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Alueellamme tapahtuu  
ja hankkeet etenevät

n  Tässä Viinikkala-lehden syysnumerossa on 
taas kosolti ajankohtaista asiaa. Alueellamme 
on paljon aktiivista ja tärkeää toimintaa. Esi-
merkiksi Legioonateatteri, joka on Suomen 
mittakaavassa ainutlaatuinen, nuoria aikuisia 
kuntouttava teatteri, juhlii jo 25-vuotistaival-
taan.

Toiminnassa tiivistyy yhteistyö sosiaali-
työn, nuorisotyön, työvoimapalveluiden sekä 
taiteen ja kulttuurin tekijöiden välillä. Legioo-
nateatterin lisäksi kuntouttavaa työtoimintaa 
tarjoavat myös monet muut toimijat Nekalas-
sa. Tällainen toiminta on todella hienoa alueel-
lemme, mutta erityisen tärkeää tämä on siihen 
osallistuville ihmisille.

Mustanmetsän ympärillä olevat hankkeet 
etenevät. Norssin laajennus valmistuu syksyllä 
2020. Peruskorjaus Norssin D-osassa luvataan 
valmistuvaksi tammikuussa 2020. Mustanmet-
sän päiväkodin ja neuvolan on määrä valmis-
tua toukokuussa 2020. Uuden toimintaympä-
ristön ansiosta yhteistyötä voidaan kehittää 
esikoulun ja alkuopetusluokkien kesken. Ensi 
vuonna olisi tarkoitus saada myös konttikir-
jasto Nekalan koulun pihaan. Kiinnostuneena 
odotamme, miten konttikirjasto toteutetaan ja 
minkälaista siellä on asioida.

Iidesjärvi ja sen ympäristö ovat nyt mones-
sa mukana. Lintutornia laajennettiin, ja järven 
kuntoa on lähdetty parantamaan istuttamalla 
sinne syyskuussa kuhanpoikasia harventa-
maan järven runsasta särkimäärää.

Iidesjärvi ympäristöineen on mukana 

myös Tampereen kansallisen kaupunkipuiston 
esityksessä Viinikan–Nekalan valtakunnalli-
sesti arvokkaan pientaloalueen ja Nekalan siir-
tolapuutarha-alueen kanssa. Lain perusteella 
kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa 
muun muassa säilyttämään kulttuurimaise-
man historialliset ominaispiirteet ja kaupun-
kikuvalliset arvot, ja näitä arvoja alueiltamme 
todellakin löytyy.

Uuden pääpoliisiaseman sijoittumista Ne-
kalassa sijaitsevalle nykyiselle kaupungin varik-
koalueelle selvitetään. Mitään päätöksiä asias-
ta ei ole vielä tehty ja nähtäväksi jää, kuinka käy.

Haluan toivottaa kaikille alueen asukkaille 
hyvää joulun odotuksen aikaa. Muistakaa arki- 
ja joulukiireiden keskellä myös välillä rauhoit-
tua nauttimaan tästä harmaasta vuodenajasta. 

Joulutunnelmaan voi virittäytyä Viinikan 
kirkossa kauneimpien joululaulujen parissa ja 
jouluyön messussa rauhoittua usein niin kiirei-
sen aattopäivän päätteeksi.

Susanna
Viinikan–Nekalan omakotiyhdistyksen  

puheenjohtaja

Kaupunginosakirjaa PULA-AIKAA JA PUUTALOJA voi ostaa Vapriikista,  
Tampere-Seurasta ja Veikko Kirkkolalta puh. 044 374 7437

Kannen kuva:  
Anne Kärkkäinen
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Piirihenkilöt 2019

l Pitkäaikaiset viinikkalaiset Timo ja Rauni Ranta-
la menehtyivät äkillisesti auto-onnettomuudessa 
kesämökkipaikkakunnallaan Pylkönmäellä, jonne 
he olivat matkalla 15.8.2019. Kuollessaan he olivat 
77-vuotiaita.

Timo syntyi 17.3.1942 Tampereella. Hän oli 
neljännen polven tamperelainen ja asui koko ikänsä 
isänsä rakentamassa omakotitalossa Viinikassa. 
Timo kävi Nekalan kansakoulun ja pääsi ripille 
Viinikan kirkossa. Kansakoulun jälkeen Timo meni 
Kalevan yhteiskouluun, josta hän kirjoitti ylioppilaaksi 
keväällä 1963. Timo valmistui rakennusinsinööriksi 
Tampereen teknillisestä opistosta vuonna 1968. Hän 
teki 25-vuotisen työuran rakennusliike Tampereen 
Hakassa. Yksi rakennusliikkeen urakoista, johon Timo 
osallistui, oli vuosina 1970–1971 rakennettu Näsin-
neula. Ennen eläkkeelle jäämistään Timo teki vielä 
useiden vuosien ajan töitä Kotilaakso Oy:lle vastaten 
monenlaisista tehdas- ja tukkuliikkeen rakennus- ja 
kunnostustöistä.

Rauni syntyi 15.7.1942 Kerimäellä, jossa hän kas-
voi maanviljelijäperheen tyttärenä. Rauni kirjoitti yli-
oppilaaksi Savonlinnan tyttölyseosta vuonna 1962 ja 
valmistui farmaseutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 
1964. Opintojen jälkeen Rauni muutti Tampereelle. 
Työuransa alkuvuosina Rauni oli töissä Koskenmäen 
apteekissa Nokialla sekä Lääketukussa Tampereella. 
Sen jälkeen Rauni teki 30-vuotisen työuran Sammon 
apteekissa, josta hän jäi eläkkeelle vuonna 2002.

Timo ja Rauni olivat molemmat pitkäaikaisia ak-
tiiveja Viinikan-Nekalan omakotiyhdistyksessä. Timo 
toimi omakotiyhdistyksen puheenjohtajana 1974–77 
ja sen jälkeen hallituksen jäsenenä. 1970–1980-lu-
vuilla Timo oli järjestämässä lukuisia omakotiyhdis-
tyksen joulujuhlia Nekalan koululla, kevätjuhlia So-

rintalolla ja hiihtokilpailuja Nekalan kartanolla. Rauni 
toimi pitkään omakotiyhdistyksen piirihenkilönä. Vielä 
onnettomuuspäivää edeltävänä iltana Rauni ja Timo 
osallistuivat omakotiyhdistyksen toimihenkilöille jär-
jestettyyn illanviettoon Nekalan siirtolapuutarhalla.

Timo ja Rauni olivat myös pitkäaikaisia Viini-
kan seurakunnan, nykyisen Eteläisen seurakunnan, 
jäseniä ja järjestivät useina vuosina muun muassa 
pihakirkkoja puutarhassaan. He olivat mukana myös 
monenlaisessa muussa yhdistystoiminnassa. Rauni 
toimi Tampereen Martta-yhdistyksen Kalevan toi-
mintapiirissä, Mummon kammarin ystäväpalvelussa, 
seurakunnan diakoniatyössä sekä kävi englannin ja 
saksan opintopiireissä. Timo puolestaan oli Raken-
nusinsinöörien ja -arkkitehtien RIA ry:n pitkäaikainen 
jäsen.

