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

 Hip—hop– hurraa—nautitaan syksystä! 

Emmi Savenius (vas) ja Aino Aal-
to ovat 16-vuotiaita vehulaisia yleisur-
heilulupauksia, jotka ovat kuluneena 
kesänä saaneet pukea Suomen edus-
tusasun päälleen jo useamman kerran. 
Arvokisoista on karttunut tärkeää 
kansainvälistä kilpailukokemusta.  
   EYOF oli kokonaisuudessaan hieno 
kokemus. Oma kisaaminen meni hyvin 
ja ennätys tuli finaalissa. Sain uusia, 
ulkomaalaisia kavereita ja tutustuin 
paremmin muiden lajien suomalaisiin-
kin. Osa arvokisakäytännöistä tuli 
aivan uutena, mutta niistäkin suoriu-
duttiin hyvin. Meillä oli myös paljon 
oheisohjelmaa ja pääsimme seuraa-
maan muiden lajien kisoja, Aino kuvai-
lee tunnelmiaan. 

Nuorille yleisurheilijoille menestystä  
ja edustustehtäviä _____________________________ 
VehUn nuorilla on ollut monipuolisen upea yleisurheilukesä. 
Menestystä ja hyviä tuloksia on tullut useissa eri lajeissa monel-
la tasolla aina arvokisaedustuspaikkoihin saakka.  
   Emmi Savenius ja Aino Aalto ovat raivanneet tiensä jopa kansainvä-
lisille kilpakentille. Emmi edusti Suomea alle 18-vuotiaiden nuorten EM-
kisoissa Jerusalemissa 400 m juoksussa. Siellä vauhti ei vielä riittänyt väli-
eriin. Emmi osallistui Kalevan Kisoissa 400 m juoksuun juosten alkuerissä 
ennätyksensä. Heinäkuun lopussa Aino Aalto edusti Suomea Slovakiassa 
nuorten olympiafestivaaleilla korkeudessa sijoittuen 7. Aino ja Emmi valit-
tiin myös Ruotsi-ottelun nuorten joukkueeseen.  

Juttu jatkuu sivulla 2 

Kuva: Mirian Puolimatka 

JÄRVITAIMENEN PALUU III 

INVESTOI KAUKAJÄRVEEN 

JÄRVITAIMENEN PALUU KAUKAJÄRVEEN 
Pienkeräyslupa RA/2022/1168 

Keräysaika 22.8.-21.11.2022 
Tili Vehmaisten osakaskunta 

FI61 5731 6520 2182 41 
 

Ykköskohde järvitaimen, 2. kohde siika. 
Keräyksen järjestävät Vehmaisten osakaskunnan hoitokunnan  

varsinaiset jäsenet yleishyödylliseen tarkoitukseen. Laita maksun 
viestikenttään sana pienkeräys, halutessasi myös puhelinnumero  
ja/tai sähköposti. Kaukajärvi on rakas ja tärkeä järven kalaston 
hoidosta, virkistyskalastuksesta ja vesistön laadusta sekä järven 

tulevaisuudesta välittäville. (katso lisätiedot s 6) 

vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/   
FB:ssä Kalastusta Kaukajärvellä 

vehmaisten.osakaskunta@gmail.com 
Lisätiedot: 040 739 0957, pj. Sirpa Kuusela 

Luvat: https://kalapassi.fi/selaus/126 

Poppamies Marko Suksi raportoi FB-sivuillamme kuvan kera: 
"Kyseinen järvitaimen kävi vieheeseen 31.8.2021. Kokoa oli 54 cm ja 
painoa 1,46 kg." Tämä kertoo, että Kaukajärvessä on ravintoa, olihan 
kyseinen kolmikesäinen yksilö istutettu vuotta aiemmin.  

https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
https://www.vehu.fi/
https://www.vehmainen.fi/
https://www.lahjatalofantishop.fi/
https://www.vehmaistenmukulat.com/
https://www.vehmainen.fi/uutiset/niihamaan
http://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/
https://www.facebook.com/Kalastusta-Kaukaj%C3%A4rvell%C3%A4-109520030671356/
mailto:www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta
https://kalapassi.fi/selaus/126
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SM- kisoissa Lempäälässä ja Nurmijärvel-
lä 14-17-vuotiaiden ikäluokissa seuram-
me keräsi peräti 3 kultaa (Emmi Savenius 
N16 200 m ja 400 m, Aino Aalto N16 
korkeus), yhden hopean (Miriam Puoli-
matka N16 400 m aj) sekä neljä 4. sijaa 
(Miriam Puolimatka N16 100 m aj, Ee-
mil Kulmala M17 korkeus, Akseli 
Aittoniemi M16 800 m ja Aino Aalto 
N16 keihäs). Aino Aalto heitti kiekkoa, 
mutta tällä kertaa heitot jäivät häkkiin. 
Eemil Kulmala puolestaan kilpaili kolmi-
loikassakin. SM-kisoihin osallistuivat 
myös Olli Ahvenjärvi (P14 seiväs), 
Oona Mongkol (T14 kolmiloikka) ja 
Pinja Kykkänen (N16 1500 m).  
   Huomion arvoista on, että VehU 
menestyi SM16-17 kisoissa Hämeen 
piirin seuroista toiseksi parhaiten 
heti Lempäälän Kisa YU:n jälkeen.  
   Hienojen edustustehtävien ja sijoitus-
ten takaa löytyy määrätietoisen ja ahke-
ran harjoittelun kautta tulleita ennätyspa-
rannuksia. Aino Aalto on korkeushypys-
sä parantanut kolmen vuoden takaista 
ennätystään 175 senttiin. Viime kesän 
parhaasta hypystä parannusta on tullut 
jopa kymmenen senttiä. Emmi Savenius 
on parantanut kahden vuoden takaista 
200 m ennätystään lähes 0,4 s lukemiin 
25,18. 400 m puolestaan kaksi vuotta 
sitten tehty ennätys (SE14) on parantu-
nut noin 1,7 sekuntia. Miriam Puolimatka 
on tehnyt hyviä tuloksia kesän kuluessa 
aitajuoksuissa. SM-kisoissa menestyksen 
hänelle takasi reilut ennätysparannukset 
molemmilla aitamatkoilla.  
   Piirinmestaruuksista on tähän mennes-
sä päästy kilpailemaan vasta osa. Viimei-
simpänä pm-viestit, johon osallistuimme 
kahdella joukkueella tuliaisina N19 4x100 
m kulta ja N17 4x300 m hopea. Aikuis-
ten ja nuorten pm-kisoista seuramme on 
saavuttanut useita mitaleja. Ratinassa oli 
tarkoitus järjestää sisulisähuipentuma jo 
heinäkuun lopussa, mutta muut tapahtu-
mat aiheuttivat pienten yleisurheilijoiden 
kannalta ikävän kilpailujen siirtämisen.  9-
13-vuotiaat urheilijat odottelevat ahke-
rasti harjoitellen vielä omaa pääkilpailu-
aan syyskuun loppuun asti. Toivotaan, 
että tämä palkitaan tuolloin uusilla ennä-
tyksillä. Näille junioreille löytyykin seu-
rastamme jo monta hienoa esikuvaa 
useasta eri lajista.  

