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VIINIKAN-NEKALAN
OMAKOTIYHDISTYKSEN
TOIMI- JA PIIRIHENKILÖT

Susanna
Kuutilo

n Onneksi korona helpotti juuri siinä kohtaa, kun vietimme Nekalan konttikirjaston
1-vuotissyntymäpäiviä. Tilaisuuteen saimme aivan huikeat esiintyjät. Paneelikeskustelijoilla riitti ihastuttavia tarinoita kuultavaksi ja Maco Oye Duo viihdytti kaikenikäisiä.
Syntymäpäivillä oli runsaasti väkeä ja tunnelma mitä mainioin. Kahvit, pullat, makkarat ja lätyt tekivät hyvin kauppansa.
Konttikirjasto on otettu alueella hyvin vastaan, onhan se Suomen ensimmäinen siirtokelpoiseen vuokrakonttiin rakennettu kirjasto. Sen vuokra-aika on viisi vuotta. Jos
oikein hyvin kävisi, niin viimeistään neljän
vuoden kuluttua kirjasto voisi siirtyä takaisin
Nekalan koulutaloon.
Kulttuurikeskushanke Nekalaan etenee ja
nyt näyttää siltä, että se voi hyvinkin toteutua. Nekalan koulun tiloihin pääsi käymään
marraskuun alussa järjestetyssä tilaisuudessa. Samalla oli mahdollisuus tutustua
alustaviin suunnitelmiin, tavata asiantuntijoita ja ideoida uutta. Tilaisuudessa sai
hyvän kokonaiskuvan suunnitelmista ja
päätöksenteon etenemisestä. Tulihan siitä
melko nostalginen olo, kun ovet vanhaan
kouluun avautuivat hetkeksi.

Toimihenkilöt 2021
Hallitus
Puheenjohtaja
Susanna Kuutilo
Päiväläisentie 6, 33800 Tampere
Puh. 050 525 8581
susanna.kuutilo@pirkanmaa.fi

syntyvät Nekalassa. Elokuussa kauppa kävi
samana viikonloppuna niin perinteisellä
Nekalan Pallon puistokirpputorilla Viinikanpuistossa kuin omakotiyhdistyksemme pihakirppistapahtumassa useassa osoitteessa alueellamme.
Joulukuun alussa Viinikan kirkossa alkavat
konsertit. Joulutunnelmaan voi virittäytyä
kauneimpien joululaulujen parissa. Jouluyön messu tarjoaa hyvän mahdollisuuden
rauhoittumiseen usein niin kiireisen aattopäivän päätteeksi.
Hyviä lukuhetkiä lehden parissa!

Oikein hyvää joulun odotuksen aikaa
ihan kaikille,

Ja mitä kaikkea alueellamme muuta onkaan. Marttojen mehuasema muutti syksyllä Nekalaan Jokipohjantielle, entisen päiväkodin tiloihin. Tampereenkiäliset uutiset

toivottaa

Susanna
Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja
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HALLITUKSEN jäsenet
varsinaiset jäsenet
Varapuheenjohtaja
Tanja Juvani
Kaakontie 6 as 3,33800 Tampere
Puh. 050 363 0976
tanja.juvani@gmail.com
Sihteeri
Carita Sinkkonen
Kuismantie 8 B, 33800 Tampere
Puh. 040 586 5610
caritasinkkonen@gmail.com
Taloudenhoitaja
Tuomas Vepsäläinen
Kurjentaival 37 as 1, 33100 Tampere
Puh. 040 729 0544
vepsatuo@hotmail.com
Päivi Pynnönen
Kaakontie 14
Puh. 040 585 6607
paivi.pynnonen1@pp.inet.fi
Varajäsenet
Ulla Rohunen
Jussi Lehmuskenttä
JÄSENKIRJURI
Heikki Malmlund
Ahlmanintie 43, 33800 Tampere
Puh. 050 585 1089
heikki.malmlund@gmail.com
Kotisivujen päivitykset
Ulla Rohunen
ulla.rohunen@gmail.com

Piirihenkilöt 2021
Tuomas Vepsäläinen
Kurjentaival 37 as 1
Juha Brusila
Viinikanpuisto 35
Johanna Hanka
Viinikankatu 16 D
Ari Josefsson
Lampitie 41 A
Tanja Juvani
Kaakontie 6 as. 3
Anne Kärkkäinen
Lylytie 9
Anna-Maija Maunu
ja Tommi Hietanen
Viinikankatu 39
Jussi Lehmuskenttä
Erätie 21

Marja Saario ja
Kari Virtanen
Erätie 39
Kimmo Mäkinen
Päiväläisentie 3
Carita Sinkkonen
Kuismantie 8 B
Susanna Kuutilo
Päiväläisentie 6
Jutta
Keski-Korhonen
ja Jussi Kauppi
Muonamiehentie 4
Reino Kellomäki
Vilppaantie 10
Raul Wisotzky
Viinikankatu 15

Kuva: Päivi Pynnönen
Omakotiyhdistykseen voit tulla vapaaehtoiseksi esimerkiksi tapahtumiin, piirihenkilöksi jakamaan jäsenpostia alueen asukkaille,
toimittajaksi tai ilmoitusmyyjäksi paikallislehteemme tai hallituksen jäseneksi päättämään asioista ja organisoimaan tapahtumia.
Hallitus valitaan kevään vuosikokouksessa.

Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistys ry tiedottaa
Omakotiyhdistyksen
kevätkokouksessa
15.6.2021 hyväksyttiin
uudet säännöt.
n Niiden mukaisesti vuosittain järjestetään yksi vuosikokous toukokuussa aiempien

kevät- ja syyskokousten sijaan
ja nykyinen hallitus jatkaa seuraavaan vuosikokoukseen asti.
Lisäksi otimme käyttöön
asukasjäsenyyden. Asukasjäseneksi voidaan hyväksyä
alueella asuva yksittäinen henkilö. Hänellä on yhdistyksen

Uusia vapaaehtoisia
tarvitaan
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 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.

kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen hallitus päättää
uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistyksen jäseniksi.
Aiemmissa säännöissä ei ole
ollut mahdollisuutta liittyä asukasjäseneksi.

Alueemme sosiaalisessa mediassa
l
l
l
l
l
l
l

Viinikan–Nekalan omakotiyhdistys
Nekala-Viinikka kierrättää!
Viinikan ja Nekalan paikalliskanava
Muotialan puskaradio
ja Puskaradio Tampere
Nekalan siirtolapuutarhayhdistys
Pro Iidesjärvi
Nekalan ja Viinikan lapsiperheet

Laaja
valikoima
lasialan
palveluita
nopeasti
saatavilla

pispalasi.fi

Esitykset
19.11.21 - 9.1.22

Kuten tähänkin asti, yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi
voi liittyä jokainen alueella vakinaisesti oleva omakotitalon
tai sen osan tai näihin verrattavan kiinteistön omistaja tai
vastaavan vuokrasopimuksen
haltija.

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
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Maarit
Kosmaa
– muistoissa
ja mielessä

Kuvat: Maarit ja Veli-Matti
Kosmaan kuva-albumit

Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistyksellä
ja Nekalan kirjastolla
on aina ollut läheiset
ja lämpöiset välit ja
yhdessä tekemisen
meininki. Alueen vahva
me-henki muodostuu
ihmisistä, jotka ovat
kiintyneet asuinympäristöönsä ja haluavat
puurtaa yhteisen hyvinvoinnin eteen.
n Omakotiyhdistyksen ja Tampere-Seuran toiminnassa vuosikymmeniä on ahertanut luovia, mukavia ja ihania monen
taidon osaajia. 1980-luvulta
tuntemieni kantapuuhaajien
joukko on vuosien ja vuosikymmenten saatossa harventunut. Osalla maallinen vaellus
on päättynyt, osa muuttanut
muualle tai sairauden vuoksi
vetäytynyt sivuun. Elokuun lopussa 2021 toimittaja Maarit
Kosmaa poistui keskuudestamme.
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Rakas Iidesjärvi
Maarit Kosmaa oli syntynyt
jouluaattona 1948. Maaritin
muistan 1990-luvun alusta,
kun hän miehensä Masan ja
poikansa Eeron kanssa muutti
Iidesjärven rannalle Sirppitielle. Talosta tuli koti ja Iidesjärvestä rakas maisema ja suojelukohde. Toimittajana Maarit
oli hetimmiten mukana tekemässä
omakotiyhdistyksen
Viinikkala-lehteä. Usein lehdessä käsiteltiin Iidesjärveä.

