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prillipäivänä Nekalan kirjasto
täytti 63 vuotta. Vuoden 1977
lopulta saakka kirjastossa työskennellyt Marketta Könönen jäi samana päivänä eläkkeelle. Markella on ollut
lämmin suhde kirjaston asiakkaisiin ja
Viinikka-Nekalan asukkaisiin. Hänen aikanaan kirjastosta on tullut monelle kuin
toinen olohuone, jonne voi mennä ostamatta mitään ja kuitenkin saada paljon.
Omakotiyhdistys kiitti Markea kukilla ja
pienillä muistoesineillä.
Kuvat Veikko Kirkkola,
Raimo-Ala-Korpi
ja kirjaston arkisto.
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Viinikan-Nekalan omakotiyhdistys ry:n
puheenjohtaja Raimo Ala-Korpi

äätös tuli! 17.3. se sitten varmistui.
Nimittäin kaupunginvaltuusto
hyväksyi Iidesjärven osayleiskaavan. Osayleiskaavahan mahdollistaa
mm. kaatopaikka-alueen kunnostamisen,
perhepuiston rakentamisen ja luonnonsuojelualueen Iidesjärven alueelle. Kyseessä on
todella merkittävä alue kaupungin keskustan tuntumassa. Osayleiskaava-alue peittää Tampereesta 160ha, josta tosin merkittävä osuus, eli vajaa puolet on vesistöä.
Kuitenkin voidaan sanoa, että todellinen
luontokeidas keskellä maan johtavaa kaupunkia. Päätös ja sen valmisteleminen on
vaatinut aktiivista otetta alueen ihmisiltä,
yhdistyksiltä ja myös kaupungilta. Nöyrin
kiitos omakotiyhdistyksen puolesta, että
päätös on saatu aikaiseksi ja toimenpiteet
ja niiden jatkosuunnittelu alueella voivat
alkaa.
Yhdistyksen vuosi on käynnistynyt
hyvin ja saimme pitää talviriehaklassikkomme vaikka pakkasukko loisti poissaolollaan. Tulevien tapahtumien järjestelyt
alkavat taas kevätkokouksen jälkeen ja
toivomme mukaan järjestelytoimikuntiin
uusia jäseniä. Uusista “projekteista” mainittakoon alueemme lankarullakioskit ym-

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistyksen toimi- ja piirihenkilöt		
		

Toimihenkilöt 2014
Hallituksen yhteystiedot:
Puheenjohtaja
Raimo Ala-Korpi
Viinikankatu 13
33100 Tampere
050 561 4120
raimo.alakorpi@gmail.com

Hallituksen jäsenet:
varsinaiset jäsenet
Varapuheenjohtaja, vuokravälineet
Veikko Kirkkola
Ahlmanintie 49
33800 Tampere
044 374 7437
veikko.kirkkola@sci.fi

Raimo

Omakotiyhdistyksen sähköposti: viinikka.nekala@gmail.com
Piirihenkilöt 2014

Rahaston-/taloudenhoitaja
Tuomas Vepsäläinen
Kurjentaival 37 as 1
33100 Tampere
040 729 0544
tuomas.vepsalainen@kiilto.com

Varajäsenet:
Vera Salmela
Muonamiehentie 12
33800 Tampere
050 307 8028
vera.salmela@orivesi.fi

Wisotzky Raul
Viinikankatu 15

Josefsson Ari
Lampitie 41 A

Carita Sinkkonen
Kuismantie 8B

Alakorpi Raimo
Viinikankatu 13

Jalonen Martti
Viinikanpuisto 8

Anja Raudanpää
Karukantie 13

Sihteeri
Carita Sinkkonen
Kuismantie 8 B
33800 Tampere
040 586 5610
caritasinkkonen@gmail.com

