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Hellä Asumaniemi 
Härmälä-Seuran 
puheenjohtaja

	Kevät	on	jo	pitkällä.	Lumet	sulivat	nopeasti.	Joitain	lumikasoja	
on	vielä	 jäljellä.	Tätä	 kirjoittaessani	 aurinko	paistaa	kirkkaasti	 ja	
ulkona	on	lämmintä	+	12	astetta.	

Hatanpään	 lukion	 uusista	 tiloista	 vanhan	 Rantaperkiön	 koulun	
kiinteistössä	härmäläläisinä	ja	rantaperkiöläisinä	saamme	olla	iloi-
sia	ja	tyytyväisiä.	Koulun	remonttia	odotettiin	vuosia.

Viime	syksyn	Nurkkakuntalehdessä	kerroin	virheellisesti	Ranta-
perkiön	nuorisotalosta	Härmälän	nuorisotalon	nimellä.	Haluan	tä-
män	nimiasian	korjata	tässä	lehdessä.	Sain	palautetta	nimestä.

Nuorisotalo	 on	 suuri	 ilo	 härmäläläisille	 ja	 rantaperkiöläisille	
nuorille	ja	vielä	laajemminkin.	Omaa	nuorisotaloa	saimme	odottaa	
myös	vuosia.	Härmälä-	Päivää	tulemme	viettämään	Rantaperkiön	
nuorisotalon	ympäristössä.

Nuolialantien	ja	Hatanpään	valtatien	risteyksen	katusuunnitelma	
on	 hyväksytty.	 Nuolialantien	 bussikaistaa	 jatketaan	 Haapakujan	
itäpuolelle.	Haapakujalta	ajo	Nuolialantielle	kielletään.	Pirkkalaan	
suuntautuvaa	 läpikulkuliikennettä	pyritään	ohjaamaan	 järjestelyin	
ja	viitoituksin	pois	Härmälästä.	Hankkeen	kustannusarvio	on	noin	
0,6	milj.	Yhdyskuntalautakunta	on	hyväksynyt	katusuunnitelman.	
Korjaus	on	merkitty	tämän	vuoden	vuosisuunnitelmaan.

Härmälänrannan	rakentaminen	vilkastuu	nyt	keväällä	ja	kesällä.	
Alueesta	tulee	2000	asukkaan	asuinalue	muutaman	vuoden	sisällä.	

HÄRMÄLÄSSÄ  TAPAHTUU

Skanska	rakentaa	vuokra-asuntoja	Suomen	vuokrakodeille	yhteen-
sä	124	asuntoa	 ja	42-	paikkaisen	pysäköintihallin.	Rakentaminen	
alkaa	tänä	keväänä.	Skanska	alkaa	rakentaa	myös	78	omistusasun-
toa	loppukesällä.	Näin	rakentaminen	vauhdittuu.

Härmälä-	Seuran	aloitteesta	härmäläläisten	yhdistysten	ja	yhtei-
söjen	vastuuhenkilöt	ovat	miettineet	yhteisiä	tapahtumia.	Peräkont-
tikirppis	Kalmarin	parkkialueella	on	ollut	ensimmäinen	suunniteltu	
tapahtuma.	 Jokaisella	 yhdistyksellä	 on	 omaleimaisia	 yleisötilai-
suuksia,	mutta	joitakin	tilaisuuksia	järjestetään	yhdessä.				

Härmälä-	Seuran	tulevaa	ohjelmaa
-	 Kevätkävely		Härmälän	saareen	19.5	
-	 Kesäretki	Poriin	14.8
-	 Härmälä-	Päivä	Rantaperkiön	nuorisotalon	alueella	29.8

Virkistävää  kevättä  ja kesää!

Hellä Asumaniemi
puheenjohtaja
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Härmälän Haukat
tyyppi: poikalippukunta
perustettu: 1948
lyhenne: HäHa
jäseniä: noin 70
kokoontuu Härmälän kirkolla ja Peltolam-
min seurakuntakeskuksessa
lippukunnanjohtaja: Antti Koivisto, antti.
koivisto@haukat.net
syksyn aloituskokous: tiistaina 24.8.2010 
kello 18.00 Härmälän kirkolla

Härmälän Ilvestytöt
tyyppi: tyttölippukunta
perustettu: 1951
lyhenne: HäIl
jäseniä: noin 90
kokoontuu Härmälän kirkolla ja Peltolam-
min seurakuntakeskuksessa.
lippukunnanjohtaja: Anna Holm, anna.
holm@ilvestytot.net
syksyn aloituskokous: maanantaina 30.8. 
2010 kello 18.00 Härmälän kirkolla

Suomen	 Partiolaiset	 viettävät	 tänä	
vuonna	 100-vuotisjuhlaa.		

Partiolaiset	 ovat	 näkyneet	 ja	 näkyvät	 val-
takunnallisesti	 erilaisissa	 tapahtumissa.	
Härmälässä	toimii	kaksi	partiolippukuntaa:	
poikalippukunta	Härmälän	Haukat,	ja	tyttö-
lippukunta	Härmälä	 Ilvestytöt.	Molemmat	
lippukunnat	juhlistavat	Suomen	Partiolais-
ten	 juhlavuotta	 mm.	 osallistumalla	 Kilke-
suurleirille.	

Partio	on	vastavoima	”Miks	mun	pitäis”	
ja	”Ei	kuulu	mulle”	–asenteille.	Partio	sopii	
kaikille,	 joita	 kiinnostaa	 monipuolinen	 ja	
luonnonläheinen	 toiminta	 	 yhdessä	 toisten	
kanssa.	

Partiossa	 toimitaan	 ryhmissä,	 jotka	
noudattavat	 partio-ohjelmaa.	 Partio-
ohjelma	on	hiljattain	uudistunut	siten,	että	
aikaisempien	kolmen	eri	 ikäkauden	sijasta	

ohjelma	 on	 jaettu	 viiteen	 eri	 ikäkauteen.	
Nykyiset	 ikäkaudet	 ovat:	 Sudenpennut,	
Seikkailijat,	Tarpojat,	Samoajat	ja	Vaeltajat.

