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100 vuotta

moottorilentoilmailua Suomessa!
•

Rantaperkiön Isku 100 vuotta
Kuuselan seniorikeskus monipuolistuu
Kouluterveydenhoitaja Eija Korkeamäki eläkkeelle
Skanska rakentaa Härmälänrantaan

HÄRMÄLÄN KEVÄT
Kevään valoisuus on ihmeellinen.
Talvi on taittumassa. Valtavia lumikasoja on vielä ympäri Härmälää.
Nurkkakunta-lehden ilmestyttyä
kevät on jo pitkällä. Leskenlehden
kukat pilkottavat, ruoho alkaa vihertää ja muuttolinnut palailevat
maisemiin.
Eniten meitä on puhuttanut
alueemme liikenne ja varsinkin
Rantaperkiön uusi risteys. Joukkoliikennettä varten on tehty Nuolialantielle kääntyville oma kaista.
Oikealle kääntyville henkilöautoille
on myös oma kaista, minkä vuoksi
bussikaistaa ei pidä käyttää. Remontin ajan liikenne ohjattiin bussikaistaa pitkin, joten joukko autoilijoita käyttää edelleen virheellisesti bussikaistaa. Suojatien paikka vaihtui lähemmäksi risteystä.
Jalankulkijoille on valo-ohjaus yli
henkilöautokaistojen, mutta ei bussikaistan ylitystä varten. Jos kaistaa käyttäisivät vain taksit ja bussit
liikennettä olisi vähemmän ja ylitys
nykyistä helpompaa. Risteyksessä
suojatietä ylittävät Hatanpään koulun ja Hatanpään lukion oppilaat
alueen asukkaiden lisäksi. Jalankulku pitää turvata, jotta kukaan ei
oikaisisi ajoväylien ylitse pysäkille
mentäessä.
Liikenne Nuolialantiellä on
edelleen vilkasta 40 km/h huolimatta. Härmälänrantaan muuttaa

tämän vuoden aikana satoja uusia
asukkaita. Toivottavasti läpiajoliikenne Pirkkalan suuntaan vähenee,
muuten liikenne ruuhkautuu lisää
Nuolialantiellä.
Nuolialantien saneeraaminen
välillä Perkiönkatu–Lepolantie
sisältyy Tampereen kaupungin
kaupunkiympäristön kehittämisen
tämän vuoden alustavaan suunnitelmaan. Katusuunnitelmaehdotuksella tavoitteena on täydentää
alueen kevyen liikenteen verkkoa
ja parantaa Nuolialantien liikenneturvallisuutta uusilla liittymä- ja pysäkkijärjestelyillä. Suunnitelma on
ollut nähtävillä maalis–huhtikuun
vaihteessa.
Pysäkillä ykköstä odotellessani
eräänä päivänä huomasin, että Kalmar-tehtaan nimikyltti oli vaihtunut Cargotec-kyltiksi. Näin entinen
Valmet muuttui Kalmariksi ja sitten
Cargoteciksi.
Cargotecilta Skanska on ostanut
tehdasalueen. Valmetilla on tärkeä
historia härmäläläisten mielissä.
Tänä vuonna tulee huhtikuussa
kuluneeksi 100 vuotta moottorilentoilmailua Suomessa. Härmälässä Aadolf Aarno teki Suomen
ensimmäisen lennon lentokoneella
Härmälän saaren rannasta Viikinsaareen.
Härmälänrannan rakentaminen
saa lisää vauhtia tämän vuoden

aikana. Skanska on suunnitellut
tekevänsä 25 asuintaloa, joihin
tulee vajaa tuhat asuntoa ja noin
2 000 asukasta. Cargotecin alueelle Skanska alkaa suunnitella noin
1 000 asukkaan aluetta.
Härmälän Lepolan päiväkodissa
ensi syksynä jatkaa suurin osa Härmälän alueen eskarilaisista. Härmälässä on eskari-ikäisten lasten
määrä kasvanut. Tällä hetkellä eskarilaisia lapsia asuu täällä noin 70.
Lepolassa jatkaa todennäköisesti
syksyllä myös yksi sisarusryhmä,
jossa lapsia on 18. Lepola rakennuksena palvelee huonosti pieniä
lapsia.
•

