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Tulossa monia
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Tuomo Tammi

Nekalan koulun 3A-luokka
jatkaa koulunkäyntiään
ensi syksynä Ylä-Norssissa
Kuokkamaantiellä.

Lasten kouluolot muuttuvat
lähivuosina ainakin osittain
Nekalassa, Järvensivulla,
Koivistossa ja Korkinmäessä.
Syynä koulujen sisäilmaongelmat ja oppilasrunsaus.
n Nekalan alakoulua korjataan ja
Järvensivun koulurakennuksen tulevaisuutta ratkotaan sisäilmaongelmien vuoksi.
Nekalan koulun sisäilmaa parannetaan peruskorjauksella. Siinä
poistetaan ilmaongelmien lähteitä,
kuten rakenteisiin 1930-luvulla jä-

tettyjä puisia betonivalumuotteja.
Remontin suunnittelu alkaa
tänä vuonna. Suunnittelussa selvitetään sisäilma-asioiden lisäksi
myös koulun muita korjaustarpeita,
toiminnallisia vaatimuksia, väistötilatarpeita ja kustannukset. Korjauksen ajankohta tarkentuu suunnitelmien kuluessa.
Sisäilmangelmia alkoi esiintyä
sen jälkeen, kun kouluun tehtiin
koneellinen ilmanvaihto edellisessä peruskorjauksessa seitsemän
vuotta sitten.

Ainutlaatuista:

Norssin lukiolaiset
yliopistolla
Lukio yliopistolla on ainutlaatuista Suomessa, ja se hyödyttää niin lukiolaisia kuin yliopisto-opiskelijoitakin.
Norssin lukion siirrosta yliopistolle tuli pysyvä.
n Yliopistolla lukiolaiset pääsevät
tutustumaan korkeakouluopiskeluun, ja he voivat suorittaa monia
erilaisia yliopiston peruskursseja.
Lukiolaisille on tarjolla 70 kurs-

sia, kertoo lukion rehtori Arja AaltoLaaksonen sähköpostiviestissään.
Eniten on kielikeskuksen kieliä.
Mutta lukiolaiset voivat valita myös
johtamiskorkeakoulun, kasvatus-
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ten välisiä, ongelmia aiheuttavia
rakenteita ja kapseloimalla vanhoja pikieristeitä.

Alakoululaisia
yläkouluun
Nekalan koulussa on tiloihin nähden paljon oppilaita. Siksi 4.–6.
-luokkalaisia siirretään yläkoulun
puolelle Kuokkamaantielle ensi
syyslukukauden alussa. Yläkouluun mahtuu oppilaita, koska Mäntyhaantien puoleisen G-siiven saneeraus valmistuu ensi kesänä.
Alakoululaisia opetetaan lukion entisissä tiloissa, H-siivessä.
Viitos-kuutoset jäävät pysyvästi
yläkoululle, mutta nelosluokkien
opetus palautetaan takaisin Nekalan kouluun sitten, kun koulu on
remontoitu.
Nekalan koulun korjauksen
ajaksi yläkoululle sijoitetaan rehtori
Toivosen mukaan niin paljon oppilaita kuin Kuokkamaantien tiloihin
mahtuu.
Nekalan remontti saattaa vaikuttaa myös Muotialan koululaisiin,
mutta viiveellä. He jatkavat koulunkäyntiään Muotialassa. Jatkosta
päätetään Nekalan koulun korjauksen valmistuttua.

Eloa
Viinikan
kirkolla
Sivu 7
Järvensivun koulu
kiinni keväällä
Järvensivun koulun toiminta lopetetaan sisäilmaongelmien takia
tulevan kevätlukukauden lopussa.
Koululle etsitään väistötilat ensi
syksyyn mennessä.
Nykyiset tilat perusparannetaan, tai Järvensivulle rakennetaan
uusi koulu. Asia päätetään ensi
vuonna.
Järvensivulla selvitetään myös,
muutetaanko koulu vain eskari–2.luokkalaisille, jolloin 3.–4.-luokkalaiset siirtyisivät Sammon kouluun.

Koivistosta
oppilaita Norssiin
Koiviston koulu on täysi, siksi pikkuoppilaita ohjataan tulevaisuudessa Norssiin. Vuosittain Norssissa aloittaa yksi ryhmä Koiviston
alueen ekaluokkalaisia, jotka asuvat lähimpänä Nekalaa Hallilantien
pohjoispuolella ja Korkinmäessä.
He käyvät koko peruskoulunsa
Norsissa.
Kouluryhmä aloittaa Nekalassa, kun Nekalan koulun remontti
on valmis. (ak)

Nekalan koulussa on ahdasta.

