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Kiitoksia, kuulumisia 
ja muisteloita 
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Muutaman vuo-
den tauon jäl-
keen Viinikan-

Nekalan Omakotiyhdistys 
järjestää monipuolisen 
koko perheen tapahtuman 
Lampipuistossa. Ohjel-
man painopiste on musii-
kissa, mutta kaikenlaista 

Lampipuiston  
puistojuhLassa 
ohjelmaa moneen makuun

muutakin on tarjolla: voit 
korjauttaa pyöräsi pyö-
räsuutarilla, lyödä omaa 
rahaa, vaihtaa lasten- ja 
muitakin kirjoja, ihailla 
sirkustemppuja, nauttia 
buffettien antimista tai 
vaikkapa vain seurustella 
tuttavien ja vieraidenkin 

kanssa upeassa Lampi-
puistossa.

puistojuhla alkaa lau-
antaina 6.9. klo 15 eli heti 
Viinikanpuistossa pidet-
tävien syysmarkkinoi-
den jälkeen. tervetuloa!

Teksti: Veikko Kirkkola 

Puistojuhla  
la 6.9.14 klo15.00-20.00
Ohjelma:
u Kirjanvaihtopiste erityisesti lapsille
	 -	tuo	kirjoja	tullessasi	ota	mukaan	mennessäsi

u Pyöräsuutari Ilkka Kyttälä - polkupyörien 
korjausta vain osien hinnalla

	 -	Pyöräverstas	Viinikanpuistossa	klo	10-11	ja		
Lampipuistossa	klo	15	alkaen	

u Taikuri Marko temppuilee
 
u Nekalan koulun tyttöbändi Sanna Hollströmin johdolla

u Grateful Däd eli Sami Karttunen tekee  elektronista 
 musiikkia lasten leluilla
	 ”Grateful	Däd	on	tamperelaisen	Sami	Karttusen	projekti	

missä	kaikki	musiikki	ja	äänet	toteutetaan	lasten	leluilla.		
Leluambienttia		ja	diibadaabadubbia.	Aikuisten	kuin	lasten-
kin	mielenkiintoinen	meluretki.”

u SENITAlS 
	 -	tamperelainen	covereita	soittava	rock-yhtye,	perustettiin		

v.	1976,	mutta	piti	välissä	hieman		taukoa	(1978-2011).	
Palasi	takaisin	entistä	tukevammalla	ohjelmistolla	kuitenkin	
vanhoja	perinteitä	kunnioittaen.

u lauluyhtye Pinkit Hinkit 
	 -	a	cappella	-lauluyhtye,	eli	suomeksi:	akat	ovat		kaapanneet	

täyden	äänivallan	ilman	häiritseviä		taustatekijöitä,	kuten	
soittimia	- ”Olemme iloinen, energinen, hullunkurisen luova 
naislauluyhtye. Esitämme enimmäkseen tunnettuja pop- ja 
iskelmäkappaleita höystettynä omilla  sovituksilla ja omape-
räisellä otteella. Omia sävellyksiäkin tietenkin on - ainakin kak-
si. Itseämme emme aina ota kovin vakavasti, mutta musiikin 
tekemiseen  suhtaudumme kunnioituksella ja intohimoisesti.” 

u Kadun Kaswatti
	 ”20	v	soitettu	pelkkää	Irwin	Goodmanin	tuotantoa!”	
	 Basso	Kimmo	Naukkarinen,	soolokitara	Harri	”Hate”	Leh-

tinen,	kitara	ja	laulu	Risto	”Rina”	Konttinen,	laulu	Markus	
”Mane”	Lindström,	rummut	Rauno”Rankku”	Järvi

u Etelä-Alvarin arpajaiset

u Kolikonlyöntiä 
	 -	Lyö	itsellesi	Viinikan	ja	Nekalan	oma	lantti!

u Nekova:  lettuja, makkaraa, kahvia, teetä....
Kuvat: Maikki Kyttälä , Lassi Jalonen, Kari Ekala, Senitals, 

Pinkit Hinkit, Kadun Kaswatti ja Kristian Wanvik
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Sadonkorjuun aikaan liittyy perinteisesti 
juhliminen. Tänä vuonna Viinikan-Nekalan 
Omakotiyhdistys ry ja Nekalan Pallo ry yh-

distivät voimansa koko päivän kestävän tapahtu-
man aikaansaamiseksi. Syyskuun ensimmäisenä 
lauantaina Viinikanpuistossa järjestetään ensin 
perinteiset Syysmarkkinat ja heti niiden jälkeen 
vietetään Lampipuistossa puistojuhlaa.Tavoitteena 
on tarjota kaikille alueemme asukkaille ja miksei 
muillekin monipuolinen tapahtuma kauniissa puis-
toissamme.

