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Monen tonttivuokra 
kallistuu huomattavasti 
Viinikassa ja Nekalassa. 
Asia puhutti omakotiyh-
distyksen järjestämässä 
tilaisuudessa.
n Monien viinikkalalaisten ja neka-
lalaisten tontinvuokrasopimukset 
umpeutuvat tai ovat umpeutumas-
sa tulevina vuosina. Osalla vuokra 
on jo noussut. Viinikan-Nekalan 
omakotiyhdistys järjesti vuokraso-
pimusten uusimisesta tilaisuuden 
marraskuun alussa. 

Tilaisuudessa apulaistontti-
päällikkö Aila Taura kertoi, että 
vuokrasopimuksia uusittaessa 
kaupunki korostaa vuokralaisten 
yhdenvertaista kohtelua. Kaupunki 
määrittelee uusittavat vuokraso-
pimukset samoin periaattein kuin 
kokonaan uusien tonttien sopimuk-
set. 

Tämä perustuu Tampereen 
kaupungin maapolitiikan linjauk-

siin, jotka kaupunginvaltuusto hy-
väksyi maaliskuussa 2014.

SeitSenkeRtainen  
VuokRa

Kaupunki korottaa vuokria vastaa-
maan lähelle tonttien kohtuullista 
käypää hintaa. Tästä vuokra on 4 
prosenttia, ja se nousee elinkus-
tannusindeksin mukaan vuosittain.

Vuokrasopimuksensa uusinei-
den mukaan uusi vuokra on noin 
seitsenkertainen. 

Useat puhujat pohtivat käyvän 
hinnan määrittelyä.

Taura kertoi, että määrittelyssä 
on otettu huomioon muiden vas-
taavien kaupunginosien, kuten Kä-
pylän, hinnoittelu. Hän kertoi myös, 
että kaupunki myi muutama vuosi 
sitten Muonamiehentieltä tontteja 
tarjousten perusteella 125 000–
145 000 eurolla.

– Viinikka ja Nekala ovat niin 
lähellä keskustaa, että tontteja ei 
saisi alle 100 000 euron.

Nekalan koululle 
saapui 50 osallis-
tujaa. Keskustelu 
oli monipolvista ja 
herätti tunteita.

Apulaistonttipääl-
likkö Aila Tauran 
kutsui puhumaan 
puheenjohtaja 
Susanna Kuutilo. 

Kuvat Anne Kärk-
käinen

Tonteilla voi olla hyvin erisuu-
ruiset vuokrat. Tontin pääoma-
arvoon vaikuttavat tontin koko ja 
asemakaavassa määritelty raken-
nusoikeus. Ne voivat olla naapu-
reilla hyvin erisuuruiset.

Uudesta vuokran suuruudesta 
kiinnostuneita Taura kehotti otta-
maan yhteyttä. Hän lupasi laskea 
tontin uuden vuokran, jos vuokra 
muuttuisi nyt. 

keRtaRySäykSellä ylöS

Tilaisuudessa puhuneita hämmäs-
tytti vuokrien raju kallistuminen 
kerralla ja vuokralaisen taloudelli-
sen tilanteen huomiotta jättäminen.

Tampereen päättäjät eivät ha-
lunneet lieventää korotusta por-
rastamalla vuokrankorotusta use-
alle vuodelle, kuten Pori viiden ja 
Rauma kahden vuoden ajalle. Ai-
kaisemmasta poiketen vuokran voi 
kuitenkin maksaa kahdessa eräs-
sä puolivuosittain.

tonttivuokrien 
korotukset  
puhuttavat

Kaupunki ei kohtuullista tontin-
vuokraa sosiaalisista syistä, sillä 
yksilöllinen harkinta olisi vastoin 
kaupungin päättämää yhdenvertai-
suusperiaatetta. 

Kaupunki tiedottaa vuokran-
korotuksesta vuokrasopimuksen 
umpeutumista edeltävänä vuonna. 
Tilaisuudessa toivottiin kaupungin 
muuttavan käytäntöään ja ilmoitta-
van vuokrasopimuksen uusimises-
ta huomattavasti aikaisemmin. 

Tähän työaika ei Tauran mu-
kaan riittäisi. Sopimuksia päättyy 

vuosittain kymmeniä tai jopa muu-
tamia satoja.

Kaupungissa on 8000 tontin-
vuokralaista.