Nekalassa jatketaan
remontin alkuun
Nekalan kouluun perustetun sisäilmatyöryhmän mukaan koulutyö voi
jatkua siihen saakka, kunnes korjaus alkaa. Ryhmä seuraa tilannetta jatkuvasti.
– Jos oppilaat saavat oireita,
kehotamme vanhempia ottamaan
yhteyttä kouluterveydenhoitajaan
tai lääkäriin, johtava rehtori Vesa
Toivonen sanoo.
Koulussa on tähän mennessä
parannettu ilmanlaatua säätämällä
ilmanvaihtoa, tiivistämällä kerrostieteiden, tietojenkäsittelyn ja historian peruskursseja.
Yliopiston opiskelijat voivat
puolestaan osallistua esimerkiksi
lukion alkavien kielten kursseille,
ja myös halutessaan vahvistaa lukiokursseilla ruotsin ja englannin
kielen taitojaan.
Lukiolaisille tarjottava yliopiston kurssimäärä on rehtori AaltoLaaksosen mukaan ainutlaatuista
Suomessa, samoin kuin se, että
lukiolaiset ja yliopisto-opiskelijat
käyttävät samoja tiloja.
Yliopistolle siirtyi elokuussa
270 lukiolaisista ja 20 opettajaa.
Lukiolaiset opiskelevat pääasi-

assa Ratapihankadun alapäässä
Atalpa-rakennuksessa, jossa heille on kokonainen kerros. Luentoja
lukiolaiset kuuntelevat myös Pinni
B:ssä. Kuvataidetta, musiikkia, ilmaisutaitoa, fysiikkaa ja kemiaa
opiskellaan Virta-rakennuksessa
Åkerlundinkadulla.
Lukiolaiset ovat suhtautuneet
muuttoon myönteisesti. Asiaa kyseltiin syksyllä ensimmäisen jakson päätyttyä. Vertailuun pystyvät
toisen ja kolmannen vuosikurssin
opiskelijat kokivat muuton sujuneen hyvin tai erittäin hyvin.
– Hyvää muutossa oli, että kaverit tuli mukana. Tilat ovat pääosin

paremmat, ja ruoka on ollut hyvää.
Muutamia opettajia tulee ikävä,
kertoo Aku Aaltonen, kolmannelta
vuosikurssilta.
Nekalasta siirtyneet jäivät kaipaamaan muun muassa abien
omaa aluetta, tiiviimpää yhteishenkeä, ruokalan mangorahkaa ja
runsaampia parkkipaikkoja.
Alunperin lukion oli määrä
väistää peruskorjausta Nekalan
Kuokkamaantieltä, missä remontontoidaan parhaillaan Mäntyhaantien puoleista siipeä.
Normaalikoulu lukioineen on
osa Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikköä. (ak)
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P ä ä k i r j o i t u s

