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l Asuessani lapsena Kurjentaipaleella 
silloisen vanhustenkodin naapurissa, tontille 
pääsi kurkkimaan vain aidan raosta. On 
hienoa, että nyt paikka on avattu yleisöl-
le ja pääsemme kaikki nauttimaan sen 
tunnelmasta. Kahvila ja pihapuoti ovat jo 
avoinna viikonloppuisin ja Lillan Hotel avaa 
ovensa vielä tämän vuoden aikana. Pääsin 
tutustumaan vielä remontin keskellä olevan 
hotellin sisätiloihin. Jo tässä vaiheessa voi 
todeta, että upea tulee! 

Mustikat ja Mansikat, Viinikan päi-
väkodin ryhmät tulivat minulle tutuiksi jo 
alakouluikäisenä 1980-luvulla.  Nuoremmat 
siskoni olivat tuolloin Viinikan päiväkodissa 
ja pääsin näin tutustumaan idyllisen päivä-
kodin toimintaan. Hienoa, että päiväkoti saa 
jatkaa vielä toimintaansa. 

Myös Nekalan kirjasto on ollut lope-
tusuhan alla, mutta tämäkin kääntyi voitoksi, 
kun kirjasto päätettiin säilyttää. Nekalan kir-

jastossa saa aina avuliasta ja asiantuntevaa 
palvelua. Itse käyn kirjastossa kokoustamas-
sa omakotiyhdistyksen kanssa ja lainaa-
massa dekkareita. Viimeksi lukemaani Virpi 
Aaltosen Nekalaa voin lämpimästi suositella 
kaikille ja erityisesti alueen asukkaille.

Viinikka-Nekala on valtakunnallisella 
tasolla noteerattu kulttuuriympäristöllisesti 
arvokkaaksi alueeksi. Alueemme pääsi 
yhdeksi Tampere tutuksi -luentosarjan ai-
heeksi hyvänä esimerkkinä puistomaisessa 
miljöössä olevasta alueesta, jossa taloista 
ja pihapuutarhoista on huolehdittu hyvin. 
Kaupunginosaamme liittyviä ihania muistoja 
uskoisin monella muullakin olevan vuosien 
takaa, aina tähän päivään saakka. 

Mukavia lukuhetkiä ja auringonpaistetta 
päivääsi,
 Susanna
	 Viinikan-Nekalan	Omakotiyhdistys	ry:n		
	 puheenjohtaja	

P ä ä k i r j o i t u s

Susanna Kuutilo 
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MA-PE 10-18, LA 10-16  VIHIOJANTIE 26, P. 045 882 4066
KODIN KÄYTTÖTAVAROITA, HUONEKALUJA,  

ASTIOITA JA LASTENTARVIKKEITA
ILMAINEN NOUTOPALVELU KÄYTTÖKUNTOISILLE  

TAVAROILLE SEKÄ EDULLINEN KAATOPAIKKAPALVELU

TILAA NOUTO 045 882 4066 TAI
WWW.PIRKANMAANKIERRATYS.FI

TULE TUTUSTUMAAN JA TEKEMÄÄN  
EDULLISIA LÖYTÖJÄ

NEKALAN KIERRÄTYSKESKUS

NEkALAN 
kirjAsto

LoUnAAnTiE 2, 33800 TAMPERE
PuH. 040 800 7811

kirjasto.nekala@tampere.fi

A u k i 
M A  j A  t o  k Lo  1 3 - 1 9  

t i ,  k E  j A  P E  1 0 - 1 5

EduLLisEt tuLOstEEt  
ja kOpiOt

0,30 € / mustavalkoinen A4
1,00 € / värillinen

iLMAiNEN NäyttELytiLA

l kirjojA l ELokuViA l
 l MusiikkiA l  LEHtiä l
      l Nyt MyÖs PELEjä l

KURVAA KESÄÄN 
VIINIKAN  

APTEEKIN 
KAUTTA!

toimihenkilöt 2017

Piirihenkilöt 2017

Runsas Buffetlounas arkisin klo 10.30 -15 8,90 €, take away 8,50 €. 
Kysy myös edullisia yksityistilaisuuksia!

Viinikankatu 47 (entinen Nekku) www.sunnamaste.fi

Lämpimästi tervetuloa!Lämpimästi tervetuloa!

Ruokaa reilusti  
suomalaiseen makuun!Kipinöitä 

    kielen päällä! Kipinöitä 
    kielen päällä! 

Pahalammin Mätäsperän  
puoleisella kentällä
maanantaina ja 
keskiviikkona
klo 18–19.30

Lisätietoja:  
Manu Lammela,  

puh. 0400 660345
Jorma Kesti,  

puh. 040 7270270

LENTOPALLOA

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys vuokraa jäsenilleen lähin-
nä puutarhanhoitoon sopivia työvälineitä. Vuokravälineitä voit 
kysellä ja varata kalustonhoitaja Veikko Kirkkolalta, puhelin  
044 3747 437, osoite Ahlmanintie 49. Nouda ja palauta välineet so-
vittuna aikana. Ilmoita mahdolliset vauriot heti kalustonhoitajalle.

Puutarhajyrsin ..............12 €/vrk
Oksasilppuri ..................10 €/vrk
Ruohonleikkuri  ............  8 €/vrk
Aitaleikkuri .....................8 €/vrk
Ränniharja ja tikkaat ....  4 €/vrk
Johtokela ........................  2 €/vrk
Kahvinkeitin ..................  4 €/vrk
Putkirassi ........................  0 €/vrk
Painepesuri .................. 10 €/vrk
Huviteltta ..................... 20 €/vrk

SUUREN MÄÄRÄN KODIN HUONEKALUJA LÖYDÄT LIELAHDEN  
MYYMÄLÄSTÄ  OSOITTEESSA TEIVAALANTIE 5 SEKÄ  

KALEVASTA OSOITTEESSA SAMMONKATU 50.

Omakotiyhdistyksen vuokravälineet



Viinikkala     kevät 20174

Tämän vuoden alusta 
Nekalan kirjastoa on 
hoitanut virallisesti 
Raija Leminen. Tuore 
kirjastonhoitaja on 
asiakkaille entuudes-
taan tuttu, sillä syksyl-
lä 2016 hän työskenteli 
Nekalan määräaikaise-
na kirjastonhoitajana 
ja on ollut aikaisem-
minkin sijaisena kirjas-
tossamme. 

– Kun kävelee tänne Kalevas-
ta, Ahlmanintielle astuessa 
tuntuu, kuin tulisi maaseudun 
rauhaan.

Vuoden 2017 alusta eteläi-
sen alueen pieniin kirjastoihin, 
Nekalaan, Peltolammille ja Koi-
vistonkylään, palkattiin uudet 
kirjastonhoitajat ja kirjastoissa 

työskennellään pääsääntöi-
sesti yksin. Koivistonkylässä 
on tällä hetkellä 1,5 työnteki-
jää.  Suuntana on, että asiak-
kaat asioivat mahdollisimman 
omatoimisesti. Nekalassakin 
on lainausautomaatti ja vara-
ushylly, josta voi noutaa varaa-
mansa kirjan.

