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Pääkirjoitus
n Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen
ja varmasti mieleen jäävä. Korona on
vaikuttanut tavalla tai toisella meidän
kaikkien arkeen. On kuitenkin hieno todeta, että alueellamme on tänäkin vuonna
ollut tapahtumaa ja eteenpäin mennään.
Kesän aikana Nekalan Pallo järjesti
kaksi kirpputoritapahtumaa ja omakotiyhdistys yhden. Väkeä riitti ja säätkin
suosivat.
Keväästä syksyyn Iidesjärven, Tampereen tunnetuimman lintujärven, ympäristössä on nähtävää ja ihasteltavaa.
Iidesjärven lintukantoihin ja tilanteeseen
pääset tarkemmin tutustumaan tässä
lehdessä.
Elokuussa otettiin käyttöön Mustametsän päiväkoti, esikoulu ja neuvola ja
syyskuussa kauan odotettu konttikirjasto
avasi ovensa.
Syksyn aikana myös seitsemän
muuntamorakennusta on saanut uuden,
hienon ilmeen.
Iidesjärven etelärannan erikoispuistohanke on vihdoin etenemässä ja
asemakaavoitus alkaa. Iidesjärvi ympäristöineen on osa kokonaisuutena
kehitettävää keskuspuistoverkostoa ja
erikoispuistosta on tulossa kaikenikäisille tarkoitettu monipuolinen toiminta- ja
oleskelupuisto.

Toimihenkilöt 2020
Hallitus
Puheenjohtaja
Susanna Kuutilo
Päiväläisentie 6, 33800 Tampere
Puh. 050 525 8581
susanna.kuutilo@pirkanmaa.fi
HALLITUKSEN jäsenet
varsinaiset jäsenet

Nekalan teollisuusalueelle Lahdenperänkadun ja Viinikankadun varteen
suunnitellaan uusia toimitiloja poliisille,
pelastuslaitokselle ja muille viranomaisille.
Iidesjärven erikoispuiston ja Nekalan poliisitalon ja paloaseman asemakaavoituksen osallistamis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä Tampereen
kaupungin verkkosivuilla ja mielipiteet
voi ilmaista kaupungin kirjaamoon
10.12.2020 mennessä.
Toivotan alueen asukkaille hyvää joulun odotusta ja mitä onnellisinta uutta
vuotta 2021!
Hyviä lukuhetkiä lehtemme parissa,
Susanna
Viinikan–Nekalan
Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja
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Kirjaston
Kalle
on poissa
n Kesäkuussa sain surullisen viestin. Kalle Voutilainen oli menehtynyt äkilliseen sairaskohtaukseen
6.6.2020. Yllätyksellinen suru-uutinen herätti monenlaisia tunteita ja muistoja.
Nekalan koulun täysremontissa kirjasto sai uudet
tilat. Vanha keittiö, osa ruokasalia ja vahtimestarin
asunto yhdistettiin kirjastotilaksi. Uusi kirjasto avattiin
huhtikuussa 2008. Siitä alkoi Kallen aika Nekalassa.
Kun kyselin Kallelta, että miten hän haluaa kirjastoa
hoidettavan, niin hänen ainoa toiveensa oli, että
kirjastossa olisi mahdollisimman vähän kieltotauluja.
Kieltotauluja ei kirjastoon tullut.
Yhteistyö Kallen kanssa oli helppoa. Hän oli
joustava, luotettava, humaani ja huumorintajuinen.
Hänen huumorinsa oli vähäeleistä, salaviisasta
sanailua. Kallen tasapainoinen ja tyyni olemus rauhoitti ilmapiirin. Hänellä oli mutkaton suhtautuminen
kaikkiin asiakkaisiin, ystävällinen ja avoin. Häntä oli
helppo lähestyä. Arinkin lapsi uskalsi kysyä jotain
haluamaansa kirjaa tai kertoa murheistaan.
Kalle otti jokaisen kirjastossa kävijän pyynnöt ja
toiveet vakavasti. Hän opasti tietokoneen käytössä,
kadonneen tai väärään paikkaan joutuneen kirjan
etsimisessä, sarjakirjojen järjestyksen selvittämisessä,
hakupapereiden täyttämisessä ja tuhansissa muissa
ongelmissa. Kalle oli erityisen hyvä suosittelemaan
kirjoja erityyppisille ja eri-ikäisille lukijoille.

Kallen tapa ojentaa metelöiviä lapsia oli tehokas.
Jos lastenosastolla tapahtui jotain epäilyttävää, niin
hän asteli paikalle, laitteli kirjoja paikoilleen ja tarkkaili tilannetta. Jos melu jatkui, niin Kalle meni lasten
luo ja sanoi rauhallisesti: ”Hei lapset sovitaanko niin,
että...” Ja aina sovittiin. Melu vaimeni. Tarvittaessa
Kalle piti satutunteja ja pieniä lukutuokioita.
Kallella oli tarkka silmä ja herkkä korva. Tarvittaessa hän oli lähellä avun tarvitsijaa, surijaa tai
hätääntynyttä ihmistä. Pelkästään hänen läsnäolonsa
rauhoitti ja lohdutti. Hän osasi iloita muiden puolesta
ja jakaa toisen murheet.
Kallella oli hyvät suhteet Korvatunturille. Siitä
suhteesta monet päiväkoti- ja eskariryhmät sekä ekaluokkalaiset saivat nauttia monien vuosien ajan.
Olin viimeistä päivää töissä aprillipäivänä 2013.
Sen jälkeen Lemisen Raija tuli Kallen työkaveriksi
Nekalan kirjastoon. Jatkuvuus on mielestäni tärkeää.
Oli hyvä, että niin kauan kuin kirjasto oli olemassa,
niin siellä oli Kalle ja Raija.
Kalle oli mies, joka ei tehnyt itsestään numeroa
eikä paistatellut parrasvaloissa. Mutta hän oli mies,
joka oli monelle tärkeä ja jätti jälkeensä paljon hyviä
muistoja.

Kallea kiitollisena ja lämmöllä muistaen
Marke Könönen

Ystävän lähtö
viesti sisimmästäni
kesäkuun laskuun.
Olemuksesi kaiku
ruohikon tuuheudessa.
Pia Krook
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Nekalan kirjasto elää!
Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Viinikka–nekalalaisten
harras odotus päättyi viimein 7.9.2020,
kun upouusi Nekalan
konttikirjasto avautui
vanhan Nekalan koulun
pihapiiriin.

n Varsinaisia isoja avajaisia ei
koronapandemian takia voitu
pitää, mutta kirjastoa käyttävät
jo varsin tottuneesti niin uudet
kuin vanhat kävijät.
Paikallismediassa avajaiset
noteerattiin tuoreeltaan Aamulehdessä, Tamperelaisessa
ja Yle Tampereen uutisissa ja

radiossa. Avauspäivänä pääsi
kurkkaamaan kirjaston sisälle
myös virtuaalikierroksella.
Pitkään alueellamme asunut Tuire Sannisto on ”tosi iloinen, että kirjasto tuli takaisin”.
– Isompi kuin kuvittelin.
On hyllytilaa ja oleskelutilaa.
Konttikirjasto on Suomen
ensimmäinen siirtokelpoiseen
vuokrakonttiin rakennettu kirjasto. Itse asiassa merikontteja
on kuusi ja ne on liitetty yhteen
yhtenäiseksi, 145 neliön tilaksi.
Virallinen määritelmä on siirtokelpoisista moduuleista koottu
uudenlainen kirjastoratkaisu.