”Elämme vaikeita aikoja ystävä hyvä” sanoi 
aikoinaan Aku Ankan puhuva koira. Toistaiseksi 
olemme kuitenkin saaneet olla täällä asumalähi-
össämme melko rauhassa maailman myrskyiltä. 
Kuntien valtionosuuksien vähentäminen ja muut 
kiristystoimet vaikuttavat ikävä kyllä jossain mää-
rin meidänkin elämäämme. Paitsi verojen ja tontin-
vuokrien nousuna, kireä talous voi näkyä palvelui-
den heikentymisenä. 

Yksi vaaravyöhykkeellä oleva palvelulaitos 
on lähikirjasto. Esimerkiksi Nekalan kirjastoon ei 
palkattu uutta kirjastonhoitajaa eläkkeelle jääneen 
Marken sijaan, vaan homma hoidetaan osapäiväi-
senä. Tämä heijastuu aukioloaikojen supistumisena. 
Vaarana on myös, että Normaalikoulun mullistukset 
vaikuttavat alakoulun tiloissa olevaan kirjastoon 
kielteisesti. Tehkäämme siis kaupungin päättäjille 
selväksi, kuinka tärkeää meille on kirjaston säily-
minen omalla asuinalueellamme!

Normaalikoulun rakennussuunnitelmat voi-
vat uhata Mustaametsää. Vaikka metsää on joskus 
käytetty lähes kaatopaikkana, niin nyt se on varsin 
siistissä kunnossa. Isot männyt toimivat keuhkoina, 
jotka puhdistavat lähiseudun ilmaa. Lisäksi metsä 
muodostaa edelleen sirpaleen alueemme alkuperäis-
tä luontoa, jonka toivoisin säästyvän rakentamiselta. 
Olkaamme siis valppaina, kun suunnitelmia alueen 
tulevaisuudesta esitellään.

Monelle omakotiasujalle oma puutarha on 
näin omena-aikaan liiankin satoisa. Suuri määrä 
mainioita omenia uhkaa joutua kompostiin ellei pe-
räti kaatopaikalle. Toisaalta kaupungissamme on 
paljonkin sellaisia, jotka mielellään söisivät kotimai-
sia omenia, mutta heillä ei ole niihin varaa. Joku 
tulee varmaan mielellään poimimaan ylimääräiset 
omenat, kunhan saa asiasta tiedon. Talviomenat 
säilyvät viileässä paikassa hyvinä kuukausia, joten 
niitä ei tarvitse hyödyntää heti. Omenista saa myös 
erinomaista tuoremehua mm. Pirkanmaan Martto-
jen mehuasemalla. Suosittelen!

Puheenjohtajamme muutettua Lontooseen 
Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys kaipaa kovasti 
uusia aktiivisia toimijoita. Mitä enemmän meillä on 
aktiiveja, sitä paremmin pystymme ajamaan oma-
kotiväen ja muidenkin alueen asukkaiden etuja. 
Tule siis rohkeasti mukaan toimintaan!

Veikko Kirkkola
Viinikan Nekalan Omakotiyhdistys
varapuheenjohtaja

P ä ä K i R J o i T U S

Veikko Kirkkola
Viinikan Nekalan Omakotiyhdistys

Kuva Riitta Järvenpää-Kirkkola
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AlUEEN PAlVElEVAT YRITYKSET

Vuoden 2014 alueen tapahtumia

 
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 

SOrIn  
SIrkukSen 

joulushow 
Poksi

lippuja OKY:n  
jäsenhintaan varattu 
su 7.12. näytökseen.

ELÄINFYSIOTERAPIA

KIRPPUTORI

KUKKAKAUPPA

KONDITORIA

PITOPALVELU

POLTTOPUITA

ROSEN-TERAPIA

KAUNEUSHOITOLOITA

VIHERTYÖT

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!

Pöytä 24€/6pv, rekin kanssa 29€

PAHALAmmIN	 rannalla	pe-
lattiin	koko	kesän	ajan	keski-
viikkoisin	 lentopalloa.	Oma-
kotiyhdistys	piti	verkon	viri-
tettynä	 ja	 kentän	 kunnossa	
muidenkin	pelata. 
Tästä suuri kiitos jälleen 
kerran Kauko Kivelälle!

