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sirkustaide-
luokka 
norssiin
Norssin yläkoulussa aloit-
taa Suomen ensimmäinen 
sirkustaidepainotteinen luok-
ka. Harrastus yhdistetään 
koulunkäyntiin.

n Ylä-Norssissa yhdistetään 
sirkusharrastus koulunkäyntiin. 
Sorin Sirkusella opiskellaan sir-
kustaitoja kaksi tuntia viikossa 
koko kouluvuoden läpi. Koulun 
puolella taas sirkukseen liittyviä 
asioita sovelletaan eri oppiaineis-
sa. Esimerkiksi tekstiilitöissä voi-
daan suunnitella esiintymisasuja 
ja fysiikassa laskea heilahdusno-
peuksia.

Hakijoita runsaasti

Sirkusluokalle haki 35 oppilasta, 
joista valittiin 22. Useat ovat jo 
entuudestaan sirkusharrastajia, 
mutta eivät kaikki.

– Monet lapset harrastavat in-
nokkaasti sirkusta koulun jälkeen. 
Halusimme helpottaa heidän elä-
määnsä, kertoo Normaalikoulun 
johtava rehtori Vesa Toivonen.

Ei-sorilaisillakin oli mahdolli-
suutensa, sillä valintatilaisuudes-
sa testattiin fyysisten edellytysten 
ohella muun muassa sosiaalisia 
taitoja, pitkäjänteisyyttä ja leik-
kiinheittäytymiskykykyä.

Sirkustaideopetuksessa taus-
talla on sirkuspedagoginen ajat-

telu, jossa tärkeää on yhdessä 
tekeminen, toisten huomioon ot-
taminen ja yhteisössä kasvami-
nen. 

myÖs aLakouLuun 
ja Lukioon

Sirkusopintoja Norssissa voi opis-
kella myös alakoulussa ja lukios-
sa. Alakoululaisille Norssi tarjoaa 
mahdollisuuden valita sirkuskurs-
si. Lukiossa sirkustaideaineilla 
vahvistetaan ilmaisutaitoaineita.

Sirkuspainotus valittiin Neka-
lan Norssiin uuden opetussuunni-
telman myötä. Se kannustaa kou-
luja yhteistyöhön oman alueensa 
toimijoiden kanssa. Lähialueelta 
hoksattiin Sorin Sirkus, kokenut 
lasten ja nuorten sirkuskouluttaja. 

– Sorin Sirkus on nekalalai-
nen rikkaus, joka tuo kouluun 
raikkautta, luovuutta ja viihtyvyyt-
tä, Vesa Toivonen sanoo.

Sirkuksen ansiosta Norssin jo 
vanhastaan runsas juhlaperinne 
vahvistuu. Luvassa on uutta oh-
jelmaa joulu- ja kevätjuhliin, mutta 
tulevaisuudessa saattaa siintää 
keväinen viikon sirkusjuhla.

Näin haaveille Norssin toinen 
johtaja yhtenäisen perusopetuk-
sen rehtori Irma Kakko.

– Silloin koko koulu tekee asi-
oita yhdessä. (ak)

n – Monet perheet myös Iidesran-
nasta pitävät puistoa omanaan, jo-
ten päätettiin pitää kaikille avoimet 
puistojuhlat, kertoo tapahtuman 
äiti Minttu Purra.

Tapahtumassa oli monenlaista 
ohjelmaa. Paikalla muun muassa 
nikkaroitiin linnunpönttöjä, askar-
reltiin jongleerauspalloja ja purk-
keihin kylvettiin siemeniä. Makka-
raa paistettiin nuotiolla, ja pannulla 
tirisivät letut. 

Juhlaan osallistui reilusti yli 50 
henkeä. 

– Monet toivat mukanaan ka-
vereitaan, ja kaikki viihtyivät, Mint-
tu kertoo.

telkän-
puistossa 
juhlittiin 
vappua
Etuviinikkalaiset 
naapurukset 
järjestivät juhlan 
Telkänpuistoon 
lapsiperheille.