Vuokrasopimukset ovat siir-
tokelpoisia, eli uusi vuokralainen 
maksaa tontista yhtä paljon kuin 
edellinenkin vuokralainen.

Uudet vuokrasopimukset teh-
dään 50 vuodeksi.

Yhteystiedot apulaistonttipääl-
likkö Aila Tauralle
aila.taura@tampere.fi
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Mukavia uudistuksia tulossa
● Vaikka kaupungin tonttivuokrankorotukset kir-
paisevat, kaupunki on käyttämässä rahaa uudis-
tuksiin, jotka lisäävät entisestään Viinikan ja Neka-
lan asumismukavuutta.

Viinikanpuistoon on luvattu rakentaa ensi 
kesänä valaistus. Vuoden päästä talvella pitäisi 
päästä aurattua ja hiekoitettua puistokäytävää 
pitkin lehmusbulevardille kävelemään. Kuulostaa 
hienolta!

Valaistukseen saadaan muutenkin paran-
nusta kaduille, puistoihin ja pyöräteille, kun van-
hentunutta katuvalaistusta uusitaan ja lisätään. 
Puistoja on jo paljon parannettu ja seuraavaksi 

vuorossa on Riihipuiston leikkikenttä joka uudis-
tetaan ensi kesänä. Kuluneet leikkitelineet vaihde-
taan ja tilalle on luvattu monipuolisia leikkivälineitä.

Joulu lähestyy. Vaikka lunta ei vielä olekaan, 
voi tunnelmaan virittäytyä monin tavoin. 

Pihoissa ja ikkunoissa näkyy jo kauniita 
valoja, lyhtyjä ja kynttilöitä, jotka saavat aikaan 
lämpimän tunnelman muuten niin pimeisiin iltoi-
hin. Joulukuussa eteläinen seurakunta järjestää 
hartauksia, askartelua, joululauluja ja konsertteja 
kirkolla ja seurakuntakodilla.

Tapahtumia on tulossa lisää. Omakotiyhdis-
tys järjestää alkuvuodesta 2016 talvitapahtuman 
Vihiojan puistossa. Luvassa  on monenlaista tal-
vista tekemistä koko perheelle, mikäli pakkasta 
ja lunta saadaan. Pientä kisailua, hernekeittoa, 
makkaraa, lättyjä ja kahvia nyt ainakin.

Satavuotisjuhlien inspiroimana järjestetään 
yhteistyössä kirkon ja partiolaisten  kanssa kesä-
juhlat alkukesänä kirkon ympäristössä. Kesäjuhli-
en sisällöstä ei ole vielä päätetty, joten ideoita ja 
ehdotuksia otetaan vastaan. Myös perinteinen 
pihakirppispäivä on tulossa. 

Omakotitaloyhdistyksellä on vielä jonkin ver-
ran myynnissä lippuja Sorin sirkuksen näytökseen 
7.1.2016 jäsenhintaan.

Tästä jatketaan kohti ensi vuotta ja uusia 
mahdollisuuksia!

Omasta sekä omakotitaloyhdistyksen puo-
lesta toivotan kaikille alueen asukkaille ihanaa jou-
lun aikaa ja onnellista Uutta Vuotta 2016.

 Susanna Kuutilo
 Viinikan-Nekalan 
 Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

P Ä Ä K I R J O I T U S

Omakotiyhdistyksen sähköposti: 
viinikka.nekala@gmail.com

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistyksen 
toimi- ja piirihenkilöt

Carita Sinkkonen
Kuismantie 8 B

Rauni Rantala
Lampitie 4

Pentti Rouvinen
Koskuentie 4

Heikki ja Satu 
Malmlund
Ahlmanintie 43

Susanna Kuutilo 
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Sirkka Alanko
Viinikanpuisto 41

Reino Kellomäki
Vilppaantie 10

Anja Raudanpää
Karukantie 13

Martti Jalonen
Viinikanpuisto 8

Tervetuloa Las Necalas -kasi-
nolle! Sorin Sirkus juhlii 30. vuot-
taan säikyvällä show’lla, jossa 
on ennätysmäärä esiintyjiä ja 
heitä säestää live-bändi.

n Sorin Sirkuksen suuressa jou-
lushow’ssa esiintyy 29 sorilaista. 
Yksi heistä on Jaakko Sirainen. 
Hän on Sorin sirkuksen kasvatti, 
jolle Las Necalas on jäähyväis-
näytös. Jaakko on tulimies, joka 
heittelee kieppuvia liekkisauvoja 
korkeuksiin.

