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  Härmälän, Rantaperkiön ja Sarankulman 
  kaupunginosien kotiseutujulkaisu

Alle kouluikäisten harrastuksia s.4 
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Uutta ja vanhaa Härmälää. Kou-
lut ja kirkko ovat vakiinnuttaneet 
paikkansa Härmälän maisemassa, 
Valmetin Bulevardi edustaa uutta 
rakentamista.
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HÄRMÄLÄ KOTISEUTUNA

Olen vajaa kaksi vuotta sitten muuttanut Härmälään ns. Perä- 
Härmälään. Millainen kotiseutu on  Härmälä? Minulle Härmälä 
tarjoaa hyvän asumisen ja ympäristön, jossa on Pyhäjärven ranta 
lähellä, kävelymatkan päässä. Härmälän saaren silta on usein 
kävelylenkkini päätepiste. Sillalta voi ihailla Pyhäjärveä ja sen 
rantoja. Nuolialantietä kulkeva bussiliikenne saa minulta myös 
kiitosta. Millainen kotiseutu sinulle on Härmälä?

Härmälä- Seura toimii kotiseutuyhdistyksenä ensisijaisesti 
Härmälän alueella. Seuran toimintaan vaikuttaa myös Pirkkalan 
läheisyys. Pirkkalalainen- lehti toimii meidän tiedotuslehtenä  
Nurkkakuntalehden lisäksi. Pirkkalalaisen kautta tulee seurattua 
myös Pirkkalan asioita.

Härmälän alue on tunnetusti ollut omakotivaltainen asuinalue. 
Härmälää leimaa nyt myös jatkuvasti kasvava kerrostaloasuminen. 
Viime vuoden lopun tilastojen mukaan Härmälän alueella 
(Härmälä, Rantaperkiö) asuu 6541 asukasta. Asukkaiden keski-ikä 
on n. 40 vuotta. Asuntoja vuoden 2007 lopussa Härmälän alueella 
oli yhteensä 3618. Omakotitaloja 586, rivi- ja ketjutaloasuntoja 
199 ja kerrostaloasuntoja 2781. Kerrostaloasuntoja on rakennettu 
Härmälään lisää vuoden 2007 jälkeen.

Alueellamme asui vuoden 2007 lopussa yhden hengen 
talouksissa Härmälässä 44,2% ja Rantaperkiössä 55,8% 
asukkaista. Lapsiperheitä asuntokannasta Härmälässä oli 23,5% ja 
Rantaperkiössä 15,8%.

Härmälässä toimii useita järjestöjä ja yhteisöjä, joiden kanssa 
Härmälä- Seura tekee yhteistyötä asuinalueensa  parhaaksi. Hyvä 
yhteistyöverkosto edesauttaa alueen pysymistä rauhallisena ja 
turvallisena asuinympäristönä.

Härmälän posti on muuttanut  alkuvuodesta Partolaan Pirkkalan 
puolelle, Kenkätielle, S- Marketin tiloihin. Postinumeromme on 
pysynyt kuitenkin samana.  

 
Nuolialantien liikennenopeutta ollaan laskemassa 50 km- 40 

km/ tunti. Ilmeisesti päätöstä tästä asiasta on odotettavissa kesän 
kynnyksellä tai alkusyksystä. 

 
Joukkoliikenteessä syksyllä on odotettavissa  uusi bussilinja 11, 

joka kulkee Kalkun, Keskustorin ja Hatanpään kautta Härmälään. 
Bussilinja perustetaan lähinnä työmatkaliikenteen tarpeisiin. 
Aikataulua porrastetaan Härmälässä linja 1:n kanssa.

 
Tulevia kevään ja kesän tapahtumia, missä  Härmälä- Seura on 

järjestämisvastuussa tai aktiivisesti mukana järjestämässä
- 7.5  klo 16-19 on Turvallisuuspäivä, ” 

Aktiivinen harrastava Härmälä”, Härmälän koulun 
tiloissa ja piha-alueella

- Kevätjuhla 12.5  klo 18.00 alkaen Kuuselan 
monitoimisalissa

- 28.5  illalla kuullaan kertomuksia Pärrinkosken 
historiasta, Pärrinkosken alueella

- 15.8 kesäretki Tuusulajärven 
kulttuurimaisemiin

-  6.9 Härmälä-päivää vietetään K-Marketin 
piha-alueella

Virkistävää kevättä ja kesän odotusta!
                                                                                      

 Hellä Asumaniemi

Hellä Asumaniemi 
Härmälä-Seuran 
puheenjohtaja
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ALLE KOULUIKÄISTEN HARRASTUKSIA
Avoin päiväkerho

Avoin päiväkerho toimii Härmälän 
kirkolla torstaisin kello 9.30-11.30.  
Kerhon ohjaajina toimivat 

Marjaana Ruuttunen ja Tiina Vänttinen. 
Kävijöitä on kerrallaan noin 30-50 
henkilöä, kun lasketaan aikuiset ja lapset 
yhteensä. Tyypillisimmillään kerhossa 
käy 10-15 äitiä lapsineen, yhdellä 
äidillä on mukanaan tavallisimmin 1-3 
lasta. Tieto kerhon kokoontumisajoista 
kulkeutuu lapsiperheille sekä seurakunnan 
henkilökunnan kautta kastelasten perhei-
siin, että puskaradiomenetelmällä äidiltä 
toiselle. Vanhemmat ovat myös hyvin 
aktiivisia, ja Härmälään muuttaneet usein 
ottavat mm. seurakunnan internetsivujen 
kautta selvää alueen kerhotoiminnasta.