Joustavat aukioloajat
Omatoimikirjastossa on omat
hyvät puolensa. Itsepalvelukirjasto tavoittaa laajoilla aukioloillaan sekä aamuvirkut että
iltakukkujat, sillä sisään pääsee sunnuntaista torstaihin
kello 7–21 ja perjantaista lauKirjaston lähellä asuva Tuire
Sannisto on erittäin tyytyväinen
saatuaan lähikirjastonsa takaisin. ”Sampolaan ja Metsoon
täytyi varta vasten lähteä ja
yhdistää kirjastokäynti johonkin
muuhun asiointiin.”
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antaihin kello 7–18. Kirjaston
ovet aukeavat kirjastokortilla
ja sen nelinumeroisella tunnusluvulla.
Henkilökuntaa ei ole säännöllisesti paikalla, vaan asiointi
onnistuu lainaus- ja palautusautomaatilla. Varauksiakin kirjastoon voi tehdä.
Normaalitilanteessa
kirjastossa voi lukea lehtiä, opiskella, tehdä läksyjä, työskennellä työpisteillä sekä käyttää
asiakaskonetta ja tulostinta.
Koronatilanteen pahennuttua
kirjastonhoitaja Essi Korpi
suosittelee kuitenkin ajanvieton ja ryhmäkokoontumisten
sijaan pikaisia piipahduksia ja
hyvää käsihygieniaa. Onneksi
kirjastot ovat kuitenkin edelleen auki, toisin kuin poikkeusoloissa koronakeväänä 2020.

Ei standardihuonekaluille, kyllä
mummolamaiselle
mukavuudelle
Uudesta Nekalan kirjastosta
on haluttu tehdä mahdollisimman värikäs, kodikas ja toimiva. Hyllyjen ja seinien värit
perustuvat Tampereen yliopis-

ton ja Tampereen kaupunginkirjaston sisustussuunnittelukilpailun voittoehdotukseen.
Kilpailun voittaneen arkkitehtiopiskelija Amanda Luukkosen piirustusten perusteella
Tampereen kaupungin puutyöverstas on rakentanut myös
kirjaston hyllyt. Muuten sisustus on Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmapäällikkö
Maarit Helénin ja Tampereen
kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindbergin suunnittelema.
Lindberg perustelee blogikirjoituksessaan
(https://
akepike.fi/pirkko-lindbergnekalan-konttikirjaston-tarina-2020/) sisustusratkaisuja
näin:
– Nekalaan haettiin nyt
uutta, sellaista mitä ei suomalaisessa kirjastoarkkitehtuurissa ollut aiemmin nähty. Rouheutta, värejä, teollista twistiä.
– Kirjasto on mielestämme
hyvin Nekalaan ja sen ympäristöön sopiva, asukkaiden
oma monitoimitila, joka kodinomaisella sisustuksellaan houkuttelee paitsi kokoontumaan
myös pitämään yhdessä huolta kirjastosta. Yhteisöllinen
Nekalan olo- ja työhuone, jossa tietysti pieni mutta kattava
aineistokokoelma ja palvelut
pelaavat.

Konttikirjasto on värikäs ja kodikas.

Lakkautuslistalta
sisustuskohteeksi
Pirkko Lindberg muistelee blogikirjoituksessaan myös vuoden 2018 tapahtumia:
– Kun Nekalan kirjasto piti
lakkauttaa vuonna 2018 kaupungin
säästövelvoitteiden
vuoksi niin minä olin se, joka
tämän ehkä huonon idean
ilmoille heitti. No, tuosta episodista on jo aikaa ja puolustelen ja lohdutan itseäni sillä,
että rakenteellisia säästöjä
haettiin. Nekala on yksi pie-

Pari mukavaa oleskelutilaa mahdollistaa esimerkiksi lehtien lukemisen, läksyjen teon tai pienimuotoisen palaverin.

Siskokset Miisa, 9 v ja Oona, 8 v, ovat tulleet yhdessä tutustumaan uuteen kirjastoon ja sen pieneen
lastenosastoon.

nimpiä kirjastoja verkossamme ja melko lähellä kuitenkin
sijaitsevat Härmälän kirjasto
sekä Sampolan aluekirjasto.
Mutta kirjaston lakkautus ei
tietenkään mennyt päättäjien
taholta läpi, ja hyvä niin.
Niinhän siinä tosiaan kävi,
että kesän korvilla 2018 jo
aiemmin suljetun Nekalan
koulun päädyssä sijainnut kirjasto lakkautettiin, sillä 1) se oli
Tampereen kaupungin säästöohjelman lakkautuslistalla, 2)
Normaalikoulu oli jo aiemmin
keskittänyt kaikki oppilaansa omalle tontilleen Kuokkamaantien kiinteistöön ja koulu
oli jäänyt tyhjilleen kirjastoa ja
hammashoitolaa lukuun ottamatta ja 3) Nekalan koulussa
oli sisäilmaongelma.
Asukkaiden ja omakotiyhdistyksen kovan taistelun
ansiosta ratkaisevassa kau-
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Siskokset löytävät mieluisaa lukemista.

punginvaltuuston kokouksessa lukuisat poliitikot lupasivat
kuitenkin yksi kerrallaan, että
Nekalan kirjastoasiaan palataan vielä ja tarvittavat rahat
varataan seuraavasta budjetista, vaikka kirjastoamme ei
kuitenkaan poistettu lakkautuslistalta. Kirjasto siis lakkautettiin, mutta se luvattiin pelastaa myöhemmin.
Vuoden 2018 kirjastotaistelu, kautta aikain kolmas, oli
alueen asukkaille ja omako-

tiyhdistykselle henkisesti hyvin raskas ja lopputulos ristiriitainen. Lupaukseen uudesta
kirjastosta ei meinattu oikein
uskoa, kunnes pohjatyöt todella alkoivat huhtikuussa 2020
ja värikkäät kontit ilmestyivät
Lounaantielle.
Lindberg
tunnustautuu
olevansa myös kontti-idean
takana:
– Kontti-idean heitin sitten
Tilakeskukseen joskus vuoden
2018 lopulla, ja melko nope-

Miisa neuvoo Oonalle, miten automaatilla lainataan.

asti siellä alkoivatkin pyörät
pyöriä tämän hankkeen hyväksi. Saimme myös asiasta
innostuneen arkkitehdin joukkoomme, joka bongaili kont-

tikahvilaa Helsingistä ja ideoi
kanssamme.

Loppu hyvin, kaikki hyvin

Pöllöt vartioivat Nekalan uutta olohuonetta ja kirjapyhättöä.
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os kutsuu kävijöit

allinen valomain

lm
Vanhanajan tunne

Kirjastosuhteita

J

okaisella kirjastolla on kuin oma luonteensa, mahdollisuutensa tarjottavaksi
vastaanottajalle. Useista käyttämistäni on jäänyt
tuntuvia muistoja ja jokainen on, auttamistarmoisine henkilökuntineen, täyttänyt tehtävänsä
vuorollaan. Etenkin tärkeimmäksi tullut Nekalan
koulun kirjasto vaiheittaisine muutoksineen.
Nekalan henkilökuntaan tutustuin vaivihkaa,
ensin monien luotetuksi tulleeseen Markeen
kakkoskerroksen suorasukaisessa hyllyjärjestyksessä. Marken huomaavaisuudella syntyi
pitävä ystävyys myös naapurin isäntäpariskuntaan Riittaan ja Veikkoon Rosa-narttuineen – sittemmin lastenkirjatäti Päiviin.
Kaveruuteni Kalleen juontui tuntuvammaksi
kirjaston muodonmuutoksen jälkeen entisessä
vahtimestarin päätyasunnossa, alakerran kakluunin huomassa, jossa sukeutui mitä monituisempia jutusteluita ja tutustumishetkiä, tärkeitä
kohtaamisia eri-ikäisien asiakkaitten kanssa,
antoisia näyttelykierroksia, musiikki- ja kirjallisuusesityksiä.
Satunnaisempienkin kirjastovirkailijain asiantuntemus ja kiinnostus entistä toimivammissa
ja viihtyisämmissä tiloissa asioita hoitaessa
vakiinnuttivat Nekalan kirjastosta kotikirjaston
empimättä.
Kun sain tehtäväkseni jatkaa satutuntitoimintaa Nekalassa ja pieniä-SUURIA kuuntelijoita
tulvahti sisään kirjastofoorumille yhä uudelleen,
lähdimme yhteisille, vaikka aina personallisille
mielikuvamaailmojen retkille tuota pikaa. Sija ja
-aika jäivät kauaksi todellisuuteen, Taruhuopa
Lensi!
Jäähyväisien lopullinen jättö Nekalan kakluunikirjaston hyville hengille ja toimiville tiloille
oli vakava paikka. Puolentoista vuoden kotikirjastottomuuden ankeuden koki jokainen asiakas.

