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Tampere, 2.8.2018  
 
HYVÄT KOILLISTAMPERELAISET  
JA TÄÄLLÄ ASIOIVAT! 
 
Alue, jossa asumme, käymme töissä, koulussa, kylässä tai vapaa-
aikana, on kaikille rakas. 
 
Usein emme huomaa, miten me omaa aluettamme arvostamme. 
 
Kun meille töihin, kotiin, kylään, kouluun, mökille tai harrastuksen 
pariin tulee uusia henkilöitä, he usein aivan spontaanisti sanovat 
ääneen ensivaikutelman kokemastaan. 
 
Me jokainen voimme yhdessä vaikuttaa sen mielikuvan syntyyn. 
 
Yritykset, koulut, päiväkodit, muut kunnalliset palvelut, 
seurakunnat, urheiluseurat ja yhteisöt sekä   kunnalliset-päättäjät 
jne., olemme täällä alueen asukkaita ja täällä asioivia sekä vierailevia 
ihmisiä varten.  
 
Kun pystymme tuottamaan palveluita ja kehittämään aluetta siten, 
että jokainen täydentää toinen toistaan, uskon tämän ilahduttavan 
nykyisiä ja tulevia alueen asukkaita sekä vieraita. Itse olen 
kiitollinen, kun voin omalta osaltani olla tarjoamassa töitä ja 
kauppapalveluita Linnainmaalla.  

”Aina jotain uutta ja yllättävää” 
 

Koillinen Tampere kasvaa, tehdään siitä yhdessä hyvä! 
Ari Kuittinen 

kauppias K-Citymarket Linnainmaa 

2 KOILLINEN TAMPERE RAKENNETAAN  
YHTEISTYÖLLÄ 

Meillä on omaleimainen ja historiallinen kaupungin suuralue, joka on muo-
dostunut pienempien kuntien yhdistyttyä Tampereeseen. Vanhinta histori-
aa edustaa Messukylä.  
   Mutta mikä on tuleva Koillisen Tampereen identiteetti ja tarina, jota 
kerrotaan tänne tuleville yrityksille, yhteisöille, vieraille ja uusille asukkail-
le? Tähän kysymykseen lähdimme jo syksyllä 2017 yhdessä etsimään vas-
tausta. Vastauksen idut olivat aluillaan kaupungin organisoimissa alvareissa, 
mutta totesimme, että jatkosta on huolehdittava itse. 
 

Syyskarnevaalit ja Koillisviesti 
  Me, lukuisat Koillisviestissä esiintyvät toimijayhdistykset, yhteisöt ja yri-
tykset, pyrimme nyt keskenämme tutustumaan toisiimme täällä Koillises-
sa. Haaveemme on, että Koillisen syyskarnevaalista voidaan tehdä perinne 
ja aikanaan kertoa koillisten kylien ja kaupunginosien tarinoita myös muille 
tamperelaisille ja lähiseudun ihmisille. Luomme tapahtumia ja tiedotamme 
ensin koillisessa ruohonjuuritasolla, rakennamme yhteyksiä ja verkostoja 
edelleen. 
   Päädyimme julkaisemaan Koillisviesti-tiedotteen, jossa on Koillisen 
syyskarnevaalin ohjelma s. 4-5 ja jossa eri yhteisöt esittelevät lyhyesti 
omaa toimintaansa ja yhteystiedot. Monet yritykset haluavat osoittaa sen, 
että ne tahtovat olla mukana yhteistyön rakentamisessa ja Koillisen tule-
vaisuuden suunnittelussa. Yhtenä esimerkkinä tästä on Ata Gears, joka on 
alueemme pitkäikäinen ja kansainvälinen yritys. Ata Gears järjestää torstai-
na 5.9. avoimet ovet (kts kutsu sivulla 3). 
 

Koillis-Tampere on kaupungin koillinen suuralue,  
mutta pohjoinen on myös verkostossamme 

   Koska pohjoisessa on merkittäviä kyliä, päätimme, että tässä yhteistyös-
sä ovat ilman muuta mukana pohjoisen alueen kylät Aitolahti, Kämmennie-
mi ja Terälahti. Näistä kylistä löytyy pitkäjänteistä yhteistyön osaamista, 
kaunista luontoa ja paljon kesäasukkaita. (kts esim. teisko.fi) 
  

Maankäyttö ja kaavoitus 
 Yksi tärkeimmistä yhteistyön kohteista on alueen maankäytön ja kaavoi-
tuksen suunnitteluun osallistuminen ja sen seuraaminen. Kaikki tiedämme, 
että muutos on varmaa ja  että muutos on mahdollisuus, mutta on parem-
pi vaikuttaa asioihin ennen kuin suunnitelmat ovat jo lupapöydällä. Asiasta 
lyhyesti sivulla viisi ja tiedotteen keskiaukeamalla Vehmaisten Sanomissa. 
 

Tämä alku on syntynyt yhteistyöstä 
 Lämpimät kiitokset ennakkoluulottomalle Timo Reunaselle Ata Gear-
siin. Erityiskiitos Ari Kuittiselle K-Citymarkettiin, syksyinen karnevaali-
viikko on hänen ideansa ja satsaus on iso. Aurinkoiset kiitokset Jyrki 
Pikkaraiselle Messukylän seurakuntaan sekä Jari Fagerströmille 
KOOVEE ry:een, koska he olivat heti aloitteentekijöitä ohjelman rakenta-
misessa. Koilliskeskuksen aluekoordinaattori Ulla Jantunen ja vahtimes-
tari Jani Partanen tekivät mahdollisuuksiensa rajoissa voitavansa ja an-
toivat kaiken avun ja tuen, jota tarvittiin asian eteenpäin viemiseksi. Suur-
kiitokset Messukylän Perinneseuran Heljä Kahralle työstä ja ideoista. 
   Lämmin kiitos kaikille ohjelmaan ja Koillis-
viestin rakentamiseen osallistuneille henki-
löille, yhteisöille ja yrityksille. 
 
Ensin on tavattava, tutustuttava kasvokkain, 
rakennettava luottamus ja vasta siitä voi lähteä 
yhteistyön rakentaminen.  

Sirpa Kuusela 
yrittäjä, Fidaros Oy 

Mediatiedot: Koillisviesti, Tampere, Tiedote 2018 ja Vehmaisten Sanomat 3 2018 
 
Kannen kuva Aunessilta, Kämmenniemi, kuva Senja Larsen, Mavic Pro -drone, heinäkuu 2018. Lämmin kiitos Senjalle hienosta kuvasta. 
Koillisen 1. Syyskarnevaalit 3-9.9.2018 Ohjelman koordinoi koilliskeskus@tampere.fi, Ulla Jantunen, 050 591 1674 ja ohjelmaosuuden taittoi  
vahtimestari Jani Partanen, 040 561 3305  
Tiedotteen julkaisemisesta vastaa Fidaros Oy/Sirpa Kuusela. Ilmoitusmyynti, taitto ja painatus. Sirpa Kuusela, 040 739 0957  
Koillisen syyskarnevaalin logon suunnittelija viestintäsihteeri Anne Rossi, Tampereen ev.lut. seurakunnat 
Koillisviesti on rakennettu neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Vehmaisten Sanomien konseptille. Sanomien numero 3 2018 julkaistaan Koillisviestin keskiaukeamal-
la. Vehmaisten Sanomissa Vehmaisten Urheilijat ry ja kaupunginosayhdistys Tampereen Vehmainen Seura ry tiedottavat toiminnastaan. 
 
Kukin yhteisönsä toimintaa esittelevä taho vastaa esittelyn tai ilmoituksen sisällöstä.  
Kiitos mukana oleville siitä, että meillä on mahdollisuus tiedottaa ja rakentaa yhteistyötä ruohonjuuritasolla.  
 
Painopaikka Tampereen Offsetpalvelu Oy, Tampere 2018, 20.000 kpl     
Jakelu Tampereen Ykkösjakelu Oy, 17.500 kpl Tamperelaisen jakelualueen välissä Koillisessa ja Pohjoisessa ja loput kaupoissa ja kirjastoissa.  
Vastuu mahdollisesta virheestä rajoittuu ilmoituksen hintaan. 
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KOILLISEN SYYSKARNEVAALIT  
MA-SU 3.-9.9.2018 

KARNEVAALIETKOT  
 
LEINOLAFEST LA 1.9. KLO 10-13  
Koko perheen tapahtuma Leinolan koulun pihassa, Sammalladonkatu 1  
 Järjestäjänä Tampereen nuorisopalvelut  
 
MAANANTAI 3.9. TURVALLISUUS JA KIERRÄTYS  
 
Koilliskeskuksessa  
13-15 ja 17-19 Varautumis- ja turvallisuuskoulutus, kaikille avoin 
  Hämeen pelastusliitto ry 
14-17 Kierrätysinfoa, Pirkanmaan Jätehuolto Oy  
 
GOGO Express, Kirviälänkatu 1, Linnainmaa 
6.30-22 AVOIMET OVET. Liittyminen 0 € kaikkiin uusiin  
jäsenyyksiin ma-ti 3.-4.9. Ks. gogoexpress.fi.  
 
Vehmaisten Urheilukenttä, Kauppilaisenkatu 55  
18-19.30 Tule kokeilemaan sinä 9-18 vuotias maksuttomasti 
Vehmaisten Urheilijoiden yleisurheiluvalmennusryhmiä (sekä 
to 6.9., ma 10.9. ja to 13.9.) 
 
TIISTAI 4.9. NUORTEN PÄIVÄ   
 
K-Citymarketin piha-alue  
Katusählyä ja tarkkuuslaukaisukisaa, KOOVEE ry  (alatorilla) 
15-19 lettujen myyntiä Messukylän seurakunnan teltalla   
 
Koilliskeskuksessa  
13-15 Kirjaston nettivinkkaus  
 
Nuortentila Murussa tapahtumia  
 
 
KESKIVIIKKO 5.9. PERHEIDEN PÄIVÄ 
 
Koilliskeskuksessa  
10-13  
Kasvomaalausta, Ensi- ja turvakoti ry  
Vauvauintien ja jumppien esittelyä, KOOVEE ry 
Koilliskeskuksen Kulmakahvila, Messukylän srk  
Kirjaston satutunti klo 10.00 
NOSH -lastenvaatteiden esittelyä, Hanna Kangasvieri  
15 –18  
Nallesairaala, ilmapalloja ym. SPR 
 Lapsiperheiden palvelut, Tampereen kaupunki (myös klo 10-13) 
- kotipalvelu, sosiaalityön pyydä Apua –nappi, perhepiste Nopea  

KESKIVIIKKO, OHJELMA JATKUU 
 
Koilliskeskus, kokoustila KIVI  
15.30   Pitäjämakasiinien historiasta, Messukylän perinneseura ry  
 Kertomassa  FT Tiina Miettinen  
17-19 Koillisen alueverkosto - vaikuta lähiympäristöösi!  
 Suunnitellaan yhdessä Kauppi-Niihama keskuspuisto.   
 Ideoidaan yhdessä Tampereen kaupungin, Villi vyöhyke ry:n ja 
 Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa..  
 
K-Citymarketin parkkialue 
15-19  Lettujen myyntiä, Messukylän seurakunnan teltalla  
 
Vehmainen, Saunaranta, Kaukajärvi 
18-20 Lapset ja nuoret, tulkaa onkimaan kaloja vapaa-ajankalastajien ja 
kalastusosakaskunnan jäsenten opastuksella, katso tämän lehden keskiau-
keamalta Vehmaisten Sanomat ja FB:ssä Tampereen Vehmainen Seura ry 
 
 
TORSTAI 6.9. SENIORIPÄIVÄ 
 
AutoCenter Areenalla 
11-14 Senioreiden liikuntatuokioita, katusählyä ja Bociaa, KOOVEE ry  
 Charlotan Jälkiviisaat myös liikkumassa Areenalla - tule porukkaan  
 
Koilliskeskuksessa  
11-13 ATK seniorit - Mukanetti opastaa pulmatilanteissa  
14-16 Päivätanssit Koilliskeskuksessa, Duo Martti Kuurila  
16-17 Elämää Ristinarkulla 100 vuotta sitten, Messukylän perinneseura ry 
 Luennoimassa toimittaja ja kirjailija Hannu Sironen  
 
Ata Gears Atalan tehtaalla avoimet ovet  
(ilmoittautuminen etukäteen) 
klo 13, 15, ja 17  Ohjatut tehdaskierrokset 
 Ilmoittaudu sähköpostitse: timo.reunanen@atagears.fi  
  tai viestillä numeroon 044 416 6535 
 
14-17 Ulkoilutapahtuma Jaakonmäen puistossa  
 Järj. Tampereen Naisyhdistys ry ja Nääsville ry   
 Avoimet ovet myös Lahdensivun kodilla  
  
Muistola - ikäihmisten päivätoiminta Teiskossa  
14-18 Pannukahvit vanhan ajan tuvassa ja tutustumista ikäihmisten  
 kuntouttavaan päivätoimintaan, osoite Viitapohjantie 381 
  
K-Citymarketin parkkialue 
15-19 Lettujen myyntiä ja musiikkia Messukylän seurakunnan teltalla  
 
Pappilanpuiston palvelukeskus, Kourutaltankatu 2 
10.30-13.30 Riksapyörä, myynnissä kädentöitä, kirpputori, buffetti, ym. 

