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Nekalan
pankkikonttorit
muistoja vain
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Ikkuna
kaupunginosiin
sulkeutuu

Nekalan
kirjasto elää!

J

uuri ennen syyskuun
alun puistojuhlaa
saimme tietää, että
Nekalan kirjastoa ollaan
lakkauttamassa 85.000
euron vuotuisen säästön
toivossa. Tästä oli tulossa
esitys Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelukokoukseen 8.9. ja
Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan
eli Sivelan kokoukseen
18.9.2014. Nopean reagoinnin ansiosta Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry sai välittömästi
järjestettyä nimenkeräyksen Nekalan kirjaston
puolesta niin Adressit.

com-sivuille kuin paperilistoille. Adressin teksti oli
seuraava:
”Nekalan kirjasto
säilytettävä!
Tampereella Nekalan alueella on viihtyisä lähikirjasto, joka palvelee koko
asuinalueen asukkaita,
mm. koululaisia. Kirjasto
on asuinalueen hermokeskus tai henkireikä, jossa
käyvät viikoittain monenlaiset ihmiset. Kirjastolla
on myös pienimuotoista
näyttelytoimintaa ja siellä järjestetään viikoittain
satutunteja lapsille.
Lyhyesti sanottuna

Mustametsä
		 on tärkeä!

n Normaalikoulun rakennussuunnitelmat ovat tuoneet epäilyksen, että voimassa olevaa Mustanmetsän suojelua haluttaisiin
purkaa. Mustametsä kuuluu samaan tonttiin kuin
Normaalikoulun yläkoulu. Asemakaava vuodelta
1998 sanoo Mustastametsästä näin: ”Luonnonmu-

kaisena säilytettävä tontin
osa, jota on hoidettava
niin, että maiseman luonne ei olennaisesti muutu.”
Rakentamiselle on tilaa
tontin muissa osissa, kuten metsän ja Ahlmanintien välisellä kentällä.
Mustametsä on sirpale Nekalan alkuperäistä
luontoa. Vaikka sitä onkin
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me tällä alueella asuvat
rakastamme ja tarvitsemme Nekalan kirjastoa ja
haluamme säilyttää sen
juuri sellaisena kuin se on
nyt. Tampereen kaupunki
aikoo kuitenkin säästää
lakkauttamalla Nekalan
kirjaston! Allekirjoita adressi ja anna äänesi kirjaston säilyttämisen puolesta!”
Adressi julkaistiin
netissä perjantai-iltana
ja jo seuraavana päivänä
nimien keruu lähti vauhdikkaasti käyntiin Viinikanpuiston Syysmarkkinoilla ja Lampipuiston
Puistojuhlassa, joissa
liikkui runsaasti alueemme väkeä. Maanantaista
alkaen adressi oli allekirjoitettavissa myös Nekalan kirjastossa. Asia sai
heti julkisuutta mm. Aamulehden yleisönosastossa ja Tampereen radiossa.

nakerrettu reunoiltaan,
niin se on kuitenkin monen linnun pesimäpaikka.
Metsän männyt ovat salskeita puita, jollaisia ei juuri
puistoissa näy. Aluskasvillisuuden raivauksella metsää on estetty pusikoitumasta ja muodostumasta
epämääräisen toiminnan
tyyssijaksi. Nykyisellään
sinne siis uskaltaa mennä
retkeilemään sellainenkin, jota synkkä korpi
pelottaisi. Pienuudestaan
huolimatta Mustametsä

Puistojuhlissa
lämmin
tunnelma
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Ulla Rohunen ja Veikko Kirkkola
luovuttavat kirjastoadressin apulaispormestari Olli-Poika Parviaselle.