Marika Puolimatka 
VehUn seuravalmentaja 

 
 

_________Perinteinen Fortunapeli tuotu 2020-luvulle 
Pian satavuotiaasta perinnepelistä tehty taideteoksia, joita voi 
pitää seinällä tauluina. Suomessa kehitelty fortunapeli täyttää 
pian 100 vuotta.  
   Pelin keksi Juho Jussila 1900-luvun alussa ja teolliseen tuotantoon se tuli 
vuonna 1926. Peliä markkinoitiin heti myös ulkomaille ja erityisesti Brittein 
saarilla siitä tuli suosittu. Fortunapeli on usein tehty puusta, joka on nostet-
tu vinoon kulmaan niin että peliin lähetetyt metallikuulat vierivät ylhäältä 
alas. Matkalla alas kuulat vaihtavat suuntaa peliin asetetuista esteistä ja pää-
tyvät lopuksi paikkoihin, joista saa eriarvoisia pisteitä. Kun kaikki kuulat on 
lähetetty peliin, lasketaan pisteet ja eniten pisteitä kerännyt voittaa pelin. 
  
Taidefortunaan lisätty flipperin ominaisuuksia 
Nyt peliin on tullut isoja muutoksia. Pelintekijä Juha Kairavuo on tehnyt 
fortunapeleistä värikkäitä versioita. Pelit eivät ole enää symmetrisiä ja niihin 
luotu erilaisia teemoja, joita on korostettu värityksillä. Lisäksi peliin on 
lisätty jousia, liikkuvia osia ja kuminauhoja, joilla kuulaan saadaan enemmän 
vauhtia ja peliin yllätyksiä. Kokoa on myös muutettu. Isoimmat pelit ovat 
2,5 metriä pitkiä ja niitä 
pelataan golfpalloilla. 
   Fortunapeli oli Juhan suo-
sikkipelejä jo lapsena. Hän 
muistelee jo silloin lisän-
neensä niihin nauloja ja ku-
minauhoja. Idea omaan tuo-
tantoon syntyi, kun kirppu-
torilla tuli vastaan iso kasa 
liimapuulevyjä, jotka oli pak-
ko ostaa! Samalla kehittyi 
ajatus, että peleistä voisi 
tehdä yksittäisiä taideteoksia. 
 
Pelit kierrätys-
materiaaleista 
- Äkkiä ymmärsin, että pelien pohjana voi käyttää käytännössä mitä tahansa 
puulevyä ja esteinä mitä tahansa tavaraa. Juuri sellaista koristetavaraa, jota 
kirpputorit ovat pullollaan. Myös pohjalevyt ovat nykyään kierrätysmateri-
aaleja, vanhoja hyllyjä ja pöytiä saa ilmaiseksi niin paljon kun jaksaa hakea. 
Kevyt hionta ja koristeellinen maalaus niin fortunan pohjalevy on valmis, 
Kairavuo kertoo kierrätyksestä. Isoimmat pelit on  tehty ruokapöytien ja 
keittiötasojen levyistä. 
 
Näyttely Kisapirtillä 
Erilaisia pelejä on syntynyt jo noin sata kappaletta. Työhuoneen varasto on 
täyttynyt, joten nyt oli aika avata myyntinäyttely peleistä, Kairavuo toteaa. 
- Etsin näyttelytilaa, johon voi myös perustaa kahvilan, jossa pelaamisen 
ohessa voi nauttia juomista. Kotini lähellä sijaitseva Kisapirtti vaikutti mie-
lenkiintoiselta paikalta, joten otin yhteyttä Kisapirttiä isännöivään Vehmais-
ten Urheilijoihin. Heistä ajatus pelikahvilasta oli mielenkiintoinen idea, jota 
kannatti kokeilla. Ennen kahvilaa Kisapirtti oli vuokrattavissa oleva juhlatila. 
Nyt arvokkaaseen rakennukseen saatiin lisää aktiviteettia ja kun Kisapirtin 
isoa juhlasalia pääsee katsomaan livenä, niin päätös Kisapirtin vuokraamises-
ta juhlatilaksi on helpompi tehdä. Kisapirtti on vuonna 1938 rakennettu 
uljas hirsirakennus, jossa on yli sadan neliön juhlasali, jossa muun muassa 
Olavi Virtakin on esiintynyt. 
- Täällä saa rauhassa pitää äänekkäämmätkin juhlat sillä naapureita ei ole ja 
juhliin voi vuokrata ohjelmaksi vaikka ART-fortunapelejä, Kairavuo toteaa 
lopuksi. 
 
