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n  Niin se käynnistyi tämäkin vuosi koro-
nan merkeissä. Kalenteri tyhjeni hetkessä 
ja menot kohdistuivat lähinnä ruokakau-
passa käynteihin.

Mutta lukemisen iloa ei koronakaan voi 
viedä pois. Huhtikuun kohokohdaksi on 
vuosien varrella tullut päivä, jolloin Sep-
po Jokisen uusin Koskisesta kertova kir-
ja ilmestyy. Niin tänäkin vuonna. Aloitin 
kirjasarjan lukemisen 90-luvulla ja yhtä 
kirjaa lukuun ottamatta kaikki kirjat löyty-
vät kirjahyllystäni.

Työkaverini antamasta hyvästä vinkistä 
aloin lukea sarjaa alusta lähtien uudes-
taan koronavuonna 2020. Hyvin ovat 
päässeet juonen käänteet unohtumaan 
vuosien saatossa. Useassa kirjassa ta-
pahtumat sijoittuvat myös alueellemme 
ja tämähän, jos mikä, lämmittää alueella 
asuvan mieltä. Näitä kirjoja voin lämpi-
mästi suositella ihan kaikille! Kirjasarjan 
kirjoittaneeseen Seppo Jokiseen pääset 
tutustumaan tässä lehdessä.

Lehdestä voit myös lukea, kuinka alueem-
me yrittäjät ovat selvinneet koronan aihe-
uttamasta tilanteesta. Näistä positiivisista 
yrittäjistä ei voi muuta kuin ottaa oppia.
Miltä tuntuisi, jos Tampereen kulttuuri-

keskus tulisi Nekalaan, tyhjillään olevan 
koulun tiloihin? Tässä yhteydessä myös 
kirjasto voisi palata vanhalle tutulle pai-
kalleen. Asiaa tutkitaan ja katsotaan, mitä 
kaupunki päättää.

Perhepuistohanke kaatui, mutta puisto-
suunnittelu jatkuu. Iidesjärven ja Neka-
lantien väliselle alueelle laaditaan par-
haillaan asemakaavaa ja siihen liittyvää 
puiston yleiskaavasuunnitelmaa. Tärkeää 
olisi, että alue saataisiin siistittyä ja hyöty-
käyttöön alueen asukkaille.

Lehti on taas tulvillaan mielenkiintoisia 
juttuja. Lukemisen iloa ja hyvää alkavaa 
kesää toivottaen,

 Susanna
 Viinikan–Nekalan 
 Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Susanna 
Kuutilo 

P ä ä k i r j o i t u s
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Potentiaalista  
tilaa kulttuuri- 
toiminnalle

n Vierailulla Nekalan kouluun 
on vaikea olla ihastelematta 
rakennuksen koristeellista 
kattoa, näyttelytiloiksi täydel-
lisesti soveltuvaa seinätilaa ja 
koulun eri tilojen soveltuvuut-
ta eri alan tekijöille.

Koulusta löytyvät vesi-
pisteet, liikuntasali, kaappeja 
tarvikkeiden säilytystä varten 
ja kaikkein tärkein: tilaa. Tuo 
tila olisi tarpeen Tampereen 
kulttuuritoimijoille, sillä Tam-
pereen kulttuuritilojen selvi-
tyksen mukaan nykytilanne 
on huono. Nekalan koulu olisi 
vastaus akuuteimpaan tilan-

puutteeseen ja rakennuksen 
muuttaminen kulttuurikäyt-
töön olisi vastaus sen seiso-
miseen tyhjänpanttina.

Toive Nekalan koulun 
käyttöönotosta sai uutta tuul-
ta siipiensä alle, kun Tampe-
reen kaupunginhallitus päätti 
kokouksessaan 8.3.2021 
käynnistää tarveselvityksen 
Nekalan koulun muuttamises-
ta kulttuurikäyttöön. Apulais-
pormestari Jaakko Stenhäll 
(vihr.) ja sivistys-, sosiaali- ja 
terveyspalveluista vastaava 
apulaispormestari Johanna 
Loukaskorpi (sd) kertovat 

projektin alustavan valmistu-
misajankohdan olevan 2024–
2025 aikoihin.

Koulun hyviä puolia 
monipuoliset tilat,  
kirjasto ja alueen vil-
kas kulttuuritoiminta

Tampereen kulttuuritilat, ny-
kytila ja tulevaisuuden tarpeet 
-selvitys esittää Nekalan kou-
lua yhdeksi kolmesta vaihto-
ehdosta kulttuuritilojen puut-
teen ratkaisuun Onkiniemen ja 
Hiedanrannan ohella. Nekalan 
koulun vahvuuksiksi nousevat 
monipuoliset ja kauniit tilat, 
kulttuuritilatarpeen merkittävä 
lievitys, mahdollisuus yhdistää 
kulttuuritila Nekalan kirjaston 
tulevaisuuden ratkaisuun ja lä-
hialueen muu kulttuuritoiminta.

Kulttuurin  
tyyssija Nekalaan?
Teksti ja kuvat: Aliisa Alatossava

Nekalan koulu on ollut tyhjillään vuodesta 2018. Nekalan ja Viinikan yhtei-
sössä koulurakennuksen uutta käyttöönottoa on toivottu hartaasti. Histo-
riallinen Bertel Strömmerin suunnittelema rakennus ja sen alue ovat nyt 
monen suunnitelman keskiössä, joten Nekalan koulun tulevaisuus vaikut-
taa lupaavalta. Kävimme koululla kunnan edustajien ja paikallisten taiteili-
joiden kanssa katsomassa, miltä koulun tulevaisuus voisi näyttää.

Vierailulla mukana 
olivat vasemmalta 
oikealle Giannetta 
Porta, Tanja Riutta, 
Teemu Alavenetmäki, 
Jaakko Stenhäll ja 
Johanna Loukaskorpi.

Koulun tilavat käytävät voisivat 
toimia näyttelytilana.
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Onkiniemen ja Hiedan-
rannan vahvuuksia Nekalan 
kouluun nähden ovat niiden 
paremmat sijainnit varsinkin 
raitiovaunulinjojen tullessa 
käyttöön ja houkuttelevuus 
kulttuuritoimintaan profiloi-
tuneina alueina. Koulun huo-
noiksi puoliksi mainitaankin 
sijainnin syrjäisyys ja erillisyys 
muusta kaupungin kulttuuri-
infrasta sekä tilojen puutteet 
esittävien taiteiden ja tavara-
hissin kannalta.

Koulussa on kuitenkin his-
si, joka on suhteellisen tilava. 
Se helpottaisi tavaroiden kan-
nossa sekä tilan esteettömyy-
den mahdollistamisessa.

Kulttuurikeskus  
toisi alueen  
taiteilijat yhteen

Syrjäisyyden kokemus riippuu 
lähtökohdista. Johanna Lou-
kaskorpi mainitseekin kier-

roksellamme, ettei raitiovau-
nulinjojen yhteys välttämättä 
tee sijaintia huomattavasti pa-
remmaksi tai huonommaksi. 
Muutkin kulkuvälineet, kuten 
polkupyörä tai linja-auto, ovat 
aina vaihtoehtoja, jossain tapa-
uksissa kätevämpiä sellaisia. 

Paikalliset luovan alan yrit-
täjät Giannetta Porta ja Tan-
ja Riutta eivät näe ongelmaa 
sijainnissa, Porta esimerkiksi 
toteaa: ”Tämähän on niin lä-
hellä keskustaa, katsoo vain 
ulos ikkunasta ja siellähän se 
jo näkyy!”

Porta ja Riutta tuntevat 
alueelta monta eri kulttuuri-
alan toimijaa, jotka hyötyisivät 
koulun käytöstä kulttuuritilana. 
Portan asuintalossa useampi 
luovan alan tekijä voisi po-
tentiaalisesti olla kiinnostunut 
työtilasta koululla. He pohtivat 
myös, onko keskustasta eril-
linen sijainti haitannut Sorin 
sirkusta, joka toimii koulun 

läheisyydessä. Loppuun he 
kuitenkin lisäävät: ”Tietty jos 
katsoo Nekalaa aivan toiselta 
puolelta kaupunkia, niin tilan-
ne on toinen.”