Partiotoimina	 aloitetaan	 useimmiten	
ala-asteikäisenä,	 mutta	 myös	 aikuisia	
tarvitaan	 mukaan.	 Monet	 ovat	 aloittaneet	
partiouransa	 aikuisena	 esimerkiksi	 oman	
lapsensa	mukana,	mutta	mukaan	 voi	 tulla	
muutenkin.	 Eri	 taitojen	 osaajille	 on	 aina	

PARTIOTOIMINTAA 100 VUOTTA SUOMESSA 
JA YLI 60 VUOTTA HÄRMÄLÄSSÄ

Sudenpentuja retkellä Valkkiksella.
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Härmälän Haukkojen ja Härmälän Ilvestyttöjen lippuvartio 
partioparaatissa Hämeenlinnassa 2009

kysyntää,	ja	toiminta	sopii	kaiken	ikäisille.	
Sekä	 Härmälän	 Haukoissa	 että	 Härmälän	
Ilvestytöissä	 on	 jäseniä	 myös	 Härmälä-
Peltolammi	 alueen	 ulkopuolelta,	 Nekalaa	
ja	 Pirkkalaa	 myöten.	 Hyvä	 toiminta	 tuo	
uusia	 jäseniä,	 ja	 lippukuntien	 kunniakkaat	
perinteet	 velvoittavat	 jatkamaan	 toimintaa	
hyvien	käytäntöjen	mukaisesti.

Härmälän Haukat

Härmäläläisillä	 pojilla	 oli	 partiotoimintaa	
jo	 ennen	 oman	 lippukunnan	 perustamis-
ta.	 Pojat	 joutuivat	 kulkemaan	 linja-autolla	
kaupunkiin	Tammer-Poikien	kokouksiin,	ja	
niinpä	Vierumäen	suurleirillä	1948	pojat	ja	
lippukunnanjohtajansa	 Veikko	 Hagelberg	
saivat	 kipinän	 oman	 lippukunnan	 perusta-
miseen.	Aimo	Toivasen	kotona	Kyttälänka-
dulla	kokoontui	kehittelemään	asiaa	Veikko	
Hagelberg,	 Simo	 Riihimäki,	 Lasse	 Savo-
nen,	 Jukka	 ja	Matti	 Saarinen,	Leo	Kuuni-
la	 sekä	Aimo	Toivanen.	Marras-joulukuun	
vaihteessa	 1948	 pidettiin	 uuden	 lippukun-
nan	 perustamiskokous,	 ja	 lippukunnan	
nimeksi	 päätettiin	 Härmälän	Haukat.	 Lip-
pukunnanjohtajaksi	valittiin	Veikko	Hagel-
berg	ja	ensimmäisenä	toimintavuotena	lip-
pukunnan	jäseneksi	liittyi	22	partiopoikaa.

Härmälän	 Haukkojen	 taustayhteisöksi	
tuli	 heti	 alusta	 lähtien	 Härmälän	
seurakunta.	 Koska	 Härmälässä	 ei	 vielä	
tuolloin	 ollut	 kirkkoa,	 kokoontumiset	
tapahtuivat	 poikien	 kodeissa	 ja	 Lepolan	
metsikössä.	Härmälän	 kirkon	 valmistuttua	
keväällä	1949,	saatiin	kokoontumispaikaksi	
oma	 kolo.	 Vuonna	 1950	 Härmälän	
Haukkojen	jäsenmäärä	nousi	70:een.

Härmälän	 Haukkojen	 joulupukkipalve-
lu	 on	 toiminut	 yhtäjaksoisesti	 jo	 vuodesta	
1950.	Ainakin	vuosina	1959-1966	oli	Hau-
koilla	myös	oma	joulupukkikulkue	Härmä-
lässä.	

Härmälän	 Haukat	 ovat	 päässeet	 myös	
Guinnesin	 ennätystenkirjaan,	 lajina	 oli	
maratonsaunominen.	Lautalle	 rakennetulla	
telttasaunalla	 saunottiin	 kaikkiaan	 174	
tuntia	kesällä	1990.	

Yhteistyötä	 sisarlippukunta	 Härmälän	
Ilvestyttöjen	kanssa	on	tehty	vaihtelevasti,	
joskus	 enemmän	 ja	 joskus	 vähemmän.	
Ensimmäinen	 yhteinen	 leiri	 pidettiin	
vuonna	 1975.	 Varsinainen	 viikko-
ohjelma	 on	 molemmilla	 lippukunnilla	
erikseen,	 mutta	 leirien	 ja	 retkien	 osalta	
tehdään	 yhteistyötä	 joko	 kutsumalla	
sisaruslippukunta	mukaan	 tekeillä	olevalle	
leirille,	 tai	ehdottamalla	yhteistyötä	leirien	
suhteen	jo	suunnitteluvaiheessa.

Härmälän	 Haukoilla	 on	 meneillään	
ikäpolven	 vaihdos.	 Uusia	 nuoria	 johtajia	
on	 valmistunut	 partionjohtajakurssilta.	
Koko	 partiojärjestössä	 onkin	 tavoitteena,	
että	 lippukunnissa	 kasvaisi	 aina	 uudet	
johtajapolvet	 varmistamaan	 toiminnan	
jatkuvuuden.	 Uusille	 partionjohtajille	
annetaan	 vastuutehtäviä	 mm.	 leirien	
järjestelytehtävissä.	

Valkeajärven	 kämppä,	 tuttavallisemmin	
Valkkis,	on	Härmälän	Haukoille	toiminnan	

sydän:	 oma	 ”kesämökki”	 joka	 pitää	
vanhatkin	 Haukat	 mukana	 toiminnassa.	
Oma	 kämppä	 mahdollistaa	 monenlaisten	
leirien	 ja	 retkien	 järjestämisen,	 niin	
kesällä	 kuin	 talvellakin,	 isommalla	 tai	
pienemmällä	porukalla.	

Härmälän Ilvestytöt

Perkiönkadun	 talossa	 Härmälässä	 aloitti	
1940-luvun	lopulla	toimintansa	vartio,	joka	



6 Nurkkakunta 1/2010

Nurkkakunta Nurkkakunta 

kuului	 Näsin	 Tyttöihin.	 Härmälän	 seura-
kuntatalon	valmistuttua	vuonna	1949	vartio	
siirtyi	sinne	ja	lisäksi	perustettiin	tonttupar-
vi	 (nyk.	 sudenpentulauma).	 Vuonna	 1951	
perustettiin	useita	 vartioita,	 vanhoista	var-
tioista	saatiin	uusia	vartionjohtajia.	

Keskustelut	 oman	 lippukunnan	
saamisesta	 olivat	 voimissaan	 srk-talon	
valmistuttua,	 mutta	 johtajista	 oli	 pulaa.	
Onneksi	 Näsin	 Tytöistä	 löytyi	 Annikki	
Teivaala.	 Härmälän	 Ilvestytöt	 perustettiin	
4.	joulukuuta	1951.

