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Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistyksen
toimi- ja piirihenkilöt

n Kevät on jo pitkällä. Pian on aika istuttaa ihanat kesäkukat pihaan ja terassille. Itse olen innokas laittamaan kaiken
ruukkuihin. Toukokuun puolella haen
kesäkukat ja perinteiset kirsikkatomaatit
istuttelen kesäkuussa.
Joitakin vuosia sitten minulla oli pihassa mansikkamaa ja pieni kasvimaa
perunoineen ja salaatteineen. Innostus
loppui ja tilalle tuli nurmikko. Hetken kestänyt viljelyinnostus on tullut varmaankin
lapsuudesta. Viinikassa asuessamme
meillä oli viljelypalsta – ”plantaasi” – Viinikan kentän vieressä ja myöhemmin
muutettuamme Nekalaan viljelmät vaihtuivat siirtolapuutarhamökin puutarhaan.
Näistä ajoista on jo yli 30 vuotta, mutta
muistot elävät.
Tästä lehdestä saat mainiot vinkit
muun muassa hyötykasvien viljelyyn ja
kasvimaan perustamiseen. Ja jos oikein
innostut, voit vaikka liittyä hyötykasviyhdistyksen jäseneksi.
Tänä keväänä etenee myös Nekalan
koulu- ja päiväkotitilojen rakentaminen.
Maaliskuussa alkoi Mustanmetsän päiväkotirakentaminen ja kouluvuoden päätyttyä alkaa myös Normaalikoulun tilojen

Toimihenkilöt 2019
Hallitus
Puheenjohtaja
Susanna Kuutilo
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susanna.kuutilo@pirkanmaa.fi
HALLITUKSEN jäsenet
varsinaiset jäsenet

Susanna Kuutilo

laajentaminen. Syksyllä 2020 olisi koko
peruskouluväen tarkoitus päästä aloittamaan laajennetussa koulussa ja päiväkoti valmistuu.
Myös kirjastoasiassa on pientä valoa tunnelin päässä. Nekalan kirjastolle
saattaa vihdoinkin järjestyä tilat niin sanottuna konttikirjastona. Asiasta ei ole
vielä päätetty lopullisesti Tampereen kaupungilla, mutta kovasti odotamme asiaan
ratkaisua. On myös lupailtu, että alueen
asukkaat otettaisiin mukaan kirjaston
suunnitteluun jollain tavalla.

Aurinkoista ja ihanaa kesää kaikille
lehden lukijoille!
Susanna
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Kirjastoa suunnitellaan konttiin
Teksti: Anne Kärkkäinen

Nekalan kirjastoksi
suunnitellaan konttia
ilmeisesti Nekalan
koulun pihaan.
n Kevään aikana on liikkunut
huhuja, joiden mukaan Nekalan kirjastolle järjestyisi viimeinkin tilat.
– Olemme saaneet kaupungin tilapalveluilta tiedon,
että Nekala kirjasto voitaisiin
toteuttaa niin sanottuna konttikirjastoratkaisuna, vahvistaa
sähköpostihaastattelussa sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm Tampereen kaupungilta
kertoo, että kiinteistö- ja kirjastotoimi vasta selvittelevät
asiaa eikä päätöksiä kontista
ole, joten rakennuksen koosta,
sisustuksesta tai aikataulusta,
ei voida sanoa mitään.
Tässä vaiheessa on kuitenkin selvää, että Nekalan kirjaston kalusteet viedään Peltolammin kirjaston väistötiloihin,
koska kirjasto joutuu evakkoon
sisäilmaongelmaiselta Peltolammin koululta.
Jos Nekalaan saadaan
konttikirjasto, kirjat ja muu ai-

neisto siirretään puhdistuksen
jälkeen Nekalan vanhasta kirjastosta konttikirjastoon. Apulaispormestari ennakoi, että
kaikki aineisto ei mahdu, koska tilaa kontissa on luultavasti
vähemmän.

Itsepalvelukirjasto
Konttikirjastosta on apulaispormestarin mukaan kaavailtu omatoimikirjastoa, johon
pääsee omalla kirjastokortilla
ja henkilökohtaisella PIN-koodilla. Tilojen valvonta hoidettaisiin kameroilla.
Muun muassa Koivistonkylän kirjasto on toiminut omatoimikirjastona jo yli kaksi vuotta,
silloin kun henkilökuntaa ei ole
paikalla. Kirjaston käyttö on lisääntynyt pidemmän aukiolon
ansiosta. Omatoimikirjastossa
voi asioida itsenäisesti, kuten
lainata ja palauttaa kirjoja,
käyttää tietokoneita ja opiskella. Koivistonkylässä tilaa on
myös pienille kokouksille.
Epäselvää on, saataisiinko
Nekalan konttikirjastoon myös
kirjastonhoitaja tai muuta henkilökuntaa.
– Ei ole vielä varmuutta
tästä, ennen kuin nähdään
kirjastotila valmiina. Pääsääntöisesti Nekalan kirjastosta on

suunniteltu omatoimikirjastoa,
apulaispormestari kertoo.
Hän sanoo, että asukkaita aiotaan osallistaa kirjaston
suunnittelussa jollakin tavalla.
– Vielä ei tiedetä miten,
mutta tämä otetaan huomioon.

Aikataulu auki
Toistaiseksi apulaispormestari
ei osaa sanoa, milloin konttikirjasto saataisiin paikalleen.
– Aikataulusta ei vielä ole
tarkkaa tietoa, mutta asia on
vireillä ja tulee osaksi Tulevaisuuden kirjasto – Kirjastoverkko 2030 -palveluverkkosuunnitelmaa.
Kirjastoverkkokyselyssä
kysellään asukkaiden mielipiteitä Tampereen kirjaston
etusivulla osoitteessa www.
tampere.fi/kirjastot. Kyselyn
perusteella sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää aikanaan
kaupunkimme kirjastoista.
Tampereen kaupunginvaltuusto lupasi viime keväänä
uuden kirjaston Nekalaan,
samalla kun se lopetti vanhan.
Uudelle se varasi tämän vuoden budjettiin 50 000 euroa.
Nyt vuodesta on kulunut viisi
kuukautta.

Toistaiseksi alueemme
kirjasto kulkee pyörillä.
Kuva: Tanja Juvani

Kirjastoauto kiertää
alueellamme
Nekalan koulu, Lounaantie 2:
torstaisin klo 16.10–16.40
Lukuvuoden aikana myös
Normaalikoulu, Kuokkamaantie 16: maanantaisin klo
10:45–12:00
Viinikan kirkko, Kaartotie 1:
torstaisin klo 16.45–17.15
Nekalan palvelukeskus,
Kuoppamäentie 24: torstaisin
klo 17.20–17.50
Muotiala, Laulunmaankatu:
Laulunmaankatu 11: torstaisin
klo 18.10–18.40, Muotialantie
40a: tiistaisin klo 14.40–
15.00
Muotiala lukuvuoden aikana:
– Muotialan koulu, Muotialantie 64: maanantaisin klo
11.40–12.15
– Steinerkoulu, Muotialantie 79, maanantaisin klo
11.10–11.35
Veisu, Penttilänkatu, Veisunkatu 78: torstaisin klo
19.10–19.30
Palvaanniemi, Vuohensillankatu 23: tiistaisin: klo
19.10–19.30 ja torstaisin klo
16.00–16:20
Järvensivu, Kuikankatu 2,
keskiviikkoisin klo 18.00–
18:20
Korkinmäki, Kuusistonkatu
18, torstaisin klo 18.45–
19.05
Kirjastoauton aikataulut
netissä https://kirjastoauto.
tampere.fi
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Jaakko Sertamo ja Kristiina
Järvinen toivovat, että eskariopetus säilyy lähellä lapsille
tutussa Muotialan päiväkodissa.

riperheet anovat sisaruksetkin
Mustaanmetsään.