Vanhan alakoulun muutta-
minen kulttuurikäyttöön lisäisi 
Nekalan alueen houkuttavuut-
ta. Porta ja Riutta painottavat 
sitä, miten koulun tilat voisivat 
mahdollistaa taiteilijoiden vä-
listä yhteisöllisyyttä ja yhteis-
työtä. Yhteinen kulttuurikes-
kus antaisi kulttuuritoimijoille 
mahdollisuuden verkostoitua 
keskenään ja luoda asioita 
yhdessä.

Riutta unelmoi jo taiteilijoi-
den yhteisestä kaupasta kou-
lun aulassa, jonne kaikki voivat 
laittaa tuotteitaan ja teoksiaan 
myyntiin. Kierroksemme lo-
pussa Riutta kysyy Portalta: 
”Otetaanko sitten yhdessä 
meille yhteinen luokkahuo-
ne?” ”Otetaan,” Porta vastaa.

Kirjaston tulevaisuu-
den mahdollisuudet

Jos Nekalan koulusta pääte-
tään tehdä keskus kulttuuri-
toiminnalle, on mahdollisuus 
kytkeä se Nekalan kirjaston 
tulevaisuuden ratkaisuun sekä 
kaupungin avustusyhteisöjen 
tilatarpeisiin. Nekalan kirjasto 
toimi alun perin samassa ra-
kennuksessa alakoulun kans-
sa, mutta sisäilmaongelmat 
veivät senkin.

Uusi konttikirjasto on 
moderni, poikkeuksellinen 
ja hieno, mutta kaikessa hie-
noudessaan väliaikainen. 
Vanhalla koulurakennuksessa 
toimivalla kirjastolla oli reilusti 
tunnearvoa yhteisön jäsenille, 
siksi koulurakennuksen mah-
dollisen uudelleenkäyttöön-
oton yhteydessä kirjaston 
muuttaminen alkuperäisiin 
tiloihin olisi kirjaston tarinalle 
looginen jatkumo.

Entä sitten  
asemakaavamuutos?

Yhdeksi Nekalan koulun vah-
vuuksista luetellaan mahdol-
lisuus kaavoittaa tonttia lisä-
rakentamista varten. Tähän 
linkittyy kaupunginhallituk-
sen jo aiemmin mainitussa 
8.3.2021 käydyssä kokouk-
sessa tekemä päätös käyn-
nistää asemakaavamuutos 
asumiskäyttöön tarkoitettua 
täydennysrakentamista var-
ten.

Stenhäll mainitsee kier-
roksellamme asemakaava-
muutoksen olleen puheissa 
jo pitkään. Asemakaavoitus 
tehdään hänen mukaansa 
kaupunkilaisia osallistaen. 

Vuoden 2023 asema-
kaavakortin mukaan asema-
kaavahankkeessa tutkitaan 
rakennuksen ja tontin käyttö-
tarkoituksen muutos. Tontin 
etelä- ja itäosaa suunnitellaan 
täydennettäväksi asumisella. 

Tämänhetkisten luon-
nosten mukaan piha-alueen 
kaukalo siirrettäisiin koulun 
viereen pois asuintalojen 
tieltä. Asemakaavamuutos ei 
kuitenkaan vaikuttaisi koulu-
rakennukseen ja siihen mah-
dollisesti sijoittuvaan kulttuuri-
keskukseen.

Historiallisesti arvokas raken-
nus voisi toimia Tampereen 
kulttuurin keskuksena.
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Teksti: Tanja Juvani.

n Iidesjärven puistohank-
keeseen liittyen Tampereen 
kaupunki järjesti etätyöpajan 
5.5.2021 Teams-alustalla. 
Omakotiyhdistys mainosti työ-
pajaa etukäteen Facebook-
sivuillaan. Ilmoittautuneille tuli 
ennakkotehtävä, jossa he sai-
vat merkitä virtuaalisilla post it 
-lapuilla, millaisia säilytettäviä 
luontoarvoja ja toimintaa alu-
eella on, millaisia uusia luon-
toarvoja ja toimintoja alueella 
tulisi olla tulevaisuudessa ja 
mitä paikkoja ja asioita suun-
nittelualueella tulisi erityisesti 
kehittää.

Työpajassa mukana ollut 
omakotiyhdistyksen hallituk-
sen jäsen Päivi Pynnönen 
kertoo, että tilaisuudessa oli 
hyvä yhteishenki.

- Puhuttiin siitä, miten 

luontoarvot on säilytettävä eli 
rantaosuus säilyisi luonnon-
mukaisena. Ideoitiin muuten 
puistoaluetta, mahdollista 
nuotiopaikkaa, palstaviljely-
alueen ja matonpesupaikan 
siistimistä ja pusikoiden har-
vennusta, nurmialuetta ja ke-
toa. Varikkoalueen voisi ottaa 
aktiivikäyttöön, taimisto olisi 
hyvä säilyttää, pitkospuita ja 
polkua parantaa sekä ottaa 
huomioon esteettömyyden 
ainakin osassa aluetta.

Nämä ovat siis joitakin 
ideoita, joita työpajassa tuli 
esille. Iidesjärven puiston 
kaavoitushanke on monivuo-
tinen, tavoitteena on saada 
asemakaavaluonnos nähtävil-
le kuluvan vuoden syksyllä ja 
asemakaavaehdotus syksyllä 
2022. Puistosuunnittelun ta-
voitteena on monipuolinen 

virkistysalue, mutta aiemman 
perhepuistokonseptin sijaan 
lähtökohtina ovat alueen luon-
toarvot. Iidesjärven hoito- ja 
käyttösuunnitelmaa laaditaan 
asemakaavatyön rinnalla ja jat-

Työpajassa puistoa     
suunniteltiin hyvässä  
yhteishengessä

ketaan valmisteluja luonnon-
suojelualueen perustamiseksi. 
Kannattaa seurata kaavoituk-
sen ja muiden suunnitelmien 
etenemistä hankkeen netti-
sivuilta.

julkaistaan  
toukokuussa oma  

verkkosivusto

IIdESJärVEN
puistosuun- 

nittelulle
n Iidesjärven ja Nekalantien 
väliselle alueelle laaditaan 
parhaillaan asemakaavaa ja 
siihen liittyvää puiston yleis-
suunnitelmaa. Asemakaava-
hankkeen osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma oli nähtävillä 
marras-joulukuussa 2020. Ii-
desjärvelle ja sen laajemmalle 
rantavyöhykkeelle valmistel-

laan luonnonsuojelualueen 
perustamista sekä hoito- ja 
käyttösuunnitelmaa. 

Suunnitteluun liittyvät asi- 
at kootaan toukokuun aika-
na hankkeen omalle verk-
kosivustolle, jonka julkaisu-
ajankohdaksi on suunniteltu  
20.5. 2021. Sivusto löytyy jul-
kaisun jälkeen lyhytosoitteella 
tampere.fi/iidesjarvenpuiston-
suunnittelu.

Teksti: Raija Mikkola,  
projektiarkkitehti, 
Tampereen asemakaavoitus

 Kuva: Raija Mikkola

 Kuva: Tampereen kaupunki.
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Kukka Vanamossa 
on haastatteluhet-
kellä huhtikuussa 
kukkalähetti käy-
mässä.

n – Korona-aikana ihmiset 
ovat halunneet  ilahduttaa 
ystäviään, tuttaviaan ja naa-
pureitaan kukilla. Ihmisistä on 
tullut fiksumpia. Tarvittiinko sii-
hen yksi korona, että osataan 
ajatella myös kanssaihmisiä, 

miettii Ritva Lehtonen, Kuk-
ka Vanamon sielu 30 vuoden 
ajan. 

Ihmiset ovat ostaneet ai-
empaa enemmän kukkia myös 
omaksi ilokseen. Perinteinen 
kivijalkakauppa onkin selvin-
nyt korona-ajasta pää pinnal-
la yksityisten ihmisten avulla.  
Äitienpäivänä 2020 kysyntä 
nousi niin, että kukkakuskit 
eivät meinanneet ehtiä viedä 
kaikkia tilauksia perille.  

