Viinikkala

Viinik an–Nek alan Omakotiyhdis tys r y:n tiedotuslehti nro 1, kevät 2018

Sivu 3

IK AN- NE K A L

A

A

0

M

N

v

IN
VI

O

Kirjaston
toiminta
taas
uhattuna

KO

TIYH DIS T Y S

8

Rakkaus
ja pommit
roihunneet Kaakontiellä

Sivu 9

V i i n i k k a • N e k a l a • I i d e s r a n t a • J ä r v e n s i v u • P a l v a a n n i e m i •Viinikkala
M u o t i a l kevät
a • 2018
V e i s1u

Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistyksen
toimi- ja piirihenkilöt

Pääkirjoituksen tilalla julkaisemme
poikkeuksellisesti omakotiyhdistyksen
laatiman aloitteen. Se on lähetetty
päättäjille 8.5.2018 ja toimitettu henkilökohtaisesti kolmeen suurimpaan valtuustoryhmään 14.5.2018. Suuret kiitokset kaikille
vapaaehtoisille kirjastoaktiiveille, jotka
ovat olleet mukana taistelussa Nekalan
kirjaston säilyttämisen puolesta.

Toimihenkilöt 2018
Hallitus
Puheenjohtaja
Susanna Kuutilo
Päiväläisentie 6, 33800 Tampere
Puh. 050 525 8581
susanna.kuutilo@pirkanmaa.fi
Susanna Kuutilo

omaksua uudenlaisen toimintamallin osana
Aloite: Nekalan kirjastolle uudet tilat
Mustametsän päiväkoti–neuvolan muiden tilojen yhteiskäyttöä ja lähitorimaista
perheiden taloa.
uudisrakennukseen
Esitämme, että kirjasto voisi sijaita esin Kaupunginvaltuuston kokouksessa
merkiksi neuvolan odotus- ja leikkitiloissa tai
23.4.2018 keskusteltiin paljon Nekalan kirjasvarhaiskasvatuksen yhteiskäyttötiloissa. Tämä
ton tilanteesta. Pormestari Lauri Lyly lupasi
tehostaisi tilankäyttöä pormestariohjelman
avauspuheenvuorossaan, että asiaan etsitään
mukaisesti, laskisi kustannuksia ja toisi rakenratkaisua syksyn talousarvion yhteydessä.
nukseen yhteisöllistä monikäyttötilaa, kuten
Lupauksista ja kauniista puheista huolimatta
Koilliskeskuksessa on ilmeisen onnistuneesti
alueen asukkaita kalvaa huoli kirjaston tuletehty. Yhteiskäytössä oleva avoin tila loisi
vaisuudesta: onko valtuuston tahtotila riittävän
kirjastosta alueelle kipeästi kaivatun lähitorin
vahva säilyttämään kirjaston alueellamme.
ja mahdollistaisi kirjaston aukioloaikojen
Keskeisin kysymys vaikuttaa olevan sopivan
pidentämisen.
tilan löytäminen.
Kuntalain hengen mukainen asukkaiViinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ja
den osallistaminen jäi kokonaan pois, kun
alueen koulujen vanhempainyhdistykset
Nekalan kirjasto listattiin talouden tasapaiNekova ja Norssin Tuki esittävät, että Nenottamisohjelmaan. Mielestämme kaupungin
kalan kirjasto sijoitettaisiin Mustametsän
on nyt aika kuulla ja osallistaa kaupunkilaisia
päiväkodin ja neuvolan uudisrakennukseen.
kirjaston paikan selvittelyssä ja kirjaston
Olemme tutustuneet kaupunginhallituksessuunnittelussa. Olemme erittäin kiinnostuneita
sa 22.1.2018 hyväksyttyyn Mustametsän
osallistumaan kirjaston tilan suunnitteluun.
päiväkodin ja neuvolan hankesuunnitelmaan
ja mielestämme suunnitelman tilankäyttöä
Nekalan kirjaston puolesta:
on mahdollista tehostaa vielä yhden pienen
Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry
kirjaston verran. Perustelemme aloitettamme sillä, että Mustametsä sijaitsee nykyisen
Nekalan koulun
kirjastotilan välittömässä läheisyydessä ja että
vanhempainyhdistys Nekova ry
siinä on vielä 50 m2 rakennusoikeutta jäljellä.
Tampereen Normaalikoulun tuki ry
Lisäksi Mustametsässä Nekalan kirjasto voisi
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Tuomas Vepsäläinen
Kurjentaival 37 as 1
Carita Sinkkonen
Kuismantie 8 B
Rauni Rantala
Lampitie 4

Heikki ja Satu
Malmlund
Ahlmanintie 43
Sirkka Alanko
Viinikanpuisto 41
Reino Kellomäki
Vilppaantie 10
Anja Raudanpää
Karukantie 13
Ari Josefsson
Lampitie 41 A
Olli Vepsäläinen
Kurjentaival 37 as 1
Puh. 0400 128 031

Nekalan kirjasto täyttyi, kun omakotiyhdistys
ja vanhempainyhdistykset kutsuivat sinne
kaupunginvaltuutettuja keskustelemaan
kirjaston kohtalosta.

Kuva: Tanja Juvani

Kirjaston toiminta
taas uhattuna
Teksti ja kuvat: Anne Kärkkäinen

Kirjaston toiminta
Nekalan koululla päättyy tällä tietoa ensi
vuodenvaihteessa.
Asukkaat taistelevat
kirjaston saamiseksi
tulevaan Mustanmetsän
päiväkoti–neuvolaan.
n Nekalan ja Viinikan asukkaat
kokivat karvaan pettymyksen
23. huhtikuuta, kun Tampereen kaupunginvaltuusto päätti lopettaa Nekalan kirjaston
toiminnan.
Lopettamista perusteltiin
kolmella syyllä: Normaalikoulu
keskittää oppilaat omalle tontilleen Kuokkamaantielle, kaupunki tasapainottaa talouttaan
säästöillä, ja Nekalan koulussa
on sisäilmaongelma.
Kirjaston toiminta päättyy
nykytiedoin tämän vuoden
lopussa, jolloin Nekalan koulu tyhjennetään viimeisistäkin
oppilaista ja esikoululaisista.
Sen jälkeen lapset opiskelevat

ylä-Norssin tiloissa ja tontille
tuotavissa parakeissa. Parkkiopetus jatkuu, kunnes Norssi
on saanut rakennutettua uudet
tilat kaikille oppilaille omalle
tontilleen Kuokkamaantielle.

Tieto viime
tingassa asukkaille
Kirjaston toiminta lopetetaan
siitä huolimatta, että alueen
asukkaat vastustivat kiihkeästi
Viinikka–Nekalan ainoan sivistyspalvelun ja kaikille avoimen ja esteettömän yhteisen
tilan vientiä. Tiedon kaupungin
suunnitelmista he saivat lukea
sanomalehdestä vajaata kolmea viikkoa ennen kaupunginvaltuuston kokousta.
Runsaassa viikossa kirjaston puolustajat keräsivät 2002
nimeä Nekalan kirjasto säilytettävä -adressiin, ottivat runsaasti yhteyksiä eri päättäjiin,
viranhaltijoihin ja alueen kouluihin. Asia sai myös runsaasti
julkisuutta.
Lisäksi asukkaat järjestivät
kirjastossa asukkaille ja kau-

pungin poliitikoille keskustelutilaisuuden muutamaa päivää
ennen valtuuston kokousta.
Paikalle saapui yhdeksän
edustajaa useista puolueista:
vihreistä, vasemmistoliitosta,
kokoomuksesta, keskustasta,
Tampereen Puolesta ja Vaihtoehto Tampere -ryhmistä ja
sosialidemokraateista.

Karu päätös lukemisen
juhlapäivänä
Kirjaston säästämistä puolustava adressi luovutettiin

kaupungintalolla ennen päättävää kokousta. Adressin otti
vastaan suuri poliitikkojoukko.
Kaaressa seisoivat pormestarit, Tampereen kaupunginvaltuuston eri ryhmänjohtajat ja
valtuuston puheenjohtaja.
Valtuustossa pormestari
Lauri Lyly ja kaikkien puolueiden valtuutetut puhuivat
Nekalan kirjaston puolesta ja
kehuivat asukkaita kansalaisAnnu Viheriälehto korosti
erityisesti lasten lukumahdollisuuksia.
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Anu Parikka kertoi, että hän ei
jaksa raahata raskaita kirjakasseja Metsosta.

aktiivisuudesta.
Kirjan ja ruusun eli lukemisen juhlapäivänä kirjaston lopetuspäätös nuijittiin pöytään
äänin 10–56.
Perustelu oli, että säästöpakettia ei avata, koska näin
poliittiset ryhmät olivat keskenään sopineet.
Kitkeräksi valtuuston päätöksen asukkaille teki se, että
Nekalan kirjaston lopetus oli
pieni ja vain yhtä kaupunginosaa koskeva asia, joka oli
jäänyt suurten yleisten säästökohtien joukkoon. Moni valtuutettu myönsi, että kirjasto
oli jäänyt listalle vahingossa.
Kirjaston
lopettamisella
kaupunki säästää 93 000 euroa. Se on 0,21 prosenttia 43,5
miljoonan euron säästöohjelmasta vuosille 2018–2020.
Täysin hukkaan viinikkanekalalaisten aktiivisuus ei
ilmeisesti mennyt, sillä pormestari Lyly lupasi, että runsaan
kuntalaispalautteen
vuoksi Nekalan kirjastoasiaan
palataan syksyllä talousarviota
laadittaessa.
Toinen kysymys onkin,
löytyykö rahaa, kun päätösten
aika lokakuussa koittaa.

sisäilmatutkimus, jossa ei havaittu terveydelle haitallisia kuitu- tai
kaasupitoisuuksia. Tuloksissa
todettiin, että pilaantuneista
rakenteista saattaa päästä mikrobeja sisäilmaan. Kahteen
tunkkaisimpaan luokkaan tuotiin ilmanpuhdistimet, joiden luvataan poistavan 99 prosenttia
mikrobeista, kuiduista ja osan
myös haitallisista kaasuista.
Näillä perusteilla ja seurannalla koulun toimintaa on
jatkettu.