Avoin päiväkerho alkaa pienellä har-
taushetkellä, jossa kuullaan viikon 
kirkkovuoden mukaisesta teemasta. 
Hartaushetken jälkeen siirrytään 
seurakuntasalin puolelle leikkimään 
piirileikkejä, jonka jälkeen on vuorossa 
kahvittelua aikuisille, lapsille mehua ja 
keksiä jonka jälkeen vapaata leikkiä. 
Jokaisella kerralla on myös mahdollista 
askarrella jotain, tai muovailla ja 
piirrellä. Askartelun aiheet vaihtelevat 
vuodenkierron mukaan, ja joka vuosi 
tehdään askartelut vaihtelevilla ideoilla. 
Loppuleikkeinä leikitään joitakin 
toiveleikkejä, ja päätetään kerho hyvän 
kotimatkan toivotuksiin.
Avoimessa päiväkerhossa perheet ja 
lapset oppivat yhdessä tekemiseen sekä 
rauhoittumiseen ja hiljentymiseen. 

Kerho on yhteistä kasvatusta, lapsista 
huolehditaan yhdessä. Samalla aikuiset 
saavat vertaistukea ja uusia ystäviäkin. 
Avoimen päiväkerhon jälkeen lasten 
on luontevaa siirtyä päiväkerhoon, kun 
on opittu yhdessä olon pelisääntöjä 
turvallisesti oman aikuisen kanssa. 
Avoimeen päiväkerhoon ovat tervetulleita 
kaikki lapset äidin, isän, mummon, 
ukin, kummin tai muun aikuisen kanssa. 
Avoimeen päiväkerhoon ei tarvitse eriks-
een ilmoittautua.

Päiväkerho

Seurakunnan päiväkerho 4-6 vuoti-
aille toimii Härmälän kirkolla 
kolmena päivänä viikossa, kahtena 

päivänä viikossa kerhoon pääsevät myös 
lapset, jotka ovat ennen kerhokauden alkua 
täyttäneet kolme vuotta. Kerhoajat ovat 
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 
13-16. Tällä hetkellä kerhossa on 11 lasta, 
joista kaksi on kolmevuotiaita. Kerhon 
ohjaajina toimivat Irene Nordlund ja Leena 
Pitkäaho. 

Päiväkerhon päivän ohjelma alkaa 
pienellä hartaushetkellä, johon liittyy 
yhteinen alkulaulu ja alkurukous. Viikon 
aikana kerhossa pidetään jumppa-
päivä, askartelupäivä ja leikkipäivä. 
Jumppapäivänä ollaan enemmän salissa 
liikkumassa, askartelupäivänä keskitytään 
kädentaitoihin ja leikkipäivänä saa tuoda 
oman lelun kerhoon esiteltäväksi ja 

yhteiseen leikkiin. Isompien lasten kanssa 
tehdään myös retkiä mm. kulttuurikeskus 
Rullaan, Härmälän kirjastoon, ja puistoon 
pitkospuille tutustumaan luonnon 
ihmeisiin. Lapsilla on kerhossa mukana 
omat eväät, ja eväshetki onkin lapsille 
tärkeä juttu. Kerhopäivä loppuu yhteiseen 
loppusatuun.

Syyskaudella kerhossa opetellaan 
lauluja ja rukouksia, opitaan mitä rukous 
on, sekä puhutaan eettisistä asioista. 
Mikkelinpäivä, pyhäinpäivä ja adventin 
aika näkyvät kerhon toiminnassa. Joulusta 
pääsiäiseen kerhossa käsitellään Jeesuksen 
opetuksia. Syksyisin ja keväisin kerholaiset 
osallistuvat perhemessun toteuttamiseen 
Härmälän kirkossa. 

Temppuilujumppa

Tampereen Sisu on järjestänyt 
temppuilujumppaa alle  
kouluikäisille lapsille Pirkkahallin 

voimistelusalissa syksystä 2008. 
Maanantain ryhmässä kello 11.00-11.45 
käy noin 6-8 lasta, ja toinen vastaava 
ryhmä kokoontuu torstaisin kello 10.30-
11.15. 

Temppuilujumpassa ollaan mahdol-
lisimman paljon liikkeellä erilaisilla 
alustoilla. Liikunta tapahtuu leikin kautta 
ja lapsilähtöisesti, esimerkiksi erilaisista 
eläimistä haetaan erilaisia liikkumismalleja 
kuten karhukävelyä ja rapukävelyä. 
Jumppa sisältää paljon hyppimistä, 
juoksemista, pyörimistä ja kierimistä. 
Jumppatilana on salillinen erilaisia patjoja 
ja mattoja, sekä iso trampoliini, joka 
on hyvin suosittu lasten keskuudessa. 
Lapsilla on mukana temppuilujumpassa 
omat juomapullot, ja puolessa välissä 
temppuilua pidetään pieni juomatauko. 
Lasten temppuillessa aikuisilla on hetki 
aikaa vaihtaa kuulumisia keskenään, joten 
temppuilujumppa tuo mielenvirkeyttä  
myös kotivanhemmille.