Telkänpuisto sijaitsee Narvanraitin ja Puropolun kulmauksessa.

Osa sirkusluokan oppilaista tapasi yhden 
opettajistaan Sorin Sirkuksella keväällä. 
Alarivissä vasemmalta Siiri Vepsäläinen, 
Eero Hillo, Saimi Kärkkäinen ja Helmi Ero-
nen. Takana tuolilla Kaisa Vehkalahti ja 
seisomassa opettaja Juha Helppikangas, 
Fanny Jaakkola ja Sade.

Kuva: Anne Kärkkäinen

Kuvat: Pilvi Kuitu
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Kylämme koulussa Norssissa 
tapahtuu paljon.

● Ylä-Norssilla yhden siiven tilat uudistetaan, ja 
siksi lukiolaiset siirtyvät syksyllä yliopiston liikun-
takeskus-Atalpaan. Lukio-opetusta järjestetään 
myös yliopistonmäen muissa rakennuksissa. 
Ylä-Norssin remontin arvioidaan olevan valmis 
elokuussa 2017. Ensi kesänä myös Nekalan ala-
koulua korjataan, sillä koulussa on ilmennyt sisäil-
maongelmia.

Syksyllä 2016 aloittaa Norssissa sirkuspai-
notteinen lukiolinja ja sirkustaiteen painotusluokka 
yläkoululla. Alkava sirkustaiteen painotus on So-
rin Sirkuksen ja Normaalikoulun tiiviin yhteistyön 
tulos, ja luokat ovat ensimmäiset laatuaan Suo-
messa.

Lauantaina 20.8.2016 järjestetään kesäjuh-
lat Viinikan kirkolla. Kirkko ympäristöineen on kes-

keinen ja toimiva juhlien pitopaikka. Kirkon sisäti-
loihin saamme kaksi näyttelyä, jotka julkistetaan 
yleisön nähtäväksi kesäjuhlissa.  Talvella tehdystä 
asukaskyselystä esiin nousseita toivomuksia ote-
taan huomioon kesäjuhlia suunniteltaessa.

Tapahtumaan on tulossa monipuolista ohjel-
maa. Tervetuloa kaikki mukaan!

Viinikan-Nekalan omakotiyhdistys miettii yh-
distyksen nimenmuutosta Viinikan-Nekalan asu-
kasyhdistykseksi. Näin yhdistykseen jäseneksi 
voisivat liittyä kaikki alueen asukkaat asumismuo-
dosta riippumatta.
      Tästä on hyvä jatkaa ja toivotankin omas-
ta puolestani kaikille lämmintä ja kivaa kesää!

 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 

Kuva: Anne Kärkkäinen

Sirkka Alanko
Viinikanpuisto 41

Reino Kellomäki
Vilppaantie 10

Anja Raudanpää
Karukantie 13

Martti Jalonen
Viinikanpuisto 8

Normaali-
kouluissa 

remontoidaan 
ja kirkolla 
juhlitaan Viime kesän hyvien kokemusten 

innoittamana Viinikan kirkolla 
järjestetään taas suuri kesä- tai 
paremminkin elojuhla lauantai-
na 20. elokuuta klo 12-16

n Luvassa on eläväistä kylä-, tori- 
ja kulttuurihulinaa kirkon kentällä, 
Kaartotiellä ja kirkossa. Kentällä on 
esiintymislava, jolla soittavat mo-
nenlaiset muusikot. Mukaan ovat 
lupautuneet muun muassa laulunte-
kijä-laulaja Peter Joukainen ja Viini-
kan oma muusikko Maco Oey. Myös 
Sorin Sirkus esiintyy.

