
”Näin se on vuosi, parilla liuskalla tekstiä. Käytännössä, monta lähtöä, 
tuumausta, tehtyä tekoa, yhteistä iloa, joskus totisempaakin tovia. Omaa 

tahtiaan hengittävän kylän puitteissa elävää toimintaa, niillä 
mahdollisuuksilla mitä hiljaisesta sivukylästä irtoaa. Ei sen enempää, mutta 

ei yhtään vähempääkään.” 
- Inkeri Syvänen 13.2.1985 toimintakertomuksessa vuodelta -84 

Kaanaan 

Kyläyhdistys 
30 vuotta 
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Näin tehtiin ”läpyskä” 
Syksyllä 2011 Kaanaan kyläyhdistyksen johtokunta pj Titta Mat-
tilan johdolla alkoi suunnitella todenteolla pienimuotoisen kuva-
kirjahistoriikin tekemistä kaanaalaisen kylätoiminnan täytettyä 
30 vuotta. Titta puhui asiasta myös minulle, jolloin syntyi ajatus 
yhteistyöstä kyläyhdistyksen ja KyläNyt-hankkeen välillä. 

Tuumasta toimeen: pidettiin ideointipalaveri, jossa mietittiin 
mitä tehdään ja miten se toteutetaan. Tekemisen lähtökohtana 
olivat upeat leikekirjat, jotka pitävät sisällään kuvia ja lehtileik-
keitä koko 30 vuoden ajalta ja toisena tärkeänä lähteenä Inkeri 
Syväsen osuvat ja niin kauniisti kirjoitetut tekstit. Tärkeää lähde-
aineistoa olivat myös pöytäkirjat ja muut paperit, joita niitäkin 
löytyy mappitolkulla. 

Historiikin tai juhlajulkaisun työnimenä käytettiin ”Läpyskää”, 
joten tekijäporukasta tuli luonnollisesti Läpyskätiimi. Tiimi - 
Maikku Blom, Leo Carlsson, Marja-Leena Kortelainen, Titta Mat-
tila, Kaija Ranta-Aho ja Satu Seitavaara-Keskinen - keräsi materi-
aalia ja minä kokosin yhteen. Leikekirjoja on selattu kymmeniä 
kertoja, katseltu, valittu ja muokattu kuvia, työstetty tekstejä ja 
pohdittu rakennetta. Läpyskäpalavereja on pidetty vuoden aika-
na kymmenkunta. 

Miten sitten tiivistää 30 vuotta alle 50 sivuun? Haastavaahan se 
on, ja asiat onkin koottu siksi teemoittain. Parhaamme mukaan 
olemme yrittäneet nostaa esiin kylän ja toimikunnan ja yhdistyk-
sen toimintavuosien peruselementit. Kuvia on myös käytetty 
paljon, koska ne tunnetusti kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. 
Lopputulos on nyt tässä, toivotamme sinulle mukavia lukuhet-
kiä! 
 
Anna Kulmakorpi 
kyläkoordinaattori 
KyläNyt-hanke/Kantri ry 

Kaanaan Kyläyhdistys 
        30 vuotta 
Työryhmä 
Maikku Blom, Leo Carlsson, Marja-Leena Kortelai-
nen, Titta Mattila, Kaija Ranta-Aho, Satu Seitavaara-
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Taitto 
Anna Kulmakorpi 

Painopaikka 
Kopijyvä Oy, Tampere, www.kopijyva.fi 
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Kuvat 
Leikekirjat ja johtokunnan jäsenten kuva-albumit, 
Leena Tulivirta, Teisko-Aitolahti -lehti, Titta Matti-
la, Arto Keskinen, Anniina Talaslahti 

Lähteet 
Kylätoimikunnan ja –yhdistyksen pöytäkirjat, leike-
kirjat, suullinen tieto 

Läpyskätiimi: Ylinnä Titta ja Leksa 
selaamassa mappeja sähkökatkon 
vuoksi kynttilänvalossa, keskellä Sa-
tun, Marja-Leenan ja Kaijan luova 
tauko sekä alinna Maikku tutkimas-
sa Kaanaan Karttaa.  
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L u k i j a l l e  

Kolme vuosikymmentä 
- kolmen puheenjohtajan yhteiset alkusanat 
Tervetuloa kurkistamaan Kaanaan kyläyhdis-
tyksen toimintaan tämän kuvakirjasen välityk-
sellä. Käsissäsi ei ole historiikki, vaan parem-
minkin työryhmän tekemä utelias katsaus ky-
läyhdistyksen elämään 30 vuoden ajalta. 
”Läpyskään” on kerätty kertomuksia siitä, mi-
ten yhdistys on rakentunut, järjestäytynyt ja 
verkostoitunut. Asiaa on paljon myös pienen 
yhteisön talkootoiminnasta ja yhteistyöstä mui-
den kanssa. Lisäksi mukana on poimintoja ta-
pahtumien kirjosta, hauskanpidosta ja myös 
siitä, mitä haasteita elämä on tuonut vastaan. 
 
Tämän kaiken yhteisöllisyyden keskiössä on 
aina ollut Kaanaan vanha kansakoulu. Koulu on 
kerännyt väkensä mitä moninaisimpiin tapaa-
misiin, juhliin ja kokouksiin yhteisten asioiden 
äärelle. Koulu on toiminut impulssina ja yhteen 
kokoavana paikkana koko 30-vuotisen toimin-
nan ajan. Koulu on asettanut myös haasteita 
yhdistyksen toiminnalle - kiinteistö on useaan 
otteeseen ollut myynnissä. 
 
Yhteisöllisyys ja aktiivisuus ovat Kaanaan ky-
läyhdistyksen kivijalkoja kautta aikojen. Toi-
minnan muodot ja verkostot sen sijaan muuttu-
vat ajan myötä. Erityisen merkittävää on alku-
vuosien (80- ja 90- luvun) talkoohenki ja väes-
tön osallistuminen – tuolloin kylätoimikunta 

keräsi väkensä rakentamaan ja luomaan uutta 
tavalla, joka on ainutkertaista ja saattaa vallan 
”hengästyttää” meitä nuorempia. 
 
Yhteiskuntarakenteen muutokset kuten väen 
väheneminen ja ”maaseudun hiljeneminen” vai-
kuttavat aina myös yhdistystoimintaan. Edun-
valvonta, aloitteet, vahva verkostoituminen ja 
vuoropuhelu päättäjien kanssa ovat nyt  2000-
luvun painopisteitä. Lähidemokratian toteutu-
minen vaatii aina aktiivisia ihmisiä ja herkkiä 
tuntosarvia. 
 
Yhteistyö Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilu-
keskuksen kanssa on 30 vuoden jaksolla ollut 
hyvin merkittävää ja kylän asemasta käsin on 
sitä toivottavasti jatkossakin. Vuonna 2011 jul-
kaistussa Tampereen maaseutuohjelmassa il-
mailu– ja moottoriurheilukeskus nostettiin yh-
deksi kärkihankkeeksi. Tässä työssä kyläyhdis-
tys haluaa myös vahvasti olla mukana, sillä us-
komme välillisten vaikutusten olevan erittäin 
positiivisia koko kylään. 
 
Läpyskä-tiimi otti urakan, joka oli mielenkiin-
toinen ja haastava. Haluamme nöyrästi kiittää 
kaikkia teitä, jotka aktiivisesti olette 30 vuoden 
matkan aikana  osallistuneet Kaanaan kyläyh-
distyksen toimintaan - kukin omalla tavallanne. 

Tästä kaikesta on jää-
nyt elämään sisällem-
me liikuttavia muis-
toja edesmenneistä 
kyläläisistä, hauskoja 
tarinoita tapahtumis-
ta ja talkoista sekä 
erittäin vahva yhtei-
söllisyyden ja yhdes-
sä tekemisen tunne. 
 
Esko Kujanpää,  
Kari Keskinen ja  
Titta Mattila   
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K y l ä y h d i s t y s  

Yhdistysfaktat 
Kaanaan kylätoimikunnan perustava kokous pidettiin Toivolassa 19.4.1981. 
 
Perustajajäsenet: Esko Kujanpää, Terttu Kujanpää, Pertti Kujanpää, Markku Kujanpää, Kalle Kan-
kaanpää, Suoma Porrassalmi, Esteri Keskinen, Jorma Salmesvuori, Kaija Salonen, Martti Salonen, 
Helena Sorvaniemi (Hirvonen) ja Inkeri Syvänen. 
 