Sorilla
salaisuuksia

Vipinää
riittää
Susanna Kuutilo

l Alueellamme tapahtuu nyt aika paljon. Palveluissa on meneillään muutoksia ja parannuksia. Parannuksia on leikkipuistoissa ja valaistuksessa. Muutoksia on tulossa kouluille ja päiväkoteihin. Samalla
hyvien palvelujen pysyvyys ilahduttaa. Nekalan kirjasto ja Viinikan päiväkoti jatkavat toimintaansa.
Muutoksia on jo tapahtunut. Leikki-ikäiset ja
heidän vanhempansa varmaan pitävät Nekalan
Isonportintien ja Riihitien uusituista leikkipuistoista.
Tievalaistusta ollaan parantamassa Viinikan
ja Nekalan kolmiomaisella alueella, joka jää Lempääläntien, Viinikankadun ja Ahlmanintien väliin.
Pimeille keleille on luvassa enemmän valoa uusilla
led-valaisimilla. Kokonaan uusi valaistu reitti on Viinikanpuistossa.
Katuja on kaivettu keväästä lähtien, ja monissa paikoissa remontti on vielä kesken. Valaistuksen uusimisen yhteydessä on järkevästi upotettu
maahan samalla muita johtoja. Sähkökaapeleita on
uusittu, jolloin vanhentuneet ilmasähköjohdot jäävät historiaan. Kaivamisen yhteydessä maahan on
upotettu myös tietoliikennekaapeleita.
Kouluissa ja päiväkodeissa on meneillään ai-
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kamoinen myllerrys. Nekalan koulun tuleva peruskorjaus säteilee muun muassa Ylä-Norssin ja Koiviston koulun tilojen käyttöön.
Päiväkotien tilannekin muuttuu. Uuden päiväkodin rakentaminen Nekalaan alkaa, ja ovien pitäisi
aueta elokuussa 2019. Rakennukseen tulevat tilat
myös neuvolalle, joka palvelee asukkaita Koivistonkylästä Muotialaan.
Uuden päiväkodin ohella Viinikan 80-vuotias
päiväkoti jatkaa toimintaansa.
Asukkaille tärkeät kirjastopalvelut jatkuvat ja
niitä on jopa parannettu. Koivistonkylän kirjasto on
remontoitu, ja sen aukioloaikaa on jatkettu omatoimikirjastona. Nekalan kirjasto saa jatkaa alueen aktiivisten asukkaiden antaman palautteen ansiosta.
Sekä Nekalan kirjastosta että Viinikan päiväkodista alueen asukkaat saattoivat mielipiteensä
kaupungin päättäjien tietoon. Kiitos tärkeäksi koettujen palvelujen jatkamisesta kuuluu yhtälailla aktiivisille asukkaille kuin kaupungin päättäjillekin.
Susanna Kuutilo
Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

VIINIKKALA-LEHDEN TOIMITTAJA
Anne Kärkkäinen
Puh. 040 7480 168
anne.karkkainen@iki.fi
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Sorin Sirkuksen joulushow
on nimeltään Enigma. Se
on arvoitus – miten selvitään pois oudoista maailmoista.
n Enigma-esityksessä neljä
nuorta pelaa peliä, josta he joutuvat vahingossa erilaisiin maailmoihin. ”Kuvittele, että heräät
omasta sängystäsi, mutta täysin
vieraassa maailmassa. Kuvittele, että pääset pois vain yhdestä ovesta, kunnes olet löytänyt
avaimen ja ratkaissut tehtävän.
Kuvittele, että oven takana ei
olekaan mitään tuttua, vaan taas
uusi salaperäinen maailma.”
Näin hehkutetaan esityksen
mainoksessa.
Päästäkseen takaisin toisista todellisuuksista, pelaajat joutuvat ratkaisemaan arvoituksia
– ja tietenkin sirkuksen keinoin.
– Salaisuuden säilyttämiseksi en voi kertoa juonesta tämän
enempää. Mutta esityksessä riittää vauhtia ja vaarallisia tilanteita, ja uskon, että yleisö viihtyy,
sanoo Sorin Sirkuksen tirehtööri
Taina Kopra, joka on käsikirjoittanut ja ohjannut esityksen.

Sirkka Alanko
Viinikanpuisto 41

Koululaiset venyvät
parhaimpaansa

Reino Kellomäki
Vilppaantie 10

Enigma-esitys on Sorin 27. joulushow. Siinä esiintyy 24 sirkus-

Anja Raudanpää
Karukantie 13
Ari Josefsson
Lampitie 41 A
Martti Jalonen
Viinikanpuisto 8

Ilm o i t u s h i nn a t 2 0 1 6
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 (toisto 32,00)
Hinnat alvittomia.

koulun 12–22-vuotiasta oppilasta, ja menoa tahdittaa sirkuksen
oma kolmihenkinen bändi.
Esiintyjäryhmässä on mukana ensikertalaisia kolmannes eli
kahdeksan esiintyjää, ja Enigmassa vierailee kaksi uudempaakin sirkusoppilasta perusopetuksen puolelta.
Joulushow’n
visuaalista
näyttävyyttä ja erilaisia maailmoja luodaan videotekniikalla.
Videoklippejä tekevät kuvataiteilija Jarkko Räsänen ja Sorin
oma valaistussuunnittelija Eero
Auvinen.
Sorilla on 22 esitystä alkaen
ensi-illasta 25.11. aina loppiaisen yli 8.1. asti.
Suuri esiintymismäärä on
ponnistus esiintyjille, joista suurin osa on nuoria koululaisia.
– Kysyntää kyllä olisi, mutta
esityksiä ei voida lisätä. 22 esitystä koulutyön ohessa on kova
homma, tirehtööri sanoo.
Viinikan–Nekalan
omakotiyhdistys on varannut jäsenilleen 224 lippua Enigma-esitykseen torstaille 5.1.2017 klo 18.
Liput saattavat olla jo aika vähissä nyt, mutta niitä kannattaa kysyä tekstiviestillä puh.
040 586 5610.
Hajapaikkoja voi etsiä myös
lippu.fi-nettipalvelusta tai soittamalla Sorin Sirkukseen, puh.
044 345 4045.