Vaan periksiantamattomuus on voittanut,
voimme iloita: toukokuun lopulla harmaan
konttiryhmän kohottua Nekalan koulu-kirjaston
pihatyömaalle heräsi vähintään uteliaisuus luvattua jatkotilaa kohtaan, ja jahka konttirivi sai
monivärisen kuosinsa katoslippoineen, oli aplodien aika!
Kompakti mutta riemukas omatoimikirjasto
on auennut. Vaikkei se täysin korvaa menetettyä, hieman kadehdin viinikka-nekalalaisia –
sillä oman kodin ja kirjaston tienviittani osoitti
kohti toisia runomaita, Sastamalan kyläkuntaa
molemmin puolin Kokemäenjokea.
Koska lukuisien kylien kirjoma maaseutukaupunki natisee vuorostaan säästökurimuksessa,
on retrohenkinen Kiikan kirjasto toistamiseen
vaarassa tulla lakkautetuksi, ilmeisesti jo vuoden päättyessä. Kirjapääkaupungin imagoon
tämä ei sovi eikä ole millään muotoa suotavaa
minimipalveluitten kylän asukkaille.
Nostin kestävän kirjastotarpeen esille yhdessä kyläseurojen edustajien kanssa kirjallisen
kannanoton muodossa ennen kuin on täysin
myöhäistä. Puolustamme tyyssijaamme!
Vaikka arkajalkana uudella territoriolla, yksinkertaisesti siksi että RAKASTAN KIRJASTO(J)A.

Kunpa saisimme pitää edes sen, mitä on!
Pidättehän peukkuja? Jokisivulta,

Pia Kurri
kirjastoonsaattajapaimenen
keralla
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Uuden F-siiven piha-alueella
leikkivät välituntisin 1–3-luokat.

NorssiN

– Lukiossa, joka toimii
yliopistokampuksella, on ollut muutama etäopetusjakso,
lähinnä ylioppilaskirjoitusten
turvaamiseksi. Muutoin sielläkin on voitu toimia lähiopetuksessa. Opetusharjoittelijat
käyttävät maskeja ja heille on
määrätty muitakin koronarajoituksia, Toivonen kertoo.
Alakoulun rehtori KirsiLiisa Koskinen-Sinisalo muistuttaa, ettei kouluun saa tulla
vähäisessäkään flunssassa tai
oireisena, ja siksi poissaoloja
on ollut tavallista enemmän.
– Myös opettajille ja ohjaajille on tarvittu jonkin verran
sijaisia.

uusi siipi
ja piha-alue
Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Tampereen yliopiston
normaalikoulun upouusi, syksyllä 2020
käyttöönotettu F-osa
on 1–2-luokkien ja iltapäiväkerhon käytössä.
Siellä on myös liikuntasali ja erityisopetuksen
tiloja. F-osan uusi piha
eli tuttavallisemmin
käpypiha on varattu
1–3-luokkalaisille.
n Laajennussiiven rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019 ja
hankkeen kustannusarvio oli
n. 11 milj. €. Kohteen bruttopinta-ala on 3419 neliömetriä. Rakennuttaja oli Suomen
Yliopistokiinteistöt Oy, kohteen rakensi Peab Oy ja LVI- ja
sähkötöistä vastasi Caverion
Suomi Oy.
Marraskuussa 2020 Norssin johtava rehtori Vesa Toivonen kertoo, että D-osaa
saneerataan parhaillaan ja kalusteet on jo tilattu. Kuvataidetta, kotitaloutta sekä alakoulun
käsityötä opetetaan nyt pihan
väistötiloissa, mutta maaliskuun 2021 alkuun mennessä
nekin saavat omat tilansa Dosasta.
Vanha keittiö ja ruokala
ovat nyt D-osan saneerauksen alla ja tiloihin tulee muuta
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toimintaa. Oppilaskäytössä on
jo uusi keittiö ja tilava, viihtyisä
ruokala.

Lisää muutoksia
tulossa
Toivonen valaisee, että heti
D-osan valmistumisen jälkeen
alkavat jäljellä olevien tilojen
muutostyöt. Keväällä ennallistetaan pikkusali, uudistetaan
pukuhuonetilat, muokataan
henkilöstöhuone
kahdeksi
äidinkielen opetustilaksi, siirretään kirjasto E-aulaan ja
muokataan nykyinen kirjasto
opetusharjoittelijoiden tilaksi sekä yhdeksi pienryhmä/
opetustilaksi ja luokka A 8
laboratorioluokaksi. Kirjaston
yhteyteen laitetaan lokerikot
yläkoulun oppilaille.
– Oppilaskunta on mahdollisimman aktiivisesti mukana suunnittelussa erityisesti
kirjaston ja pihan osalta. Jäljellä oleva pihakoulu on käytössä
väistötilana vielä koko tämän
lukuvuoden ajan, mutta kesän
2021 kuluessa siitä voidaan
luopua. Samalla etupiha ennallistetaan ja varustetaan.
Norssille kuljetaan nyt kahta
uutta, entistä turvallisempaa
suojatietä Erätien ja Kuokkamaantien risteyksessä.
Aiemmin koululaiset ylittivät
suojatien Ahotien kohdalta.

Kuokkamaantien
uudet liikennejärjestelyt
Tavoitteena on, että kaikki loput muutostyöt saadaan tehtyä pääosin syyslukukauden
2021 alkuun mennessä, Vesa
Toivonen sanoo.

Korona-aikana
koulunkäynti onnistuu
hyvällä suunnittelulla
Kevään etäopetuksen ja digiloikkien jälkeen perusopetus
on voitu nyt järjestää lähiopetuksena, ja Toivosen mukaan
se on sujunut hyvin rajoituksista huolimatta. Välituntisin
oppilaita on jaoteltu luokkatason mukaisesti kolmeen eri
paikkaan: F-osan uusi piha
1–3-luokkalaisille, H/C piha
4–6-luokkalaisille ja etupiha
yläkoululaisille.

Kuokkamaantien katutyöt jatkuivat pitkälle syksyyn ja aiheuttivat huolta vanhemmissa,
mutta lokakuun alkupuolella
liikennejärjestelyt alkoivat olla
valmiita. Kävely- ja pyörätietä
levennettiin ja suurin muutos
on, ettei suojatietä ole enää
Ahotien kohdalla.
– Suojatiet ovat korokkeella Erätien ja Kuokkamaantien
risteyksessä. Tietysti kadun
voi ylittää myös liikennevaloohjatusta kohdasta vähän
kauempaa. Autolla kouluun
saatettavia lapsia ei tule jättää
juuri portin kohdalle, mutta
toki reitti kannattaa suunnitella
siten, ettei lapsen tarvitse ylittää katua. U-käännöksiä ei tule
missään tapauksessa tehdä,
Koskinen-Sinisalo selventää.

Lähellä olevaa
metsää hyödynnetään
osana päiväkodin ja eskarin
oppimisympäristöä.

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Mustametsän päiväkoti-esikoulu-neuvola
otettiin käyttöön elokuussa 2020 osoitteessa Kuokkamaantie 14.
n Uudisrakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat päiväkodin ryhmätilat,
joihin mahtuu 140–160 lasta,
ruokasali linjastoineen sekä
kaksi kerrosta korkea liikuntasali, joka on yhdistettävissä
ruokasaliin isompia tilaisuuksia varten. Päiväkodissa on
kahdeksan luontoaiheista ryhmää: Pikkupajut, Poutapajut,
Levennetty koulutie kulkee
Mustametsän uudisrakennuksen ohitse.

Lapsiperheiden
komea monitoimitalo

Sulosaarnit, Kultakoivut, Villivaahterat, Tuulituomet, Kuurakuuset ja Hallahaavat.

Uudella hienolla pihalla riittää
tekemistä.