Piittaamaton pysäköinti riesana nekalan koululla
Uusi	lukuvuosi	on	alkanut,	mutta	muutamien	Nekalan	alakoululla	ja	kir-
jastossa	asioivien	autoilijoiden	vanhat	tavat	tuntuvan	jatkuvan.	Vaikka	
muutaman	metrin	päässä	olisi	vapaita	pysäköintipaikkoja,	niin	auto	pitää	
tuoda	aivan	koulun	portin	eteen	ja	invapaikalle.	Eikös	se	olisi	ihan	hyvä	
terveydenkin	kannalta,	että	autoilija	ja	mahdolliset	kyydittävät	kävelisi-
vät	muutaman	metrin	autolta	ovelle?	Mitä	jos	jätetään	invapaikka	niille,	
jotka	sitä	liikuntarajoitteen	takia	tarvitsevat	ja	harrastetaan	me	muut	
pientä	liikuntaa	istumisen	välissä.

Teksti ja kuva: Veikko Kirkkola
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nekalan kirjastossa 
tapahtuu

Lounaantie	2,	33800	Tampere
puh.	040	800	7811

Avoinna	
ma-ti	klo	13-19,	ke-pe	10-15

SATuTunnIT	
torstaisin	klo	10	joulukuun	18.	päi-

vään	saakka.	Sadunkertojana	Pia	Kurri

Kirjastossa	on	digitointilaite,	jolla	saat	
tallennettua	vanhat	VHS-videosi	DVD-
levyille.	Laitteen	käyttö	on	ilmaista,	ja	

DVD-levyjä	voit	ostaa	2	euroa/kpl.

Näyttely	syyskuun	loppuun	saakka:	
Kaksi	jänistä	-	Juhani	Vuorisen		

akryylimaalauksia

Ystäväni mark-
kinoi eläkkeellä 
olemista lauseel-

la: Kun olet eläkkeellä, 
niin jokainen päivä on 
kuin lauantai. Takana-
ni on nyt melkoinen rivi 
lauantaita,
mutta myös sunnuntaita 
ja arkipäiviä. Toipuminen 
eläkeläisjuhlista vei ja vie 
pitkään. Nekalan koulun 
oppilaiden, alueen asuk-
kaiden, eri yhteisöjen, 
työtoverien ja ystävien 
ylenpalttiset huomion-
osoitukset, puheet, kii-
tokset ja ihanat ohjelma-
numerot lämmittävät läpi 
elämän. Eli huhhuh, olipas
varsinaiset juhlat!

En tiedä, mitä olen 
tehnyt ansaitakseni kaiken 
sen ihanuuden. Olen kui-
tenkin onnellinen, iloinen 
ja kiitollinen kaikille yllä-
tyksellisestä, mykistävän 
ihanasta pihajuhlasta ja 
aprillipäivän karkelois-
ta. Kiitoksiin sisältyy liki 

37 vuoden työrupeama 
Nekalan kirjastossa. Kun 
Nekalan koulu oli remon-
tissa ja kirjasto suljettuna 
seitsemän vuotta sitten, 
työskentelin evakkovuo-
den aikana seitsemässä 
eri kirjastossa. Ja kaipasin 
Nekalaan. Ajattelin, että 
työskentelisin vaikka au-
totallissa, kunhan saisin 
olla Nekalassa tai Viini-
kassa.

Alue on aina tuntu-
nut omalta ja rakkaalta 
samoin alueen asukkaat, 
ensimmäisessä, toisessa, 
kolmannessa ja neljän-
nessä polvessa. Kun syys-
talvella 1977 aloitin työt 
koulun Lounaantien puo-
leisessa kivijalassa, niin 
kirjastotilaa oli vähän, yksi 
suorakaiteen muotoinen 
huone ja wc käytävällä. 
Kuitenkin siinä tilassa 
järjestimme satutunteja, 
nukketeatteriesityksiä ja 
kirjailijavierailuja. 

Kellarissa myös käy-

tiin hyviä kirjallisuuskes-
kusteluja.  Keskustelijoina 
olivat yläasteikäiset pojat. 
Poikaviisikolla oli tuorei-
ta ja teräviä mielipiteitä 
hyvistä nuortenkirjoista. 
Mieleeni on jäänyt eri-
tyisesti pitkä ja polveile-
va keskustelumme Jorma 
Kurvisen kirjasta Pako. 
Työni alkutaipaleella Ne-
kalan kirjasto oli varsi-
naisesti lastenkirjasto ja 
avoinna neljänä päivänä 
(ma, ti, to, pe) klo 12 -18 ja 
kahtena (ke, la) klo 11-15. 
Kirjaston pyörittämisestä 
vastasi kirjastonhoitaja ja 
tuntityöläinen.