Kaija Carlson
kaija.carlson@gmail.com

Alanko Sirkka
Viinikanpuisto 41

Maunu Anna-Maria
Viinikankatu 39

Pentti Rouvinen
Koskuentie 4

Riitta Nisso
Viinikanpuisto15
33100 Tampere
040 548 2154
riitta.nisso@tonisco.fi

Rantala Rauni
Lampitie 4

Malmlund Heikki
Ahlmanintie 43

Keski-Korhonen Jutta
Muonamiehentie 4

Vepsäläinen Tuomas
Kurjentaival 37 A1

Lehmuskenttä Jussi
Erätie 21

Kellomäki Reino
Vilppaantie 10

Alanko Sirkka
Viinikanpuisto 41

Saario Marja
Erätie 39

Kotisivujen päivitykset
Ulla Rohunen
ulla.rohunen@gmail.com
Anna-Mari Numminen
Ahlmanintie 46 as 2
33800 Tampere
annamari.numminen@gmail.com.
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päristöineen. Omakotiyhdistys päätti ottaa
ensiaskeleen lankarullakioskien kunnostamisen osalta hakemalla avustusta kioskien
ja niiden lähiympäristön siistimiseen. Näin
voitaisiin varmistaa kioskien säilyminen,
kunto sekä samalla myöskin vaikuttaa yhteisen ympäristömme viihtyisyyteen. Tiedä
minkälaiset maamerkit niistä saataisiin.
Odotamme parhaillaan kuumeisesti
kaupungin päätöstä, jotta voimme jatkaa
hankkeen eteenpäin vientiä. Tiedotamme
mahdollisista jatkotoimista ja/tai talkoista
asian varmistuttua.
Jos tämän talven energiakulutusta
on uskominen, on meilläkin tontilla energiapihi ”passiivitalo”. Ja usealla naapurustossa. Nautitaan nyt tovi tämän talven
matalasta energiankulutuksesta. Tämä
talvi kun oli poikkeuksellisen armollinen
omakotitaloasujalle. Ja investoidaan säästyneet rahat tulevina kuukausina talojen
huoltoon ja valmistaudutaan kunnolla
seuraavaan ”normaaliin” talveen.
Lopuksi vielä kerran kiitokset
kirjaston Markelle kaikesta työstä alueen,
yhteisön ja yhdistyksen hyväksi.

Jäsenkirjuri
Heikki Malmlund
Ahlmanintie 43
33800 Tampere
050 585 1089
malmlund@kolumbus.fi

www.mansetori.fi/kaupunginosat/viinikka-nekala/omakotiyhdistys

Viinikan–Nekalan omakotiyhdistys ry.
0782-1522
Veikko Kirkkola
viinikkalalehti@gmail.com
Veikko Kirkkola, 044 374 7437, veikko.kirkkola@sci.fi
Minnaliisa Tasanen, adpress@saunalahti.fi

Painopaikka:
Painosmäärä:
Jakelupäivä:
Jakelu:
Jakoalue:

I-Print Oy
6775 kpl
Lauantai
Tampereen Ykkösjakelut Oy
Nekala, Viinikka, Iidesranta, Muotiala, Koivistokylä,
Nirva, Veisu, Korkinmäki, Järvensivu

Vuonna 2014 lehti ilmestyy huhtikuussa, kesäkuussa, elo-syyskuussa ja marras-joulukuussa. Aineistot sähköpostitse osoitteeseen viinikkalalehti@gmail.com
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Vuoden 2014 alueen tapahtumia
Pihakirppis
sunnuntaina
10.8.2014

Koko perheen
puistojuhla

Lampipuistossa
lauantaina 13.9.2014

Lentopalloa

Mätäsperän puoleisella
kentällä keskiviikkoisin
klo18.00-20.00
Lisätietoja Kauko Kivelä 050 303
3072 / kakivel3@gmail.com

YLEISÖTILAISUUS
PUUTARHANHOIDOSTA

maanantaina 7.4.2014 klo 18-18.45
• Nekalan siirtolapuutarhan isäntä Taavi Seppälä
kertoo keväisestä puutarhanhoidosta.
• Paikka Nekalan koulun tila (kirjaston yläpuolella)
Lounaantie 2, 33800 Tampere.
• Kahvitarjoilu

KUTSU VIINIKAN-NEKALAN
OMAKOTIYHDISTYS RY:N
KEVÄTKOKOUKSEEN

Sorin Sirkuksen
joulushow

lippuja myydään jälleen
jäsenhintaan joulukuun
alun näytökseen.

