Vehmaisten Sanomat 3 2017
La 26.8.2017 klo 11-15 Vehmaisten piha– ja peräkonttikirppis
Su 27.8.2017 klo 11.30 alkaen Kaukajärven ympärijuoksu

Vehmaisten Urheilijat — eteenpäin

1. Tulevaisuus. VehU:ssa halutaan kasvattaa iloisia ja monipuolisia urheilijoita.
Haemme pitkäjänteistä kehitystä, emme pikavoittoja.
2. Kasvattajaseura. VehU on sekä tytöissä että pojissa merkittävä yleisurheilun
kasvattaja, Hämeen Yleisurheilun vuoden 2015 vuoden nuorisoseura sekä Hämeen
Liikunnan ja Urheilun vuoden urheiluseura. VehU haluaa olla yksi isoista tiennäyttäjistä koko yleisurheilurintamalla.
3. Kaikille löytyy paikka. VehU-perheessä on yli 400 ilmoittautunutta nuorta juniori
yleisurheilijaa. Harrastajista tuleviin SM-kilpailijoihin. Aikuisista aikuisurheilijoihin.
Innokkaat valmentajat ovat aina tervetulleita.
Haemme toimintaamme yleisurheiluvalmentamisesta innostuneita
henkilöitä valmentajiksi ympärivuotisiin valmennusryhmiin. Tule mukaan motivoituneeseen porukkaan rakentamaan tulevaisuuden yleisurheiluseuraa! Ilmoita itsestäsi! vehu.ilmoittaudu@gmail.com

VEHMAISTEN URHEILUPUISTO VALMISTUU
Vehmaisten urheilukentän vaiheen kaksi rakentaminen alkaa syksyllä. Työt aloitetaan alueella olevien sähkö- ja vesiliittymien siirto- ja korjaustöillä sekä uuden
tekonurmikentän pohjatöiden rakentamisella. Vaiheen kaksi arvioidaan olevan
valmiina kesällä 2018. Rakentamistyöt haittaavat alueen käyttöä ja talvella hiekkakentällä ollut kaukalo on todennäköisesti pois käytöstä talven 2017-2018.
Luistinrata yleisurheilukentän radoille on tarkoitus saada jäädytetyksi.

KESÄN KUULUMISIA JA VALMISTAUTUMISTA TULEVAAN
Kesä on loppumaisillaan ja pian siirrytään jo seuraavaan kauteen.
Kausi oli tapahtumiltaan vilkasta. Isoin tapahtuma oli luonnollisesti Vehmaisten
kentän yleisurheilun avajaiskilpailut kesäkuussa. Harjoitukset ja kilpailut ovat onnistuneet hyvin. Siitä kiitos seuravalmennukselle. Kilpailullisista tuloksista voidaan
nostaa esiin Flying Finns/SM 9-13 vuotiaiden junioreiden maastojuoksu, joissa olimme jälleen menestyneimpiä seuroja seitsemällä mitalilla. Talvikaudesta asti nuoret
ovat tehneet kovia tuloksia. Nuoren Inka Peltolan Suomen ennätystulokset kestävyysmatkoilla sekä Emmi Mäkisen kauden kärkitulokset pituudessa ja lyhyillä
matkoilla ovat hienoja osoituksia hyvästä valmennuksesta. Pitkästä aikaa saimme
SM-viesteihin joukkueen. 15 vuotiaat tytöt pääsivät kokeilemaan 4x100 m, joka
sujui mallikkaasti. Paljon olisi urheilijoita, joista voisi vielä mainita. Heitä voi seura
seuramme Facebookista.

