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Vehmaisten Sanomat on Vehmaisten Urheilijat ry:n ja Tampereen Vehmainen Seura ry:n (nyk. kaupunginosayhdistys, ent. omakotiyhdistys) neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedote, jonka koko on
A4 4-8 sivua/numero. Toimitus: Sirpa Kuusela (Vehmainen Seura) ja Heli Mattila (VehU). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Fidaros Oy, Sirpa Kuusela on julkaisun ilmoitusmyynnistä, taitosta ja painatuksesta vastaava kustantaja. Vastuu mainoksista rajoittuu mainoksen arvoon. Painos ja jakelu 9500 kpl: Atala-Linnainmaa-Leinola-Holvasti-Kiveliö-Vehmainen-Vatiala-osa Messukylää ja Kaukajärveä.
Paino: Tampereen Offsetpalvelu. Jakelu Ykkösjakelut. Ilmoittajat, lämmin kiitos ilmoituksestanne. Te annatte mahdollisuuden tärkeään tiedottamiseen. 4. vuosikerta. Seuraa vehu.fi ja vehmainen.fi

KYLÄTAPAHTUMA ti 23.6.2020 klo 18-19.30
Keskustellaan Kaukaniemen grillipaikalla
K-marketin kaavaehdotuksesta
Kaukaniemestä ja liikenteestä

Tutustu kaavaehdotukseen kaupan aulassa (Kangasalantie 120)
tai netissä. Antakaa kaikki palautetta 25.6. mennessä.
Katso kaavaehdotuksen nettilinkit s 3 ja seuraa
VEHMAINEN.FI
Järjestää kaupunginosayhdistys Tampereen Vehmainen Seura ry
VALMENTAJA HUHTALA LUOTTAA
JAAKKOLAN MOUKARIKUNTOON

Ksatso sivu 4

Vehmaisten kalastusosakaskunnan hoitokunta tiedottaa

Takavuosien tamperelainen
moukaritähti Harri Huhtala
toimii VehUn moukarinheittäjä Aleksi Jaakkolan valmentajana. Hyvin sujuneen harjoituskauden perusteella Jaakkola
on näin kesän kynnyksellä
erinomaisessa vireessä ja odotukset ovat korkealla, mutta
Huhtala toteaa samaan hengenvetoon, että aina on riskit
olemassa, kun aletaan herkistelemään kilpailukuntoa.
Aleksi Jaakkola
Kuva: Pasi Siltanen
Aleksilla on taustallaan hankalia urheiluvammoja, joiden vuoksi harjoitusten huolellinen suunnittelu
on erityisen tärkeää, sanoo Huhtala.
Kolmissa olympialaisissa Suomea edustanut Huhtala kertoo poikkeuksellisen kauden tulostavoitteeksi olympiarajan (77,50) rikkomisen, vaikka
Tokioon suunniteltuja kisoja ei tänä vuonna järjestetäkään. Oman ennätyksen, tasan 74 metriä, ylittäminen on kauden minimitavoite.
Kilpailullinen päätavoite on Kalevan Kisat Turussa elokuun puolivälissä.
Mitali on vähimmäisvaatimus, mutta mestaruus mielessä kisoihin suunnataan, toteaa Huhtala ja siirtyy seuraamaan Jaakkolan harjoitusheittoja.
Toivottavasti saamme nauttia kesän kuluessa pitkistä moukarikaarista ja
VehUn vihreistä väreistä palkintopallilla.
Heli Mattila

Vehmaisissa 12 km Tampereen keskustassa.
VehU vuokraa Kisapirttiä.
Tiedustelut ja varaukset: majaisäntä Kim Hietikko p. 040 732 6295. Katso lisää www.vehu.fi.