•

•

Härmälä-Seuran kevään ja kesän
tapahtumia:
Turvallisuuspäivä 28.4. klo 17
Kevätjuhla Kuuselassa 12.5. klo 18
Peräkontti-kirppis 14.5. klo 11
Kevätkävely 18.5. klo 18
Kesäretki Jyväskylään 13.8.
Härmälä-päivä 28.8.
Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin tässä lehdessä.
Hellä Asumaniemi
puheenjohtaja

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.

Johtokunta 2011

Puheenjohtaja:
Hellä Asumaniemi
Perkiönkatu 72 B 8
33900 Tampere
050 431 6504

Jäsenet:

Varapuheenjohtaja:
Veli-Pekka Eloranta
Konkolankatu 4
33820 Tampere
044 557 0591
Rahastonhoitaja:
Antti Sato
Korkokuja 2 A 26
33950 Pirkkala
040 501 2322
Sihteeri:
Anja Jalonen-Männikkö
Heiskalankatu 23
33900 Tampere
050 552 6105

Nurkkakunta-lehti on HärmäläSeura r.y.:n toimittama
kotiseutujulkaisu. Ilmestyy kaksi
kertaa vuodessa, touko- ja
marraskuussa.
Levikki 3300 kpl.
Ilmestyy Rantaperkiön, Härmälän
ja Sarankulman kaupunginosien
alueilla.

Raija Saartila
Perkiönkatu 70 C 10
33900 Tampere
040 777 5443
Timo Aho
Varassaarenkatu 5 A 6
37120 Nokia
040 826 9115
Aira Ikonen
Tierankatu 4
33900 Tampere
044 285 0708
Liisa Lehtola
Pihlajakatu 22
33900 Tampere
050 501 3939

HÄRMÄLÄ-SEURAN
PUHEENJOHTAJA
Hellä Asumaniemi

Niilo Paldanius
Perkiönkatu 70 C 17
33900 Tampere
050 530 1646
Varajäsenet:
Juhani Hakala
Härmälänsaarenkatu 12 as 14
33900 Tampere
050 330 2037
Jari-Pekka Heimolinna
Kannistonkuja 3 C
33900 Tampere

Toiminnantarkastajat:
Risto Holopainen
Markku Helman

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

NURKKAKUNNAN
PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

ILMOITUSHINNAT:
1/1 sivu 450 d
1/2 sivu 240 d
1/4 sivu 140 d
1/8 sivu 80 d

TOIMITUSRYHMÄ
Hellä Asumaniemi
Juhani Hakala
Liisa Häikiö

PAINOPAIKKA
Nekapaino Oy Tampere
nurkkakuntalehti@gmail.com

ULKOASU JA TAITTO
Jari-Pekka Heimolinna

WWW.HARMALA-SEURA.NET

ILMOITUSMYYNTI
Juhani Hakala
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LIITY HÄRMÄLÄ-SEURAN JÄSENEKSI!
Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen
10 E/vuosi
Yhteisöjäsen
30 E/vuosi
Ainaisjäsen
60 E
Tilinumero: Nordea 215418-3988
Maksun jälkeen ilmoitus osoitteeseen:

webmaster@harmala-seura.net
Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite.
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Aidosti herkullista, oikeaa ruokaa Härmälän sydämessä!
Á la carte, lounas, burgerit, jälkiruoat, B-oikeudet...
Annokset vaivattomasti myös mukaan!

Soppaa Soittajille Ruokaravintola ja Juhlapalvelu
Avoinna
Ma–To 10.30–20.00
Pe 10.30–22.00
La 12.00–22.00
Su 13.00–20.00

Tule syömään, poikkea kahville tai pyydä tarjous juhlaan!

