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HÄRMÄLÄN SYKSY
Hellä Asumaniemi
Härmälä-Seuran
puheenjohtaja

 Ensimmäinen syysmyrsky pyyhkäisi Härmälän yli viikonloppuna.
Tuuli vihloi vettä ropisten ikkunaan. Seuraavana päivänä oli rauhallisempaa, mutta myrskyä on luvassa edelleen lähes joka toinen
päivä. Syksy on saapunut meille myös väriloistoineen. Varsinkin
vaahterat ovat värikkäitä. Odotettavissa on lähiaikoina ensilumi.

aikana. Kenttiä on käytetty autojen parkkipaikkana. Otin yhteyttä
Liikuntapalveluihin. Sain tiedon, että Liikuntapalvelujen toiveena
on säilyttää nykyiset kentät palloilijoille eikä enää parkkeerattaisi
kentille. Pirkkahallin ympärillä on maata. Hallin ympäröivää maata
pitäisi kehittää parkkipaikkana.

Nuorisotalo on kohonnut kesän- ja syksyn aikana Härmälän urheilukentän itäpäähän. Kesäkuussa eräänä päivänä menin ykkösellä
kaupunkiin ja Hatanpään koulun kohdalla rekan kyydissä oli puolikas taloa. Kun palasin bussilla kotiin, niin urheilukentän päässä
oli talo valmiina. Syyskuun lopulla Nuorisotaloa on jatkettu ja väri
on muuttunut vaaleasta punaiseksi. Nuorisotalo on kooltaan 300
neliötä. Kaupungin Tilakeskus luovuttaa talon Nuorisopalvelujen
käyttöön joulukuun aikana.

Kevätjuhla Kuuselan Seniorikeskuksessa kokosi yli 70 osallistujaa. Kesäretki tehtiin Tuusulajärven kulttuurimaisemiin, jonne
osallistui lähes 50 osallistujaa. Retkeläiset olivat tyytyväisiä matkajärjestelyihin. Perinteistä Härmälä-Päivää suosi sää ja osallistujia
oli runsaasti.

Toivottavasti ensi vuoden budjettiin saadaan rahaa uusien nuorisotyöntekijöiden palkkaamiseen Härmälää varten. Nuorisomme
on ansainnut oman talon. Toivottavasti taloa voidaan käyttää myös
muuhun Härmälän alueen kansalaistoimintaan ns. kansalaistalona,
jos nuorisolta jää tilaa.
Koivukujan vuokrakerrostalojen kaava palautettiin Yhdyskuntalautakunnassa uudelleen valmisteluun erilaisten vaihtoehtojen aikaansaamiseksi. Härmälä- Seura olisi ollut valmis hyväksymään
kolmikerroksisten talojen korottamisen viisikerroksisiksi. Muutoksella olisi rahoitettu samalla hissien toteutus nykyisellään hissittömiin kolmikerroksisiin taloihin. Jos korotus olisi tehty taloihin rakennusten alkuperäistä ilmettä kunnioittaen, hanke olisi ollut kaikin
puolin kannatettava. Härmälä- Seura kannatti myös uuden kerrostalon rakentamista edellyttäen, että asukkaiden asumisesta huolehditaan remontin ja rakentamisen aikana. Seurataan asian etenemistä.
Messu- ja urheilukeskuksen pallokentistä on ollut harmia kesän

Tänä syksynä Härmälän koulussa rehtori on vaihtunut. Uusi rehtori on Satuleena Kojola. Toivotamme hänet tervetulleeksi Härmälään. Pitkäaikainen rehtori Markku Palttala on jäänyt ansaitulle
eläkkeelle. Kiitämme hyvästä yhteistyöstä ja toivotamme hänelle
terveyttä ja iloa eläkevuosiin. Hatanpään koululla on valmistumassa marraskuussa laajennus ja muutostyöt. Siitä olemme tyytyväisiä.
Härmälä-Seuran syyskokous on 17.11.2009 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Ennen kokousta
on kahvitarjoilu 17.30 alkaen. Härmälän pelimannit viihdyttävät.
Nuorisopalvelujen Johtava koordinaattori Antti Heinonen tulee kertomaan nuorisoasioista Tampereella ja Härmälässä.

Virkistävää syksyä ja Joulun odotusta!

Hellä Asumaniemi
puheenjohtaja
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TEHOSTETUN TUETUN ASUMISEN YKSIKKÖ
HÄRMÄLÄSSÄ