Ennen kokouksen alkua on mahdollisuus tutustua yhdistyksen
tilinpäätöstietoihin ja toimintakertomukseen.
Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 7.4.2014 klo 19-20.30.
Paikka Nekalan koulun tila (kirjaston yläpuolella), Lounaantie 2,
33800 Tampere.

PÄÄTOIMITTAJAA
Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistyksen kustantama Viinikkala on
kiinnostava, neljästi vuodessa ilmestyvä  kaupunginosalehti. Jos
haluat tulla mukaan kertomaan, mitä alueella tapahtuu ja mikä on
tärkeää, niin ota yhteyttä viinikka.nekala@gmail.com

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Kokous on tarkoitettu Viinikan-Nekalan omakotiyhdistys ry:n
jäsenille.

TERVETULOA!

ALUEEN PALVELEVAT YRITYKSET
ELÄINFYSIOTERAPIA

KONDITORIA

ROSEN-TERAPIA

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!
KIRPPUTORI

PITOPALVELU

VERHOILUA
VERHOOMO
MÖÖPELIVAATTURI
Jenni Verho

050 326 2274
Monipuolinen kangasvalikoima. Ota yhteyttä!
Verhoilijamestari Jenni Verho, Viljapellontie 11, 33820 Tampere
www.moopelivaatturi.webs.com

KUKKAKAUPPA

POLTTOPUITA

VIHERTYÖT
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Talvirieha

O

makotiyhdistyksen jo perinteiseksi muodostunut Talvirieha järjestettiin
tänä vuonna helmikuisena sunnuntaina Vihiojan
puistossa.
Ilmassa leijui hernerokan, lettujen, kuuman
mehun, pannukahvin ja
nuotion tuoksu. Vaikka
tuuli tuiversi ja jääkenttä
alkoi muistuttaa uimaallasta, saatiin tapahtuma kuitenkin kunnialla
vedettyä läpi.
Ihanaiset ja kiltit ponit maistelivat mielellään
maan alta pilkistävää, vihreää ruohoa ja lämpimäs-

tä säästä väsyneet koirat
jaksoivat kun jaksoivatkin
ilahduttaa pientä väkeä
menemällä hurjaa kyytiä
luistinradan reunuksilla.
Lapsille iloa tuotti RiesaPellen huikeat temput ja
hauskat jutut.
Vaikka Talvirieha
kutistui tänä vuonna vain
riehaksi, jäi siitä silti hyvä
mieli. Tutut tapasivat,
kuulumisia vaihdettiin ja
ainakin meidän perheessä kotiin lähdettiin posket
punaisina, hymy huulilla
ja mielessä yksi ajatus: ”
Ensi vuonna uudestaan!”
Anna-Mari Numminen
Kuvat: Veikko Kirkkola

Nekalan
kirjastossa
tapahtuu
Lounaantie 2, 33800 Tampere
puh. 040 800 7811
Avoinna
ma, ti, to klo 13-19, ke 9-15, pe 11-15

SATUTUNNIT

tiistaiaamuisin klo 10 – 11 vielä
huhtikuun ajan. Satutäti Pia Kurri
toivottaa kaikki tervetulleeksi
satujen matkaan!
Esillä kirjaston historiasta kertova
näyttely
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Nekalan eskareiden ajatuksia kirjastosta ja Markesta

K

irjasto on eskarilaisten mielestä
kiva paikka. Se
on lähellä ja sieltä löytyy
aina jotain kivaa lainattavaa. Lisäksi kirjastossa on
Marke, joka aina auttaa, oli
hätä mikä tahansa.” Kerran kun en löytänyt äitiä,
Marke auttoi.” ”Marke auttaa, kun yritän etsiä jotain
hauskaa dvd:tä.” ”Marken