Sorin Sirkus 
juhlii kasinolla

– En ole polttanut itseäni. Kor-
keintaan on sormeen on tullut rak-
ko, Jaakko kertoo hurjista tempuis-
taan.

Varmuus tulee harjoittelusta ja 
kokemuksesta.

– Ensin treenataan vuosia il-
man tulia, sitten tulien kanssa. Sii-
nä oppii, miten tuli käyttäytyy.

Yhdeksän vuoden sirkushar-
rastuksen jälkeen Jaakko on siir-
tymässä opiskelemaan Helsinkiin 
teatterikorkeakouluun valosuunnit-
telua. Sitä ennen hän on Sorilla 
siviilipalveluksessa yleismiehenä. 

– On hienoa, että voi antaa jo-
tain takaisin omalle yhteisölleen.

kalle tähtää 
isoille estradeille

Jos Jaakko on jättämässä Nekalan, 
sirkuskoulussa jatkaa vielä useita 
vuosia Kalle Pikkuharju, 15 v., sir-

kuksen notkein nuorukainen. 
Kalle kertoo, että hän ei ole 

aina ollut yhtä notkea. 

– On minulla kyllä ollut taipu-
mus.

Notkeus on kehittynyt sitkeäl-
lä venyttelyllä. Kalle harjoittelee 
temppujaan kolme tuntia joka päi-
vä. 

Kallen tavoitteena on jatkaa 
sirkusammattilaiseksi ja esiintyä 
maailman suurilla estradeilla. 

kimallusta ja säkenöintiä

Las Necalas -joulushow Sorin Sir-
kuksen on vuoden päätapahtuma, 
jota on suunnittelu alkuvuodesta 
asti ja treenattu koko syksy.

Kimaltavassa show’ssa esiin-
tyvät Sorin sirkuskoulun oppilaat 
ovat 14–20-vuotiaita, ja nuorim-
mista yhdeksän on mukana ensim-
mäistä kertaa. 

Show’n ohjauksesta vastaa So-
rin Sirkuksen tirehtööri Taina Kop-
ra. Säkenöivän visuaalisen ilmeen 
ovat luoneet valosuunnittelija Eero 
Auvinen ja pukusuunnittelija Kitte 
Klemettilä. Näyttävä lavastus on 
Oskari Löytösen ja sirkusteknisen 
suunnittelu Jouni Kivimäen. 

Esiintyjiä tahdittaa Las Neca-
las -houseband: Joona Kukkola, 
Petteri Hyvärinen, Tony Sikström, 
Juho Fabrin ja Jukka Saarinen.

Viinikan–Nekalan omakotiyh-
distys on varannut jäsenilleen 
lippuja esitykseen to 7.1.2016.  
Ks. s. 7 ilmoitus.
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Iidesjärven perhepuiston 
suunnittelu on ollut pysähdyk-
sissä kiireellisempien töiden 
vuoksi. Seuraavaksi odote-
taan suunnitelmien päivitystä.

n Iidesjärven osayleiskaava hyväk-
syttiin noin puolitoista vuotta sitten 
20 vuoden valmistelun jälkeen. Sit-
ten maaliskuun 2014 perhepuistosta 
ei ole kuulunut hisaustakaan.

– Täytyy tunnustaa, että perhe-
puisto on ollut odottamassa kauim-
maisessa pöydänkulmassa, sanoo 
kaupunginpuutarhuri Timo Koski.

Hiljaisuus on johtunut siitä, 
että Tampereen kaupungin viher-
puolella on ollut useita vaativia 
suunnittelutöitä, kuten kansalli-
sen kaupunkipuiston tarveselvitys 
sekä keskustan ja kantakaupungin 
osayleiskaavojen valmistelu.

RyHMä tuoReuttaMaan 
tilannetta

– Kaupungin pitää koota ryhmä, 
joka käy läpi, ovatko perhepuiston 
yleissuunnitelmaan kirjatut toimin-
not ja tilavaraukset yhä ajantasai-

sia, jokin asia vanhentunut tai tar-
vitaanko jotain uutta, Koski kertoo.

Yleissuunnitelman päivityksen 
pohjalta perhepuistolle tehdään 
tarkempi hankesuunnitelma, jossa 
selvitetään muun muassa puiston 
erilaisia toimintoja.