Lisätietoa netistä 
Kahvila on aluksi auki tiistaista torstaihin kello 15-19, mutta myös satunnai-
sesti viikonloppuisin. Esimerkiksi sunnuntaina 2.10. kahvila aukeaa jo kello 
10, koska silloin Vehmaisten Urheilijat järjestää kävelytapahtuman jonka 
päätepisteenä on Kisapirtti. Kahvilasta löytyy lisätietoa www.aikakuva.fi 
sivuilta ja Vehmaisten Urheilijoiden toiminnasta osoitteesta www.vehu.fi. 
Kisapirtti tunnetaan myös Vehmaisten ulkoilumajana. 
  Kisapirtin vuokrausta hoitaa VehU, Kim Hietikko, p. 040 7326295 tai 
kisapirtti@gmail.com. Kahvilasta ja fortuna-peleistä vastaa  
Juha Kairavuo p. 040 7713 800 ja aikakuva@aikakuva.fi 
Tervetuloa kahville ja pelaamaan!      

Juha Kairavuo 
Teksti ja kuva 

Kaikkiin fortunapeleihin on rakennettu joku 
teema. Kuvassa regatta-aiheinen peli. 

Miriam Puolimatka aitomassa kohti 
ennätystä Lempäälän SM-kisoissa. 

Akseli Aittoniemi oli hyvässä vauh-
dissa 800 m juoksussa SM-kisoissa 
Lempäälässä. Kuva Hervannan 
juhlakisoista. 

Juttu jatkuu sivulta 1 

Kuva: Jutta Hytti 

Kuva: Jutta Hytti 

Eemil Kulmala venytti SM-kisoissa 
kolmiloikassa uuden ennätyksen. 

Kuva: Jutta Hytti 

 

Viestijuoksut ovat joukkueurheilua 
parhaimmillaan. Kuvassa Emmi Savenius, 
Anni Kuutti, Miriam Puolimatka ja Oona 
Mongkol.                Kuva: Marika Puolimatka 

Mirian Puolimatka aitomassa kohti 
ennätystä Lempäälän SM-kisoissa. 

Kuva: Jutta Hytti 

http://www.vehu.fi/
http://www.vehu.fi/
http://www.aikakuva.fi
http://www.vehu.fi
mailto:kisapirtti@gmail.com
mailto:aikakuva@aikakuva.fi
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Kangasalantie 120, paikallisten suussa K-marketin kaava 

Avoin kirje Ikosen Erkille  

Pohjola Rakennukseen 
Kangasalatie 120:n asemakaava on hyväksytty ja saanut lainvoi-
man, valituksia hallinto-oikeuteen ei tullut. 
   Kesäkuun Vehmaisten Sanomissa Pohjola Rakennus Oy:n Tam-
pereen hankejohtaja Erkki Ikonen totesi, että Pohjola Rakennus 
ei lähde kaasu pohjassa hanketta toteuttamaan. Nyt Keskon 
vuokralaiset ovat saaneet kuulla, että ainakin ensi kevät vielä 
toimitaan eli irtisanomisajat ja kiinteistössä toimivien yritysten 
tulevaisuuden suunnittelun pitäisi olla jo vauhdissa. Mutta epä-
varmuus jatkuu niin yritysten kuin asiakkaidenkin mielissä. Tästä 
syystä kirjoitan tässä avoimen kirjeen Ikosen Erkille. 
   