Miten Nekalaan?

Eskarijärjestelyt

hämmentävät 		
Muotialassa

Teksti ja kuva: Anne Kärkkäinen

Eskarilaisten siirto
Muotialasta Nekalaan
hämmentää vanhempia, etenkin kun
Tampereen kaupunki
on linjannut esikoulun
lähipalveluksi.
n Mustanmetsän päiväkodin
ja Normaalikoulun laajennuksen käyttöönotto muuttanee
Muotialan eskarilaisten koulupolkua. Suunnitelman mukaan
syksyllä 2020 Muotialan eskariopetus järjestetään Mustanmetsän päiväkodissa Muo-
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tialan päiväkodin asemesta.
Esiopetuksen keskittämistä Mustaanmetsään kaupunki
on perustellut muun muassa
opetuksen paremmilla edellytyksillä suuremmissa yksiköissä.
Ykkös- ja kakkosluokkalaisten opetus puolestaan siirtyy Muotialan koululta Nekalan
Norssiin. Muotialan koulunpidon lopettamisella halutaan
lisää tilaa päiväkoti-ikäisille,
koska Muotialaan on muuttanut paljon lapsiperheitä.

Karttaharjoitus?
Vanhemmat eivät ymmärrä,
miksi lähieskari Muotialas-

sa pitäisi lopettaa: paikka ja
hoitajat ovat lapsille tuttuja,
Muotialan päiväkoti–koulu on
lyhyen kävelymatkan päässä,
ja päälle päätteeksi liikenneyhteydet Muotialasta Nekalaan
heikkenevät.
Eskarin siirrossa on muotialalaisen perheenisän Jaakko Sertamon mielestä karttaharjoituksen makua, jossa ei
ole kuunneltu alueen perheiden tarpeita.
– On vain päätetty, että
tietyn alueen lapset kuuluvat
Nekalaan.
Sertamo epäilee, että Mustanmetsän päiväkoti saattaa
täyttyä äkkiä tukkoon, jos eska-

Hankalaksi tilanne muuttuu
niiden eskarilaisten perheille,
joiden lapsia hoidetaan eri paikoissa: miten lapset saadaan
kuljetettua Nekalaan?
– Kaikilla ei edes ole autoa, sanoo Jaana Pihlajamäki
keinuttaessaan lastaan laulunmaalaisen taloryhmän leikkikentällä.
Hän ihmettelee, miten
kahden lapsen perheessä
vanhempi saattaa eskarilaisen
bussilla Nekalaan, jos nuorempi sisarus istuu kärryissä.
– Jos bussissa on jo yhdet
vaunut, sinne ei mahdu mukaan.
Sertamon perheen äiti
Kristiina Järvinen kertoo, että
eskarin säilyttämisen puolesta
toiminut aktiivisten vanhempien ryhmä aikoo vedota eskarista Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakuntaan,
joka päättää asiasta joulukuussa. Eskarin säilyttämisen puolustajat toimivat facebookissa
Muotialan koulutalon puolesta
-ryhmässä.
Bussilinjoistakin on toiveita kaupungille, koska Nekalan
halki kulkeva linja 31 Korkinmäestä aiotaan lopettaa ratikan
aloitettua 2021. Vanhemmat
haluavat selkeän reitin Nekalan koululle, jotta Muotialan
koululaisten ei tarvitse kulkea
raskaasti liikennöidyn Nekalan
teollisuusalueen halki.
Muotialan eskari- ja koulujärjestelystä saa ristiriitaisen
kuvan. Tampereen päiväkotija kouluverkkoselvityksessä
vuodelta 2018 todetaan, että
varhaiskasvatus- ja esi- ja alkuopetuspalvelut
“pyritään
tarjoamaan
lähipalveluna”.
Selvityksessä sanotaan myös,
että palveluilla on “hyvä saavutettavuus kävely- ja pyörätietä pitkin” ja “uudet kohteet
suunnitellaan hyvien hyvien
julkisten kulkureittien varrelle
tai läheisyyteen”.

Koulu- ja
päiväkotitilojen
rakennus etenee
Teksti Anne Kärkkäinen
Kuva Olli-Matti Heimonen/
Arkkitehtitoimisto
Lasse Kosunen Oy

Nekalan koulu- ja päiväkotitilojen myllerrys
etenee tänä keväänä
rakentamisella. Valmista pitäisi olla syksyllä
2020.
n Mustanmetsän päiväkotirakentaminen alkoi maaliskuussa. Norssin viereistä sorakenttää on tasoitettu Ahlmanintien
puoleiselta laidalta, ja perus-

ti–neuvolan on määrä valmistua keväällä 2020 ja ottaa
tuuletuksen jälkeen käyttöön
syksyllä. Rakennus maksaa 9
miljoonaa euroa.

Iltakokoustilaa
päikkyyn?
Mustanmetsän päiväkotiin tulee alueen asukkaiden kaipaamia tiloja, joita voidaan käyttää
iltaisin päiväkodin sulkeuduttua esimerkiksi kokouksiin. Tilojen käyttömahdollisuudesta
kerrotaan kaupungin helmikuisessa tiedotteessa, mutta

mahdollisesta vuokrasta ei
mainita. Tilat ovat ensimmäisen kerroksen liikunta- ja ruokasali pienkeittiöineen.

Norssi limittelee
Normaalikoulun tilojen laajennus puolestaan alkaa nyt kesäkuussa kouluvuoden päätyttyä. Laajennuksella Norssi saa
keskitettyä kaikki oppilaansa
ykkösluokkalaisista
yseihin
samalle tontille.
Laajennusosan valmistumiseen asti norssilaiset käyvät koulua ahtaasti. Norssin

tontille tuotiin viime syksynä
parakit ykkös- ja kakkosluokkalaisille, ja isommat alakoululaiset mahdutettiin jo aiemmin
Jokipohjantien puoleiseen siipeen. Ensi vuonna väistötiloissa opintietään aloittelee myös
kaupungin
esikouluryhmä,
jolle ei löytynyt tilaa muualta
Nekalasta.
Uudisrakennukseen tulevat luokkatilat ykkös- ja kakkosluokkalaisille, ruokala ja
liikuntatilat. Käsityö- ja kuvataideluokille ja kotitaloudelle
korjataan D-siipi, jossa sijaitsee muun muassa nykyinen
ruokala.
Rakennusvaiheen aikana
koulun ja esikoulun toiminta
vaatii järjestelyjä. Esimerkiksi
liikuntatunneilla oppilaat käyvät Nekalassa liikuntakeskus
Poltteella, mutta kotitalousopetuksen tilat olivat vielä alkuvuodesta hakusessa.
Laajennuksen on määrä
valmistua vuodessa. Rehtori
Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalon mukaan koko perusopetus
ykkösistä yseihin pääsee aloittamaan laajennetussa koulussa syksyllä 2020.
Normaalikoulun tiloihin ei
tule asukkaiden ja normaalikoulun toiveista huolimatta
tilaa lakkautetulle Nekalan
kirjastolle. Rehtori sanoo, että
Nekalan kirjaston loppuminen
on suuri menetys koululle, joka
toivoi kaupungin kirjastoa lähinaapurikseen.
– Koulun oma pieni käsikirjasto pyritään mahduttamaan
aulaan, rehtori kertoi.