– Perhepuiston lähtökohta on 
rakennus. Pitää selvittää, mitä pal-
veluja puistoon tulisi ja niille pyörit-
täjä, olisiko se kaupunki, joku yrit-
täjä vai muu taho.

Koski lupaa, että asioista kerro-
taan, kun suunnittelijoilla on ensin 
esittää jotain valmiimpaa keskuste-
lun pohjaksi.

– Omakotiyhdistys on muka-
na jatkossakin, kuten Iidesjärven 
osayleiskaavaa valmisteltaessa-
kin, Koski tähdentää.

PitkäSSä kuuSeSSa 
Paloittain

Perhepuisto on pitkä ja kallis han-
ke. Alustavasti sen hinnaksi on ar-
vioitu 10 miljoonaa euroa, eli koko 
kaupungin kaikki viheralueiden ke-
hittämiseen ja investointeihin vara-
tut kolmen vuoden rahat.

Kaupungilla on tunnetusti tiuk-
ka rahatilanne. Kuinka käy perhe-
puiston?

 – Sitä pidetään pitkän tähtäimen 
suunnitelmana, eikä sitä ole unoh-
dettu. Kun hanke saadaan käyntiin, 
puisto rakennetaan usean vuoden 
aikana pala palalta, Koski sanoo.

Nyt alue on Atomikylän purka-
misen jäljiltä sorakenttää, erilaisia 
kasoja, jopa törkyä. Olisiko mah-
dollista saada puiston seutuville al-
kupaloiksi jotain halpaa – vaikkapa 
vaatimatontakin?

– Olemme miettineet pienellä 
rahoituksella toteutettavaa raken-
netta, esimerkiksi höntsäilyaluetta 
purettujen Atomitalojen kohdalle. 
Näin alueelle saataisiin positiivista 
pörinää.

iiDeSJäRVi kanSalliS-
kauPunkiPuiStoon?

Iidesjärvi saattaa päästä osaksi 
kansallista kaupunkipuistoa, jos 
Tampereen kaupunginpäättäjät 
näin aikanaan haluavat.

Kansallisen kaupunkipuiston 
tarveselvityksessä on selvitetty, oli-
sivatko Viinikanojan ja Iidesjärven 
rannat ja Messukylän laakso osa-
na mahdollista puistoa.

Iidesjärvi on Tampereen paras 
lintujärvi, ja se on osittain luonnon-
suojelualuetta.   

Perhepuiston 
jatkosuunnittelu 
seisoo

Normaalikoulun remontti al-
kaa ensi kesänä suunnitelmia 
pienempänä.

n Kuokkamaantien yläkoulu- ja 
lukiorakennusta remontoidaan vä-
hemmän kuin viime keväänä suun-
niteltiin. Syynä on rahapula.

Ylä-Norssista korjataan Mänty-
haantien puoleinen G-siipi. Se on 
rakennuksen huonokuntoisin osa, 
jota ei ole peruskorjaattu aiemmin. 
Siivessä on muassa kielten luok-

kia. Remontti alkaa ensi kesänä.
Remontin ajaksi lukiolaiset 

siirtyvät yliopiston kampukselle, 
eivätkä aiemmista suunnitelmista 
poiketen tule myöskään myöhem-
min Nekalan koululle. Yläkoulaiset 
jatkavat Kuokkamaantiellä ja ala-
koululaiset Nekalan koulussa.

Johtava rehtori Vesa Toivonen 
ennakoi, että Nekalan koululle tar-
vitaan lisätilaa vuodesta 2017–18 
ja se saataneen tuomalla koulun 
pihaan parakkeja.  

ylä-norssille
pikkuremontti

Juha Pehkonen kyllästyi 
sotkettuun sähkökaappiin 
kotinsa kulmalla ja maalasi 
sen uudestaan.

n Siistitty sähkökaappi sijaitsee 
Nekalantien alussa Etu-Viinikassa. 
Juha Pehkonen pohjusti kaapin 
pinnan harmaalla ja maalasi sille 
mustalla erämaamaiseman vajaat 
pari vuotta sitten keväällä.

Tägittäjien jäljiltä maalausta on 
pitänyt uusia osittain kolmeen ker-
taan.

