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Puheenjohtaja
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susanna.kuutilo@pirkanmaa.fi

Taloja,
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ihmisiä
parhaasta
päästä

HALLITUKSEN jäsenet
varsinaiset jäsenet

Susanna Kuutilo

l Viinikkala-lehden syysnumerossa esittelemme paitsi alueemme mainioita paikkoja ja
taloja, myös ihmisiä parhaasta päästä. Kahden
lapsen äitinä juttu alueemme neuvolatoiminnasta palauttaa mieleeni ajat, jolloin olen
käynyt vuoroin Anne-Maarit Stüberin ja Merja
Koposen vastaanotolla. Molemmat ovat tehneet pitkän uran palvellen alueemme asukkaita. Sekä äidille että lapselle on tärkeää saada
käydä saman, tutun neuvolatädin vastaanotolla odotusajasta aina neuvolaiän päättymiseen
saakka. Noista tapaamisista ovat jääneet
lämpimät muistot.
Nekalan ja Taatalan päiväkeskusten toiminnasta ja tyytyväisten asiakkaiden tarinoista
tulee erityisen hyvä mieli. On hienoa, että
ikäihmisille järjestetään näin mielekästä ja
virikkeellistä toimintaa, joka auttaa heitä jaksamaan arjessa ja pärjäämään kotona.
Juuri lapsista ja vanhemmista ihmisistä
tulisi pitää huolta. Aika siinä välissä on paljolti
itsestä kiinni. Oman haasteensa toki tuovat
asiat, joihin ei itse pysty vaikuttamaan, kuten

tässäkin lehdessä esiin tulleet Nekalan koulutalon sisäilmaongelmat, jotka koskettavat
monia perheitä. On harmillista, että hiljattain
remontoiduissa rakennuksissa havaitaan usein
ongelmia aivan liian pian kalliiden korjauksien
jälkeen.
Kovin vähän pystymme vaikuttamaan
myöskään vallitseviin säihin. Lokakuun
kymmenen ensimmäisen päivän aikana satoi
enemmän kuin normaalisti koko kuukauden
aikana ja marraskuu jatkui sateisessa säässä.
Jospa tämä tästä pakkaseksi ja lumeksi
muuttuisi ja valkea joulu saapuisi myös Viinikka–Nekalaan, yhteen Tampereen parhaista
paikoista, kuten Juha Jaakola teoksessaan Parasta Tamperetta – Taloja ja paikkoja parhaasta päästä näitä valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä nimittää.
Tunnelmallista joulukuuta ja mukavia lukuhetkiä,
Susanna
Viinikan–Nekalan Omakotiyhdistys
ry:n puheenjohtaja
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pihakirppis
veti väkeä
Teksti: Tanja Juvani
Kuvat: Ulla Rohunen

n Viinikan–Nekalan Omakotiyhdistyksen järjestämään pihakirppis-tapahtumaan lauantaina 12. elokuuta osallistui yli
60 myyjää Puropolulta läheltä
liikenneympyrää aina Pahalammen rantamille ja Muotialaan
saakka. Ostajiakin oli kiitettävästi liikkeellä, osa oli saapunut
varta vasten kauempaakin.
Olin itsekin myymässä
omalla pihallamme Pahalammen rannalla ja kauppa kävi
kuumana melkein koko tapahtuman ajan kello 11–15. Aivan
viimeisellä tunnilla alkoi pieni
tihkusade, mikä selvästi vähensi väkeä, mutta viimeiset
kaupat tehtiin silti kolmelta, kun

tapahtuma oli jo päättymässä.
Omakotiyhdistys merkitsi kaikki etukäteen ilmoitetut
myyntipisteet sähköiseen karttapalveluun, josta ostosreittiä
oli helppo suunnitella. Myyntipisteen kohdalla oli lyhyt kuvaus myyntiartikkeleista. Ostajia muistutettiin varaamaan
mukaan käteistä rahaa, reilusti
aikaa ja hyvät kengät.
Viinikka–Nekala oli täynnä
pihakirppis-kylttejä ja myyjät
mainostivat pisteitään myös
tapahtuman Facebook-sivuilla.
Osa oli pystyttänyt pihalleen
pienen kahvion. Osallistuminen yhteiseen pihakirppispäivään oli maksutonta.

Ensi vuonna uudestaan!

Mikäpä sen kätevämpää: omat
tavarat pihalle ja kiertoon.

Kyltit opastivat
perille.

Joku oli innostunut pitämään
kirpparia samalla kertaa koko
viikonlopun.
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Ikäihmisten
		 päiväkeskuksista
seuraa ja virkeyttä

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

siikkia, kädentaitoja ja kulttuuria. Tuokioilla hyödynnetään
myös Tampereen kaupunginkirjaston materiaaleja ja
museopalvelujen kokoamia
muistelupaketteja. Omien viriketuokioiden lisäksi on paljon
ulkopuolista ohjelmaa.
Tarkoituksena on, että päiväkeskustoiminta tukee asiakkaan kotona olemista ja että
asiakas hyötyy kuntouttavasta
toiminnasta. Toiminnan ytimenä on kuntouttava työote, eli
asiakas tekee mahdollisimman paljon itse. Perushoidolliset toimenpiteet, kuten lääkkeiden anto, tukisidokset ja
verenpaineen ja verensokerin
mittaukset, hoidetaan päiväkeskuksessa tarvittaessa.
Tampereen
kaupungilla
on kuusi omaa päiväkeskus-

ta ja lisäksi se ostaa palveluja kahdeksalta yksityiseltä
päiväkeskukselta. Nekala on
kaupungin omaa toimintaa ja

Taatalan päiväkeskuksen palvelut tuottaa Coronaria Hoiva
Oy. Päiväkeskukseen haetaan
alueen asiakasohjaajan kautta.

• Kokonainen päiväkeskus- • Pääsääntöisesti asiakkaat

•

•

päivä maksaa 15 euroa
sisältäen aamupalan,
lounaan, päiväkahvit,
virikkeet ja osalle saunan.
Puolen päivän hinta on 10
euroa sisältäen saunan,
ruokailun ja virikkeet.
Asiakkaat voivat tulla
keskukseen itsenäisesti,
omaisen saattelemana tai
kuljetuspalvelulla. Nekalan
sauna-asiakkaat kulkevat
omilla kyydeillään.
Päiväkeskuksista voi ostaa
jalkahoitajan ja parturin
palveluita.

käyvät päiväkeskuksessa
yhtenä päivänä viikossa.

• Omat päivän aikana otet-

tavat lääkkeet otetaan
mukaan ja lisäksi saunassa käyvät asiakkaat
pakkaavat omalla nimellä
varustettuun päiväkeskuskassiin pesutarvikkeet
ja vaihtovaatteet. Nekalassa asiakkaat käyttävät
omia sisäkenkiä, Taatalan
asiakkaat voivat halutessaan ottaa sisäkengät
mukaan.

Nekalan
päiväkeskus
on pienin
ja suosituin
n Nekalan päiväkeskus on
pienin Tampereen kaupungin
kuudesta omasta päiväkeskuksesta. ”Neksussa” työskentelee 4 vakituista työntekijää: 3
lähihoitajaa ja 1 palveluavustaja. Toimintaa on maanantaista
perjantaihin kello 8–15.
Päiväkeskuksen ryhmissä
on 11 asiakaspaikkaa, mutta
ryhmien koot vaihtelevat päivästä riippuen. Päiväkeskus
tarjoaa asiakkailleen kokopäivä-, puolipäivä- ja saunapalvelua, joista asiakkaan tarpeiden
mukaan valitaan hänelle sopivin vaihtoehto. Nekalan päiväkeskuksen täyttöaste on kes-
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kusten parhaimmistoa, 110 %.

Apua kotona
jaksamiseen
86-vuotias Elsa asuu Nekalan
Kuokkamaantiellä pienkerrostalossa. Hän on käynyt Nekalan päiväkeskuksessa kohta
2 vuotta. Elsalle vuosi 2016
oli murheiden vuosi. Ensin
pitkään keuhkoahtaumatautia sairastanut mies menehtyi
tammikuussa. Elsa hoiti miestään kotona viimeiseen asti ja
eli rinnalla sairauden kanssa.
Suru meinasi saada Elsasta
yliotteen, mutta keväällä 2016
Elsan tyttärenpoika ja tämän

vaimo hoksasivat Nekalan
päiväkeskuksen ja yhdessä
laitettiin hakemus vetämään.
Tyttärenpojan vaimo lähti
Elsan kanssa tutustumaan
paikkaan. Surutyö jatkui, kun
saman vuoden marraskuussa syöpään sairastunut tytär
nukkui pois. Onneksi Elsalla
oli silloin päiväkeskuspaikka.
Ryhmän tuki ja ymmärtäväinen
henkilökunta auttoivat omalta
osaltaan jaksamaan.