Tällaiselta laajennettu Norssi näyttää valmistuttuaan.

tustyöt ovat meneillään.
Rakenteilla on kaksikerroksinen tarha 140–160 lapselle
eli 7–8 ryhmälle. Rakennus
korvaa alueellamme Nekalan
päiväkodin tilat. Mustanmetsän uudisrakennukseen tulee
tilat myös 3–4 eskariryhmälle,
60–80 eskarilapselle. Lisäksi
rakennuksessa toimii neuvola
Viinikan, Nekalan, Koivistonkylän, Hallilan ja Muotialan
lapsiperheitä varten.
Mustanmetsän päiväko-

Viinikkala

kesä 2019

5

Tampereen kaupungin ehdotus
nopeusrajoitusten rauhoittamisesta alueellamme.

Koulumatka			liikennettä

turvataan linjan 31
korvaavalla koulubussilla
Teksti: Tanja Juvani Kuvat: Tampereen kaupunki ja Sitowise

Koulumatkojen turvallisuutta parannetaan
Nekalassa. Luvassa on
koulubussi Muotialasta
Nekalaan ja 30 kilometrin nopeusrajoitus.
n Kuokkamaantien läpi ajaa
päivittäin niin joukkoliikennettä, raskasta liikennettä kuin
henkilöautoja, ja moni autoilija poikkeaa pitkin päivää kahvila Mariin herkuttelemaan.
Aamuliikennettä on lisännyt
koululaisten
saattoliikenne,
kun kaikki Nekalan koulukiinteistön alakoululaiset ovat siir-
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tyneet Kuokkamaantie 16:n
kiinteistöön. Tulevina vuosina
pienten kulkijoiden määrä lisääntyy, kun esikoululaiset,
päiväkotilaiset ja neuvolassa
kävijät alkavat kulkea Mustanmetsän uuteen rakennukseen
ja 1.–2. luokkalaiset uuteen
lisäsiipeen. Kuokkamaantien
ylittäminen ei ole nykyisinkään
koululaisille kovin turvallista.
Linjan 31 lopettaminen
ratikan myötä on harmittanut
monia alueen asukkaita, mutta nyt kaupunki on suunnitellut
erillistä koulubussia Muotiala–
Norssi välille, kun Muotialan

alakoululaiset siirtyvät Kuokkamaantielle.

Normaalikoulu
yksi koulumatkojen
turvallisuushankkeen
pilottikouluista
Normaalikoulun ympäristön
turvallisuus on herättänyt keskustelua opettajien ja vanhempien keskuudessa ja ovatpa
asiaan tarttuneet myös kaupungin liikennesuunnittelijat.
Käytännön toimien kannalta
on onni, että Tampereen kaupunki on valinnut Tampereen

yliopiston normaalikoulun yhdeksi kolmesta pilottikoulusta
Koulumatkojen kulkutapoihin
vaikuttamalla
turvallisuutta
-hankkeeseen Vehmaisten ja
Takahuhdin koulujen lisäksi.
Hankkeen tarkoituksena on
kehittää näiden kolmen koulun kokemusten perusteella
malli, jota laajennetaan käyttöön muissakin kouluissa.
Hankkeessa on hyödynnetty erilaisia kyselyitä, joita
alueen asukkaille ja koululaisille on tehty. Tampereen kaupunkiseudun koulumatkakyselyssä vanhemmilta kyseltiin

koulumatkojen kulkutavoista,
turvallisuudesta sekä jalankulun ja pyöräliikenteen rajoitteista. Opettajat kyselivät
samoja asioita oppilailta oppituntien aikana.
Kyselyiden tulosten perusteella Muotialan 1.–2. luokkalaisista lähes kaikki, 94 %, kulkee kouluun kävellen ja vain
6 % lapsista tuodaan kouluun
autolla. Sitä vastoin normaalikoululle kulkee kävellen 45 %,
linja-autolla 29 % ja autokyydillä 21 % koululaisista. Kuitenkin 91 % normaalikoulun
oppilaista asuu maksimissaan
15 minuutin pyöräilymatkan ja
67 % maksimissaan 30 minuutin kävelymatkan päässä
koulusta.
Kysely toteutettiin talviaikaan, joten pyöräilyn osuus jäi
luultavasti vuodenajan vuoksi
vähäiseksi, vain 3 %:iin. Nyt
jutun kirjoittamisaikaan toukokuussa koulun piha on pyöriä
väärällään. Toisaalta kyselyn
mukaan yksi pyöräilyn ja kävelyn rajoite on se, että koulureitti on talviaikaan huonosti
aurattu/hiekoitettu – näin kokee 56 % vanhemmista ja 45
% oppilaista.
Vastauksista voisi päätellä,
että runsas ja nopea autoliikenne lisää turvattomuutta. 12–18
% kävelijöistä ja pyöräilijöistä
kokee koulumatkan melko tai
erittäin turvattomaksi. Vanhempien mielestä keskeisin

jalankulun ja pyöräilyn rajoite
on se, että koulumatkalla on
paljon autoliikennettä (59 %
vastaajista) ja oppilaidenkin
vastauksissa autoliikenne nousee kolmanneksi tärkeimmäksi rajoitteeksi (44 % vastaajista) heti koulumatkan pituuden
ja huonon auraamisen/hiekoituksen jälkeen.
Erillisen nopeusrajoituskyselyn perusteella 87 % alueella asuvista kannattaa nopeusrajoituksen muuttamista

nykyisen 40 km/h sijaan 30
km/h. Tampereen kaupungin
nopeusrajoitusjärjestelmän
uudistuksen onkin tarkoitus
tulla voimaan Viinikka-Nekalassa vielä tämän vuoden aikana.

Työpajoissa ideoitiin
kävelevä koulubussi ja
eskareiden infopaketti
Hankkeeseen liittyi kaksi kaikille avointa työpajatyyppistä
tapaamiskertaa helmikuussa

ja huhtikuussa 2019. Työpajoissa vanhemmat, oppilaat
ja opettajat pohtivat yhdessä
kaupungin työntekijöiden ja
konsultin kanssa, mikä omassa asuinalueessa on viihtyisää
ja miten liikenneturvallisuutta sekä kestävää ja terveyttä
edistävää liikkumista, eli kävelyä ja pyöräilyä, voisi edistää.
Tapaamisten perusteella
saatiin aikaan monia konkreettisia toimenpiteitä. Päätettiin,
että tästä eteenpäin jaetaan
Eskarista ekalle -tilaisuuksissa kestävän ja turvallisen
liikkumisen infopaketti, josta vanhemmat saavat tietoa
suositelluista saattopaikoista
ja koulureiteistä. Esimerkiksi itselleni oli uusi tieto, että
lapsen voi jättää autolla myös
Mäntyhaantien puolelle ja että
oppilaat pääsevät kulkemaan
sieltäkin kautta rakennuksen
läpi omaan luokkaan.
Harrastava Norssi -tapahtumassa 27.8.2019 pyöräily ja
turvallinen liikenne ovat yhtenä tärkeänä teemana. Syksyn
2019 toisella kouluviikolla
toteutetaan kävelevä ja mahdollisesti pyöräileväkin koulubussi, jossa vapaaehtoiset
ohjaavat oppilaita turvallisesti
kouluun.

