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n  Onnittelut Tappara, Suomen mestaruu-
desta, ja Ilves pronssista! Meillä on kaksi 
aivan huikeaa jääkiekkojoukkuetta ja ihan 
mielettömän hieno uusi Nokia Arena, jos-
sa molemmat joukkueet saivat mitalinsa. 
Jääkiekon MM-kisat alkavat toukokuun 13. 
päivä ja Suomi pelaa kaikki ottelunsa Tam-
pereen Nokia Arenalla. Aivan mahtavaa!

Suomi on vihdoin avautunut ja maskin käy-
töstä on luovuttu. Olemme päässeet tapaa-
maan ihmisiä ja nauttimaan normaalista 
elämästä. Vappuakin pääsimme juhlimaan 
kahden vuoden tauon jälkeen.

Alueellammekin on päästy järjestämään 
tapahtumia. Huhtikuun lopulla oli jo perin-
teeksi muodostunut Wiinikan Wappu Nors-
sin etupihalla ja maaliskuussa musikaali 
Rämäpäät leirikoulussa Norssilla. Musikaali 
oli hienosti toteutettu ja esiintyvät oppilaat 
todella taitavia.

Kulttuurikeskushanketta Nekalan koulun ti-
loihin seuraamme mielenkiinnolla. Asema-
kaavaehdotuksen olisi tarkoitus valmistua 
vuonna 2023. Vihiojalle suunnitteilla olevan 
poliisitalon ja paloaseman asemakaavaeh-
dotuksen on tavoitteena valmistua jo tänä 
vuonna. Jos tällä aikataululla edetään, niin 

paloasema valmistuisi vuonna 2024 ja po-
liisiasema vuonna 2025.

Myös Iidesjärven ja Nekalantien väliselle 
ranta-alueelle laaditaan asemakaavaa ja 
siihen liittyvää luontopainotteista puisto-
kokonaisuutta. Odotamme mielenkiinnolla 
myös nähtäville asetettua 
kaavaluonnosta tästä.

Hyviä lukuhetkiä lehden parissa ja  
aurinkoista kesän odotusta!

 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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Miten olet tullut mukaan 
omakotiyhdistyksen toimin-
taan ja mitä kaikkea olet 
vuosien aikana tehnyt?

Minua pyydettiin mukaan 
vuonna 2016 ja olen toiminut 
siitä saakka omakotiyhdistyksen 
hallituksen puheenjohtajana. 
Vuonna 2018 lupauduin myös 
piirihenkilöksi ja niitäkin hom-
mia jatkan edelleen.

Susanna Kuutilo

Puheenjohtaja, piirihenkilö
Suhteesi Viinikka-Nekalan 
alueeseen?
Tämä on mielestäni ihan paras 
asuinalue Tampereella. Muu-
timme 1980-luvulla Viinikkaan, 
kun menin kolmannelle luokalle 
kouluun. Myöhemmin asuim-
me vanhempieni ja sisarusteni 
kanssa myös Nekalassa.

1990-luvulla kotoa pois läh-
dettyäni olen asunut Tampereen 
keskustassa, Veisussa, Annalas-
sa, Härmälässä ja Nokialla. Veri 
veti kuitenkin takaisin Nekalaan. 
Vuonna 1999 palasin ja täällä 
sitä asutaan vieläkin. Molemmat 
lapseni ovat käyneet Nekalan 
koulun ala-asteen ja Norssin ylä-
asteen, ihan niin kuin minäkin.

Mikä on parasta  
asuinalueessasi? 
Täällä on hyvä meininki. Viinik-

ka-Nekala on idyllinen, rauhal-
linen ja yhteisöllinen kaupun-
ginosa. Alueella on paljon 
puistoja, luontoa ja vihreää. 
Lapsille on päiväkoti, eskari 
ja koulu lähellä ja tekemistä 
riittää. Lasten on helppo kul-
kea myös harrastuksiinsa, sil-
lä etäisyydet ovat lyhyitä niin 
Tampereen keskustaan, jää-
halliin kuin urheiluhalleihinkin. 

Mitä voisi vielä kehittää? 
Kovasti odotan, kuinka kult-
tuurikeskushanke etenee. Oli-
si aivan mahtavaa, jos vanha 
Nekalan koulu remontoitaisiin 
ja sille tulisi käyttöä. Odotan 
myös Tampereen kaupungin 
kaavoituspäätöstä koskien Ii-
desjärven etelärannan suun-
nitelmia.

Terveiset alueen asukkaille
Oikein hyvää kevättä ja tulevaa 
kesää kaikille alueen asukkail-
le.

Tanja Juvani

Varapuheenjohtaja, Viinik-
kalan toimittaja, piirihenkilö

Miten olet tullut mukaan 
omakotiyhdistyksen  
toimintaan ja mitä kaikkea 
olet vuosien aikana tehnyt?
Olen tullut mukaan keväällä 
2017 Viinikkala-lehden toi-
mittajahaun kautta. Olin ainut 
innokas hakija, joten hallituk-
sella oli helppo valinta. Asuin 
tuolloin perheeni kanssa Puis-
tonperällä pienkerrostalossa, 
täpärästi Viinikan puolella, 
ja mietin, että olisipa hyvä, 
jos mekin voisimme liittyä 
yhdistyksen jäseniksi. 2021 
keskusjärjestöltä tulikin sään-
tömuutos: kaikki jäsenjärjes-
töjen alueiden asukkaat voivat 
hakea asukasjäseniksi.

Pari vuotta sitten muu-
timme juuri ja juuri Nekalan 
puolelle Viinikanpuiston var-
relle omakotimaiseen puuta-

lo-osakkeeseen ja liityimme 
okyn jäseniksi. Seuraavassa 
kevätkokouksessa minusta tuli 
hallituksen varsinainen jäsen, 
kun ennen olin ollut varalla.

Koska vanhempi piirihen-
kilökaarti on joko vähitellen 
lopettanut ja muuttanut pois 
alueelta, meitä hallituslaisia on 
yhä enemmän piirihenkilöinä. 
Itse olen jakanut jäsenpostia 
kahdella alueella 4 ja 5, Erä-
tie-Nekalantie-Lampitie ja Ne-
kalantie-Sirppitie-Kurjentaival.

Suhteesi Viinikka-Nekalan 
alueeseen?
Olen asunut täällä vuodesta 
2010, enkä osaa enää pois 
lähteä. Kaksi poikaani käy Ne-
kalan Norssia ja heillä on täällä 
läheiset ystävät. Koen voima-
kasta yhteisöllisyyttä aluee-
seen ja muihin asukkaisiin. 
Olen ollut aktiivisesti mukana 
Viinikan päiväkodin ja Nekalan 
kirjaston lakkauttamisuhkiin 
liittyvissä taisteluissa, ensim-
mäisessä yksityishenkilönä 
2017 ja jälkimmäisessä osa-
na omakotiyhdistystä. Nämä 
yhteiset vääryyden kokemuk-
set ja tärkeän asian puolesta 
taistelemiset ovat yhdistäneet 
meitä alueen toimijoita ja asuk-
kaita entisestään.

Mikä on parasta  
asuinalueessasi?
Yhteisöllisyys, luonto, palvelut, 
oma kirjasto ja lasten ulkohar-
rastusmahdollisuudet: talvella 
mäenlasku, hiihto ja luistelu, 
kesällä jalkapallo, skuuttaus, 
skeittaus ja leikkipuistot. Omat 
lapseni viettävät hyvin paljon 
vapaa-aikaa niin vanhan Neka-
lan koulun pihalla kuin Norssin 
ympäristössä.

Mitä voisi vielä kehittää?
Kulttuurikeskushanke on erit-
täin hieno juttu. Monet täällä 
odottavat, että tyhjä hieno 
rakennus saisi arvoisensa re-
montin ja käyttötarkoituksen. 
Koulun tyhjentyminen ja edel-
lisen remontin laiminlyönnit 
olivat järkytys. Hankkeeseen 
linkittyy pienkerrostalojen ra-
kentaminen vanhan koulun 
pihapiiriin. Toivottavasti piha-
alue säilyy senkin jälkeen kaikil-
le avoimena oleskelualueena.