Nekalan päiväkeskuksen viihtyisä päiväsali.

– Tämä on ihana, kiva paikka. Parasta täällä on nämä tytöt, jotka meitiä vastaanottaa.
Ne on maailman ihanimpia
ihmisiä, niin ystävällisiä meille
vanhoille ihmisille, Elsa kehuu.
Alun perin näytti siltä, että
Elsa pääsee päiväkeskukseen
vasta syksyllä, mutta yllättäen
torstain ryhmästä vapautui

PÄIVÄK E S K U S I N F O

n Suomen 100-vuotisjuhlan
kunniaksi Viinikkala-lehden
esittelyssä on kaksi alueemme todellista helmeä: Nekalan
päiväkeskus Kuoppamäentie
24:ssä ja Taatalan päiväkeskus Sulkavuorenkatu 6:ssa
Koivistonkylässä. Näissä mahdottoman mukavissa paikoissa kotona asuvat ikäihmiset
pääsevät päiväksi virkistäytymään, peseytymään, syömään
ja mikä tärkeintä: toistensa
seuraan.
Ammattitaitoiset ja ystävälliset hoitajat huolehtivat
asiakkaista koko päivän ja tarjoavat ohjelmaa, joka kehittää
monipuolisesti
asiakkaiden
toimintakykyä. On liikuntatuokioita, muistia kehittäviä
pelejä, tietovisoja, muistelua,
vapaita keskusteluhetkiä, mu-

paikka jo keväällä. Elsa on
ollut pois vain kahdesti pakottavista syistä. Hän saapuu
omatoimisesti kävellen ja on
haastattelupäivänä ensimmäisenä paikalla.
– Meille tarjoillaan täällä
aamupala. Tänään oli riisipuuroa ja särvintä niin paljon, ettei meinannut ruisleivän päällä
pysyä. Sitten vaihdetaan kuulumisia. Ohjelmassa voi olla askartelua, jumppaa, Aamulehden lukua. Syödään lounasta ja
juodaan kahvit. Iltapäivällä on
usein ulkopuolista ohjelmaa,
voi olla joogaa, lauluja, Suomen 100-vuotisjuhlia. Kikka
Salmi ja Lasse Kossila käyvät
usein, heidän esityksensä ovat
hienoja, Elsa kertoo.
Osa ryhmäläisistä käy
päiväkeskuksessa saunassa,
mutta Elsalta onnistuu vielä
mainiosti löylyttely oman taloyhtiön saunassa keskiviikkoisin ja lauantaisin. Päiväkeskuksen lisäksi mielen pitävät
virkeinä lukuiset ystävät ja 3

Unski, Elsa ja Elli viihtyvät
päiväkeskuksessa. Tärkeintä
on päästä toisten mukavaan
seuraan.

lastenlastenlasta, joista pienintä Elsa hoitaa usein.

mi ja Lasse Kossila on hyvä.
Kikka on hyvä laulaja, hänen
perässään on turvallista laulaa.
Unski on ollut nuorempana kova lukemaan ja tutkii
edelleen tietokirjoja. Unski ja
monet muut päiväkeskuksen
asiakkaat osallistuivat syksyllä
2016 Lasten ja nuorten säätiön organisoimaan 100 vuotta
nuoruutta -lyhytelokuvaprojektiin, jossa ikäihmiset ja nuoret näyttelivät yhdessä. Syntyi
Rollaattoriralli, Sikatarinoita,
Muistelua ja Unskin vetämä
Tietovisa.
– Tuo mies on tietoniekka,
Elsa kommentoi. Kun hältä kysyy mitä vaan, vastaus tulee
heti.
– Tämä torstain ryhmä on
oikein hyvä porukka. Meillä
syntyy mielipiteitä ja keskustelua, Unski kehuu.

vitse laittaa ruokaa, mieskin
käy sillä aikaa yleensä ulkona
syömässä.
Unski ja Elli nauttivat päiväkeskuksessa myös saunan löylyistä. Elli kehuu Unskin tavoin
päiväkeskuksen monipuolista
ohjelmaa.
– Pidän askartelusta, viime viikolla tehtiin joulukortteja. Joskus täällä on hyvää
musiikkiakin. Lapin mies on
suunnitellut ohjelmansa hyvin.
Hän kertoo omista retkistään
ja laulaa välillä.

Unskin jalat laitettiin kuntoon,
kun päiväkeskuksessa vieraili
Tredun jalkahoitaja-opiskelijoita.

Päiväsalissa on esillä kauniita,
vanhoja esineitä.

Unskia 10 vuotta vanhempi Elli, 81, kulkee päiväkeskukseen
palvelubussilla
Muotialasta, jossa on asunut
miehensä kanssa jo vuodesta
1957. Elli kokee, että tärkeintä päiväkeskuksessa ovat ystävät.
– Hatanpään omalääkäri
suositteli tätä ryhmää ja laitettiin hakemus vetämään.
Tämä on kiva paikka ja täällä
pidetään meistä hyvää huolta.
Olen saanut täältä monta hyvää kaveria. Torstaisin ei tar-

työskennellyt noin 15 vuotta
kotihoidossa.
Kotihoidossa
mennään yksittäisen asiakkaan kotiin, täällä ollaan kaikki
samassa paikassa ja toiminta
tapahtuu ryhmässä.
– Päiväkeskuksen tavoitteena on kuntouttaminen ja
sosiaalisen kanssakäymisen
tukeminen. Täällä näemme
asiakkaan toimintakyvyn kaikissa päivän toiminnoissa.
Ryhmä voi pysyä pitkään
samana ja ryhmäläiset ovat
toisilleen todella tärkeitä. Vertaistuesta saa voimaa.
– Täällä asiakas huomaa,
ettei ole yksin ongelmiensa
kanssa ja voi oppia suhteuttamaan asioita. Yksin kotona
murehtiessa asioiden mittasuhteet helposti kasvavat.

Vertaistuesta voimaa
Taina Salonen on työskennellyt Nekalan päiväkeskuksessa
alusta asti, kohta 8 vuotta.
– Saimme vapaat kädet
suunnitella ja muokata uutta toimintaa. Sitä ennen olin

Tärkeintä toisten
seura ja monipuolinen
ohjelma
Päiväkeskus toimii Kotilinnasäätiön kiinteistössä, jossa
on myös ikäihmisten vuokraasuntoja. Talossa asuu torstairyhmän toiseksi nuorin
asiakas, 71-vuotias Unski.
Viinikka-Nekala on miehelle
tuttua aluetta.
– Olen asunut tässä samassa talossa nyt 6 vuotta. Sitä
ennen asuin Jokipohjantien
varrella Railon takana 4 vuotta
ja Iidesrannassa tuli oltua 18
vuotta. Minulle tämä on paras
mahdollinen asuinpaikka. Jos
jotain sattuu, apu on lähellä
ja täällä on paljon mukavaa
toimintaa. Tykkään erityisesti
musiikkiohjelmista, Kikka Sal-

Nekalan päiväkeskuksessa
työskentelevät sydämelliset
lähihoitajat Saija Saarikoski ja
Taina Salonen sekä palveluesimies Katri Valkiala. Kuvasta
puuttuvat lähihoitaja Riina
Tuurala ja palveluavustaja Enni
Anttonen.
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Taatalan palvelukodin aulassa
istuvat rollaattorilla lähihoitajaopiskelija Yunus Kandemir ja
vasemmalla sohvalla pariskunta
Hannu ja Vuokko Bertan ympärillä. Oikealla sohvalla palvelukotiapulainen Aila Tapola juttelee
Eilan ja Irjan kanssa. Lasiseinämällä on esillä torstain ryhmäläisten upeita huovutustöitä.

