SM-kisoissa mitalien ja pistesijojen arvoisesti. Ar-
vokisojen edustustehtävät eivät ole jokapäiväistä herkkua, mutta 
sitäkin saimme kesän kuluessa nauttia moneen otteeseen. 
Urheilijoita ei kuitenkaan ole ilman osaavia ohjaajia ja valmentajia, jotka jak-
savat sitoutuneesti tehdä vapaa-ajallaan työtä urheilijan kehittymisen eteen. 
Monesti juhlitaan kilpailijan menestystä, mutta valmentajan panos jää valitet-
tavan vähälle huomiolle. 
Palkisemistilaisuus LähiTapiolan tuella 
LähiTapiolan Tampereen toimitiloissa järjestettiin marraskuun alussa seu-
ran menestyneimpien urheilijoiden ja valmentajien kunniaksi palkitsemisti-
laisuus, johon oli kutsuttu myös urheilijoiden vanhempia. Varsinkin nuorille 
perheen tuki on merkittävää urheilu-uralla kehittymisessä. Aivan kaikki kut-
sutut eivät päässet paikalle, mutta parikymmentä henkilöä ehti LähiTapiola 
tarjoamille maukkaille kakkukahveille. LähiTapiola lahjoitti myös valmenta-
jien palkintokassit – lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä. Seuran puolesta 
huomioitiin menestyneimpiä urheilijoita stipendeillä. 
   Tilaisuuden aluksi LähiTapiolan edustajat Timo Europaeus, Retu Har-
ju ja Hanna Kurikko kertoivat yhtiön toiminnasta ja sen tarjoamista ur-
heiluvakuutuksista. Vakuutusturva kannattaa tietysti miettiä jo ennakkoon 
kuntoon mahdollisten loukkaantumisten ja sairastumisten varalta, jotta pää-
see hoitoon nopeasti ja joustavasti. 
   VehUn puheenjohtaja Antti Virtanen kertaili menneen kesän hienoja 
saavutuksia. Kalevan Malja-pisteissä seuran sijoitus oli Hämeen piirin kol-
manneksi paras Tampereen Pyrinnön ja Lempäälän Kisan jälkeen. Pistepotti 
oli seurahistorian suurin. Valtakunnallinen sijoitus oli 32. Vaikka huiput me-
nestyvät, niin perusnuorisotyötä ei saa unohtaa. VehUlla on hyviä nuoria 
kasvamassa, sillä sijoitus piirin sisulisäpisteissä (9-15 v sarjat) oli seitsemäs ja 
nuorisotoimintakilpailussa kahdeksas. 

Urheilijapalkinnon saajista läsnä olivat Akseli Aittoniemi (vas.), Miriam Puolimatka, 
Aino Aalto, Emmi Savenius ja Eliel Nikkola. Taputuksin onnittelevat Kalevi  
Björkbacka ja Antti Virtanen. Paikalle ei ehtinyt Eemil Kulmala. 
VehUn aktiivisin ohjaaja ja moninainen talkoolainen vuosikymmenten ajan on ollut 
Veli Nieminen, jota muistettiin 70-vuotis syntymäpäivän kunniaksi VehUn uuden  
uutukaisella toppatakilla. Kakku maistui tietenkin. Katso sivu 2. 