Lapsille on tulossa runsaasti 
ohjelmaa. Eläintenystävien rie-
muksi järjestetään koiratapahtuma 
Houkutusten Highway ja Hannu 
Mäkelän vosikkakyyditystä. 

kirpputori asukkaiLLe

Uutuutena tapahtumassa on mak-
suton kirpputori. Tori on tarkoitettu 

nostaLGinen nekaLa -päivä
La 2.7. klo 14-18

Nekalan siirtolapuutarhan pirtillä, Muotialantie 43

tule tapaamaan vanhoja kavereita nekalasta
• Pelejä 1940-60-luvulta
• Vanhojen valokuvien 
 katselua ja tunnistusta
• Omat kuvat mukaan

• Nekala-Tampere-aiheinen 
 tietokilpailu
• Kirpputori
• Tarjoilua: lättyjä, 
 makkaraa, kahvia, pullaa

omien ylimääräisten tavaroiden, 
kädentuotteiden tai sadon myymi-
seksi. Siksi tänä vuonna Viinikassa 
ei järjestetä erillistä pihakirppistä. 

Kirkossa on taidemaalari An-
nukka Laineen ja kuva-artesaani 
Heli Pihlajamäen näyttelyt sekä 
tietenkin kirkon esittelyä.

Mukavat kirjastonhoitajat ovat 
taas mukana lukemisen ja kirjalli-
suuden asialla.

sapuskaa sopasta 
LettuiHin

Viime vuoden tapaan myynnissä 
on syötävää. Soppatykistä saa her-
nekeittoa tai grillistä makkaraa. Jäl-
kiruoaksi on tarjolla kahvia, pullaa 
ja partiolaisten paistamia lettuja.

Tapahtuman järjestävät yhteis-
työssä Viinikan-Nekalan omako-
tiyhdistys, Eteläisen seurakunnan 
nuoriso- ja lapsityö, Etelä-Alvari ja 
partiolaiset eli Viinikan Siniset. 

Juhlan ohjelma ja järjestäjät 
tarkentuvat kesän kuluessa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan 
nauttimaan kylähengestä ja tapaa-
maan taas tuttuja.

Viinikassa 
järjestetään 

elojuhla

Kuvat: Pia Kurri
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Vaaleat litteät lautapöntöt Viinikanpuiston  
lehmuksissa ja Lampipuiston koivuissa ovat  
lepakoiden päivälepoa varten.

Lepakonpönttöjä 
Viinikan- ja 
Lampipuistossa

n Moni on saattanut ihmetellä, 
mitä vaaleita lautapönttöjä on 
ilmestynyt Viinikanpuiston leh-
muksiin tai Lampipuiston koivui-
hin. 

Pöntöt on tarkoitettu lepakoil-
le.

– Kesällä lepakot huilivat niis-
sä päivät, kertoo Jere Nieminen 
Villi vyöhyke ry:stä, jonka jäsenet 
kävivät ripustamassa pöntöt vii-
me lokakuussa.

Pönttöjä on Viinikanpuistos-
sa neljä ja Lampipuistossa kaksi.

Lepakoiden taukotuvat tuli-
vat Viinikkaan ja Nekalaan Vii-
nikanpuiston laidassa asuvan 
Olli Salosen ansiosta. Hän on 
Aito Säästöpankin Kauppakadun 
konttorin johtaja, jonka pankki 
sponsoroi pönttöjä ennen Viinik-
kaa keskustan Aleksanterinpuis-
toon.

– Kuulin joskus aiemmin naa-
purilta, että heidän ulkoraken-
nuksessaan talvehtii lepakoita.

HyVää Lepakkoseutua

– Viinikanpuisto on hyvää lepak-
koaluetta, Jere Nieminen kertoo.

Puut ovat vanhoja, ja alueel-
la on hyönteisten lisääntymiseen 
sopivia matalia vesiä ja lepakoi-
den talvehtimissuojia.

Esimerkiksi pohjanlepakko 
jää horrostamaan talven yli Suo-
meen, kun monet muut suun-
nistavat etelämmäksi satojen 
ja jopa 2000 kilometrin päähän. 
Tämä tiedetään, mutta muuten 
lepakoiden elintapoja tunnetaan 
huonosti.

