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Toivotamme hienoja hiihtokelejä ja
aurinkoista kevättä kaikille!
VEHU KASVAA JA VAHVISTUU
Moni on varmaan huomannut erään muutaman kymmenen vuoden takaisen jääkiekon SM-sarjassakin vierailleen Vehmaisten Urheilijoiden paluun isolla kädellä urheilun kartalle. VehU on nimittäin tulossa ja kovaa.
Seuran nuorten yleisurheilu on näkynyt useiden kilpailujen kärkipaikoilla jo muutamien vuosien ajan ja tälle vuodelle myös kaksikymmentävuotias nuorten maailman kärjessäkin viihtynyt moukarimies Aleksi Jaakkola siirtyi seuran vihreeseen paitaan.
Seuran menestynein yleisurheilija, vammaisurheilija
Eliel Nikkolan viime vuoden kolme Euroopan mestaruusmitalia on jo aivan hurja juttu seuran historiassa.
Useammalle tämä on järkytys, miten tälläinen ”lähiö” kaupunginosaseura on saanut tälläisen flow-tilan aikaan hyvin pienessä
ajassa. Tätä kautta on saavutettu myös tavoitteita.
Tosiasiassa seuraa on alettu rakentaa systemaattisesti vuodesta
2010 nuorten ja lasten moninaisista liikunnan urheilukouluista.
Sitä kautta myös nuorten kilpailullinen taso on noussut huimasti.
Päätyö seuralla on kuitenkin ollut koko ajan nuorten liikuttaminen
edullisin hinnoin.
Uskonkin, että hyvin moni perhe on saanut hienoja kokemuksia
seurastamme ja tämä jos jokin on temmannut massat mukaansa.
Tässä porukassamme on ollut mukava toimia ja toivon, että
moni nuori löytäisi tiensä urheilun pariin meidän kautta.

LISÄÄ VALMENTAJAVOIMAA

Upeaa kevättä ilmoittajille ja lukijoille!

AP Juureva
Toiminnanjohtaja

Vehmaisten Urheilijoiden yleisurheilijoiden määrä on kasvanut
merkittävästi viime vuosien aikana. Aikaisemmin valmennusvastuu
on ollut yksin Veli Niemisen kokeneilla harteilla, mutta kasvun
myötä seura on saanut joukkoonsa kattavan ja osaavan valmennuskaartin ohjaamaan yleisurheiluryhmien toimintaa.
Kilparyhmien valmennuksessa Veli Niemisen johdolla toimivat
nykyisin myös Satu ja Tero Salonen, Marika Puolimatka,
Panu Siltanen, Henna Hukkanen, Jarkko Savenius ja Jari
Mäkinen. Vehmaisten Urheilijoilla on myös vahva ja kattava joukko innokkaita nuoria, jotka ohjaavat sekä kesäyleisurheilukouluja
että pienten lasten liikuntaryhmiä.
Kilparyhmien valmennusjoukon vahvuutena ovat laaja monipuolinen kokemus sekä sopivasti erilaiset urheilutaustat. Pitkän linjan
valmentajat Panu ja Veli ovat yleisurheilulajien moniosaajia. Valmennusjoukosta löytyy myös entisiä yleisurheilijoita kuin myös
muiden urheilulajien taitajia. Tässä valmennuksen kokoonpanossa
löytyy myös henkisen valmennuksen asiantuntemusta.
Vehmaisten Urheilijoiden valmennus tähtää positiivisessa ja kannustavassa hengessä tapahtuvaan monipuoliseen ja paljon erilaisia
juoksuja sisältävään harjoitteluun. Tällä ajatuksella ja valmentajakokoonpanolla on erinomainen pohja tukea Vehmaisten Urheilijoiden lapsia ja nuoria heidän harrastuksen ja unelmien tavoittelussa.
Jari Mäkinen
Vastuuvalmentaja 11-13 vuotiaat