avulla löysin kalakirjoja.” kirjakauppa, sillä kaupasEskarilaiset ovat
Poni ja Paavo – elokuva – se oli hauska
Marke antoi kerran jopa sa kirjat maksavat paljon,
kovia lukemaan ja
Risto Räppääjät – ne ovat hauskoja
lainata kirjoja, vaikka äiti mutta kirjastosta niitä saa
asioivat kirjastossa
Karvakirja – siinä esitellään ihmisten karvoja
oli unohtanut kirjastokor- ilmaiseksi. Lisäksi kaupoisusein. Nekalan eska- Tatu ja Patu Suomi – siinä saa etsiä kuvista asioita
tin autoon.
sa on vähemmän kirjoja,
rit vinkkaavat muuHirviökäsikirja – siinä on erilaisia kivoja hirviöitä
Kirjastossa on pal- kirjastosta niitä saa lainattamia mielestään
Tarina- ja tehtäväkirja
jon kivoja kirjoja, ja sieltä tua enemmän. Kirjastosta
hyviä ja lainaamisen Harry Potter
löytää heti uusia kirjoja, löytyy sopivia kirjoja kaiarvoisia kirjoja ja
Sormusten herra
kun on lukenut vanhat. kille, ei vain lapsille.
elokuvia:
Star Wars
Jos ei löydä mitään kivaa,
Markelta voi kysyä apua.
Kirjasto on parempi kuin Kuvat: Annukka Saramäki, Veikko Kirkkola • Juttu: Anna-Mari Numminen • Kollaasi: Minnaliisa Tasanen

Omakotiyhdistyksen vuokravälineet
Viinikan-Nekalan omakotiyhdistys vuokraa jäsenilleen lähinnä puutarhanhoitoon sopivia työvälineitä. Vuokravälineitä voit kysellä ja varata kalustonhoitaajalta, joka on Veikko Kirkkola, puhelin 044
3747 437, osoite Ahlmanintie 49. Välineiden nouto
ja palautus tapahtuu sovittuna aikana kalustonhoitajan kautta. Mahdolliset vauriot tulee ilmoittaa
heti kalustonhoitajalle.

VUOKRAHINNAT
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
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mään maahan. Odotelkaa
mielellään vielä hetki ja
hankkikaa ”oikeita” taimia
puutarhaanne.
Nyt kun kevät on
päässyt hyvin alkuun ja
kotipuutarhureille pihatyökaluista on tullut lempilelut, voisimme miettiä
pihan tarkoituksenmukaisempaa käyttöä. Kukkapenkki on tietysti kaunis
katsella, mutta yrttipenkki
on kauniimpi, tuoksuvampi ja syötävämpi.
Tai täysin toisenlaista;
naapuri aikoo perustaa salaisen puutarhan, nurmikko pois, pensaita ja puita

Puutarhurin palsta

Kevät 2014

V

iime vuonna meidän piti ”kahlata”
lähes puolen metrin kinosten läpi päästäksemme leikkaamaan puita
ja pensaita. Tämä vuosi on
jo melkein kaksi kuukautta
ollut lumesta vapaa. Hiihdon ystäviä tämä ei ehkä
ole juurikaan ilahduttanut,
mutta meidän kotioravalle, varpusille, talitinteille ja
minulle se on ollut mahtava kevät. Lumikellot ovat
kukkineet jo pari viikkoa,
naapurin lumikellomatto
on aivan erityisen upea.
Aurinko lämmittää päivisin jo niin paljon, että
joka puolella puutarhaa,
mullasta nousee sipulikasvien vihreitä varsia. Jospa
ei olisikaan syksyllä sullonut lehtiä jätesäkkeihin
kaatopaikalle tai täyttänyt
roska-astiaa tuhkalla, olisi nyt puutarhalle tarjota
aivan erityinen makupala.

Kotipuutarhurille on
alkamassa se oikea vuodenaika; puutarha-aika.
Puiden ja pensaiden leikkaus, pihan haravoiminen,
lopultakin saa puuhastella
ulkona - hienoa eikö totta?
Kun katselen kotipuutarhoja, ajattelen että monelle
pihan omistajalle puiden
ja pensaiden leikkaus on
aivan yhtä suuri mielihyvä kuin muurahaisille jalkapallon peluu. Tai ehkä
tuntuu siltä ettei hallitse
tarvittavaa taitoa? Puiden
leikkaus on kuin jääkiekon
pelaaminen, jokainenhan
sen osaa!?! Metsissä puut
saavat kasvaa aivan miten
haluavat, puistoissa melkein
mielensä mukaan, mutta
kotipihoilla on vähän tilaa
esim. omenapuiden rehoittaa valtoimenaan. Sitä paitsi
hedelmäpuiden säännöllinen leikkaus takaa runsaan
sadon ja terveen puun.