Liikevaihto on silti pudon-

Kukka Vanamo:
KuKKIa Ja SIdoNTaa 
KoroNa-aIKaaN

Kukkalähetyksiä, 
   noutoruokaa ja 
karanteenikasseja

Kukka Vanamo, Wanha Tappi ja Hakasen Leipomo ovat kärsineet  
koronasta, mutta selvinneet toistaiseksi vaikeasta ajasta pää pinnalla. 
Nyt niissä  mennään toiveikkain mielin kesää kohti. Positiivisista  
yrittäjistä voimme ottaa oppia, vaikka kaikkia meitä korona on tavalla  
tai toisella koetellut!

nut, koska firmajuhliakaan 
ei ole voinut järjestää eli 
yrityksiin ei ole pitkään ai-
kaan tarvittu kukkalaitteita tai 
istutuksia, Ritva kertoo. 

ritva edustaa vanhaa 
kyläyhteisöä

Kukka Vanamo ja Ritva ovat 
nekalalaisia instituutioi-

ta. Ritva on puolisonsa Matin 
kanssa asunut ja pitänyt kuk-
kakauppaa entisessä Nekalan 
lääkäritalossa Jokipohjantiellä 
30 vuotta. He ovat olleet myös 
asuintalon hyvät henget ja nyt 
hoivakodissa asuva Matti on 
huolehtinut pihatöistä.

Neljännesvuosisadan ajan 
Ritvalla on ollut ystävänpäivä-
nä kaupassaan ruhtinaallinen, 
itse tehtyjen leivonnaisten tar-
joilu kaikille halukkaille.  Koro-
nan jälkeen Ritva aikoo jatkaa 
perinnettä, joka muistuttaa 
vanhoista yhteisöllisyyden 
ajoista.

– Nekala oli ennen kyläyh-
teisö, jossa autoimme toinen 
toisiamme.  Kukkakaupassa on 
toiminut myös ”terapiapiste”. 

https://www.kukkavanamo.fi/
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n Tuore omistaja ja toimitus-
johtaja Ville Koistinen, joka 
lopetti menestyksekkään jää-
kiekkouransa viime keväänä, 
hyörii ympäri uutta valtakun-
taansa toiveikkaalla mielellä, 
vaikka ravintoloiden avautumi-
nen oli vielä varsin rajoitettua. 
19.4. alkaen ravintoloiden piti 
sulkea ovensa kello 18.

– Kesää kohti toivottavasti 
mennään kohti normaalia. Tä-
hän asti on sinnitelty noutoruu-
alla.  Välillä on tuntunut, että 
ravintoloita syyllistetään tur-
haan, mutta en halua syyttää 
ketään; tilanne on ollut vaikea. 
Nyt pitää mennä valoa kohti, 
Ville sanoo.

– Ihmisillä on tarve päästä 
toistensa seuraan ravintolan 
hälinään. Tarkoitus on lisätä 
Wanhan Tapin ohjelmaan tru-
baduureja ja muuta elävää oh-
jelmaa viikonloppuisin.  Kort-
telikapakassa on aiemminkin 
ollut suosittua ohjelmaa, kuten 
bingo ja tietovisa, jotka jatku-
vat edelleen.

Mittava kiekkoura

Entisen ammattikiekkoilijan 
koti on ollut parikymmentä 
vuotta Muotialassa, mutta 
plakkariin on kertynyt kiekkoi-
lua kahdeksassa eri liigassa 
sekä Suomen maajoukkuees-
sa, jossa Ville on saavuttanut 

kaksi arvokisamitalia. Peli-
paikkoina ovat tulleet tutuiksi 
Ruotsi, USA (NHL ja AHL), 
Sveitsi, Saksa, Venäjä, Tshekki 
ja tietenkin Suomi, pääasiassa 
Ilveksen paidassa.

Viime keväänä oli louk-
kaantumisten jälkeen kui-
tenkin aika kääntää uusi sivu 
elämässä. 37-vuotias Ville otti 
legendaarisen korttelipubin 
hoitaakseen. Se on hänelle 
tärkeä paikka. Ensin asiak-
kaana ja nyt Ville haluaa pitää 
rakkaan pubin elossa kotikul-
millaan.  Jatkossa tunnettu 
isäntä tullaan näkemään niin 
tiskin takana kuin asiakkaiden 
kanssa juttelemassa. 11-vuoti-
aan Wanhan Tapin ruokaa on 

– Minulla oli sininen ruu-
tuvihko, johon saattoi varata 
tunnin ajan. Sitten juttelimme 
ihmisen murheista; he olivat 
yksinäisiä, onnettomia ihmi-
siä. Joukossa oli myös paljon 
parjattuja juoppoja, jotka eivät 
tehneet kärpäsellekään pa-
haa. 

Ritvan kaupassa oli myös 
lastenvaunujen, -rattaiden ja 
syöttötuolien vaihtopiste – 
kierrätystä ja naapuriapua oli 
jo 30 vuotta sitten.

oma kukkakauppa  
oli haave

– Asuimme Ahlmanilla ja bus-
si ajoi Jokipohjantietä kukka-
kaupan ohi. Sanoin tyttärelleni, 
että sitten, kun et enää tarvitse 
minua koko aikaa, perustan 
kukkakaupan. Tiesin, että kivi-
jalkakaupan pitäminen vie kai-
ken ajan.  Ja pari viikkoa sen 
jälkeen, kun tytär oli sanonut 
pärjäävänsä, tuttava ajoi tu-
hatta ja sataa kertomaan, että 
”Sun kukkakauppas on myyn-
nissä”.

– Sain lainaa viereisestä 
TAPista kaupan ostamiseen. 
Kolmeen vuoteen en pitänyt 
yhtään vapaapäivää ja kun 
ensi kertaa pidin, podin huo-
noa omaatuntoa, Ritva kertoo.

70-vuotiaalla Ritvalla on 
nykyään kaksi työntekijää sekä 
harjoittelijoita ja hän voi luot-
taa suuren osan työstä heille.

– Mutta eläkkeelle en us-
kalla jäädä. Kaikki yrittäjätut-
tavat ovat kuolleet heti sen 
jälkeen, Ritva sanoo pieni 
hymynkare suupielessään. 
Kauppa on avoinna vuoden 
jokaisena päivänä.

Vanamon Kukka on kuin 
taideteos ja Ritva on sidonnan 
taitaja, taiteilija. Moni haluaa 
edelleen Ritvan käden jälkeä 
kukkakimppuihinsa ja -asetel-
miinsa. 

– Meillä on tosi paljon 
miesasiakkaita. Homma toimii 
niin, että mies kertoo summan 
ja mihin kukat tulevat ja me 
teemme sitten oikeanlaisen 
kimpun! Vakiasiakkaista mie-
hiä on arviolta 70 %. Nykyään 
joukossa on paljon nuoria mie-
hiä, jotka ostavat kukkia myös 
itselleen. Heille isot kehut!
Teksti: Taina Kanerva
Kuvat: Harri Järvinen

Haastattelupäivänä 
huhtikuun 19. ravin-
tolat saivat jälleen 
avata ovensa asiak-
kaille kuuden viikon 
sulun jälkeen. Niin 
teki myös Wanha 
Tappi Jokipohjan-
tiellä. Laatulounaal-
la oli paljon väkeä ja 
terassi oli aurinkoi-
sena kevätpäivänä 
täynnä koronamitoi-
tusten mukaisesti. 

Koistisen Villen 

uuSI 
WaNHa 
TaPPI

tarkoitus myös entisestään 
kehittää.

– Lounas on jo nyt edul-
linen gourmet-ateria; keit-
tiömestarin loihtima annos 
tuodaan pöytään eli ruokaa 
ei joudu kauhomaan kauka-
loista.  Suositut hampurilaiset 
ovat edelleen listalla, niitä löy-
tyy lihalla, kalalla, kasviksilla 
(hippihampurilainen) ja vege-
nä (aktivistihampurilainen).

Laatu vaatii myös henkilö-
kuntaa, jota tällä hetkellä on 
10 . Ville kehuu taitavaa väkeä, 
jonka uskoo luotsaavan ravin-
tolan yli vaikeiden aikojen.  
Ravintolan ostaminen korona-
aikana vaati myös isännältä 
uskallusta ja riskinottokykyä.