Näköalapaikalta
Maarit
seurasi vuodenaikojen vaihtelua, lintujen paluu- ja lähtömuuttoja, kasveja ja monenlaisia kaupungin laitamilla liikkuvia
eläimiä. Jänikset, ketut, mäyrät,
supit, peurat ja lukemattomat
pienjyrsijät liikkuivat aamu- ja
iltahämärissä. Suuri ilonaihe
oli jonkin harvinaisen eläinlajin
ilmaantuminen.
Yksinäinen
pussitiainen
eksyi Iidesjärven rantaan.
Maarit kuvasi innokkaasti sen
pesänrakennuspuuhia.
Turhaan rakensi tiainen, ei löytynyt kumppania kauniisti rakennettuun pussipesään.
Iidesjärven rantamat vaativat paljon suojelua. Vuosikymmenten saatossa järven
vieritse on suunniteltu moottoritietä,
jalkapallokenttiä,
rantarakentamista ja ties mitä.
Toimittajakollegan
mukaan
Maarit uhkasi kytkeä itsensä
rantapusikkoon, jos siihen aiotaan rakentaa uusia taloja.
Pusikkoiset rannat houkuttelivat myös raijaamaan sinne
vanhoja autonrenkaita,

huonekaluja, astioita ja sekalaista roinaa ja rompetta. Puuhakkaana naisena ja omakotiyhdistyksen aktiivina Maarit
organisoi omakotiyhdistyksen
kanssa rannan siivoustalkoot.
Kaatopaikalle lähti kolme siirtolavallista tavaraa.

Intohimoina lukeminen ja laulaminen
Maarit oli innokas ja laaja-alainen lukija. Hän muisti kymmeniä Immi Hellenin runoja
ulkoa. Taisipa kirjoittaa runoja
itsekin. Usein keskustelimme
Rauha S. Virtasen Seljan tytöistä. Seljat olivat Maaritin
lapsuuden voima- ja lohtulukemista.
Hänen ystäväpiiriinsä kuului useita kirjailijoita. Kun Kristiina Harjulan esikoisteos
Pispalan kiviä ilmestyi, Maarit
kutsui ystävänsä kirjastoon
pitämään kirjallisuusiltaa. Se
oli hieno tapaaminen. Usein
kaikki yhteistyöhankkeemme
alkoivat innostuksesta ja ilosta. Rahaa ei käytetty, kun sitä

Maarit ja Riitta
Sompa-Hokkanen Laulajaisissa
Nekalan kirjastossa.

Maaritilla oli useita kummilapsia Keniassa, Gambiassa ja Intiassa.

ei ollut. Mentiin vaan idea ja
into edellä.
Lukemisen rinnalla toinen
Maarit Kosmaan intohimo oli
laulaminen. Lapsuuden kuoroharrastuksesta jäi elinikäinen
ilo ja rakkaus laulamiseen. Nekalan koulun 70-vuotisjuhlissa
vuonna 2001 joukko naisia,
kuten Maarit ja Riitta SompaHokkanen, juttelivat vanhoista
kansakoululauluista. Yhdessä
laulettiin muutamia maakuntalauluja. Siellä syntyi ajatus
järjestää yhteislauluiltoja.
Muutaman vuoden jälkeen
Maarit ja Riitta polkaisivat pystyyn suuren suosion saavuttaneen Talitintti maaliskuussa
-lauluillan. Riitta säesti harmonilla, Maarit toimi esilaulajana
ja salillinen laulajia yhtyi lauluun. Se oli hienoa kuultavaa,
kun vanhat Nekalan lapsikuorolaiset ja muut laulutaitoiset
antoivat sydämensä kyllyydestä laulujen raikaa. Yhteislauluilloista tuli vuosittainen
perinne ja idea levisi muihinkin
kaupunginosiin.
Riitta ja Maarit keräsivät viidet eri sanat, joita sitten laulettiin eri vuosina. Mielestäni
lauluillat olivat osoitus siitä,
mitä tarkoitetaan me-hengellä.
Kaikki olivat mukana ilman taloudellista korvausta. Kalervo
Kallio, Nekalan koulun ihana
vahtimestari, roudasi juhlasaliin harmonin, Riitta Sompa-

Hokkanen ja Maarit hoitivat
musiikkipuolen. Puolisot värvättiin vahdeiksi ja oppaiksi
koulun aulaan. Tiedottaminen
hoidettiin puskaradiossa ja
pikkuisilla mainoslehtisillä.
Iidesjärven ja musiikin yhdistämisestä virisi uusi idea,
sanoitus- ja sävellyskilpailun
luominen.
Lopputuloksena
ilmestyi Iki-ihana Iides -levy
ja nuottivihko vuonna 2005.
Suurena apuna levyn teossa
oli talkooryhmä Vuokko ja
Matti Vilen, musiikinopettaja
Elina Laaksi ja hänen puolisonsa Jouni Paarlahti, Kauko
Pynnönen ja musiikinopettaja
Satu Lagerkrantz. Omakotiyhdistys kustansi levyn ja kirjan painatuksen.

Maaritin kanssa oli
helppo olla
Riitan mielestä ystävämme
Maarit oli auttavainen, energinen, huumorintajuinen, innostava ja iloinen. Olen samaa
mieltä. Sen lisäksi Maarit oli solidaarinen, suorapuheinen ja
selväsanainen. Hänellä oli kenialainen kummipoika Antony, joka valmistui lakimieheksi
Maaritin taloudellisella tuella.
Hieno saavutus opiskelijalta
ja tukijalta. Lisäksi Maarit kävi
avustusmatkoilla
Sillamäen
lastenkodissa ja keräsi varoja
Gambian lapsille. Kummilapsia
oli myös Intiassa.

Maaritin elämän peruspilarit olivat Masa ja Eero. Maaritin
ja Masan tasaisen onnellista
yhteiseloa jatkui liki 50 vuotta.
Välillä Eero asui pitkiä aikoja
Espanjassa. Silloin äiti suuntasi tarmonsa hyväntekeväisyystöihin. Verta Maarit luovutti
kunnioitettavat 120 kertaa.
Monivuotinen ilo oli cairinterrieri Eetu. Harmaa terhakka
koira askelsi iloisesti emäntänsä rinnalla kaikkialle. Vaikka
Maarit tutustui helposti uusiin
ihmisiin, niin koiraihmiset olivat oma lajinsa. Suuri joukko
erilaisia koirapersoonallisuuksia isäntineen ja emäntineen
tuli tutuksi. Ihmisten nimiä ei
välttämättä tiennyt, mutta koirien nimet kylläkin.
Eeron kanssa Maaritia
muistellessamme, poika kertoi ihailleensa äitinsä rohkeutta. Äiti uskalsi lähestyä ketä

tahansa ihmistä ja kommentoida jotain mukavaksi havaitsemaansa asiaa. Maarit sanoi,
että kun lähestyy ihmistä vilpittömästi, niin ei ole mitään hätää. Toinen tunnistaa vilpittömyyden ja osaa ottaa kiittävän
kommentin vastaan. Siinä hyvä
ohje meille kaikille. Kehutaan
rohkeasti toisiamme, kun siihen on aihetta.
Maaritin kanssa oli helppo
olla; mietiskellä, muistella, heitellä erilaisia ideoita, järjestää
suurempia ja pienempiä tapahtumia.

Monesta hetkestä
kiitollisena
Marke Könönen
Nekalan kirjaston entinen
kirjastonjohtaja, työskenteli
Nekalan kirjastossa
1977-2014

Maarit ja Masa pitivät
matkailusta. Tässä ollaan
Kyproksen maisemissa.
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INFO

Nekalan
konttikirjasto

Nekalan omatoimikirjasto

l Sisään pääset kirjastokortilla ja sen tunnusluvulla su–to kello 7–21
ja pe–la kello 7–18.
l Voit lainata ja palauttaa
automaatilla, lukea lehtiä, opiskella tai työskennellä sekä käyttää asiakaskonetta ja tulostinta,
ja silloin tällöin kohdata
kirjastonhoitajankin. Löydät luettavaa, katsottavaa, kuunneltavaa ja pelattavaa kaikenikäisille.

Teksti: Tanja Juvani Kuvat: Päivi Pynnönen

Nekalan konttikirjasto juhlisti yksivuotista
taivaltaan järjestämällä syntymäpäiväjuhlat ulkoilmatapahtumana yhdessä Viinikan-Nekalan
Omakotiyhdistyksen kanssa. Suomen ensimmäinen siirtokelpoiseen vuokrakonttiin rakennettu kirjasto avattiin Nekalaan 7.9.2020.