Yhteydenotot päättäjiin ja adressi vaikuttivatkin niin, että apulaispormestari Olli-Poika
Parviainen tiedotti jo keskiviikkona 10.9., että Nekalan kirjasto saa jatkaa.
Allekirjoittajien edustajina Ulla Rohunen ja
Veikko Kirkkola kävivät
luovuttamassa adressin
O-P Parviaiselle torstaina 18.9. Siihen mennessä
adressiin oli kertynyt yhteensä 1121 nimeä - nettiin 650 ja paperille 471.
Kun nettiadressi suljettiin
20.9., siinä oli 665 nimeä.
Tiedotteessaan apulaispormestari Olli-Poika
Parviainen (vihr) toteaa,
että ”Nekalan kirjasto
puoltaa paikkaansa osa-

na kaupungin palveluverkkoa, sillä Nekalan
alueella on edelleen tarvetta kirjastopalveluille ja
enenevissä määrin myös
avoimelle yhteisölliselle
tilalle, jota kirjasto edustaa. Lisäksi lukuharrastuksen edistäminen on
kaupungille tärkeää.”
Kirjastoverkkoa täytyy edelleen kehittää ja
tulevina vuosina muutokset ja haasteet ovat Parviaisen mukaan todennäköisiä. Myös esimerkiksi
itsepalvelua lisättäneen
lähivuosina. Muutoksissa
tulee kuitenkin vaikeassa taloustilanteessakin
pyrkiä siihen, että riittävä palvelutaso alueilla
säilyy. Nekalan kirjaston

sulkeminen tässä kohtaa
olisi ollut alueelle selvä
palveluheikennys jolla
olisi ollut perinteistä kirjastotoimintaa laajempia
sivuvaikutuksia.
Apulaispormestari
tähdensi asukkaiden ja
kaupungin yhteistyötä ja
lupasi lähitulevaisuudessa
kutsua alueiden asukkaita
ja toimijoita keskustelemaan lähikirjastojen kehittämisestä kirjastoittain.
Pormestarin virallista kutsua odotellessamme voimme käynnistää lähikirjaston kehittämiskeskustelun Nekalan kirjastossa
tiistaina 11.11. klo 18-19.
Tilaisuuden on kutsunut
koolle Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistys.

kuitenkin antaa tuntumaa
oikeasta metsästä ja toimii
läheisen teollisuusalueen
pölyistä ilmaa puhdistavana ”keuhkona”.
Veikko Kirkkola

Kuvat: Riitta Järvenpää-Kirkkola
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Kuva: Ulla Rohunen

yksyn sato on korjattu ja voimme tyytyväisinä odotella loppuvuoden juhlakautta. Vai voimmeko? Vielä ennen vuodenvaihdetta tehdään merkittäviä taloudellisia
päätöksiä niin valtiollisella kuin kunnallisellakin tasolla. Päättäjien tekemisiä on hyvä seurata, jotta ne eivät pääse yllättämään. Hyvä
esimerkki valppauden tärkeydestä on Nekalan
kirjaston lakkautusaikeiden torjuminen – ainakin toistaiseksi. Kirjaston puolustajien ripeä
toiminta sai aikaan kansanliikkeen kirjastomme puolesta, mikä sai päättäjät arvioimaan
uudelleen kirjaston merkitystä. Vaikka kirjaston lakkautus nyt poistuikin esityslistalta, niin
kirjaston tulevaisuuden turvaaminen vaatii
edelleen aktiivisuutta. Käykää kirjastossa – se
kannattaa!
Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys yrittää pysyä ajan tasalla alueemme asukkaita
koskevien päätösten valmistelussa. Yhdistys
on kuitenkin hyvin riippuvainen jäsenistönsä
aktiivisuudesta. Monet elämäämme vaikuttavat päätökset koskevat muitakin kuin omako-

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistyksen toimi- ja piirihenkilöt		
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Veikko Kirkkola
Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistys ry
varapuheenjohtaja

Omakotiyhdistyksen sähköposti: viinikka.nekala@gmail.com
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Hallituksen yhteystiedot:
Puheenjohtaja
Raimo Ala-Korpi
Lontoo
raimo.alakorpi@gmail.com

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

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

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

Kaija Carlson
kaija.carlson@gmail.com

Kotisivujen päivitykset
Ulla Rohunen
ulla.rohunen@gmail.com
Anna-Mari Numminen
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tiasukkaita, joten yhteisten asioiden ajaminen
edellyttää yhteistyötä. Kun me oman asuinalueemme asukkaat, yrittäjät, koulujen, päiväkotien ja kirjaston ym. työntekijät teemme
yhteistyötä ja otamme mukaan vielä poliittiset
päättäjät, niin emmeköhän saa yhtä ja toista
myönteistä aikaan.
Lopuksi vielä katsaus tulevaan vuoteen.
Viinikka sai ensimmäiset asukkaansa vappuna 1915. Ensi vappuna siis on syytä juhlia
100-vuotista Viinikkaa!
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Loppuvuoden 2014 menovinkkejä
Nekalan kirjasto
nyt ja
tulevaisuudessa