Taatalan päiväkeskuksessa viihtyvät
sekä työntekijät
että asiakkaat
n Taatalan päiväkeskus Koivistonkylässä on osa Coronaria
Hoiva Oy:n palveluja ja yksi
kahdeksasta yksityisomisteisesta päiväkeskuksesta, joiden
palveluja Tampereen kaupunki ostaa. Asiakkaille on tarjolla
samanlaiset palvelut, oli sitten
kyse kaupungin omasta kuin
ostopalveluna tuotetusta päiväkeskuksesta.
Taatalan päiväkeskus on
avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–16 välillä.
Toiminnan päättymisaika vaihtelee päivittäin 14–16 välillä.
Päiväkeskuksessa työskentelee 2 lähihoitajaa ja 1 puolipäiväinen palvelukotiapulainen.

Asiakkaita voi päivää kohden
olla maksimissaan 15. Tällä hetkellä listoilla on 11–15 asiakasta päivästä riippuen. Kaikkina
muina päivinä ryhmät viettävät
”päkessä” koko päivän, mutta
tällä hetkellä keskiviikkona käy
kaksi puolipäiväistä ryhmää,
toinen aamupäivällä ja toinen
iltapäivällä.

”Halusin ihmisten
ilmoille”
Keskustelemme päiväkeskuksen tiistairyhmäläisten kanssa,
miten kukin on löytänyt tiensä
Taatalaan.
– Halusin ihmisten ilmoille
ja sukulaiset hommasivat tän-

Torstairyhmän vakituiset vieruskaverit poseeraavat lähihoitaja
Katja Ahosen kanssa. 73-vuotias Isto on ryhmän nuorin ja Sirkka,
99, porukan vanhin. Isto kulkee Taatalaan omalla kyydillä kotoaan
Tammelasta.
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ne paikan, koivistonkyläläinen
Senja, 83, paljastaa.
– Tyttäret ehdottivat ja kotihoito järjesti paikan, Irja, 94,
Viinikasta, kertoo.
– Minä kävin täällä ensin
keskiviikon tuolijumpalla. Olen
hyvä kaveri Irjan kanssa ja hän
houkutteli tulemaan koko päiväksi päkeen, Bertta, 91, Koivistonkylästä, jatkaa hymyillen.
– Minun tietooni tämä
paikka tuli nuorten ystävyyden kautta, sillä tyttärentyttäreni sairaanhoitaja-ystävätär
suositteli paikkaa ja ”pöngitti”
asiaa, Pirkko, 92, Peltolammilta, lisää.
– Ryhmä on tärkeä, tunnemme toisemme hyvin. Kaikilla meillä on joku vajavaisuus
ja olemme samalta ikäkaudelta, joten jutut ovat sen mukaisia, Irja kertoo nauraen.
Kaikki neljä naista käyvät
Taatalassa saunassa, sillä kotona löylyttely ei tunnu enää
turvalliselta. Asiakasohjaaja
määrittää jo hakemusvaiheessa, tarvitseeko asiakas apua
peseytymisessä. Jokaisesta
kokopäiväisestä ryhmästä keskimäärin 6–8 saunoo aamupäivän aikana.
Naiset kehuvat kilvan ravintolan hyvänmakuisia antimia ja
päiväkeskuksen monipuolista
ohjelmaa. Taatalan palvelu-

kodin oman fysioterapeutin
Suvi Ylämurron vetämä tasapainoryhmä on erityisesti
Irjan ja Bertan mieleen. Myös
päiväkeskuksen hoitajat järjestävät ryhmilleen monipuolisia
liikuntatuokioita. Kerran viikossa musiikkiterapeutti Marjatta
Aarne käy Taatalassa ohjaamassa suosittua Iloa musiikista
-ryhmää ja viikon mittaan luovan toiminnan ohjaaja Linnea
Niemelä vetää useita musiikin
ja kädentaitojen ryhmiä. Talossa käy vierailulla niin päiväkodin ja seurakuntakerhon lapsia

Taatalan päiväkeskuksen vakituiset lähihoitajat Katja Ahonen
ja Anne Kohola ovat aina
valmiita luovaan toimintaan.

kuin pelimanneja ja erilaisten
kulttuurituokioiden pitäjiä.
Haastattelun lomassa katselemme Muuttuvat ammatit
-muistelupakettia, jossa on
suurennettuja valokuvia tavallisista ammateista ennen ja
nykyään. Paketti on lainassa
Kulttuurikasvatusyksikkö Taitesta. Kuvat herättävät paljon
keskustelua ja muistoja.

Vanhin asiakas
melkein 100-vuotias
99-vuotias Sirkka on käynyt
päiväkeskuksessa 3 vuotta.
96-vuotiaanakin voi siis vielä
aloittaa uuden harrastuksen
ja saada uusia ystäviä.

– Kuulin tästä paikasta tutuilta ja päätin hakea. Olen aina
käynyt torstain ryhmässä. Ensimmäisellä kerralla en oikein
tiennyt, mihin istua ja Anne ohjasi minut ystävällisesti Iston
viereen. Olenkin istunut Iston
vieressä siitä asti, Sirkka nauraa ja jatkaa: – Tykkään kovasti
käydä täällä, vaikka en paljon
näe enkä kuule.
Päiväkeskuksissa otetaan
asiakkaiden rajoitteet huomioon mahdollisimman hyvin. Heikosti näkevä Sirkka
voi osallistua bingoon, koska
numerotaulujen numerot on
kirjoitettu tarpeeksi isokokoisina mustalla tussilla. Viriketuokioilla ohjaaja voi istua Sirkan viereen tämän paremmin
kuulevan korvan puolelle, jotta
Sirkkakin pysyy mukana.
Sirkalle mieluista ohjelmaa ovat musiikki ja yhteislauluhetket. Päiväkeskukses-

keskuksessa 6 vuotta ja sitä
ennen pitkään hoitoalalla.
– Tavalliseen hoitotyöhön
verrattuna tässä saa ohjata ryhmiä ja ideoida viriketoimintaa,
käyttää luovuutta ja hullutella.
Tavoitteena on, että asiakkaat
viihtyvät ja virkistyvät ja että he
luovat keskenään sosiaalisia
suhteita. Siksi meidän täytyy
muistaa jättää ohjelmien väliin
vapaata aikaa seurustelulle,
Katja kertoo.
Lähihoitaja Anne Kohola
on ollut Katjan työparina 4
vuotta.
– Haluan tehdä työni niin,
että saan asiakkaat viihtymään
ja että he saavat tästä jotakin
sisältöä. Työssä pääsee käyttämään monia omia taitoja,
kuten parturointia, askartelua
tai vaikkapa näyttelemistä.
Pä i v ä k e s k u s t o i m i n n a n
ydin on kuntouttava työote
eli asiakas tekee mahdollisimIrja asuu Viinikankadun alkupäässä kolmen
sukupolven
talossa yhdessä poikansa ja
tyttärentyttärensä perheen
kanssa. Kuvassa Irja tutkailee
Muuttuvat
ammatit -valokuvapakettia.

sa järjestetään levyraateja ja
musiikkisovellus Sävelsirkun
kautta voidaan helposti kuunnella tietyn aikakauden musiikkia. Muisteluhetkillä Sirkan
pitkästä elämänkokemuksesta
on paljon iloa, sillä hänellä on
näppituntuma niin Sarviksen
tehtaan nappeihin kuin Atlantin ylitykseen. Yhdysvalloissa
31 vuotta asunut Sirkka palasi
Suomeen vuonna 1985 ja on
asunut siitä asti Koivistonkylässä Viljapellontiellä. Miehen
ja pojan liian aikaiset menehtymiset ovat ottaneet koville,
mutta Sirkkaa on kannatellut
valoisa elämänasenne.

Monipuolinen työ
edistää vanhusten
kotona pärjäämistä

man paljon itse, mikä edistää
kotona pärjäämistä.
– On hienoa nähdä, että
joku oikeasti saa tästä paljon, Katja lisää ja vakavoituu.
– Asiakkaisiin kiintyy. On aina
surullista, kun joku joutuu sairaalaan pitkäaikaispaikalle tai
menehtyy.
Palvelukotiapulainen Aila
Tapola on ollut osa päiväkeskustiimiä lähes 3 vuotta. Hän
vastaa aamupäivisin asiakkaiden saunotuksesta.
– Tämä on todella monipuolista työtä. Ihmiset vaihtuvat joka päivä. Moni ei enää
pysty saunomaan kotona,
mutta täällä he pääsevät nauttimaan siitä turvallisesti. Tykkään olla saunalla, koska ihmiset tulevat siellä tyytyväisiksi.