AKI JA TURO
TALVITEMPAUS 17.2.2018

KAUKAJÄRVEN
Kuvat: Eva Wäljas

HYVÄKSI JA HOITAMISEKSI
TULEVILLE POLVILLE

Lauantaina 17.2.2018 Kaukajärveen upotettiin joulukuusia affenille
kutukamareiksi. Sukeltajat hankkivat kuusiin painoja ja tekivät
suuren työn valmisteluissa ja itse tapahtumassa.
Järven jäällä oli kuhinaa. Vehmaisten osakaskunta istutti järveen
merkittyjä nimikkokaloja — Aki ja Turo, Moro, Oxy, Riitta sekä
Mir 1 ja Mir 2. Merkintä on numeroin.
Jos merkityn kalan nappaat, ota yhteys Osakaskuntaan Vehmaisten Teboilin kautta tai janne.madmax@kolumbus.fi. Osakaskunta valmisteli ja varmisti istutettavien kaljojen hakureissun ja
vapauttamisen järveen yhdessä sukeltajien kanssa. Kalat haettiin
Laukaan Luonnonvarakeskuksesta. Osakaskuntalaiset vetivät
myös jään alla olevasta verkosta kalaa, perkasivat ja lahjoittivat
kalat halukkaille.
Hämeen Vapaa-ajankalastajat järjestivät pilkkimismahdollisuudet.
Reikiä veivattiin runsaasti ja pilkkivehkeet lainattiin halukkaille.
Saadusta saaliista ei ole tietoa.
Vehmainen Seura järjesti vakuutukset ja vastasi turvallisuudesta
ja keitti kahvia Kaupan aulassa. K-kauppiaamme Tomas Laakso
järjesti hernesoppatykin kaupan eteen ja soppa jaettiin ilmaiseksi.
Hän lahjoitti makkarat osakaskunnan makkaranpaistopisteeseen ja
kahvitarpeita Seuralle. Erkkilän Pentin laatima napakelkka pyöri
vinhasti koko ajan ja siellä Kaukaniemessä se on lienee vieläkin
lasten ilona. Pelastakaa Kaukäjärvi ry hoiti tiedottamisen ja suhteet Aamulehden Moroon mallikkaasti.
Tapahtuma oli onnistunut. Yleisömäärää on vaikea määrittää,
mutta varovaisesti arvioiden 300-400.
Talvitempauksen järjestivät yhteistyössä Pirkanmaan sukellusseurat, Pelastakaa Kaukajärvi ry, Vehmaisten Osakaskunta, Tampereen Vehmainen Seura ry, Vehmaisten Urheilijat ry, Hämeen
Vapaa-ajankalastajat ry, Sudenpennut ja K-market Vehmainen.
Kiitos kaikille järjestäjille ja osallistujille.
Toivon mukaan ensi vuonna taas tempaistaan
Kaukajärven hyväksi.
Sirpa Kuusela
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Urheilukoulu on tarkoitettu kaikille 3 - 17 vuotiaille lapsille ja nuorille.
Koulumme painottuu yleisurheilulle, mutta aikaisempaa kokemusta
yleisurheilusta ei tarvitse olla. Vehmaisissa, uudistetulla Vehmaisten
urheilukentällä ma 4.6. alkaen arkiaamuisin valinnaisesti 2-9 viikkoa. Ilmoittaudu mukaan!
Pääset harjoittelemaan joka arkipäivä aamuisin ja samalla nauttien
myös kavereiden seurasta.
Ryhmät vasta-alkajista säännöllisesti urheileviin nuoriin. Kouluumme
voivat ilmoittautua myös muiden seurojen ja lajien taitajat.
Ryhmät aloittavat klo 9.30 tai klo 10.45.
Hinnat alkaen 55 € riippuen viikkojen määrästä. Hintaan sisältyy ohjaus, urheilukoulupaita.
Urheilukouluamme on järjestetty vuodesta 2010 Vehmaisissa ja se
on aktivoinut siitä asti jo yli 1200 nuorta kouluumme kesäaamupäiville. Tarkemmat tiedot www.vehu.fi
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.
TULE MUKAAN AAMUPÄIVÄN KESÄURHEILUKOULUUN. TÄTÄ ÄLÄ JÄTÄ VÄLIIN.