Ilmanlaatu herättää
kysymyksiä

Ongelmat peruskorjauksen jälkeen

Kirjaston häädön yksi peruste oli myös koulun sisäilman
laatu. Se nousi esille vuonna
2015, kun jotkin koulun tilat
haisivat tunkkaiselta ja ihmiset
alkoivat oirehtia.
Ilmanlaatua alkoi seurata
moniasiantuntijainen
sisäilmastotyöryhmä. Sen järjestämässä tiedotustilaisuudessa
vanhemmille kerrottiin, että
työryhmä seuraa tilannetta,
ja koulun toimintaa voidaan
jatkaa.
Tähän mennessä oireita on ollut kymmenkunnalla
opetushenkilöllä, joillakin kirjastotyöntekijöillä ja eri luokkahuoneiden oppilailla. Hammashoitolan henkilökunta ei
Viinikkalan saaman tiedon
mukaan ole oirehtinut.
Koulussa myös tehtiin 2015

Sisäilmaongelmien syynä pidetään vuonna 2007–08 tehtyä
peruskorjausta ja epäillään töiden valvontaa puutteelliseksi.
Kouluun rakennettiin koneellinen ilmanvaihto. Sen hormistolle ja monille muille putkille
puhkottiin kerrostenvälisiä rakenteita eikä reikiä tiivistetty
kunnolla, jolloin rao’ista pääsi
ilmaan epäpuhtauksia muun
muassa vanhoista rakenteista.
Niissä on 1930-luvun perintönä lahonneita puisia valumuotteja ja eristeenä koksia,
masuunikuonaa ja hiekkaa.
Kosteuseristeeksi
sivellystä
piestä erittyy hiilitervan hajua,
haitallisia PAH-yhdisteitä. Ilmaa pilasi myös maavaraisessa kellarikerroksessa jatkuvasti kostean betonilattian päälle
liimattu muovimatto.
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Lisäksi ilmanlaatua ounaillaan heikentävän myös energiansäästön vuoksi tehtävä,
pumppaava ilmanvaihto. Se
voi pölläyttää liikkeelle kevyen
irtaimen aineksen, kun koneet
kytketään pois päältä iltaisin,
viikonloppuisin ja lomille, ja
käynnistetään taas ennen töiden alkua.

Kirjastoauto 2 x 20
minuuttia
Ensi vuoden alusta kylämme
keskellä seisoo suuri autiotalo, jos kaupunki ei keksi rakennukselle käyttöä kirjaston
ja hammashoitolan lähdön

jälkeen.
Kirjastopalveluiksi
kaupunki on luvannut kirjastoauton, joka pyrähtää Viinikka–
Nekalaan kaksi kertaa viikossa
20 minuuttia kerrallaan.
Aktiiviset kyläläiset jatkavat kamppailuaan kirjaston
saamiseksi
Mustanmetsän
uuteen
päiväkoti–neuvolarakennukseen.
Omakotiyhdistyksen tekemä aloite luovutettiin Tampereen eri valtuustoryhmille 8.
toukokuuta, ja kirjastoaktiivit
kävivät kaupungintalolla puhumassa kirjaston puolesta
eri poliittisten ryhmien kokouksissa 14.5.

Myös Nekalan
päiväkoti
tyhjennetään
Teksti: Anne Kärkkäinen

n Nekalassa ei tyhjennetä ainoastaan koulua, vaan myös
Nekalan päiväkoti. Päiväkotilapset siirretään parakkeihin
Nekalan koulun pihalle ongelmaisena pidetyn sisäilman
vuoksi.
Monia alueen asukkaita
koskettaa vuonna 1951 valmistuneen Nekalan lastentalon kohtalo. Kaupungin hyvin-

voinnin palvelualueen johtajan
Taru Kuosmasen mukaan talo
puretaan ja tilalle rakennetaan
asuntoja.
Nekalan päiväkoti muuttaa Mustaanmetsään valmistuvaan rakennukseen 2020.
Osa vanhemmista vastustaa väliaikaista muuttoa väistötiloihin eli Nekalan koulun pihalle tuleviin parakkeihin, sillä
Nekalan päiväkodin sisäilmaa
on parannettu korjauksin.

NEROKAS NOUTOPISTE

EETTINEN ETAPPI

KOHTAAMISKEIDAS

AJATUSAITTA

LUOVA LÄHILEVÄHDYS

ANARKISTI AVOINNA

NOUSEVA NOBELISTI

KIRJAKANAVA KAKKOSKONTU

INNOVATIIVINEN IKONI

RETRORUNOUTTA ROMANSSIA

JOUSTAVA JOOJOO-JUUJUU
AKUUTTI AVUNANTAJA

SOPUISA SOPPARISOPPI

TIETOJEN TAITOJEN TUNTOJEN TYYSSIJA

OIKEAA OMAA ONNEA
O
N

JA LUKUISASTI MUUTA,
JOTA HOIDAMME, KÄYTÄMME, TARVITSEMME JA:

Järvitaimenen
poikasia
Viinikanojaan
Teksti: Anne Kärkkäinen

Uhanalaisen järvitaimenen poikasia istutettiin tänä keväänä Viinikanojaan.
Jos kaikki menee hyvin, joskus viiden vuoden päästä
Viinikanojaan saattaa nousta kutemaan harvinaisia arvokaloja, uhanalaisia järvitaimenia.
Normaalikoulun yläkoululaiset istuttivat tulvivaan puroon pikkiriikkisiä taimenenpoikasia, jotka oli haudottu
mätimunista Norssilla.
– Alun perin vitsiksi tarkoitetusta heitosta päätimme
kokeilla tällaista projektia. Idea sai alkunsa lähiympäristön ja ympäristökasvatuksen kehittämisestä, kertoo opettaja Erno Saarikko.
Tarkoituksena on parantaa Viinikanojan ympäristöä
ja sen mainetta. Saarikko kertoo, että kaupungilla on
suunnitelmissa rakentaa taimenelle luontaisia lisääntymisalueita Viinikan liikenteenjakaja-alueen läpi kulkevalle osuudelle. Kaupungin suunnitelmat valmistunevat
alkusyksyyn mennessä.
Taimenet ovat Rautalammin reitin kantaa, jota on istutettu myös muihin Näsi- ja Pyhäjärven jokiin ja puroihin.

JONKA TAHDOMME PITÄÄ NYT & VASTA.
Pia Krook: Nekalan Kirjaston Akrostikon

Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistys ry
80 vuotta

Kesäjuhla lauantaina 16.6.2018 klo 13-16
Viinikan kirkon ympäristössä
Ohjelmassa:

l musiikkia l pomppulinna
l peräkonttikirppis l makkaraa, lättyjä, kahvia

Tiedotamme tarkemmasta ohjelmasta myöhemmin yhdistyksen nettisivuilla ja facebookissa sekä ilmoituksilla
Nekalan kirjastossa ja alueella.

Tervetuloa juhlimaan jo 80-vuotiasta alueemme
asukkaiden omaa yhdistystä.

Pidetään yhdessä kivat kekkerit!

Miikka, 8. C:ltä, istutti taimenenpoikasia Viinikanojaan.
Kuva: Erno Saarikko
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Kaavoituskatsaus
Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Normaalikoulun laajennukselle ja Mustametsän päiväkoti-neuvolalle vihreää valoa
n Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt tammikuussa 2018 Tampereen
normaalikoulun laajentamisen
mahdollistavan asemakaavan
ja Mustametsän päiväkodin
ja neuvolan hankesuunnitelman. Uusi kaksikerroksinen
päiväkoti ja neuvola rakennetaan Kuokkamaantien, Ahlmanintien,
Mäntyhaantien
ja Jokipohjantien rajaamaan
kortteliin osoitteeseen Ahlmanintie 53.
Tontti jaetaan kolmeen
osaan: normaalikoulun tontiksi, päiväkodin tontiksi ja virkistysalueeksi (Mustametsä).
Asemakaavan toteutuksesta
ja aikataulusta vastaa normaalikoulun osalta Suomen
Yliopistokiinteistöt Oy ja päiväkodin ja neuvolan osalta
Tampereen Tilapalvelut Oy.
Tilat suunnitellaan joustavasti
140–160 päiväkotilapselle ja
kolmelle–neljälle esiopetusryhmälle. Päivähoidon tilat
sijoittuvat 1. kerrokseen ja
esiopetus 2. kerrokseen. Varhaiskasvatus voi hyödyntää
Mustametsää toiminnassaan.
Päiväkodin leikkipiha aidataan,
kulku pihalle tapahtuu kolmesta suunnasta.
Neuvolassa on kahdeksan terveydenhoitajan ja kaksi lääkärin työhuonetta sekä
yhteiskäyttöisiä neuvottelu- ja
ryhmätiloja. Henkilökuntaa on
päiväkodissa 40, neuvolassa
10 ja Tampereen Voimiassa
5. Mustametsän päiväkodin ja
neuvolan kustannusarvio on
noin 9 miljoonaa euroa.
Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa loka-joulukuun
välisenä aikana 2018, jolloin
hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä jou-
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lukuussa 2018. Rakennustyöt
on tarkoitus ajoittaa tammikuun 2019 ja helmikuun 2020
väliselle ajalle, jolloin rakennus
voidaan varustella maaliskuussa ja ottaa käyttöön huhtikuussa vuonna 2020. Mustametsä
on lähialueen julkinen rakennus ja osaa tiloista voi käyttää
iltaisin.
Nekala–Viinikan alueelle
on laadittu asemakaavatyön
yhteydessä liikenneverkkoselvitys. Selvityksen mukaan alueen kävely- ja pyöräilyverkkoa
tulee kehittää. Kuokkamaantien liikennettä on tarkoitus
rauhoittaa kaava-alueen kohdalla ajorataa kaventamalla ja
uusilla suojateillä.