K

eväällä
aloitti
toimintansa
Tehostetun tuen asumisyksikkö
Härmälässä. Tehostetun tuetun asumisen
yksikkö on osa laajempaa pitkäaikaisasunnottomien asuttamisprojektia. TVA on kunnostanut 22 vuokra-asuntoa Tuomaankatu
9 ja 11:sta ja vuokraa asunnot palveluntuottajalle. Haku asuntoihin tapahtuu Päihdeja mielenterveyspalvelujen asiakasohjaus
Loiston kautta.
Tampereen A-kilta solmii vuokrasopimukset asukkaiden kanssa. Asukkaat maksavat itse vuokran ja 2 kuukauden vuokravakuuden 37,5m2 kokoisista asunnoista,
vuokravakuuden maksamiseen voi saada
tukea lähettävän alueen sosiaalitoimelta.
Asukkailla on omat huonekalut, joskus voi
saada avustusta sosiaalitoimelta huonekalujen hankkimiseksi, ja joskus voi saada
myös lahjoitustavaraa.
Asukkaat tulevat monista eri laitoksista,
tai ovat kokonaan asunnottomia, jolloin tulevat sosiaalitoimen kautta. Kaksi viikkoa
ennen muuttoa tehdään tilanteen kartoitus ja muuton jälkeen toimintakykyarvio.
Asukkaat haastatellaan joko lähettävässä
yksikössä, tai paikan päällä. Täytettyjen
lomakkeiden pohjalta muodostetaan kuntoutumissuunnitelma. Toiminta on asiakaslähtöistä. Asiakas saa itse arvioida oman
toimintakykynsä ja esittää oman näkemyksensä, ja henkilökunta esittää oman näkemyksensä, asiakasta autetaan tavoitteiden
luomisessa tarvittaessa. Yhteistyökumppaneina toiminnassa ovat mm. kotihoito, eri
hoitolaitokset, sosiaalityöntekijät ja omalääkärit.
Asumistaitojen kehittyessä alkaa yhteistyö sosiaalisen isännöinnin kanssa, ja tavoitteena on pääsy itsenäiseen asumiseen
omassa asunnossa. Ihmistä tuetaan myös
poismuuttovaiheessa. Asumisaika tehostetun tuetun asumisen yksikössä on aina vähintään vuosi, keskimääräisen asumisajan
arvioidaan olevan noin kolme vuotta, ja
on mahdollista että jotkut tulevat asumaan
yksikössä loppuelämänsä. Tehostettu tuettu
asuminen on kuitenkin halvempaa kuin lai-
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toshoidon järjestäminen.
Kesäkuussa asuntoihin oli muuttanut
10 ensimmäistä asukasta, ja nyt syksyllä
kaikki 22 asuntoa ovat saaneet asukkaansa. Jokaisella asukkaalla on nimetty oma
ohjaaja, kaikki työntekijät ovat silti jokaisen asukkaan käytettävissä. Asukkailla on
mahdollisuus saada työntekijöiden tukea ja
apua päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin.
Työntekijöitä yksikössä on viisi, ja lisäksi
yksikkö toimii tiiviisti yhteistyössä Härmälä-tuvan kanssa. Härmälä-tuvalla on mm.
mahdollista pestä pyykkiä, käydä syömässä
ja osallistua tuvan ohjelmaan tuvan toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Talossa on kolme perussääntöä: 1. Ei väkivaltaa. 2. Ei uhkailua. 3. Toivotaan, että
asukkaille tulevat vieraat olisi henkilökunnan tiedossa. Muut säännöt asukkaat laativat keskenään asukaskokouksissa. Ensimmäisessä asukaskokouksessa oli paikalla
6 asukasta kymmenestä, joten asukkaiden
motivaatio yhteistoimintaan on huomattavasti suurempaa kuin monessa muussa
vuokratalossa. Asukkailla on halutessaan

mahdollisuus yhteiseen ajanviettoon yhteistiloissa.
Yksikössä pidettiin avoimien ovien päivä
kesäkuussa, jolloin alueen asukkaat pääsisivät tutustumaan yksikköön. Kesäkuun
avoimien ovien päivänä tunnelma oli leppoisa, ja kahvipannu kuumana koko päivän. Asukkaat olivat somistaneet ulkoraput
kukilla, ja yksi asukkaista avannut myös
asuntonsa tutustuttavaksi. Tuolloin asumisyksikköön kävi tutustumassa noin 80 kiinnostunutta henkilöä. Lokakuussa pidettiin
vielä toinen avoimien ovien päivä, jotta
nekin kiinnostuneet jotka eivät kesäkuussa
olleet vielä käyneet tutustumassa, saisivat
mahdollisuuden tutustua yksikön toimintaan. Tuolloin tutustujia oli myös noin 80.
Yksikön työntekijät toivovat, että henkilökuntaan otetaan välittömästi yhteyttä, mikäli alueella tapahtuu jotain jonka uskotaan
liittyvän näihin asuntoihin. Asiat päästään
silloin selvittämään asianosaisten kesken.

Tuula Harkonmaa

Vastaava ohjaaja Arja Ruokonen sekä ohjaajat Minna Salonen, Roosa Bergqvist,
Jukka Sundberg ja Mika Vartia.
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Euromarket
Avoinna:

Hyvää
vointia!

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

Teisko
Avoinna:

Ma ja ke 9-17
Ti, to ja pe 9-16
www.koivuapteekki.fi
info@koivuapteekki.fi

Taavankuja 1
34240 Kämmenniemi
Puh (03) 378 5585
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ORKESTERI HASTA LA PASTA!

Härmälän koulun puhallinorkesterin konserteissa riittää vauhtia ja soittamisen iloa.

H

ärmälän koulun puhallinorkesteri
on soittanut noin kaksi vuotta.
Soittajat ovat viides-ja kuudesluokkalaisia.
Mukana on myös Hatanpään yläkoululaisia. Orkesteriimme kuuluu kolme huilistia,
yksi oboen soittaja, neljä klarinetistia, yksi
saksofonisti, yksi baritonisti, kaksi käyrätorvistia, yksi tuuban soittaja, yksi fagotisti,
kolme pasunistia, kaksi trumpetistia, kaksi
rumpalia sekä kapellimestarit.
Kapellimestareina toimivat Päivi Pyymäki ja Lotte Nyberg. Tosin tällä hetkellä
Päiviä korvaa Aino Laine, koska Päivi on
vuorotteluvapaalla. Kapellimestarit ovat
mukavia ja kannustavia. He luovat orkesteriin hyvän ilmapiirin.
Tavallisiin orkesteriharjoituksiin kuuluu
uusien kappaleiden opetteleminen. Melutaso saattaa joskus yltyä ylärajaa korkeammaksi, mutta Lotte ja Päivi ovat vahvoja.
Harjoitukset ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin ja kestävät 45 minuuttia. Enimmäkseen soitamme menevää rytmikästä
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musiikkia, mutta pari rauhallisempaakin
kappaletta nuottivihkosta löytyy.
Teemme paljon retkiä ja keikkoja. Viimeisin keikkamme oli Härmälän koululla
10.10 klo 15.00. Soittamisen ohella lausuimme tilaisuudessa lasten runoja suomalaisen kirjallisuuden päivän kunniaksi. Jokainen sai halutessaan osallistua arvontaan,
josta voitti hienoja Eppu Nuotion signeeraamia kirjapalkintoja. Yleisö sai jammailla
musiikin tahdissa menevän jumpan mukana. Pidimme siellä myös buffettia, jonka
avulla keräsimme rahaa tulevaa Ruotsinmatkaa varten.

