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sirkustaideluokka
norssiin
Norssin yläkoulussa aloittaa Suomen ensimmäinen
sirkustaidepainotteinen luokka. Harrastus yhdistetään
koulunkäyntiin.

n Ylä-Norssissa yhdistetään
sirkusharrastus koulunkäyntiin.
Sorin Sirkusella opiskellaan sirkustaitoja kaksi tuntia viikossa
koko kouluvuoden läpi. Koulun
puolella taas sirkukseen liittyviä
asioita sovelletaan eri oppiaineissa. Esimerkiksi tekstiilitöissä voidaan suunnitella esiintymisasuja
ja fysiikassa laskea heilahdusnopeuksia.

Hakijoita runsaasti
Sirkusluokalle haki 35 oppilasta,
joista valittiin 22. Useat ovat jo
entuudestaan sirkusharrastajia,
mutta eivät kaikki.
– Monet lapset harrastavat innokkaasti sirkusta koulun jälkeen.
Halusimme helpottaa heidän elämäänsä, kertoo Normaalikoulun
johtava rehtori Vesa Toivonen.
Ei-sorilaisillakin oli mahdollisuutensa, sillä valintatilaisuudessa testattiin fyysisten edellytysten
ohella muun muassa sosiaalisia
taitoja, pitkäjänteisyyttä ja leikkiinheittäytymiskykykyä.
Sirkustaideopetuksessa taustalla on sirkuspedagoginen ajat-

uusia
leikkivälineitä
nekalaan
Sivu 7

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

telu, jossa tärkeää on yhdessä
tekeminen, toisten huomioon ottaminen ja yhteisössä kasvaminen.

myÖs aLakouLuun
ja Lukioon
Sirkusopintoja Norssissa voi opiskella myös alakoulussa ja lukiossa. Alakoululaisille Norssi tarjoaa
mahdollisuuden valita sirkuskurssi. Lukiossa sirkustaideaineilla
vahvistetaan ilmaisutaitoaineita.
Sirkuspainotus valittiin Nekalan Norssiin uuden opetussuunnitelman myötä. Se kannustaa kouluja yhteistyöhön oman alueensa
toimijoiden kanssa. Lähialueelta
hoksattiin Sorin Sirkus, kokenut
lasten ja nuorten sirkuskouluttaja.
– Sorin Sirkus on nekalalainen rikkaus, joka tuo kouluun
raikkautta, luovuutta ja viihtyvyyttä, Vesa Toivonen sanoo.
Sirkuksen ansiosta Norssin jo
vanhastaan runsas juhlaperinne
vahvistuu. Luvassa on uutta ohjelmaa joulu- ja kevätjuhliin, mutta
tulevaisuudessa saattaa siintää
keväinen viikon sirkusjuhla.
Näin haaveille Norssin toinen
johtaja yhtenäisen perusopetuksen rehtori Irma Kakko.
– Silloin koko koulu tekee asioita yhdessä. (ak)

Kuva: Anne Kärkkäinen

telkänpuistossa
juhlittiin
vappua
Etuviinikkalaiset
naapurukset
järjestivät juhlan
Telkänpuistoon
lapsiperheille.
Telkänpuisto sijaitsee Narvanraitin ja Puropolun kulmauksessa.

Kuvat: Pilvi Kuitu

n – Monet perheet myös Iidesrannasta pitävät puistoa omanaan, joten päätettiin pitää kaikille avoimet
puistojuhlat, kertoo tapahtuman
äiti Minttu Purra.
Tapahtumassa oli monenlaista
ohjelmaa. Paikalla muun muassa
nikkaroitiin linnunpönttöjä, askarreltiin jongleerauspalloja ja purkkeihin kylvettiin siemeniä. Makkaraa paistettiin nuotiolla, ja pannulla
tirisivät letut.
Juhlaan osallistui reilusti yli 50
henkeä.
– Monet toivat mukanaan kavereitaan, ja kaikki viihtyivät, Minttu kertoo.
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Viinikassa
järjestetään
elojuhla

