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n  Teillä on nyt käsissänne toistaiseksi vii-
meinen Viinikkala-lehti tässä muodossa.

Haikein mielin lopetamme lehden teon 
resurssipulan vuoksi. Jatkossa kehitämme 
jäsenkirjettämme ja päivitämme kotisivuja 
sekä viestimme myös Facebook-sivuilla.

Lehdessä on jälleen kerran kattava paketti 
alueen asioista.

Loppukesän aurinkoisessa säässä järjes-
tettiin alueellamme pihakirppistapahtuma. 
Samalle päivälle osuivat Nekalan Pallon 
perinteiset Iidesmarkkinat ja Nekalan siirto-
lapuutarhan avoimet ovet. Väkeä riitti kaik-
kiin tapahtumiin.

Oletko tiennyt, että Nekalasta löytyy leipo-
mo, joka myy käsin leivottua leipää ja muita 
leipomotuotteita, jotka ovat kaikki vegaani-
sia? Hallituksemme jäsen Päivi ja piirihen-
kilömme Riitta ja Ari kävivät tutustumassa 
juurileivonnan saloihin Leipomo Jyvässä.

Nekalassa toimii myös ruokapankki, joka 
lahjoittaa ruokaa vähävaraisille. Hävikki-
ravintolassa Nekalan seurakuntatalolla on 
voinut ruokailla edullisesti elokuusta alkaen. 
Hienoa, että ihmisten heikentyneeseen talo-
udelliseen tilanteeseen vastataan.

Sympaattinen Nekalan jäteasema toimii 
edelleen, mutta rakenteilla on uusi melkoi-

sen hulppea jäteasema. Lähellä asuvat alu-
een asukkaat ovat päässeet seuraamaan 
jäteaseman rakentamista kesän ja syksyn 
aikana.

Nekalan kulttuurikeskushanke etenee ja 
käytöstä poistuneen Nekalan koulun ja Las-
tentalon tonttialueita kehitetään. Kaupungin 
tavoitteena on alueen kehittäminen ja mah-
dollisesti asumisen täydennysrakentaminen 
tonteille.

Viinikan kirkossa on joulun ja adventin aika-
na tarjolla konsertteja, messuja ja kauneim-
pia joululauluja. Käykäähän virittäytymässä 
joulun tunnelmaan.

 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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seksi voimassa oleviin sopi-
muksiin ja ST1-etuisuuden. 

 Alueen jäseniä varten on 
painatettu Koirankakka-tarro-
ja. Hae omasi Nekalan kirjas-

tosta!

n Yhdistyksen vuosikokouk-
sessa keväällä 2022 päätet-
tiin, että kaudella 2022–2023 
jäsenmaksu on edelleen 14€, 
ja se peritään liittyviltä ja voi-
massa olevilta jäseniltä vuo-
sittaisena jäsenmaksuna eikä 
erillistä liittymismaksua peritä.

Hallituksen puheenjohta-
jaksi valittiin Susanna Kuutilo 
ja varsinaisiksi jäseniksi Kaija 
Carlson, Tanja Juvani, Päi-
vi Pynnönen, Ulla Rohunen,  
Carita Sinkkonen ja Tuomas 
Vepsäläinen. Varajäseniä ovat 
Hertta Hjelt ja Jussi Lehmus-
kenttä.

Hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa 11.8.2022 
valittiin yhdistykselle varapu-
heenjohtajaksi Hertta Hjelt, 
sihteeriksi Carita Sinkkonen, 
taloudenhoitajaksi ja kirjan-

pitäjäksi Tuomas Vepsäläinen 
sekä jäsenkirjuriksi Heikki 
Malmlund. Kotisivujen päivi-
tyksestä vastaa Ulla Rohunen 
ja jäsenpostin jakovastaavana 
toimii Tuomas Vepsäläinen.

Hallituksen toimikausi on 
vuoden mittainen, 1.6.2022-
31.5.2023. 

Jäsenedut

Yhdistyksen sääntöjen mu-
kaisesti yhdistyksellä voi olla 
varsinaisia jäseniä, joiksi voi 
liittyä jokainen alueella vaki-
naisesti oleva omakotitalon tai 
sen osan tai näihin verrattavan 
kiinteistön omistaja tai vastaa-
van vuokrasopimuksen haltija. 
Lisäksi asukasjäseneksi voi-
daan hyväksyä alueella asuva 
yksittäinen henkilö. Asukasjä-
senellä on yhdistyksen koko-

Vuosikokouskuulumisia
uksissa läsnäolo- sekä puhe-
oikeus, mutta ei äänioikeutta. 
Yhdistyksen hallitus päättää 
uusien jäsenten hyväksymi-
sestä yhdistyksen jäseniksi.

Jäsenet kuuluvat yhdis-
tyksenä myös Tampereen 
omakotiyhdistysten kes-
kusjärjestöön. Sen jä-
senyyteen sisältyy 
neljä kertaa vuo-
dessa ilmestyvä 
Omakotiviesti, 
sekä keskusjär-
jestön palvelut, 
kuten lakineu-
vontaa asumi-
seen liittyvissä 
kysymyksissä. Li-
säksi keskusjärjestö 
on neuvotellut Tam-
pereen Sähkölaitoksen 
kanssa jäsenetuuksia toistai-

Omakotiyhdistys järjesti jäsenilleen 13.10.2022 ilmaisen opastuk-
sen Työväenmuseo Werstaan Ysäri-näyttelyyn. Kuvassa hallituksen 
väkeä: Tanja Juvani, Susanna Kuutilo ja Ulla Rohunen, jonka 
opastamana sukelsimme takaisin yhdeksänkymmentäluvulle.

Viinikan-Nekalan Omakotiyhdistys vuokraa jäsenil-
leen lähinnä puutarhanhoitoon sopivia työvälineitä. 
Vuokravälineitä voit kysellä ja varata kalustonhoita-
ja Veikko Kirkkolalta, puhelin  044 3747 437, osoite 
Ahlmanintie 49. Nouda ja palauta välineet sovittuna 
aikana. Ilmoita mahdolliset vauriot heti kalustonhoi-
tajalle.

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

n Yhdistyksen hallitus on 
päättänyt lopettaa Viinik-
kala-lehden julkaisun re-
surssipulan takia. Syksyn 
2022 lehti on tällä erää vii-
meinen numero. Jatkossa 
panostamme jäsenkirjee-
seen, kotisivuihin ja viestin-

Viinikkala
-lehti tauolle

tään Facebook-sivuilla. Jos 
uudet innokkaat tekijät eli 
toimittaja ja ilmoitusmyyjä 
ilmoittautuvat palveluk-
seen, omakotiyhdistyksen 
hallitus saattaa harkita leh-
den julkaisua uudelleen.
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n Viimeisenä sunnuntaina 
ennen koulujen alkamista, 
7.8.2022, alueellamme jär-
jestettiin kolme päällekkäistä 
tapahtumaa. Nekalan Pallo 
piti perinteiset Iidesmarkkinat 
Viinikanpuistossa, Nekalan 
siirtolapuutarhassa oli avoimet 
ovet ja 31 kirpputoripistettä 
ja Viinikan-Nekalan omako-
tiyhdistys järjesti oman piha-
kirppistapahtumansa, johon 
alueen pihat saivat vapaasti 
osallistua. Mukaan ilmoittau-
tuneet pihat osoitteineen ja 
lyhyine myyntipuheineen löy-
tyivät Facebook-tapahtuman 
kartalta. Hyvä sää houkutteli 
paljon myyjiä ja ostajia pai-
kalle. 

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

n Uusia vapaaehtoisia kaiva-
taan tapahtumiin, esimerkiksi 
talviriehaan Vihiojanpuistossa 
21.2. klo 17–19, yhdistyksen 85-
vuotisjuhliin kesäkuussa ja piha- 
kirppis-tapahtumaan elokuussa. 

Piirihenkilöistä on eri-
tyisesti pulaa. Piirihenkilöt 
jakavat alueellamme Oma-
kotiviestiä ja jäsenkirjettä 4 

Uusia vapaa- 
ehtoisia tarvitaan

kertaa vuodessa. Jakoalueita 
sanotaan piireiksi. Kiitokseksi 
järjestämme piirihenkilökoulu-
tuksen saunomisen ja ruokai-
lun merkeissä kerran vuodes-
sa, tällä kertaa loppukeväästä. 
Lisätietoja vapaana olevista 
piireistä saa ja ilmoittautua voi 
osoitteessa viinikka.nekala@
gmail.com. 

Piirihenkilöt Raul ja Marjatta Wisotzky jakamassa jäsenpostia.

   kirpputoritapahtumaa 
samana päivänäKolme

Perinteinen talvirieha järjestetään taas 21.2.2023 klo 17–19
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Mistä on Jyvä tehty?

Leipomo Jyvä myy ajan kanssa 
rakkaudella käsin leivottua lei-
pää ja muita leipomotuotteita, 
jotka ovat kaikki vegaanisia ja 
juureen tehtyjä. Jyvä haluaa 
tarjota asiakkaille ”parasta lei-
pää ikinä”. Heljällä on pitkä ko-

kemus ja koulutus elintarvike-
alalta kotimaassa ja ulkomailla. 
Ennen leipomon perustamista 
hän käytti noin vuoden 6–7 ha-
panjuurituotteen kehittelyyn.

Sopiva toimipaikka löy-
tyi läheltä Korkinmäen kotia 
Mäntyhaantieltä Nekalasta. 
Huoneisto oli ollut aiemminkin 
elintarviketoiminnassa. Lei-
pomo aloitti vähittäiskaupan 
1.9.2019.