Tilaisuuden avasi apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.
Tapahtuma levittäytyi
kirjastosta vanhan alakoulun pihapiiriin.
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n Ohjelmasta ja musiikista
vastasi huikea joukko entisiä ja
nykyisiä viinikka-nekalalaisia.
Kirjallisuudesta, lukemisesta
ja kulttuurista keskustelivat
toimittaja Anne Flinkkilän
johdolla kirjailija Anneli Kanto,
kirjailija ja toimittaja Kristiina
Harjula ja lastenkirjallisuuden
asiantuntija Päivi HeikkiläHalttunen. Kirjaston tarinaa
– värejä, sisustusta, ideaa
traktoripöytien takana – oli
kertomassa
konttikirjaston
”äiti”, emerita kirjastopalvelujohtaja Pirkko Lindberg.
Tapahtuman avasi apulaispormestari Johanna Loukaskor-

Juhlaan saatiin hieno ohjelmanumero, kun Anne Flinkkilä (2. vas) haastatteli Anneli Kantoa (vas), Päivi Heikkilä-Halttusta ja Kristiina Harjulaa.

pi ja ilta huipentui Maco Oey
Duon livemusiikkiin. Synttärit
juonsi kirjastonhoitaja Essi
Korpi.
Tapahtumaan oli vapaa
pääsy ja kirjastossa oli sen aikana avoimet ovet. Kirjaston
sisällä sai suut makeaksi kah-

villa ja pullalla, ulkona omakotiyhdistys tarjosi makkaraa ja
paikallinen partiolippukunta
Viinikan Siniset myi pikkurahalla makoisia lettuja.
Konttikirjastossa oli juhlien
aikaan nuoren harrastetaiteilija Riikka Ålanderin taidenäyt-

Nekalan kirjastonhoitaja ja tapahtuman juontaja Essi Korpi,
aluekirjastonjohtaja Taina Sahlander, emerita kirjastopalvelujohtaja Pirkko Lindberg ja nykyinen kirjastopalvelujohtaja Niina
Salmenkangas.
Tapahtuma-aikaan kirjastossa oli Riikka Ålanderin taidenäyttely.

tely. Hänet voi bongata Instagramista nimellä Riikkusga.

Asukkaille
tärkeä paikka
Paneelikeskustelussa mukana
ollut Päivi Heikkilä-Halttunen
oli erityisen ilahtunut siitä, että
paikalle tuli niin paljon ja hyvin
eri ikäisiä kuulijoita.
- Osallistujien määrä todisti
konkreettisesti, että kirjasto on
Nekalan ja Viinikan väelle tärkeä, hän kommentoi.
Tapahtuman
juontaja,
kirjastonhoitaja Essi Korpi
kertoi, että oli ihanaa päästä
juhlimaan kirjastoa yksivuotispäivänä, kun avajaiset jäivät
sattuneesta syystä pitämättä.
Sattunut syy oli tietenkin vuonna 2020 alkanut korona.
- Tunnelma oli hyvä ja väkeäkin oli paikalla mukavasti.
Jälkikäteen kuulin kehuja erityisesti meidän huippuvierai-

demme paneelikeskustelusta
ja tarjoiluista. Meidän tarjoamamme pullat menivät kaikki.
Kirjaston ja omakotiyhdistyksen porukat olivat niin
tyytyväisiä yhteistyöhön ja
onnistuneisiin juhliin, että alkoivat saman tien suunnitella
seuraavia kekkereitä.

Juhlat jatkuivat vielä
seuraavana päivänä
Kirjasto järjesti alueen pikkuväelle oman synttärijuhlan
8.9.2021, jolloin alle kouluikäiset pääsivät satuleikkimään kirjaston pihamaalla.
Somana ry:n draamallisessa leikkituokiossa sukellettiin
suomalaisten kansantarinoiden maailmaan ja tavattiin
metsäneläimiä kommelluksissaan. Tuokion aluksi näyttelijät esittivät eläinsadun, jonka
jälkeen yleisö otettiin mukaan
yhteiseen leikkiin.

Kirjaston väki yhteistyössä Tampereen Voimian kanssa tarjosi
juhlaväelle pullakahvit.

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys
tarjosi synttäreiden
kunniaksi muhevat makkarat.

Ihana Maco Oye Duo loi tapahtumaan tunnelmaa musisoinnillaan.

an.

koisia lettuja sopuhinta

Viinikan siniset myi ma
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Nekalan

kulttuurikeskushanke etenee

Tutustumiskierroksen
veti Tampereen kaupungin
kiinteistöpäällikkö
Teemu Alavenetmäki.
Teksti: Tanja Juvani
Kuvat: Matias Kukka

Vaikuttaa siltä, että Tampereen kaupungilla on
selkeä tahtotila remontoida tyhjilleen jäänyt
Nekalan koulu kulttuurikeskuskäyttöön.
n Asiaa ei ole vielä virallisesti
nuijittu, mutta hanke on pormestariohjelmassa. Kun kaupunki tiistaina 2.11.2021 klo
16–18.30 järjesti tapahtuman
Nekalan koulun avoimet ovet:
kohti uutta kirjastoa ja kulttuurikeskusta, alkoi väkisinkin
tuntua siltä, että tästä voi tulla
totta.
Tapahtuman aikana sai
tutustua rauhassa taloon ja
suunnitelmiin. Opastettuja kävelyitä järjestettiin kolme 45
minuutin välein. Ruokalassa
pääsi keskustelemaan kirjasto-, kulttuuri- ja kiinteistöasiantuntijoiden kanssa ja kirjaa-
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maan omia ideoitaan ylös post
it -lapuille. Paikalla oli myös
luonnokset tehnyt arkkitehtitoimisto Arkkitehdit MY Oy.
Koska herkimmät vierailijat
voivat saada oireita talon sisäilmasta myös lyhyellä vierailulla,
ideointipiste löytyi myös konttikirjastosta.

Kulttuurikeskus ja kirjasto saman katon alle
Kaupungin

suunnitelmissa

on kulttuurikeskus, jossa nykyisen ruokalan tilalla olisi
kirjasto, vanhassa kirjastotilassa esittävien taiteiden
harjoitustila ja pääaulassa
aula- ja näyttelytiloja sekä
kaksi neuvottelutilaa. Vanhassa ”akvaariossa”, eli pääaulan
suuri-ikkunaisessa huoneessa
olisi vastaisuudessa kahvila.
Juhlasali ja vanhat koululuokat
olisivat taiteilijoiden työtiloja.
Kellariin tulisi bändi- ja paja-

tiloja. Kävelykierroksella oppaamme, Tampereen kaupungin kiinteistöpäällikkö Teemu
Alavenetmäki ei sulkenut pois
sitä mahdollisuutta, etteikö
kellaritiloissa voisi kokoontua
vaikkapa jonkun yhdistyksen
harrastusryhmä.
Tapahtumia, näyttelyitä, tiloja taiteilijoille. Kuulostaa hyvältä, mutta ennen sitä täytyy
tehdä aika mittava remontti.
Tilaisuudesta saadussa esit-

Kohdekortin havainnekuvissa
kerrostalojen ja kulttuurikeskuksen välissä on yhteistä
pihaa. Kaukalo ja parkkipaikka
joko vaihtaisivat paikkoja tai
nykyisen kaukalon tilalle tulisi
kerrostaloja, ja parkkipaikka
sijoittuisi nykyisen koripallokentän tai leikkialueen tilalle.
Lähde: Kaavoitusohjelma
2021–2025:n kohdekortit, asemakaavoituksen vs. suunnittelujohtaja Elina Karppinen.

vastaan tilavuokrissa. Suunnitelmat ja kustannuslaskelmat
valmistuvat vuodenvaihteessa ja sitten kaupunki päättää,
voiko hanke toteutua. Toiminta
voisi alkaa vuonna 2025.

Rahat remonttiin
tontinvuokrista ja
rakennusoikeuksien
myynnistä
Mutta miten kaupungilla on
varaa tähän kaikkeen? Kaiken takana on suunnitelma
piha-alueen täydennysrakentamisesta. Kuokkamaantien
varteen koulun tontin rajalle

suunnitellaan kolmikerroksisia
pienkerrostaloja. Tontinvuokrista ja rakennusoikeuksien
myynnistä saaduilla rahoilla
kulttuurikeskus voisi toteutua.
Asioilla on selvä poliittinen
yhteys, vaikka ne etenevät
erikseen omaa tahtiaan. Tämä
vahvistui myös esittelijöiden
suusta avoimien ovien tapahtumassa.
Omakotiyhdistys ja alueen
asukkaat seuraavat jännityksellä, mitä kaupunki asiasta
vuodenvaihteessa päättää.