ristossa Hiittisissä Eppu Nuotion vieraina.
Uiminen meressä oli tosi hauskaa! Esiinnyimme retkellä kaksi kertaa. Kurt Nuotio
soitti mukanamme saksofonia ja Eppu järjesti meille kaikenlaista hauskaa ohjelmaa.
Mitkään orkesteriretkemme eivät olisi onnistuneet ilman vanhempien apua: vanhemmat laittavat maistuvaa ruokaa, siivoavat ja
lämmittävät saunan.
Tulevaisuudelta toivomme uusia ikimuistoisia matkoja sekä keikkoja. Nyt kuitenkin
odotamme innolla ensi viikonlopun Ruotsin reissua!

Viime keväänä vapun aikaan olimme orkesterien SM-kisoissa Kuopiossa. Yövyimme paikallisella koululla. Sijoittauduimme
toiseksi viimeisiksi, mutta ei meitä niin vähällä lannistettu!
Olemme retkeilleet Antaverkassa kaksi kertaa. Siellä ulkoilimme ja soitimme
paljon. Viime kesänä kävimme Turun saa-

Venla Isomäki ja Sini Satola
Venla soittaa fagottia ja Sini baritonia Härmälän koulun puhallinorkesterissa.
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RANTAPERKIÖN NUORISOKESKUS ON LÄHES TOTTA

M

onet alueen asukkaat ovat
arvuutelleet,
mikä
on
se
oranssirakennus Rantaperkiön kentän
laidalla. Toiveissa on ollut, että se osoittautuisi nuorisotaloksi, sillä Härmälän,
Rantaperkiön ja Vihilahden nuoret ovat olleet vailla kokoontumistiloja.
Kysymys ei ole vain tiloista, nuoret ovat
samalla jääneet paitsi kasvuaan tukevasta
nuorisolähtöisestä toiminnasta. Nuorisotoiminnan periaatteena on, että toiminta on
päihteetöntä, savutonta, kaikille avointa,
maksutonta, vapaaehtoista ja yhteistoiminnallista. Nuorisotoiminta mahdollistaa
nuorten omaehtoisen toiminnan ja nuorisotyön ammatillisuuden yhdistämisen. Muista
nuorisotiloista saatujen kokemusten perusteella nuoret osallistuvat nuorisotoimintaan
kolmesta eri syystä: ohjaajien, kavereiden
(erityisesti paikalla olevien vastakkaisen
sukupuolen edustajien) ja toiminnan innoittamina. Säännölliset osallistujat sitoutuvat
yleensä ohjaajiin ja kavereihin. Satunnaiset osallistujat tulevat paikalle kun nuorisotilalla tehdään jostain itseä kiinnostavaa.
Nuorisotoiminta suunnattaan kahdelle erilliselle ikäryhmälle: 7-12 –vuotiaille sekä
13-17 –vuotiaille. Ikärajat ovat kuitenkin
häilyvät.

edustajien, Antti Heinosen ja Pirkko Maatraivan, kutsusta keskustelemaan alueen
nuorisotiloista. Tilaisuudessa varmistui,
että oranssirakennus on kuin onkin nuorisotila. Toiminta tiloissa käynnistyy, jos kaupunginvaltuusto osoittaa sille määrärahan
16.11. budjettikokouksessaan. Mikäli näin
käy, niin alueelle palkataan kolme nuorisotyöntekijää, jotka aloittavat parhaassa tapauksessa työnsä jo tämän vuoden puolella.
Koulutetut nuorisotyöntekijät vastaavat toiminnasta, mutta toiveissa on, että
toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen
osallistuvat erityisesti nuoret, mutta myös
muut kuten vanhemmat. Keskustelutilaisuuden tarkoituksena oli aloittaa yhteistyö
alueen asukkaiden ja heidän yhdistystensä sekä nuorisotoimen kanssa. Tavoitteena
on kehittää yhteistoimintaa paikallisista
lähtökohdista myös alueen koulujen, seu-

Yhteistyössä on voimaa
Tiistaina 20.10. Hatanpään koululla kokoontui joukko paikallisia yksityishenkilöitä ja yhdistysten edustajia kaupungin

rakunnan, sosiaalityön ja poliisin kanssa.
Nuorten kanssa yhteistyö alkaa Hatanpään
koulun oppilaiden kanssa. Ryhmä oppilaita ideoi syksyn aikana, millainen toiminta
kiinnostaisi paikallisia nuoria.
Alueen toimijoita kiinnostanee se, että
tiloja voivat käyttää myös muut kuin nuorisotoimen edustajat. Tavoitteena on, että
eri toimijat voisivat hyödyntää toistensa taitoja ja tapahtumia sekä se, että myös muut
osallistuvat toiminnan järjestämiseen. Kaupungin edustajat sanoivat odottavansa paikallisia ideoita ja yhteistyöehdotuksia. Me
paikalliset puolestaan jäämme odottamaan
nuorisotilan avoimia ovia ja tulevaisuuden
ideointipalavereita! Yhteistyö syntyy tutustumalla. Ehkäpä nuorisotila ja sen ympärillä syntyvä toiminta tuo alueen aikuisillekin
uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Liisa Häikiö