Timon ja Raunin kesäpaikkana oli Timon äidin 
synnyinkoti Saarijärven Pylkönmäellä. He viettivät 
siellä paljon aikaa, harrastuksenaan metsä- ja puu-
tarhatyöt, ja osallistuivat monin tavoin paikkakunnan 
elämään.

Timo ja Rauni ehtivät olla 52 vuotta naimisissa ja 
asua koko sen ajan Viinikassa. Heidän elämäntapan-
sa oli sosiaalinen ja heillä oli laaja ystäväpiiri, joka 
muodostui sukulaisista, ystävistä, naapureista sekä 
koulu- ja työtovereista, jotka olivat saattamassa Rau-
nia ja Timoa heidän viimeiselle matkalleen Viinikan 
kirkossa 31.8.2019.

Kolme lasta puolisoineen sekä seitsemän 
lastenlasta olivat Raunille ja Timolle hyvin tärkeitä. 
Jälkipolvi muistaa äitiä ja isää, mummua ja pappaa, 
kiitollisina heidän rakkaudestaan ja huolenpidostaan.

Olli-Pekka Rantala
Kirjoittaja on Timo ja Rauni Rantalan poika

Timo Rantala (1942–2019) ja Rauni Rantala (1942–2019)
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n  Legioonateatterin toimin-
nanjohtaja Laura Järviluoman 
mukaan tällainen yhteisöllinen, 
nuoria aikuisia kuntouttava so-
siaalinen teatteri on Suomen 

mittakaavassa ainutlaatuinen.
– Vastaavia pitkäkestoisia 

sosiaalisia teattereita ei ole tul-
lut vastaan. Vuosien saatossa 
on toki muuallakin ollut lyhy-
empiä projekteja esimerkiksi 
nuorisotyössä ja vankiloissa, 
Järviluoma kertoo.
     Kun 18–29-vuotiaiden nuor-
ten aikuisten teatteri-ilmaisua 

toteutetaan kuntouttavana työ-
toimintana, syntyy yhteistyötä 
niin sosiaalityön, nuorisotyön, 
työvoimapalveluiden kuin tai-
teen ja kulttuurin tekijöiden 
välillä. Legioonateatterin ta-
voitteena on, ettei kukaan työ-
pajoihin osallistuneista jäisi tyh-
jän päälle. Viime kesänä tehtiin 
mahtava ennätys, kun työpajan 
päätteeksi kaikilla oli jo tiedos-
sa jatkopaikka.

Usein nuoret löytävät 
oman polkunsa sosiaali-, kas-
vatus- tai opetusalalta. Kym-
meniä entisiä legioonalaisia 
on valmistunut teatterialan 
ohjaajiksi. Teatterikorkeakou-
lun on käynyt viisi entistä le-
gioonanuorta, joista yksi on 
25-vuotisjuhlanäytelmä Kar-
nevaalin ohjannut ja yhdessä 
Timo Seppälän kanssa käsi-
kirjoittanut Antti Haikkala.

Legioonateatterin  
supersyksy

Syysjuhlan kunniaksi teat-
teri on aktivoitunut monella 
areenalla. Kaksi näytelmää, 
historiikki, pilottihanke ja osal-
listuminen kansainvälisille teat- 
terifestareille ovat työllistäneet 
pienen teatterin tekijöitä, mut-
ta heidän puheistaan ei paista 
kiire tai paine, vaan aito ilo ja 
rakkaus lajiin.

Viime vuosina teatterin 
toiminta on keskittynyt arki-
päivisin 4–6 tuntia kerrallaan 
kokoontuvaan kuntouttavaan 
työpajatoimintaan, josta on 
valmistunut tavallisesti kaksi 
näytelmää vuodessa, yksi ke-
väällä ja yksi syksyllä. Osana 
juhlavuotta on tälle syksyä 
valmisteltu poikkeuksellises-
ti kaksi näytelmää. Nuorten 
kuntouttavan työtoiminnan 
pajan esitys Juhlista jaloin 
saa ensi-iltansa 5. joulukuuta 
ja parhaillaan esitetään Kar-
nevaali-juhlanäytelmää, jossa 
on mukana teatterin vanhoja 

Ainutlaatuinen  
 LegIoonAteAtterI 
 25 VuottA Teksti: Tanja Juvani

Kuvat: Legioonateatteri ja Tanja Juvani

Legioonateatterin toiminnanjoh-
taja Laura Järviluoma, ohjaaja 
Antti Haikkala ja ryhmänohjaaja 
Timo Seppälä poseeraavat 
teatterinsa edessä kaurismäke-
läiseen tyyliin.Kuva: Tanja Juvani

Kuva: Antti Haikkala

nekalan ikioma sosiaa-
linen teatteri, Legioona-
teatteri, viettää 25-vuo-
tisjuhlasyksyään. 
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Legioonateatterin 
lisäksi kuntouttavaa 
työtoimintaa tarjoavat 
monet toimijat neka-
lassa. 

n  Silta-Valmennusyhdistyk-
sen muotoilupajalla Viini-
kankatu 53:ssa voi tutustua 
kulttuurialaan muotoilun ja 
kädentaitojen avulla ja hyvin-
vointipajalla Kuokkamaantie 
2:ssa liikuntaan, ravitsemuk-
seen, lepoon ja henkiseen 
hyvinvointiin. Valo-Valmen-
nusyhdistyksen taidepajalla 
Viinikankatu 53:ssa piirretään 
ja maalataan erilaisia taiteen 
tekniikoita soveltaen. Sorin 
sirkuksessa (Ahlmanintie 63) 
on myös erikseen matalan 
kynnyksen sosiaalinen sirkus, 
joka voimaannuttaa, edistää 
sosiaalisia ja motorisia taitoja 
ja ehkäisee syrjäytymistä.

Työllistämisyhdistys Jaka-
misen paikka (Japa) tarjo-
aa työkokeilu- ja 
harjoittelupaikkoja 
sekä edullisia arjen 
palveluja Nekalan 
seurakuntatalon ti-
loissa osoitteessa 
Kuismantie 19. Eri-
laisia työtehtäviä voi 
päästä kokeilemaan 
tekstiili- ja mediapa-
jalla sekä siivous- ja 
kotipalvelussa ja vas- 

nekalassa  
paljon sosiaali- 
alan toimijoita

tavuoroisesti Japalta voi saa-
da edullisesti atk- ja tietoko-
neapua, kotiapua, ompelu- ja 
korjaustöitä tai hankkia teks-
tiilipajan mallistosta tuotteita. 
Välimarkkinoilla tuetaan niin 
kantaväestön kuin maahan-
muuttajien mahdollisuutta 
työllistyä.