Tuntityöläisinä oli 
nuoria kirjastotieteen 
opiskelijoita ja he olivat 
töissä yleensä perjantai-il-
lat ja lauantait ja rohkeim-
mat pitivät keskiviikkoisin 
satutunteja. Palattuani toi-
sen lapsen syntymän jäl-
keen töihin kevättalvella 
1981, kirjasto oli edelleen 
koulun kivijalassa sijaitse-

va lastenkirjasto. Kirjas-
totilat, jotka olivat 1951 
olleet modernit, avarat 
ja valoisat, olivat käyneet 
pieniksi ja vanhanaikai-
siksi. Lähiöihin oli raken-
nettu uusia, isoja ja hie-
noja kirjastotiloja, joiden 
rinnalla olimme lilliputti. 
Paremmat ajat kuitenkin 
koittivat, kun koulu lupasi 
kirjastolle kolme luokka-
huonetta ja pätkän käytä-
vää uudeksi kirjastotilak-
si. Tilat sijaitsivat koulun 
Ahlmanintien puoleisessa 
päädyssä, toisessa kerrok-
sessa.

Remontin jälkeen 
pääsimme keväällä 1985 
uusiin hienoihin tiloihin. 
Aikuisille tuli oma iso 
tila ja paljon uutta luet-
tavaa, lehdenlukijat sai-
vat rauhalliset lukupaikat 
ja lapset oman osaston. 
Kirjastotilat olivat liki 
kolminkertaiset entisiin 
verrattuna. Erinomainen 
asia oli uudet näyttelyti-
lat. Uusien tilojen myötä 
yhteistyö omakotiyhdis-
tyksen, Tampere-Seuran 
ja koulun kanssa vilkastui 
ja monipuolistui huomat-
tavasti. Kirjastossa järjes-
tettiin naamiaiset, kon-
sertteja, nukketeatteriesi-
tyksiä, kirjailijavierailuja, 
eri ammattien esittelyjä, 
näyttelyjä, jamit ja eri-
laisia juhlia. Musisoiva 
Nekala-Viinikka, Urhei-
leva Nekala-Viinikka ja 
Iki-ihana Iides, sävellys ja 

sanoituskilpailu ovat jää-
neet monen mieleen.

Kirjaston henkilö-
kuntamäärä pysyi ennal-
laan, kirjastonhoitaja ja 
osa-aikainen kirjastovir-
kailija pyörittivät kirjas-
toa työllistettyjen kanssa. 
Aukiolot olivat neljänä 
päivänä viikossa (ma, ti, to, 
pe) klo 13-19 ja kahtena 
(ke, la) klo 11-15. Uuden 
kirjaston suurin ongel-
ma olivat portaat. Hissin 
rakentaminen olisi tullut 
kalliimmaksi kuin koko 
muu remontti. Toive ka-
tutasoon pääsemisestä jäi 
kuitenkin kytemään.

Nekalan koulu meni 
vuosikymmenten jahkai-
lun jälkeen täydelliseen 
remonttiin 2006 alkaen. 
Remontissa kirjasto sai 
uudet tilat koulun Ahl-
manintien puoleisesta 
päädystä katutasosta. Tila 
on suurin piirtein entisen 
kirjaston alla ja pinta-
alaltaan samankokoinen. 
Kirjasto avattiin 15.4.2008 
nykyisessä tilassa.

Kaupungin organi-
saatiomuutosten myötä 
kirjastot jaettiin alueisiin. 
Eteläisen alueen kirjas-
toihin kuuluvat Härmälä, 
Koivistonkylä, Nekala, 
Peltolammi ja Sampola, 
joka on aluekirjasto. Ne-
kalan uudistetussa kirjas-
tossa aukiolot muuttuivat. 
Aiemmin perjantain au-
kiolo oli muuttunut päi-
väajaksi, mutta remontin 

jälkeen lauantai aukiolo 
loppui kokonaan, samoin 
Peltolammilta.

Syksyllä eteläisen 
alueen pienten kirjastojen 
(Härmälää lukuun otta-
matta) aukiolot yhtenäis-
tyvät ja hiukan supistuvat.

Koivistonkylän, Ne-
kalan ja Peltolammin 
syksyn aukiolot ovat

ma  13-19
ti  13-19
ke  10-15
to  10-15
pe  10-15

Nekalan ja Peltolam-
min osalta aukiolosupistus 
on tunti viikossa ja tors-
tain ilta- aukiolo vaihtuu 
päiväajaksi.