Härmälän	Ilvestyttöjen	perustajajäsen	 ja	
ensimmäinen	 lippukunnanjohtaja	 Annikki	
Teivaala	 aloitti	 partiouransa	 11-vuotiaana	
Hämeenlinnassa.	Ensimmäiset	 leirimuistot	
ovat	 vuodelta	 1933.	 Partioharrastus	 jäi	
sodan	 jalkoihin	 kymmeneksi	 vuodeksi,	
mutta	 valmistuttuaan	 terveyssisareksi	 hän	
sai	 työpaikan	 Tampereelta,	 Härmälästä.	
Näsin	 Tyttöihin	 hän	 liittyi	 vuoden	
1951	 alussa	 ja	 into	 oman	 lippukunnan	
perustemiseen	 oli	 Härmälässä	 voimakas.	
Annikin	 ansioista	 Ilvestytöt	 saivat	 useina	
vuosina	 pitää	 kesäleirejään	 Teivaalan	
Valkeekivessä,	 Näsijärven	 maisemissa.	
Annikki	 Teivaala	 kutsuttiin	 Ilvestyttöjen	
50-vuotisjuhlassa	 ensimmäiseksi	 kunnia-
jäseneksi.	 Annikki	 oli	 Ilvestyttöjen	 Lady	
Olave,	perustaja,	tiennäyttäjä	ja	kannustaja.

Taustajärjestönä	 seurakunta	 tukee	

lippukunnan	 toimintaa	 taloudellisesti	
ja	 antaa	 tiloja	 lippukunnan	 käyttöön.	
Taustayhteisönä	 seurakunta	 arvostaa	
partiossa	 tehtävää	 kasvatustoimintaa	
lapsen,	nuoren	ja	kotien	parhaaksi	ja	koko	
yhteiskunnan	ja	kansan	parhaaksi.

Yhteistä	 toimintaa	 on	 vuosittain.	
Aikanaan	 pidetiin	 ahkerasti	 yhteisiä	
leirejä	Haukkojen	leiripaikalla	Valkiksella,	
ensimmäinen	yhteinen	leiri	oli	vasta	1975.	
Nykyäänkin	 yhteisiä	 leirejä	 ja	 retkiä	
järjestetään.	 Siikanevan	 vaellus	 on	 ollut	
pitkään	 yksi	 perinteisistä	 tapahtumista,	
mihin	 on	 osallistunut	 niin	 Haukkoja	
kuin	 Ilvestyttöjä.	 Yhteiset	 siivoustalkoot	
kirkon	 ympäristössä	 olivat	 aikanaan	 yksi	
seurakunnalle	 merkittävin	 tapahtuma.	
Teimme	 myös	 vuonna	 1978	 yhteisen	
laulukirjan	Hoi	laarin.

Ilvestytöt	 yleensä	 näkee	 ja	 kuulee	
kun	 saapuvat	 paikalle.	 Ehkäpä	
naispuolisuudesta	 johtuen	 äänentaso	 on	
aika	 kova,	 kun	 Ilvestytöt	 ovat	 paikalla.	
Onko	sitten	hyvä	vai	huono	puoli,	ainakin	
erotutaan.	

Ilvestytöillä	on	myös	tapana	jakaa	hyvän	
hengen	 omaaville	 Ilvestytöille	 lakatuilla	
varpaankynsillä	olevia	 tupsuhuiveja.	Tästä	
lähti	 myös	 idea,	 jota	 ollaan	 käytetty	 jo	
monet	 vuodet:	 partioparaatissa	 kaikille	

JATKUU EDELLISELTÄ AUKEAMALTA

laitetaan	punaiset	lettinauhat	hiuksiin!

Pojat	aina	jaksavat	kettuille	Ilvestytöille	
meidän	huudosta:	 “Meikä	osaa	mitä	vaan,	
veistää,	 laulaa,	 suunnistaa...”	 Yleensä	
suunnistus	 -sanan	 kohdalla	 näkee	 pientä	
tirskahtelua,	että	tytöt	eivät	kuulemma	osaa	
suunnistaa.	Onkohan	 sitten	 joskus	 eksytty	
Ilvestyttöjen	takia,	ken	tietää.
Härmälän	Ilvestyttöjen	osalta	
sähköpostitse	kysymyksiin	vastasi

Anna Holm
lippukunnanjohtaja
Härmälän	Ilvestytöt
Härmälän	Haukkojen	osalta	
haastattelukysymyksiin	vastasi	

Antti Koivisto
lippukunnanjohtaja
Härmälän	Haukat

Lisäksi	lähteenä	käytetty	
Härmälän	Haukkojen	50	vuotishistoriikkia	
Härmälän	Haukat	1948-1998,	
Partiosanakirja	Partio-Wikiä	
wiki.partio.net	ja	
Suomen	partiolaisten	internetsivua
www.partio.fi

Tuula Harkonmaa
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Olen	 viihtynyt	 Härmälän	 koulussa	
20	 vuotta.	 Seutu	 on	 tullut	 tutuksi.	

Vapaa-ajallani	 en	 täällä	 juuri	 pyöri,	mutta	
mikä	ettei.	Synnyinpaikkaani	Etelä-Lahtea,	
Saksalaa	ja	Anttilanmäkeä,	ei	Härmäläkään	
päihitä.	Mutta	älä	ole	milläsikään,	ei	sitä	tee	
mikään	muukaan	paikka	maailmassa!

Annan	täydet	pisteet	Härmälän	ihmisille.	
Sympaattista	ja	ystävällisistä	joukkoa,	pait-
si	ainahan	poikkeus	sekaan	mahtuu.	Hymyä	
huuleen,	vaikkei	aina	naurata.

Koska	 olen	 opettaja,	 olen	 oppinut	 dele-
goimaan.	Niinpä	laitoin	oppilaani	kirjoitta-
maan	aiheesta.

Heidi	 Perälä	 ja	 Iida	 Aronen	 sanovat,	
että	Härmälä	on	mukava	paikka	asua,	rau-
hallinen	 ja	sopivan	pieni.	Täällä	on	 ihania	
katuja,	 ne	 ovat	 niin	 sokkeloisia.	 Tyttöjen	
mielestä	 uusia	 taloja	 rakennetaan	 liikaa.	
Talojen	 sijaan	 haluttaisiin	 esimerkiksi	 ul-
koilureittejä	ja	luontopolkuja.