– Aion jatkaa maalaamista niin 
kauan kuin henki pihisee, ympäris-

tön kaunistaja vannoo.
Hän kehottaa muitakin töherte-

lyn vastaiskuun.
– Mutta kuvan pitää olla hillityn 

värinen ja sopia ympäristöön. 

kupaloiksi jotain halpaa – vaikkapa 

– Olemme miettineet pienellä 
rahoituksella toteutettavaa raken-
netta, esimerkiksi höntsäilyaluetta 
purettujen Atomitalojen kohdalle. 
Näin alueelle saataisiin positiivista 

Juha Pehkonen kyllästyi 

korpimaisema 
korvaa töhryt

Mullantekokenttä tyhjenee hiljal-
leen.  Kuva Anne Kärkkäinen
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Viinikankatu 36, puh. 03 222 9696

www.viinikanapteekki.fi 

Palvelemme
ma-pe 9–18
la 10–15

Ystävällistä 
ja joustavaa 
palveluaErityisosaaminen niska-hartia sekä 

selkävaivat, huimaus ja päänsärky.
Joululahjakortit, kotikäynnit!
Susannalle käy Smartum- ja Tyky-
setelit

HIEROJA / 
FYSIOTERAPEUTIT

Kuoppamäentie 38, 
Kauneuskeskus FresHair

Susanna Susi 
050-5921878

Harri Perälä 
0400-479313

Yhteensä yli 50 vuoden kokemus alalta. 

Inhimilliset hinnat!

n Viinikan satavuotisjuhlat elokuun 
alkupuolella kiinnostivat ihmisiä. 
Kävijöitä riitti monipuoliseen tapah-
tumaan kotikulmilta ja kauempaa-
kin.

Kirkon tienoilla oli ohjelmaa 
kaikenikäisille. Kentällä kuultiin 
erilaista musiikkia ja nähtiin jopa 
Viinikka talent -esitys. Kaartotiellä 
lähialueen käsityöläiset esittelivät 
taitojaan. Kirkon alakerrassa oli 
Viinikan vanhojen valokuvien näyt-

Satavuotiasta 
Viinikkaa 
juhlittiin 
innokkaasti

tely.
Ennen kaikkea juhlassa tavat-

tiin tuttuja ja vähän tuntematto-
mampiakin.

Viinikka 100 vuotta -juhlat jär-
jestettiin lauantaina 8.8.2015. Sää 
oli yllättäen kesäisen lämmin ja au-
rinkoinen, vaikka huonon ennus-
teen vuoksi säätä jännitettiin lähes 
juhlan alkamiseen asti.

Teksti ja kuvat Anne Kärkkäinen

Viinikan lahjakkuudet Siiri Vepsäläinen 
ja Jenny Räty.

Esko Sirén ja Jii-Är kyyditsivät Sannistoja. Partiolainen Hanna 
Lehto paistoi lettuja.

VPK:n puhaltajat musisoivat.

Lämmin lauantai, viltillä tarkeni.

Yleisöä laulatettiin konsertissa.

Savikiekot rahisivat.

Maco Oey 
esitti 
laulujaan.

Emma Majanlahti maalasi 
kotitalon.

Lilli Salonenkin, 9 kk, osallistui.

Tuunattuja Viinikan taloja.

Kylän kultturilaitos paikalla: kirjas-
ton Tuula Polso ja Kalle Voutilainen.

Pirkko Virtanen (vas.) tuli vanhoille kotikonnuille.

Piritta Vartola järjesti 
juhlaa.

Nekalan seppä Pasi 
Peltomaa takoi. 

Tyylikkäät sisarukset Taina 
Lehtinen ja Niina Rissanen.

Jussi Lehmuskenttä hoiti 
soppatykkiä.

Kaartotie muuttui 
juhlakaduksi.
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Nekalan teollisuusalueella on 
aloittanut tekstiilien kierrätyskeskus. 
Nextiiliin saa tuoda puhdasta teks-
tiiliä. Sieltä saa myös ostaa halvalla 
monenlaista käsityötarviketta ja 
vintage-vaatteita.

n Nextiili on tervetullut tekstiilien kierrätys-
keskus. Enää ei tarvitse tuskailla, minne 
rikkinäiset trikoot, menneen muodin luo-
mukset tai paali villalankoja. 

– Meille saa tuoda puhdasta ja kuivaa 
tekstiiliä, ehjiä kenkiä ja laukkuja, kertoo 
Mimosa Koiranen, Nextiilin toinen vetäjä ja 
tekstiilipajan ohjaaja. 

Nextiili ei ota vastaan painavia matto-
ja, koska niitä on raskasta käsitellä. Myös-
kään peittoja ja täkkejä ei kelpuuteta ter-
veysriskin takia.