Aluenopeusrajoituksen 30 km/h arvioitu eteneminen asuinalueittain Tampereella.
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Lampitien
kuuluisa
taikuri

Tauno
Lahtinen
Teksti: Tanja Juvani
Kuvat: Tauno Lahtisen 50-vuotisleikekirja

n Viinikassa Lampitie 26:ssa
eli aikoinaan maankuulu ”Tampereen taikuri” Tauno Lahtinen
(1913–1982), joka pääsi ensimmäisenä Helsingin ulkopuolisena Suomen Taikapiirin,
”taikatemppujen harrastajain
yhdistyksen”, jäseneksi. Lahtinen teki siviiliuransa E-liikkeen
Osuusliike Voimassa ensin
maataloustuotehankkijana ja
sitten kasvivaraston jaostonhoitajana, mutta pyhitti kaiken
vapaa-aikansa magialle.
– Isä harjoitteli paljon kotona. Hanni-äiti (Hilda Johanna)
lähti mukaan temppureissuille,
jos se suinkin vain onnistui, ja
myöhemmin mukana kulki
myös meidän 1958 syntynyt
Jaakko-poikamme, eli Jaska,
Tauno Lahtisen tytär Pirkko
Virtanen kertoo.

Tauno Lahtinen esiintyi
omien laskujensa mukaan
huimat 3500 kertaa E-liikkeen
osuusliikkeiden tilaisuuksissa
kaikkiaan 54 eri osuusliikkeessä Lappia myöten, ja saikin
aktiivisuudestaan työnantajaltaan paljon kiitosta.
Tauno Lahtisen tyttärenpoika Jaska Virtanen muistelee,
että Taikapiiri kävi säännöllisesti niin Kaunialan sotavammasairaalassa kuin Ikaalisten
kylpylässä viihdyttämässä sotaveteraanikuntoutujia.
– Niissä oli monia hauskoja
sattumuksia. Joku ei uskonut
taikureiden käyttävän oikeita
kyyhkysiä, vaan väitti niiden
olevan vieteripuluja. Ilmassa
leijuvat ihmisetkin muuttuivat
kaasulla täytetyiksi ilmapalloiksi kuulemma kesken esi-

Taikapiiriläiset koolla tykötarpeineen.
Toinen vasemmalta Tauno Lahtinen.

tyksen. Pääasia oli, että kaikilla
on hauskaa ja erityisesti muuta
mietittävää kuin oma tervehtyminen, Jaska Virtanen kertoo.

Puhuva taikuri
Leppoisa taikuri väänsi Vesilahden Krääkkiön murretta.
– Isä oli puhuva taikuri.
Kaikkiin ohjelmanumeroihin
liittyi tarina tai runo. Esimerkiksi kun kukat vaihtoivat väriä, isä lausui: ”Minä kullallein

Tauno Lahtinen taisi korttitemput.

vein siron kukkasen, ei miellyttänyt, se vietiin pois”, Pirkko
muistelee.
– Muistan myös tempun,
jossa yleisölle näytettiin kuva
lehmästä, joka lypsi maitoa.
Isä alkoi kertoa tarinaa. Hän
kertoi ajelleensa Sääksmäellä, kun näki pellolla seisovan
ayrshire-lehmän. Isä pysähtyi
ja ihmetteli, miten lehmä oli
sillä puolella aitaa, jossa ei ollut hyvää ruohoa. Sitten isä teki
varsinaisen tempun ja ”katkaisi” kuvasta piikkilanka-aidan,
ja niin lehmä pääsi syömään
parempaa ruohoa aidan toiselle puolelle. Lopuksi isä totesi,
että ”lehmä katsoi minua kiitollisuudesta kostein silmin ja
jätti kiitokseksi hyvää maitoa,
rasvaprosentti 5,4”.

Taiteellisuus
kulkee suvussa
Tauno Lahtisen suvussa on ollut
muitakin taikuuden harrastajia.
Taunon isä ja isänisä taikoivat
molemmat lähinnä perhepiirissä ja isoisä tituleerasi itseään
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jopa virtolaiseksi noidaksi,
taisihan hän käärmeloitsut ja
tulenlopettamissanat. Tauno
teki itsekin nuorempana pieniä
sormitemppuja ja pirunnyrkkejä, mutta Pirkon mukaan Taunon innostus taikuuteen ilmeni
kunnolla vasta sodan jälkeen.
– Kapteeni Varpila (ent.
Varelius) suomensi isälle saksankielisestä taikurikirjallisuudesta taikatemppuja ja opetti
isälle uusia temppuja, Pirkko
Virtanen kertoo.
Taiteellisuus on periytynyt
myös kädentaitoja, neulomista
ja posliininmaalausta harrastavalle Pirkolle ja tämän lapsenlapselle Santerille, joka tekee
graffiteja.

kuuli tästä, hän antoi Pirkolle
tehtävän.
– Norrköpingissä oli kenkäkauppias, jolla oli takahuoneessaan taikakauppa. Isä antoi minulle mukaan Taikapiirin
taikakorttinsa, jota näyttämällä
ja isästä kertomalla pääsin taikakauppaan. Minun piti pyytää
sieltä pullotemppu. Kauppias
näytti minulle tempun jujun.
Kun temppu tuli myöhemmin
postissa, isä huusi: ”Tuus ny
Pirkko näyttämään, mitä tällä
romukasalla tehdään!”
– Niin isä lähti rakentamaan sitä temppua ja se oli
kauhean suosittu, ihan viimeiseen asti.
Temppuja siis ostettiin toisilta taikureilta. Tauno Lahtinen

Kuva:
Tanja Juvani

keita. Perustemppuja oli noin
200, ja niitä muunneltiin.
Lahtisten kotona oli yksi
paperikassi täynnä huonokuntoisia kortteja, joita ei voinut enää käyttää tempuissa,
mutta joilla pystyi hyvin pelaamaan. Sota-aikana huonoista
materiaaleista valmistetut kortit kuluivat nopeasti. Lahtisilla
kaikenlaiset pelit ja pelikortit
olivat sallittuja ja perhe pelasi
paljon.

Taikurin tyttö löysi rakkauden kotikulmilta

Intialainen taikurikuuluisuus Gogia Pasha esittämässä suomalaisille ammattitovereilleen suurta näppäryyttä vaativaa kuppi- ja
pallotemppuaan. Kuvassamme edessä vasemmalta Gogia Pasha,
Jukka Santanen, Fakiiri Kronblom, Atte Laitila, Pentti Tuominen,
Solmu Mäkelä, Tauno Lahtinen, Matti Karo ja Reginald Jägerhorn
sekä takana Eino Katajavuori, Lauri Häkkinen ja Börje Stenman.

Taianomainen
Ruotsin reissu

INFO

1960-luvun alussa Pirkko ja
hänen miehensä Mauri olivat
lähdössä lomamatkalle Ruotsiin yhdessä ystäväpariskuntansa kanssa. Kun Tauno-isä

osti joitakin temppuja paitsi
Ruotsista, myös Hollannista ja
Tanskasta sekä suomalaiselta
Olavi Airaksiselta, taitavalta
nuoren polven taikurilta, ja
osan ohjelmanumeroistaan
hän teetti muilla. Hanni-vaimo
auttoi paljon ja ompeli tarvik-

Taatalassa asuva pariskunta
Pirkko ja Mauri Virtanen ovat
tunteneet toisensa ihan lapsuudesta asti.
– Tässä nurkilla tavattiin.
Me asuttiin Lampitie 26:ssa
ja Maurin perhe Nekalantie
21:ssä. Juostiin Viinikan kirkon
ympäri kirkon kiviltä toiselle ja
leikittiin Kaakonpuistossa ja
kirkon pikkupuistossa halkopinoissa, Pirkko Virtanen kertoo.
– Maurin piti pyytää isältä
lupa, että päästiin naimisiin.
Siihen aikaan naimisiin pääsi
vasta 21-vuotiaana, ja minä
olin 20, kun meidät vihittiin

Viinikan taikuri viihdytti
kevätjuhlassa.

myös Viinikan-Nekalan

Omakotiyhdistyksen

Virtasen pariskunta Mauri ja
Pirkko tutustuivat toisiinsa jo
lapsina Viinikan kulmilla.