Timi	 Rannisto	 on	 asunut	 myös	 Järven-
päässä.	Hän	kertoo,	että	Härmälässä	on	ko-
toisampaa,	sillä	Järvenpäässä	ei	tervehditty	
vieraita	tai	juteltu	heidän	kanssaan.

Anni	Inkerö	ja	Leena	Seppänen	hehkut-
tavat	Härmälän	kukoistusta	kesällä.	Silmiin	
eivät	pistä	suuret	laitokset	vaan	söpöt	oma-
kotitalot.	 Monipuolinen	 ympäristö,	 useat	
puistot	 ja	 harjoituspaikat	 takaavat	 paljon	
mahdollisuuksia	ja	tekemistä.	Leenan	mie-
lestä	Härmälä	on	ihan	ihana!

Maria	 Jussila	 ja	Katriina	Syren	kehuvat	
puistoja	ja	niiden	laitteita,	joita	tosin	pitäisi	
olla	eri	ikäluokille,	ei	vain	4-10-	vuotiaille.	
Tytöt	 ovat	 huomanneet,	 että	 kuntolaitteita	
käytetään	ahkerasti.	Erityiskehut	saa	nuori-
sokeskus	Rantaperkiössä.

Jere	 Kaunisto,	 Mike	Abdallah	 ja	 Matti	
Rantanen	 valittavat,	 että	 täällä	 on	 paljon	
ganstereita	 ja	 juopot	 rellestävät	 asuinalu-
eilla	24/7.	Siis	aina.	Pojat	huomaavat,	että	
Härmälässä	 pidetään	 vanhuksista	 huolta,	
sillä	heille	on	lepo-	ja	ruokapaikka	Kuusela.

Myös	muut	 näkevät	 humalaiset	 suurena	
ongelmana.	 ”	 He	 huutelevat	 kirosanoja	 ja	
pysäyttelevät	 oppilaita.”	 Pelottavaa.	Myös	
roskat	 ja	 koiran	 kakat	 kismittävät	 	 Sami	
Malista,	 Joona	 Lahtista	 ja	 Paavo	 Keski-
Orvolaa.

Härmälää	kannattaa	vielä	kehittää,	mutta	
onhan	 täällä	 paljon	 hienoja	 asioita.	 Open	
mielestä	 vaikka	 yleensä	 fiksut	 oppilaat.	
Päätän	Marian	ja	Katriinan	sanoin:

HÄRMÄLÄMME

Härmälässä	 viihtyvät	 ihmiset	 vauvasta	
vaariin	!

            Raine Järvinen
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PERÄKONTTIKIRPPIKSEN TUNNELMIA

-Tilaa Oriflame-tuotteita kauttani
-Varaa aika ilmaiseen ihoanalyysiin
-Kysy mahdollisuuksia yhdistysten,
 seurojen ja luokkien varainhankintaan

T:mi Tuula Harkonmaa
050-5347069

tuula.harkonmaa@mbnet.fi

Huhtikuisena	 lauantaina	 järjestettiin	
Härmälän	oma	peräkonttikirppis	Kal-

marin	 parkkipaikalla	 yhteistyössä	 useiden	
Härmälässä	 toimivien	 yhdistysten	 kanssa.	
Kirppikselle	 osallistuminen	 oli	 ilmaista,	
ja	 kaikkiaan	 tapahtumaan	 ilmoittautuikin	
noin	 70	 myyjää.	 Tapahtumassa	 oli	 yksi-
tyisillä	 ihmisillä	 ja	 eri	 yhdistyksillä	 	 omat	
myyntipisteensä,	 ja	 Härmälän	 Marttojen	
kanttiinista	sai	ostaa	kahvia	ja	pientä	purta-
vaa	lämmikkeeksi.	Sää	ei	ihan	täydellisesti	
suosinut	 tapahtumaa,	 sillä	 tuuli	 oli	 melko	
kylmää	ja	navakkaa,	vaikka	aamu	näyttikin	
aurinkoiselta.	Siitä	huolimatta	kirppiksellä	
tehtiin	hyviä	löytöjä,	ja	tunnelma	oli	hyvä.	
Tapahtuma	kannattaa	ehdottomasti	järjestää	
toisenkin	kerran,	ja	toivoa	että	ensi	keväänä	
kirppispäivälle	osuu	lämpimämpi	sää.

Kalmarin parkkipaikalla järjestetyllä peräkonttikirppiksellä tehtiin löytöjä
viileästä ja tuulisesta säästä huolimatta.
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P						artolakeskuksen	 harjannostajaisia
vietettiin	 16.2.1990	 ja	 toiminta		

täyttää	 20	 vuotta	 kesäkuussa	 2010.		
Partolakeskuksessa	 on	 kerinnyt	 toimia	
historian	 aikana	 noin	 150-160	 yrittäjää.	
Monelle	yritykselle	Partolakeskus	on	ollut	
paikka,	josta	on	ollut	hyvä	ponnistaa,	ja	toi-
minnan	 kasvettua	 on	 siirrytty	 suurempiin	
tiloihin.	Tällä	 hetkellä	 Partolakeskus	 työl-
listää	noin	60-70	ihmistä,	ja	tiloissa	toimiin	
noin	 30	 yritystä.	 Partolakeskuksen	 ideana	
on	vuokrata	 tiloja	kohtuulliseen	hintaan	ja	
pitää	tilojen	käyttöaste	korkeana.

Kantavana	ajatuksena	on	ollut	pitää	yri-
tystoiminnan	ohessa	myös	kulttuuria	esillä.	
Aiemmin	 Partolakeskuksessa	 toimi	 mm.	
studiotila,	jossa	oli	katsomo	50	henkilölle.	
Tilassa	 pystyttiin	 	 pitämään	 erilaisia	 kult-
tuuriesityksiä.	 Myöhemmin	 studiotilasta	
jouduttiin	 luopumaan,	 sillä	 tila	 tarvittiin	
laajenevalle	 yritystoiminnalle.	 Partolakes-
kuksessa	 julkaistiin	 1990-luvulla	 myös	
omaa	 lehteä,	Partola-Uutisia.	Kautta	 aiko-
jen	Partolakeskuksessa	on	myös	järjestetty	
erilaisia	tapahtumia:	toripäiviä,	Hippo-hiih-
toja,	teknologiapäiviä	ja	erilaisia	kulttuuri-
tapahtumia.