Nekalan
kirjastossa
tapahtuu

kaikille avoin keskustelutilaisuus
Nekalan kirjastossa tiistaina
11.11.2014 klo 18-19

Lounaantie 2, 33800 Tampere
puh. 040 800 7811
Avoinna
ma-ti klo 13-19, ke-pe 10-15

Keskustelijoina mm. Tampereen kirjastopalvelujohtaja
Pirkko Lindberg, eteläisen alueen aluekirjastonjohtaja
Ritva Järvelin ja normaalikoulun lehtori Hanna VirhiäSärkäs. Tule kertomaan, kuinka sinä haluat kirjastomme kehittyvän!

Omakotiyhdistyksen
syyskokous
ti 11.11.2014 klo 19
Viinikan - Nekalan Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous tiistaina 11.11.2014 klo 19 alkaen Nekalan
koulun kerhotilassa kirjaston yläpuolella. Osoite Lounaantie 2. Syyskokouksessa valitaan mm. Oky:n ensi vuoden
puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
päätetään ensi vuoden jäsenmaksusta ja talousarviosta.
Kahvitarjoilu. Kaikki jäsenet tervetuloa!

SATUTUNNIT
torstaisin klo 10.
Kausi päättyy
joulupukin vierailuun
18. joulukuuta.

Sykkivää suoraviivaisuutta ja mainioita muotoja, sähäkkää säpinää
ja lentäviä lootia, taitoa, taikuutta,
temmellystä ja temppuja, musiikkia, meininkiä ja lahjakkaita
nuoria, akrobatiaa, jonglöörausta,
tasapainoilua ja tanssia. Sitä ja
siksi, tässä on Poksi!
Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys on varannut 250 lippua sunnuntain 7.12.2014
klo 14 näytökseen. Kysy mahdollisia
vapaita lippuja sähköpostitse viinikka.nekala@gmail.com tai puh 040 586
5610 (tekstiviestillä). Lippujen hinnat ja
maksuohjeet saat paluuviestissä.

Kirjastossa on digitointilaite,
jolla saat tallennettua vanhat
VHS-videosi DVD-levyille.
Laitteen käyttö on ilmaista,
ja DVD-levyjä voit ostaa
2 euroa/kpl.
Haluatko töitäsi esille
kirjastoon? Kysy kirjaston
näyttelyistä
kirjastonhoitajalta!

ALUEEN PALVELEVAT YRITYKSET
ELÄINFYSIOTERAPIA

KONDITORIA

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!
KIRPPUTORI

KUKKAKAUPPA

Suosi llisia
paika eluita!
palv
PITOPALVELU

Pöytä 24€/6pv, 88€/4vko ; rekin kanssa 29€ ja 108€
. Hyvät liikenneyhteydet!

POLTTOPUITA

VIHERTYÖT

Ilmoita Viinikkalassa!
Se kannattaa!
Kysy vuoden 2015
ilmoitushintojamme
puh 044 3747 437 tai
viinikkalalehti@gmail.com
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Nekalan lapsikuoro esiintyi Tampereen Säästöpankin säästäväisyyspäivän vieraille vuonna
1958. Oikealla kuoron johtaja Osmo Hietala.

V

Nekalan pankkikonttorit
muistoja vain

arttuneemmat nekalalaiset muistavat hyvin sen ajan
kun jokaisella keskeisellä
pankkiryhmällä oli omat
konttorinsa. Vuosituhannen vaihteen molemmin
puolin kaikki ovat kadonneet kuin savuna ilmaan.

Eli nykykäsittein paremminkin pilveen.
Itse asiassa tänä
vuonna tuli täyteen 50
vuotta siitä kun Hämeen
Työväen Säästöpankki
avasi ovensa Jokipohjantie
16:ssa Kuokkamaantien
kulmassa. Samassa kiin-

Nekalan pankkikatu Jokipohjantie 1950-luvulla.