Minun tilalleni ei pal-
kattu uutta kirjastonhoi-
tajaa. Onneksi Kalle Vou-
tilainen jatkaa Nekalan 
kirjastossa. Hänen kaveri-
naan työskentelee alueel-
la asuva ja monelle tuttu 
Tuula Polso (silloin kun 
eteläisen alueen muissa 
kirjastoissa ei ole äkillistä 
tarvetta). Maanantaisin 
Peltolammin kirjaston-
johtaja Ritva Kauppinen 
pyörittää Nekalan kirjas-
toa ja Kalle Peltolammia. 
Eli kirjasto toimii, toimi-
kaa tekin.

Kirjastoterveisin
Marke

Kiitoksia,  
kuulumisia  

ja muisteloita  
kirjastosta

l ”Pinkit Hinkit on kuin takahuoneessa korkattava 
sampanjapullo. Se kuohuu yli, poksahtelee ja pirs-
kahtelee, välillä seinillekin. Lopulta juhlakansalle se 
tarjoillaan sievästi tarjottimelta sopivan poreileva-
na ja kuplivana. Sopivasti annosteltuna se tuottaa 
hilpeyttä ja mielihyvää.”

l Olemme iloinen, energinen, hullunkurisen 
luova naislauluyhtye. Esitämme enimmäkseen 
tunnettuja pop- ja iskelmäkappaleita höystettynä 
omilla sovituksilla ja omaperäisellä otteella. Omia 
sävellyksiäkin tietenkin on - ainakin kaksi. Itseäm-
me emme aina ota kovin vakavasti, mutta musiikin 
tekemiseen suhtaudumme kunnioituksella ja into-
himoisesti. Joukkomme on ajan myötä yhteenhi-
outunut sekä soinnillisesti ja muutenkin. Jokainen 
meistä kuitenkin tuo omalla persoonallaan värinsä 
palettiin.

Kuva: Pinkit Hinkit

Kuva: Nekalan kirjaston arkisto
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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

Omakotiyhdistyksen vuokravälineet

K oivistonkylässä 
keltaisen kerros-
talon kivijalassa 

sijaitsee ihastuttava uusi 
kauneushoitola. Samalla 
paikalla on toiminut ai-
emmin kampaamo useas-
sa sukupolvessa. Kaune-
udenhoidon perinne siis 
jatkuu. Hoitolan perus-
taneella  diplomikosme-
tologi Anu Paanasella on 
takanaan pitkä kokemus 

kauneushoitoalalta ja hän 
on toiminut aiemminkin 
yrittäjänä. Paananen asuu 
itse kolmilapsisen per-
heensä kanssa kivenheiton 
päässä hoitolasta, vaikka 
onkin syntyjään Viinikan 
puolelta. 

- En ollut varsinaises-
ti perustamassa omaa yri-
tystä, mutta sopiva liiketila 
löytyi sattumalta ihan koti-
kulmilta, Paananen kertoo. 

Petite pieni kauneushoito-
la aloitti toimintansa hei-
näkuun alussa.

Luonnonmukaiset 
tuotteet 
Kauneushoitolassa on jäl-
leenmyynnissä luonnon-
mukaista kosmetiikkaa 
Suomesta ja Ranskasta. 
Paananen järjestää sään-
nöllisesti Shop-päiviä, jol-
loin hoitola on auki koko 
päivän vain ostosten teke-
mistä varten. 

Kauneushoitolan 
kasvohoidoilla on ihas-
tuttavat nimet, kuten esi-
merkiksi Pumpuli ja Ti-
mantti. Pikkuprinsessan 
taika on ihan ensimmäi-
nen kauneushoito pienille 
prinsessoille. Se sisältää 
kevyen ihonpuhdistuk-
sen, kasvohieronnan, kä-

sien kuorinnan ja kynsien 
lakkauksen. 

Hoitolan valikoima 
on painottunut kasvohoi-
toihin, mutta mukana on 
myös IONITHERMIE-
jalka- ja säärihoito, joka 
sopii väsymyksestä ja 
turvotuksesta kärsiville 
jaloille. Hoito sopii siis 
korkokengillä seisoville, 
diabeetikoille, urheilijoille, 
raskaana oleville ja suoni-
kohjuista kärsiville.  