Leipomo Jyvä: 
 ” PARASTA
   LEIPÄÄ IKINÄ”

Teksti ja oppilas:  
Päivi Pynnönen
Tekstin oikoluku ja koonti:  
Tanja Juvani
Kuvat: Ari Josefsson, Päivi  
Pynnönen ja Riitta Ruohonen
Sivustaseuraaja ja muistiin- 
kirjaaja: Riitta Ruohonen

Myssyt päähän ja essut eteen, 
ja opastus kohti jyvän ydintä 
alkoi. Kuvassa Riitta Ruohonen, 
Heljä Mantere ja Ari Josefsson.

Eräänä syksyisenä sunnuntaiaamuna kolme innokasta leivänsyöjää  
koputteli artesaanileipomo Jyvän ovea Nekalassa. Omistaja ja leipuri 
Heljä Mantere saapui meitä vastaan touhukkaan iloisena ja toivotti  
tervetulleeksi juurileivonnan saloihin.

Leivonnassa on yllättävän paljon fysikaaliskemiallisia ilmiöitä. 
Aloitimme mittaamalla jauhot ja veden sekä niiden lämpötilat.
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Matemaattinen leivontakaava: kun jauhojen, veden ja ilman lämpö-
tilat lasketaan yhteen, yhteenlasketun summan on oltava tasan 60 
astetta. Veden lämpöä muuttamalla saadaan säädettyä oikea tulos.

Oli aika laittaa leipiin käytettävät siemenet uuniin paahtumaan.

Autolyysin aika-
na punnitsimme 
jauhot seuraavaan 
taikinaan ja lisä-
simme taikinaan 
juuren ja suolan. 
Työn touhussa  
Päivi Pynnönen ja 
Heljä Mantere.

”Oli yllättävän vaikeaa taitella taikina nyytiksi ja pyörittää se 
leiväksi pöydän kitkan avulla. Kun viimein ymmärsin jujun ja lievä 
ammattimainen ote taikinaan löytyi, työstettävä materiaali loppui.” 
Päivi Pynnönen kertoo. Tässä mallia näyttää Heljä Mantere.

Pyörittelyjen jäl-
keen leivät laitetaan 
koreihin, nostatetaan 
hetken ajan huo-
neenlämmössä ja 
siirretään yön ajaksi 
kylmälepoon kylmi-
öön ennen seuraa-
van päivän paistoa.
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n Jyvä on paikallisten asukkai-
den suosiossa. Ostostuokion 
ohessa tarinoidaan ajankoh-
taiset kuulumiset. Avarassa, 
kodikkaassa tilassa asiak-
kaalle aukeaa paitsi näkymä 
leipomosta, myös visio: täällä 
syntyy se herkkutuote, joka 
kainalossa hän poistuu liik-
keestä tyytyväisenä.

Yrittäjyyteen kuuluvat lä-
heiset välit asiakkaisiin, eri-
tyisesti lapsiperheisiin. Las-
ten känkkäränkkä kuulemma 
unohtuu, kun vanhempi eh-
dottaa kotimatkaa leipomon 
kautta.

Kotimaisia, lähiseudun 
raaka-aineita

Jyvässä käytettävät jauhot 
ovat vehnää lukuun ottamatta 
pirkanmaalaisilta tiloilta, osak-
si luomua, osin tavanomaisin 
menetelmin viljeltyjä. Ruis-
jauhot jauhetaan maatiaisla-
jikkeista, narvalaisesta maa-
tiaisrukiista Vesilahdelta sekä 
Sangaste-rukiista Pälkäneeltä. 
Maatiaisrukiissa on enemmän 
makua ja tutkimusten mu-
kaan enemmän mineraaleja, 
vitamiineja, antioksidantteja 
ja proteiinia kuin jalostetuis-
sa lajikkeissa. Maatiaisrukiis-
ta leivottu ruisleipä tuoksuu 
”kukkaiselta” jo taikinanteko-
vaiheessa.

Tasalaatuisuus on leipomi-
sen onnistumisen edellytys, 
erityisesti vehnäjauhoissa. 
Tuoreus on tärkeää, mutta 
vehnäjauhojen on hyvä ehtiä 
palautua jauhatuksen mekaa-
nisesta rasituksesta, mielel-
lään vähintään kahden viikon 
ajan.

Mallasleivässä Heljä suo-
sii ranskalaista mallasjauhoa, 
joka tekee leivän makuprofii-
lista oikean. Siiri-mallasleiväs-
sä on sulassa sovussa ranska-
laisen kanssa myös kotimaista 
Laihian kaljamallasta.

Hävikki hyödyksi

Hävikin minimoiminen on lei-
pomoyrittäjälle hyvin tärkeä 

Tavoitteena  
tyytyväinen asiakas

asia. Yhdestä pohjataikinasta 
valmistetaan Jyvässä viittä 
erityyppistä leipää. Tämä hel-
pottaa työnkulkua ja näkyy 
kuluttajalle edullisina hintoina.

Hyvä suunnittelu auttaa, 
vaikka kysyntää onkin vaikea 
ennustaa. Ylijääneet leivät 
kuivataan ja jauhetaan korppu-
jauhoksi, joka on olennainen 
raaka-aine Jyvä-kakuissa. Jyvä 
on tehnyt alusta asti yhteistyö-
tä K-Market Vellamonkadun 
kanssa. Kaupan hävikistä tu-
lee kakkuaineksia: banaania, 
omenoita, porkkanaa ja mus-
tikoita.

Mikäli Jyvän omia tuotteita 
jää runsaasti yli, niistä ilmoite-
taan leipomon omassa hävik-
kiryhmässä WhatsAppissa ja 
niitä toimitetaan myös Ruoka-
pankkiin ja Sopimusvuorisääti-
ön Verstaalle.

Kellontarkka prosessi

Juurileivonta lähtee tietenkin 
juuresta. Heljällä on käytössä 
ranskalainen hapanjuuri. Juu-
ren voi valmistaa itse tai saada 
nettikaupasta tai ystävältä. Sitä 
tulee ruokkia kerran viikossa 
jauholla ja vedellä. Ennen lei-
vontaa pieneen määrään juur-
ta lisätään vettä ja jauhoja. Juu-
ri on valmis taikinaan, kun sen 
tilavuus on kaksinkertaistunut.

Taikinan autolyysi kestää 
tunnin ja sinä aikana vesi si-
toutuu jauhoihin. Autolyysi ak-
tivoi jauhoissa entsyymit, jotka 
saavat proteiinit aloittamaan 
gluteenin kehityksen. Entsyy-
mit myös pilkkovat tärkkelystä 
sokereiksi. Kun taikinassa on 
hyvä sitkoverkosto, siitä tulee 
sileää ja kimmoista.

Jyvässä ikkuna toimii tau-
luna, johon tussilla merkataan 
prosessien aikataulu, kuten 
autolyysien kestot, taikinan 
sekoitukset ja lepoajat, ja tätä 
prosessikaaviota seurataan 
orjallisesti. Koska useita eri-
laisia leipiä tehdään samaan 
aikaan, on prosessin oltava 
tarkkaan hallussa. Tuotanto ei 
saa sirpaloitua, sillä juuritaikina 
ei anna leipurille armoa.

Tästä on  
juurileivonta tehty

Vuosia sitten kokeilin itsekse-

ni juurileipomista. Sisu loppui, 
samoin taito.

Netistä yritin hakea syitä 
surkean näköisiin leipiini; vää-
rät jauhot, mitat, lämpötilat, 
juuren ruokinta, aikataulutus. 
En yksinkertaisesti ymmärtä-
nyt juurileivonnan syvintä ide-
aa prosesseineen.

Heljän opissa minulle val-
keni moni asia, ja erityisesti 
se, mitä olin aiemmin tehnyt 
väärin.

Saimme maistella tuoretta leipää.

Viiden tunnin vierailumme Jyvään kulki yrityksen ja erehdyksen 
kautta kohti onnistumisen riemua, kiitos loistavan opettajan.

Heljän ohjeita  
kotileipureille:
l Älä odota – aloita 

leipominen. Aina se 
ei välttämättä onnistu 
parhaalla mahdollisella 
tavalla, mutta yleensä 
saat aikaan syötävän 
leivän.

l Toista samaa reseptiä 
useamman kerran – esi-
merkiksi 10 kertaa. Näin 
saat paremman tuntu-
man oman osaamisesi 
kehittymiseen.

l Käytä kaupasta ostetta-
via jauhoja. Niiden laatu 
on tasainen ja leipomi-
nen onnistuu varmasti. 
Siirry esimerkiksi lähi-
ruokapiirien jauhoihin, 
kun tunnet hallitsevasi 
leipomisen.

Leipomo Jyvä
Mäntyhaantie 5–7,  
käynti sisäpihalta.

Tarkista ajantasaiset 
aukioloajat Jyvän  

Facebookista.

Juurileipä
l  Autolyysi=vesi ja 

jauhot sekoitetaan 
(ei vaivata) -> jäte-
tään tunniksi astiaan.

l  Taikina vaivataan juu-
ren ja suolan kanssa, 
nostetaan astiaan.

l  Taikina taitellaan 2–3 
kertaa n. 20–30 mi-
nuutin välein.

l  Viimeisen taittelun jäl-
keen 40–60 minuutin 
lepo ennen taikinan 
muotoilua. 

l  Taikina muotoillaan 
leiviksi, jotka laitetaan 
leipäkoreihin.

l  Nyytit lepäävät kyl-
mässä yön yli ja ne 
paistetaan seuraavana 
päivänä.
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Teksti ja kuvat: 
Anne Kärkkäinen

Elämän kallistuttua 
yhä useammat tipahta-
vat ruokajonoon. Ruo-
kapankki kerää varoja 
voidakseen täyttää hei-
dän ruokakassinsa. 

n Moni vähävarainen tampe-
relainen joutuu tänä syksynä 
turvautumaan ruoka-apuun, 
koska elämästä on tullut kal-
liimpaa. Toimeentulon rajoilla 
sinnitellyt ei enää selviäkään 
menojensa kanssa, kun tulee 
yllättävä rahanmeno.