Koulun yläkerran ikkunoista
avautuu komea maisema kaupungin suuntaan.

Nekalan
koulu

INFO

teessä luetellaan, että välipohjat täytyy avata ja puhdistaa, alapohjat uusia ja kaikkien
rakenneosien liitoksia tiivistää.
Ennen tätä alakattoja ja talotekniikkaa täytyy purkaa.
Uutta toimintaa varten salin akustiikkaa aiotaan parantaa, mahdollistaa ripustukset,
parantaa tulevien työtilojen
ilmastoinnit, muokata aula
näyttely- ja kahvilakäyttöön ja
ravintola kirjastokäyttöön.
Ajatuksena on, että yksi
päävuokralainen vastaisi kulttuuritilojen
vuokraamisesta
eteenpäin. Kaupunki tulisi

l Tilaa 5000 neliö-

metriä
l Koulukäytössä valmistu-

misvuodesta 1930
l Suunnittelijana arkkitehti

Bertel Strömmer
l Itä- ja länsisiipien sekä

pääaulan laajennus
1950-luvulla
l Uusin peruskorjaus

ja laajennus v. 2009.
Tämän remontin
laiminlyönnit näkyivät
myöhemmin sisäilmaongelmina. Koulu tyhjeni
oppilaista syksyllä 2018
ja alakoulu ja esiopetus
siirtyivät tien toiselle
puolelle yläkoulun
yhteyteen Kuokkamaantien kiinteistöön sekä
siirtokelpoisiin tiloihin.
Osallistujat saivat myös kertoa
mielipiteitään siitä, mitä taiteilijoiden työtiloissa ja tapahtumakäyttöön suunnitellussa salissa
tulisi ottaa huomioon.

l Rakennuksessa toimii

vielä toistaiseksi hammashoitola
Kierroksen päätteeksi osallistujien oli mahdollista
jakaa omia toiveitaan siitä, mitä palveluja, tiloja ja
laitteita koululta voisi tulevaisuudessa löytyä.

l Koulun piha-alueelle

pystytettiin väliaikainen
konttikirjasto 7.9.2020
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Teksti: Taina Kanerva
Kuvat: Taina
Kanerva ja Harri
Järvinen

-Mortonki! -Moro!
Kovaääninen komotus
kuuluu pihalle saakka.
Hönttä ja Toippari eli
Ilkka Jokinen ja Harri
Järvinen äänittävät
Tampereenkiälisiä uutisia ”konsernin pääkonttorilla” Nekalassa.
- Me huudetaan mikkiin ihan oikeesti –
muuten se ei kuulosta
aidolta, “uutisankkurit” kertovat.
n Jokipohjantien työhuone ja
studio ovat olleet Tampereenkiälisten synnytyslaitos yli 15
vuoden ajan. Sitä ennen Harrilla oli työhuone Kummelien
naapurissa Tampellan Herrainmäellä. Vielä paljon aikaisemmin
punkparodiaorkesterin
Hönttä, Toippari, Kassi ja Ryy-
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ni Tutup paikat -biisi
nousi hitiksi edesmenneellä
I-Klubilla. Tuttuja paikkoja olivat Tammelantori, Wintterin
mutka, Tesoman Alko, Aseman vessa ja Koistisen Volvo.
Tampereenkiäliset uutiset
ovat henkistä jatkumoa hassuttelulle, joka on kantanut
yli sukupolvien. Uutisia on
lähetetty eri radiokanavilla yli
26 vuotta eli se on yksi pisimpään katkeamatta jatkuneita
suomalaisia radio-ohjelmia.
Tampereenkiäliset uutiset on
kruunattu muun muassa Vuoden paikallisradio-ohjelmaksi
vuonna 2017.

“Kaupunkimpormestarit” uutisissa
Tampereenkiälisissä
ollaan
tamperelaisuuden ytimessä.
Maailma on Kekkosen ajalta, mutta uutisissa kommentoidaan myös ajankohtaisia
yhteiskunnallisia tapahtumia.
Uutisissa ovat vuosien varrel-

la seikkailleet mm. kaupunkinjohtaja Jarno Rantanen,
tasa-arvovaltuutettu
Pentti
Lahti-Nuuttila, valtakunnansovittelija Jorma ”Jonte” Reini, kansanedustaja Merikotka
Vorssius, ministeri Sinikka
Möhkäle ja monenlaisia julkkiksia, etunenässä entinen
näyttelijä ja nykyinen kaupunkin viihrepäällikkö Perttu
Pesä. Uusimmissa uutisissa
seikkailevat mm. kaupunkimpormestarit Tevvo Lyly sekä
Ansa-Kaisa Ikonen.
Ja sitten ovat uutiset, joilla
ei ole uutisten kanssa mitään
tekemistä. Esimerkiksi että
”Semmonenkin elukka oj jos-

’’

sakip päin kun nuu”. Tiedeuutisissa pääosassa ovat usein
”turkulaiset
tiäremmiähet”,
jotka ovat mm. torenneet, että
TPS:n takissa se vetoketju on
lähinnä helpottamassa pukemista ja riisumista. Harri on
edelleen vähän katkera, kun
takavuosien Uutisvuoto nappasi nämä varsin epämääräiset hahmot televisioon ikään
kuin ominaan.
Uutisissa
ihmetellään
jatkuvasti, miksi muualla puhutaan murteita eikä ihan tavallisesti niin kuin Hönttä ja
Toippari. Tampereen kiälellä
leikittely on iso osa uutisia.

Ruuma om paitti Venäjän
eruskunta ja rahtilaivan
tavaratila, myäs kurkkua
kuristava ja silmiä
pullistava tauti.

’’

Keikkoja, radiouutisia,
videoita ja somea
Kauan sitten Radio 957:n ohjelmapäällikkö Jari Niemelä
kuunteli, kun Ilkka luki tupakkakopissa Aamulehden juttuja
vahvalla murteella. Hän kutsui
Harrin ja Ilkan palaveriin ja ehdotti, että he alkaisivat lukea
radiossa oikeita uutisia Tampereen murteella.
Jätkät olivat kuitenkin sitä
mieltä, että ”Tulee parempia
uutisia, kun keksitään ne itte”.
Tampereenkiälisten nimeen
Harri sai idean Ylen latinankielisistä uutisista, jotka on
sittemmin lopetettu:
-Sääli, että ne lopetettiin,
vaikka ei me niistä mitään ymmärrettykään.
Uutiset aloittivat sitten legendaarisella 957:lla ja niitä
tuutattiin ilmoille sieltä syksyyn
2012 saakka. Nykyiset kotikanavat ovat Radio Sun (107,8
MHz) ja Kiakkoradio (89,0
MHz).
Pitkäaikaisella yhteistyöparilla on omat vahvuusalueensa. Ilkka on sosiaalinen lahjakkuus, joka vaalii monipuolisia

yhteyksiä ja hankkii sponsoreita sekä kirjoittaa. Harri hoitaa kirjoittamisen ja formaatin
kehittelyn ohella äänityksen,
kuvaukset, editoinnin ja muun
tekniikan sekä ylläpitää yli 10
000 seuraajan Tampereenkiäliset uutiset -fb-sivua sekä
Mortonki-nettisivuja.
Korona-aika vei keikat ja
suuren osan toimeentulosta
myös Ilkalta ja Harrilta. Tiukassa paikassa kaksikko kehitti livekeikkojen rinnalle uutisvideot eli kaksikko tekee nykyään
mittatilaustyönä Tampereenkiälisiä tv-uutisia yrityksille ja
yksityisille. Videon voi katsoa
synttäreillä tai firmajuhlissa
silloin, kun haluaa ja niin monta kertaa kuin haluaa. Se jää
myös talteen järjestäjille.
Vaikka uutisjutuissa eletään edelleen c-kasetti- ja
videonauha-aikaa, niin reaaliajassa Tampereenkiäliset uutiset purjehtivat rinta rottinkilla
atk-ajassa uusia seikkailuja
kohti!
Eipä tässä sitten vissiin
muuta kuin:
-Se om moro!

Harri Jär vinen
editoi radiouutisia. Valmiit
uutiset kuuluvat: Radio Sun
(107,8 MHz) ja
Kiakkoradio
(89,0 MHz).

Tampereenkiälisiä uutisia pitää “keksiä” viitenä päivänä viikossa radioon. Siihen keikkasetit ja tilausvideot päälle. Plus Fb-päivitykset sekä
sponsoreiden ja mainostajien sekä keikkojen hankinta. Työtä riittää.