Nimenomaan pohjanlepa-
koita on nähty liitelemässä ilta-
hämärissä Viinikanpuistossa ja 
pihoilla. Jos pimeän tullen jokin 
lepattelee ohi, se on todennä-
köisesti lepakko saalistamassa 
hyönteisiä. Linnut ovat jo silloin 
yöpuulla.

Päivisin lepakot lepäävät ja 
keräävät voimia yöllistä jahtia 
varten. Siksi pöntöt hyvien ruo-
kamaiden äärellä ovat tärkeitä.

Lepakko saattaa hyväksyä 
jonkin pöntön päiväunipaikak-
seen keväällä vapun tienoilla, 

Lepakko saattaa  
torkkua täällä odottaen 
illan saalistusaikaa.

kun ne kömpivät saalistamaan 
heräilleitä hyönteisiä. Eniten le-
pakoita ihmiset huomaavat pi-
meinä iltoina syys-lokakuussa, 
jolloin nahkasiivillä on kiire syö-
dä ja kerätä rasvaa talven pitkää 
paastoa varten.

pudonnut puuHun  
roikkumaan

Lepakoita ei tarvitse pelätä, päin 
vastoin lepakko saattaa tarvita 
apua. 

– Jos näkee pudonneen le-
pakon, hanska käteen ja nosta 
se roikkumaan ylösalaisin kyn-
sistään puuhun turvaan, Jere 
Nieminen sanoo.

Lepakko on rauhoitettu eläin.
 (ak)

Kuva: 
Anne Kärkkäinen

Pohjanlepakko.

Kuva: Markku Lappalainen

Iidesjärven suojelu viivästyy. 
Valmistelu jatkuu aikaisintaan 
syksyllä. 

n – Suojelualueen valmistelutyö 
ei ole edennyt viime vuodesta työ-
ruuhkan vuoksi, kertoo sähköpos-
titse Tampereen kaupungin ympä-
ristösuunnittelija Katri Laihosalo. 

– Joitakin töitä on vain kerta 
kaikkiaan ollut jätettävä odotta-
maan. Iidesjärven suojelualueen 
valmistelu on yksi näistä.

Laihosalo ennakoi, että suoje-
lualueen valmistelu tuskin etenee 
ennen ensi syksyä.

Viivästyksestä ei Katri Laiho-
salon mukaan pitäisi tulla ongel-
mia, sillä Iidesjärvi on jo suojeltu 
osayleiskaavassa suojelumerkin-
nöin.

ei juurikaan Hoideta

Ennen suojelupäätöstä Iidesjär-
ven aluetta ei juurikaan hoideta 
tai sinne lisätä rakenteita, kuten 
pitkospuita. Myöskään Iidesjärven 
perhepuisto ei etene ennen kuin 

vanha kaatopaikka on saatu kun-
nostettua.

– Rahoituksesta ja toteuttamis-
ajankohdasta ei ole vielä mitään 
tietoa.

toiVeena kitkemistaLkoot 

Mutta jotain sentään tapahtuu ran-
tojen luonnon hyväksi. Eteläran-
nan reittien varsia niitetään, jotta 
luonnonkukat saisivat tilaa ja vie-
raslajit, kuten jättipalsami, pysyisi-
vät kurissa.

Parhaiten vieraslajeja torjuisi 
kitkeminen, johon kaupungilla ei 
ole varaa. Siksi Katri Laihosalo toi-
voo, että luonnonystävät auttaisi-
vat luonnonkukkia kitkemistalkoin. 
Kaupunki lupaa talkoolaisille jäte-
säkkejä ja niiden poiskuljetuksen.

LuVassa pitkoksia  
ja Lintutorni

Kun Iidesjärven suojelu etenee ai-
kanaan, se vaikuttaa jonkin verran 
virkistyskäyttöön. Kulkijat ohjataan 
poluin ja pitkoksin aroilta alueilta, 
ja rantametsät jätetään rauhaan. 
Esimerkiksi järven itäpään kostealle 
alueelle ei rakenneta pitkoksia, jotta 
linnut saavat pesiä ilman häiriötä.