VAROJEN KERÄYS ISTUTUKSIIN
KYLÄN TULEVAA TOIMINTAA

23.6.2020 keskustellaan kaavasta, Kaukaniemestä ja liikenteestä. Kts. yllä.
Onko kiinnostusta vieraslajitorjuntatalkoisiin? Kaukaniemen matonpesupaikalla on jättitatar-puskat. Kaupungin toimesta jätteet kuljetetaan pois.
Myös Roopennotossa on edelleen jättipalsamia, jota kannattaa talkoilla pois
ennen siemenenmuodostusta. Laita innokas viesti info@vehmainen.fi tai soita
Sirpa Kuuselalle, 040 739 0957.
La 22.8.2020 klo 11-15 Kaukajärven hyväksi yhdessä
Katso Vehmaisten osakaskunnan organisoiman Kaukajärven suurtapahtuman
tiedot ja kutsu yhteistyöhön sivulta 4.
To 3.9.2020 Kevätkokous ja to 19.11.2020 syyskokous, katso ilmoitus alla.
La 5.9.2020 klo 11-14 Vehmaisten kauppapäivä, katso sivu 3.

Tampereen Vehmainen Seura ry
KEVÄTKOKOUS

Torstaina 3.9.2020 klo 18

(18.3.2020 suunniteltu kokous peruttiin, force majeure)

SYYSKOKOUS

Torstaina 19.11.2020 klo 18
Kokouspaikka Vehmaisten koulun ruokala, Sarvannankatu 7
Seuraa vehmainen.fi
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Reippaat urheilukoululaiset Saana (vas.)
ja Kaisla.

AAMUN
URHEILUKOULUSSA
SAA OLLA
YHDESSÄ

7-vuotiaat tytöt ja parhaat
kaverukset Kaisla ja Saana
ovat mukana VehUn järjestämässä Aamun urheilukoulussa
Vehmaisten kentällä. Tunnin
liikuntatuokio kesäloman joka
arkiaamu käynnistää mukavasti päivän.
Kaisla on jo kokenut urheilukoululainen, sillä menossa
on neljäs kesä. Saana sen
sijaan on ensimmäistä kertaa
mukana. Kivointa on kuulemma, kun saa olla kavereiden
kanssa ja leikkiä yhdessä –
sitähän lasten urheilukoulutoiminta on parhaimmillaan. Tyttöjen mielestä myös pyöräily on hauskaa.
Syksyllä ensimmäiselle luokalle menevien kaverusten mielestä liikunta on
tärkeää, koska se pitää terveenä, ja siinä he ovat aivan asian ytimessä. Toivottavasti urheilukoulussa syttyy elinikäinen liikunnan kipinä!
Lasten urheilukoulutoimintaa ja nuorten työllistymistä ovat tukeneet
Tampereen seudun Osuuspankki ja Pirkanmaan Jätskiauto - lämmin kiitos!
Heli Mattila
Syyskuussa alkaa Vehmaisten koululla kaksi uutta liikuntaryhmää:
KUNTOJUMPPA (sopii naisille ja miehille) sekä
HARRASTE- JA KUNTOPALLOILU
(15 v ja vanhemmille). Seuraa ilmoitteluamme!
Ryhmät käynnistyvät mikäli salivuorot myönnetään