Ruoka-avun asiakkaina on 
ihmisiä monenlaisista elämän-
tilanteista: Ukrainan pakolai-
sia, opiskelijoita, pikkulapsi-
perheitä ja eläkeläisiä.

– Tilanne on yhtä vakava 
kuin pahimpina korona-aikoi-
na tai 1990-luvun lamassa, 
kertoo ruoka-avun asiantunti-
ja Marja Palkonen, joka johtaa 
Ruokapankin toimintaa Neka-
lassa ruoan keräyksen ja jake-
lun logistiikkakeskuksessa.

Vuodesta 2019 Ruoka-
pankin kuukausittain jakamat 
ruoka-avustukset ovat kak-
sinkertaistuneet 7000:sta  
13 000–14 000:aan.

Kolmasosa  
kassista jää tyhjäksi

Ruoka-apu tarkoittaa sitä, että 
ruoka-avun saaja saa vähin-
tään kaksi kassillista ja per-
heelliset tätä enemmän eri-
laisia ruokatarpeita valmiiksi 
pakattuna tai hän voi käydä 

valitsemassa saman määrän 
Ruokapankin Puodista Kuop-
pamäentieltä.

Ruoka on pääasiassa 
kauppojen, elintarviketeol-
lisuuden ja -tuottajien sekä 
suurtalouskeittiöiden ylijää-
mä- tai hävikkiruokalahjoituk-
sia. Lisäksi Ruokapankki ostaa 
sellaista jaettavaa, mitä ei saa 
lahjoituksina.

Kasvaneeseen tarpeeseen 
nähden lahjoitusruokaa on nyt 
vähemmän, etenkin kun kau-
pat ja muut lahjoittajat ovat 
vähentäneet hävikkiä. Saajien 
ruokakassista jää vajaaksi kol-
mannes. Lahjoituksista puut-
tuu erityisesti proteiinipitoista 
jääkaapin perusruokaa, kuten 
maitoa, kananmunia, makka-
raa, lihaa ja kalaa.

Siksi Ruokapankki on jou-
tunut ostamaan ruokaa yhä 
enemmän, ja rahatilanne on 
kääntynyt poikkeuksellisen 
vaikeaksi.

– Marras- ja joulukuussa ei 
ole enää varaa ostaa ruokaa 
eli olemme pelkästään hävik-
kiruoan varassa, summaa ruo-
ka-avun koordinaattori Marja 
Palkonen.

Lahjoituskampanjalla 
rahaa ruokaan

Vaikean tilanteen vuoksi Ruo-
kapankki on aloittanut varo-
jen- ja lahjoitusten keräyskam-
panjan Ryhdy Ruokapankin 

Ruokapankki
Tampereen ev.lut 
seurakuntien ruoka-
avun keskus Tampe-
reella.

Suomen vanhin ruoka-
avun tarjoaja, jo vuodes-
ta 1995

Kerää, käsittelee ja 
jakelee keskitetysti 
hävikkiruokaa n. 500 tn 
vuodessa. 

Yhteistyökumppaneina 
Tampereella ruoka-apua 
jakavat järjestöt, kuten 
SPR.

Lahjoittajia n. 50.

Avunsaajille 11 ruoka-
pysäkkiä eri puolilla 
kaupunkia sekä Ruoka-
pankin Puoti Nekalassa.

Rahoittajat: Tampereen 
kaupunki ja Tampereen 
ev.lut seurakuntayhtymä.

Lahjoita 
Ruokapankille
www.ruokapankkitam-
pere.fi –> Etusivulta 
ohjaus Katrina-lahjoitus-
sivulle

Tilisiirrolla

Saaja:  
Tampereen ev.lut.  
seurakuntayhtymä

Tilinumero:  
FI 955 732 262 001 1510

Viestikenttään:  
199 241 0205  

RUOKA- 
PANKKI 
Nekalassa  
auttaa yhä  
useampia

kummiksi. Kummiksi voivat 
ryhtyä yksityiset ihmiset, jär-
jestöt ja yritykset.

– Jos kokee asian tärkeäk-
si, voi viedä viestiä eteenpäin 
tahoille, jotka voisivat lahjoit-
taa varoja tai tuotteita. Ja jos 
voi itsekin lahjoittaa, pienikin 
summa auttaa, Marja Palkonen 
vetoaa.

Varat ja lahjoitukset mene-
vät lyhentämättöminä avun-
saajille.

Kirjoittaja on Ruokapankis-
sa digitaalisen markkinointi-
viestinnän opiskelijana.

– Meidän tavoitteenamme 
on, että kenenkään ei tarvit-
sisi mennä nälkäisenä nuk-
kumaan, sanoo ruoka-avun 
asiantuntija Marja Palkonen 
Ruokapankista.
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Nekalan seurakuntata-
lolla on voinut ruokail-
la edullisesti elokuusta 
2022 alkaen. Lounas 
maksaa vähävaraisilta 
3 euroa ja työssäkäy-
viltä 6 euroa. Vähäva-
raisuutta ei tarvitse 
mitenkään todistaa. 

n Maittavaa ruokaa valmiste-
taan Ruokapankin kautta saa-
tavasta kauppojen hävikistä 
sekä Ahlmanin tilan hävikistä. 
Näin vielä käyttökelpoiset raa-
ka-aineet käytetään loppuun 
eivätkä ne mene suoraan bio-
jätteeseen.

Hankekoordinaattori Kris-
tiina Vidqvist kertoo, että 
parhaina päivinä Kierrossa 
ruokailee yli 90 kävijää. Osa 
tulee läheltä, osa lähtee varta 
vasten Lentävänniemestä tai 
Tesomalta Nekalaan ruokaile-
maan. Kauimmaisin on tullut 
Kuopiosta asti ja juuri toimit-
tajan vierailupäivänä Kierto on 
saanut vieraita aina Saksasta 
saakka.

Kierrossa työskentelee 
kokkiohjaaja Olli Rinta-Man-
tila ja 4 työkokeilijaa. Tänään 
Rinta-Mantila on ansaitulla 
lomalla ja häntä tuuraa han-
kekoordinaattori Kristiina Vid-
qvist.

”Tässä säästää euron 
per kerta”

Tampereen yliopistolla kandin-
tutkielmaa tekevä Juha Haa-
paniemi on käynyt Kierrossa 
parin viikon ajan.

- Ajattelin muutama viikko 
sitten kokeilla tätä ruokalaa. 
Monesti kävelen yliopistolle 
tästä ohi, tämä on sopivasti 
puolivälissä.

Haapaniemen mielestä 
Kierto on rauhallinen ja viih-
tyisä paikka.

- Ei ole jonoja, kun tulen 
vähän ennen kahta.

Yliopistolla Juveneksen 

hinnat ovat nousseet syksyllä 
ja Haapaniemi laskee säästä-
vänsä 1 euron per kerta ruo-
kailemalla Kierrossa.

HÄVIKKI- 
RAVINTOLA  
KIERROSTA 

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

edullista    
  lounasta

Tämä voi olla päivän 
ainut lämmin ateria

Hävikkiravintola on osa Kierto - 
Kiertotaloudesta kasvua -han-
ketta, jota hankekoordinaattori 
Kristiina Vidqvist koordinoi yh-
dessä työhönvalmentaja Lau-
ra Suomelan ja ohjaaja Olli 
Rinta-Mantilan kanssa.

Annika Soljanderin työ-
kokeilu Kierto-hankkeessa on 
ollut todella onnistunut. Ala 
on tuntunut omalta ja Soljan-
derilla on jo valmiina työpaik-
ka toisessa lounasravintolassa 
työkokeilun päättyessä.

Osa Kierto-ravintolan työ-
kokeilijoista on osan aikaa 
ruokapankissa, esimerkiksi 
Annika on ollut puolet ajasta 
Kierrossa ja puolet ruokapan-
killa. Näin kiertotalouden koko Juha Haapaniemi oli tyytyväinen päivän lounasannokseen. 

Hankekoordinaattori Kristiina Vidqvist ja työkokeilija Annika Sol-
jander tarkistamassa buffetin antimia.
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ketju konkretisoituu.
- Työkokeilu on pehmeä 

lasku. Tässä voi kokeilla, onko 
ala oma. Joka tapauksessa saa 
arjen taitoja. Oppii esimerkiksi 
tunnistamaan, onko kasvis jo 
käyttökelvoton vai vain na-
histunut. Oppii myös sovel-
tamaan reseptiikkaa eli millä 
voi korvata jonkin ainesosan, 
Kristiina Vidqvist kertoo.

Työkokeilijat saavat myös 
käytännön esimerkin diakoni-
sesta ruoka-avusta niin ruoka-
pankin ruokakassin kuin Kier-
ron lounaan muodossa.

- Suurin osa ruokailijoista 
on vähävaraisia ja tämä voi olla 
päivän ainut lämmin ateria. Nyt 
kun sähkölaskut ja ruoan hin-
ta kasvavat, voimme Kierrossa 
vastata ihmisten heikentynee-
seen taloudelliseen tilantee-
seen, ja omalta osaltamme 
myös yksinäisyyden ja syrjäy-
tymisen ehkäisyyn, Vidqvist 
jatkaa.

Kristiina Vidqvist toivoo, 
että myös etätyöläiset saapui-
sivat lounaalle Kiertoon. Näin 
saataisiin katettua hankkeesta 
aiheutuvia kuluja.