"Markkinat ovat muuttuneet neljän vuoden aikana. Kaavoitusprosessi alkoi 
toukokuussa 2018. Sijoittajat ja Tampereen kaupunkikin ovat todenneet, 
ettei yksiöitä kannata rakentaa enää entiseen tahtiin. On rakennettava 
isompia perheasuntoja. Ei ole vaikea havaita paikallisena, että Itä- ja Poh-
jois-Tampere ja Kangasalan suunta ovat otollisia alueita uusille ja kasvaville 
perheille.  
  Väestön hyvinvointia tukevat myös palvelut — erilaiset kaupat ja ravinto-
lat, hoivakoti, urheilukenttä, luontoympäristö,  järvet, koulu ja päiväkoti.  
   Kangasalan työmatkalaiset tai Leinolankin asukkaat ovat huomanneet 
Tomas Laakson väen erinomaisen palvelun Vehmaisten K-marketissa. Me 
uskomme sen säilyvän ja paranevan entisestään. Yksi perusongelma koko 
kaavoitusprosessin ajan on ollut palvelualueen riittävyys ja 13 autopaikan 
riittämättömyys asiakaspysäköintiin. 
  Lapsiperheiden määrä tulee kasvamaan. Vuonna 2016 rakennetussa 185 
oppilaan koulussa on jo nyt liki kolmesataa oppilasta. 160 lapsen päiväko-
dissa on aika-ajoin pitkiäkin jonoja. Helpotusta ei välttämättä ole näköpii-
rissä. Kaupunkien strategiassa myös yksityiset päiväkodit ratkaisevat tätä 
pulmaa. Esimerkiksi Kangasalan keskustassa, Kangasala-talon vieressä on 
Touhula-päiväkoti kerrostalon alakerrassa. 
  Esitän nyt, että Pohjola Rakennuksessa tutkitaan päiväkodin toteutusmah-
dollisuus. Päiväkodille Kaukaniemi olisi upeaa luontoaluetta. Kesäkuussa 
esitimme valtuustolle viimeisenä vetona,että K-marketin talon alakerta 
voisi olla kokonaan kaupan ja päiväkodin palvelualuetta. Tässä kohtaa voi-
daan asiakaspysäköintiongelmaa ratkaista pihajärjestelyillä ja kellarikerrok-
sen asukasautopaikkojen lisäämisellä tai esimerkiksi yhteiskäyttöautojen 
hankinnalla, jolloin perheiden ei tarvitse hankkia välttämättä kahta autoa.  
  Karmea maailmanpoliittinen tilannemuutos astui kuvioihin. Kellarikerrok-
selle esitimme myös väestösuojastatusta, koska koulunkin väestönsuoja on 
jo liian pieni heidän omiinkin tarpeisiinsa. Koalitiota kannattelevat virkamie-
het ja poliitikot eivät tällekään asialle lämmenneet. 
  Esitämme, että Pohjola Rakennus rakentaa aikaikkunan, jossa nämä esi-
tykset on otettu huomioon ja jossa Tampereen kaupungin tekee perusteel-
lisia palvelutarpeiden tarve- ja vaikuttavuusarvioita. Pohjola Rakennukselle 
tai Tampereen kaupungille tämän tonttikehitysprojektin suunnittelun jatka-
minen ei ole merkittävä muutos. 
   Tässä kohtaa vuosiluku voisi olla esimerkiksi 2026 - eli seuraavat neljä 
vuotta reivataan rakennuslupahakemukseen ratkaisevasti vaikuttavat suun-
nitelmat muutoksineen uuteen uskoon. Tuolloin soutustadionin rannan 
kaavoitus lienee lähtenyt käyntiin. 

 
Oivalluksia etsien ja yhteistyötä rakentaen 

Sirpa Kuusela 
Tampereen Vehmainen Seura ry, puheenjohtaja” 

Mitä ajattelittekaan 
pikku jättiläiset? 
 
Tapahtui elokuun viimeisenä 
viikonloppuna perjantain ja lauantain 
välisenä yönä: jotkut yläasteikäiset 
leikkivät pikkujättiläistä ja pyörittivät 
ison johtokelan Kaukajärveen 
Saunarannassa. 
  Heidät nähtiin Lyhtykadulla ja samojen 
kolttosia lienee Vehmas-Krouvin pihaan 
ilmestynyt kela. Tietävätköhän, että ne 
ovat rahanarvoisia ja jonkun omaisuutta. 
Niistä on maksettu pantit. 
  Saunarannassa meni keskikaide hajalle — 
eihän siitä ole kauaakaan, kun ne 
kunnostettiin. Onneksi ketään 
rakastavaisia ei istunut pimeässä kelan 
kulkureitillä. Iso, tyhjäkin kela painaa ja 
seurauksia ei uskalla edes arvailla. 
  Seura on ilmoittanut asiasta sekä 
kaupungille että Valokuituselle/Telia 
Networksille. Eltel hakee kelat pois.     
  Tihutyön tekijät, valmistelkaa 
vanhempanne maksumiehiksi. Yhteistä 
omaisuutta ei noin vaan voi rikkoa ja 
toisen omaisuutta ei voi ottaa noin vaan 
leikkikaluksi. 

Kesäteatterireissut onnistuivat 
Valitut kaksi kesäteatteriesitystä kertoivat elävästi ja soljuvasti kahdesta 
merkittävästä suomalaisesta, Aira Samulinista ja Eino Grönistä. 
Heikki Paavilainen oli molemien ohjaaja. Tätä oli odotettu. Seuran 
hallitus päätti, että molemmat toteutetaan, jos riittävä määrä lähtijöitä on 
mukana. Tässä onnistuttiin. Lisäksi päätettiin, että seura kustantaa pää-
osan kuljetuskustannuksista. Ei-jäseniltä perittiin viisi euroa enemmän 
juuri tämän takia.  
   Lauantaina 16.7. matkattiin Suomen Kesäteatteriin Valkeakoskelle kat-
somaan Aira-musikaali. Tarina soljui ja esitys oli saanut hyvät arvostelut 
lehdissä. Teatterimatkalaiset olivat tyytyväisiä näkemäänsä ja siihen, että 
yhteiseen reissuun viimein päästiin. 
   Sappeen viimeinen esitys oli su 21.8. Tango d´amore - Eino Grön.  
Tämäkin esitys ja tango-legenda pitivät pauloissaan koko illan.  
   Vakikuljettajamme Mika Järvinen järjesti sopivat bussit ja hoiti kulje-
tukset turvallisesti paikanpäälle ja takaisin Vehmaisiin Aukionpuistoon. 
Matkan varrella saimme ihailla perinteisiä suomalaisia maalaismaisemia. 
Poikain Parhaat tarjosi sopuhintaan simaa ja limsaa jaettavaksi bussissa 
matkalaisille. Valkeakoskelle matkalaisia oli 32 ja Sappeelle 36. Kiitos  
Kuljettaja-Mikalle ja kaikille mukana olleille.          sk 

Ajankohtaista  
 
Ke-su 8.-11.9.2022 Koillisen Syyskarnevaalit  
Koilliskeskuksessa (katso ilmoitus s 6) 
To 8.9.2022 alk klo 16 Historialuennot  
Koilliskeskuksessa Kivi-monitoimitilassa 
Tampereen historiasta ja kartanoiden historiasta  
(kts ilmoitus sivu 6) 
 
Tampereen Vehmainen Seura ry järjestää 
Su 11.9.2022 13.00-16.00 Matka Nyssellä Niihaman Majalle, katso 
etukannen ilmoitus. Ilmoittautuminen. 
 