_______________Palautetta Pohjola Rakennukselta 
Kangasalantie 120 Vehmaisten K-market 
K-marketin tilanne mietityttää kyläläisiä,  kiinteistössä toimivia 
yrittäjiä ja asiakkaita. Keskustelimme hankejohtaja Erkki Ikosen 
kanssa lyhyesti tilanteesta ja tulevasta. 
  Olennaisia muutoksia ei ole tapahtunut syksyisen avoimen kirjeen jälkeen 
(Vehmaisten Sanomat 3 2022, s 3). Suunnitteilla ei ole ehdottamaamme 
asukaspysäköinnin laajentamista kellarissa yhdistettynä kylän väestönsuoja-
tarpeeseen. Aikaisempi huoneistosuunnitelma muuttuu yksiöiden heikon 
kysynnän  ja ylitarjonnan takia. Rakentamisen taloustilanne on heikentynyt. 
  Tiedustelin, onko Pohjola Rakennus ollut mukana yhteisörakentamis-
hankkeissa? Hanke ja toteutus suunnitellaan yhdessä tulevien asukkaiden 
kanssa ihan alusta alkaen? Arvonluonti tapahtuu erityisesti asiakasnäkökul-
mista. Yhtiö satsaisi asukkaiden yhteisöllisyyden rakentamiseen. Parhaassa 
tapauksessa vahvistaisi koko kyläyhteisön henkeä. Sellaisia hankkeita Poh-
jola Rakennuksella ei ole ollut, mutta asukkaita kuullaan usein erilaisissa 
viimeistelyvalinnoissa. Täällä Koillisessa ja Vehmaisissa on ilmennyt haluk-
kuutta asianmukaisen kokoisiin kerrostalohuoneistoihin lasten– ja vieras-
huoneineen. Keskusteluissa on tullut esiin toivetta asua lähempänä lasten-
lapsia ja tänne muuttaneita perheitä. On ilmennyt tahtoa muuttaa kotiky-
län omakotitalosta läheiselle, tutulle alueelle kerros- tai rivitaloon. 
  Kysyin, voisiko tässä vaiheessa ottaa aikalisän ja miettiä Pohjola Raken-
nuksessa puutalorakentamiskonseptia viimeistään nyt ilmasto- ja pääs-
tösyistä? Erkki totesi, että tämä kohde on vähän liian iso puurakentamisen 
pilotointiin.  
  Yksi ehdotuksemme on työn alla — Pohjola Rakennuksessa analysoidaan 
tarpeita ja mahdollisia ehdokkaita päiväkodin sijoittamiseksi rakennukseen. 
Monenlaisia huoneisto- ja tilaratkaisuvaihtoehtoja tutkitaan. Asukkaita 
kuullaan markkinatutkimuksissa, jotta Pohjola Rakennus osaa suunnitella 
oikean tuotteen ja asuntojakauman kohteessa. Suunnitelma päivitetään ajan 
tasalle. Ennen purkua ja muita toimia on toteutettava rakennuslupaproses-
si, joka myös vie aikaa. 
  Ikosen Erkki vahvisti, että vuonna 2023 tontilla ei tapahdu mi-
tään. Mietinkin, että hyvä niin, kun kiinteistön vuokran maksaa 
Kesko ja kauppa käy hyvin. Tyhjää monttua on siinä turha seisot-
taa. Palataan taas asiaan.                                              Sirpa Kuusela 

Haastattelu suoritettiin puhelimitse. 

Kiitos! 
Suosikaa ilmoittajiamme. He tekevät tiedottamisen mahdolliseksi. 

https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
https://www.lahjatalofantishop.fi/


