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KAANAAN KYLÄYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS
1.1.–31.12.2016
Maassamme puhaltavat uudet tuulet uuden hallituksen myötä. Suuri sote-uudistus on työn alla ja
monenlaisia kiristyksiä tiedossa. Valtion taloutta pyritään saattamaan tasapainoon työllisyyttä
edistävillä keinoilla. Työnantajien ja työntekijöiden tekemä KiKy-sopimus oli yksi osa tätä tavoitetta.
Tampere uudisti joukkoliikennepalveluitaan. Siirryimme kesän alusta vyöhyketariffijärjestelmään.
Me Kaanaalaiset jouduimme viidenteen kategoriaan ja samalla maksumme kaksinkertaistuivat,
käteismaksulla kolminkertaistuivat. Ainoa lohdutus oli saatu kahden tunnin vaihtoaika. Aikamoista
totuttelua tämä muutos on vaatinut sekä kuljettajilta että matkustajilta.
Harras toiveemme on, ettei linjavuoroja enää harvenneta. Tampereen keskustaan avattiin tunneli ja
tulevaisuus tuo sinne myös ratikan. Tulevina vuosina juuri ratikkaradan rakentaminen aiheuttaa
keskustaliikenteelle jatkuvia muutoksia.
Toimintavuotemme käynnistyi heti vuoden alusta teemalla Turvaa ilman rajoja. Kutsuimme
yhdessä SPR Teiskon osaston kanssa kaikkia Teiskon alueen toimijoita pohtimaan kylien
asukkaiden turvallisuutta. Paikalle saapuikin 26 osallistujaa keskustelemaan aiheesta. Kaikenlaiset
ulkoiset tekijät, kuten mm. infran pettäminen, vaikeuttavat selviytymistä omin voimin. Alueen
asukkaiden ikääntyminen tuo omat lisähaasteensa. Pohdimmekin laajasti esimerkiksi naapuriavun
merkitystä ja tärkeyttä. Millaista osaamista kylältä löytyy, missä asioissa tarvitsemme lisäoppia?
Naapuriavun lisäksi kaikenlainen paikallinen, nopeasti saavutettava ammattiapu on tarpeen. Mitä
palveluja saamme kunnalta ja mitä meidän tulee hankkia omin voimin? Miten pääsen liikkumaan
palvelujen äärelle? Mistä saamme tietoa palveluista?
Aloitimme vuoden järjestämällä kaksi hätäensiapukurssia. Tavoitteena oli lisätä omia taitoja
selviytyä pienemmistä tapaturmista ja tunnistaa avuntarvetta. Järjestimme palvelubussien
käyttömahdollisuuksista tiedotustilaisuuden, johon saapui 22 innokasta kuulijaa.
Loppuvuodesta lahjoitimme kyläläisille kaanaa.fi -logolla varustettuja pehmeitä heijastimia, jotta
näkyisimme täällä pimeillä valottomilla maalaisraiteilla - vuoden aikana poistettiin nimittäin
kaupungin säästötoimenpiteinä myös sivuteiden katuvalot.
Aina eivät palvelu ja käyttäjä kohtaa toisiaan, emmekä tiedä mistä apua saisimme. Kyläyhdistys
päättikin päivittää Teiskon alueen Ikäihmisten palveluoppaan ja laajentaa sen koskemaan
kaikenikäisiä palvelunkäyttäjiä.
Vuosi 2016 kuluikin tietojen keräilyssä ja päivitystehtävissä. Tätä tehtävää helpottamaan saimme
avuksemme kyläkoordinaattori Anna Kulmakorven Kantri ry:stä. Opas julkistetaan heti 2017 alussa,
ensiksi sähköisessä muodossa. Paperiversiona se ilmestyy, kun työstämämme kylän
turvallisuussuunnitelma saadaan valmiiksi.
Turvallisuussuunnitelman aineistoa keräsimme Kylien päivä -tapahtumassa 12.marraskuuta
yhteistyössä asukkaiden kanssa. Paikalla pyörähti 71 osallistujaa. Turvallisuusteema jatkunee siis
vuoden 2017 aikanakin.