KESÄTÖISSÄ KENTÄLLÄ
Kuka olet? Olen Sampo-Valtteri Joenvuori, 21vuotias liikuntaneuvojaopiskelija Kuortaneen
Urheiluopistolta, valmistun keväällä 2021.
Mikä on toimenkuvasi VehUssa? Toimin
kesän ajan Aamun urheilukoulun vastuuohjaajana
ja muiden ohjaajien tutorina. Tavoitteena on
tarjota entistäkin laadukkaampaa liikuntatoimintaa
lapsille sekä tukea nuoria ohjaajia työssään. Tähän
tutorointiin on VehUlle myönnetty Opetus- ja
kulttuuriministeriön tukea.
Millainen on oma liikuntataustasi? Aiemmin
olen harrastanut kahdeksan vuotta koripalloa ja
neljä vuotta telinevoimistelua, nykyisin liikun monipuolisesti mm. seinäkiipeilemällä ja fly jumberskenkäilemällä. Olen innokas kokeilemaan kaikenlaista.
Miksi lähdit opiskelemaan liikuntaneuvojaksi? Liikunta on aina ollut minulle tärkeä osa elämää ja auttanut vaikeinakin aikoina jaksamaan. Haluan jakaa liikunnasta saatavaa hyvää fiilistä muillekin, ja erityisesti lapsille. Olen erittäin innostunut ryhmäliikunnan ohjaamisesta.
Mitä ajattelet kesätyöstäsi? Olen hyvin kiitollinen VehUlle tästä mahdollisuudesta. Eihän tämä tunnu oikein edes työltä, kun saa tehdä juuri sitä
mistä eniten nauttii, saa kokemusta ja kehittyy tulevaisuutta ajatellen. Bonuksena tulee vielä se, että saan samalla suoritettua opintoihini kaksi kurssia.
Mitä muuta kesääsi kuuluu? Ohjaan iltapäivisin Kangasalan Kuohussa
lasten uimakouluja ja seniorien vesijumppaa, joten liikunnan merkeissä kesä
kuluu. Moottoripyöräiltyä varmasti tulee myös.
Ja vielä tunnelmiasi Vehmaisista Olen muuttanut elämässäni aika paljon ja viihdyn aina siellä missä olen. Vehmainen on tuttu ennestäänkin,
mukavaahan täällä on. Ja nyt on erityisen kivaa, kun tulee tuttuja lapsia
moikkaillen vastaan.
Heli Mattila

Seuraa
vehu.fi
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KEVÄÄN AIKA VEHMAISISSA

Talvi ei oikein tullutkaan ja keväästä selvittiin — maailma avautuu vähin
erin. Vehmaisissa peruspalvelut toimivat, saatiin ruokaa ja bensaa sekä
posti– ja pakettipalveluita. Talvitapahtuma, kevätkokous, kukkamatka
Norrköpingiin ja siivoustalkoot peruttiin.
Kokouksia on pidetty sähköpostilla ja puhelimitse. 2.6. Anne-Mari
Jussila järjesti virtuaalisen Vehmaisten asukasillan, jossa puhutti uuden
asuinalueen liikenne Ryötinkatu-Kaukaniemenkatu-alueella, kaupan tuleva
kaava sekä Kaukaniemi.
Antakaa palautteita joko meille tai suoraan kaupungille. Toivon mukaan
bussiliikenne palautuu entiselleen, mutta antakaa siitäkin rohkeasti palautetta. info@vehmainen.fi
Sirpa Kuusela — SK

PYÖRÄILIJÄT—VAROKAA ALIKÄYTÄVÄSSÄ

Toukokuun alussa vanhempi mieshenkilö ja nuori koululainen törmäsivät
pyörillään Kangasalantien alikäytävässä kaupan kohdalla. Mieshenkilölle tuli
vakavia vammoja ja hän on edelleen sairaaalahoidossa.

ROTTASOTAA VEHMAISISSA

Vehmaisten Sanomien 2 2019 numerossa kyselimme onko rottia näkynyt.
Nyt on tullut paljon viestejä rotista ja myyrävahingoista. Ilmeisesti leuto
talvi on tehnyt tehtävänsä. Huolehtikaa siitä, että jäteastiat ovat visusti
kiinni ja ehjiä. Tsekaattehan, ettei tämä älyveikko majaile kompostissasi.
Eräässä Rasulan puolen taloyhtiössä on käytetty Anticimexin palveluita
rottasodassa. Jokohan rotatkin saataisiin hyppäämään digiaikaan? On
kehitetty 10 rottaa loukuttavia, sim-kortilla varustettuja sähkölaitteita,
jotka ilmoittavat tyhjennystarpeesta.
SK