– Minulta tullaan lainaa-
maan, jotta työni säilyisi, mutta 
se ei pidä paikkaansa, vaan on 
pois muusta työstä – aineistoi-
hin tutustumisesta ja sisällön 
tuottamisesta kirjavinkkausta, 
ryhmien vetämistä ja kirjaston 
omaa Facebook-sivua varten. 

– Tärkein tehtäväni on koulu-
yhteistyö ja lapsiryhmien vetä-
minen. Kun kirjasto on kiinni, 
opetan koululaisille kirjaston 
käyttöä ja innostan lukemaan. 
Tampereella kaikki kolmas-
luokkalaiset vinkataan osana 
Taidekaari-kulttuurikasvatus-
ohjelmaa. Siinä iässä lukuin-
nostus joko hiipuu tai lähtee 
kasvamaan. 

Kirjalainaamosta  
kulttuurikeskukseksi

Kirjaston päätehtävä on edel-
leen kirjojen lainaaminen, mut-
ta kirjaston palveluihin kuuluu 
paljon muutakin. Lehtiä käy-
dään lukemassa päivittäin. Kir-
jastosta voi lainata paitsi kirjoja 
ja lehtiä myös cd- ja äänilevyjä, 
dvd- ja bluray-elokuvia, konso-
li- ja lautapelejä sekä liikunta-
välineitä, kuten kahvakuulia, 
kävelysauvoja, selättimiä ja 
tasapainotyynyjä.

– Piki-verkkokirjastossa al- 
kaa olla mukava kokoelma 
E-äänikirjoja. Kesäisin Neka-
lan kirjastosta voi lainata jopa 
veneen. Avaimet ja melat hae-
taan kirjastosta ja kartan avul-
la löytää veneelle Iidesjärven 
rantaan. 

Asiakkaat käyttävät 
paljon kirjaston  
tietokoneita 

– Kaikki eivät omista tieto-
konetta tai älypuhelinta. Kun 
palvelut ovat siirtyneet nettiin, 

kirjastojen kontolle on tullut 
huolehtia, ettei synny digitaa-
lisia kuiluja. Täällä voi käydä 
hoitamassa ihan arkisia juttu-
ja, kuten pankkiasioita. Aivan 
vastikään tänne tuli herra, joka 
etsi asuntoa eikä osannut käyt-
tää tietokonetta. Voi miettiä, 
kenen vastuulla on opettaa 
ihmisiä tietokoneen käytössä. 
Lähin kirjaston tarjoama ope-
tuspaikka on Sampolan kirjas-
ton tietotori, jossa opetetaan 
tietokoneen käyttöä alusta 
alkaen.

Nekalan kirjaston näytte-
lytila on ahkerassa käytössä. 
Kirjastossa voi kokoustaa ja 
järjestää tapahtumia ja kirjal-
lisuusiltoja. Ahkeria toimijoita 

Täti Nekala  
kelluttaa  
kirjoja  
ja lainaa 
 liikunta- 
 välineitä

Kirjastonhoitaja Raija Leminen 
aka täti Nekala pitää hyvää 
huolta Nekalan kirjastosta.

Nekalan kirjaston varaukset 
voi noutaa itse hyllystä ja 
lainata lainausautomaatista.

Kirjastonhoitaja Raija 
Leminen muistuttaa, että 
kirjastosta voi lainata vaikka 
mitä, myös pelejä ja liikunta-
välineitä. Tietokone on paljon 
käytetty palvelu.

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani



Viinikkala     kevät 2017 5

ovat olleet Viinikan-Nekalan 
omakotiyhdistys ja Tampereen 
Suomi-Amerikka yhdistys. Le-
minen toivottaa kaikki alueen 
taiteilijat, yhdistykset ja toimi-
jat kirjastoon kokoustamaan, 
pitämään näyttelyitä ja tapah-
tumia.

Ilmainen aineisto kel-
luu kirjastosta toiseen

Monelle asiakkaalle on uutta 
aineiston kellumisilmiö. Kau-
pungin kirjastoilla ei ole enää 
omia kokoelmia, vaan kaikki 
aineisto kelluu asiakkaiden 
mukana paikasta toiseen. Lai-
nauksia ei tarvitse palauttaa 
sinne, mistä ne on lainattu, 
eivätkä kirjastotkaan kuljeta 
aineistoja sinne, mistä ne on 

alun perin lainattu tai varattu. 
Näin kirjastojen aineistot rikas-
tuvat ja muuttuvat asiakkaiden 
liikkeiden mukaisesti.

Aineiston varaaminen on 
ollut tämän vuoden alusta 
ilmaista, sillä kaupungin si-
säinen varausmaksu ja palau-
tuskuljetusmaksu ovat poistu-
neet. Seutuvarausmaksu on 
edelleen 2 euroa. 

Kirjasto osaksi tulevaa 
Nekalan lähitoria?

Nekalan kirjasto sijaitsee Tam-
pereen yliopiston koulukiin-
teistössä, joka menee näillä 
näkymin remonttiin lukuvuo-
den 2017–2018 jälkeen. Vie-
lä ole tiedossa, miten remontti 
tulee vaikuttamaan kirjaston 
toimintaan. Leminen todistaa 
työssään, miten tärkeä paikka 
kirjasto on monille ryhmille.

– Kirjastomme on kau-
hean hyvällä käytöllä. Kaikki, 
jotka viettävät paljon aikaa 
kotona, kokevat kirjaston tär-
keäksi: työttömät, eläkeläiset, 
vanhempain vapaalla olevat 
pienten lasten vanhemmat ja 

opiskelijat. Lähikirjasto on eri-
tyisen tärkeä myös huonosti 
liikkuville, vanhuksille, pienille 
lapsille, vähävaraisille ja autot-
tomille. Ei heillä ole mahdolli-
suutta eikä välttämättä varaa 
lähteä kauemmas kirjastoon.

Kaupunginha l l i tuksen 
suunnittelukokouksen pöytä-
kirjaan 10.10.2016 on kirjattu 
seuraava toimenpide-ehdo-
tus: ”Nekalan alueelle esite-
tään asukkailta saadun pa-
lautteen perusteella lähitoria. 
Jatkotyöskentelyn yhteydessä 
arvioidaan kirjastopalvelujen 
linkittymistä lähitoritoimintaan. 
Lähitorin suunnitteluun ote-
taan kirjaston lisäksi mukaan 
muita alueen toimijoita ja yh-
distyksiä, jotta kaikkien tarpeet 
tulee otettua huomioon suun-
nittelussa.”.

Raija Lemisen esimiehe-
nä toimivan eteläisen alueen 
aluekirjastonjohtajan Taina 
Sahlanderin mukaan lähitorin 
suunnittelu on edelleen kes-
ken. Viinikan-Nekalan kaltai-
selle yhteisölliselle alueelle 
lähitori sopisi erittäin hyvin.Lastenosaston maskotit kurk-

kaavat hyllyn päältä.

Nekalan kirjastonhoitaja 
Raija LemiNeN

Lempinimi: Täti Nekala.