Uusi hallitus ja
piirihenkilöt 2017
Yhdistyksen vuosikokous
valitsi 17.11. ensi vuodelle
hallituksen ja piirihenkilöt.

Puheenjohtajaksi valittiin Susanna Kuutilo ja hallituksenjäseniksi Kaija Carlson, Veikko Kirkkola, Jussi Lehmuskenttä, Carita
Sinkkonen ja Tuomas Vepsäläinen. Varajäseniksi valittiin Riitta
Helminen-Mäenpää, Heikki Malmlund ja Ulla Rohunen.

Piirihenkilöt ovat vuonna 2017
Raul Wisotzky, Jutta Keski-Korhonen, Jussi Lehmuskenttä, Tuomas
Vepsäläinen, Carita Sinkkonen,
Rauni Rantala, Pentti Rouvinen,
Heikki ja Satu Malmlund, Sirkka
Alanko, Reino Kellomäki ja Anja
Raudanpää. Hallitus valitsee uuden piirihenkilön Martti Jalosen
tilalle ensimmäisessä kokouksessaan.

www.facebook.com/ViinikanNekalanOmakotiyhdistys l www.viinikkala.fi
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Maailman
paras
kirjasto
Pienet kirjaston asiakkaat
tykkäävät Koivistonkylän
uudistetusta kirjastosta.
Kirjastokortilla pääsee sisään
myös viikonloppuisin vaikka
pitämään kokousta.
n Koivistonkylän kirjasto Lehvänkadulla avattiin perusteellisen remontin jälkeen lokakuun lopulla.
Tilat on uudistettu katosta lattiaan.
Kirjastoon tuli lisää valoa, väriä
seiniin ja avaruutta matalampien
hyllyjen ansiosta.
– Maailman paras kirjasto, sanoo Aida Tulikari 6 v.

ANNE KÄRKKÄINEN

Aida Tulikari, mummu Annukka Patjas,
Aino Hyvönen ja Beata Tulikari viettivät
yhdessä mukavaa kirjastoiltapäivää.
Samaa mieltä olivat myös Aidan sisar Beata 3 v. ja ystävä Aino
Hyvönen 8 v., jotka pelasivat lautapeliä lastenosastolla Tulikarin tyttöjen mummun Annukka Patjaksen
kanssa.
Aida on innokas lukija. Koikkarin kirjastossa nimenomaan kirjat
ovat parasta. Aida lainasi kahdeksan Asterixiä ja pari muuta kirjaa.
Aino taas tykkäsi mennä halaamaan pehmolelua. Harmaahylje
löytyi lastenosaston pehmolaumasta.

Kirjastoon kävellen

Oven avaamiseksi lukijaan
pannaan kirjastokortti ja näppäillään koodi, kirjastonjohtaja
Riitta Uusimaa näyttää.

– Lähikirjastoja pitää puolustaa
kaikin tavoin, sanoo Annukka Patjas. Hän kertoo käyneensä säännöllisesti Koikkarin kirjastossa lähes viikottain jo omien tyttäriensä
eli lastenlastensa äitien kanssa.
Patjaksesta on tärkeää, että
kirjasto on lähellä ja sinne pääsee
helposti. Hän mainitse vanhat ih-

miset ja lastenvaunujen kanssa
liikkuvat.
– Kirjastojen keskitys ei palvele
perheitä, jos kirjastoon pitää lähteä
linja-autolla.

ensimmäinen omatoiminen kaupungissa
Koivistonkylän kirjasto on ensimmäinen kaupunkialueen omatoimikirjasto, jonne pääsee myös
viikonloppuisin, vaikka paikalla ei
olekaan henkilökuntaa. Ovi aukeaa lukijalla, jonne pannaan kirjastokortti ja naputellaan tunnusluku.
Tampereen muut omatoimikirjastot
ovat maaseudulla Terälahdessä ja
Kämmenniemessä.
Kirjasto aukeaa kortilla kaikkina
päivinä jo kello 7, ja aikaa on kello
21:een asti, paitsi perjantaisin ja
lauantaisin kello 18:aan.
Omatoimikirjastoksi
muuttamalla halutaan vähentää henkilöstökuluja, mutta pidempi sisään-
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pääsy myös laajentaa kirjaston
käyttömahdollisuuksia.
– Tänne voi tulla vaikka pitämään kokouksia, kirjastonjohtaja
Riitta Uusimaa rohkaisee. Koikkarissa voi kokoustaa uuden pitkän
pöydän ääressä ikkunoiden lähellä.
Uudistetussa kirjastossa on
helpotettu myös Koiviston koulun
oppilaiden sisäänpääsyä. He voivat tulla kirjastoon suoraan sisäkautta, sillä remontissa seinään
puhkaistiin uusi ovi lastenosastolle.