 

 

 

                     
  

 

 

 

  

    KOILLISKESKUS -  www.koilliskeskus.fi 

  TILOJA TOIMINTAAN, 

 TAPAHTUMIIN  JA NÄYTTELYIHIN 
Koilliskeskuksessa on käytettävänä/vuokrattavana 

erikokoisia kokous– ja tapahtumatiloja. 
Lisätietoja tiloista ja varauskäytännöistä  
www.koilliskeskus.fi/tilavaraukset 

      KOILLISKESKUKSEN JA ALUEEN       
 TAPAHTUMAKALENTERI 

   www.koilliskeskus.fi/tapahtumakalenteri 
        

    Ilmoita meille oma tapahtumasi       
IG ja FB: Koilliskeskus 

Liikekatu 3, Prisman liikekeskus 

Neuvonta: puh. 040 639 7736 , koilliskeskus@tampere.fi 
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KAAVOITUKSESTA 
 

OJALAN TILANNE 
 
Projektiarkkitehti Katarina Surakka kertoi puhelimitse, että Ojalan 
asemakaava on muutamien viilausten jälkeen tulossa päätösvaiheeseen 
yhdyskuntalautakunnassa ja siitä edelleen valtuustossa. 
 

KAUPPI-NIIHAMA KESKUSPUISTO 
 
Soitin kaavoitusarkkitehti Mirkka Katajamäelle Tampereen kaupungin 
kaavoitukseen ja tiedustelin asioiden etenemisestä Kauppi-Niihamassa. 
Hän lähetti tiedoksi seuraavan viestin sähköpostitse:  
 
”Suunnitellaan yhdessä Kauppi-Niihama keskuspuisto 
Kantakaupungin yleiskaava 2040 -työn yhteydessä tunnistettiin kaupungin 
viherverkon kehittämistarpeita ja yksi niistä oli tarve laatia kokonaissuun-
nitelma Kauppi-Niihaman alueen kehittämisestä. Alueella on tärkeä ko-
koava merkitys viherympäristön ja vapaa-ajan palveluiden, maiseman ja 
kulttuurihistorian sekä ekologisen verkoston kannalta. Miten aluetta tulisi 
kehittää? Ajatuksena on suunnitella aluetta yhdessä kaupunkilaisten ja eri 
toimijoiden kanssa uudella tavalla. Suunnittelun käynnistämistä ideoidaan 
yhdessä Tampereen kaupungin, Villi vyöhyke ry:n ja Tampereen ammatti-
korkeakoulun kanssa. Suunnittelusta kerrotaan lisää syksyn aikana alue-
verkoston tilaisuuksissa.” 
  
Tule mukaan ke 5.9.2018 klo 17-19 Koillisen alueverkostotapah-
tumaan — vaikuta ympäristöösi! Tilaisuudessa suunnitellaan 
yhdessä Kauppi-Niihama keskuspuistoa. 
          Sirpa Kuusela 

KOILLISEN SYYSKARNEVAALIT  
MA-SU 3.-9.9.2018 

PERJANTAINA 7.9. VOIDAAN HYVIN  
 
Koilliskeskuksessa 
I2-15 Itsehoidon neuvontatapahtuma ITE Pop Up   
Tule, keskustele ja mittauta vaikka verensokerisi tai verenpaineesi, ammatti-
laisia ja järjestöjen edustajia paikalla 
Mukana mm. ravitsemusterapeutti, suuhygienisti, sosiaaliasiamies, Diabetes-
yhdistys, Syöpäyhdistys, Nääsville ry, Mielen ry, Yhteinen Keittiö, TAMK:n 
opiskelijoita, apteekki,  Nurmin Majakka ry:n Tervekylä-toimipiste, , KOO-
VEE ry:n aikuisliikunta ym. 
 
LAUANTAI 8.9. MARKKINAT   
 
K-Citymarketin piha-alueella KLO 11-16 
Possu vartaassa ulkona, K-Citymarket 
Talutusratsastusta ja poniajelua, Aitotalli 
Veeran Vohvelitassu paistaa ja myy herkullisia vohvelei- ta 
(Säävaraus)   
Myyntiä: mm. Puutöitä Hannu Järvinen, Käsityötuotteita Tmi 
Signatuuri, 
Keramiikkaa Irene Sivonen, lahjatavaroita HsK-tuote, betonitöitä Ritva 
Heiniö, NOSH –lasten vaatteita, ym. 
Messukylän seurakunnan laulattaa riparilauluja  vuosien varrelta  
 
Koilliskeskuksessa  
Koillisen kuorot esiintyvät klo 11-12 
Koillisen kuoro - kaikille avoin matalan kynnyksen kuoro 
Stemmaset kuoro—Irjalan omakotiyhdistyksen kuoro 
 
12-12.45 Maailmantangofestivaalin  tangokurssi,  liikuntasali Kallio   
13– 14 Infoa polkujuoksusta - Tampere Trail Running  
 Infon jälkeen lähdetään polkujuoksulle Hepovuorelle 
13-16  Tervekylä-toimipiste, Nurmin Majakka ry  
14-    Pupu ja kaverit -lastennäytelmä, Nurmin Majakka ry 
 
Polkupyörien erikoisliike Nippeli, Juvelankatu 8, Vehmainen 
9-14  Avoimet ovet Nippelissä.  
 Tule testaamaan Pirkanmaan parhaat sähköpyörät! 
 
Sisu-Halli, Vestonkulma 1, Tampereen Sisu Gymnastics 
14-18  Avoimet ovet, tervetuloa temppuilemaan ja tutustumaan  
 eri voimistelulajeihin. 
  
Tutustutaan lähiluontoon  
 
Metsäretki Halimasjärven ympäristöön 
11.00  Lähtö Halimasjärven uimarannalta,  
 järj. Atalan ja Kumpulan omakotiyhdistykset  
 
Takahuhdin historiakävely 
15.00  Lähtö Takahuhdin alakoulun pihasta (B-rak.)  Hintsankatu 4.  
 Kävely kestää pari tuntia   
 
Nuku Yö ulkona -tapahtuma Niihaman majalla , alkaa klo 18.00  
ja päättyy 9.9. klo 14.00 
 
SUNNUNTAI 9.9. KOTISEUTUHISTORIAA  
 
11.00  Juhlamessu Aitolahden vanhassa kirkossa 
 Aitolahden vanha kirkko täyttää 90 v.  (kirkkokahvit)  
 
11-13 Messukylän lainaviljamakasiinin esittely,  
 os. Kivikirkontie 2a, Messukylän vanhan kirkon vieressä  
 
13.00  Hepovuoren virkistyspolkukierros Niihamassa,  
 Lähtö Toritunkadun päästä klo 13.00,  
 Oppaana Jukka Vettenranta  
 
18-19.30 Vehmaisten koulun liikuntasali, Sarvannankatu 7 
 Avoimet ovet, pehmolentisryhmä ja zumba-ryhmä 
 1. tutustumiskerta 9.9. veloituksetta, maksut 25,00 euroa 
 sekä vuotuinen jäsenmaksu 12,00 euroa niiltä,  
 jotka eivät vielä ole jäseniä 

 

 

 

 

   Kaikille avoin Alueverkosto klo 17-19 
          Koilliskeskus kokoustila Kivi (kirjasto)  
 
    5.9. Suunnitellaan yhdessä Kauppi-Niihama keskuspuisto 
10.10. Teema vielä avoin 
  7.11. Mitä kuuluu alueen lapsille, nuorille ja perheille 
12.12.  Teema vielä avoin 
   
 Osallistutaan – kehitetään – vaikutetaan 
 

www.tampere.fi/alueverkostot 
koilliskeskus@tampere.fi,  

Ulla Jantunen, 050 591 1674   

Vielä  eht i i  mukaan!  
Ohjelma päivitetty 20.8.2018 koilliskeskus@tampere.fi 
Kysy ja ilmoittaudu mukaan Syyskarnevaaliviikolle. 
sähköposti: koilliskeskus@tampere.fi,  
Ulla Jantunen, 050 591 1674  ja Jani Partanen, 040 561 3305  
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KUMPULAN OMAKOTIYHDISTYS RY 

Kumpulan omakotiyhdistys on perustettu syyskuussa 1957. Yh-
distyksen tarkoituksena on olla jäsentensä edunvalvoja erilaisissa 
omakotiasumiseen liittyvissä asioissa. Yhdistys toimii yhdyssitee-
nä jäsentensä välillä ja edistää asuinalueen viihtyvyyttä. Yhdistyk-
sen tavoitteena on saada mahdollisimman paljon alueen asukkaita 
mukaan toimintaan.  
   Tarkoituksena on järjestää erilaisia tapahtumia kyläläisille. Vii-
meisen kymmenen vuoden aikana olemme järjestäneet 5-7 ta-
pahtumaa joka vuosi. On ollut talvitapahtuma maaliskuussa, sii-
voustalkoot toukokuussa, kirppistapahtuma kesäkuussa, perintei-
nen elojuhla elokuussa sekä kynttilätapahtuma eli ”valoviikkojen” 
avajaiset marraskuussa. Lisäksi olemme järjestäneet matkoja mm. 
Ähtärin eläinpuistoon, Naantaliin, Tuuriin sekä pari teatteri mat-
kaa.  
   Puistojumppaa olemme jumpanneet muutamana kesänä. Myös 
yhteislaulutilaisuuksia Hannu Häkkisen vetäminä olemme lau-
leskelleet. Alueen talouksista vapaaehtoisen jäsenmaksun maksa-
neita on n. 70 %.  
 
Kaiken kaikkiaan toimintamme on ollut erittäin vireää ja tilai-
suuksissamme on kyläläiset käyneet ja viihtyneet.  
 
Tervetuloa mukaan! 
 
Terveisin  
  Pentti Sillman, puheenjohtaja 
  Kumpulan Omakotiyhdistys ry 
  Mäkitie 22, 33610 Tampere 
  Puh. 040 721 9594  

Linnainmaan seurakuntakes-
kus, ”Lintsi”, All Inn  -yö-
kahvila muuttuu hämyisessä 
perjantai-illassa viihtyisäksi 
nuorison kokoontumispai-
kaksi. Heti sisään astuessa 
ovat ovella vastassa ystävälli-
set kasvot, jotka toivottavat 
nuoret tervetulleiksi viettä-
mään aikaa yhdessä mukaviin 
tiloihin, joiden sohvat täyttyvätkin mukavasti joka perjantai. Lautapelit löy-
tyvät kaapista, biljardi- ja pingispallot pyörivät siinä missä Pleikkarikin.  
   Tyypillinen kävijämäärä yökahvilaillassa on noin 130 – 150 nuorta. Nuo-
ret ovat ottaneet paikan omakseen ja erityisesti perjantai-iltasin All Innissä 
tapaa myös paljon nuoria, jotka eivät muuten ehkä löytäisi tietään seura-
kunnan toimintaan. Ilta on suunnattu rippikoulun käyneille nuorille, mutta 
ilahduttavaa on, että yökahvilaan löytävät tiensä myös he, joiden rippikou-
lusta on vierähtänyt jo aika monta vuotta.  
   Samat tilat ovat syyskaudella auki myös muina iltoina. Perjantain erityi-
syys on ehkä siinä, että sitä pyörittävät vapaaehtoiset vastuunkantajat. He 
pyörittävät pienimuotoista kahvilaa, josta voi omakustannehintaan ostaa 
itselleen vaikkapa kahvia tai limsaa. Illassa töissä on myös kaksi nuorisotyön 
ammattilaista, joiden kanssa voi halutessaan keskustella ja joiden puoleen 
voi kääntyä asiassa kuin asiassa.   
”Mä koen, että mä oon tervetullut tänne ja tuun tänne tapaan kavereita, joita en 
muuten näe.”  Anni, 19 v.  
”Täällä on hyvä ilmapiiri ja hauskaa. Täällä on kiva käydä tekemässä hommia 
myös vastuunkantajana”. Markus 21 v.   
”Täällä on paljon kavereita ja rento meininki”. Jesse 18 v.   
”Tänne on helppo tulla ja vaan olla.”  Janika 19 v.   
”Täällä on kavereita ja lämmintä. Mukava paikka, missä voi viettää aikaa kave-
reidensa kanssa.” Näihin aatoksiin yhtyvät Jenny 15 v, Santtu 17 v, Otto 16 v, 
Amanda 15 v. 
”Yökahvila mahdollistaa turvallisen ympäristön hengata ilman alkoholia, se antaa 
mahdollisuuden siihen, kun sisään ei saa tulla kännissä.” Emilia 17 v ja Roni 15 v. 

