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n Omakotiyhdistys täytti tänä vuonna 80
ja tämän kunniaksi järjestimme kesäjuhlat
Viinikan kirkolla kesäkuussa. Juhlat jatkuvat
15.12 Sorin sirkuksen joulushow’ssa, jossa
tarjoamme sirkuslipun hankkineille jäsenille
pullakahvit.
Kesäkuussa juhlittiin myös Veikko Kirkkolan, pitkäaikaisen hallituksemme jäsenen,
70-vuotissyntymäpäiviä. Juhlat vietettiin hyvän ruoan ja loistavan musiikin merkeissä.
Myös Nekalan Pallo täytti tasavuosia.
Elokuussa NePa juhli 40-vuotistaivaltaan
juhlaottelulla ja illallisella.
Pelkkää juhlaa ei kuluva vuosi ole ollut. Nekalan koulun tilanne huolettaa meitä
kaikkia. Koulusta on oppilaat siirretty Norssiin ja irtaimistoa hävitetty siirtolavoittain.
Vain eskarilaiset jatkavat koululla ehdollisesti ensi kevääseen saakka. Rakennuksen
käyttö on päättymässä eikä kaupunki aio
korjata koulua, koska sille ei ole enää käyttöä Tampereen kaupungin kouluna. Asemakaavamuutoksen jälkeen tilanne on toinen.
Silloin rakennusta voidaan käyttää muuhun
kuin koulutoimintaan. Kaava tehdään vasta,
kun tiedetään, mille toiminnalle alue kaavoitetaan. Tähän voi mennä useita vuosia.
Sisäilmaongelmista johtuen myös kirjaston toiminta loppuu koululla 28.12. Vielä
on auki, minne kirjasto siirtyy. Luvattu on,
että alueella on jatkossakin kirjasto. Kaupungin kirjastolle lupaamat 50 000 euroa/
vuosi eivät ole paljon, mutta parempi kuin
ei mitään.
Pahalammen ympäristöön on saatu
kohennusta. Valaistusta on parannettu,
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puistoon on rakennettu uusi leikkipaikka,
lampea kiertävä polku on nyt hyvässä kunnossa sekä penkit ja roska-astiat on uusittu.
Loppukesästä kävimme Elle-koiran kanssa
katsastamassa Pahalammen ympäristön
lenkkeilyn merkeissä ja hienoltahan se
näytti.
Myös Viinikan liikenneympyrän remontti valmistuu vihdoinkin ensi keväänä.
Tampereen lisääntyvä liikenne kuormittaa
liikenneympyrää. Korjauksilla on haluttu
vaikuttaa sekä autoilijoiden että kevyenliikenteen käyttäjien sujuvaan ja turvalliseen
liikkumiseen.
Vuoden loppua kohti mennään. Joulun
aikaan voi virittäytyä piipahtamalla joulumyyjäisissä, joita järjestetään Tampereella
sekä Viinikan ja Nekalan alueella. Kauneimpia joululauluja pääsee laulamaan Viinikan
kirkkoon joulukuussa monena eri päivänä.
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Nekalan
koulun

Valot paloivat marraskuussa enää eskariluokissa,
kirjastossa ja hammashoitolassa.

Jos ja kun ideoita alkaa
Tampereen kaupungilla syntyä, se alkaa valmistella asemakaavaa.
Lyhimmilläänkin muutos
vie vuoden pari, mutta Nekalan koulun asemakaavan
muutos vienee pidempäänkin.
Kaavaprosessiin kuuluu, että
kaavaehdotukset täytyy pitää
näkyvillä, ja niistä voi valittaa.
Lisäksi etenemistä hidastaa
se, että kasvavalla Tampereella on paljon kaavoitettavaa ja
kaavoittajia vähän.

Autioitumiselle
monta syytä

tulevaisuus
auki
Teksti ja kuvat: Anne Kärkkäinen

Kylän koulun autioitumisen
syyt ovat Norssin lähtö ja monitulkintaiset sisäilmaongelmat.
Norssi muutti lokakuun
puolivälissä kaikki loputkin
oppilaansa Kuokkamaantielle
omalle pihalle parakkeihin.
Lopullisesti Norssi jättää Nekalan koulun vuoden lopussa,
kun se lakkaa käyttämästä käsityöluokkia ja liikuntatiloja.
Norssin muuttopäätös perustui omistajan, valtion Suomen yliopistokiinteistöt oy:n,
haluun keskittää kaikki Norssin
opetus koulun omalle tontille.

Kirjasto pois
vuoden lopussa

Nekalan koulu tyhjenee. Tampereen
kaupungilla ei ole
vielä suunnitelmia sen
varalle.
n – Tulevaisuuden suunnittelu
ei ole tällä hetkellä aktiivisessa
mietinnässä, kun rakennuksen
käyttö on vasta päättymässä,
toteaa kiinteistöjohtaja Virpi
Ekholm Tampereen kaupungin kiinteistö- ja asumispalvelujen yksiköstä, Kitiasta.
Ekholmin mukaan selvää
on vain se, että kaupunki ei
aio korjata koulua, koska sille
ei ole enää käyttöä Tampereen
kaupungin kouluna.

Tässä vaiheessa mahdollisesta uudesta käyttötarkoituksestakaan kaupungilla ei
Ekholmin mukaan ole ideoita.

Myynti, kaavoitus?
– Hidas hanke
Koulu on Kitialle joskus tulevaisuudessa kiinteistökehityskohde.
– Arvioitavaksi tulee muun
muassa
asemakaavallisen
kehittämisen
mahdollisuus
ja rakennuksen myynti joko
sellaisenaan tai asemakaavamuutoksen jälkeen.
Kaavassa Nekalan koulu
pihoineen on merkitty yleis-

ten ja julkisten toimintojen
alueeksi. Ilman kaavamuutosta rakennusta saa käyttää
kouluna tai johonkin muuhun
vastaavaan toimintaan.
– Tässä on tuhannen taalan
paikka, jos joku haluaa perustaa ja korjata koulun tai aloittaa siellä jotain monipuolista
toimintaa, Ekholm sanoo.
Asemakaavalla määritellään rakennuksen tai tontin
käyttötarkoitus, kuten tilojen
muutos esimerkiksi toimitiloiksi tai tontin täydennys- tai
asuinrakentaminen.
Kaava
tehdään vasta, kun tiedetään,
mille toiminnalle alue kaavoitetaan.

Vuodenvaihteessa
lähtee
myös kirjasto, jonka toiminta
loppuu 28. joulukuuta. Päätös
tuli 6. marraskuuta. Lähdön
syy: ”sisäilmaongelmien aiheuttamat riskit henkilökunnalle
ja kirjastonkäyttäjille.” Päätöksen teki Tampereen kirjasto- ja
kansalaisopistoyksikön johtaja
Pirkko Lindberg.

Sisäilma-asia
ristiriitainen ja
monimutkainen
Kirjaston lakkautuspäätöksessä mainitaan, että kirjastossa
altistumisolot ovat samat kuin
muualla rakennuksessa.
Perustelu herättää kysymyksiä, koska rakennusta

Viinikkala

talvi 2018

3

Kuva: Nekalan kirjaston arkisto

Tyhjentynyt koululuokka
Nekalan alakoululla.

Lopuksi on vielä ihmisten
kokemus voinnistaan ja sietokyvystään. Joku on aina herkempi kuin toinen. Joku on
saattanut herkistyä aiemmin
jossain muualla ja saa oireita
vähäisimmästäkin altistuksesta. Joillekin herkille jo pelkkä
epäily
sisäilmaongelmasta
saattaa aiheuttaa ahdistusta
ja huonoa vointia.