La 17.9.2022 13.30-15.00 Puutarhareissu Hankkijalle Sarankulmaan, 
Nuutisarankatu 35. Tutkaillaan mitä sipuleita ja taimia on vielä myynnissä 
ja löytyykö jotain kivaa puutarhasisustukseen.   
Menemme yksityisautoilla. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Sirpalle  
044 3600 610 tai info@vehmainen.fi. Jos tarvitset kyytiä, kuskille voisi 
varata muutaman kolikon matkasta. 
 
Joulukin tulee jo mieleen 
La 3.12.2022 11-14 Joulunavaus Vehmaisten K-marketilla. Ohjelma 
tarkentuu. Toiveita ja ideoita otetaan mielellään vastaan 
info@vehmainen.fi tai soittamalla Sirpalle 044 3600 610. 
 
Onko kiinnostusta lastentapahtumiin tai  
teatterireissuihin syksyn aikana?  

Yhteinen talkootyö on tärkeää________ 
Pyrimme rakentamaan yhteistyötä lähialueiden kylien ja toimijoiden kanssa. 
Vehmaisissa meillä on kolme vahvaa, Vehmaisten Urheilijat, kaupungin-
osayhdistys Vehmainen Seura ja Vehmaisten osakaskunta. Tiedottaminen ja 
talkoiden järjestäminen onnistuu leveämmillä hartioilla paremmin.  
  Etsimme nyt joukkoomme vapaaehtoisia talkoolaisia eri tapah-
tumiin. Tutkimme myös, miten talkoolaisille voisimme tarjota 
koulutusta ja apua esimerkiksi hygieniapassin hankintaan. Soita 
tai mailaa Sirpa Kuusela, 044 3600 610, info@vehmainen.fi 

Pelastakaa Kaukajärvi ry haastoi nyt kaikki kynnelle kyke-
nevät siivoamaan Kaukajärveä 3-31.8. välisenä aikana. 
Sukellusseura Scuba Do kävi siivoamassa tuomaritornin 
ympäristöä. Muuten tuli vain pari ilmoitusta yksityishenki-
löiltä. He olivat varmaan niitä, jotka huolehtivat ja rakasta-
vat lapsuutensa ja asuinseutunsa ainutlaatuista vesistöä. 
Huolehdithan sinäkin Kaukajärvestä ja Pitkäjärvestä? 

https://pelastakaakaukajarvi.yhdistysavain.fi/
http://www.ique.gg/
http://www.hippa.fi/
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Kaukajärven täplarapusaaliit ovat huhujen mukaan olleet tänä vuonna 
erinomaisia. Liutussa asuva Mikko Pieniluoma on tunnollisesti rapor-
toinut saaliinsa Vehmaisten osakaskunnalle näppärästi kännykällä. 
  Noin kuukauden jaksolta 10 merran, 12 ravustuskerran ja 17 ravus-
tusvuorokauden ajalta raportti: saaliiksi tuli 284 yli kymmensenttistä ja 
213 takaisin kasvamaan päästettyä pienempää rapua. Lisäksi ahkerasti 
järvellä liikkuva tuttu eläkeläinen oli nähnyt veneilevän voron, joka oli 
tyhjentänyt viisi Mikon mertaa Kaukaniemen edustalla. 
   Mikko on asunut ikänsä Kaukajärven ympäristössä ja harrastanut 
aikoinaan sukeltamista. Sukeltajalle rapujen maailmasta tulivat tutuksi 

puunrunkojen alle rakennetut rivitalopesät ja kivenkoloissa tai mutapenkoilla lymyilevät 
"omakotiasukkaat". Ravut asuvat syvänteiden reunamilla - paikoin syvälläkin.  
 Hän kertoi aloittaneensa ravustuksen vuonna 2016. Liki joka vuosi pitkäkyntiset omivat kokonaisia 
mertoja tai tyhjentävät niitä ravuista. Tämä ei kuitenkaan lannista ravustuksen hohtoa. Saalis keitetään 
kotona perinteisesti sokerilla, suolalla ja kruunutillillä maustettuna. Keittämisen jälkeen ravut vielä mari-
noituvat seuraavaan päivään ja ávot sitten nautiskelemaan. 
  Koko Kaukajärvi on rapujen valtakuntaa, mutta Mikko ei kovin tiuhaan vaihtele paikkaa - kyllä ne sieltä 
tulevat taas kotipesillekin. Hän ravustaa pääosin Liutun päässä ja etenee korkeintaan Kaukaniemen koh-
dalle. Joskus Annalan puolellakin on tullut ravustettua, mutta pitkä soutumatka ja mertalankoja sotkevat 
kivikot eivät sinne asti usein houkuttele. Annalan puolen rannat ovat syviä, joten rapumerrat tulevat niin 
liki rantaa, että niitä tutkaillaan kepeilläkin maalta käsin. 
  Ravustussyöttinä toimii erinomaisesti särki ja muut pikkukalat, joita on mukava onkia tai pilkkiä pakka-
seenkin ravustusta varten. Olipa kerran käynyt niin, että rapumerran syötiksi oli vaihtunut särjen sijaan 
hauki—vorot osaavat näköjään olla kohteliaita. Järven tilasta Mikko toteaa: "Esimerkiksi Kaukaniemen 
matonpesupaikan edustalla ilmennyt limalevä huolestuttaa. Mistä ja miksi se on tullut?"   

sk 
Kuvat Mikko Pieniluoma, Kaukajärvellä elokuun lopussa 2022.  
Alla oleva artikkeli tuo viimeiseen kysymykseen valaistusta tai oikeastaan lisää kysymyksiä.  