Lisäksi Mielen ry:n Iidesho-
vin toimintakeskus (Motarinku-
ja 2 A) tarjoaa ryhmä- ja arjen-
hallintapainotteista sosiaalista 
kuntoutusta sekä kuntoutu-
mista tukevia asumispalvelu-
ja mielenterveys-, päihde- ja 
neuropsykiatrisille asiakkaille.

näyttelijöitä alkuajoista lähtien. 
Ryhmänohjaaja Timo Seppälä 
toivoo, että jonkin aikaa jäissä 
ollut tavoitteellinen iltatoimin-
ta jatkuisi juhlanäytelmän jäl-
keenkin.

Suuren, suttuisen  
perheen tarina

Juhlavuoden kunniaksi on il-
mestynyt myös historiikki Le-
gioonateatteri – suuren, suttui-
sen perheen tarina, jonka on 
kirjoittanut pitkäaikainen Le-
gioonateatterin parivaljakko, 
teatterin perustaja Virpi Kos-
kela ja ryhmänohjaaja Timo 
Seppälä. Kirjassa pääsevät 
ääneen paitsi ryhmänohjaajat, 
myös toimittajat, asiantuntijat 
ja ennen kaikkea vuosien var-

rella työpajoihin osallistuneet 
legioonalaiset.

Näytelmien ja kirjan lisäksi 
vuonna 2019 on toteutunut 
opetushallituksen rahoittama 
ja Virpi Koskelan toteuttama 
pilottihanke Luontojemme 
neljä vuodenaikaa. Hankkees-
sa yhtä monta maahanmuut-
tajataustaista ja suomalaista 
miestä ja naista on osallistunut 
yhteisille viisipäiväisille leireille 
neljänä eri vuodenaikana.

Leirien toiminnallisissa työ-
pajoissa on tehty musiikkia, 
teatteria ja ympäristötaidetta 
ja haettu dialogista yhteyttä 
itseen, muihin ja ympäröivään 
luontoon. Kotouttamista, toi-
mintakykyä, aktiivista kansalai-
suutta ja hyviä etnisiä suhteita 
edistävä hanke huipentuu jou-
lukuussa 2019 seminaariin.

Kaiken kukkuraksi Legioo-
nateatterin ja Neijing-koulun 
yhteinen parantavan teatterin 
ryhmä Enso Ensemble osal-
listuu marraskuussa näytel-
mällään Purificación kansain-
välisille parantavan teatterin 
festivaaleille Brasiliassa.

tervetuloa kaikille 
taustaan ja diagnoo-
siin katsomatta!

Legioonateatteri on toimi-
nut entisessä teurastamossa 
osoitteessa Mäntyhaantie 5–7 
toukokuusta 2009 lähtien ja 
viihtyy paikassa erinomaises-
ti, erityisesti hiljattain tehdyn 
ilmastointiremontin ansiosta.

Toiminnanjohtaja Laura 
Järviluoman mukaan halpa 
lipun hinta mahdollistaa kaik-
kien sisäänpääsyn ja esityk-
sissä käy yleisöä laidasta lai-
taan: asunnottomia, 25 vuotta 
teatteria fanittaneita, nykyisten 
työpajalaisten läheisiä ja uusia 
uteliaita. Tänne kannattaa tulla 
lähempääkin!

Legioonateatterin nuorten 
kuntouttavan työtoiminnan har-
joitukset päättyvät perinteisesti 
susipeliin, jossa ryhmänohjaaja 
Timo Seppälä antaa silmät kiin-
ni istuville ryhmäläisille erilaisia 
rooleja. Silmien avauduttua 
ryhmäläisten pitää arvata, kuka 
on kukin.

Sonja on viihtynyt Legioonateat-
terissa vuoden 2019 alusta eli 
käy nyt peräjälkeen toista kun-
touttavan työtoiminnan pajaa. 
– Teatterikärpänen puri jo pentu-
na, odotan kovasti ensi-iltaa.

Kuva: Tanja Juvani

– Karnevaali on pinnalta 
tyhmä, pohjalta viisas, kiteyttää 
Legioonateatterin juhlanäytel-
män ohjaaja ja toinen käsikir-
joittaja Antti Haikkala.

Kuva: Tanja Juvani

Kuva: Antti Haikkala
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Konttikirjasto on lu-
vassa nekalan koulun 
pihaan ensi vuonna. 
Ajasta ei vielä tietoa.

n Tarkkaa avajaisaikaa ei 
vielä pystytä sanomaan, 

Konttikirjasto 
nekalaan  
ensi vuonna

mutta se ei kuitenkaan ole 
vielä alkuvuodesta. Tänä 
syksynä kaupungilla on ol-
lut pari kirjaston suunnitte-
lukokousta ja lokakuussa 
laskettiin kustannuksia ja 
pyydettiin tarjouksia. Näin 
kertoi sähköpostihaastatte-

lussa kirjasto- ja kansalais-
opistoyksikön johtaja Pirkko 
Lindberg.

Konttikirjasto on yksi yh-
tenäinen tila, jonne mahtuu 
Lindbergin mukaan pieni 
kirjakokoelma, lehtiä, asia-
kastietokone ja aineiston 
lainaus ja palautus. Tilassa 
voi myös kokoustaa.

Kirjastoa käytetään oma-
toimisesti. Sisään pääsee 
kortinlukijalla, jolle näyte-
tään kirjastokorttia ja napu-
tellaan kortin tunnuskoodi. 
Sisäänpääsy on esteetön, 
eli se sopii liikuntarajoittei-

sille ja kärryllisille.
Henkilöstöstä Lindberg 

ei osannut sanoa, mutta to-
tesi, että se ei ole paikalla 
kokoaikaisesti.

Kontissa kirjasto on 
Lindbergin mukaan pysyvä, 
mutta saattaa siirtyä mui-
den palvelujen yhteyteen, 
jos niitä tulee alueellemme. 
Lindberg luonnehtii kontti-
kirjastoa kivaksi jutuksi.

– Se on vähän erilainen 
kuin muut kirjastot Tampe-
reella.

Mustanmetsän ym-
pärillä on meneillään 
kaksi isoa rakennus-
hanketta, päiväkoti- ja 
neuvolarakennus sekä 
norssin laajennusosa. 

n Tampereen kaupungin tila-
palvelut rakennuttaa Mustan-
metsän päiväkoti–neuvolaa 
Kuokkamaantien ja Ahlma-
nintien kulmaan osoitteeseen 
Kuokkamaantie 14.  Rakennus-
työt käynnistyivät maaliskuus-
sa 2019 ja niiden on määrä 
valmistua toukokuun lopussa 
2020. Hankkeen kustannus-
arvio on 9,1 miljoonaa euroa.  

Päiväkoti- ja neuvolaraken-
nus on mitoitettu 140–160 
päiväkotilapselle ja kolmelle 
neljälle esiopetusryhmälle eli 
60–80 lapselle. Lisäksi kak-
sikerroksiseen rakennukseen 
tehdään tilat eteläisen alueen 
neuvolalle, johon tulee kah-
deksan terveydenhoitajan ja 
kaksi lääkärin työtilaa.

norssiin laajennus ja 
D-osan peruskorjaus

Suomen yliopistokiinteistöt 
Oy:n omistamaan Tampereen 
yliopiston normaalikoulun 
kylkeen osoitteeseen Kuok-
kamaantie 16 on puolestaan 

rakentumassa laajennusosa. 
Laajennus käynnistyi kesä-
kuussa 2019 ja valmistuu lu-
kuvuodeksi 2020. 