Avoinna  
tiistaisin,  

keskiviikkoisin 
ja torstaisin 
kello 12–14.

Lounas vähävaraisille 
3 euroa, työssäkäyvien 
toivotaan maksavan 6 
euroa. 

Sisältää salaatin, pääruo-
an, leivät, ruokajuoman 
ja kahvin. Tarjolla myös 
kasvisvaihtoehto.

Jälkiruoka 1,50 euroa.

Maksutapoina  
käteinen ja  
korttimaksu.

n Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvu-
palvelujen koordinoima kumppanuushanke, 
osatoteuttajina Ekokumppanit Oy, Nextiili ry, 
Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayh-
tymä, Sopimusvuori ry ja TITRY ry.

Uutta työtä ja osaamista kiertotalouden 
ympärille.

Kohderyhmänä tamperelaiset heikossa 
työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat 
nuoret työttömät työnhakijat, yritykset, kolman-
nen sektorin toimijat sekä kaupungin eri yksiköt 
ja päättäjät.

Seurakunnan osuutena kehittää hävikkiruo-
karavintolakonseptia ja hävikkiruuan jatkokäsit-
telyyn ja -jalostamiseen liittyvää osaamista eri 
oppimisympäristöissä.

Hanke jatkuu elokuulle 2023, Kierto-ravinto-
la on tällä tietoa avoinna ainakin vuoden 2023 
loppuun.

KIERTO –  
Kiertotaloudesta 

kasvua -hanke

Hävikki-
ravintola 
Kierto

Tiesitkö, että sinun 
tulee tehdä kom-
postointi-ilmoitus 
31.12.2022 mennessä, 
jos kiinteistössäsi 
kompostoidaan  
keittiössä synty-
vää biojätettä, eikä 
kiinteistö kuulu 
biojätteen keräyk-
sen piiriin? Ilmoitus-
velvollisuus koskee 
kaikkia kiinteistöjä 
Pirkanmaalla, myös 
vapaa-ajan asuntoja.

n Ilmoitus tehdään alueelli-
selle jätehuoltoviranomaisel-
le, ei siis jätteenkeräyksestä 
vastaavalle Pirkanmaan Jäte-
huollolle. Ilmoituksen teet kä-
tevimmin sähköisessä asioin-
tipalvelussa https://asioin.fi/. 

Ennen ilmoituksen te-
kemistä varmistathan, että 
kompostointi on jätehuolto-
määräysten mukaista. Pääset 
tutustumaan kompostointiin ja 
saat lisätietoa myös kompos-
tointi-ilmoituksesta osoitteessa  
https://www.tampere.fi/kom-
postointi.

Jos et ole varma, miten 
kompostointi-ilmoitus teh- 
dään, ota yhteyttä jätehuolto-
viranomaiseen: jatehuoltolau-
takunta@tampere.fi, 

neuvontapuhelin  
040 724 4325 tiistaisin, 
keskiviikkoisin ja torstaisin 
kello 9.30–15.00.

Milloin ilmoitus on 
pakko tehdä?

Ilmoitus täytyy tehdä, jos kom-
postoit keittiössä syntyvää bio-
jätettä omakotitalossa, parita-
lossa tai vapaa-ajan asunnossa. 
Velvoite on lakisääteinen.

Milloin ilmoitusta ei 
tarvitse tehdä?

Sinun ei tarvitse tehdä ilmoi-
tusta, mikäli kiinteistölle on jo 
järjestetty biojätteen erilliske-
räys omalla tai kimppa-astialla 
tai jos kompostoit vain puu-

Koonnut: Tanja Juvani

Lähde: Pirkanmaan Jätehuol-
to ja Pirkanmaan alueellinen 
jätehuoltolautakunta

Kuvat: Tanja Juvani

Tee KOMPOSTOINTI-
ILMOITUS vuoden 

loppuun mennessä
tarhajätettä ja/tai kuivakäymä-
läjätettä.

Jos  samaa kimppakom-
postoria käyttää useampi 
pientalo, ilmoitus on tehtävä 
jokaisesta kiinteistöstä erik-
seen. Taloyhtiön kaikkien 
osakkaiden yhteisessä käy-
tössä olevasta kompostorista 
tehdään vain yksi kompostoin-
ti-ilmoitus.

Jos kompostoit vain kesäl-
lä ja keskeytät sen ajaksi bio-
jätteesi keräyksen, tee ilmoitus 
kesäajan kompostoinnista ja 
tilaa biojätteen erilliskeräys 
talvikaudelle jäteyhtiöltä. Tal-
vikauden keräys ajoittuu lo-
kakuun alusta huhtikuun lop-
puun.
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Kun biojätteen erilliskeräys tulee pakolliseksi syksyllä 2023, vaihtoehtoina ovat biojätteen omatoiminen  
kompostointi, biojätekimppa ja oma biojäteastia.

n Biojätteen keräysvelvoite 
laajenee koskemaan kaik-
kia asuinkiinteistöjä, myös 
vapaa-ajan asuntoja, yli 10 
000 asukkaan taajamissa 
1.9.2023. Tämä koskee myös 
Viinikka-Nekalaa. Keräysvel-
voite tarkoittaa sitä, että 1–4 
asunnonkin kiinteistöillä tulee 
jatkossa lajitella biojätteet ta-
valla tai toisella. Erilaisia tapo-
ja ovat biokimppa eli yhteinen 
biojäteastia naapurin kanssa, 
oma biojäteastia tai biojätteen 
kompostointi omatoimisesti. 

Oma bioastia ja kimppa-
astia tilataan Pirkanmaan Jä-
tehuollosta ja tyhjennykset 

voi sopia alkamaan viimeis-
tään 1.9.2023. Pirkanmaan 
Jätehuolto tuo kiinteistöille 
maksutta biojäteastian. Tyh-
jennys maksaa reilu neljä 
euroa/kerta (140 l jäteastia, 
vuoden 2022 hinnat). Tyh-
jennyshintaan sisältyy astian 
pesu kaksi kertaa vuodessa.

Talviaikana (loka-huh-
tikuu) biojäteastian tyhjen-
nysväli voi olla korkeintaan 
neljä viikkoa ja kesällä (tou-
ko-syyskuu) kaksi viikkoa. 
Kun lajittelet biojätteen, voit 
pidentää sekajäteastian tyh-
jennysvälin jopa kahdeksaan 
viikkoon.

Biojätteen KERÄyS tai 
OMATOIMIKOMPOSTOINTI  

pakolliseksi 1.9.2023

Miksi kompostointi-
ilmoitus pitää tehdä?

Ilmoitusvelvollisuus perus-
tuu uudistettuun jätelakiin. 
Ilmoitusten avulla pyritään 
seuraamaan kierrätyksen to-
teutumista ja varmistamaan, 

ettei puutteellisesta kompos-
toinnista aiheudu esimerkiksi 
rottaongelmia. Komposteja 
saatetaan käydä tarkastamas-
sa sovitusti. Jos kompostointi 
ei ole jätehuoltomääräysten 
mukaista, saa kiinteistön asu-

kas ohjeita tilanteen korjaami-
seksi.

Huomaa, että kompostoin-
ti-ilmoitus on voimassa määrä-
ajan. Jos lopetat kompostoin-
nin ennen määräaikaa, ilmoita 
siitä jätehuoltoviranomaiselle 

kahden kuukauden kuluessa 
kompostoinnin lopettamises-
ta. Jos taas aloitat biojätteen 
kompostoinnin, ilmoita siitä 
vastaavasti kahden kuukau-
den kuluessa aloittamisesta.

n  Rotat voivat saastuttaa elin-
tarvikkeita, levittää tarttuvia 
tauteja ja tuhota rakenteita. 
Toistuva esiintyminen samassa 
paikassa liittyy yleensä jätehuol-
to-ongelmiin. Mikäli rottia on 
havaittu usein tietyllä alueella, 
kannattaa sopia yhteisistä tor-
juntatoimenpiteistä naapurei-
den kanssa. Toisaalta erilaiset 
maankaivuutyöt saattavat aihe-
uttaa rottien liikehdintää.

Terveydensuojelulain mu-
kaan kiinteistön haltija on tar-
vittaessa velvollinen ryhtymään 
toimenpiteisiin rottien, hiirien ja 
muiden haittaeläinten hävittä-
miseksi kiinteistöltä.

Varmista, että tuhoeläimillä 
ei ole ravintoa ja suojaa. Maa-
han tippuneet ylimääräiset lin-
nunruoat tai omenat tulee pois-
taa ja kompostorin tiiveydestä 

Ohjeita ROTTIEN ja MUIdEN 
HAITTAELÄINTEN torjuntaan

varmistua. Lintujen ruokinta on 
suositeltavaa lopettaa alueella, 
jossa rottia on havaittu. Romu- 
tai lautakasat voivat toimia rot-
tien pesimäpaikkoina.

Huolehdi, etteivät eläimet 
pääse kompostoriin tai jäteas-
tiaan. Jäteastioiden tulee olla 
ehjiä ja kansien aina suljettuina. 
Pidä ympäristö siistinä, varastoi 
elintarvikkeet ja lemmikkien 
ruuat niin, etteivät jyrsijät pääse 
niihin käsiksi. Tilkitse mahdolli-
set raot.

Tarvittaessa rottia voi hä-
vittää loukuttamalla. Loukkuja 
myyvät rautakaupat, tavaratalot 
ja puutarhamyymälät. Jyrsijä-
myrkkyjen myynti yksityishenki-
löille päättyi 2018. Tarvittaessa 
torjuntaan voi hankkia ammatti-
laisen apua desinfektio- ja tuho-
laistorjuntaliikkeiltä.
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Nekalaan on rakenteil-
la uusi, ajanmukainen 
jäteasema osoittee-
seen Kuoppamäentie 
17. Uusi asema on val-
mis syksyllä 2023. 

n Konsepti tulee olemaan 
samanlainen kuin Vuoreksen 
jäteasemalla, tai vaikkapa Ne-
kalan ja Koivistonkylän itsepal-
velukirjastoissa.