TEBOIL-KAUPPIAS ON VAIHTUNUT

Riitta Koivisto päätti pitkän yrittäjäuran Vehmaisten Teboililla. Vehmainen
Seura ja Osakaskunta muistivat häntä kiitoksella ja Tossumontun lahjakortilla. Teboilin uusi kauppias on Ilkka Nissinen. Teboililta saa nyt lounasta
paikanpäällä tai mukaan. Autonpesu onnistuu ja esimerkiksi puutarhan
pienkoneiden korjauksia voi tiedustella. Tankkauksen maksaminen on nyt
automatisoitu. Vehmaisten Teboilin ajankohtaiset tiedotteet löytyvät Facebookissa.
SK

VEHMAISTEN K-MARKETIN KAAVA
KYLÄTAPAHTUMA 23.6. klo 18
Tutkailkaa K-marketin uusi kaavaehdotus netissä tai kaupan aulassa. Tässä
suunnitelmassa ei ole esitetty kerrosmalleja eikä selkeästi sitä, miten esimerksi 1. kerroksen palvelualue sijoittuu rakennukseen. Merkittävää on,
että palvelualue on vain 700 kem2 nykyisen 1700 kem2:n sijaan ja kaupan
palveluille on vain 12 autopaikkaa. Tämä kaikki on ehdottomasti liian vähän
kasvavassa kylässä, jonka omakotialueella on voimakas sukupolvenvaihdos
meneillään. Lisäksi lähivuosina tullee suunniteltavaksi stadionin rannan ja
junaradan pohjoispuolen kaavoitus– ja rakennushankkeet.
Tässä linkit, kannustamme rohkeaan palautteeseen 25.6.2020 mennessä:
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/
ilmoitukset/03062020_1.html
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8724
Jari Vaarman selkeä esittelyvideo, koska kaupunki ei järjestä avointa tilaisuutta
https://dreambroker.com/channel/qqqo76m0/vu5gx3on
Kaupan aulassa on myös Seuran palautelomake, jonka voi pudottaa aulassa
olevaan punaiseen postilaatikkoon pitserian sisäoven vieressä.
Katso etusivulta kylätapahtuman tiedot.
Huom. Vehmaisten Sanomat julkaistaan WEB-versiona
vehmainen.fi Uutispalstalla ja voit avata linkit klikkaamalla siellä.
SK

LIIKENTEESTÄ — ÄLÄ AJA LIIAN LUJAA

Mikä kiire on kapealla pääväylällä Ryötinkatu-Kaukaniemenkatu, miksi ajetaan niin holtittoman lujaa? Myös muualla kotikylälläsi — huomaa 30 km/h.
”Tein pihatöitä la 16.5.2020, kun yksi alueella asuva ekaluokkalainen poika
meinasi jäädä pyörän kanssa auton yliajamaksi siinä kadun laatoituksen
kohdalla. Auto ajoi 50-60 km/h ja välimatka auton ja pojan välillä jäi alle
metriin, onni oli, ettei törmäystä tapahtunut.”
Huolestunut äiti ja naapuri

MELU ON TERVEYS– JA HYVINVOINTIHAITTA

K-marketin kaavan kohdalla on tehty meluselvitys, joka kannattaa tutkia
tarkasti. Kangasalantien uuden asuinalueen autotallien seinäkkeet heijastavat melua Kangasalantien pohjoispuolelle — melumittauksia on tehty ja
tulos on yli 70 dB — raja on 55 dB. Samoin junaradan melu on edelleen
ratkaisematta. Näistä kaikista on tiedotettu Tampereen kaupungille ja valtiolle, mutta selkeistä ratkaisuista ei ole tietoa. Ongelmat ovat listalla ja ratkennevat joskus. K-marketin suunnitelma on nähtävissä kaupalla.
Turkka Tiainen