Härmälä	 on	ollut	 alusta	 lähtien	Partola-
keskukselle	 tärkeää	 aluetta,	 sijaitseehan	
Partolakeskus	aivan	Härmälän	tuntumassa,	
täpärästi	Pirkkalan	puolella.	Härmälän	puo-
lelta	asioidaan	paljon	Partolakeskuksessa.

Partolakeskuksesta	löytyy	saunatilat,	joi-
hin	mahtuu	mukavasti	noin	10-15	henkilöä,	
mutta	on	siellä	isompiakin	seurueita	käynyt	
viihtymässä.	 Saunatilassa	 ei	 ole	 tarjoilua,	
yksityistilaisuuksiin	tilaa	vuokraavat	tuovat	
omat	tarjottavat	tullessaan.	Sen	sijaan	tilas-
ta	löytyy	mm.	karaokelaitteet	ja	muuta	lait-
teistoa.	Tehtävä	vuokrasopimus	kattaa	aina	
myös	 tilassa	olevat	 laitteistot.	Saunalla	on	
hyvin	paljon	vakiokäyttäjiä.

Kuntosali	 on	 ollut	 Partolakeskuksessa	
alusta	 saakka,	 ja	 on	 toiminut	 kokoavana	
tekijänä	 keskuksen	historiassa.	Kuntosalin	
puitteissa	 on	 järjestetty	 myös	 koulutuksia	
ja	 tapahtumia.	 Myös	 KM-salonki	 on	 ol-
lut	 lähes	alusta	 asti	mukana,	 ja	 järjestänyt	

20 VUOTTA TILAA YRITTÄMISELLE 
PARTOLAKESKUKSESSA

Pirkkalan ja Härmälän rajalla ja hyvien liikenneyhteyksien varrella 
Partolakeskuksessa toimii noin 30 eri alojen yrittäjää.

Toiminnan alkuvuosina järjestettiin mm. toritapahtumia, joissa oli ohjelmaa 
koko perheelle.

sa	 eri	 yrityksissä	 Partolakeskuksessa	
tapahtuu	 jatkuvaa	 kehitystyötä	 eri	 aloil-
la.	 Partolakeskus	 juhlii	 20	 vuotista	 tai-

valtaan	 työn	 merkeissä.	 Partolakeskuk-
sen	 internetsivut	 löytyvät	 osoitteesta	
www.partola-keskus.fi
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tyylikursseja,	kauneustapahtumia	 ja	pieniä	
kutsutapahtumia.	

Alueella	 on	 teollisuuskaava,	 joka	 sallii	
myös	palvelutoiminnan,	ja	se	on	yksi	Parto-
lakeskuksen	 vahvuuksista.	 Monipuolisuus	
antaa	monia	mahdollisuuksia	talolle.	Palve-
lutoiminta	on	se,	joka	näkyy	ohikulkijoille	
ja	palveluiden	käyttäjille,	mutta	talossa	on	
myös	paljon	erilaista	suunnittelutoimintaa.

Yksi	 Partolakeskuksen	 mielenkiintoi-
sista	 innovaatioista	 on	 Jorma	 Karhumäen	
kehittelemä	 Ergobath-kylpyallas.	 Altaat	
sopivat	sekä	kuntoutukseen,	että	rentoutuk-
seen.	 Ergobath	 kylpyaltaan	 idea	 on	 luoda	
kokonaisvaltainen	 elämysmatka,	 joka	 si-
sältää	elementtejä	kaikille	aisteille.	Altaas-
ta	 on	 kehitelty	 myös	 senioriversio,	 jonka	
ideana	on	helpottaa	kylpytapahtumaa	mm.	
siten,	että	allas	liikkuu	sinne	missä	sitä	tar-
vitaan,	ja	että	kylpyyn	menijä	pääsee	itse	tai	
avustettuna	altaaseen	istumaan	kuin	tuoliin.	
Ergobath	tuotemerkin	alla	on	myös	kehitet-
ty	 koirien	 vesiterapia-allas,	 jota	 käytetään	
mm.	 Partolakeskuksessa	 toimivassa	 eläin-
fysioterapiayrityksessä	koirien	hoidossa	 ja	
kuntouttamisessa.	 Koira-altaassa	 on	 mm.	
säädettävä	 vedenkorkeus	 ja	 juoksumaton	

portaaton	vauhdinsäätö.	

Partolakeskuksessa	 alusta	 asti	 toiminut	
Kolari	Maalaus	 Oy	 on	 toiminut	 jo	 yli	 30	
vuotta.	Yritys	on	perustettu	Pispalassa	1979	
ja	 muuttanut	 sieltä	 Pereelle	 1984,	 kunnes	
siirtyi	 Partolakeskukseen.	 Yrityksellä	 on	
korjaus-	ja	maalaustoiminnan	lisäksi	vahin-
kotarkastusoikeudet.	Kolarikorjauksia	 var-
ten	 käytössä	 on	 Autorobot	 kolarioikaisu-
penkit	 ja	mittalaitteistot	 joilla	millintarkka	
työ	 onnistuu.	Maalaamon	 	 puolella	 käyte-
tään	vesipohjaisia	maaleja,	ja	värin	määrit-
telyyn	on	käytössä	värianalyysilaite,	jolloin	

korjattavaan	kohtaan	saadaan	auton	muuta	
väriä	vastaava	sävy.	Autot	ruiskumaalataan	
maaliuunissa.	Kolari	Maalaus	Oy	on	saanut	
laatusertifioinnin	vuonna	1998	ja	Sosiaali-	
ja	terveysministeriön	kunniamaininnan	hy-
vistä	työolosuhteista	vuonna	2009.	

Innovatiivisuus	 on	 sana,	 joka	 kuvaa	
Partolakeskusta	 ehkä	 parhaiten.	 Useis-

Tuula Harkonmaa
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Retken hinta on Härmälä-Seuran jäseniltä 50 euroa ja muilta 60 euroa. 

Kesäretki Porin seudulle lauantaina 14.8. 
Lähtö Härmälän kirkolta kello 8.00, paluu noin kello 18.00

“Iloisen patruunan ruukki Leineperissä”
Kierroksella tutustutaan Ruukin alueen värikkääseen historiaan. 

Leineperistä siirrytää ruokailun jälkeen Poriin, 
jossa opastettu kiertoajelu ja tutustuminen Porin upeaan kaupungintaloon.

Retken hintaan sisältyy matkat, opastukset, lounas satakuntalaisesta pitopöydästä 
aidossa ruukkimiljöössä, iltapäiväkahvit Kesäravintola Kirjurissa.