Myös Nekalan uudella jä-
teasemalla voi asioida silloin, 
kun henkilökuntaa on paikal-
la, tai itsepalveluna laajemmin 
aukioloajoin. Itsepalveluaikoi-
na asiakas avaa aseman por-
tin jäteasemat.fi-sovelluksella, 
jolla myös maksetaan jätemak-
sut. Viikonloppuisin asema on 
suljettu.

Tulevalla asemalla asiak-
kaat kulkevat sisään omasta 
tuloportista, josta reitti kiertää 
pihan ympäri yhteen kulku-
suuntaan, ja poistuvat omasta 
poistumisportista. Molemmat 
portit sijaitsevat Kuokkamaan-
tien puolella. Aseman asiointi-

pihalla ei ole huoltoliikennettä, 
sillä lavat tyhjennetään erilli-
sen huoltoalueen kautta.

Katetuille lavapaikoille 
merkitään selkeästi, mikä jäte 
kuuluu minnekin. Lavojen li-
säksi pihaan rakennetaan eril-
liset rakennukset niin sähkö-
laitteille kuin kodin vaarallisille 
jätteille.

Nykyinen asema  
toimii edelleen  
Viinikankadulla

Ennen uuden aseman val-
mistumista Nekalan jätease-
ma toimii tutussa osoitteessa 
Viinikankatu 46 A-portti ja se 
on avoinna ma–ti 10–17, ke 
11–18, to–pe 9–16. 

Kaikilla jäteasemilla voi 
maksaa jateasemat.fi-sovel-
luksella, pankki- ja luottokor-
teilla, laskulla ilman lasku-
tuslisää sekä Mobilepaylla. 
Varauduthan todistamaan 
henkilöllisyytesi, jos maksat 
laskulla. Jäteasemilla ei voi 
maksaa käteisellä.

Nekalaan uusi uljas  
jäteasema

Kotitaloudet voivat tuoda uudelle ja  
nykyiselle jäteasemalle maksutta

-  lajitellut hyötyjätteet (metalli, lasi- ja kartonkipak-
kaukset, paperi)

-  kodin sähkölaitteet (esim. jääkaapit, pesukoneet, 
televisiot, liedet, pienet sähkölaitteet)

-  kodin vaaralliset jätteet (kuten akut, maalit ja liu-
ottimet), lukuun ottamatta yli 200 litran jäteöljy-
eriä

-  paristot, akut

-  loisteputket ja pienloistelamput

-  autonrenkaat (myös vanteilla)

Asemalle voi tuoda maksua vastaan  
enintään 4 kuutiota:

-  sekajätettä

-  puujätettä

sekä korkeintaan 1 kuution kestopuuta

Voimassa olevan jätemaksutaksan mukaisesti 2 kuu-
tiota puujätettä maksaa jäteasemalla 17 euroa, 2 kuu-
tiota sekajätettä 21 euroa ja 1 kuutio kyllästettyä puuta 
8,50 euroa. Osoitteesta www.pjhoy.fi/hinnat löytyvät 
aina ajantasaiset jäteasemien ja tyhjennysten hinnat.

Nekalan uuden jäteaseman havainnekuva.
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7.10.2022 7.10.2022 

Kuvat: Heidi Kalattoma
Teksti: Tanja Juvani

n Työmaata vastapäätä asuva Heidi Ka-
lattoma on kuvannut jäteaseman raken-
tumista kesän ja syksyn 2022 aikana. 
Talon asukkaat ovat todellakin olleet paa-
lupaikalla, kun jäteasema on rakentunut 
heidän ikkunoidensa edessä. 

Onko työmaalta kuulunut ääniä?  
Onko tavallinen elämä häiriintynyt?

- Paalutus oli aika rankka kokemus 
melun suhteen, mutta onneksi se oli suh-
teellisen nopeasti ohi. Muuten työmaas-
ta on aiheutunut korkeintaan normaalia 
rakennustyömaan meluhaittaa lähellä 
asuville.

Onko hyvä vai huono asia,  
että jäteasema tulee noin lähelle?

- Pidän ihan hyvänä asiana, että tuo 
tuohon tulee, vaikkei se varsinaisesti mai-
semaa paranna. Toiveissa olisi, että uutta 
jäteasemaa käytetään asiallisesti eli kaik-
ki menisi oikeisiin keräysastioihin ja muu 
jäte edelleen sinne kuuluvaan paikkaan.

KUOPPAMÄENTIE 19:N ASUKKAAT PAALUPAIKALLA



Viinikkala     syksy 202214

By Dalia Milián Bernal

Projects by Else Luotinen, 
Lotta Wilén 

n I was born and grew up in 
Mexico and every time I had 
to wait for the bus under the 
hot, burning sun’s rays - this 
might sound nice to Finns, but 
trust me, it is not - and breath in 
the toxic pollution emitted by 
the heavy traffic made worst 
by the dirt particles in the air, 
I wondered: whoever planned 
and designed this bus stop 
has surely never been here 
nor ever had to use public 
transportation. 

We know that experience 
and practice are places from 
where knowledge can be 
gained. Now, as I am older 
and became an architect, I 
can assure you that it is the few 
who actually take the time to 
fully explore, experience, and 
actively engage with the city to 

learn about the contexts they 
will later, often carelessly, so-
metimes violently, intervene 
and transform. 

The following projects 
were created within the frame-
work of the course Sustainable 
Architecture at Tampere Uni-
versity. More than a ‘building 
design’ course this is a ‘critical 
thinking’ course; one in which 
we are trying to change the 
values and, thus, the practi-
ce of architecture to address 
today’s major societal chal-
lenges, such as the climate 
emergency, biodiversity loss, 
environmental degradation, 
and social injustices, recogni-
zing that our practice is part 
of an industry that has long 
negatively contributed to the-
se issues.

This spring, a group of stu-
dents, another teacher, and 
I (who lives in the neighbor-
hood) took Nekala as our site 
of investigation. Please note: 
we did not choose Nekala a 

as a site for project design! 
Rather, our aim was to choo-
se a neighborhood in Tampe-
re in which we could engage 
with its multifaceted layers 
and put into practice met-
hods to better understand a 
‘context’, including its material 
and immaterial dimensions as 
well as the perspectives and 
activities of human and non-
human beings. Nekala, with its 
central location and thus tense 
relationship to the city centre; 
its activist, politically engaged 
community, and latent coun-
ter cultures; its special histo-
rical built environment; and 
its proximity to Iidesjärvi and 
its biodiversity just seemed 
the prefect place to investiga-
te. Here, students used their 
bodies in space to engage 
with the site, experience its 
environment and climate, get 
to know the people and their 
activities, and observe the life 
of non-human others. In other 
words, we left the abstract 

Experiencing Nekala
Two projects of the course  
 of Sustainable Architecture

representations of space, like 
maps and blueprints, in the 
drawers and decided to learn 
about Nekala through expe-
riential explorations of place. 
The investigation resulted in 
creative, poetic, beautiful, al-
beit thought-provoking ima-
ges and texts about Nekala. 

The projects here pre-
sented were chosen because 
they illustrate different layers 
of the neighborhood. Else 
Luotinen’s photographic pro-
ject, titled Under the Radar, 
well captures people and their 
activities during a cold Neka-
la morning. Lotta Wilén uses 
photography to capture the 
special built environment of 
the neighborhood and poetry 
to reflect about the politics of 
home, land, and property. We 
hope you enjoy these projects 
and through them maybe learn 
to see something new in and 
about Nekala. I surely have!

*Sustainable Architecture 
is taught by Associate Pro-
fessor Sofie Pelsmakers and 
doctoral researcher/teacher 
Dalia Milián Bernal. During this 
activity we also counted with 
participation of post-doctoral 
researcher/teacher Raúl Cas-
taño de la Rosa. 
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Kuvat Else Luotinen
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Jääkö meille mitään 
Lotta Wilén

Monisteisuus ja moneus – 
 monet kasvot ja monta tarinaa
Tuo mieleen muistoja muualta, 
omista tarinoista

Kaipaus tyhjät pimeät ikkunat
valot, kynttilät ja verhot
Vaikka samanlaisia taloja, niin erilaisia koteja 
Elämiä monia, alkuja kauniita suruja koomisia
 
Me taivumme moneksi 
 mutta ei moniksi
Mitä on elämä ilman 
 taustaa, taulua 
kangasta ja pohjaa
Onko ikkuna siis aukko vai luukku
 
Jäätynyt kiinni jaloistaan 
Tähän huurteiseen maahan omalla pihallaan
Mutta eihän se ole sinun
Minun 
 Meidän se ei ainakaan ole
 En halua sitä 
 Sei ole kenenkään 
 
Tässä maassa maan tavalla aivan tahallaan
Verkon köydet kiertää kaukaa
Sillä oman maan minä omistan
Mutta en saa sitä omistaa
 
Onko tämä siis minun, minua tai meitä
 Voinko ottaa ikkunan mukaani
Täältä lähtee kaikki
Mitä irti saat ja mitä kantaa voit
Minä valitsen tämän
Pidän sen ja tuon, aivan varmasti

Mustaa maata, sitä kullaksi kai sanotaan
Mutta minä en sitä täällä nää
Vain mutaa jalkojeni alla
Ne ovat vieneet kaiken pois
Eikä mitään ole jäljellä
Ne sanovat että tehkää omanne
Omaksi ja omanlaiseksi
Mutta mitä meille jäi
Piha maa ilman omistajaa



Viinikkala     syksy 202216

Suunnitelma Nekalan 
koulurakennuksen 
muuttamisesta kult-
tuuritoimijoiden tiloik-
si etenee. 

n Hankkeen tarveselvitys 
hyväksyttiin 14.9.2022 sivis-
tys- ja kulttuurilautakunnassa. 
Asunto- ja kiinteistölautakun-
nassa hankesuunnitelma pa-
lautettiin uudelleen valmiste-
luun 7.9.2022. Palautuksen 
yhteydessä valmistelijoita 
evästettiin hyödyntämään 
aiemmin tehtyjä remontteja 
mahdollisimman paljon. Uu-
delleen valmisteltu hanke-
suunnitelma tulee asunto- ja 
kiinteistölautakunnan sekä si-
vistys- ja kulttuurilautakunnan 
käsiteltäväksi myöhemmin.