Härmälä-Seuran julkaisemia
paikallishistoriaan liittyviä kirjoja
Juhani Hildén: HUVILARANNIKKO Tamperelaisherrasväen kesäasutuksen vaiheita Rantaperkiössä ja Härmälässä.
Kerto- mus menneestä maailmasta, kadonneesta kulttuurimuodosta, ajasta jolloin kesäasunnon autuudesta saattoi
nauttia vain yhteiskunnan ylin kerros. (15 euroa)
Jaana Alajoki: HÄRMÄLÄ-RANTAPERKIÖ, torpista lentokoneisiin.
Kirjassa raotetaan ovea Härmälän ja Rantaperkiön historiaan, ja muistellaan muutenkin menneitä; kun kessu kasvoi
paikallisessa puutarhassa tai kun kaupungin ensimmäinen
trollikka ajoi kohti Härmälää. (15 euroa)

Hatanpään lukion uudet tilat ovat valmistuneet, ja koulurakennus
vihitään käyttöön perjantaina 6.11.
Lauantaina 7.11. kello 9.00-13-00
on vuorossa avoimien ovien päivä,
jolloin on mahdollista tutustua
Hatanpään lukion uusiin tiloihin.

Juhani Hildên: Taksvärkkipäivistä tietokoneaikaan.
SARANKULMAN kaupunginosakirja.
Kirjassa kerrotut ihmiskohtalot antavat läheisen kosketuksen
menneeseen torppariaikaan. Se antaa selkeän taustan tämän
päivän yritystoiminnalle Sarankulmassa. (15 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
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HÄRMÄLÄN KOULULLE
UUSI REHTORI
halua suurentaa, joten olemme miettineet
mm. koulun muun oheistoiminnan väliaikaisesta lopettamisesta.
Miltä Härmälä tuntuu ympäristönä?
En tunne vielä kovin hyvin Härmälän ympäristöä, mutta ensi kokemusteni perusteella Härmälässä asuu yhteistyökykyisiä ja
aktiivisia vanhempia.

H

ärmälän koulun uudeksi rehtoriksi
tuli Satuleena Kojola Vaasasta.

Kertoisitko jotain taustastasi?
Olen syntynyt ja kasvanut Lapualla.
Luokanopettajaksi valmistuin 21 vuotta sitten. Opettajatyöurani aloitin Vaasassa, jossa
työskentelin 11 vuotta luokanopettajana ja
7 vuotta alakoulun rehtorina. Kokkolassa
Chydenius-instituutissa
luokanopettajan
aikuiskoulutuksessa toimin kolme vuotta.
Tällä Tampereella asun avoliitossa.
Mikä houkutteli Härmälän kouluun?
Tampereelle avautui viime keväänä kaksi
alakoulun rehtorin virkaa. Hain niitä molempia. Tulin valituksi Härmälän kouluun,
mikä tuntui pohjalaiselle kotoisalle.
Oliko Tampere tai Härmälä entuudestaan tuttuja?
Tampereella olen käynyt teattereissa, konserteissa, koulutuksissa. Härmälästä tiesin
leirintäalueen.
Miltä ensimmäiset kuukaudet Härmälän
koulun rehtorina ovat tuntuneet?
Oppilaat ovat mukavia, samanlaisia lapsia
kuin Vaasassa iloineen ja suruineen. Koulun henkilökunta on ammattitaitoista.
Minkälaisia yllätyksiä uusi virka on tuonut tullessan?
Tampereen suuruus Vaasaan verrattuna on
sittenkin yllättänyt. Organisaatio on iso ja
sen tunteminen vie oman aikansa.

Mikä on koulumaailmassa ajankohtaisinta juuri nyt, ja miten se vaikuttaa
Härmälän kouluun?
Sikainfluenssaan varautuminen, mikäli se
tulee. Toimintavalmiuttamme on pitänyt
miettiä epidemian varalle. Säästämisestä
puhumme ajoittain. Ryhmäkokoja emme
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Minkälaista yhteistyötä toivot eri yhteistyökumppaneilta?
Yhteen hiileen puhaltamista alueen lasten
parhaaksi.
Onko vielä jotain, mitä haluaisit kertoa
Nurkkakunnan lukijoille?
Minulla on myönteisiä kokemuksia asukasyhdistyksen toiminnasta. On ollut hieno huomata, että Härmälässäkin tilanne on
sama.

nurkkakunta

EKALUOKKALAISEN ENSIMMÄINEN KOULUPÄIVÄ

T

uikkivan
hymyilevät
silmät
ilmestyivät aamulla peiton alta. Ei
ollut tainnut uni paljon maittaa kun koko
kesän odotettu ensimmäinen koulupäivä oli
viimein valjennut. Eilisenä päivänä valitut
vaatteet olivat salamana päällä ja pieni koululainen istui intoa puhkuen aamupala pöytään. Onneksi ruoka sentään maistui vaikka
vatsa oli täynnä perhosia.
Edes tihkuva vesisade ei laimentanut pienen koululaisen ensimmäistä koulumatkaa.
Lisäjännitystä koulumatkaan toi Tampereen
poliisi, joka oli turvaamassa vilkasliikenteisen tien ylitystä matkan varrella. Iloinen
hei poliisisedälle toi lisähohtoa päivälle.
Sitten oltiin viimein koulun pihassa. Pihan

täytti iloinen puheensorina ja monta paria
innokkaita silmiä. Jotkut vanhemmat taisivat jännittää koulua lastaan enemmän ja
itsellänikin oli vaikeuksia pitää tippa pois
silmäkulmasta.
Jokainen oppilas sai oman pulpetin, jossa
aloittaa pitkä urakka opiskelun parissa. Uutuutta kiiltävä aapinen, kynä ja kumi olivat
ylpeyden aihe jokaiselle oppilaalle. Koulupäivän aikana oltiin välitunnilla tutustumassa koulun muihin oppilaisiin, käytiin
syömässä koulun hienossa ruokalassa ja
kaikki ekaluokkalaiset saivat oman kummin kuudennelta luokalta. Päivä oli täynnä
kaikkea uutta ja jännittävää.