Ilmoittautumiset 12.7. mennessä Liisa Lehtolalle puhelimitse 050-5013939 
tai sähköpostitse liisa.lehtola@jippii.fi
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Ennakkotieto:

Lauantaina 18.9. 
kello 10.00-15.00 
järjestetään Kuuselapäivä. 
Päivän toteuttamisessa on mukana 
useita alueen toimijoita, 
ja kävijöiden kesken arvotaan Vi-
king Linen risteilylahjakortti. Oh-
jelmaa on luvassa sekä 
lapsille että aikuisille. 
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Pelimannien	 syntysanat	 lausuttiin	 joulu-
kuun	 8.	 päivänä	 1992	 Kuuselan	 palvelu-	

talossa,	joten	parin	vuoden	päästä	tulee	20	vuotta	
perustamisesta.	Kokoonkutsujana	oli	 Jorma	Pis-
tokoski	 ja	 ilmoitus	 julkaistiin	 Etelä-Tampereen	
Sanomissa	 jota	 silloin	 jaettiin	 Etelä-Tampereen	
alueelle.	 Kokouksessa	 oli	 Pistokosken	 lisäksi	
Timo	Aho,	 Pekka	Auvinen,	Tauno	Kopsa,	Oiva	
Laaksonen,	Ahti	Miettinen	ja	Yrjö	Nuutila.	Yhtä	
lukuun	 ottamatta	 kaikki	 muut	 olivat	 Härmälän	
lähialueelta.	

Pelimanniyhtye	 ristittiin	 Etelä-Tampereen	
Pelimanneiksi	 koska	 kutsu	 oli	 julkaistu	 Etelä-
Tampereen	 Sanomissa.	 Kokouksessa	 päästiin	
konkreettisesti	 toteuttamaan	 pelimannien	 pää-
tarkoitusta	 eli	 soittamista.	Ahti	 Miettinen	 soitti	
tenorisaksofonia,	Pekka	Auvinen	sähköpianoa	ja	
Timo	Aho	trumpettia.	

Soittajien	 määrä	 nousi	 pian	 toiselle	 kymme-
nelle	 ja	musiikillisina	 johtajina	 toimivat	 alkuai-
koina	 muusikot	Ahti	Miettinen,	 Niilo	 Koivisto,	
Osmo	Siippanen,	Pauli	Viitanen	ja	Mauri	Lehti-
nen.	Kotkasta	kotoisin	ollut	Osmo	Siippanen	toi-
mi	myös	laulusolistina.	Parin	vuoden	päästä	yh-
tyeen	 nimi	 muutettiin	 Härmälän	 Pelimanneiksi.	
Samaan	aikaan	saimme	riveihimme	Onerva	Nie-
misen	Kangasalta.	Hän	aloitti	silloin	pelimannien	
laulusolistina	 ja	 toimii	 edelleenkin.	Myös	hanu-
risti	Martti	Yli-Pukka	toimi	toisena	laulusolistina.	

Härmälä-Seuralta	 saimme	 lahjoituksena	 vii-
ninpunaiset	esiintymisliivit	ja	nuottitelineisiin	sa-
manväriset	banderollit.	Molemmissa	on	Härmä-
län	Pelimannien	musta-keltainen	tunnus.	Vuosien	
varrella	ovat	kansamme	soitelleet	hanuristit	Simo	
Kaunisto,	 Pertti	 Viitaniemi,	 Heikki	 Mäkinen,	
Eero	 Penttilä,	 Taavi	Mäkipää,	Oiva	 Laaksonen,	
Tapio	Leponiemi,	Kimmo	Lindell,	Jouko	Köppä	
sekä	viulisti	Reino	Toiminen.	Myös	vuoden	2005	
sahansoiton	 Suomen	 mestari	 Tiina	 Hirvelä	 on	
soitellut	riveissämme.	Vierailijoina	ovat	soitelleet	
saksofonistit	Asko	Kopra	ja	Erkki	Mäkinen.	Ha-
nuristeina	ovat	vierailleet	Kalevi	Raunioniemi	ja	
Lasse	Laine	sekä	rumpalina	Eero	Mäkinen.	

Noin	 kuuden	 vuoden	 päästä	
saimme	 johtajaksemme	 muu-
sikko	Pekka	Kallosen,	joka	joh-
ti	 meitä	 viitisen	 vuotta.	 Myös	
viulupelimanni	Väinö	 Selin	 oli	
riveissämme	 pari	 vuotta.	 Hän	
keräsi	 katusoitoillaan	 tuhansia	
markkoja	 lahjoituksiin	 stipen-
deinä	 konservatorion	 nuorille	
soitto-oppilaille	 ja	 sai	 itsekin	
tunnustukseksi	 toiminnastaan	
stipendin	 Härmälä-Seuralta.	
Väinö	 Selin	 ilmoitti,	 ettei	 sti-
pendi	 jää	 hänelle	 vaan	 sen	 saa	
joku	 pikkupelimanni	 ja	 mielel-
lään	vielä	härmäläläinen.	

Soittokeikkoja	 tehtiin	 Pir-
kanmaalla	palvelutaloissa,	sota-	
invalidien	 ja	 –veteraanien	 tilai-
suuksissa,	 Tampereen	 kulttuu-
ritoimen	 tilaisuuksissa,	 häissä,	
Sata-Häme	Soi,	Hämeen	kevät-

soitoissa	 ym.	 tilaisuuksissa.	Kyllä	 pidemmälläkin	 käytiin,	Kaus-
tisella	 ja	 pari	 kertaa	Viron	Pärnussa	 virolaisten	 kutsumana.	Vas-
taavasti	kutsuimme	virolaiset	meille	vieraaksi	ja	pidimme	yhteisen	
konsertin	Vanhan	Kirjastopuiston	lavalla	ja	toisen	Kihniössä	Puu-
milan	taitotalossa	jossa	liput	loppuivat	kesken.	Nämä	soitot	tehtiin	
1990-luvun	lopulla	ja	2000-luvun	alussa.	

Soittajiksi	 saatiin	 lisää	 pitkä	 linjan	 soittajia.	 Rumpaliksi	 tuli	
Pentti	Alanko,	basistiksi	Niilo	Ilkka	ja	hanuristeiksi	Antti	Lamme-
la	 ja	Matti	Arajärvi.	Nämä	 tapahtui	 vuosituhannen	 vaihteessa	 ja	
samaan	aikaan	Härmälän	Pelimannit	muutettiin	rekisteröidyksi	yh-
distykseksi.	Pitkäaikainen	puheenjohtaja	Jorma	Pistokoski	lopetti	
puheenjohtajana	ja	Timo	Aho	valittiin	hänen	tilalleen.	