Lähimmät kollegat: 
Täti Koivistonkylä ja täti 
Peltolammi.

Kirjastoura: Kirjasto-
virkailijana ja kirjaston-
hoitajan sijaisena useita 
vuosia Tampereen kau-
pungin kirjastoissa, kuten 
pääkirjasto Metsossa, 
Sampolassa, Peltolammil-
la ja Nekalassa.

Koulutus: Kirjasto- ja 
tietopalvelualan trade-
nomi, amk-tutkinto, Turun 
ammattikorkeakoulu. 
Suorittaa informaatiotut-
kimuksen koulutusalaa 
Tampereen yliopistossa.

motto: Kun saan lapsen 
tarttumaan kirjaan, koen 
onnistuneeni.

elämäntapa: Kirjasto. Lu-
kee vapaa-ajalla lastenkir-
joja vinkkausta varten.

Oho: Kuuntelee työ-
matkalla ja tiskatessa 
E-äänikirjoja.
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Boutiquehotelli  
Viinikan kirkon viereen

Viinikkaan avataan syksyllä 
2017 boutiquehotelli Lillan 
Hotel. Hotelliyrittäjät Paula ja 
Harri Paltila kunnostavat Vii-
nikan kirkon vieressä sijaitse-
vaan keltaiseen kiinteistöön 
11 kahden hengen huonetta, 
joista yksi on esteetön. 

Historiallinen talo toimi 
tyttölyseon voimistelusalina 
Pirkankadulla, kunnes Kustaa 
Hiekka lahjoitti sen museora-
kennuksen tieltä Tampereen 
Naisyhdistykselle, joka taas 
siirsi sen 1928 pala kerrallaan 
nykyiselle paikalleen Kurjen-
taival 35:een palvelijattarien 
vanhainkodiksi. Viimeiset 10 
vuotta talo tunnettiin Tulppaa-
nikotina eli kehitysvammais-
ten lasten lyhytaikaisena hoi-
tokotina. Viimeisen omistajan 
perintöä ovat hissi ja esteetön 
kulku etupihan luiskaa pitkin 

eikä sisälle tulla nytkään lisää-
mään kulkua hankaloittavia 
kynnyksiä.

– Meistä on kaunis ajatus, 
että ihmisten palveleminen 
jatkuu talossa, vaikka toiminta 
muuttaakin muotoaan, Harri 
Paltila sanoo.

Lillan on avannut vapusta 
alkaen pihapuodin, jossa Lillan 

Butik ja Cafe toimivat, kunnes 
sisätilat valmistuvat heinä-elo-
kuussa. Hotellirakennuksen 
varsinaiseen kahvila-ravinto-
laan tulee oma sisäänkäynti 
Ahlmanintien puolelta.

Palveluita myös  
paikallisille

Paljon matkustellut pariskunta 
on viehättynyt italialaiseen ja 
ranskalaiseen maalaisroman-
tiikkaan ja pihaan tuleekin 
Provence-henkisiä pensaita, 
istutuksia ja ruukkuja.

Pop up -monitoimi-
hallissa tapahtumia  
ja luentoja

– Paikallisille suunnattuja 
palveluitamme ovat kahvila-
ravintola, putiikki Lillan Butik, 
kokous- ja juhlatilat sekä yk-
sityistilaisuudet, Harri Paltila 
kertoo.

– Ensimmäiset rippijuhlat 
on jo varattu tälle kesää! Paula 
Paltila paljastaa.

Paltilat eivät ole aiemmin 
asuneet alueella, mutta Paula 
Paltila on opiskellut Normaa-
likoulun lukiossa ja Harri Pal-
tila käynyt jalkapalloilemassa 
Viinikan kirkon kentällä, jonne 
hän on nyt hyvien muistojen 
innoittamana varannut kaikille 
avoimen höntsy-vuoron tors-
taisin kello 20-21. Tervetuloa!

Hotellin kuulumisia ja au-
kioloaikoja voi seurata Lillan 
Hotelin facebook-sivuilta, blo-
gista https://lillanhotelblog.
com/ ja nettisivuilta www.lil-
lanhotel.fi.

n Viinikankatu 16:n vanha 
rollikkahalli ja entinen autokor-
jaamo saavat uuden elämän 
monikäyttöisenä tapahtuma-
paikkana. Samassa pihapiirissä 
asuvat Johanna ja Heikki Han-
ka ovat ostaneet ja remontoi-
neet kiinteistön päätyhallin ja 
vuokraavat sitä halukkaille. Pop 
up -halli muuntautuu vaikkapa 

Uusia palveluita 
Viinikkaan

kirpputoriksi, taidenäyttelyksi, 
luentosaliksi, kulttuuritapahtu-
maksi, yksityistilaisuudeksi tai 
joogasaliksi.

– Alueen asukkaita voisivat 
kiinnostaa puutalorakentamis-
ta käsittelevät luennot. Tällai-
sia yleisluentoja voisi järjestää 
maksutta yhteistyössä omako-
tiyhdistyksen kanssa, Johanna 
Hanka ehdottaa.

Hallin varustukseen kuulu-
vat wc ja vesipiste. Tilaan asen-
netaan vielä akustiikkalevyjä. 
Tapahtumaideoita voi esittää 
sähköpostitse osoitteeseen 
johanna1.hanka@gmail.com.

Viinikan asukkaat rakensi-
vat rollikkahallin aikoinaan 
talkoovoimin. Kiinteistön 
omistaja Tapio Rautakunnas 
myi päätyhallin ja saman 
pihapiirin rivitalohuoneiston 
Heikki ja Johanna Hankalle.

Paula ja Harri Paltila myyvät 
Lillan Butikissa puutarha- ja 
sisustustuotteita.

Alakerran esteetön 
huone on jo kylpyhuo-
netta vaille valmis. Van-
hainkodin aikaan se oli 
johtajattaren käytössä.

Ruokasaliin Paltilat 
ovat hankkineet Män-
tästä Serlachiuksen 
pääkonttorin alkupe-
räiset ikkunat, joita 
hotellikoira vartioi. 

Kuvaaja: Okko Sorma

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani
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n Esikoiskirjailija Virpi Aalto-
nen vieraili pääsiäisen korvilla 
Nekalan kirjastossa keskus-
telemassa Nekala-romaanis-
taan. Viinikan-Nekalan Oma-
kotiyhdistyksen ja Nekalan 
kirjaston järjestämään kirjal-
lisuusiltaan saapui parikym-
mentä innokasta kirjallisuuden 
ystävää. Kouvolan dekkaripäi-
vien pienoisromaanikilpailun 
kesän 2016 voittoteosta ei 

Nekala-
dekkarin  
kirjoittaja 
vieraili 
kirjastossa

ole lainkaan markkinoitu, jo-
ten tieto kotikonnuillemme 
sijoittuvasta teoksesta saapui 
Viinikkalan toimitukseen puoli 
vuotta myöhässä, kirjaston-
hoitajamme Raija Lemisen 
vinkkaamana.