 
Instagram: allinntampere 

menuoret.fi 

  ALL INN — NUORTEN  YÖKAHVILA 

Lotta, Heikki, Neea, Milla, Sara sekä  
takarivissä Veeti ja Otto. 
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ATALAN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY 
 
 
Alueen viihtyisyys on yhteinen asia. Atalan seudun omakotiyhdistys toimii 
yhteisöllisesti Atalan ja Risson alueella. Järjestämme asukkaille 
tapahtumia, kuten lapsiperheille suunnattuja urheilu- ja ulkopeli-
tapahtumia, aikuisille luonto- ja hiihtoretkiä sekä siivoustalkoita. Lisäksi 
välitämme tietoa aluetta koskevista asioista ja edustamme asukkaiden 
mielipiteitä kaupungin ja muiden alueen vaikuttajien suuntaan esim. 
Koillisalueen alueverkostossa.  
 
Yhdistyksen kotipesä on tupa, joka löytyy osoitteesta Nikinkuja 1. 
Pyrimme tukemaan oman kodin ja ympäristön hoitamista ja meiltä 
löytyy mm. lainattava oksasilppuri ja asiaan liittyvää kirjallisuutta. 
Aiomme kehittää toimintaamme yhä yhteisöllisempään suuntaan ja 
toivomme hyviä ideoita sekä auttavia käsiä niiden toteuttamiseen. 
 
Jos olet kiinnostunut tulla mukaan yhdistyksen toimintaan, laita viesti 
yhdistykseen:  

atala.oky@gmail.com   
tai ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan,  

Johan Plomp (040-7187684).  
 

Yhdistys löytyy myös Facebookista:  
https://www.facebook.com/atalaoky/ 

Kaanaa on kylä Tampereen pohjoisosassa, matkaa 
kantakaupunkiin on n. 50 km. Kylässä asuu vaki-
tuisesti n. 160 henkilöä – kesäisin huomattavasti 
enemmän.  
   Maaseudun rakennemuutoksen myötä julkiset 
palvelut ovat siirtyneet Kämmenniemeen ja Koil-
liskeskukseen Linnainmaalle. Kauppa- ja postipal-
velut kaanaalainen tavoittaa 10 km päästä Terä-
lahdesta.  
   Olemme pieni ja pippurinen sakki. Kaanaan koulu on toiminut ko-
koontumispaikkanamme jo yli 30 vuoden ajan. Yhteisöllisyys ja toisista 
välittäminen ovat arvojamme! 
   Teemme patikkaretkiä, käymme teatterissa, järjestämme Nappula-
hiihdot vuosittain,  nautimme kulttuurista ja yhdessäolosta sekä järjes-
tämme monenmoisia tilaisuuksia ympäri vuoden.  Lisäksi haluemme 
käydä aktiivista vuoropuhelua maaseudun asemasta ja sen asukkaiden 
hyvinvoinnista.  
   Kaanaa Centerin mottoriurheilutapahtumissa olemme myös aktiivi-
sesti mukana hoitamassa mm.  järjestyksenvalvontaa sekä liikenteen-
ohjausta.   
 
Meillä on hyvä tekemisen meininki! 
Esim. toiminnasta:  
Panda-retki Ähtäri Zoo 25.8. Syksyn kulttuurituokiot starttaavat 3.9. klo 
13.00. Kintulammen retkeily- ja luonnonsuojelualueelle teemme ret-
ken  20.10. Kortejärven tilan sauna on myös tuolloin varattuna.  
   Kaikille avoimet avantosaunavuorot jatkuvat talven tultua Kiviojan 
Helmessä. Talkoolaisten matka toteutetaan tänä vuonna  Ruotsin ristei-
lyllä marraskuussa.   

 
Näistä ja paljosta muusta tarkemmin Teisko-
Aitolahti-lehden muistilistalla,  www.kaanaa.fi 
sivuilla sekä  facebookissa.  
 
Tervetuloa mukaan! 
...................... 
Yst. terv. Titta Mattila, pj  
KAANAAN KYLÄYHDISTYS RY 
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KÄMMENNIEMEN MARTAT 
 
Tervetuloa jäseneksi, osallistumaan ja oppimaan yhdessä teke-
mällä. Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjes-
tö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia, toimivaa ja kes-
tävää arkea sekä kotitalouden arvostusta. Marttajärjestö on arjen 
asiantuntija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Martoissa tahto osata 
itse muuttuu toiminnaksi. Elämä on parasta itse tehtynä. Martta-
illoissamme on avoimet ovet ja voit tulla tutustumaan toimin-
taamme koska tahansa.  
 
Tapahtumat ilmoitetaan Teisko-Aitolahti lehdessä  
ja yhdistyksen verkko- ja Facebook-sivuilla.  
 
Vuokraamme edullisesti astioita juhliin ja tapahtumiin. 
 
Yhteystiedot 
Pj. Saija Eerola puh. 0400 925087  
kammenniemenmartat@outlook.com 
 
Vpj. Pirkko Hakala puh. 046 882 6609 pi.ha@tamperelainen.org 
Siht. Reija Setälä puh. 040 735 9938 reijasetala@gmail.com 
 
Astiaston vuokraus 
Sirpa Aulamo puh. 040 596 0530  
sirpa.aulamo@saunalahti.fi 
 
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/
kammenniemen-martat/ 
Facebook: Kämmenniemen Martat (ryhmä) 

TERÄLAHDEN SEUTU RY 
Terälahden lähiseudulla toimii aktiivinen kyläyhdistys 
Terälahden Seutu ry. Yhdistys järjestää monenlaisia tapahtumia; 
siivoustalkoita, kokkojuhlat juhannuksena, kulttuuripäivä kesällä 
ja jo monien vuosien ajan ulkoilmaelokuvanäytöksen elokuun 
iltana.  
   Tapahtumien lisäksi yhdistys edistää Terälahden alueen 
viihtyisyyttä ja toimii alueen edunajajana Tampereen kaupungin 
päätöksenteossa niin julkisen liikenteen, kaavoituksen kuin 
muidenkin asuinedellytysten edistämiseksi. 
 

Tervetuloa mukaan jäseneksi ja toimintaan! 
Yhteystiedot: 

puheenjohtaja Hannes Tuohiniitty 
hannestuohiniitty@gmail.com / 050 4095779 

sihteeri Antti Järvinen  
antti.i.jarvinen@iki.fi / Niemikyläntie 137, 34260 Terälahti 

Kotisivut www.teralahti.fi  

 
 
 
 
 
 
 
 

TEISKO-SEURA RY 
 
Tervetuloa tutustumaan Teiskon Museoon - se on ainoa Tampe-
reen kaupungin alueella sijaitseva kotiseutumuseo.  Museota, sen 
rakennuksia ja esineistöä ylläpitää Teisko-Seura ry. Olet terve-
tullut myös seuran kannatus- tai aktiivijäseneksi, olet sitten teis-
kolainen tai et.  
   Teisko-Seura julkaisee vuosittain Teiskon Joulu -lehteä: voit 
osallistua lehden kokoamiseen kirjoituksin ja kuvin. Kaikki Teis-
koon jollain sidoksella liittyvät kertomukset, tarinat, muistelmat, 
tapahtumakuvaukset ja runot ovat tervetulleita. 

Teiskon Museo, Teiskon kirkkotie 139, Terälahti 
Avoinna kesäkuun puolesta välistä elokuun puoleen  

väliin ke, to ja su klo 11-16  
Yhteystiedot: 

Sähköposti: teisko.seura@teisko.fi 
Puheenjohtaja:  Sirpa Aulamo, p. 040 596 0530 

sirpa.aulamo@saunalahti.fi 
Lisätiedot: 

www.teisko.fi/teiskoseura 

TEISKON MARKKINAT 
 
Paikallisia käsitöitä, leivonnaisia, lahjatavaraa, ja paljon 
muuta. Kahvio, arpajaiset. 
Teiskon markkinoita on järjestetty kesäisin ja 
joulun alla jo vuosikausia. Alkuvaiheessa mark-
kinoille kokoontuivat eri yritykset ja yhdistyk-
set omissa nimissään esittelemään tuotteitaan 
ja toimintaansa.  
   Sitten voimat päätettiin yhdistää vuonna 
2001. Alunperin tarkoituksena oli rekisteröidä 
yhdistys nimellä Teiskon markkinat, mutta 
rekisteriviranomaisille se ei kelvannut, koska 
oli jo olemassa yhdistys, jonka nimi oli Rovaniemen markkinat. 
Nehän tietysti sekoittaakin helposti - olisi se aika kierros, jos 
tarkoitus olisi lähteä Rovaniemelle ja päätyisikin Teiskoon! 
Markkinayhdistyksen tehtävänä on järjestää Teiskossa kesä- ja 
joulumarkkinat, joiden yhteydessä se on jakanut myös stipendejä 
ja avustuksia paikalliseen nuorisotoimintaan. 
   Teiskon markkinoiden tapahtumapaikkana on ollut muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta Kämmenniemen koulu osoitteessa 
Paavolantie 4. Parit markkinat järjestyivät Liutun Juhlatalolla Poh-
tolankylällä. 
 

Joulumarkkinat  
  Vuosittain itsenäisyyspäivän jälkeisenä sunnuntaina 12.00–15.00 

Kesämarkkinat  
  Vuosittain heinäkuun 3. lauantaina 10.00–14.00 

 
www.teisko.fi 

http://www.teisko.fi/teiskonmarkkinat/index.htm 
 

Tervetuloa myyjät ja ostajat! 
© Teiskon seudun yrittäjäyhdistys ry 
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Tampereen kristillinen koulu toimii Nurmin 
 kaupunginosassa Suomen Adventtikirkon ylläpitämänä. Koulu 
tarjoaa maksutonta  esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille  
1-9 sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa 0.-2. -luokkalaisille. 
Koulu on tarkoitettu kaikkiin kirkkokuntiin kuuluville oppilaille ja 
sillä on vuonna 1998 saatu pysyvä toimilupa. Koulussa opiskelee 
n. 250 oppilasta.  
 
Koulussa opetetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman 
mukaisesti.  Kristillisyys tulee eläväksi koulun arjen ja juhlan 
toimintakulttuurissa välittämisenä ja kristillisten arvojen 
kunnioittamisena. Koulu tekee yhteistyötä kristillisten 
seurakuntien ja järjestöjen kanssa. 
 
Koulun kanssa samalla kampuksella sijaitsevat kristillinen 
päiväkoti Pikkupursi ja vanhusten tehostetun hoidon yksikkö 
Nurmikoti. Kouluun otetaan oppilaita ennakkoilmoittautumis-
järjestyksessä ja vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella rehtorilta 
p. 050 5702 854.  
 

Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta www.takriko.fi. 
 

Tervetuloa tutustumaan kouluumme ja sen 
järjestämiin  tapahtumiin! 

 
Ystävällisin terveisin,  

Merja Kinnunen, rehtori 
Tampereen kristillinen koulu 

+358 50 5702 854 

NURMIN MAJAKKA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nurmin Majakka ry toimii erityisesti Koillis-Tampereella  
lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia  
edistäen.   
 
Nurmin Majakka ry järjestää monipuolista kerhotoimintaa, 
liikuntaryhmiä, kristillisiä lasten, nuorten ja perheiden tapahtumia 
(mm.Kids' Action Time-lastentapahtumat, Pizzakirkot). Yhdistys 
toteuttaa koulujen yhteydessä  hyvinvointia edistävää ja riski-
käyttäytymistä ehkäisevää LYHTY-hanketta sekä kaikenikäisten 
kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia edistävää Tervekylä-
hanketta. 
 
Lisätietoja toiminnasta www.nurminmakka.fi (kalenterissa 
liikuntavuorot ja tapahtumat).  
 

Tervetuloa mukaan toimintaan. 
nurminmajakka.fi 

Tervetuloa laulamaan  
Koillisen kuoroon! 
 
Kuka tahansa laulamisesta innostunut voi 
tulla laulamaan Koillisen kuoroon. Lin-
nainmaan kirjastolla harjoitteleva kuoro 
on kaikille avoin eri-ikäisten sekakuoro. 
Mukaan pääsee ilman koelaulua, pääsyvaa-
timuksena on innostus ja halu laulaa. 
Kuoro laulaa 1-4 äänisiä lauluja, niin viih-
teellistä ja rytmikästä musiikkia kuin pe-
rinteisempää kuoromusiikkiakin. Kuoroa 
johtaa Kaisa Tienvieri. 
 
 
Vähemmän pönöttävä kuoro ottaa uusia laulajia jatkuvasti! 
 