P Ä Ä K I R J O I T U S
Kuva: Anne Kärkkäinen

Normaalikouluissa
remontoidaan
ja kirkolla
juhlitaan
Susanna Kuutilo

Kylämme koulussa Norssissa
tapahtuu paljon.
● Ylä-Norssilla yhden siiven tilat uudistetaan, ja
siksi lukiolaiset siirtyvät syksyllä yliopiston liikuntakeskus-Atalpaan. Lukio-opetusta järjestetään
myös yliopistonmäen muissa rakennuksissa.
Ylä-Norssin remontin arvioidaan olevan valmis
elokuussa 2017. Ensi kesänä myös Nekalan alakoulua korjataan, sillä koulussa on ilmennyt sisäilmaongelmia.
Syksyllä 2016 aloittaa Norssissa sirkuspainotteinen lukiolinja ja sirkustaiteen painotusluokka
yläkoululla. Alkava sirkustaiteen painotus on Sorin Sirkuksen ja Normaalikoulun tiiviin yhteistyön
tulos, ja luokat ovat ensimmäiset laatuaan Suomessa.
Lauantaina 20.8.2016 järjestetään kesäjuhlat Viinikan kirkolla. Kirkko ympäristöineen on kes-

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistyksen
toimi- ja piirihenkilöt

keinen ja toimiva juhlien pitopaikka. Kirkon sisätiloihin saamme kaksi näyttelyä, jotka julkistetaan
yleisön nähtäväksi kesäjuhlissa. Talvella tehdystä
asukaskyselystä esiin nousseita toivomuksia otetaan huomioon kesäjuhlia suunniteltaessa.
Tapahtumaan on tulossa monipuolista ohjelmaa. Tervetuloa kaikki mukaan!
Viinikan-Nekalan omakotiyhdistys miettii yhdistyksen nimenmuutosta Viinikan-Nekalan asukasyhdistykseksi. Näin yhdistykseen jäseneksi
voisivat liittyä kaikki alueen asukkaat asumismuodosta riippumatta.
Tästä on hyvä jatkaa ja toivotankin omasta puolestani kaikille lämmintä ja kivaa kesää!
Susanna Kuutilo
Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jussi Lehmuskenttä
Erätie 21, 33800 Tampere
Puh. 040 083 441
jussi.lehmuskentta@gmail.com

Piirihenkilöt 2016
Raul Wisotzky
Viinikankatu 15

Carita Sinkkonen
Kuismantie 8 B

Sirkka Alanko
Viinikanpuisto 41

Kaija Carlson
kaija.carlson@gmail.com

Jutta Keski-Korhonen
Muonamiehentie 4

Rauni Rantala
Lampitie 4

Reino Kellomäki
Vilppaantie 10

VARSINAISET JÄSENET
Varapuheenjohtaja,
vuokravälineet
Veikko Kirkkola
Ahlmanintie 49, 33800 Tampere
Puh. 044 374 7437
veikko.kirkkola@sci.fi

VARAJÄSENET
Facebook-sivujen päivitys
Ulla Rohunen
ulla.rohunen@gmail.com

Jussi Lehmuskenttä
Erätie 21

Pentti Rouvinen
Koskuentie 4

Anja Raudanpää
Karukantie 13

Anna-Mari Numminen
Ahlmanintie 46 as 2, 33100 Tampere
annamari.numminen@gmail.com

Tuomas Vepsäläinen
Kurjentaival 37 as 1

Heikki ja Satu
Malmlund
Ahlmanintie 43

Martti Jalonen
Viinikanpuisto 8

Riitta Helminen-Mäenpää
riitta.helminenmaenpaa@gmail.com

iLmoitusHinnat 2016

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

JÄSENKIRJURI
Heikki Malmlund
Ahlmanintie 43, 33800 Tampere
Puh. 050 585 1089
malmlund@kolumbus.fi
VIINIKKALA-LEHDEN TOIMITTAJA
Anne Kärkkäinen
Puh. 040 7480 168
anne.karkkainen@iki.fi

V iinikkala

n Luvassa on eläväistä kylä-, torija kulttuurihulinaa kirkon kentällä,
Kaartotiellä ja kirkossa. Kentällä on
esiintymislava, jolla soittavat monenlaiset muusikot. Mukaan ovat
lupautuneet muun muassa lauluntekijä-laulaja Peter Joukainen ja Viinikan oma muusikko Maco Oey. Myös
Sorin Sirkus esiintyy.
Lapsille on tulossa runsaasti
ohjelmaa. Eläintenystävien riemuksi järjestetään koiratapahtuma
Houkutusten Highway ja Hannu
Mäkelän vosikkakyyditystä.

kirpputori asukkaiLLe
Uutuutena tapahtumassa on maksuton kirpputori. Tori on tarkoitettu