Kaukaniemen matonpesupaikan luona on kevään ja kesän 
aikana toistamiseen korjattu uuden asuinalueen kiinteistö-
jen ja katujen aiheuttamaa hulevesikuormitusta.  
   Uuden asuinalueen hulevesijärjestelmä aiheutti voimakkaita ylivuo-
toja ja rinteen hallitsematonta valumista matonpesupaikan tasanteel-
le. Ensimmäinen, kesällä 2020 suoritettu, korjaus  jopa pahensi tilan-
netta.  Hulevedet koversivat seuraavaksi kuutioittain maata jyrkästä 
rinteestä alas Kaukajärveen heti Sonnivuorelle johtavan polun alitus-
putken jälkeen. 
     Seurasin tämän kesän korjaustyövaihetta kesä-heinäkuussa ja nyt 
tilannetta heinä-elokuun sateilla. Pienen sateen jälkeen 27.7.2022 
ylimmän suodatusalueen putki lorutti ”iloisesti” ja hulevesi valui 
edelleen tien ali alimmaiseen imeytysaltaaseen. Välissä oleva oja tai 
puro ja alimmainen imeytysallas on muotoiltu ja täytetty kivilohka-
reilla. Alimpaan altaaseen oli kertynyt jo runsaasti maa-ainesta. 
Ylempää tuleva vesi oli suhteellisen kirkasta. Havaitsin, että puro 
virtaa edelleen alimmaisenkin imeytysaltaan läpi jyrkkää rinnettä alas 
Kaukajärveen, nyt enää vähemmän kirkkaana. 
  Elokuun 24. päivän aamuna, runsaan ukkossateen jälkeen, kävin 
paikan päällä ja totesin, että savea ja hiekkaa on tullut lisää ja imey-
tysaltaalta lähti voimakas puro alas järven rantaan. Puron reittiä oli 

ohjattu lännemmäksi, 
piiloon pusikkoon 
tiilimurskauomaa pit-
kin. Tästä hulepuro 
valui alavalle ranta-
alueelle mutavellinä 
leviten edelleen jär-
veen.    
   Olen ilmoittanut 
Tampereen kaupungin 
hulevesiasiantuntijalle 
Kimmo Mäkiselle, 
että tilannetta on seu-
rattava, koska näyttää 
siltä, että tämä toi-

nenkaan korjaus ei ole lopputulokseltaan vieläkään asiallinen. 
   Kaukaniemen edustalla ravustava Mikko Pieniluoma on rapor-
toinut vihreästä limalevästä, joka osaltaan kertoo rehevöitymisestä. 

Kaukajärven rapusaaliit___________________ 

Siinähän niitä. Saalista tuli ja syöttiäkin on jäljellä. 

Kaukajärven saksiniekka tutussa 
ympäristössään. 

_______________Ratkeaako Kaukaniemen hulevesiongelma? 

Limaa on nähtävissä veneestä edempänä rannasta eikä vain vesirajassa. 
Yllä olevassa artikkelissa hän kysyy huolestuneena, mitä sen on ja mitä 
tapahtuu. Mikko kävi lauantaina 27.8. kuvaamassa myös maastoa ja 
rantaa ja hän todisti saman, jota alla kuvailen. 

Alimmainen huleveden imeytysallas Sonnivuoren polun alittavan putken päässä. Vasem-
paan yläreunaan on jo kovertunut vesiuoma ja vettä virtaa myös kivien ali. Edelleen 
tästä hieman alempana, oikeanpuolimaisessa kuvassa, on nähtävissä muodostunut puro, 
joka laskee hallitsemattomasti alas järveen ”tiiliränniä” pitkin. Kuva Sirpa Kuusela. 

    
Mikko Pieniluoma kertoi myös, että pumppuasemalta lähtee hallitse-
maton sähköjohto, joka voi tarttua kalastusvälineisiin tai olla haittana 
soutajille ja melojille.  
    Matonpesupaikan edustalle muodostunut limalevä ja huleveden 
tuomat humukset lähelle matonpesun pumppuasemaa ovat ongelma, 
jonka ratkaisua ei pidä jättää jälleen parin vuoden päähän.  
    Edelleen on ratkaisematta Kaukaniemen K-marketin kohdalla ali-
käytävältä lähtevä, länsipuolen suodattamaton hulevesikuorma. 
    Pyydän, että asiasta välittävät, lenkkeilijät ja koiranulkoi-
luttajat seuraisivat tilannetta. Syksyn sateet ja aikanaan lu-
mien sulamiset voivat edelleen aiheuttaa vakavia ongelmia 
Kaukaniemen itäpuolella. Ilmoittaa voi esimerkiksi osakaskunnalle,  
vehmaisten.osakaskunta@gmail.com tai Seuralle info@vehmainen.fi 
                                                                              Sirpa Kuusela 

Limalevää Kaukaniemen matonpesupaikan  
kohdalla järvessä veneestä kuvattuna.  