Aaltosen kutkuttavassa 
teoksessa kolme hyvin elä-
mänmakuista päähenkilöä 
kohtaa kesällä Tampereen 
Nekalassa kohtalokkain seu-

rauksin. Vaikka kirjailija on 
helsinkiläistynyt, kahdeksan 
Nekalassa vietettyä vuotta 
ovat jättäneet jälkensä. Tuttu 
miljöö on kuvattu erittäin tar-
kasti, tunnistettavasti ja eläväs-
ti. Aaltonen paljastaa, että on 
itse asunut niin Pizzeria Nupel-
dan talossa Lounaantien ja Ne-
kalantien kulmassa kuin vasta-
päätä K-Market Ruokalähdettä 
osoitteessa Nekalankulma 16 
– samassa keltaisessa, puises-
sa pienkerrostalossa, jossa kir-
jan päähenkilö Maria asustaa.

– Ikkunan alla oli jatkuva 
teatteri. Iso osa kirjan anek-

dooteista onkin elävästä elä-
mästä.

Marian lisäksi päähenkilöi-
nä on kaksi ruotsalaista mies-
tä, Janne ja Gunvald. Janne 
asuu olosuhteiden pakosta 
sinisessä Saabissa K-Marketin 
pihassa. Gunvald kohtaa Ma-
rian ensimmäisen kerran, kun 
tämä kaahaa pöpelikköön 
pyörällään.

– Ruotsalaiset hahmot tu-
livat mukaan kahdesta syystä: 
halusin teokseen toisen ker-
tojan Marian lisäksi ja pidän 
ruotsalaisdekkari Beckin hah-
moista.

Virpi Aaltonen on syntynyt Valkeakoskella, viettänyt lap-
suutensa Tampereen Kissanmaalla ja asunut aikuisiästään 
kahdeksan vuotta Nekalassa. Kaksostytöt syntyivät kuvassa 
näkyvässä Nekalankulma 16:ssa. Aaltonen muutti perheineen 
Helsinkiin 2012 avomiehensä työn perässä ja työskentelee nyt 
SOK:n viestintäyksikössä.

Ruotsinkielinen huumo-
ri alkaa jo kirjan kryptisestä 
liikanimestä Dom Fisk, jossa 
”ne” ja ”kala” on erotettu tahal-
lisen vääräkielisesti toisistaan.

Ensin kirja,  
sitten kilpailu

Ensimmäinen kaunokirjallinen 
teos oli viestinnän ammatti-
laiselle pitkäaikainen haave, 
jonka toteutumisen äitiysloma 
mahdollisti ja leikkimielinen 
kateus avomiehen lyhytelo-
kuvakilpailun voitosta potkai-
si liikkeelle. Kotona pyörivät 
2-vuotiaat kaksostytöt ja puo-
livuotias poika, mutta illalla ko-
tiäiti muuttui kirjailijaksi.

– Kirjoitin vähän joka päi-
vä. Odotin kovasti illan kirjoi-
tushetkeä, se oli vastapainoa 
pikkulapsiarjelle. Kun pääsin 
vauhtiin, kirja oli valmis jo 4–5 
kuukaudessa. Toki ison teksti-
massan hallitseminen oli aluksi 
vaikeaa.

Sitten Aaltonen huomasi 
Kouvolan Dekkaripäivien ri-
kosaiheisen pienoisromaani-
kilpailun. Kilpailu sopi täydelli-
sesti hänen tarinalleen ja hän 
päätti osallistua. Esiraati karsi 

60 tekstin joukosta seitsemän, 
joista kirjailija ja uutisankkuri 
Matti Rönkä valitsi voittajaksi 
Virpi Aaltosen Nekalan. Voit-
taja sai 3000 euroa ja Kouvo-
lan kaupunki julkaisi parhaan 
tekstin kirjana.

Juhlava palkintojenjakoti-
laisuus oli samalla Kouvolan 
dekkaripäivien 20-vuotisjuhla. 
Sali oli reunoja myöten täynnä 
ja eturivissä istuivat president-
ti Tarja Halonen ja professori 
Pentti Arajärvi. 

– Se oli jännittävä paikka 
esikoiskirjailijalle, mutta sain 
pidettyä etukäteen suunnit-
telemani puheen. Palkintora-
hoilla ostin Saabin! En sentään 
sinistä, jollainen kirjan Jannella 
oli, vaan mustan!

Nekala-kirjaa voi lainata 
kirjastosta tai tilata omaksi 
Kouvolan pääkirjastosta (10 
euroa + postikulut). Kirjasta on 
otettu 500 kappaleen painos, 
josta on tällä hetkellä myyty 
366. Lisätietoja osoitteessa: 
http://www.dekkaripaivat.fi/
node/760

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistyksen sihteeri Carita Sinkko-
nen haastatteli Virpi Aaltosta Nekalan kirjastolla 10.4.2017.

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani
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n Viinikan päiväkoti täytti ko-
meat 80 vuotta ja piti kolmipäi-
väiset juhlat 29.–30.11.2016 

ja 2.12.2016. Kylään kutsuttiin 
entisiä työntekijöitä, yhteistyö-
kumppaneita, päiväkodissa 
hoidossa olleita lapsia, las-
ten vanhempia ja kylänväkeä 

Viinikan 
päiväkoti 
80 vuotta

lähiseudulta. Juhlapuhuja, 
Suomen lapsiasiavaltuutettu 
Tuomas Kurttila, saapui viikon 
viralliseen juhlaan 29.11. jo aa-
mupuurolle keskustelemaan 
lasten kanssa. Parin viikon 
ajan esillä oli pienimuotoinen 
tarhan historianäyttely.

Viinikan päiväkoti on Tam-
pereen ensimmäinen lasten-
tarhakäyttöön suunniteltu 
rakennus vuodelta 1936. 
Rakennus on kokonaan pe-
ruskorjattu vuonna 2012 ja 
sisäilmaltaan erinomaisessa 
kunnossa. Idyllisessä päivä-

kodissa on 42 hoitopaikkaa 
0–5-vuotiaille lapsille kahdes-
sa sisarusryhmässä, Musti-
koissa ja Mansikoissa.

Aiemmin syksyllä Tam-
pereen kaupungin palvelu-
verkkotyöryhmä selvitti mah-
dollisuutta luopua Viinikan, 
Nekalan ja Pikku-Muotialan 
päiväkodeista, mutta lasten ja 
nuorten palvelujen lautakun-
nan 13.10.2016 hyväksymäs-
sä kehittämissuunnitelmassa 
Viinikka ei enää ollut lakkau-
tuslistalla. Päiväkodissa oli siis 
monta aihetta juhlaan.

Takana vasemmalta päiväkodin vastaava lastentar-
hanopettaja Terhi Koskiniemi, Mustikoiden lasten-
hoitaja Sari Tappola, edessä vasemmalta päiväkodin 
nykyinen johtaja Anne Liimola seuranaan entiset 
päiväkodin johtajat Tuija Kylväjä, Iiris Lehmuskenttä 
ja Irma Autio.

Nimikko-
pyykkipojat 
auttavat 
kummasti 
kuivatta-
maan ja 
löytämään 
lasten 
käsineet 
kuivauskaa-
pista.