KUNNIAKIERROS 2017
on tapahtuma, jolla yleisurheiluseurat keräävät varoja toimintaansa.
Pienin tukisumma on 15 €. Ylärajaa ei ole. 200 € ja yli tukisummalla saat
nimimainoksen seuraavaan marras- joulukuun sanomiin, joka jaetaan yli
9000 talouteen.
Tule tapahtumaamme tai ota yhteyttä
vehu.ilmoittaudu@gmail.com

Liity VehUn jäseneksi tai tue
Kunniakierros-maksulla

MENESTYNEIN SEURAMME YLEISURHEILIJA
Vammaisurheilija (VaU) Eliel Nikkola löysi jo lapsena tiensä Vehmaisten urheilukentälle. Nykyään 19-vuotiaalla Elielillä on jo useampi
Down-urheilijoiden MM-kilpailu ja isompi kansainvälinen kilpailu
takana. Lisäksi hänellä on yli 15 Suomen mestaruus- ja muita mitaleja voitettuna muutaman vuoden ajalta.
Seuramme nuori edustaja Eliel Nikkola teki ensiesiintymisensä kansainvälisillä yleisurheilukentillä 2015, kun hän osallistui Down-urheilijoiden yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuihin Etelä-Afrikan Bloemfoenteinissa. Siellä hän
osallistui yksilölajeihin ja Suomen viestijoukkueeseen. Kilpailut menivät nuorelta
urheilijalta silloin hienosti ja hän onkin sen jälkeen ollut Suomen maajoukkueen
vakiojäsen kansainvälisissä kilpailuissa.
Seuraavat Down-urheilijoiden MM-kilpailut ovat lokakuun puolivälissä Portugalin Gaiassa. Elielin lajit ovat siellä 100 m, pituus, kolmiottelu ja viesti. Hänen
harjoittelunsa on sujunut viimeisen vuoden aikana todella hyvin ja taso on noussut jo hätyyttelemään maailman kärkeä. Pituudessa hän saavutti juuri maagisen 4
metrin rajan.
Viime vuoden MM-kulta saatiin tuloksella 399 cm. Maailmanennätys on 428
cm, joten sitäkin tulokset alkavat jo lähestymään. Suuri kiitos kuuluu hänen
valmentajalleen Aki Ahvenjärvelle. Hän on taitavasti ohjannut Elieliä hänen
vammansa haasteista huolimatta. Aki on seuramme valmennuksessa myös muuten mukana.
Eliel on tiiviisti urheillut nuoresta pojasta lähtien VehU:n yleisurheiluryhmässä muiden mukana.
Seuramme on tarjonnut hänelle viimeisenä kolmena kesänä kesätyöpaikan urheiluohjaajana jokapäiväisessä aamun kesäurheilukoulussamme. VehU on tällä tavoin
voinut auttaa häntä saamaan tärkeää kokemusta työelämästä, jota seuramme on
tarjonnut jo vuodesta 2010 kesätyön merkeissä myös muille nuorille urheilijoillemme.
Jutut kirjoittanut
Toiminnanjohtaja A-P Juureva

Sirpa Kuusela

Vehmaisissa on tullut esiin ratkaisuehdotuksia liikenne– ja meluongelmiin.
Tampereen kaupunki on juuri järjestänyt kyselyn meluongelmista. Vastaa
nopeasti, kysely sulkeutuu jo 27.8.
http://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/
klikkaa siitä eteenpäin kyselyyn.
Vaunukadun ja Kangasalantien ja muustakin melusta kärsivät, toivottavasti
mahdollisimman monet vastaavat.
Kiitokset aktiivisille jäsenille, jotka oma-aloitteisesti selvittävät asioita ja
esittävät ratkaisuehdotuksia.
Vaunukadun melu
Vaunukadulta on tullut viestejä, että junaradan aiheuttama melu on kasvanut
sietämättömäksi. Huhtikuussa Tampereen kaupungin ympäristöntarkastaja
siirsi asian Liikennevirastoon. Liikennevirastossa melu– ja tärinäasiantuntija
Erkki Poikolainen totesi puhelinkeskustelussa, että erityistä rahaa ei tähän tarkoitukseen ole budjetoitu. Hän totesi, että nämä pulmat voidaan
ratkoa parhaiten yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Poikolainen totesi
myös, että varsinkin tavaraliikenne on merkittävästi lisääntynyt koko Suomessa ja vastaavia pulmia on muuallakin. Siirrämme siis asian takaisin Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön.
Vaunukadun ratkaisuehdotuksia: Tehdään melumittaukset. Junien jarrutus aloitetaan vasta teollisuusalueen kohdalla ja radan molemmin puolin asutuksen kohdalla laitetaan meluesteet, jotka pysäyttävät pyörien ja ratakiskon aiheuttaman melun. Myös Kangasalle suuntaavan radanvarren kävelyreitin turva-aita
olisi tarpeen lasten turvallisuuden takaamiseksi.
Kangasalantien melu uusien rakennusten kohdalla
Kangasalantien eteläpuolen uudet talot sijaitsevat Saunarannan tiehaarasta
kaupunkiin päin. Nyt näiden talouksien meluntorjujaksi tarkoitettu autokatosseinämä heijastaa melun Kangasalantien pohjoispuolen pihoille. Melutaso
on ollut jopa yli 70 dB. Tampereen kaupungin ympäristönsuojelussa ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Halme on nyt tietoinen ongelmasta Seuran
jäsenen aktiivisen toiminnan ansiosta.
Kangasalantien ratkaisuehdotuksia: Välillä Soinilankatu-Aukionkatu
osa asukkaista on valmis luovuttamaan tonttiaan maamassalla korotetulle meluvallille. Osassa ehkä joudutaan rakentamaan seinäkettä tilanpuutteen vuoksi.