Perusopetuksen alakoulun 
rehtori Kirsi-Liisa Koskinen-
Sinisalon mukaan laajen-
nusosassa työskentelevät 
1–3-luokat, ja sinne tulee 
myös oma voimistelusali. Uu-
dessa toimintaympäristössä 
alkuopetusluokat ja Mustan-
metsän esikoululaiset voivat 
kehittää yhteistyötä. Tällä het-
kellä esi- ja alkuopetus sekä 
iltapäiväkerho toimivat siirto-
kelpoisissa parakeissa Kuok-
kamaantie 16:n kiinteistön 
pihassa.

Lisäksi normaalikoulun D-
rakennusosan peruskorjaus 
alkaa toukokuussa 2020 ja 
valmistuu tammikuussa 2021.

Mustaanmetsään 
nousee päiväkoti  
ja neuvola sekä  
norssin laajennusosa

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Teksti: Anne Kärkkäinen

Mustanmetsän päiväkoti- ja neuvolarakennus on kohonnut 
vanhan Nekalan koulun viereen. Taustalla tyhjilleen jäänyt 
Nekalan koulu.

Nekalan normaalikoulu laaje-
nee Mustaanmetsään päin.
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Teksti ja kuvat:  
Anne Kärkkäinen

Viinikan pientaloalue, 
Iidesjärvi, Viinikanoja 
ja nekalan siirtola-
puutarha ovat tulossa 
osaksi tampereelle 
suunniteltavaa kansal-
lista kaupunkipuistoa.

n Suomessa on nykyisin yh-
deksässä kaupungissa kan-
sallinen kaupunkipuisto, ja 
Tampere haluaa liittyä niiden 
joukkoon esimerkkinä histori-
allisesta teollisuuspaikkakun-
nasta.

Tampereen        kansallisen      kau- 
punkipuiston suunnitelma on 
nyt siinä vaiheessa, että puis-
ton rajausluonnos oli nähtävillä 
marraskuun alussa. Ehdotuk-
sessa siihen kuuluvat alueel-
tamme Viinikan pientaloalue, 
Iidesjärvi, Viinikanoja, Iides-
järven rannalta kaupungin 
vanha taimistoalue ja Nekalan 
siirtolapuutarha-alue.

Muualta kaupungista mu- 
kana on osia keskustasta, Ha-
tanpäältä, Härmälästä, Pyy-

nikiltä, Pispalasta, Lentävän-
niemestä, Lapista ja Kaupista 
sekä Näsijärvestä. Ne ovat yh-
distelmä arvokasta maisemaa 
ja viher- ja vesialueita sekä ta-
valla tai toisella teollistumisen 
historiaan liittyviä rakennuksia 
ja alueita. Esimerkiksi Viinik-
ka rakennettiin työväelle, jota 
teollisuus veti puoleensa.

Arvoalueet  
jälkipolvien iloksi

Kansallisen kaupunkipuiston 
ideana on säilyttää jälkipolville 
maamme kulttuuri- ja luonnon-
maisemia sekä virkistysalueita, 
joilla on kulttuurihistoriallisia ja 
ekologisia arvoja.

Viinikka on valtakunnal-
lisesti arvokas rakennuskult-
tuurialue ja lehtevä Viinikan-
puisto 1930-luvulta periytyvä 
lehmusbulevardi. Iidesjärvi 
ympäristöineen on tärkeä vir-
kistys- ja linnustoalue. Nekalan 
siirtolapuutarha puolestaan on 
yhtenäisenä säilynyt siirtola-
puutarha, ja Viinikanoja eko-
loginen käytävä, joka yhdistää 
Iidesjärven Pyhäjärveen.

Kansallinen kaupunkipuis-

to ei museoi aluetta, vaan sitä 
saa kehittää olemassa olevien 
kaavamääräysten mukaan säi-
lyttäen alueen arvokkaat piir-
teet. Siksi alueen talonomis-
tajille ei tule uusia velvoitteita.

Monissa nykyisissä kau-
punkipuistossa on kunnostet-
tu muun muassa puistoja ja 
ranta-alueita ja niiden reittejä.

Iidesjärven rantamilla on-
kin tehtävää. Muun muassa 
entisen Atomikylän tienoille 
on läjitetty kaikenlaisia maa- ja 
rakennusaineksia, ja matonpe-
supaikka on roskattu. 

Kaupungin suunnitelmis-
sa on saada Iidesjärvelle 
asemakaava vuonna 2022. 
Sitä varten tehdään tarkempi 
yleissuunnitelma, johon piir-
retään reitit, pelikentät, leik-
kialueet, koirapuisto ja luon-
nonhoidonalueet. Näin kertoo 
sähköpostissaan kansallisen 
kaupunkipuiston vs. suunnitte-
lupäällikkö Timo Koski Tampe-
reen kaupungilta.

Seuraavaksi Tampereen 
kaupunki valmistelee puistolle 
alustavaa hoito- ja käyttösuun-
nitelmaa mahdollista puisto-

hakua varten.
– Toivomme, että yhdistyk-

set, kuntalaiset ja muut hank-
keesta kiinnostuneet osal- 
listuvat hankeen yleisötilai-
suuksiin. Annamme lisätietoa, 
esimerkiksi sähköpostilla, jos 
jokin asia on epäselvä, Koski 
kertoo.

Kosken mukaan käyttö- ja 
hoitosuunnitelman yleisötilai-
suudet järjestetään ensi vuo-
den alkupuolella tai keväällä. 

Käyttö- ja hoitosuunnitel-
man luonnoksen valmistuttua 
kaupunginhallitus päättää, ha- 
keeko se kaupunkipuistoa, ja 
statuksen myöntää ympäristö-
ministeriö suunnitelmien mu-
kaan vuonna 2021. 

Kaupunkipuistoa haetaan 
useille paikkakunnille, ja ym-
päristöministeriö on kaavaillut 
Suomeen kymmenkuntaa kau-
punkipuistoa. Nykyisin kan- 
sallinen kaupunkipuisto on 
Hämeenlinnassa, Heinolassa, 
Porissa, Hangossa, Porvoossa, 
Turussa, Kotkassa, Forssassa 
ja Kuopiossa. 

VIInIKKA 
osaksi  
kansallista  
kaupunki-
puistoa
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”Asumuksia suosta!” 
kirjoittaa Suomen 
Kuvalehti vuoden 1921 
numerossaan 6. Mie-
lenkiintoinen artikkeli 
kertoo Viinikkaan 
vasta valmistuneesta 
turvetiilitalosta.

n Sisällissodan jälkeinen asun-
to- ja rakennustarvikepula 
kirvoitti erilaisia keksintöjä ja 
kokeiluja, joille Viinikka tarjosi  
varsin innovatiivisen ympäris-
tön. Arkkitehti Birger Feder-
leyn suunnittelemat kunnalli-
set vuokrarivitalot (1919) ovat 
arkkitehtuurihistoriassamme 
hyvin tunnettu esimerkki 
edullisen lankkumateriaalin 
käytöstä.