Leirintäkatu 2, Tampere
(Härmälän leirintäalueen risteyksessä)
www.soppaasoittajille.fi
ravintola@soppaasoittajille.fi
p. 040 131 4353 / ravintola
p. 044 318 0066 / juhlapalvelu
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KUUSELAN
SENIORIKESKUS

L A A J E N E E JA MONIPUOLISTUU
Kuuselan Seniorikeskus valmistui
vuonna 1990 kansallisten asuntomessujen erittäin suurta kiinnostusta herättäneeksi kohteeksi. Ja kiinnostus on jatkunut, mm. Oulusta
ja Raumalta olemme tänä vuonna
saaneet vieraita. Keskuksen erityispiirteenä ja jopa luksuksena ovat
olleet laajat ja monipuoliset yleiset
tilat, joita myös ulkopuoliset ovat
voineet käyttää. Erityisen ylpeitä
olemme vieläkin talvipuutarhasta,
lämminvesialtaasta ja monipuolisista harrastustiloista. Viime kesän
aikana rakensimme mm. uuden
kuntosalin. On myös syytä mainita, että Kuuselan ravintola tarjoaa
hyvää ja edullista lounasruokaa –
kannattaa tulla tutustumaan. Myös
juhlien ja kokousten pitopaikkana
Kuusela on tullut tunnetuksi.
Laakereilla Kuuselan Seniorikeskuksen omistaja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ei kuitenkaan
voi levätä. Kaikki tiedämme, että
ikäihmisten määrä myös Tampereella kasvaa erittäin voimakkaasti.
Kaupungin laatimien ikäjakaumatilastojen mukaan tämän vuosikymmen puolivälissä 75–85 -vuotiaiden määrä lähtee voimakkaaseen
kasvuun Etelä-Tampereella, mm.
Härmälässä.
Kaupungin tavoitteena on vähentää radikaalisti ikäihmisten
laitospaikkoja. Tavoitteena on, että vanhukset voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään – se
on myös heidän toiveensa. Heille,
jotka eivät kykene enää asumaan
omassa kodissa, ollaan rakenta-
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massa ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevia tehostettuja palveluasuntoja, ryhmäkotiasuntoja.
Näiden asumismuotojen tarvetta
lisäävät myös mm. muistihäiriöisten henkilöiden määrän voimakas
lisääntyminen.
Tampereen Vanhuspalveluyhdistys haluaa olla mukana tässä
hankkeessa eli rakentamassa lähinnä tamperelaisille vanhuksille
sellaisia tehostettuja palveluasuntoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan.
Kuuselan nykyisen seniorikeskuksen viereen suunniteltiin aluksi ns.
senioriasuntoja, mutta siitä luovuttiin keväällä 2010. Kaupungin
kanssa käytyjen hyvähenkisten
neuvottelujen tuloksena päädyttiin kaavoituksen loppuvaiheessa
siihen, että paikalle rakennetaan
ikäihmisille juuri sellaisia asuntoja,
joita tulevaisuudessa tarvitaan.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi
15.9.2010 kaavan, joka mahdollistaa nykyisen Kuuselan Seniorikeskuksen ja VVO:n senioritalon vä-

liin rakennetavaksi 4,5 kerroksisen
kiinteistön, johon tulee kolmeen
kerrokseen edellä mainittuja, paljon kaivattuja ryhmäkoteja. Ylimpään kerrokseen valmistunee senioriasuntoja, jotka tuntuvat kovasti
kiinnostavan jo nyt ihmisiä. Eikä
se ole mikään ihme, kun ajattelee,
millaiset näköalat sieltä Pyhäjärvelle avautuvat erinomaisten palvelujen äärellä. Nopeimman aikataulun
mukaan uusi kiinteistö valmistuu
vuoden 2014 alussa.
Tervetuloa tutustumaan Kuuselaan,
sekä vanhat että uudet asiakkaat!
Johannes Tossavainen
Toiminnanjohtaja
Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry.
P.S. Meiltä on valmistunut uusi
esittelyvideo, joka on nähtävissä
osoitteessa www.tvpy.fi

Torstaina 28.4. klo 17–19.30 Härmälän koululla Nuolialantie 47
Teemalla: PIDÄ

PÄÄSI TURVASSA

Ohjelmassa mm. Netti-Nysse, polkupyöräilijän
taitorata, erilaisia arpajaisia, pyöräilykypärän
kestävyystesti, pyöräilykypäräesittelyä
ja -myyntiä, Rytmix-näytetunti,
turvallisuuskartoitus, opastettu pyöräretki
Härmälässä, piirustuskilpailun satoa, kahvio,
makkaraa, vohveleita ja muita herkkuja!