Rantatiheiköt jätetään enim-
mäkseen rehottamaan, sillä ne 
ovat monen lajin suoja- ja pesä-
paikkoja ja saalismaita. Rantavii-
van kosteikoissa elää rauhoitettuja 
eläimiä, kuten viitasammakoita ja 
täpälampikorentoja. Lepakot pyy-
dystelevät hyönteisiä öisin rannan 
tuntumassa.

Ihan kaikkialta ranta ei kasva 
sankkaa viitaa. 

– Rantaan on tarkoitus raivata 
joitakin näköalapaikkoja, Katri Lai-
hosalo kertoo.

Järven etelä- ja pohjoispää-
hän on tulossa pienet onkilaiturit. 
Uimaan Iidesjärveen on turha ha-
vitella edelleenkään, sillä vesi on 
rutaista.

Hevoshakaan Nekalantien var-
teen on suunnitteilla suuri lintutor-
ni, jonne aikanaan pääsee pyörä-
tuolilla tai lastenrattailla.          (ak)

iidesjärven  
suojelu  
odotuttaa

Iidesjärven rannoista voi 
nauttia vanhaan tapaan. 

Jättipalsami haittaa luonnon-
kasveja.

Kuva: Terhi Ryttäri

pahalammin mätäsperän  
puoleisella kentällä

maanantaina ja keskiviikkona
klo 18–19.30

Lisätietoja:  
Manu Lammela, puh. 0400 660345

Jorma Kesti, puh. 040 7270270

LentopaLLoa

Kuva: Anne Kärkkäinen



V i in i kka la 5V i in i kka la

Nekalan yläkoulun korjaus 
alkaa koulun loppuessa. 
Lukiolaiset syksyllä yliopiston 
liikuntakeskus-Atalpaan.

n Yläkoulun Mäntyhaankadun puo-
leinen siipi menee perusteelliseen 
remonttiin koulun loputtua. Kesä-
kuun alussa alkavat purkutyöt.

– Pystyyn jäävät vain ulkosei-
nät, kertoo Vesa Toivonen, Tam-
pereen yliopiston Normaalikoulun 
johtava rehtori.

G-siiven tilat pitää uudistaa, 
koska ne ovat kuluneet. Ilman 
korjauksia tiloissa on käyty koulua 
40 vuotta. Remontti kestää reh-
torin mukaan vuoden, ja oppilaat 
pääsevät tällä tietoa uusiin tiloihin 
syyslukukauden alussa 2017.

Remontissa tiloja muutetaan 
koulun nykytarpeisiin. G-siipeen 

tehdään muun muassa uusia ryh-
mätyötiloja, tekstiilityön luokka uu-
distetaan ja opettajien työskentely-
tiloja laajennetaan. 

Myös oppilashuollon tilat uusi-
taan. Kouluterveydenhoitaja, -ku-
raattori ja -psykologi saavat pa-
remmat vastaanottotilat.

Kaikkialla parannetaan ääni-
eristystä ja ilmanvaihtoa.

kursseja yLiopistoLta

Remontin aikana yläkoululaisilla 
on väljästi tilaa Kuokkamaantiel-
lä, sillä lähes puolet koululaisista 
siirtyy muualle. 260 lukiolaista 
väistää remonttia yliopistolle, ja 
noin 300 yläkoululaista jää Kuok-
kamaantielle.

Lukiolaisten tukikohta on Atal-
passa, joka tunnetaan parhaiten 
yliopiston liikuntakeskuksena. Atal-
pa sijaitsee radan takana Viinikan-
kadun varrella.

Atalpasta lukiolaiset liikkuvat 
muihin yliopistonmäen rakennuk-
siin. He saavat opetusta etupäässä 
Pinni B:ssä Kanslerinrinne 1:ssä ja 
Virta-rakennuksessa Åkerlundin-
katu 5:ssä.