Harjoitukset 1.9.–15.12. Koilliskeskuksen kirjaston Kallio-salissa lauantaisin klo 10-12. 
   Koillisen kuoro toimii nimensä mukaisesti vahvasti alueellaan. Esiintymisiä 
tehdään kirjastolla ja alueen palvelutaloissa ja tapahtumissa. Kuoron esiinty-
misissä tärkeänä osana myös yleisö pääsee laulamaan.  
   Koillisen kuorossa tärkeää on uskallus ja halu oppia uusia asioita ja kehit-
tää omaa laulutaitoaan yhdessä. Kuorolaulun perusasioita harjoitellaan ren-
nolla ja helposti omaksuttavalla tavalla kunkin harjoituksen alussa.  
   Koillisen Kuoro sai alkunsa maaliskuussa 2017 Tampereen Sävel -tapahtu-
man yhteisökuorona. Kuoro toimii Tampereen nuorisoseuran alaisuudessa.  
 
Osallistumismaksut: 
Syyskausi: 50 € (työssäkäyvät) / 25 € (nuoret, opiskelijat, eläkeläiset, työttö-
mät) Lisäksi kerran vuodessa nuorisoseuran jäsenmaksu, 16 €. 
 
Harjoitusaika syksyllä 2018: lauantaisin klo 10 – 12  
1.9.; 8.9.; 15.9.; 22.9.; 29.9.; 6.10.; 13.10.; 27.10.; 10.11.; 17.11.; 24.11.; 1.12.; 
8.12.ja 15.12. 
 
Harjoituspaikka: Koilliskeskuksen kirjaston Kallio-salissa (Linnainmaan 
Prisman rakennuksessa),  
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: kuoronjohtaja Kaisa Tienvieri, 050 3590 
522 tai kaisa.tienvieri@gmail.com 
Kuoron verkkosivut: http://www.tampereennuorisoseura.fi/kuoro.php 
 

 
Kuoro on myös Facebookissa, käy tykkäämässä!  

TAMPEREEN 4H-YHDISTYS RY 
 

4H toimii Tampereella Teiskosta 
aina Lentävänniemeen saakka! 

 
4H järjestää kerho-, kurssi-, ja leiritoimintaa, lasten ja nuorten 
tapahtumia sekä kouluttaa nuoria erilaisiin työpalvelutehtäviin. 
Tervetuloa mukaan monipuoliseen 4H-toimintaan! 
 
4H-työelämäkursseilla opit käytännön taitoja! Osallistumalla 
kursseille saat valmiudet työskennellä mielenkiintoisten työtehtävien 
parissa 4H:n kautta. 
 

Kaikkiin 4H:n työelämäkursseihin kuuluu materiaali,  
jonka saa itselleen osallistumalla kursseille. 

 
Materiaalien tuottamiseen ovat osallistuneet alan 

asiantuntijat. 
 

Miksi kurssille? Esimerkiksi koska... 
• opit tietyn työtehtävän vaatimat erityispiirteet 
• opit työelämän pelisääntöjä 
• saat hyödyllisiä vinkkejä asiakaspalveluun 
• saat tietoa työturvallisuudesta 
• saat itseluottamusta tuleviin töihisi 
• saat helpommin töitä! 
 

 
4H-yrittäjä Veera, Kesäkahvila Vohvelitassu myy vohveleita  

K-Citymarketin torilla lauantaina 8.9.2018, klo 11-16.  
(Säävaraus) 

  
Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Hanna Tukiainen, toiminnanjohtaja 
https://tampere.4h.fi/ 



Toivotamme kaikille aktiivista syksyä! 

Vehmaisten 
Sanomat 3 2018 

Upeaa syksyä ilmoittajille ja lukijoille! 

ETSIMME SEURATYÖNTEKIJÄÄ 
HALLINTOON JA RYHMIEN  

KEHITTÄMISEEN 
Vehmaisten Urheilijat etsii seuratyöntekijää  

vastaamaan hallinnon ja uusien ryhmien  
kehittämisestä seurassamme.  

Lisää tietoa ja ohjeet työpaikan hakemiseen seu-
ramme nettisivuilla www.vehu.fi.  

VEHMAISTEN URHEILIJAT SUUNTAA ETEENPÄIN 
 
Olet varmasti huomannut Vehmaisissa uuden upean liikuntapuiston ohi 
kulkiessasi paljon pientä ja vähän suurempaakin ”vihreätä” liikettä. Olem-
me iloisia huomatessamme, että olemme urheiluseurana olleet myötävai-
kuttamassa Itä-Tampereen urheilijanuorten mahdollisuuteen harrastaa 
monia eri lajeja. Uusi kenttämiljöö mahdollistaa harrastamisen ajanmukai-
sissa olosuhteissa. Seuraava kehitysaskel seurassamme onkin saada sisäi-
set prosessit kuntoon. Tämän vuoksi olemme avaamassa työnhakua en-
simmäisen työntekijän palkkaamiseksi seuraamme.  
   Vehmaisten Urheilijoiden toiminta on kasvanut jo useamman vuoden 
ajan. Tavoitteena meillä on tarjota jatkossa vielä monipuolisempaa lasten 
ja nuorten harraste- ja kilpatoimintaa yleisurheilun parissa. Seurassamme 
toimii tällä hetkellä hieno joukko päteviä SUL:n kouluttamia valmentajia ja 
ohjaajia, joiden ohjauksessa lasten ja nuorten on turvallista kehittyä. Ha-
luamme tarjota mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle positiivisen 
kokemuksen harrastamisesta ja  myös mahdollistaa kehittyminen aina 
kansainväliselle tasolle saakka. Tulevina vuosina tavoitteemme ovat nuor-
ten osalta kansallisella tasolla menestyminen.  
   Olemme iloisia kaikista yhteistyökumppaneistamme, jotka ovat omalta 
osaltaan mahdollistaneet toimintaamme. Jotta pystymme vielä monipuo-
listamaan harraste- ja kilparyhmätarjontaamme, otamme ilolla vastaan 
valmentajatiimiimme uusia innokkaita valmentajia ja ohjaajia. Joten jos 
sinulla olisi kiinnostusta tulla mukaan tähän arvokkaaseen työhön nuorten 
parissa, ota rohkeasti yhteyttä. Yhteystiedot nettisivuillamme 
www.vehu.fi.  
 

Kesäisin terveisin, 
Valmentaja Marika Puolimatka 

TÖITÄ 

VehUn AAMUN URHEILUKOULU 
 
Ennätysmäinen määrä Aamun urheilukoululaisia aloitti 4.6 aamun arkipäi-
väisen urheilukoulumme. Koulumme toimi koko kesän ilman katkosta ja 
päätöspäivä oli 3.8. 
   Kouluun ilmoittautui yli kaksisataa 3-14 vuotiasta nuorta. Kou-
lumme oli iso mahdollisuus nuorille, jotka tarvitsivat tekemistä ja kaverei-
ta loma-aamuisin. Jokaisella aamun urheilukoululaisella oli myös mahdolli-
suus osallistua VehU Junnut radalle matalan kynnyksen yleisurheiluki-
soihimme, joita järjestettiin kaikille nuorille 10 kertaa kesän aikana.  
   Samalla seuramme työllistää. 18 nuorta ohjaajaa sai kesätyöpaikan 
meidän kauttamme. Jokainen heistä sai suurta kokemusta niin ohjaamises-
sa kuin vastuunottamisessa. Moni nuorista ohjaajista kilpailee seuramme 
riveissä ja näin he pääsivät nyt kokemaan, mitä valmentajana oleminen on. 
Seuramme tarkoituksena on näin työllistää omia urheilijoitamme. 
   Jos nuori haluaa olla mukana seuraavassa 2019 aamun urheilukoulus-
samme, voit ilmoittautua mukaan. Uudet koko kesän 40 € kampanjat 
alkavat hyvin pian Facebookissa ja sivuilla.     

A-P Juureva 

TAMPEREEN VEHMAINEN SEURA RY 
 
 
 
 
 
Tampereen Vehmainen Seura ry jatkaa Vehmaisten Oma-
kotiyhdistyksen yli 70 vuotta jatkunutta työtä Vehmaisten kau-
punginosan hyväksi. 
   Jäsenmäärä on liki 300. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä 
edellytä asumista Vehmaisissa. Kun hyväksyt säännöt ja rakastat 
kaupunginosaamme, voit liittyä jäseneksi, vaikka asuisit San Fran-
ciscossa. 
   Järjestämme siivoustalkoita, teatteri– ja sirkusretkiä. Olemme 
aika-ajoin järjestäneet tutustumisvaelluksia Kaukaniemeen. Yh-
distys on mukana järjestämässä jälleen sunnuntailiikuntaa koulun 
liikuntasalissa. Sunnuntain pehmolentikseen ja zumbaan 
sopii tulla tutustumaan su 9.9.2018, klo 18 alkaen. Enem-
mänkin järjestäisimme tapahtumia, mutta ideoista ja talkoolaisis-
ta on nykyisin pulaa. 

  Tervetuloa mukaan toimintaan! 
Seuraa uutispalstaamme osoitteessa 

www.vehmainen.fi   

KAIKKI NAAPURIT HUOMIO 
Saimme seuraavanlaisen viestin: 

Tarkistattehan tonttinne puiden tilanteet. 
Menevätkö oksat naapurin puolelle, lentävätkö teidän 

puidenne lehden naapuriin vanhan mummon  
haravoitavaksi?  

 
Oletteko hoksanneet tarjota vanhuksille  

apua pihapuuhissa? 

SEURAKUNTATALON TILANNE 
Pitopalvelu Kristalli haettiin konkurssiin. Soitin seurakuntien kiinteistö-
toimeen ja sieltä kerrottiin, ettei uutta vuokralaista ole vielä tiedossa. 
   Jos teillä on ystäviä tai tuttuja ravintola-alalta, vinkatkaa tästä mahdolli-
suudesta. Viereen valmistuu Esperin hoivakoti ja siltäkin suunnalta voisi 
tiedustella yhteistyömahdollisuutta.           SK 

Lämmin kiitos Määtän Arville Sauna-
rannan portaista ja nurmikon hoidosta. 
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KESÄTEATTERI: VIEKÄÄ TUHKAKIN PESÄSTÄ 
Mainio matkanjohtajamme Marita Nordfors järjesti meille mie-
luisan kotiseutureissun ja teatterimatkan 5.8.2018. Lämmin kiitos. 
Matkakertomus löytyy www.vehmainen.fi uutispalstalta. 

Tampereen Vehmainen Seura ry 
Sääntömääräinen syyskokous  

to 29.11.2018 klo 18 
Vehmaisten Koululla 

Säännöt kotisivuilla vehmainen.fi 
Laitathan kalenteriin! 

 — yhdessä voimme vaikuttaa 

TUEMME KYLÄN TOIMINTAA 
Koska Seuralla on rajalliset henkilöresurssit järjestää toimintaa ja 
tapahtumia, olemme päättäneet tukea erityisesti lapsia ja nuoria. 
  Tampereen Vehmainen Seura ry avusti Vehmaisten koulua ulko-
liikuntavälineiden hankinnassa 500 eurolla. Vastaavan summan 
lahjoitimme Niihaman Saukoille, joka on meripartiolippukunta ja 
toimii Seurakuntatalon kellarissa Kauppilaisenkadulla. 
  Hankimme uuden ja kunnollisen, kaasulla toimivan makkaranpais-
togrillin, jota myös VehU käyttää tilaisuuksissaan. VehUn yhteistyö 
on tiivistä ja he ovat hoitaneet omalta osaltaan kylällemme hienon 
urheilukentän.                 Sirpa Kuusela 

Kyse ei ole oikeastaan siitä, miten meidän seuramme nuoret ja 
lapset urheilee – vaan kuinka me saamme heidät urheilemaan 
 