Temppuilujumppia vetää päätoimisena 
Leila Aure, jolla on luokanopettajan 
koulutus sekä runsaasti liikunta-
alan koulutusta takanaan. Lisäksi hän 
vetää temppuilujumppia koulu- ja 
päiväkotiryhmille. Samaan aikaan torstain 
temppuilujumpparyhmän kanssa on 
myös äiti-vauva –jumppaa. Sen lisäksi 
Tampereen Sisu järjestää myös äiti-napero Yhteinen leikkihetki avoimessa päiväkerhossa
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–jumppaa, lapsi-vanhempi –jumppaa 
keskiviikkoiltaisin ja perhetemppuilua 
sunnuntaisin Ratinassa. Näiden lisäksi 
Tampereen Sisulla on runsaasti toimintaa 
myös kouluikäisille ja aikuisille.

Kirjaston satutunnit

Härmälän kirjastossa järjestetään 
satutunti tiistaisin kello 10.00- 
11.00 syyskuusta joulukuulle 

ja tammikuusta huhtikuun loppuun. 
Joulukuun ja huhtikuun viimeisillä 
kerroilla pidetään pienet joulu- ja 
kevätjuhlat herkkuineen kauden päätteeksi. 
Nyt eläkkeelle jäävä Sinikka Paananen on 
lukenut vuosien ajan satuja kirjastoissa alle 
kouluikäisille lapsille. Syksyllä työtä tulee 
jatkamaan Päivi Juuti.

Satutunnille kokoontuu Härmälässä noin 
kymmenen lasta viikottain. Suurin osa 
lapsista on kotihoidossa, mutta satutunnilla 
käy joskus myös perhepäivähoitajia 
hoitolapsineen sekä päiväkotiryhmiä. 
Satutunti on tarkoitettu kolme vuotta 
täyttäneille lapsille, mutta nuoremmatkin 
voivat oman aikuisen kanssa kuunnella 
satuja, mikäli jaksavat seurata luentaa. 
Kun lapset ovat isompia ja ovat jo oppineet 
seuraamaan ja kuuntelemaan, saavat 
kotivanhemmat hetken aikaa vaihtaa 
kuulumisia sivummalla. 

Satutunnit valmistellaan huolellisesti. 
Sinikka Paananen on jokaista satutuntia 
varten valinnut 5-7 vuodenajan mukaisesti 
ajankohtaista, uutta sekä vanhaa, 
laadukasta lastenkirjaa, joiden juonet 
hän on opetellut ulkoa siten että tarinan 
kerronta etenee sujuvasti samalla kun 
lapset saavat nähdä kirjojen kuvat. Kirjojen 
kuvituksen on tärkeää olla selkeää ja 
todenmukaista. Kirjojen aihepiiristä on 
myös tiedettävä paljon, sillä lapset ovat 
tarkkoja, eivätkä arkaile kysyä esimerkiksi 
kuinka jokin sadussa esiintyvä laite 
toimii. Lapsilta saa myös paljon hyviä 
kommentteja.

Jokaisella satutunnilla lapsille luetaan 
satuja noin puoli tuntia, jonka jälkeen on 
hetki aikaa piirtää. Piirustuksen aiheet 
tulevat päivän saduista. Satutunnilla lapset 
oppivat ryhmässä olemista, keskittymistä 
ja paikallaan olemista ja samalla oma 
lähikirjasto tulee tutuksi. Satujen 
kuuntelemisella on vaikutusta äidinkielen 
oppimiseen koulussa sekä luovuuteen. 
Satutunnilla käyneet lapset ovat 
myöhemminkin ahkeria kirjastonkäyttäjiä.  

Tuula Harkonmaa
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Edellisen taantumakauden aikana 
1990 –luvun alkupuolella loppuivat  
Tampereen alakouluista oppilas-

kerhotoiminnot.  Tuntikehyksen 
niukkuudesta johtuen eli koulujen 
saamasta opetustoimintaan tarkoitetusta 
tuntimäärästä ei yksinkertaisesti ole voinut 
tunteja ohjata oppilaskerhotoimintaan.  
Vanhempainyhdistys on satunnaisesti 
pyrkinyt eri lukuvuosina järjestämään 
omalta taholtaan kerhoja, eritoten 
liikuntaan ja tekniseen työhön, 2 – 4 
tuntia viikossa. Tämä on ollut tietenkin 
varsin vähäinen kerhotuntimäärä ottaen 
huomioon koulumme oppilasmäärän, 
joka on vaihdellut viimeisen runsaan 
kymmenen vuoden aikana 300 oppilaan 
rajan molemmin puolin. 

Lukuvuoden 2004 – 2005 aikana alkoi 
jälleen koulussamme laajemman  kerhotoi-
minnan elpyminen.   Silloin alkoi yhteistyö 
Tampereen konservatorion kanssa. 
Kouluumme perustettiin puhallinorkesteri, 
jonka johtajiksi tulivat konservatorion 
lehtorit.  Orkesterissa soittaa kuluvana 
lukuvuonna yli 20 oppilastamme. Lisäksi 
he saavat oman soittimensa soitonohjausta 
konservatorion opiskelijoilta.  Tavoit-
teena on, että Härmälän koulun 
puhallinorkesterissa soittavat oppilaat 
jatkavat aikanaan Hatanpään yläkoulussa 
omana orkesteriryhmänään soitantoaan.