Tässä vaiheessa ei vielä tiede-
tä, jäävätkö lukiolaiset yliopistolle 
vai palaavatko he takaisin Neka-
laan yläkoulun remontin valmistut-
tua. Rehtorin mukaan jatko selviää 
kokemusten myötä.

– Lukio ja yliopisto tekevät suo-
malaisittain uraauurtavaa opetus-
yhteistyötä.  

Lukiolaiset saavat valita yliopis-
ton kursseja. Yliopisto-opiskelijat 
puolestaan voivat vahvistaa esi-
merkiksi matemaattisia taitojaan 
lukion kursseilla. (ak)

ylä-norssi 
remonttiin 
kesällä n  Jos myy vanhan talon tai 

vuokraa sitä, talolla pitää olla 
energiatodistus jo nyt. Muilla 
todistus on oltava vajaan vuo-
den kuluttua, 1.1.2017. 

Näin kävi kertomassa energianeu-
voja Antero Mäkinen Tampereen 
kaupungin Ekokumppaneista Vii-
nikan-Nekalan omakotiyhdistyksen 
kevätkokouksessa huhtikuussa.

Energiatodistusta varten raken-
nuksesta selvitetään perusteellisesti 
sen laskennallinen energiankulutus 
ja ennen kaikkea ne kohdat, joista 
lämpöä pääsee harakoille. Taustalla 
on ajatus, että energiaa haaskautui-
si mahdollisimman vähän.

Ostajalle energiatodistus on 
hyödyllinen. Siitä näkee talon läm-
mitys- ja mahdolliset remonttitar-
peet. 

Vaatii perusteeLLisen 
tutkimisen

Todistusta varten pitää tehdä pe-
rusteellinen selvitys, joka vaatii 
energiatodistuksen laatijaa ensin 
perehtymään piirustuksiin. Sitten 
paikan päällä pitää tutkia talon 
rakennusmateriaaleja, rakenteita, 
laitteita ja näiden kuntoa. Mäkinen 
kertoo muun muassa kolunneensa 
lukuisien talojen ylä- ja alapohjia. 

Paras aika talon energiatilan-
teen selvittämiseksi on talvi, jolloin 
lämpövuodot paljastuvat parhaiten.

Tulosten koonnista syntyy 
8–16-sivuinen paperiluntta. Siinä 
talolle annetaan energialuokka. 
Portaita on 7, parhaasta vihreäs-
tä A:sta heikoimpaan punaiseen 
F:ään. Nuolikuviot ovat samanlai-
set kuin kodinkoneiden energian-
kulutuksesta kertova kuva. 

Vain päteVä Voi 
Laatia todistuksen

Energiatodistuksen voi laatia vain 
energiatodistuksen laatimispäte-
vyyden hankkinut henkilö.

Mäkinen kertoi, että Ekokump-
panit Oy:n energianeuvojilla on 
laatimispätevyys. Ekokumppanit 
on Tampereen kaupungin ympäris-
töasioiden neuvonta- ja asiantunti-
jayritys.

Ekokumppaneiden energia-
neuvojat tekevät perusteelliset sel-
vitykset 180 eurolla. Markkinoilla 
energiatodistuksesta joutuu mak-

samaan yleensä 400–900 euroa.
– Saatte kerrankin vastinetta 

kunnallisveroillenne, Mäkinen mai-
nosti.

puHeLimessa teHty 
ei mene Läpi

– Älkää uskoko, jos joku soittelee 
teille ja sanoo tekevänsä energia-
todistuksen puhelimessa kahdella 
ja puolella sadalla eurolla, Mäkinen 
varoitti.

– Se ei mene läpi ARAssa ja 
kaupungin rakennusvalvonnassa. 
ARA, Asumisen rahoittamis- ja ke-
hittämiskeskus, on valtion todistuk-
sia valvova viranomainen.

Ekokumppaneiden lisäksi päte-
viä laatijoita löytää ARA:n julkaise-
masta pätevyysrekisteristä ARA:n 
nettisivuilta www.ara.fi . 