Päivä tietenkin kului ihan siivillä ja yhtäkkiä oli jo aika lähteä kotiin. Vanhemmat
olivat kerääntyneenä koulun pihalle, kun
uudet Härmälän ala-asteen 1B luokan lapset juoksivat ulos ovista. Jokaisen lapsen
päällä kiilsi uutukaiset turvaliivit, jotka Vakuutusyhtiö Tapiola oli lasten koulutien turvaamiseksi lahjoittanut. Lapset malttoivat
juuri ja juuri pysähtyä sen verran että kuva
saatiin otettua.
Väsyneen mutta onnellisen lapsen viimeinen kysymys oli, Saan kai minä mennä
huomenna kouluun uudestaan?

Anne Uskelin

Härmälän koulun 1B luokan oppilaat ensimmäisenä koulupäivänään.
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VANHUSPALVELUYHDISTYS 40 VUOTTA

T

ampereen
Vanhuspalveluyhdistys
ry vietti 40-vuotisjuhlia Kuuselan
seniorikeskuksessa
lokakuussa.
Juhlapuheessa hallituksen puheenjohtaja
Johannes Tossavainen kertasi yhdistyksen historiaa ja muisti niitä puuhakkaita ja
aloitteellisia ihmisiä, jotka ovat ratkaisevasti vaikuttaneet yhdistyksen toimintaan. Hän
toi esille myös toimintaympäristön voimakkaan muutoksen, joka varsinkin viime vuosina on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.
Yhdistyksen perustoiminta on tarjota
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville
asiakkaille monipuolisia asumispalveluja yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiden. Hoivapalvelutoiminta on siirtynyt
Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:lle, jonka
vuokranantajana ja omistaja on Tampereen
Vanhuspalveluyhdistys. Palveluja käyttävät
niin julkinen sektori kuin yksityiset asiakkaatkin. Yhdistyksellä on viisi palvelukotia
sekä lukuisia vuokra-asuntoja eri puolilla
Tamperetta.

Risto Holopainen

Kuuselan sisäpuutarha
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Härmälä-Seuran onnittelut juhlivalle yhdistykselle välittivät Liisa Lehtola ja
Risto Holopainen. Vastaanottopuolella puheenjohtaja Johannes Tossavainen,
toiminnanjohtaja Pertti Hjelm ja Satu Laitinen.
Kuva: Juhani Hakala
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HÄRMÄLÄN SEURAKUNTAAN UUSI KANTTORI

Kanttori Markku Ylipää toivottaa härmäläläiset tervetulleiksi hengellisen musiikin pariin.

H

ärmälän
seurakunnan
uutena
kanttorina 1.7.2009 aloitti Markku
Ylipää. Ennen Härmälään siirymistään hän
oli 70% kanttorin virassa Hämeenkyrössä
ja Ikaalisissa noin kaksi ja puoli vuotta,
ja sitä ennen hän jäi freelanceriksi Nokian
seurakunnan kanttorin virasta vuonna 1994
toimien evankelistana ja pastorina. Halu
tehdä päätoimisesti kirkkomuusikon työtä
tuli kuitenkin ajankohtaiseksi: ”Jumala antoi musiikin takaisin”.
Kanttorin työ on ollut Markku Ylipäälle
kutsumusammatti jo kouluvuosina. Koko
lukioajan hän opiskeli musiikkia määrätietoisesti, ja ylioppilaaksi kirjoitettuaan
jatkoi opiskelua Tampereen musiikkiopistossa vuoden, jonka jälkeen pääsi SibeliusAkatemiaan kirkkomusiikkiosastolle opiskelemaan.
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Härmälä on Ylipäälle entuudestaan tuttu kaupunginosa monella tapaa. Lapsena
hän teki polkupyöräretkiä Härmälään lentokentän laidalle katsomaan kun veli lensi
purjekoneella. Sittemmin veli toimi lennonjohtajana aluelennonjohdossa. Ilmailu
on aina kiinnostunut Markku Ylipäätä, hän
piti koulussa ilmailuaiheisia esitelmiä ja
kuului lennokkikerhoon. Aikuisiällä Ylipää
opiskeli ansiolentäjäksi, taiteenteon vastapainoksi. ”Mietin myös lähetyslentäjäksi
lähtemistä, mutta se ovi ei auennut.”
Markku Ylipää on tähän mennessä viihtynyt hyvin Härmälässä, ja tutustunut seurakuntaan ja seurakuntalaisiin. Tarkoituksena on mm. aloittaa virsikinkerien pitäminen. Noin kerran kuukaudessa Ylipää pitää
kirkossa Voimaa musiikista –illan, jonka
tarkoituksena on kerätä seurakuntalaiset
laulamaan yhdessä ja nauttimaan hengel-

lisestä musiikista matalan kynnyksen periaatteella.
Kysymykseen viimeaikoina virinneestä
keskustelusta koulujen uskonnon-opetuksen lopettamisesta Ylipää toteaa, että
keskustelu aiheesta nousee aika ajoin uudestaan. Epäloogisena hän pitää sitä, että
elämänkatsomustiedon pitäisi olla aatteista
vapaata, mutta joihinkin arvoihin myös ETopetus nojaa. ” Juutalais-kristillinen perintö
vaikuttaa vahvasti koko yhteiskuntaan: taiteisiin, tieteeseen, kulttuuriin ja lainsäädäntöön . Jos joku ei halua uskonnollista opetusta, se on ok, Suomessa on uskonnon vapaus. Sen nojalla ei kuitenkaan pidä kieltää
uskonnonopetusta enemmistöltä. Uskonnon
vapauteen kuuluu vapaus olla uskomatta,
mutta siihen kuuluu myös vapaus uskoa.”
Tuula Harkonmaa