– Mutta aiemmassa am-
matissa on ollut kovempiakin 
paikkoja, joten kyllä tästäkin 
jotenkin selvitään.

Teksti: Taina Kanerva
Kuvat: Harri Järvinen

https://www.wanhatappi.fi/



Viinikkala     kevät 20218

Hakasen Leipomo: 
PoruKKa TaISTELEE

Yritys pyrkii kaikin  
voimin katsomaan  
kriisiajan yli.

– Ei tässä voltteja voi heittää, 
mutta ei ylenpalttinen synkis-
telykään mihinkään johda. Me 
taistelemme, sanoo toimitus-
johtaja Janne Hakanen.  

Jannen veli, hallituksen pu-

heenjohtaja Petteri Hakanen 
on korona-aikana kehitellyt 
uutuustuotteena ratikkaleivok-
sen, josta on tullut Tampereella 
pienoinen hitti.  

– Se on herättänyt valta-
vasti tunteita, kun porukkaa 
on ratikan puolesta ja vastaan, 
Janne Hakanen kertoo.  

Leipomon lippulaiva ovat 

Nekalassa ei anneta periksi! Paikallinen perheyritys Hakasen  
Leipomo on onnistunut sinnittelemään korona-ajan yli sulkematta 
leipomoa ja kahviloita. Hätäavuksi yritys on kehitellyt muun  
muassa parinkympin karanteenikassin, jota on voinut noutaa  
kahviloista ja lisäksi sitä on toimitettu kotiin.

täytekakut, erityisesti suklaa-
rouhekakku. Boysenmarjakak-
ku puolestaan toi Hakaselle 
vuonna 1983 Suomen mes-
taruuden ja se on edelleen 
tuotannossa.

– Kuten Korven Rane sa-
noo, Hakaselta saa universu-
min parhaat täytekakut!

Hakasen Leipomo  
70 vuotta

Hakasen Leipomo täyttää ke-
sällä 70 vuotta.  Juuret ovat tu-
kevasti Nekalassa, sillä leipo-
mon perustajat, Jannen isoisä 
ja -äiti olivat Nekalassa aluksi 
kauppiaina.

He ostivat vuonna 1951 
leipomon ja nykyiselle paikal-
le Vihiojantie 28:aan se siirtyi 
vuonna 1954. Leipomon yh-
teydessä on myös myymälä 
ja kahvila. Isovanhemmat ja 
vanhemmat myös asuivat Ne-
kalassa, mutta Janne on nyky-
ään koikkarilainen.

Janne ja Petteri saivat per-
heyrityksen johtaakseen vuon-
na 2017, vaikka äiti on edelleen 
mukana kahvilatoiminnan pyö- 
rittämisessä. Leipomon kahvi-
loita on Tampereella ja Pirkka-
lassa yhteensä viisi.

Vaikka Janne ei haluakaan 
valittaa ja voivotella, niin toki 
korona-aika on ollut poikkeuk-
sellinen. Liikevaihto on pudon-
nut reilusti ja väkeä on ollut 
pakko välillä lomauttaa. 

– Kädet ovat olleet aika lail-
la sidotut, kun ravintolat ovat 
olleet kiinni. Yritykset tai yksi-
tyiset eivät nekään ole voineet 
pitkään aikaan järjestää juhlia. 
Meillä on paljon yhteistyötä 
myös urheiluseurojen kanssa, 
mutta urheilutapahtumissa-
kaan ei ole saanut olla yleisöä.  
Jos vaikkapa ennen koronaa 
teimme satoja burger-sämpy-
löitä viikossa Wanhaan Tap-
piin, ravintolasulkujen aikana 
niitä ei ole juurikaan tehty. 

Jannen tärkein viesti ne-
kalalaisille ja viinikkalalaisille 
tänä keväänä on:

– Käyttäkää paikallisten 
yritysten palveluja, niin Nekala-
Viinikassa on koronan jälkeen-
kin laadukkaita lähipalveluita!

Teksti: Taina Kanerva
Kuvat: Harri Järvinen

https://www.hakasenleipomo.fi/ 



Viinikkala     kevät 2021 9

Rankan vuoden jälkeen toivo on kevään kor-
valla ja rokotusten myötä virinnyt kaikkialla. 
Tässä yksi tarina kipeästä koronavuodesta. 

On kulunut vuosi siitä, kun 95-vuotias isäni 
kuoli vanhuuteen, keuhkokuumeeseen. Siitä tuli 
korona-ajan kipein kokemukseni, vaikka sairas-
tuimme myöhemmin puolison kanssa vakavasti 
koronaan. 

Isä heikkeni samaan aikaan, kun korona alkoi 
levitä pandemiaksi vuoden 2020 alussa.  Me 
omaiset emme päässeet enää koskaan hoiva-
kotiin isää katsomaan. Henkilökunta oli kauhuis-
saan siitä, että Tampereella ei viime keväänä 
riittänyt maskeja edes hoivakotien työntekijöille. 
Silloinhan viranomaiset toistivat jatkuvasti, että 
maskien käyttöä ei suositella.  

Me vanhusten omaiset tiesimme, että maske-
ja todellakin olisi tarvittu, mutta emme saaneet 
ääntämme kuuluviin. Vanhuksemme jäivät epäin-
himillisesti oman onnensa nojaan huoneisiinsa.

Huhtikuussa isä siirrettiin sairaalaan. Siellä-
kään ei saanut vierailla ennen kuin oltiin varmoja, 
että on kyseessä saattohoito. Isä oli tajuissaan 
ja heti minut tunnistettuaan koetti sanoa jotain, 
mutta ääntä hän ei enää jaksanut tuottaa. Olen 
aika varma, että hän olisi purnannut olosuhteita 
ja josko voisin tehdä niille jotain. 

Nyt hän laittoi kuitenkin silmänsä kiinni ja pi-
dimme toisiamme kädestä. Seuraavana päivänä 
hän kuoli.

POSCovid19
Tuli syksy ja saimme puolison kanssa korona-
tartunnan, sairastuimme vakavasti. Karu viesti 
”POSCovid19” tuli kännykkään.

Kerroin koronatartunnasta mm. Ylen uutisissa, 
koska asiaan liittyi stigma. Pelättiin, että muut luu-
levat nyt, että olen pyörinyt yöt pitkät kapakoissa 
ja kotibileissä ja välillä vielä hiihtokeskuksissa 
hummaamassa ynnä tehnyt pari ulkomaanmat-

kaa pahimpiin koronamaihin. No en tosiaankaan 
ollut. Halusin, että tauti saa varovaisen, keski-
ikäisen ihmisen kasvot.  

Minulle tauti tuli käänteisenä lottovoittona 
puolison työyhteyksistä. Vähänkö potutti, kun olin 
elänyt kuin nunna maalla ja töykkinyt harvoilla 
market-käynneillä ostoskärryillä maskittomia, 
niskaan hengittäviä ihmisiä kauemmaksi. Töykin 
muuten edelleen. Ja alan tekoyskiä, jos kärrynäy-
tös ei tehoa. 

Pelko lamaannuttaa
Vähän aikaa sitten selkäkuntoutuksessa kanssaih-
miset olivat kauhuissaan ja peloissaan, koska olin 
sairastanut koronan. Tauti oli yllätyksekseni edel-
leen outo ja pelottava ja ihmiset täynnä ahdista-
via kysymyksiä. Se herätti minut ymmärtämään, 
että tarvitaan myös toivoa, koska epämääräinen 
pelko lamauttaa meidät toimintakyvyttömiksi.

Meille on nyt vuoden ajan kerrottu uutisissa 
joka päivä, kuinka moni on kuollut, moniko on 
saanut tartunnan, kuinka moni teholla, ja että 
leviäminen kiihtyy ja aalto x uhkaa ja kohta teho-
osastopaikat loppuvat.  

Hyvää tarkoittava tilanteen vakavuuden 
korostaminen saa aikaan myös turhia pelkoja. 
Viestinnän sekavuus on omiaan aiheuttamaan 
epätoivoa, -uskoa ja -luuloa.  Kurjuuden ylistys 
vie meidät kaikki ainakin ajatuksissa haudan 
partaalle.  