Ikkuna
kaupunginosiin
sulkeutuu
vuodenvaihteessa
n ”Millaista on Ikurissa?
Ketkä toimivat Härmälässä? Mitä tapahtuu Kaukajärvellä? Nämä ja paljon
muita asioita selviää Mansetorin kaupunginosasivuilta. Kaupunginosayh-

distykset ja yhteisöt saavat
sinne omat sivunsa. Niillä
voi esitellä asuinalueensa
tärkeitä asioita, vaikkapa
historiaa, alueen nähtävyyksiä tai markkinoida
tapahtumia ja julkaisuja.”

teistössä toimivat myös
posti, apteekki ja lääkäri.
Samana vuonna aloitti
Tampereen Säästöpankki
Jokipohjantie 39:ssä, josta
se siirtyi muutaman vuoden jälkeen uudempiin
tiloihin Jokipohjantie
18:aan. Paikka tunnetaan
nykyään ”Vanhana Tappina”. Jokipohjantiestä
muodostuikin Nekalan
varsinainen Wall Street.
Tampereen Säästöpankki oli esikaupungissa
selkeä markkinajohtaja ja
se sai ensisijaisesti vastata
asiakkaiden luottokyselyihin. Suomi oli vielä tuohon aikaan pääomaköyhä
maa ja lainaa sai hyvin
rajoitetusti. Säästöpankin – kuten muidenkin
pankkien – asiakkailla oli

vastakirjat, joihin kukin
tarkkaan merkkautti panonsa ja ottonsa. Ja vuoden vaihtuessa korkonsa.
Uutta pankkitekniikkaa
taas edusti postisiirron
rinnalle käyttöön otettu
pankkien yhteinen pankkisiirtojärjestelmä. Säästäväisyyskasvatusta tuki kaikille Nekalan kansakoulua
käyville Sampo lehti. Koulussa pankki jakoi myös
säästökirjoja sekä pieniä
stipendejä. Samaa tarkoitusta edistivät piensäästötoiminnan säästölippaat.
Säästöpankin konttori oli avoinna joka arkipäivä klo 9.30-17.00 sekä
lauantaisin klo 13.00:een.
Sen esimiehenä toimi
alueen asukkaille hyvin
tutuksi tullut Aili Enroos.

Näin mainostetaan
”ikkunaa kaupunginosiin”
eli Tampereen kaupungin
ylläpitämää Mansetoriverkkosivustoa. Kyseessä
on ollut tamperelaisten
oma verkkosivusto, jota
kaupunkilaiset itse ylläpitävät. Tampereen kaupunki on tarjonnut Mansetorin Joomla! -julkaisujärjestelmän ja sen käytön
kaupunkilaisille ilman
veloitusta.
Jokin aika sitten
Mansetorin ilmoitustaululle ilmestyi tyly tiedote:
”Mansetori lopetetaan!
Mansetorin verkkosivut
suljetaan vuoden 2014 lopussa!
Kaupungin tuki ja
koulutus lopetetaan vuo-

den 2015 alusta. Syynä
ovat toisaalta kustannussäästöt, toisaalta tekninen
kehitys. Kehittyneempiä
vuorovaikutteisia sivustoja on ilmaiseksi kaupunkilaisten käytettävissä.
Teitä kaupunginosasivujen ylläpitäjiä pyydetään marras-joulukuussa
2014 siirtämään tärkeät
aineistonne omille tallennusvälineille. Mansetorin aineistot tallennetaan
ja kaupunki säilyttää ne
toistaiseksi. Niitä ei kuitenkaan voi enää vuonna
2015 päivittää.
Toivottavasti te jatkatte perinteitä toisin välinein vaikka kaupungin
tuki päättyy.

Hän johti konttoriaan ennätykselliset yli 30 vuotta.
Tampereen Seudun
Osuuskassa avasi konttorinsa 1962 Säästöpankilta
vapautuneisiin ylikonstaapeli Herman Niemisen
omistaman kaksikerroksisen puutalon tiloihin. Ensimmäistä esimiestä Ritva
Eskolaa seurasi Jyrki Mantila. Jyrkin ensimmäinen
työpäivä oli uudenvuodenaatto 1967. Tuohon
aikaan aaton työpäivä
jatkui niin kauan kuin
konttorin tilinpäätös oli
saatu valmiiksi. Jyrkiltä
se valmistui uudenvuoden
aamuyöstä klo kolmen
aikaan. Varmasti hyvin
mieleen jäänyt ensimmäinen työpäivä Nekalassa.
Osuuskassat muuttuivat