Omakotiyhdistyksen sähköposti:
viinikka.nekala@gmail.com

HALLITUS
Puheenjohtaja
Susanna Kuutilo
Päiväläisentie 6, 33800 Tampere
Puh. 050 525 8581
susanna.kuutilo@pirkanmaa.fi

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

Viime kesän hyvien kokemusten
innoittamana Viinikan kirkolla
järjestetään taas suuri kesä- tai
paremminkin elojuhla lauantaina 20. elokuuta klo 12-16

omien ylimääräisten tavaroiden,
kädentuotteiden tai sadon myymiseksi. Siksi tänä vuonna Viinikassa
ei järjestetä erillistä pihakirppistä.
Kirkossa on taidemaalari Annukka Laineen ja kuva-artesaani
Heli Pihlajamäen näyttelyt sekä
tietenkin kirkon esittelyä.
Mukavat kirjastonhoitajat ovat
taas mukana lukemisen ja kirjallisuuden asialla.

sapuskaa sopasta
LettuiHin
Viime vuoden tapaan myynnissä
on syötävää. Soppatykistä saa hernekeittoa tai grillistä makkaraa. Jälkiruoaksi on tarjolla kahvia, pullaa
ja partiolaisten paistamia lettuja.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Viinikan-Nekalan omakotiyhdistys, 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 tapaamaan taas tuttuja.
Kuvat: Pia Kurri

nostaLGinen nekaLa -päivä
La 2.7. klo 14-18

Nekalan siirtolapuutarhan pirtillä, Muotialantie 43

1/1-sivu, lev. 255 x kork. 370 mm .... 600,00
1/2-sivu, lev. 255 x kork 180 mm ...... 300,00
1/4-sivu, lev. 125 x kork. 180 mm ..... 175,00
1/8-sivu, lev.125 x kork. 80 mm .......... 90,00
Alueen palvelevat yritykset
lev. 80 x kork. 40 mm .......................... 40,00
Hinnat alvittomia.

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

www.facebook.com/ViinikanNekalanOmakotiyhdistys ● www.viinikkala.fi

Julkaisija:
ISSN-tunnus:
Päätoimittaja:
Toimittaja:
Palaute ja juttuvinkit:

Viinikan–Nekalan Omakotiyhdistys ry.
0782-1522
Susanna Kuutilo
Anne Kärkkäinen
viinikkalalehti@gmail.com

Ilmoitusmyynti:
Ulkoasu ja taitto:

Veikko Kirkkola, puh. 044 374 7437, veikko.kirkkola@sci.fi
Minnaliisa Tasanen, adpress@saunalahti.fi

Painopaikka:
Painosmäärä:
Jakelupäivä:
Jakelu:
Jakoalue:

I-Print Oy
7000 kpl
Lauantai 21.5.2016
Tampereen Ykkösjakelut Oy
Nekala, Viinikka, Iidesranta, Muotiala, Koivistokylä,
Nirva, Veisu, Korkinmäki, Järvensivu, Palvaanniemi

Lehti ilmestyy seuraavan kerran syksyllä 2016. Aineistot sähköpostitse osoitteeseen: viinikkalalehti@gmail.com

V iinikkala

3

V iinikkala

4

Lepakko saattaa
torkkua täällä odottaen
illan saalistusaikaa.

Kuva:
Anne Kärkkäinen

Lepakonpönttöjä
Viinikan- ja
Lampipuistossa
Vaaleat litteät lautapöntöt Viinikanpuiston
lehmuksissa ja Lampipuiston koivuissa ovat
lepakoiden päivälepoa varten.

n Moni on saattanut ihmetellä,
mitä vaaleita lautapönttöjä on
ilmestynyt Viinikanpuiston lehmuksiin tai Lampipuiston koivuihin.
Pöntöt on tarkoitettu lepakoille.
– Kesällä lepakot huilivat niissä päivät, kertoo Jere Nieminen
Villi vyöhyke ry:stä, jonka jäsenet
kävivät ripustamassa pöntöt viime lokakuussa.
Pönttöjä on Viinikanpuistossa neljä ja Lampipuistossa kaksi.
Lepakoiden taukotuvat tulivat Viinikkaan ja Nekalaan Viinikanpuiston laidassa asuvan
Olli Salosen ansiosta. Hän on
Aito Säästöpankin Kauppakadun
konttorin johtaja, jonka pankki
sponsoroi pönttöjä ennen Viinikkaa keskustan Aleksanterinpuistoon.
– Kuulin joskus aiemmin naapurilta, että heidän ulkorakennuksessaan talvehtii lepakoita.