Tervetuloa!
Huom!
Osallistuminen taitorataan ja pyöräretkeen edellyttää omaa pyörää ja pyöräilykypärää.

Tervetuloa palveleviin apteekkeihimme!

IVT-CENTER PIRKANMAA
Lämpöpumppujen myynti, asennus ja huolto.
Maalämpö - ilma/vesi - ja ilmalämpöpumput

Prisma Koivistonkylä
Lempääläntie 21 • 33820 Tampere
Puh. (03) 3122 1100

Suunnitellaan yhdessä Sinulle paras ratkaisu.

AVOINNA:

arkisin
9–20
lauantaisin 9–17

Bonusta itsehoitotuotteista.
Ei koske lääkkeitä.

Sarankulmankatu 25, 33900 Tampere
Puh. 03 - 2254900
Ammattitaidolla vastuullista palvelua jo

30 vuotta

www.honkoliini.com
Taavankuja 1
34240 Kämmenniemi
puh. (03) 378 5585

AVOINNA:

ma
ti-pe

9–18
9–16

www.koivuapteekki.fi
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Teksti: Ritva Lyytinen

Seuramme kotisivuilla
www.rantaperkionisku.com
seurataan tarkasti juhlavuoden
tapahtumia, kannattaa käydä
kurkkaamassa että pysyy Iskussa!
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Rantaperkiön Isku täyttää 100
vuotta vuonna 2011, ja seuramme juhlii syntymäpäiviään koko
vuoden ajan. Isku on satavuotisen
historiansa aikana tarjonnut tamperelaisille monenlaista toimintaa.
Tänä päivänä seuramme liikuttaa
sadoittain lapsia, nuoria ja aikuisia
sekä kuntoilun että kilpailutoiminnan puitteissa. Koulutetut ohjaajat
toimivat lasten parissa mm. jumppakouluissa, temppukouluissa ja
tanssiryhmissä. Aikuisille on tarjolla
Härmälän ja Peltolammin alueella
kaikenlaista liikuntaa venyttelystä
ja lentopallosta aina zumbaan asti.
Seuramme 17 joukkuevoimistelujoukkuetta kilpailevat aktiivisesti

katselmus-, kilpa- ja mestaruussarjoissa.
Veteraanikerhon toiminta on
jatkunut perustamisvuodesta asti
todella vireänä. Kerhon 20–25 ikinuorta iskulaista kokoontuu säännöllisesti joka toinen tiistai klo 13
Nuolialantien kerhohuoneella.
Iskunranta, jäsenten oma kesänviettopaikka, sijaitsee Teiskossa 45
km Tampereelta Loppisenjärven
rannalla. Vuokrattavana on mm.
4–8 hengen mökkejä. Iskunranta
tarjoaa hyvät puitteet lomailuun,
ulkoiluun ja liikunnan harrastamiseen.

Seuraavassa muutama poiminta tulevan juhlavuoden tapahtumista:

26.1. kaupungin vastaanotto Raatihuoneella
30.1. Rantaperkiön Iskun 100vuotisjuhlanäytös Pyynikin palloiluhallilla
Viime syksyn Rantaperkiön Iskun
Suomen mestarit joukkuevoimiste- 19.–20.3 Iskun järjestämät TUL:n
joukkuevoimistelun vapaasarjojen
lussa. Joukkue on nimeltään
Nurkkakunta
85x60
mm
mestaruuskilpailut
Tututa.