1958. Emme malttaneet odottaa enää vuotta.
Samana vuonna häiden jälkeen Pirkko ja Mauri muuttivat
asumaan Maurin kotitaloon
Nekalantie 21:een. Äiti, isä ja
Pirkon Markku-veli jäivät asumaan Lampitielle. Nekalantiellä pariskunnalla oli käytössään
yksi huone ja talossa asuivat
myös Maurin Yrjö-isä ja Kirstisisko.
Käytössä oli yksi ainut kylmä kraana ja puuhella. Ruokaa tehtiin vuorotellen Kirstin
kanssa. Lokakuussa 1958
syntyi Jaakko eli tuttavallisemmin Jaska. Asuttuaan vuoden
yhdessä alakerran huoneista
nuori perhe sai oman hellahuoneen yläkerrasta. 1963
syntyi Jussi.
– Lasten pyykkivesi lämmitettiin puuhellalla. Mauri veti
leikkikehän seinän rissoilla kattoon, että saatiin kuivausteline.
Vaikkei Mauri olekaan taikuri, niin aika kätevä käsistään
kuitenkin.

Suomen Taikapiiri
Vuonna 2019 jäsenmäärä 46,
joista 6 tamperelaista ja kaksi
naista.
Tauno Lahtisen leikekirjasta
löytyneen vanhan Kotiposti-lehden
artikkelin mukaan Suomen Taikapiiriin ”kuuluu taikatempuista ja toisten hämäämisestä kiinnostuneita
henkilöitä” ja sen ”jäsenmäärä on hyvin rajoitettu –
tällä hetkellä [1960-luvulla] 21 poppamiestä. Joukossa on merenkulkuneuvosta, pakinoitsijaa, insinööriä,
ammattilaista ja harrastelijaa, jotka kaikki yrittävät
sulassa sovussa sahata toisiaan silmään”.
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Hyötykasvi		 yhdistyksen
Kesän satoa:
Kesäkurpitsaa, härkäpapua, naurista
ja retiisiä.

vinkit
		 kasvimaan
		 perustamiseen
Teksti: Elisa Majara, hortonomi ja Hyötykasviyhdistyksen Pirkanmaan alueosaston tiedottaja
Kuvat: Krista Willman
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n Hyötykasvien viljelyn voi
aloittaa helposti kasvattamalla kasvit valmiista taimista.
Yrttien ja vihannesten taimia
myydään kesäisin esimerkiksi
Tammelantorilla. Hyötykasveille valitaan pihasta aurinkoinen
paikka. Jos haluaa aloittaa
pienimuotoisesti, voi istuttaa
taimet ruukkuihin kasvimaan
sijasta. Ruukkuun istutettuja
kasveja täytyy muistaa kastella
tarpeen mukaan, sillä pienessä multatilassa ei ole suurta
vesivarastoa. Jos aiemmin on
pitänyt ruukussa kesäkukkia,
voi tänä vuonna kokeilla niiden
sijasta koristeellisia hyötykasveja, esimerkiksi värikkäitä
yrttejä, lehtikaalia tai pensasmaisesti kasvavaa kirsikkatomaattia. Erityisen koristeellisia
ruukkuistutuksia saa yhdistämällä kesäkukkia ja yrttejä
tai lehtivihanneksia samaan
ruukkuun.
Kasvimaa perustetaan aurinkoiselle ja lämpimälle paikalle, johon vesi ei jää seisomaan. Rikkakasvit poistetaan
huolellisesti ja maa kalkitaan
ja lannoitetaan. Aloitteleva
viljelijä voi kokeilla kasvattaa
esimerkiksi lehtikaalia, mangoldia, kesäkurpitsaa, ruusupapua ja salaattia. Kasvien juurille kannattaa levittää katetta,
esimerkiksi ruohosilppua. Se
estää maan kuivumista, rikkakasvien kasvamista ja lannoittaa kasveja.
Puutarhaa voi suunnitella
enemmän satoa tuottavaksi
kerroksellisen viljelyn keinoin.
Maan tasolla olevan kasvimaan
lisäksi hedelmäpuut tuottavat
satoa ylhäällä ja köynnökset,

Kylvöjen kastelua
Kalevanharjun
yhteisöviljelmällä.

INFO

hyötykasvien kasvatusta. Mukaan voi liittyä Facebookissa
Kalevanharjun yhteisöviljelmä
-ryhmässä.
Hyötyk asviyhdistyksen
perusajatuksena on auttaa
ihmisiä kohentamaan luontosuhdettaan opastamalla kas-

vien hyötykäyttöä ja viljelyä.
Hyötykasviyhdistyksen Pirkanmaan alueosasto kokoontuu
kerran kuussa Steiner-koulun
tiloissa. Jäsenilloissa opitaan
uusia asioita vierailevien luennoitsijoiden kertomana tai
keskenään viljelykokemuksia
vaihtaen. Tänä vuonna olemme oppineet muun muassa
pelargoneista, vieraslajeista
sekä luonnonmukaisen ja kerroksellisen puutarhan suunnittelusta ja ylläpidosta. Teemme
myös yhdessä retkiä jäseniä
kiinnostaviin kohteisiin.

Hyötykasviyhdistyksen jäseneksi voi liittyä ostamalla jäsenyyden Hyötykasviyhdistyksen verkkokaupasta:
https://hyotykasviyhdistys.fi/shop/jasenyys-2019/
Verkkokaupassa on myös laaja valikoima siemeniä. Jäsenet saavat joka vuosi siemenluettelon ja
kasvatusoppaan, jossa on kattavat ohjeet kaikkien
myytävien kasvilajien viljelyyn.
Hyötykasviyhdistyksen Pirkanmaan alueosasto:
https://pirkanmaanhyotykasviyhdistys.blogspot.com/
Sähköposti: pirkanmaanhyoty@gmail.com
Sähköpostilistalle pääsee, kun on liittynyt jäseneksi.
Jäsenillat jatkuvat syksyllä, tervetuloa mukaan!

esimerkiksi kiinanlaikkuköynnös ja palsamiköynnös, sekä
marjapensaat keskivaiheilla.
Puiden ja pensaiden juurille
kannattaa istuttaa varjossa
kasvavia monivuotisia koristekasveja, niiden juurelle
taas maanpeittokasveja. Näin
puutarhan ilmeestä tulee koristeellinen ja kerroksellinen
ja pienenkin puutarhan neliöt
ovat tehokkaassa käytössä.
Lisäksi kitkemisen tarve vähenee, kun maan pinta on kasvien peitossa.
Jos omalla pihalla ei ole
sopivaa paikkaa kasvimaalle,
tai jos haluaa toisten puutarhaharrastajien tukea, kannattaa liittyä yhteisöviljelmään.
Esimerkiksi
Kalevanharjun
yhteisöviljelmä kasvattaa vihanneksia ja yrttejä Hautausmaankadun varressa Kalevanharjulla. Viljelmä hoidetaan
yhdessä viikoittaisissa talkoissa ja satoa saavat hakea
kaikki viljelyyn osallistuvat. Yhteisöviljelmä on leppoisa harrastus ja mukava tapa oppia

Kevään satoa: lehtivihanneksia, tilliä ja retiisiä.
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Puutarhakylä kotikulmilla
Teksti ja kuvat:
Ilona Maula-Tervo

n Osuimme Viinikka-Nekalaan sattumalta. Muutimme
Tampereelle vajaa kymmenen vuotta sitten, ja kun jo
pidempään haaveissa ollutta
omaa kotia ei sopivassa aikataulussa löytynyt, päädyimme
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asumaan vuokralle Pahalammen rannalla oleviin 50-luvun
kerrostaloihin. Heinäkuisena
muuttopäivän iltana Viinikanpuistoa pitkin kävellessä päällimmäinen tunne oli ihmetys:
Vihreää joka puolella! Ja kaupanpäällisinä hauskoja, vanhoja taloja puiston reunamilla
– ihan huikeaa!