VEHMAISTEN YRITYSYHTEISTYÖ
VEHMAISTEN KAUPPAPÄIVÄ 5.9. 11-14
Yritysyhteistyö Vehmaisissa on mukavaa, kevyellä verkostoitumisotteella
tapahtuvaa toimintaa ja tiedon levittämistä.
Seuraava tapahtuma on VEHMAISTEN KAUPPAPÄIVÄ.
Kauppapäivä on la 5.9.2020 klo 11-14 K-marketin tiloissa, Kangasalantie
120. Kiinnostuneet yrittäjät Vehmaisista ja lähialueilta – ottakaa yhteys
yrittaja.tapahtuma@vehmainen.fi ja katsotaan teillekin sopiva paikka tapahtumasta. Lisää aiheesta myös www.vehmainen.fi/yritysyhteistyo. Tilaa ja
paikkoja on rajallisesti ja yritykset valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilaisuuden suojelijana ja kannustajana toimii kyläkauppiaamme Tomas
Laakso.
Pekka Raittila

VALOKUITUA
Telian Avoimesta Kuidusta tuli A4-kirje joka talouteen. Kirjeessä kartoitetaan kiinnostuneet valokuidun hankkijat, mutta saamiemme tietojen mukaan kiinnostuksen osoittaminen ei vielä sido mitenkään.
Kartoituksen tarkoituksena on hahmottaa kuinka paljon alueella olisi valokuituhankkeeseen osallistujia. Mitä useampi osallistuja, sen edullisempi hinta. Hinta-arvio on 2500-4000 euroon / kotitalous liittymien määrästä riippuen. Nettiliittymän palveluntarjoajan voi valita vapaasti ja tästä menee
luonnollisesti oma maksunsa. Liittymien kuukausimaksut vaihtelevat riippuen siitä, mitä palveluja operaattorilta halutaan.
Telian Avoin Kuitu –konseptia hallinnoi Valokuitunen Oy, joka kuuluu
Capman Infran, Telia Companyn ja kaikesta päättäen myös Helenin eli Helsingin Energian yritysryppääseen. Lisätietoja: www.avoinkuitu.fi
Pekka Raittila
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VEHMAISTEN (KALASTUS)OSAKASKUNTA TOIMII

Meillä on keskusteleva, ideoiva ja päätöskykyinen hoitokunta eli osakaskunnan hallitus. Hoitokunnan laajennetun kokouksen osallistujat tarjoavat monipuolista osaamista ja tietoa päätöksenteon pohjaksi. Katsokaapa mitä
kaikkea on tekeillä. Lämmin kiitos aktiivisille osallistujille.
Víestikää ystäville, tuttaville ja yrittäjille oivallisesta lahjoituskohteesta.
Seuratkaa FB:ssä Kalastusta Kaukajärvellä sekä YLEN kanavia, ehkäpä 17.6.
Sirpa Kuusela, hoitokunnan pj.
Millainen on Kaukajärven tila kolmenkymmenen vuoden kuluttua?