Kylien päivän tarjontana oli lisäksi runonlausuntaa, linnunpönttöjen rakentelua, Kormus esiintyi ja
illalla laulettiin vielä karaokea. Kyläyhdistys tarjosi ruoan ja kakkukahvit.
Kämmenniemen terveysasema meitä vielä palvelee ja lupaus sen säilymisestä on toistaiseksi.
Koilliskeskusta on kehitetty lähitoripalvelumalliin ja sitä kehitystä on seurattu osallistumalla
tiedotustilaisuuksiin sekä Alue-Alvarin kautta. Kessan Baari tekee yhteistyötä Kämmenniemen
terveysaseman väen kanssa.
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Kaanaan Moottoriurheilukeskuksessa, nykyisin Kaanaa Centerissä, jatkoimme talkoilua tänä
vuonna kahdessa isossa kisatapahtumassa. Tehtävinämme oli järjestyksen valvonta, liikenteen
ohjaus sekä lipunmyynti. Kioskivaunumme oli myös paikalla näissä molemmissa tapahtumissa.
Talkoilimme Pirkan Pyöräilyn Terälahden huoltopisteessä, siivoilimme tienvarsia, niittelimme
Jussilanmäellä. Pienen porukan talkooponnisteluiksi melkoinen rupeama.
Virkistysmatkan teimme Latvian Riikaan ja sinne lähti kolmisenkymmentä aktiivitalkoilijaa.
Myös koulua koskevat huoltotoimet vaativat lukuisia talkootunteja. Tänä vuonna emme tehneet
kuitenkaan mitään isompaa, vaan vain ylläpidimme koulun tiloja. Kyläyhdistys huolehti koulun
siisteydestä, sekä avusti huoltotoimissa kaupungin asettamaa huoltomiestä. Kaanaan koululla
kokoontuvien eri yhdistysten välinen yhteistyö on sujunut hyvin.
Kaanaan koulu
Kaanaan koulu on edelleen ollut ahkerassa käytössä sekä Kyläyhdistyksen että
yhteistyökumppaneiden tapahtumissa. Erilaisia kokoontumisia oli yhteensä 158. Teimme
yhteistyötä säännöllisesti viiden (5) eri järjestön kanssa. Lisäksi meillä on useita yhteisöjä ja
seuroja, jotka pyytävät meiltä palveluksia, ja joiden toimintaa haluamme tukea.
Kaanaan kyläyhdistys ja yhteistyökumppanimme Muroleen–Teiskon Eläkeläiset, Iloisesti ikääntyen
-lauluryhmä, SPR Teiskon osasto, Pohjois-Teiskon metsästysseura, Teiska-Partio ja PohjoisTeiskon maa - ja kotitalousseura käyttivät koulua ahkerasti virkistys - ja harrastuskäytössä sekä
kokous-, tapahtuma - ja juhlapaikkana.
Tampereen kaupungin kulttuuritoimi on yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme.
Kulttuuritoimi on organisoinut ja rahoittanut ikäihmisten kuttuurituokioita, joiden järjestämisestä
kyläyhdistys vastaa Kaanaan koululla. Kulttuuritoimi tukee myös koulun ylläpitoa
mahdollistaakseen alueen asukkaiden harrastustoiminnan.
Koulun käyttäjien määrä vaihtelee kuukausittain 200 molemmin puolin.
Monimuotoinen toiminta koululla vaatii koordinointia ja yhteydenpitoa kaikkien toimijoiden kanssa.
Yhteisöllisyys ja toisista välittäminen on alueemme suuri rikkaus.
Siksi kokoonnummekin vuosittain yhteisiin palavereihin keskustelemaan toiminnastamme.