Kristalli muutti seurakuntataloon
Juhla– ja pitopalvelu Kristalli muutti seurakuntataloon elokuun alussa.
Avajaispäivänä talo oli täynnä lounasvieraita.
Osoite on Kauppilaisenkatu 26. Tuleekohan nimeksi Vehmaisten Juhlatalo?
Stipendejä koululaisille
Tampereen Vehmainen Seura lahjoitti Vehmaisten koulun kullekin
luokalle 20 euron stipendin ”Hyvästä kaveruudesta”. Onnittelut yhdeksälle
stipendin saajalle. Koulussa on varmaan paljon enemmänkin Hyviä kavereita. Terveiset ja mukavaa, alkanutta lukuvuotta kaikille.
Olisiko korkea aika viettää taas kylän yhteinen juhla koululla?

TÄNNE

KAUKAJÄRVI YMPÄRIJUOKSU

Pelastakaa Kaukajärvi ry haluaa suojella
Kaukajärveä ja turvata sen säilymisen puhtaana
myös jälkipolville. Liity mukaan!
FB/Pelastakaa Kaukajärvi ry
www.pelastakaakaukajarvi.fi

Su 27.08.2017 Vehmaisten kenttä
alkaen klo 11.30
Matkat: 10 km, 3,6 km, 1.8 km, 0.8 km
Sarjat:
7 vuotiaista M/N 60 vuotiaisiin sekä sarjat kuntoilijoille.
Mitali-minimaraton 3-10-vuotiaille.
Hinnat 2 € alkaen. Tarkemmin tiedot www.vehu.fi.
Tapahtumassa myös TUL LIIKKEELLE -kävelyrastit ja
SUL KUNNIAKIERROS -kävely 1.8 km tukijoillemme.
TÄLLÄ MAINOSKUPONGILLA JUOKSUUN
ENNAKKOHINNALLA.
www.vehu.fi

vehu@vehu.fi



Valmentaa voi muuallakin, miksi juuri VehU?

SYKSYN JA TALVEN ILMOITTAUTUMINEN VAUHDISSA !!!
VehU yleisurheilukoulut Vehmaisissa ja Leinolassa, sekä lasten jumpat Vehmaisissa lähteneet vauhdikkaasti ilmoittautumisen osalta käyntiin. Ilmoittautuminen
kannattaa tehdä heti, koska paikat menevät nopeasti.
VehU tarjoaa jälleen satoja paikkoja erittäin suosituissa ryhmissä.
Ilmoittautumalla nyt, varmistat myös varmasti paikan ensi kesän suosittuihin
ryhmiimme. Yleisurheilukoulut ja jumpat ovat kaikki alle kymmenen vuotiaille.
Yleisurheilukoulun ja jumpan ohjaajina toimivat ohjaajakokemusta omaavat
seuran ohjaajat. Voit käydä katsomassa tarkemmat tiedot sivuiltamme. Ilmoittautuminen myös sivujemme kautta.