Minulta ja seuramme vanhalta kaartilta on useita kertoja kysytty, että 
”mistä me löydämme motivaatiota” tai ”miten meidän innostus ei lopahda 
kokonaan tähän touhuun”?  
   Itse en ole osannut antaa tähän kunnon vastausta. Välillä tulee oikein 
kunnon motivaatio pyrähdyksiä ja voisin tehdä tätä seuran eteen tunnista 
toiseen. Josta tietenkin olen kuullut, että voisin muuttaa asumaan VehU 
toiminnan kanssa. Nykyään tätä vaan tehdään rutiininomaisesti.   
   Suurin asia on kumminkin. Tästä on tullut rutiinin omainen tapa. Iso halu 
auttaa. Olisikohan tämä niin sanotun oman tavan kehittämistä ja siitä 
on alkanut muodostua jo rutiini tähän työhömme. Kun jokapäiväisestä 
rutiinista on alkanut muodostua tapa, ei tätä hienoa työtä ole voinut enään 
jättää pois. Kun vielä seurassa on muutamia samantyylisten ajatusten 
omaavia seuraikoneja eri osa-alueilla - on saatu hyvä kokonaisuus. Uskon-
kin, että seuramme hieno nousu ja menestys johtuu juuri tästä. Ollaan 
pystytty kehittämään nuorten ja lasten suurten määrien liikkumiseen hyvä 
perusta.  
   Kun me olemme jo onnistuneet tässä, olisikohan nyt hyvä alkaa opettaa 
nuoria liikunnan rutiininomaiseen liikkumiseen niin vanhempien, koulun ja 
seurojen yhteistyöllä. Tietenkin "pieni" osa liikkuu jo kilpaurheilun avulla 
paljon.  
   Jos liikunta ei ole jo nuorellesi jokapäiväistä, miksei siitä yritettäisi tehdä 
rutiinia? Ei tarvitse tehdä selvää tavoitetta, vaan muutetaan elämäntyyli 
liikunnalliseksi heidän itsensä takia.  
Uskon, että pieniä asioita muuttamalla kodeista, päiväkodeista ja kouluista. 
Muuttuisi asiat paljon liikunnallisempaan suuntaan.  
   Mitä, jos se tuleva arki näyttäisikin vähän erilaiselta tästä eteenpäin? 
Tehdään urheilusta rutiinia. Seuramme VehU kyllä voi auttaa motivaation 
kanssa.  vehu.ilmoittaudu@gmail.com 

Ari-Pekka Juureva,toiminnanjohtaja 

Kaipaatko lapsellesi/nuorellesi liikuntaharrastusta,  
joka on  

 
joustava, monipuolinen, edullinen  

Vehmaisten Urheilijoissa liikut Hyvässä Seurassa! 
Ota yhteyttä Vehmaisten Urheilijoihin  

tai ilmoittaudu suoraan nettisivuillamme www.vehu.fi 

YLEISURHEILUKOULU 
Vehmaisten Urheilijat tarjoaa ympäri vuoden kattavasti yleisurheilu-
kouluja lapsille. Urheilukoulussa harjoitellaan laadukkaassa ohjaukses-
sa innostavasti ja monipuolisesti kaikkia yleisurheilulajeja. 
   Milloin voit aloittaa? Yleisurheilun harrastamisen voi urheilukoulus-
sa aloittaa kolmesti vuodessa. Urheilukoulu etenee kausittain (syys-/
talvikausi ja kesäkausi). 
   Aiempaa lajikokemusta ei tarvita vanhimpienkaan ryhmissä. Kaikkia 
urheilukoululaisia kannustetaan osallistumaan omiin yleisurheilukilpai-
luihin, mutta kaikille  se on vapaaehtoista.  
   Urheilukoulu tarjoaa haasteita niin aloittavalle harrastajalle kuin 
useamman vuoden toiminnassa mukana olleellekin lapselle. 
 
Urheilukoulussa harjoitellaan tosissaan, mutta hymyssä suin 
liikunnasta ja kivoista kavereista nauttien! 
 

Ilmoittautuminen syksyyn alkanut 
www.vehu.fi 

NUORTEN YLEISURHEILUVALMENNUSRYHMÄT 

Ilmoittautuminen alkanut, tule mukaan ryhmiimme. 
VehU:n 9-vuotiaat ja vanhemmat kilpailuissa käyvät urheilijat har-
joittelevat valmennusryhmissä, jotka tarjoavat urheilijoilleen teho-
kasta kilpailuihin tähtäävää nuorisovalmennusta. Kaikista ei tieten-
kään voi eikä tarvitsekaan tulla huippu-urheilijoita, mutta tärkeim-
mät kriteerit valmennusryhmiin pääsyssä ovat innostus harjoittelua 
kohtaan ja halu osallistua kilpailuihin. 
Valmennusryhmien harjoitusmäärät nousevat nuorempien kahdes-
ta-kolmesta viikkoharjoituksesta vanhimpien jopa neljään-kuuteen 
ohjattuun yhteisharjoitukseen viikossa.  

Ilmoittautumiset ja tiedustelut vehu.ilmoittaudu@gmail.com 
www.vehu.fi 

TULE KOKEILEMAAN SINÄ 9-18 VUOTIAS MAKSUTTO-
MASTI YLEISURHEILUNVALMENNUSRYHMIÄMME 
 
3.9-13.9 yleisurheilutreenit Vehmaisten urheilukentällä ma 
ja to klo 18-19.30. Tervetuloa mukaan! 

TULEEKO VEHMAISTEN K-MARKETIN 
TONTILLE 4-6 KERROKSINEN  

KIINTEISTÖ? 
 
Kuulemistilaisuus 23.5.2018 ja Seuran tiedottaminen 
  Seura sai tiedon Kangasalantie 120:n kiinteistön jalostussuunnitelmasta 
ja kuulemistilaisuudesta. Asiasta tiedotettiin seuraavasti: -kuulutus lai-
tettiin Seuran ilmoitustaululle 
-lähetettiin jäsenistölle uutiskirje 
-tulostettiin ennakkoon asiakirjat kaupan seinälle  
-laitettiin asiakirjat nähtäväksi kotisivujen uutispalstalle 
-tehtiin kaupan kassalla jaettavaksi A6-lennäkki  
-kuulemisesta kerrottiin vielä 26-27.5. ilmestyneessä  
 Vehmaisten Sanomat 2/2018 tiedotelehdessä 
 
Tilanne elokuun alussa 
    Puhelinhaastattelussa toimistoarkkitehti Jari Vaarma: 
Todettiin, että asia ei vielä lomien takia ole edennyt pidemmälle.  
   Toukokuisen 23.5.2018 kuulemistilaisuuden jälkeen palautteita tuli 
tavanomaista runsaammin, 16 kpl. Viranomaiskommentteja tuli viisi 
kappaletta. Tärkeimmät mielipidepalautteet koskivat rakennusoikeuden 
liian suurta määrää ja kaupunkikuvaa, palveluille tarkoitetun rakennusoi-
keuden vähäisyyttä sekä liikennettä ja pysäköintiä. 
   Kuulemisen jälkeen, seuraava vaihe on tehdä kaavaluonnos ko. pa-
lautteen pohjalta. Neuvotteluja tulevasta kaavaluonnoksesta omistajata-
hon edustajan,  Pohjola Rakennus Oy:n kanssa ei vielä ole käyty lomien 
takia.  
   Kaupungilla on kaavoitusmonopoli ja prosessi etenee seuraavasti: 
Kun neuvottelut omistajatahon kanssa on käyty, luonnos valmistellaan 
kaavaviraston toimesta, esitellään ja kuulutetaan vähintään netissä. To-
dennäköinen ajankohta on tämän syksyn aikana. 
   Seuraava vaihe on kaavaehdotus, joka niinikään julkistetaan ainakin 
netissä - ajankohta todennäköisesti loppuvuodesta. 
   Seuraava vaihe on kaavan päätösvaihe, todennäköisesti ensi vuoden 
alussa. Asemakaavan muutospäätöksen ja lainvoimaan tulon jälkeen  
omistaja/rakentaja valmistelee ja hakee rakennuslupaa. 
   Kun rakennusvasta päätetään ja päätös saa lainvoiman - mahdollisten 
valitusten jälkeen - on omistajasta kiinni, millä aikataululla aloitetaan 
rakentaminen. Katso aihetta koskevat uutiset touko-kesäkuulta uutis-
palstalta, vehmainen.fi.  Tilannetta seurataan ja pyritään siihen, että 
kuulemistilaisuuksia on myös tulevissa vaiheissa. 

                                                  Sirpa Kuusela 

VEHMAISTEN URHEILIJAT JA POHJOLA TERVEYS  
YHTEISTYÖHÖN  

 
Vehmaisten Urheilijat ja Pohjola Terveys ovat solmineet yhteistyösopimuksen. 
Sopimus mahdollistaa mm. hoitopolun, joka tarjoaa jokaiselle urheilijalle par-
haan mahdollisen hoidon nopeasti. Myös seuran valmentajat, huoltajat ja jäse-
net saavat erinomaista hoitoa Pohjola Terveydestä. 
   Pohjola Terveyden kanssa tehty sopimus on seurallemme todella merkittä-
vä. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, miten urheilijoidemme urheiluvammat 
ja sairaudet hoidetaan jatkossa. 
   Kokeneet urheilulääkärit ja fysioterapeutit auttavat urheilijoitamme entistä 
parempiin saavutuksiin laadukkaalla ja nopealla hoidolla. Lähin Pohjola Terveys 
sijaitsee Tampereen keskustassa Tampellan alueella Kelloportinkatu 1. 
   Samasta paikasta löytyvät kaikki terveyteesi liittyvät palvelut. Ystävällinen, 
ammattitaitoinen henkilöstö auttaa nyt myös Vehmaisten Urheilijoita koko 
sydämellä.         

Tervetuloa ikinuoreen joukkoon. 
Toimikunnan puheenjohtaja: Pekka Termala, 
pekka.termala@luukku.com, 0400 126939 
Toimikunnan sihteeri: Seppo Mäkinen,  
seppo.makinen@suomi24.fi, 040 5845904 
Kotisivut: vehmaistenmukulat.com 

 
LAPSET JA NUORET ONGELLE! 

Tampereen Vehmainen Seura ry, Vapaa-ajan kalastajat ja 
Vehmaisten Osakaskunta järjestävät yhdessä kalastus-

tapahtuman lapsille 
 

Tulkaa ongelle Kaukajärven Saunarantaan  
Keskiviikkona 5.9.2018 klo 18-20 

Ongitaan ja paistetaan ainakin makkaraa. 
Seuraa tapahtumaa vehmainen.fi uutispalstalla ja FB:ssä, 

Tampereen Vehmainen Seura ry 
Onkia, syöttejä ja  muuta on rannassa valmiina. 

VEHMAISTEN OSAKASKUNTA 
 
Vehmaisten osakaskuntaan kuuluu osa Kauka-
järveä, osa Olkahisten lahtea sekä Halimasjärvi. 
   Osakaskunnan hallitusta kutsutaan hoitokun-
naksi. Hoitokunta seuraa vesistöjen tilaa, huo-
lehtii istutuksista ja hoitaa kalastuksen valvon-
taa. 
   Hoidamme myös Vatialan, Alasen ja Haiharan 
Osakaskuntien alueen lupien myynnin. Ostama-
si lupa kattaa koko Kaukajärven ja Pitkäjärven 
alueen sekä yllä mainitusti osan Olkahistenlah-
tea Näsijärvessä sekä koko Halimasjärven. 

 
Lupia myydään käteisellä Vehmaisten 
Teboililla, Aukionk. 2. 
 

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

Saalis ja kuva: Eeva Silvennoinen 

Avoimet ovet sunnuntailiikuntaan 
Sunnuntaina 9.9.2018 klo 18 pehmolentis + zumba 

Tule tutustumaan Vehmaisten koululle 
Lisätiedot: 044 3600 610  tai info@vehmainen.fi 

TUTKIMME ONKO PERHEILLÄ 
KIINNOSTUSTA 

Katsoa Sorin Sirkuksen 
Joulushow loppiaisena 6.1.2019 klo 14, 

kun joulukiireet on jo ohi? 
Aikuiset 27,00 e, Eläkeläiset 25,00 e 
Lapset (alle 15 v) ja opisk. 20,50 e 

Bussikuljetus Aukion puistosta sis. hintaan 
Laita viestiä lähtijöistä ensin  info@vehmainen.fi   

Seuraa vehmainen.fi uutispalstaa ja  
Tampereen Vehmainen Seura ry FB:ssä 

Katsotaan, onko kiinnostusta riittävästi 50 lippuun? 

LÄHDETÄÄN LIIKKUMAAN YHDESSÄ 
Vehmaisten Seuran kaksi liikuntaryhmää 

Pelataan Pehmolentistä ja zumbataan 
Tulkaa kokeilemaan liikuntaa 

koululle su 9.9.2018, klo 18 
Seuran järjestämä liikunta sunnuntaisin klo 18-19.30,  

hinta 25 eur/syksy + jäsenmaksu 12 eur, jollet ole jo jäsen 
Katso www.vehmainen.fi/liikunta 
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lapset urheilee – vaan kuinka me saamme heidät urheilemaan 
 
Minulta ja seuramme vanhalta kaartilta on useita kertoja kysytty, että 
”mistä me löydämme motivaatiota” tai ”miten meidän innostus ei lopahda 
kokonaan tähän touhuun”?  
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jättää pois. Kun vielä seurassa on muutamia samantyylisten ajatusten 
omaavia seuraikoneja eri osa-alueilla - on saatu hyvä kokonaisuus. Uskon-
kin, että seuramme hieno nousu ja menestys johtuu juuri tästä. Ollaan 
pystytty kehittämään nuorten ja lasten suurten määrien liikkumiseen hyvä 
perusta.  
   Kun me olemme jo onnistuneet tässä, olisikohan nyt hyvä alkaa opettaa 
nuoria liikunnan rutiininomaiseen liikkumiseen niin vanhempien, koulun ja 
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joittelevat valmennusryhmissä, jotka tarjoavat urheilijoilleen teho-
kasta kilpailuihin tähtäävää nuorisovalmennusta. Kaikista ei tieten-
kään voi eikä tarvitsekaan tulla huippu-urheilijoita, mutta tärkeim-
mät kriteerit valmennusryhmiin pääsyssä ovat innostus harjoittelua 
kohtaan ja halu osallistua kilpailuihin. 
Valmennusryhmien harjoitusmäärät nousevat nuorempien kahdes-
ta-kolmesta viikkoharjoituksesta vanhimpien jopa neljään-kuuteen 
ohjattuun yhteisharjoitukseen viikossa.  