Viestinnässä pitää olla myös toivoa. Minäkin 
selvisin koronasta hengissä, vaikka oireita on 
vielä yli puolen vuoden päästä sairastumisesta 
eivätkä ne ehkä koskaan parane. 

Eihän se suorastaan naurata, mutta nyt tarvi-
taan kuitenkin taistelua apatiaa vastaan. Elämä ei 
ole kuolemista, vaan iloa uudesta kesästä.  

Taina Kanerva

Kuva: Harri Järvinen.

Koronanainen 
ja sota 
apatiaa vastaan
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Teksti: Merja Koskiniemi

Poikkeuksellinen koro-
natalvi on vaikuttanut 
myös Nekalassa sijait-
sevan Sorin Sirkuksen 
toimintaan. 

n Vaikka ovet ovat olleet kiin-
ni välillä jopa sirkuksen omil-
ta oppilailta, opetus on saatu 
pyörimään koko ajan. Erilaiset 

etäopetuksen muodot Teams- 
ja Zoom-alustoilla ovat kan-
natelleet yhteyttä oppilaisiin 
pahimpien sulkujen aikana.

Aikainen ja kaunis kevät on 
mahdollistanut sirkustuntien 
pitämisen turvallisesti ulkona. 
Sirkusoppilaiden harjoituk-
siin on voinut törmätä alueen 
puistoissa tai ohittaessa Sorin 
Sirkuksen omaa pihaa. Vanha 
lastauslaituri on antanut suojaa 

vähän huonommillakin ilmoil-
la, mutta parasta on ollut, että 
nuoret ilma-akrobaatit ovat 
päässeet siinä myös oman la-
jinsa harjoituksiin.

Sisällä sirkuksellakin on 
toki harjoiteltu, syyskaudella 
pitkään omissa kokonaisissa 
ryhmissä, keväällä useammin 
pienryhmissä tai jopa yksin 
kahdensadan neliön harjoi-
tustilassa.

SorIN SIrKuS
pyörii myös poikkeusoloissa

”Tähän koronatilanteeseen 
on suhtauduttu sirkuksella tosi 
hyvin. Opettajat ja muut on ollu 
tosi joustavia ja kekseilijäitä, 
vaikka tilanteet on muuttunu 
tosi nopeestikin.” (Oppilaspa-
laute)

Suositun joulushow’n 
näki murto-osa  
normaaliyleisöstä

Surua on aiheuttanut esitys-
ten peruuntuminen. Joulu-
show Soilu ehdittiin esittää 
marraskuussa vain yksitoista 
kertaa. Yleensä yli kymmenen-
tuhatta katsojaa keräävästä 
joulushow’sta ehti paikan päällä 
nauttia 1818 katsojaa. Soilu tar-
jottiin kuitenkin joulun jälkeen 
Keikalla.fi:n kautta streemina 
ja lisäksi Esiintyvät-ryhmä oli 
mukana Ylen lastenohjelmien 
tuottamassa Pikku Kakkosen 
lastenkonsertissa, joka esitet-

Joulushow Soilu 2020.  
Kuva: Heikki Järvinen.

Joulushow Soilu 2020. Kuva: 
Heikki Järvinen.
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tiin TV2:ssa pääsiäisenä. Tämä 
Pyjamasirkus on edelleen näh-
tävissä Yle Areenassa.

Sirkuskoulun kaikki oppi-
laat kokoava Kevätsirkus    jää jo 
toistamiseen välistä. Ryhmissä 
tehdään parhaillaan pieniä esi-
tyksiä, joita joko kuvataan lä-
heisille tai rajoitusten salliessa 
esitetään sirkuksen pihassa. 
Viime kevään Kevätsirkuksen 
käsikirjoitus on tallessa ja se 
kehittyy edelleen esitettäväksi 
vuoden päästä!
 
Suomen ensimmäiset 
sirkuslinjan ylioppilaat 
vm 2020

Sorin Sirkus katsoo tulevai-
suuteen sisukkaana ja toiveik-
kaana. Sirkukselle on tärkeää 
pitää huolta lapsista ja nuoris-
ta, heidän jaksamisestaan ja 
luottamuksestaan parempaan 
tulevaisuuteen. Tänä keväänä 
sirkukseen ovat jälleen pääs-
seet tutustumaan Tampereen 
kaupungin neljäsluokkalaiset 
Taidekaari-kulttuurikasvatus-
ohjelman kautta. Sirkustyöpa-
joissa koululaiset kokeilevat 
itse erilaisia sirkuslajeja. 

Ensi vuodelle Sorin Sirkus 
on valittu mukaan myös Taide-
testaajat-hankkeeseen, jossa 
kaikki Suomen kahdeksas- 
luokkalaiset tekevät kaksi ret-
keä valitsemiinsa taidelaitok-
siin. Sorin Sirkuksella Pirkan-
maan kahdeksasluokkalaiset 
pääsevät katsomaan Compa-
ny Kate & Pasin nykysirkusesi-
tystä. Sirkuksen tiivis yhteistyö 
Tampereen normaalikoulun 
kanssa jatkuu edelleen. Viime 
keväänä Norssin lukiosta val-
mistuivat Suomen ensimmäi-
set sirkuslinjan ylioppilaat.

”Sirkuksessa ei joudu poik-
keusaikana eikä muulloinkaan 
olemaan yksin. Oikeastaan nyt 
kun miettii, niin sirkuksen osal-
ta asiat ovat yllättävän hyvin. 
Reenata saa, kavereita on ja 
lopputyökin on edessä ainakin 
joskus.” (Oppilaspalaute)

Kesällä Sorin Sirkus jär-
jestää erilaisia sirkuskursseja 
sekä lapsille, aikuisille että 
perheille. Niiden kautta voi 
myös hakeutua sirkuksen tal-
vikaudella tarjottaviin sirkuk-
sen varhaiskasvatuksen ja tai-
teen perusopetuksen ryhmiin. 

Haku talvikauden ryhmiin on 
mahdollista myös ilman kesä-
kursseja, mutta kursseilla pää-
see näkemään ja kokemaan, 
miten toiminta innostaa lasta 
tai itseä. Ilmoittautuminen ke-
sän kursseille aukeaa touko-
kuussa.

Sirkustunnilla pienet 
oppilaat ja sirkusohjaaja 
Tytti Vuolle. Kuva: Heikki 
Järvinen.

Sirkustunnin tunnelmia. Kuva: 
Heikki Järvinen.

Jani Suihkosen ja Jarmo Humalajärven etäharjoi-
tukset. Kuva: Merja Koskiniemi.

Ilmaryhmän ulkoharjoitukset. Kuva: Kamilla Nisso.

Tutustu Sorin Sirkukseen 

lisää sirkuksen kotisivuilla 

https://www.sorinsirkus.fi/ 

ja sirkuskoulun rehtorin 

blogissa

https://sirkuskupla. 

wordpress.com/
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Torakat  
ja luteet ikäviä tuliaisia

n Torakat ja luteet mielletään 
likaisuuteen, köyhyyteen 
ja entisaikaan, mutta nämä 
kaksi ihmisen seuralaista ovat 

riesoja? Ehkä syy onkin siinä, 
ettemme useinkaan näe tuota 
haitallista seuralaistamme.

rotalle maistuvat  
pulla ja avokompostin 
antimet

Ihmiset ruokkivat lintuja ja 
tuota suloista puissa elelevää 
oravaa, siis puissa asuvaa rot-
taa. Leivotut tuotteet eivät ole 
linnuille sopivaa ravintoa, vaan 
saattavat aiheuttaa kasvuhäiri-
öitä ja värimuunnoksia, kuten 
kööpenhaminalaisen sorsan 
tapauksessa. Linnuille jätetyt 
leivät ja pullat päätyvät myös 
jyrsijöiden ravinnoksi, halusim-
me tai emme.

Omakotitalojen kompostit 
antavat syötävää niin rotille 
kuin hiirillekin, minkä vuoksi 
avokompostiin ei tule laittaa 
elintarvikkeiden jäämiä, vaan 
ainoastaan haravointijätettä 
ilman niitä maahan tippunei-
ta omenia. 