Nextiililäiset lajittelevat kaiken saapuvan 
tekstiilin, vaatteet, kengät ja laukut. Nextiiliin 
jäävät myyntiin kankaat, käsityötarvikkeet ja 
vuosikertavaatteet, vintage. Loput jatkavat 
myyntiin muihin kierrätyskeskuksiin.

Nextiili on vastaus ensi vuoden alussa 
voimaan tulevaan jätelain uudistukseen. 
Silloin tekstiilijätettä ei saa enää viedä kaa-
topaikalle.

Nextiili ei ole pelkästään kierrätyskes-
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kus, vaan se on osa Pirkanmaan kierrätys- 
ja työtoiminta ry:n toimintaa, jonka tavoit-
teena on työllistää pitkäaikaisesti työttömiä.

tuunaaJan aaRReaitta

Sitten, käsityönystävät, varoitus: Nextiili ai-
heuttaa riippuvuutta. 

Se on oikea Ali Baban aarreaitta, mate-
riaalipankki, josta saa kilohinnalla tai jopa 
ilmaiseksi erinomaisia kierrätettyjä käsityö-
tarvikkeita. On kankaita, erilaisia ompelu- 
ja neulelankoja, nappeja, solkia ja muuta 
tilpehööriä. Laatikoissa on pöytäliinoja ja 
muita liinavaatteita – kaikkea mitä itsekun-
kin kaappeista on löytynyt.

Rekeillä roikkuvat vintage-vaatteet. 
Niillä on pieni kappalehinta.

nextiili kierrättää 
tekstiilin

Nekstiili
Vihiojantie 26
Auki: ti–pe 10–18 

ja la 10–16. 
Kiinni: ma

Puh. 050 466 5845

www.nextiili.fi 

Viinikan rullakioski pääsi osaksi Pir-
kanmaan triennaalia. Kaksi taiteilijaa 
maalasi rullan pintaan ohikulkijoiden 
profi ilit ja viisi kirjainta.

n Kuvataiteilija Tomas Regan ja graffi tai-
teilija Wille Klén maalasivat viime kesänä 
ympäristötaideteoksen Viinikan kioskiin. 
Se oli osa Pirkanmaan triennaalia, joka on 
maakunnan ajankohtaisen taiteen katsel-
mus joka kolmas vuosi.

Viime kesän triennaalin aihe oli Ole 
kuin kotonasi.

Kioskin pinnassa on viiden ihmisen 
profi ilit ja kirjaimet VESTA. Ohikulkeneis-
ta ihmisistä innoituksen saaneet potretit 
maalasi Regan ja kirjaimet Klén. Vesta on 
roomalaisessa mytologiassa kotilieden ju-
malatar.

– Halusin maalata kioskiin ihmisiä. Ajat-
telin, että kuuluisi maalata alueella asuvia 

Rullakioski 
sai kasvot

tai liikkuvia, joita varten kioski on rakennet-
tu, Tomas Regan kertoo sähköpostihaas-
tattelussa.

Viinikkaan taiteilijat päätyivät monien 
vaiheiden jälkeen.

– Paikkaa teokselle oli yllättävän vaikea 
löytää, naputteli Wille Klén.

Hän kertoo, että Viinikan kioskin kaltai-
set julkiset teokset ovat Tampereella aika har-
vinaisia. Ainutlaatuisen Viinikan työstä tekee 
graffi titaiteilijan ja kuvataiteilijan yhteistyö. 

Viinikan lankarullakioski on pahoin ra-
pistunut, mutta kaupunki aikoo säilyttää 
sen. Sen sijaan toinen rullakioski Nekalas-
sa Kuoppamaantien varella on purkuvaa-
rassa.

Tomas Regan maalasi rullakioskia elokuus-
sa. Kuvat Anne Kärkkäinen ja Wille Klén

Työharjoittelija Minna Kiuru ja Nextiilin ohjaaja Mimosa Koiranen mittasivat kangasta. 
Kuvat Anne Kärkkäinen

Partiolainen Hanna 
Lehto paistoi lettuja.
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ELÄINFYSIOTERAPIA

KUKKAKAUPPA

KIRJAPAINO

A LU E E N  PA LV E L E VAT  YR I T YK S E T

KONDITORIA

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!

PIENKONEITA

PARTURI

NEKALA, Jokipohjantie 33, 33800 Tampere
 ✆ 03 2126 146

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  TEIVAALANTIE 5 SEKÄ 
HERVANNASTA OSOITTEESSA HEPOLAMMINKATU 33.