Tällä hetkellä on jo siis toinen koulumme 
oppilaista muodostettu orkesteri edennyt 
soitannoissaan sille tasolle, että se 
osallistuu vapun jälkeisenä viikonloppuna 
puhallinorkesterien SM-kilpailuihin. Onnea 
matkaan orkesterillemme ja sen johtajille 
Päivi Pyymäelle ja Lotte Nybergille!

Lisäksi konservatorion musiikinopettaja 
aloitti puhallinorkesterin perus-
tamisen kanssa samaan aikaan 

musiikkivalmennusryhmien ohjaami-
sen koulumme 1. ja 2. luokkien parissa. 
Kuluvana lukuvuonna musiikki-
valmennusryhmissä on 24 koulumme 
oppilasta.  Heistä valmentuu sitten 
uusia soittajia seuraavaan myöhemmin 
perustettavaamme orkesteriin. Periaatteena 
on se, että niin puhallinorkesteri-  kuin 
myös musiikkivalmennusryhmien 
toiminta tapahtuu välittömästi koulu-
työskentelytuntien jälkeen.  Tässä on  se 
hyvä puoli, että koulumme oppilaat saavat 
musiikillista opetusta omassa koulussaan 
ja konservatorion musiikin lehtorit 
sekä opettajat tulevatkin koulullemme 
oppilaittemme pariin eikä päinvastoin.

Opetusministeriön ja Tampereen kaupungin 
myöntämien määrärahojen myötä alkoivat 
viime lukuvuonna ”Harrastava iltapäivä”- 
kerhojen toiminnot.  Viime lukuvuonna 
oli kokeellisesti kuusi Tampereen koulua 
mukana tässä kerhotarjontahankkeessa 
ja Härmälän koulu oli näistä yksi. 
Kerhotoiminnasta saadun myönteisen 
palautteen vuoksi haluttiin kerhotarjontaa 
laajentaa useampiin kouluihin.   Kuluvana 
lukuvuonna ”Harrastava iltapäivä” 
–kerhotoimintaa on kaikkiaan 15 Tam-
pereen alakoulussa.  Osa kerhoista 
on maksullisia ja osa maksuttomia.  
Kerhotoiminnan tavoitteena on järjestää 
monipuolista ja laadukasta vapaaehtoista 
kerhotoimintaa alakoulujen oppilaille 
koulupäivän jälkeen ja erityisesti niille 
oppilaille, jotka eivät ole vapaa-aikanaan 
mukana vielä muussa harrastustoiminnassa.

Härmälän koulussa on kuluvana 
lukuvuonna lähes joka koulupäivä 
”Harrastava iltapäivä”-kerhotoimintaa.  
KOO-VEE on pitänyt molempina vuosina 
oppilaillemme salibandykerhoa, joka 
on maksullinen.  Nuorisopalvelut on 
järjestänyt täksi lukuvuodeksi kolme 
erillistä ”Näppärät näpit”- askartelukerhoa 
sekä kaksi näytelmäkerhoa.  Pirkanmaan 
elokuvakeskus on pitänyt Animaatio- 
kerhoa 4.- 6. luokkien oppilaillemme.  
Kolme viimeksi mainitsemaani kerhoa 
ovat olleet oppilaille ilmaisia.  Kaikissa 
”Harrastava iltapäivä”- kerhoissamme 
on ohjaajina koulutettuja koulumme 
ulkopuolisia henkilöitä. 

Lisäksi liikuntasalissamme toimii 
tiistai-iltaisin 1,5 tunnin liikuntakerho 
ja teknisessä tilassa torstaisin 2 tunnin 
ajan ”Lapsi – huoltaja” –periaatteella 
teknisen työn kerho, jossa töiden valinta 

tapahtuu lapsen ehdoin.  Nämä kerhot ovat 
vanhempainyhdistyksen järjestämiä.

Koko 2000- luvun ajan on koulus-
samme järjestetty myös aamu- ja 
iltapäiväkerhotoimintaa klo 8.00. – 10.00 
sekä klo 12.00. – 17.00 välisinä aikoina 1. 
ja 2. luokkien oppilaille.
Tämän kerhotarjonnan on järjestänyt 
Tampereen kaupunki, joka myös on 
valinnut kerhoihin ohjaajat.  Kerhot ovat 
toimineet yleensä samoissa luokka-
huonetiloissa kuin missä koulumme 
luokatkin.  Keskipäivällä kerhoihin tulevat 
oppilaat ovat olleet paljolti ulkosalla ohja-
tussa toiminnassa ja luokkahuoneiden 
vapauduttua iltapäivätuntien jälkeen kerho-
laiset ovat siirtyneet sisätiloihin.  Näihin 
aamu- ja iltapäiväkerhoihin osallistuvilta 
lapsilta peritään maksu tiettyjen kaupungin 
tariffien mukaan ja lapsille tarjotaan 
iltapäivällä myös välipala ruokalassamme.