Neuvolassa asiakkaita
11 kaupunginosasta
Toisessa kerroksessa toimivat
esiopetus ja neuvola. Esiopetustilat on mitoitettu 60–80
lapselle eli kolmelle–neljälle
ryhmälle. Nyt esiopetusryhmiä
on kolme: Viirupöllöt, Helmipöllöt ja Lehtopöllöt.
Kakkoskerroksessa
on
myös eteläisen alueen neuvola, jossa on kahdeksan terveydenhoitajan ja kaksi lääkärin työtilaa. Mustametsän

neuvola palvelee laajasti Hallilan, Finninmäen, Lukonmäen,
Nekalan, Viinikan, Muotialan,
Palvaanniemen, Korkinmäen,
Laulumaan, Koivistonkylän ja
Veisun asukkaita.

Ruokailut ja ulkoilut
onnistuvat
porrastettuina
Päiväkotia ja esiopetusta
johtava Leena Laine kehuu
osaavaa henkilökuntaansa ja
kertoo, että alueen lapsiperheet iloitsevat Mustametsän
hienoista, avarista tiloista.
– Ison päiväkodin aloitukseen liittyy usein alkuvaikeuksia. Talon sähkölukitukset ja
ovipuhelimet tuntuvat toimivan oman mielensä mukai-

sesti, mikä on valitettavasti
aiheuttanut harmaita hiuksia
asiakkaillemmekin, mutta toivottavasti tämä pian korjaantuu, Leena Laine harmittelee.
Ison porukan ruokailut ja
ulkoilut onnistuvat vuorosysteemillä.
– Ruokailut porrastetaan
ja kaikkein pienimmät syövät
omissa ryhmätiloissaan. Ulkoilut myös porrastetaan etenkin
aamupäivisin, lähimetsää käytetään myös ulkoilemiseen.
Mustametsän rakennustyöt
alkoivat maaliskuussa 2019
ja valmistuivat toukokuussa
2020. Hankkeen rakennutti Tampereen Tilapalvelut Oy,
suunnitteli Raami Arkkitehdit
Oy ja rakensi Visura Oy. Kustannusarvio oli 9,1 M €.
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Naurulokki

Tampereen
tunnetuin lintujärvi:

Iidesjärvi

Kuvat ja teksti: Jukka T. Helin,
Pirkanmaan lintutieteellisen
yhdistyksen – BirdLife Pirkanmaan puheenjohtaja

Iidesjärvi kuuluu Maaja metsätalousministeriön vuonna 1982
asettamaan valtakunnalliseen lintuvesien
suojeluohjelmaan.
Päälintulajeja ovat
naurulokki, sinisorsa,
silkkiuikku ja nokikana. Järven rantalinnusto on hyvin monipuolinen.
Jokainen linnustovuosi
on erilainen
Tänä keväänä sää sai useita
Lappiin menossa olevia ko-
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reita sinirintoja pysähtymään
Iidesjärven
etelärannoille
muutamiksi päiviksi. Viitakerttusia lauloi vieri vieressä toukokuun lopulla ja kesäkuun
alussa. Syyskuun lopulla kehrääjä lepäili useana päivänä
etelärannalla matalalla puun
oksalla lintuharrastajien ja
ohikulkijoiden ilona. Taitaa olla
ensimmäinen tiedossa oleva
kehrääjähavainto järveltä. Valkoselkätikasta on ollut pitkin
vuotta havaintoja Iidesjärven
ympäristöstä.
Pirkanmaalla hyvin harvinaisesta viiksitimalista saatiin
havaintoja jokusen päivän
ajan keväällä. Sen sijaan liejukana ei ole pesinyt enää pariin
vuoteen järvellä. Liejukana on

ollut yksi järven tunnuslajeista.
Punasotkallakaan ei mene hyvin. Luhtakana sen sijaan kiljui
porsasmaisesti järven itäpäässä pitkin kesää.
Laulujoutsenpariskunta
sai tänä pesimäkautena kuusi
poikasta, joista neljä on selviytynyt elossa. Lapasotkakoiras,
joka on varsin harvinainen
näky Pirkanmaalla kesäaikaan,
vietti järvellä kesää heinäkuun
alusta elokuun loppuun.
Kurkipariskunta pesi ensimmäisen kerran järven itäpään luhdalla. Kurjet saivat
todistetusti yhden poikasen,
joka ei kuitenkaan selviytynyt.
Pussitiaisesta tehtiin havaintoja pitkin loppukevättä ja alkukesää. On mahdollista, että

pussitiainen pesi jossakin järven rannalla tai järven lähiympäristössä.

Pesivät naurulokit
vähentyneet
Iidesjärven linnusto on merkittävästi heikentynyt 1970-luvulta tähän päivään. Hervannan
valtaväylän rakentaminen tuhosi suuren osan itäpään luhdasta. Vesilintujen parimäärät
ovat pudonneet yli puoleen,
vaikkakin lajisto on edelleen
monipuolinen ja pysynyt suunnilleen ennallaan.
Yksi Iidesjärven perinteisistä päälajeista – naurulokki –
on katoamassa kovaa vauhtia.
Vuonna 1993 naurulokkeja
pesi Iidesjärvellä 730 paria ja

2004 vielä 300 paria. Vuonna
2013 pesinnän aloitti noin 230
paria, mutta pesimätulos oli
huono. Vuoden 2016 linnustoselvityksessä havaittiin noin
161 naurulokin pesää.
Naurulokit vaihtavat pesimäaluettaan usein jatkuvasti
epäonnistuneiden
pesintöjen vuoksi. Moni lintujärvi on
menettänyt vuosien mittaan
naurulokkiyhdyskuntansa,
mikä näkyy muun linnuston
yksipuolistumisessa ja vähentymisessä.
Pesimäkautena 2019 Iidesjärven pesivien naurulokkien
tilanne näytti varsin heikolta.
Huhtikuussa näkyi vielä muuttoaikaan enimmillään 1 000
naurulokkia. Hautovia pareja
ilmoitettiin lopuksi enimmillään 4–5 paria muiden pesien
tuhouduttua. Poikasia näkyi järvellä vain jokusia. Kesän 2019
aikana järvellä kierteli vaihtele-

Kaulushaikara

Kehrääjä

vasti pesimättömiä naurulokkeja noin 50. Osa saattoi pesiä
lähialueilla ja käydä Iidesjärvellä ravinnon haussa.
Vuoden 2020 pesimäkautena tilanne on entisestään
huonontunut. Muuttoaikana
järvellä lepäili ja ruokaili runsaasti naurulokkeja, mutta ne
katosivat lähes kokonaan pesintöjen alkaessa. Pesintäyrityksetkin kokivat lähes täydellisen epäonnistumisen.

Hoitokalastus ja järven
kunnostus voivat vielä
palauttaa naurulokit
Naurulokkien katoaminen Iidesjärveltä pesivänä yhdyskuntana olisi paha takaisku
järven muulle pesivälle vesilinnustolle. Vesilinnut – kuten
sotkat – suosivat naurulokkiyhdyskuntia
pesinnöissään.
Naurulokkiyhdyskunta antaa
tuntuvaa turvaa petoja vastaan.

Iidesjärvessä on aivan liikaa särkikalaa, jotka vähentävät sotkien käyttämää pohjaeläinravintoa. Järvellä onkin
nyt aloitettu hoitokalastukset.
Iidesjärvellä on käynnistettävä nopeasti kunnostustoimenpiteet, joilla voidaan
edistää ja ylläpitää vesilinnuston monipuolisuutta ja yksilömäärää sekä säilyttää pesiviä
naurulokkeja. Tekosaarekkeita
on luvattu tehdä loppuvuoden
2020 aikana. Niillä annettaisiin naurulokeille ja muille
naurulokkiyhdyskunnassa pesiville linnuille suojaa petoja
ja häiriöitä vastaan. Veneilyä
ja muuta liikkumista järvellä
on vältettävä pesimäaikaan
erityisesti tekosaarekkeiden
läheisyydessä. Muutoinkin liikkumisessa on otettava huomioon pesivät ja lepäilevät linnut.
Vierasperäisten pienpetojen aiheuttamaan saalis-

tuspaineeseen tulee puuttua.
Sorsien ja sotkien pesintöjen
edistämistä voidaan auttaa erilaisia tekopesiä rakentamalla.
Liiallista pensaikkoitumista on
torjuttava ja luhtia kunnostettava. Luhtien kunnostamiselle saattavat kuitenkin muut
luontoarvot asettaa joitakin
rajoituksia, kuten direktiivilaji
täplälampikorento.