Terveiset alueen asukkaille
Tervetuloa rohkeasti ja avoi-
min mielin omakotiyhdistyk-
sen tapahtumiin ja toimintaan! 
Esimerkiksi tähän lehteen voi 
esittää matalalla kynnyksellä 
juttuideoita tai tehdä juttuja 
itse.

Miten olet tullut mukaan 
omakotiyhdistyksen toimin-
taan ja mitä kaikkea olet 
vuosien aikana tehnyt?
Muutimme keväällä 2006 Ne-
kalaan ja liityin heti yhdistyk-
seen. Saman vuoden syksyllä 
oli yhdistyksen toiminta hiipu-
massa ja hallitukseen etsittiin 
uusia jäseniä. Näin ajauduin 
toimintaan mukaan. Olen toi-
minut vuodesta 2007 sihtee-
rinä ja erilaisten tapahtumien 
koordinoijana.

Suhteesi Viinikka-Nekalan 
alueeseen?
Olen paljasjalkainen viinikka-
lainen, joka asuu Nekalassa. 
Lapsuudenkotini on äitini ko-
titalo Viinikassa ja sieltä Här-
mälän kautta puukerrostalos-
ta tieni löysi asumaan vanhaan 
peruskorjattavaan paritaloon 
Nekalaan.

Mikä on parasta  
asuinalueessasi?
Täältä on lyhyt matka joka 
puolelle. Pyöräilen pääsään-
töisesti sään sen salliessa 
työpaikalleni keskustaan. Alu-
eella on hyvät ulkoilumaastot 
ja palveluitakin on vielä saa-
tavilla, vaikka pankit on lähte-
neet ja postia ei enää alueella 
varsinaisesti ole.

Mitä voisi vielä kehittää?
Julkinen liikenne ei palvele 
meitä ei-ratikalla kulkijoita par-
haalla mahdollisella tavalla.

Terveiset alueen asukkaille
Pidetään huolta asuinaluees-
tamme.

Muistetaan kerätä roskat, 
koirankakat ja tupakan tumpit 
niille kuuluviin astioihin.

Carita Sinkkonen

Sihteeri, piirihenkilö,  
Omakotiyhdistysten  

Keskusjärjestön sihteeri

Hallituksen esittely
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Tuomas Vepsäläinen

Taloudenhoitaja, piirihenkilö

Päivi Pynnönen

Hallituksen jäsen

Miten olet tullut mukaan 
omakotiyhdistyksen toimin-
taan ja mitä kaikkea olet 
vuosien aikana tehnyt?
Järjestöaktiivina oli luonne-
kasta osallistua Viinikka-Ne-
kalan Omakotiyhdistyksen 
toimintaan, jatkaen vanhem-
pieni jalanjälkiä.

Suhteesi Viinikka-Nekalan 
alueeseen?

Olen kolmannen polven asu-
kas lapsuudenkodissani, joka 
on isovanhempieni rakentama 
1929. Eli juuret ovat syvällä 
Nekalan sydämessä. Olen käy-
nyt samaa päiväkotia ja kan-
sakoulua kuin isäni, samoin 
myös omat lapseni. Nuorena 
lähdin Helsinkiin, sieltä ta-
kaisin Tampereelle asuen eri 
alueilla, ja Kangasalan kautta 
”paluumuuttajana” tulin takai-
sin Nekalaan 18 vuotta sitten. 

Mikä on parasta asuinalu-
eessasi?
Viinikka-Nekala on pieni, 
mutta tehokas oma yhteisö; 
elinvoimainen, aktiivinen ja 
yhteisöllisyys on edelleen voi-
missaan.

Mitä voisi vielä kehittää?
Yhdessä olemme saaneet 

pidettyä kirjastomme, estä-
neet kiinteistöjen purkutuo-
miot suunnitellun valtatien 
alta, muttavalitettavasti aina 
ei ole onni suosinut. Koulun 
epäonnistunut kallis remont-
ti aiheutti paljon harmia. Nyt 
on kaupungin suunnitelmissa 
rakentaa koulun piha-alueelle 
asuntoja, jolla kustannettaisiin 
uusi remontti ja kulttuuritalon 
mahdollinen toteutuminen. 
Mielestäni kallis hinta siitä, 
että ainoa nuorten höntsä- ja 
kokoontumisalue poistuisi. 
Piha on kovassa käytössä 
myös talvisin varsinkin pienille 
lapsille; luistelua, pulkkailua ja 
hiihtoa. Ulkotapahtumiin on 
piha ollut mitä parhain paikka; 
koulun juhlia, myyjäisiä, kirjas-
ton synttärit.

Mahdollisella Kulttuuri-
talollakin olisi mahtava alue 

käytettävänä niin isoihin kuin 
pieniin esityksiin. Mielestäni 
piha pitäisi ehdottomasti säi-
lyttää ennallaan asukkaiden 
vapaassa käytössä. 

Iidesjärvi on alueena iso 
ja monimuotoinen myös luon-
nonkin puolesta. Kaupungin 
suunnitelmiin saivat asukkaat 
ottaa kantaa. Luonnon arvoja 
kunnioittaen Iidesjärvestä sai-
si paikan, missä voisi käydä 
monet, monenlaiset ja -ikäiset 
henkilöt. Palstaviljelijöitä ja 
lintubongareita unohtamatta. 
Olemmehan kuitenkin kau-
punkialueella. 

Terveiset alueen asukkaille
Viinikka-Nekala on vanha ja 
kulttuurillisesti arvokas alue. 
Haluaisimme myös säilyttää 
alueen samankaltaisena tule-
ville sukupolville, yhdessä.

Suhteesi Viinikka-Nekalan 
alueeseen?

Ulla Rohunen

Varajäsen, vastuulla kotisi-
vujen päivitys, pihakirppis

Muutin Tampereelle ja Neka-
laan ensimmäisen kerran jo 
vuonna 2003, Nekalankul-
maan. Ensimmäisenä aamu-
na uudessa kodissa menin 
käymään lähikaupassa ja en-
simmäisenä tuli vastaan mies, 
jonka paidassa oli teksti: Vä-
kivalta lopettaa vittuilun. Siitä 
lähdettiin, mutta viihdyin pai-
kassa kuitenkin hyvin. 

Lopulta hairahduin muuta-
maksi vuodeksi Kissanmaalle. 
Palasin jälleen vuonna 2009 ja 
muutin paritaloon Lampipuis-
ton lähistölle. Monta vuotta 

iloitsin vuosittaisesta kotikul-
mien Vapaa Nekala -festarista.

Miten olet tullut mukaan 
omakotiyhdistyksen toimin-
taan ja mitä kaikkea olet 
vuosien aikana tehnyt?
Olin vasta muuttanut alueelle 
ja näin ilmoituksen, että oma-
kotiyhdistys etsii uusia aktii-
visia jäseniä, tuolloin myös 
pitkäaikainen puheenjohtaja 
Ari Johansson oli luopumassa 
hommastaan. Menin mukaan 
kokoukseen ja sen jälkeen 
olen ollut mukana hallitukses-

sa vaihtelevalla aktiivisuudella. 
Olen järjestänyt monena vuon-
na pihakirppis-tapahtuman, 
päivitän yhdistyksen nettisi-
vuja ja olin tekemässä alueen 
omaa keittokirjaa. Olin myös 
aktiivisesti puolustamassa alu-
een omaa kirjastoa ja se tuntuu 
tosi tärkeältä. 

Mikä on parasta  
asuinalueessasi?
Nekalassa parasta on kirjasto, 
joka asukkaiden määrätietoi-
sen taistelun tuloksena saatiin 
säilytettyä. Rakastin vanhaa 

Miten olet tullut mukaan 
omakotiyhdistyksen toimin-
taan ja mitä kaikkea olet 
vuosien aikana tehnyt?
Muutin Viinikkaan omakoti-
asukkaaksi 2001 ja liityin sa-
mana vuonna omakotiyhdis-

tyksen jäseneksi. Kiinnostuin 
yhdistyksen toiminnasta ja 
alueen kehittämisestä ja me-
nin käymään vuosikokoukses-
sa. Seuraavana vuonna olinkin 
jo hallituksen varajäsen.