Kuva Mikko Pieniluoma 

mailto:vehmaisten.osakaskunta@gmail.com
mailto:info@vehmainen.fi
http://www.sepelisampo.fi/
https://02taksi.fi/numero/
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Kalastusalueen kartat, katso kotisivut 
www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta  
Email: vehmaisten.osakaskunta@gmail.com  

 
Kalastuksenvalvojiin voi ottaa yhteyttä kalastusasioissa  

sekä vesistön tilaa koskevissa asioissa:  
 

Seppo Oksanen 040 557 7059   
Ville Turpiainen 040 557 5834  

Risto Pohja 040 551 2716   
Pertti Selin 040 839 5602  

Vesa Nurminen 050 521 8635  
Tuomas Rinne 040 706 4448  

Kalastusopastusta_________ 
Valvojamme Risto ”Ripe” Pohja opastaa 

Kaukajärven kalastuksessa. Hänen kokemuksen-

sa, veneensä ja välineensä ovat käytössäsi, jos 

haluat perehtyä Kaukajärvellä kalastukseen.  

   Ripe on jo kuudenvanhasta kalastanut näillä 

kotivesillään ja käy kauempaakin narraamassa 

saalista ruokapöytään. Ripelle voi soittaa tai 

mailata  ja sopia aikaa.  

Hänen numeronsa on 040 551 2716,  

email risto.pohja@outlook.com. 

Suurahvenet olivat vielä 1980-luvulle asti Kaukajärvellä tavallisia, vaikka-
kaan ei helposti pyydettäviä. Viime vuosikymmenten aikana on tapahtu-
nut jotain, minkä vuoksi järveä kansoittaa nykyisin pääasiassa erittäin 
runsas pikkuahvenkanta. Isojen ahventen osuus on vähäinen, mutta on-
neksi eivät kokonaan hävinneet. Pikkuahvenet parveilevat koko järven 
alueella ja vesipatsaassa aina järven syvimpiä alueita myöten. Syvällä ne 
käyttävät ravinnokseen katkoja sekä muita pohjaeläimiä. Katkojen viihty-
minen Kaukajärvessä ilmentää puhdasta ja hapekasta vettä, jota ylläpitää 
läheisien pohjavesien olemassaolo.  
   Kaukajärvessä on tapahtunut viime aikoina lieväasteista rehevöitymistä, 
mikä ei kuitenkaan ole selvästi osoitettavissa vuosittain tehtävistä vesi-
analyyseistä. Järven lähellä asuvat ihmiset ovat olleet huolissaan hulevesis-
tä, joita asutuksen lisääntyminen on tuonut tullessaan. Ilmastonmuutos 
kaikkine lieveilmiöineen on sekin kiusana jonkinlaisena. Kalaston rakenne 
kertoo myös rehevöitymisestä ja erityisesti särkikalojen lisääntyminen 
osoittaa sitä. Siitäkin on saatu viitteitä pari vuotta siten tehdyssä muikun 
koepyynnissä. Tänä vuonna on käynnistynyt kalastoselvitys, johon kuulu-
vat verkkokoekalastukset, ahventen ravintotutkimukset ja katkojen tilan 
kartoitus. 
   Syyskuussa tehtävät koekalastukset tehdään EU-direktiivin mukaisilla, 
1,5 metriä korkeilla ja 30 metriä pitkillä yleiskatsausverkoilla, joissa on 12 
eri silmäharvuista paneelia. Silmäkoot vaihtelevat välillä 5-55 mm , kasva-
en aina 25% kohti suurinta silmäharvuutta. Verkkoja lasketaan pohjaan, 
pintaan ja väliveteen pyyntikohdan syvyyden mukaan. Verkoilla ei ole 
tarkoitus saada paljon kalaa, vaan mahdollisimman kattavasti erikokoisia 
yksilöitä mahdollisimman monesta lajista. Suuret kalat eivät verkkoihin 
tartu, joten haukia, mateita tai taimenia ei juurikaan saada saaliiksi eikä 
ole tarkoituskaan. Kalat punnitaan ja mitataan silmäkokojen mukaan, 
ahvenia kerätään lisäksi ravintoanalyysejä ja kasvunmääritystä varten. 
    Raportoinnissa kiinnitetään huomiota saaliin painomäärään koeverk-
koa kohden, särkikalojen runsauteen sekä petokalojen määrään, johon 
lasketaan kuuluvaksi myös yli 15 cm ahven. Erikokoisten yksilöiden osuu-
det lajeittain sekä iänmääritykset kertovat lajikohtaiset kantojen raken-
teet. Kaukajärvessä on tehty raportoituja koekalastuksia tiettävästi aino-
astaan vuonna 1978 KVVY ry:n toimesta. Silloin käytettiin nk. Vekary-
sarjan koeverkkoja, joita ei voida verrata nykystandardin mukaisiin. Ne 
otetaan raportoinnissa kuitenkin huomioon. 
   Koekalastukset ja katkatutkimukset aikanaan näyttävät meille suunnan, 
mihin kalaston tila on menossa. Varsinaisiin hoitokalastuksiin tuskin on 
aihetta, ahvenen kalastusta ja käyttöä ravintona ei voi liiaksi mainostaa.    
   Kaukajärven särki on myös hyvä raaka-aine moneen 
valmistustapaan, vaikka särjen maine ei olekaan ollut 
kovin kehuttava. Eläkäämme tässäkin suhteessa muutok-
sen aikaa!! 