Ilmoittautumiset ja tiedustelut vehu.ilmoittaudu@gmail.com 
www.vehu.fi 

TULE KOKEILEMAAN SINÄ 9-18 VUOTIAS MAKSUTTO-
MASTI YLEISURHEILUNVALMENNUSRYHMIÄMME 
 
3.9-13.9 yleisurheilutreenit Vehmaisten urheilukentällä ma 
ja to klo 18-19.30. Tervetuloa mukaan! 

TULEEKO VEHMAISTEN K-MARKETIN 
TONTILLE 4-6 KERROKSINEN  

KIINTEISTÖ? 
 
Kuulemistilaisuus 23.5.2018 ja Seuran tiedottaminen 
  Seura sai tiedon Kangasalantie 120:n kiinteistön jalostussuunnitelmasta 
ja kuulemistilaisuudesta. Asiasta tiedotettiin seuraavasti: -kuulutus lai-
tettiin Seuran ilmoitustaululle 
-lähetettiin jäsenistölle uutiskirje 
-tulostettiin ennakkoon asiakirjat kaupan seinälle  
-laitettiin asiakirjat nähtäväksi kotisivujen uutispalstalle 
-tehtiin kaupan kassalla jaettavaksi A6-lennäkki  
-kuulemisesta kerrottiin vielä 26-27.5. ilmestyneessä  
 Vehmaisten Sanomat 2/2018 tiedotelehdessä 
 
Tilanne elokuun alussa 
    Puhelinhaastattelussa toimistoarkkitehti Jari Vaarma: 
Todettiin, että asia ei vielä lomien takia ole edennyt pidemmälle.  
   Toukokuisen 23.5.2018 kuulemistilaisuuden jälkeen palautteita tuli 
tavanomaista runsaammin, 16 kpl. Viranomaiskommentteja tuli viisi 
kappaletta. Tärkeimmät mielipidepalautteet koskivat rakennusoikeuden 
liian suurta määrää ja kaupunkikuvaa, palveluille tarkoitetun rakennusoi-
keuden vähäisyyttä sekä liikennettä ja pysäköintiä. 
   Kuulemisen jälkeen, seuraava vaihe on tehdä kaavaluonnos ko. pa-
lautteen pohjalta. Neuvotteluja tulevasta kaavaluonnoksesta omistajata-
hon edustajan,  Pohjola Rakennus Oy:n kanssa ei vielä ole käyty lomien 
takia.  
   Kaupungilla on kaavoitusmonopoli ja prosessi etenee seuraavasti: 
Kun neuvottelut omistajatahon kanssa on käyty, luonnos valmistellaan 
kaavaviraston toimesta, esitellään ja kuulutetaan vähintään netissä. To-
dennäköinen ajankohta on tämän syksyn aikana. 
   Seuraava vaihe on kaavaehdotus, joka niinikään julkistetaan ainakin 
netissä - ajankohta todennäköisesti loppuvuodesta. 
   Seuraava vaihe on kaavan päätösvaihe, todennäköisesti ensi vuoden 
alussa. Asemakaavan muutospäätöksen ja lainvoimaan tulon jälkeen  
omistaja/rakentaja valmistelee ja hakee rakennuslupaa. 
   Kun rakennusvasta päätetään ja päätös saa lainvoiman - mahdollisten 
valitusten jälkeen - on omistajasta kiinni, millä aikataululla aloitetaan 
rakentaminen. Katso aihetta koskevat uutiset touko-kesäkuulta uutis-
palstalta, vehmainen.fi.  Tilannetta seurataan ja pyritään siihen, että 
kuulemistilaisuuksia on myös tulevissa vaiheissa. 

                                                  Sirpa Kuusela 

VEHMAISTEN URHEILIJAT JA POHJOLA TERVEYS  
YHTEISTYÖHÖN  

 
Vehmaisten Urheilijat ja Pohjola Terveys ovat solmineet yhteistyösopimuksen. 
Sopimus mahdollistaa mm. hoitopolun, joka tarjoaa jokaiselle urheilijalle par-
haan mahdollisen hoidon nopeasti. Myös seuran valmentajat, huoltajat ja jäse-
net saavat erinomaista hoitoa Pohjola Terveydestä. 
   Pohjola Terveyden kanssa tehty sopimus on seurallemme todella merkittä-
vä. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, miten urheilijoidemme urheiluvammat 
ja sairaudet hoidetaan jatkossa. 
   Kokeneet urheilulääkärit ja fysioterapeutit auttavat urheilijoitamme entistä 
parempiin saavutuksiin laadukkaalla ja nopealla hoidolla. Lähin Pohjola Terveys 
sijaitsee Tampereen keskustassa Tampellan alueella Kelloportinkatu 1. 
   Samasta paikasta löytyvät kaikki terveyteesi liittyvät palvelut. Ystävällinen, 
ammattitaitoinen henkilöstö auttaa nyt myös Vehmaisten Urheilijoita koko 
sydämellä.         

Tervetuloa ikinuoreen joukkoon. 
Toimikunnan puheenjohtaja: Pekka Termala, 
pekka.termala@luukku.com, 0400 126939 
Toimikunnan sihteeri: Seppo Mäkinen,  
seppo.makinen@suomi24.fi, 040 5845904 
Kotisivut: vehmaistenmukulat.com 

 
LAPSET JA NUORET ONGELLE! 

Tampereen Vehmainen Seura ry, Vapaa-ajan kalastajat ja 
Vehmaisten Osakaskunta järjestävät yhdessä kalastus-

tapahtuman lapsille 
 

Tulkaa ongelle Kaukajärven Saunarantaan  
Keskiviikkona 5.9.2018 klo 18-20 

Ongitaan ja paistetaan ainakin makkaraa. 
Seuraa tapahtumaa vehmainen.fi uutispalstalla ja FB:ssä, 

Tampereen Vehmainen Seura ry 
Onkia, syöttejä ja  muuta on rannassa valmiina. 

VEHMAISTEN OSAKASKUNTA 
 
Vehmaisten osakaskuntaan kuuluu osa Kauka-
järveä, osa Olkahisten lahtea sekä Halimasjärvi. 
   Osakaskunnan hallitusta kutsutaan hoitokun-
naksi. Hoitokunta seuraa vesistöjen tilaa, huo-
lehtii istutuksista ja hoitaa kalastuksen valvon-
taa. 
   Hoidamme myös Vatialan, Alasen ja Haiharan 
Osakaskuntien alueen lupien myynnin. Ostama-
si lupa kattaa koko Kaukajärven ja Pitkäjärven 
alueen sekä yllä mainitusti osan Olkahistenlah-
tea Näsijärvessä sekä koko Halimasjärven. 

 
Lupia myydään käteisellä Vehmaisten 
Teboililla, Aukionk. 2. 
 

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

Saalis ja kuva: Eeva Silvennoinen 

Avoimet ovet sunnuntailiikuntaan 
Sunnuntaina 9.9.2018 klo 18 pehmolentis + zumba 

Tule tutustumaan Vehmaisten koululle 
Lisätiedot: 044 3600 610  tai info@vehmainen.fi 

TUTKIMME ONKO PERHEILLÄ 
KIINNOSTUSTA 

Katsoa Sorin Sirkuksen 
Joulushow loppiaisena 6.1.2019 klo 14, 

kun joulukiireet on jo ohi? 
Aikuiset 27,00 e, Eläkeläiset 25,00 e 
Lapset (alle 15 v) ja opisk. 20,50 e 

Bussikuljetus Aukion puistosta sis. hintaan 
Laita viestiä lähtijöistä ensin  info@vehmainen.fi   

Seuraa vehmainen.fi uutispalstaa ja  
Tampereen Vehmainen Seura ry FB:ssä 

Katsotaan, onko kiinnostusta riittävästi 50 lippuun? 

LÄHDETÄÄN LIIKKUMAAN YHDESSÄ 
Vehmaisten Seuran kaksi liikuntaryhmää 

Pelataan Pehmolentistä ja zumbataan 
Tulkaa kokeilemaan liikuntaa 

koululle su 9.9.2018, klo 18 
Seuran järjestämä liikunta sunnuntaisin klo 18-19.30,  

hinta 25 eur/syksy + jäsenmaksu 12 eur, jollet ole jo jäsen 
Katso www.vehmainen.fi/liikunta 



Toivotamme kaikille aktiivista syksyä! 

Vehmaisten 
Sanomat 3 2018 

Upeaa syksyä ilmoittajille ja lukijoille! 

ETSIMME SEURATYÖNTEKIJÄÄ 
HALLINTOON JA RYHMIEN  

KEHITTÄMISEEN 
Vehmaisten Urheilijat etsii seuratyöntekijää  

vastaamaan hallinnon ja uusien ryhmien  
kehittämisestä seurassamme.  

Lisää tietoa ja ohjeet työpaikan hakemiseen seu-
ramme nettisivuilla www.vehu.fi.  

VEHMAISTEN URHEILIJAT SUUNTAA ETEENPÄIN 
 
Olet varmasti huomannut Vehmaisissa uuden upean liikuntapuiston ohi 
kulkiessasi paljon pientä ja vähän suurempaakin ”vihreätä” liikettä. Olem-
me iloisia huomatessamme, että olemme urheiluseurana olleet myötävai-
kuttamassa Itä-Tampereen urheilijanuorten mahdollisuuteen harrastaa 
monia eri lajeja. Uusi kenttämiljöö mahdollistaa harrastamisen ajanmukai-
sissa olosuhteissa. Seuraava kehitysaskel seurassamme onkin saada sisäi-
set prosessit kuntoon. Tämän vuoksi olemme avaamassa työnhakua en-
simmäisen työntekijän palkkaamiseksi seuraamme.  
   Vehmaisten Urheilijoiden toiminta on kasvanut jo useamman vuoden 
ajan. Tavoitteena meillä on tarjota jatkossa vielä monipuolisempaa lasten 
ja nuorten harraste- ja kilpatoimintaa yleisurheilun parissa. Seurassamme 
toimii tällä hetkellä hieno joukko päteviä SUL:n kouluttamia valmentajia ja 
ohjaajia, joiden ohjauksessa lasten ja nuorten on turvallista kehittyä. Ha-
luamme tarjota mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle positiivisen 
kokemuksen harrastamisesta ja  myös mahdollistaa kehittyminen aina 
kansainväliselle tasolle saakka. Tulevina vuosina tavoitteemme ovat nuor-
ten osalta kansallisella tasolla menestyminen.  
   Olemme iloisia kaikista yhteistyökumppaneistamme, jotka ovat omalta 
osaltaan mahdollistaneet toimintaamme. Jotta pystymme vielä monipuo-
listamaan harraste- ja kilparyhmätarjontaamme, otamme ilolla vastaan 
valmentajatiimiimme uusia innokkaita valmentajia ja ohjaajia. Joten jos 
sinulla olisi kiinnostusta tulla mukaan tähän arvokkaaseen työhön nuorten 
parissa, ota rohkeasti yhteyttä. Yhteystiedot nettisivuillamme 
www.vehu.fi.  
 

Kesäisin terveisin, 
Valmentaja Marika Puolimatka 

TÖITÄ 

VehUn AAMUN URHEILUKOULU 
 
Ennätysmäinen määrä Aamun urheilukoululaisia aloitti 4.6 aamun arkipäi-
väisen urheilukoulumme. Koulumme toimi koko kesän ilman katkosta ja 
päätöspäivä oli 3.8. 
   Kouluun ilmoittautui yli kaksisataa 3-14 vuotiasta nuorta. Kou-
lumme oli iso mahdollisuus nuorille, jotka tarvitsivat tekemistä ja kaverei-
ta loma-aamuisin. Jokaisella aamun urheilukoululaisella oli myös mahdolli-
suus osallistua VehU Junnut radalle matalan kynnyksen yleisurheiluki-
soihimme, joita järjestettiin kaikille nuorille 10 kertaa kesän aikana.  
   Samalla seuramme työllistää. 18 nuorta ohjaajaa sai kesätyöpaikan 
meidän kauttamme. Jokainen heistä sai suurta kokemusta niin ohjaamises-
sa kuin vastuunottamisessa. Moni nuorista ohjaajista kilpailee seuramme 
riveissä ja näin he pääsivät nyt kokemaan, mitä valmentajana oleminen on. 
Seuramme tarkoituksena on näin työllistää omia urheilijoitamme. 
   Jos nuori haluaa olla mukana seuraavassa 2019 aamun urheilukoulus-
samme, voit ilmoittautua mukaan. Uudet koko kesän 40 € kampanjat 
alkavat hyvin pian Facebookissa ja sivuilla.     