Taloudenhoitajan jäädessä 
pois 2003 minut valittiin yhdis-
tyksen talouden ja kirjanpidon 
hoitajaksi sekä hallituksen 
jäseneksi 2004. Jatkan edel-
leen samoissa hommissa. Yh-
distyksen tapahtumissa olen 
ollut aktiivisesti mukana. Ne 
kokoavat mukavasti alueen 
asukkaat yhteen ja niissä on 
leppoisa tunnelma.

Suhteesi Viinikka-Nekalan 
alueeseen?

Viinikka-Nekala on rakas alue, 
olen asunut täällä yli 20 vuotta. 
Vuosien saatossa olen saanut 
alueelta paljon uusia ystäviä ja 
tuttavuuksia. Lapseni on vart-
tuneet täällä ja käyneet alueen 
päiväkodit ja koulut.

Viinikka-Nekalan alue on 
merkittävä puutaloalue Tam-
pereella ja Pirkanmaalla. Tyk-
kään vanhoista rakennuksista 
ja niiden kunnostamisesta pe-
rinteitä kunnioittaen.

Mikä on parasta 
asuinalueessasi?
Idyllinen puutaloalue, paljon 
vanhoja puutaloja eri vuosi-
kymmeniltä, mukavat naapurit 
ja asukkaat, lähellä palveluita 

ja melkein kivenheiton päässä 
keskustasta, hyvät liikenneyh-
teydet joka suuntaan sekä kui-
tenkin oma rauha.

Mitä voisi vielä kehittää?
Uusia aktiivisia jäseniä kaiva-
taan mukaan yhdistyksen toi-
mintaan – yhdessä olemme 
enemmän.

Terveiset alueen 
asukkaille
Pidetään Viinikan-Nekalan hy-
vää henkeä yllä ja kehitetään 
alueen toimintaa sekä yhtei-
söllisyyttä yhdessä. Hymyil-
lään kun tavataan.

Kuva: Seppo Sarkkinen
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LEIRIKOULUUN! 
1. Leirikoulusta me puhuttu on pitkän aikaa jo 
mutta rehtorimme käsissä nyt on sen kohtalo. 

Mutta vihdoin viimein saatiin lupa, että lähdetään 
me leirikouluun Paavilan! 

Leirikouluun Rämäpäät nyt matkustaa, 
leirikouluun ihan kohta mennä saa, 

leirikouluun on enää pieni hetki vaan 
ja siellä varmaan iloitaan! 

2. Nyt me leirikouluun saavuttiin jo tänne Paavilaan. 
Ohjelmassa meille tulossa on paljon mukavaa. 

Kohta kalastetaan, suunnistetaan, sitten saunotaan 
leirikoulussa me Paavilan. 

Leirikouluun tänne vihdoin saavuttiin 
Leirikouluun me tätä odotettiin niin, 
leirikouluun tänne vihdoin saavuttiin, 

leirikouluun on täällä meillä hauskaa niin 
kuten kaikki toivottiin!

Rämäpäät 
leiri-

koulussa 
vihdoin 
Norssin 

lavalle
Teksti: Pipsa Sassila ja Tanja Juvani

Kuvat: Pipsa Sassila
Esityksen mainoksen on taiteillut 4C:n Miisa Kivi.

Jussi Lehmuskenttä

Piirihenkilö, varajäsen

Miten olet tullut mukaan 
omakotiyhdistyksen toimin-
taan ja mitä kaikkea olet 
vuosien aikana tehnyt?
Erätiellä Lundanin Rauha oli 
piirihenkilönä yli 90-vuotiaak-
si. Minä tulin sitten hänen tilal-
leen. Siitä tämän minun yhdis-
tystaipaleeni lähti. Olisiko tästä 
ainakin 10 vuotta aikaa.

Jossain kohtaa Tuomas 
sitten taisi ehdottaa minua ke-
vätkokouksessa hallitukseen, 
kun silloin oli pulaa henkilöis-
tä. En minä sitten hanttiinkaan 
pistänyt. Välillä olen ollut halli-
tuksessa varsinaisena ja välillä 
varana.

Suhteesi Viinikka-Nekalan 
alueeseen?
Asumme perheeni ja sisko-
ni perheen kanssa vanhassa 
lapsuudenkodissani. Olin kol-
men vanha, kun alun perin 
muutimme tähän taloon 1978. 
Alakerrassa oli silloin Tiikko-
lan vaatekauppa, keskikerros 
oli yhdistetty alkuperäisestä 
kahdesta asunnosta yhdeksi 
ja yläkerrassa oli kaksi hella-
huonetta. Meidän perheem-

me asui sitä keskikerrosta ja 
yläkerran molemmissa päissä 
oli vuokralaiset. Kävin vaate-
kaupassa juttelemassa mum-
mojen kanssa siinä 4-5 van-
hana. Jokusen vuoden päästä 
asuimmekin sitten koko taloa, 
kun se remontoitiin yhden per-
heen taloksi.

Armeijan jälkeen ehdin 
käydä Koivistonkylässä asu-
massa 3 vuotta, kunnes 1999 
vanhempani päättivät muut-
taa Tampereen keskustaan ja 
taloon tuli tilaa. Siskoni Jenni 
ei ollut siinä vaiheessa ehtinyt 
muuttaa kotoa poiskaan ja 
totesi vanhemmillemme, että 
hän ei täältä mihinkään lähde. 
Niinpä remontoimme kotita-
losta yhteisen paritalon.

Mikä on parasta asuinalu-
eessasi?
Täällä on tuttua ja turvallista. 
Lyhyt matka keskustaan oli 
nuorena tärkeää. Nyt vanhem-
miten erityisesti miljöö, vanha 
puutaloalue, vetää puoleensa. 
Ja onhan täällä paljon tuttuja 
ihan kouluajoilta saakka.

Mitä voisi vielä kehittää?
Iidesjärven ranta-alue on syy-
tä suojella, mutta kyllä Ne-
kalantien varteen voisi jotain 
kehittää, ei tietenkään mitään 
asuntoja, mutta vaikka jotain 
puistoaluetta. On se alue nyt 
vähän joutomaan oloinen ja 
aika retuperällä.

Terveiset alueen asukkaille
Liittykää omakotiyhdistyk-
seen!

Nekalan kirjastoa ja rakastan 
tätä uuttakin. 

Nekalassa on monenlai-
sia ihmisiä, mukavasti puistoa 
ja vaihtelevia lenkkireittejä, 
Marin kahvila ja pari hyvää 
lähikauppaa. Salilla käyn Polt-
teella.

Iidesjärvi on ehkä parhaim-
millaan talvella, aurinkoisella 
jäällä on mukava hiihtää, tar-
poa ja fiilistellä.

Jotain näissä kulmissa ja 
rosoisissa kaduissa on samaa 
kuin lapsuuteni asuinpaikassa 
ihan toisessa kaupungissa, 
olen hyvin ylpeä nekalalainen. 

Kun jään Nekalantiellä pois 10 
bussista, rinnassa läikähtää 
lämmin tunne. Oikaisen kotiin 
parin kerrostalon pihan poik-
ki, joiden aitojen välejä ei ole 
suinkaan tukittu pääsy kielletty 
-kylteillä, vaan polku tallataan 
valmiiksi heti lumisateen jäl-
keen ja jäiset kohdat hiekoi-
tetaan. Siitä tietää olevansa 
kotona. 

Terveiset alueen asukkaille
Pidetään huolta toisistamme 
ja annetaan kaikkien kukkien 
kukkia.

Maaliskuussa 4C ja 
5C pääsivät vihdoin 
toteuttamaan vuo-
den ajan suunnitellun 
musikaalin Rämäpäät 
leirikoulussa. 

n Musikaali perustuu Jukka-
Pekka Palviaisen kirjaan, jon-
ka perusteella 5C:n opettaja 
Sanna Hollström laati käsi-
kirjoituksen. Hollström ohjasi 
musikaalin yhdessä 4C:n opet-
taja Pipsa Sassilan ja ohjaaja 
Mirka Weimerin kanssa.
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JUKKA-PEKKA PALVIAINEN
Jukka-Pekka Palviainen on kirjoittanut aikuisten 
romaaneja sekä lastenkirjoja, kuten Rämäpäät- ja 
Allu-kirjasarjat ja Hedelmäpelin. Rämäpäät-kirjasar-
jaan kuuluu kolme kirjaa: Rämäpäät leirikoulussa, 
Rämäpäät ja vankikarkuri sekä Rämäpäät ja rokkirehtori. 
Musikaaliin on yhdistetty kahta ensimmäistä. Palviainen 
on saanut Laivakello- ja Kirjava Kettu-palkinnot. Hän on 
koulutukseltaan lastentarhanopettaja.