Lintuja ruokitaan rannoilla kiel-
totauluista huolimatta. Pullat ja 
leivät päätyvät myös rottien ja 
hiirten ravinnoksi.

roTTa, ei oo totta! 

myös tämän päivän riesoja.
Torakoihin törmää ulko-
mailla usein hotelleissa 
ja ravintoloissa. Torakka 

on levittäytynyt joka 
puolelle maa-
ilmaa, ei vain 

köyhiin maihin 
tai etelän lomakohteisiin.  

Myös USA:n hienosto-
hotelleissa saattaa törmätä 

tähän nopeakulkuiseen pikku 
nilviäiseen.

Torakkaa on vaikea hävit-
tää. Aiemmin käytettiin ma-
keanmakuista myrkkyä, mutta 
torakat alkoivat välttää makeita 

Teksti: Ari Johansson, entinen 
Viinikan-Nekalan oky:n pu-
heenjohtaja, nykyisin ötököistä 
kiinnostunut eläkeläinen.  
Kuvat: Pixabay. 

rotat ovat herättäneet 
viime aikoina lehdis-
tössä kiinnostusta, kun 
näiden jyrsijöiden määrä 
on kasvanut huimasti. 
Hervannan rottasodasta 
kirjoitti myös valtakun-
nallinen Iltasanomat 
aamulehden lisäksi.

n  Miksi rotat nousevat otsikoi-
hin, kun nehän ovat maaseu-
dun ja entisaikojen kaupunkien 

Rotat kulkevat laajalla alu-
eella etsiessään ravintoa ja 
hävitys tulisi toteuttaa naapu-
ruston kesken yhdessä.

Enää ei saa myrkyttää

Myrkytys on nykyisin kiellet-
ty muilta kuin ammattilaisilta, 
joten ratkaisu on kunnollinen 
rotanloukku kiinnitettynä siten, 
ettei loukkuun jäänyt eläin tar-
tu vain osittain, vie pyydystä 
mennessään ja jää kitumaan. 
Hiirenloukku ei välttämättä rii-

tä rotan lopetukseen.
Rotalla on maine mustan-

surman levittäjänä, mutta se 
ei pidä täysin paikkansa. Rotat 
toivat todennäköisesti Aasias-
ta mukanaan loisina kirppu-
ja, jotka levittivät ne ihmisen 
kantamaan kirppukantaan 
sekä vaatetäihin. Mustansur-
man uhrin käyttämä vuode ja 
vaatteet jaettiin eteenpäin tie-
tämättä, että ne sisältävät juuri 
taudin lähteen.
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Espanjasiruetanan hävittämistapoja

l Poimi etana ja tapa se katkaisemalla kahtia saksilla.
l  Etanat voi polttaa tai pakastaa tiiviissä pussissa 

tai astiassa.
l  Paras keruuaika on iltahämärä.
l  Etanat voi kerätä ämpäriin ja kaataa kiehuvaa 

vettä päälle tai hukuttaa etikka-, suola- ja pesu- 
aineliuokseen.

l  Kerää kuolleet raadot vaikkapa korkilliseen 
maitotölkkiin tai minigrip-pussiin, sulje se hyvin ja 
pane hävitettäväksi kiinteistösi sekajäteastiaan.

l  Etanoita voi myrkyttää tehokkaasti etanan-
syöttirakeilla (Ferramol), joita levitetään pihamaalle 
enintään neljä kertaa kasvukaudessa. Rautafosfaatti  
ei ole myrkyllistä muille eläimille, vaikka linnut  
syövätkin rakeita mielellään.

l  Rakeet voi levittää tasaisesti pihamaalle (5 g/m2) tai 
perustaa maanpeitekasvien luokse syöttiansan, johon 
etanat luikertelevat. Rakeita kannattaa kylvää myös 
kompostin ympärille.

l  Rautafosfaatti kuivattaa etanan, ja se kaivautuu 
maahan kuolemaan.

l  Kuivata etanoiden piilot: pidä ruoho matalana ja 
kerää pois kaikki lehtikasat ja nurmikon leikkuujätteet.

Torju tappajaetanoita

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

Teksti: Anne Kärkkäinen ja 
Tanja Juvani.

n Espanjansiruetana on suuri, 
7–14-senttinen, ahne, kaikki-
ruokainen nilviäinen, joka syö 

puutarha-, koriste- ja hyöty-
kasveja. Se syö myös raatoja, 
kuten kuolleita lajitovereitaan, 
mistä nimi tappajaetana. Es-
panjansiruetanoita kannattaa 

torjua syksyllä ja erityisesti ke-
väällä, ennen kuin ne alkavat 
lisääntyä.

Espanjansiruetana ja sen 
lima sisältävät ripulia ja ruoka-

myrkytystä aiheuttavia koli- ja 
listeriabakteereja sekä koirille 
erittäin haitallisia loisia. Etanoi-
ta ei siis pidä käsitellä paljain 
käsin.

makuja ja siirtyivät happamiin 
valintoihin. Torakka sietää jopa 
säteilyä, mutta väärä uskomus 
on, että se jäisi henkiin ydinlas-
keuman jälkeen. 

Kun palaa lomalta, kannat-
taa mennä vaikkapa kylpyhuo-
neeseen tyhjentämään laukut 
ja pestä heti vaatteet pesuko-
neen suurimmalla lämmöllä, 
minkä vaate kestää.

Kirpputori- ja  
matkavaatteet pesuun 
varmuuden vuoksi

Luteista tulee mieleen Irwinin 
Ryysyrantaan -kappale: ”Siellä 
on kirppuja, luteita, täitä, seas-
sa lapsia pellavapäitä, itkua, 
parkua jatkuvaa, olet maam-
me armahin Suomenmaa.”

Totuus on kuitenkin toisen-
lainen: matkailu ja kirpputorit 
ovat oivia lähteitä luteiden le-
viämiseen. Kirpputoreilta han-
kitut vaatteet tulee pestä jo näi-

den luteiden vuoksi, samoin 
matkavaatteet, ja matkatavarat 
kannattaa purkaa laukuista kyl-
pyhuoneessa, jossa ötökät on 
helpompi havaita laatoitetulta 
pinnalta. Huonekaluissa, var-
sinkin verhoilluissa tuoleissa 
ja sohvissa, näitä uusia koteja 
etsiviä verenimijöitä kulkeutuu 
edelleen.

Luteet viihtyvät lämpöi-
sissä, kosteissa ja ahtaissa 
paikoissa, joista ne pimeän ai-
kaan hakeutuvat ihmisen seu-
raan ja imevät verta niskasta 
ja raajoista usein vierekkäisil-
lä puremilla suonen suunnan 
mukaisesti.

Mustat pisteet  
tunnusmerkkeinä

Luteet tunnistaa yleensä nii-
den jättämistä jäljistä, kuten 
pienistä mustista pisteistä 
tapeteissa ja huonekaluissa. 
Myös liinavaatteissa voi ilme-

tä mustia jälkiä niin sanotusta 
veriulosteesta.

Torakoista ja luteista on 
vaikea päästä eroon kotikons-
tein. DDT-savupommia ei ole 
saanut enää muutamaan vuo-
sikymmeneen käyttää. Kerros-
talossa nämä pienet alivuok-
ralaiset valloittavat pian koko 
talon. Hävitykseen kannattaa 
ryhtyä ajoissa ja ammattilais-
ten toimesta.

Lisätietoa saat netistä:

https://www.tampere.fi/
tampereen-kaupunki/
ajankohtaista/tiedotteet/
2021/02/17022021_ 
1.html

Tuholaisista laajemmin ja  
tuholaisten torjunnasta mm: 
https://tuholaistorjunta- 
keskus.fi

Luteiden puremat 
aiheuttavat kutinaa ja 
tulehdusta.
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Teksti: Tanja Juvani. 
Kuvat: Tanja Juvani ja 
Eveliina Laitanen.

dekkarikirjailija Sep-
po Jokisella on eri-
tyisen lämmin suhde 
Viinikka-Nekalaan. 
Vuonna 1949 syntynyt 
Jokinen on asunut 
täällä 9-vuotiaaksi 
pojankoltiaiseksi, en-
simmäiset seitsemän 
vuotta syntymäkodis-
saan Sirppitiellä ja pari 
vuotta Nekalantien 
alkupäässä.

n Ei siis ihme, että Jokisen 
dekkareiden päähenkilö ko-
misario Sakari Koskinen on 
asustanut Ullansa kanssa jo 
neljän kirjan verran kirjailijalle 
niin rakkaalla Sirppitiellä. Siellä 
oli myös pikku-Sepon ensim-
mäinen leikkipuisto. Tien alku-
päässä alueen lapset laskivat 
porukalla kelkkamäkeä. Pieni 
ylämäki tuntui silloin kovin 
isolta.