Tinamies Tilda Tavi, Leijona Martta Päivärinta,
Dorothy Marikki Huhta, Variksenpelätin Serena Lehtonen ja Toto-koira Leila Ristimäki.

Nekalan
Oz valloitti
yleisön
Teksti: Tanja Juvani
Kuvat: Matti Huhta

n Tampereen yliopiston normaalikoululla nähtiin lokakuussa neljä näytöstä mahtavasta
Ihmemaa Oz -musikaalista.
Nekalan norssin musiikkiluokat 5C ja 3C olivat saaneet
aikaan mahtavan show’n. Oppilaat näyttelivät, soittivat, tekivät sirkustemppuja, tanssivat ja
tietenkin lauloivat niin soolona
kuin kuorossa.
Sirkustemppuihin esiintyjät saivat valmennusta Sorin
Sirkukselta ja näyttelemiseen teatteri-ilmaisun opettaja
Mirka Weimerilta. Oppilaita
luotsasivat antaumuksellisesti
5C:n opettaja Sanna Hollström ja 3C:n opettaja Outi
Erkkilä. Luokkien vanhemmat
olivat aktiivisesti mukana auttamassa.
Päähenkilö Dorothyna vuorottelivat mainiot Marikki Huhta ja Piita Pesä. Leijonan, Pelät-

timen ja Tinatanssijan rooleissa
oli myös kaksoismiehitys. Soittajista erityismaininnan ansaitsee taitava 5C:n rumpali Elmo
Romppanen, joka taustoitti
päähenkilöiden sillanylityksetkin juuri oikea-aikaisesti.
Esityksen loppu oli erityisen koskettava. Kaikki esiintyjät kokoontuivat lavalle ja lauloivat yhdessä. Loppulaulun
teemana oli, että riittää, kun
on oma itsensä, naamioita ei
tarvita.
Koululaiset, päiväkotilaiset
ja eskarilaiset näkivät esityksen
kahdessa ilmaisessa päivänäytöksessä ja vanhemmat ja muu
yleisö kahdessa maksullisessa
iltanäytöksessä 11.10. ja 12.10.
Esitys oli niin hyvä, että sitä olisi
voinut hyvin esittää muuallakin.
Esityksen järjestivät Tampereen yliopiston normaalikoulu
ja Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut. Näytelmän tuotto
käytetään leirikoulun hyväksi.

Nekalan Ozin näyttelijäkaarti eli Elviira Huotari, Valeria Vuorinen, Olivia Vuorinen, Marikki Huhta, Leila Ristimäki, Mila
Murtzich, Martta Päivärinta, Tilda Tavi, Kiira Kuoppala, Serena
Lehtonen ja Tapio Kolari.

Lähihoitaja Katja Ahonen on
työskennellyt Taatalan päivä-
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Anne-Maarit Stüber ja Merja
Koponen selailevat muistojen
kirjaa, johon on tallennettu
asiakkaiden lähettämiä kuvia ja
kortteja sekä lehtien vauvauutisia. ”Viinikan-Nekalan alue
on erityisen pidetty, täältä ei
muuteta helposti pois. Monet
myös palaavat juurilleen lasten
synnyttyä”, alueen lapsiperheväestön hyvin tunteva Koponen
kehuu.

Elämäntyönä 			
perheiden
			 hyvinvointi
Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Alueemme neuvolatoiminta muuttuu tulevina vuosina. Mustametsään on valmistumassa
uusi iso neuvola näillä
näkymin 2019 ja soteuudistuksella voi olla
vaikutuksensa neuvoloidenkin toimintaan.
n – Näillä näkymin Koivistonkylän, Hallilan ja Muotialan
neuvolat muuttavat työntekijöineen Mustametsään, mutta emmehän me vielä tiedä,
miten neuvolapalvelut maakuntamallissa
järjestetään,
Muotialan neuvolan terveydenhoitaja Merja Koponen
kertoo.
Muotialan neuvolan asiakkaita odottaa vielä yksi muutos:
pitkäaikaiset ja pidetyt terveydenhoitajat Anne-Maarit Stüber ja Merja Koponen jäävät
lähivuosina eläkkeelle. Yhteistyötä on kertynyt jo 20 vuotta, joista 11 vuotta Muotialan
neuvolassa. Stüberin vastuulla
on Muotiala ja Palvaanniemi,
Koposella Viinikka ja Nekala.
Muotialatalossa työskentelee
myös Sari Jaakola, joka huo-
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lehtii Laulumaan, Korkinmäen
ja osittain Veisun lapsiperheistä.
Koponen ja Stüber muistavat vielä elävästi, millaista
oli astua eläkkeelle jäävien,
kuuluisiksi tulleiden terveydenhoitajien isoilta tuntuviin
saappaisiin.
– Tällä alueella minun
neuvolaurani alkoi 1997 joulukuussa, kun aloitin lastenneuvolan terveydenhoitajana
Viinikan neuvolassa, joka
sijaitsi Nekalan päiväkodin
talossa. Samaan aikaan olin
osittain Koiviston ja Järvensivun koulujen terveydenhoitajana. Ennen kuin valmistuin
terveydenhoitajaksi 1997, olin
ollut 20 vuotta perushoitajana
ja tehnyt tällä alueella kotisairaanhoitoa. Alue on kyllä tullut
tutuksi, Merja Koponen muistelee.
Anne-Maarit Stüber valmistui sairaanhoitajaksi 1977
ja työskenteli aluksi sairaalapuolella, mutta neuvolatyö
kiinnosti.
– Kouluttauduin vielä kätilöksi 1979 ja terveydenhoitajaksi 1985, sillä terveydenhoitajan tutkinto oli silloin edellytyksenä vakipaikalle neu-

volaan. Tammikuussa 1986
tulin terveydenhoitajaksi Koivistonkylän äitiysneuvolaan,
jossa vastasin myös Viinikan ja
Nekalan alueen raskaana olevista. Vuonna 2006 valmistui
Muotialatalo ja aloitimme työt
täällä yhtä aikaa Merjan kanssa. Sari liittyi joukkoon puoli
vuotta myöhemmin.
– Muotialatalo on oikea
lintukoto, täällä on mukavat
työkaverit. Ei ole sellaista asiaa, ettei voisi avata väliovea ja
kysyä toisilta neuvoa. Toivomme, että henki ja kulttuuri säilyvät, kun siirrytään isoon yhteisneuvolaan, Merja Koponen
ja Anne Maarit Stüber kehuvat.

Muutoksiin on
pitänyt tottua
Vuosien varrella neuvolatyö on
muuttunut ja laajentunut. Isyyden tunnistamisen on voinut
hoitaa neuvoloissa vuodesta
2016. Seulonnat ja ultrat tehdään nykyään kaikille. Ajanvaraus on onnistunut jo jonkin
aikaa sähköisesti ja huhtikuun
2017 alusta otettiin käyttöön
sähköinen iPana Äitiys -kortti.
Viisi vuotta sitten Koposen
ja Stüberin työnkuva laajeni,

kun viimeisiäkin erillisiä äitiysja lastenneuvoloita purettiin ja
sama hoitaja alkoi huolehtia
perheestä niin raskausaikana
kuin vauvan ja lapsen kasvaessa aina kuusivuotiaaksi asti.
Ennen jatkumomallia Stüber
oli huolehtinut 25 vuoden ajan
raskaana olevista ja vastasyntyneistä ja Koponen 15 vuotta
vauvoista ja leikki-ikäisistä.
– Nyt työtapa tuntuu erittäin hyvältä ja mielekkäältä,
mutta olihan se aluksi haastavaa, kun piti opetella ja kerrata monia asioita, Anne-Maarit
Stüber myöntää.
Konkariterveydenhoitajat
kehuvat nyky-isien aktiivisuutta ja osallistumista. Isät ovat
mukana neuvolassa niin raskausaikana kuin myöhemmin
vauvan ja lapsen kanssa. He
pitävät isyysvapaita, isäkuukausia ja vuorotteluvapaita.
– Perheiden moninaisuus
on rikkaus ja haaste. Nykyään on yhä enemmän maahanmuuttajaperheitä, kahden
kulttuurin perheitä, sateenkaariperheitä, uusperheitä, adoptioperheitä ja yksinodottajien
tietoisesti valittuja raskauksia,
Stüber luettelee.
– Lapsettomuusongelmista kärsivillä taas voi olla takanaan pitkä odotus, johon voi
liittyä paljon pelkoa ja huolta,
Koponen jatkaa.
– Kautta aikojen raskaus on
mennyt samalla tavalla ja vauva on aina ollut samanlainen,
mutta kaikki muu ympärillä
muuttuu. Vauva ja lapsi ovat
työmme keskiössä, mutta kaikki muu on rakennettava kunkin
perheen mukaan, ei siihen ole
yhtä sapluunaa. Miksi me olemme täällä? Että perheet saisivat
avun, Koponen summaa.