Tässä on lyhyt katsaus siitä, mitä muuta 
toimintaa koulun perustehtävän eli 
opetustyön ohella koulumme tiloissa 
päivisin tapahtuu.  Elämme jälleen 
voimakasta taantuman aikaa ja varmasti 
se heijastuu jossakin muodossa koulu-
maailmaan myös täällä Tampereella.  
Toivon kuitenkin sitä, että myös eri  
kerhotoiminnot ovat Härmälän koulun 
oppilaiden saatavilla omassa tutussa 
koulurakennuksessa vastedeskin. Onhan 
kerhotoiminnan todettu parantavan oppi-
laiden kouluviihtyvyyttä ja kaikinpuolista 
hyvinvointia.  Satsaus lapsiin ja nuoriin luo 
varmuutta heidän omaan minäänsä.

Muistaa sopii, että lapset ovat tulevai-
suuden tekijöitä ja myös voimavara varsin-
kin meille yhä kasvavalle ikääntyvien jou-
kolle.

Hyvää kevättä ja kesää! 

Markku Palttala,  
Härmälän koulun rehtori 

  

KUULUMISIA HÄRMÄLÄN KOULUSTA
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Juhani Hildén: HUVILARANNIKKO Tamperelaisherrasväen 
kesäasutuksen vaiheita Rantaperkiössä ja Härmälässä. Kerto- 
mus menneestä maailmasta, kadonneesta kulttuurimuodosta, 
ajasta jolloin kesäasunnon autuudesta saattoi nauttia vain yh-
teiskunnan ylin kerros. (18 euroa)

Jaana Alajoki: HÄRMÄLÄ-RANTAPERKIÖ, torpista lento-
koneisiin. 
Kirjassa raotetaan ovea Härmälän ja Rantaperkiön historiaan, 
ja muistellaan muutenkin menneitä; kun kessu kasvoi paikal-
lisessa puutarhassa tai kun kaupungin ensimmäinen trollikka 
ajoi kohti Härmälää. (16 euroa) 

Juhani Hildên: Taksvärkkipäivistä tietokoneaikaan. 
SARANKULMAN kaupunginosakirja. 
Kirjassa kerrotut ihmiskohtalot antavat läheisen kosketuksen 
menneeseen torppariaikaan. Se antaa selkeän taustan tämän 
päivän yritystoiminnalle Sarankulmassa. (17 euroa)

 kirjoja voi ostaa: 
 aimo Erola puh. 2650 872, 0400 999471 
 Metsolankatu 34, 33900 tampere

 aarno Ivendorff  puh. 2653 798 
 Härmälänkatu 25 a4 
 33900 tampere 

Härmälä-Seuran julkaisemia 
paikallishistoriaan liittyviä kirjoja

Härmälän turvallisuuspäivä - Aktiivinen harrastava Härmälä.

Härmälän turvallisuuspäivä järjestetään nyt 
yhdennentoista kerran. Teemaksi valittiin 
"Aktiivinen harrastava Härmälä", ja otsik-
ko kuvaakin hyvin turvallisuuspäivän luon-
netta. Koska järjestävillä yhteisöillä tuntui 
lauantaipäivät käyvän vähiin, valittiin tur-
vallisuuspäivän ajankohdaksi tällä kertaa 
torstai 7.5. kello 16.00-19.00. 

Turvallisuuspäivää järjestämässä ovat lä-
hes kaikki Härmälässä toimivat yhdistykset 
ja yhteisöt. Mukana ovat mm. Härmälän 
koulun vanhempainyhdistys, LC Härmälä, 
Härmälä-Seura, Härmälän Omakotiyhdis-
tys, Härmälän marttayhdistys, Härmälän 
Ilvestytöt, SPR Härmälän osasto, ja moni 
muu. 

Tänä vuonna uutuutena turvallisuuspäivän 
yhteydessä järjestetään sään salliessa oma-
toimikirppis koulun pihalla. Kirppikselle 
kuka tahansa voi tuoda pöydän tai huovan 
myyntipaikakseen, kirpputorista ei peritä 
paikkamaksua. 

HÄRMÄLÄN TURVALLISUUSPÄIVÄ
AKTIIVINEN  HARRASTAVA HÄRMÄLÄ

Torstaina 7.5.2009 kello 16.00-19.00
Härmälän koululla

Ohjelmassa: Leikkejä, arvontaa, pelejä, 
makkaraa ja muita herkkuja 

sekä harrastusmahdollisuuksien esittelyä Härmälässä.

Lisäksi puistojumppa kello 18.00 
ja sään salliessa omatoimikirpputori.

Tervetuloa koko perhe!

Avoinna: 
Ma-pe 9-20
La 9-16
Lempääläntie 21
33820 Tampere
Puh (03) 3122 1100

Avoinna: 
Ma ja ke 9-17
Ti, to ja pe 9-16
Taavankuja 1
34240 Kämmenniemi
Puh (03) 378 5585

Teisko

Euro-
market

www.koivuapteekki.fi 
info@koivuapteekki.fi

Hyvää 
vointia!
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Härmälän kirkon sisätilojen remontti 
valmistui kiirastorstaiksi, joten  
härmäläläiset pääsivät 

tutustumaan uudistuneeseen kirkkoonsa 
pääsiäisen jumalanpalveluksissa. 
Remontin myötä kirkon sisätilat saivat 

HÄRMÄLÄN KIRKKO REMONTOITIIN

Härmälän koululaiset aloittivat pääsiäislomansa kiirastorstaina Härmälän uudistuneessa kirkossa.

kirkkaamman ja lämpimämmän ilmeen. 
Kirkon penkit päällystettiin uudelleen 
ja puuosat käsiteltiin, joten penkit 
näyttävät kuin uusilta. Alttarialuetta 
laajennettiin hieman saliin päin, ja alttarin 
polvistumispehmusteet päällystettiin. 