JUSSI RASINKANGAS
Säveltäjä Jussi Rasinkankaan useita lauluja on mukana 
musikaalissa. Rasinkangas tunnetaan laajasta lastenlau-
lutuotannostaan. Hän on säveltänyt kappaleita myös Suvi 
Teräsniskalle, Diandralle ja Katri Helenalle. Rasinkangas 
on voittanut P.J. Hannikaisen joululaulusävellyskilpailun 
ja Seinäjoen Tangomarkkinoiden sävellyskilpailun. Hän 
on ammatiltaan opettaja.

PENTTI RASINKANGAS
Pentti Rasinkangas ei ole sukua Jussi Rasinkankaalle, 
vaikka usein niin luullaan. Hän on säveltänyt lastenlau-
luja ja myös musikaalin yhden kappaleen. Rasinkangas 
on kiertänyt kouluilla ja päiväkodeissa esittämässä lau-
lujaan ja hän vieraili myös Norssilla syksyllä 2021. Ra-
sinkangas on saanut lastenkulttuurin valtionpalkinnon 
ja hänet on valittu vuoden säveltäjäksi Salon lastenlau-
lufestivaaleilla.

Oppilaat innostuivat pro-
jektista kovasti ja viiden 
näytöksen jälkeen ilo oli 
ylimmillään. Musikaalista oli 
29.–30.3.2022 koululaisnäy-
töksiä ja lisäksi vanhemmille 
ja sukulaisille kaksi iltanäytös-

tä. Viimeisessä esityksessä oli 
kunniavieraana itse kirjailija 
Jukka-Pekka Palviainen.

Esityksen musiikin ovat sä-
veltäneet Jukka Rasinkangas, 
Pekka Rasinkangas ja Juice 
Leskinen.
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Wisotzkyt lähdössä kierrokselle 
omasta kotipihastaan. Talon 
on rakentanut Raulin puola-
lainen isoisä 1917–1920. Raul 
on asunut talossa koko ikänsä 
ulkomaankomennuksia lukuun 
ottamatta.

Viinikka-Nekala on 
jaettu 18 piiriin, joissa 
vapaaehtoiset piirihen-
kilöt jakavat jäsenpos-
tia eli jäsenkirjeen ja 
Omakotiviestin neljä 
kertaa vuodessa. Ja-
keluaika noudattelee 
Omakotiviestin julkai-
suajankohtia. 

n Raul Wisotzky on yksi 
omakotiyhdistyksemme 15 
piirihenkilöstä, joista kolme 
on pariskuntia samasta talo-
udesta. Myös Raulin apuna 
postinjakokierroksella kulkee 
Marjatta-vaimo, mutta viralli-
sesti talouden piirihenkilö on 
Raul.

- Tuttumme Pekka Tam-

misalo oli ikipiirihenkilö, hän 
hoiti hommaa 35 vuotta. Pekka 
maanitteli minua pitkään mu-
kaan, mutta työni vaati paljon 
matkustelua ja asuimme välillä 
koko perhe ulkomailla Ruot-
sissa, Ranskassa ja Saksassa. 
Päätin tulla mukaan vasta jää-
tyäni eläkkeelle vuonna 2002, 
kun alkoi olla enemmän aikaa 
ja asetuimme pysyvästi takai-
sin Suomeen ja Viinikkaan.

Haluamme kolmannen 
piirin takaisin!

Pari vuotta sitten omakotiyh-
distyksen hallitus tarkisti jako-
piirien määrää per piirihenkilö 
ja päätti siinä kohtaa vähentää 
Wisotzkyjen taakkaa antamal-
la heidän kolmannen piirinsä 
toiselle vapaaehtoiselle.

- Miksi meiltä muuten 
otettiin se kolmospiiri pois? 
Se oikeastaan harmittaa, kun 
siinähän se olisi mennyt mui-
den ohella?, Marjatta ja Raul 
ihmettelevät yhteen ääneen.

Asia korjaantuu pian haas-
tattelun jälkeen. Sattumalta 
kyseisen piirin piirihenkilö on 
päättänyt sopivasti lopettaa, 
joten Wisotzkyillä on jälleen 3 
tuttua piiriä vastuullaan.

Koulutuksessa tapaa 
muita piirihenkilöitä

Jäsenkirjuri Heikki Malmlund 
pitää yllä piirihenkilölistaa, 
piirien osoitteistoa ja yhdis-
tyksen jäsenrekisteriä. Heikki 
vastaa myös jäsenkirjeestä ja 
jako-ohjeista sekä painattaa 
ne painotalossa. Jakovastaava 
Siiri Vepsäläinen hakee jäsen-
kirjeet painotalosta, lajittelee 
ne piirien mukaisesti pussei-
hin yhdessä Omakotiviestien 
kanssa ja toimittaa materiaa-
lin piirihenkilöille. Siirin va-
rahenkilönä on isä Tuomas 
Vepsäläinen. Omakotiviestiä 
julkaisee Tampereen Omako-

tiyhdistysten Keskusjärjestö ry.
Kiitoksena kaikki jäsen-

postin jakoon osallistuneet 
vapaaehtoiset pääsevät elo–
syyskuussa piirihenkilökou-
lutukseen. Se järjestetään 
useimmiten Kaupinojan sau-
nalla, jossa omakotiyhdistys 
kustantaa osallistujille ruo-
kailun ja saunomisen. Iltaan 
kuuluu vaihdellen ajankoh-
taista koulutusta tai ihan vain 
vapaata keskustelua ja kuulu-
misten vaihtoa. Usein paikalle 
kutsutaan kunniavieraiksi jo 
eläköityneitä emeritus-piiri-
henkilöitä.

Tällä hetkellä piirihenkilöis-
tä on pulaa, sillä melkein kaikki 
hallituksen jäsenet ovat vapaa-
ehtoisten puutteessa myös pii-
rihenkilöitä. 
Ota yhteyttä viinikka.neka-
la@gmail.com, jos pesti kiin-
nostaa!

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Raul tutkailemassa jäsenpostia.

 Piirihenkilöt jakavat jäsenpostia 

– KIITOKSENA 
 SyKSyINEN 
 ILLANVIETTO

Wisotzkyjen alueet 1 
ja 2 sijaitsevat etu-
Viinikassa. Toimittajan 
kanssa kierrettiin piiri 
2 eli alue Paksunmul-
lantien, Ahlmanintien, 
Viinikankadun ja 
Nekalantien välissä. 
Tästä Raul ja Marjatta 
jatkoivat vielä piiriin 1. 
Kuvassa näkyvän Nar-
vanraitin loppupäästä 
alkaa piiri 3.
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TVA:n kiinteistöjen 
yllätyskaupat huolet-
tavat ja harmittavat 
asukkaita. Kiinteistö-
jen uusien omistajien 
toiminnassa on ollut 
toivomisen varaa.

n – Se tuli kuin salama kirk-
kaalta taivaalta.

Näin ensijärkytystään ku-
vailee Katja Isomäki, Nekalan 
Asevelikylän asukas. Tampe-
reen Vuokra-asuntojen omis-
tamassa kiinteistössä asuva 
Isomäki sai uuden vuoden 
alussa tietää TVA:n myyneen 
lukuisia kiinteistöjä, hänen ko-
tinsa mukaan lukien, jyväsky-
läläiselle Sijoitusasunnot.com 
Group Oy:lle.

– Jo nimikin kuulosti hämä-
rältä, Isomäki pohtii.

– Olin ajatellut, että olisin 
voinut asua tässä vaikka koko 
loppuelämäni, Isomäki huo-
kaisee. 

Toisin kävi, tai siltä ainakin 
vaikuttaa. 