Markku Nieminen, iktyonomi 
Vehmaisten osakaskunta, hoitokunnan jäsen 

_________________________________Kaukajärven ahvenkannan tilaa seurataan koekalastuksin 

Kuvassa rehevän järven koekalastusta — särkiä, särkiä. 

Kuvassa lajiteltu ahvensaalis silmäkokojen mukaan. 

__________Kaukajärven kalastoa tutkitaan ja  
järvitaimenia istutetaan lisää 
 
Tutkitaan 
Erityisesti tutkitaan Kaukajärven ahvenkantaa. Koekalastuksessa mitataan ja 
kirjataan kaikki saadut kalalajit. 
Koekalastus alkaa 5.9.2022 verkotuksella ja se suoritetaan viranomaismää-
räysten mukaisesti. Toivon mukaan vesi on jo tuolloin jäähtynyt elokuisesta. 
  Kalaston rakenne kertoo myös rehevöitymisestä ja erityisesti särkikalojen 
lisääntyminen osoittaa sitä. Siitäkin on saatu viitteitä pari vuotta siten teh-
dyssä muikun koepyynnissä. Tänä vuonna käynnistyy kalastoselvitys, johon 
kuuluvat verkkokoekalastukset, ahventen ravintotutkimukset ja katkojen 
tilan kartoitus. Tutkimusta johtaa iktyonomi ja osakaskunnan hoitokunnan 
jäsen Markku Nieminen talkoolaisten avustuksella. 
  Huomatkaa, että verkot saavat olla rauhassa Vehmaisten osakaskunnan 
hoitokunnan tutkimustyön takia. Yleinen verkotuslupa on 15.9.-31.10. välise-
nä aikana.  
   Verkotukseen hankitaan Vehmaisten osakaskunnan verkkoluvat Kalapas-
sista (kalapassi.fi/selaus/126). Nyt voi hankkiä vielä ravustuslupia á 7 e. Ra-
vustus päättyy 31.10. Rapuraportit ovat olleet lupaavia. 
 
 Järvitaimen menestyy hyvin 
Järvitaimen istutetaan loka-marraskuun vaihteessa. Kolmivuotiset istutuska-
lat kasvavat hyvin järvessä. Nyt alkaa pienkeräys istutusrahojen kartutta-
miseksi, koska kalastajilta perittävät lupamaksut eivät siihen riitä. Poimikaa 
etusivulta tai sivulta 6, vehmainen.fi-sivustolta osakaskunnan keräystiedot, 
Facebookista Kalastusta Kaukajärvellä sivustolta tai lähettäkää postia vehmais-
ten.osakaskunta@gmail.com niin kerromme lisää ja laitamme teille ohjeet tähän 
tärkeään investointiin Kaukajärven kalakannan hyväksi. 
  Uskomme, että tutkimusverkot saavat olla rauhassa. Samoin toivomme, 
että kun järvitaimenet on istutettu, pidättäydytään erilaisista kalastusmuo-
doista ensi vuoden puolelle asti. Järvitaimen on istutusvaiheessa alamittainen 
eli alle 50 cm ja pyörii aluksi parvessa ympäri järveä. Nostamisesta rapsahta-
va sakko on 250 euroa. Mutta malttakaapa odottaa. Ne kasvavat hurjasti. 
Tulkoot rapu, ahven, särki, suutari, hauki, järvitaimen tai puhtaan veden 
liplatus — kalastajille ja vesistöstä huolehteville onnea ja iloa läpi vuoden!  sk 

http://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta
mailto:www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta
mailto:risto.pohja@outlook.com
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Pienkeräyksen tavoitteena on istuttaa nyt 
kolmannen kerran järvitaimenta  
Kaukajärveen 
Seuraava istutus on loka-marraskuussa. Istutukset tehtiin lokakuussa 
2020 ja 2021. Edelliset istutukset oli tehty vuonna 1994. Otamme myös 
mielellään viestiä siitä, millaisia taimenia on napannut. Alamittaisethan  
(alle 50 cm) laitetaan takaisin.  

Saalisraportti 
Tee kännykällä heti veneessä! Varo kuitenkin, ettei 
känny molskahda —  avautuu tästä linkistä. 
(https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/vehmaisten-ok-saalispaivakirja-k/).  
Kerromme syksyn mittaan lupaavista taimensaaliista, joista on jo kuulunut 
huhuja. Katso rapuraportista sivulla 4. Mikko laittaa viestiä joka kerta. 

Kiitos Pelastakaa Kaukajärvi ry:lle, joka 
osallistuu pienkeräykseen 300 eurolla. 

https://www.kalapassi.fi/selaus/126
https://www.vehmainen.fi/uutiset/onki-ja-viehekalastuspaikkoja-kauka/
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/vehmaisten-ok-saalispaivakirja-k/
https://www.vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/vehmaisten-ok-saalispaivakirja-k/
https://www.tampere.fi/ajankohtaista/2022/08/26/koilliskarnevaalit-8-119
https://www.kalapassi.fi/selaus/126
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http://www.aitoleipa.fi/
http://www.hormissa.fi/
https:/facebook.com/NiihamanMaja
http://www.elixiriasport.fi/
http://www.poikainparhaat.fi/
https://www.suoramanapteekki.fi/fi/
https://ironpigfood.fi/
http://www.et-autotech.fi/


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

http://www.jalkaharmonia.fi/
https://www.facebook.com/kmarketvehmainen
https://www.facebook.com/vehmaskrouvi