Kummallinen talvi
oli varmasti kasveille rasitus; joulukuussa lämmintä
ja kosteaa, tammikuussa
kylmää ja helmikuussa
lämmintä ja kosteaa. Ihmisille säiden vaihtelu oli
pikku juttu, kulaus taskulämmintä kossua ja päivä
oli pelastettu, mutta juopuneet puut ja pensaat; sehän
ei käy päinsä!
Tampereen puutarhamessut ovat Pirkkahallissa
11.-13. 4. Paikka on var-

maan tupaten täynnä ihmisiä ja monella näytteilleasettajalla tuotteet ovat
tuttuja, siltikin aina löytyy
uusia ideoita ja kasveja
kotipuutarhaan ja pelkkä
kukkien väriloisto on näkemisen arvoinen.
Odotan mielenkiinnolla milloin tänä keväänä
puutarhamyymälät avaavat
ovensa ja kotipuutarhurit
pääsevät ostamaan halpoja
Tuijia ja muita tuontikasveja istuttaakseen ne kyl-

tilalle ja kaikki saa rehottaa
rauhassa. Tuo vie tietenkin
hieman aikaa, mutta idea
on hyvä!
Kevät on ihanaa aikaa;
aurinko paistaa, jokapuolella vihertää eikä tarvita
talvitakkeja ulkoillessa.
Toivon kotipuutarhureille ja koko ihmiskunnalle kaunista kevättä 2014 ja
muistakaa muurahaisetkin
pelaisivat mieluusti jalkapalloa jos vai löytäisivät
tarpeeksi pienen pallon!
Franz G. Schmitz
Puutarhuri

Kuvat Riitta Järvenpää-Kirkkola

Kevät tuli, lumi suli

- Katosta se sisään tuli?
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Nyt katseet katolle ja vilkaisu
vintille. Pistetään katto
kuntoon ajoissa, ennen kuin
syntyy vahinkoa. Ota yhteyttä
ja varaa ilmainen arvio.

VOIT SAADA UUDEN
KATON JOPA 2 PÄIVÄSSÄ!
KS. LAATUREMONTTI.FI
UNTO
ATTOSI K
TESTAA KIVUILLAMME!
NETTIS

sekä Nekalan kierrätyskeskuksessa.

Kattoluuri: 03 3398 6722
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Pääsiäisenä
Jumala
toimii ennen
ihmistä

P

Kuva Ulla Rohunen

ääsiäiskertomuksissa korostuu ensimmäisten silminnäkijöiden epätietoisuus
siitä mitä Jeesukselle oli
tapahtunut. ”Ovat vieneet
Herran pois haudasta,
emmekä me tiedä, minne
hänet on pantu.”
Kukaan ei odottanut
mitään tällaista. Jeesus oli
saateltu haudan lepoon.
Haikea menetys väreili
oppilaiden katseissa. Pietari ja Johannes riensivät
katsomaan hautaa, kun
naiset olivat hämmentyneinä kertoneen Jeesuksen tyhjästä haudasta.
Tyhjä hauta mykisti myös
miehet niin täydellisesti,
että he päättivät lähteä
vähin äänin takaisin majapaikkaansa.
Kaksi opetuslasta,
jotka kulkivat Emmauksen tiellä, eivät osanneet
odottaa mitään. Ylösnous-

sut Jeesus ilmestyi heidän
seuraansa, vaikka kukaan
ei häntä odottanut tai ymmärtänyt edes toivoa.
Pääsiäiskertomukset
lepäävät kahden peruspilarin varassa. Hauta on
tyhjä. Tämä on väkevä
tosiasia, jota evankelistat eivät mitenkään selitä
tai todistele. Tyhjä hauta
on Jumalan teko, jonka
äärellä kaikki vaikenevat
ja hämmästyvät. Toiseksi Ylösnoussut ilmestyi
omilleen aivan yllättäen.
Aluksi kukaan ei uskonut
tai tunnistanut Ylösnoussutta Herraansa.
Pääsiäisen ilosanoma ilmaistiin alun alkaen
vähin sanoin. Ei tarvita
monia sanoja. Ei ylösnousemususko selittelemällä avaudu. Sana avautuu
kuulemalla ja uskossa
omistamalla!
Meillä ihmisillä on