Nekalan kirjasto säästyi
Nekalan kirjaston jatko oli taas vaakalaudalla syksyllä. Edellisen kerran kirjastoa oltiin lakkauttamassa
vuonna 2014. Alueen aktiiviset
asukkaat kampanjoivat jälleen kylän tärkeän kulttuurilaitoksen puolesta. Saamansa palautteen vuoksi

Aino Hyvönen löysi ison kaverin
pehmohyllyltä.

kaupunginhallitus päätti lokakuisessa kokouksessaan säilyttää
eteläisen alueen kirjastoverkon,
koska ”kirjastot tukevat alueen yhteisöllisyyttä.”
Eteläisen alueen kirjastoverkkoon kuuluu neljä lähikirjastoa:
Nekala, Koivistonkylä, Härmälä ja
Peltolammi. (ak)
Koivistonkylän kirjasto
Lehvänkatu 9
Auki: ma 13–19, ti 10–15
ke 10–15, to 13–19 ja pe 10–15
Omatoimikirjasto:
ma–to 7–21
pe–la 7–18 ja su 7–21
Nekalan kirjasto
Lounaantie 2
Auki: ma 13–19, ti–ke 10–15
to 13–19 ja pe 10–15

Aida Tulikarista kirjastossa
parasta ovat kirjat.
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Lisää valoa
ANNE KÄRKKÄINEN

Osa Viinikan ja Nekalan valaistuksesta on uusittu. Loppuremontti jatkuu keväällä
Nekalantiellä.
n Lempäälän-, Kuokkamaan- ja
Nekalantien väliin jäävän kolmionmuotoisen alueen valaistusta on
uusittu.
Kaikkiaan korjauksessa vaihdetaan 450 vanhanaikaista lamppua led-valaisimiksi, jotka säteilevät kirkasta valkoista valoa.
Valaistusta on myös lisätty. Esimerkiksi Viinikanpuiston Nekalan
puoleisen kävelytien laitaan on
pystytetty valopylväät. Suuri osa
alueen pylväistä on vaihdettu, mutta joissain paikoissa hyväkuntoisiin puupylväsiin on vain vaihdettu
valaisin.
Remontti alkoi toukokuussa, ja
se viivästyi parisen viikkoa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan remontin olisi pitänyt valmistua marraskuun loppuun mennessä, mutta
valaistusurakoitsija sai lisäaikaa
14.12. asti.

Asentaja
Jukka Savolainen kytki
pylvään johdotusta Riihitiellä
marraskuun
alussa.

– Valot syttyvät marraskuussa,
työpäällikkö Vesa Laakkonen Normivalaistus Oy:stä lupasi.

Koordinointipulmia
ja varkauksia
Urakkaa
hidastivat
yllätykset.
Samoissa kaivannoissa on työskennellyt kolme toimijaa. Normivalaistuksen lisäksi Tampereen
Sähköverkko on vetänyt sähkö- ja
Elisa tietoliikennekaapeleitaan.
Monen tahon töiden koordinointi on ollut ”haastavaa”. Näin
kertoo rakennuttajainsinööri Mika
Heikkilä Tampereen kaupungin
ympäristöpalvelualueelta.
Urakkaa hidasti myös Pahalammin rantojen pehmeä savi, johon pylväille piti tehdä suunniteltua
tukevammat perustukset. Lisäksi
työmailta varastettiin kaapeleita ja
kymmenen tonnin murskekasa.
Nekalantien etelä- eli Lampipuiston puoleisen osan valaistus
valmistuu Heikkilän mukaan ensi
keväänä. Pylväiden kaivutyöt saa-

Viinikan
tarha juhlii
Tanja Juvani
aloitti nimienkeruun, jotta Viinikan päiväkoti säilyisi. Pojat Sampo
ja Pauli Peltola
ovat viihtyneet
kumpikin mukavassa tarhassa.