VehU Katujuoksu
Juoksutapahtuma kaikenikäisille
Su 28.4.2018 klo 11.30 alkaen
Tapahtuma-alueena Vehmaisten kenttä,
Kauppilaisenkatu 55.
Matkat 0,5 km - 2.3 km.
Mitali Minimaraton 3v-10v, 2€.
Nuorten ja aikuisten kilpailumaksut 4€-8€.
Juoksut suoritetaan yhteislähtöinä useampi sarja
kerrallaan.
Tarkemmat tiedot www.vehu.fi

TULE KILPAILEMAAN TAI MUUTEN
KOKEILEMAAN KEVÄT KUNTOSI
Liity VehU kannatusjäseneksi, 50 €.
Toukokuun loppuun mennessä liittyneet saavat
VehU T-paidan. Lisäksi kahvin ja pullan VehU
tapahtumissa 2018. Maksulla tuet lasten ja nuorten
liikuntaa.Viestillä vehu.ilmoittaudu@gmail.com

VEHULLA PITKÄSTÄ AIKAA EDUSTUSTA
NURMIKENTILLÄ
Sisäjalkapallonakin tunnettu futsal on kuulunut Vehmaisten Urheilijoiden lajivalikoimaan jo 15 vuoden
ajan, ja kaudella 2017-2018 seura mittelee Tampereen piirin sarjoissa kahden joukkueen voimin.
Viime kesästä lähtien seuran vihreitä värejä on kuitenkin
nähty pitkästä aikaa myös jalkapallokenttien puolella, kun
VehU aloitti taipaleensa Tampereen piirin alimmalla sarjatasolla Seiskassa.
Ensimmäinen kausi päättyi sarjanousuun, joten tulevana
kesänä joukkue juoksee pallon perässä Kutosessa.
Tavoitteena joukkueella on ottaa toinen sarjanousu putkeen, ja edellytykset tähän ovat hyvät: VehU-paitaan on jo
talven aikana saatu houkuteltua runsaasti uusia pelimiehiä
ylemmistä divareista.
Seuran futsal- ja futisjaoston väsymätön puuhamies Hannes Jokinen on tyytyväinen jalkapallon palaamisesta VehUn
lajivalikoimaan.
”Takanavuosina VehUn jalkapallotoiminta oli kausi kerrallaan –
tyylistä pelaamista, mutta nyt hommaan on tarkoitus saada jatkuvuutta. Jalkapallo tukee hyvin futsalia ja näin jaoston toiminnasta
saadaan tehtyä ympärivuotista”, Jokinen toteaa.
VehU pelannee kesän kotiottelunsa pääosin Messukylän
kentällä.

Jukka Törmänen
Futsal, jalkapallo

JUNNUT RADALLE!
Uusi 10 kerran matalankynnyksen 4-10 vuotiaiden yleisurheilukilpailusarja keskiviikkoisin 13.6.2018 alkaen
Vehmaisten kentällä. Kaikki palkitaan mitalilla.
Maksuttomasti VehU asusteella. Myös lisenssi
urheilijoidenkin lajeja.
Kilpailuaika aina klo 17.00-19.30 välillä.
Voit ilmoittautua myös tapahtuma teamiimme
auttamaan kilpailuja.
Firmat hei!
Tässä hyvä paikka.
Voimme promota puolestanne tuotteita jokaisessa
tapahtumassa osanottajille ja yleisölle.

Toimitus: Sirpa Kuusela ja Ari-Pekka Juureva. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Ilmoittajat, lämmin kiitos tuestanne. Vastuu mainoksista rajoittuu mainoksen arvoon.

AAMUPÄIVÄN URHEILUKOULU

TÄNNE

TÄNNE

PUUTARHAMATKA VIROON

Lähdemme porukalla kukka- ja kasviostoksille Viroon.Türi
sijaitsee keski-Virossa noin sadan kilometrin ja puolen toista
tunnin bussimatkan päässä Tallinnasta.
Katso (https://www.visitestonia.com/fi/41-turinkukkamarkkinat)
Nyt ilmoittautuneita 34. Vielä mahtuu muutama mukaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.3.2018.
Torstai 17.5.2018 Lähtö
Bussi lähtö noin klo 17.30
Laiva Viking XPRS Helsingistä 21.30
Yöpyminen laivalla
Saapuminen Tallinnaan pe 18.5. klo 7.00
Perjantaina bussilla kukkamarkkinoille
ja takaisin, ei paluuhyttiä laivalla
Paluu 18.5.2018, lähtö Tallinnasta 18.00
Bussilla Tampereella noin klo 23.00
Varaus 2 hengen ikkunallisissa A-hyteissä:
95,00 euroa/henkilö jäseniltä
107,00 euroa/henkilö ei jäseniltä
Lisäveloitukset valintanne mukaan, ennakkovaraus matkan
varauksen yhteydessä:
Laivan Buffet-illallinen juomineen menomatkalla, ennakkovaraus +26,00 euroa (vrt 30,00 laivalla, jos paikkoja jäljellä)
Aamiainen satamassa ennakkovaraus +11,00 euroa.
Ravintola Kochi Aidad, laiva satamassa jo klo 7.00, joten ehdimme syödä parhaiten satamassa ennen bussimatkaa. Satamassa on myös muita mahdollisia, omavalintaisia ruokapaikkoja. Ruokailu kukkamessuilla tai paluumatkalla omien valintojen
mukaan. (Oikeus muutoksiin pidätetään).
AIKATAULUT JA REITTI ERI VAIHEINEEN
TARKENTUU. LÄHTÖ VEHMAISISTA JA
MAHDOLLISESTI AJO KANGASALAN KAUTTA.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
https://www.vehmainen.fi/viron-matka/
tai soita 044 3600 610