Seinät ja kattopalkit maalattiin uudelleen, 
ja käytävämatto uusittiin. Myös valaistus 
ja aurinkokaihtimet uusittiin. Näkyvien 
muutosten lisäksi kirkossa on tehty myös 
näkymättömämpiä muutoksia, kuten 
äänentoiston uusiminen.
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HÄRMÄLÄ-SEURAN KESÄRETKI

Härmälä-Seuran kesäretki järjestetään lauantaina 15.8.2009 
Tuusulan Rantatien kulttuurimaisemiin. 

Tutustumme mm. Ainolaan, Halosenniemeen ja Lottamuseoon. 

Retken hinta Härmälä-Seuran jäseniltä 35 euroa, muilta 48 euroa.
Hintaan sisältyy matkat, lounas noutopöydästä, iltapäiväkahvi, 

sisäänpääsymaksut kohteisiin sekä opastukset. 

Bussi lähtee Härmälän kirkolta kello 9.00, 
ja paluu samaan paikkaan noin kello 18.00.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Liisa Lehtola, puhelimitse 050-5013939
tai sähköpostitse liisa.lehtola@jippii.fi
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Kadunnimet kertovat

LENTOVARIKONKATU

Entisen Lentokonetehtaan, nykyisen 
Kalmar Industries alueella  
Härmälässä tehdyn asema-

kaavamuutoksen yhteydessä muutettiin 
myös katunimikkeistöä. Eräs uusista 
kaduista on Lentovarikon katu. Se 
alkaa Valmetinkadusta läheltä Viima 
-lentokonevitriiniä ja kulkee entisen 
Lentovarikkorakennuksen sivua kohti itää. 
Katu on katkaistun Lentokonetehtaan-
kadun Pirkkalan puoleinen osa.
Huhtikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 
1933 antoi puolustusministeriö määräyksen 
”Valtion lentokonetehtaan yhteydessä 
toimineen Ilmailuvarikon erottamisesta 
sanotun tehtaan alaisuudesta ja liittämisestä 
Ilmavoimien komentajan alaiseksi”. 
Perustamisesta tuli hetki sitten kuluneeksi 
76 vuotta. Ilmailuvarikko toimi aluksi 
Ilmavoimien komentajan alaisena, mutta 

Ilmavoimien Esikuntaan liittyvänä joukko-
osastona. Kuitenkin jo vuoden kuluttua 
1934 komennettiin insinöörikapteeni Lauri 
Vuolasvirta hoitamaan uuden, itsenäisen 
ilmailuvarikon päällikön tehtäviä. Vuonna 
1936 Ilmailuvarikko siirtyi Tampereelle 
valmistuneisiin uusiin tiloihin Härmälään
Lentovarikko nimitys oli käytössä sota-
aikana ja toisen kerran nimi otettiin 
käyttöön vuonna 1991. Siihen saakka oli 
varikko sotien jälkeen tunnettu nimellä 
Ilmavoimien Varikko. Vuonna 2001 
nimi muuttui Lentotekniikkalaitokseksi.  
Lentokonetehtaan muutettua Halliin 
myi Puolustusministeriö varikon tilat 
Härmälästä Valmet Oy:n hissitehtaan 
käyttöön. Ilmavoimien Varikko muutti 
Vuorekseen Asevarikko 3:lta vapau-
tuneisiin tiloihin vuonna 1977.
Suomen lentotekniikan historia on al-

kanut jo paljon aikaisemmin ennen 
Ilmailuvarikon perustamista. Jo va-
paussodassa kulki lentotekniikka 
lentävien koneiden mukana rintaman 
siirtyessä. Lentoteknillisten joukkojen 
organisaatiota kehitettiin ja vuonna 1922 
aloittivat toimintansa Ilmailutelakka 
ja Ilmailuvarikko. Käytännössä jo 
samana vuonna toiminnot yhdistettiin 
yhdeksi organisaatioksi, jonka nimeksi 
tuli Ilmailutelakka ja Varikko. Nimenä 
ehti olla myös pelkkä Ilmailuvarikko, 
sitten pelkkä Ilmailutelakka ennen kuin 
koko organisaatio liitettiin vuonna 1928 
perustettuun Valtion lentokonetehtaaseen.  
Lentotekniikkalaitoksen pääpaikkana 
on ollut Tampere jo 75 vuoden ajan. 
Lentotekniikkalaitos yhtyy vuoden 
vaihteessa perustettuun Ilmavoimien 
Materiaalilaitokseen ja sen johto siir-

Tästä alkaa Lentovarikonkatu
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tyy Tikkakoskelle. Tampereelle jää kui-
tenkin suurin osa tulevankin laitoksen 
henkilöstöstä. Erityisesti lentoteknillisen 
osaamisen avainjoukko jatkaa täällä 
Tampereella.
Vuonna 1936 valmistunut silloisen 
ilmailuvarikon rakennus on sekä arkki-
tehtonisesti että historiallisesti ar-
vokas. Se on asiantuntijoiden mielestä 
hienoimpia puolustusministeriössä suun-
niteltuja funktionalistisia rakennuksia. Se 
valkoiseksi rapattuna erosi Venäjän vallan 
aikana rakennetuista punatiilikasarmeista 
edukseen. Rakennus on asemakaavassa 
hyväksytty suojelukohteeksi.
Ensivuoden alusta Lentotekniikkalaitos jää 
elämään vain historiassa.
               