Keinusta iso
apu monelle
Neuvoloissa tehdään moni-

ammatillista yhteistyötä. Ongelmatilanteissa
perheille
tarjotaan mahdollisuutta osallistua Keinutiimiin, jossa perheneuvolan psykologi, neuvolapsykologi, perhetyöntekijä ja palveluohjaaja, neuvolan oman alueen terveydenhoitaja ja lääkäri sekä
varhaiskasvatuksen
erityisopettaja lähestyvät ongelmaa
oman ammattinsa näkökulmasta.
– Keinussa käsitellään

parisuhteen pulmia, kasvatusongelmia, sisarusten keskinäistä mustasukkaisuutta
ja vanhemman jaksamista,
Anne-Maarit Stüber kertoo.
– Muotialan Keinu kokoontuu kolmen viikon välein. Yhdellä kerralla käsitellään yhden perheen asioita.
Palvelu on hyvin käytetty ja
sen avulla saadaan kyty sammumaan, ennen kuin tulipalo
syttyy, Merja Koponen lisää.

Mustametsän
kaavoitusprosessi
edelleen kesken
n Normaalikoulun viereen
Nekalaan valmistuu tällä tietoa elokuussa 2019 uusi
140–160-paikkainen Mustametsän päiväkoti. Päiväkodin
yhteyteen keskitetään myös
alueen esiopetus ja neuvolatoiminta. Esiopetusta suunnitellaan kolmelle ryhmälle eli
noin 60 lapselle.
Keskitetyssä neuvolassa
aloittavat Hallilan, Muotialan
ja tällä hetkellä Sarviksella

väliaikaisesti toimiva Koivistonkylän neuvola. Neuvolarakennukseen tulee työpisteet
kahdeksalle terveydenhoitajalle ja kahdelle neuvolalääkärille. Neuvolan vuotuiseksi kävijämääräksi arvioidaan 2000
perhettä.
Mustametsän
yksikön
rakentaminen
edellyttää
kaavamuutosta. Hanke on
asemakaavoitusohjelmassa
2017–18. Kaavan osallis-

Anne-Maarit Stüber työhuoneessaan sylissään Siiri-Sofia -nukke,
jonka hän hankki tyttärelleen tämän ollessa leikki-ikäinen.

tamis- ja arviointisuunnitelmassa on varauduttu myös
normaalikoulun toimintojen
ja oppilasmäärän kasvuun ottamalla mukaan mahdollisuus
rakentaa koululle lisärakennus
ja laajentaa koulun piha- ja pysäköintialueita.
Osa nykyisestä Mustametsästä kaavoitetaan virkistyskäyttöön. Viheralueen yleissuunnitelman mukaan puusto
säilytetään luonnontilaisena,
lahopuun määrää lisätään,
Mäntyhaantien suojametsän
annetaan kasvaa umpeen,
metsään tehdään kokoontumisaukio
lahopuupenkkeineen, perustetaan metsäpuutarha alppiruusuineen

ja atsaleoineen ja viljelyalue
marjapensaineen, viljelylaareineen ja -palstoineen. Metsän
viereen sijoitetaan uhanalaisen mäkihiilikoin suojelualue.
Hallilan ja Muotialan neuvoloiden tilat muutetaan päivähoidon käyttöön soveltuviksi.
Nekalan ja Pikku-Muotialan
päiväkodeista
luovutaan
Mustametsän
valmistuttua.
Viinikan päiväkoti jatkaa toimintaansa. Steiner-päiväkotiin
lisätään hoitopaikkoja. Normaalikoulun 1.–2. luokkien
opetus Muotialan koulutalossa
jatkuu toistaiseksi ennallaan ja
tilanne harkitaan uudelleen,
kun Nekalan koulukiinteistön
perusparannus on valmis.

Nekalan koulutalon väki
väistötiloihin loppuvuodesta 2018
n Nekalan koulutalon remontista ei ole tehty vielä lopullista
päätöstä. Sisäilmastotyöryhmä selvittää edelleen Nekalan koulun laajempia korjaustarpeita ja kustannusarviota.
Jos perusparannus tulee, tällä
tietoa koulun toiminta siirtyy

sen ajaksi väistötiloihin ja
mahdollisesti jo ennen perusparannuksen
alkamista
loppuvuonna 2018. Koulun
tiloissa voidaan tämänhetkisen tiedon perusteella jatkaa
toimintaa.
Aamulehti uutisoi 1.11.2017,

että normaalikoulu on ilmoittanut kaupungille jatkavansa
Nekalan koulutalon tiloissa
vielä kaksi vuotta ja siirtävänsä sen jälkeen kaiken toimintansa saman katon alle omaan
Kuokkamaantien kiinteistöönsä. Osa luokkatiloista on jo

poistettu käytöstä ja luokissa
toimineet 5–6-luokat ovat siirtyneet syksyllä 2017 yläkoulun
puolelle. Epäselvää on, mitä
toimintaa Nekalan koulutalossa muuton jälkeen on ja mitä
kirjastolle tapahtuu.

TULE TUTUSTUMAAN JA TEKEMÄÄN
EDULLISIA LÖYTÖJÄ

NEKALAN KIERRÄTYSKESKUS
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
KALEVASTA OSOITTEESsA SAMMONKATU 50.
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Rollo, Marianne, Alma, Paula,
Vesa ja Lilja ovat sitä mieltä,
että ukulelen soittaminen
yhdessä on hauskaa.

aloittamaan soittamisen, vaikkei hän nuotteja osannutkaan.
Mandin mukaan aikuisenakin
aloitettu soittoharrastus voi
tuoda paljon iloa elämään. Sellotunneille tullessa ei haittaa,
vaikka aiempaa kosketusta tai
pohjatietoa musiikkiin ei olisikaan. Tärkeintä on halu oppia,
ja jos vieläpä löytyy rakkaus
musiikkiin, niin mikäpä sen
parempaa.

Taidekoulu
			 Tuulikello–
musiikin luomista
jo 25 vuotta
Teksti ja kuvat:
Saana Monthan

Klarinetti ja
alttosaksofoni
Yhdestä luokasta kuuluu kaunista elokuvamusiikkia: lukion
ekaluokkalainen Riika soittaa
klarinettia ja yhdeksäsluokkalainen Milo alttosaksofonia.
Opettaja Laura Vilmi opettaa
kaksikkoa erikseen yksityistunneilla, mutta pitää hienona
mahdollisuutena myös yhdessäsoittamisen hetkiä.
Kuutisen vuotta klarinettia
soittaneen Riikan mielestäni
ryhmässä ja yksityisoppitun-

Kun Muotialan Rudolf Steiner -koulu hiljenee
oppilaista, on Taidekoulu Tuulikellon aika. Iltapäivisin ja iltaisin on hienoa kuunnella koulun
käytävällä, omaa soittotuntia odotellessa, kun
jostain luokasta kantautuu viulunvirityksen ääni,
toisaalla harjoitellaan sellolla D-duuria, poikkihuilun kaunis ääni kantautuu kauas, alakerrassa
tapaillaan saksofonilla ja klarinetilla etydejä
sekä pianolla soitetaan Bondin tunnusmusiikkia.
Iloinen joukko eri-ikäisiä saapuu ukulelet käsissään ja avaa samalla oven pienelle kitaristille,
jonka soitin on miltei yhtä iso kuin soittaja itse.
n – Musiikin alueella taiteen
perusopetusta antava Taidekoulu Tuulikello on panostanut 25 vuotta, Steiner-koulun
kanssa yhteistyössä, lasten,
nuorten ja myös aikuisten luovaan taiteelliseen toimintaan.
Mottomme on ollut alusta lähtien: taiteellinen toiminta kuuluu kaikille. Siksi meillä kaikki
halukkaat saavat harrastaa
ilman kilpailua ja vertailua, toteaa rehtori Vesa Sädekoski.
Hän on myös kitaran ja ukulelen soitonopettaja, vetää
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nuorten bändikerhoja sekä
innostaa aikuisia musiikkiimprovisaation vietäviksi.