VehU:n edustusjoukkue johtaa tätä kirjoitettaessa miesten valtakun-
nallisen Futsal Ykkösen sarjaa ainoana puhtaan pelin joukkueena.  
Viisi voittoa viidestä pelistä.  Joukkueessa on kaksi pelaajaa 1999-
2000-kaudella aloittaneesta C-14-juniorijoukku-eesta, joka aikanaan 
aikuisten sarjaan siirryttyään nousi rakettimaisesti alimmalta 5. di-
varin sarjatasolta Ykköseen.  Otso Lepomäki ja Jukka Törmänen 
ovat pelanneet kilpatason futsalia reilusti yli puolet elämästään. 
   Vuosisadan vaihteessa Suomen silloisen futsal-maajoukkueen valmentaja Jou-
ni Pihlaja oli saapunut seuraamaan VehU:n 14-vuotiaiden junioreiden peliä. 
Hän näytti minulle muistivihkoaan, johon oli kirjannut numerot 6,7, 13 ja 14.  
Jukka pelasi numerolla 13 ja Otso numerolla 14 ja he ovat todistaneet Jouni 
Pihlajan havainnot tarkoiksi.  Myös numerot 6 ja 7 kuuluisivat varmasti VehU:n 
kokoonpanoon edelleen, mutta toisen aktiiviura kariutui jalkavammaan ja toi-
nen keskittyi enemmän opintoihin. Jukka ja Otso sen sijaan ovat paitsi pelan-
neet, niin myös vastanneet toiminnan pyörittämisestä.  Heidät molemmat on 
palkittu Tampereen Urheilun Edistämissäätiön apurahalla, jonkä edellytyksenä 
on yli 20-vuotinen merkittävä ura seuratoimijana.  
   Futsaljoukkueen taival on ollut huima.  VehU:n joukkuehenki on lajin harras-
tajien keskuudessa tunnettu ja pelimenestys kovaa luokkaa.  Tavoitteissa voi ol-
la nousu Liigaankin, mutta nyt kamppaillaan ykkösen kärkisijoista. Viime kauden 
neljäs sija Ykkösessä ei oikestaan jätä muuta parantamisen varaa.  Paikkakun-
nan parhaan joukkueen asema lunastettiin jo viime kaudella. 
   Kiusasin Jukkaa ja Otsoa muutamilla kysymyksillä, Jukan vastaukseen liittyen 
jaan yhden oman muiston: kun futsal-maaleja ei todellakaan ollut käytettävissä, 
sain mielestäni loisteliaan idean ja pyysin kätevää appiukkoani tekemään 
piirrokseni mukaiset virallisen kokoiset siipimuttereilla koottavat maalit. 
Riemusaatossa ne kiikutettiin Messukylän koulun saliin. Otson ensimmäinen 
lämmittelylaukaus osui keskelle ylähirttä, joka katkesi kuin tulitikku. 
(1) Mikä on mieleenjäävin muisto ekalta C-14 futsa-kaudelta? 
Jukka: - Treeniolosuhteet 2000-luvun alussa ei olleet ihan sitä mitä nykyään. 
Futsal-maaleja ei koulujen salien välinevarastoista juuri löytynyt, melkein aina 
saatiin ammuskella palloja jumppapatjoihin. 
Otso: - Mieleen on jäänyt lähinnä se, että sarja koostui sisäjalkapalloa pelaavista 
pikkupaikkakuntien joukkueista. Silloisella pelaamisella ei ollut paljoakaan 
tekemistä futsalin kanssa.  
(2) Olisitko tuolloin voinut uskoa, että pelaat edelleen futsalia taval-
laan samassa joukkueessa yli kolmekymppisenä valtakunnallisella 
sarjatasolla? 
Jukka: - Ei sitä silloin miettinyt, että futsaltoiminta seurassa jatkuisi vielä 
parinkymmenen vuoden päästä. Alussa pelailin kausi kerrallaan ja futsal oli 
hyvää oheistoimintaa jalkapallolle. Nyt jalkapallo on jaoston kakkoslaji ja futsal 
pyörii muutamaa kesäkuukautta lukuun ottamatta ympäri 
vuoden. 
Otso: - Enpä todellakaan. Tuskin kukaan ajattelisi tuollai-
sia vastaavassa tilanteessa. Tuossa iässä palloa potkittiin 
kausi kerrallaan. 
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<<Valmentajista ja ohjaajista paikalle ehtivät Harri Huhtala 
(vas.), Jarkko Savenius, Veli Nieminen, Sohvi Kenttälä ja 
Emilia Jokinen. LähiTapiolan puolesta palkinnot jakoivat Ti-
mo Europaeus ja Retu Harju. Kuvasta puuttuvat Henna 
Hukkanen, Panu Siltanen, Marika Puolimatka, Aki Ahvenjärvi 
ja Aleksi Jaakkola. Oikealla Veli Nieminen. 

Kohti tulevaisuuden menestystä 
 
Seuran sihteeri Kalevi Björkbacka on toiminut aktiivisesti sen eteen, et-
tä VehU pystyisi jatkossa mahdollisimman hyvin tukemaan urheilijoiden 
kehittymistä kohti kansallista ja kansainvälistä huippua. Kalevi korosti pu-
heenvuorossaan erityisesti hyvän yhteishengen merkitystä ja tasapuoli-
suutta sekä avointa vuoropuhelua ja tiedonkulkua –  
hteen hiileen puhaltamista! 
Suunnitelmissa on vuoden alusta saada käyntiin mittavampi projekti seuran 
huippujen tukemiseksi myös taloudellisesti, niin että he saavat parasta 

Ikiliikkuja-Veli 70 v ja  
lämmin toppatakki. 

Hallitus onnittelee ja kiittää urheilijoita, valmentajia, ohjaajia, talkoolaisia, tukijoita ja kaikkia seuran toimintaan kuluneen vuoden ai-
kana osallistuneita. Hommat jatkuvat - olehan yhteydessä, jos haluat olla mukana kivassa seurassa. Mukavaa joulun odotusta sekä on-
nea ja iloa tulevalle vuodelle!                      Heli Mattila, seuratyöntekijä 