7.–8.5. Iskun järjestämät Svolin
joukkuevoimistelun kilpasarjojen
yli 14-vuotiaiden mestaruuskilpailut
6.–8.6. nuorten juhlaleiri Teiskon
Iskunrannassa
17.9. ohjelmallinen jäsenilta Hotelli
Ilveksessä
10.12. maksullinen liikuntanäytös

Aktiivista Terveyttä

Tapahtumia,
kokouksia ja urheilua.
Tutustu tapahtumakalenteriin
www.tesc.fi

Kuuselan palvelutalo
Nuolialantie 46
33900 Tampere
Puh. 044 322 3792

• Neurologinen kuntoutus
• Fysioterapia, nikama- ja nivelkäsittely, hieronta
• Ikääntyvien ihmisten kuntoutus
• Kotikäynnit
Fysioterapeutti
Beatrice Silvestri-Hyrynen

Palvelemme arkisin
ma/ke 10–18
ti/to/pe 9–15

Tervetuloa!

HÄRMÄLÄ-SEURAN

KEVÄTKÄVELY

Kauppakamari 45x25 mm

keskiviikkona 18.5. klo 18

Tapahtumat
& kokoukset

Lähtö Kuuselan seniorikeskuksen pihapiiristä, jossa
Martat myyvät kahvia klo 17.30 alkaen.

www.tesc.fi

Kävely suuntautuu Härmälän entisten
kauppaliikkeiden tienoille ns. perä-Härmälään.
www.tesc.fi
Oppaana Jussi Joki & kumpp.
Tervetuloa joukolla mukaan!
Härmälä-Seura ry
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JYVÄSKYLÄN SEUDULLE LAUANTAINA 13.8.
Lähtö Härmälän kirkolta kello 7.45, paluu n. klo 19
Opastettu kiertoajelu Jyväskylässä.
– Näemme esimerkiksi Alvar Aallon suunnittelemia kohteita.
– Vierailemme Kuokkalan kirkossa joka on yksityiskohtiaan myöten uniikki
taideteos.
– Opastettu kierros Savutuvan Apajalla, Vaajakosken Haapaniemessä.
Alueelle on koottu yli kolmekymmentä vanhaa keskisuomalaista
talonpoikaisrakennusta. Alueella tunnelmallinen ravintola, jossa syömme
lounaan noutopöydästä.
– Matka jatkuu Viherlandian monipuoliseen puutarhakeskukseen,
missä on myös Iittalan tehtaanmyymälä.
– Paluumatkalla kahvit Käsityöpaja Kivitaskussa, Muuramessa.

Retken hintaan sisältyy matkat, opastukset, lounas
noutopöydästä ja paluumatkan kahvit.
Ilmoittautumiset 11.7. mennessä Liisa Lehtolalle
puh. 0505013939 tai email: liisa.lehtola@jippii.fi

Lempäälän
Autokatsastus Oy
HenkiLö- ja pakettiautojen
määRäaikaiskatsastukset
myös sääksjäRveLLä!
vikkiniityntie 5, 33880 LempääLä

ma-pe 8-16
ma-pe 9.00-18.00, la 9.00-14.00
Ruokosmetsänkatu 13 C,
37570 Lempäälä
p. 03-2255 120
www.lempaalanautokatsastus.fi
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Henkilö- tai pakettiauto
Bensamittaus
oBD-mittaus
Dieselmittaus
jälkitarkastus

40 €
16 €
11 €
27 €
17 €

Hinnat sis. ALV 23% Oikeus hintojen muutokseen pidätetään.
Täydellinen hinnasto asemalla.

E
M
M
E
L
E
V
L
A
P
JOKA PÄIVÄ,
TERVETULOA !

LAAJAT VALIKOIMAT
KULTA- JA HOPEAKORUJA
KELLOJA
KUMMILAHJOJA YM.