Vuonna	2002	pitkäaikainen	soitonjohtajamme	Pekka	Kallonen	
kuoli	pitkään	sairastettuaan.	Hänen	hautajaisissaan	Kurussa	Kurun	
kanttori	Pentti	Tynkkynen	soitti	kappaletta	”Pelimannin	jäähyväi-
set”	arkkua	kappelista	kannettaessa.	Pekka	Kallosen	jälkeen	Niilo	
Ilkka	johti	soittoa	kunnes	saimme	muusikko	Lasse	Peuramäen	joh-
tamaan	soittoamme	kesällä	2003.	

Vuonna	2005	Vesa	Kauppinen	liittyi	joukkoomme.	Hän	soittaa	
klarinettia	 ja	 saksofoneja	 sekä	 huilua	 sekä	 tekee	 yhtyeen	 puhal-
timille	 sovituksia.	 Lasse	 Peuramäki	 ja	 Vesa	 Kauppinen	 hakevat	
sopivat	 sävellajit	 myös	 laulusolisteillemme	 Onerva	 Niemiselle	
ja	 Kalevi	 Lehtiölle.	 Nykyinen	 kokoonpano	 käsittää	 tusinan	 ver-
ran	soittajia.	Edellä	mainittujen	neljän	lisäksi	soittavat	Timo	Aho	
trumpettia,	Heikki	Keskinen	mandoliinia	ja	bassoa,	Rauno	Kouhia	
kitaraa,	Tuomo	Salonen	rumpuja	ja	hanureita	soittavat	Eero	Niemi,	
Antti	Lammela,	Matti	Arajärvi	ja	Martti	Yli-Pukka.	Lisäksi	teno-
risaksofonisti	 Juha	Marttila	 on	 tulossa	 vahvistukseksemme.	Vie-
railevina	basisteina	on	soitellut	Juha	Mononen,	Matti	Strömmer	ja	
Pauli	Peltonen	sekä	haitarisolistina	on	soittanut	Antti	Huusari.	

Vuosittain	on	noin	40	harjoitusta	ja	kolmisenkymmentä	soitto-
keikkaa.	Harjoittelemme	Kuuselan	 palvelutalon	 tiloissa	 ja	 vuok-
ranmaksuna	soitamme	joka	kuukauden	viimeisenä	torstaina	tunnin	
kestävät	tanssit	Kuuselassa.	

Härmälän	Pelimannien	motto	on	”ei	soitto	soittamalla	lopu”.	

Timo Aho

KATSAUS HÄRMÄLÄN PELIMANNIEN 
MATKAN VARRELTA

Härmälän Pelimannien logo
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Juhani	 Hildén:	 HUVILARANNIKKO	 Tampere-
laisherrasväen	kesäasutuksen	vaiheita	Rantaperki-
össä	 ja	Härmälässä.	Kerto-	mus	menneestä	maa-
ilmasta,	 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	Rantaperki-
ön	historiaan,	ja	muistellaan	muutenkin	menneitä;	
kun	kessu	kasvoi	paikallisessa	puutarhassa	tai	kun	
kaupungin	ensimmäinen	 trollikka	ajoi	kohti	Här-
mälää.	(15	euroa)	

Juhani	 Hildên:	 Taksvärkkipäivistä	 tietokone-	
aikaan.	
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	

Härmälä-Seuran julkaisemia 
paikallishistoriaan liittyviä kirjoja

Teisko

Taavankuja 1
34240 Kämmenniemi
Puh. (03) 378 5585
Fax (03) 378 5575

Prisma Koivistonkylä

Lempääläntie 21
33820 Tampere 
Puh. (03) 3122 1100
Fax (03) 3122 1150

AVOINNA:
arkisin  9–20 
lauantaisin 9–16

AVOINNA:
ma ja ke  9–17
ti, to ja pe  9–16
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Aluepoliisi	 	 Jarmo	 Toikkanen	
kertoi	 Härmälä-Seuran		

kevätkokouksen	 päätteeksi	 rikollisuuteen	
ja	turvallisuuteen	liittyvistä	asioista.	Rikos-
tilastoissa	Härmälässä	 näyttäisi	 kasvaneen	
omaisuus-	ja	liikennerikokset.	Omaisuusri-
kosten	osalta	kasvua	selittää	rakentaminen,	
rakennustyömaat	vetävät	varkaita	puoleen-
sa.	 Tilastojen	 lähempi	 tarkastelu	 kertoo,	
että	 omaisuusrikokset	 ovat	 olleet	 viimei-
sen	 neljän	 vuoden	 aikana	 laskussa,	 mutta	
tänä	vuonna	on	ollut	jonkun	verran	nousua	
edellisen	 vuoden	 vastaavaan	 ajankohtaan	
verrattuna.	Vertailun	vuoksi	Hatanpään	alu-
eella	on	omaisuusrikokset	vähentyneet	 sa-
mana	aikana	hyvin	selkeästi,	ja	vähenemi-
nen	 näyttäisi	 jatkuvan	myös	 tänä	 vuonna.	
Liikennerikosten	osalta	kehitys	Härmälässä	
on	ollut	2006-2007	nouseva,	jonka	jälkeen	
liikennerikokset	 ovat	 vähentyneet,	 kunnes	
tänä	vuonna	liikennerikosten	määrä	ylittää	
liikennerikosten	 määrän	 edellisen	 vuoden	
vastaavana	 aikana.	 Rikostilastojen	 tulkin-
nassa	täytyy	kuitenkin	ottaa	huomioon,	että	
kun	tilastoja	tulkitaan	kaupunginosan	tark-
kuudella,	 niin	 jo	 yksikin	 rikos	 enemmän	
tai	 vähemmän	 saattaa	 näyttää	 prosetteina	
laskien	huimalta	muutokselta,	etenkin	har-
vinaisempien	rikosten	osalta.

Suurin	 osa	 Härmälässä	 tapahtuvista	 ri-
koksista	on	ns.	pienrikollisuutta.	Kevättal-
vella	 poliisia	 on	 Härmälässä	 työllistänyt	
mm.	 näpistykset	 kaupoissa,	 liikennerikko-
mukset,	 huumausaineiden	 käyttörikos,	 pe-
tos,	karkailevat	nuoret,	murrot	ja	varkaudet.	
Nuoriso	on	harjoittanut	ilkivaltaa	ja	yleistä	
huonoa	käytöstä	siten,	että	poliisi	on	joutu-
nut	käymään	paikalla.	