Rakennukseen suunnitel-
laan kulttuuritoimijoille vuok-

K A A V O I T U S

Kun Nekalan koulu oli vielä aktiivikäytössä vuonna 2017, Wiinikan 
Wappu toi koko kylän paikalle.

Nekalan 
KULTTUURI-
 KESKUS etenee

rattavia työtiloja, pieniä tapah-
tumatiloja, bänditiloja sekä 
toiminnot kokoava yhteinen 
aulatila ja kahvila. Muutokses-
sa saataisiin uudet tilat myös 
Nekalan kirjastolle.

Nekalan koulun vanhin osa 
on vuodelta 1930. Itä- ja län-
sisiipien sekä pääaulan laajen-
nus toteutettiin 1950-luvulla. 
Koulu on peruskorjattu ja laa-
jennettu vuonna 2009, mutta 
valitettavasti remontti toteutet-
tiin puutteellisesti. Rakennuk-
sessa toimi myös alueen lähi-
kirjasto sekä hammashoitola. 

Koulun ja kirjaston toiminta 
päättyi rakennuksessa vuon-
na 2018 sisäilmaongelmien 
vuoksi. Kirjasto siirtyi samalla 
tontilla sijaitsevaan konttikir-
jastoon vuonna 2020 ja kaik-
ki Nekalan Norssin oppilaat 
keskitettiin Kuokkamaantie 16 
kiinteistöön. Koulun piha-alue 
on edelleen ulkoliikuntahar-
rastuskäytössä.

Kaupungin 2021 kulttuuri-
tilaselvityksessä todettiin suuri 
pula taiteilijoiden työskente-

lytiloista ja muista kulttuurin 
tiloista. Pormestariohjelmas-
sa linjataan, että taiteilijoille 
tarjotaan tilaa työskentelylle 
ja Nekalan koulun kulttuuriti-
lahanketta edistetään.

Tilat jaettaisiin  
erilaisiin vyöhykkeisiin

Yhteisiin ja avoimiin tiloihin 
sijoittuisivat kirjasto, kahvila ja 

Koonnut: Tanja Juvani.

Lähteet: Tampereen kaupungin 
tiedotteet alueen kaavoitukses-
ta syksyllä 2022

Kuvat: Tanja Juvani

näyttelyt. Työskentelysiivessä 
tilat voisivat olla puoliavoimia 
tai kokonaan suljettuja. Osasta 
tiloista tehtäisiin yhteiskäyttöi-
siä, kuten neuvotteluhuoneis-
ta, tapahtumasalista ja kellarin 
pajatiloista. 

Kulttuurikeskukseen mah-
tuu työskentelemään vaki-
tuisesti noin 40 kulttuurialan 
toimijaa, joista osa järjestää 

Nekalan koulu ja kirjasto kylpevät 
syysauringossa 2022
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K A T S A U S 

NEKALAN KOULUN 
ja LASTENTALON 

asemakaavamuutokset

toimintaa myös avoimesti 
kuntalaisille. Kohteeseen on 
tarkoitus hankkia päävuokra-
laiseksi operaattori, joka vas-
taa tilojen vuokraamisesta yk-
sittäisille toimijoille sekä talon 
kulttuuritoiminnan ja tapahtu-
mallisuuden kehittämisestä. 
Toimijoiden alustava haku ja 
operaattorin kilpailutus käyn-
nistetään hankesuunnitelman 
hyväksynnän jälkeen.

Koulurakennuksessa teh-
dyt kuntoselvitykset edellyt-
tävät mittavia korjaustoimia 
sisäilman parantamiseksi. Li-
säksi tehdään vähäisiä toimin-
nallisia parannuksia ja varau-
dutaan uusimaan tarvittaessa 
kaikki sellaiset järjestelmät ja 
rakennusosat, jotka ovat elin-
kaarensa päässä. Rakennus 
on tarkoitus korjata kattavas-
ti vastaamaan uutta käyttöä, 

huomioon otetaan kuitenkin 
edellisen peruskorjauksen ra-
kenteet ja rakennusosat.

Rakennustyöt tehdään yh-
dessä vaiheessa. Työt on suun-
niteltu alkaviksi tammikuussa 
2024, jolloin tilat valmistuvat 
käyttöön elokuussa 2025. 

Vuoden 2022 talonraken-
nusohjelmassa hankkeelle on 
esitetty määrärahaa vuosille 
2022–2024 yhteensä 8 mil-

joonaa euroa. Kohteen vuok-
rakustannukset kaupungille 
ovat vuokratulojen vähentä-
misen jälkeen 1,342 miljoo-
naa euroa vuodessa. Kulttuu-
ritilojen operointi rahoitetaan 
operaattorin yksittäisiltä toimi-
joilta keräämillä korvauksilla ja 
lisäpalvelujen myynnillä.

n Käytöstä poistuneen Ne-
kalan koulun ja Lastentalon 
tonttialueita kehitetään. Tam-
pereen kaupunki omistaa 
molemmat tontit. Kaupun-
gin tavoitteena on alueen 
kehittäminen mahdollistaen 
asumisen täydennysraken-
taminen nykyisen asutuksen 
lomaan ja valtakunnallisesti 
arvokkaaseen rakennettuun 
kulttuuriympäristöön hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien 
varrelle. 

Kaavahankkeiden ta-
voitteista, kulusta ja osal-

listumismahdollisuuksista 
kertovat osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmat sekä 
valmisteluaineistoa on ollut 
nähtävillä palautetta varten 
13.10.2022 saakka.

Tampereen kaupungin 
projektiarkkitehti Raija Mik-
kola kertoo, että Nekalan 
koulun asemakaavan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitel-
masta saatiin viranomaisilta 
ja Tampereen kaupungin eri 
hallintokunnilta 5 komment-
tia, lastentalon osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 

7. Osallisilta eli lähialueen 
asukkailta tuli koulun suun-
nitelmasta 9 mielipidettä.
- Molempia alueita koske-
neissa viranomaisten kom- 
menteissa nousi esiin erityi-
sesti täydennysrakentami-
sen sovittaminen Nekalan 
arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön. Koulun aluet-
ta koskeneissa mielipiteissä 
otettiin lisäksi kantaa ympäris-
tön liikenneturvallisuuteen, 
täydennysrakentamisen ta-
poihin ja koulun piha-alueen 
tarjoamiin toimintoihin, Raija 

Mikkola kertoo.
Koulun suunnittelualu-

een pinta-ala on noin 2,3 
hehtaaria ja Lastentalon noin 
6500 neliömetriä.

Vuonna 1952 valmistu-
neessa Nekalan lastentalos-
sa toiminut päiväkoti siirtyi 
uusiin tiloihin Mustametsään 
vuonna 2020. Suunnitte-
lualueeseen Jokipohjantie 
13:ssa kuuluu tontti 1 sekä 
tontin itäreunan viheralue, 
jolla sijaitsee muuntamora-
kennus.

Nekalan lastentalon 
tonttia kaavaillaan 
asumiskäyttöön. 
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mana niin hieno, että sille eivät 
pärjänneet edes Alvar Aallon 
ja Aino Marsio-Aallon tai Lars 
Sonckin piirustukset.

Hyvänsuopien ihmis-
ten huvilakaupunki

Viinikka, kuten monet Tampe-
reen eteläiset kaupunginosat, 
sijaitsee entisillä Hatanpään 
kartanon mailla, jotka Tam-
pereen kaupunki osti 1913. 
Alueen asemakaava laadittiin 
1914, ensimmäiset asukkaan-
sa se sai jo seuraavana vuon-
na, ja siitä eteenpäin kasvu oli 
rivakkaa: 1930-luvulle saavut-
taessa asukkaita oli jo melkein 
kaksituhatta, mikä teki Viinikas-
ta Tampereen väkirikkaimman 
esikaupungin. Aivan Viinikan 
viereen rakennettiin 1920-lu-
vulta alkaen Nekala, jossa 
30-luvulle tultaessa oli noin 
puolet Viinikan väkimäärästä.

Kaavoitusohjeet eivät vii-
nikkalaisia talonrakentajia lii-
kaa kahlinneet. Piirustuksista 
poiketen moni rakensi toisen 
hellan yläkertaan, mikä mah-
dollisti kahden perheen aset-
tumisen saman katon alle. Väl-
jän asumisen ihanteen sijasta 
Viinikasta tulikin yksi Tampe-
reen tiheimmin asutuista esi-
kaupungeista.