ANNE KÄRKKÄINEN

daan tehtyä nyt loppuvuodesta,
mutta pintaviimeistelyt, kuten asvaltointi ja vihertyöt, vasta kevään
koitettua.

Nekalantien pyörätie
jää pimeäksi
Nekalantien pohjoispuolen eli Iidesjärven puoleiselle kevyenliikenteen väylälle ei ole luvassa valoja tässä remontissa. Tasainen ja
eteläpuolta yhtenäisempi väylä on
esimerkiksi pyöräilijöille parempi,
mutta syyspimeillä hankala. Lehtevät lehmukset imevät katulamppujen valon, ja Turtolaan päin kulkijaa
häikäisevät vastaantulevien autojen valot.
– Eikö valaistusta voisi tehdä
tässä samassa remontissa ja tietenkin niin, että puut säästetään?
Ei se kovin monta lamppua vaatisi, kyselee nekalalainen Johanna
Annala.
Rakennuttajainsinööri Heikkilä
sanoo, että asiaa tarvitsee selvittää kaupungin pyöräilyverkoston
suunnittelijan kanssa. (ak)

Kuoppia on kaivettu myös
sähkö- ja tietoliikennekaapeleita varten. Täyttöä odotellaan Lylytien kulmauksessa.

Kuoroon
liittykää!
n Jos olet koskaan haaveillut
kuoroon liittymisestä, nyt on hyvä
tilaisuus pyrkiä mukaan. Picantuskuoro etsii uusia laulajia. Vahvistukseksi kaivataan erityisesti tenoreita ja bassoja.
Kuoronjohtaja Emmi Kleemola
koelaulattaa kuoroon pyrkijää, ja
mukana kuuntelee muutama kokenut kuorolainen. Pyrkijällä on hyvä
olla kuorokokemusta ja ainakin
jonkin verran nuotinlukutaitoa.
Picantus on sekakuoro, joka
laulaa neliäänisesti monipuolista
kuoro-ohjelmistoa kansanlauluista
ja viihdemusiikista virsiin ja gospeleihin.
ANNE KÄRKKÄINEN

Picantus-kuoro harjoittelee maanantai-iltaisin klo 18.30–21
Viinikan kirkolla. Kuoroa johtaa musiikkikasvatuksen ammattilainen Emmi Kleemola.

Viinikan päiväkoti juhlii 80.
toimintavuottaan marrasjoulukuun vaihteessa. Pieni,
kodikas lastentarha säästyi
lakkautukselta tänä syksynä.
Mustametsän uusi päiväkoti
aukeaa elokuussa 2019.
n Viinikan päiväkoti juhlii ensi viikolla 80-vuotista toimintaansa.
Vanhoja asiakkaita eli hoitolapsia
vanhempineen, kylän väkeä ja entisiä työntekijöitä kutsutaan tuttuun
osoitteeseen Lampitielle.
Samalla voi tutustua nelisen
vuotta sitten peruskorjattuihin tiloihin.

Vastustus esti lopetuksen
Viinikan, Nekalan ja Muotialan päiväkotijärjestelyt ovat muutoksessa.
Aiemmin tänä syksynä Viinikan
päiväkoti oli Tampereen kaupungin
lakkautuslistalla pienenä ja epätarkoituksenmukaisena. Lakkautus oli
osa Tampereen etelän alueen palvelujen kehittämissuunnitelmaa.
Viinikan päiväkotilasten vanhemmat ja muutkin alueen asukkaat
vastustivat
lopettamista
adressilla, jonka kirjoitti alle 446
henkeä. Asukkaiden aktiivisuuden
ansiosta tarha saa jatkaa toimintaansa.
Lakkautusta vastustaneista oli

Kuoroa johtaa ammattilainen,
taitava ja huumorintajuinen Emmi
Kleemola, joka on Sibelius-Akatemiasta valmistunut musiikin maisteri.
Picantus on seurakuntien yhteistyökuoro. Se avustaa seurakuntia esiintymällä jumalanpalveluksissa tai muissa seurakuntien
tilaisuuksissa. Picantus järjestää
1–3 konserttia vuodessa. Joulukonsertti on Finlaysonin kirkossa
ma 12.12. klo 19.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
http://www.picantus.com/liittyminen/

Lapsista on on kivaa leikkiä
päiväkodin pihalla viikonloppuisinkin. Kaivurin puikoissa Freija
Gerdt.
omituista, että lopetettaisiin vasta
peruskorjattu, hyvin palveleva päiväkoti, jossa ei ole myöskään julkisille rakennuksille nykyisin ominaisia sisäilmaongelmia.
Viinikan tarhassa hoidetaan
44:ää alle 6-vuotiasta lasta. Rakennus on historiallinen, ensimmäinen tamperelainen lastentarhaksi rakennettu talo, joka toimii
yhä päiväkotina. Talo on rakennettu vuonna 1936.