Edullinen ja luotettava korjauspalvelu

HÄRMÄLÄ

Nuolialantie 40, 33900 TAMPERE
puh. (03) 265 4700
ark. 8–21, la 9–21, su 12–21

Avoinna ark 10–20, la 10–17
Kauppakeskus Veska
Saapastie 2
0400 497 391
www.koruveska.fi
Tervetuloa !
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Kouluterveydenhoitaja
Eija Korkeamäki eläkkeelle
Pitkäaikainen Hatanpään koulun
kouluterveydenhoitaja Eija Korkeamäki jää kesän kynnyksellä lomalle ja sen jälkeen eläkkeelle.
Terveydenhoitajaksi valmistuttuaan Eija työskenteli pari kuukautta
Pirkkalassa kouluterveydenhoitajana, minkä jälkeen hän on toiminut
1.3.1979 alkaen Hatanpään ja Rantaperkiön koululla ja kymmenen
vuotta siinä ohella myös Härmälän
koulun terveydenhoitajana. Hän
on seurannut nuorten elämää ja
tehnyt työtä Härmälä–Sarankulma
–Rantaperkiö -alueen nuorten ja
heidän perheidensä hyvinvoinnin
edistämiseksi 32 vuotta ja hän on
ollut perustamassa oppilashuoltotyöryhmää vuonna 1979, minkä
ainoa alkuperäisjäsen hän on
Eija Korkeamäen mukaan Härmälän nuoret voivat ihan yhtä hyvin kuin muutkin nuoret. Vuosien
saatossa on nuorten elämässä ja
koko yhteiskunnassa tapahtunut
paljon, nuorten elämään on tullut
kiinteästi kännykät ja tietokoneet
ja ne vievät yhä enemmän nuorten aikaa. Poissaolot koulusta ovat
lisääntyneet. Helmi-reissuvihko on
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tuonut uutta tietämystä tähänkin
asiaan ja on mainio apuväline yhteydenpidossa kodin ja koulun välillä. Mielenterveysongelmat nuorten keskuudessa ovat lisääntyneet
selvästi, mikä lienee heijastusta
yhteiskunnan muutoksista. Koulu
on myös kansainvälistynyt merkittävästi ja se on tuonut aivan uusia
ulottuvuuksia ja haasteita kouluterveydenhoitajan työhön ja kouluyhteisöön.
Kouluterveyskyselyn tuloksia
Eija toivoo hyödynnettävän entistä
paremmin, avainasemassa siinä on
koko koulun väki. Oppilashuollolla
on Hatanpäällä pitkät perinteet ja
vuosien saatossa mukaan ovat tulleet kuraattori, psykologi ja erityisopettaja.
Merkittävänä lähitulevaisuuden
haasteena kaupungille on uuden
Kansanterveysasetuksen haasteisiin
vastaaminen. Kouluterveydenhuollon tulee säilyä nuorille ”matalan
kynnyksen paikkana”, mihin on
helppo tulla ja päästä, poliklinikkatyöhön pitää siksi jäädä aikaa.
Nuorten on päästävä vastaanotolle, kun asia on akuutti ja hänellä

Teksti: Anja Jalonen-Männikkö
Kuva: Liisa Lehtola

on rohkeutta ja halua asiaa hoitaa.
Härmälä–Sarankulma–Rantaperkiö -alueen vanhemmille Eija
Korkeamäki haluaa sanoa, että
alueen nuoret osaavat käyttäytyä
kohteliaasti ja hienosti, tietysti ryhmässä joskus ”tyhmyys tiivistyy”,
näinhän se on ollut kautta aikojen.
Edelleen tärkein sanoma on: ”Välittäkää lapsistanne ja nuoristanne,
olkaa kiinnostuneita heidän menemisistään”. Ja erityisesti ”murkkuikäisten” vanhempien kannattaa
ehdottomasti verkostoitua ja pitää
yhteyttä varsinkin, kun on kyse yökyläilyistä tai bileistä, koska niissä
alkoholikokeilut yleensä alkaa.
Lisäksi lapsille ja etenkin nuorille ja myöskin aikuisille on aina
vaan yhtä tärkeää perusasiat: riittävä yöuni, säännöllinen ateriointi,
liikunta ja ulkoilu ja tietokoneella
olon rajoittaminen.
Härmälä-Seuran johtokunta
haluaa kiittää Eija Korkeamäkeä
merkittävästä työpanoksesta kaupunginosamme lasten ja nuorten
hyväksi monen sukupolven ajalta.