– Sijoitusasunnot.com on 
ilmoittanut, että heidän pyrki-
myksensä on palvella nykyisiä 
asukkaita mahdollisimman 
hyvin, mutta kaikillehan on yri-
tyksen nimestä lähtien selvää, 
että ensisijaiset pyrkimykset 
ovat aivan toisaalla, Isomäki 
sanoo.

Sijoitusasunnot.com ker-

toi antavansa asukkaille mah-
dollisuuden omien kotiensa 
etuosto-oikeuteen. Isomäki 
kertoo ilmoittaneensa varovai-
sesti kiinnostuksensa asunnon 
ostamiseen.

– Tämä 47 neliön kaksio 
olisi maksanut 145 000 eu-
roa. Ei minulle varmaan edes 
myönnettäisi lainaa sellaisia 
summia varten, henkilökoh-
taisena avustaja työskentelevä 
Isomäki pohtii.

– Kun ottaa huomioon, että 
näissä taloissa, kuten TVA:n 
asunnoissa yleensäkin, asuu 
pienituloisia ihmisiä, tuntuu 
koko ”mahdollisuus etuosto-
oikeuteen” vähän naurettaval-
ta, Isomäki huokaisee.

– Ikään kuin oikeus johon-
kin saavuttamattomissa ole-
vaan olisi aito mahdollisuus.

Sijoitusasunnot.comin toi-
mitusjohtaja Henri Neuvonen 
ei näe asetelmassa mitään 
omituista.

– Ymmärrän kyllä, että 
kaikilla ei ole tähän [asunnon 
ostamiseen] mahdollisuutta, 
mutta en näe tämän mahdolli-
suuden tarjoamisessa mitään 
väärää. Päinvastoin, Neuvo-
nen kertoo sähköpostitse.

Isomäki sai yhteydenot-
toonsa vastauksen, toisin kuin 
kaikki Sijoitusasunnot.comiin 
yhteyttä ottaneet asukkaat. 
Yksi heistä on Viinikankadulla 

” Olisin 
 voinut  
 asua tässä  
 vaikka 
 koko loppu-
 elämäni” Teksti ja kuvat: 

Juuso Pikkarainen
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asuva historian opiskelija Kris-
tiina Mäkinen.

– Alkujärkytyksen jälkeen 
päätimme äitini kanssa ilmoit-
taa halukkuutemme kotini 
ostamisesta Sijoitusasunnot.
comilta. Olisimme halunneet 
vähintäänkin kuulla hintapyyn-
nön, Mäkinen kertoo.

– Yhteydenottoomme ei 
kuitenkaan vastattu mitään, ja 
maaliskuun lopussa saimme 
kuulla, että koko asuintaloni oli 
myyty Kolisee Oy:lle, Mäkinen 
kertoo. 

Kolisee Oy on noin kuu-
kautta ennen kauppoja perus-
tettu yritys, jonka pääasialle-
nen toimiala on liikkeenjohdon 
konsultointi. 

S i jo i tusasunnot .comin 
Neuvonen harmittelee tilan-
netta.

– Olemme pyrkineet kom-
munikoimaan asukkaiden 
kanssa mahdollisimman hyvin 
ja pahoittelen mikäli jollekin 
asukkaalle on jäänyt vastaa-
matta, Neuvonen kirjoittaa.

– Jos kohde on ollut me-
nossa kokonaisena jollekin si-
joittajalle kaupaksi, joka mah-
dollistaa sen, että talon kaikki 
asukkaat voivat jatkaa asumis-
taan, niin olemme katsoneet 
sen palvelevan talon asukkaita 
kokonaisuudessaan parhaalla 
tavalla, Neuvonen jatkaa.

Neuvosen perustelut alka-
vat kuulostaa ontolta, kun sel-
viää, että Mäkisen asuintalon 
asukkaista kaksi kolmasosaa 
sai tietää omistajanvaihdok-
sen yhteydessä vuokrasopi-
muksiensa katkaisemisesta.

– Viinikankatu 26 myytiin 
paikallisen välittäjän kautta 
eteenpäin toivoen sitä, että 
kohteelle löytyisi omistaja, 
joka jatkaisi vuokrasuhteita 
nykyisten asukkaiden kanssa, 
mutta tietenkään tästä emme 
voi takeita antaa toisen omis-
tajan puolesta, Neuvonen kir-
joittaa.

Mäkinen päätti uusista 
kaupoista kuultuaan esittää 
ostotoiveensa kodistaan sen 
uudelle omistajalle, Kolisee 
Oy:lle. 

– Siellä ei oltu kuultukaan 
mistään etuosto-oikeudesta, 
ja ostohalukkuuteeni suhtau-
duttiin ylipäätään varsin yllätty-

neesti ja ihmetellen, Mäkinen 
kertoo.

Kolisee Oy:n toimitusjohta-
ja Rene Huhtala ilmoitti, ettei 
halua kommentoida tapausta 
mitenkään. 

– Ihmettelen sitä, että mi-
ten ensimmäisten kauppojen 
saaman suuren mediahuo-
mion jälkeen nämä toiset kau-
pat – vielä epäilyttävämmän 
kuuloiselle yritykselle – eivät 
tunnu enää kiinnostavan me-
diaa lainkaan, Mäkinen pohtii.

– Lisäksi harmittaa se, 
että koska taloni ei kuulu 
enää TVA:lle, olen menettä-
nyt mahdollisuuden sisäiseen 
siirtomahdollisuuteen. Medi-
assa TVA on esittänyt kyllä 
pahoitteluja ja osanottoja, 
mutta mitään neuvoja ja apuja 
siihen, miten meidän asukkai-
den tässä kannattaisi edetä, ei 
ole herunut, Mäkinen sanoo.

TVA:n toimitusjohtaja 
Marko Salonen ei harmitellut 
Viinikkala-lehdelle asukkaiden 
kohtaloita, vaan selitti kauppaa 
puhtaasti yhtiön strategian 
mukaisena toimintana.

– Realisoimalla heikosti 
kannattavat kiinteistöt yhtiö 
pyrkii parantamaan kannatta-
vuuttaan, Salonen kirjoittaa.

– Ymmärrän kyllä, miksi 
TVA halusi päästä näistä kiin-
teistöistä eroon, mutta koko 
homman olisi kyllä voinut hoi-
taa aika paljon tyylikkäämmin, 
Mäkinen pohtii.

Loppujen lopuksi kysymys 
on ihmisistä ja heidän kodeis-
taan. Rakkaaksi käynyt paikka 
on hankala jättää taakse, mut-
ta sekä Mäkinen että Isomäki 
toteavat, ettei heillä ole myös-
kään jäljellä mitään mahdolli-
suuksia vaikuttaa asiaan.

– Minkäs tilanteelle mah-
taa, Isomäki kiteyttää.

– Eniten käy sääliksi van-
hempia asukkaita, jotka ovat 
asuneet kodeissaan kymme-
niä vuosia. Heille talot ovat tie-
tysti vielä rakkaampia ja muut-
to huomattavasti raskaampi 
prosessi, Isomäki pohtii.

– Tein myös sen virheen, 
että päädyin lukemaan kiin-
teistökaupoista tehtyjen uu-
tisten kommenttipalstoja esi-
merkiksi Iltalehden tai Ylen 
sivuilla. Moni kommentoija oli 

sitä mieltä, että pienituloisilla 
ei ylipäätänsä ole mitään oi-
keutta asua edes tällä etäisyy-
dellä kaupungin keskustasta: 
että koko TVA:n perusajatus 
olisi jotenkin epäreilu, Isomäki 
sanoo.

– On tässä tullut muutenkin 
sellainen olo, että meidät köy-
hät halutaan savustaa pihalle. 
Ihan kuin olisimme jokin hä-
peäpilkku omakotitaloalueen 
keskellä, Isomäki harmittelee.

Myös Mäkinen kertoo luke-
neensa aiheesta kirjoitettujen 
juttujen kommenttipalstoja.

– Ihmiset luulevat, että 
TVA:n asunnoissa asuu vain 
jotain moniongelmaisia seka-
käyttäjiä, Mäkinen sanoo.