Ilkivaltaa ei voi estää.
Purku epätodennäköistä

käytettäneen vuodenvaihteen
jälkeenkin. Tampereen kaupungin järjestämä esikouluopetus koululla jatkuu aina
kesäkuun alkuun eli ensi kevätlukukauden loppuun, jos
kukaan lapsi ei saa sisäilmasta
oireita.
Eskaria pidetään vanhan
päärakennuksen aulan ympärillä olevissa luokissa, joissa
kukaan ei ole vuosien aikana
oirehtinut.
Myös hammashoitola jatkaa toimintaansa toistaiseksi,
eikä henkilökunnalla ole ollut
oireita. Hoitolan väki haluaisi
jäädä pieniin mutta toimiviin
tiloihinsa. Kaupungilla ei ole
tarjota väistötiloja, joihin Nekalan hoitola voitaisiin siirtää.

Ei tyydyttäviä
vastauksia
Perussyynä koulun huonolle
ilmalle pidetään koneellista
ilmastointia. Se rakennettiin
peruskorjauksen
yhteydessä remontissa, joka valmistui
vuonna 2009.
Ilmanvaihto puhaltaa sisäilmaan epäpuhtauksia putkia
varten puhkotuista rakenteista.
Lisäksi koulun maavarainen kellarikerros kärsi vesivahingosta.
Kosteat rakenteet elättävät haitallisia mikrobeja ja sieniä.
Kun koulun henkilökunnalla alkoi esiintyä sisäilmasta johtuvia oireita, kouluun
perustetttiin
työsuojelulain
velvoittama sisäilmatyöryhmä

4

Viinikkala

talvi 2018

ilmatilanteen seuraamiseksi.
Ongelmia myös yritettiin
ratkoa. Ilmanlaatua mitattiin
eri puolilla koulua, rakenteita
tutkittiin ja vuotoja tukittiin.
Ilmastointia säädettiin, tiloja
siivottiin perusteellisesti ja
luokkiin tuotiin tehokkaita ilmanpuhdistimia.

Vaikea nähdä
kokonaiskuva
Vuosien kuluessa koulun sisäilmaongelmat
herättivät
käyttäjissä ja koulun kohtalosta huolestuneiden asukkaiden
keskuudessa paljon epävarmuutta ja kysymyksiä, joihin ei
tuntunut löytyvän tyydyttäviä
vastauksia.
Nekalan koulun sisäilmatilanteen kokonaiskuvaa on
ollut vaikea hahmottaa.

Joissakin koulun
tiloissa ihmiset saivat
oireita, toisissa eivät
Pahimpia tiloja olivat toisessa
kerroksessa kirjaston yläpuolella sijaitsevat luokkatilat, joissa pidettiin muun muassa esikoulua ja iltapäiväkerhoa. Sen
sijaan vanhimman rakennusosan sisääntuloaulan luokissa
oireita ei ollut kellään.
Epätietoa ja -varmuutta
lisäsi sekin, että sisäilmatyöryhmän tiedotustilaisuuksissa
Eelis Kamppuri 2 v. ei enää
avaa ekaluokkalaisena Nekalan koulun ovea.

vanhemmille ilmoitettiin toistuvasti, että koulun ja esikoulun toimintaa voitiin jatkaa.
Jossain vaiheessa vanhemmat kuulivat, että muutama tuttu esikoulun tai koulun
henkilökunnan jäsen lähti pois
oireidensa vuoksi. Myöskään
jotkut kirjaston työntekijät eivät voineet työskennellä kirjaston tiloissa. Joidenkin lasten
kerrottiin oirehtivan.
Tieto ja huhut kulkivat
vanhempien kesken suusta
suuhun ja nettikeskusteluissa.
Tietosuojasyistä koulutyönantaja, kouluterveyden- tai työterveyshuolto eivät kertoneet
oirehtivien määrästä. Ne eivät
saa puhua työntekijöiden tai
oppilaiden terveydentilasta.

Niin tai näin, koulu on autioitumassa ennen pitkää. Nähtäväksi jää, millaiseksi sen kunto rapistuu, kun viimeinenkin
käyttäjä on sulkenut oven
perässään. Ostajaa, käyttöideoita tai mahdollista kaavoitusta vuosia odotellessa iskee
tägääjä, ikkunansärkijä tai muu
vakavampi tuholainen.
Miten kaupunki aikoo suojella tyhjää rakennusta vandalisoinnilta?
– Vartiointia jatketaan, kiinteistöpäällikkö Ekholm sanoo.
Kokemus kuitenkin osoittaa, ettei vartiointi estä tuhotöitä.
– Siitä on paljon surullisia
esimerkkejä. Myös käytössä
olevat rakennukset ovat alttiita
ilkivallalle.
Entä rakennuksen purkaminen?
– Sitä en pidä todennäköisenä, Ekholm sanoo.

Eskari jatkaa
koululla, jos lapset 		
eivät oirehdi
Teksti ja kuvat: Anne Kärkkäinen

Esikoululaiset jatkavat
Nekalan koululla ehdollisesti ensi kevääseen saakka.

ratkaisevat, loppuuko eskarinpito Nekalan koululla jo vuodenvaihteessa vai jatkaako se
vielä kevätlukukauden.

n Lapset on siirretty Nekalan koulussa kirjastosiiven
toisesta kerroksesta vanhaan
päärakennukseen. Uudet tilat
sijaitsevat sisääntuloaulan viereisissä huoneissa, yhdessä
luokassa ja koulun entisissä
kirjastotiloissa.
– Tilat siivottiin tehostetusti, ja niihin asennettiin ilmanpuhdistimet. Jos oireita
ei ilmene, tiloissa voidaan jatkaa toimintaa, kirjoittaa sähköpostihaastattelussa Tanja
Moisala, Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden eteläisen alueen palvelupäällikkö.
Tilannetta seurataan Moisalan mukaan loppusyksy.
Lasten voinnista kysyttiin
vanhemmilta
marraskuun
lopussa. Tulosten perusteella
Tampereen päätöksentekijät

Ahtaalle
Sairaalankadulle?
Jos lapsilla on oireita, eskari
siirretään Kalevankankaalle
Sairaalankadulle vanhan yleisen sairaalan tiloihin kolmen
kilometrin päähän.
Sinne moni eskarilaisen
vanhempi joutuisi kuskaamaan
lapsia autolla ehtiäkseen työhön. Jo nyt Sairaalankatua vaivaa tukkoinen saattoliikenne.
Liikenne puuroutuu entisestään, jos Viinikan ja Nekalan
eskarien vanhemmat alkavat
kuljettaa lapsiaan. Eskarilaisia
Nekalan koululla on 41.
– Arjen sujuminen hankaloituisi huomattavasti. Kuka
siellä ehtisi seistä ruuhkassa?
kysyy viinikkalainen Sanja
Tahkokorpi-Kamppuri, jonka
pitää ennättää töihin lasten
varhaiskasvatuksen
opetta-

– Jos joudutaan Sairaalankadulle, arki hankaloituu, sanoo
Sanja Tahkokorpi-Kamppuri.

nut, että tilat ovat ahtaat, lapsia on paljon, ja ruokailuun
mennään porrastetusti 10.30
alkaen. Jos meidän eskarilaisemme vielä tulevat sinne, milloinkas he sitten syövät? Kello
10? Se on lounaalle kovin aikainen ajankohta.
Sairaalankatu toimii sisäilmaongelmista
kärsivien
opetustilojen väistötilana. Sinne on siirretty Liisanpuiston
koulutalon Puistokoulun ja
Järvensivun koulun oppilaat
sekä Hippoksen päiväkodin
esikoululaisia.
Ensi vuoden syksyllä 2019
Viinikan ja Nekalan esikoululaiset menevät Muotialaan.
– Muotiala-talossa aloittaa kaksi esiopetusryhmää eli
alueen lapsille pyritään tarjoamaan esiopetuspaikka alueelta, kertoo eteläisen alueen
palvelupäällikkö Moisala.

jaksi Kangasalle ensi vuoden
alusta alkaen.
Kolmen lapsen äiti on saattanut eskarilaistaan kävellen
perheen kahden muun lapsen
kanssa Nekalan koululle 300
metrin päähän.
Kaupunki on suunnitellut
eskarilaisten kuljetusta yhteisellä bussikyydillä. Se lähtisi
Nekalan koululta kerran aamulla ja palaisi sinne iltapäivällä. Palvelupäälikkö Moisalan
mukaan kyydin ajankohdista
sovittaisiin vanhempien kanssa niin, että ne palvelisivat
mahdollisimman monia.