Vuonna 1983 pidettiin kyläkokous vuosikokouksen merkeissä ja valittiin  ensimmäistä kertaa var-
sinainen johtokunta, joka järjestäytyi. Kaanaan kylätoimikunta rekisteröitiin 30.11.1999, jolloin 
nimeksi tuli Kaanaan kyläyhdistys ry. Tuolloin laadittiin yhdistykselle myös viralliset säännöt. 
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”Näin runsasmuotoisesti toimivan seuran aikaansaannoksia voi vain pinnalta raapaista. Aiheista 
täyttyisi satoja liuskoja. Samoin henkilöistä, jotka työt ovat tehneet, on mahdottomuus nostaa 
esiin yksilöitä. Aina on niitä, jotka tekevät enemmän kuin toiset. Erilaisia kyvyt ja voimavarat. Eri-
laisia mahdollisuudet osallistua, muista sitoutumisista johtuen. Eikö rikkaus olekin siinä, että jo-
kainen voi antaa panoksensa, olkoon pieni tai suuri.” Inkeri Syvänen 10-vuotishistoriikissa 
 

Puheenjohtajat 
 Esko Kujanpää (1981-2001), johtokunnan jäsen 1981-2007, kunniapuheenjohtaja 2006- 
 Kari Keskinen (2002-2005), johtokunnan jäsen 1997-2006, 2008- 
 Titta Mattila (2006-) johtokunnan jäsenenä 2005- 
 

Johtokunnan jäsenet: 
 Timo Koivunen 1983-98 
 Jorma Salmesvuori 1983-92 
 Inkeri Syvänen 1983-90, sihteerinä 1981-90 
 Esteri Keskinen 1983-89 
 Kaija Salonen 1983-88 
 Helena Hirvonen 1983-88 
 Raili Valkeeniemi  1983 
 Mirja Rantanen 1987-94 
 Hilja Nurmi 1989-93 
 Vesa Viiala 1989-2000 
 Matti Keskinen 1990-93, 97-99 
 Raimo Aho 1991-2006, sihteerinä 1991-97 
 Arto Keskinen 1993-96 
 Tuija Keskinen 1994-96 
 Ismo Carlsson 1994-97 
 Aira Kotajärvi 1995-2007 
 Eija Kukka 1996 
 Johanna Salmesvuori 1997 
 Leena Valkeeniemi-Tasanen 1997-99 
 Markku Salmesvuori 1998-99 
 Risto Siltanen 1998-2004 
 Juhani Tasanen 2000- 
 Sari Kulkkila 2000-2006 
 Veikko Kauppinen 2000-2002 
 Anna-Liisa Vuolle 2000-2002 
 Pertti Kujanpää 2001-, sihteerinä 1998-2003 
 Kati Saarinen (ent. Kalliomäki) 2001-2003 
 Erkki Partanen 2003- 
 Ilina Elena 2004-2005 
 Leo Carlsson 2005-, sihteerinä 2004-2010 
 Sirkka Finnilä 2006-2010 
 Hanna Mäenpää 2007-2010 
 Satu Seitavaara-Keskinen 2007- 
 Hely Koivunen 2007-2009 
 Jukka Ojanen 2010 
 Maikku Blom 2010- 
 Marja-Leena Kortelainen 2011–, sihteerinä 2011- 
 Kaija Ranta-Aho 2011- 

Yllä: Esko Kujan-
pää ”luovuttaa 
puheenjohtajan 
nuijan” Kari Kes-
kiselle. 
 
 
 
Vasemmalla: Tit-
ta Mattila Jukola-
suunniteluissa 
Sirkka Finnilän 
kanssa. 

Esko Kujanpää ja Jorma Salmesvuori kukittavat 
yhdistyksen perustajajäsenen ja pitkäaikaisen 
sihteerin Inkeri Syväsen.  
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Karttapiirroksessa talojen nimet Kaa-
naan vanhan koulupiirijaon mukaan 
1970-luvulta eteenpäin. Tiedot on kerätty 
maatilakirjoista ja kartoista, sekä haas-
tattelemalla perustajajäseniä. Kartta ei 
ole mittakaavassa. 
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K a a n a a n  k o u l u  

Koulunkäynti alkoi Kaanaassa 1920, jolloin lasten 
ei enää tarvinnut Ukaaseen tai Velaattaan taival-
taa, vaan kiertokoulua pidettiin Joensuun pakari-
rakennuksessa. Tilat olivat kuitenkin siellä ahtaat, 
ja niinpä kylällä heräsi ajatus oman kouluraken-
nuksen rakentamisesta. Pidettiin kyläkokous, jos-
sa asia päätettiin, ja Heikki Kankaanpää lahjoitti 
maapohjan koulua varten. Paikka valittiin sen kui-
van pihan ansiosta. Rakennusmateriaalia kylällä 

oli jo tiedossa ja Kosken isäntä Juho Kujanpää teki 
huomattavan rahalahjoituksen. Itse rakennustyö 
aloitettiin 1924, ja hoitui talkoilla – kuinkas muu-
ten. Rakennusmestarit työtä johtamaan saatiin 
kuitenkin kylän ulkopuolelta, urakkahuutokau-
passa voiton veivät Antton Hautamäki ja J. V. Tei-
kari Kihniöstä. Koulurakennuksen vihkiäisiä vie-
tettiin elokuussa 1925, juhlistettavaa oli kahden 
luokkahuoneen, keittolan, oppilaseteisen ja kah-
den opettajan asunnon edestä. 

Rakennusmestari Hautamäestä on säilynyt traa-
gisempi muisto rakennusajalta. Itse asiassa ver-
sioita Hautamäen kovasta kohtelusta on kaksi-
kin, lieneekö sitten kyse kahdesta eri tapaukses-
ta vai yhden tapauksen eri versioista. Toisen tari-
nan mukaan Kauppi -niminen mies löi Hautamä-
keä naulaisella riu’ulla päähän rakennusvarojen 
ryöstöaikeissa, ja rakennusmestari menehtyi 
saamiinsa vammoihin. Toisessa versiossa Hauta-

mäki taas olisi tullut erään kaanaalaisen isännän 
pahoinpitelemäksi, motiivina olisi ilmeisesti toi-
minut rakennusmestarin harjoittama kylän tyt-
töjen liehittely. Tästä Hautamäki kuitenkin muis-
tojen mukaan toipui, ja ainakin koulun vihkiäisis-
sä otetussa kuvassa Hautamäki on ilmielävänä. 
Koulun syntyä ja Hautamäkeä ovat Teisko-
Aitolahti –lehteen muistelleet Olavi Kankaanpää 
ja Kalle Syvänen.  

Koulu Kaanaaseen 
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Muistoja Aatisesta 
Kuten muistakin elämänjaksoista, jää koulunkäynnistä monia muistoja – sekä hyviä että huonoja. 

Kaanaan koulun kohdalla eräs mieleenpainuvimmista lienee ollut opettaja Anna Aatinen, joka oli 

näkyvä hahmo kylällä. Hänet muistetaan tiukkana, jopa mielivaltaisena kurinpitäjänä, joka laittoi 

tupakoinnista kiinni jääneet pojat luokan eteen sokeripalasta ja räsystä tehtyä ”tuttia” imemään. 

Aatisen kerrotaan olleen innokas puutarhaihminen, ja perustaneen myös paikallisen marttaker-

hon. Näihin liittyviä taitoja siirrettiin myös kouluelämään, ja oppilaat kokeilivat muun muassa 

luudan tekoa sekä keräsivät koulun keittäjälle marjoja ja puutarhan antimia kouluruoan ainek-

siksi. Oppilaat tiukalla katseella ja terävillä kommenteilla ojennuksessa pitävällä opettajattarella 

oli myös pehmeämpi puoli; aina Annan nimipäivänä juhlittiin tanssin ja herkuttelun parissa. 

Koulusta kylätaloksi 
Koulu toimi alkuperäisessä tehtävässään opetus-
tarkoituksessa vuoteen 1974 saakka. Pari vuotta 
aiemmin kuntaliitoksen yhteydessä kouluraken-
nus oli siirtynyt Tampereen kaupungin omistuk-
seen. 
 