taipumus lähestyä Jumalaa usko edellä. Tai olemme hätääntyneitä sen horjuessa. Pääsiäiskertomukset antavat toisenlaisen
kuvan Jumalan ja ihmisen
suhteesta: Jumala toimii
ennen ihmistä. Armo on
ennen uskoa.
Jumalan armo, joka
herättää uskon luottamuksen elää näissä lupauksen
sanoissa: rauha teille!
Kuolemasta elämään kulkeneen Herramme sana
kantaa meitä tässä elämässä ja kuolemankin yli. Jeesuksen sanat ovat täynnä
hyvyyttä ja toivoa. Niissä
huokuu myös tietoisuus
meidän rauhattomuudestamme. Herra, sinä tiedät
kaiken!
Tampereen Eteläisen
seurakunnan kirkkoherra
Jussi Mäkinen

TULE TUTUSTUMAAN
JA TEKEMÄÄN EDULLISIA LÖYTÖJÄ

Viinikankatu 36, puh. 03 222 9696

www.viinikanapteekki.fi
Jonottamatta
sekä itsehoitoettä reseptiasioissa

NEKALAN
KIERRÄTYSKESKUS
MA-PE 10-18, LA 10-16
VIHIOJANTIE 26, P. 045 885 6634
KODIN KÄYTTÖTAVAROITA, HUONEKALUJA,
ASTIOITA JA LASTENTARVIKKEITA
ILMAINEN NOUTOPALVELU KÄYTTÖKUNTOISILLE TAVAROILLE SEKÄ EDULLINEN
KAATOPAIKKAPALVELU
TILAA NOUTO 045 882 4066 TAI
WWW.PIRKANMAANKIERRATYS.FI
SUUREN MÄÄRÄN KODIN HUONEKALUJA
LÖYDÄT LIELAHDEN MYYMÄLÄSTÄ
OSOITTEESSA TANINKATU 7
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Tampereen Eteläinen seurakunta / Viinikka

Messu sunnuntaisin
Viinikan kirkossa klo 10
Sukupolvien messu
27.4. klo 10 Viinikan kirkossa
Maarit Kuusisto ja varhaiskasvatuksen väki, Helga Anttikoski
Tervetuloa vauvasta vaariin ja mukulasta mummuun!

Häämusiikki-ilta

www.tampereenseurakunnat.fi/viinikka

Hiljainen viikko ja pääsiäinen Viinikan kirkossa
13.4. Palmusunnuntai, diakonian kirkkopyhä, diakoni Päivi
Vuorisen virkaan siunaaminen klo 10
Daniel Hukari, Maarit Kuusisto, Veikko Myllyluoma
15.4. Hiljaisen viikon iltakirkko klo 19
Jussi Mäkinen
17.4. Kiirastorstai klo 19
Maarit Kuusisto, Ismo Kunnas, Veikko Myllyluoma
18.4. Pitkäperjantai klo 10
Ismo Kunnas, Daniel Hukari, Veikko Myllyluoma, Kirkkokuoro
18.4. Kristuksen kuolinhetken muistaminen klo 15
Jussi Mäkinen, Veikko Myllyluoma
19.4. Yömessu klo 23
Daniel Hukari

14.5. klo 18 Viinikan kirkossa
Maiju Häyrynen, Paula Siren

20.4. Pääsiäispäivä klo 10
Jussi Mäkinen, Maarit Kuusisto,
Veikko Myllyluoma,
Kirkkokuoro

Konsertteja

21.4. 2. pääsiäispäivä klo 10
Maarit Kuusisto, Jussi Mäkinen,
Markku Haavisto

10.5. klo 13 Kitaraoppilaiden kevätkonsertti
Viron ystävyysseurakuntatyön hyväksi, Koivistonkylän
seurakuntakoti, vapaa pääsy
12.5. klo 19 Picantus-kuoron kevätkonsertti
Viinikan kirkossa, vapaa pääsy, johtajana Emmi Kleemola