TULE TUTUSTUMAAN JA 
TEKEMÄÄN EDULLISIA LÖYTÖJÄ

MA-PE 10-18, LA 10-16 
VIHIOJANTIE 26, P. 045 882 4066

NEKALAN 
KIERRÄTYSKESKUS

RAVINTOLA

KAHVILA 
NEKALAN KATISKA

Ahotie 46, Tampere
• Bingoilua ke – su

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

RAVINTOLA 

KULTTUURIRAVINTOLA RAILO
AVOINNA:SU-TO 09-24.00 PE-LA 09-02.00 

KLO 21-1.30 KARAOKE

ISO JA VIIHTYISÄ 
TERASSI

TOTOA VOI SEURATA SUORANA 
LÄHETYKSENÄ JA PELATA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN
JOKIPOHJANTIE 47, PUH. 032147091

KAUNEUSSTOPPI KAUPPA

LEIPOMO 

On arki tai pyhä
Hakaselta kakku hyvä!

P. 010 327 1700
www.hakasenleipomo.fi 

Terästöiden 
ammattilainen jo 
vuodesta 1994

kauppalehden 

menestyjäyritys 

2012

Etu-Hankkion katu 17, 33700 Tampere
Puh. 050 576 6036  • www. ipeteras.fi 

iPe-teräs oy

nekalan Suurjako
Viinikankatu 40, 33800 Tampere

puh. 03 2539200

2015
2.11. • 9.12.

2016
13.1. – 27.4.

klo 10

Satutunnit
nekalan 

kiRJaStoSSa
keSkiViikkoiSin

NEKALAN KIRJASTO
LOUNAANTIE 2, 33800 TAMPERE

PUH. 040 800 7811
A U K I 

MA JA TO KLO 1319 • TI, KE JA PE 1015

• HYVÄÄ LUKEMISTA HYLLYITTÄIN
• UUTUUSKIRJAT VIIKON VIPPILAINOINA
• SATEEN SATTUESSA SATEENVARJO 
 KIRJASTOKORTILLA 

EDULLISET KOPIOT JA SKANNAUS MUSTA
VALKOISET KOPIOT 0,30 € JA VÄRILLISET 1 €.

HALUATKO TÖITÄSI ESILLE 
KIRJASTOON?

KYSY KIRJASTON NÄYTTELYISTÄ MUKAVILTA 
KIRJASTONHOITAJILTAMME.

-sahat
alk. 199,–

KÄÄNNÖSPALVELUT
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MINULLA ON PUUTARHA
JOKA TANSSII

KUN VALO LUOTAA
VAAHTERAIN SIHDISTÄ
JA OSUU
 JUURI
KIRJOSIEPPO TOISTAA VANHAN 
TOTUUDEN
(IHMETTELEN, NIINKÖ SE)
SINISTÄ LIILAA PURPPURAA,
 MES DAMES,
 ROUGE ET OR 
JA TÄSSÄ HERRA VIHREÄ,
KUTSUJEN ISÄNTÄ!

MINULLA ON PUUTARHA
JOKA HUOKAA−

JOKA TOUKKA MULLAN ROUHEESSA
KUIN LEHTI, JONKA KÄÄNNÄN
 OMENA JA KIRSIKKA
AIKA RIKKAA
HITAUS HYVETTÄ.
 KARA, KIVI

MINULLA ON PUUTARHA,
NUKKUVA.

TUULI KARANNUT SIPULIEN
SALAT TASKUISSAAN
PIGMENTIT SULANEET KAAKAOKSI
JOTA LUMEN VAAHTO HYVÄILEE.

MINULLA ON PUUTARHA.

KERRAN KUOLLUT
KUMAUTTAA SYDÄNTÄÄN
JA SYNTYY
KUIN IHME.
HERÄTYS, RAKAS YSTÄVÄNI!
 BONJOUR!
 ADIEU!
LENNÄN SEN KEHDOSTA
SULKANA TUULEEN.

Viinikanpuistoon rakennetaan 
ensi suvena valaistus, ja vuo-
den päästä talvella käytäviä 
myös aurataan. Viinikan ja 
Nekalan vanhaa valaistusta 
uusitaan, ja Riihipuiston leikki-
kenttä uudistetaan.

n Talvi-iltojen pimeys hälvenee 
Viinikanpuistosta tulevaisuudes-
sa, sillä lehmusbulevardin toiselle 
käytävälle rakennetaan valaistus. 
Samoin puistokäytäviä aletaan tal-
visin aurata ja hiekoittaa.