KOKO KAUPUNGIN SIISTEYSTALKOOT la 5.5.2018 klo 10-13

Siistitään esimerkiksi Kaukaniemeä, Rasulaa ja
Aukionpuistoa. Lopuksi Saunarannassa kokoonnutaan kahvittelemaan ja herkuttelemaan.
Seuraa email-tiedotteita ja kotisivuja
www.vehmainen.fi

TAMPEREEN VEHMAINEN SEURA RY
KEVÄTKOKOUS

Aika 21.3.2018 alkaen klo 18
Paikka Pitopalvelu Kristalli
Kauppilaisenkatu 26, Tampere
Varsinaisen kokouksen käsiteltävät asiat
Sääntöjen määräämät asiat:
1) Vuosikertomus vuodelta 2017
2) Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus 2017
3) Tilinpäätös vuodelta 2017
4) Muut asiat: Keskustellaan toimintasuunnitelmasta 2018 ja
ideoista toiminnan kehittämiseksi
Tervetuloa!
Tampereen Vehmainen Seura ry. Hallitus.
Jos olet kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta tai on kysyttävää:
puheenjohtaja Sirpa Kuusela, 044 3600 610, info@vehmainen.fi
Liity jäseneksi www.vehmainen.fi/
https://www.vehmainen.fi/jasenyys-ja-liittyminen/
VANHAN PÄIVÄKODIN KOHTALO
SEIMENKATU 1
Helmikuun 13. päivänä yhdyskuntalautakunnan ympäristö– ja
rakennusjaosto hyväksyi Kiinteistö Oy Tampereen Vehmaskodin
rakennusluvan. Matti Höyssän ehdotuksesta päätökseen lisättiin seuraava ponsi yksimielisesti: ”Ympäristö- ja rakennusjaosto
edellyttää, että alueen liikennejärjestelyt tulee suunnitella muuttuneet maankäyttöratkaisut huomioiden. Erityisesti pitää huomioida liikenneturvallisuus, huoltoliikenne ja pysäköinti.”
Viimaisena pakkaspäivänä 27.2.2018 apulaispormestari, yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Aleksi Jäntti kävi tutustumassa alueeseen ja kuuli Harri Helmisen ja allekirjoittaneen perusteluja sille, että alueen liikenne– ja pysäköintijärjestelyt on harkittava perusteellisesti uudelleen ennen tämän rakennushankkeen
aloittamista.
Sirpa Kuusela

Vehmaisten Mukulat -elokuvasarja esitettiin
Tampereen elokuvajuhlien yhteydessä
torstaina 8.3.2018. Esityspaikka oli Tullikamarin Pakkahuone. Tiedustele Mukuloilta tulevia
ilmaisia esityksiä.
Tule tarinoimaan ja mukuloimaan 26.5.2018, klo 16-22
Pitopalvelu Kristalliin, Kauppilaisenkatu 26

Tervetuloa ikinuoreen joukkoon.

Toimikunnan puheenjohtaja: Pekka Termala,
pekka.termala@luukku.com, 0400 126939
Toimikunnan sihteeri: Seppo Mäkinen,
seppo.makinen@suomi24.fi, 040 5845904
Seuraa kotisivuja: www.vehmaistenmukulat.com

Tampereen Offsetpalvelu Oy
www.offsetpalvelu.fi