Ilkka Jokinen (vas.) ja Harri Järvinen nauhoittavat Tampereenkiälisiä uutisia. Tampereenkiälisten studio ja ”konsernin” pääkonttori
ovat sijainneet jo 15 vuotta Jokipohjantiellä.

Syvältä haastattelu
n Ilkassa ja Harrissa on vähän Hönttää ja Toipparia tai vice versa
-hahmot ammentavat miesten kokemuksista tamperelaisina killeinä, kölveinä, jätkinä ja äijinä. Monilla uutisten vakiohahmoilla,
Olkkosella, Räikkösen äitellä ja ”jätkillä” on esikuvansa elävässä elämässä, vaikka ne elävätkin omaa elämäänsä. Uutisissa
seikkailevat sujuvasti myös niin mytologian hahmo, kreikkalaisten yksisilmäinen epäjumala Odysseus kuin sarjakuvasankari
Lucky Luke, joka ampui vahingossa Mustakaapua luultuaan
häntä omaksi varjokseen.
Mutta mitä miehiä Harri ja Ilkka itse ovat? Se selviää seuraavasta syvältä haastattelusta.

Onko talvirenkaat jo
vaihdettu?
-On ja ei.
Lempiväri?
-Emme kommentoi.
Lempieläimesi?
Harri: Simpanssi.
-Kun olin lapsi, asuimme Tampereen eläintarhassa nykyisen
Tampere-talon paikalla. Äitini
oli työssä eläintarhan kassalla. 1960-luvulla eläintarhaan
tuli simpansseja Saksasta ja
yksi niistä, Benny, tuli meille
kylään eläinhoitajan kanssa.
Simpanssi halusi leikkiä pikkupojan kanssa, mutta leikki oli
rajua. Simpanssi puri minua jalkaan. Seuraavana päivänä jalka oli turvoksissa ja siihen sopi
vain isoveljen kenkä. Opettaja
kysyi myötätuntoisesti: ”Mikäs
Harrin jalkaan on tullut?” ”Simpanssi puri.”
-Opettaja ei aluksi uskonut
minua, mutta lopulta jouduin
ujona poikana koko luokan

edessä kertomaan, mitä on
tapahtunut.
Ilkka: Kimalainen.
-Lapsena Irjalan mummolla
oli paljon kimalaisia ja tykkäsin niistä. Kerroin äidille, että
kimalainen oli puhunut minulle: ”Tuupas, Ilkka, kimolaa
kattoon.” Edelleen tänä päivänä meillä puhutaan kimolasta.
Siirtolapuutarhamökille on rakennettu pörriäisiä varten kokonainen hyönteishotelliketju.
Miksi halusit lapsena
tulla isona?
Ilkka: Ammattijääkiekkoilijaksi
kai.
Harri: Mikä ny pikkujätkien
miälestä oli hianoo; palomiäs
tai veturinkuljettaja.
Lempibändisi?
Ilkka: Animals.
Harri: Led Zeppelin.
Lempiruokasi?
Ilkka: Musta makkara.
Harri: Lihapullat ja perunamuusi.
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Norssin musiikkiluokkalaiset pääsivät pitkästä aikaa esiintymään Tampere-talossa
19.11.2021 osana Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry:n Musiikkikasvatuspäiviä.
Tule sellaisena kuin olet -konsertissa esiintyi oppilaita luokilta 3C, 4C, 5C, 7A, 8A ja 9A,
joita ohjasivat opettajat Leena Toivanen, Sanna Hollström, Pipsa Sassila ja Outi Erkkilä.

Norssin

		 painotuksiin
haku lähestyy
Teksti ja kuva: Tanja Juvani

Tampereen yliopiston
normaalikoulussa voi
opiskella musiikkipainotuksessa 3.–9.
luokilla ja sirkustaidepainotuksessa 7.–9.
luokilla.
n Lukuvuonna 2022–2023
alkaviin painotuksiin haetaan
7.12.2021–9.1.2022 välisenä aikana. Hakuprosessiin

kuuluvat soveltuvuuskokeet
järjestetään 3. luokan musiikkiluokille 18.1.2022 ja yläkoulun sirkustaide- ja musiikkipainotukseen 25.1.2022.
Alakoulun musiikin kokeessa testataan oppilaan
yleismusikaalisuutta yhteisellä
testillä. Yksilöllisessä osuudessa lauletaan sekä kuunnellaan
ja toistetaan rytmejä ja melodioita. Yläkoulun soveltuvuuskoe sisältää musikaalisuus-

testin, vapaavalintaisen laulun
ilman säestystä, rytmi- ja melodiatehtäviä sekä haastattelun.
Sirkustaiteen kokeesta voit
lukea lisää sivuilta 14–15.

Rohkeutta ja iloa
esiintymiseen
Kaikilla musiikkipainotuksen
mukaan opiskelevilla on musiikkia enemmän kuin tavallisilla luokilla: alaluokilla kolme
tuntia viikossa ja yläkoulussa 7.

luokalla kaksi, 8. luokalla kolme ja 9. luokalla kolme tuntia
viikossa.
Alakoulun
musiikkipainotus on toiminnallista ja
painottuu soittamiseen ja
laulamiseen. Oppilaat pitävät
koulussa konsertteja ja pieniä musiikkiesityksiä. Opiskelu
antaa monipuolista kokemusta esiintymisestä ja työnteosta
esitysten valmistelussa.
Yläkoulun musiikkitunneilla musisoidaan monipuolisesti
eli kuunnellaan, lauletaan, soitetaan ja tehdään omaa musiikkia. Oppilaat esiintyvät eri
kokoonpanoilla säännöllisesti
koulun juhlissa ja tilaisuuksissa, kuten jaksotapahtumissa,
adventtihartaudessa,
joulukonsertissa, pääsiäiskirkossa,
koulun bändikonserteissa tai
kevätkonserteissa.

Musiikkiluokan yhteishenki ja yhdessä tekeminen tärkeitä
n Norssissa 2021 aloittaneet
seiskaluokkalaiset eivät enää
opiskele erillisillä musiikki- tai
sirkustaiteen luokilla, vaan heidät on hajautettu eri luokille.
Taustalla on Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan 29.10.2020 tekemä
päätös, jonka mukaan ”opetussuunnitelmallisen painotuksen
järjestäminen ei edellytä oman
luokan perustamista painotuksessa opiskeleville oppilaille”.
Tampereen Musiikkiluok-
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kien Tuki ry:tä huolettaa musiikkiluokkien
tulevaisuus.
Vetoomuksessaan
”musiikkiluokkien
säilyttämiseksi
yläkoulussa” yhdistys kertoo
olevansa järkyttynyt ”lautakunnan jäsenten ymmärtämättömyydestä musiikkiluokkien ja musiikin tekemisen
erityisluonnetta kohtaan. Ei ole
sama asia kokoontua tietyille
oppitunneille ympäri suurta
koulua vähän soittelemaan,
kuin viettää soittokavereiden

kanssa kaikki kouluaika. Taide
tarvitsee syntyäkseen tilaa, aikaa ja yhteistyötä.”

Painotusluokka vs.
painotusoppilaat eri
luokilla
Sivistyksen palvelualueen apulaispormestari ja sivistys- ja
kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matti Helimo muistuttaa, että ”mallissa mahdollistetaan painotuksen aloitus
silloinkin, vaikka kokonaista

luokkaa ei perustuisi. Kokonaisuudessa painotus on
kuitenkin linjattu olevan aina
toissijaista eli myös poikkeuksellisen isot ikäluokat voivat
pienentää vuosittaista sisäänottoa lautakunnan asettaman
välyksen mukaan.”
Norssin yläkoulun rehtori
Tiina Juutilainen kertoo, että
useimmiten 7. luokkia perustetaan 4–5, yleensä saman
verran kuin 9. luokkia lopettaa.

- Kaikki luokkajakovaihtoehdot ovat yläkoulussa mahdollisia: omat painotusluokat,
painotusoppilaat
kahdella
luokalla tai pääasiassa painotuksessa opiskelevien luokka,
jolla on joitakin ei-painotuksen
oppilaita. Näitä kaikkia kokoonpanoja on tällä hetkellä
vuosiluokilla 7–9.