”Jokseenkin kaikki – Kaanaan koulun vaikutuspii-
rissä – kirjoittivat keväällä nimensä listaan, kan-
nattaen näin anomusta, jolla Kaanaan kylätoimi-
kunta on nyt saanut koululta, yhden luokkahuo-
neen ja tarvittaessa keittolan käyttöoikeuden, pai-
kallisten seurojen ja yhdistysten kokoontumis- ja 
harrastustiloiksi.” 
 
Näin kirjoitti Kaanaan kylätoimikunnan sihteeri 
lehteen koulun ensiaskeleista kylätoiminnan tyys-
sijana. Anomus tuotti tulosta ja vuonna 1982 kylä-
toimikunta sai vuokrattua osan koulun tiloista sa-
dan markan kuukausivuokralla. Tyhjillään oleva 
koulu olikin toiminut kannustimena kylätoimi-
kunnan perustamiselle vuotta aiemmin. Vuonna 
1989 kylätoimikunta teki uuden anomuksen, ja 
sai sitä myöten toisenkin luokkahuoneen käyt-
töönsä. Vuosien mittaan kyläläiset ovat talkoilleet 
tilojen ehostamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä si-
sällä että ulkona. Mukaan on mahtunut esimerkik-
si lattioiden hiomiset, ulkomaalaus ja lipputangon 
uusiminen. 
 

Koulun tiloja ovat käyttäneet monet toimijat 
kuten Kaanaan Marttayhdistys, 4H -kerho, seu-
rakuntapiirit, seurakunnan nuorisotyö, aikuis-
ten päiväkerho, Kaanaan pyhäkoulu, Pohjois-
Teiskon metsästysseura, Pohjois-Teiskon maa-
talousnaiset, Teiskon nuorten tuottajien kerho, 
Teiskon Terä ja Teiskon Urheilijat. Lisäksi tilois-
sa on järjestetty yksityisiä juhlia kuten synty-
mäpäiviä. Kymmenessä vuodessa koulu toimin-
takeskuksena oli käytössä ”lämmennyt kyläko-
diksi, johon on hyvä tulla”, kuten Inkeri Syvänen 
asian lehtijutussa ilmaisi. 

 
 

Avajaisjuhlatunnelmaa vuodelta 1982 
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Vuonna 2003 virkamiehet kiertelivät katsasta-
massa vanhojen kyläkoulujen kuntoa. Tuolloin 
viesti Kaanaan kohdalla oli vielä, että paineita 
koulun myymiseen ei ole, ja kyläläiset olivat rau-
hallisin mielin. Kuitenkin seuraavana vuonna 
koulun siirryttyä tilakeskuksen omistukseen ja 
tilaaja-tuottajamallin käyttöönoton myötä, kou-

lun asunnossa olleet vuokralaiset irtisanottiin ja 
myyntiuhka leijaili myös Kaanaan koulun ylle. 
Vuonna 2004 kyläyhdistys tilakeskus vuokrasi 
koko koulun kyläyhdistykselle, toistaiseksi, sillä 
koulu pysyi koko ajan myyntilistalla. Vuosien mit-
taan kyläläiset ovat kantaneet huolta ja taistelleet 
koulunsa puolesta, tehneet vetoomuksia ja aloit-
teita. Vuonna 2006 kerättiin kylältä delegaatio ja 
lähdetty virastotalolle asiaa kaupungin edustajille 
esittämään. Tuolloin kaupungin tarjous oli, että 
yhdistykset ottaisivat kaikki talosta aiheutuvat 
kulut vastatakseen tai ostaisivat sen. 
 
Sen jälkeen Kaanaan kyläyhdistys toteutti Kantri 
ry:n rahoittaman Katse Kaanaaseen -hankkeen, 
jossa tehtiin koululle perusteellinen kuntokartoi-
tus ja mietittiin kylätalon kohtaloa – korjauskus-
tannukset arvioitiin tuolloin olevan 80 000 euroa. 
Vuonna 2008 kaupunginvaltuuston päätöksellä 
todettiin asukasillassa, että koulu säilyy asukkai-
den kokoontumispaikkana, kunnes koulu taas 
vuoden päästä joutui myyntilistalle. Koulun koh-
talo on siis ollut katkolla uudestaan ja uudestaan. 
Ukaan koulu meni myyntiin 2010 ja Pohjois-
Teiskon maa- ja kotitalousseura siirsi osan toi-
minnastaan Kaanaan koululle, jonne heidät lämpi-
mästi vastaanotettiin. 

Lattianhiomistalkoot  

Maalaustalkoot -02 

K a a n a a n  k o u l u  
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Ratkaisu on siirtynyt seuraaville 
vuosille, ja koulu on tähän asti  
saanut olla asukkaiden, seurojen 
ja harrastajien käytössä. Edelleen 
Kaanaan kyläyhdistys on koulun 
päävuokralainen, joka alivuokraa 
koulua Muroleen-Teiskon eläke-
läisille, Maa- ja kotitalousseuralle, 
Pohjois-Teiskon metsästysseural-
le sekä eri yhdistysten joukoille 
tapahtumien ja yöpymisten mer-
keissä. Kyläläisten käyttötarkoi-
tuksia on pyritty laajentamaan 
mm. biljardin, kuntoilun ja juhli-
en muodossa. Kylätaloasia tuntuu 
linkittyvän kokonaisvaltaisem-
paan alueen suunnitteluun; kun 
maankäyttöasiat saataisiin sille 
mallille, että alueelle saisi raken-
taa, saataisiin kenties samalla 
myös uutta väkeä myös yhteisistä 
asioista huolehtimaan. Tulijoita 
kun olisi. 
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Kylätalo luo puitteet yhteisöllisyydelle 
Kylätalojen merkitys asukkaille on toiminnas-
sa, jonka se mahdollistaa. Kun lähialueilta ovat 
poistuneet kaupat, kirjastot, pankit ja muut 
palvelut, joissa ihmiset luontaisesti toisiaan 
tapaavat, yhteisen kokoontumistilan tarve ko-
rostuu entisestään. Yhdessä tekeminen, tal-
koot ja koko kylän yhteiset juhlat ovat olleet 
olennainen osa suomalaista kylätoimintaa jo 
vuosikymmeniä. Koska elämme maassa, jossa 
yli puolet vuodesta säät eivät juuri helli tilai-
suuden järjestäjiä, on katto pään päällä mer-
kittävä yhteistoiminnan edistäjä. 
 
Harrastusten, tapahtumien ja muun toiminnan 
suunnittelu ja toteutus on huomattavasti hel-
pompaa, kun on olemassa tila, johon suunni-
tella. Aina parempi, kun tila on lähellä kohde-
ryhmää, ja tuntuu ”omalta”. Aika harva kaa-
naalainenkaan varmaan lähtisi kyläkokouk-
seen Metsolle Tampereen Hämeenpuistoon – 
tätäkin vaihtoehtoa on kaupungin puolesta 
joskus ehdotettu. Yleishyödyllisyys merkitsee, 
että tila on kaikkien halukkaiden käytettävis-
sä. Ainakin Kaanaassa tämä on toteutunut, on-
han vuosien mittaan koululla toiminut äkkiä 
laskien lähes kaksikymmentä seuraa tai har-
rastajaryhmää. 
 
Kylän yhteisellä kokoontumispaikalla on suuri 
sosiaalinen merkitys. Siellä tapaavat monen-
laisten tilaisuuksien, juhlien, harrastusten ja 
talkoiden parissa erilaiset ihmiset ikään katso-
matta. Kaanaassa on vuosia vietetty yhteisesti 
muun muassa äitien- ja isänpäiviä ja joulujuh-
lia ja näin ylläpidetty yhdessäoloa ja yhteisölli-
syyttä. Maininnan arvoinen asia on myös pe-
rinteiden ylläpitäminen ja tiedon siirtäminen 
jälkipolville, esimerkkeinä luuta– ja vihtatal-
koot, ruissadon korjuu vanhanajan malliin ja 
pellavan jalostaminen siemenestä paidaksi 
asti. Ikäihmiset kokoontuvat, liikkuvat ja ta-
paavat koululla, mikä varmasti edistää heidän 
toimintakykynsä säilymistä. Yhteisessä talossa 
järjestetään siis monia erilaisia toimintoja, joi-
hin kaikki ovat tervetulleita. Tämähän on en-
naltaehkäisevänä sosiaalityötä parhaimmil-
laan. 