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

TÖITÄ

Yleisurheilumme nostaa tasoaan vuosi vuodelta. Yleisurheilukoululaisten ilmoittautumisia kesään oli jälleen aikaisempaa enemmän ja määrä ylittää yli 400.
Kilpailutoimintamme on kasvamassa ja ammattimaisia valmentajia on haussa.
Poikia toivomme lisää valmennusryhmätoimintaan. Sivulajina yleisurheilu sopii
moneen lajiin. Odotammekin muilta lajeilta ja nuorilta yhteydenottoa.
Näillä ajatuksilla eteenpäin!



VARMISTA PAIKKASI MUKAAN
YLEISURHEILUVALMENNUSRYHMIIMME!
Juuri sinä 8-18 -vuotias tyttö tai poika: Oletko kiinnostunut myös vauhdikkaasta
yleisurheiluharrastuksesta? Tule mukaan yleisurheiluvalmennusryhmäämme. Viestit
ja joukkuekilpailut ovat iso osa toimintaamme yksilöurheilun lisäksi. Yleisurheiluvalmennusryhmämme tarjoaa sinulle varmasti jotain uutta. Yleisurheilumme etuihin
kuuluu myös, että pääset osallistumaan edullisen toimintamaksun maksamisen
jälkeen maksuttomasti useisiin kilpailuihin. Valmennusryhmämme soveltuu hyvin
muiden lajien rinnalla harrastettavaksi lajiksi. Tulevat SM-viestit odottavatkin jo
uusia 12 vuotiaita ja vanhempia nuoria joukkueisiimme.
Lisätietoa toiminnasta ja valmentajien yhteystiedoista saat www.vehu.fi ja seuran
toiminnanjohtajalta vehu.ilmoittaudu@gmail.com.

Vireillä Vehmaisissa

TÄNNE

Liikennepulmiin ratkaisuja
Ryötinkadun liikenne on kasvanut uusien asukkaiden muutettua alueelle.
Ryötinkadulla ajetaan lujaa, vaikka nopeusrajoitus on 30 km/h. Vastaavia
ongelmia esiintyy myös muilla pääreiteillä kuten Vaunukadulla ja Soinilankadulla. Lisäksi on todettu, että Kangasalantiellä Soinilankadun risteyksestä
itään päin sijaitseva ensimmäinen suojatie on vaarallinen huonon näkyvyyden takia. On myös todettu, että Kröötinkadulta ajetaan kevyenliikenteen
väylää Kangasalantielle erittäin vaarallisesti.
Ratkaisuehdotuksia: Varokaa lapsia –merkit sekä hidasteet ja nopeuksien
hidastaminen myös muilla pääväylillä. Kun alueen rakentaminen valmistuu, vaarallinen suojatie Kangasalantieltä poistetaan ja suojatie on Aukionkadun kohdalla
ja kaupan kohdalta alikulku. Kröötinkadun kevyen liikenteen väylä Kangasalantielle varustetaan betonipossuilla. Parasta olisi, että autoilijat huomioivat
paremmin olosuhteiden vaatimukset.
Seimenkadun päiväkodin myynti valmistelussa
Aktiivinen jäsenemme havaitsi mittamiehiä päiväkodin tontilla. Saamiemme
tietojen mukaan päiväkodin myynti on valmisteilla ja kauppakirjat ovat työn
alla. Yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa. Yrjö Schafeitel selvittää asiaa.
Seuraa asioiden etenemistä myös kotisivujen uutispalstalla.

Vehmaisten Osakaskunta seuraa Kaukajärven tilannetta ja
kehittää kalastusmahdollisuuksia. Kalastus– ja ravustuslupia myydään Vehmaisten Teboililla.
Hoitokunta

Etsimme uusia ja innokkaita Tampereen Vehmainen Seura ry:n jäseniä myös hallitukseen tulevalle vuodelle. Ilmoita
halukkuutesi osoitteella info@vehmainen.fi. Lisätietoja Sirpa Kuusela, puh. 040 739 0957. Vain yhdessä voimme vaikuttaa ja tehdä Vehmaisten kaupunginosasta toinen toisistamme välittävän yhteisön. Seuraa www.vehmainen.fi
LIITY JÄSENEKSI JA TULE MUKAAN! TAMPEREEN VEHMAINEN SEURA RY
Facebookissa Vehmaisten Picasso
Tropicano 6,90 €
Monipuolinen lista
soita 03 377 2121