Ensi syksynä
Muotialaan
Tahkokorpi-Kamppuri toivoo,
että eskari voisi jatkua Nekalan
koululla muutenkin kuin hankalan saattomatkan vuoksi.
– Tuttavaperhe on kerto-

Sade Kamppuri 5 v. käy
eskaria Nekalan koululla
ainakin jouluun.
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Raija Leminen, Nekalan
koulun kirjaston viimeinen
kirjastonhoitaja.

raskuun 6. päivänä kirjasto- ja
kansalaisopistoyksikön johtaja
Pirkko Lindberg. Päätöksellään kirjastojen johtaja halusi
suojella koulun huonolta sisäilmalta työntekijöiden ja kirjaston asiakkaiden terveyttä.
Ensi vuoden alusta Nekalan kirjastopalveluja paikkaavat ”toistaiseksi” kirjastoautot,
kirjastojohtajan tiedotteessa
kerrotaan 8.11. Marraskuussa
Nekalan kirjastossa asukkailta
kyseltiinkin sopivia pysäkin
paikkoja.

Ensin lakkautettiin,
sitten pelastettiin

Nekalan
kirjasto
suljetaan
Teksti ja kuva:
Anne Kärkkäinen

Kirjasto lakkaa toimimasta Nekalan koululla vuoden lopussa.

n Kirjasto on auki viimeisen
kerran Nekalan tyhjenevällä
koululla perjantaina 28.12.
viattomien lasten päivänä.
Sulkemisesta päätti mar-

Nekalan kirjaston toiminta oli
kokonaan lakkautettavana viime keväänä, mutta runsas ja
aktiivinen alueen asukkaiden
vastustus käänsi poliitikkojen
pään. Kirjan ja ruusun päivänä
23. huhtikuuta valtuusto ensin
lakkautti Nekalan kirjaston ja
sitten se päätti säilyttää sen.
Näin pormestarin vuoden
2019 talousarvioesitykseen tuli
50 000 euron määrärahaesitys
Nekalan kirjaston toiminnan
jatkamiseksi jossain uusissa
tiloissa. Summa on noin puolet
tämän vuoden määrärahasta,
96 000 eurosta.
Valtuusto myönsi rahat it-

sepalvelukirjastolle 19.11.
Uuden kirjastotilan paikkaa on etsitty Nekalasta, mutta ainakaan marraskuussa
kaupungin viranhaltijat eivät
halunneet kertoa etsinnästä
vedoten asian keskeneräisyyteen.

Minne sitten?
Asukkaat ovat esittäneet kirjastoa muun muassa Norssiin tai
tulevaan Mustanmetsän päiväkotiin, mutta toteutuessaan
kumpaakin tilaa joudutaan
odottamaan pitkään. Päiväkodin on määrä valmistua 2020,
ja Normaalikoulun uudisrakennusta vasta suunniteltiin
tämän vuoden loppusyksyllä.
Kirjaston lopettaessa Nekalan koululla asukkaat menettävät monipuoliset kirjastopalvelut ja kylän ainoan kaikille
avoimen kokoontumispaikan.
Kirjastomatka pitenee. Nekalasta lainatut kirjat ja muut aineistot pitää palauttaa muihin
kirjastoihin. Muista kirjastoista varatut kirjat täytyy hakea
14.12. alkaen Koivistonkylän
kirjastosta tai jostain toisesta
noutopaikasta. Noutopaikan
voi päättää kirjaston asiakaspalvelussa tai PIKI-verkkokirjastossa.
Nekalan kirjaston työntekijä siirtyy Sampolan kirjastoon.

Norssi opettaa parakeissa
Teksti ja kuva: Anne Kärkkäinen

n Viimeiset Nekalan koululta
siirretyt oppilaat alkoivat käydä
koulua syysloman jälkeen väliaikaisissa tiloissa, kun Norssi
keskitti kaikki oppilaansa samalle tontille.
Oppilaat muuttivat lokakuussa koulun pihalle tuotuihin
parakkeihin, joissa lapset opiskelevat siihen saakka, kunnes
Normaalikoulun laajennus joskus valmistuu.
– Olemme ottaneet väliaikaiset tilat vastaan iloisina. Ne
ovat selkeät ja tuntuvat valoisilta, sanoo Normaalikoulun
vastaava rehtori Kirsi-Liisa
Koskinen-Sinisalo.
Rehtorin mukaan koulun-
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pito kahdessa rakennuksessa oli kulun vuoksi hankalaa
sekä lapsille että aikuisille.
Osa opettajista ja ohjaajista
työskenteli sekä ylä- että alakoulussa ja myös tarvikkeita
piti olla kaksin kappalein.
Norssin laajennusosan
suunnittelu oli käynnissä tänä
syksynä, ja jos kaikki menee
nopeasti, 1–2-luokkien oppilaat pääsevät uusiin tiloihin
2020. Laajennukseen tulee
kahdeksan kotiluokkaa, ruokala, keittiö ja pieni liikuntatila.
Uudisosan tieltä puretaan
Kuokkamaantien
suunnasta
matala rivitalo. Yläkoulun vanha
ruokala puretaan ja tila remontoidaan muuhun käyttöön.

Uudisosan piirustuksissa
on tilavaraus Nekalan kirjastolle. Rehtorin mukaan päätös
kuuluu Tampereen kaupungille, haluaako se varata tilan
kirjastokäyttöön. Tätä juttua

kirjoitettaessa vastausta kaupungilta ei saatu.
Väliaikaisia tiloja kalustettiin
Nekalan koulun puhdistetuilla
kalusteilla marraskuun alussa.