Vähemmän tunnettua on, 
että Viinikassa kokeiltiin myös 
turvetiiltä, jonka erinomaisten 
ominaisuuksien otaksuttiin 
mullistavan jopa koko raken-

nusaineteollisuuden. Toisin 
kävi. Turpeella ja erilaisilla 
luonnonmateriaaleilla on toki 
ollut pitkä historia menneitten 
aikojen rakentamisessa, mutta 
1920-luvun kokeilujen jälkeen 
vasta meidän aikamme on 
kiinnostunut niistä uudelleen. 
Hiilen sitominen rakennusma-
teriaaleihin on tehokas tapa 
taistella ilmastonmuutosta 
vastaan.

turvetiiliä tehtailtiin 
Vihiojan turpeesta

Kurjentaival 39:ssä nykyään 
asuvalla Leena Jokisella on 
kokemusta turvetiilitalossa 
asumisesta jo 1980-luvun 
alusta lähtien. Talo ei ero-
tu katukuvassa ympäristös-
tään millään tavoin, eivätkä 
1920-luvun alussa mainos-
tetut lämpötaloudelliset omi-
naisuudetkaan poikkea ym-
päröivistä hirsitaloista. Tämän 

Viinikan turveihmeen pystytti-
vät muurari Herman Kuula ja 
Lokomon työnjohtaja Väinö 
Ojanen kesällä 1920.

Turvetiilten valmistuksessa 
hyödynnettiin polttoturpeen 
nostoon valmistettuja koneita 
ja tiilitehtaiden teknologiaa. 
Tiilitehtaitahan oli tuohon ai-
kaan Kalevassa peräti kolme 
ja Messukylässäkin vielä yksi.

Lähistöltä löytyivät myös 
hyvät turvevarannot. Hatan-
pään savipeltojen keskellä 
virtaavan Vihiojan suistoalue 
oli vetistä suota. Karjunevaksi 
tai Karjusuoksi kutsuttu alue 
sijaitsi Hatanpään nykyisten 
autoliikkeiden kohdalla. Siel-
tä nostettu raakaturve ajettiin 
muokkauskoneen läpi, jolloin 
massasta saatiin tasalaatuis-
ta. Turvetiilet lyötiin savitiilten 
tapaan muotteihin, minkä jäl-
keen ne jätettiin kuivumaan 
taivasalle 2–3 viikoksi.

Varsinainen rakennus pys-
tytettiin siten, että kivijalan 
päälle nostettiin kannatus-
vasat ja niiden päälle tehtiin 
vesikatto. Seinät muurattiin 
katon alla sateelta suojassa 
latomalla tiilet seinäjuoksun 
suuntaan nähden poikittain. 
Muurausta jatkettiin aina räys-
täskorkeuteen saakka, minkä 
jälkeen kattoa kiilattiin vielä 
vähän ylöspäin, jotta saatiin 
viimeisetkin tiilirivit ladottua. 
Tämän jälkeen katto voitiin 
laskea takaisin tukien päälle. 
Lopuksi seinät rapattiin sileiksi 
molemmin puolin.

Talon nykyinen puuver-
hous on vuodelta 1995, 
jolloin myös Museovirasto 
kiinnostui dokumentoimaan 
erikoislaatuista seinäraken-
netta. Korjausaikaiset valo-
kuvat osoittavat, että rapattu 
turveseinä on ollut melkoisen 
rujossa kunnossa. Toisaalta se 

Asuntorakentamisen    
  kestävää  
  menneisyyttä

– turvetiilikokeiluja 
 Viinikassa

Turvetiilitalo Kurjentaipaleella. 
Suomen Kuvalehti 1921.
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on kestänyt säiden ja sateiden 
ohella myös seinän läpi tulleen 
sodanaikaisen pommin sirpa-
leet. Monenkohan nykyaikai-
sen talopaketin ennustettavis-
sa oleva elinkaari yltää sadan 
vuoden perspektiiviin?

toimeen kahdella kolmasosal-
la, mahdollisesti puolella hir-
sirakennuksessa tarvittavasta 
polttoaineesta. Huoneilma oli 
heti alusta alkaen erittäin puh-
das, hajuton ja raikas…”

Suomen Kuvalehden kir-
joittaja kertoo lisäksi, että 
rakennuskustannukset ovat 
huomattavasti hirsirakennuk-

voitaisiin näin säästää tuot-
toisampiin käyttökohteisiin.

taustalla hintojen  
nousu ja eräs  
Pelle Peloton

Mistä tässä Viinikan innovaati-
ossa oli lopulta kyse? Raken-
nustarvikepula ja siitä johtuva 
hintojen nousu oli I maailman-
sodan jälkeen yleismaailmalli-
nen ongelma. Tampereellakin 
hinnat nousivat kymmenker-
taisesti. Norjasta ja Ruotsista 
oli saatu tietoja turvekokei-
luista rakennusmateriaalina, ja 
kun vuonna 1915 Tampereelle 
perustettu konepajayritys Oy 
Lokomo Ab valmisti polttotur-
peen nostoon tarvittavia työ-
koneita, oli luonnollista, että 
tehtaalla oli kiinnostusta etsiä 
turpeelle myös uusia käyttö-
tapoja.

Tehtaan johtaja Werner 
Ryselin (1870-1939) oli var-
sinainen Pelle Peloton, jonka 
ideat pulppusivat Lapin kul-
lankaivuusta Nokian ”raikkaan 
radioaktiiviseen” Aradium-
pulloveteen. Sen väitetyistä 
terveysvaikutuksista on tosin 
oltu myöhemmin vahvasti eri 
mieltä.

Turpeen ja rakentamisen 

saralla yhteistyötä tehtiin ilmei-
sesti Ab Turve Oy:n kanssa. 
Turvetiilistä rakennettiin teh-
taan alueelle varastorakennus, 
josta saadut kokemukset olivat 
olleet rohkaisevia.

Olisikohan 1920-luvun ko-
keiluvuosien jälkeen aiheellis-
ta selvittää tarkemmin, voisiko 
turvetta muokata rakennus-
materiaaliksi sen sijaan, että 
se poltetaan ilmakehää kuor-
mittaviksi päästöiksi tai muo-
kataan kasvualustoiksi Alan-
komaiden kasvihuoneisiin? 
Huokea rakennustekniikka, 
energiatehokkuus, sisäilma 
– mitä vielä tarvitaan perus-
teiksi?