Hyvää lepakkoseutua
– Viinikanpuisto on hyvää lepakkoaluetta, Jere Nieminen kertoo.
Puut ovat vanhoja, ja alueella on hyönteisten lisääntymiseen
sopivia matalia vesiä ja lepakoiden talvehtimissuojia.
Esimerkiksi pohjanlepakko
jää horrostamaan talven yli Suomeen, kun monet muut suunnistavat etelämmäksi satojen
ja jopa 2000 kilometrin päähän.
Tämä tiedetään, mutta muuten
lepakoiden elintapoja tunnetaan
huonosti.
Nimenomaan
pohjanlepakoita on nähty liitelemässä iltahämärissä Viinikanpuistossa ja
pihoilla. Jos pimeän tullen jokin
lepattelee ohi, se on todennäköisesti lepakko saalistamassa
hyönteisiä. Linnut ovat jo silloin
yöpuulla.
Päivisin lepakot lepäävät ja
keräävät voimia yöllistä jahtia
varten. Siksi pöntöt hyvien ruokamaiden äärellä ovat tärkeitä.
Lepakko saattaa hyväksyä
jonkin pöntön päiväunipaikakseen keväällä vapun tienoilla,

Iidesjärven
suojelu
odotuttaa
Kuva: Anne Kärkkäinen

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

Iidesjärven rannoista voi
nauttia vanhaan tapaan.

Kuva: Markku Lappalainen

kun ne kömpivät saalistamaan
heräilleitä hyönteisiä. Eniten lepakoita ihmiset huomaavat pimeinä iltoina syys-lokakuussa,
jolloin nahkasiivillä on kiire syödä ja kerätä rasvaa talven pitkää
paastoa varten.

Pudonnut puuhun
roikkumaan
Lepakoita ei tarvitse pelätä, päin
vastoin lepakko saattaa tarvita
apua.
– Jos näkee pudonneen lepakon, hanska käteen ja nosta
se roikkumaan ylösalaisin kynsistään puuhun turvaan, Jere
Nieminen sanoo.
Lepakko on rauhoitettu eläin.
(ak)

Luvassa pitkoksia
ja lintutorni

Iidesjärven suojelu viivästyy.
Valmistelu jatkuu aikaisintaan
syksyllä.
n – Suojelualueen valmistelutyö
ei ole edennyt viime vuodesta työruuhkan vuoksi, kertoo sähköpostitse Tampereen kaupungin ympäristösuunnittelija Katri Laihosalo.
– Joitakin töitä on vain kerta
kaikkiaan ollut jätettävä odottamaan. Iidesjärven suojelualueen
valmistelu on yksi näistä.
Laihosalo ennakoi, että suojelualueen valmistelu tuskin etenee
ennen ensi syksyä.
Viivästyksestä ei Katri Laihosalon mukaan pitäisi tulla ongelmia, sillä Iidesjärvi on jo suojeltu
osayleiskaavassa suojelumerkinnöin.

Pohjanlepakko.

Kuva: Terhi Ryttäri

Jättipalsami haittaa luonnonkasveja.
vanha kaatopaikka on saatu kunnostettua.
– Rahoituksesta ja toteuttamisajankohdasta ei ole vielä mitään
tietoa.

Toiveena kitkemistalkoot
Mutta jotain sentään tapahtuu rantojen luonnon hyväksi. Etelärannan reittien varsia niitetään, jotta
luonnonkukat saisivat tilaa ja vieraslajit, kuten jättipalsami, pysyisivät kurissa.
Parhaiten vieraslajeja torjuisi
kitkeminen, johon kaupungilla ei
ole varaa. Siksi Katri Laihosalo toivoo, että luonnonystävät auttaisivat luonnonkukkia kitkemistalkoin.
Kaupunki lupaa talkoolaisille jätesäkkejä ja niiden poiskuljetuksen.