Nekalan suojeleva
asemakaavoitus
etenee
Tampereen kaupunki laatii säilyttävää asemakaavanmuutosta Nekalan rakennuskiellossa
oleviin asuinkortteleihin 573–
577, niitä reunustaviin katuihin
Kuokkamaantietä ja Riihitietä
lukuunottamatta sekä alueen
viiteen puistoon: Viinikanpuisto, Kaakonpuiston itä- ja länsiosat, Lampipuisto, Riihipuisto
ja Koivulanpuistikko. Kaavan
tavoitteena on suojella arvokkaan kulttuuriympäristön rakennukset ja puistot ja turvata
alueen ominaisluonne ja erityispiirteet. Asemakaavaprosessin seuraavassa vaiheessa
asemakaavaehdotus
esitellään yhdyskuntalautakunnalle
nähtäville asetettavaksi.
Kaavan valmisteluaineisto
ja tarkistettu osallistumis- ja
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.11.2017–2.1.2018
Nekalan kirjastossa (Lounaantie 2), Tampereen kaupungin
Palvelupiste
Frenckellissä
(Frenckellinaukio 2B) sekä
Tampereen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 12.12.2017 klo 16–18

Kaavoitusarkkitehti Anna-Leena
Toivonen vastasi 12.12.2017
yleisötilaisuudessa Maija-Liisa
Thomanderin ja Sanna Pihlajamaan kysymyksiin.

Normaalikoulun auditoriossa
osoitteessa Kuokkamaantie
16.
Valmisteluvaiheessa kaavan yhtenä tavoitteena oli
tutkia, voiko Kaakonpuistoja ottaa rakennuskäyttöön.
Kaakonpuisto Idän ja Lännen
maankäytön muuttamisesta
pientalotonteiksi
päätettiin
luopua asukkaiden vastustuksen, kulttuuriympäristön inventoinnissa todettujen arvojen ja
alueen kosteuden vuoksi.
Koivulanpuistikon
pysäköintikäyttö on kaavoitusselosteen mukaan ”vähentänyt
pysäköintiä tonttikatujen varsilla ja parantanut näin liikenneturvallisuutta kapeilla teillä.”
Kaavoitukseen osallistuneiden
tavoitteena on kuitenkin edelleen
liikenneturvallisuuden
parantaminen Koivulanpuistikon ympäristössä. Kaavassa
on levennetty Koivulantietä,

mikä mahdollistaa jalkakäytävän sijoittamisen Koivulanpuistikon pohjoispuolelle.
Muuntamon sijoittamista
Erätien risteysalueen tuntumaan on vastustettu. Asemakaavassa osoitetaan tontti
Lampipuiston laidassa jo olevalle muuntamolle.
Tampereen
kaupungin
kaavoitusarkkitehti
AnnaLeena Toivonen kertoo, miten
asemakaavaluonnoksen määräykset käytännössä vaikuttaisivat rakentamiseen:
– Asuinrakennuksia ei saa
purkaa eikä julkisivu- ja katemateriaalia, pintakäsittelytapaa, aukotusta ja ikkunoiden
puitejakoa saa muuttaa alkuperäisen tyylin vastaiseksi. Rakennusoikeus määräytyy tontin koon mukaan, kortteleittain
osoitetulla tehokkuusluvulla.
Uudisrakennukset on sovitettava rakennusympäristöön ja
esimerkiksi pientä kaksikerroksista taloa voi laajentaa
leveyssuunnassa rakennusoikeuden ja rakennusalan puitteessa ja yksikerroksista taloa

puolestaan korottaa rakennusoikeuden ja kerroslukumäärän
puitteessa. Talousrakennusten
ja autonsuojien rakennusala
on määritelty väljästi tontin
takareunalle ja sille on määritelty rakentamiseen käytettävä
enimmäisala.
Tarkemmat rakentamistapaohjeet, kaavamääräykset
ja rakennusoikeudet sisältävä
tietotaulukko löytyvät kaavaaineistosta, joka on kaikkien
vapaasti saatavilla Tampereen
kaupungin kaavoitussivustolla
ja tilattavissa kirjaamosta.

Viinikan liikenneympyrä sujuvaksi ja
turvalliseksi
Viinikan liittymän peruskorjaus
jatkuu vuonna 2018. Lempääläntielle rakennetaan lisäkaista Helsingin suuntaan ja Viinikankadun uuden Viinikansillan
alitse pääsee kohta pyöräillen
ja jalan. Samalla uusitaan liikennevaloja ja -portaaleja.

Iidesjärven perhepuiston asemakaavoitus alkaa vihdoin
vuonna 2020
Iidesjärven rantaan on suunniteltu jo pitkään perhepuistoa.
Nyt asemakaavoitus on suun-

Nekalan suojelevan asemakaavan aineisto oli nähtävillä myös
Nekalan kirjastossa 30.11.20172.1.2018.

niteltu aloitettavaksi vuonna
2020. Kaupungilla on kovat
tavoitteet tälle kaikenikäisten
monipuoliselle toiminta- ja
oleskelupuistolle: ”Uusi vetovoimainen virkistysalue parantaa harrastus-, urheilu- ja
matkailupalveluja, tukee kaupunkilaisten hyvinvointia ja
palvelee myös lähikuntia. Tavoitteena on turvata asukkaiden virkistysmahdollisuudet
keskustan läheisyydessä kaupunkirakenteen tiivistyessä.”
Kaavamuutos
perustuu
Iidesjärven osayleiskaavaan.
Perhepuiston suunnittelua jatketaan ideakilpailun (2009) ja
maisemasuunnitelman (2011)
pohjalta. Kaavan yhteydessä tutkitaan Nekalan vanhan
kaatopaikan kunnostamista.
Iidesjärvi rantavyöhykkeineen
on kaupungin luonnonsuojeluohjelman kohde ja osa Tampereen kansallisen kaupunkipuiston
tarkastelualuetta.
Kaavassa huomioidaan Iidesjärven luontoarvot, maisemallinen merkitys ja rantareitistön
kehittäminen.
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Viinikan
ja Nekalan
asialla jo
80 vuotta
Koonneet Riitta JärvenpääKirkkola ja Veikko Kirkkola

Tammikuun 9 päivänä
1938 Nekalan kansakoululla joukko omakotitalojen omistajia
keskusteli erityisesti
valtateiden heikosta
kunnosta ja teiden
kunnostamisen siirtämisestä yksityisten
talonomistajien huoleksi. Kokouksessa
päätettiin yksimielisesti, että olisi perustettava omakotiyhdistys,
joka pyrkisi poistamaan alueella vallitsevia puutteita.
n Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n perustava
kokous pidettiin 15.2.1938
Toivosen perikunnan huoneistossa. Perustettaessa yhdistykseen liittyi 36 jäsentä. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin Uuno Juslén. Yhdistysrekisteriin yhdistys merkittiin
17.5.1938.

Suuri
vuokrakiista
1960-luvun alussa Tampereella oli kova pula tonttimaasta ja
kaupungin päättävissä elimissä heräsi ajatus kaavoittaa
Viinikan omakotialue kerrostaloalueeksi. Samaan aikaan
vireillä oli myös moottoritien
rakentaminen Iidesjärven eteläpuolitse.
Kaupunginvaltuusto päätti
26.6.1963 jättää uusimatta
vanhenevat vuokrasopimukset ja siten pitää tilanteen
avoinna uusille suunnitelmille.

8
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Viinikan ja Nekalan asukkaita
uhkasi häätö ja talojen arvo
romahti. Asukkaat kuitenkin
alkoivat puolustaa kotejaan.
Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys järjesti 6.10.1963
yleisen kokouksen, jossa
pohdittiin vaikeaa tilannetta. Keskustelujen tuloksena
omakotiyhdistys lähetti kaupunginvaltuustolle kirjelmän,
jossa vastustettiin sekä vireillä olevaa moottoritiehanketta
että vaadittiin kaupunkia jatkamaan vuokrasopimusta niiden
vuokralaisten kanssa, joiden
vuokra-aika oli päättynyt tai
päättymässä.
Koska kirjelmä ei tuottanut tulosta, omakotiyhdistys
vei kiistan vuokrasopimusten
uusimisesta Turun maanjakooikeuteen. Apuun tulivat myös
Suomen Pienkiinteistöliitto ja
Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö. Omakotiyhdistys palkkasi asianajajakseen hovioikeudenneuvos Antti Poukan.
Hänen apulaisenaan toimi
voimiaan säästämättä omakotiyhdistyksen silloinen puheenjohtaja Alpo Salminen.
Prosessin kestäessä laki
vuokra-alueiden järjestelyistä
kaupungeissa ja kauppaloissa
ehti muuttua siten, että kaikki
ne, joilla joskus oli ollut vuokraoikeus, pääsivät sitä etuoikeutetusti uudestaan hakemaan.
Tämä ratkaisi myös Viinikan
ja Nekalan tulevaisuuden.
Kaupunginvaltuusto
päätti
6.3.1972 uusia vuokraoikeudet 50 vuodeksi. 1980-luvulla hyväksyttiin säilyttävä kaava, joka suojelee Etu-Viinikan
vanhoja puutaloja ja kieltää
kaupunginosan yleisilmeen
tuhoamisen.