K a a n a a n  k o u l u  
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Tilat toiveena tulevaisuudessakin 
Kylätoiminnan jatkuvuuden ja yhtei-
sön hyvinvoinnin kannalta yhteiselle 
tilalle on tarvetta varmasti myös tule-
vaisuudessa. Kaanaan koulu ei kuiten-
kaan enää kunnoltaan vastaa nyky-
päivän tarpeita ja vaatisi investointe-
ja, joihin kyläyhdistyksen resurssit 
eivät yksin riitä. Samoin epätietoisuus 
koulun vuokra-ajan pituudesta vai-
kuttaa kyläläisten haluun panostaa 
koulun kuntoon ja sitä kautta viihty-
vyyteen, niin paljon kuin kouluraken-
nuksella onkin historiallista tunnear-
voa kylän asukkaille. 
 
Maaseutukylän osa Tampereen kau-
pungissa ei ole niitä helpoimpia. Jul-
kisten palveluiden taso Teiskossa on 
hyvin erilainen kuin keskikaupungilla, 
mikä tietysti on osittain luonnollista 
ja hyväksyttävää, onhan maaseutu 
erilainen asuinympäristö kuin kau-
punki ja kuuluu ollakin. Mutta nyky-
ajan perusasiat kuten esim. toimivat 
joukkoliikenneyhteydet, hyväkuntoi-
set tiet ja ajanmukaiset Internet-
yhteydet tulisi olla kunnossa, etenkin 
alueen nuorten toiminnan ja viihtymi-
sen tukemiseksi. Voisiko tämän asian 
kytkeä kylän yhteiseen olohuonee-
seen?  
 
Tampereen tuoreessa maaseutuohjel-
massa yhteisöllisyyden kärkihankkee-
na mainitaan yhteisöllisen toiminnan 
mahdollisuuksien edistäminen pitkä-
aikaisilla, kestävillä ja selkeillä tilarat-
kaisuilla, ja vastuutahoksi on nimetty 
tilakeskus. Investointien lisäksi kou-
lun jatko asukaspohjaisessa käytössä 
vaatisi yhteiskäytön lisäämistä alueen 
toimijoiden kanssa. Kaanaan kohdalla 
asia kytkeytynee tiiviisti ilmailu- ja 
moottorikeskuksen kehittämishank-
keeseen, joka on myös yksi ohjelman 
kärkihankkeista.  

Yllä: Kellonkääntä-
jäisten tanssahte-
lua 
 
Keskellä: Nappula-
hiihtojen palkinto-
jenjaon tunnelmia 

 
Alla: Rentoutushet-
ki eläkeläisten jum-
pan yhteydessä 
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I l m a i l u –  j a  m o o t t o r i u r h e i l u k e s k u s  

Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskus on 
saanut alkunsa 1980-luvun alussa, jolloin Kaa-
naaseen rakennettiin pienkenttä ilmailuharras-
tusta varten. Kun moottoriurheilun harrastus-
mahdollisuudet Tampereella entisissä paikoissa, 
kuten Speedway-rata Eteläpuistossa, enää olleet 
mahdollisia, alettiin miettiä toiminnoille uutta 
paikkaa. Vaihtoehtoja oli joitakin, mutta niiden 
kariuduttua moottoriurheilujärjestöjen edustajat 
ehdottivat ratojen rakentamista Kaanaan lento-
kentän yhteyteen. Kylätoimikunnan vuosikoko-
uksessa talvella -83 moottoriratahanketta olivat 
esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa Tam-
pereen apulaiskaupunginjohtaja Suuripää ja ra-
kennusmestari Katajamäki. Kyläläiset pohtivat 
keskuksen rakentamisen vaikutuksia mm. pohja-
vesiin, mutta vuosikokouksen tunnelmasta to-
dettiin paikallislehdessä kuitenkin, etteivät kaa-
naalaiset tuntuneet täysin tuomitsevankaan rata-
hanketta. 

Apulaiskaupunginjohtaja Zilliacuksen johdolla 
erillinen työryhmä valmisteli ja suunnitteli Teis-
kon ilmailu- ja moottoriurheilukeskusta. Suunni-
telmat sisälsivät lentokentän lisäksi motocross-
radan, rallicrossradan ja speedwayradan. Sijoi-
tuslupa radoille saatiin -84 ja viimeistelytyöt teh-
tiin -88. Yleissuunnitelma sisälsi myös RR-radan, 
kiihdytyskilpailuradan ja FK-radan, jotka oli tar-
koitus rakentaa myöhempinä vuosina. 

 
Kylällä moottorikeskuksella toivottiin olevan 
työllistävää vaikutusta, jota jo suunnitteluvai-
heessa lupailtiin apulaiskaupunginjohtaja Suuri-
pään toimesta. Myös Zilliacuksen on kirjattu sa-
noneen kyläkokouksessa vuonna -88, että ”ei ole 
mitään järkeä kulkea kaupungista, jos lähempää 
löytyy tekijöitä”. Vuosien mittaan kyläläiset ovat-
kin työskennelleet keskuksen hyväksi. Kylätoimi-
kunta on tosin pariinkin otteeseen tiukkasanai-
sesti kaupunkia muistuttaneet paikallisen työ-

Kaanaan korvesta vauhtiharrastusten keskus 

 

 
 
 
 

 
 

Moottoriradan tulo kyläl-
le oli Kaanaaseen konk-
reettisestikin valoisa asia. 
Kaupunki oli nimittäin 
ratahankkeen edistämi-
seksi luvannut kylälle ka-
tuvalot. Kylätoimikunta 
teki anomuksen valojen 
rakentamisesta, ja se 
tuotti tulosta jo vuoden 
päästä, vaikka moottori-
rataa ei vielä ollutkaan. 
Ilolla vastaanotetut valot 
syttyivät kylätielle helmi-
kuisena tiistai-iltana -84, 
ja kylällä vietettiin niiden 
kunniaksi Valojuhlaa. 
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voiman olemassaolosta ja yhteistyöhalukkuudes-
ta. 

 
Ilmailu– ja moottoriurheilukeskuksen rakentami-
sen ollessa puolivälissä, tuli Tampereen kaupun-
gin osalta jatkorahoitukseen tauko. Tuossa vai-
heessa kaupunki oli investoinut alueelle yli 8 mil-
joona markkaa, lisäksi muutamat tiehankkeet 
edistivät osaltaan myös moottorikeskuksen ke-
hittämistä. 1990 suunnittelua jatkettiin ilmailu– 
ja moottoriurheilukeskuksen toiminnan laajen-
nus- ja kehittämishankkeessa. Tarkoituksena oli 
perustaa Tamring- osakeyhtiö, jossa osakkeen-
omistajina olisivat mukana mm. Tampereen kau-
punki, valtio sekä ulkopuolisia rahoittajia. Hank-
keen avulla alueelle käynnistettiin rallicross, mo-
tocross ja mikroautoratatoiminnat, olipa suunni-
telmissa myös poliisin ajoharjoittelurata. Hienot 

suunnitelmat kaatuivat kuitenkin 90-luvun alus-
sa iskeneeseen lamaan. Harrastus- ja kilpailutoi-
minta alueella jatkui kuitenkin olemassa olevissa 
puitteissa. 

 
Vuosien mittaan ilmailu- ja moottoriurheilukes-
kuksessa on ollut useita toimijoita: Tampereen 
ilmailuyhdistys ry (TIY), Tampereen Urheiluau-
toilijat ry (TamUa), Tampereen moottorikerho, 
Lempäälän Urheiluautoilijat ry (LemUa), Tampe-
reen Motocross ry (TamMC) ja Erikoistapahtumi-
en palvelut T:mi Timo Niemi. Vuodesta 2006 kar-
ting-toiminnasta on vastannut paikallinen yrittä-
jä, Kaanaa Karting, jonka yhteydessä toimii myös 
Karting Kafe (nyk. Lippumies). Lisäksi mootto-
riurheilun ulkopuolelta Tampereen suunnistus-
seurat ovat olleet kaksi kertaa järjestämässä Ju-
kolan viestiä. 

Kaanaan korvesta vauhtiharrastusten keskus 
K
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Läpyskää tehtäessä ovat jälleen ”uudet tuulet 
puhaltaneet”. Tampereen kaupunki asetti tavoit-
teeksi selkiyttää ilmailu– ja moottoriurheilukes-
kuksen alueen hallintoa niin, että jatkossa aluet-
ta hallinnoisi vain yksi toimija ns. yhdistysten 
kattoyhdistys. Vuonna 2011 tähän tehtävään 
perustettiin Teiskon Ilmailu-ja moottoriurheilu-
keskus ry (TIMOKE) jonka perustajajäseninä 
ovat alueen silloiset toimijat ja vuokraajat, Kaa-
naan kyläyhdistys mukaan lukien. Elokuussa 
2011 käynnistyi TIMOKE-kehittämishanke, jon-
ka tarkoituksena on suunnitella alueen tulevaa 

kehittämistä ja investointeja. Hankkeesta vas-
taavat Tampereen kaupunki ja Tutkimus- ja 
koulutuskeskus Synergos. 