Vauvakirkko
10.4. klo 18 Viinikan kirkossa
Daniel Hukari, Markku Huikkola, Eveliina Ruokola

Tyhjän sylin messu
8.5. klo 18 Viinikan kirkossa
Maarit Kuusisto, Taru Varpenius, Eveliina Ruokola

Kevätmyyjäiset
26.4. klo 13-15, Veisun pajoilla, Penttilänkatu 9.

Kesäkerho
Yli 7- vuotiaille tytöille ja pojille 3.-27.6.2014
arkisin klo 10-13 Hallilan seurakuntakoti, Männikönkatu 2.
Kerho alkaa tiistaina 3.6. ja jatkuu perjantaihin 27.6. asti. Juhannusaattona ei ole kerhoa. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita ja kerho
on maksuton. Omat eväät mukaan.
Tarkemmat tiedustelut nuorisotoimistosta p. 03 219 0377.

www.facebook.com/viinikankirkko

21.4. Ehtoollishetki klo 16
Jussi Mäkinen

Tervetuloa, diakoni Päivi Vuorinen!
Päivi Vuorinen valittiin Tampeeen Eteläisen seurakunnan diakonian virkaan maaliskuun alusta. Päivi on jo pitkään ollut tuttu henkilö Viinikan seurakunnalle ja ollut monesti mukana seurakunnan
elämässä, ei vähiten Viinikan omana lähetystyöntekijänä Mongoliassa. Kysyimme Päiviltä tuntemuksia valinnasta sekä pientä esittäytymistä. Antaa Päivin itse kertoa enemmän.
-Olen työskennellyt aiemmin mm. kirjasto- ja koulutussihteerinä. Sain myös
olla Mongoliassa kehitysyhteistyötehtävissä ja seurakuntatyössä 8 vuotta.
Adoptoin sieltä Anu-tytön. Harrastan vesijumppaa ja avantouintia. Ystävien
ja sukulaisten tapaaminen on minulle tärkeää. Sukujuureni ovat Hämeenkyrössä.
- Viinikan työyhteisöön ja diakoniatiimiin on ollut hyvä tulla. Mielestäni
Viinikka on kotoisa ja viihtyisä alue, jossa asuu luonnikkaita ja mukavia
ihmisiä. Täällä ei tarvitse ”pönöttää” tai yrittää olla kovin virallinen.
- Tehtävämme diakoniatiimissä ovat moninaiset. Meillä on avoin vastaanotto
neljä kertaa viikossa Viinikan kirkolla. Keskustelemme apua tai tukea tarvitsevien ihmisten kanssa, ja mietimme ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin, kuten
päihdeongelmiin, taloudellisiin vaikeuksiin tai ihmissuhdekysymyksiin.
- Työpäiviin sisältyy ihmisten kahdenkeskistä tapaamista, puheluita,
taloudellisen avun antamista, yhteydenottoja muihin apua tai tukea
tarjoaviin tahoihin, hartauksia jne. Järjestämme myös tapahtumia ja toimintaa erilaisille ryhmille. Minun vastuualueeni on pikkuhiljaa muotoutumassa. Omalla sydämelläni ovat erityisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujat.
Mitä haluaisit sanoa seurakuntalaisillesi ja Viinikkala-lehden
lukijoille?
”Kantakaa toistenne taakkoja, niin te
toteutatte Kristuksen lain”.
- Jumala tahtoo meidän ottavan
vakavasti lähimmäisemme hädän ja
elämäntilanteen. Jo se, että pysähdymme ja kohtaamme toisen ihmisen,
voi olla merkittävää.
- Tervetuloa juttusille! Olemme iloisia
myös uusista vapaaehtoisista!
Kirkkoherra Jussi Mäkinen asettaa
Päivi Vuorisen diakonian virkaan
palmusunnuntaina 13.4. messun
yhteydessä.
Toivotamme siunausta Päiville
hänen uudessa tehtävässään!