Onko painotusoppilaiden tehtävä
rauhoittaa luokkia?
Luokanopettaja ja Tampereen

Musiikkiluokkien Tuki ry:n aktiivi Saija Pitkänen muistuttaa,
että rehtorilla on suuri valta
musiikkiluokkien muodostamisessa.
- Vahva usko tuntuu olevan, että kukin rehtori tahollaan arvostaa musaluokkia niin
paljon, että haluaa säilyttää
ne omina luokkinaan. Meidän
mielestämme tämä on kovin epävarma vakuus. Toiset
rehtorit saattavatkin olla sitä
mieltä, että koulupositiiviset
ja pärjäävät musaluokkalaiset

nimenomaan täytyy hajauttaa eri luokille rauhoittamaan
yleisopetuksen levottomia ja
koulukielteisiä luokkia.
Tästä segregaatiosta puhuu myös Matti Helimo:
- Meillä on kouluja, joissa
sisäiset erot oppilaiden osaamistasossa ovat todella merkittäviä johtuen painotuksista.
Toisessa vaakakupissa on sitten painotuksista sekä painotusluokista saadut ja saatavat
kiistattomat hyödyt.
Norssin alakoulussa ai-

nakin nykyisten rehtoreiden
tahtotila on säilyttää musiikkiluokat.
- Alakoulussa opiskellaan
perinteisissä
musiikkiluokkakokoonpanoissa. Musiikin
opiskelu on kokonaisvaltaisempaa, painotus on ikään
kuin läsnä koko ajan, ja on
tärkeää, että kaikki oppilaat
ovat yhdessä, Juutilainen vakuuttaa.

4C-luokkalaisten ajatuksia musiikkiluokasta
Ilona
Musiikkiluokalla on kivaa ja
hauskaa. Suosittelen kaikille.
Tycho
Musiikkiluokalla on hauskaa
oppia soittamaan. Minä soitan
pianoa.
Leo
Musiikkiluokalla
soitetaan
soittimia, lauletaan, lasketaan
matikkaa ja opiskellaan. Siellä
soitetaan paljon ja lauletaan
enemmän kuin normaalisti.
Suosittelen musiikkiluokkaa
kolmosille, koska on kiva oppia soittamaan esim. rumpua,
bassoa ja laattoja.
Minä soitan rumpuja. Rummut ovat minun mielestäni
todella kiva soitin, koska saa
käyttää kapuloita. Myös jalalla
saa tehtyä ääntä.
Tasnim
Musiikkiluokalla opiskellaan,
soitetaan ja lauletaan. Pianoa
on kiva soitella, mutta se on
vaikeaa, jos et osaa nuotteja.
Elsa
Musiikkiluokalla on hyvä yhteisö, kaikilla on kiva olla ja ketään ei syrjitä. Musiikkiluokalla
soitetaan erilaisia soittimia ja
esiinnytään eri paikoissa. Musiikkiluokka eroaa tavallisesta
luokasta, kun tavallisella luokalla on vain yksi tunti viikossa,
mutta musaluokalla on kolme
tuntia viikossa musiikkia ja musiikkiluokka esiintyy. Suosittelen kaikille tuleville kolmasluokkalaisille. Soitan itse pianoa.

Elvi
Musiikkiluokalla on hyvä yhteishenki, kaikki osaavat soittaa ja laulaa. Musiikkiluokalla
soitetaan ja lauletaan unohtamatta tavallisia oppiaineita.
Se eroaa tavallisesta luokasta
siten, että täällä on enemmän
musiikkia ja täällä oppii soittamaan enemmän soittimia. Itse
soitan käyrätorvea Tampereen
konservatoriolla. Suosittelen
sitä, jos tahtoo hieman haastavan soittimen. Tervetuloa
vaskiperheeseen!
Otso
Suosittelen musaluokkaa niille, jotka pitävät musiikista, ja
vaikka ei pitäisikään, niin jos
vain kiinnostaa, niin mene.
Minä soitan kitaraa. Voin kertoa, että se on hauska harrastus ja kitaralla voi soittaa monia
kappaleita.
Pauli
Musaluokalla on tosi kivaa
soittaa uusia soittimia ja oppia
koko ajan. Musaluokka eroaa
toisista luokista, koska siellä
on lupa jäädä sisälle soittamaan välkän ajaksi. Minä soitan kanteletta ja suosittelen
sitä muille.
Erin
Musiikkiluokalla on hauskaa,
koska esimerkiksi saa jäädä
välitunniksi sisälle soittamaan.
Musiikkiluokalla
soitetaan,
lauletaan ja ylipäätään opiskellaan. Suosittelen kaikille,
tervetuloa!

Julius
Kyllä suosittelen musiikkiluokkaa, koska täällä on erittäin
hauskaa ja uusien soittimien
kokeilu on myös hauskaa.
Eevi
Musiikkiluokalla on kivaa: soitetaan, lauletaan ja harjoitellaan vähän nuotteja. Itse harrastan pianonsoittoa. Voisin
kertoa siitä sitä, että se on aika
helppoa ja kivaa.
Viola
Musiikkiluokka eroaa muista
luokista niin, että on enemmän
musiikkia ja esiintymisiä. Suosittelen musiikkiluokkaa myös
tuleville kolmosille, koska musiikkiluokalla on kivaa ja oppii
soittamaan eri soittimia. Minä
soitan baritonitorvea ja se on
vaskipuhallin ja vähän niin
kuin tuuba, mutta pienempi ja
painaa noin 3–4 kg ja niitä on
kolmenlaisia.
Onni H.
Musiikkiluokalla on kivaa ja
hauskaa, koska saa soittaa
soittimia ja musisoida yhdessä.
Musiikkiluokka eroaa perusluokasta, että siellä soitetaan
enemmän ja musiikkiluokalla
on paljon sellaisia ihmisiä, jotka soittavat soitinta. Suosittelen musiikkiluokkaa kolmosille, koska siellä on kivaa ja siellä
saa soittaa soittimia ja laulaa.
Itse soitan fagottia ja voin kertoa, että se on kiva ja harvinainen soitin ja sen ääni on matala, mutta se painaa enemmän
kuin esimerkiksi klarinetti.

Lilja
Musiikkiluokalla on kivaa ja
hyvä yhteishenki. Siellä soitetaan, lauletaan, mutta muuten
tehdään samoja asioita kuin
tavallisella luokalla. Musiikkiluokka on erilainen kuin tavallinen luokka, koska musiikkiluokalla on enemmän musiikkia ja
on myös aina välillä esityksiä.
Suosittelen musiikkiluokkaa
tuleville kolmosille, jos on vähänkään kiinnostunut musiikista. Minä soitan pianoa. Olen
ollut jo pienenä kiinnostunut
musiikista. Aloitin yksivuotiaana muskarin, mutta lopetin sen
viisivuotiaana, koska muskareita ei ollut sitä vanhemmille.
Selja
Musiikkiluokalla
soitetaan
enemmän ja tutustutaan syvemmin soittimiin. Soitan itse
huilua, huilu on puupuhallin.
Alise
Musiikkiluokalla on tosi kivaa.
Siellä lauletaan ja soitetaan
enemmän kuin tavallisilla
luokilla ja pääsemme esiintymäänkin enemmän. Me musiikkiluokkalaiset kokeillaan ja
soitetaan soittimia, joita ehkä
tavallisella luokalla ei kokeilla.
Suosittelen, jos pidät esiintymisestä ja soittamisesta.
Minä soitan harmonikkaa
ja fagottia. Suosittelen kumpaakin soitinta. Pidän molemmista soittimista tosi paljon.
Miisa
Musiikkiluokalla soitetaan tavallista enemmän. Suosittelen
musiikkiluokalle tuloa.
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Katsomosta

sirkuksen
tekijäksi

Niilo Prittinen
Teksti ja kuvat: Matias Kukka

n Niilo Prittinen muistelee
olleensa yksi- tai kaksivuotias
käydessään ensimmäistä kertaa katsomassa Sirkus Finlandian esitystä. Sirkuskäynneistä
muodostui hänelle ja hänen
perheelleen vuotuinen tapa.
Nelivuotiaana Niilo ilmoitti
vanhemmilleen, että hän haluaa ottaa sirkuksen harrastuksekseen. Varsinaisen sirkusharrastuksen aloittaminen
sai kuitenkin tuossa vaiheessa
vielä odottaa. Niilo aloitti telinevoimistelun, jota hän harrasti usean vuoden ajan.
Niilon ollessa kymmenenvuotias hän muutti perheineen
Oulusta Tampereelle Nekalaan,
jossa toimiva Sorin Sirkus tarjosi viimein sopivat puitteet sirkusharrastuksen aloittamiselle.
Nyt Niilo on 13-vuotias.
Hän käy seitsemättä luokkaa
Tampereen yliopiston normaa-
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likoulussa. Sirkus ei ole Niilolle
vain koulusta erillinen harrastus, vaan hän on sirkustaiteen
painotuslinjalla, jonka Norssi ja
Sorin Sirkus toteuttavat yhteistyössä.