Teiskon Ilmailu– ja moottoriurheilukeskus ry:n 
tarkoituksena on kehittää, ylläpitää ja koordi-
noida moottoriurheilukeskuksen alueen toimin-
taa ja huolehtia sen yhteisistä asioista. Tätä kir-
joittaessa (syyskuu 2012) työ on vielä hyvin al-
kumetreillä – tulevaisuus näyttää kehittyykö 
alue hienojen suunnitelmien mukaan ja maaseu-
tuohjelman mukaisesti. 

Jo alusta alkaen kylätoimikunta on tehnyt yh-
teistyötä moottoriurheilukeskuksen ja siellä 
toimivien yhdistysten ja yritysten kanssa. Toi-
minnassa nähtiin hyvä mahdollisuus mm. va-
rainhankinnalle. Vuonna -85 kylätoimikunta 
päätti pystyttää myyntikojun moottoriurheilu-
keskukseen. Vuonna -86 alueella järjestetyssä 
Jukolan viestissä kylätoimikunta oli mukana 
talkootyössä, osallistuen aktiivisesti kisajärjes-
telyihin. Rieviä ja limppuja leivottiin yötä päi-
vää joka talossa ja tuotteita myytiin urakalla 
kisapaikalla. 

Kylätoimikunta ja moottoriurheilukeskus 

Järjestyksenvalvojat MM-finaalissa. 

I l m a i l u –  j a  m o o t t o r i u r h e i l u k e s k u s  
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Vuonna 1986 kylätoimikunta sopi myös 
Tampereen Urheiluautoilijat ry:n kanssa 
myyntipisteen laittamisesta kisatapahtu-
miin. Tampereen kaupungin liikuntalau-
takunnan kanssa taas tehtiin sopimus Il-
mailu- ja moottoriurheilukeskuksen val-
vonnasta, jolloin korvaus tosin maksettiin 
suoraan valvojille. Aiemmin vuokralla ol-
lut, myyntikojuna palvellut matkailuvau-
nu, hankittiin omaksi kylätoimikunnalle 
kioskimyyntiä varten. 
 
Seuraavana vuonna kyläyhdistyksen rooli 
laajeni moottorikeskuksen tapahtumissa, 

kun se otti kokeilumielessä hoitaakseen myös 
lipunmyynnin. Tämän innoittamana kyläläiset 
tekivät pari vuotta myöhemmin talkoilla kol-
me kappaletta lipunmyyntikoppeja. Lisäksi 
kyläyhdistys on hoitanut moottoriurheiluta-
pahtumissa liikenteenohjausta ja järjestyksen-
valvontaa. Vuonna -89 virolaisia Speedway-
harrastajia majoitettiin koulun tiloissa leiri-
koulutyyliin. Koulu toimii edelleen satunnaise-
na majapaikkana kisajärjestäjille. 
 
Kardaanikunkku järjestettiin Kaanaassa en-
simmäistä kertaa 1991, ja kyläyhdistys oli jäl-
leen mukana talkoilla hoitamassa lipunmyyn-
tiä, järjestyksenvalvontaa, liikenteenohjausta 

Yllä: kylätoimikunta luo-
vuttaa lahjoittaa kiertopal-
kinnon avajaisissa 

Vasemmalla: Kaanaan 
maisemia taivaalta käsin 
katsottuna. 

Alla: nuoret autoilijat 
Juha Keskinen ja Ari Aho 
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ja siivousta. Karting-radan avajaisia vietettiin 
elokuussa 1993 ja kylätoimikunta lahjoitti po-
kaalin kiertopalkinnoksi. Kyläyhdistys on ol-
lut kartingtapahtumissa mukana, kuten myös 
vuoden 1999 SM-kisoissa. Niinikään Speed-
wayn MM-finaali vuodelta -95 on tallentunut 
kylätoimikunnan leikekirjaan yhtenä mieleen-
painuvana talkootapahtumana. Yhteistyö eri 
lajiseurojen kanssa erilaisissa moottoriurhei-
lukeskuksen tapahtumissa ja kilpailuissa on 
jatkunut aktiivisena näihin päiviin saakka, siis 
kunniakkaasti lähes 30 vuotta. Järjestyksen-
valvontatehtäviin on koulutettu tänä aikana n. 
60 henkeä ja lipunmyyntitehtäviin on kasva-
nut jo uusi sukupolvi. Mainittakoon vielä, että 
Suomen suurin kansallinen autourheilukisa 
Kardaanikunkku on ajettu Kaanaassa yli 20 
kertaa ja suunnistustapahtuma Jukolan viesti 
kaksi kertaa. Paikalla on vieraillut myös au-
tourheilun ”maailman-tähtiä”: Mika Häkkinen, 
Kimi Räikkönen ja Mikko Hirvonen. 
 
Vuoden 2008 Jukolan viestiin Kaanaan mootto-
riurheilukeskukseen kokoontui suunnistusvä-
keä ympäri Suomen – alueella laskettiin olleen 

yhteensä 30 000 henkeä. Kylän väki näytti jäl-
leen talkookyntensä. Yhdistys hoiti kisa-alueen 
kulunvalvontaa kolmen viikon ajan sekä liiken-
teenohjausta kisan päätyttyä. Uusi kioskivaunu 
hankittiin Jukolaa varten. Kioski toimi yötä päi-
vää ja tarjosi kisaväelle paikallisia herkkuja. 
 
Kaanaan taivaalla näkee usein kauniita TIY:n 
purjekoneita kaartelevan. Kaanaa-päivän yhtenä 
kiintopisteenä Tampereen Ilmailuyhdistys on 
esitellyt vilkasta toimintaansa kyläläisille eri ta-
voin. Paikalla on ollut mm. moottorilennokkien 
esittelyä ja laskuvarjohyppynäytös. Kiinnostu-
neilla on ollut myös mahdollisuus päästä lennol-
le mukaan. 

Kioskivaunu oli rata-alueen lämmin kahvikeidas tuulessa ja tuiskussa. 

I l m a i l u –  j a  m o o t t o r i u r h e i l u k e s k u s  
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Aamulehden Moro –liite 
8.9.2011 
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Ympäristöasiat ja 
  Ilmailu- ja moottoriurheilukeskus 
Moottorikeskuksen toiminnan aiheuttama ympäristörasitus on luonnollisesti etenkin alkuunsa 

aiheuttanut huolta alueen asukkaissa. Jukolan kaltaisten massatapahtumien kohdalla tulee her-

kästi mieleen, minkä näköinen kisa-alue on tuhansien ihmisten jäljiltä. Jukolan viestistä tehdään 

hyvissä ajoin ennen tapahtumaa luontoselvitys ja ympäristöohjelma, jonka avulla reitit ja toimin-

not suunnitellaan sekä suojellaan arat luontokohteet ja maanomistajien omaisuus kuten taimikot 

ja viljelmät. Jätehuolto ja ravintolapalvelut vaativat luonnollisesti ympäristöviranomaisen hyväk-

synnän. Useasta Jukolasta on tehty luontoselvityksiä myös tapahtuman jälkeen, joiden myötä voi-

daan todeta haittaa aiheutuneen ympäristölle vain vähän. 

Moottoriurheilukeskuksen ympäristölupahakemus pantiin vireille vuonna 2001 ja ympäristölau-

takunta myönsi toiminnanharjoittajille luvat 2004. Lupa-asioista tehtyjen valitusten myötä lupa-

prosessi venyi vuosia, kunnes ilmailu- ja moottoriurheilukeskus sai lainvoimaiset luvat lopulta 

2010. Lupa määrittelee alueen käyttöä tarkoin, mm. moottoriajoneuvoilla ajo on sallittua vain 

radoilla, varikoilla sekä alueen teillä ja pysäköintipaikoilla. Myös kilpailujen määrää on rajoitettu. 

Ajoaika on rajattu tiettyihin kellonaikoihin ja kirkollisina juhlapyhinä se on kokonaan kielletty. 