Kuvat Janna Hytti 

(3) Pelaatte edelleen myös jalkapalloa, mikä tekee futsalista kuiten-
kin ykköslajin? 
Jukka: - Futsalissa pallokosketuksia tulee koko ajan, yksittäisen pelaajan liikku-
minen ja kaikki tekeminen korostuu, koska pelaajia on vähemmän kentällä. 
Mielellään sitä harrastaa molempia lajeja, niin kauan kun paikat kestää pelata. 
Otso: - Vaikea sanoa. Tietysti kun on kilpailuhenkinen ihminen, niin futsalin 
tarjoama tavoitteellinen toiminta motivoi jo itsessään. En oikein ole sen tyyp-
pinen, että jaksaisin tehdä asioita pelkästä osallistumisen ilosta etenkään toimi-
henkilöroolissa. Myös lajin ominaisluonne, nopeatempoinen peli on viihdyt-
tävää. Viime vuosina seuran ympärillä olleiden osaavien valmentajien kautta on 
oppinut lajista paljon kaikkea uutta.   
(4) Kerro jokin huima muisto VehU:n taipalellta 5. divarista valta-
kunnalliseen Ykköseen? 
Jukka: - Parhaat muistot liittyy ehkä ennemmin pelimatkoihin ja kaikkeen ken-
tän ulkopuoliseen toimintaan. VehU:n toiminta on ollut sen verran värikästä, 
että monet sinänsä hauskat ja positiiviset muistot eivät ehkä ole sopivia leh-
teen painettaviksi. 
Otso: -Näitähän on noin 857 kappaletta. Joukkueen saunomiskulttuuri oli 
vilkasta jo neljännen ja viidennen divisioonan pelien aikaan. Oheistoimintaa 
kuten yleisurheilu- ja talvikisoja ja hauskoja illanviettoja on edelleen paljon ja 
yhteishenki on hyvä. 
                      Tapani Lepomäki 
 

___________________________Futsalia elinkautisena___________________________ 

 
Sunnuntai-illan harrastesäbävuorolla Vehmaisten koululla on 
ollut tällä kaudella mukavasti porukkaa ja on saatu hyvät pelit 
aikaiseksi, tosin muutama vielä mahtuisi kelkkaan mukaan! 
Kaiken tasoiset miehet ja naiset vaan rohkeasti höntsäilemään 
(15-vuotiaista ylöspäin), mennään täysillä mutta ei liian 
tosissaan! Kysy lisää joelkailanto@gmail.com.  

Kuva Esa Norvia 

mahdollista valmennusta tavoitteidensa saavuttamiseksi. Me-
nestyksen myötä valmennuksen vaatimukset ja siihen liittyvät 
tukitoimet lisääntyvät, kustannuksia kertyy myös leireistä, kil-
pailumatkoista, arvokisojen omavastuuosuuksista jne.  
Urheilun ohella aikuistumisen tukeminen kaikkien sidosryh-
mien yhteistyöllä on merkittävässä roolissa. Näihin huippujen 
tukitoimiin haetaan ulkopuolista rahoitusta ja täysi-ikäisten 
urheilijoiden kanssa tehdään urheilijasopimukset.  

Toiveissa on jopa saada hankittua jossain vaiheessa provisiopalkkainen ma-
nageri.  
   ”Seuran toiminnan tavoitteena on kasvattaa lapsista yhteiskuntakelpoisia 
kansalaisia yleisurheilun kautta. Seuran edustajilla eri tasoilla on vaativa 
tehtävä ohjata kasvavia nuoria urheilijoita. Tämän ns. perustoiminnan kulut 
kerätään entiseen tapaan toimintamaksuilla, talkootuotoilla, apurahoilla ja 
saaduilla avustuksilla”, kiteyttää Kalevi Björkbacka. Menestysurheilijoita 
hän muistutti, että he ovat seuran keulakuvia, ja esimerkkinä nuoremmille 
niin hyvässä kuin pahassakin. 

Jukka Törmänen Otso Lepomäki 

Kuva Joel Kalanto 



 
Seuraa Vehmaisten Mukuloiden tiedotteita ja ilmoittaudu  
postituslistalle. Kaikki ovat tervetulleita niin vanhat kuin  
uudetkin mukulat. Katso www.vehmaistenmukulat.com. 
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______________________Vehmaisten VPK 1928-1966  
— tarvittaisiinko taas? 
Selvitetään mahdollisuudet elvyttää Vehmaisten VPK:n toiminta.  
Vehmaisissa on toiminut oma VPK:nsa vuodesta 1928 vuoteen 1966 asti.  
Mahdollisesti elvytettävän VPK:n toiminnan erityisenä painopisteenä olisi 
palokuntanuorisotoiminta. Ehdotuksia ja innokkaita osallistujakandidaatteja 
voi laittaa sähköpostilla info@vehmainen.fi. 