Kun Iidesjärven suojelu etenee aikanaan, 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 enimmäkseen rehottamaan, sillä ne
ovat monen lajin suoja- ja pesäpaikkoja ja saalismaita. Rantaviivan kosteikoissa elää rauhoitettuja
eläimiä, kuten viitasammakoita ja
täpälampikorentoja. Lepakot pyydystelevät hyönteisiä öisin rannan
tuntumassa.
Ihan kaikkialta ranta ei kasva
sankkaa viitaa.
– Rantaan on tarkoitus raivata
joitakin näköalapaikkoja, Katri Laihosalo kertoo.
Järven etelä- ja pohjoispäähän on tulossa pienet onkilaiturit.
Uimaan Iidesjärveen on turha havitella edelleenkään, sillä vesi on
rutaista.
Hevoshakaan Nekalantien varteen on suunnitteilla suuri lintutorni, jonne aikanaan pääsee pyörätuolilla tai lastenrattailla.
(ak)

LENTOPALLOA
Pahalammin Mätäsperän
puoleisella kentällä
maanantaina ja keskiviikkona
klo 18–19.30
Lisätietoja:
Manu Lammela, puh. 0400 660345
Jorma Kesti, puh. 040 7270270

ylä-norssi
remonttiin
kesällä

tehdään muun muassa uusia ryhmätyötiloja, tekstiilityön luokka uudistetaan ja opettajien työskentelytiloja laajennetaan.
Myös oppilashuollon tilat uusitaan. Kouluterveydenhoitaja, -kuraattori ja -psykologi saavat paremmat vastaanottotilat.
Kaikkialla parannetaan äänieristystä ja ilmanvaihtoa.

kursseja yLiopistoLta

Kuva: Anne Kärkkäinen

Nekalan yläkoulun korjaus
alkaa koulun loppuessa.
Lukiolaiset syksyllä yliopiston
liikuntakeskus-Atalpaan.
n Yläkoulun Mäntyhaankadun puoleinen siipi menee perusteelliseen
remonttiin koulun loputtua. Kesäkuun alussa alkavat purkutyöt.
– Pystyyn jäävät vain ulkoseinät, kertoo Vesa Toivonen, Tampereen yliopiston Normaalikoulun
johtava rehtori.
G-siiven tilat pitää uudistaa,
koska ne ovat kuluneet. Ilman
korjauksia tiloissa on käyty koulua
40 vuotta. Remontti kestää rehtorin mukaan vuoden, ja oppilaat
pääsevät tällä tietoa uusiin tiloihin
syyslukukauden alussa 2017.
Remontissa tiloja muutetaan
koulun nykytarpeisiin. G-siipeen

Remontin aikana yläkoululaisilla
on väljästi tilaa Kuokkamaantiellä, sillä lähes puolet koululaisista
siirtyy muualle. 260 lukiolaista
väistää remonttia yliopistolle, ja
noin 300 yläkoululaista jää Kuokkamaantielle.
Lukiolaisten tukikohta on Atalpassa, joka tunnetaan parhaiten
yliopiston liikuntakeskuksena. Atalpa sijaitsee radan takana Viinikankadun varrella.
Atalpasta lukiolaiset liikkuvat
muihin yliopistonmäen rakennuksiin. He saavat opetusta etupäässä
Pinni B:ssä Kanslerinrinne 1:ssä ja
Virta-rakennuksessa Åkerlundinkatu 5:ssä.
Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, jäävätkö lukiolaiset yliopistolle
vai palaavatko he takaisin Nekalaan yläkoulun remontin valmistuttua. Rehtorin mukaan jatko selviää
kokemusten myötä.
– Lukio ja yliopisto tekevät suomalaisittain uraauurtavaa opetusyhteistyötä.
Lukiolaiset saavat valita yliopiston kursseja. Yliopisto-opiskelijat
puolestaan voivat vahvistaa esimerkiksi matemaattisia taitojaan
lukion kursseilla. (ak)

V iinikkala
energiatodistus myös
vanhalle talolle
n Jos myy vanhan talon tai
vuokraa sitä, talolla pitää olla
energiatodistus jo nyt. Muilla
todistus on oltava vajaan vuoden kuluttua, 1.1.2017.
Näin kävi kertomassa energianeuvoja Antero Mäkinen Tampereen
kaupungin Ekokumppaneista Viinikan-Nekalan omakotiyhdistyksen
kevätkokouksessa huhtikuussa.
Energiatodistusta varten rakennuksesta selvitetään perusteellisesti
sen laskennallinen energiankulutus
ja ennen kaikkea ne kohdat, joista
lämpöä pääsee harakoille. Taustalla
on ajatus, että energiaa haaskautuisi mahdollisimman vähän.
Ostajalle energiatodistus on
hyödyllinen. Siitä näkee talon lämmitys- ja mahdolliset remonttitarpeet.