Työtä ihmisten kanssa
Paananen sanoo, että hän 
haluaa pitää hoitolan kyn-
nyksen mahdollisimman 
matalana, paikkana johon 
kaikenikäisten on helppo 
tulla. Hinnat ovat moneen 
muuhun hoitolaan ver-
rattuna varsin edulliset ja 
hoitomenetelmät perustu-

vat enemmänkin käsityö-
hön kuin koneisiin.

- Ihmiset ovat tärkei-
tä, Paananen sanoo. Tässä 
työssä ei ole aina kysymys 
vain ihon hoidosta. Ih-
miset tarvitsevat irtioton 
kiireisestä arjesta ja mah-
dollisuuden levätä koko-
naisvaltaisesti. Tavoitteena 
on, että asiakas olisi hoi-
don jälkeen tyytyväinen 
itseensä ja kokisi ihonsa 

terveeksi ja hyvinvoivaksi. 
Myös miehet ovat enem-
män kuin tervetulleita 
kauneushoitolaan. Petite 
pieni kauneushoitola on 
nimensä mukaisesti pie-
ni ja kaunis. Se sijaitsee 
osoitteessa Koivistontie 
10 E. 

Teksti ja kuvat:
Ulla Rohunen

pientä 
kauneutta

Viinikan-Nekalan	omakotiyhdistys	vuokraa	jäse-
nilleen	 lähinnä	puutarhanhoitoon	sopivia	työ-
välineitä.	Vuokravälineitä	voit	kysellä	 ja	varata	
kalustonhoitaja	Veikko	Kirkkolalta,	puhelin	044	
3747	437,	osoite	Ahlmanintie	49.	Nouda	ja	palau-
ta	välineet	sovittuna	aikana.	Ilmoita	mahdolliset	
vauriot	heti	kalustonhoitajalle.
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Vielä muutamia kirjoja hintaan 10€/kpl

sekä Nekalan kierrätyskeskuksessa.

”Pyöräsuutari Ilkka Kyttälä ottaa työkalua liikkuvan 
verstaan kätköistä. Taustalla vähän vanhempi pyörä-
yksilö, jota voi tarkastella sillä aikaa kun oma pyörä 
on työn alla. Suutari antanee ajonäytöksen isopyöräi-
sellään.”

Pyöräsuutari
Omakotiyhdistyksen organisoima piha-
kirppistapahtuma sunnuntaina 10. elo-
kuuta onnistui saamaan väen liikkeelle. 
Kirpputoria pidettiin yli 50 pihassa eri 
puolilla Viinikkaa ja Nekalaa.

Kuvat: Ulla Rohunen

Piha-
kirppisKuva: Maikki Kyttälä
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pungin kiinteistötoimelta 
lupaa puiston käyttöön 
festivaalille. Tapahtuma 
järjestettiin mielenosoi-
tuksen muodossa. Tapah-
tuma oli jotain mielen-
osoituksen ja festivaalin 
väliltä. Mielenosoitukses-
sa voidaan esimerkiksi 
soittaa musiikkia ja raken-
taa väliaikaisia rakenteita. 
Tällä kertaa tapahtumassa 
oli myös useita puheita.

Jonottamatta 
sekä itsehoito- 
että reseptiasioissa

Viinikankatu 36, puh. 03 222 9696
www.viinikanapteekki.fi

KODIN KÄYTTÖTAVAROITA, HUONEKALUJA,  
ASTIOITA JA LASTENTARVIKKEITA

ILMAINEN NOUTOPALVELU KÄYTTÖ- 
KUNTOISILLE TAVAROILLE SEKÄ EDULLINEN  

KAATOPAIKKAPALVELU

TILAA NOUTO 045 882 4066 TAI
WWW.PIRKANMAANKIERRATYS.FI

SUUREN MÄÄRÄN KODIN HUONEKALUJA  
LÖYDÄT LIELAHDEN MYYMÄLÄSTÄ  

OSOITTEESSA TANINKATU 7

TULE TUTUSTUMAAN
JA TEKEMÄÄN EDULLISIA LÖYTÖJÄ

MA-PE 10-18, LA 10-16 
VIHIOJANTIE 26, P. 045 885 6634

NEKALAN  
KIERRÄTYSKESKUS

Vapaa nekala  
valtasi Lampipuiston
Lampipuistossa jär-

jestettiin 2. elokuu-
ta Vapaa Nekala 

puistonvaltaus picnic, jota 
järjestäjät kuvailevat koko 
kansan puistojuhlaksi. Ta-
pahtuma keräsi yli tuhat 
osallistujaa, joita helli lop-
pukesän lämpö ja aurinko. 
Aiempien vuosien ongel-
mien vuoksi tapahtumaa 
järjestävä Vapaa Nekala ry 
ei saanut Tampereen kau-

Vapaa Nekala sujui 
rauhallisissa merkeissä 
ja sai myös poliisilta kii-
tosta. Vaikka sitkeimmät 
juhlijat viihtyivät puistos-
sa pikkutunneille asti, oli 
puisto aamuun mennessä 
siivottu täysin. Millainen 
sitten on vapaa Nekala, 
jota tapahtuman järjestä-
jät kannattavat.