Vaikka väkeä riitti, ilmei-
sesti Viinikka-Nekalasta kui-
tenkin muodostui sellainen 
kuin oli toivottukin: viihtyisä 
puutarhaesikaupunki. Aluees-
ta vuonna 1935 raportoineen 
Aamulehden jutun perusteella 
lopputulos oli jopa melko lä-
hellä maanpäällistä paratiisia:

”Tyytyväisiä ovat viinikkalai-
set ja nekalalaiset kaupunkiin-
sa, jota he eivät suinkaan salli 
nimittää kyläksi sen enempää 
kuin esikaupungiksikaan, vaan 
siksi, jota se on: huvilakaupun-
giksi. Siellä on hyvä ja terveel-
linen asua. Ilma on puhtaampi 
kuin kaupungissa, niin paljon 

”Tampereelle eteläs-
tä tulevassa junassa 
matkustava ei voi olla 
havaitsematta idän 
puolella Hatanpään 
vainiotasankoa asu-
masaarelmaa, joka 
uutena ja valkeana 
korkealle kohoavan 
tyylikkään kirkontor-
ninsa ympärillä hohtaa 
Kalevankankaan tum-
maa taustaa vastaan. 
Se on Viinikan esi-
kaupunki muinaisten 
Viinikkalan ja Otavalan 
talojen mailla.” – Väinö 
Voionmaa Tampereen 
kaupungin historia IV 
-teoksessa (1935).

n Ennen kuin Mansehattan 
nousi hallitsemaan Tampe-

reen silhuettia, Viinikan kirkon 
41-metrinen torni oli kaupun-
gin ensimmäisiä maamerk-
kejä. Kuin majakka johdattaa 
vaalea torni edelleen kohti tut-
tuja kulmia, ja sen nähdessään 
saattaa jo huokaista helpotuk-
sesta – koti on aivan lähellä. 
Pian satavuotisen historiansa 
ajan Viinikan kirkko on ollut 
keskeinen palanen Tamperet-
ta ja tamperelaisuutta. 

Samalla se on ollut merk-
kipaalu ja suunnannäyttäjä 
suomalaisten kirkkoraken-
nusten historiassa: Viinikan 
kirkon mallissa nykyaikaisen 
seurakuntatoiminnan moni-
puolisuus otetaan huomioon 
jo kirkkoa suunniteltaessa. 
Viinikan kirkko on upeimpia 
esimerkkejä aikansa kirkko-
arkkitehtuurista – jo suunnitel-

puhtaampi, että eron tuntee 
keuhkoissaan. Ihmiset ovat 
hyvänsuopia ja lähimmäistään 
rakastavia, jonka vuoksi ei po-
liisin tarvitse heidän asioihinsa 
puuttua; – ne harvat hulikaa-
nit, joita joskus vuosien varrella 
on Viinikassa esiintynyt, ovat 
muualta tulleita, kerrottiin.” – 
Nimimerkki Pohto Aamuleh-
dessä 13.9.1936.

Ei vain  
“sunnuntaikirkko”

Kirkon rakentamista tämän 
tulevan huvilakaupungin tie-
noille kaavailtiin jo pian kansa-
laissodan jälkeen. Tavoitteena 
oli uudenlainen, paikallista 
yhteisöä monipuolisesti pal-
veleva kirkko – ei vain “sun-
nuntaikirkko, joka arkipäivät ja 
illat seisoo tyhjänä ja kylmän 
juhlallisena avatakseen vain 
sunnuntaisin muutamiksi tun-
neiksi ovensa jumalanpalve-
luksia varten”, muotoili tuolloi-
nen kappalainen, myöhempi 
tuomiorovasti K. H. Seppälä. 
Kirkon yhteyteen tuli hänen 
mukaansa rakentaa pienempi-
muotoiseen kokoontumiseen 
soveltuva seurakuntasali, ja 
tiloja esimerkiksi henkilökun-
nan asumuksia ja jopa lasten-
kotia varten:

”Näistä kaikista muodos-
tuu yhdessä s e u r a k u n t a- 
t a l o, joka tosin ei ole niin 
juhlallinen kuin vanhat ja uudet 
kunnianarvoisat juhlakirkkom-
me, mutta jota taas voidaan 
käyttää pitkin viikkoa mitä 
moninaisimpiin tarkoituksiin 
ja jossa aina aamusta iltaan 
on elämää ja toimintaa.” – 
“Kirkkomies” eli K. H. Seppälä 
Sunnuntaitervehdys-lehdessä 
syyskuussa 1919.

Kirkon rakentamisasia ei 
kuitenkaan ollut mikään läpi-
huutojuttu: kaupunginvaltuus-
to ei halunnut myydä kirkolle 
sopivaksi katsottua tonttia. 

Tampereen 
 MAJAKKA

Teksti: Mikko Pollari.  
Lyhentänyt Tanja Juvani.
Kuva: Kansanperinteen 
arkisto.
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Lopulta – kiivaan julkisenkin 
polemiikin jälkeen – seura-
kunta sai tontin haltuunsa pak-
kolunastuksen kautta syksyllä 
1926. Jo saman vuoden ke-
väällä kirkkovaltuusto oli kui-
tenkin asettanut lautakunnan 
kirkon suunnittelua ja raken-
tamisen valmistelua varten. 
Lautakunnan ehdotuksesta 
järjestettiin arkkitehtikilpailu 
Seppälän ”pikkukirkkoaat-
teen” mukaisen kirkon raken-
tamisesta. Huhtikuun 1927 
loppuun mennessä kilpailuun 
saapui 36 ehdotusta. Lauta-
kunta valitsi yksimielisesti ko-
kouksessaan 19. toukokuuta 
voittajaksi tamperelaissyntyi-
sen arkkitehti Yrjö Waskisen.

Woittoisa Waskinen

Waskisesta ei ole kirjoitettu 
elämäkertoja eikä hänestä 
löydy edes artikkelia Kansal-
lisbiografiasta. Suhteellinen 
tuntemattomuus on yllättävää, 
sillä Waskinen on suunnitellut 
lukuisia kirkko- ja seurakun-
tataloja – vaikkapa Helsingin 
Pakilan ja Kouvolan Käpylän 
kirkot – sekä vielä enemmän 
koulujen kaltaisia julkisia ra-
kennuksia, kuten Helsingin 
Teknillisen oppilaitoksen pää-
rakennuksen. Jälkimmäisten 
suurta määrää selittää hänen 
30-vuotinen valtiollinen uran-
sa ensin yleisten rakennusten 
ylihallituksessa, sittemmin Ra-
kennushallituksessa.

Viinikan kirkko edustaa 
Waskisen virkatyön ulkopuo-
lista toimintaa. Suunnittelukil-
pailuun osallistuessaan vuon-
na 1892 syntynyt Waskinen 
oli jo reippaasti yli kolmekym-
mentävuotias, eikä ammatil-
lisestikaan enää aivan untu-
vikko. Hänen saavuttamaansa 
voittoa voi kuitenkin pitää 
yllätyksenä – ennen kaikkea 
siksi, että kilpailuun osallistui 
myös Lars Sonck, muun mu-
assa Tampereen Tuomiokirkon 
suunnitellut ja jo vuonna 1920 
professorin arvonimen saanut 
arkkitehti. Sonck, jos kuka, tie-
si, miten kirkkoja suunnitellaan. 
Tällä kertaa ei kuitenkaan tullut 
edes palkintosijaa. Voi ajatella, 
että Viinikan kirkko on kirkkain 
helmi Waskisen suunnittelutöi-
den joukossa – työ, jossa pa-

laset loksahtivat harvinaisella 
tavalla paikoilleen.

Aaltojen “The Church of 
Manchester” jäi kilpailussa 
kakkoseksi. Suunnitelman sil-
miinpistävimpiä piirteitä ovat 
seurakuntatalon tasakattoi-
suus sekä tehtaan piippua 
muistuttava pyöreä torni, joka 
selvästi viittaa Tampereen 
historiaan teollisuuskaupunki-
na, “Suomen Manchesterina”. 
Palkintolautakunta katsoi työn 
olleen sinänsä ansiokas, mutta 
ikään kuin väärässä paikassa.

Jos Aalloille jäi haavoja tai 
arpia kakkossijalle jäämisestä, 
he saivat niihin myöhemmin 
laastarin – tai tarkkaan ottaen 
kolmetoista laastaria: Viinikan 
kirkon läheisyyteen 1940-lu-
vulla alkupuolella rakennetut 
Nekalan Asevelikylän talot 
ovat Alvar Aallon suunnitte-
lemia.

Suunnittelukilpailun rat-
keamisen jälkeen kesti vielä 
kolmisen vuotta, ennen kuin 
päästiin varsinaisiin rakennus-
töihin. Syitä viiveeseen olivat 
ensin suunnitelmien jatkotyös-
tö, ja sitten se perinteinen, eli 
rahan puute: Tampereella val-
linnut rakennusbuumi vaikeut-
ti työväen saantia ja nosti ma-
teriaalien hintoja, eikä koossa 
ollut vielä puoliakaan varoista, 
jota kirkon rakentamisen arvi-
oitiin vaativan. Lopulta vuonna 
1929 alkanut maailmanlaajui-
nen lama laski kustannuksia ja 
muutti työn luonnetta: kirkon 
rakentamisesta tuli työttö-
myyttä lievittävä hanke. Työt 
aloitettiin syksyllä 1930, ja 
kirkon vihkiäisiä päästiin juhli-
maan toukokuussa 1932.

Klassismia, funktio-
nalismia, Egyptiä –  
ja enemmän kuin  
hyppysellinen basilikaa

Viinikan kirkossa on nähty piir-
teitä 1920-luvun klassismista 
sekä tuolloin tuloillaan olevas-
ta funktionalismista. Ajatuksia 
Italiaan ja sen basilikoihin ovat 
vieneet niin Viinikan kirkon si-
säpiha kuin kirkkosalikin, jossa 
basilikoista muistuttavat kirk-
kosalin seinien yläosan ikku-
nat ja apsidi, eli puolipyöreä 
kuoriosa, jossa alttari sijaitsee.