nurkkakunta

Voimaa musiikista -ilta "Oot turvapaikkani"
Härmälän kirkossa
torstaina 19.11.2009 klo 18.30
Vieraana illassa on Oriveden Gospelkuoro
Kristalli johtajanaan kanttori Kaarina
Soronen.
Härmälän kirkon Voimaa musiikista -illoissa
toteutetaan virsiä, hymnejä, eri perinteistä
nousevia hengellisiä lauluja, klassista
musiikkia aina gospeliin ja ylistyslauluihin Raamatullisella toteutusperiaatteella:
laulaen, soittaen,
tanssien, iloiten, itkien…
Illoissa on mukana sekä oman seurakunnan
että vierailevia soittajia ja laulajia,
pääpaino on kuitenkin yhteislaulussa.
Laulu yhdistää, antaa voimaa, parantaa
ja avaa uusia näköaloja.
Raamatun luku ja yhteinen rukous päättää illat.
Illat juontaa ja niiden toteutuksesta vastaa
Härmälän seurakunnan kanttori
Markku Ylipää.
Seuraava Voimaa musiikista -ilta on
to 10.12. klo 18.30.
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F

HÄRMÄLÄN SEURAKUNNAN
YSTÄVYYSMATKA MANCHESTERIIN

innairin
koneen
laskeutuessa heinäkuun viimeisenä päivänä
Manchesterin kentälle mahanpohjassa tuntui mukavalta. Tuleva viikko olisi täynnä
odotuksia. Yli vuoden valmisteltu ystävyysvierailu anglikaaniseen St Mary the Virgin
in Davyhulme seurakuntaan oli alkamassa. Kevään mittaan oli sähköpostitse hiottu isäntien suunnittelemaa retkiohjelmaa
ja googlattu nähtävyyksiä. Vaan parasta
kirkkoherra Antero Eskolinin johtaman
17 hengen matkaseurueemme odotuksissa
oli päästä tapaamaan itse isäntiämme. He
olivat käyneet Tampereella jo pari vuotta
aikaisemmin vähän suuremmalla porukalla
ja siitä käynnistä ystävyyssuhteiden solmiminen oli nytkähtänyt eteenpäin. Olimme
silloin saaneet kutsun vierailla ja sen mukaisesti olimme matkassa. Olisi mukava
tavata tuttuja.
Lentokentällä meitä oli vastassa church

warden Yvonne Mackereth, joka isäntien
puolesta kantoi päävastuuta järjestelyistä.
Tuloiltana meille oli kirkolla sydämellinen
vastaanotto seurakuntalaisten toimesta, joita oli paikalla runsaasti. Oli ilo nähdä heitä,
tavata tuttuja ja solmia uusia tuttavuuksia
fish and chips ilta-aterian lomassa.
Tyytyväisyys alkututustumisesta oli
matkalaisten joukossa silmiinpistävä, kun
illan päätteeksi majoituimme läheiseen kotoisaan Swinging Bridge hotelliin. Eikä
tyytyväisyyttä ainakaan vähentänyt se, että
hotelli oli Manchesterin suurimman ostokeskuksen vieressä. Vai mitä sanoisitte,
kun kadun toisella puolella oli 230 liikettä,
60 ravintolaa ja parkkipaikkoja 10000 autolle. Ideaparkki alkoi tuntua kyläkaupalta.
Kirkkoherra Chris Ford opasti meitä ensimmäisenä retkipäivänä kävelykierroksella läpi Manchesterin keskustan. Aloitimme
arvovaltaisesti tuomiorovasti Rogers Go-

venderin toivottaessa meidät tervetulleiksi
Manchesterin tuomikirkkoon. Hän muuten
on käynyt saunomassa Härmälässä, joten
olimme hyvin ennestään tuttuja. Manchesterin keskusta koki kovia v.1996 IRA:n räjäytettyä sen keskuskadulla pommin, joka
tuhosi useita kortteleita. Tuo traaginen tapahtuma sysäsi toisaalta kaupungin uusien
rakennusprojektien myötä kasvuun ja uudistumiseen. Manchester on muuttanut vanhoja kiinteistöjä uuteen vireään käyttöön
aivan kuten Tampereellakin Finlaysonin
ja Tampellan kohdalla on tehty. Entiselle
telakka- ja satama-alueelle on rakennettu
merkittäviä moderneja kulttuurirakennuksia ja asuinalueita. Kaupungit ovat monessa
suhteessa kehitykseltään toisiinsa verrattavia. Manchester on vain kertaluokkaa
suurempi, sillä Suur-Manchesterin alueella
asuu noin 2,3 miljoonaa ihmistä, itse Manchesterissa 458 000.

Kirkkoherrat Chris Ford ja Antero Eskolin sekä härmäläläisten matkaseuruetta St Mary the Virgin in Davyhulme seurakunnan
kirkon ovella.
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Kirkkoherrat allekirjoittavat ystävyysseurakuntasopimuksen todistajien läsnä ollessa, alttarilla on piispa Christopher
Edmudson.