Aktiivisuudesta ja
mukavista vuosista
kiittäen!
Anna-Maria Maunu,
viestintäjohtaja
Antti Leskinen,
kuntademokratian
kehittämispäällikkö
Ea Tokas,
kuntademokratiasihteeri, pääkäyttäjä”
Tähän on siis kuntademokratian kehittämisessä tultu. Mansetori
perustettiin aikana, jolloin Tampereen kaupungilla oli oma atk-osasto ja
kunnianhimoisia suunnitelmia tietotekniikan
hyväksikäytön levittämi-

Osuuspankeiksi 1970. Tapani Niemi luotsasi sitten
syntynyttä TSOPpia 20
vuoden ajan.
Kansallispankki eli
KOP avasi konttorinsa
Keskon aluekonttorin
kiinteistöön Jokipohjantie 28:aan. Erotuksena
Säästö- ja Osuuspankista
KOP:lla oli paljon myös
Nekalan teollisuusalueen
yritysasiakkaita. KOP:n
johtajana 1970-80 luvuilla toiminut Karin Aarnio
kertookin olleensa tuohon aikaan yksi harvoista
pankkinsa yrityskonttorien naisjohtajista.
Pohjoismaiden Yhdyspankki PYP, myöhempi SYP oli toinen Nekalaan
sijoittunut liikepankki.
Muista pankeista poiketen

sestä kaikkien ulottuville.
Mansetorista oli suuri apu
esimerkiksi Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistyksen nettisivujen aikaansaamisessa. Mansetorin
kehittäminen pysähtyi
kuitenkin, kun kaupungin tietotekniset palvelut
ulkoistettiin. Sulkemisen
sijasta olisimme toivoneet
palvelun kehittämistä.
Mansetorin lopettaminen
merkinnee sitä, että sivuille kertynyt laaja kaupunginosia koskeva aineisto
hajoaa bittiavaruuteen.
Vieraile ihmeessä
Mansetorilla, kun se
vielä on mahdollista!
http://www.mansetori.fi/

V iinikkala
se toimi pitkään Viinikankadulla Kuokkamaantien
kulmassa. Konttorin avasi
Eero Kaakkolammi. Hän
muistaa hyvin 1966 asiakastilaisuuden Hän oli
juuri lähettänyt ensimmäisen luottoesityksensä
Hämeenkadulle, josta se
oli palautettu hylättynä
takaisin. Eero ei tästä masentunut vaan toimi kahteen otteeseen konttorin
vetäjänä.
Reaaliaikaisia rahannostoautomaatteja
ilmestyi Hämeenkadulle
1970-luvun lopulla. Pikatap- ja minisyp automaatit löytyivät myöhemmin
Nekalastakin. 1980-luvulla shekit alkoivat poistua
käytöstä muovirahan tieltä. Säästöpankin kassalippaiden rinnalla KOP:n

nuorimmilla asiakkailla
oli kotona Roope Ankka lipas. Samoin SYP:n
nuorilla maapallolipas tai
jäsenyys maapallokerhossa. Nekalankin pankkien
mainonnasta jäivät silmiin
ja korviin SYP:n ”Meidän
Pankki” ja KOP:n ”Tosi
on” tai ”Kättä päälle”.
Osuuspankin vuosituhannen vaihteen mainoslause
kuului ”Mukana elämän
eri käänteissä”. Säästöpankin logot erottuivat ainakin Ilveksen julkaisuissa ja
varusteissa. Nekala olikin
ilvesläisten – miksei myös
kooveläisten – valtakuntaa.
Aina 1980-luvun
puoliväliin saakka pankkitoimintaa säänneltiin
tarkasti. Pankeille sääntely oli kuin suojaverkko,

jonka turvin talletushankinta ja luotonanto
olivat tasaisen varmaa ja
tuottoisaa liiketoimintaa.
Rahamarkkinan vapautumisen jälkeistä ”kasinoaikaa” seurasi 1990-luvun
alussa ennennäkemätön
talouslama. Sen seurauksena itsenäisen Tampereen Aluesäästöpankin eli
TAP:n toiminta yhdistyi
lopulta KOP:iin 1993. Todellinen pankkipommi oli
sitten KOP:n ja SYP:n yhdistyminen 1995. Vuosituhannen loppuun mennessä kaikki Jokipohjantiellä
toimineet pankkikonttorit
olivat sulkeneet ovensa.
Pankkimaailman
myllerrykset siis näkyivät
Nekalassa pienoiskoossa. Nekalan alkuperäinen
pankkikatu Jokipohjan-