Vaatii perusteeLLisen
tutkimisen
Todistusta varten pitää tehdä perusteellinen 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 energiatilanteen selvittämiseksi on talvi, jolloin
lämpövuodot paljastuvat parhaiten.
Tulosten koonnista syntyy
8–16-sivuinen paperiluntta. Siinä
talolle annetaan energialuokka.
Portaita on 7, parhaasta vihreästä A:sta heikoimpaan punaiseen
F:ään. Nuolikuviot ovat samanlaiset kuin kodinkoneiden energiankulutuksesta kertova kuva.

Vain päteVä Voi
Laatia todistuksen

Antero Mäkinen kertoi energiatodistuksista omakotiyhdistyksen kevätkokouksessa.

Energiatodistuksen voi laatia vain
energiatodistuksen laatimispätevyyden hankkinut henkilö.
Mäkinen kertoi, että Ekokumppanit Oy:n energianeuvojilla on
laatimispätevyys. Ekokumppanit
on Tampereen kaupungin ympäristöasioiden neuvonta- ja asiantuntijayritys.
Ekokumppaneiden
energianeuvojat tekevät perusteelliset selvitykset 180 eurolla. Markkinoilla
energiatodistuksesta joutuu mak-

Omakotiyhdistyksen
vuokravälineet
Viinikan-Nekalan omakotiyhdistys vuokraa jäsenilleen lähinnä puutarhanhoitoon sopivia työvälineitä. Vuokravälineitä voit
kysellä ja varata kalustonhoitaja Veikko Kirkkolalta, puhelin
044 3747 437, osoite Ahlmanintie 49. Nouda ja palauta välineet sovittuna 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

Kirjaa myy
rjasto,
mm. Nekalan ki namo,
Va
Kukkakauppa
kä Nekalan
Wanha Tappi se kus.
es
kierrätysk

15€

hintan
vai
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Rakentamisen ja
asumisen
energianeuvoista
on opaslehtinen.

samaan yleensä 400–900 euroa.
– Saatte kerrankin vastinetta
kunnallisveroillenne, Mäkinen mainosti.

puHeLimessa teHty
ei mene Läpi
– Älkää uskoko, jos joku soittelee
teille ja sanoo tekevänsä energiatodistuksen puhelimessa kahdella
ja puolella sadalla eurolla, Mäkinen
varoitti.
– Se ei mene läpi ARAssa ja
kaupungin rakennusvalvonnassa.
ARA, Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus, on valtion todistuksia valvova viranomainen.
Ekokumppaneiden lisäksi päteviä laatijoita löytää ARA:n julkaisemasta pätevyysrekisteristä ARA:n
nettisivuilta www.ara.ﬁ.
Energiatodistus on voimassa
kymmenen vuotta sen laatimisesta.

Kuvat: Anne Kärkkäinen
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AAN
TULE TUTUSTUMLLISIA
DU
JA TEKEMÄÄN EJÄ
LÖYTÖ

NEKALAN
KIRJASTO
LOUNAANTIE 2, 33800 TAMPERE
PUH. 040 800 7811

NEKALAN
KIERRÄTYSKESKUS

A U K I

MA JA TO KLO 1319 • TI, KE JA PE 1015

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

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

KODIN KÄYTTÖTAVAROITA,
HUONEKALUJA, ASTIOITA JA
LASTENTARVIKKEITA

KANOOTILLA IIDESJÄRVELLE?
HAE MELAT MEILTÄ!

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.

EDULLISET KOPIOT JA SKANNAUS.
Musta-valkoiset kopiot 0,30 €
ja värilliset 1 €.

HALUATKO TÖITÄSI
ESILLE KIRJASTOON?

Kysy näyttelytilasta mukavilta
kirjastonhoitajiltamme.
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A L U E E N PA LV E L E VAT Y R I T Y K S E T
ELÄINFYSIOTERAPIA

KAUNEUSSTOPPI

KAUPPA

nekalan suurjako
Viinikankatu 40, 33800 Tampere
puh. 03 2539200

KIRPPUTORI

KUKKAKAUPPA

LEIPOMO
On arki tai pyhä
Hakaselta kakku hyvä!