Ympäristölupa velvoittaa alueen toimijat meluntorjuntaan seurantamittauksineen, pölyämisen 

estämiseen mittauksin ja kasteluin sekä öljy- ja polttoainevahinkojen ehkäisyyn rajaamalla tank-

kauksen ja huoltotoimet asiallisiin paikkoihin sekä johtamalla pintavedet öljynerottimeen. Jäte-

huollosta, radan käytöstä ja toiminnasta tulee pitää kirjaa ja raportoida vuosittain. 

I l m a i l u –  j a  m o o t t o r i u r h e i l u k e s k u s  



23 3 0  v u o t t a  

Sieltä - täältä! 
Kaanaassa on kylätoimikunnan ja sittemmin 
kyläyhdistyksen toimesta järjestetty runsaasti 
erilaisia tapahtumia, joista osa on kehittynyt 
perinteiksi ja jatkuvat vuosittain edelleen. Li-
säksi on paljon yksittäisiä tapahtumia, joita 
muistellaan edelleen. Tällaisia ovat olleet mm. 
jo aiemmin mainittu Valojuhla katuvalojen saa-
misen kunniaksi, laavun avajaiset ja Wanhojen 
Walokuvien näyttely. 
 
Tuoreimmista tapahtumista esimerkkeinä ovat 
joulunajan kynttiläpolku laavulle ja Kellonkään-
täjäiset keväisin ja syksyisin. Kuusi vuotta jat-
kunut Kulttuurivartti kokoaa väen kerran vii-
kossa erilaisin teemoin musiikin ja laulun äärel-

le. Kevätsiivouksen yhteyteen on järjestetty 
huutokauppa useampana vuonna, samoin on 
koululla vuosien varrella pyörineet eläkeläisten 
jumpat ja iloisesti ikääntyvien laulukuoro. 
 
Vuosien mittaan on retkeilty paljon ja nykyisin-
kin aktiivisia talkoolaisia palkitaan vuosittaisil-
la retkillä. Niillä on nautittu kulttuuria teatte-
reissa ja näyttelyissä, katseltu nähtävyyksiä, 
virkistytty kylpylöissä ja tehty hankintoja os-
tosparatiiseissa. Naapurikyliin ja muihin lähi-
alueisiin on tutustuttu myös ahkerasti ja viety 
mukana hyvää tuulta ja tunnelmaa. Lasten to-
teuttama tölkkikeräys tuotti ratkiriemukkaan 
matkan kylpylä Serenaan.  

T a p a h t u m a t  
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Perinteiden vaalimista 
Etenkin yhdistyksen alkuvuosina perinteisten työtapojen ylläpi-
toa toteutettiin käytännössä monella tapaa. Elonleikkuutalkoot 
järjestettiin Kaanaassa useampanakin vuonna. Ne herättivät 
huomiota jopa siinä määrin, että mukana oli väkeä melkein joka 
talosta ja aina naapurikylistä asti. Emäntien talkooeväät ja ajan 
henkeen pukeutuminen kuuluivat myös asiaan. Kun ruis oli sir-
pein koottu kuhilaille, kokoonnuttiin illalla kyläkoululle vielä 
kamppiaistansseihin. 

T a p a h t u m a t  
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Kädentaitojen ylläpito jatkuu myös näinä päivinä. Perinnepäivässä 2011 
Esko Kujanpää opasti vihdanteossa. 

Kädentaitoja toteutettiin myös 
mm. oljen ja pellavan parissa. Pel-
lavan matka siemenestä valmiiksi 
vaatteeksi oli pitkä ja monivaihei-
nen. Kaanaassa pellavan matkaa 
seurattiin pienen siemenen kyl-
vöstä lähtien. Kun kasvi oli kasva-
nut, se korjuun jälkeen nyhdettiin, 
liuotettiin ja kuivattiin. Sitten seu-
rasi rohkiminen, loukutus ja lihta-
us, jonka jälkeen kehrääminen. 
Langasta kudottiin kangas, josta 
ommeltiin vaate. ”Se on kyläläis-
ten todellinen osaamisen ja yh-
teistyön taidonnäyte” totesi Inke-
ri Syvänen tekstissään. 
 
Alla vasemmalla syntyy olkikattoa 
taitajien opastuksella ja oikealla työs-
tetään pellavaa.  
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Talkoot 

Talkoilla tekemisen perinne on elänyt Kaa-
naassa vahvana. Jos jotain ei ole ollut tai ha-
luttu lainata, on tartuttu toimeen ja tehty 
itse. Talkoilla on hoidettu monituisia tapah-
tumia, luotu puitteita liikkumiseen, ylläpi-
detty taloa, hankittu varoja ja niin edelleen. 
Ensimmäisiä kylätoimikunnan hankkeita oli 
kentän tekeminen pelejä ja tapahtumia var-
ten. Yllä olevissa kuvissa on rivissä on ken-
tän talkooväkeä ja talkoissa käytettyä kalus-
toa. Alla taas järjestetään kentälle jäät talvi-
tapahtumaa varten. Talkoolaisten iloisista 
ilmeistä päätellen talkootyön äärellä on 
myös viihdytty. 

Oikealla: 
Melkein val-
mis lippu-
koppitalkoi-
den tulos 
vuodelta 
2006. 

T a p a h t u m a t  
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Vuonna 1991 vietettiin valais-
tun kuntoladun avajaisia, jotka 
olivat osa kylätoimikunnan 10-
vuotisjuhlia. Latu oli yksi kylän 
voimannäytteistä, sillä kaikki 
työ - latu-uran raivaus ja tasoi-
tus sekä pylväiden pystytys - 
tehtiin talkoilla. Työtä riitti 
myös varainhankinnassa, sillä 
hanke oli myös rahallinen pon-
nistus. Tarvikkeet tulivat kus-
tantamaan 40 000 mk, vaikka-
kin pylväät saatiin lahjoitukse-
na TPO:lta ja Teiskon Urheilijat 
osallistui kuluihin. Kaupungin 
tuki hankkeelle oli 10 000 mk, 
lisäksi se kustansi sähköliitty-
män ja lupasi maksaa vuosittai-
set sähkömaksut. 

Innokkaat hiihtäjät odottavat pääsyä upouudelle kuntoladulle. Virallise-
na ladunaukaisijana toimi apulaiskaupunginjohtaja Seppo Suuripää. 

Sadekatos työn alla ja tyytyväinen talkoomies Hannes Mäntylä valmiin katoksen kanssa. 
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Kylätoiminta perustuu monessa kohtaa talkoisiin, ja 
niinpä yhdessä tekeminen jatkuu näinäkin päivinä, vain 
talkoiden laatu on hieman muuttanut muotoaan. Ympä-
ristön siisteydestä huolehditaan monella tapaa. Vuon-
na 2009 Teisko palkittiin siisteimpänä kaupunginosa-
na, ja Kaanaan kyläyhdistys oli Teiskon Urheilijoiden ja 
Teiska-Partion kanssa tätä huomionosoitusta vastaan-
ottamassa pormestari Timo P. Niemiseltä, kuten oike-
alla yläkuvasta näkyy. Varsinaisen tienvarsisiivouksen 
lisäksi ympäristöä hoidetaan mm. niittotalkoilla. 
 
Kyläläisten kokoontumistila vaatii työtä jatkuvasti. Esi-
merkiksi lämmitykseen tarvittava puu talkoillaan kla-
pivajaan vuosittain. Kaanaan moottorikeskuksella ky-
läläiset ovat talkoilleet jo yli parinkymmenen vuoden 

ajan eri tavoin, 
oikealla alakulmassa 
liikenteenohjausta.  

T a p a h t u m a t  
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Kuten oheisesta lehtileikkeestä käy il-
mi, Koskelan olympialaiset olivat vuo-
sittain, yleensä syksyllä järjestettävät 
leikkimieliset mittelöt kolmen yhdis-
tyksen välillä. Joukkueet koostuivat  
kolmesta naisesta ja neljästä miehestä, 
ja joukkueita voi olla useampia per yh-
distys. 
 
Kilpailun voittajalle ojennetun kierto-
palkintolautasen säännöt on päivätty 
1.10.1988. Sääntöjen mukaan siis edel-
lisen vuoden häviäjä järjesti kilpailun, 
ja sai vapauden valita ajan, paikan ja 
kisan lajit. Lajeina on vuosien varrella 
ollut mm. erilaisten esineiden heittoa, 
ammuntaa ja petankkia. 
 