Aili Enroos (oikealla) johti Nekalan Säästöpankkia 1950-luvulta 1980 luvulle.
Vasemmalla pankkivirkailija Paula Paarsalo.

tie oli niiden seurauksena menettänyt asemansa
Viinikankadulle, jonka
varrelta vuosituhannen
vaihteessa löytyi kaupunginosan ainoa pankkikonttori. Pankkien asiakkailla oli yleensä ollut
vahva käytännöllinen side
omaan pankkiinsa ja lähikonttorinsa henkilöstöön.
Erityisesti Säästöpankin
väellä oli alkuun vaikeuksia hyväksyä oman pankkinsa toiminnan loppuminen. Niin pitkä ja merkittävä historia aikaisemmalla Tampereen Säästöpankilla oli takanaan. KOP:n
ja SYP:n ”järkiavioliitosta”
syntynyt ja Reima Lampisen luotsaama Merita
Pankki toi asiakkailleen
ja henkilökunnalleen
mukanaan uudet arvot ja
toimintatavat.
Nekalan asukkaat
ovat nähneet pankkitoiminnan nopeat muutokset
1950-luvulta 2010-luvulle.
Viinikankadulle ainoaksi
jääneen pankkikonttorin
seinää koristi kuusi vuotta
Merita Pankin ja seuraavat
kymmenen vuotta Nordea
Pankin liikemerkki. Esikaupungin pankkiympyrän kehä sulkeutui 2011
kun viimeinenkin Nekalan pankkikonttori lopetti
toimintansa. Sen jälkeen
lähin pankki löytyi jokaisen omasta internetistä.
Timo Toivonen
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Ritarit
lasten
asialla

ouluisat sävelet soivat jylhästi Viinikan
kirkossa 23.11., kun Tampereen Eteläinen
seurakunta ja Pyhän Lazaruksen ritarikunta järjestävät yhteisvoimin hyväntekeväisyyskonsertin. Ritarikunnan jo useana vuonna
toteuttaman Joululanttikeräyksen tuotto ohjataan lyhentämättömänä seurakunnan vähävaraisten lasten hyväksi.
Seurakunnan kanssa yhteistyössä toimiva
Pyhän Lazaruksen ritarikunta on aktiivinen
monissa maissa ja eri puolilla Suomea. Sen
juuret ovat kaukana keskiajalla perustetussa
hengellisessä ritarikunnassa. Nykypäivän lazarusritarit eivät pukeudu enää haarniskaan,
mutta he pyrkivät yhä noudattamaan elämässään kristillisiä ritarihyveitä, kuten laupeutta,
runsaskätisyyttä ja avuliaisuutta. He ovat myös
ritarikunnista ainoa, joka toivottaa riveihinsä
tervetulleiksi myös ei-katolilaisia miehiä ja
naisia.
Tampereella toimiva ritarien Pyhän Ristin Delegaatio on keskittynyt paitsi vähäosaisten lasten ja vanhusten avustamiseen, myös
huumeidenkäytön vastaiseen toimintaan.
Viinikan kirkon konsertin ohjelmasta
vastaa Ritvalan kööri. Mukaan mahtuu myös
yhteislaulua. Kannattaa siis merkitä kalenteriin!

Hyväntekeväisyyskonsertti Viinikan kirkossa su 23.11. klo 18:00
Vapaa pääsy, ohjelma 15 €.