Teksti: Heikki Hanka
Taidehistorian professori,  
Jyväskylän yliopisto 
Nuorviinikkalainen

Huoneilma puhdas, 
hajuton ja raikas

Lokomon työntekijöiden  vie-
reinen rivitalo Kurjentaival 
41:ssä oli myös alun perin 
tarkoitus rakentaa turvetiilistä, 
mutta sateisen syksyn vuoksi 
seinät romahtivat ja loppuvuo-
desta 1919 valmistunut talo 
tehtiin lopulta lankkuraken-
teisena. Lokomon työnjohtaja 
Ojanen lienee saanut turvetii-
let sopuisasti käyttöönsä, kun 
viereisille tonteille ryhdyttiin 
seuraavana vuonna puuhaa-
maan työnjohtajien paritaloja. 
Turvetiilistä rakennettiin kui-
tenkin vain lähinnä Lokomon 
työväenasuntoja sijaitseva talo 
Kurjentaival 39.

Jälkipolvi voi vain ihme-
tellä, miksei rakennustapa lo-
pulta lyönyt itseään läpi. Ajan 
käyttäjäkokemus on ainakin 
kuin nykyisten talopakettien 
markkinapuhetta:

”… kokemuksen perusteel-
la ovat huoneet tavattoman 
lämpöisiä. Pienintäkään vetoa 
ei ole voitu huomata, ja on huo-
neissa pysynyt tasalämpö läpi 
vuorokauden...polttoturvera-
kennuksessa [voitaisiin] tulla 

Kurjentaival 35 nykyasussaan. 
Kuva: Heikki Hanka 2019.

Turvetiilitaloa peruskorjataan. 
Kuva: Leena Jokinen 1995.

sia halvemmat, ja että keksin-
nöllä on kansantaloudellista-
kin merkitystä, sillä arvokkainta 
vientitavaraamme, eli puuta, 

Lähteet:
Leena Jokisen haastattelu 
27.10.2019.

Kaiku 1921.

Mari Maasilta 1997.  
Viinikka-Nekala. Pula-aikaa  
ja puutaloja. Tampere:  
Viinikka-Nekalan  
Omakotiyhdistys.

Suomen Kuvalehti 1921.
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Iidesjärveen on istutet-
tu kuhaa. tavoitteena 
on parantaa järven 
kuntoa.

n Syyskuun alussa Iidesjärveen  
istutettiin 3000 kymmensent-
tistä Pyhäjärvi-kantaista ku-
hanpoikasta. Niiden toivotaan 
kasvaessaan harventavan 
Iidesjärven erittäin runsasta 
särkikalastoa. Jos särkikaloja 
olisi vähemmän, Iidesjärven 
vesi voisi kirkastua. Istutus oli 
osa Tampereen kaupungin 
ympäristönparannustoimia.

Iidesjärvi on matala ja hyvin 
rehevöitynyt, mutta se ei hait-
taa sameissa vesissä viihtyvää 
kuhaa eikä istutus rehevään 

järveen ole poikkeuksellista.
– Kuha menestyy oikein 

hyvin jopa erittäin rehevissä 
järvissä, kertoo sähköpostitse 
kalastotutkija Ari Westermark 
KVVY Tutkimus Oy:stä. 

Mutta riittääkö  
Iidesjärvessä  
kuhille happea?

Kuha kärsii ahventa ja haukea 
enemmän hapenpuutteesta. 
Avoveden aikana kuha pärjää, 
mutta jääaika on kriittinen. Ii-
desjärveä hapetetaan talvisin, 
minkä toivotaan auttavan ku-
hia selviytymään. Tilannetta 
aiotaan seurata.

Kuha on puuttunut Wester-
markin mukaan Iidesjärvestä 
pitkään, mutta hän ei pidä 

KuHAA 
hoitamaan  
Iidesjärveä

Kuhanpoikaset laski uiskentele-
maan Nekalan matonpesupaikan 
rannasta Ismo Kolari Pirkan-
maan kalatalouskeskuksesta. 
Kuva: KVVY Tutkimus Oy.

mahdottomana, etteikö kuhaa 
olisi voinut joskus olla, koska 
kalat pääsevät nousemaan Py-
häjärvestä Viinikanojaa pitkin. 

Teksti: Anne Kärkkäinen

Iidesjärven lintu-
tornia laajennettiin 
kolme metriä.

n Iidesjärven lintuja pääsee 
tarkkailemaan ensi keväänä 
suuremmasta lintutornista. 
Lava ja sen tukirakenteet uu-
sittiin marraskuun lopulla. La-
vaa levennettiin kummaltakin 
puolelta puolitoista metriä ja 
tuodaan metri eteenpäin. Kai-
de uusitaan ja siihen tehtiin 
kurkistusluukkuja pienille lin-

tujen tarkkailijoille.
Tornin kunto on tarkastettu 

ja kelvoksi todettu. Vanhoista 
puhelinpylväistä tehdyt tukija-
lat ovat kestäneet.

Lintutornin laajennus tuli 
tarpeeseen, sillä ajoittain tor-
niin tai edes sen portaille ei ole 
mahtunut mukaan.

Korjauksen teki Ekokump-
panit oy Tampereen kaupun-
gin ympäristönsuojelun tilauk-
sesta.

Lintutorni 
kuntoon
Teksti ja kuvat: 
Anne Kärkkäinen
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n Viinikan-Nekalan Omako-
tiyhdistys järjesti koko alu-
een yhteisen pihakirppispäi-
vän jälleen elokuun lopussa 
31.8.2019. Kirppikselle osal-
listui 39 pihaa ja myynnissä 
oli kaikenlaista vanhoista 
vinyyleistä vauvanvaatteisiin 
ja kaakeleihin. Kahvia ja kas-
tettavaa sekä itse tehtyä me-
hua tarjoiltiin myös. Monella 
pihalla oli myös omenoita ja 
luumuja mukaan otettavaksi. 
Sää suosi kirppiksen pitäjiä. 
Moni oli askarrellut persoo-
nalliset kyltit kadun varteen 
ostajia varten.  

PIHA-
PISKIrP

Alueellamme on torjuttavia 
haittaeläimiä: rottia ja espan-
jansiruetanoita. rottia on nähty 
nekalassa ja espanjansirueta-
noita nekalan ja turtolan väli-
sellä alueella.

rottien hävittäminen

l Kerää maasta kaikki syötäväksi 
kelpaava, kuten omenat ja marjat.

l  Lopeta lintujen ruokinta, 
sillä jyvät houkuttelevat rottia.

l  Poista pihalta rottien suojapaikat, 
kuten kaikki puutarhajätteet ja 
erilaiset lauta- ym. kasat.

l  Pidä nurmikko matalana.

l  Kompostoi rottia houkutteleva 
ruoka- ym. jäte vain ehjässä  
umpikompostorissa. 

l  Pyydystä rotat ansoilla tai 
loukuilla. Kiinnitä loukku  
vaijerilla, haavoittunut rotta voi 
raahautua kauas.

l  Pane raato hävitettäväksi 
ehjään jätesäiliöön, jonka  
kansi on kiinni kunnolla.

Rottien torjunta onnistuu parhaiten naa-
purustolta yhteisvoimin. Apua voi pyytää 
tuholaistorjuntayrityksiltä.

torju rottia ja tappajaetanoita
espanjansiruetanoiden  
hävittäminen

Espanjansiruetana on suuri 7–14-sentti-
nen, ahne kaikkiruokainen nilviäinen, joka 
syö puutarha-, koriste- ja hyötykasveja. Se 
syö myös raatoja, kuten kuolleita lajitove-
reitaan, mistä nimi tappajaetana.