- Minulle vapaa Ne-
kala on aika lailla sellainen 

kuin se nytkin on... yhtei-
söllisyyttä jota ei muualta 
löydy sekä avoimia ja so-
lidaarisia ihmisiä, sanoo 
Lampipuiston vieressä 
asuva yhdistyksen aktii-
vijäsen. Kaupallisuutta 
vastaan Vapaa Nekala 
järjestetään täysin talkoo-
voimin ja siihen myös ke-
rätään rahaa talven aikana 
tukikeikoilla.

-Vapaaehtoisia on 
mukana toiminnassa ta-
pahtumasta riippuen pa-
rikymmentä henkeä.

Järjestäjiä motivoi 
halu lisätä kaupunkim-
me kulttuuritarjontaan 

kaikille avoin ja ilmainen 
tapahtuma. Monelle jär-
jestäjistä on tärkeää tehdä 
itse, vaikka pienellä budje-
tilla. Omakotiyhdistys on 
vuosittain ottanut vastaan 
lukuisia valituksia festi-
vaalista. Se väistämättä 
näkyy ja kuuluu varsin-
kin puiston laidalla asuvi-
en arjessa. Tapahtumassa 
esitettävä musiikki ei ole 
kaikkien makuun ja osa 
puistossa viihtyvistä kau-
punkilaisista on nauttinut 
ennen kaikkea muuta kuin 
kansalaisluottamusta.

Niin kauan kuin osal-
listujat pysyttelevät puis-

ton puolella, on yhden 
päivän meluhaitta var-
maankin kestettävissä. Se 
mikä toiselle on meteliä, 
on toiselle musiikkia, ma-
kuja on monia. Asuinalu-
eemme on monipuolinen 
ja asukkaat edustavat var-
sin erilaisia elämänkatso-
muksia. Suvaitsevalla mie-
lellä mahdumme tänne 
kaikki. Tulemalla mukaan 
Viinikan ja Nekalan alu-
een omakotiyhdistyksen 
toimintaan voit olla itse 
järjestämässä Lampipuis-
toon mieleisiäsi tapahtu-
mia mukavassa porukassa.

Ulla Rohunen

Kuvat: Ulla Rohunen jaVeikko Kirkkola
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TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA¤
Messu Viinikan kirkossa klo 10 Viinikan lähikirkko

www.tampereenseurakunnat.fi/viinikka
www.facebook.com/viinikankirkko

Kirkossa on vaalivuosi. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 
2014. Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään 
neljän vuoden välein.

Vuoden 2014 seurakuntavaalit ovat kirkon tulevaisuuden kannalta 
merkittävät. Vaaleissa valitut luottamushenkilöt tulevat linjaamaan 
kirkon tulevaisuutta. He päättävät muun muassa siitä, millainen on 
tulevaisuuden kirkko, miten varoja kohdennetaan, keitä autetaan, 
missä ja miten.

Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt 430 seurakuntaan. Ehdokkaita 
vaaleissa on yhteensä noin 22 000 ja päättäjiä valitaan noin 9 000.

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa, isänpäivänä 
9.11.2014, äänestää voit Viinikan kirkossa aamun messun jäl-
keen, vaalihuoneisto sulkeutuu klo 20. 

Ennakkoäänestys Viinikan kirkolla  27.–31.10.2014 ma- pe klo 
16-20. 

Viinikan kirkon seurakuntasalissa 

Sunnuntai 28.9.  klo 14
Pelastettujen joukko -pieni vai suuri?
    Erkki Ranta
    yhteislauluja Viisikielisestä, Pertti Kallio

Sunnuntai 26.10  Sanasta suunta - SROS 75 -vuotta
Uskon todellisuus
    Juhlamessu klo 10 Viinikan kirkossa
    Eero Junkkaala saarna, Jussi Mäkinen liturgia,
    Martti Syrjäniemi kanttori ja Hannu Sippola laulu.
   
    Kirkkokahvit seurakuntasalissa.