TULE TUTUSTUMAAN
JA TEKEMÄÄN EDULLISIA LÖYTÖJÄ

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

Viinikankatu 36, puh. 03 222 9696

www.viinikanapteekki.fi
Jonottamatta
sekä itsehoitoettä reseptiasioissa
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A j an k o h tai s ta I i d e s j ä rv e l t ä
Asemankorkee on uusi maamerkki

Hotellin katolta Skyview Live -kameralla
otettu kuva. (18.10.2014)

(Iides.fi 19.10.2014)
n Rautatieaseman ratapihan reunalle rakennettu lähes 90 metriä korkea
hotelli on uusi Iidesjärven
maamerkki, jonka avulla
lintuharrastajat määrittelevät sijainteja ja suuntia
lintutornilla. Muita maamerkkejä ovat esimerkiksi Pyynikin näkötorni,
Takon piippu, Näsinneula ja Kalevankankaan
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sekä Nekalan kierrätyskeskuksessa.

hautausmaan kukkula.
Hotellin virallinen
nimi on Solo Sokos Hotel Torni. Osuvampi nimi
olisi voinut olla vaikkapa
hotelli Korkee. Korkee
tarkoittaa Tampereen seudulla ja muuallakin Suomessa korkeaa paikkaa.
Esimerkiksi Tampereen
korkein paikka (211 m)
Pohjois-Teiskossa on nimeltään Koskelankorkee.
Uusissa kartoissa nimi on
kuitenkin sievistelty muotoon Koskelankorkea.
Tornihotellista avautuu hyvä näköala Iidesjärvellekin. Lintuharrastajat
voivat nyt tarkkailla siivekkäitä vaikkapa baaritiskiltä. Etäisyyttä järvelle
on vain runsas kilometri.
Näköalaa voi ihailla myös
verkon välityksellä Flycam
Oy:n Skyview Liven avulla.
Uusi hotelli erottuu
mustana Iidesjärven maisemassa. Kuva on otettu
lintutornilta. Kuva: Olavi
Autio. Copyright © Olavi
Autio. (18.10.2014)

Uivelot ovat täällä taas
(Iides.fi 17.10.2014)

n Lintujen syysmuutto
tuo Iidesjärvelle paljon
vieraita. Yksi vakiovieras on Lapin ja PohjoisSuomen lintu uivelo, jolle
järvi tarjoaa levähdys- ja
ruokailupaikan. Lintu on
niin harvinainen, että ohi
lentävää uiveloa on syytä
tervehtiä ottamalla pipa
pois päästä. Maassamme
pesii pari tuhatta uiveloparia, mikä on neljäsosa

Euroopan uivelokannasta. Iidesjärvelläkin uiveloita on syksyisin yleensä
vain muutaman linnun
parvina.
Naaraspukuinen uivelo muistuttaa hiukan
isokoskeloa. Uivelo on
kuitenkin selvästi isokoskeloa pienempi. Uivelon
kurkku on valkea, kun
isokoskelolla kurkku on
tumma.

Uivelot lennossa etelärannan tuntumassa. Kuva:
Olavi Autio. Copyright © Olavi Autio. (17.10.2014)
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Viime toimintakaudella Alue-Alvarit olivat mukana mm. kantakaupungin uutta
yleiskaavaa käsitelleissä työpajoissa. Etelä-Alvarin Päivi Pynnönen ja puheenjohtaja Juhani Skogberg karttojen äärellä.

Etelä-Alvarin yhdistyksille jakamalla aluerahalla tuettiin mm. Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistys ry:n järjestämää Lampipuiston Puistojuhlaa syyskuussa 2014.
Juhlakansa sai nauttia lämpimästä säästä ja maistuvista lätyistä.

Etelä-Alvari starttaa
neljännelle kaudelleen

distamosta ja ratikasta
sekä kommentoinut useita
kaavoitushankkeita, mm.
Lahdesjärven kaavoitusta.

– 	ryhtyisitkö
	alvariksi?

Eteläisen Tampereen alueellinen työryhmä Etelä-Alvari päättää vuodenvaihteessa jo kolmannen kaksivuotisen toimintakautensa. Se on Tampereen kaupungin asukkailleen järjestämä vaikutuskanava ja yhteistyöelin.
Uusi toimintakausi käynnistyy vuoden 2015 alkupuolella. Myös uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan. Jäseniksi pääsevät alueensa asioista kiinnostuneet asukkaat. Lisäksi alueen yhdistykset ja seurat voivat nimetä
siihen edustajansa.
Teksti ja kuvat: Aija Karttunen

Asukastieto
valmistelijoiden ja
päättäjien käyttöön
Alue-Alvarit toimivat
neljällä alueella: Etelä-, Länsi-, Kaakkois- ja
Koillis-Tampereella. Kaupunginhallitus nimittää työryhmän kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Se on
suora kanava kaupungin,
asukkaiden ja yhdistysten
välillä. Alue-Alvari ottaa
kantaa valmistelussa ja
suunnitteilla oleviin palveluja koskeviin asioihin
ja esittää niistä näkemyk-