Kiertopalkintolautasen sai viiden vuo-
den jälkeen omakseen se yhdistys, jolla 
oli siihen eniten kiinnityksiä. Viimeisin  
lautasista koristaakin nykyisin Kaanaan 
koulun salin seinää muistona kyläyh-
distyksen ottelumenestyksestä. Viimei-
set Koskelan olympialaiset on järjestet-
ty vuonna 2005. 
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Yksi Suomen suurimmista urheilutapahtumista, Jukolan Viesti, on 
järjestetty Kaanaan maisemissa peräti kaksi kertaa, vuosina 1986 
ja 2008. Kylä sekä ilmailu– ja moottoriurheilukeskus muuttuivat 
muutaman viikon ajaksi aivan kuin eri maailmaksi väkimääri-
neen — vuonna 2008 mukana oli 1454 Jussi-joukkuetta ja 971 
Venla-joukkuetta eli yli 14000 kilpailijaa. Kaikkinensa tapahtu-
maan osallistui noin 30 000 ihmistä ja ajoneuvojakin oli alueella 
5000! Molemmilla kerroilla kyläläiset ovat olleet sankoin joukoin 
mukana Jukolan sykkeessä. 
 
Kesällä -86 talkootyö käsitti jonkin verran liikenteenohjausta ja 
järjestyksenvalvontaa, mutta pääasiassa keskityttiin leipomaan 
kisakansalle suuhunpantavaa kylätoimikunnan myyntikojussa 
myytäväksi; limppuja, pullaa ja munk-
keja leivottiin yötä päivää uunit kuumi-
na niin, että meinasi yksi talokin palaa 
touhussa. Kisavieraita myös majoitettiin 
kymmenittäin kylän taloihin ja koululle. 
 
Vuonna 2008 kyläyhdistys osallistui se-
kä Jukolan että Venlojen viestiin vielä-
kin suuremmalla panoksella.  

T a p a h t u m a t  
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Jo suunnitteluvaiheessa ky-
läyhdistys osallistui valmiste-
luihin ja hoiti esimerkiksi 
vastuullisen yövartioinnin 
neljän viikon ajan. Kyläyhdis-
tyksellä oli mukana nyt uusi 
kioskivaunu, josta myytiin 
yötä päivää viikonlopun ajan 
kahvia ja paikallisia tuotteita 
kisakansalle. Kaanaan koulu 
oli vuokrattuna tukikohdaksi 
kahdelle kisajoukkueelle. 

Kyläläiset saivat työpanok-
sestaan runsaasti kiitosta jär-
jestäviltä tahoilta. Ja talkoo-
laisia kiitettiin luonnollisesti 
yhdistyksenkin puolesta yh-
teisen illanvieton ja loppu-
vuoden palkintomatkan mer-
keissä. 
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15-25-vuotiaille nuo-
rille tarkoitettu ympä-
ristöleiri järjestettiin 
Kaanaassa ensimmäis-
tä kertaa 1983. Tam-
perelaisten ympäris-
tönsuojelujärjestöjen, 
nuorisolautakunnan ja 
Kaanaan kyläyhdistyk-
sen yhteistyössä to-
teuttama leiri oli niin 
positiivinen kokemus, 
että se pidettiin vielä 
useana vuonna 1980-
luvulla. Leirille matkat-
tiin polkupyörillä ja 
leiriläiset majoittuivat 
Kaanaan koululla. Maa-
töiden lisäksi leiriläiset 
osallistuivat kaanaalai-
seen menoon luonto-
retkien, saunomisen ja 
lentopallon peluun 
merkeissä. Leiriviikko 
huipentui yhteisiin ilta-
miin. 

Paitsi että kaanaalaiset ovat aktiivisesti 
osallistuneet muiden tahojen Kaanaassa 
järjestämiin tapahtumiin, on kylälle 
myös lämpimästi tervetulleeksi toivo-
tettu monet muut yhdistykset ja ryhmät, 
jotka ovat kokoontuneet Kaanaassa. 
 
Palveluskoiraharrastajat pitivät kiso-
jaan kylässä monena kesänä, samoin 
Martat, 4H-kerho ja Teiskon Urheilijat 
ovat järjestäneet täällä tilaisuuksiaan ja 
tapahtumiaan ja opinahjot leirikoulu-
jaan. 
 
 Yksi vilkkaimmin kylällä toiminut on 
Teiskon seurakunta, joka on pitänyt 
koululla lennokkikerhoa, pyhäkoulua, 
kinkereitä ja seurakuntapiiriä. Lisäksi 
rippikoululeiri järjestettiin Kaanaassa 
vuonna 1991. 

Vierailijoita Kaanaassa 

T a p a h t u m a t  

Yllä: 90-luvun rippilei-
riläisiä 

Vasemmalla:80-luvun 
ympäristöleiriläisiä 
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Nappulahiihdot 

Jokavuotiset Nappulahiihdot ovat yksi Kaanaan kylän pitkäaikaisimmista ja perinteisimmistä ta-
pahtumista. Hiihdot on järjestetty yleensä koululla, ja tämä koko perheen tapahtuma kerää väkeä 
paikalle myös kylän ulkopuolelta kuten Kämmenniemestä ja Muroleesta. Monet lapsena itse Nap-
pulahiihtoihin osallistuneet tuovat nyttemmin tähän suosionsa säilyttäneeseen tapahtumaan omia 
lapsiaan, mikä kuvastaa hienosti perinteen kantavuutta. Usein Nappulahiihtojen yhteydessä on 
pidetty myös kyläviesti, jonka paikkana on kolme kertaa ollut myös kartingrata-alue. 
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Perhejuhlat 
Kyläyhdistys on toimintansa alusta järjes-
tänyt vuosittain kylän yhteisen äitienpäivä-
juhlan. Yleensä juhla järjestettiin koululla; 
äidit kukitettiin, isät hoitivat kahvituksen 
ja ohjelmassa oli lauluja mieskuoron tai 
lasten esittämänä sekä muuta vastaavaa 
ohjelmaa. Äitienpäiväjuhlissa luovutettiin 
myös vuoden aikana lapsen saaneille per-
heille huoneentaulut, joilla haluttiin stipen-

din eli ”onnenrahan” kera toivottaa uu-
det kylän jäsenet tervetulleiksi. Tavat 
kuitenkin muuttuvat ajan mukana, niin 
myös juhlat muuttuivat koko kylän yhtei-
sistä tilaisuuksista enemmän perheiden 
sisäisiksi. Toistaiseksi viimeisen kerran 
Kaanaan kyläyhdistys on järjestänyt äi-
tienpäiväjuhlan vuonna 2007. Vaihtoeh-
toisesti on äitejä myöhemmin viety ret-
kille Teiskon mieskuoron esityksiin tai 
hemmoteltu muulla tavalla.   

T a p a h t u m a t  

Vasemmalla: Ahon lapset laulamassa äideille. 
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Myös isänpäivää ja muita 
perhejuhlia alettiin viet-
tää koko kylän voimin 80
-luvulla. Joulujuhlat ky-
läyhdistys järjesti yleen-
sä yhdessä jonkun muun 
seuran kanssa. Kylällä on 
myös ollut talvitapahtu-
mia, kesäjuhlia ja lasten-
juhliakin on kokeiltu ky-
län yhteisenä. Juhlien li-
säksi kyläläiset ovat vuo-
sien varrella innokkaasti 
kokoontuneet mm. ur-
heilun ja pääsiäiskokon 
merkeissä. Lähes kaikki 
kyläyhdistyksen järjestä-
mät tilaisuuden ovat ol-
leet koko perheen tapah-
tumia. 

Vuonna 1992 Äitienpäiväjuhlassa palkittiin yksitoista äitiä Kotirintamamitalein. 
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Tapahtumat nykyisin 
Tänä päivänä pääosa Kaanaan kyläyhdistyksen 
järjestämistä tapahtumista on virkistykseen ja 
mukavaan yhdessäoloon tähtäävää vapaa-ajan 
toimintaa, jossa mm. liikunta on usein hyvin 
vahvasti läsnä. Beach Volley -turnaus on pelattu 
joka kesä vuodesta 2003 Velaatan rannassa. 
Korkeatasoinen lentopallotapahtuma kerää osal-
listujia ja katsojia laajalta alueelta ja joukkueita 
on mukana kymmenestä kahteenkymmeneen. 