Yhdistys valvoo
jäsentensä etua
Olemme yksi Tampereen vanhimmista omakotiyhdistyksistä ja täytämme tänä vuonna
jo 80 vuotta. Yhdistys toimii
jäsenten ja asukkaiden edunvalvojana ja edistää alueen
kehittymistä entistä asukasystävällisemmäksi ja viihtyisämmäksi. Yhdistys järjestää
kokouksia, tiedotus-, luento-,
neuvottelu-, koulutus-, virkistys- ja juhlatilaisuuksia sekä
tekee jäsentensä yhteisiä tai
alueen yleisiä etuja edistäviä
suullisia tai kirjallisia esityksiä,
aloitteita ja lausuntoja.
Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistys julkaisee kaksi
kertaa vuodessa ilmestyvää
Viinikkala-lehteä. Jäseniä on
noin 450. Jäseneksi pääsee
yhdistyksen
toimialueella
omakotikiinteistön tai vastaavan asunnon omistaja tai
vuokrasopimuksen haltijana
oleva henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Viinikan-Nekalan omakotiyhdistys vuokraa jäsenilleen
puutarhanhoitoon ja talon
huoltoon liittyviä välineitä.

Kirjallisuutta Viinikan
ja Nekalan alueen
historiasta:
Mari Maasilta 1997,
toinen painos 2015:
Viinikka-Nekala, Pulaaikaa ja puutaloja.
Jarmo Peltola, Sami
Suodenjoki ja Jouni
Keskinen 2005: Tamperelaiset, tehdaskaupungin väestö, alue ja
asuminen 1918–1940.
Terhi Friman (toim.)
2012: Luusoppaa ja
Lipstikkaa – ruokatarinoita Iidesjärven
rannalta.
Pertti Järvinen 1988:
moniste ViinikkaNekalan historiasta.
Viinikan-Nekalan
omakotiyhdistys ry:n
30-vuotishistoriikki
vuodelta 1968.

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Ari Johansson toimi Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistyksen
puheenjohtajana
1997–2011. Hän liittyi
yhdistykseen 1992, kun
perhe muutti Kaukajärveltä Nekalaan ensin
Kuismantie 6:een ja
siitä tien toiselle puolelle Ruotsalaiskylään
omakotitaloon.
n – Olin kuvatoimittajana Mari
Maasillan Pula-aikaa ja puutaloja -teoksessa. Kirjaa valmisteltiin 2–3 vuotta. Vedostin
kuvia filmeistä, kuvasin asukkaiden omia kuvia ja Mari penkoi kaupungin kuva-arkistosta
sopivia paperikuvia. Kun kirja
ilmestyi 1997, Voitto ”Vote”
Palmio jättäytyi pois puheenjohtajan paikalta ja pesti tuli
minun kontolleni.
Parhaiten mieleen ovat
jääneet yhdistyksen 60-vuotisjuhla 1998 ja elonkorjuujuhla
2010.
– Arvokkaiden 50-vuotisjuhlien kutsukortissa luki
“ei lapsille”. Päätimme, että
tällä kertaa otetaan lapset
mukaan. Omat lapseni olivat tuolloin 9- ja 11-vuotiaita.
Sain buukattua meille Sirkus Finlandian Mustametsän

Ari Johansson on toimittanut myös Viinikkala-lehteä
ja tehnyt välillä sananmukaisesti koko lehden eli jutut,
kuvat ja taiton sekä hankkinut ilmoitukset ja huolehtinut kirjapainoyhteydet. Yhtenä vuonna elämäntyönsä
kuvaajana tehnyt Johansson teetätti lehden Tampereen yliopiston tiedotusopin kurssilaisilla.

Kaakontie 14:n ensimmäiset
asukkaat, Kalle ja Aleksandra
Katarina eli Sanni Pynnönen.

“Onko
teidän
isä sirkuksessakin
töissä?”
kentälle sopivasti elokuussa
ennen koulun alkua. Telttaan
mahtui 1200 ihmistä ja näytös
oli avoin muullekin yleisölle.
Vuokrasin TV2:lta vaaleanpunaisen frakin ja toivotin väen
tervetulleeksi sirkustirehtöörin roolissa. Koulussa lapsen
kaveri oli jälkeenpäin kysellyt,
onko se teidän isä sirkuksessakin töissä.
Sirkuksen väliajalla omakotiyhdistys tarjosi lapsille ilmaiset jäätelöt. Aikuiset saivat
esityksen jälkeen koulun ruokalassa kakkukahvit ja siellä
jaettiin yhdistyksen viirit ansioituneille ja yhteistyökumppaneille. Nekalan kirjaston Marke Könönen sai yhdistyksen
kunniajäsenyyden.
Vuoden 2010 perinteinen
elonkorjuujuhla Viinikanpuistossa on jäänyt erityisesti Johanssonin mieleen pitkän EUavustusprosessin takia. Ennen
kuin tapahtuma-avustus viimein 2011 loppupuolella saatiin, oli tehty hakemus jo vuotta
ennen tapahtumaa ja matkan
varrella piti toimittaa varsinainen suunnitelma, kulujen erittely, budjetti, tarkemmat selvitykset ja tavoitteet, yhdistyksen
säännöt, rekisteriote, toimintakertomus, toimintasuunnitelma, verovelkatodistukset,
kuittijäljennökset kahteen kertaan… Täysi A4-mappi pursusi
pinkeänä. Ei ihme, että juhlan

jälkeen Johansson huokaisi ja
luovutti puheenjohtajan pestin
eteenpäin.
Jouduttiinko sinun aikanasi taistelemaan, niin kuin tänä
keväänä olemme taistelleet
Nekalan kirjaston puolesta?
– Kyllä vain. Silloin puhuttivat vuokratonttien uusimiset,
tiestö ja bussien reitit, bussien
ylinopeus öiseen aikaan, teitten
kunto, Iidesjärven maankäyttö
ja perhepuisto. Tonttivuokrista
järjestettiin keskustelutilaisuus
ja koulun juhlasali oli täynnä ihmisiä. Erityisesti laskentatapa,
johon kuului tontin koko, rakennusoikeus, olemassaolevat rakennukset ja kulkuyhteydet, vaikutti vuokran määrään.
Ristiriita eri tavalla lasketuista
vuokrista samanlaisille tonteille aiheutti kiivasta keskustelua
ja olimme jo valmiit palkkaamaan lakimiehet, kun asia kuitenkin ratkesi.
– Tarkkaa vuotta en muista,
mutta jossain kohtaa silloinkin
kaupungille tuli rahapula ja
päättäjät ehdottivat Nekalan
kirjaston lakkauttamista.
Ahaa. No mitäs te sitten
teitte?
– No, keräsimme nimiä adressiin ja järjestimme tilaisuuden, jonne kutsuttiin päättäjiä.
Kuulostaapa tutulta. Oman
kirjastomme puolustaminen
taitaa olla alueen asukkailla jo
verissä.

Pynnösten
kuva-arkisto

Rakkaus
ja pommit
ovat
roihunneet
Kaakontiellä
Teksti: Tanja Juvani

Kauko Pynnönen, 88 v,
on asunut koko ikänsä
samassa talossa osoitteessa Kaakontie 14.
– No säähän hait vaimonkin tuosta naapurista, tytär
Päivi Pynnönen, 57v, tokaisee.
– Niin, Kauko muistelee
kaihoisasti, ja jatkaa: – Kun

tulin armeijasta, huomasin
Tertun. Maalattiin taloa ja isä
sanoi: ’Maalaa välillä toisesta
kohtaa’.
– Äidin perhe oli Karjalan
evakoita, tulivat Viipurin Tienhaarasta ja asuivat monessa
paikkaa Porissa, Riihimäellä
ja Kokemäellä, kunnes muuttivat Kaakontie 13:een vuonna
1950, Päivi Pynnönen selven-
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Pynnösten kuva-arkisto

Kuva: Tanja Juvani

tää.
– Kihloihin mentiin 1954 ja
naimisiin 1955. Polkupyörillä
ajettiin Tertun kanssa Helsingin olympialaisiin 1952, Kauko Pynnönen muistelee.

Neljän sukupolven
talo säästyi sodassa
Kaukon isä Kalle Pynnönen on
rakentanut talon ja muuttanut
siihen vaimonsa Aleksandra
Katarinan eli Sannin kanssa
1928–29. Vuonna 1930 syntynyt Kauko on Kallen ja Sannin ainoa lapsi. Kauko ja Terttu saivat
kaksi tyttöä, Päivin ja Eijan. Päivi
muutti takaisin kotitaloonsa 13
vuotta sitten, Eija on muuttanut
Ruotsiin ja asunut Uumajassa
vuodesta 1979 lähtien.
– Kun viimeiset vuokralaiset eli isän serkku Vilho
perheineen lähtivät, me tytöt
saatiin viimein omat huoneet
yläkerrasta.
Talossa on siis aina ollut täysmiehitys, joko oman
väen tai parhaimmillaan neljän vuokralaisen turvin. Päivin
kahdesta lapsesta Eemil asuu
edelleen yläkerrassa.
Naapuri Heinosen talo
tehtiin täsmälleen samoilla piirustuksilla, mutta se tuhoutui
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talvisodan aikana täysin, kun
pommi osui kellariin.
– Olin suunnilleen 10-vuotias talvisodan aikoihin. Kaikkiin muihin taloihin tai pihoihin
osui tällä tiellä pommi paitsi
meidän taloon. Olin pommeja
karussa tätini luona Teiskossa.
Katselin sieltä, kun vihollisen
laivue kierteli ja palasi pommittamaan.
Pommisuojassa oltiin välillä myös Nekalan koululla.
Rohkea pikkumies tiiraili tähystyspaikalla Muotialan ja
siirtolapuutarhan
välisessä
koivikossa, näkyykö vihollista. Sota tuli ihan kotiaidalle
asti. Aitaa vasten sijainneesta
kenttäkeittiöstä lotat tarjosivat
hernekeittoa.
On talvisodasta yksi hauskakin muisto:
– Nekalan koulun katolla oli ilmakonekivääripatteri.
Yksi mies soitti siellä sahaa.
Jalat roikkui katonreunalta ja
saha soi.