Energiatodistus on voimassa 
kymmenen vuotta sen laatimisesta.

energiatodistus myös 
vanhalle talolle

Kirjaa myy 

mm. Nekalan kirjasto, 

Kukkakauppa Vanamo, 

Wanha Tappi sekä Nekalan 

kierrätyskeskus.

hinta
vain15€

Kuva: Anne Kärkkäinen

Kuvat: Anne Kärkkäinen

Antero Mäkinen kertoi energia-
todistuksista omakotiyhdistyk-
sen kevätkokouksessa.

Rakenta-
misen ja 
asumisen 
energia-
neuvoista 
on opas-
lehtinen.

Omakotiyhdistyksen 
vuokravälineet

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

Puutarhajyrsin ......... 12 €/vrk
Oksasilppuri ............. 10 €/vrk
Ruohonleikkuri  .......  8 €/vrk
Aitaleikkuri ................ 8 €/vrk
Ränniharja 
ja tikkaat ....................  4 €/vrk
Johtokela ...................  2 €/vrk
Kahvinkeitin .............  4 €/vrk
Putkirassi ...................  0 €/vrk
Painepesuri .............  10 €/vrk
Huviteltta ................  20 €/vrk
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MA-PE 10-18, LA 10-16 
VIHIOJANTIE 26, P. 045 882 4066

KODIN KÄYTTÖTAVAROITA, 
HUONEKALUJA, ASTIOITA JA 

LASTENTARVIKKEITA
ILMAINEN NOUTOPALVELU KÄYTTÖKUNTOISILLE 

TAVAROILLE SEKÄ EDULLINEN KAATOPAIKKAPALVELU

TILAA NOUTO 045 882 4066 TAI
WWW.PIRKANMAANKIERRATYS.FI

SUUREN MÄÄRÄN KODIN HUONEKALUJA LÖYDÄT 
LIELAHDEN MYYMÄLÄSTÄ OSOITTEESSA  
TEIVAALANTIE 5 SEKÄ HERVANNASTA 
OSOITTEESSA HEPOLAMMINKATU 33.

TULE TUTUSTUMAAN 

JA TEKEMÄÄN EDULLISIA 

LÖYTÖJÄ

NEKALAN 
KIERRÄTYSKESKUS

KUKKAKAUPPA

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

KIRJAPAINO

PARTURI-KAMPAAMO SAXET
Minna ja Janette, p. 03 21 22 498

Kuokkamaantie 2 C
Nekala

33800 Tampere

PARTURI-KAMPAAMO

P. 010 327 1700
www.hakasenleipomo.fi 

LEIPOMO 

On arki tai pyhä
Hakaselta kakku hyvä!

ELÄINFYSIOTERAPIA KAUNEUSSTOPPI KAUPPA

nekalan suurjako
Viinikankatu 40, 33800 Tampere

puh. 03 2539200

KIRPPUTORI

Uusille asiakkaille 
1. viikko vain 20€

Ma–pe 10–18, 
la 10–16

Ajokinkuja 4, Tampere
www.silinteri.fi 
Tervetuloa!

Uusille asiakkaille 
1. viikko vain 20

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

RAUTAKAUPPA

Suosi 
  paikallisia 
     palveluita!

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 

KANOOTILLA IIDESJÄRVELLE? 
HAE MELAT MEILTÄ!

n   ekaLan satutunnit

kirjastossa

s
  

yyskuussa
atkuVatjEDULLISET KOPIOT JA SKANNAUS.  

Musta-valkoiset kopiot 0,30 €  
ja värilliset 1 €.

HALUATKO TÖITÄSI 
ESILLE KIRJASTOON?

Kysy näyttelytilasta mukavilta 
kirjastonhoitajiltamme.