Aikalisä kodin ostoon antoi mahdollisuuden miettiä
asumiseen liittyviä toiveita –
ja niiden toteuttamiseen tarvittavaa lainamäärää – vähän
pidempään. Jossain kohtaa
naksahti:
kaipaamaamme
puutalotunnelmaa voisi löytyä omakotitalon sijasta myös
siirtolapuutarhasta! Siispä seuraavan kevään pyöräretket veivät monen monituista kertaa
kohti Nekalan siirtolapuutarha-aluetta. Nyt edessä on jo
kahdeksas kesä siirtolapuutarhurina, ja jos jotain olen menneistä kesistä oppinut, niin
sen, että puutarha kasvattaa
viljelijää vähintäänkin saman
verran, kuin viljelijä puutarhaa. Kukkien ja hyötykasvien
kasvattamisen välissä olen nimittäin tehnyt neljä seuraavaa
havaintoa.

Kasvimaan suunnittelu on
hauskaa kevätpuuhaa. Meidän
kasvimaan vakiokasvatettavia
ovat salaatit, peruna, herneet,
kesäkurpitsa ja usein myös lehtikaali, joka säilyy kasvimaalla
vielä lumientulon jälkeenkin.

Tämän parsakaalin matka ruokapöytään alkoi, kun siemen
laitettiin esikasvatukseen huhtikuussa Viinikassa. Lautaselle
parsakaali päätyi elokuussa,
kun se kerättiin kasvimaalta
Nekalassa.

Pieni on kaunista

Siirtolapuutarha
on täynnä
Nuuskamuikkusia
Talvella puutarha on unessa
kuin Muumilaakso. Jossain
kohtaa kevättä aurinko tekee
temppunsa, ja ajatukset kääntyvät kohti puutarhaa – vaikka
viikkoa aiemmin ei olisi moinen tullut mieleenkään. Sama
tapahtuu syksyllä toiseen
suuntaan. Lapsena aina ihmettelin, mistä Nuuskamuikkunen
tietää, koska on aika tulla ja
mennä. Nyt ymmärrän: sen
vain tuntee.

Siirtolapuutarhamökkejä
ja
-viljelijöitä on moneen lähtöön,
niin kuin koteja ja ihmisiä yleensäkin. Meillä ajatuksena oli

alusta lähtien, ettei kesäkodin
tarvitse olla varustukseltaan
tai kooltaan ”kaupunkiasunto”.
Ja kun ensimmäisen kesän oli
asunut pienessä mökissä, löytyi yllättäen se oma kivalta tuntuva talvikotikin. Koti oli paljon
pienempi, kuin olimme alun
perin ajatelleet. Vaan jos kesän voi asua mainiosti vajaassa
parissakymmenessä neliössä,
miksei talveksi riittäisi lähes
kolminkertainen pinta-ala?

Kohtuullisuus
koukuttaa
Paitsi asumiseen liittyviä ajatuksia, on puutarhapalsta aikaa
myöden osaltaan muokannut
mietteitä myös liikkumiseen
(ei tarvetta autolle, kun mökkimatkakin taittuu vartissa fillarilla), lomailuun (lähimatkailu
ja maata pitkin matkustaminen
on pop!) ja ruuantuotantoon
liittyen (mistä ruoka tulee ja
minne se menee, on globaalistikin iso kysymys). Pientä tilaa ei myöskään halua täyttää
tavaralla, joten erilaisia hankintoja tulee harkittua tarkemmin.
Koska Nekalan siirtolapuutarhalla kompostoidaan omien puutarhajätteiden lisäksi
myös yhteiskuivakäymälöiden
tuotokset, on siellä lisäksi mahdollista tutustua hienoon käytännön esimerkkiin suljetusta
ravinnekierrosta.

Sopu sijaa antaa
Puutarhalla kaikki ovat vilje-

lijöitä riippumatta sukupuolesta, taustasta, ammatista
tai päässä kasvavien hiusten
määrästä tai väristä. Puutarhalla väliä on lähinnä sillä, miten
kohtaa naapurinsa. Se on olennaista, sillä siirtolapuutarhalla
naapurin lisäksi myös naapurin naapuri on lähellä. Mietin
alkuun, mitä mahtaa seurata
siitä, että meidän ei-aivanäänetön perheemme asettautuu aloilleen. Ja syntyihän siitä
kaikenmoista: vohvelinpaistoa
ja mummokuohareita, lasipullojaffan lipittämistä saunatauolla, yleisurheilumitaleita,
juhannustansseja sekä aika
kasa naapurinnaapurinnaapurienkin erisanaisia, mutta samansisältöisiä lausahduksia:
– Oon tässä kuunnellut teidän
lasten ääniä (minä: ”apua,
anteeksi!”) ja ajatellut, että…
(minä: ”huh-huh?”) …on se
kyllä tosi mukavaa, kun puutarhalla on lapsia!

Tervetuloa
tutustumaan
Jos Nekalan siirtolapuutarha
on jäänyt vahingossa vieraaksi, voi asian korjata heti seuraavalla kävelylenkillä: puutarhan hiekkatiet ovat oivallisia
rauhalliseen lenkkeilyyn, sillä
alueelta löytyy sekä tasaista
että mäkistä reittiä. Muistathan
kuitenkin, että viljelypalstat
ovat yksityisaluetta eikä niille saa poiketa ilman kutsua.
Puutarha-alueella vierailu on
kaikista mukavaa, kun muis-

tetaan huolehtia ympäristöstä
ja mökkirauhan säilymisestä.
Puutarhalla riittää nähtävää,
sillä palstoja on yli kolmesataa – ja kaikki omanlaisiansa.
Oivaa kesätekemistä on
myös vierailu siirtolapuutarhan saunalla, sillä kertalämmitteisen kiukaan löylyt ovat vähintäänkin yhdet Tampereen
parhaimmista. Kesä-elokuussa sauna on auki keskiviikkoisin ja lauantaisin kello 16–20.
Löylyjen välissä voi käydä vilvoittelemassa ja grillaamassa
pihakoivikon katveessa tai pelata erän rantalentistä.
Mikäli kävelylenkillä herää
halu kurkistaa peremmälle,
kannattaa kalenteriin merkitä
Avoimet puutarhat -päivä
”Eikä varmaan poseerata!”
Palstallamme on jo neljänä
kesänä vieraillut kolme kanarouvaa. Kesäkanojen pito on
hauskaa, mutta myös vastuullista puuhaa: kuten muillakin
eläimillä, kanoilla pitää olla
hoitaja jokaiselle päivälle.

Siirtolapuutarhan sauna lämmitetään talkoovoimin. Kiuas on
kertalämmitteinen ja iso, joten
lämmitys aloitetaan jo aamulla.
Vaan näiden löylyjen eteen
kannattaa kyllä nähdä vähän
vaivaakin!