Päivät venyvät pitkiksi
treenien vuoksi
Koulussa
sirkusharjoituksia
on kaksi tuntia viikossa. Näillä
tunneilla oppilaat harjoittelevat
sirkustaidetta monipuolisesti
opetussuunnitelman mukaisesti. Niilo erikoistuu jongleeraukseen ja yksipyöräisellä
ajamiseen, joita hän treenaa
Sorilla useana päivänä viikossa
koulun sirkusopetuksen lisäksi.
Toisinaan päivät saattavat
venyä hyvinkin pitkiksi:
- Välillä on kolmetkin treenit päivässä putkeen, puolitoista tuntia per treeni. Sellaisiakin päiviä on, että ensin
kahdeksasta neljään koulua,
sen jälkeen suoraan treeneihin

Niilo Prittinen asuu perheensä kanssa Nekalassa. Kuvassa Niilon
vanhemmat Sanna ja Jouni Prittinen sekä Vappu-koira.

ja vasta illalla yhdeksältä kotiin.
Niilo harrastaa myös lentopalloa. Urheilullisella nuorukaisella löytyy aikaisempaa
harrastustaustaa uinnista ja
jalkapallosta.
Korona-aika vaikutti myös
Niilon sirkusharrastukseen:
- Esitykset ovat olleet tauolla koronan takia. Välillä treenejä järjestettiin videoyhteyden
yli etäopetuksena jonkin aikaa.
Etäopetus toimi toisinaan hyvin, toisinaan huonommin.
Sirkusharrastuksen mielekkyydelle Niilolla on selkeät
perustelut:
- Pidän sirkuksesta etenkin
sen monipuolisuuden vuoksi.
Sirkus tarjoaa mahdollisuuden
syventyä niihin asioihin, jotka
kiinnostavat itseäni eniten.
Niilo näkee itsensä sirkuksen parissa myös tulevaisuu-

dessa. Sirkuslinjalla olisi mahdollista jatkaa vielä Norssin
lukiossa. Myös sirkusammattilaisen ura on käynyt Niilon
mielessä.
- Siihen kuuluisi todennäköisesti aika paljon reissaamista, Niilo pohtii.

Painotuslinjalle
tullaan monenlaisilla
taustoilla
Sorin Sirkuksen opettaja Ilona
Jääski kertoo Norssin oppilaiden hakeutuvan sirkustaiteen
painotuslinjalle monenkirjavasta harrastustaustasta.
- Osa painotuslinjalle pyrkivistä on käynyt sirkusleireillä
tai harrastanut sirkusta muuten jo aikaisemmin, mutta se
ei ole vaatimus mukaanpääsylle. Sirkusluokilla on nähty niin
jalkapalloilijoita kuin taitoluis-

Sirkustunnit aloitetaan alkuverryttelyllä ja koordinaatioharjoituksilla opettaja Ilona Jääskin johdolla.

telijoitakin.
Aina alkuvuodesta järjestettävissä soveltuvuuskokeissa testataan hakijoiden fyysisiä
taitoja, kuten koordinaatiota
ja ketteryyttä, sekä ilmaisutaidollisia kykyjä. Osana soveltuvuuskoetta on pienimuotoinen
esitys ja siinä hakijat pääsevät
esittelemään omia taitojaan.
- Näissä esityksissä on sirkuksen ohella nähty esimerkiksi tanssia, voimistelua ja
akrobatiaa, hakijoiden harrastustaustasta riippuen.
Painotuslinjan sisäänpääsyprosentti riippuu luonnollisesti hakijoiden määrästä.
Joinain vuosina, kun hakijoita

on ollut vähän, kaikki halukkaat
ovat päässeet sisään, mutta
karsintaa on pitänyt harjoittaa
niinä vuosina, kun hakijoita on
ollut aloituspaikkoja enemmän.
Norssissa sirkuksen tekemiseen on mahdollista päästä tutustumaan jo alakoulun
puolella. Viitos- ja kuutosluokkalaisille järjestetään 10–12
kerran iltapäiväkerhotyyppinen kurssi.
Sorin sirkuksen taitureita
pääset näkemään Soilujoulushow’n esityksissä
19.11.2021–9.1.2022.

Ylimpänä pyramidissa Sunna Keränen, vasemmalta alhaalla Viktoria
Johansson ja Ilona Ylitalo.
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Tässä jutussa kerrotaan
mehunteon vaiheet.
Ensin asiakkaan tuomat
omenat aseteltiin
vaa’alle punnittavaksi.

Marttojen
mehuasema
muutti
Nekalaan
Teksti ja kuvat: Matias Kukka

Omenat pestiin huolellisesti varsinaisen mehustusprosessin aluksi.

Kesän taittuessa syksyksi monessa pihassa
pohdittiin luultavasti
samaa asiaa: mitä tehdä kaikille puissa tasaisen varmasti kypsyville
omenoille?

van saattaa omenat hyötykäyttöön suhteellisen vaivattomalla
ja edullisella tavalla tarjosi Pirkanmaan Marttapiiri, jonka mehuasema muutti tänä syksynä
Nekalaan Jokipohjantielle, entisen päiväkodin tiloihin.

n Kun yksi aikuinen puu tuottaa helposti kymmenien, ellei
satojen kilojen sadon, alkaa
ajatus koko satsin hilloamisesta, kuivattamisesta tai mehustamisesta kotikeittiössä tuntua
ylivoimaiselta
suoritukselta.
Eikä täysin hyviä hedelmiä nyt
roskiinkaan kehtaisi heittää tai
tuttavien vaivoiksi kuskata.
Yhden varteenotettavan ta-

Ennätyssatsi 200 kiloa
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Mehuasemalta
ennakkoon
varatun ajan koittaessa laatikkoihin tai kasseihin pakatut
omenat tuotiin entisen päiväkotirakennuksen keittiöön,
jossa omenakuorma ensin
punnittiin. Puristuksen hinta
määräytyi punnitun kilomäärän mukaisesti.

Pestyt omenat murskattiin koneellisesti. Itse mehu puristettiin
tästä murskasta. Konetta käytti Finn-nimellä esittäytynyt englantia puhuva herrasmies.

Puristusta
varten omenamurska käärittiin kerroksittain
juuttikankaan
väliin. Juuttikangaskääröjen
väleihin aseteltiin vielä ohuet
puulevyt.

Mehuasemalla vuorossa
olleet Tiina Toratti, Sanna
Moijanen ja Finn kertoivat,
että asemalla vieraili päivittäin
20–30 asiakasta. Keskimäärin asiakkaan puristettavaksi
tuoma omenamäärä oli noin
50–70 kilogrammaa, mutta
enimmillään omenoita oli saatettu tuoda jopa 200 kilon satsi
kerrallaan.
Punnituksen jälkeen omenat kaadettiin pesualtaaseen,
josta ne siirtyivät koneellises-

Omenamurskakakku asetettiin puristimeen, josta mehu
valutettiin ämpäriin.

ti murskattavaksi. Murskatut
omenat käärittiin juuttikankaan väliin useaksi kerrokseksi ja kunkin kerroksen väliin
aseteltiin ohut puulevy. Kun
kaikki omenamurska oli valmisteltu tällä tavoin, laitettiin
koko komeus puristimeen.
Omenamurskasta puristettu
mehu valutettiin ämpäriin.

Pastörointi ja Cvitamiini lisämaksusta
Säilyvyyden

Pastörointia varten vastapuristettu mehu kaadettiin seuraavaan astiaan, josta se pumpattiin kuumennettavaksi.

parantamiseksi

mehun sai halutessaan pastöroituna. Tätä prosessia varten puristettu mehu kaadettiin
saaviin, josta sähköpumppu
imi sen pastörointilaitteeseen.
Se lämmitti mehun noin
80-asteiseksi. Mehuun lisättiin
pienestä lisämaksusta myös
C-vitamiinia. Valmis mehu
pumpattiin pastörointilaitteesta joko asiakkaan tuomiin pulloihin tai mehuasemalta ostettuihin 3 litran hanapusseihin.
Mehuasemalle vietiin ko-

tia oli märkänä
Mehuaseman lat
omenamehusta.

keeksi reilu 30 kilon kuorma
omenoita, joista valmista mehua saatiin puristettua reilut
13 litraa. Saatavan mehun
määrä vaihtelee puristettavan
lajikkeen ja omenoiden kypsyysasteen mukaan. Edellä
mainitun 30 omenakilon mehustusprosessi kesti kokonaisuudessaan noin 45 minuuttia
ja pusseihin pakattuna kokonaishinnaksi muodostui noin
47 euroa.