Mitäpä olisi tutustumien Englantiin ilman tuttavuutta paikallisen tihkusateen
kanssa. Manchester kohteli meitä kuitenkin
lempeästi, emme edes kunnolla kastuneet
asiantuntevalla kirkkoherran opaskierroksellamme, ja loppuajan matkasta saimme
nauttia poutasäästä. Seuraava sunnuntaiaamu alkoi jumalanpalveluksella, jossa oma
kirkkoherramme saarnasi ja meitä muita
osallistui musisointiin ja tekstin lukemiseen. Sunnuntain jumalanpalveluksen jälkeen vierailimme perheissä ja tutustuimme
englantilaiseen elämäntapaan lähemmin.
Näin syntyi uusia ystävyyssuhteita. Maanantain oli vapaamuotoisesti vietetty päivä.
Tiistain retki Styal Mill museotehtaaseen
vei puuvillan tuotannon ja industrialismin
juurille. Olisipa Finlaysoniinkin jätetty jokin toimiva puuvillan kehruukone! Piknik
englantilaiseen tapaan sujui Salaisen Puutarhan nurmikolla mutkattomasti.
Keskiviikon kohokohta oli illan jalkapallo-ottelu Old Trafford stadionilla, jossa
Manchester United kohtasi Valencian ystä-

vyysottelussa. Oli mahtavaa seurata 74000
katsojan mukana pelitapahtumia ja osallistua kannatuslauluihin tietenkin asianmukaisiin fanivarusteisiin sonnustautuneina.
ManU voitti! Torstain kierros II maailmansodan museossa ja taidegalleriassa valotti
Manchesterin historiaa.
Matkan huipennus oli torstai-ilta. Iltamessussa saarnasi mieleen painuvasti tuomiorovasti Govender ja liturgina toimi piispa Christopher Edmudson. Tämän jälkeen
allekirjoitettiin ystävyysseurakuntasopimus,
joka oli laadittu Tampereen ja Manchesterin
hiippakuntien yhteisen suosituksen pohjalta – olivathan hiippakunnat jo pari vuotta
sitten solmineet keskenään ystävyyssuhteet. Sopimuksen allekirjoitusta juhlittiin
barbeguen merkeissä ja annettiin puolin ja
toisin ystävyyslahjoja. St Mary the Virgin
in Davyhulme seurakunta sai kutsun vierailla Härmälässä vuonna 2011. Illan lämmin
tunnelma ja piispan läsnäolo osoittivat, että
ystävyyttä arvostettiin. Kuluneen viikon aikana ystävyyssopimus oli jo kirjoitettu molemmin puolin seurakuntalaisten sydämissä

ja virallinen allekirjoitus sinetöi sen.
Haikeaa oli seuraavana päivänä erota
saattajista, joita oli tullut runsaasti hotellillemme. Yhteisten laulujen saattamana
suuntasimme katsetta parin vuoden päähän,
jolloin seuraavan kerran näkisimme Tampereella. Hätinä olimme päässeet kotiin, kun
englantilaiset isäntämme ilmoittivat halustaan tulla noin bussilastillisen seurueella
tapaamaan meitä 2011. Tervetuloa silloin
Härmälän kirkolle tapaamaan heitä!

Kalle Mäki
Kirkkovaltuutettu
Härmälän ystävyysseurakuntatyön
työryhmä
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Kadunnimet kertovat:

VIIMANKATU - UUSI KATU HÄRMÄLÄSSÄ

V

iima sääilmiönä on kylmä ja
navakka, vomakkuudeltaan melko vaihtelematon kova ja tasainen tuuli.
Valtion Lentokonetehdas ja sen seuraaja Valmet Lentokonetehdas nimittivät
suunnittelemiaan ja valmistamiaan lentokoneita usein tuulien ja sääilmiöiden
mukaan, kuten Puhuri, Tuisku, Myrsky,
Pyry, Vihuri, Tuuli ja viimeiseksi Vinka
(tunturituuli). Näin sai nimensä myös
Viima alkeiskoulukone.
Ilmavoimien tilaama Viima alkeiskone
liittyy hyvin läheisesti Härmälään ja siellä toimineen lentokonetehtaan historiaan.
Uuden koneen suunnittelu aloitettiin
Helsingissä Santahaminassa sijaitsevassa Valtion Lentokonetehtaassa vuonna
1935. Koneilla oli tarkoitus korvata alkeiskoulukoneina vanhentuneet Smolik –
koneet. Smolikeilla oli koulutettu pääosa
sotiimme osallistuneista ohjaajista.
Suunnittelu aloitettiin diplomi-insinööri Arvo Ylisen johdolla lentokonetehtaan suunnitteluosastolla. Lentokoneesta suunniteltiin kaksitasoinen
kangasverhoiltu, teräsputkirunkoinen ja
puisilla siivillä varustettu kone. Moottoriksi valittiin entuudestaan tunnettu sak-

salainen Siemens Halske Sh 14A.
Ensimmäinen sarja käsitti kaksi VLViima konetta, joista ensimmäisen VI-1
Ilmavoimat tilasi 7.2.1935 ja toisen VI-2:n
24.4.1937. Viima VI-1 valmistettiin Valtion lentokonetehtaalla Suomenlinnassa.
Sen ensimmäisen koelennon suoritti BO
von Willebrand 11.1.1936. (Willebrand sai
surmansa venäläisten alas ampuman Aero
Oy:n Kaleva koneen turmassa).
Koelentotulokset olivat prototyypillä
huonot, varsinkin siivekkeiden ja sivuperäsimen suhteen. Samoin siipipinta-ala todettiin liian suureksi, tästä johtuen laskeutumisnopeus jäi liian pieneksi, eikä kone
ollut kunnolla ohjattavissa.

Uudelleen suunnittelu
Viiman suunnittelu aloitettiin uudelleen.
Siipipinta-alaa pienennettiin lähes 30 % ja
siipiprofiili vaihdettiin. Runkoa madallettiin ja polttoainesäiliö siirrettiin välisiivestä
runkoon. Uusi kone Viima 1 muistutti ulkonäöltään jonkin verran Tuisku konetta.
Koelentotulosten perusteella valmistettiin
toinen prototyypeistä VI-2, joka lensi ensilentonsa luutnantti Jorma Visapään ohjaamana 12.10.1937 Härmälässä. Kone oli

Viimankatu on vielä rakentautumassa, tässä valmiina ensimmäinen rakennus
Viimankatu 1. Kuva Aimo Erola
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edeltäjäänsä pienempi. Siitä saatiin vähäisillä muutoksilla vaatimukset täyttävä
koulukone.