Teksti ja kuva

Aarno Saramäki
Lentovarikon killan pj

Täältä 
löydät 
Lento-
varikon-
kadun
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Pirkkalan ravintolamaailma sai 
täydennystä, kun Wigren Catering  
Oy:n kolmas pataravintola avasi 

viikko sitten ovensa Myllyhaantiellä 
Winglet Business Parkin yrityspuistossa.
Pirkkalaan on jo kauan toivottu lisää 
ruokapaikkoja ja juhlapalvelutoimintaa, 
joten Pataravintola Mylly vastaa tähän 
huutoon.  Toimitusjohtaja Kari Salonen 
uskookin alueen elinvoimaisuuteen.
-  Ravintolalle on ollut selkeästi kysyntää, 
sillä olemme saaneet paljon myönteistä 
palautetta uuden lounasravintolan 
perustamisesta.  Lisäksi yrityspuiston 
kakkosvaiheen jälkeen alueella saattaa 
työskennellä jopa tuhat nälkäistä ihmistä, 
kertoo Salonen luottavaisena.
Mylly pyörii hulppeissa tiloissa, joten 
tilat palvelevat kokousvieraiden lisäksi 
mainiosti myös lähialueen juhlivia 
asukkaita.
-  Yhdeksän metrin korkuisella lasi-
ikkunalla varustettu sali tarjoaa 150 
vieraalle upean ympäristön, olipa juhlinnan 
aiheena sitten syntymäpäivät, häät, 
lakkiaiset tai mikä muu perhetapahtuma 
tahansa.  Myös hautajaisten järjestelyt 
onnistuvat kauttamme, kertoo 
ravintolatoimenpäällikkö Sirkku Salomaa.
Myllyn ravintolapäällikkönä aloittanut 
Elina Koskinen toivottaa tervetulleeksi 
kaikki lähialueen asukkaat, miksei 
kauempaakin, mutta myös härmäläläiset. 
-  Äitienpäivänä järjestämme 
lounasbuffetin, tulkaapa tuolloin hellimään 
äitiä herkkupatojen äärelle ja tutustumaan 
samalla uusiin tiloihimme.

Patojen porinaa 20 vuotta

Wigren Cateringin ensimmäinen ravintola 
Pata 2 käynnistyi 20 vuotta sitten tehtaan 
yhteydessä Sarankulmassa, kun Wigrenin 
makkarakepit siirtyivät Kari Salosen 
perheen käsiin.  
Seuraava pataravintola Pata S syntyi 
Nuutisarankadulle.  Lielahden ravintola 
lopetettiin viime vuonna liikehuoneiston 
purkutöiden myötä.
Suomen vanhimman liha-alan yrityksen 
omia, laadukkaita tuotteita hyödynnetään 

myös ravintolatoiminnassa.
-  Me tarjoamme kaikissa ravintoloissamme 
hyvää, konstailematonta kotiruokaa, 
ja makkarakastikehan se on edelleen 
ykkösruoka, naurahtaa alusta asti 
ravintoloita luotsannut Sirkku Salomaa ja 
kehuu samalla taitavaa henkilökuntaansa.
-  Olemme järjestäneet vaativia 
illallisia esimerkiksi tamperelaisille 
Paistinkääntäjille, joten voin luvata, että 
juhlapalvelumme täyttää vaativimmankin 
asiakkaan tarpeet.

Päivi Kuokkanen

PATARAVINTOLA MYLLY PALVELEE MYÖS 
HÄRMÄLÄN ASUKKAITA

Ravintolapäällikkö Elina Koskinen toivottaa myös härmäläläiset tervetulleiksi 
tutustumaan Myllyn tarjoamiin palveluihin.  

Pataravintoloiden työntekijöiltä syntyy vaativinkin 
juhlakattaus. Keskellä Sirkku Salomaa. 
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Sain tämän lehden päätoimittajan 
tehtävät aika yllättäen ja  
nopealla aikataululla. Kun samaan 

saumaan osui myös muutto uuteen 
asuntoon, on kevät ollut vähintäänkin 
mielenkiintoinen. Joutuminen muuton 
myötä vähän pidempään  nettikatkokseen 
ja muutosta riippumaton kameran akkujen 
lopullinen hyytyminen ovat antaneet vielä 
lisäväriä päätoimittajakauteni alkuun. 

Nurkkakunnan edellinen päätoimittaja 
Risto Holopainen on suuresti 
auttanut alkuun pääsemisessä 
Nurkkakuntalehden kanssa, ja onneksi 
jatkaa edelleen mukana toimitusryhmässä, 
siitä suuret kiitokset hänelle. Myös muu 
toimitusryhmä – Hellä Asumaniemi ja 

Juhani Hakala – ansaitsevat suuret kiitokset 
toiminnastaan Nurkkakunta -lehden 
hyväksi, kuten myös monet muut lehden 
valmistumiseen vaikuttaneet ihmiset.