INFO

Pussitiainen

Iidesjärvi
Laajuus 90
hehtaaria.
Pituus 3 kilometriä.
Leveimmillään
hieman yli
puoli kilometriä.
Keskisyvyys
vähän yli metrin.
Syvin paikka
2,5 metriä.

Sinirinta
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Iidesjärven

erikoispuiston ja
Nekalan poliisitalon
ja paloaseman asemakaavoitukset alkavat
Teksti: Tanja Juvani

n Iidesjärven perhepuistosta
on puhuttu niin pitkään, että on
vaikea uskoa asemakaavan viimein etenevän. Nyt puhutaan
perhepuiston sijaan Iidesjärven
etelärannan erikoispuistosta,
josta on tulossa kaiken ikäisille
tarkoitettu monipuolinen toiminta- ja oleskelupuisto.
Aluetta kehitetään omista
lähtökohdistaan seudullisesti
merkittävänä virkistysalueena.
Iidesjärvi ympäristöineen on
osa kokonaisuutena kehitettävää keskuspuistoverkostoa,
joka ulottuu Kaukajärveltä
Kirkkosuonnotkon kautta Viinikanlahdelle. Alueen omistaa
Tampereen kaupunki.
Suunnittelun lähtökohtina
ovat luonto- ja maisema-arvot.
Kaavoitusprosessissa tehdään
lukuisia luontoselvityksiä ja vaikutusten arviointia. Iidesjärvi
rantavyöhykkeineen on merkitty luonnonsuojelualueeksi
Kantakaupungin yleiskaavassa 2040. Luonnonsuojelualueen ulkopuoliset ranta-alueet
ovat osa tulevaa keskuspuistoa. Nekalan vanha kaatopaikka on merkitty puhdistettavaksi tai kunnostettavaksi.

Nekalaan poliisitalo
ja paloasema
Nekalan
teollisuusalueelle
Lahdenperänkadun ja Viinikankadun varteen suunnitellaan uusia toimitiloja poliisille,
pelastuslaitokselle ja muille viranomaisille. Suunnittelualue
sijaitsee Vihiojan kaupunginosassa Nekalan teollisuusalueen eteläosassa ja asemakaavan muutos koskee tonttia
osoitteessa Viinikankatu 42–
46 sekä Viinikankadun ja Lahdenperänkadun katualuetta.
Länsipuolella on Lempääläntie
ja Viinikan ratapiha, etelässä
Vihioja. Tampereen kaupunki
omistaa alueen.
Samalla kehitetään kaupungin toimintoja tontin pohjoisosassa. Väljästi rakennetulla teollisuus- ja varastoalueella
toimivat muun muassa Nekalan jäteasema, Nekalan lämpökeskus ja Tampereen Veden
pääkonttori. Suunnittelu alkaa
selvitystöillä melusta, liikenteestä, hulevesistä, pilaantuneista maista, kasvillisuudesta
ja hyönteisistä.
Alueen
muuttamisesta
voi olla montaa mieltä. Nyt
kaikki mielipiteet kannattaa il-

Viinikkala-lehti etsii

toimittajaa ja ilmoitusmyyjää
Toimittajana suunnittelet ja kuvaat juttusi itse ja oikoluet
muiden tekstejä. Paikallistuntemus on tärkeää, toki alue
tulee tutuksi myös juttuja tehdessä. Julkaisun suunnittelu- ja kokoamiskokemuksesta on etua, mutta tehdessä
oppii. Lehdellä on erikseen ammattitaitoinen taittaja, jonka
kanssa teet yhteistyötä.
Paikallisten yrittäjien ja toimijoiden ilmoitukset hankkii ilmoitusmyyjä, jonka pesti on myös auki. Molemmista
töistä maksetaan pieni palkkio.
Paikallislehden tekijänä pysyt jyvällä kylän kuulumisista ja luot arvokasta yhteisöllisyyttä. Ota ihmeessä yhteyttä, toimittaja Tanja Juvani: tanja.juvani@gmail.com, p.
050 3630 976 ja ilmoitusmyyjä Veikko Kirkkola: veikko.
kirkkola@sci.fi, p. 044 374 7437 kertovat mielellään lisää.
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Kuva: Tampereen kaupunki
Kaavan 40 hehtaarin suunnittelualue. Puistoa suunnitellaan Nekalantien ja Iidesjärven väliselle ranta-alueelle. Lännessä puistoalue
rajautuu Rantaraittiin ja idässä matonpesupaikkaan. Asemakaavaan kuuluu lisäksi vesialuetta Iidesjärven länsiosassa ja Järvensivun puoleista rantavyöhykettä. Järvensivulla asemakaava-alueen
rajana on Iidesranta-katu Turjankadun risteyksestä matonpesupaikan tienoille saakka.

maista kaupungin kirjaamoon
10.12.2020 mennessä. Siihen
asti molemmat osallistumisja arviointisuunnitelmat ovat
nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Iidesjärven puiston
suunnitelmista on tehty myös
esittelyvideo.

Lähteet:
Tampereen kaupungin tiedote
Iidesjärven puiston kaavoituksesta 19.11.2020.
https://www.tampere.
fi/tampereen-kaupunki/
ajankohtaista/tiedotteet/2020/11/19112020_6.html
Tampereen kaupungin tiedote
poliisitalon ja paloaseman kaavoituksesta 19.11.2020. https://
www.tampere.fi/tampereenkaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/11/19112020_1.html

Lampipuiston kohtalo
mietityttää
Tampereen kaupungin leikkipaikkasuunnitelmassa vuosille
2021–2030 esitettiin joidenkin alueemme leikkipuistojen poistamista. Iidesjärven
erikoispuiston
suunnittelu
aiheuttaa painetta lakkauttaa
suhteellisen lähellä sijaitseva
Lampipuisto. Muutama vuosi
sitten kunnostettu Lampipuisto on lapsiperheiden, varhaiskasvatuksen ja koululaisten
kovassa käytössä. Suunnitelmasta sai antaa keväällä 2020
palautetta. Lopullista päätöstä
poistettavista leikkipaikoista ei
vielä lehden painoon mennessä ollut tullut.

Alueemme
sosiaalisessa mediassa
l

Viinikan–Nekalan omakotiyhdistys

l

Nekala-Viinikka kierrättää!

l

Viinikan ja Nekalan paikalliskanava

l

Muotialan puskaradio ja
Puskaradio Tampere

l

Nekalan siirtolapuutarhayhdistys

l

Pro Iidesjärvi

l

Nekalan ja Viinikan lapsiperheet

Muuntamoiden ja
jakokaappien

uudet vaatteet
Maalausurakka ei
heti lopu

Rantaraitin varren muuntamosta
löytyy mieletön värimaailma.
Teksti: Tanja Juvani
den kanssa. Tähän mennessä
Kuvat: Tanja Juvani ja Veikko Kirkkola

Viinikka-Nekalassa
seitsemän muuntamorakennusta on saanut
syksyn 2020 aikana
uutta ilmettä.
n Taustalla on Tampereen
taidemuseon ja Tampereen
Sähköverkko Oy:n vuonna
2017 käynnistämä yhteistyö
paikallisten
graffititaiteilijoi-

40 muuntamoon Pispalassa,
Annalassa,
Messukylässä,
Härmälässä, Lielahdessa, Viinikassa ja Nekalassa on maalattu katutaidetta.
Taiteilijavalinnat
hankkeessa on tehnyt entinen Pirkanmaan läänintaiteilija
Tero Karvinen.
– Olen ollut tässä projektissa kuraattorina valkkaamassa

taiteilijoita, jotka ovat valikoituneet lähinnä kaveripiiristäni.
Vuosikymmenien harrastamisen ja katutaiteen teon jälkeen
tunnen käytännössä kaikki
tamperelaiset graffitimaalarit.
Spraycankontrol ry on ollut
merkittävässä osassa, sillä se
on koonnut Hiedanrannassa
järjestettyjen maalaustapahtumien kautta ihmisiä yhteen.