Johtokunta
Marja-Leena Kortelainen valittiin jatkamaan puheenjohtajana
Kaanaan kyläyhdistyksen johtokunnan jäsenet:
Juhani Tasanen, vara pj
Erkki Partanen
Kaija Ranta-aho
Kari Keskinen
Marja-Leena Blom
Satu Seitavaara – Keskinen
Titta Mattila
Pertti Kujanpää, varajäsen
Anne Tuulentie, siht , varajäsen
Leena Vehmaa, taloudenhoitaja
Esko Kujanpää, kunniapj
Johtokunta kokoontui päättämään asioista vuoden aikana viisitoista (15) kertaa. Lisäksi pidettiin
kahdeksan (8) erilaista työryhmätapaamista.
Vuosikokous pidettiin14.2.2016, paikalla kaksikymmentä (20) henkeä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntöjen määräämät vuosikokousasiat.
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JÄSENTAPAHTUMAT:
Tapahtumiin on vuoden aikana osallistunut runsaasti sekä jäseniä että ei-jäseniä. Yhteensä
vuoden aikana tapahtumissa ollut paikalla 1525 kävijää. Kokoontumisia yhteensä 66. Tarkempi
erittely tapahtumista ja osallistujista toimintakalenterissa.
Yhteistyökumppaneiden tapahtumia/koulun käyttöä: Yhdistykset ovat järjestäneet koululla
sekä kokouksiaan, että virkistystapahtumia. Kokoontumisia yhteensä 69 kertaa. Lisäksi koulua on
vuokrattu harrastustapahtumiin. Kävijöitä näissä tapahtumissa yhteensä 920.
Nappulahiihdot:
Huonolumisesta talvesta huolimatta onnistuimme hiihtojen järjestämisessä 6.3. Paikalle saapui
reilut 20 innokasta sivakoijaa sekä runsas joukko yleisöä ja kannustajia, yhteensä 92 henkeä.
Tuloslaskennan aikana saatoimme seurata valkokankaalta edellisen vuoden hiihtoja, jotka oli
taltioinut Vesa Viiala.
Bingo ja Karaokelaulajaiset, laulattajana Juhani Luomaharju. Bufetti ja arpajaiset. Paikalla 44
osallistujaa.
Perinteinen lyhtykulkue Kaanaan laavulle 17.12.2015. Paikalla 24 tunnelmoijaa. Kaunis luminen
maisema ja Marjo Nurmen tunnelmallinen laulu loivat levollista joulutunnelmaa.
Kulttuurituokiot
Ohjelmatoimisto Matrocks Oy:n tuottamat monipuoliset kulttuurituokiot keräävät edelleen koululle
runsaasti väkeä. Vuoden aikana tuokioissa on käynyt 544 henkilöä, keskimäärin 19 henkilöä/
tapahtuma. Ohjelmatarjonta on vaihtelevaa eri kulttuuriteemoja käsitteleviä tuokioita, maanantaiiltapäivisin klo 13–14. Kokoontumiskertoja on ollut yhteensä 28.
Retket
Teimme teatteriretket sekä Pyynikin, että Valkeakosken teattereihin, täysillä bussilasteilla.
Johtokunta vieraili lisäksi Sappeen kesäteatterissa. Teimme retken tammikuussa Lulu
Tanhuanpään kotikonserttiin ja osallistuimme toukokuussa Lulun navettakonserttiin.
Kulttuurituokiokin retkeili ja vieraili ikäihmisten päivähoitopalveluja tuottavan Katri Koskisen kotona.
Kyläyhdistyksen virkistysmatka suuntautui tällä kertaa Latvian maalle, Riikaan. Matkalla mukana
39 henkeä.
Tämänvuotinen liikuntatapahtuma järjestettiin lähimaastoon, Kaanaan kankaille. Patikoinnin lisäksi
kisailimme erilaisissa pikku tehtävissä. Päätimme retken rentouttavaan saunomiseen Kiviojan
saunalla
Koulutus
Kyläyhdistys järjesti yhteistyössä SPR Teiskon osaston kanssa kaksi hätäensiapukurssia,
osallistujia yhteensä 22
Järjestyksenvalvontakoulutukseen osallistui yksi henkilö.