Viinikan
liikenteenjakajan
remontti
valmistuu
Teksti ja kuva: Anne Kärkkäinen

Liikennöinti Viinikan
liikenteenjakajassa ja
sen lähialueilla on jo
sujuvoitunut, kun kaista- ja siltarakennustyöt
valmistuivat. Pitkän
remontin loppu häämöttää ensi keväänä.
n Tampereen keskeisen liikenteen solmukohdan korjaus alkaa parin vuoden mylläyksen
jälkeen valmistua. Eniten kulkua hankaloittaneet siltatyöt
valmistuivat lokakuussa.
– Joulukuussa asennettaneen vielä liikennevaloja ja
opasteita, kertoo Tampereen
kaupungin rakennuttaja Tapio
Lindström.
Autoliikennöinti sujuu uusien lisäkaistojen ansiosta, mutta kevyenliikenteen järjestelyt

ovat vielä osittain kesken. Autoilijalle on Viinikankadun rautatiesillan ja Kuokkamaantien
välisellä osuudella enemmän
kaistoja. Ne jakavat liikenteen
hyvissä ajoin ennen jakajan
keskustaa ja helpottavat kääntymistä kaikkiin suuntiin.
Kevyelle liikenteelle on
paremmat kulkutiensä. Viinikankadun alikulku poisti
vaarallisen suojatieylityksen
rautatiesillan
eteläpuolelta.
Uudet väylät on tehty myös
Lempääläntien
molemmin
puolin. Pyöräilijää ilahduttaa,
että väylät on muotoiltu miellyttävän loiviksi.
Viinikankadun
alikulun
kummassakin päässä on
helppo löytää tiensä eri suuntiin. Erityisen vetävä yhteys on
Tampereen valtatieltä Iidesrantaan ja Iidesrannan Etu-Viinikan puoleiselle pyörätielle ja

Rantaraitille.
Pyöräilyä ja kävelyä hankaloittavat vielä osittain puuttuvat tienpinnoitteet. Huoltsun
eli päihtyneiden päivätoimintakeskuksen seutuville asvaltti
saadaan vasta ensi keväänä,
kun viimeinen Viinikanojan
ylittävä kevyenliikenteen silta
on valmis ja raskaat työkoneet
poistuneet.
Viinikan liikenteenjakajan

Pahalammen
ympäristö kaunistui
Teksti ja kuva:
Anne Kärkkäinen

n Pahalammenpuiston uudistus valmistui kesän lopussa.
Puistoon on rakennettu uusi
leikkipaikka, polut ja etelän
puoleinen pelikenttä kunnostettu ja ranta-aluetta on kohenIida Vuorijärvi, 4 ja äiti Taina
Åback tulivat Kalevasta tutustumaan uuteen puistoon, jonka
Taina oli nähnyt ajaessaan
autolla Lempääläntietä.

Uusia liikennevaloja asennettiin
marraskuussa.

ja sen lähistön korjauksella on
haluttu helpottaa Tampereen
lisääntyvää liikennettä. Liikenteen ennakoidaan kasvavan
muun muassa parhaillaan rakennettavan keskusareenan
vuoksi.
Remontin hinta on neljä
miljoonaa euroa.

nettu.
Uusi leikkikenttä sijaitsee
pelikentän läheisyydessä. Se
korvasi kaksi vanhaa leikkipaikkaa. Uudella leikkikentällä
on keinu, tasapainoiluväline,
kuppikaruselli, jousikeinuja,
hiekkaleikkipaikka ja kiipeilyteline. Aikuiset voivat voimailla
rekkitelineellä.
Pahalammen ympäristön
valaistusta on parannettu, ja
siellä on myös uudet penkit ja
roska-astiat.
Puiston kasvillisuutta on
kaunistettu karsimalla huonokuntoisia puita ja pensaita ja
rannasta pusikkoa. Puistoon
on istutettu keväällä kukkivia
puita, kuten koristeomenapuita ja pihlajia.
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Nekalan koulu
		 ja kirjasto
		 muistoissamme
n Nekalan kirjastoon saapui
mukavasti väkeä Omakotiyhdistyksen koolle kutsumaan
muisteluiltaan
12.11.2018.
Tilaisuus alkoi kahvitarjoilulla,
tarjolla oli suolaista voileipäkakkua ja makeaa mansikkapitkoa. Omakotiyhdistyksen
varapuheenjohtaja
Veikko
Kirkkola aloitti tilaisuuden kertaamalla Nekalan kirjaston vaiheita parinkymmenen vuoden
ajalta. Lakkautus on uhannut
kirjastoa jo pidemmän aikaa,
tätä vuotta ennen vakavammin
vuonna 2014.
Kirkkola oli tuonut mukanaan uudempia Viinikkala-lehtiä, joissa on käsitelty Nekalan
koulua ja kirjastoa. Viinikkalalehden numeron 1/2003
jutussa Nekalan koulun tulevaisuus käsitellään samoja
aiheita, jotka mietityttävät Nekalan koulun ja kirjaston käyttäjiä nykypäivänäkin. ”Mikä
on koulun asema Tampereen
Viinikka-Nekalassa?” kysyy jutun kirjoittaja Tenho Aarnikko.
Aarnikon mukaan alueen
asukkaat haluavat, että koulu
on ”kerhotoiminnan keskus,

vapaa-ajan kokoontumispaikka sekä liikunnan ja kulttuurin
kehto – kansalaistalo, josta on
iloa kaikille.” Aarnikko kuvaa,
miten Nekalan koulun vanhempainyhdistys on järjestänyt keväällä 2002 kysely- ja
keskustelutilaisuuden. Noin
70 huolestuneen vanhemman
ja opettajan tentattavaksi on
saapunut joukko kaupungin
virkamiehiä, jotka ovat lupailleet koulun peruskorjausta.
Aarnikko kuitenkin epäilee lupauksia katteettomiksi. Epäilyistä huolimatta peruskorjaus
toteutettiin sittenkin ja se valmistui 2009. Valitettavasti remontti epäonnistui ja koulun
sisäilma meni pilalle.
Tarja Sipponen muisti hyvin vuoden 2002 tilaisuuden,
sillä hän toimi tuolloin Nekovan vanhempainyhdistyksessä. Sipponen luki otteita Nekalan koulun Reppu-lehden
numerosta toukokuu 2009,
jossa Moona ja Suvi 3.B:ltä
kirjoittavat uudesta, remontoidusta Nekalan kirjastosta.
Nekalan kirjastonhoitaja
Raija Leminen oli puolestaan

Vanhat kuvat kiinnostivat kirjastoon saapuneita.
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Teksti ja kuvat:
Tanja Juvani

Päivi Pynnönen löysi kuvien
kätköistä isänsä, pelimanni
Kauko Pynnösen.

löytänyt kirjaston alakerran varastosta oikeita helmiä: vanhoja luokkakuvia, kuvia Nekalan
kirjastosta, koulusta, tapahtumista, Iidesjärvestä, koulun

musiikkiluokkalaisista, kuorosta ja pelimanneista. Niitä katsellessa keskustelu kävi niin
innokkaasti, että sille varattu
aika meinasi loppua kesken.

Pitkäaikainen kirjastonhoitaja Marketta ”Marke” Könönen esiintyi
useissa kuvissa. Taka-alalla puukäsityöluokan poikia seuranaan
opettaja ja ”vahtimestari Rantanen silmät tapilla”.

Tanssin ja musiikin ilo täytti Sun Namasteen ja loi kunnon
juhlatunnelman. Juhlien päätteeksi kaikki vieraat pääsivät
kokeilemaan congan askeleita.

Veikko
Kirkkola
70 vuotta
Teksti: Tanja Juvani
Kuvat: Tanja Juvani ja Riitta
Järvenpää-Kirkkola

n Viinikan-Nekalan omakotiyhdistyksen
pitkäaikainen
hallitusaktiivi Veikko Kirkkola
pisti kesällä kunnon kemut
pystyyn
70-vuotissyntymäpäiviensä kunniaksi. Sun
Namaste täyttyi 27.6.2018

monipuolisen miehen ystävistä, jotka saivat nauttia paitsi
Sun Namasten buffet-pöydän
suussa sulavista antimista
myös 11-henkisen salsaorkesteri Son Moron sulosoinnuista.
Veikko aikoi juhlia synttäreitä
perusteellisesti, sillä sukulaiset
kokoontuivat juhlimaan seuraavana sunnuntaina.