Näin kertoo Tampereen kau-
punginpuutarhuri Timo Koski.

Puistossa on joutunut kävele-
mään pimeässä, ja polut kulkijan 
on pitänyt talloa itse, sillä Viinikan-
puistossa ei ole ollut talvikunnossa-
pitoa. Hankalinta kulku on ollut, kun 
välillä on satanut ja väliin pakasta-
nut. Polku on jäätynyt iljanteiseksi. 
Ihmiset ovat joutuneet kävelemään 
tiellä, vaikka vieressä on ollut leveä 

Viinikanpuistoon 
valot

puisto.
– Valaistuksella ja talvikunnos-

sapidolla halutaan parantaa käve-
lyturvallisuutta, Koski sanoo.

Muuallekin liSää Valoa

Puiston valaistus liittyy siihen, että 
ensi vuonna Viinikassa ja Neka-
lassa uusitaan vanhentunutta ka-
tuvalaistusta useilla kaduilla, puis-
toissa ja pyöräteillä. Koski kertoo, 
että valot on tulossa myös joillekin 
valaisemattomille mutta käytetyille 
väylille.

Tässä vaiheessa valaistus-
suunnitelmia vasta tehdään, ja ne 
valmistuvat tämän vuoden loppuun 
mennessä. Työt aloitetaan ensi ke-
väänä tai kesällä.

RiiHiPuiStoon uuDet 
leikkiVälineet

Iloisia uutisia myös Nekalan lapsi-
perheille. Riihipuiston leikkikenttä 

uudistetaan ensi kesänä. Kuluneet 
kiipeily- ja leikkitelineet vaihde-
taan.

– Tilalle tulee monipuolisia leik-
kivälineitä, Koski kertoo.

Riihipuiston leikkipuisto poikke-
aa tulevaisuudessa hieman aikai-
semmin lähialueella uudistetuista 
leikkipuistoista. Välineisiin on lu-
vassa uudenlaista toiminnallisuut-
ta, mutta perusleikkimahdollisuu-
det kentällä pysyvät.  

Katuvalaistuksen ja puistojen 
kunnostus ovat ensi vuoden Tam-
pereen kaupungin investointioh-
jelmassa, siksi Viinikassa ja Ne-
kalassa voidaan odottaa mukavia 
uudistuksia.

Pia Krook
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Kulku Viinikanpuistossa on mukavampaa, kun sinne saadaan valot.

Hinnat
Aikuiset: 23,50 €  •  Eläkeläiset: 21,00 €
Lapset (alle 15 v.) ja opiskelijat: 16,50 €
Lippujen varaukset 4.12.2015 mennessä 
viinikka.nekala@gmail.com / 040 586 5610 
tekstiviestillä. Varauksesi on vastaanotettu, 
kun saat paluuviestin. 

ilmoita:
–  nimesi (ja osoitteesi)
–  kuinka monta aikuista, lasta/opiskelijaa/

eläkeläistä osallistuu.

Maksa 7.12.2015 mennessä 
yhdistyksen tilille: FI58 1557 3006 1011 81.
Viestikohtaan: lippujen varaajan nimi ja 
halutessasi osoitteesi

lippujen toimitus: kotiisi, jos ilmoitat osoit-
teesi. Jos et ilmoita osoitettasi, hae lippusi 
Sorin sirkukselta noin 1h ennen näytöstä. 

lippuja Sorin sirkukseen
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Aasian makuja suomalaiseen makuun. 
Aamupalaa klo 8 alkaen. Runsas Buffetlounas arkisin 

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

Viinikankatu 47 (entinen Nekku)

Lämpimästi tervetuloa!Lämpimästi tervetuloa!

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

®

RAVINTOLAMME WANHAN TAPIN 
KEITTIÖ ON AUKI PERJANTAISIN JA 

LAUANTAISIN PUOLEEN YÖHÖN. 
VIIKOLLA TARJOAMME 

HERKULLISET LOUNAAT 
SOPIVAAN HINTAAN.

SYKSYN JA TALVEN ASIAKKAAT 
VOIVAT NAUTTIA ELÄMÄSTÄ 

VIIHTYISÄSSÄ 
RAVINTOLASSAMME.

TERVETULOA TAPPIIN!