Lepohetkellä Mustikat ovat kokeilleet 
lasten osallistamista: isot auttavat 
ensin pienempiä nukkumaan ja 
rauhoittuvat sitten itsekin satua 
kuuntelemalla.

Muistokirjoihin on kerätty vanhoja kortteja, kirjeitä, 
piirustuksia, valokuvia ja muita aarteita.

Viinikan alueen varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
eli veo Elina Toni auttaa, jos päiväkotilapsilla on 
erityisen tuen tarpeita. Syntymäpäiväjuhlien historia-
näyttelyssä hän ihaili vanhoja lauluvihkoja.

Vanhat lelut ovat vielä loistokun-
nossa.

Nostalginen 
Mansikat-kyltti 
on edelleen 
käytössä.

Päiväkoti sai paljon kukkia ja 
lahjoja.

Teksti: Tanja Juvani  
Kuvat: Anne Kärkkäinen
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Päiväkodin monipalvelutyönte-
kijä Pirjo Kivekäs oli saanut juh-
lapäivän kiireapulaiseksi Reijan 
Tampereen Voimialta.

Juhlan kunniaksi tarjottiin kakkukahvit.

Esitys alkaa! Päiväkodin johtaja Anne 
Liimola, Miitta Sarvijärvi ja Eero Niemelä 
keskittyvät.

Juhliin oli saapunut mukavasti yleisöä, edessä oikealla lasten ja nuorten 
asioista vastaava apulaispormestari Leena Kostiainen ja Suomen lapsiasia-
valtuutettu Tuomas Kurttila.

Mansikoiden lastentarhanopettaja Minna Ahtee-Helenius, Maiju-opiskelija ja Mansikat valmii-
na esiintymään.

Lapset ovat saaneet leikkiä, kasvaa ja 
kehittyä jo kahdeksan vuosikymmentä 
rauhallisessa ja turvallisessa ympäristös-
sä omakotitalojen keskellä osoitteessa 
Lampitie 42. E.M. Stafin ottama kuva Viinikan päiväkodin pikkujoulupuurolta vuodelta 1948. Vapriikin kuva-arkisto.
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n Tampereen kaupunki laatii 
säilyttävää asemakaavanmuu-
tosta Nekalan rakennuskiel-
lossa oleviin asuinkortteleihin 
573–577, niitä reunustaviin 
katuihin Kuokkamaantietä 
ja Riihitietä lukuunottamatta 
sekä alueen viiteen puistoon: 
Viinikanpuisto, Kaakonpuiston 
itä- ja länsiosat, Lampipuisto, 
Riihipuisto ja Koivulanpuis-
tikko. Kaavan tavoitteena on 
suojella alueen rakennukset 
ja puistot, turvata alueen omi-
naisluonne ja erityispiirteet ja 
tutkia, voiko Kaakonpuistoja 
ottaa rakentamiskäyttöön.

Asemakaavan käsittely 
on nyt valmisteluvaiheessa. 
Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma oli nähtävillä 16.2.–
9.3.2017. Kirjallisia komment-
teja saapui 2 ja mielipiteitä 17. 
Suunnittelualueen asukkail-

le, kiinteistöjen omistajille ja 
alueen keskeisille toimijoille 
lähetettiin tiedotteet ja tarjot-
tiin mahdollisuus keskustella 
kaavan laatijan kanssa. Helmi-
huhtikuussa Pirkanmaan maa-
kuntamuseon tutkija Miia Hin-
nerichsen teki maastokäynnin 
jokaiselle inventointialueen 
71 rakennetulle tontille. Hän 
haastatteli talojen asukkaita ja 
omistajia, jos he olivat paikalla 
tai siitä oli etukäteen sovittu.

Normaalikoulun yläkou-
lulla järjestettiin 20.4.2017 
asukastilaisuus, jossa Hinne-
richsen esitteli inventointinsa 
tuloksia ja kertasi Nekalan asu-
tuksen, kiinteistöjen ja puisto-
jen rakentumista. Tilaisuuden 
lopuksi tehtiin kävelykierros 
suunnittelualueella.

Moni paikalle päässeis-
tä vastusti Kaakonpuistojen 
kaavoittamista tonttimaiksi 
alueen kulttuurihistoriaan, 

maan vetisyyteen ja puistojen 
virkistyskäyttöön vedoten. Asi-
aa hoitava kaavoitusarkkitehti 
Anna-Leena Toivonen ymmär-
si argumentit, mutta kertoi, että 
häneltä on jo kyselty, milloin 
tontit tulevat jakoon. Viinikka 
on haluttua asuinaluetta.

Tutkija Hinnerichsen on 
päätynyt 2.5.2017 julkaistussa 

loppuraportissaan esittämään, 
että sekä Kaakonpuistot että 
muut kaava-alueen puistot 
tulisi säilyttää alkuperäiskäy-
tössään lukuun ottamatta Koi-
vulanpuistikkoa, jota Hinne-
richsen esittää säilytettäväksi 
nykyisessä käytössään park-
kialueena. Lisäksi hän toteaa, 
että on tärkeää säilyttää raken-
nuskannan 1930–40-luvun 
tyylipiirteet ja alkuperäiset tai 
niitä vastaavat rakennusma-
teriaalit. Mikäli selvitysalueel-
ta esimerkiksi tulipalon seu-
rauksena tuhoutuu rakennus, 
tulisi se korvata massaltaan 
ja muodoltaan samanlaisella 
rakennuksella.

Asukastilaisuudessa kaa-
voitusarkkitehti Toivonen ker-
toi, että Hinnerichsenin selvi-
tystyön pohjalta valmistellaan 
asemakaavaluonnos, jota voi 
kommentoida niin kirjallisesti 
kuin erikseen järjestettävässä 
yleisötilaisuudessa. Asema-

Nekalan  
asuinkortteleita  
ja puistoalueita  
  asema- 
  kaavoitetaan

Pirkanmaan maakuntamuseon tutkija Miia Hinnerichsen esit-
telee suunnitelma-alueen punaista rajausta Maanmittauslai-
toksen ortoilmakuvasta vuodelta 1946. Kuvassa melkein kaikki 
selvitysalueen korttelit on jo rakennettu tai ne ovat rakenteilla. 
Puistoista valmiina ovat vain Kaakonpuistot, muut ovat jouto-
maina tai viljeltyinä. Nekalan lastentalon ja Normaalikoulun 
tontit ovat vielä tässä vaiheessa peltoa.

Asukastilaisuuteen oli saapunut kolmisenkymmentä kiin-
nostunutta. Edessä oikealla kaavoitusarkkitehti Anna-Leena 
Toivonen ja erikoissuunnittelija Anna Levonmaa.

Kävelykierroksen tunteita herättävin kohta oli kaksiosainen 
Kaakonpuisto Viinikanpuiston ja Kaakontien risteyksessä, jossa 
käytiin viileästä säästä huolimatta kuumaa keskustelua.

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani
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kaavaluonnoksen nähtävillä-
oloajan arvioidaan ajoittuvan 
alkusyksyyn. Syksyn aikana 
pyritään saamaan valmiiksi 
alueen luontoselvitykset. 