Mira Leinonen 
Tampereen Vehmainen Seura ry, hallituksen jäsen 

___________________________________Meluaidasta 
Tampereen Infra on tilannut Hämeen Viherrakennukselta meluaitaan liit-
tyvät lopputyöt. Nurmetukset, istutukset ja paneloinnit ovat loppusuoral-
la. Ensi kesänä vihertää.  
   Nevakadulta on tullut viestiä, että meluaita aiheuttaa heijastemelua ky-
län keskustassa. Miten olette asian kokeneet? Auttaisivatko kasvit? 
  Mikko Hulkkonen on ehdottanut, että meluaita saisi maalaukset päät-
tyvien katujen kohdalla kylän puolella. Hyvä idea, jota kannattaa tutkia. 
   Soinilankadun sisääntulo Kangasalantieltä on aika iso aukko ja Soinilan-
kadun alkupään pohjoispuolella ei ole havaittavissa olennaista helpotusta 
Kangasalantien liikennemeluun. Seuraillaan: Olisiko mahdollista istuttaa 
havukasvustoa siihen autotallin seinustalle Kangasalantien kevyenliiken-
teen väylälle? Kunhan tulee valmista, niin tutkitaan tilannetta lisää tältäkin 
osin.                      sk Meluaita Kangasalantien eteläpuolella. Hattu puuttuu. Istutukset ja maatyöt  tehty. 

Hieno päivä Vehmaisissa 19.11.2022. 

Tulevaa toimintaa______________________________ 
Tampereen Vehmainen Seura ry:n syyskokous pidetään 
24.11.2022. Tämä lehti meni jo aikaisemmin painoon, joten tässä 
voidaan vain ennakoida tulevia päätöksiä. 
  Seuran hallituksessa on nykyisin puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä ja 
kolme varajäsentä. Kokouskutsut lähetetään kaikille. Kokous on päätösval-
tainen, kun läsnä on puheenjohtajan lisäksi kaksi hallituksen varsinaista tai 
varajäsentä. Olemme Kokoontuneet usein Whatsapp-kokoukseen iltasella, 
kun lapset on saatu nukkumaan.  
  Löytyykö uusia voimia puheenjohtajaksi ja hallitukseen? Toimintasuunni-
telmassa on talvitapahtumaa, retki pääpaloasemalle, onkireissua, kesäteat-
terireissua, kukkamatkaa Türiin Keski-Viroon. Katsotaan, mitä syyskokous 
päättää ja hallitus toteuttaa. Nyt on opittu elämään tilanteen mukaan ja 
suunnitelmia voidaan muuttaa. 
  Seuran taloustilanne on erinomainen. Kuluvana vuonna järjestetyt teatte-
riretket ovat onnistuneet hyvin, vaikka yhdistys on maksanut mm. bussien 
vuokrat ja kuljettajan palkkiot. Koska yhdistys ei saa tuottaa jatkuvasti 
voittoa, on hallitus päättänyt lahjoittaa varoja Vehmaisten Urheilijoiden 
työhön, Vehmaisten osakaskunnan istutuksiin ja Vehmaisten koulun van-
hempainyhdistykselle oppilastyön hyväksi. 
  Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 Elät enemmän –senioriryhmiä kokoontui 
Esperissä. Sieltä tuli aloitetta, että seura organisoisi esimerkiksi viikottaisia 
yhteisiä kävelyreissuja. Kun on päästy alkuun, ryhmä voisi jatkaa omatoimi-
sesti. 

sk 

 

 

Joulukuun tapahtumia_________________________ 
 
3.12. 11-14 Vehmaisten joulunavaus K-marketilla, kts. etukansi 
  Kangasalantie 120, Vehmainen 
  Järjestää Vehmaisten K-Market, Tampereen  
  Vehmainen seura, VehU, Vehmaisten osakaskunta 
11.12. 10-14 Joulumyyjäiset Vehmaisten koululla, Sarvannank. 7 
  Järjestää Vehmaisten koulun vanhempainyhdistys ry 
16.12. 21- Kauneimmat Joululaulut Vehmas-Krouvissa 
  Järjestää Messukylän seurakunta ja Vehmas Krouvi 
  Katso ilmoitus alla ja takakannen tiedot. 

Kauneimmat  joululaulut  
Vehmas Krouvissa 

Aukionkatu 24 
Perjantaina 16.12.2022 n. klo 21 alkaen  
Järjestää: Messukylän seurakunta ja Vehmas Krouvi.  
Kauneimpia joululauluja laulattamassa Messukylän  
seurakuntapastori Terttu Haikka ja muusikkona  
toimii Peter Joukainen. 
 
Laula kanssamme hyvää Suomen  
lähetysseuran kolehtiin. Tervetuloa!  
Ilmaiset lauluvihot. 
 
Seuraa uutista 
Vehmas Krouvin FB-sivuilla. 