Meille omakotiyhdistystä
edustaville vieraille oli yllätys,
miten aktiivinen Kirkkola on
ollut myös Tampereen salsapiireissä.
- Olin mukana perustamassa Tampereen salsayhdistys
Azúcaria ja muutaman vuoden
sen jäsenvastaava. Kesäsalsat
kirjastotalon puistossa alkoivat
kesällä 2003, ja niitä varten oli
perustettava rekisteröity yhdistys, Kirkkola kertoo.
Veikko Kirkkola on ollut
omakotiyhdistyksen
jäsen
1980-luvun alusta alkaen,
kun he vaimonsa Riitan kanssa
muuttivat Nekalaan. Hallitustyöhön mies ryhtyi 2000-luvulla, alkuaikoina vaimo Riitta Järvenpää-Kirkkola toimi
hallituksessa. Viime vuodet

Veikko on ollut hallituksen varapuheenjohtajana, kalustonhoitajana ja Viinikkalan ilmoitushankkijana. Parina vuotena
mies on ollut vt-puheenjohtajana ja vastannut ilmoitushankinnan lisäksi myös Viinikkalan
jutuista.
Tämän vuoden jälkeen ehtiväinen mies on päättänyt jäädä
eläkkeelle hallituksesta, mutta
on varautunut jatkamaan ainakin kalustonhoitajana. Myös
Viinikkala on edelleen lähellä
Veikon sydäntä. - On hienoa,
että lehden taival on jatkunut
yli 30 vuotta ja olen saanut olla
mukana lehteä kehittämässä.
On ollut ilo tehdä hallitustyötä värikkään ja idearikkaan
miehen kanssa.

Rosy Brook oli leiponut juhlien kakut. Kuubalaiset sikarit ja rumpalit kruunasivat koristelun.

Veikko Kirkkola on kerännyt
ilmoituksia
Viinikkalaan
jo 1980-luvulla.

n Omakotiyhdistyksen arkistoa on säilytetty kulloistenkin
toimihenkilöiden kotona, missä on suuri vaara materiaalin
katoamiselle. Onneksi kuitenkin tärkeä osa materiaaleista
on henkilöiden vaihtuessa siirtynyt uusille toimijoille. Alkuaikojen arkisto, noin 15 arkistomappia, on päätynyt Veikko
Kirkkolan säilytettäväksi. Hallituksen tehtävänä on nyt käydä
historialliset ja uudemmatkin

Arkistojen aarteita Veikko Kirkkolan työhuoneessa. Eivätkä
tässä ole suinkaan kaikki omakotiyhdistyksen arkistot.

kansiot läpi ja toimittaa aineisto kaupunginarkiston säilytettäväksi. Esimakua työläästä
urakasta saimme, kun kävin
tonkimassa materiaalia Veikon
ja Riitan kanssa. Erityisen nostalgista toimittajalle oli tutkia
vanhoja Viinikkaloita.

aikoina
i on ollut alku
Viinikkala-leht
ihkonen.
nen tiedotusv

iivi-

hyvin informat
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Omakotiyhdistys

n Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys täyttää tänä vuonna
80 vuotta. Juhlimme synttäreitä 16.6.2018 Viinikan kirkon
ympäristössä. Ohjelmassa oli
oman kylän esiintyjiä ja toimijoita, kaikille avoin peräkonttikirppis ja lapsille pomppulinna.

Mukana tapahtumassa olivat
Liikkuva kirjasto, mestarientisöijä Olli Koiranen sekä Hyötykasviyhdistyksen Pirkanmaan
alueosasto. Runoja lausui Pia
Krook ja musiikista vastasivat
Maco Oey ja Kadun Kaswatti.
Lapsille oli tarjolla DJ Teemun
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Lasten Disko. Suut pistettiin
makeaksi tankkauspisteellä,
jossa tarjolla oli makkaraa,
hernerokkaa, lättyjä, kahvia,
mehua ja limsaa.
80-vuotisjuhlat
jatkuvat
15.12.2018 Sorin Sirkuksen joulushow’ssa, jonne on

8

hankittu lippuja omakotiyhdistyksen jäsenille. Lehden
ilmestymishetkellä lippuja ei
valitettavasti ole enää saatavilla. Sirkuslipun hankkineille
tarjotaan esityksen väliajalla
omakotiyhdistyksen 80-vuotisjuhlakahvit.
Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Tilaisuuden avasi omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Susanna Kuutilo ja runoja luki Pia Krook.
DJ Teemun
Lasten Disko
laittoi juhlat
kunnolla
käyntiin. DJ
toteutti kaikki
toiveet, jopa
näiden tyttöjen toivoman
”sufflen”
(vas.).
Biisivalinnat
miellyttivät
myös Damesaa (oik.).

Partiolaisten muurinpohjaletut ja omakotiyhdistyksen kioskin antimet tekivät
kauppansa...
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...kuten myös makkarat!

Kuva:
Ulla Rohunen

Mestarientisöijä Olli
Koiranen
oli tuonut
myytäväksi
perinnekorjaukseen
sopivia
tuotteita.
Häneltä
sai myös
mainioita
korjausneuvoja.

Mikon ja Paulin kirppiksellä kävi
kauppa, erityisesti iso kasa leluja
vaihtoi omistajaa.

Kuva:
Ulla Rohunen
Kesäjuhlissa pääsi myös opastetulle kierrokselle Viinikan kirkkoon.

Maco Oye soitti iki-ihania kappaleitaan ja
sai ihmiset hyvälle tuulelle.

Liikkuva kirjasto oli menossa mukana. Ilmaiset
tikkarit olivat lasten vetonaula.

Musiikkiluokkalaiset Aatos, Sampo ja Leo
nauttivat musiikista ja kesästä.

Pomppulinna oli pienten lasten
kovassa käytössä.

Alueemme oma bändi Kadun Kaswatti soitti erittäin autenttisen
kuuloisesti Irwinin kappaleita.

Irwin Goodmanin rouheat kappaleet saivat ohikulkijatkin poikkeamaan juhlissa.

Hyötykasviyhdistyksen Pirkanmaan aluejaoston Kaisu Tupala ja
Elisa Majara olivat tuoneet paikalle ilmaisia perennan taimia,
esitteitä ja kohtuuhintaisia alan opuksia. Molemmat yhdistysläiset
asuvat Viinikka-Nekalassa ja yhdistys kokoontuu Muotialassa
Steiner-koululla.

Juhlat järjesti Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistyksen hallitus
2018: Veikko Kirkkola, Tuomas Vepsäläinen, Ulla Rohunen, Jussi
Lehmuskenttä, Susanna Kuutilo, Tanja Juvani, Päivi Pynnönen ja
Carita Sinkkonen.
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Nekalan Pallo
						 40 vuotta

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

n Tarina alkaa baarista vuonna
1978. Osoitteessa Ahotie 46
toimii nykyään Kahvila Nekalan Katiska, mutta 1974–1979
paikan nimi oli Kahvila Nekka.
Monipuolisen kahvilan omisti
Veikko Heimolinna. Palveluja
oli joka lähtöön, oli oma leipomo, ravintola ruoka-annoksineen, anniskeluoikeudet ja
kioski. Keskiolut oli vapautunut
1969 ja asiakkaita riitti.
Kahvila Nekka oli myös
nuorten
jalkapalloilijoiden
suosiossa. Nuoret opiskelijat
olivat harrastaneet jalkapalloa
kukin omissa nuorten seuroissaan, mutta he olivat niihin jo
yli-ikäisiä ja haaveilivat omasta
paikallisseurasta.
- Se lähti nuorten aloitteesta. Ne tulivat puhuun mulle,
kun mulla oli se baari. Jonkun
piti pistää homma käyntiin ja
minähän pistin. Laitoin paperit vetämään ja rekisteröin
yhdistyksen, kertoo Veikko
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Heimolinna, josta tuli seuran
taustaorganisaattori ja puheenjohtaja.
- Minä keräsin porukan
Nekalasta ja Vexi hoiti rahaja paperiasiat, vahvistaa Matti
”Häiskä” Lindell.
Niin syntyi Nekalan Pallo,
ainoa tamperelainen kortteliporukka, joka pelaa pelkästään yhtä lajia.