Lopulta valmistellaan ase-
makaavaehdotus, jota esite-
tään yhdyskuntalautakunnalle 
nähtäville asetettavaksi. Nähtä-
villäoloaikana ehdotuksesta voi 
jättää muistutuksia ja siitä pyy-
detään tarvittavat lausunnot. 
Asemakaavan hyväksyy Tam-
pereen kaupunginvaltuusto 
yhdyskuntalautakunnan ja kau-
punginhallituksen esityksestä. 
Hinnerichsenin selvitystyön  
loppuraporttiin voi tutustua 
museoiden Siiri-tietokannassa 
(hakusanat kulttuuriympäristö 
Æ Nekala Æ Kuokkamaantien 
pohjoispuoli Æ rakennettu ym-
päristö Æ tutkimushankkeet) 
ja kaava-aineistoon ja palaut-
teisiin Tampereen kaupungin 

nettisivuilla kohdassa ”Vireillä 
olevat asemakaavat”. Asema-
kaavan numero on 8644.

Kalevi Nummi  
vanhoilla kotikulmilla

Suvi Nummi-Wrightson toi 
isänsä Kalevi Nummin asu-
kastilaisuuteen ja kävely-
kierrokselle tämän 89-vuo-
tissyntymäpäivän kunniaksi. 
Suvi Nummi-Wrightson asuu 
Erätiellä paritalossa, jossa 
ovat aikoinaan asuneet myös 
hänen isänsä Kalevi Nummi 
sekä isänisänsä ja -äitinsä Ee-
meli ja Syyne Nummi, jotka 
rakensivat talon 1936. Talossa 
on asunut myös Suvi Nummi-
Wrightsonin poika, joten siinä 
on vuosikymmenten varrella 
asunut neljä sukupolvea. Ta-
lon ulkokuori on uusi, mutta 
sisältä se on alkuperäisessä 
kunnossa.

– Kun kirje tästä kaavoitus-
asiasta tuli kotiin, ensimmäi-
seksi nousi pelko, että mitä 
tämä nyt tarkoittaa, voimme-
ko tehdä remonttia. Kävimme 
yhdessä isän kanssa kaa-
voitusarkkitehti Anna-Leena 
Toivosen luona ja soitimme 
selvitystyöstä vastaavalle Miia 
Hinnerichsenille. Saimme näh-
dä alkuperäisiä piirustuksia ja 
pelko hälveni.

Nekalan ja Koiviston kou-
luissa aikoinaan opettajana 
työskennellyt Kalevi Nummi 
muutti perheineen 1964 Taa-
talaan, mutta on koko ajan ollut 
kiinnostunut Nekalan asioista. 
Hän kyläilee usein tyttärensä 
luona ja oli jälleen Erätiellä, 

kun tutkija Miia Hinnerichsen 
tuli inventointikierroksellaan 
katsomaan taloa ja haastatte-
lemaan talon asukkaita.

– Koko ajan on ollut sellai-
nen tunne, että meitä on kuul-
tu ja arvostettu, Suvi Nummi-
Wrightson summaa.

Suvi Nummi-Wrightson, Kalevi 
Nummi ja Miia Hinnerichsen 
tapasivat jälleen asukastilai-
suudessa.

n Raskas liikenne ja yli-
nopeudet aiheuttavat me-
lua, talojen tärinää ja jopa 
hengenvaarallisia tilanteita 
alueemme pääreittien var-
rella. Savikkoisella maalla 
kaksikerroksiset puutalot 
ovat erityisen alttiita raskaan 
liikenteen aiheuttamalle tä-
rinälle, jota varikolle kiirehti-
vien tyhjien bussien nopeus 
lisää entisestään.

Bussit ja betoniautot kul-
kevat päivittäin ylinopeutta 
reittiä Viinikankatu–Kuok-
kamaantie. Ahlmanintien 
varrella asuvat ovat huo-
manneet, että erityisesti vä-
lillä Viinikanpuisto–Nekalan 
koulu ohi ajava linja 12 tä-
risyttää taloja, koska myö-
hemmin lisätty jalkakäytävä 
on siirtänyt ajokaistoja niin, 
että kaivonrenkaat osuvat 
autojen rengasurille. Neka-
lantiellä on niin ikään paljon 
liikennettä ja ylinopeutta. 

Ahotiellä asuvat pelkää-

Melua, tärinää 
  ja vaaratilanteita

vät lastensa turvallisuuden 
puolesta. Paikoitustilannetta 
on helpottanut se, että Koi-
vulanpuistikon leikkipaikka 
on muutettu parkkialueeksi, 
mutta edelleen pienellä tien-
pätkällä ajetaan liian lujaa.

Liikenne- 
turvallisuuden  
parantamisideoita

Tilanteeseen turhautunut 
Pilvi Kuitu järjesti kotonaan 
Kuokkamaantien ja Joki-
pohjantien risteyksessä 
keskustelutilaisuuden alu-
een asukkaille. Hän kutsui 
paikalle myös yhdyskunta-
lautakunnan puheenjohtaja 
ja apulaispormestari Pekka 
Salmen. Tilaisuudessa ko-
etettiin miettiä, mitä asialle 
voitaisiin tehdä. Ne, jotka 
eivät päässeet paikalle, oli-
vat lähettäneet ideoitaan 
etukäteen Kuitulle ja allekir-
joittaneelle. Seuraavanlaisia 
ehdotuksia tuli esille.

Ahotien loppupäähän 

voisi sijoittaa hidasteita ja 
Varokaa leikkiviä lapsia 
-kyltin. Viinikankadulle voisi 
korokkeellisten suojateiden 
kohdalle lisätä korokkeel-
lisia hidasteita, jottei pitkä 
suora houkuttelisi ajamaan 
ylinopeutta 40 kilometrin 
alueella. Ehdotuksissa nou-
sivat esille myös peltipoliisi, 
”Nopeutesi on…” -rajoitus-
merkki ja bussikaistan käyt-
töetuisuus myös raskaalle 
liikenteelle.

– Kuokkamaantielle on 
suunniteltu kavennuksia ja 
korotettuja suojateitä liittyen 
asemakaavaan, joka mah-
dollistaa Normaalikoulun 
laajentumisen ja Mustamet-
sän yksikön rakentumisen. 
Asukkaat voivat ehdottaa 
sopivia paikkoja korokkeille 
ja hidasteille. Viinikka–Ne-
kalaa voisi ehdottaa mukaan 
Tampereen kaupungin me-
luntorjuntaohjelmaan vuo-
sille 2017–2025. Ainakin 
melua vähentävää asfalttia 

voisi alueen kaduilla kokeil-
la, Pekka Salmi kertoi.

Alueemme teitä, valais-
tusta ja puistoja on kunnos-
tettu kiitettävästi viime aikoi-
na. Alueen monet toimijat ja 
yksittäiset kansalaiset ovat 
jo vuosien ajan keskustel-
leet tieturvallisuudesta ja 
kertoneet huolestaan myös 
kaupungin päättäjille ja vir-
kamiehille. Nyt olisi aika 
tehdä asialle jotakin. Palau-
tetta voi lähettää esimerkik-
si osoitteen www.tampere.fi/
palaute kautta.