V i in i kka la 7

riihipuisto ja 
isonportinpuisto 
raikastuvat kesällä

Nekalan Riihitien ja Isonpor-
tinpuiston leikkipaikat paran-
netaan kesällä leikittäväm-
mäksi.

n Riihipuiston leikkikenttä Aho- ja 
Koivulantien kulmassa menee uu-
siksi. Paljon viihtyisämpi ja mo-
nipuolisempi kenttä pitäisi olla 
valmiina heinäkuun puoleenväliin 
mennessä.

Kaikki leikkivälineet uusitaan, 
ja niitä varten perustetaan muk-
sahduksia vaimentavat turva-alu-
eet. Puistoon tulee eri ikäisille lap-
sille sopivia leikkivälineitä, kuten 
monitoimilaite-liukumäki, kiipeilyte-
line, jousikiikku ja lasten erityinen 
suosikki, pesäkeinu.

Lisäksi tulee keinu, jossa pien-
ten lasten turvaistuimessa on myös 
lautaistuin isommalle lapselle tai 
aikuiselle. Kouluikäisiä Riihipuis-
tossa ilahduttavat pyörivät tasapai-
novälineet.

Käytäville ja leikkialueelle le-
vitetään uusi kivituhkapinnoite. 
Roska-astia ja penkit uusitaan. 
Valaistus säilyy ennallaan, samoin 
leikkialuetta ympäröivä puusto 
ja nurmialueet. Pelikentän reu-
napuustosta karsitaan muutamia 
poppeleita.

Lisää VäLineitä 
isonportinpuistoon

Myös Isonportinpuiston leikkiväli-
neitä uusitaan ja monipuolistetaan. 
Pienen puiston välineet on tarkoi-
tettu lähinnä pienille leikkijöille. 

Uusiä leikkivälineitä ovat liuku-
mäki, leikkiauto, leikkimökki-kiipei-
lyverkko ja pesäkeinu. 

Nykyisistä leikkivälineistä säily-
tetään hiekkalaatikko, aikaisemmin 
uusittu keinu sekä jousieläimet. 
Täydennyksen jälkeen puistoon jää 
vapaata juoksu- ja pelaamistilaa. 

Penkit ja roska-astiat uusitaan. 
Valaistus on vuodelta 2012, ja se 
säilyy ennallaan.

Isonportinpuisto sijaitsee Ne-
kalassa Isonportintien ja Lylytien 
kulmassa. Puistossa on hyväkun-
toinen puusto.Kuvat Anne Kärkkäinen

Lillin suosikki jousiheppa säilyy 
Isonportinpuistossa. Keinuttajana 
äiti Raisa Rautionmaa.

Riihipuiston leikkivälineet uusitaan, ja puistosta 
tehdään nykyistä viihtyisämpi leikkipaikka.
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Runsas Buffetlounas arkisin klo 10.30 -15 8,90 €, take away 8,50 €. 
Kysy myös edullisia yksityistilaisuuksia!

Viinikankatu 47 (entinen Nekku) www.sunnamaste.fi 

Lämpimästi tervetuloa!Lämpimästi tervetuloa!

Ruokaa reilusti 
suomalaiseen makuun!Kipinöitä 

    kielen päällä! Kipinöitä 
    kielen päällä! 

Markkinoiden ainoa alumiininen ARVO-kouru ei ruostu. 
Se on 30 vuoden kehitystyön tulos. Tuotteet tulevat 

suoraan tehtaaltamme, asentajina omat FI-sertifioidut 
peltisepät, ainoana Suomessa.

Valitse 
kestävin

Sadevesijärjestelmät • Tikkaat ja kattoturvatuotteet

•Toimitustakuu; myöhästyneestä toimituksesta rahat takaisin!
•Asennustakuu 5 vuotta.

sadevesijärjestelmän 
alumiinimate-

riaalilla

PUHKI-
RUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

vesivek.fi

Kysy tehdastoimitustarjousta!
Soita 029 123 5353

Viinikankatu 36, puh. 03 222 9696

www.viinikanapteekki.fi 

Palvelemme
ma-pe 9–18
la 10–15

Ystävällistä 
ja joustavaa 
palvelua