Selloa ja
sävellystyöpajaa
Venla, 10 v, ja äiti-Kirsi ovat
nauttineet yhteisistä musisointihetkistä. Venla on aloittanut
Tuulikellossa parisen vuotta
sitten Soitinkarusellissa, jossa
tutustuttiin eri soittimiin. Viulua
Venla on soittanut Tuulikellossa jo miltei vuoden. Kirsi aloitti sellonsoiton tänä syksynä.

Yhdessä he ovat käyneet sävellystyöpajoissa ja orkesteritunneilla.
– Olimme keväällä Tuulikellon kevätkonsertissa ja
olin niin suuresti vaikuttunut
Tuulikellon orkesterista. Sello
puhutteli minua sieltä kaiken
keskeltä. En olisi ikinä uskonut,
että nyt sitten oikeasti aloitin
opinnot, Kirsi iloitsee. Venla
nyökkäilee vieressä, että kivaa
on yhdessä ollut.
Sellonsoiton
opettaja
Mandi Lammi innosti Kirsiä

Kirsi, Venla ja Mandi

neilla kummallakin on mukava soittaa. Yksityistunneilla
pystyy hyvin keskittymään
omaan soittamiseen ja harjoitteluun rauhassa opettajan
kanssa. Ryhmätunneilla oppii
soittamaan hyvin yhdessä ja
sovittamaan oman soittimensa äänen yhteiseen musiikkiin.
Riikan mielestä ryhmätunnit
ovat oikeasti hyödyllisiä, sillä
yhdessä soittaminen ei ole
aina helppoa.

– Olen soittanut alttosaksofonia nyt kuudetta vuotta.
Omasta mielestäni on helpompaa ja mukavampaa soittaa yhdessä Riikan kanssa.
Itse tykkään yhdessä soittamisesta, koska siinä saa tukea
toiselta ja oppii kuuntelemaan
toista. Itse tunnen osaavani
kappaleita paremmin yhdessä
soittaessa kuin yksityistunnilla,
Milo jatkaa.
Opettaja Laura Vilmin mukaan saksofoni ja klarinetti
ovat monipuolisia soittimia,
joilla voi soittaa kaikenlaista
musiikkia; tuttuja lauluja, klassista, poppia, rockia, jazzia ja
muuta viihteellistä musiikkia.
Vaikka juuri saksofoni usein
tunnetaan lähinnä viihdepuolen soittimena, soveltuu se
ihan yhtä lailla muuhunkin
musiikkiin.
– Rohkeasti vain kokeilemaan, jos kiinnostaa! Nuotinlukutaitoa tai muutakaan ei
tarvita. Opetuksen suunnittelen jokaisen oppilaan mukaan
erikseen ja erityisesti aikuisen
oppilaan kanssa keskustelen,
onko kiinnostusta opetella
nuotinlukua, vai haluaako vain
soitella korvakuulolta ja mitä
yleensäkin harrastukseltaan
odottaa, Laura innostaa.

Musiikin vaikutus
Vesa Sädekosken mielestä
erityisen tärkeää meille on
elävän musiikin laaja-alaisen
värähtelyn vahvistava ja hoitava vaikutus ihmiseen. Tämä
korostuu lasten kanssa työskenneltäessä, koska vaikutus
ulottuu kehittyvään fyysiseen
ruumiiseen asti. Jokainen
soitin, rytmi, soitettu kappale
ja laulu vaikuttavat hiukan eri
tavoilla, mutta monet vaikutukset ovat kaikenlaiselle musiikille yhteisiä. Pääasia on taiteen
tuoma ilo, hyvinvointi ja sen
tuoma positiivinen kokonaisvaltainen vaikutus.
Niin, ei tarvitse olla Steinerkoulun oppilas päästäkseen
Tuulikelloon soitto-oppilaaksi.
Eikä ikäkään ole este. Nuorimmat oppilaat ovat päiväkotilaisia, iäkkäimmät jo eläkeikäisiä
iloisia senioreita. Ja kyllä, musiikki kuuluu kaikille!
www.taidekoulutuulikello.net

Viinikka–
Nekala
osa Parasta
Tamperetta
Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

n Nyt se on todistettu ihan
mustaa valkoisella: asuinalueemme on Tampereen parhaimmistoa. Juha Jaakola
esittelee tuoreessa kirjassaan
Parasta Tamperetta – Taloja
ja paikkoja parhaasta päästä
kaksikymmentä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä Tampereen seudulta. Viinikka–Nekala on näistä RKY-alueista laajin.
– RKY-luokituksessa Viinikka–Nekalaan luetaan myös
alue, jota kaavoituksessa nimitetään Jokipohjaksi. Siihen
kuuluvat Asevelikylä ja Ruotsalaiskylä. Koko alue on siis
todella laaja moniin muihin
kohteisiin verrattuna. Esimerkiksi kirjan pienimpiä kohteita
ovat yksittäiset rakennukset,
kuten Vilho Kolhon suunnittelema Pyynikin näkötorni, joka
valmistui 1929 ja Thure Hellströmin suunnittelema vuonna 1927 rakennettu Lielahden
asemarakennus,
eläkkeellä
oleva entinen asemakaavoittaja Juha Jaakola kertoo.
Viinikka–Nekala tuli Jaakolalle tutuksi alun perin
1970-luvulla, kun hän yhtenä
maistraatin
asiantuntijoista
käsitteli rakennuslupia ennen
kuin kaupunki perusti rakennuslautakunnan vastaamaan
niistä.

– 70-luvulla muutettiin talojen julkisivuja radikaalisti ja
erityisesti ikkunoita uusittiin
paljon. Silloin ei kunnioitettu
perinteitä vaan hankittiin halvimmat, mitä rautakaupasta
sai. Maistraatissa ne menivät
läpi, ei niitä ratkaisuja silloin
kyseenalaistettu.
Toivottavasti nyt, kun ikkunoita taas
uusitaan, palattaisiin takaisin
perinteisiin 1910–40-lukujen
tyyleihin.
Myöhemmin Viinikka–Nekala oli yksi niistä alueista,
joista Jaakola vastasi toimiessaan Tampereen kaupungin
apulaisasemakaava-arkkitehtinä. Kirjaa varten hän kiersi
kotikonnuillamme muistin virkistämiseksi.
– Paljon ei ole muuttunut,
alue kun on valmis.
Toisinkin olisi voinut käydä.
Jaakola käsittelee kirjassaan
suurta vuokrakiistaa, jossa Viinikan–Nekalan Omakotiyhdistys käräjöi kaupunkia vastaan
yhdeksän vuotta. Kaupunki

päätti 1963 jättää uusimatta
vanhenevat vuokrasopimukset, jotta alue voitaisiin kaavoittaa uudelleen kerrostaloiksi.
– Se on ollut tosi kova
paikka silloisille viinikka-nekalalaisille: voiko omassa talossa
enää asua ja jos myy, saako
talosta mitään, jos se kohta
puretaan. Nykymaailmassa ei
lähdettäisi noin räikeästi lopettamaan vuokrasopimuksia.
Toinen yltiöpäinen suunnitelma oli Viinikan liikenneympyrän siltarakennelma ylitysajokaistoineen. Suunnitelma
jäi toteutumatta, se olisi tullut
aivan liian kalliiksi.
Parasta Tamperetta on
Jaakolan ensimmäinen kokonaan oma kirja. Aiemmin hän
on ollut osakirjoittajana julkaisuissa Tampereen kaupungin
rakennuskulttuuri
(1998),
Tampereen Aitolahden ja Teiskon rakennuskulttuuri (2008)
ja Katujen nimiä puoli vuosisataa (2004). Tammerkoskilehteen hän on kirjoittanut
vuodesta 1992 ja viime vuosina hän on avustanut ahkerasti
musiikkilehti Blues Newsiä.
– Seuraavaksi kirjoitan
Tammerkosken joulunumeroon vanhojen talojen tarinan,
jossa käsittelen myös omaa
asuintaloani, Barkerintaloa,
Puuvillatehtaankatu 3–5:ssä.
Tampereen historian tutkiminen ei lopu tähän.
– Messukylän kivikirkko on
Tampereen vanhin rakennus
1520-luvulta, kyllähän siitäkin
täytyy vielä kirjoittaa.