7.7.2019, jolloin osa viljelijöistä avaa palstansa vierailijoille,
ja puutarhan päärakennukselta lähtee myös opastettuja
kierroksia.
Jos mahdollisuus omasta
puutarhapalstasta alkaa kutkuttaa, kannattaa reitti suunnata kohti Pirtin pihalla olevaa
ilmoitustaulua, jossa viljelijät ilmoittelevat myynnissä olevista
palstoista.
Lisätietoja voi kurkata
myös osoitteesta http://nekala.siirtolapuutarhaliitto.fi. Mikäli haluaisit tulla isommalla
porukalla tutustumaan puutarhaan, kannattaa kysäistä mahdollisuudesta
opastukseen
siirtolapuutarhan hallitukselta.
Heidän yhteystietonsa löytyvät puutarhan verkkosivuilta.
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Avokompostit
houkuttelevat 		
r o ttia
n Omakotiyhdistys on
saanut useita yhteydenottoja
Viinikka-Nekalan
alueella nähdyistä rotista.
Seuraavat ohjeet on saatu Tampereen kaupungin
ympäristötarkastajalta ja
ne on koonnut yhteen
alueemme asukas Tapani
Huovinen.
Ympäristön terveellisyydestä huolehtiminen
kuuluu maanomistajalle tai
-haltijalle. Kaupungin ympäristötarkastajan neuvo
on, että asukkaat ryhtyvät
omatoimisesti rottien torjuntaan ja kiinnittävät huomioita seuraaviin asioihin:

l kaikki puutarhajätteet hoidetaan niin,
l
l
l

l
l
l

l

ettei synny rottien pesäpaikkoja
kompostointi pitäisi hoitaa
umpinaisilla kompostoreilla
kaikki rottien ruuaksi kelpaava siivotaan pois, kuten omenat ja marjat
lintuja ei ruokita, sillä jyviä putoilee
aina maahan; kaupungin mailla
ruokkiminen onkin kielletty
erityisesti lasten leikkipaikoilla
seurataan, näkyykö jätöksiä
lasten ulkonukutusta vaunussa
vältetään, sillä rotta hyppää korkealle
huolehditaan siitä, että jäteastiat
ovat ehjiä, koska putoileva ruoka
ja haju houkuttelevat rottia
kesäisin pidetään ruohot matalina,
korkea ruohikko tarjoaa piilopaikkoja

Myrkyttäminen
on
kielletty, joten pyydystämisessä käytetään vain
ansoja ja loukkuja. Tavallinen loukku on kiinnitettävä vaijerilla kiinni, koska kituvana rotta voi raahautua
kauas. Raadon voi laittaa
jäteastiaan. Avoin ja ymmärtäväinen yhteistyö on
tärkeää, koska ilman sitä
torjuntatyö ei onnistu.
Yksittäisen tontin torjuntatoimet eivät auta, jos
kaikki eivät ole juonessa
mukana. Apua voi pyytää
myös tuholaistorjunnan
ammattilaisilta.

Kissojen
jätökset
eivät kuulu
päiväkotiin
n Kissojen kakoista on ollut
viime vuosina vaivaa Viinikan
päiväkodin pihalla. Vapaana
kulkevat kissat käyttävät päiväkodin turvahiekka-aluetta
käymälänään.
Asia on kissanomistajien
vastuulla. Järjestyslain (19.12.
2003/1195) mukaan kissan
ja koiran omistajan on huolehdittava, ettei eläin pääse
kytkemättömänä lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle. Metsästyslaissa (28.6.
1993/615) todetaan tiukasti,
että kissa on jätetty heitteille,
kun se poistuu omistajansa
pihapiiristä.
Eläinsuojelulaki (4.4.1996
/247) puolestaan velvoittaa
omistajaa hoitamaan eläimiään ja olemaan hylkäämättä
niitä.
Pidetään siis huolta
kissoistamme, jotta
ympäristö pysyy siistinä!

Wiinikan Wappu
10 vuotta

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani.

n Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys osallistui perinteiseen Wiinikan Wappuun
makkaran- ja mehunmyyntipisteellä 29.4.2019. Toisin
kuin menneinä vuosina, sää
oli 10-vuotisjuhlien kunniaksi
poikkeuksellisen lämmin ja
normaalikoulun pihassa jonotettiin niin ongintaan, metrilakun, makkaran ja vappupallojen ostoon kuin koulun sisällä
Nekovan maittavaan munkkikahvioon.
Koulumme taitavat bändi-
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kerholaiset esittivät kukin kaksi
kappaletta, joita on harjoiteltu
ahkerasti pitkin lukuvuotta. Pääesiintyjänä loisti TikTakistakin
tuttu Petra Duo. Wiinikan Wapun järjestivät Nekalan koulun
vanhempainyhdistys Nekova,
Tampereen yliopiston normaalikoulu sekä Tampereen kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalvelut. Tapahtuma on koonnut
jo kymmenenä vuotena ison
joukon kyläläisiä aloittamaan
vapunvieton. Vappu alkaa Nekalasta, Wiinikan Wapusta!

4. luokan bändikerholaiset Teresa Tavi, Irina Hietanen, Sampo Peltola, Roope Toivonen ja Aatos Rinne esittivät Haloo
Helsingin kappaleen Maailman tuolla puolen sekä Europen
vanhan kunnon klassikon, Final Countdownin.

Vanhoja kuvia
		 Viinikasta
		 ja Nekalasta

Näkymä Viinikkaan Järvensivun puolelta, 1980-luku.
Teksti: Tanja Juvani
Kuvat: Työväenmuseo Werstas

n Tiistaina 16.4.2019 omakotiyhdistys järjesti paitsi sääntömääräisen kevätkokouksen
myös nostalgisen kuvamatkan
vanhaan Viinikkaan ja Nekalaan. Nekalan seurakuntata-

lon seurakuntasalissa 25 kiinnostunutta pääsi seuraamaan,
kun Työväenmuseo Werstaan
museonjohtaja ja omakotiyhdistyksen hallituksen jäsen
Ulla Rohunen esitteli huikean
kuvakoosteen arkistojen aarteita. Esitykseen antoi oman
lisämausteensa se, että Rohu-

Nekalan Naiset mukaan -toimikunnan järjestämät lasten hiihtokilpailut vuonna 1954.

Osuusliike Voiman myymälä Ahlmanintiellä vuonna 1974.

nen arvuutteli yleisöltä kuvien
sijaintia. Yleisö tunsi kotikontunsa uskomattoman hyvin.
Ohessa parhaita paloja Rohusen esityksestä.
Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräisessä kokouksessa esiteltiin
toimintakertomus
vuodelta

2018, vahvistettiin tilinpäätös
ja myönnettiin hallitukselle
ja muille tilivelvollisille tili- ja
vastuuvapaus.
Kokouksessa muistutettiin uusimmista
omakotiyhdistyksen vuokravälineistä, joita ovat teleskooppivartinen jatkettava oksaleikkuri ja erilaisiin kevään juhliin
erittäin kätevä harmaa pop up
-teltta.
Osuuskunta Vuorenhenki
kävi esittelemässä huhti- ja
toukokuun ikkunanpesukampanjaansa, jolla työllistetään
pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä henkilöitä.
Kokoukseen
osallistujia
puhuttivat alueen muutokset,
etunenässä Nekalan koulun
kohtalo ja kaupungin tonttivuokrien nouseminen kuluvana ja ensi vuonna. Pentti
Siitosen mukaan tonttivuokra
kallistuu yhteensä n. 200 tontilla 2019–2020. Päätettiin,
että Siitonen selvittää vuokrasopimusten uusimistilannetta,
saatavilla olevia tietoja sekä
mitä tietoja mahdollisesti kannattaa kerätä tilanteen valaisemiseksi asukkaille.