– Tunnen kaikki naapurini, 
ja voin kertoa, että näillä kom-
mentoijilla ei ole aavistusta-
kaan todellisuudesta. Mieles-
täni alueellinen segregaatio on 
ylipäätänsä yksi suurimmista 
uhkista yhteiskunnallemme, 
ja juuri TVA:n kaltaiset toimi-
jat ovat merkittävässä roolissa 
sen ehkäisemiseksi, Mäkinen 
sanoo.

– Esimerkkejä alueellisen 
segregaation aiheuttamis-
ta ilmiöistä ei tarvitse hakea 
Ruotsia kauempaa. Ei TVA:n 
kaltaiset tahot toimi vain pie-
nituloisten hyväksi, vaan kaik-
kien yhteiskunnan jäsenten: 
myös näiden kommentoijien, 
Mäkinen summaa.
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Viinikkalaisen kuvittaja 
Giannetta Portan piir-
tämiä hahmoja löytyy 
niin ratikasta, Taysin 
lastensairaalan seiniltä 
kuin lastenkirjoistakin. 
Nyt hän kertoo lempi-
asiansa Viinikassa.

n Jo vaaleanpunaisen puuta-
lon pilkahtaessa muiden talo-
jen takaa näkyviin on selvää, 
minne ollaan menossa. Ros-
kakatoksen jokaisessa oves-
sa on siististi ja nätisti tehdyt 
kyltit, jotka kertovat, minne 
viedä kierrätysmuovit, minne 
biojätteet. 

Tässä talossa asuu kuvit-
taja Giannetta Porta, joka tun-
netaan paremmin taitelijani-
mellään Olipahan taas Gigi. 
Astuessa sisään Portan kotiin 
selviää, etteivät koristelut ole 
jääneet vain roskakatoksen 

ohjekyltteihin.
– Se on yksi niistä syistä, 

joiden vuoksi rakastan asua 
omassa asunnossa: että saa 
maalailla ja kokeilla matalalla 
kynnyksellä, Porta kertoo.

– Esimerkiksi tässä oves-
sa taitaa olla seitsemäs kerros 
päällä, Porta naurahtaa.

Eläinhahmoja ja kasveja 
löytyy seinistä ja ovenpielistä, 
huonekaluista ja tauluista. Vä-
rejä on enemmän kuin luetella 
saattaa, mutta värit eivät räis-
ky vaan tuntuvat sointuvan yh-
teen – niissä on harmoniaa. On 
selvää, että maalausten takana 
on ammattilainen, vaikka tosin 
itseoppinut sellainen.

– Asuessani Joensuussa 
hain opiskelemaan kuvatai-
teilijaksi, mutta jäin varasijalle. 
Ensi vuonna koko koulutus oli 
lopetettu, Porta sanoo. 

Koulutuksen oven sulkeu-

tuminen ei kuitenkaan pysäyt-
tänyt Portaa.

– Olen tiennyt nuoresta 
saakka, että tätä haluan tehdä 
työkseni.

Kysyttäessä mitä kaikkea 
”tämä” on, Porta menee het-
keksi hiljaiseksi.

– Aina kun minulta kysy-
tään, mitä kaikkea minä oikein 
teen, menen ihan lukkoon, 
Porta naurahtaa. Hetken poh-
dinnan jälkeen selviää, että 
paletti on laaja. Porta on teh-
nyt muotokuvia, kuvittanut las-
tenkirjoja ja lehtiartikkeleita, ja 
piirtänyt esimerkiksi postikort-
teja, kalentereita, julisteita ja 
muistikirjoja. Hänen kynästään 
tulleet hahmot seikkailevat niin 
Taysin lastensairaalan seinillä 
kuin ratikkojen näytöillä. 

– Mieleenpainuvimpia 
projekteja ovat olleet seinä-
maalausten ja digimuraalien 

tekeminen. Oikeitakin muraa-
leja olisi hienoa päästä teke-
mään, mutta minulla on niin 
kova korkean paikan kammo, 
etten tiedä, mitä siitä lopulta 
tulisi, Porta nauraa.

Porta on siis taiteilija, kuvit-
taja ja yrittäjä. Hänellä on kaikki 
langat omissa käsissään, mikä 
on toki ajoittain raskasta, mut-
ta samalla palkitsevaa. Pelkäs-
tä kuvittajasta Porta ei meni-
sikään: haastattelua tehdessä 
lentelee niin monipuolisia ide-
oita. Esimerkiksi digimuraa-
leista puhuttaessa Porta ryhtyy 
pohtimaan, kuinka vastaavia 
tulisi toteuttaa enemmän – 
varsinainen muraalin kohde-
rakennushan ei ole moisesta 
moksiskaan.

– Niitä varten pitäisi tehdä 
oma sovellus puhelimiin, jonka 
avulla voitaisiin harrastaa digi-
muraalisuunnistusta, ja ihailla 

Giannetta 
Portan

SöPö 
maailma

Teksti ja kuvat: Juuso Pikkarainen
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eri tekijöiden töitä, Porta poh-
diskelee.

Viinikassa Porta on asunut 
perheineen kymmenen vuotta.

– Muutimme Tampereel-
le kaksitoista vuotta sitten 
tuntematta kaupungista juuri 
ketään. Asuimme Helsingin 
kantakaupungissa, ja tullessa-
ni raskaaksi totesin, etten voi 
kasvattaa lapsia pienessä yk-
siössä Kruununhaassa, Porta 
kertoo.

Sittemmin Tampereesta, 
ja Viinikasta, on muodostunut 
koti ja yhteisö.

– Eniten pidän täällä juuri 
siitä kylämäisyydestä: on piha-
kirppiksiä ja puistokirppiksiä, 
ynnä muuta. Maagisin hetki 
Viinikassa on aina loppukesäs-
tä lehmusten kukittua. Kima-
laiset jotenkin huumaantuvat 
kukkien medestä, ja pörräävät 
hypnoottisesti Viinikanpuis-
tossa. Sitä menen joka vuosi 
kuuntelemaan, Porta sanoo.

– On harmi, että Vapaa 
Nekala meni niin överiksi, sillä 
olisi kiva saada enemmän mu-
siikkia, tapahtumia ja kulttuuria 
alueelle, Porta pohtii.

Samanlaista toimintaa 
Porta itsekin suunnittelee et-
sinnässä olevaan, uuteen työ-
tilaan.

– Jouduin irtisanomaan 

Giannetta 
Portan

edellisen, kun hankimme res-
cue-koiranpennun, joka vaatii 
jonkun jatkuvaa läsnäoloa ko-
tona, Porta harmittelee.

– Mutta sitten kun uusi tila 
löytyy, olisi mahtavaa ruveta 
pitämään siellä esimerkiksi 
kuvataidekursseja lapsille ja 
aikuisille. Myös muiden alojen 
osaajat voisivat pitää tilassa 
omia workshoppejaan, Porta 
pohtii.

Mutta tilan suhteen vaati-
mus on sama kuin kodin: pitää 
päästä maalaamaan ja piirtä-
mään vapaasti. 

– Kyllä se omannäköisyys 
on minulle tärkeää, Porta sa-
noo.

Sama kauneuden tarve 
paljastuu myös kotitalon värin 
taustalta: talon vaaleanpunai-
nen väri oli Portan sinnikkäi-
den ehdotteluiden tulos, joka 
maalattiin julkisivuremontin 
yhteydessä.

– Olen aina halunnut asua 
vaaleanpunaisessa puutalos-
sa, Porta paljastaa.

Portan maailmassa kaikki 
on tavallista nätimpää ja sö-
pömpää. Silti hänen taiteilija-
nimensä, Olipahan taas Gigi, 
herättää kysymyksiä. Mistä 
nimessä on oikein kyse?

Portaa naurattaa.
– No, alun perin loin blo-

gini piirtääkseni anonyymisti 
lapsiperhearjesta: että olipa-
han taas, ja Gigi nyt vain on 
lempinimi Giannettasta, Porta 
kertoo.

– Anonyymiys sitten jäi 
pois ja blogin sisältökin alkoi 
muuttua, mutta nimi jäi. Sillä 
nimellä minut nyt tunnetaan, 
Porta naurahtaa.