A-P Juureva 

TAMPEREEN VEHMAINEN SEURA RY 
 
 
 
 
 
Tampereen Vehmainen Seura ry jatkaa Vehmaisten Oma-
kotiyhdistyksen yli 70 vuotta jatkunutta työtä Vehmaisten kau-
punginosan hyväksi. 
   Jäsenmäärä on liki 300. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä 
edellytä asumista Vehmaisissa. Kun hyväksyt säännöt ja rakastat 
kaupunginosaamme, voit liittyä jäseneksi, vaikka asuisit San Fran-
ciscossa. 
   Järjestämme siivoustalkoita, teatteri– ja sirkusretkiä. Olemme 
aika-ajoin järjestäneet tutustumisvaelluksia Kaukaniemeen. Yh-
distys on mukana järjestämässä jälleen sunnuntailiikuntaa koulun 
liikuntasalissa. Sunnuntain pehmolentikseen ja zumbaan 
sopii tulla tutustumaan su 9.9.2018, klo 18 alkaen. Enem-
mänkin järjestäisimme tapahtumia, mutta ideoista ja talkoolaisis-
ta on nykyisin pulaa. 

  Tervetuloa mukaan toimintaan! 
Seuraa uutispalstaamme osoitteessa 

www.vehmainen.fi   

KAIKKI NAAPURIT HUOMIO 
Saimme seuraavanlaisen viestin: 

Tarkistattehan tonttinne puiden tilanteet. 
Menevätkö oksat naapurin puolelle, lentävätkö teidän 

puidenne lehden naapuriin vanhan mummon  
haravoitavaksi?  

 
Oletteko hoksanneet tarjota vanhuksille  

apua pihapuuhissa? 

SEURAKUNTATALON TILANNE 
Pitopalvelu Kristalli haettiin konkurssiin. Soitin seurakuntien kiinteistö-
toimeen ja sieltä kerrottiin, ettei uutta vuokralaista ole vielä tiedossa. 
   Jos teillä on ystäviä tai tuttuja ravintola-alalta, vinkatkaa tästä mahdolli-
suudesta. Viereen valmistuu Esperin hoivakoti ja siltäkin suunnalta voisi 
tiedustella yhteistyömahdollisuutta.           SK 

Lämmin kiitos Määtän Arville Sauna-
rannan portaista ja nurmikon hoidosta. 
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Tampereen Naisyhdistys ry on perinteikäs järjestö, jolla on pitkä 
kokemus hyvinvointipalveluiden tuottamisesta. Yhdistyksen ylläpitämä 
Lahdensivun koti sijaitsee Ruotulassa, vehreän Jaakonmäenpuiston lähei-
syydessä. Lahdensivunkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikäänty-
neille ja muistisairaille.  
   Tärkeänä osana yhdistyksen toimintaa on myös monimuotoinen va-
paaehtoistoiminta, joka tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia ikäänty-
neiden hyväksi.  
 
Tampereen Naisyhdistys on vireä ja aktiivinen järjestö, jonka 
toimintaan on helppo tulla mukaan! 

• Jäsenillat, jotka koostuvat mielenkiintoisista ja ajankohtaisista 
teemoista. Mukaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet  

• Retkitoimintaa  
• Sosiaalisia verkostoja 
• Lahdensivun kodilla on kuntosali ja kuntoryhmiä 
• Lahdensivun kodin lounasravintola on avoin kaikille, lounasta 

myös noudettavaksi. 
 
Jäsenasiat 
Yhdistyksen siht. Raija Uhari, uhariraija@gmail.com, puh. 050 466 3913 
tai minna.miettinen@tampereennaisyhdistys.fi puh. 050 410 0139 
 
Vapaaehtoistoiminta tai Lahdensivun kodin palvelut 
Sosiaalityöntekijä ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Heini  
Virtanen, heini.virtanen@tampereennaisyhdistys.fi puh. 050 917 7478 
 
Kodin johtaja Marianne Järveläinen,  
marianne.jarvelainen@tampereennaisyhdistys.fi puh. 050 917 7146 
Lahdensivunkoti, Jaakonmäenkatu 5, 33560 Tampere 
 

Ulkoilutapahtuma Jaakonmäen puistossa to 6.9. klo 14-17 
Järj. Tampereen naisyhdistys ja Nääsville ry 

 
Avoimet ovet Lahdensivun kodilla 

 
Tutustu kotisivuihimme lahdensivunkoti.fi 
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Tampereen Offsetpalvelu Oy 

www.offsetpalvelu.fi
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AutoCenter Areenalla riittää menoa ja meininkiä useana päivänä viikossa aina vauvasta vaariin 
Erilaisia liikuntaryhmiä on tarjolla salibandykerhojen, tenavajumppien, vete-
raanijumpan sekä Olkkosten kuntoryhmien muodossa, unohtamatta aikuis-
ten kuntosählyjä.  
  Kooveen liikunnanohjaaja Emma Taponen odottaa alkavaa syyskautta 
jo innolla. Keskiviikkoisin Emman ohjausputken aloittavat aamupäivän te-
navajumpat sekä vauvajumppa. - Nämä ovat sitä parasta lapsen ja vanhem-
man välistä yhteistä aikaa, Emma vinkkaa.  
 

Lounaan jälkeen on veteraani-
jumpan aika, jossa päällimmäise-
nä tarkoituksena on fyysisen ja 
henkisen kunnon ylläpitäminen ja 
kehittäminen hauskalla yhdessä 
tekemisellä. Ryhmä on myös 
virkistävä viikoittainen sosiaali-
nen hetki. 
 
Iltapäivällä on sitten salibandyn 
aika; ensin Raw ja Boom -nimiset 
salibandyryhmät, joiden jälkeen 
vauhtiin pääsevät innokkaat 

”Spooky” lapsi-vanhempi salibandyryhmät. Torstai-illan kruunaa vuoros-
taan naisten kuntosähly, jossa tunti alkaa aina leikkimielisellä lämmittelyllä 
ja myöhemmin paneudutaan lajitaitoihin ja tietysti pelaamiseen!  
   Emma on monipuolinen ohjaaja, jolla on pitkä sekä monipuolinen urhei-
lutausta. Tämän ansiosta ryhmiin pursuaa hauskoja ja kehittäviä liikkeitä 
kuin leikkejäkin! 
 
Koovee on myös aktiivinen aikuisliikuttaja, josta hyvä esimerkki on Olkko-
sen reeniryhmät, joiden historia juontaa yli 20-vuoden taakse.  
Olkkosen reeniryhmä on Fysioterapeutin ohjaama reeniryhmä yli 35-
vuotiaille miehille, missä on huomioitu eri tuki- ja liikuntaelinvaivat. Viikoit-
taiset kokoontumiset pitävät sisällään alku-
veryttelyn, tehokkaan perusjumpan eri 
välineitä käyttäen ja loppuvenyttelyn. Toi-
mintapaikkoja on usealla eri Tampereen 
koululla.  
   Uutuutena Olkkosen Junioriryhmät 
jotka on tarkoitettu 30-40-vuotiaille miehil-
le. Toimintaan kuuluu alkuveryttely ja peli-
osuus salibandykaukalossa (salibandy, futsal, 
käsipallo yms). Oheen kuuluu aina lihaskun-
to-/ muu teemainen harjoitus, lopuksi vielä 
venyttely. Toimintapaikka on AutoCenter 
Areena. 

Kooveessa taitoluistelijoille  
laaja ja monipuolinen tarjonta 
 
Taitoluistelu tarjoaa ammattivalmentajien johdol-
la resurssit joilla mahdollistetaan jokaiselle luiste-
lijallemme olosuhteet oman menestystarinan 
luomiseen. 
 
Alle kouluikäisille tarjolla on kolme vaih-
toehtoa: 
Aloittaville on tarjolla kerran viikossa järjestettä-
vä luistelukoulu. Temppuillen taitavaksi 
ryhmässä harjoitellaan jäällä 2-3 viikossa ja sen 
lisäksi viikoittain kehitetään liikunnallisia perustai-
toja oheisharjoitusten parissa, vuoden aikana 
tutustutaan myös eri lajeihin (mm yleisurheilu ja 
hiihto). 
 
Taidokkaimmille on tarjolla kilpaurheiluun tutus-
tuva ryhmä Timantit. Timanttien ryhmä harjoit-
telee jäällä 4x viikossa ja sen lisäksi viikoittaiseen 
harjoitteluun kuuluvat tanssi ja eriteemaiset lii-
kunnallisia taitoja ja ominaisuuksia kehittävät lajioheisharjoitteet. 
 
Kouluikäisille tarjoamme myös kolme polkua ja niiden sisällä pienryhmät 
joissa on huomioitu lapsen ikä ja taitotaso. Tarjonnasta löytyy oma luiste-
lukoulu (1x vko) sekä harrasteluistelijoiden harraste- ja kilpapolku. Har-
joituksia ryhmästä riippuen jäällä 2-4xvko ja niiden lisäksi taitoa ja omi-
naisuuksia kehittäviä oheisharjoituksia 1-3x vko. 
 
Kilpa- ja huippu-urheilijan polulla tarjontaan kuuluu kahdeksan eritasoista 
ja ikäistä pienryhmää joista edistyneimmät kisaavat kansainvälisissä kisois-
sa ja tavoittelevat paikkaa edustuskilpailuihin. 
 

Kaikista ryhmistämme lisää: www.taitoluistelu.koovee.fi 

Lapsiperheiden elämä on värikästä, äänekästä ja monimuotoista. Joskus 
asiat menevät liian monimutkaisiksi ja ylittävät vanhempien senhetkiset 
voimavarat. Silloin kannattaa heti pyytää apua. Kysy rohkeasti läheisiltäsi, 
ystäviltäsi ja naapureiltasi voivatko he ojentaa auttavan kätensä. Jos apua ei 
järjesty, voit sitä pyytää meiltä lapsiperheiden perhepalveluista. Helppo 
tapa on laittaa viesti Pyydä apua-napin kautta mihin vuorokauden ai-
kaan tahansa. Napin löydät Tampereen kaupungin Sosiaali-ja terveyspalve-
lujen lapsiperheiden palvelujen sivuilta. Palveluohjaaja soittaa sinulle kol-
men arkipäivän kuluessa. Yhdessä palveluohjaajan kanssa etsitte ratkaisuja 
tilanteeseenne. Palveluohjaajan kanssa on mahdollista sopia tapaaminen 
teille kotiin tai johonkin palveluohjaajan toimipisteeseen.  
 
Voit myös olla virka-aikana yhteydessä itäisen alueen palveluohjaajaan;  
Päivi Lackman, puh. 0408004835/ paivi.lackman@tampere.fi.  
  
Palveluohjaaja on tavattavissa Koilliskeskuksessa seuraavina päivi-
nä: 21.9. klo 9-11, 22.10. klo 9-11, 14.11. klo 16-18, 12.12. klo 12-14.  
 
Tampereen kaupunki tarjoaa lapsiperheiden kotipalvelua, kun perheesi 
tarvitsee tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen. Tilausaika ma, 
ke ja to klo 9 - 11 sekä ti klo 12 - 15, puh. 040 648 7172/ kotipalve-
lu.pohjoinen@tampere.fi. 

Perhepiste Nopea on koululaisten perheille suunnattu työmuoto. Kuka 
tahansa perheenjäsen voi olla suoraan yhteydessä Nopean työntekijään. 
Yhteistyö suunnitellaan yhdessä perheen ja työntekijöiden kesken. Palvelu 
on perheelle maksutonta ennaltaehkäisevää toimintaa. Nopean työnteki-
jän tavoittaa puhelimitse ja sähköpostitse:  esi-ja alakouluikäisten perheet 
numerosta 040 806 2177 tai 040 806 3695 tai sähköpostiosoitteesta, 
nopea.itainen@tampere.fi, 13-17 -vuotiaiden perheet 040 800 4735, 
nopea@tampere.fi.  
 
Koillisen alueen karnevaalien perhepäivässä Koilliskeskuksessa 
15.8. on mukana perhepalveluista palveluohjaaja, sosiaalityöntekijöitä, 
perhetyön ohjaaja sekä Perhepiste Nopean työntekijöitä. Tule rohkeasti 
juttelemaan! 
 