Juha Jaakolan Parasta Tamperetta on yksi Tampere-Seuran
80-vuotisjuhlakirjoista. Kahta
pidempää tekstiä lukuun ottamatta kaikki jutut ovat ilmestyneet aiemmin Tampere-Seuran
julkaisemassa Tammerkoskilehdessä.
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Radonpitoisuus
selviää helposti
mittauspurkeilla
Radon mitataan filmiltä,
joka on valottunut
röntgenkuvan tavoin.

Teksti ja kuvat: Ari Johansson

n Tuli käytyä alkuvuodesta
Asta-messuilla, ja pysähdyin
Suomen Radonpalvelun osastolle. Keskustelussa tuli ilmi,
ettei radon ole ongelma vain
harjuilla, vaan myös muilla
asuinpaikoilla. Päätin siltä seisomalta selvittää omakotitaloni radonpitoisuudet ja tilasin
kaksi mittausyksikköä.
Radonmittauspurkkeja voi
tilata niin yksityisiltä firmoilta
kuin Säteilyturvakeskuksesta.
Omakotitalon
mittaukseen
suositellaan vähintään kahta
mittauspurkkia. Sijoitin toisen
purkin asuinkäytössä olevaan kellarikerrokseen, toisen
maanpäälliseen kerrokseen.
Radonin mittaaminen on
helppoa, kun noudattaa mittauspurkin mukana tulevia
ohjeita. Purkin tulee olla koko
mittausajan samassa paikassa
ja sen sijainnin tulee edustaa
normaalia asuinympäristöä ja
tiloja, joissa vietetään eniten
aikaa. Suositeltu sijoituspaikka on olohuone ja/tai makuuhuone.
Yksiköt tulee sijoittaa ilmankierron alaisiksi yli puolen
metrin korkeuteen lattiasta ja
vähintään puolentoista metrin
päähän ulko-ovesta, avattavasta ikkunasta tai tuloilmaventtiilistä. Niitä ei saa liikutella
eikä sijoittaa suljettuun tilaan.
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Mukana tulleeseen lomakkeeseen kirjataan mittauksen
aloituspäivämäärä ja mittauspurkin sijainti. Vähintään
kahden kuukauden kuluttua
purkit palautetaan ohjeiden
mukaisesti. Radonmittauksia
tulisi Säteilyturvakeskuksen
mukaan suorittaa talviaikana
virallisella
mittauskaudella
1.11.–30.4. vähintään 2 kuukautta kestävänä mittauksena.

Radonputkisto tai
naapuritalon tulos
eivät takaa oman
talon pitoisuuksia
Radonpitoisuudet ovat korkeimpia läpäisevillä soraharjuilla ja matalimpia tiiviillä
savimailla. Pelkästään tämän
perusteella ei voi kuitenkaan
tietää oman talon radonpitoisuutta, sillä radonpitoisuudet
vaihtelevat hyvinkin paljon
riippuen rakennuksen alla olevasta maaperästä, täyttösoran
laadusta, perustamis- ja rakennustavasta, rakenteiden tiiviydestä, rakennuksen käyttötavoista ja asumistottumuksista.
Vaikka rakennuksen alla
olevassa maaperässä ei itsestään olisi suuria pitoisuuksia
radonia, rakennuksen perustamisvaiheessa radon voidaan
tuoda vaikkapa täyttösoran
mukana. Vierekkäisillä taloilla
voidaan mitata hyvin erilai-

set radonpitoisuudet, vaikka
muutoin rakennukset olisivat
identtiset ja rakennusten käyttö olisi samanlaista. Radonmittaus onkin suositeltavaa tehdä
jokaisessa kodissa.
Radonputkisto on hyvin
edullinen asentaa talon rakennusvaiheessa. Jotta varmistutaan sen toiminnan todellisesta tarpeesta, tulisi myös
uusissa taloissa mitata sisäilman radonpitoisuus ensimmäisten asuinvuosien aikana.
Radonputkisto on voitu tulpata
tai se toimii painovoimaisesti.
Tarvittaessa radonputkisto voidaan aktivoida, jos mittaustulosten perusteella on tarvetta
alentaa radonpitoisuutta.

Vanhojen talojen
toimenpidearvo
laskee ensi vuonna
Mitä pienempi radonpitoisuus,
sen parempi. Tällä hetkellä
sisäilman radonpitoisuuden
toimenpidearvo on vanhoissa
taloissa 400 Bq/m3 (becqueTukesin kartassa näkyvät
radonin esiintymistiheydet
koko Suomessa. Prosenttiosuudet viittaavat niiden
asuntojen määrään, joissa
radonpitoisuus on alle 200
Bq/m3.

reliä kuutiometrissä) ja uusissa
taloissa 200 Bq/m3. Lainsäädäntö kuitenkin kiristyy säteilylain uudistuksen myötä alkuvuodesta 2018 ja vanhojen
talojen toimenpidearvo laskee
400 bq/m3:sta 300 Bq/m3:iin.
Kyseessä ei ole terveysperusteinen raja-arvo, jonka ylitettyä
tilojen käyttäjät sairastuvat,
vaan toimenpidearvo, jolloin
kiinteistön omistajan tulisi ryhtyä toimiin radonpitoisuuksien
alentamiseksi.
Jos mittaustulos on 200–
400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee ilmanvaihdon
parantamista, vuotokohtien
tiivistämistä ja muita helposti
tehtäviä korjauksia, jotta radonpitoisuutta voitaisiin alentaa. On hyvä varmistaa hallittujen
korvausilmareittien
olemassaolo sekä huoltaa niitä säännöllisesti. Jos sisäilman
radonpitoisuus alittaa 200 Bq/
m3, tilan radonturvallisuus on
riittävä. Radonmittaus tulisi
uusia, jos kodissa tehdään
muutoksia ilmanvaihtoon, rakenteita avataan esimerkiksi
vesivahingon vuoksi tai rakenteisiin tehdään merkittäviä
muutoksia.
Jos toimenpideraja 400
Bq/m3 ylittyy, pyritään tiivistämisten ja ilmanvaihtokorjausten lisäksi vielä tehokkaammil-

Postinumero Mitatut
asunnot

33100
33800
33820

115
95
402

Keskiarvo   200 Bq/m3   400 Bq/m3   1000 Bq/m3
Bq/m3
ylitys
ylitys
  ylitys

233 %
151 %
213 %

29 %
24 %
41 %

14 %
5%
14 %

3%
0%
1%

Säteilyturvakeskus on mitannut 220 000 pientalon radonpitoisuuksia. Keskuksen sivuilta voi hakea postinumeron, kunnan ja kaupunginosan mukaan keskimääräisiä radonpitoisuuksia. Postinumeroalueet eivät anna suoraan tietoa yksittäisen alueen luvuista, onhan
33100 laaja alue keskustaa, Viinikkaa ja Järvensivua. Mittaukset
koskevat pientaloja, joten Viinikka ja Järvensivu näkyvät tuloksissa.
33800-alueeseen kuuluvat Nekala ja Muotiala ja 33820 käsittää
Koivistonkylän ja Veisun.

la radonkorjausmenetelmillä,
kuten radonimurilla tai -kaivolla, vähentämään maaperän
radonpitoisen ilman virtausta
sisätiloihin. Uusissa taloissa se
voidaan tehdä jo rakennusvaiheessa asennetun radonputkiston ja poistoimurin avulla.

Vaan mikä olikaan
purkkimittauksen
tulos?
Asumme Nekalan Ruotsalaiskylässä yhdessä taloista, jotka
ruotsalaiset lahjoittivat sodan
runtelemalle Suomelle ja jot-

ka valmistuivat 1939–1940.
Kuten muuallakin ViinikkaNekalan alueella, tonttimme
maapohja on tiivis savi. Kuntotarkastuksessa 2000-luvun
alussa tarkastaja luuli mittarinsa olevan rikki, kun tilat olivat erittäin kuivat ja toisellakin
mittarilla tulos oli sama. Radonmittaustulokset tulivat aikanaan käytyään tutkittavana
aina Irlannissa asti. Molemmat
tulokset olivat reilusti vanhojen
talojen toimenpidearvojen alapuolella, maanpäällinen kerros vain 20 Bq/m3 ja alakerta
150 Bq/m3.