Viinikka-Nekala
täynnä kauppoja
Kauko Pynnönen muistelee,
että alhaalla Kaakontiellä oli
ennen
sekatavarakauppa,
jonka omistaja Leivaara oli

entinen nyrkkeilijä.
– Me ostettiin sieltä serkkupojan kanssa maalia. Rakennettiin vanerista kanootit ja
ne piti maalata. Mentiin niillä
kanooteilla sitten Viinikanojan
kautta Pyhäjärveen.
– Erätien ja Lounaantien kulmassa oli Hepokarin
kauppa, josta sai leikkeleitä
ja leipää. Erätien Tiikkolassa myytiin raappahousuja ja
sukkahousuja. Mustamakkaratehdaskin oli täällä, eli idea
ei ollut alun perin Tapolan yksityisomaisuutta. Se pienkauppasysteemi oli ekologista, ei
menty autoilla supermarketteihin niin kuin nykyään, Päivi
Pynnönen kertoo.

Musiikkiharrastus
alkoi Nekalan koululta
Kauko Pynnönen innostui
kouluaikana musiikista niin,
että liittyi alkuperäiseen koulun orkesteriin, jota johti Antti
Jussila. Monitaituri Pynnönen
soitti orkesterissa viulua, torvia, haitaria ja pianoa.
– Olin myös Osmo Hietalan kuorossa ja kävin Paulus
Sajakorven
pianotunneilla.
Sotilaspoikain soittokunnassa
soitin pienen aikaa ennen kuin
se lakkautettiin. 1940-luvulla
torvet sitten kerättiin ja vietiin
varuskuntaan. Serkkupojan ja
kavereiden kanssa perustettiin parikymppisinä Rytmipojat

Sama suku on asuttanut osoitetta Kaakontie 14 jo vuodesta
1929. Pynnösen perhepotretissa
ylhäältä alaspäin Päivin lapset
Eemil ja Lotta sylissään Camillatytär, Päivi vierellään Lotan tytär
Amanda sekä Päivin isä Kauko.

ja kierrettiin ympäri Suomea
häissä ja lavoilla.
Pispalan pelimannien riveissä Kauko Pynnönen on
ollut mukana voittamassa pelimanniyhtyeiden Suomen mestaruuden kaksi kertaa, jonka
kokoonpanossa hän soitti haitaria. Pelimanneilla oli myös
legendaarinen
tanhuryhmä
Pispaset, jonka säestäjänä
pelimannit nappasivat toisen
palkinnon Maailman kansantanssifestivaaleilla 1987 Mallorcalla.
Työuransa Kauko Pynnönen on tehnyt teknisen työn
opettajana.
– Olen kiusannut vieraitten
ihmisten mukuloita Tammelassa, Sampolassa ja välillä Nekalassa.
Rakas Terttu-vaimo sairastui Alzheimeriin ja menehtyi
2014.
Terttu toimi Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistyksessä kirjanpitäjänä ja sihteerinä aina
sairastumiseensa asti.
– Niin omakotiyhdistyksessä kuin tällä alueella on aina
ollut toimeliaita ihmisiä ja talkoohenkeä, Kauko Pynnönen
kehuu.

Hae avustusta
vanhan talosi
entistävään
korjaukseen
syksyllä

Teksti ja kuva: Tanja Juvani

n Maanantaina 23.4.2018 oli
alueemme asukkaiden kannalta tapahtumarikas ilta. Samaan
aikaan kun kaupunginvaltuusto kokoontui puhumaan
talouden tasapainottamisohjelmasta ja Nekalan kirjaston
lakkauttamisesta,
Nekalan
kirjasto täyttyi tiedonjanoisesta yleisöstä. Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistyksen
järjestämässä luentotilaisuudessa
arkkitehti Leena Lusa kertoi
valtion rakennusperinnön hoitoavustusten hakemisesta ja
niiden oikeanlaisesta käytöstä
sekä oikeanlaisista korjaustavoista, -periaatteista ja materiaaleista
Museoviraston
korjauskortiston avulla. Suurin
osa runsaslukuisesta yleisöstä
osallistui vielä omakotiyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen Nekalan koulun tiloissa.
– Viinikka-Nekalan pientaloalue on todettu Museoviraston RKY 2009 -inventoinnissa yhdeksi valtakunnallisesti
merkittävistä
rakennetuista
kulttuuriympäristöistä, mikä
on hyvä peruste hakea valtion
avustusta talojen ns. entistäviin korjauksiin ely-keskuksen
kautta, Leena Lusa muistutti.
Hänellä on kokemusta elykeskuksen
hoitoavustusten
hakuprosessista ja päätöksistä
useiden vuosien ajalta.
Valtion rakennusperinnön
hoitoavustusta haetaan vuosittain yleensä loka–marraskuussa. Seuraavan vuoden alussa
koko maan avustusmääräraha
vahvistetaan valtion budjetissa, minkä jälkeen ympäristöministeriö arvioi alueittaisen
avustustarpeen. Avustuspäätökset annetaan huhti–kesäkuussa.

Avustusta täytyy hakea
etukäteen ennen kuin korjaushanke on aloitettu. Hankkeen
aloittamiseksi katsotaan paitsi
varsinainen korjaaminen myös
hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen
tai hankinnan toimitus. Vaadituista liitteistä asemapiirroksen ja korjaussuunnitelman voi
yleensä laatia itsekin, kunhan
niiden mukaan laittaa tarkat
selvitykset. Valokuvia on hyvä
liittää hakemukseen, sillä ne
antavat rakennuksen peruspiirteistä, ympäristöstä ja korjaustarpeesta parhaan kuvan.
– Hakemuksessa tulee
ilmoittaa, onko kohteeseen
saatu muita avustuksia. Samaan toimenpiteeseen ei voi
hakea sekä kotitalousvähennystä että rakennusperinnön
hoitoavustusta. Hoitoavustusta saa maksimissaan 50 % eli
esimerkiksi 3000 euron korjaukseen enintään 1500 euroa.
Avustus tulee käyttää 3 vuoden kuluessa eli tarkemmin
myöntämisvuotta seuraavan
kolmannen vuoden syksyyn
mennessä, Lusa selventää.

Korjaa vanhaa
kunnioittaen
Pääperiaatteena on, että vanhaa taloa korjataan mahdollisimman pienillä muutoksilla
rakennuksen ominaisluonnetta kunnioittaen. Etusijalla hakuprosessissa ovat hätäkorjaukset, jotka estävät rakennuksen
kunnon huononemisen, kuten
vesikattojen ja sokkelien kosteus- ja lahovauriot. Tyypillinen
paikka, josta kosteusvaurio voi
alkaa, on kuistin katon ja talon
seinän välinen raja.
Hoitoavustuksia on myönnetty vesikaton, ulkoseinien

Arkkitehti Leena Lusan
luennolla Nekalan kirjastossa
yleisö sai nauttia tietoiskusta
ja kahvitarjoilusta.

ja perustusten korjauksiin,
joilla edistetään ensisijaisesti rakennuksen säilymistä.
Avustuksia on jaettu myös
arvokkaiden
ikkunoiden,
ulko-ovien ja tulisijojen korjauksiin sekä harvemmin
rakennuksen pihapiirin kunnostamiseen. Työ tulee tehdä
rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla,
joita ovat esimerkiksi puna- ja
keltamulta (keittomaalit), pellavaöljymaali, konesaumattu
peltikate, huopa, tiili, päre ja
kalkkirappaus. Materiaalijäljitelmiä ei hyväksytä. Hyviä
vanhojen rakennusten korjaajia löytää Taitaja-rekisteristä.

Linkit
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Avustukset rakennusperinnön hoitoon
http://www.ely-keskus.fi/web/
ely/avustukset-rakennusperinnonhoitoon
Museovirasto:
Valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt
RKY 2009
http://www.rky.fi/ -> Hae:
Viinikka-Nekalan pientaloalue
Museoviraston korjauskortisto
https://www.museovirasto.fi/
fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut/
korjauskortit
Myös Museovirastolta voi hakea
avustusta erittäin arvokkaisiin
kohteisiin Museoviraston tarkemmin ilmoittamana hakuaikana.
www.museovirasto.fi/fi/avustukset > Rakennusten entistämisavustukset
Pirkanmaan maakuntamuseon
korjausneuvonta, ohjeet ja
Taitajarekisteri
http://vapriikki.fi/maakuntamuseo/korjausneuvonta/

Perinteiset rakennusja korjausmenetelmät
-luentotilaisuudet
syksyllä Sampolassa
4.10.2018 Arkkitehtuurin professori Panu Kaila kertoo
perinteisestä rakentamisesta ja vanhojen talojen korjaamisesta ja huoltamisesta.
30.10.2018 Arkkitehti Antti Nymanin luennon aiheena
ovat perinteiset rakennusmenetelmät ja toimivat rakentamistavat uusissa rakennuksissa. Samassa tilaisuudessa
arkkitehti Leena Lusa kertoo valtion rakennusperinnön
hoitoavustuksista.
Luennot Tampereen Sampolassa, Sammonkatu 2, klo
18–20. Järjestäjinä Rakennustutkijoiden yhdistys ja Tampereen seudun työväenopisto.
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Miälentilat-näyttelyssä oli
esillä Jyri Rastaan rakukeramiikka ja -mosaiikkitekniikalla toteutettuja käyttöesineitä
ja veistoksia.