Osuusliike Voiman Viinikankadun myymälän
henkilökuntaa vuonna 1948. Kuvaaja: E. M. Staf

Asiakkaita Nekalan sivukirjastossa vuonna 1983.
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Talvirieha
veti väkeä
Teksti: Tanja Juvani
Kuvat: Tuomas Vepsäläinen

n Erittäin kylmä sääkään ei
saanut ihmisiä jäämään kotiin,
kun Viinikan-Nekalan omakotiyhdistys järjesti perinteisen
talviriehansa, tällä kertaa las-

kiaistiistaina 5.3.2019. Omakotiyhdistys möi hernerokkaa,
grillimakkaraa ja mehua ja
Viinikan Siniset muurinpohjalettuja. Luistelijoita ja mäenlaskijoita riitti jonoksi asti.

Pahalammin
Mätäsperän
puoleisella kentällä
maanantaina ja
keskiviikkona
klo 18–19.30

LENTOPALLOA

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

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
Harmaa pop up -teltta, 3 x 4,5 m, sisältää painot nurkkiin. Paino 40 kg,
mahtuu farmariautoon. 50 €/vrk
Lisäksi lainattavissa kahvinkeitin, teltta, johtokela ja tikkaat.
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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

www.husqvarna.fi
www.husqvarna.fi

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

SAMA AKKUJÄRJESTELMÄ
SAMA
AKKUJÄRJESTELMÄ
SOPII KAIKKIIN KONEISIIN
SOPII KAIKKIIN KONEISIIN
SÄÄSTÄ
189 €!
SÄÄSTÄ

189 €!

AKKUTUOTEPAKETTI

®

AKKUTUOTEPAKETTI
Paketissa
115iL-trimmeri, 115iHD45
-pensasleikkuri,
ja QC80-laturi
PaketissaBLi10-akku
115iL-trimmeri,
115iHD45399 € pensasleikkuri,
(Norm. 588€)
BLi10-akku ja QC80-laturi. 399 € (Norm. 588 €)

AKKUTUOTEPAKETTI

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

Paketissa 115iL-trimmeri, 115iHD45-

pensasleikkuri, BLi10-akku ja QC80-laturi. 399 €
120i-AKKUSAHA

(Norm. 588 €)

Ihanteellinen pienten
puiden kaatoon ja
karsimiseen. BLi20-akku
ja QC80-laturi sisältyvät hintaan.

299 €

(Norm. 473€) 36 V, 2.95 kg. Terälevy: 30cm

120i-AKKUSAHA
299 €

Puutarhapienkoneet
Tampereella
ja huoltaa
Ihanteellinenjapienten
puiden kaatoon
ja karsimiseen. myy
BLi20-akku
ja QC80-laturi sisältyvät hintaan.
pirkanmaan
pienkone center oy
(Norm. 473 €)

36 V, 2.95 kg, Terälevy: 30cm
Kuoppamäentie 10 33800 TAMPERE

Myynti (03) 447 4660

Huolto (03) 447 4661

Myynti
(03) 447 4660 Huolto: huolto@pienkone.fi
Kuoppamäentie
10
www.pienkone.fi
myynti@pienkone.fi
Avoinna 9-17, La 9-13
120i-AKKUSAHA
myynti@pienkone.fi
Avoinna 9–17, la 9–13
33800 TAMPERE
Ihanteellinen
pienten
puiden
kaatoon
ja
karsimiseen.
BLi20-akku
www.pienkone.fi

ja QC80-laturi sisältyvät hintaan. (Norm. 473 €)
36 V, 2.95 kg, Terälevy: 30cm

JÄLLEENMYYJÄ

JÄLLEENMYYJÄ

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.

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 I T Y K S E T
ELÄINFYSIOTERAPIA

KAUPPA

KAUNEUSSTOPPI

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

Nekalan Suurjako
Viinikankatu 40, 33800 Tampere

WWW.VIVAN.FI

LEIPOMO

KUKKAKAUPPA

PARTURI-KAMPAAMO

On arki tai pyhä
Hakaselta kakku hyvä!

Jokipohjantie 16
Puhelin 03 223 0078

Vihiojantie 28, p. 010 327 1700

www.hakasenleipomo.fi

HOTELLI KAHVILA BUTIIKKI

RAVINTOLA

PUUTARHATYÖT
Franz G. Schmitz Vihertyöt
0505871574

Kurjentaival 35
040 353 0328

Ahotie 46, Tampere
• Bingoilua ke ja su
Häppärit
ti ja su klo • Visailua to
• Karaoke pe – la
19–22

www.puutarhatontut.fi

KATTOMAALAUSTA

RAUTAKAUPPA

Peltikattomaalaus on
tärkeä osa katon huoltoa
Teemme peltikattomalauksia Viinikassa,
Nekalassa ja lähialueilla.

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta!
Telios Oy, Nekalantie 7,
p. 040 503 9622, telios.laine@gmail.com

Asevelikylän
asukkaiden
muistitieto
talteen
n Pirkanmaan maakuntamuseo kerää yhteistyössä
Tampereen museopalveluiden
vapaaehtoisten
kulttuuriluotsien
kanssa
muistitietoa asumisesta ja
elämisestä vanhoissa rakennuksissa. Kulttuuriluotsi Helena Poijärvi kerää
aineistoa Asevelikylän vaiheista ja siellä asumisesta
ja hän pyytää ystävällisesti
Asevelitalossa asuvia ja
asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä puhelimitse
044 306 1951 tai sähkö-
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KAHVILA
NEKALAN KATISKA

postitse helena.poijarvi@
gmail.com.
Haastatteluaineiston
keruu on kulttuuriperinnön
tallennustyötä ja materiaalia hyödynnetään maakuntamuseon tutkimus- ja
julkaisutoiminnassa. Vastaavanlaista tallennustyötä
on tehty Tampellan alueella, Härmälässä ja Kalevassa.
Keruuprojektin vastuuhenkilö Pirkanmaan maakuntamuseossa on tutkija Miinu
Mäkelä.

A-oikeudet – Tervetuloa!

Suosi
paikallisia
palveluita!

Viinikkala etsii uusia tekijöitä
Olisitko kiinnostunut tekemään
paikallislehteä ja kirjoittamaan alueen asukkaita
kiinnostavista aiheista?
Ota yhteyttä toimitukseen,
tanja.juvani@gmail.com tai
anne.b.karkkainen@gmail.com

Kurvaa kesään
Viinikan apteekin kautta
Apteekin edessä ilmaisia parkkipaikkoja
Fiilus Arkeen
30 purutabl.

Maitohappobakteeri
päivittäiseen käyttöön,
maku persikkavadelma.

150 ml

TARJOUSHINTA

10

00

(0,33e/kpl)

norm. 12,06e (0,40e/kpl)

Tervetuloa
ystävällisen
Tehokas ja nopeasti kuivuva
palvelun
antiperspirantti. 48 tunnin
apteekkiimme!
Aqua Deo
Quick dry 50 ml

Ice Power
kylmägeeli
Lääkeaineeton
hoitomuoto
kivun lievitykseen

TARJOUSHINTA

1000

(66,67e/l)

norm. 11,84e (78,93e/l)

teho. Mieto tuoksu.

TARJOUSHINTA

600

(120,00e/l)

norm. 7,38e (147,60e/l)

Laaja
valikoima
lasialan
palveluita
nopeasti
saatavilla

pispalasi.fi

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

Palvelemme:
ark 9–18, la 10–15

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
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