 

ALLINN APU         Messukylän seurakunnan seniorityö 
Käynnin aiheita voi olla monenlaisia -  sinun toiveesi mukaan. Diakoni vie-
railee kodissasi ja kartoittaa, millaista apua sinun tilanteessasi on saatavissa 
seurakunnan tai Mummon Kammarin tai muun apua tarjoavan tahon kaut-
ta. Voit kertoa oman ideasi ja miettiä sen toteuttamista yhdessä diakonin 
kanssa. 
 
ALLINN APU - Esimerkkejä 
Allin avun kotikäynti voi olla diakonin tai papin tai vapaaehtoistyöntekijän 
vierailu kotonasi. Se voi olla esimerkiksi: 
• keskusteluapua suruaikana 
• keskustelemista sinun toivomasta aiheesta 
• kotiehtoollisen nauttimista 
• ystävätoimintaa 
• kauppa-apua, asiointiapua 
• ulkoilua sinun kanssasi, apua kodin pienissä askareissa  
• digiapua - apua puhelimen, tietokoneen tai telkkarin 

käyttämisessä 
 
ALL INN APU kouluttaa uusia vapaaehtoisia tammikuussa. Seuraava 
Mummon kammarin pitämä perehdytys uusille vapaaehtoisille  
24.1.23 Koilliskeskuksen KIVI-salissa klo 13–15. Tervetuloa mukaan!” 
 
ALLINN APU - Puhelinpäivystys 
Tavoitat seniorityön diakonin puhelimella varmimmin  
maanantaisin kello 14–16 numerossa 03 219 0009. 
Lisätietoja tampereenseurakunnat.fi/allinapu 

Messukylän seurakunta-
neuvostoon valitut  
(kv, myös kirkkovaltuustoon) 
16 paikkaa seurakuntanevostoon 
13 paikkaa kirkkovaltuustoon 
Arttu Vuori, kv 
Sari Tanus, kv 
Sirpa Pursiainen, kv 
Riitta Niemistö, kv 
Salme Halme, kv 
Riina-Eveliina Eskelinen, kv 
Mika Mäki 
Satu Turunen 
Anne Kangasniemi, kv 
Outi Mikkola, kv 
Matti Kulkas, kv 
Arja Tienhaara, kv 
Sirpa Kuusela, kv 
Taru-Maaria Kaario, kv 
Leena Silfverhuth 
Aki Ojakangas 
 
Kirkkovaltuustoon Matti Ilveskoski 

Vaaleista 
Seurakuntavaaleissa oli seuraavia 
ryhmiä: Kokoomus ja sitoutumatto-
mat ehdokaslista, Kaikkien kirkko    
-ehdokaslista, Elävä kirkko -valitsija-
yhdistyksen ehdokaslista, 
Messukylän yhdistynyt seurakunta-
väki -ehdokaslista, Tampereen Kirk-
kodemarit -ehdokaslista sekä 
Messukylässä vasemmistolla oli 
myös ehdokaslista. 
  Nuori Arttu Vuori, Messukylän 
seurakunnasta, on vaalien vahva yl-
lättäjä koko Tampereella. 
   Näillä eri listoilla olevilla henkilöil-
lä on uskossaan ja toimissaan eri nä-
kemyksiä. Toivon, että arkisessa yh-
teistyössä erot ja raja-aidat mataloi-
tuvat — etenemme ihminen ja luon-
non varjelu edellä. 
  Kiitän Messukylän yhdistynyttä 
seurakuntaväkeä tuesta sekä äänes-
täjiä luottamuksesta.                

Sirpa Kuusela 
Ensikertalainen kirkkovaltuutettu ja 

seurakuntaneuvoston jäsen 

https://www.vehmaistenmukulat.com/
https://www.facebook.com/vehmaskrouvi
https://tampereenseurakunnat.fi/seurakunnat/messukylan_seurakunta/toimintaa/seniorit/avunvalitys#e79c8a2c
http://www.marjalattunen.fi/
https://refueldetailing.fi/
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Vehmaisten osakaskunta toimii aktiivisesti________ 
Vehmaisten osakaskunnan hoitokunnassa (ent. kalastuskunta) 
olemme toimineet järven kaikkia käyttäjiä ajatellen. Toki kalat kii-
luvat silmissämme paraatipaikalla.   
Kalastuksen osalta tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Verkotusta olemme ra-
dikaalisti lyhentäneet, silmäkokoa suurentaneet ja rajoittaneet sen syksyyn. 
Se palvelee kalastuksen hoitoa ja järven muuta virkistyskäyttöä. Etelärannalle 
on avarrettu muutama kalastuspaikka veneettömiä varten. Järvellä on tehty 
säännöllisesti viranomaistyönä veden kirkkausmittauksia, on tutkittu pohja-
eliöstöä, kalalajien rakennetta ja vesikasvillisuutta. Katkat ja jäännemassiainen 
ovat järvemme erityisyys. Kalat kasvavat poikkeuksellisen nopeasti ja maistuvat.  
    Hyvän järvemme edellytyksenä on veden laatu. Kannamme huolta huleve-
sistä. Jatkuvan rakentamisen, asfalttipintojen lisääntymisen ja vesiviemäröin-
nin vuoksi vedet purkautuvat järveen nopeasti ja voimakkaasti. Kokonais-
suunnittelussa hulevedet ovat vieläkin toissijaisessa asemassa.  Kaukajärvessä 
niiden merkitys on suuri. Järveen ei laske kuin yksi vaatimaton läpi vuoden 
virtaava pieni puro Liuttuun, joka tuo myös hulevesiä kaukaa. Vesi vaihtuu 
äärettömän hitaasti.                    Jussi Hietala 