ITE-taide
		 kukoistaa
		 Nekalassa

n Nekala oli erinomaisen hyvin edustettuna Tampereen
taidemuseon näyttelyssä Miälentilat – ITE-taidetta ja hengenheimolaisia 18.11.2017–
25.2.2018.
Mukana olivat
nekalalaiset Jyri Rastas ja J.
Karelius, näyttelyn aikoihin
alueelta pois muuttanut, täällä
aiemmin pitkään vaikuttanut
Elma-Riitta Hannonen sekä
Nekalassa niin ikään aiemmin
asunut Maija Härkki. Näytte-

lyssä oli mukana yhteensä 19
pirkanmaalaista nykykansantaiteilijaa, joista 3 koulutettua
ammattitaiteilijaa.
Tapaan Jyri Rastaan ja J.
Kareliuksen jälkimmäisen kotiateljeessa Kuoppamäentiellä,
entisessä Aamulehden painotalossa. Kulku ateljeeseen käy
elokuvallisesti lastauslaiturin ja
tavarahissin kautta. Sisällä on
avara, mutta kodikkaan surrealistinen tunnelma.

Teksti ja kuvat:
Tanja Juvani

Minäkö ITE-taiteilija?
Sekä Rastas että J. Karelius
myöntävät miettineensä omaa
taiteilijarooliaan, kun yhteinen
tuttava, toimittaja Leena Peltokangas teki kartoitusta ITEtaiteilijoista ja pyysi heitä mukaan Tampereen taidemuseon
näyttelyyn.
– Aluksi ITE-taiteilijan rooli mietitytti, mutta moni asia
kuitenkin täsmää määritelmän
kanssa. Kummallakaan meistä ei ole taidealan koulutusta
emmekä me hae taidepiirien
hyväksyntää tai mieti kohderyhmää. Molempia ajaa pa-

J. Karelius (oik.) on asunut
Nekalassa vasta puolitoista vuotta, Rastas muutti jo
1980–90-lukujen taitteessa
ensin Kortteentien pienkerrostaloon Pahalammin rantaan
ja 1995 perheen kasvaessa
syvemmälle Nekalaan omakotitaloon. Molempia viehättää
Nekalan salliva, monikulttuurinen ilmapiiri.
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Jyri Rastaan mainio
Nekala-ukko.

kottava tarve luomiseen ja
itseilmaisuun. Kumpikin meistä kokeilee rohkeasti erilaisia
tekniikoita ja kokee, että normitaiteilija ei uskaltaisi tehdä
samanlaisia irtiottoja, Rastas
ja Karelius luettelevat kuin yhdestä suusta.
– ITE-taiteilijaksi profiloituminen oli lopulta helpotus.
Näyttely muutti suhtautumistani omaan tekemiseeni ja poiki
lisää näyttelyitä. Sitä ennen
olin ollut ennen kaikkea käsityöläinen, Rastas summaa.
– ITE-taiteilijoina meillä on
täysi vapaus epäonnistua, ja
samat säännöt pätevät musiikin ja elokuvan tekemiseen, J.
Karelius lisää.

Käsityöläisyys
taiteen perustana
Käsillä tekeminen on näille
nykykansantaiteilijoille sekä
taiteen tekemisen tapa että
ammatti. Rastas on ollut entisessä elämässään geologi

Turun yliopistossa, mutta opiskellut sittemmin puusepäksi ja
korjaa nyt työkseen vanhoja
taloja. Rastas tekee monipuolista taidettaan Vihiojantien
työtilassa ja on valmistanut
itse monet työvälineensä, kuten keramiikkauunin ja metallinsulatusuunin. Monipuolinen
Rastas valmistaa myös kielisoittimia ja udu-rumpuja keramiikasta ja kalannahasta.
– Työ opettaa, itse tekeminen on parasta, Rastas sanoo.
J. Karelius on myös kädentaitojen ammattilainen: puuseppä, erikoismaalari, huonekaluentisöijä ja entisöintiver-

Pienet yksityiskohdat herkuttelevat Rastaan taiteessa.

MITÄ ON ITE-TAIDE?

hoilija. Tällä hetkellä hän opettaa puu- ja metallipuolella ja
tekee ohessa myös entisöintitöitä. Kareliuksen taide on
paitsi käsintehtyä myös valokuvakollaaseja,
videoinstallaatioita, elokuvia, levyjen ja
lehtien kansitaidetta.
Viimeisimmäksi J. Karelius
on vääntänyt lyhytelokuvaa ja
sen musiikkia ja valmistellut
n Lyhenne tulee sanoista
”itse tehty elämä”. Lyhenteen ’ITE’ keksi Maaseudun Sivistysliiton kulttuurituottaja Raija Kallioinen
ja termin ’itse tehty elämä’
monitaiteilija Veli Granö.
Puhutaan myös nykykansantaiteesta ja kansainvälisesti outsider-taiteesta.
ITE-taiteilija on usein
kouluttamaton, itseoppinut ja omaperäisen kekseliäs niin aiheissa, materiaaleissa kuin tekniikoissa.

Elma-Riitta Hannosen Kirjaillussa baskerisarjassa jokainen
baskeri on ainutlaatuinen pieni
maailmansa.

Verstaan kesäkuun näyttelyä.
Onpa hän joskus kokeillut
pronssi- ja hiekkavalua. Jyri
Rastas on viehättynyt japanilaisesta raku-keramiikkatekniikasta.
– Siinä on sattuma mukana, sillä lopputulosta ei pysty
määrittämään. On vaikea saada kahta tismalleen samanlaista värisävyä, Rastas kuvailee
raku-tekniikkaa.

Ilmianna ITE-taiteilija!
Nyt kannattaa katsella ympärilleen, josko naapurustosta löytyisi uinuva ITE-taiteilija. Sivustolla itepirkanmaalla.net voi
tehdä ilmiannon tunnistamastaan ITE-taiteilijasta ja samalla
sivustolla voi tutustua taiteilijoihin ja heidän taiteeseensa,
jos taidemuseon Miälentilatnäyttely meni aikoinaan ohi.
Seuraavan kerran ITE-taiteesta pääsee nauttimaan jo
8.6.–26.8.2018, kun Työväenmuseo Werstaan kesänäyttely
esittelee pirkanmaalaisten ITEtaiteilijoiden teoksia. Mukana
jälleen J. Karelius ja Jyri Rastas.
Tampereen taidemuseon Miälentilat-näyttelyn lailla myös
Werstaan näyttely perustuu
Maaseudun Sivistysliiton EUrahoitteiseen ITE Pirkanmaalla -hankkeen kartoitukseen.
Kuraattoreina toimivat Minna
Haveri Maaseudun Sivistysliitosta, Elina Vuorimies ITEmuseosta ja Ulla Jaskari Työväenmuseo Werstaalta.

J. Kareliuksen ”karelistiset” valokuvakollaasit yhdistävät suomalaista kansanromanttista maisemaa populaarikulttuurin kuvastoon.

Hän ottaa usein teoksillaan
kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.
Moninainen ja eri
tekniikoita
yhdistelevä
ITE-taide voi olla esimerkiksi moottorisaha- tai
betoniveistoa, kierrätystaidetta tai kokonainen arjen
teosympäristö.
Lähteet: Itepäisyys-julkaisu,
sivustot https://www.itepirkanmaalla.net/ ja http://
itenet.fi/ sekä Wikipedia.
Maija Härkin värikkäiden teosten kasvot ilmestyvät kiviin, puuhun
ja kankaalle kuin itsestään. Kuvassa teos Puukiekot.
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Kuva: Tampereen kaupunki