– Tässä kaupungissa on viitisensataa muuntajaa, joten
tekemistä riittää kaikille. Tarkoitus onkin ollut pyytää graffitimaalareiden lisäksi mukaan
myös sellaisia taiteilijoita, jotka
eivät tee perinteistä graffitia,
mutta joiden työt sopivat kadulle tällaisiin kohteisiin, Karvinen valaisee.
Tampereen Taidemuseon
näyttelypäällikkö Tapani Pennanen kertoo, että muuntamoita pienempien jakokaappien koristelusta on vastannut
SirkusRakkausPumPum Iloiset
sähkökaapit -projektissa. Taidemuseolla on molemmissa
hankkeissa ollut luvanantajan
ja tarkastajan rooli.
– Katsomme luonnokset,
että teoksissa ei ole sellaisia
sisältöjä, jotka voitaisiin kokea
häiritseviksi tai loukkaaviksi,
Pennanen perustelee.
Myös Norssin oppilaat ovat
maalanneet alueen pieniä jakokaappeja Taidekaaren ja Sorin
Sirkuksen yhteisessä projektissa viime vuonna 2019. Alueellamme kannattaakin tehdä
taidekierros värikkäitä muuntamoita ja jakokaappeja ihaillen.

Tähän muuntamoon kätkeytyy Lampipuiston syvin olemus.

Tämän psykedeelisen
Kaakonpuistosta.

ja värikkään teoksen voi

bongata
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Helteinen

YLLÄTYSJ U H LA

Teksti ja kuvat: Kaken tytär
Päivi Pynnönen

Nekalan toiseksi
vanhin ”alkuasukas”
Kauko Pynnönen vietti
pyöreät 90-vuotisjuhlat kotitalossaan
28.6.2020.
n Tyttäreni Lotta päätti järjestää vaarilleen pienimuotoiset
yllätysjuhlat kotimme puutarhassa läheisten ystävien, sukulaisten ja naapureiden kanssa.
Aikaa ideasta toteutukseen oli
hiukan yli viikko.
Hoppu tuli kutsujen, tarjoilun, siivouksen ja pihan kunnostuksen kanssa. Onneksi oli
helle, ruoka ei maittanut, mutta
hiki virtasi ja kivennäisvettä kului kymmeniä litroja. Tyttäreni
lapset peuhasivat paljussa sillä aikaa, kun isältä salaa hääräsimme juhlia.

Tanhuryhmä mukaan
Sitten Facebookin Messenge-

Kauko Pynnönen
yllättyi iloisesti
juhlista.

riin tuli viesti, että olenko Kaukon tytär. Kysyjä oli eräs Anne,
Pispaset-tanhuryhmästä. Hän
halusi tulla onnittelemaan isää.
Pispaset oli Pispalan Pelimannien oma tanhuryhmä ja isäni
soitti Pelimanneissa hanuria.
Kerroin sunnuntain juhlapäivästä, ja toivotin Annen tervetulleeksi karkeloihin. Anne
ehdotti, jotta saako mukaan
tulla muita ryhmän tanhuajia
hänen lisäkseen, mikäli hän
onnistuisi tavoittamaan heitä
näin lyhyellä varoitusajalla.
Ilahduin ajatuksesta ja toivotin
kaikki tervetulleeksi. Lopulta
21 ilmoittautui.

Isä mökille
valmistelujen ajaksi
Perheen kanssa suunnittelimme yllätyksen käytännön
toteutusta. Isä oli saatava
pois kotoa, jotta tarjottavat
saataisiin valmisteltua loppuun ja pöytä katettua.
Juhlapäivän aamuna vävyni ja poikani ottivat isän

Haitarin mallinen kakku

Juhlaidean äiti, Lotta Pynnönen, onnittelemassa sankaria.
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sopi juhliin enemmän

mökille mukaan saunomaan
ja uimaan. Isä oli halunnut järveen virkistäytymään kovien
helteiden takia, joten miehet
autoon ja matkaan. Me emännät aloitimme pikaisen urakkamme muutaman apulaisen
voimin.
Lippu piti myös nostaa
salkoon juhlan kunniaksi, mut-

kuin sopivasti.

ta se jumittui puolitankoon.
Naru oli luiskahtanut rissalta
pois, ja harmiksemme siihen
se jymähti. Sakset esiin, naru
poikki ja lippu alas. Ajatus oli
kuitenkin tärkein.
Iltapäivällä vieraat saapuivat puutarhaan ja tanhuryhmä
kokoontui koulun edessä viimeistellen ohjelmaansa. Vä-

Päivin opastamana kansallispukuiset tanhuajat löysivät perille
osoitteeseen Kaakontie 14.

Historiallisen Pispalan Pelimannien tanhuryhmän 21 jäsentä
kokoontui juhlia varten yhteen.

vylle annettiin käsky saapua
kotiin: kaikki oli valmista. Isä
oli kuulemma hiukan hoputtanut kuskia – tv-uutiset olivat
kuulemma alkamassa.

pusi helteisessä kesäillassa
varjostavien puiden alla. Vieraiden ikähaarukka oli pirteistä
yli 90-vuotiaista kahdeksan-

Tunnekuohu valtasi
koko juhlaväen
Auto peruutti portille ja sieltä
kulman takaa päivänsankari
saapui kotopihaan. Kun aloimme laulaa onnittelulaulua, isä
jähmettyi
ihmettelemään.
Haimme hämmästyneen sankarin vieraiden pariin skoolaamaan.
Minä kipaisin koululle antamaan tanhuajille sisääntulomerkin. Onneksi olin kartturina, meinasivat aluksi kurvata
väärälle pihalle.
Sitten portilta alkoi kuulua lähestyvää laulua hanurin

säestyksellä. Upeat kansallispukuiset tanhuajat saapuivat
juhlapaikalle. Isäni silmiin ilmestyivät kyyneleet, samoin
minun. Tunnekuohu valtasi
koko juhlaväen.
Pispasten juhlapuhe oli iloinen muistelu Kaken tavoista ja
sanonnoista esiintymisajoilta,
ja myös heidän lahjansa liittyivät näihin muistoihin. Naurua
piisasi ja jälleennäkeminen
oli sykähdyttävä kymmenien
vuosien jälkeen, molemmin
puolin.
Juhlatunnelma oli rento ja
iloinen. Puheensorina pulp-

kuiseen vaaveliin. Tämä on sitä
yhteisöllisyyttä ja välittämistä,
jota meidän tulisi vaalia, koko
sydämestämme.

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys kävi onnittelemassa Kaukoa
vielä juhlien jälkeisissä rääppiäisissä. Kuvassa tämän lehden
toimittaja Tanja Juvani Kauko
Pynnösen iloisessa seurassa.

Onnea

Päivi Pynnönen 60 v,
Tuomas Vepsäläinen 50 v ja
Carita Sinkkonen 50 v!
Kiitos aktiivisesta työstä okyn hallituksessa!
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Kolme kirpputoritapahtumaa kesässä

Ihmiset innostuivat lähtemään
kesäisille Iidesmarkkinoille
pitkän, yksinäisen koronakevään jälkeen.

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani.

Omakotiyhdistys järjesti jälleen suositun
pihakirpputoritapahtuman lauantaina
29.8.2020 klo 11–15.
n Alueen asukkaat myivät pihoillaan monenlaisia aarteita
ja kauppa kävi. Facebookin
tapahtumasivulla sai ilmoittaa
oman osoitteensa ja kuvailla
myynnissä olevia tavaroita.
Nekalan Pallo puolestaan
organisoi Iidesmarkkinat Vii-

Myyjättäret olivat saapuneet jo hyvissä
ajoin Kalevasta ja valinneet hyvän paikan
myyntipisteelleen.

16 Viinikkala

syksy 2020

Nekalan Pallon puheenjohtaja Veikko
Heimolinna lapsenlapsineen myi lettuja,
makkaraa ja muita herkkuja.