Giannetta Portan 

elämää ja piirroksia 

voit seurata 

Instagramista 
sivulta 

@olipahantaasgigi
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Nekalassa sijaitseva 
Tampereen Hacklab on 
käsityöläisten yhteisö, 
jossa vain taivas on 
rajana.

n Nopeasti kuultuna sitä saat-
taisi ihmetellä, että jotkut tosis-
saan haluavat maksaa pääsys-
tä sorvin ääreen.

Väite muuttuu ymmärret-
tävämmäksi, kun kuulee ky-
seessä olevan ihan oikea, kir-
jaimellinen sorvi eikä mikään 
tietokoneruutu kuivailmaises-
sa toimistossa.

Tällaisista sorvin ystävistä 
koostuu Nekalassa sijaitsevan 
Tampereen Hacklabin yhteisö. 
Hacklab on yhteisöllinen työ-
paja, johon kuka tahansa voi 
liittyä jäseneksi.

– Vähän niin kuin jokin 

avoin puukäsityöluokka 5.0, 
Eero Laakso heittää. 

Tosin puukäsityöluokka 
on varsin laiha ilmaisu Hack-
labin 700-neliöisistä tiloista: 
rahkeita löytyy niin korujen te-
kemiseen, metallin työstöön, 
VR-pelien pelaamiseen tai oh-
jelmointiin. On 3D-printteriä, 
laserleikkuria ja hitsausväli-
neitä – ja tavallisen sorvinkin 
lisäksi metallisorvi.

– Kaikki voivat tulla ja teh-
dä, Tatu Wikman tiivistää.

Wikman kertoo olevansa 
Tampere Hacklab ry:n halli-
tuksen puheenjohtaja, mutta 
kiirehtii heti mainitsemaan, 
että pesti on vain nimellinen. 

– Meillä ei ole mitään kes-
kusjohtoa, vaan kaikki päätök-
set ja suunnitelmat tehdään 
ihan koko porukalla.

Mikään pieni remmi jäse-
nistö ei ole: tilavuokraa mak-
saa yli 400 ihmistä. Näin suu-
ressa joukossa yhden ihmisen 
kuukausimaksu on neljänkym-
menen euron tienoilla. Sillä saa 

paljon.
– Toki opiskelijoilta ja elä-

keläisiltä pyydetään vähem-
män – vähän sillä ajatuksella, 
että jokainen maksaa kykyjen-
sä mukaan.

Niin, Hacklab on yhteisö 
eikä tavoittele voittoa. Jotkut 
tilan laitteista on ostettu yhteis-
tuumin, mutta suurin osa on 
saatu lahjoituksina erilaisilta 
tahoilta. Laitteilla toteutettavat 
projektit sijoittuvat varsin laa-
jalle spektrille, kuten Hackla-
bin aulasta selviää: sisään as-

Arno Munukka 
ihailee luo-
mustaan.

”Puukäsityö-
   luokka 5.0”

Teksti ja kuvat: Juuso Pikkarainen
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tuvaa tervehtii seinän viereen 
parkkeerattu Maakrapu. Se on 
kulkuneuvo, jonka keulassa 
on eturenkaiden tilalla puisia 
jalkoja, jotka nykivät ravun jal-
kojen tapaan värkin liikkuessa 
eteenpäin. Laite on aloittanut 
elämänsä vapaasti rullaavana 
mäkiautona, mutta se on sit-
temmin muunnettu sähköllä 
toimivaksi. 

– Tämä on hyvä esimerk-
ki siitä luovasta hulluudesta, 
Arno Munukka, yksi Maakra-
vun tekijöistä, letkauttaa. 

– Mutta toimii tämä myös 
esimerkkinä koko hakkerointi-
termistä. Alun perinhän sana 
tarkoitti nimenomaan jonkin 
asian muuntelemista tai pa-
rantelemista, ei mitään verk-
kohyökkäyksiä, Wikman huo-
mauttaa.

Maakravun vieressä on 
esimerkki tekemisen toisesta 
laidasta: Aku Savolaisen kor-
jaama ulkopenkki.

– Tämä on meidän taloyh-
tiön pihalta. Se oli menossa jä-
telavalle, kun puuosat alkoivat 
olla tiensä päässä. Ajattelin, 
että korjaan sen, turha ostaa 
uusia kun vanhankin voi enti-
söidä, Savolainen selittää.

Samoilla linjoilla on Hack-
labiin vain muutamaa päivää 
aiemmin liittynyt Kari Putto-
nen. 

– Ensimmäinen homma 
jonka aion tehdä on paketti-
autoni vanteiden hiominen. 
Tarkoitus ei ole keksiä pyö-
rää uudelleen, vaan pidentää 
esineiden käyttöikää ja kun-
nostaa kaikenlaista, Puttonen 
kertoo.

– Ja toki haluan muutenkin 
autella, missä osaan – tarkoi-

tus olisi, että pystyisin myös 
antamaan yhteisölle, en vain 
ottamaan.

Puttonen lieneekin jon-
kinlainen ihannejäsen. Muut 
komppaavat. Kyseessä ei ole 
palvelu, vaan yhteisö.

– Ei meillä täällä ole mitään 
siivoajia tai huoltomiehiä, vaan 
kaikki hoidetaan jaetusti, kuin 
isossa kommuunissa, Laakso 
sanoo. 

Tässäkin mielessä Put-
tonen sopii kuvaan. Päätös 
liittyä ei syntynyt puhtaasta 
tarpeesta.

– Kyllä sillä yhteisöllä on 
minulle merkitystä. On mu-
kavaa saada saman henkistä 
seuraa ja pallotella ideoita yh-
dessä, Puttonen kertoo.

– Vaikka onhan se selvää, 
ettei minulle myöskään mahdu 
tällaisia laitteita autotalliin, hän 
naurahtaa.

Tatu Wikman esittelee uppo-
kipinäkoneen toimintaa.
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Teksti: Tanja Juvani.
Kuvat: Tampereen kaupunki
Lähteet: Tampereen kaupun-
gin Kaavoituskatsaus 2022, 
Tampereen kaupungin talousar-
vio 2022 ja taloussuunnitelma 
2022–2025.

Iidesjärven  
puistosuunnitelma

Iidesjärven ja Nekalantien vä-
liselle ranta-alueelle laaditaan 
asemakaavaa ja siihen liittyvää 
luontopainotteista puistokoko-
naisuutta. Tavoitteena on kau-
punkirakenteen tiivistyessäkin 
turvata asukkaille luonnonlä-
heisiä alueita ja kaikenikäisil-
le ihmisille mahdollisuuksia 
virkistäytymiseen ja luonnon 
tarkkailuun. Suunnittelualu-

een ulkopuolelle Iidesjärvelle 
ja sen laajemmalle rantavyö-
hykkeelle valmistellaan lisäksi 
luonnonsuojelualueen pe-
rustamista ja siihen liittyvää 
hoito- ja käyttösuunnitelmaa. 
Alueella oleva Nekalan van-
ha kaatopaikka kunnostetaan 
luontoarvot huomioiden.

Asemakaava on tullut vi-
reille syksyllä 2020. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma oli 
nähtävillä 19.11.–10.12.2020. 
Hoito- ja käyttösuunnitelmaan 
liittyen järjestettiin etätyöpaja 
5.5.2021. Tavoitteena oli alun 
perin asettaa asemakaava-
luonnos ja siihen liittyvä aineis-
to nähtäville syksyllä 2021. Työ 
on kuitenkin viivästynyt.

- Asemakaavaluonnoksen 
nähtäville asettaminen on siir-
tynyt lähinnä muiden töiden 
takia, mutta myös selvitysten 
aikataulut vaikuttavat asiaan. 
Tänä vuonna on tarkoitus 
tehdä arkeologinen selvitys 
ja pari luontoselvitystä. Tällä 
hetkellä on ajatuksena, että 
asemakaavaluonnos asete-
taan nähtäville kevään 2022 
aikana, aikataulu tarkentuu 
selvitysten aikataulujen poh-
jalta, projektiarkkitehti Raija 
Mikkola kertoo.

Aktiivit vastustavat 
suunnitelmaa

Facebookin Pro Iidesjärvi -ryh-
mäläiset ovat keskustelleet 

Kaavoituskatsaus
aiheesta ja tehneet adressin 
vastustaakseen suunnitelmia. 
He haluavat, että koko Iidesjär-
ven suunnittelualueesta tulee 
luonnonsuojelualue. Viinikan-
Nekalan Omakotiyhdistys ei 
ole mukana adressissa. 