Pistikö se Marja
lihat pakkaseen?
1979 Heimolinnan päivätyö
vaihtui baarinpitäjästä ruokakauppiaaksi. Hän myi Kahvila
Nekan Nekalan kahvilakonditoriolle ja ryhtyi K-Kauppiaaksi
Koivistonkylään ja Lukonmäkeen.
Heimolinna väittää, ettei
ole koskaan pelannut itse,
mutta vanhat pelaajat kertovat muuta.
- Veikko oli varamies ja
monta peliä maalivahtina, ja se

teki ihan torjuntojakin. On se
ollut ikämiehissäkin kentällä,
paljastaa Kari Nieminen.
- Kerran, kun Vexi oli maalissa, se nosti yhtäkkiä kädet
ylös näin, kertoo Matti ”Häiskä”
Lindell. ”Pistikö se Marja lihat
pakkaseen?” oli kauppiaalla
kuulemma tullut mieleen kesken pelin. Ja verkko heilahti.
Nieminen on ollut NePassa
vuodesta 1985 aina 2000-luvulle pelaten niin edustuksessa kuin ikämiehissä. Lindell
pelasi heti seuran perustamisesta 1978 aina 1990-luvulle
saakka.
- Ilman Vexiä ei joukkuetta ois enää, toteavat pelaajat
yhdestä suusta. Jonkun täytyy
kerätä rahaa ja järjestää talkoita, kun muut pelaavat.

Kuoppainen
kotikenttäetu
Viinikan kirkon kenttä herättää
konkaripelaajissa muhkuraisia

Edustusjoukkue Pyynikin kentän juhlaottelussa. Ylärivissä
vasemmalta lukien ovat Veikko
Heimolinna (puheenjohtaja),
Nourdine Elassoui, Jarmo
Luokkala, Joona Sinisalo, Jani
Peltonen, Tomi Kareinen, Oskari Pölönen ja Jarno Leppänen
(joukkueenjohtaja). Alarivissä
vasemmalta lukien ovat Tomi
Hautanen, Olli Karsio (kapteeni), Jami Nissinen (maalivahti),
Vesa Lampu ja Roni Haavisto.

muistoja ja he miettivät, pelataanko siellä vielä. Kahden jalkapallojunnun äitinä minulla
on ensi käden tietoa siitä, että
kenttä on edelleen muhkurainen ja edelleen aktiivisessa
käytössä.
- Oksat oli tiellä, siellä oli
salaojia ja kumpuja, muistelee
Jyrki ”Jykä” Salmivuori.
- Me tunnettiin ne kolot ja
kentän hankaluudet, vastustaja ei, nauraa Esko Hakanen.
Salmivuoren NePa-ura alkoi lukion kolmannelta vuonna

NePan emerituspelaajat harvinaisessa yhteiskuvassa. Vasemmalta oikealle Matti ”Häiskä”
Lindell, Junnu Heinisaari
(pelaajana 1985–90-luvulle,
valmentajana 1990-luvulla
muutaman vuoden), Kari Nieminen, Jyrki ”Jykä” Salmivuori,
Esko Hakanen ja Matti Taipale
(2005 edustuksessa, nyt ikämiehissä).

laottelussa tapaamani emerituspelaajat Junnu Heinisaari
ja Esko Hakanen. Vähitellen
VIPSin toiminta kuitenkin hiipui ja se yhdistyi NePaan.

Juhlan paikka
Heimolinnan mukaan NePan
toiminta oli aluksi nuorisotyötä. Nyt pelaajat ovat perheellisiä ja työ on vienyt heidät
asumaan ympäri Suomea.
NePan nykyisistä pelaajista
löytyy kuutta kansallisuutta.
Edustettuina ovat Marokko, Afganistan, Iran, Portugali, Turkki
ja Saksa. Aiemmin pelaajia on
ollut myös Espanjasta, Italias-

ta, Itävallasta, Venäjältä ja Jemenistä.
- Meillä on aina ollut hyvät
suhteet Ebuun ja olemme saaneet pelaajiksemme vaihtoopiskelijoita. Osa on lähtenyt

INFO

1989. Silloin perustettiin kakkosjoukkue, josta osa pääsi
edustukseen. Myös Hakanen
pelasi 90-luvulla edustuksessa.
Viinikanpuisto on myös
Nekalan Pallolle tuttu paikka,
sillä seura järjestää siellä joka
vuosi perinteiset Iidesmarkkinat ja puistokirppiksen.
- Avustuksia ei saada mistään, kaikki raha tulee talkoista
ja kirpputoreista, Heimolinna
kertoo.
Alueellamme on vaikuttanut myös Viinikan Palloseura
VIPS 1978–1988. VIPSiä olivat perustamassa NePan juh-

tänne työn perässä ja päätynyt
meille pelaamaan, Heimolinna
valaisee.
Elokuinen 40-vuotisjuhlaottelu oli samalla tärkeä
sarjaottelu. Nelossarjan peräpaikkaa pitävä Nekalan Pallo
sai Pyynikin kentällä vastaansa sarjaa johtavan Pirkkalan
Jalkapalloklubin. NePa pelasi
hyvin, mutta hävisi viime metreillä PJK:lle 1-2. Karvaasta
tappiosta huolimatta juhlallisuuksia jatkettiin Ravintola
Wanhassa Tapissa illallisen ja
muistelun merkeissä.

Nekalan Pallo
Perustettu 1978

l

Alasarjaseura

Edustusjoukkue, Nepa Talent, Ikämiehet 35 +,
Nepa Obuhov -futsaljoukkue (vuodesta 2008)
Edustusjoukkue pelannut nelossarjassa vuodesta
1996, voittanut Tampereen piirinmestaruuden 1979
ja 2010. Nepa Talent pelaa kuutossarjassa.
NePa juhli 40-vuotistaivaltaan juhlaottelulla ja
-illallisella 17.8.2018.

Keltaisissa pelannut NePa hävisi niukasti PJK:lle 1–2.
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Älä kerro Merjalle
Takarivissä Heta Kettunen tyttärensä Lounan kanssa, Merja
Koponen, Niina Rissanen, Mia
Gerdt, Taina Lehtinen sylissään Hilda, Niina Rissasen
tytär Saaga, Annu Viheriälehto
sylissään Ilari ja edessään Elli,
Laura Koivu, Sanja TahkokorpiKamppuri ja Helka Laukkanen
sylissään Edith. Lapset etualalla: Charlotte ja Alec Koivu sekä
Sade ja Usva Kamppuri.

Teksti ja kuva:
Tanja Juvani

n Taina Lehtinen ja Mia Gerdt
olivat viime keväänä yhteisellä
lenkillä ja siinä kävellessä tuli
puheeksi, että lasten maanmainio neuvolantäti Koposen
Merja on jäämässä eläkkeelle.
Miten sitä Merjaa muistaisi
kaikista näistä vuosista, korvaamattomasta tuesta ja aidosta ymmärryksestä? Aikansa ideoita palloteltuaan Mia sai
loistoidean: annetaan Merjalle
oma neuvolakortti. Sinne voivat kaikki kyläläiset kirjoittaa
oman toivotuksensa. Tehdään
siitä niin iso, että kaikkien tekstit varmasti mahtuvat. Ja kukkia
hankitaan tietysti myös.