Sarjatilaus
Varsinaisen sarjatilauksen 22 kpl Viimakoneesta Ilmavoimat teki 27.6.1938.
Koneet tehtiin Valtion lentokonetehtaalla Härmälässä ja ne valmistuivat juuri
ennen talvisotaa marraskuuhun 1939
mennessä. Tehdas valmisti kaksi konetta
myös Suomen Ilmapuolustusliitolle.
Kaksi ensimmäistä konetta ilmavoimille rakennettiin lahjoituksina saaduilla varoilla. Viima VI-3 rahoitti Suomen
Aliupseerien Liitto keräämillään varoilla. Kone sai nimekseen Haijala ensimmäisen lentomestarin Hannes Haijalan
mukaan. Toinen lahjoitusvaroin hankittu
kone, VI-4 sai nimekseen Kokko tunnetun suomalaisen koulu- ja lehtimiehen,
sekä kansanedustajan mukaan. Varat
keräsi Suomen Kansakoulunopettajien
Liitto. Yhteensä Viima koneita valmistettiin 24 kappaletta. Koneille myöhemmin
tehtävät muutostyöt olivat varsin vähäisiä. Syöksykierreominaisuuksien parantamiseksi sivuevää suurennettiin vuodesta 1941 alkaen Veljekset Karhumäen
korjaamolla tehtävien peruskorjausten
yhteydessä. Ohjaamon kaarevat yksiosaiset tuulilasit muutettiin suoriksi kolmeosaisiksi. Suurin muutos tehtiin sotien
jälkeen, kun koneisiin viisikymmentäluvun puolivälissä asennettiin ohjaamon
kuomut. Painopisteaseman muuttumisesta johtuen moottorin kiinnityspukkia
pidennettiin 100 mm näkyvyyden parantamiseksi ja pääohjaamo siirrettiin takaa
eteen.
Viima VI-1 koneella lennettiin
2.7.1952 saakka ja siirrettiin poistettuna
Vesivehmaan varastoon, josta se huonokuntoisena kulkeutui Tampereelle entisöitäväksi.
Viimeinen Viima VI-21 – kone lensi viimeisen lentonsa Ilmavoimissa
siirtolentona Ilmavoimien Varikolle
17.8.1962. Kone myytiin 10.4.1963 ja
rekisteröitiin siviilikäyttöön tunnuksella OH-VII. Kone on nykyisin nähtävillä
Suomen Ilmailumuseossa Vantaalla.

nurkkakunta

Tilanne nykyisin
Viima VI-1 on sijoitettu vitriiniin Valmetin kadun ja Lentovarikon kadun risteykseen. Vitriinin omistaa Lentovarikon Kilta
ry, jolla on sopimus Sotamuseon kanssa Valtion omistaman
koneen säilytyksestä, huollosta ja kunnossapidosta.
Viimankatu on nimetty muistuttamaan merkittävästä Ilmailun hyväksi tehdystä työstä tällä alueella. Katu nimellään
kunnioittaa myös niiden lukuisten henkilöiden muistoa, jotka
mahdollistivat koneen valmistamisen ja huolehtivat sen elinkaaren aikana tarvittavasta kunnossapidosta.

Aarno Saramäki
Lentovarikon killan pj

(Viima 4 Kokko) Kansakoulunopettajien liiton lahjoittaman
tehdasuuden VL Viima VI-4 kaste Härmälän kentällä
29.7.1938. Kuvassa rouva Hanna Stenman on juuri
poistanut koneen “Kokko” nimen suojapeitteen.
Kuva: Lentovarikon killan arkistosta

Viima “starttivalmiina” Valmetinkadun varrella.
Kuva: Aimo Erola

Täältä löydät Viimankadun.

Kirjauutuus

Suomen ilmailuhistorian muistomerkit

ul
ut

Tilaa kiltamme kotisivuilta, www.lentovarikonkilta.fi
tai
050 4105093 / pj, 0299 273101 / siht

+p
os

tik

22

€

Kirja sisältää lähes 200. ilmailumuistomerkin historialliset
taustatiedot, kuvat, koordinaatit ja ajo-ohjeet.
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HÄRMÄLÄ-PÄIVÄN TUNNELMIA

S

yyskuussa vietettiin Härmälä-Päivää. Säätiedotuksessa luvattiin sateista, mutta itse tapahtuman ajan sade pysyi poissa. Päivä sujui odotusten mukaisesti. Mukana oli jälleen useita
alueella toimivia yhteisöjä, mm. Härmälän Pelimannit, Härmälän
koulun puhallinorkesteri, Härmälän Martat, Härmälän omakotiyhdistys, LC Härmälä ja moni muu. Puhujana tapahtumassa oli
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irene Roivainen (kuvassa).

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 ja maksaa
jäsenmaksun.
Ilmoittautuessasi jäseneksi, ilmoita seuralle
nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sekä
sähköpostiosoitteesi.
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.
www.harmala-seura.net
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Edullinen muste- ja laserkasettien täyttö- ja huoltopalvelu.
Säästät jopa 55% verrattuna alkuperäiseen kasettiin.
Meiltä saat tulostimeesi
- mustekasettien täytöt
- laserkasettien uusioinnit
- tarvike- ja alkuperäiskasetit
Itsenäisyydenkatu 23, Tampere (03) 2611 077
Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14 www.mustepiste.fi

HP • Canon • Lexmark • Brother • Samsung • Epson
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