Vehmaisten osakaskunta, varapuheenjohtaja 
Pitkäjänteinen hulevesikartoittaja maastossa 

_________________Kaukajärven kalastoa selvitettiin 

koeverkkokalastuksilla 
Kaukajärvi on ollut jo kauan virkistyskalastajien haluttu kohde monistakin 
syistä, joista varmaan yksi on sen oikukkuus ja haasteellisuus. Kaukajärvi on 
myös poikkeuksellinen järvi mm. monimuotoisen kasvillisuuden sekä run-
saitten katkaesiintymistensä vuoksi. Itse kalastoa ei ole aiemmin selvitetty 
virallisesti kuin kerran vuonna 1978 koeverkkokalastuksilla. Nyt oli viime 
kesänä oiva tilaisuus tarkastella kalastoa ja lajien välisiä suhteita.  
   Koekalastuksissa saatiin saaliiksi kaikkiaan 8 lajia, ahven, särki, kiiski, sa-
lakka, kuore, hauki, suutari ja siika. Ahven ja särki olivat valtalajeina muo-
dostaen n. 80 % kappale ja kokonaispainomäärästä. Syvällä viihtyvää kuo-
retta oli 10 %  kappalemäärästä. Muita lajeja oli vähäisesti ja monen peto-
kalan kuten hauen ja mateen jääminen mataliin koeverkkoihin kesällä ja al-
kusyksystä on satunnaista.  
  Kokonaissaalis 35:llä verkolla yötä kohden oli 575 kalaa ja painoa 24,8 kg. 
Keskisaalis verkkoa kohden 16 kpl ja runsaat 700 g kertoo sen, että järven 
tilaa voidaan kalaston perusteella pitää hyvänä. Yli 15 cm pituisten ja pää-
asiassa kalaravintoa käyttävien ahventen osuus kaikista ahvenista oli 20 % 
kappalemäärästä ja 50 % kokonaispainosta. Petokalojen (hauki ja >15 cm 
ahven) osuus kokonaissaaliin painosta oli 31 % ja särkikalojen 46 % (yksi 
iso suutari nostaa osuutta). 
   Vuonna 1978 tehtyjä koeverkkokalastuksia voidaan verrata vain suuntaa 
antavasti, koska verkot olivat erilaiset ja välivesi- ja pintaverkot puuttuivat 
kokonaan. Nekin osoittivat järven kalaston olleen tasapainossa. Tarkem-
mat tiedot selviävät loppuvuonna valmistuvasta koekalastusten raportista. 

 
Markku Nieminen 

Vehmaisten osakaskunta, hoitokunnan jäsen 

Isoisäni Ville Valkama oli mukana osakaskunnan toiminnassa, mm. kalastuk-
sen valvojana. 50 vuotta sitten suoritettiin koekalastus verkoilla ja saaliiksi 
tuli ko. vonkale. Kalamiehet päättivät että isolle saaliille pitää saada julki-
suutta, joten sisareni kanssa päädyimme "mannekiineiksi". Meidät vietiin 
Aamulehden konttorille kalan kera, ja siellä otettiin kuva sekä tehtiin juttu 
asiasta. Sisartani vähän nauratti, kun pelkäsi limaisen kalan putoavan käsistä. 

Kertoi Hans Gransten 

Olemme saaneet Pirkanmaan ELY-keskukselta avustusta seuraaviin 
tehtäviin max 3000 euroa (37,5 % toteutuneista kuluista) 
 
1) Hulevesien hallinta täydennysrakentamisessa ja kaavoituksessa ja 

virheiden korjaus Tampere/Kangasala, huomiot viranomaisille  
2) Tiedotus ja seuranta  
3) Koekalastus Kaukajärvessä  

Kuvamuiston  
lähetti  
Jari Markkinen 
Lähde: Aamulehti 

  Upea kuva hienosta saaliista: Ville Turpiainen. 