Jäseneksi vai
postituslistalle?
Alue-Alvarin jäsenyys
vaatii aktiivisuutta ja sitoutumista toimintaan.
Vaikka kaikkiin kokouksiin ei tarvitsekaan osallistua, jäsenyys edellyttää
kuitenkin aikaa ja kiinnostusta käsiteltäviin asioihin.
Asukasvaikuttajana voi
toimia myös työryhmän

ulkopuolella. Ilmoittautumalla sähköpostilistalle
saat Alue-Alvarin postit
ja tietoa kokoontumisista. Kaikki Alue-Alvarin
tilaisuudet ja työryhmien
kokoukset ovat avoimia
eli niihin voivat osallistua
nekin, joita ei ole nimetty
jäseniksi.
Uusiin alueellisiin
työryhmiin ilmoittautumisaika on 17.11.15.12.2014. Järjestöt voivat ilmoittaa työryhmään
edustajansa. Myös yksittäiset asukkaat voivat

ikäihmisten palveluita,
uimarantoja, koulujen
sijaintia, puistoja, päivähoitoa, liikuntareittejä,
liikennettä ja ympäristöä.
Kuluneella kaudella AlueOsallistumalla voit
Alvari on ottanut kantaa
vaikuttaa
esimerkiksi kaupungin
Alue-Alvarin kautta asuk- strategiaan ja talousarvikaat saavat tietoa jo var- oon, palveluliikenteeseen,
haisessa vaiheessa aluet- kaupungin viherverkkoon
taan koskevista suunni- ja jätehuoltomääräyksiin
telmista ja käyttämiensä sekä osallistunut luontopalveluiden muutoksista. liikuntapaikkojen kartoitTyöryhmän kokoontu- tamiseen, Etelä-Alvari
misissa pohditaan muun on jättänyt lausuntonsa
muassa terveyspalveluita, Sulkavuoren keskuspuh-

sensä. Alueellinen tieto ja
asukkaiden näkemykset
kulkevat Alue-Alvarin
kautta suunnittelijoille ja
päättäjille.

, Viinikka.

Etelä-Alvari järjesti Lampipuiston Puistojuhlassa viime syyskuussa ilmaiset arpajaiset ja kertoi kiinnostuneille Alvari-toiminnasta. Etelä-Alvarin Ensi Järvisellä
riitti pöydän takana kiirettä.

ilmoittautua jäseniksi. Ilmoittautuminen tehdään
sähköisellä lomakkeella,
joka löytyy osoitteesta
tampere.fi/alvari. Jatkossa
voit keskustella ja hakea
tietoa myös Alue-Alvarin
Facebook-sivulta, joka
avautuu ilmoittautumisajan alkaessa. Lisätietoja
asukasryhmien toiminnasta ja jäseneksi ryhtymisestä antaa Etelä-Alvarin
vuorovaikutussuunnittelija Aija Karttunen, puh.
040-801 6910, sähköposti
aija.karttunen@tampere.fi.
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Puistojuhlissa
lämmin
tunnelma
Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys järjesti muutaman vuoden tauon jälkeen kunnon puistojuhlan
Nekalan Lampipuistossa. Juhlan
järjestelyssä tehtiin yhteistyötä Nekalan Pallo ry:n kanssa, joka vastasi
perinteisistä Viinikanpuiston syysmarkkinoista. Näin saatiin aikaan
monipuolinen koko päivän kestänyt
tapahtuma. Ohjelmassa oli mm. kirjanvaihtopiste, kolikonlyöntiä, arpajaiset, taikuri Marko, pyöräsuutari
Ilkka Kyttälä, lettuja, makkaraa sekä
musiikkia moneen makuun: saksofonisti Annikki Lindstedt, Nekalan
koulun bändi, Grateful Däd, lauluyhtye Pinkit Hinkit, Senitals ja
Kadun Kaswatti. Lämmin kiitos
kaikille talkoolaisille! Kiitos myös
Etelä-Alvarille tapahtuman sponsoroinnista!
Kuvat Ari Johansson ellei toisin mainittu

Kuva: Veikko K
irkkola