Espanjansiruetanoita kannattaa tor-
jua syksyllä ja erityisesti keväällä, ennen 
kuin ne alkavat lisääntyä.
l  Poimi etana ja tapa se katkaisemalla 

kahtia saksilla.

l  Kerää raadot korkilliseen maito- ym. 
tölkkiin, sulje se hyvin ja pane tölkki 
hävitettäväksi kiinteistösi sekajäte-
astiaan.

l  Etanoita voi myrkyttää sinisillä 
etanansyöttirakeilla (Ferramol).  
Rautafosfaatti ei ole myrkyllistä muil-
le eläimille, vaikka tosin linnut syövät 
rakeita mielellään. Tätä voi ehkäistä  
perustamalla syöttiansan, johon 
etanat luikertelevat. Ansa kannattaa 
sijoittaa maanpeitekasvien luokse.

l  Rautafosfaatti kuivattaa etanan, ja 
se kaivautuu maahan kuolemaan.

l  Rakeita kannattaa kylvää kompostin 
ympärille.

l  Kuivata etanoiden piilot: pidä ruoho 
matalana ja kerää pois kaikki  
lehti- ym. kasat.

Teksti: Anne Kärkkäinen

Espanjansiruetana on 
selvästi juovainen ja likaisen 
sävyinen vaaleanpuna-
ruskea, tumman punaruskea, 
harmaa, musta tai harmaan-
vihertävä. Alapuoli on valkea. 
Ylä- ja alapuolen välissä on 
oranssi sauma, jossa on 
mustia pystyjuovia.  
Kuva: Pekka Malinen

Hyvät ohjeet Helsingin 
kaupungin nettisivuilta: 
https://www.hel.fi/static/
hkr/viheralueet/espan-
jansiruetana.pdf
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n Roskissäiliöihin on nyt 
tarjolla tarroja, jotka 
ovat talonomistaji-
en kädenojennus 
koiranomistajalle. 
Hän saa luvallasi 
pudottaa pökäle-
pussinsa roskik-
seesi. 

Koiranomista-
jille on ongelmana 
pientaloalueilla, että 
niillä ei tahdo olla kak-
kapusseille roska-astioita. 
Kun omistaja kuljettaa ros-
kiksen puutteessa koiransa 
jätöksiä pitkiä matkoja, huo-
nolla tuurilla pussi hajoaa ja 
kakat leviävät kadulle. Tältä 
likaamiselta vältyttäisiin, jos 
roskiksia olisi enemmän ja 
mahdollisesti useammat lem-
mikkiensä lenkittäjät myös ke-
räisivät koiriensa läjät pussiin 
ja roskikseen.

Koirankakkaroskistarroja 
on tilannut Viinikan-Nekalan 
omakotiyhdistys. Tarrat painaa 
Tampereen kaupunki. Suo-

Koirankakat  
tieltä  

roskikseen

messa jo yli sadassa kunnas-
sa asukkaat ovat innostuneet 
merkkaamaan roskiksensa koi- 
rankakkatarroilla.

Tarroja saa käydä  
hakemassa

Keskiviikkoisin  
klo 19.15–19.30 Hallilta

Viinikankatu 14–16,  
sisäpihan hallirakennus,  
vasemmanpuoleisin ovi.

Hinta 0€

 tArrA  
     MerKIKSI – 

Alueemme  
 sosiaalisessa  
mediassa
l  Viinikan–Nekalan omakotiyhdistys

l  Viinikan ja Nekalan paikalliskanava

l  Nekalan, Viinikan ja 
Koivistonkylän puskaradio

l  Nekala-Viinikka kierrättää!

l  Nekalan siirtolapuutarhayhdistys 

l  Pro Iidesjärvi

l  Nekalan ja Viinikan lapsiperheet



Viinikkala     syksy 2019 13

tampereen 
pääpoliisi- 

aseman 
muuttoa  

nekalaan 
kaavaillaan

Pääpoliisiaseman uudeksi 
paikaksi on kaavailtu kaupungin 
varasto- ja varikkotilojen kulma-
tonttia Viinikankadun ja Lahden-
peränkadun risteyksessä.

n Lisäksi poliisitalossa on ha-
vaittu sisäilmaongelmia. Vaih-
toehtoina tulevalle pääpolii-
siasemalle ovat Sorinkadun 
tilojen laajennus tai uuden 
poliisitalon rakentaminen Ne-
kalaan. 

Pääpoliisiaseman uusien 

tilojen sijoittamisessa punni-
taan Sorinkadulle rakennetta-
vaa nykyisen B-rakennuksen 
jatketta tai kokonaan uutta 
poliisitaloa, jolloin A-rakennus 
todennäköisesti purettaisiin ja 
kaikki poliisin toiminnot siir-
rettäisiin uudisrakennukseen. 
Apulaispoliisipäällikkö Kari 
Hemminki kertoo, että selvit-
telyssä ovat olleet jo muuta-
man vuoden ajan sijainniltaan 
poliisitoiminnalle sopivat kau-
pungin tontit.  Viinikankadun 
ja Lahdenperänkadun kul-
massa sijaitseva kaupungin 
varasto- ja varikkotilojen tontti 
on vapautumassa ja Tampe-

reen kaupunki ja Senaatti-kiin-
teistöt ovat jättäneet siitä ase-
makaavamuutoshakemuksen. 

Rakentamiseen liittyen alu- 
eella tehdään parhaillaan riski-
kartoitusta, jossa kartoitetaan 
maaperään, sijaintiin ja tule-
vaisuuteen liittyviä riskejä. Ne 
estäisivät todennäköisesti pää-
poliisiaseman rakentamisen 
nykyiselle paikalleen rakenteil-
la olevan monitoimiareenan ja 
päärautatieaseman läheisyy-
den aiheuttaman tukkoisuuden 
ja odotettavissa olevien ruuhki-
en vuoksi.  Näin ollen poliisiase-
man muutto Nekalaan on vaih-
toehtona todennäköisempi kuin 

Sorinkadun tilojen laajennus.
Pääpoliisiaseman tilat 

omistaa Senaatti-kiinteistöt, 
jonka tilaratkaisujen erityis-
asiantuntija Toni Rantanen 
korostaa, että päätöksiä pää-
poliisiaseman sijoituksesta 
ei ole vielä tehty. Nyt ovat 
meneillään taustasuunnitte-
lu, sijoituspaikan ja tonttien 
soveltuvuuden kartoitus.

Lähde: Aamulehti/ 
Kati Kalliosaari, 12.10.2019.

Teksti ja kuva: Johanna Hanka.

uuden pääpoliisiase-
man suunnittelu on 
tampereella ajankoh-
tainen, sillä nykyinen 
sijainti Hatanpään 
valtatien varrella on 
jäämässä sumppuun 
Areenan valmistuttua. 