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani
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n Tampere tutuksi -luento-
sarjassa käsiteltiin 18.4.2017 
Viinikka-Nekalaa ja vanhan 
talon korjaamista. Arkkitehti 
Leena Lusa, joka on ideoinut 
ja koonnut luentosarjan, joh-
datteli aiheeseen esittelemäl-
lä perinteistä omakotiasutusta 
osana Tampereen arvokasta 
rakennusperintöä. Illan helmi 
oli Kirsi Niukon (FM) mielen-
kiintoinen luento Viinikka-
Nekalan historiasta. Niukko 
on tutkinut, miten maiseman 
merkitykset, historian ilmiöt ja 
yhteiskunnalliset näkökulmat 
liittyvät rakennettuun ympä-
ristöön.

– Viinikka-Nekala on tä-
hän oivallinen tutkimuskenttä 
edustaessaan varsin laajasti jäl-
leenrakennuskautta sekä itse-
näisyyden alkuajan kehitysvai-
heita. Jälleenrakennuskauden 
rakennettu kulttuuriympäristö 
kertoo ainutkertaisesta aika-
kaudesta Suomen historiassa. 
Viivasuorien teiden varteen ai-
kanaan perustetut asuinalueet 
ovat nykyisin parhaimmillaan 
puistomaisia miljöitä, joiden 
yhtenäisyyttä hyvin hoidetut 
pihapuutarhat korostavat. Rin-
tamamiestaloksi kutsutusta 
noppamaisesta tyyppitalosta 
muotoutui ajanoloon aikakau-
den symboli, Niukko totesi.

Rakennusrestauroinnin 
lehtori Eija Hesso Ikaalisten 
käsi- ja taideteollisuusoppilai-
toksesta kertoi, että pytinki-
syynäyksessä selvitetään niin 
talon kuin siinä asuneiden 
henkilöiden historia, raken-
nusmateriaalit ja arkkitehtuuri 

sekä uuden asukkaan omat 
mieltymykset.

– Suojelu ja säilyttäminen 
eivät ole museointia vaan au-
tenttisuuden säilyttämistä. Jos 
korjaa viemäröintiä, sähköjä, 
maalauksia, vesilistoja, ikku-
noiden alalistoja ja muita viko-
ja sitä mukaa kun niitä tulee, ei 
suuria peruskorjauksia tarvitse 
tehdä. Vanhojen talojen korjaa-
misessa tulee käyttää luonnon 
aineksia: kiveä, tiiltä, hiekkaa, 
kalkkia, puuta, puukuitulevyjä, 
pahvia, paperia sekä maaleja 
luonnon pigmenteistä ja side-
aineista, Hesso luetteli.

Per innerakennusmes-
tari Tapani Koiranen piti 
luennon yhteydessä kor-
jausneuvontapistettä. Ra-
kennuskulttuurikeskus Piirun 
Taina Laaksonen kävi läpi, 
miten Uittoyhdistyksen taloa 
Pispalassa on peruskorjattu 
talkoilla vanhaa kunnioittaen 
ja Pirkanmaan maakuntamu-
seon Miinu Mäkelä esitteli 
muinaisjäännösten ja vanho-
jen rakennusten adoptointia. 
Esimerkiksi Reuharinniemen 
hautaröykkiö, Annikin kivi-
kioski, Pispalan pulteriaita ja 
Käpylän puhelinkioski ovat 
seurojen, yhdistysten ja va-
paaehtoisten kunnostamia ja 
adoptoimia. Ehkäpä tämän 
lehden levikkialueelta löytyy 
jokin sopiva kohde, jonka 
vapaaehtoinen porukka voisi 
adoptoida. Sopivan kohteen 
etsimisessä kannattaa ottaa 
suoraan yhteyttä Pirkanmaan 
maakuntamuseoon.

Rakennusten  
korjauksiin valtion 
avustusta

Vanhan rakennuksen yksityiset 
omistajat ja rakennusperinnön 
hoitoa edistävät yhteisöt voivat 
hakea vuosittain 30. marras-
kuuta mennessä valtion raken-
nusperinnön hoidon avustusta 
korjauksiin, joilla edistetään 
rakennuksen säilymistä. Avus-
tukseen oikeuttavat esimerkik-
si vesikaton, ulkoseinien, pe-
rustusten, ikkunoiden, ovien 
tai tulisijojen korjaustyöt ja 
kohteiden pihapiirin tai muun 
välittömän ympäristön kun-
nostaminen. Avustuksen käyt-

Viinikka- 
Nekalan  
historiasta  
luennoitiin  
Sampolassa

1. Älä uusi korjattavissa 
olevaa, vaan paikkaa ja 
kunnosta.

2. Selvitä ja poista vaurion 
syy. Korjaa vasta sitten ja 
korjaa entiselleen.

3. Käytä samoja tai vas-
taavia materiaaleja ja 
työmenetelmiä, jotka on 
jo aikaisemmin hyviksi 
havaittu.     

4. Säilytä vanha rakenne.
5. Vanhassa talossa on hyvä 

asua ensin vuosi, jotta 
tietää, mitä siellä pitäisi 
tehdä ja korjata.

6. Kun uusia materiaaleja ja 
uudisrakennustekniikkaa 
on ryhdytty käyttämään 
vanhoissa taloissa, esimer-
kiksi lattiasieni on lisäänty-
nyt räjähdysmäisesti.

Leena Lusan esittämät  
”korjaajan kymmenen käskyä”

töaika on 3 vuotta. Kunnat ja 
julkiset yhteisöt eivät voi hakea 
avustusta. Lisätietoja voi kysyä 
Pirkanmaan ELY-keskukselta. 
Jos rakennuksella on erityisiä 
kulttuurihistoriallisia arvoja, 
avustusta voi hakea myös Mu-
seovirastolta.

Alueemme historiasta ker-
tovaa Pula-aikaa ja puutaloja 
-teosta voi ostaa Nekalan kir-
jastosta. Sen on toimittanut 
Mari Maasilta ja julkaissut 
Viinikan-Nekalan Omakotiyh-
distys ja Tampereen kaupunki.

Tutkija Kirsi Niukko on 
perehtynyt Viinikka-Nekalan 
historiallisiin kerrostumiin.

7. Vanhojen rakennusten 
kauneus näkyy niiden 
herkästi turmeltuvissa 
mittasuhteissa, esimer-
kiksi lämpötaloudelliseksi 
korjaukseksi riittää useim-
miten seinärakenteiden 
tiivistäminen ja yläpohjan 
lisäeristys.  