Vaarallinen radonkaasu

Radonmittaus tehtiin Nekalan Ruotsalaiskylässä.

n “Radioaktiivinen radonkaasu on peräisin
maaperässä esiintyvästä
uraanista. Uraani tuottaa
maaperässä radonia, joka
pystyy tunkeutumaan asuntoihin rakennuksen alapohjassa olevien rakojen kautta.
Riippuen rakojen määrästä
ja rakennuksen painesuhteista, voi radonpitoisuus
vaihdella huomattavastikin
eri asunnoissa. Mitä suurempi alipaine asunnossa
on, sitä enemmän maaperän radonpitoista ilmaa

voi tunkeutua asuntoon.
Kerrostaloissa radon voi
kulkeutua myös välipohjien, rappukäytävien ja putkikuilujen kautta ylemmän
kerroksen asuntoihin.
Altistuminen sisäilman
radonille lisää etenkin tupakoivien asukkaiden keuhkosyövän riskiä. Vuosittain
noin 300 uutta keuhkosyöpätapausta liittyy Suomessa radonaltistukseen
kodeissa.”
Lähde: Säteilyturvakeskus.

Viinikkala

talvi 2017 13

A L U E E N PA LV E L E VAT Y R IT Y KS E T
ELÄINFYSIOTERAPIA

KAUNEUSSTOPPI

HIEROJA

Elina Kantola

koulutettu hieroja/sairaanhoitaja
Koivistontie 10 C, Koivistonkylä

ajanvaraus:
www.elinakantola.fi/ajanvaraus
tai puh: 044 2400443.

Tehokasta klassista hierontaa!

KONDITORIA

KIRPPUTORI

KAUPPA

Olemme muuttaneet
suurempiin tiloihin
Koivistonkylän
Prismakeskukseen

1. krs

Palvelemme
ma-pe 10-19 • la 10-16

Nekalan Suurjako

Tervetuloa tutustumaan!

Viinikankatu 40, 33800 Tampere

KUKKAKAUPPA

www.silinteri.fi

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!

RAUTAKAUPPA	

PANKKIPALVELUITA

PARTURI-KAMPAAMO

RAKENNUS- JA ASENNUSPALVELU

Jokipohjantie 16
Puhelin 03 223 0078

PARTURI-KAMPAAMO
Kivijalkakampaamo
Noora Anttila
avoinna ma-pe 09-17
Viinikankatu 22,
33100 Tampere

Vinyylituotteiden
esittely

Minna ja Janette, p. 03 21 22 498

Kuokkamaantie 2 C
Nekala
33800 Tampere

p. 040 0179 197

RAVINTOLA	

RAVINTOLA

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

A-oikeudet – Tervetuloa!

Lampitie 2 b 4, Tampere

parturi-kampaamo saxet

HOTELLI KAHVILA BUTIIKKI	

KULTTUURIRAVINTOLA RAILO
avoinna: su 11-23, MA-TO 9-24, pe-la 9-02

karaoke pe-la klo 21-1.30
Elävää musiikkia

3 500

BIISIÄ!!
PAHISKLUBILLA
Tervetuloa viihtymään!

Kurjentaival 35
040 353 0328

Jokipohjantie 47, puh. 032147091

Omakotiyhdistyksen
jäsenmaksu
ennallaan
n Viinikan–Nekalan Omakotiyhdistyksen sääntömääräisessä
vuosikokouksessa
16.11.2017 päätettiin säilyttää
vuoden 2018 jäsenmaksu ennallaan 14 eurossa. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa

14 Viinikkala

talvi 2017

Susanna Kuutilo ja hallituksen
varsinaisina jäseninä Veikko
Kirkkola, Jussi Lehmuskenttä, Carita Sinkkonen ja Tuomas Vepsäläinen. Uutena
varsinaisena jäsenenä aloittaa
Päivi Pynnönen. Hallituksen

varajäseninä jatkavat Riitta
Helminen-Mäenpää ja Ulla
Rohunen ja uutena varajäsenenä aloittaa Tanja Juvani.

Luentotilaisuuteen oli tullut
perinnekorjaamisesta kiinnostunutta väkeä ja aiheesta syntyi
paljon keskustelua.

Suomen parasta
pankkipalvelua-

se on pOP!
Lähellä ihmistä
Hämeenkatu 31, Tampere / P. 020 1645 050

ACO HAND&FOOT LAHJAPAKKAUS
Täyteläinen ja
ravitseva jalkavoide sekä käsivoide
lahjapakkauksessa.
Kevyesti hajustettu.

8,90
(10,81 €)

Kiitämme asiakkaitamme
tästä vuodesta ja
toivottelemme jo rauhallista
joulun odotusta.

Viinikankatu 36 A, Tampere Puh. (03) 222 9696

Palvelemme: ark 9–18, la 10–15

www.poppankki.fi/kurikka

Mestarientisöijä Olli Koiranen on kysytty luennoitsija messuilla.

Yhdistys täyttää ensi vuonna 80 vuotta ja vuosijuhlan
järjestämiseen kaivataan ideoita ja talkoolaisia. Ottakaa
rohkeasti yhteyttä hallituksen
jäseniin! Syyskokouksessa ehdotettiin peräkonttikirppiksen
järjestämistä vuosijuhlan yh-

teydessä. Ensi vuoden muita
tapahtumia ovat talvirieha Vihiojanpuistossa, kesätapahtuma Viinikan kentällä Viinikan
kirkon ja partiolaisten kanssa
sekä elokuussa pihakirppis ja
piirihenkilökoulutus.
Ennen syyskokousta Vii-

nikan Narvanraitilla asuva
mestarientisöijä Olli Koiranen
luennoi, miten ikkunanpokia
kannattaa kunnostaa ja maalata perinteitä kunnioittaen. Tilaisuuden kahvitarjoilusta vastasi
Normaalikoulun 9 E. Koiranen
suositteli käyttämään öljyvärin
pohjamaalina sinkkivalkoista ja
kittinä vanhan ajan öljykittiä. Tärpäteistä havupuutärpätti ei kuivata käsiä ja lakkaöljymaali sopii
uloimmaksi maalikerrokseksi.
– Vanhan ajan ikkunoissa sinkkivalkoinen oli a ja o.
Puun pitää saada hengittää,
joten pokia on turha maalata
ulkoreunasta, sinkkivalkoinen
riittää. Sinkkivalkoista pohjamaalia voi tehdä helposti itse
sekoittamalla 500 g sinkkivalkoista jauheena, ½ litraa vernissaa eli keitettyä pellavaöljyä
ja ½ litraa havupuutärpättiä.
Määrä riittää noin 10 ikkunaan,
Koiranen kertoo.
Lisää vinkkejä ja hankintoja on tarjolla Mestarientisöijät ry:n myymälässä Narvanraitti 8:ssa ja osoitteessa
www.entisointi.fi.

Selvitys
tonttivuokrista
n Tampereen vanhojen
omakotialueiden
tontinvuokrasopimusten
uusiminen koskettaa läheisesti myös Viinikan
ja Nekalan asukkaita.
Vuonna 2019 Nekalassa uusitaan 86 ja vuonna 2020 Viinikassa 162
AO - t o n t t i s o p i m u s t a .
Pentti Siitonen on koonnut selvityksen, jonka
yhteenveto on julkaistu
nimellä: Vuokratontteja
ja tonttivuokria. Selvitys
vuokratonttikysymyksestä
vuokrasopimuksia
uusittaessa Viinikan, Nekalan ja Jokipohjan alueilla. Katsaus 15.6.2017.
Selvitykseen voi tutustua
omakotiyhdistyksen sivuilla viinikkala.fi.
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On arki
tai pyhä,
Hakaselta
kakku
hyvä!
o n g il la
Tä ll ä k u p 2 .2 0 1 7
3 .1
2 .1 2 . – 2

2 x kahvi
ja joulutorttu

5€

!

!

Vihiojantie 28,
33800 Tampere
Puh. 0103271700
www.hakasenleipomo.fi

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!
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