Lukemisen oivallus 
Sirppitien hiekalla

Sepon ensimmäinen lapsuus-
muisto on hyvin dramaattinen:
– Putosin Iidesjärven jäihin, 

vaikka sinne oli nimenomaan 
kielletty menemästä. No sik-
si kai minä sinne meninkin. 
Minun on täytynyt olla neljän 
vanha. Kymmenen vuotta van-
hempi isoveljeni Rauno minut 
pelasti. Enemmän pelotti se, 
mitä kotiväki sanoo, ei niin-
kään itse haaveri.

Seppo oppi lukemaan ja 
kirjoittamaan Sirppitiellä jo 
viisivuotiaana. Naapurin isot 
tytöt, jotka tykkäsivät opetta-
jan roolista, raapustivat kepillä 
tikkukirjaimia silloiselle hiek-
kaiselle kotitielle.

– Toistin kirjaimet ääneen. 
Olin oppinut vain osan aak-
kosista, mutta kun ne osuivat 
kaikki samaan sanaan, koin 
lukemisen oivalluksen. Ne 
olivat lyhyitä eläinten nimiä: 
siili, kana, possu, kettu. Sitten 
tulivat vuoroon kokonaiset lau-
seet.

Tämän jälkeen ei ollut enää 
vaikeaa oppia kirjoittamaan. 
Isosisko katseli vierestä, kun 
Seppo kirjoitti keittiön pöydän 
ääressä piirustuspaperille lau-
seen ulkona opituista sanois-

ta: ”Kettu söi kanan”. 
– Sisko huusi huoneen 

puolelle isälle ja äidille, että 
tulkaa katsomaan, Seppo osaa 
kirjoittaa. Isä ja äiti eivät olleet 
uskoa silmiään, ja muistan elä-
västi, kuinka ylpeä olin kirjoi-
tustaidostani.

Kirjastotädin  
kannustuksella  
valtava merkitys

Viinikan päiväkoti oli silloin 
Viinikan lastenseimi, jossa pie-
nellä Seppo-pojalla oli alkuun 

sopeutumisvaikeuksia.
– Yhdeksän vuotta van-

hempi Raili-siskoni minua 
sinne vei. Monet kerrat hän 
huomasi minun juoksevan 
perässään Lylykujaa, kun olin 
taas kerran löytänyt uuden 
raon aidan alta. Hiljalleen aloin 
kuitenkin sopeutua isoon ryh-
mään enkä enää pinkonut sis-
kon perään.

Kaksi ensimmäistä luok-
kaa Seppo kävi Nekalan kan-
sakoulua, jossa oli silloin ko-
meat 1000 oppilasta. Sepon 

juuret Viinikassa

SEPPo 
JoKISEN

Sirppitiellä oli Seppo Jokisen 
lapsuudessa pieni karuselli,  
jossa potkittiin porukalla vauh-
tia ja saatiin päät pyörälle.

Seppo Jokinen on tyytyväinen 
Eero Ahon näyttelijäsuorituk-
seen komisario Koskisena 
tulevassa tv-sarjassa.

K
uv

a:
 T

an
ja

 J
uv

an
i

Kuva: Eveliina Laitanen
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Seppo Jokinen
l 72-vuotias tamperelainen, moneen kertaan 

palkittu dekkarikirjailija.

l Asuu Hervannassa.

l Vietti elämänsä ensimmäiset 9 vuotta Viinikassa, 
josta perhe muutti isän työn perässä Tampereen  
Taidemuseon taakse vahtimestarin taloon.

l Kirjoittanut 26 lähinnä Tampereelle sijoittuvaa Komi-
sario Koskinen -kirjaa sekä muita lyhytkertomuksia.

l Työskenteli Tampereen tietokonekeskuksessa vuo-
teen 2006, minkä jälkeen ryhtyi vapaaksi kirjailijaksi.

l Koskisesta on tehty käännöksiä englanniksi ja 
saksaksi, kaksi kuunnelmasarjaa, teatteriesitys ja syk-
syllä 2021 televisiossa nähtävä Koskinen-sarja,  
joka lähtee kansainväliseen levitykseen nimellä  
Lakeside Murders.

luokkaa opetti Huhti, joka piti 
Seppoa toivottoman huonona 
laulajana, mutta hyvänä piirtä-
jänä ja taitavana värienkäyttä-
jänä.

Nekalan kirjastoon kul-
jettiin silloin koulutalon takaa 
sivuovesta. Seppo lainasi 
aluksi Tammen kultaisia kirjo-
ja, Kirsi Kunnaksen Tiitiäisiä, 
sittemmin Puupposen Koko 
kaupungin Vinskiä ja Rikkilän 
Pertsaa ja Kilua. Tulipa Peppi 
Pitkätossukin luettua monta 
monituista kertaa.

– Elämäni ensimmäisestä 
kirjastosta on jäänyt erityi-
sesti mieleen se ystävällinen 
kirjastotäti, joka kehui lukutai-
toani. Luin jo 7–8-vuotiaana 
ahkerasti oikeita lukukirjoja 
enkä pelkästään kuvitettuja 
satukirjoja. Kärsin jo tuolloin 
lukihäiriöstä, mikä vaikeutti 
myöhempää koulunkäyntiäni. 
Siihen aikaan lukihäiriötä ei 
diagnosoitu eikä siihen annet-
tu apua. Nekalan kirjastosta 
saadulla kannustuksella oli 
valtavan iso merkitys niin lu-
kuharrastukselleni kuin oman-
arvontunnolleni, ja se auttoi 
sinnittelemään läpi vaikeuksi-
en. Taisin jopa hieman ihastua 
kirjastotätiin, koska muistan 
hänen hymynsä niin elävästi 
vielä yli 60 vuoden takaa.

Murha  
lintutornilla

Järjestyksessään 26. Ko-
misario Koskinen -dekkari 
Siipirikkoiset lähtee liikkeelle 

Iidesjärven lintutornilta. Kir-
jassa on muuttolintuteema. 
Jokinen tuo esille myös Iides-
järven luonnonsuojeluarvon, 
sillä ”onhan tämä aikamoinen 
aarre”.

– Kävin täällä vuosi sitten 
keväällä, kun aloin suunnitella 
uusinta kirjaani. Kuten siinä ku-
vataan, tänä pääsiäisenäkään 
ei ollut todellisuudessa enää 
paljon lunta ja järven jää oli jo 
paikoin sulanut. 

Seppo Jokinen paljastaa 
ohimennen, ettei Koskinen 
ehkä asu Sirppitiellä aivan elä-
kepäiviinsä asti.

Syksyllä Koskinen  
ratkoo rikoksia tv:ssä

Yksi suuri Koskis-fanien pitkä-
aikainen unelma toteutuu syk-
syllä 2021, kun televisiossa 
nähdään kansainvälisen tason 
tv-sarja Koskinen, joka tullaan 
maailmalla tuntemaan nimellä 
Lakeside Murders. Sarjassa 
keskitytään viiteen ensimmäi-
seen kirjaan, joissa Koskinen 
asuu vielä Hervannassa.

– Olin aika paljon mukana 
kuvauksissa. Käsikirjoituksen 
oikoluin, mutta muuten luo-
tin täysin Riku Suokaksen ja 
Heikki Syrjän ammattitaitoon 
ja dramaturgian tajuun. Näyt-
telijä Eero Aholle kirjasarjani 
ei ollut entuudestaan tuttu, 
mutta koen, että hänestä tuli 
juuri se minun Koskiseni.