Asiasta tiedotettiin puskaradiossa ja Tainan perustamalla Älä kerro Merjalle
-facebook-sivulla. Tainan suunnittelema jättikokoinen ”Eläkeiän onnittelukortti” vietiin Nekalan kirjastolle, jonne kaikki
halukkaat saivat käydä kirjoittamassa onnentoivotuksensa
ja lisätä mukaan lasten piirustuksia, kuvia lapsista tai tarroja,
joita Merjakin aina laittoi lasten
iloksi neuvolakortteihin.
Maanantaina 28. toukokuuta kello 10.40 koitti hhetki. Helka Laukkasen tyttärellä Edithillä oli neuvola-aika
ja Helka oli juonessa mukana.

Viinikan
onnikkahalli
Teksti ja kuva:
Johanna
Hanka

n 1920-luvulla joukko viinikkalaisia alkoi pohtia ensimmäistä
onnikkareittiä Tampereen Koivistonkylästä keskustan Kauppatorille. Päätettiin perustaa
osakeyhtiö, Viinikan Auto Oy,
jonka omistajiksi saatiin 200
viinikkalaista.
Hallin rakentaminen aloitettiin nykyisestä ”Hallista” ja rakennusta laajennettiin kolmen
hallin mittaiseksi. Sodan aihe-
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uttaman polttoainepulan vuoksi
onnikoihin tehtiin häkäpöntöt ja
halleja jouduttiin pidentämään
pönttöjen verran.
Talvisodan aikana halli palveli myös kahden paloauton
paloasemana. Vuonna 1948
liikennöitsijät Tähtivuori & Penttilä lunastivat viinikkalaisilta
koko osakekannan ja yhtiö jatkoi toimintaansa, kunnes 1953
Tampereen kaupunki otti hoi-

Iso kiitos yhteisistä vu
osista ja niin monista miele
enpainuvista muistamisi
sta
jäädessäni eläkkeelle
Muotialan neuvolasta
.
rakkain terveisin
Koposen Merja

Hiivimme hiljaa Muotialan neuvolan aulaan ja odottelimme
Merjan oven avautumista. Yllätimme Merjan täysin. Työtoverit tiesivät asiasta,
mutta eivät olleet hiiskuneet
Merjalle sanaakaan. Kokenut
konkari heltyi kyyneliin, ja niin
moni onnittelijoistakin.
Mia Gerdt piti alustuksen ja
luki Tainan ja Mian valitseman
onnitteluvärssyn Merjan ”neuvolakortin” sisälehdeltä. Merja
sai myös komean ruukkuhortensian. Kiitimme Merjaa siitä,
miten hänen luonaan on aina
saanut osakseen aitoa ymmär-

taakseen Viinikan Auto Oy:n
liikenteen.
Nykyisessä ”Hallissa” oli
linja-autoliikennöitsijän jälkeen
moninaista yritystoimintaa. Viimeksi tilaa vuokrasi kahden
veljeksen pitämä autokorjaamo. Kun veljekset 75-vuotiaina
2016 päättivät lopettaa korjaamotoimintansa ja laittaa hallin
myyntiin, se päätyi omistukseemme. Halliksi.
Entisöintiin kului runsas vuosi. Seinät, katto ja lattia jyrsittiin
öljystä, rasvasta, maaleista,
piestä ja muusta korjaamokertymästä. Seinät ja katto saivat
ylleen kalkituksen, lattiaan levitettiin epoksipäällys, ikkuna entisöitiin ruutu ruudulta ja vanhaan
oviaukkoon sopiva ovi löytyi kellaristamme.
Sisustus ja varustus ovat
löytöjä kirpputoreilta, kierrätyksestä, netistä ja tutuilta: koulun

rystä ja tukea, eikä hän ole koskaan syyllistänyt vanhempia.
”Täältä on lähtenyt aina hyvillä
mielin”, joku vanhemmista totesi. Siihen Merja sanoi, että
hän on koettanut suhtautua
vanhempiin siten, kuin olisi
halunnut itseään kohdeltavan
vastaavassa tilanteessa.
Sitten olikin halauskierroksen ja yhteispotretin vuoro.
Merja oli todella liikuttunut onnitteluista ja lähettikin oheiset
kiitokset kaikille muistamisesta.
vanhat juhlasalin verhot, pingispöytä, urkuharmoni ja peltiset
pukukaapit... Puitteet ovat valmiit
ja luvassa on kaiken kirjavaa toimintaa ja vuokrausta yhteiseksi
hyväksi – otamme vastaan uusia ajatuksia ja ideoita. Vuoden
varrella Hallissa on ollut valokuvanäyttely, musiikkia, kirpputori,
japanin kielen kursseja, syntymäpäiviä, valmistujaisjuhlia,
joogaa ja pikkujouluja.
Lauantaina 15.12.2018,
kello 13-18 Halli tarjoaa
Tunnelmalliset joulumyyjäiset, johon paikalliset
käsityöläiset ja taiteilijat
voivat tulla myymään tuotteitaan 5€/pöytäpaikka.
Yhteystiedot löydät Facebookista nimellä ”Halli” tai voit
kirjoittaa sähköpostia johanna1.hanka@gmail.com.
Tervetuloa Halliin!

Taatalasta
loppuu
päiväkeskus,
ryhmäkoti ja
palvelukeskus
Teksti ja kuva:
Tanja Juvani

n Tampereen kaupunki on
päättänyt lopettaa Taatalan
palvelukodin päiväkeskuksen,
ryhmäkodin ja palvelukeskuksen 22.12.2018 alkaen.
Jäljelle jää vain asumispalvelu
eli talon asukkaat. Syynä talon
väliaikaiseen alasajoon on,
että kaupungille ostopalveluja tuottanut Coronaria Hoiva
Oy on irtisanonut sopimuksen
kesken sopimuskauden taloudellisista syistä. Kaupunki
on päättänyt ottaa aikalisän
ja kilpailuttaa uuden toimijan
uudella palvelukonseptilla kevättalvella 2019. Väliaikana
asukkaiden palvelut tuottaa
kaupunki.
Tähän saakka monipuolisessa talossa on riittänyt

toimintaa.
Kuntouttavassa
päiväkeskuksessa on käynyt yli 50 talon ulkopuolista,
omassa kodissa asuvaa asiakasta.
Päiväkeskusryhmiä
on joka arkipäivä ja kukin
asiakas käy päivätoiminnassa
kerran viikossa. Ryhmäkodin
lyhytaikaisjaksoille ovat tulleet
esimerkiksi kotona asuvat asiakkaat, joiden omaishoitaja on
pitänyt lakisääteisiä vapaitaan
tai pitkäaikaispaikkaa odottelevat asiakkaat, jotka eivät
enää pärjää kotona. Palvelukeskuksen sosiaaliohjaaja on
huolehtinut sopimuksista ja
tuista ja järjestänyt monipuolista toimintaa rennon olon
ryhmistä bingoon, juttutuokioihin ja leivontaan. Fysioterapeutin ohjaamat tuolijumpat
ja perjantaipelit ovat pitäneet

Norssi perusti
niityn uhanalaiselle
perhoselle

asukkaiden kuntoa yllä ja fysioterapeutti on huolehtinut
myös asukkaiden apuvälinetilauksista. Ravintolan antimet
ovat olleet suosittuja myös
omaisille ja lähialueella asuville ikäihmisille. Ravintolassa käynti on ollut asukkaille
tärkeää fyysisen, psyykkisen
ja sosiaalisen toimintakyvyn
ylläpitoa. Coronaria Hoiva Oy
sulkee oman ravintolansa ennen joulua. Ei ole vielä varmaa,
miten kaupunki tuottaa ateriapaketit asukkaille.
Tampereen
kaupungin
omissa ja ostopalveluina toimivissa
palvelukeskuksissa
tarjotaan Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden
ohjelmaa, kuten musiikki- ja
tanssiesityksiä sekä muistelu- ja tarinatuokioita. Lisäk-

si muutamat kulttuurialojen
pienyritykset ovat tarjonneet
Taatalassa ainutlaatuista musiikkiterapiaa ja kädentaitoja.
On vielä epäselvää, millaista
virkistystoimintaa talossa on,
kun palvelukeskuskin lopetetaan. Tampereen kaupungin
järjestämässä infotilaisuudessa 15.11.2018 ikäihmisten
palvelulinjan päällikkö Ella
Suojalehto lupasi, että jotakin musiikillista ohjelmaa
järjestetään myös väliaikana.
Coronaria Hoiva Oy:n yhteistoimintaneuvottelut ovat vielä
kesken. Taatalan toiminta jatkuu kaupungin järjestämänä
kotihoitona Coronarian lähdettyä, eikä ole varmaa, voiko osa
vanhoista työntekijöistä jatkaa
Taatalassa.