Kuuma, pastöroitu mehu pumpattiin joko asiakkaan tuomiin pulloihin tai mehuasemalta ostettuihin hanapusseihin. Tiina Toratti työn touhussa.
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Iidesjärven puiston 				
		 suunnittelu etenee
Teksti: Tanja Juvani
Kuva: Raija Mikkola

Iidesjärven ja Nekalantien väliselle rantaalueelle laaditaan
asemakaavaa ja siihen
liittyvää puistosuunnitelmaa.

n Asemakaava on tullut vireille
syksyllä 2020. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.11.–10.12.2020.
Tavoitteena on asettaa
asemakaavaluonnos ja siihen liittyvä aineisto nähtäville
syksyllä 2021. Tämän lehden
julkaisemisen aikoihin asema-

kaavaluonnoksen nähtävilläolosta ei ollut tietoa. Asemakaavaehdotusta pääsemme
tutkimaan aikanaan, vuoden
2022 loppuun mennessä.
Iidesjärvelle ja sen laajemmalle rantavyöhykkeelle, puiston ulkopuolelle, valmistellaan
lisäksi luonnonsuojelualueen

perustamista ja siihen liittyvää
hoito- ja käyttösuunnitelmaa.
Suunnitelmaan liittyen järjestettiin etätyöpaja 5.5.2021.
Kaavan etenemistä voi
seurata osoitteessa:
www.tampere.fi/iidesjarvenpuistonsuunnittelu

Koronanäytteenotto
keskitetty
Nekalaan
Teksti ja kuva: Tanja Juvani

Maanantaista 15. marraskuuta alkaen koko
Tampereen alueen koronatestaus on tapahtunut
keskitetysti Nekalassa, koska säiden kylmettyä
toimintaa Hakametsän drive-in-koronatestauspisteen teltassa ei voinut enää jatkaa.
n Fimlab avasi koronanäytteenottopisteen 30.8.2021
Nekalaan osoitteeseen Viinikankatu 44 G.
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Näytteenotto on avoinna arkisin ma–pe klo 8–20
ja viikonloppuisin la–su klo
8–16 ja vaatii aina lähetteen

ja ajanvarauksen.
Nekalan
koronanäytteenottopisteessä on kolme
ilmoittautumishuonetta ja
seitsemän näytteenottohuonetta. Joustavan palvelukonseptin avulla näytteenottopisteessä on mahdollista
palvella 500 asiakasta päi-

vässä.
Nekalan näytteenottopisteessä asioidaan jalkaisin. Auto pysäköidään sille
osoitetulle parkkialueelle ja
asiakas odottaa näytteenottajan ohjausta näytteenottopisteen ulko-ovella.

Kirppareiden
superviikonloppu
ViinikkaNekalassa
Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

n Elokuun viimeisenä viikonloppuna saimme nauttia kahdesta paikallisesta
kirpputoritapahtumasta.
Lauantaina
28.8.2021
ihmiset pystyttivät pihakirppareita
ympäri
Viinikka-Nekalaa omakotiyhdistyksen pihakirppistapahtumassa. Sunnuntaina 29.8.2021 Nekalan
Pallo järjesti perinteisen
puistokirppiksen
Viinikanpuistossa.

Norssin 4C piti omaa pöytää ja keräsi rahaa kuudennen luokan
leirikoulua varten.

Viinikanpuiston
puolivälistä löy tyi
kaikkea kivaa
lapsille ja muille.

Ahlmanintiellä liehui kangaskaistale myyntipisteen merkkinä.

Kangaskaitaleen alla olikin kaikenlaista hyvää kaupan.
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A L U E E N PA LV E L E VAT Y R I T Y K S E T
KAUNEUSHOITOLA
Hyvänolon hoitola Kajo
Jonna Aho
p . 045 269 3395
Isonportintie 2, Tampere
kajo@hoitolakajo.fi

KAUNEUSSTOPPI

KUOKKAMAANTIE 2 B 33800 TAMPERE
www.vivan.fi

KONDITORIA

KAUPPA

Nekalan Suurjako
Viinikankatu 40, 33800 Tampere

KUKKAKAUPPA

040 563 2465

LEIPOMO

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!
PARTURI-KAMPAAMO

PIENKONEHUOLTO
Puutarha- ja pienkoneet
Tampereella myy ja huoltaa

Kuoppamäentie 10, 33800 TAMPERE
Myynti (03) 447 4660 • myynti@pienkone.fi
Huolto: huolto@pienkone.fi • Avoinna 9–17, la 9–13

Jokipohjantie 16
Puhelin 03 223 0078

RAUTAKAUPPA

PUUTARHATYÖT

RAVINTOLA

Franz G. Schmitz Vihertyöt
0505871574

www.puutarhatontut.fi

Skeittielementtejä
			

Nekalan koulun pihaan

Teksti ja kuva: Tanja Juvani

Syksyllä 2021 Nekalan koulun pihaan on
ilmestynyt yksi kerrallaan erilaisia pieniä
ramppeja, hyppyreitä
ja metallitankoja sekä
innokkaita rulla- ja
potkulautailijoita niitä
testaamaan.
n Nekalan koulun skeittipaikka on yksi kahdestatoista
projektista, jotka Tampereen
kaupungin osallistuva budjetointi eli osbu toteuttaa vuonna 2021.
Keväällä 2020 kaupunkilaiset ilmoittivat hankkeen
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nettisivuille 380 ideaa. Syksyllä 2020 asukkaat kehittivät
ideoiden pohjalta 120 suunnitelmaa kaikille avoimissa työpajoissa. Marraskuussa 2020
tamperelaiset saivat äänestää,
mitkä suunnitelmista toteutetaan.
Tampereen kaupunki budjetoi näihin lasten ja nuorten
hyvinvointia lisääviin projekteihin yhteensä 450 000 euroa.
Uusia skeittielementtejä Nekalan koulun pihaan -suunnitelman toteuttamiseen saatiin
10 000 euroa. Elementtejä
ovat olleet rakentamassa lajin
harrastajat ja kokeneet skeittipaikkarakentajat.

www.pienkone.fi

KOIRAHIERONTAA

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
Palvelemme myös Lielahdessa, Harjuntausta 3
ja Lentolassa, Mäkirinteentie 4.
Nämä myymälät avoinna myös sunnuntaisin 12-17.

Sähköasennuksia
ammattitaidolla

-Ilmalämpöpumput
ilma-Vesilämpöpumput
-Aurinkosähköjärjestelmät

Puh. 045-139 3232
www.mjmsahko.fi
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ILANTEE N
KORONATIE S SA
LL
SA

isin
Bingo tiista
0
.0
9
1
klo

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

torstaisin KENO

BILJARDIPÖYTÄ

Tervetuloa viihtymään!

Jokipohjantie 47, puh. 03 2147091

Viinikankatu 47 www.sunnamaste.fi

reilusti
Kipinöitääällä! Ruokaa
suomalaiseen makuun!
p
n
le
kie
Runsas Buffetlounas arkisin klo 10.30 -15, take away.
Kysy myös edullisia yksityistilaisuuksia!

Lämpimästi tervetuloa!
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SOPPAA JA
SIELUNHOITOA
Lounas
arkisin 10.30–14
Tervetuloa!
Jokipohjantie 18, Nekala
www.wanhatappi.fi
Puh. 050 354 3613
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Oli arki
tai pyhä
Hakaselta
kakku hyvä!

n
Tervetuloa asioimaa
myös Sorsapuiston
kahvilavaunussa!
ecit ja
Mustamakkarapamput...

Valikoimassa mm. Perem

Joko olet maistanut Hakasen
suussasulavaa
ratikkaleivosta?
MYYMÄLÄT:
Kauppahalli, Hämeenkatu 19
Leipomon myymälä,Vihiojantie 28

Itsenäisyydenkatu 8
Sammonkatu 14–16
Suupantori 4, Pirkkala

Lämmin kiitos Asiakkaillemme
tästä vuodesta. Toivotamme Rauhallista
Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2022!
Magnecit 200 tabl.
Magnesiumsitraatti
ja B6-vitamiini.
Väsymykseen,
kramppeihin, hermoston, ja lihasten
hyvinvointiin.

Zincit 120 tabl.
Sinkkisitraatti ja C-vitamiini.
Vahvistaa
vastustuskykyä
sekä vaikuttaa
mm. ihon,
hiusten ja
kynsien
kuntoon.

1650
(norm.
20,26)

Aco Body
Hand Cream Rich
käsivoide 75 ML
Täyteläinen ja
ravitseva käsivoide.

4

50
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(norm.
6,55)

Tarjoukset
voimassa
15.1.2022 saakka.

8

50
(norm.
9,95)

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

Palvelemme: ark 9–18, la 10–15