IN
Fo

Kuva: Eveliina Laitanen

Teksti: Tanja Juvani. 
Kuva: Laura Vanzo,  
Tampereen kaupunki.

n Skeittaus- ja bmx-harjoittelu-
paikka Nekalan koulun pihaan 
on yksi niistä kaupunkilaisten 
ehdottamista projekteista, 
joka valittiin toteutettavaksi 
Tampereen kaupungin osal-
listuvan budjetoinnin äänes-

tyksessä.
Nekalan koulun pihasta 

löytyy jo nykyisin muutamia 
skeitattavia kiviä. 10 000 euron 
osbu-rahalla pihaan hankitaan 
lisää skeitattavia elementtejä, 
jotka monipuolistavat harras-
tusmahdollisuuksia. Parannuk-
set toteutetaan kesällä 2021.

SKEITTI- Ja  
BMx-PaIKKa
Nekalan koulun  
pihaan kesän aikana

Pahalammin  
Mätäsperän   
puoleisella kentällä
maanantaina ja  
keskiviikkona 
klo  17.30–19.00
Lisätietoja: Manu Lamme-
la, puh. 0400 660345
Jorma Kesti,  
puh. 040 7270270

LENToPaLLoa

Koronarajoitukset huomioiden!

Skeittausta Hiedanrannan  
Manserama-tapahtumassa 
2017.
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A LU E E N  PA LV E L E VAT  YR I T YK S E T
KOIRAHIERONTAA

Viinikankatu 40, 33800 Tampere

KONDITORIA

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!

PARTURI-KAMPAAMO

RAUTAKAUPPA RAVINTOLA PUUTARHATYÖT

www.puutarhatontut.fi

Franz G. Schmitz Vihertyöt
0505871574

KAUNEUSSTOPPI

KAUPPA

Nekalan Suurjako

OMPELUPALVELUT

KAUNEUSHOITOLA

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

TYHJENNYS-/MUUTTOMYYNTI
ti-pe 15.6.-18.6. klo 13-18 • la 19.6. klo 10-15

Ahlmanintie 56 (käynti sisäpihalta)
Tervetuloa keventämään muuttajan kuormaa.

Ota seurantaan FB & IG

KUKKAKAUPPA

Jokipohjantie 16
Puhelin 03 223 0078

KORTTEJA JA KUVITUKSIA

n Uusi kokouskutsu on jaettu toukokuussa jäsenkirjeen ja 
Omakotiviestin mukana.

Kokouksessa käsitellään sääntöjenmuutosehdotus. 
Suurimmat muutokset koskevat kohtia:

3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen alu-
eella vakinaisesti oleva omakotitalon tai sen osan tai näihin 
verrattavan kiinteistön omistaja tai vastaavan vuokrasopi-
muksen haltija.

Asukasjäseneksi voidaan hyväksyä alueella asuva yksittäi-
nen henkilö. Asukasjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa 
läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

– Aiemmissa säännöissä ei ollut mahdollisuutta liittyä asu-
kasjäseneksi

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Vaihtoehto 1: 1 kokous / vuosi

Yhdistys pitää kalenterivuosittain yhden vuosikokouksen 
toukokuun loppuun mennessä.

Vaihtoehto 2: 2 kokousta / vuosi

Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta 
hallituksen määräämänä ajankohtana:

kevätkokouksen maaliskuun loppuun mennessä ja syysko-
kouksen lokakuun loppuun mennessä.

– Hallituksen ehdotus on muuttaa säännöt 1 vuosikokouk-
sen mukaiseksi

Sääntömuutosehdotukset ja kokousasiat löydät myös yhdis-
tyksen nettisivuilta kesäkuun alussa.

omakotiyhdistyksen 
KEVäTKoKouS 15.6.2021

Tervetuloa mukaan vuosikokoukseen kaikki omakotiyhdistyksen jäsenet!

KUOKKAMAANTIE 2 B 33800 TAMPERE
www.vivan.fi             040 563 2465
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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 suunnitte-
lu- ja kokoamiskokemuksesta on etua, mutta tehdessä 
oppii. Lehdellä on erikseen ammattitaitoinen taittaja, jonka 
kanssa teet yhteistyötä.

Paikallisten yrittäjien ja toimijoiden ilmoitukset hank-
kii ilmoitusmyyjä, jonka pesti on myös auki. Molemmista 
töistä maksetaan pieni palkkio.

Paikallislehden tekijänä pysyt jyvällä kylän kuulumi-
sista ja luot arvokasta yhteisöllisyyttä. Ota ihmeessä yh-
teyttä, 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.

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

alueemme sosiaalisessa mediassa

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys vuokraa jäsenilleen lä-
hinnä puutarhanhoitoon sopivia työvälineitä. Vuokraväli-
neitä voit kysellä ja varata kalustonhoitaja Veikko Kirkko-
lalta, 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

Omakotiyhdistyksen  
vuokravälineet
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karaoke 
pe-la

Tervetuloa viihtymään!
Jokipohjantie 47, puh. 03 2147091

avoinna: su-to 9–24, pe-la 9-02

torstaisin keNo BILJarDI-
PÖYTÄ

Bingo tiistaisin  

klo 19.00

KoroNaTILaNTEEN 

SaLLIESSa

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 HARJUNTAUSTA 3 SEKÄ  

JANKASTA OSOITTEESSA ALASNIITYNKATU 28.

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! 

n Uusia vapaaehtoisia toimijoita kaivataan lehden tekoon 
ja tapahtumiin, kun niitä jälleen voidaan järjestää. Voit 
myös tarjota lehteen juttuja ja aiheita. Piirihenkilöistä on 
erityisesti pulaa. Piirihenkilöt jakavat alueellamme Oma-
kotiviestiä ja jäsenkirjettä 4 kertaa vuodessa. Jakoalueita 
sanotaan piireiksi. 

Kiitokseksi järjestämme kerran vuodessa piirihenki-
lökoulutuksen saunomisen ja ruokailun merkeissä. Lisä-
tietoja vapaana olevista piireistä saa ja ilmoittautua voi 
osoitteessa viinikka.nekala@gmail.com.

uusia vapaaehtoisia tarvitaan

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

-iLmaLämpöpumput

-VeSi-iLmaLämpöpumput

-auRinkOSähkö-
JäRJeSteLmät

puh. 045-139 3232
www.mjmsahko.fi

Sähköasennuksia 
ammattitaidolla

Suomen parasta 
pankkipalvelua- 

www.poppankki.fi/kurikka

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

se on pOP!

Kuoppamäentie 10
33800 TAMPERE
www.pienkone.fi

Myynti (03) 447 4660
myynti@pienkone.fi

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

115LiL akkutrimmeri 

mukana BLi10 
akku 
+ QC80 laturi

Cramer akkusaha 40CS12 + akku 40V110 + laturi 40C60

299€ 
(sh.353 €)

Cramerin akkusaha 
pakettitarjous

249€ 
(norm. 299€)

yhteishintaan

Puutarha- ja pienkoneet Tampereella myy ja huoltaa
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Valoa ja Iloa kesään 
Viinikan apteekista!

Viinikankatu 36 A, Tampere Puh. (03) 222 9696
Palvelemme: ark 9–18, la 10–15

Aqualan L 
200 g
Hyvin imeytyvä 
perusvoide  
koko perheelle.

norm. 10,24e (51,20e/kg)

(42,50e/l)850
TARJOUSHINTA

Hyvin imeytyvät magnesiumsitraatti-
valmisteet. Nieltävä tabletti  
sekä purutabletit. Eri makuja.

norm. 15,20 (0,17e/tabl.)

TARJOUSHINTA

1290
(0,14e/tabl.)

Multivita Magnesium-
sitraatti +B6 90 tabl.

TARJOUSHINTA

norm. 8,59 (28,63e/l)
730

(24,33e/l)Ihoa kosteuttava pesunes-
te kasvoille ja vartalolle.

Sebamed 
Face&Body Wash 
300 ml pumppupullo

Tarjoukset voimassa 

31.7.2021 
saakka.

Oli arki tai pyhä 
              Hakaselta kakku hyvä!

MYYMÄLÄT:
Kauppahalli,
Hämeenkatu 19

Leipomon myymälä,
Vihiojantie 28

Itsenäisyydenkatu 8
Sammonkatu 14–16
Suupantori 4, Pirkkala

Joko olet maistanut Hakasen 

suussasulavaa ratikkaleivosta?