Teksti Anne Kärkkäinen
Kuvat Jere Nieminen

hiekkaa, sillä mäkihiilikoi elää
ja lisääntyy kuivalla kedolla.
Perhonen tarvitsee paahteisen
paikan kasveja, kuten metsäapilaa, joka on lajin toukkien
ravintokasvi.
Niitty-ympäristön perustaminen jatkuu tulevana kolmena vuonna erilaisten ketokasvien lisäkylvöillä ja istutuksilla.
Paikalle tulee opastaulu, jossa
kerrotaan ketoniitystä ja mäkihiilikoista. Koulu käyttää niittyä
opetustarkoituksiin.

n
Normaalikoulun Mäntyhaantien puoleiselle sivustalle
on perustettu niittykaistale.
Sen avulla suojellaan uhanalaista mäkihiilikoita, jonka
elinalue supistuu Norssin
laajennuksen ja Mustanmetsän päiväkodin rakentamisen
vuoksi.
Niitty perustettiin lokakuun
alkupuolella. Kaistaleelta poistettiin nurmikko ja tilalle tuotiin

Norssin oppilaat yhdessä luonnonsuojelujärjestön Villi vyöhyke
ry:n asiantuntijan kanssa kylvivät ja istuttivat kuivalle kedolle
sopivia kasveja.

Viinikkala

talvi 2018 15

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

Edulliset
tulosteet
ja kopiot

0,30 € /
mustavalkoinen A4
1,00 € /
värillinen

Ilmainen
näyttelytila

16 Viinikkala

talvi 2018

Kirjaa my y
Nekalan
kirjasto!

10€

hintna
vai

E R I KOI STARJOU S
28.12.
SAAK K A!

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

Nyt
tarjouseriä:

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

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

Suomen parasta
pankkipalvelua-

se on pOP!
isin
Bingo tiista
0
.0
klo 19

avoinna: su-to 9–24, pe-la 9-02
karaoke
pe-la

Kaksi kertaa kuussa
Elävää musiikkia

BILJARDIPÖYTÄ

Tervetuloa viihtymään!

Jokipohjantie 47, puh. 03 2147091

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.

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

www.poppankki.fi/kurikka

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

kauneuden-, terveyden- ja
hyvinvoinnin pysäkki
KUOKKAMAANTIE 2
P. 040 5632465

Tehokasta klassista hierontaa!

KONDITORIA

KAUPPA

Nekalan Suurjako
Viinikankatu 40, 33800 Tampere

HOTELLI KAHVILA BUTIIKKI	

Kurjentaival 35
040 353 0328

WWW.VIVAN.FI

KUKKAKAUPPA

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!
LEIPOMO

Jokipohjantie 16
Puhelin 03 223 0078

PARTURI-KAMPAAMO

On arki tai pyhä
Hakaselta kakku hyvä!

Vihiojantie 28, p. 010 327 1700

www.hakasenleipomo.fi

RAVINTOLA

PUUTARHATYÖT
Franz G. Schmitz Vihertyöt
0505871574

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

www.puutarhatontut.fi

A-oikeudet – Tervetuloa!

Suosi
paikallisia a!
palveluit

Omakotiyhdistyksen
syyskokouksen
päätöksiä
Teksti: Tanja Juvani

n Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n syyskokous
pidettiin 12.11.2018 Nekalan
koulun käsityöluokassa. Yhdistyksen puheenjohtajana
jatkaa Susanna Kuutilo ja
hallituksen varsinaisista jäsenistä jatkavat Tuomas Vepsäläinen, Carita Sinkkonen
ja Päivi Pynnönen. Erovuoroisista Jussi Lehmuskenttä
jatkaa kaudelle 2019-2020.
Ulla Rohunen siirtyy varajä-

18 Viinikkala

talvi 2018

senestä varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2019-2020.
Allekirjoittanut Tanja Juvani
jatkaa niin ikään varajäsenenä. Uusiksi varajäseniksi
valittiin Viinikkalan toinen
toimittaja Anne Kärkkäinen
sekä Johanna Hanka. Yhdistyksen pitkäaikainen varapuheenjohtaja Veikko Kirkkola
jää eläkkeelle hallitustyöskentelystä.
Vuosimaksu pysyy ennal-

laan 14 eurossa eikä toimihenkilöiden kulukorvauksiin
tule muutoksia. Syyskokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma
vuodelle 2019. Yhdistyksen
toimintakuvausta tarkennettiin seuraavasti: ”Yhdistys
toimii alueen kehittämiseksi
entistä asukasystävällisemmäksi ja viihtyisämmäksi mm.
tekemällä tarvittavia aloitteita
Tampereen kaupungille mm.

Nekalan koulun suojelemiseksi ja kirjaston säilyttämiseksi alueella.”.
Vuokrattavaan kalustoon
on tullut viimeisimpinä lisäyksinä teleskooppivartiset oksasaha ja oksaleikkuri sekä
pop-up-telttakatos. Talvirieha
järjestetään Vihiojanpuistossa laskiaistiistaina, pihakirppis elokuussa, piirihenkilökoulutus elo-syyskuussa sekä
muita tapahtumia mahdollisuuksien mukaan. ViinikkaNekala, Pula-aikaa ja puutaloja -kaupunginosakirjaa on
edelleen myytävänä ja ensi
vuonnakin Sorin Sirkuksen
joulushow’hun on saatavilla
jäsenhintaisia lippuja. Kokouksessa puhuttiin myös Nekalan koulun tulevaisuus -toimikunnan perustamisesta.

Laaja
valikoima
lasialan
palveluita
nopeasti
saatavilla

pispalasi.fi

PÄIVYSTYS

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

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 tervetuloa!
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Oli arki tai pyhä
ä!
v
y
h
u
k
k
a
k
a
lt
e
s
a
k
Ha
lounas

Maittava kotiruoka
tiellä!!
aina arkisin Vihiojan

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

Tervetuloa Viinikan
apteekkiin glögille ja piparille
maanantaina 3.12. klo 10-16!
Aqualan L

200 g
Kosteuttava,
monikäyttöinen
perusvoide
koko perheelle

750

(37,50/kg)

norm. 9,98 (49,90/kg)

e
Kiitämme asiakkaitamm
tästä vuodesta ja
toivotamme rauhallista
joulun odotusta.
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Multivita
Magnesiumsitraatti+B6
90 tabl.

Hyvin imeytyvä magnesiumsitraattivalmiste.

1200

(0,13/tabl.)

norm. 15,05 (0,17/tabl.)

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

Palvelemme:
ark 9–18, la 10–15