_________________________ Alustavaa saalistietoa 
Tässä ennakkotietoa saalisraporteista, joita saimme noin kolmeltakymme-
neltä kalastajalta. Varmasti tietoa puuttuu viehekalastajilta tai muilta har-
vemmin kalastavilta. Yritämme keksiä, miten saamme aktivoitua saalisra-
porttien tekoa. 
• Siika 247 kpl  keskipaino n. 700 g  suurin 1,2 kg (tiedoksi, että ne tulivat 

verkoilla syvältä 15-18 metristä) 
• Järvitaimen 62 kpl mitallisia, pienin 1,5 kg ja suurin 70 cm / 4,5 kg.  Yli 

kolmikiloisia taimenia on saatu parikymmentä eli noin 10 % vuoden 2020 
500 istukkaasta. Vuoden 2021istutetuista on saatu mitallisia varmaankin 
vähemmän. Poppamies Marko Suksi raportoi 31.8.2021 54 senttisen  
liki puolitoistakiloisen - joten tämä kertoo sen, että taimen voi kasvaa 
vuodessa runsaan kilon. Jotkut yksilöt voivat kasvaa vuodessa pyyntimit-
taan ja parissa vuodessa nelikiloiseksi. Istutukset ovat onnistuneet ja 
Kaukajärven jäännemassiaiset ja katkat maistuvat ja ravintoa riittää. 

• Haukia 40 kpl keskipaino 1,5 kg, suurin 5 kg. 
• Ahvenia, painoltaan yli 400 g  25 kpl joista suurin tasan kilo ja 9+ vuotias. 
• Rapuja yli 10 cm 1142 kpl, takaisin päästettyjä alle 10 cm 1071 kpl 
Mikko Pieniluoma ravusti ahkerasti ja raportoi päivittäin. Hänen  
tilastonsa oli n. 650 yli kymmensenttistä rapua. Suunnilleen saman verran  
hän päästi takaisin järveen kasvamaan pienempiä. 
 
Ville Turpiainen pyydysti kuvan yksilön vieheellä. Pituutta oli 69 senttiä  
ja painoa 4,2 kg. Tämä järvitaimen on istutettu vuonna 2020 vajaa  
puolikiloisena. Tässä jälleen todistus siitä, että järvessä on ravintoa. 
 

 
Lupamyynti päivitetään kalapassiin  
 osakaskunnan kokouksen jälkeen 
https://www.kalapassi.fi/selaus/126 

 
Seuraa https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-

osakaskunta/ 
 

Facebookissa Kalastusta Kaukajärvellä 
Lisätietoja vehmaisten.osakaskunta@gmail.com 

>>Tapio-isä ja Mikael tärkeässä punnitus-
toimituksessa. Järvitaimenen pituus  

70 cm ja paino 4,5 kg.  Istutettu vuonna 2020 
Kuva: Marika Nyman. 

 
 
<<Kaukajärvestä verkoilla  
ahvenkörmy 800 g ja siika 700 g.  
Kuva: Tapio Nyman. 

https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/
https://02taksi.fi/numero/


https://www.messupuu.com/
https://hormissa.fi/
https://et-autotech.fi/
https://www.thaavisto.fi/
https://kaukajarviok.fi/kartanon-isannointipalvelut-oy/


https://www.suoramanapteekki.fi/fi/
https://hippa.fi/
https://www.tuplapensselit.fi/
https://www.lahjatalofantishop.fi/


Kansanedustajaehdokkaat tervehtivät 

https://www.poikainparhaat.fi/
https://www.aryana.fi/
https://www.ihoterapiakeskus.fi/?gclid=Cj0KCQiAm5ycBhCXARIsAPldzoVPhzePix1MhVYUZfkg53_OBNXjL7IeyRtMkY33j8nKZiAStG1wotYaAs_HEALw_wcB
http://www.minkkinen.fi/
https://www.facebook.com/stiilahi
https://www.facebook.com/aapo.niemi.7


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

https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-market-vehmainen
https://jalkaharmonia.fi/?gclid=Cj0KCQiAm5ycBhCXARIsAPldzoXv_t4C3TRORxsrtwgghSmGUJD0Nm7zDOWA4c5xAJ1jAiMmz6wQgjgaAudyEALw_wcB
https://www.facebook.com/vehmaskrouvi