KAUKAJÄRVEN HYVÄKSI YHDESSÄ

Vuosikymmeniä järven tilaa seuranneena hoitokunnan varapuheenjohtaja Jussi Hietala kirjoitti huolensa Kaukajärvestä Aamulehdessä 20.11.2019. Tampereen ja Kangasalan viranomaiset vastasivat hänen kirjoitukseensa todeten järven tilan olevan erinomainen. Osakaskunnassa halutaan paneutua asiaan vakavasti.
Olemme keränneet tietoja vesikasvien muutoksista, veden fysiologisia tietoja sekä keväthulevesistä järven rannoilla.
Kaukajärven hyväksi yhdessä -hankkeessa tavoitteemme on selvittää lyhyesti Kaukajärven veden laadun historiaa ja nykytilaa, Kangasalan ja Tampereen kaupungin hulevesien hallintatoimia, Kangasalan Roopennotkon viemäriongelmat sekä Valmetin lauhdeveden ja siivilöidyn hiekan ja humuksen
kierron vaikutukset sekä mahdolliset muut Kaukajärveä rasittavat haittatekijät. Tavoitteemme on osoittaa toimenpiteiden tarve niille toimijoille, joille
vastuu ko. asioissa kuuluu ja saada toimijat saman pöydän ääreen.
Kaukajärvellä tehtävien toimenpiteiden tarvetta ei ole tunnistettu Pirkanmaan vesienhoidontoimenpideohjelmassa. Keskustelu ja toimet Kaukajärven rehevöitymisen ehkäisemiseksi käynnistetään nyt. Vehmaisten osakaskunta toimii herättäjänä ja Kaukajärven hyväksi yhdessä -hanke luo parhaimmillaan yhteisen toiminta-alustan tulevien vuosikymmenten työlle.
Vesikasveista ja niiden muutoksista ja veden laadusta
Emeritusprofessori Heikki Toivonen on seurannut Kaukajärven vesikasvien muutoksia vuosikymmeniä. Vesikasvistoltaan Kaukajärvi on mielenkiintoinen ja runsaslajinen järvi. Runsasravinteisten vesien kasvi, vesirutto on
ilmestyi 90-luvulla ja sen lisääntymistä on seurattava. Heikki Toivosen luento löytyy kotisivuiltamme.
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksessä on kerätty tietoa veden laadusta ja veden laatu on edelleen hyvä mutta kuormitusta on seurattava. Katso KVVYn raportista "Vauhtia vesienhoitoon" Kaukajärven tila
(päivitys 16.4.2020).
vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/
Hulevesien kartoitus
Vehmaisissa, Kangasalantien eteläpuolella olevan uuden Kaukaniemen asuinalueen hulevedet vuosivat Kaukajärveen lumisateen jälkeen 16.4. Olemme kartoittaneet
näkyviä hulevesipaikkoja Liutussa, Kaukaniemessä, Annalan puolelta ja Hankkion suunnalla.
Hulevesiin kiinnitetään erityistä huomiota,
koska kaavoitukseen on lähdössä Kaukajärven
Hankkion alue ja Kangasalan puolella myös
Saarenmaa. Lisäksi olemme pyytäneet Tampereen kaupungilta kartaston, josta ilmenee einäkyvien putkistojen tuomat hulevedet.
Ennakointi on elintärkeää veden hitaan vaihtuvuuden ja järven syvyyden vuoksi. Katsotaan
yhdessä kolmekymmentä vuotta taaksepäin, katsotaan yhdessä nykytila ja
rakennetaan yhdessä tavoite "Kaukajärven tila on erinomainen kolmenkymmenen vuoden kuluttua."
SK
Hanke on rahoitettu osana ympäristöministeriön vesiensuojelun
tehostamisohjelmaa 2019-2023. Katso www.ym.fi/vedenvuoro
Hankkeen erityishuomio on kaupunkivesien hallinnan kehittämisessä.

KAUKAJÄRVEN HYVÄKSI YHDESSÄ –ulkoilutapahtuma
La 22.8.2020 klo 11-15 koko perheelle
Tavoitteena on järjestää koko Kaukajärven ulkoilmatapahtuma eri puolilla
Kaukajärveä. Erilaista ohjelma eri rannoilla Vatiala/Liuttu, Kaukajärvi/
Riihiranta, Vehmainen/Kaukaniemi Stadion. Esimerkiksi kalastusta, rapuja,
makkaranpaistoa, keskustelua, sukellusnäytöksiä, kalan savustusta ja muuta
mukavaa.
Kutsumme yhteistyökumppaneiksi
Lähialueen omakotiyhdistykset, Kaukajärviseura ry, Pelastakaa Kaukajärvi ry,
Vehmainen Seura ry, vapaa-ajankalastajat, sukeltajat ja muut kiinnostuneet
tahot.
Ota yhteys Sirpa Kuusela, 040 739 0957, sirpa.kuusela@fidaros.fi
Järjestäjä: Vehmaisten kalastusosakaskunnan hoitokunta
vehmainen.fi/vehmaisten-osakaskunta/

Vehmaisten Sanomat 2 2020  5

Ilmoittajat, lämmin kiitos ilmoituksistanne. Te annatte mahdollisuuden paikalliseen, kotoiseen ja tärkeään tiedottamiseen.