8. Hyväksy epäsäännöllisyy-
det, pienet epätasaisuudet 
ja eri aikojen tyylikerrostu-
mat.                                                                                                 

9. Hylkää materiaalijäljitel-
mät ja haaveet alkuperäis-
tämisestä. Vaali taloasi ja 
sen aitoa historiaa.

10. Jos et halua noudattaa 
näitä ohjeita, rakenna 
mieluummin mielesi mu-
kainen uusi talo.

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani
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n Auringon hellimänä torstai-
iltana 27.4.2017 vietettiin pe-
rinteistä Wiinikan Wappua Ne-
kalan koulun pihalla. Kiitettävä 
yleisömäärä otti varaslähdön 
vapunviettoon niin koulun omi-
en bändien kuin pääesiintyjä 
Costello Hautamäen & Rock’n 
Roll Boysien tahtiin. Bändin 
tausta on vahvasti Viinikka-
Nekalassa, sillä laulaja-kitaristi 
Costello Hautamäki on asunut 
Viinikassa kolmessa eri osoit-
teessa ja Costellon poika ba-
sisti Alex Hautamäki ja kitaristi 
Sampsa Rättäri ovat Nekalan 
koulun kasvatteja. Rummuissa 
nähtiin Kari Luomaharju. 

Monipuolisessa tapahtu-

Kotikylän poika 
esiintyi Wiinikan 
Wapussa

massa sai tutustua Tampe-
reen VPK:n paloautoon ja 
kokeilla poniratsastusta ja 
erilaisia urheilulajeja. Luokat 
tarjosivat kasvomaalausta, on-
gintaa, laatikkoleikkiä, letitystä 
ja onnenpyörää, myivät piha-
alueella vappupalloja ja arpoja 
sekä mehua, simaa, makkaraa, 
metrilakua ja muita herkkuja. 
Nekalan koulun vanhempain-
yhdistys oli pystyttänyt koulun 
ala-aulaan kahvion. Kirjasto 
oli poikkeuksellisesti avoin-
na kello 20 asti. Tapahtuman 
järjestivät Tampereen yliopis-
ton normaalikoulu, Nekalan 
koulun vanhempainyhdistys, 
Tampereen Pyrintö sekä Tam-
pereen kaupungin kulttuuri- ja 
nuorisopalvelut.

Tampereen VPK:n Rauli Järvinen ja Timo Romppanen esitteli-
vät mielellään paloauton toimintaa lapsille.

Costello & Rock’n Roll Boys 
soitti Popedaa, Hurriganesia ja 
muita suomirock-klassikoita.

Jalkapallotreeneistä suoraan 
vapputapahtumaan saa-
puneet Ulla Tujula, Sampo 
Peltola, Janne Heikkinen, 
Damesa Tujula, Urho Hauk-
kala ja Tiitus Elo nauttivat 
Nekovan kahvion antimista.

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani
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kukkakauppa

a Lu E E N  pa LV E L E Vat  YR i t Yk s E t

kONditORia paNkkipaLVELuita

parturi-kampaamo saxet
Minna ja Janette, p. 03 21 22 498

Kuokkamaantie 2 C
Nekala

33800 Tampere

paRtuRi-kaMpaaMO

Vihiojantie 28, p. 010 327 1700
www.hakasenleipomo.fi

LEipOMO 

On arki tai pyhä
Hakaselta kakku hyvä!

ELÄiNFYsiOtERapia kauNEusstOppi kauppa

Nekalan Suurjako
Viinikankatu 40, 33800 Tampere

puh. 03 2539200

KULTTUURIRAVINTOLA RAILO
avoinna: su 11-23, MA-TO 9-24, pe-la 9-02  

UUSITTU karaoke pe-la klo 21-1.30

 3 500 
        BIISIÄ!!

totoa voi seurata suorana 
lähetyksenä ja pelata

Tervetuloa viihtymään!
Jokipohjantie 47, puh. 032147091

RaViNtOLa RakENNus- ja asENNuspaLVELu

Ahotie 34, 03-214 4446
tervetuloa!

RaViNtOLa

KAHVILA  
NEKALAN KATISKA

Ahotie 46, Tampere
• Bingoilua ke ja su

• Visailua to • Karaoke pe – la
A-oikeudet – Tervetuloa!

Talvirieha  
     veti 
   väkeä

n Kolkosta ilmasta huolimatta 
Viinikan-Nekalan Omakotiyh-
distyksen ja Tampereen Stei-
nerkoulun 6B-luokan järjestä-
mään talviriehaan 19.2.2017 
osallistui noin 200 kävijää. Vä-
hälumisen ajankohdan vuok-
si perinteinen hiihtokilpailu 
peruuntui, mutta pulkkamäki 
ja koiravaljakkoajelu vetivät 
väkeä ja rohkeimmat kävi-
vät luistelemassa hieman jo 
vettyneellä jäällä. Tampereen 
yliopiston normaalikoulun sir-
kusluokkalaiset esiintyivät ja 
pitivät halukkaille sirkuskou-
lua. Vilun ja nälän tunteeseen 
toivat helpotusta hernekeitto, 
grillimakkara, pannukakku, 
munkki, kahvi ja mehu.

Pulkkamäessä riitti laskijoita.

Äiti Maiju Tamminen 
ja tytär Lumi Tammi-
nen makkaraostok-
silla Raul Wisotzkyn 
grillillä. Taustalla 
Viinikan-Nekalan 
Omakotiyhdistyk-
sen puheenjohtaja 
Susanna Kuutilo.

Hannu Pajaman siperianhusky-valjakko 
ajelutti Olavi Murtoa ja Niilo Kangasta.

Herkkupöydän antimista vastasi Tampereen Stei-
nerkoulun 6B-luokka. Kuvassa Jani Mikkola, Heli 
Hieta, Leena Huura, Nina Miettinen, Olavi Hieta ja 
Aino Miettinen.

Tampereen 

yliopiston nor-

maalikoulun 

sirkusluokka 

7E hullaannutti 

yleisön.

kiRjapaiNO

Elina Kantola
koulutettu hieroja/sairaanhoitaja 

Koivistontie 10 C, Koivistonkylä 
ajanvaraus:  

www.elinakantola.fi/ajanvaraus  
tai puh: 044 2400443.

Tehokasta klassista hierontaa!                                                                                        

HiEROja

VinyyliTuoTTeiden 
esiTTely

lampitie 2 b 4, Tampere

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani
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Puutarha- ja pienkoneet Tampereella myy ja huoltaa
pirkanmaan pienkone center oy

   Myynti (03) 447 4660               Huolto  (03) 447 4661Kuoppamäentie 10  33800 TAMPERE
                 www.pienkone.fi                              myynti@pienkone.fi                             Avoinna 9-17, La 9-13

®

Suomen parasta 
pankkipalvelua- 

www.poppankki.fi/kurikka

Lähellä ihmistä
Hämeenkatu 31, Tampere / P. 020 1645 050

se on pOP!

Kirjaa myy  
Nekalan 
kirjasto!

15€hinta
vain
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PÄIVYSTYS
24 h

Puh. 213 3303
Korjauslasitukset, eristyslasit,  

ovi- ja ikkunalasit, näyteikkunat, 
laminoidut / karkaistut lasit,  

kuvio / lankalasit, palonsuojalasit, 
peilit, pöytälasit, muovit  

sekä muut lasialan palvelutpispalasi.fi

Laaja  
valikoima 
lasialan 
palveluita 
nopeasti  
saatavilla

Käyräkuja 30, 
Vuorentausta, Ylöjärvi

monipuolinen lasitusliike

PISPALASI OY

Tampere