Asemakaava on nro 8725, 
valmistelijana projektiarkki-
tehti Raija Mikkola.

Nekalan kulttuurikeskus

Nekalan koulurakennuksen 
käyttö opetustoiminnassa on 
päättynyt osoitteessa Lou-
naantie 2. Asemakaavahank-
keessa tutkitaan rakennuksen 
ja tontin käyttötarkoituksen 
muutos. Keväällä 2021 val-
mistuneessa kulttuuritilasel-
vityksessä on linjattu, että ra-
kennus muutetaan erilaisten 
kulttuurin toimijoiden tiloiksi. 
Samalla toteutetaan tarvittavat 
sisäilmakorjaukset. 

Koululla oli avoimet ovet 
2.11.2021, jolloin asukkaat 
saivat tutustua tiloihin ja alus-
taviin suunnitelmiin, keskus-
tella asiantuntijoiden kanssa 
ja esittää omia toiveitaan. 
Tampereen kaupungin talous-
arviossa hankkeelle esitetään 
suunnittelurahaa 300 000 eu-
roa vuodelle 2022 ja rakenta-
misrahaa yhteensä 7,7 miljoo-
naa vuosille 2023–2024.

Tontin etelä- ja itäosaa 
suunnitellaan täydennettä-

Maisemakuva Iidesjärven rannalta aurinkoi-
sena päivänä rannalta kuvattuna.  
Kuva: Raija Mikkola, Tampereen kaupunki.
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väksi asumisella. Asukkaiden 
ja alueen lasten kannalta olisi 
tärkeää, että Nekalan koulun 
piha-alue säilyisi kaikille avoi-
mena ulkoilualueena. 

Asemakaavaehdotus val-
mistuu vuonna 2023. Asema-
kaava on nro 8861, valmiste-
lijana projektiarkkitehti Raija 
Mikkola.

Poliisitalo ja  
paloasema Vihiojalle

Tampereen uutta poliisitaloa ja 
eteläisen alueen paloasemaa 
suunnitellaan osoitteeseen 
Viinikankatu 44–46, niin sa-
notulle kaupungin varikkoalu-
eelle. Kaupungin toimintojen 
ohella siellä toimii Pirkan-
maan Jätehuollon Nekalan jä-
teasema, joka on siirtymässä 
Jokipohjantien ja Kuoppamä-
entien kulmaukseen entiselle 
parkkipaikalle.

Jos suunnitelmat toteutu-
vat, pääpoliisiaseman mukana 
muuttavat selviämishoitoase-
ma ja sosiaali- ja kriisipäivystys. 
Poliisin ja pelastuslaitoksen 
uudet toimitilat ovat tulossa 
tontin eteläosaan. Samalla ke-
hitetään kaupungin toimintoja 
tontin pohjoisosassa. Tont-
ti rajautuu Lempääläntien, 
Lahdenperänkadun ja Viini-
kankadun väliselle alueelle. 
Asemakaavaehdotuksen on 
tavoitteena valmistua vuonna 
2022. Arvioitu paloaseman 
valmistumisvuosi on 2024, 
poliisiaseman 2025. Asema-
kaava nro 8786, valmistelijana 
kaavoitusarkkitehti Milla Hilli-
Lukkarinen.

Nekalan Lasten talo

Nekalan lastentalon tontin 
käyttötarkoitusta Jokipohjan-
tie 13:ssa muutetaan. Samalla 
tutkitaan täydennysrakentami-
sen mahdollisuudet. Asema-

kaavaehdotuksen 
on tavoitteena 
valmistua vuonna 
2023. Asemakaa-
va on nro 8860.
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Wiinikan Wappu

Illan kruunasi Viinikan oma poika Costello 
rokkipoikineen ja -tyttöineen.Nelosten ja viitosten bändikerhot vetivät yhdessä Twisted 

Sisterin We’re Not Gonna Take It-kappaleen.

Yläkoululaisten bändi tulkitsi hienosti Radioheadin Creepin.

Metrilakujono ylsi  

parhaimmillaan  

koulun portille asti.

Parin vuoden tauon 
jälkeen saimme vii-
meinkin viettää taas 
Wiinikan Wappua. 

n Paikalla oli mukavasti poruk-
kaa ja metrilakumyynti, munk-
kikahvila, luokkien arpajaiset ja 
Onnenpyörä vetivät väkeä pit-
kiksi jonoiksi asti.

Kuulimme koulun bändi-
en hienoja, rohkeita esityksiä. 
Tapahtuma on koululaisille 

mahtava tilaisuus saada esiin-
tymiskokemusta. Lopuksi pää-
esiintyjä – Costello And The 
Rock 'n' Roll Boys – sai poru-
kan tanssimaan ja laulamaan 
mukana. Costello kertoili välis-
piikeissään, missä kaikkialla on 
Viinikassa asunut.

Wiinikan Wappu on alueen 
perinteinen kevään aloitusta-
pahtuma. Tauon jälkeen niin 
Viinikka-Nekalan alueen kuin 
Norssin hieno yhteishenki oli 
käsin kosketeltavissa.

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani
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A LU E E N  PA LV E L E VAT  YR I T YK S E T

KOIRAHIERONTAA KAUNEUSSTOPPIKAUNEUSHOITOLA

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

KUOKKAMAANTIE 2 B 33800 TAMPERE
www.vivan.fi             040 563 2465

Viinikankatu 40, 33800 Tampere

KOTILEIPOMOKAUPPA

Nekalan Suurjako

KUKKAKAUPPA

Jokipohjantie 16
Puhelin 03 223 0078

RAVINTOLA PUUTARHATYÖT

www.puutarhatontut.fi

Franz G. Schmitz Vihertyöt
0505871574 Suosi 

   paikallisia 
    palveluita!

UUSIA 
VAPAA-
 EHTOISIA  
TARVITAAN

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

Kiitokseksi järjestämme kerran vuodessa piirihenkilökoulutuksen saunomi-
sen ja ruokailun merkeissä. Lisätietoja vapaana olevista piireistä saa ja ilmoit-
tautua voi osoitteessa viinikka.nekala@gmail.com.

l  Viinikan–Nekalan 
omakotiyhdistys

l  Nekala-Viinikka 
kierrättää!

l  Viinikan ja 
Nekalan  
paikalliskanava

l  Muotialan 
puskaradio ja  
Puskaradio Tampere

l  Nekalan siirtola-
puutarhayhdistys 

l  Pro Iidesjärvi

l  Nekalan ja 
Viinikan  
lapsiperheet

alueemme  
sosiaalisessa mediassa
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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! 

-ilmalämPöPUmPUT

ilma-VEsilämPöPUmPUT

-aUrinKOsähKö-
JärJEsTElmäT

Puh. 045-139 3232
www.mjmsahko.fi

sähköasennuksia 
ammattitaidolla

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

PALVELEMME MYÖS LIELAHDESSA, HARJUNTAUSTA 3  
JA LENTOLASSA, MÄKIRINTEENTIE 4.

NÄMÄ MYYMÄLÄT AVOINNA MYÖS SUNNUNTAISIN 12-17.

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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Hyvää oloa kesään 
Viinikan apteekista!

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

Tarjoukset 
voimassa 
 30.6.2022 
 saakka.

norm. 12,99 (0,43e/tabl.)
1040

(0,35e/tabl.)

Maitohappobakteeri  
päivittäiseen 
käyttöön. 
Maku 
mansikka

Fiilus Arkeen 30 purutabl.

Aqualan L 
200 g
Perusvoide  
koko  
perheelle.

norm. 10,54 e/kg 
(52,70e/kg)

(42,50e/kg)850
norm. 15,51 (0,17e/tabl.)
1320

(0,15e/tabl.)

Hyvin imeytyvät magnesium-
sitraatti-valmisteet. 

Nieltävä tabletti sekä 
purutabletit. 
Eri makuja.

Multivita Magnesiumsitraatti +B6 -tuoteperhe 
80 ja 90 
purutabl., 
90 tabl.