Lastenvaatteet ja -kengät kävivät hyvin
kaupaksi.

nikanpuistoon jopa kahtena
sunnuntaina, 28.6. ja 16.8. klo
9–15. Myyntipaikkamaksu oli
vapaaehtoinen ja hieno sää
innosti paljon myyjiä ja ostajia paikalle. NePan buffet myi
muurinpohjalettuja, makkaraa
ja kahvia.
Oli piristävää, kun muutoin
pitkin koronan riivaamaa vuotta jouduttiin perumaan monia
tapahtumia, mutta nämä ulkoilmatapahtumat onnistuivat
erinomaisesti, niin osallistujamäärän kuin säänkin puolesta.

Viinikkalan ilmoitusmyyjän Veikko Kirkkolan
Tiiva kohtasi tuttavan kirpputorihumussa.

A L U E E N PA LV E L E VAT Y R I T Y K S E T
KOIRAHIERONTAA

KAUNEUSHOITOLA

KAUNEUSSTOPPI

Hyvänolon hoitola Kajo
Jonna Aho
p . 045 269 3395
Isonportintie 2, Tampere
kajo@hoitolakajo.fi

KAUPPA

Nekalan Suurjako
Viinikankatu 40, 33800 Tampere

KONDITORIA

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!
PUUTARHATYÖT
Franz G. Schmitz Vihertyöt
0505871574

www.puutarhatontut.fi

KUKKAKAUPPA

LEIPOMO

Jokipohjantie 16
Puhelin 03 223 0078

OMPELUPALVELUT

PARTURI-KAMPAAMO

KIRSI-MARJA SUOMALAINEN
AHLMANINTIE 56
PUH. 044 537 2733
(KÄYNTI SISÄPIHALTA)
WWW.KIRMASU.COM
AVOINNA KE–PE 11-18, LA 10-15

RAUTAKAUPPA

Suosi
paikallisia a!
palveluit
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.

Syrjälän perheen lelukirpputori
Nekalassa. Kirppis pistettiin
pystyyn lasten toiveesta ja
lapset toimivatkin innokkaina
myyjinä. Kuvat: Meri Kokkola.

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
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Kajon hoidoissa käytetään kotimaista luonnonkosmetiikkaa.
Kuva: Ronja Aho

voi käyttää omaa kasvomaskia
tai pyytää minulta kertakäyttömaskin niiden hoitojen aikana,
jolloin se ei ole tiellä, kuten jalkahoidossa tai sokeroinnissa.
Tulen töihin vain terveenä ja
toivon, että asiakas siirtää hoitoa, jos ilmenee vähänkään
flunssan oireita, Jonna Aho
muistuttaa.

Kosketuksen taika

Hyvää oloa
		 hoitolasta
Vaaleanpunaisen omakotitalon alakertaan
Isonportintie 2:een on
avattu uusi Hyvänolon
hoitola Kajo.
Teksti: Tanja Juvani

n Kajon omistajalla, sky-kosmetologi ja meikkaaja Jonna
Aholla, on ollut pitkään unelma omasta kauneushoitolasta.
Haave toteutui viimein keväällä 2020 oman kodin alaker-

taan, mutta pahaksi onneksi
juuri koronakevään poikkeusolojen kynnyksellä. Sinnikkäästi nelilapsisen perheen
äiti on kuitenkin markkinoinut
palveluitaan ja saanut vähitellen lisää asiakkaita.
Monipuolisessa Kajossa
on tarjolla vaikka mitä: kasvohoitoja, jalkahoitoja, hierontaa, sokerointia, meikkauksia,
manikyyrejä ja monenlaisia
hemmottelupaketteja, myös
miehille. Hoitola on avoinna

Käynti Kajoon kulkee rappusten kautta.
Kuva: Jonna Aho.

n Omakotiyhdistyksen syyskokouksessa 10.11.2020 hyväksyttiin
sääntömääräiset asiat, kuten vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja
talousarvio ja valittiin puheenjohtaja ja hallitus ensi toimikaudeksi..
Vuonna 2021 jäsenmaksu, 14 €, pysyy ennallaan. Hallitukseen
tulee vuonna 2021 hieman muutoksia. Tanja Juvanista tulee varsinainen jäsen ja Ulla Rohunen ja Jussi Lehmuskenttä ovat nyt varalla. Anne Kärkkäinen ja Johanna Hanka jättävät hallituspaikkansa.
syksy 2020

Kauneushoitolassa
voi asioida turvallisin
mielin.
- Pidän hoidoissa aina kasvomaskia ja käteni ovat puhtaat
ja desinfioidut. Palvelen pidennetyin hoitovälein, jotta tilojen
ja välineiden desinfioinnille jää
tarvittava aika eikä asiakkaille
tule turhia kohtaamisia toisten
asiakkaiden kanssa. Asiakas

Jonna Ahon käsittelyssä kiire unohtuu.
Kuva: Heikki Aho.

Uusia vapaaehtoisia tarvitaan
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sopimuksen mukaan maanantaista lauantaihin.

Olen varannut ajan kasvohoitoon kätevästi Kajon verkkosivuilta
(https://hoitolakajo.
fi/) edellisenä päivänä. Jos
olenkin ollut hieman levoton
matkalla hoitolaan, tässä rauhallisessa ja tunnelmallisessa
paikassa mieleni lakkaa hyppimästä ajatuksesta toiseen.
Luonnon ääniä sisältävä
musiikki virittää tunnelmaan ja
rentoudun täysin Jonna Ahon
lempeässä käsittelyssä. Hoitolan emäntä pitää minut turvallisesti ajan tasalla hoidon eri
vaiheista: ”Aluksi puhdistan
kasvosi... nyt teen kuorinnan...
sitten kosteutan kasvosi... nyt
hieman hierontaa... sitten laitetaan naamio... lopuksi valitsen
ihollesi sopivan voiteen”.
Lämpimät, lempeät kädet
ovat hoidon ydin. Jonna Aho
kertoo, että kyllä häneltä timanttihionta- ja ultraäänilaitteetkin löytyvät, mutta kaikkein
mieluiten hän hoitaa omilla käsillään.
Hoitolassa on myynnissä
kotimaista
luonnonkosmetiikkaa Unna Nordicilta, Ekopharmalta ja BTB13:lta sekä
meikkejä italialaiselta Evagardenilta. Myymälään voi varata
erikseen shoppailuhetken puhelimitse tai nettiajanvarauksella, sillä Aho haluaa taata
kaikille hoitolan asiakkaille häiriöttömän hemmotteluhetken.

Uusia vapaaehtoisia toimijoita kaivataan lehden tekoon ja
tapahtumiin, kun niitä jälleen voidaan järjestää. Piirihenkilöistä on
erityisesti pulaa. Piirihenkilöt jakavat alueellamme Omakotiviestiä
ja jäsenkirjettä 4 kertaa vuodessa. Jakoalueita sanotaan piireiksi.
Kiitokseksi järjestämme kerran vuodessa piirihenkilökoulutuksen
saunomisen ja ruokailun merkeissä. Lisätietoja vapaana olevista piireistä saa ja ilmoittautua voi osoitteessa viinikka.nekala@
gmail.com.

Autoilijoiden näkökulmasta silta
avautuu värillisesti mielenkiintoisena ja tilallisena kokonaisuutena, jossa ei kuitenkaan
ole autoilijan keskittymistä
haittaavia yksityiskohtia.

Entistä korkeampi

		 rautatiesilta

		 helpottaa liikennettä
Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Viinikankadun ylittävän uuden rautatiesillan alta kulkee pian
entistä korkeampia
ajoneuvoja entistä
useampia ja leveämpiä
ajokaistoja pitkin.
n Uusi silta on rakennettu
vanhan sillan viereen talven
ja kevään 2020 aikana ja
siirretty paikoilleen junaliikenteen liikennekatkon aikana juhannuksena 2020. Hankkeen
kustannusarvio oli noin 5 miljoonaa euroa, josta Tampereen kaupungin osuus oli 65
% ja Väyläviraston 35 %. Sillan
on suunnitellut ja toteuttanut
Kreate Oy.
Tampereen kaupunki to-

teuttaa katutyöt myöhemmin
erillisenä urakkana. Katutöiden yhteydessä Viinikankadulle tulee lisää ajokaistoja
ja kadun tasausta alennetaan
niin, että sillan alikulkukorkeus
kasvaa nykyisestä.