Mustametsään
ISO NEUVOLA
Nekalaan valmistuu kolmen vuoden kuluttua Mustametsän päivä-

koti-neuvola. Päiväkodissa hoidetaan vuoden 2019 elokuusta
alkaen 140–160 päiväkoti- ja esikarilasta.
Mustametsän päiväkotiin siirtyvät lapset lakkautettavasta Nekalan päiväkodista. Myös PikkuMuotialan päiväkoti lakkautetaan.
Lapset mahtunevat tällä tietoa
Muotialan päiväkotiin, kun Muotialan koululaiset siirtyvät Nekalan
kouluun koulun remontin valmistuttua. Steiner-päiväkotiin tulee lisää
hoitopaikkoja.
Mustametsän neuvolaa käyttävät tulevaisuudessa Hallilan,
Muotialan ja nykyisin Sarviksella
väliaikaisesti toimivan Koivistonkylän neuvolan asiakkaat. Hallilan ja
Muotialan neuvoloiden tilat muutetaan päiväkotikäyttöön. (ak)
Viinikan päiväkoti toivottaa
tervetulleeksi juhlimaan
Ti 29.11. vanhemmat
Ke 30.11. klo 8.30–10 ja
14.30–16 entiset
työntekijät ja entiset
asiakasperheet
lapsineen
Pe 2.12. klo 9–12 kylänväki
lähiseudulta
Pieni tarhan historian näyttely
Tilaisuus tutustua raikkaisiin
uusiin tiloihin.

V iinikkala
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Macon levy
päihitti
Cheekin
n Viinikkalaisen Maco Oeyn uusi
Omani-albumi ohitti monta tunnettua
artistia syyskuun loppupuolella. Omani
oli 15. myydyin levy Suomen musiikkituottajien virallisella listalla viikolla 42.
Taakse jäivät muun muassa Cheek,
Antti Tuisku ja Paula Vesala.
Omani on Macon viides soololevy.
Levyjä on tullut vuodesta 2011 tiivistä
tahtia ja kuin yllätyksenä muusikolle
itselleen.
– Ensimmäistä tehdessä ajattelin
vain taltioivani sävellyksiä muistoksi.
Joku sanoi silloin, että tästä se vasta
alkaa.
Maco kertoo, että musiikki on hänelle sisäinen tarve.
– Tykkään säveltää.
Macon laulut ovat jouhevasti kulke-

– Sielu on
kasvanut
Viinikkaan.
Maco Oey
on asunut
perheineen
Viinikassa
pian 20
vuotta. Kylän
trubaduuri
on esiintynyt
Viinikan elojuhlissa.

via ja taitavasti soitettuja pop-balladeja. Esikuvana on Beatlesien musiikki,
ja tavoitteena aikaa kestävät kappaleet. Osa sävellyksistä on syntynyt yhteistyössä Janne Saksan kanssa.
Macon laulu on luontevaa ja pakotonta. Laulun tarina nousee pääosaan.
Sanoitukset koskettavat. Kahdessa värssyssä saatetaan kertoa elämän
suuri tarina: viimeinen tapaaminen
muistisairaan äidin kanssa, kuva aamuun jatkuvasta juhlapäivästä ystävien kanssa tai tiivistää tuoreen isän
hullaantuminen lapseensa. Monien
laulujen sanat Maco on viilannut kuntoon Pekka Voltin kanssa.
– On hyvä fiilis yhteistyöstä, Maco
kiittää muusikko- ja muita yhteistyökumppaneitaan. Monien kanssa hän
on tehnyt yhteistyötä pitkään, esimerkiksi basisti Sakari Tiikkajan kanssa 16
vuotta.
Livenä Macoa ja uusimpia lauluja
pääsee kuulemaan keikalla Telakalla
la 28.1.2017.
Lisätietoja: FB macooeymusic
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LÖYTÖ

Nekalan
kirjasto
Lounaantie 2, 33800 Tampere
puh. 040 800 7811

NEKALAN
KIERRÄTYSKESKUS

kirjasto.nekala@tampere.fi

A u k i

ma ja to klo 13-19
ti, ke ja pe 10-15

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

KIRJOJA
l E LO K U V IA
		
l M USII K K IA
l L E H TIÄ
		
ELE JÄ
l N Y T M YÖ S P

l

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 KALEVASTA
OSOITTEESsA SAMMONKATU 50.