Nekapolis

– tulevaisuuden kaupunginosa?
Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

n Nekalan pienteollisuusalueelle on muotoutunut ajan
saatossa hyvin kirjava joukko
erilaisia toimintoja. Nekalan
kehittyminen ja itseohjautuvuus ovat innostaneet erityisesti kahta arkkitehtiä ja kaupunkitutkijaa, Jenni Partasta ja
Kaisu Kuuselaa. Tutkijatohtori
Jenni Partasen tänä vuonna ilmestyneistä artikkeliväitöskirjasta ”Don’t Fix It if It Ain’t Broke’: Encounters with Planning
for Complex Self-Organizing
Cities” ja jatkotutkimuksesta
”Kaupunkievoluution tunnistaminen ja tukeminen itseorganisoituvilla työpaikka-alueilla”
selviää, että kun alueen on annettu rauhassa olla ja kehittyä
omaehtoisesti, sinne on syntynyt paljon yrityksiä, yhdistyksiä
ja harrastustoimintaa.
Kaisu Kuusela (os. Närhi)
on perehtynyt ranskalaisen
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kaupunkitutkimuksen perinteeseen, jota soveltaa nyt
työssään Tampereen kaupunkiseudun seutusuunnittelupäällikkönä. Anarkistisessa
arkkitehtuurin
diplomityössään ”Nekapolis – tai kaupunginosan tulevaisuus” vuodelta
2009 Kuusela muistuttaa, miten käytöt muovaavat alueen
merkityksiä. Vuosien varrella
postiautovarikko on muuttunut Tredun ammattioppilaitokseksi, tehdashalli kirpputoriksi,
tavaratukku Sorin sirkukseksi,
traktoritehdas linja-autovarikoksi ja asunnot toimistoiksi.
– Alue kaipaa edelleen
kokeilevia, aloittelevia yrittäjiä, jotka voisivat toimia joko
omaehtoisesti tai itsenäisen
yritys- tai ajatushautomon
kautta, Partanen visioi ja jatkaa: – Nekalan pienteollisuusalue on oma ekosysteeminsä
ja sillä on oma luonne. Asiat
tapahtuvat täällä itsestään,

kuin vahingossa. Silti Nekala
vaatisi vielä virallisen aseman
ja päättäjien julkilausutun näkemyksen siitä, että tämä itseohjautuminen on oikeasti
hyödyllistä, jotta alueen tulevaisuutta uhkaava musta pilvi
poistuisi. Kehitetään aluetta
näillä ehdoilla, mitä täällä on.
Nekalan teollisuusalue on yksi
Tampereen isoimmista ja dynaamisimmista työpaikka-alueista noin 4000 työpaikallaan.
Kaavoitus on Nekalassa muuttunut ajan saatossa
vähän ja ollut suhteellisen
sallivaa ja yhdenmukaista.
Tällaisessa toimijalähtöisessä
kaavoituksessa tai hallitussa
suunnittelemattomuudessa
hyväksytään, että muutos on
hidasta ja että omalakinen
prosessi lähtee alueen omasta
sisäisestä dynamiikasta, toimijoista itsestään. Suunnittelua
tarvitaan lähinnä prosessien
ohjailuun ja tarkkailuun. Toi-

mintoja ei tuoda ulkoapäin.
– Alue muuttuu vähitellen
omaksi itsekseen. Säännönmukaisuudet vievät aluetta
eteenpäin. Paikalla on oma
henki, Kuusela summaa.

Häpeällisestä
takapihasta
näyteikkunaksi
Kuten Partanen on tutkimuksissaan osoittanut, alueen
profiilin noustessa luovan alan
yrittäjät, kuten valokuvaajat ja
arkkitehdit, ja sitä mukaa sisustus- ja vähittäiskauppa ja
hyvinvointipalvelut, lisääntyvät
jatkuvasti. Tähän vaikuttavat
tilojen hintataso ja saatavuus,
muiden toimijoiden monimutkainen vuorovaikutus ja samankaltaisten toimijoiden vetovoima. Sekä kilpailusta että
yhteistyöstä on hyötyä ja Nekalassa onkin paljon erilaisia
toimijarykelmiä eli klustereita.
Yhteistyötä tehdään niin yritys-

puoleensa vuorovaikuttamaan,
kuten vaikkapa ammattioppilaitoksen kylkeen perustettava
kansanopisto, tyhjentyneeseen
autohalliin muuttava tanssikeskus, Mustametsän (entisen
Mäntyhaan) tontille rakennettava lastentarha ja uimahalli,
Turun Munan tilalle syntyvä
bändikeskus ja jäteaseman yhteyteen perustettava korjauspaja. Näistä 10 vuoden takaisista
visioista lastentarha ja bändien
aktiivinen toiminta ovat toteutuneet tai toteutumassa.
Väkisinkin tulee mieleen
yksi iso talo Nekalan pienteollisuusalueen vieressä, pian
tyhjilleen jäävä Nekalan vanha
koulukiinteistö, jota on Eduskuntataloonkin verrattu. Siinäpä luonteva areena monenlaisille kulttuuritoimijoille ja
toimistotyöntekijöille, kunhan
sen sisäilmaongelmat saataisiin ensin korjattua.

Rullakioskin

muistot ja 		
tulevaisuus

INFO

ten, oppilaitosten kuin julkisen
sektorin toimijoiden kanssa.
Nekalassa teollisuus on
edelleen vahva toimija murroksista huolimatta. Puolella
teollisuuden toimijoista on
yli 20 kumppania muualla
Suomessa ja puolella Pirkanmaan alueella. Naapurustossa
kumppaneita on 60–100 %:lla
toimijoista. Tukku-, romu- ja
autokaupat ja autokorjaamot
ovat sulassa sovussa sisustusliikkeiden, arkkitehti- ja mainostoimistojen ja eläinlääkäriasemien kanssa.
Kuusela ottaa varhaisessa
lopputyössään kantaa oikeudenmukaisen, elävän ja kerroksellisen kaupungin puolesta. Hän päätyy työnsä lopussa
kysymään, miten häpeällinen
takapiha, huonomaineinen Nekala, muutetaan julkisivuksi ja
näyteikkunaksi. Vastauksena
hän visioi alueelle lisää areenoita, jotka vetäisivät ihmisiä

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Jenni Partanen
• Arkkitehti ja tutkijatohtori
TTY:llä, asuu Pispalassa.
• Diplomityö sai alkunsa, kun
Partanen teki kaavoitusarkkitehti Jouko Seppäsen ehdotuksesta tutustumiskävelyn
alueelle 2000-luvun alkupuolella ja tajusi, miten hieno ja
moninainen alue on. Anssi
Joutsiniemen kanssa Partanen
jatkoideoi tutkimuksen lähtökohdaksi itseorganisoitumisen.
• Nekala on säilynyt yhtenä
tärkeänä tutkimuskohteena
myöhemmin väitöskirjassa ja
edelleen tutkijatohtorin työssä.
• Väitöskirja: https://tutcris.tut.
fi/portal/files/13607173/partanen_1514.pdf
• Kaupunkievoluution tunnistaminen ja tukeminen itseorganisoituvilla työpaikka-alueilla:
https://www.turku.fi/sites/
default/files/atoms/files/tutkimuskatsauksia_1-2018.pdf

Kaisu Kuusela
• Arkkitehti ja seutusuunnittelupäällikkö Tampereen
kaupunkiseudussa.
• Diplomityössään ”Nekapolis – tai kaupunginosan
tulevaisuus” vuodelta 2009
jatkoi silloisen ohjaajansa
Jenni Partasen lopputyötä
ja otti tulokulmakseen Nekalan monimuotoiset toiminnot. Työhön vaikutti voimakkaasti myös professori
Terttu Pakarinen. Kuusela
havainnoi toimintaa kapakoissa, tehdashalleissa ja
kaduilla, haastatteli yrittäjiä,
harrastajia ja kadunmiehiä.
• Tekee jatkotutkimusta TTY:lle päivätyönsä
ohella, aiheena ei ole enää
Nekala.
• Muutti 2006 Viinikkaan
Puistonperälle, 2017 syvemmälle Nekalaan.

Tampereen kaupunki
on suojellut Viinikan
lankarullakioskin ja
punatiilisen vanhan
muuntamorakennuksen asemakaavamuutoksella. Ahlmanintien
ja Kaartotien risteyksessä Viinikan kirkon
pohjoispuolella sijaitseva kioski on kaupunginarkkitehti Bertel
Strömmerin suunnittelema vuodelta 1931.

n Jos sinulla on muistoja rullakioskin toiminnasta, omakotiyhdistys kuulee niistä mielellään.
Voit lähettää muistoja esimerkiksi sähköpostilla yhdistyksen osoitteeseen
viinikka.nekala@gmail.com
tai toimittaa niitä perinteisellä
kirjeellä Nekalan kirjastoon.
Vanhoja kuvia lainaamme
mielellämme ja skannaamme
muistot talteen.
Syksyllä voisimme tavata,
muistella yhdessä kioskin toimintaa ja keskustella sen tulevaisuudesta.
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Tutkija
Pentti Siitosen
selvitys
tonttivuokrista
Selvitys antaa aiempaa
hajatietoa paremman kuvan
vuokratonttisopimusten problematiikasta. Siitosen mielestä
kaupungin viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöiden
tulisi
päätöksiä valmistellessaan ja
tehdessään ottaa huomioon
seuraavia selvityksessä esiin
nousseita asioita.
1) Vuokratonttikysymykseen liittyvä tiedonsaanti,
taustatiedot ja perustelut ovat
puutteellisia tai ainakin suppeita. Tutkimuksia ja analyysejä tarvitaan vuokratonttien
uusimisesta, pääoma-arvojen
määrittämisestä ja rahavirroista eri alueilla tonttityypeittäin.
Tonttivuokrien uusiminen pitäisi nähdä politiikkana, koska

Teksti: Pentti Siitosen tutkimuksen pohjalta
koonnut Tanja Juvani

n Tampereen vanhojen omakotialueiden tontinvuokrasopimusten uusiminen koskettaa läheisesti myös Viinikan
ja Nekalan asukkaita. Vuonna
2019 Nekalassa uusitaan 86
ja vuonna 2020 Viinikassa
162 AO-tonttisopimusta. Tutkija Pentti Siitonen on koonnut
aiheesta selvityksen, jonka yhteenveto on julkaistu nimellä:
Vuokratontteja ja tonttivuokria. Selvitys vuokratonttikysymyksestä vuokrasopimuksia
uusittaessa Viinikan, Nekalan
ja Jokipohjan alueilla. Katsaus
15.6.2017. Siihen voi tutustua
linkistä: VN Katsaus 150617.pdf

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...............15 €/vrk
Oksasilppuri...................10 €/vrk
Ruohonleikkuri ........... 10 €/vrk
Aitaleikkuri ...................10 €/vrk
Oksasaha (Gardena).......8 €/vrk
Oksaleikkuri (Gardena)...8€/vrk
Ränniharja (Gardena).... 5 €/vrk
Putkirassi......................... 0 €/vrk
Lisäksi lainattavissa kahvinkeitin,
teltta, johtokela ja tikkaat.