Sillan historia näkyy
taiteellisissa
yksityiskohdissa

vulla rakennetun sillan historia.
Sillan tukimuuri on verhoiltu vanhasta sillasta puretuilla
kivillä. Verhouksen uusiin kivilaattoihin on kaiverrettu piirustuksia ja sillan historiaan
liittyviä tekstejä. Sillan paalujen ympärillä on muotoiltua ja
perforoitua teräslevyä. Pilarit

on valaistu sisäpuolelta, jolloin
perforointi loistaa pimeällä lyhtymäisesti ulospäin. Radan kaiteiden murrettujen oranssien
ja punaisen sävyjen väriliuku
luo liikkeen tuntua staattiseen
siltaelementtiin.
Lähde:
Väylävirasto, https://vayla.fi/

ROP-taiteilijaryhmään kuuluvat Tuomo Rosenlund ja Pekko Orava laativat uuden sillan
ulkoasu- ja taidesuunnitelmat
yhteistyössä FT Mika Hannulan kanssa. Suunnitelman
taustalla on vanhan, 1930-luJalankulkijat ja polkupyöräilijät
pääsevät tutustumaan sillan
alla oleviin teksteihin ja kuvakaiverruksiin lähemmin.
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Ilma-vesilämpöpumppu
maalämmön seuraajaksi

Ilma-vesilämpöpumppu asennettiin
päivässä. Sitä ennen piti vain sulkea ja
poistaa vanha paisuntasäiliö vintiltä, jotta
patterikierrossa pysyy nyt oikea paine.
Teksti ja kuvat: Ari Johansson

n Vuonna 2001 otimme käyttöön omakotitaloomme öljylämmityksen tilalle maalämmön. Viime vuonna 2019 tuli
harkittavaksi lämmitysjärjestelmän uusiminen. Syynä laitteen uudistamiselle oli sen ikä.
Arvelimme, että on helpompi
uusia pumppu ennen kuin se
hajoaa.
Olemme olleet tyytyväisiä
maalämpöön ja ajattelimme
ensin uusia maalämmön. Nykyiset pumput ovat tehokkaampia lämmön tuotossa,
mutta kääntöpuolena on, että
ne vaatisivat syvemmän porakaivon, joka olisi huomattava
lisämenoerä.
Olemme oppineet tarjouksia pyytäessämme, että
ne sisältävät kaiken vanhan
poisviennistä uuden laitteen
asennukseen sekä mahdolliset muut työt ja tarvikkeet hinnoiteltuna kokonaishinnalla,
joka on ilmoitettu kuluttajalle
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verollisena hintana. Olemme
saaneet myös maalämpöasennuksen tarjouksen, jossa
laite on vapaasti varastossa
Espoossa, alv 0 % ja tarjous
piti sisällään vain porakaivon ja
asennuksen veroineen.
Meille asennettu vesi-ilmalämpöpumppu sisälsi laitteet:
ulkoyksikkö
varusteineen,
lämpöyksikkö, säiliö käyttövedelle sekä lämmitykselle oma
säiliö. Meille tuli kustannuksia
noin 15 000 euroa, josta kotitalousvähennys oli n. 2 000
euroa.

Valtion tuki öljylämmityksestä luovuttaessa
Asta-messuilla
vertailimme
tarjontaa ja kävi selväksi, että
meidän kohdallamme olisi vesi-ilmalämpöpumppu järkevä
ratkaisu. Se lämmittää käyttöveden lisäksi myös vesikiertoisen patteriverkoston veden.
Monet suhtautuivat pitkään epäilevästi ilmalämpöpumppuihin niiden epä-

varmuuden vuoksi. Pumput
saattoivat jäätyä talvella eikä
niiden teho ollut samaa luokkaa kuin nykyisissä malleissa.
Monet mallit oli tarkoitettu ennemminkin jäähdyttämiseen
kuin lämmittämiseen. Tee se
itse -asennukset aiheuttivat
laitteiden toimimattomuutta.
Nykyiset ilmalämpöpumput sekä vesi-ilmalämpöpumput on kehitetty pohjoisen
oloihin. Ammattilaisen asentamana ne myös toimivat luotettavasti. Tarjonta on tällä hetkellä runsasta, mikä tuo myös
hintakilpailua ja mahdollistaa
edullisemman
hankintahinnan. Työn osuudesta saa myös
kotitalousvähennyksen.
Lisäksi on mahdollista saada avustusta joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa pientalon
öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa siirrytään
öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun
tai ilma-vesilämpöpumppuun.
Avustusta myönnetään kus-

tannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Eduskunta on myöntänyt tähän
tarkoitukseen lähes 30 miljoonaa euroa.
Avustusta voi hakea niin
kauan kuin määrärahaa riittää,
kuitenkin enintään syksyyn
2022 asti. Hankkeen on oltava
valmis, laskun on oltava maksettu ja maksatushakemuksen
on oltava KEHA-keskuksessa
viimeistään 18.11.2022.
Avustuksen myöntää koko
maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maksatuksen hoitaa ELYkeskusten sekä TE-toimistojen
kehittämis- ja hallintokeskus
(KEHA-keskus). Tämän kautta
haettu avustus on helpompi
kuin ARA:n kautta tehtynä, ei
tarvita energiatehokkuuslaskentaa ennen ja jälkeen toteutuksen. Avustusta ja kotitalousvähennystä ei voi yhdistää
ja avustus on verovapaa.

Laaja
valikoima
lasialan
palveluita
nopeasti
saatavilla

pispalasi.fi

monipuolinen lasitusliike

PÄIVYSTYS

24 h

Puh. 213 3303
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

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.
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isin
Bingo tiista
klo 19.00

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

torstaisin KENO

BILJARDIPÖYTÄ

Tervetuloa viihtymään!

Jokipohjantie 47, puh. 03 2147091

Meiltä
nyt myös
ilmalämpö
pumput!

Vinyylituotteet
“ikikestävät” esittelyssä
os. Lampitie 2 b 4,
Viinikka, Tampere
Kaunis okt/rt
meluaita -25 db.
Viinikankatu 47 www.sunnamaste.fi

Kipinöitääällä!
kielen p

Ruokaa reilusti
suomalaiseen makuun!

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

Lämpimästi tervetuloa!
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Nyt
tarjouseriä:

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

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

Suomen parasta
pankkipalvelua-

Keittiö auki
joka päivä
22 asti
Lounas
arkisin 10.30–14

se on pOP!

Tervetuloa!
Jokipohjantie 18, Nekala
www.wanhatappi.fi
Puh. 050 354 3613

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

www.poppankki.fi/kurikka

Viinikan apteekista hyvinvointia
talveen itselle tai vaikka
pukinkonttiin!
Avene silmänympärysvoide

mAitoHAppoBAkteeri + B

ratiopharm 100 kaps.

19

Maitohappobakteerit
yhdessä
vastustuskykyä
vahvistavien
vitamiinien
kanssa.

50

(norm.23,37)

10 ml

Hajusteeton ja
rauhoittava silmänympärysvoide
herkälle, jopa
ärtyneelle iholle.
Myös allergikoille
ja atoopikoille.

1980

(norm.22,32)

Kiitämme Asiakkaitamme tästä
vuodesta ja toivotamme
rauhallista joulunaikaa!

Flexitol
Heel
BAlm 56 g

940

Syväkosteuttava voide
kuiville,
karheille ja
halkeileville
kantapäille
ja jaloille.

(norm. 10,49)

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

Palvelemme: ark 9–18, la 10–15
Tarjoukset voimassa 31.1.2021 saakka.
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Oli arki tai pyhä
ä!
v
y
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u
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ut Hakasen

Joko olet maistan kaleivosta?
suussasulavaa ratik

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