Pääsisäänkäynnin ulko-

muoto juontanee 1920-luvun 
Egypti-huumaan, jonka käyn-
nisti faarao Tutankhamonin 
hautalöytö. Arkkitehtuurimme 
vuosikymmenet –teossarjan 
kirjoittajan Elina Standertsk-
jöldin mukaan egyptiläiset 
vaikutteet näkyivät ajan ark-
kitehtuurissa mittakaavojen 
liioitteluna: “oviaukot tehtiin 
suhteettoman suuriksi” ja  
suosituksi tuli myös kaventaa 
oviaukot yläosistaan ja ke-
hystää ne levein listoin kuten 
muinaisissa temppeleissä”. 
Harvoinpa tulee ajatelleeksi, 
että Viinikan kirkon pääovi 
voisi viedä egyptiläiseen temp-
peliin, tai jopa faaraon hauta-
kammioon!

Alvar Aalto -museon eme-
ritusjohtaja Markku Lahti 
taas on todennut Viinikan 
kirkon tornin muistuttavan 
“erehdyttävästi” Tukholman 
vuonna 1923 valmistuneen 
kaupungintalon tornia. Niiden 
profiileissa on kieltämättä yh-
teneväisyyttä, samoin tornien 
ja rakennusten päämassojen 
suhteessa toisiinsa. Ehkä Was-
kinen on hakenut kirkkosuun-
nitelmaansa innoitusta tuolloin 
vielä uudesta, myöhemmin 
Tukholman symboliksi nouse-
vasta rakennuksesta.

Joka tapauksessa kirkko 
sopii ympäristöönsä, kuten 
Martti Helin teoksessaan 
Tampereen kirkot ja hautaus-
maat toteaa: Viinikan kirkko 
ja “ympäristön talot puhuvat 
samaa kieltä, ovat tyylillisesti 
toistensa sukulaiset”.

“Meidän kirkko”

Ohittamaton luku Viinikan kir-
kon tarinassa on sen suojissa 
harjoitettu nuorisotyö. Viinik-
ka onkin ollut tässä asiassa 
pioneeri – jopa siinä määrin, 
että kirkon valmistumista on 
pidetty evankelisluterilaisten 
seurakuntien nuorisotyön 
alkupisteenä. Viinikassa toi-
minnan aloittajana mainitaan 
Tuure “Tute” Laitinen, joka 
tuli kirkkoon poikakerhojen 
ohjaajaksi vuonna 1933. Py-
häkoulun ja tyttökerhojen joh-
tohahmo taas oli diakonissa 
Tyyne “Tynski-täti” Jacobsen, 
joka tummassa leningissään, 
valkoisessa esiliinassaan ja 

hilkassaan oli Laitiseen ver-
rattuna enemmänkin vanhan 
koulukunnan edustaja. Ker-
hotoiminnan vetämisessä 
tärkeä rooli oli “tavallisilla 
paikkakunnan miehillä”, jotka 
“opettivat sitä mitä osasivat”, 
kuten 1940-luvulla Viinikan 
poikakerhoissa käynyt Timo 
Virtanen asian muotoilee.

1940-luvun lopulta lähtien 
kirkossa lapsuuttaan elänyt 
kirkkoherran poika Olli Lehti-
puu, myöhempi Harjun kirkko-
herra itsekin, on teoksessaan 
Ollin oppi- ja pappivuodet – 
Elämää kahdella mantereella 
(2014) muistellut, kuinka kirk-
ko sai sotien jälkeen taipua 
henkilökunnan ruokahuollon 
tarpeisiin:

”Pula-ajan tavan mukaan 
meillä porsas kirkon alla, 
vahtimestari Rantasella pari 
lammasta, diakonissa Tyyne 
Jakobsenilla kanoja. Lisära-
vintoa alkuvuosina toi myös 
juurikasmaa kirkon vieressä 
ja kauempana Viinikanojan 
varrella.”

Lehtipuu muistelee, kuinka 
kirkossa asuivat kirkkoherran 
kahdeksanlapsinen perhe, 
diakonissa, vahtimestari ja 
Tute Laitista seurannut nuo-
risotyöntekijä Harry “Hartsi” 
Jaakkola perheineen, jossain 
vaiheessa myös merimies-
pappipariskunta. Tähän kun 
lisää vielä poika-, tyttö- ja py-
häkerholaiset sekä viereiselle 
urheilukentälle iltaisin pesä-
palloa pelaamaan kokoontu-
neen nuorison, niin kirkolla 
todellakin oli “aamusta iltaan 
elämää ja toimintaa” kuten K. 
H. Seppälä oli vuoden 1919 
kirjoituksessaan kaavaillut.

Kirkkosalin, pappilan ja 
seurakuntatilojen yhdistämi-
nen saman katon alle riisui 
seurakunnan toiminnasta 
muodollisuutta ja toi kirkkoa 
ja seurakuntalaisia lähemmäs 
toisiaan. Viinikan kirkkoherra 
A. E. Jokipiillä oli kertoman 
mukaan tapana tulla pitämään 
retkeilykerholaisille hartaus-
puhetta suoraan asunnostaan, 
villatakkiin ja aamutossuihin 
sonnustautuneena. Viinikan 
kirkko oli tässä mielessä alus-
ta pitäen erityinen: ihmislähei-
nen, yhteisöllinen – “meidän 
kirkko”.
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A LU E E N  PA LV E L E VAT  YR I T YK S E T

Ahotie 34, 03-214 4446
Tervetuloa!

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

LEIPOMOKAHVILA KUKKAKAUPPA

Jokipohjantie 16
Puhelin 03 223 0078

PUUTARHATYÖT

www.puutarhatontut.fi

Franz G. Schmitz Vihertyöt
0505871574

JALKAHOITOLA

Suosi 
 paikallisia 
   palveluita!

Palvelut ja ajanvaraus 
www.raspijaviila.fi
Kuokkamaantie 20 B  
2krs. Tampere
Puh. 045 3430830

Uusi jalkahoitola Raspi&Viila

Ovet auki kirjastokortilla  
su–to klo 7–21, pe–la 7–18

p. 040 800 7811
kirjasto.nekala@tampere.fi
www.tampere.fi/kirjastot

Kirjastosi 
verkossa: 
piki.fi

NEKALAN KIRJASTOON!
TERVETULOA

Maco Oeyn lastenkonsertti 
ke 30.11. klo 10
Vapaa pääsy, tervetuloa!
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-ILmALämPöPUmPUT

ILmA-VeSILämPöPUmPUT

-AUrInKOSähKö-
JärJeSTeLmäT

Puh. 045-139 3232
www.mjmsahko.fi

Sähköasennuksia 
ammattitaidolla

Viinikan kirkossa
la 24.12. klo 16  aattohartaus 

la 24.12. klo 22  jouluyön kirkko

su 25.12. klo 8  joulupäivän messu

ma 26.12. klo 10  Tapaninpäivän messu

Nekalan seurakuntatalolla
su 25.12. klo 10  joulupäivän messu

Konsertteja Viinikan kirkossa

Viinikan kirkossa
to 8.12. klo 13  Kauneimmat joululaulut

su 11.12. klo 18  Kauneimmat joululaulut

pe 23.12. klo 20  Kauneimmat joululaulut

facebook.com/TampereenEtelainenSeurakunta

instagram.com/tampereenetelainensrk

youtube.com/Tampereen Eteläinen seurakunta

tampereenseurakunnat.fi/seurakunnat/etelainen_seurakunta

Joulun hartaudet ja messut

Kauneimmat joululaulut

Joulun ja adventin aika 

Konsertteihin 
on vapaa 

pääsy

ma 5.12. klo 19   
Suomalainen joulu -konsertti 

to 8.12. klo 18   
Vanhan musiikin kauneimmat joululaulut 

pe 9.12. klo 19   
Lauluyhtye Gaudiumin joulukonsertti 

la 10.12. klo 16  
Laulu-Siskojen joulukonsertti 

to 15.12. klo 19   
Konservatorion puupuhaltajien Joulupuut -konsertti 

pe 16.12. klo 19   
Kamarikuoro Kaarton joulukonsertti

la 17.12. klo 18  
Viihdekuoro Cantarellin joulukonsertti 

su 18.12. klo 15  
Kamarikuoro Näsin joulukonsertti 

Suosi 
   paikallisia 
    palveluita!

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

Tarjoukset 

voimassa 31.12.2022

Viinikan apteekista Hyvään Oloon, 
Pirteyteen ja Vastustuskykyyn!

Fiilus Arkeen 
30 tabl. ja purutabl.
Maitohappobakteerival-
misteet kaikenikäisille. 
Makuina mansikka,  
mustikka, hedelmäinen  
ja neutraali.

(0,37e/tabl.)1100
Norm. 12,99 (0,43e/tabl.)

Aqualan L 200 g
Nopeasti 
imeytyvä 
perusvoide 
koko 
perheelle.

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

850
(42,50e/kg)

(0,08e/tabl.)1600
Norm. 18,39 (0,09e/tabl.)

Raikas ja hedel-
mäisen sitruksen 
makuinen D3-
vitamiinivalmiste.

Devisol 20 
mikrog. 230 tabl. Huom! pakkaus-

koko 30 tablettia 

kaupan päälle. 

Nekala - Lielahti -  Lentola

SUURMYYMÄLÄ
AVATTU NEKALASSA

Vihiojantie 2 ,  MA-PE 9-18, LA 10-18

TULE TEKEMÄÄN 
LÖYTÖJÄ 

MYYMÄLÄÄMME!
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