    Päiväjuhla klo 12, Eero Junkkaala, Jussi Mäkinen,            
    Gunvor Välisalo, Markus Malmivaara ja Jorma Satama
    Ylöjärven Tuomaskuoro, johtajana Sari Oksavuori

Sunnuntai 16.11 klo 14
Elämän tärkeitä sanoja
    Kari Salo
    “Jeesuksesta laulan” Kari Kuusisto

Iltatilaisuudet 26- 28.10 klo 18.30-20.30, 
kahvitarjoilu klo 18-18.30
Nekalan seurakuntatalossa, Kuoppamäentie 23, bussi nro 10 

26.10.
Kristittynä arjessa
Maailmanvaltojen nousu ja tuho
27.10.
Uskon koetukset
Näky Ihmisen Pojasta 
28.10.
Vanhan ja Uuden testamentin välinen aika
Lopun aikaan sinetöity kirja

Aiheita käsittelee Eero Junkkaala, juontajana Jorma Satama.

12.9. Idän ihmeet  -konsertti 
Nekalan seurakuntatalotalo klo 18, vapaa pääsy

21.9.Heini ja Pentti Hietanen  -Rakkauden hengessä 
konsertti Viinikan kirkko klo 18, vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €.

27.9.Estonia kuorokonsertti, Näsin ääni, 
Viinikan kirkko klo 18,  vapaa pääsy, ohjelma 10 €/15 €
johtajana Markus Ylijoki-Pii, musiikillinen hartaushetki 
Estonian tapaturman muistopäivänä. Musiikkia Baltian 
maiden säveltäjiltä.

17.10. Kynttiläkonsertti, Viinikan kirkko klo 19
Stabat Mater-teemainen konsertti, esiintyjinä Elina Aho-
Kuusama, altto ja Ilpo Laspas, urut.  Konsertin ohjelmana on 
Vivaldin alttokantaatti Stabat Mater ja sitä kehystävät Ilpo 
Laspaksen urkusoolot, Bachin preludi ja fuuga c-molli sekä 
Bachin urkusovitukset Vivaldin orkesteriteoksista

23.11. Pyhän Lazaruksen Ritarikunnan joulukonsertti, 
Viinikan kirkko klo 18, Jaakko Solja, Ritvalan kööri, Sari 
Metsäkylä-Tuominen, yhteislaulua, Urpo Vuorenoja, vapaa 
pääsy, ohjelma 15 €, konsertin tuotto käytetään varat-
tomien lasten joululahjoihin

Konsertteja Sanasta suunta

Sanasta suunta -seurakuntatapahtuma
Maailmanhistoria Jumalan kädessä - 
Danielin kirjan sanoma

Seurakuntavaalit

Lähikirkkopäivä 7.9.

Viinikan kirkossa vietetään 7.9. Lähikirkkopäivää

Tule viettämään kanssamme lähikirkkopäivää 
Viinikan kirkkoon klo 10. 
Messun aikana lapsille pyhäkoulu.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja seurakunnan työntekijät 
esittelevät ja kertovat millaista toimintaa oma lähikirkkosi 
tarjoaa.
Tervetuloa tutustumaan!

Perinteistä markkinatavaraa
W  Tivoli lapsille
W Eetu-pelle viihdyttää 
 klo 10 – 12
W  Taikuri marko klo 12
W  Pyöräsuutari korjaa 
 polkupyöriä klo 10 – 11
W  Kahvia, pullaa, 
 makkaraa, lettuja
 Nekalan Pallo ry

SYYSMArkkInAT
Viinikanpuistossa 

la 6.9.2014 klo 9 – 15
(Nekalantien	puoleinen	pää)

PuISTOJuhlA 
lAuAnTAInA 

6.9. klO 15 
heti Viinikanpuistossa  

pidettävien Syysmarkkinoiden  
jälkeen. Tervetuloa!

Ohjelmassa mm. 
Kirjanvaihtopiste •  
Pyöräsuutari Ilkka  
Kyttälä • Taikuri Marko  
• musiikkia:	Nekalan	
koulun	tyttöbändi,							
Grateful	Däd,	SENITALS,	
Pinkit	Hinkit,	Kadun	
Kaswatti	• Etelä-Alvarin 
arpajaiset • Kolikonlyön-
tiä • Nekova: lettuja, 
makkaraa, kahvia, teetä...

Taikuri Marko

Eetu Pelle

Myyntipöydät 5 €/kpl
	-		ennakkovaraukset	Nekalan		
	 Kierrätyskeskus	Vihiojantie	26
	-		tiedustelut	Joni	Haapa,	puh.		
	 045	353	9539Kuva: Kristian Wanvik