Tampereella	 kokonaisuutena	 huumeri-
kollisuus	 on	 tullut	 jäädäkseen,	 ja	 syö	 po-
liisin	 resursseja.	 Tampereella	 lasketaan	
olevan	noin	500	huumeiden	vakiokäyttäjää.	
Härmälän	ja	lähikaupunginosien	rikostilas-
tojen	kohdalla	on	nähtävissä,	että	huumaus-
ainerikosten	määrä	vaihtelee	huomattavas-
tikin	vuosittain.	

Härmälä-Seuran	 kevätkokouksen	 jälkei-
sessä	tilaisuudessa	eniten	puhuttivat	liiken-
nerikkomukset,	 erityisesti	 polkupyörärik-
keet.	 Monet	 tilanteista	 ovat	 sellaisia,	 että	
valvonnalla	niitä	ei	saa	lopetettua,	vaan	tar-
vitaan	 rakenteellisia	 ratkaisuja.	 Mm.	 bus-
sipysäkkien	 ja	 polkupyöräreittien	 sijainti	
samassa	kohdassa	luo	vaaratilanteita.	

Mihin	 kaikkialle	 poliisi	 kerkiää	 valvo-
maan,	riippuu	painotuksista.	Yksi	painotus	
on	 aina	 pois	 muusta	 työstä.	 Esimerkiksi	
painottuminen	 huumevalvontaan	 vie	 run-
saasti	resursseja	muulta	valvonnalta.	

Vaikka	 rikollisuus	 herättääkin	 keskus-
telua,	on	kuitenkin	muistettava,	että	uhka-
kuva	 on	 kolmiportainen;	 kaikkein	 toden-
näköisintä	 on	 joutua	 tapaturman	 uhriksi,	
toiseksi	 todennäköisintä	 on	 joutua	 osalli-
seksi	liikennevahinkoon,	varsinaisen	rikok-
sen	uhriksi	joutuminen	on	paljon	epätoden-
näköisempää.

Kuinka	sitten	näitä	uhkia	 torjutaan?	Ta-
paturman	 uhkaa	 torjutaan	 huolehtimalla	
mm.	 valaistuksesta	 ja	 talvisin	 liukkauden	
torjunnasta.	 Liikenteessä	 ikääntyväkään	

kuski	ei	ole	riski,	jos	hän	pitää	huolta	ajo-
terveydestään	 ja	 ajotaidostaan.	 Liikenteen	
seuraaminen	on	ehdottoman	tärkeää	kaikil-
le	liikenteessä	liikkujille.	Raha-automaatil-
la	täytyy	huolehtia	siitä,	että	tunnusluku	ei	
näy	sivullisille,	eikä	automaateista	kannata	
nostaa	suuria	summia.	Jos	on	tarve	liikkua	
pimeällä,	on	syytä	suunnitella	reitti	ja	ajan-
kohta,	 ottaen	 huomioon	mm.	 valaistuksen	
ja	muun	liikenteen,	ja	liikkuuko	yksin.

Kodin	 turvallisuudesta	 aluepoliisi	 Toik-
kanen	antoi	hyvin	selkeät	ohjeet:	
-älä	avaa	ovea	tuntemattomille	
-muista	kodin	lukitus,	lukitse	myös	taka-

ovi
-pidä	puhelin	helposti	saatavilla
-huolehdi,	että	palovaroittimet	ym.	turva-

laitteet	ovat	kunnossa.

HÄRMÄLÄN TURVALLISUUS

Nämäkin töhryt aiheuttavat huomattavia kuluja.

Tuula Harkonmaa
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AVOINNA
ma-pe 9-17

la 9-15

Tällä kupongilla

koko valikoimasta
-10 %
Voimassa 31.8.2010 asti.

Tervetuloa opettavaisille
lelu- ja peliostoksille! 

Sarankulmankatu 12, Tampere
p. (03) 447 4670, www.leikkien.fi
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Lunta	 hiukailee	 hiljakseen,	 kun	 Ha-
tanpään	 lukion	 vihkiäiset	 alkavat	

6.11.2009.	Koulurakennuksen	sisällä	oppi-
laat	seisovat	kunniavartiossa.

Ilo	ja	tyytyväisyys	on	suuri	kuunnellessa	
lukion	rehtorin	Raimo	Meriluodon	pitämää	
juhlapuhetta.	Pitkä	remontin	odotus	on	vih-
doin	loppunut	ja	remontti	päättynyt.

Oppilaiden	musiikki	ja	muu	ohjelma	vie	
historiasta	nykypäivään.	Ohjelma	tuo	läm-
pimän,	mukavan	tunnelman.

Vieraina	Viron	Tartosta	on	ystävyyskou-
lun,	 Tartu	 Descartes	 Lyceumin	 opettajia.	
He	esittävät	kansantansseja.	Tanssi	tuo	iloa	
ja	väriä	juhlaan.	Lopuksi	lauletaan	Pirkan-
maan	maakuntalaulu.

Rantaperkiön	 koulun	 rakennus	 on	 val-
mistunut	vuonna		1925.	Nyt	se	on	entisöity	
upeaksi	 Hatanpään	 lukion	 rakennukseksi,	
jossa	nuoret	lukiolaiset	voivat	innolla	opis-
kella.	Koulun	tekniikka	on	viimeisen	päälle	
samoin	kalustus.

Vihkiäistilaisuuden	 jälkeen	 juhlakahvit	
tarjoillaan	 pihan	 toisella	 puolella	 Hatan-
pään	koulun	ruokalassa.	

HATANPÄÄN  LUKION  VIHKIÄISET

Rehtori Raimo Meriluoto pitämässä juhlapuhetta Hatanpään lukion
vihkiäisissä. Vieressä tilaisuudessa esiintyneitä oppilaita.

Hellä Asumaniemi

Härmälä-Seuran edus-
tajat onnittelivat kirkko-
herra Antero Eskolinia 
tämän 50-vuotispäivän 
kunniaksi järjestetyssä 
tilaisuudessa marras-
kuussa.
Onnittelemassa Liisa 
Lehtola, Aarno Iwen-
dorff ja Härmälä-Seuran 
puheenjohtaja Hellä 
Asumaniemi.
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