Koululla on mahdollista pelailla pingistä ja biljardia sekä käydä omaehtoisesti kuntosalilla. 
”Satumainen liikunta” on nimetty ohjaaja Satu Seitavaara-Keskisen mukaan, ja se pitää sisällään 
mm. kuntosalia, keppijumppaa, yhteislenkkejä ja uusien lajien esittelyjä. Liikunnan lisäksi järjeste-
tään silloin tällöin koulutusta ja kursseja tarpeen mukaan ja kyläläisten iloksi; taitoja on kartutettu 
mm. järjestysmieskursseilla, raivaussahakurssilla ja hygieniapassikurssilla. 

T a p a h t u m a t  

Alla: Satun ohjaus-
tuokio punttisalilla. 
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Joulunodotukseen on jo useana vuonna 
kuulunut lyhtykävely, jolloin kuljetaan ul-
kotulien ja jätkänkynttilöiden valaisemaa 
polkua Kaanaan laavulle tunnelmoimaan. 
Laavulla julistetaan kylän jouluraha ja 
siellä yleensä tapaa myös joulupukin. 

Talvisin on järjestetty nappulahiihtojen ohessa mm. las-
kiaistapahtumia, karaokea ja parit pilkkikisatkin yhteis-
työssä alueen muiden toimijoiden kanssa. Vuodesta 
2008 Kaanaan kyläyhdistys on järjestänyt oman Kaanaa
-päivän Tampere-päivän yhteydessä lokakuussa. Olem-
me haastaneet kyläläiset koko perheen voimin ja alueen 
muut yhteistyötahot mukaan Kaanaa päivän viettoon. 
Ohjelmaan on kuulunut mm. patikointia, jousiammun-
taa, sumopainia, musiikkia, kartingia, frisbeegolfia ja tu-
liteatteria. Ensimmäisenä Kaanaa-päivänä kyläläisillä oli 
mahdollisuus päästä myös tutustumislennolle pienko-
neella ja seuraamaan laskuvarjohyppynäytöstä. 

T a p a h t u m a t  

Vasemmalla: Kaanaan oma joulupukki - Erkki 
Partanen kuuntelee lasten toiveita laavulla. 
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Muroleen-Teiskon Eläkeläisten ja Kaanaan kyläyhdistyksen yhteisissä 
Kellonkääntäjäisissä siirrytään talvi– tai kesäaikaan iloisen ohjelman 
tahdittamana ja hymyssä suin tanssahdellen. Ikäihmisille suunnattu 
toimintaa on Kulttuurivartti, jota on Kaanaassa järjestetty vuodesta 
2009. Lisäksi varttunut väki kokoontuu koululle jumppaamaan. 
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Y h t e i s k u n n a l l i n e n  v a i k u t t a m i n e n  

Kaanaan kylätoimikunnan synty liittyy vahvasti 
aikaan jolloin kylän vanha kansakoulu siirtyi 
kyläläisten käyttöön. Yleisesti juuri maaseudul-
la vallinnut yhdessä tekemisen perinne näin 
konkretisoitui hieman järjestelmällisempään 
muotoonsa. 

 
Järjestäytymisen ja yhteisen tilan kautta toi-
mintaan tuli koko ajan uusia muotoja ja kehi-
tystyö pääsi näin voimakkaampaan alkuun. 
Kantavana ajatuksena kylätoiminnan taustalla 
on, että ”yhdessä olemme enemmän” ja kylän 
tahto ja ääni saadaan paremmin kuuluviin mm. 
kantakaupungin suuntaan. 
 
Kylätoiminta lähti Kaanaassa vauhdikkaasti 
käyntiin, ja etenkin 80-luvulla tehtiin paljon 
talkoita koulun ja kylän alueella, vietettiin per-
hejuhlia ja vaalittiin perinteitä. Kaanaan kyläs-
sä asui tuolloin huomattavasti enemmän väkeä 
kuin nyt. Kaanaan koulu toimi kaikessa tuki-
kohtana. 
 
Vuoropuhelua kantakaupungin kanssa ylläpi-
dettiin kannanottojen ja lukuisien aloitteiden 
kautta ja kutsuttiin sitä välillä päättäjiä myös 
kylään. Keskeisiä asioita ovat yhä edelleenkin 
joukkoliikenne ja palveluiden järjestämiseen 
liittyvät asiat sekä teiden ja harrastusmahdolli-
suuksien parantaminen. 
 
Aika muuttaa myös kylätoimintaa, hyvät 
pohjatyöt on tehty ja ”rakentamisen” 
aika on suurelta osin ohi. Kiitollisena 
edellisille sukupolville voidaan todeta, 
että vankka perusta on valettu ja nyt on 
meidän ”nuorempien” aika lähteä etsi-
mään uusia innovatiivisia muotoja kylä-
toiminnalle. Myös perhejuhlien vietto 
on vaihtunut vapaamuotoisemmaksi. 
Siinä missä ennen pidettiin perinteisesti 
äitienpäiväjuhlat aina koululla, saate-
taan ne nyt toteuttaa viemällä äidit kon-
serttiin tai tarjoamalla koko perheelle 
pitkin vuotta kulttuurielämyksiä. 

Yllä: Kaanaan tunnuksen suunnitteli paikallinen taitei-
lija Olavi Nieminen vuonna 1984. Siitä tehtiin viirejä, 
joita lahjoitettiin tarpeen mukaan, mutta niitä ei ollut 
yleisesti myynnissä. 
 
 

Alla: Suosittu kultturivarttituokio Kaanaan koululla. 

Kyläyhdistys asukkaiden asialla 
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Ihmisten hyvinvointiin, liikkumiseen ja var-
sinkin virkistäytymiseen on nyt 2000-luvulla 
pyritty satsaamaan yhä enemmän. Kulttuuri-
tarjontaa on tuotu omalle kylälle. Se on ollut 
piristävää ja hyvin merkityksellistä mm. 
ikäihmisille. Kaanaa-päivän vietto Tampere-
päivän yhteydessä luo kylälle omaa identi-
teettiä ja samalla kokoaa alueen toimijoita 
yhteen.  
  
Kaanaan kylän kehittämistyöhön osallistu-
minen osana koko Tampereen Teiskon maa-
seutua käsittävää strategiaa on nyt vahvasti 
ytimessä.  Kaanaa on Tampereen kantakau-
pungista katsottuna monen mielestä kauka-
na, ja siksi se jää usein myös esim. esitteissä 
ja jopa kartoissakin noteeraamatta. Välillä tuntuu siltä, että kaanaalaisten pitää aika ajoin muistut-
taa omasta olemassaolostaan ja rajoistaan - Tampereen maa-alue jatkuu aina 50 km päähän eli Ruo-
veden rajalle saakka.  

 
Yhteisöllisyys on monessa yhteydessä ja 
strategioissa sananhelinää, mutta kylätoi-
minnassa se on sekä syy että seuraus. Toi-
mikunta ja sittemmin rekisteröity yhdistys 
on syntynyt halusta toimia yhdessä. On il-
miselvää, että toiminta on lisännyt koko 
kylän hyvinvointia; yhdessä tekeminen li-
sää sosiaalisia kontakteja, tuo mielekästä 
tekemistä sekä lisää turvallisuuden tunnet-
ta. Sen ennaltaehkäisevän vaikutuksen 
määrää voi vain varovasti arvioida. 
 
Vuonna 2012 kyläyhdistykset kautta maan 
ovat uudenlaisten kysymysten edessä. Pal-
veluiden saaminen ja säilyttäminen julki-
sena alkaa olla jo mahdoton toive, sen si-
jaan pohditaan, kuinka kylät voisivat itse 
järjestää palveluita. Haastetta riittää, sillä 
ihmiset ovat entistä kiireisempiä per-
heidensä, töidensä, opiskelujensa ja har-
rastustensa kanssa, eikä kylätoiminta ole 
enää yhtä houkuttelevaa ja kiinnostavaa 
vapaa-ajan toimintaa kuin aiempina vuosi-
kymmeninä. Mutta silti aina löytyy vielä 
niitäkin, jotka ovat valmiita käyttämään 
aikaa, energiaa ja jopa euroja yhteisen 
edun ja hyvinvoinnin eteen. Tämän hyö-
dyntäminen ja kanavoiminen uusilla ta-
voilla lieneekin avainsana — työ jatkuu! 

Y h t e i s k u n n a l l i n e n  v a i k u t t a m i n e n  
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