Suosittu viinikkalainen 
säveltäjä–artisti Maco 
oey on tehnyt uuden 
levyn, jonka myynti-
tuoton hän lahjoittaa 
Harjun seurakunnan 
vanhustyön hyväksi.

n Maco sai ajatuksen tehdä levy 
ja hyväntekeväisyystapahtuma 
muutama vuosi sitten kuultu-
aan, että vanhustyön määrära-
hat ovat vähentymässä.

Levyn nimi on ELäMäN 
PUU, ja se on kokoelma Macon 
lauluista 16 sävellysvuoden 
varrelta. Mukana on 22 laulua, 
joista viisi on uutta, kuten levyn 
nimisävelmä.

– Halusin, että laulut ker-
tovat ihmisen elinkaaresta lap-
suudesta vanhuuteen. 

Levyn voi ostaa lähettämäl-
lä Facebookissa Macolle yksi-
tyisviestin, FB: macooeymusic.

Hinta on 15 e. Toinen mah-
dollisuus ostaa levy ja tukea 
vanhustyötä on levyn julkaisu-
tilaisuudessa. Tiedot alla.

Anne Kärkkäinen

Levy 
vanhustyön  
hyväksi

elämän puu -tapahtuma ke 4.12. 
Pispalan kirkko, Pispalan valtatie 16

– 17.00 ilmainen ruokatarjoilu ja Jana Machackova-Oeyn 
valokuvanäyttely vanhuksista

– 18.00 Maco & Siisti! -lastenkonsertti
– 19.00 Maco Oey Elämänpuu -levyn julkaisukonsertti



Viinikkala     syksy 201914

Viinikkala-lehti etsii toimittajaa
Nyt on tilaisuus ryhtyä oman paikallislehtemme toimittajaksi.
Tule siis toimittamaan Viinikkalaa. Vaatimuksena tehtävään on 
kirjoitus- ja valokuvaustaito ja alueemme jonkinmoinen  tunte-
mus, joka tosin karttuu juttuja tehdessä.  Julkaisun suunnittelu- 

ja kokoamiskokemuksesta on etua,  mutta tehdessä oppii.
Lehdellä on erikseen hyvä  taittaja, jonka kanssa teet  

yhteistyötä,  ja ilmoitukset hankkii ilmoitusmyyjä. Työstä mak-
setaan pieni palkkio. Paikallistoimittajana pysyt  jyvällä kylän 

kuulumisista ja  luot arvokasta yhteisöllisyyttä.
Ota ihmeessä yhteyttä ja kysy lisää:
Tanja Juvani, tanja.juvani@gmail.com

Anne Kärkkäinen, anne.karkkainen@iki.fi

A LU E E N  PA LV E L E VAT  YR I T YK S E T

RAUTAKAUPPA 

ELÄINFYSIOTERAPIA KAUPPA

nekalan Suurjako
Viinikankatu 40, 33800 Tampere

KAUNEUSSTOPPI

kauneuden-, terveyden- ja 
hyvinvoinnin pysäkki

KUOKKAMAANTIE 2
P. 040 5632465

WWW.VIVAN.FI

LEIPOMOKUKKAKAUPPA

Jokipohjantie 16
Puhelin 03 223 0078

KONDITORIA

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!

PARTURI-KAMPAAMO RAVINTOLA

KAHVILA  
NEKALAN KATISKA

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

A-oikeudet – Tervetuloa!

Häppärit		
ti	ja	su	klo	
19–22

OMPELUPALVELUT

Kirsi-Marja Suomalainen

Ahlmanintie 56
044 537 2733 (soita ja sovi tapaaminen)

www.kirmasu.com

Meiltä 
nyt myös 

ilmalämpö-

pumput!

PUUTARHATYÖT

www.puutarhatontut.fi

Franz G. Schmitz Vihertyöt
0505871574 Suosi 

  paikallisia 

     palveluita!
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Vinyylituotteet  
“ikikestävät” esittelyssä 

os. Lampitie 2 b 4,  
Viinikka, Tampere  

Kaunis okt/rt  
meluaita -25 db.

Nyt  
 tarjous-
  eriä:

• Hevosaidat  alk. 29,-  /m
• Piha-aidat  alk. 39,-  /m
• Näkösuoja-aidat  alk. 100,-/m
• Terassikaiteet+v  alk. 79,-  /m

Keittiö auKi  
joKa päivä 

22 asti
Lounas  

arKisin 10.30–14

tervetuLoa!
Jokipohjantie 18, Nekala
www.wanhatappi.fi

Puh. 050 354 3613

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

TULE TUTUSTUMAAN JA TEKEMÄÄN  
EDULLISIA LÖYTÖJÄ

NEKALAN KIERRÄTYSKESKUS

SUUREN MÄÄRÄN KODIN HUONEKALUJA LÖYDÄT LIELAHDEN  
MYYMÄLÄSTÄ  OSOITTEESSA SELLUKATU 15 SEKÄ  
JANKASTA OSOITTEESSA ALASNIITYNKATU 28.

Tervetuloa viihtymään!
Jokipohjantie 47, puh. 03 2147091

avoinna: su-to 9–24, pe-la 9-02

Kaksi kertaa kuussa 
Elävää musiikkia 

karaokE 
pe-la

BilJarDi-
PÖYTä

Bingo tiistaisin  

klo 19.00

Runsas Buffetlounas arkisin klo 10.30 -15, take away. 
Kysy myös edullisia yksityistilaisuuksia!

Viinikankatu 47 www.sunnamaste.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Ruokaa reilusti  
suomalaiseen makuun!Kipinöitä 

    kielen päällä! Kipinöitä 
    kielen päällä! 

Suomen parasta 
pankkipalvelua- 

www.poppankki.fi/kurikka

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

se on pOP!
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Oli arki tai pyhä 
              Hakaselta kakku hyvä!

Maittava kotiruokalounas  

 aina arkisin Vihiojantiellä!!

MYYMÄLÄT:
Kauppahalli,
Hämeenkatu 19

Leipomon myymälä,
Vihiojantie 28

Itsenäisyydenkatu 8
Sammonkatu 14–16
Suupantori 4, Pirkkala

Nyt mukavat talvitarjoukset  
kuivan ihon hoitoon tai  
vaikka pukinkonttiin!

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

ark 9–18, la 10–15
norm. 12,30 
(39,60/kg)

990

Hajusteeton, väri- 
aineeton perusvoide 
erittäin  
kuivalle ja  
herkälle  
iholle.

APOBASE OILY  
CREME 250 G

1950
norm. 21,91 (1950/l)

Rauhoittava ja kos-
teuttava silmänym-
pärysvoide herkälle, 
kuivalle ja jopa ärty-
neelle ja kutisevalle 
silmänympärysiholle. 
Myös allergikoille ja 
atoopikoille.

AVENE SOOTHING EYE  
CONTOUR CREAM 10 ML

norm. 5,39 
(46,67/l)

350

ACO BODY  
HAND 
CREAM 
RICH 75 ML 

Täyteläinen,  
ravitseva ja  
hoitava  
käsivoide. 
Hajustettu.

Tarjoukset voimassa 31.1.2020