Mitä kuuluu alueen nuorille, lapsille, perheille- tee-
malla oleva Alueverkoston tapaaminen on 
Koilliskeskuksessa  ke 7.11. klo 17-19.  
Tervetuloa paikalle keskustelemaan itäisen alueen 
lapsiperheiden asioista! 
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Hei,  koillisella alueella asuva lapsiperhe! 

Näistä kaikista ryhmistä tarkemmin 
www.koovee.fi 

Liity siis mukaan Olkkoslaiseksi! 



TÄLLÄ KUPONGILLA
MAITTAVA LOUNAS HINTAAN

ARKISIN KLO 10.30 - 14.00
(sis. salaattibuffet, leipä, ruokajuoma, kahvi)

Lounaslistamme löytyy:
WWW.AUTOCENTERAREENA.FI/KAHVILA

(NORM. 8,90€)

7,90€

Sijaitsemme Linnainmaalla AutoCenter Areenan tiloissa, osoitteessa Korpikodinkatu 3.

• LAADUKKAAT SAUNA -JA KOKOUSTILAT,
   TIEDUSTELE PIKKUJOULUJA!!!
• TYKY-PÄIVÄT
• KAVERISYNTTÄRIT
• JA PALJON MUUTA

KYSY LISÄÄ: info@autocenterareena.fi

HISTORIAN ENSIMMÄINEN SALIBANDYN 
AREENA-LIIGA STARTTAA SYKSYLLÄ!!!

ILMOITTAUTUMINEN NYT KÄYNNISSÄ, 
LUE LISÄÄ KOTISIVUILTAMME.

WWW.AUTOCENTERAREENA.FI
KORPIKODINKATU 3, LINNAINMAA

            KOOVEE  –MONEN LAJIN MESTARI–

HAEMME  PELAAJIA SALIBANDYN IKÄKAUSIJOUKKUEISIIN
JUNIORIJOUKKUEET

• C–G -pojat (2002-2012)
• B/C–F -tytöt (2002-2011)

AIKUISTEN JOUKKUEET
• Miesten 2. joukkue (5.divari)
• Miesten 3. joukkue (6. divari)

MIESTEN JA NAISTEN KUNTOSÄHLYT
• Linnainmaan AutoCenter Areenalla

KOOVEE-PÄIVÄ SUNNUNTAINA 16.9. AUTOCENTER AREENALLA
TULE TUTUSTUMAAN KOOVEEN TOIMINTAAN JA NÄE SAMALLA HUIPPUSALIBANDYÄ.

KLO 15, NAISTEN SALIBANDYLIIGAA: KOOVEE – ERÄVIIKINGIT
KLO 18.30, MIESTEN SALIBANDYLIIGAA: KOOVEE – STEELERS

WWW.KOOVEESALIBANDY.FI     •     WWW.KOOVEE.FI

SALIBANDYKERHOT

4–18 -VUOTIAILLE

VAUVA -JA TENAVAJUMPAT
- n. 5kk–3v.

AIKUIS/VETERAANILIIKUNTA– OLKKOSET (45+v.) - OLKKOSET JR. (30-45v.)

TOIMINTAA KAIKENIKÄISILLE LINNAINMAAN
AUTOCENTER AREENALLA JA KOULULLA.
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LINNAINMAAN OMAKOTIYHDISTYS RY 

 
Linnainmaan omakotiyhdistys on perinteikäs, jo 60v ikään päässyt oma-
kotiyhdistys. Yhdistys järjestää suosittuja sisä- ja ulkoliikuntatapahtumia, 
asukastilaisuuksia, teatteriretkiä, haittakasvien torjuntaa ja paljon muuta 
asuinalueen ja asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi. 
 
Yhdistyksellä on katse tukevasti tulevaisuudessa. Yhdistys oli vahvasti 
mukana hankkimassa avointa valokuituverkkoa Linnainmaan oma-
kotialueelle, on mukana alueen kaavoituksessa sekä tekee laaja-alaisesti 
yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linnainmaalla kehitetään ympäristöä, liikutaan ja viihdytään. 
Lue lisää kotisivuilta  
www.linnainmaa.fi 

 
ja tule mukaan toimintaan! 

 
LEINOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY 

 
 
 
 
 

 
Leinolan Omakotiyhdistys on vuodesta 1969 alkaen toiminut aktiivisesti 

leinolalaisten omakotiasukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden  
puolestapuhujana. 

 
Vuosittain olemme järjestäneet lapsille joulujuhlia, talviriehatapahtumia, 
lasten olympialaiset ja koko perheen retkiä. Kuluneena kesänä lapsiper-

heet matkasivat Muumimaahan ja yhdistys vastasi bussikuljetuksesta. 
 

Aikuiset nauttivat kesäisistä teatterimatkoista ja ohjelmallisista pikku-
joulusta. Metsäkirkko elokuussa ja kynttiläkulkue joulukuussa ovat asuk-

kaiden yhteisiä tapahtumia Mannerheimin kalliolla, samoin kuin  
vuosittainen pihakirppistapahtuma. 

 
Meitä voit seurata myös facebookissa. 

 
Tervetuloa mukaan toimintaan! 

 
Puheenjohtaja 

Heidi Rantala, Inkerinkatu 11, 33580 Tampere, 
puh. 044 588 5664, leinolaoky(at)gmail.com 

 
Sihteeri 

Merja Klint, Kuupellonkatu 1, 33580 Tampere, 
puh. 040 769 4104, merjaklint(at)hotmail.com 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liity Niihaman Saukkoihin! 
Oman ryhmän kokoontumiset Messillä, 

purjehduksia Näsijärvellä,  
viikonloppu laavulla,  

kesäleiri koko lippukunnan kanssa.  
 

Uusia taitoja ja maisemia, itsensä ylittämistä ja 
kaverin auttamista.  

Tätä kaikkea on Niihaman Saukkojen toiminta. 
 

Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja löydät osoitteista 
  

niihamansaukot.fi 
sekä  

mukaanpartioon.fi. 
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HOLVASTIN OMAKOTIYHDISTYS RY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holvastin omakotiyhdistys toimii Holvastin alueella, jossa on 
noin 140 omakotitaloa. Yhdistyksemme pyrkii edistämään alueen 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia. Toi-
mimme myös yhteistyössä kaupungin kanssa, josta esimerkkinä 
toimii Toispuolisenpuiston laaja kunnostustyö, jonka suunnitte-
luun asukkaat saivat osallistua. 
 
Järjestämme jäsenillemme erilaisia retkiä ja tapahtumia vaihtuvin 
teemoin. Suosittuja ovat erityisesti erilaiset ulkoilmatapahtumat 
uusitussa puistossamme. 
 

Terveisin,  
Tero Haapakoski  

Holvastin omakotiyhdistyksen puheenjohtaja.  
holvastinoky@gmail.com 

 

 
Kuvassa Riesa-Pelle puiston avajaisissa  



Linjasto 2021 - nyt on oikea aika vaikuttaa  
 
Tampereen seudun joukkoliikenne käynnisti keväällä 2018 joukkoliikenteen linjastosuunnittelun vuodelle 2021. Suunnittelua 
tehdään tässä vaiheessa asukkaiden kanssa, ja nyt on oikea aika vaikuttaa oman alueen joukkoliikennelinjastoon, kun ratikan 
liikennöinti alkaa vuonna 2021.  
 
Suunnittelua on tehty yhdessä asukkaiden kanssa koko kevään ja kesän ajan. Huhtikuussa Koilliskeskuksessa järjestettiin 
asukastilaisuus, jossa päästiin yhdessä suunnittelemaan tulevia bussireittejä. Keskustelua suunnittelusta on myös käyty netis-
sä Nyssen omilla sivuilla, jossa voi tutustua kaikkiin linjaluonnoksiin. 
 
Joukkoliikennelinjasto koostuu raitioliikenteen lisäksi kolmentyyppisistä linjoista: tiheästi liikennöivistä runkolinjoista 
(linjanumerot 1-10), linjoista joilla on yhteys Tampereen keskustaan sekä raitiotien syöttölinjoista, joilla on suora yhteys 
alueellisiin päivittäispalveluihin esimerkiksi Koilliskeskukseen.  
 
Nyt on oikea aika vaikuttaa oman alueen joukkoliikennelinjastoon ja ehdottaa muutoksia luonnosteltuihin reitteihin. Tutustu 
siis oman alueen muutoksiin ja anna meille palautetta. Lopullinen päätös tulevasta joukkoliikennelinjastosta tehdään loppu-
kesästä 2019.  
 

Katso lisätietoja 2021 -projektista ja luonnoksista tästä osoitteesta: 
joukkoliikenne.tampere.fi/linjasto2021 
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Joukkoliikenteen Linjasto 

   aikataulut.tampere.fi                 repa.tampere.fi                 linjakartta.tampere.fi                nysse.fi

KOILLISEN ALUEEN LINJAT:
1 Vatiala - Orimuskatu - Leinolan koulu - Mäentakusenkatu -  

Koilliskeskus - Teiskontie - Tays - Koskipuisto - Pirkkala

8 Atala - Nikinväylä - Orimuskatu - Leinolan koulu - Piettasenkatu 
- Koilliskeskus - Teiskontie - Tays- Keskustori - Haukiluoma

17 Vehmainen - Vehmaistenkatu - Kauppilaisenkatu -  Kaukajär-
ventie - Leinolankatu - Sammonkatu - Keskustori - Kalkku

25 Janka - Sammonkatu - Keskustori - Tahmela

28 Ruutana/Sorila - Aitolahdentie - Koilliskeskus - Teiskontie - Tays - 
Keskustori - Ylöjärvi Siivikkala

29 Linnainmaa - Koilliskeskus - Heikkilänkatu - Luhtaankatu -  
Tanhuankatu - Takahuhdinkatu - Tays - Keskustori - Pitkäniemi

37 Risso - Orimuskatu - Atanväylä - Aitolahdentie - Koilliskeskus -  
Sammon valtatie - Sammonkatu - Satakunnankatu - Ryydynpohja

38 Atala - Orimuskatu - Leinolan koulu - Mäentakusenkatu - Aito-
lahdentie - Koilliskeskus - valtatie 9 - Kaukajärvi - Hervanta TTY

80 Irjala - Irjalankatu - Alihuikkaantie - Takahuhdintie - Kissan-
maankatu - Tays - Keskustori - Ylöjärvi Haavisto

90 Kaanaa - Terälahti - Kämmenniemi - Sorila - Koilliskeskus - Pyynikintori
91 Aitoniemi - Sorila
92 Kämmenniemi - Viitapohja - Sorila
95 Orivesi - Ruutana - 9-tie - Teiskontie - Tays - Koskipuisto -  

linja-autoasema
137 Olkahinen - Aitolahdentie - Nikinväylä - Rissonkatu - Leinolan koulu - 

Mäentakusenkatu - Aitolahdentie - Koilliskeskus - Takahuhdin koulu

Nyssellä 
kotiin 

koilliseen







Kultajousi 

TAMPERE 
Mäentakusenkatu 1

Tervetuloa 
Kultajouseen!

www.kultajousi.fi

Uudet o.n.e -muotikellot 
ovat saapUneet!

Lisää malleja ja värejä Kultajousessa.19,95 
(24,90)



LINNAINMAA
Mäentakusenkatu 1, Tampere, 

puh. 010 5379 400

MA-LA 8-21, SU 10-21www.facebook.com/KcitymarketTampereLinnainmaa

Tiesitkö, että meillä on 
yli 300 ilmaista P-paikkaa 

alakerran autohallisamme?
Pirssi parkkiin ja

ostoksille!

 Hei! Halusin vaan 
sanoa, että me ollaan 
“ihan tässä lähellä”.

Laajat valikoimat ja hyvät 
tarjoukset ovat meidän juttu 

ma-la 8-21, su 10-21
Kun kuitenkin

haluat herkutella..
On meillä aina jotain
uutta ja yllättävää!

ERÄ! Ariel 
PYYKINPESUNESTE
900 ml
3,29/l

5.-
2
KPL

Lumene
INVISIBLE ILLUMINATION-
TUOTTEET
Esim. Lumene Invisible Illumination
Nordic Light sävyseermi 23,90€ (31,90)

L’Oréal Paris
MEIKKIVOITEET JA
PUUTERIT
Esim. Uutuus Infaillible 24h Fresh Wear 
meikkivoide 14,17€ (18,90) 

L’Oréal Paris
HUULI- JA KULMATUOTTEET
Esim. Color Riche huulipunat 7,72€ 
(10,30), Paradise Extatic Pomade 103 
Chatain-kulmavärit 11,17€ (14,90)

Maybelline New York
IRTOPUUTERIT, MEIKIN-
POHJUSTUSVOITEET JA 
PEITEVOITEET
Esim. Master Prime 10 Pore Minimizing 
Primer-meikinpohjustusvoide 6,67€ 
(8,90)

-25%

Paljon
KOSMETIIKKAA