Nyt on siis valmiina ensimmäinen 
Nurkkakuntalehteni. Tavoitteenani on 
jatkaa Riston aloittamaa hyvää työtä.  
Juttuvihjeitä otan vastaan mielelläni 
niin sähköpostitse kuin puhelimitsekin, 
yhteystiedot löytyvät lehden sivulta 2. 
Samalla haastan kaikki Härmälä-Seuran 
jäsenet kirjoittamaan juttuja omasta 
kotiseudustaan, Härmälästä. 

PÄÄTOIMITTAJALTA

Kevätkävely Pärrinkoskelle
torstaina 28.5. kello 18.00

Härmälä-Seuran kevätkävely suuntautuu tällä kertaa 
Pärrinkosken maisemiin. 

Kokoontuminen Pärrinkoskella Kaskirannan pihassa kello 18.00. 
Esko Kaskiranta kertoo alueen historiasta 

ja Unto Söderholm kertoo alueen puista ja kasveista.

Tuula Harkonmaa

Härmälä-Seuran 
kevätkokous

Härmälä-Seuran kevätkokous pidettiin 
Kuuselassa 31.3. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat - toimintakertomus 
edelliseltä vuodelta, tilinpäätös ja tilintar-
kastajien lausunto. Samalla myönnettiin 
tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. 

Ennen kokousta Härmälä-Seuran  nykyinen 
puheenjohtaja Hellä Asumaniemi ojensi 
Härmälä-Seuran standaarin  Lasse 
Kristerille hänen ansioistaan Härmälä-Seu-
ran hyväksi mm. pitkäaikaisena puheenjoh-
tajana.

Tilaisuuden lopuksi apulaispormestari 
Kristiina Järvelä kertoi vastuualueestaan 
lasten ja nuorten palveluista. 

Liity Härmälä-Seuran jäseneksi!

Härmälä-Seuran tarkoituksena on lisätä kotiseututuntemusta ja toimia alueen 
yhdistyksiä ja muita toimijoita yhdistävänä tekijänä. Seura järjestää erilaisia 
tapahtumia. Mm. suosituille kesäretkille Härmälä-Seuran jäsenet pääsevät 
edullisemmin kuin ei-jäsenet.

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoitusperät.

Ilmoittautuessasi jäseneksi, ilmoita seuralle nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, 
sekä sähköpostiosoitteesi jos käytät sähköpostia. Ilmoittautumiset 
webmaster@harmalaseura.net, tai Härmälä-Seuran sihteerille Tuula Harkonmaalle 
osoitteella tuula.harkonmaa@mbnet.fi tai puhelimitse 050-534 7069.
Myös muut johtokunnan jäsenet antavat mielellään lisätietoja Härmälä-Seuran 
toiminnasta.

Härmälä-Seuran jäsenmaksu on 7€/vuosi, ja se maksetaan tilille Nordea 
215418-3988.
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Haluatko asua 
Pyhäjärven rannalla?
Tule tutustumaan Härmälänrannan koteihin 
Skanska Kotien asuntopisteeseen Satamawoutiin. 
Olemme paikalla touko- ja kesäkuussa joka 
keskiviikko klo 16-18.

As. Oy Härmälänrannan Satamawouti, Viimankatu 1
Muuttovalmis! Kerrostalokoteja rantatontilla. 
Suurimmasta osasta asuntoja avarat järvinäkymät.

Huoneistoesimerkkejä
2h+k+s+p 55 m2 2. krs mh. 90.950 € vh. 181.900 € 
2h+k+s+2p 78,5 m2 2. krs mh. 126.000 € vh. 252.000 € 
3h+k+s+p 90,5 m2 2. krs mh. 143.800 € vh. 287.600 € 
3-4h+k+s+p 110 m2 1. krs mh. 177.750 € vh. 355.500 €
Uuteen kotiin -tunnus: 3729

www.skanska.fi /kodit

Skanska Kodit Oy, 
Asuntomyynti, Verstaankatu 1, 33100 Tampere, 
p. 0800 150 051 (maksuton), ma-pe klo 8.30-16.30

turVaLLISIN MIELIN aSuNtOkauPOILLE

Oman kodin hankkiminen on yksi elämän suurimpia päätöksiä. Siihen kannattaa paneu-
tua huolella. 

”Uuden osakeasunnon ostajien suoja on jo mietitty laissa alusta saakka valmiiksi. Kun koh-
de täyttää tämän asuntokauppalain mukaisen RS-turvajärjestelmän vaatimukset, ostaja säästyy 
mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä. Mukana RS-järjestelmässä ovat sekä pankit että vakuutusy-
htiöt, mikä tuo oman lisänsä ostajien suojaan”, kertoo Skanskan lakimies Kirsi Palviainen.

Myös rakentamismääräysten muuttuminen ja asuntojen laatutason kehittyminen on hyvä ottaa 
huomioon, kun pohtii valintaa uuden ja käytetyn asunnon välillä. Merkittäviä uudistuksia on 
tullut muun muassa kosteudenhallintaan ja äänieristysvaatimukset ovat tiukentuneet. Vaikka 
täysin äänetöntä asuntoa ole olemassakaan, uusien normien mukaiset asunnot ovat parempia 
kuin aikaisemmin rakennetut asunnot. 

Tutustu uuden asunnon kauppa -oppaaseen www.rakennusteollisuus.fi. Oppaan voit tilata 
myös osoitteesta: asuntomyynti.tampere@skanska.fi. 