Nekalan
kirjasto
Lounaantie 2, 33800 Tampere
puh. 040 800 7811
kirjasto.nekala@tampere.fi

A uki

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

KIRJOJA l ELOKUVIA l
MUSIIKKIA l LEHTIÄ l
l NYT MYÖS PELEJÄ l

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

Ilmainen näyttelytila
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SYKSYN SATUKERRAT:

perjantaisin 3.8., 17.8.,
31.8., 14.9., 28.9.,
12.10. klo 10 + iltasatu
to 18.10. klo 18

ja kirjastotoiminnan jatkuessa
myös syysloman jälkeen joka
toinen perjantai.
Tervetuloa!

sopimuspäätöksillä linjataan
kaupungin
maapolitiikkaa,
asuntopolitiikkaa ja kuntataloutta.
2) Vuokralaisten kannalta
tärkein vuokraehtoihin vaikuttava seikka on vuokraa määrittävä tontin pääoma-arvo.
Uudet pääoma-arvot on perusteltava tutkimuksin, joiden
pohjalta määritetään selkeät,
vertailukelpoiset aluehinnat.
Jo rakennetuilla vanhojen
tonttien alueilla tulisi valita hyvin maltillinen pääoma-arvo.
Kohtuullisen arvon määrittäminen vanhoilla jo rakennetuilla tonteilla on haasteellista.
Kaupan kohteena on yleensä
tontin lisäksi rakennus, jolloin
tonttihinnan erittely kauppahinnasta on käytännössä mahdotonta.
3) Tampereen noudattama
4 % tuottovaatimus tonttipääomalle on varsin korkea ja yhdessä korkean pääoma-arvon
kanssa se merkitsee maksimaalista
vuokrarasitusta.
Tämä johtaa kohtuuttomaan

asumiskustannusten
nousuun tontin vuokrasopimusta
uudistettaessa. Akateemisen
tutkimuksen suosituksena on
selvästi alempi, 2–3 % tuottovaatimus. Tähän suuntaan
viittaa myös Tampereen maapolitiikan yleinen tavoite tukea
asumiskustannusten pitämistä
kohtuullisen alhaisina. Tuottovaatimus tarkoittaa vuokran
suuruutta vuosittaisesta pääoma-arvosta.
4) Maltillinenkin tonttihinnoittelu merkitsee vanhoilla
vuokratonteilla aikaisempaan
nähden moninkertaista, jopa
kymmenkertaista vuokrarasitusta asukkaille, mikä voi
johtaa omistajanvaihdoksiin.
Kustannuksia kasvattavat vielä
vanhojen rakennusten remontointikulut. Jos sopimuksia
uusittaessa valitaan korkea
tuottovaatimus (4 %) ja korkeat tonttien pääoma-arvot,
tulisi käyttää siirtymäaikaa tai
porrastaa vuokrankorotuksia,
kuten Helsingissä ja Hämeenlinnassa on tehty.

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 sellukatu 15 SEKÄ
jankasta OSOITTEESsA alasniitynkatu 28.

Vinyylituotteet
“ikikestävät” esittelyssä
os. Lampitie 2 b 4,
Viinikka, Tampere
Kaunis okt/rt
meluaita -25 db.

Nyt
tarjouseriä:

alk. 29,- /m
alk. 39,- /m
alk. 100,-/m
alk. 79,- /m

• Hevosaidat
• Piha-aidat
• Näkösuoja-aidat
• Terassikaiteet+v

Suomen parasta
pankkipalvelua-

se on pOP!
avoinna: su-to 9–24, pe-la 9-02
BILJARDIPÖYTÄ

Kaksi kertaa kuussa
Elävää musiikkia

karaoke
pe-la

Lähellä ihmistä
Hämeenkatu 31, Tampere / P. 020 1645 050

Tervetuloa viihtymään!

Jokipohjantie 47, puh. 03 2147091

www.poppankki.fi/kurikka

HILJAISET JA LAADUKKAAT
HONDA 4-TAHTI TYÖVÄLINEET
TÖIHIN JA VAPAA-AIKAAN
VESIPUMPPU
WX10K1

449,-

RUOHONLEIKKURI
HRS 536VKE

®

640,-

GENERAATTORI
EU22i 230v

1890,-

Puutarha- ja pienkoneet Tampereella myy ja huoltaa

pirkanmaan pienkone center oy
Kuoppamäentie 10 33800 TAMPERE

Kuoppamäentie
www.pienkone.fi 10
33800 TAMPERE
www.pienkone.fi

Myynti (03) 447 4660

Myynti
(03) 447 4660
myynti@pienkone.fi
myynti@pienkone.fi

Huolto (03) 447 4661

Huolto: huolto@pienkone.fi
Avoinna 9-17, La 9-13
Avoinna 9–17, la 9–13

Keittiö auki
joka päivä
22 asti
Lounas
arkisin 10.30–14
Tervetuloa!
Jokipohjantie 18, Nekala
www.wanhatappi.fi
Puh. 050 354 3613

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

HIEROJA

KAUNEUSSTOPPI

Elina Kantola

koulutettu hieroja/sairaanhoitaja
Koivistontie 10 C, Koivistonkylä
ajanvaraus:
www.elinakantola.fi/ajanvaraus
tai puh: 044 2400443

Tehokasta klassista hierontaa!

KONDITORIA

KAUPPA

Nekalan Suurjako
Viinikankatu 40, 33800 Tampere

LEIPOMO

KUKKAKAUPPA

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!
PARTURI-KAMPAAMO

On arki tai pyhä
Hakaselta kakku hyvä!

avoinna ma-pe 09-17
Viinikankatu 22,
33100 Tampere

p. 040 0179 197

www.hakasenleipomo.fi

RAVINTOLA

Franz G. Schmitz Vihertyöt
0505871574

PARTURI-KAMPAAMO

Kivijalkakampaamo
Noora Anttila

Vihiojantie 28, p. 010 327 1700

PUUTARHATYÖT

Jokipohjantie 16
Puhelin 03 223 0078

RAUTAKAUPPA	

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

www.puutarhatontut.fi

HOTELLI KAHVILA BUTIIKKI	

Kurjentaival 35
040 353 0328

A-oikeudet – Tervetuloa!

Wiinikan Wappu tuo
kylän väen yhteen
Tommi Läntinen sai lavalle
kaverikseen
ison joukon
lapsia.

LENTOPALLOA
Pahalammin Mätäsperän
puoleisella kentällä

maanantaina ja
keskiviikkona
klo 18–19.30

Lisätietoja:
Manu Lammela, puh. 0400 660345
Jorma Kesti, puh. 040 7270270

18 Viinikkala
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Perinteinen
Wiinikan Wappu
houkutteli jälleen
paikalle paljon
väkeä, vaikka
ilma oli jäätävän
kylmä.

Laaja
valikoima
lasialan
palveluita
nopeasti
saatavilla

pispalasi.fi

PÄIVYSTYS

PAIKALLISET
POJAT!

24 h

Puh. 213 3303

monipuolinen lasitusliike

Korjauslasitukset, eristyslasit,
ovi- ja ikkunalasit, näyteikkunat,
laminoidut / karkaistut lasit,
kuvio / lankalasit, palonsuojalasit,
peilit, pöytälasit, muovit
sekä muut lasialan palvelut

PISPALASI OY

Käyräkuja 30,
Vuorentausta, Ylöjärvi

Turvallisin
valinta
Yli 97 % suosittelee
kattoremonttiamme!
Asiakastyytyväisyystutkimus
12/2017

• Turvallinen
telineasennus
• Oma tehdas,
ei välikäsiä

Viinikankatu 47 www.sunnamaste.fi

reilusti
Kipinöitääällä! Ruokaa
suomalaiseen makuun!
p
n
le
kie
Runsas Buffetlounas arkisin klo 10.30 -15, take away.
Kysy myös edullisia yksityistilaisuuksia!

Lämpimästi
Lämpimästi tervetuloa!
tervetuloa!

• Nyt entistä
kattavampi
palvelu: Vesivek
ja Hämeen
Laaturemontti
yhdistyivät!

Soita heti
03 3390 0401
vesivek.fi

Meidän katon alla on hyvä olla.

Viinikkala
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Oli arki tai pyhä
!
ä
v
y
h
u
k
k
a
k
a
lt
e
s
a
Hak
as

un
Maittava kotiruokalo ojantiellä!!
aina arkisin Vihi

MYYMÄLÄT:
Kauppahalli,
Hämeenkatu 19
Leipomon myymälä,
Vihiojantie 28
Itsenäisyydenkatu 8
Sammonkatu 14–16
Suupantori 4, Pirkkala

UUSI APTEEKKARI
TARJOAA KAKKUKAHVIT
VIINIKAN APTEEKISSA
KESKIVIIKKONA 30.5. klo 10–16!
Aqualan L

Multivita
Magnesiumsitraatti+B6

perusvoide
koko perheelle

magnesiumtabletti,
maku greippi

200 g

90 purutabl.

700

(norm. 9,98)

Fiilus Arkeen
30 purutabl.

maitohappobakteeri
päivittäiseen
käyttöön, maku
persikkavadelma

890

(norm. 12,06)
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1090

(norm. 15,05)

Apteekissa
avajaistarjouksia!!

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

Palvelemme: ark 9–18, la 10–15