Edulliset tulosteet
ja kopiot
0,30 € / mustavalkoinen A4
1,00 € / värillinen

Ilmainen
näyttelytila
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keskiviikkoisin klo 10
14.12. asti
Omiaan n. 3–5-vuotiaille.
Kertojana Pia Kurri
Vapaa pääsy

Tervetuloa!

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

LEIPOMO

KUKKAKAUPPA

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

PANKKIPALVELUITA

KONDITORIA

parturi-kampaamo saxet
Minna ja Janette, p. 03 21 22 498

Kuokkamaantie 2 C
Nekala
33800 Tampere

RAVINTOLA

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

A-oikeudet – Tervetuloa!

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!
RAVINTOLA

rAUTAKAUPPA

KULTTUURIRAVINTOLA RAILO
avoinna: su 11-23, MA-TO 9-24, pe-la 9-02
UUSITTU karaoke pe-la klo 21-1.30
totoa voi seurata suorana
lähetyksenä ja pelata

3 500
BIISIÄ!!

tervetuloa viihtymään

Jokipohjantie 47, puh. 032147091
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Eloa Viinikan
kirkolla

Kesän päättymistä ja syksyn alkua juhlittiin
Viinikan kirkolla kyläkunnan elojuhlalla.
Elokuun 20. päivänä monet alueelliset toimijat
esittäytyivät ja mukana hauskanpidossa oli
kaikenikäisiä viinikkalaisia ja vieraspaikkakuntalaisiakin.
Teksti: Matti Etelänsaari
Matti Etelänsaari
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Matti Etelänsaari

Matti
Etelänsaari

Matti Etelänsaari

Emma Majanlahti (vas.) ja Wilma
Palmroth toivat myyntiin omia ja siskostensa turhiksi käyneitä tavaroita,
kuten pelejä ja pehmoleluja.

Tampereen Eteläisen seurakunnan
Jussi Lehmuskenttä ja Leena Niinimäki
lastenohjaajat Terhi Vitikainen ja
jakoivat soppaa 200 litran pöntöistä.
Peetu Ahtonen taiteilivat poskiin
tähtiä, perhosia ja avaruusraketteja.

Kuva: Matti Etelänsaari

Peter Joukainen bändeineen ilahdutti juhlayleisöä koko iltapäivän ajan.
Irja Lehtinen

Nekalan kirjaston uusi kirjastonhoitaja Raija Leminen esitteli kirjanvaihtotoria. Kyläkirjastomme palvelee monipuolisena kulttuurikeskuksena ja tukee
varsinkin lasten lukuharrastusta.

Irja Lehtinen

Matti Etelänsaari

Mirja ja Mikko Siltala kauppasivat
valmistamaansa tervaa.
Irja Lehtinen

Paras lettu paistuu avotulella. Viinikan Siniset valmistivat taas suosittua jälkiruokaa.
Matti Etelänsaari

Veisun käsityöpajat myivät
puu- ja tekstiilitöitä lähetystyön hyväksi.
Pajat ovat
toimineet jo
21 vuotta.
Matti Etelänsaari

Juhlan uutuutena oli kirpputori
alueen asukkaille. Paikan sai ilmaiseksi.

Juhlaa vietettiin klo 12–16, ja poruk- Väkeä juhlissa oli ympäri Tamperetta
kaa riitti aina juhlan loppuun saakka. arviolta yli 400 henkeä.
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Viinikankatu 47 (entinen Nekku) www.sunnamaste.fi

Puutarha- ja pienkoneet Tampereella myy ja huoltaa

pirkanmaan pienkone center oy
Kuoppamäentie 10 33800 TAMPERE

www.pienkone.fi

Myynti (03) 447 4660

myynti@pienkone.fi

Huolto (03) 447 4661
Avoinna 9-17, La 9-13

Nekalan kioski purettu

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
ANNE KÄRKKÄINEN

Pala Nekalan rakennuskulttuurin historiaa hävisi. Kioski Kuoppamaantieltä
purettiin marraskuun alussa.

Palvelemme
ma-pe 9–18
la
10–15

www.viinikanapteekki.fi