Uusille asiakkaille
1. viikko vain 20€
Ma–pe 10–18,
la 10–16

Ajokinkuja 4, Tampere
www.silinteri.ﬁ

P. 010 327 1700

Tervetuloa!

PARTURI-KAMPAAMO

www.hakasenleipomo.ﬁ

KIRJAPAINO

KAHVILA
NEKALAN KATISKA

PARTURI-KAMPAAMO SAXET

Ahotie 46, Tampere
• Bingoilua ke – su
• Visailua to • Karaoke pe – la

Minna ja Janette, p. 03 21 22 498

Kuokkamaantie 2 C
Nekala
33800 Tampere

RAVINTOLA
KULTTUURIRAVINTOLA RAILO
AVOINNA:SU-TO 09-24.00 PE-LA 09-02.00
KLO 21-1.30 KARAOKE
TOTOA VOI SEURATA SUORANA ISO JA VIIHTYISÄ
TERASSI
LÄHETYKSENÄ JA PELATA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN

JOKIPOHJANTIE 47, PUH. 032147091

RAVINTOLA

A-oikeudet – Tervetuloa!

RAUTAKAUPPA

Suosi isia
paikall ita!
palvelu

V iinikkala

riihipuisto ja
isonportinpuisto
raikastuvat kesällä
Riihipuiston leikkivälineet uusitaan, ja puistosta
tehdään nykyistä viihtyisämpi leikkipaikka.

Kuvat Anne Kärkkäinen
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Nekalan Riihitien ja Isonportinpuiston leikkipaikat parannetaan kesällä leikittävämmäksi.
n Riihipuiston leikkikenttä Aho- ja
Koivulantien kulmassa menee uusiksi. Paljon viihtyisämpi ja monipuolisempi kenttä pitäisi olla
valmiina heinäkuun puoleenväliin
mennessä.
Kaikki leikkivälineet uusitaan,
ja niitä varten perustetaan muksahduksia vaimentavat turva-alueet. Puistoon tulee eri ikäisille lapsille sopivia leikkivälineitä, kuten
monitoimilaite-liukumäki, kiipeilyteline, jousikiikku ja lasten erityinen
suosikki, pesäkeinu.
Lisäksi tulee keinu, jossa pienten lasten turvaistuimessa on myös
lautaistuin isommalle lapselle tai
aikuiselle. Kouluikäisiä Riihipuistossa ilahduttavat pyörivät tasapainovälineet.
Käytäville ja leikkialueelle levitetään uusi kivituhkapinnoite.
Roska-astia ja penkit uusitaan.
Valaistus säilyy ennallaan, samoin
leikkialuetta ympäröivä puusto
ja nurmialueet. Pelikentän reunapuustosta karsitaan muutamia
poppeleita.

Lillin suosikki jousiheppa säilyy
Isonportinpuistossa. Keinuttajana
äiti Raisa Rautionmaa.

Lisää VäLineitä
isonportinpuistoon
Myös Isonportinpuiston leikkivälineitä uusitaan ja monipuolistetaan.
Pienen puiston välineet on tarkoitettu lähinnä pienille leikkijöille.
Uusiä leikkivälineitä ovat liukumäki, leikkiauto, leikkimökki-kiipeilyverkko ja pesäkeinu.
Nykyisistä leikkivälineistä säilytetään 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 Nekalassa Isonportintien ja Lylytien
kulmassa. Puistossa on hyväkuntoinen puusto.

V iinikkala
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Valitse
kestävin

Sadevesijärjestelmät • Tikkaat ja kattoturvatuotteet
Markkinoiden ainoa alumiininen ARVO-kouru ei ruostu.
Se on 30 vuoden kehitystyön tulos. Tuotteet tulevat
suoraan tehtaaltamme, asentajina omat FI-sertifioidut
peltisepät, ainoana Suomessa.

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

Kysy tehdastoimitustarjousta!

Soita 029 123 5353

PUHKIRUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

sadevesijärjestelmän
alumiinimateriaalilla

vesivek.fi

Viinikankatu 47 (entinen Nekku) www.sunnamaste.ﬁ

reilusti
Kipinöitääällä! Ruokaa
suomalaiseen
makuun!
kielen p

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

Lämpimästi tervetuloa!

Viinikankatu 36, puh. 03 222 9696

Ystävällistä
ja joustavaa
palvelua

Palvelemme
ma-pe 9–18
la
10–15

www.viinikanapteekki.ﬁ