Kaanaan koululla järjestettiin Pohjois-Teiskon maa- ja kotitalousseuran toimesta ns. nipsu askartelukurssi keväällä ja syksyllä. Kokoontumisia yhteensä kuusi + kuusi (6+6) kertaa,
osallistujia kahdeksan (8). Jäseniämme osallistui lisäksi Maatalousseuran järjestämään
itsepuolustuskurssiin.
Marja-Leena Kortelainen ja Kaija Ranta-aho osallistuivat kurssille: Innostuksesta yhdistystoimintaa?
Yhdistyksen jäsenet
Uusia jäseniä liittyi tänä vuonna viisi (5), jäseniä yhteensä 138.
Hilja Nurmi poistui keskuudestamme
Muistamiset
Syntymäpäivämuistamisia oli tänä vuonna 4 kpl, Pertti Kujanpää 50 v.Mika Matikka 50 v., Maikku
Blom 50 v. ja Matti Keskinen 70 v.
Joulutervehdyksillä muistettiin taloudenhoitaja Leena Vehmaata sekä kotisivupäivittäjä Leena
Tulivirtaa.
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Lisäksi muistimme Kaanaan asukkaita heijastimilla.

Talous
Varainhankinta:
Kardaanikunkkutalkoot, rallicrossin SM-osakilpailu moottorikeskuksessa sekä keskuksen puomin
aukaisu- ja sulkutehtävät toimivat pääasiallisina tulonlähteinä. Tehtävinä tapahtumissa ovat
järjestyksenvalvonta, liikenteenohjaus ja lipunmyyntitehtävät. Kyläyhdistyksellä on
moottorikeskuksen tapahtumissa etuoikeus harjoittaa kioskitoimintaa, joka on erittäin merkittävä
tulonlähde.
Tienvarsisiivous yhteistyössä Teiskon Urheilijoiden ja koululaisten kanssa tieosuudella Aitovuori–
Jäminkipohja, Pirkan pyöräilyn huoltopisteen hoito Terälahdessa sekä niittotalkoot Jussilanmäessä
ovat osa vakiintunutta talkootoimintaamme ja varainhankintaamme.
Vuokratulot
Satunnainen Kaanaan koulun vuokraus erilaisille harrasteryhmille, kuten moottoriurheilukeskuksen
kisajärjestäjien talkooväelle. Tänä vuonna koululla majoittui uutena joukkona kaksi ulkomaalaista
suunnistusryhmää. Toinen tuli Virosta ja toinen Ranskasta. Ryhmät kävivät tutustumassa tuleviin
Nuorten MM-kisamaastoihin.
Juhlatelttojen ja kaluston vuokrausta.
Avustukset
Kaupungin toiminta-avustus
Alvari-tuki Turvaa ilman rajoja -projektiin
Tuotantotuki Kylien-päivä tapahtumaan
Edustukset muissa yhdistyksissä
Koillis-Alvari: Satu Seitavaara-Keskinen
Pohjois-Teiskon maa- ja kotitalousseura: Anne Tuulentie
Muroleen–Teiskon Eläkeläiset: Esko Kujanpää
Tiedottaminen
Jäsenille on lähetetty yksi jäsenkirje. Kokouksista ja tapahtumista on ilmoitettu säännöllisesti
Teisko–Aitolahti-lehden muistilistalla ja maksullisilla ilmoituksilla.
Teisko–Aitolahti-lehti on kirjoittanut Kaanaan kylän tapahtumista kiitettävästi.
Sähköpostitiedotusta on vuoden aikana tiivistetty.
Kyläyhdistyksen INFO -taulu on ollut käytössä. Se on osoittautunut hyväksi maamerkiksi myös
vierailijoille. Loppukaudesta avautuivat myös Kaanaan Kyläyhdistyksen Facebook-sivut.
Kyläyhdistyksen kotisivuja www.kaanaa.fi on päivitetty tarpeen mukaan.