Härmälä-Seuran iloinen kevätjuhla koko perheelle Kuuselan monitoimisalissa
keskiviikkona 12.5. klo 17.30–18

Ohjelmassa:
Kahvitarjoilu
kirkkoherra Antero Eskolinin puhe
Rantaperkiön Iskun liikuntaesitys
Härmälän Pelimannien musisointia
arpajaiset, tietokilpailu, yhteislaulua
sekä Duo Rico The Dog & Suzy Dog
Myös Härmälä-kirjoja myynnissä.

Tervetuloa !

Härmälä-Seura ry
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Teksti: Ulla Aatsinki
Kuvat: Juhani Mäkelä

Arki-iltaisin Hatanpään ja Härmälän koulujen liikuntasaleissa
käy kuhina; eri-ikäiset iskulaiset
voimistelevat, tanssivat, nyrkkeilevät, lentopalloilevat, venyttelevät
ja zumbaavat ohjaajiensa johdolla. Sorina täyttää salit, keilat, pallot
ja hiki lentävät. Tuntien päättyessä

Iskua juhlittiin pitkin tammikuuta:
oli trumpettijuhlasoittoa, kahvittelua, Isku-Volleyn juhlaottelu, seuran perustajajäsenten ja sodissa
kuolleiden muistomerkeillä käynti
Kalevankankaan hautausmaalla sekä kaupungin juhlavastaanotto 24.
tammikuuta Raatihuoneella.

Paavolan tervehdyssanoissa kiiteltiin Iskun monipuolista toimintaa ja
sen työtä hyvinvoinnin rakentamisessa tamperelaisille. Pienen purtavan ja kuohuvan juoman parissa
iloinen juhlaväki tapasi tuttuja vuosien varrelta. Myös nuorempi väki
sai kuulla, millaista Rantaperkiön

Lumikiteiden kimallusta Ensilän leirikeskuksen hangilla.
väki poistuu kouluilta virkistäytyneenä. Nämä harraste- ja kilparyhmät olivat päärooleissa myös
Rantaperkiön Iskun 100-vuotisjuhlissa sunnuntaina 26. tammikuuta Pyynikin palloiluhallissa. Mutta
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Raatihuoneelle oli kutsuttu 300
iskulaista; seuran toimitsijoita, kilpaurheilijoita, veteraaneja sekä tavallisia jäseniä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irene Roivainen
ja liikuntatoimen johtaja Pekka P.

Iskun toiminta oli ollut 60–70 vuotta sitten. Seuralla oli muun muassa
oma lukupiiri sekä harrastenäyttämö. Vielä 1950-luvulla yleisurheilu
oli suosittua, ja iskulaiset kunnostautuivat erityisesti juoksumatkoil-

la. Vuoden kohokohtia oli Kansan
Lehden järjestämä katuviesti, jossa
eripituisilla osuuksilla kiidätettiin viestikapula Hämeenpuistosta Tammelantorille. Joukkueita oli
parhaimmillaan yli 20, ja juoksijoista mainittakoon Veikko Helle.
Jorma Sarosen mukaan iskulaiset
menestyivät mainiosti viesteissä.
Jorma Saros oli tuolloin parikymppinen nuorukainen ja juoksi usein
Iskun joukkueen ankkurina.
Naisten maanantaijumppa on
ollut yksi seuran pitkäikäisimmistä toimintamuodoista. Alkuun se
pidettiin Rantaperkiön koululla ja
työväentalolla, mutta siirrettiin uuteen Härmälän koulun juhlasaliin
vuonna 1953. Tunnetuimpia ohjaajia on Vieno Hietanen, joka ohjasi
maanantaijumppaa 30 vuotta. Urheilukipinä oli iskenyt Vieno Hietaseen jo nuorena tyttönä Hausjärvellä. Tie vei töihin Tampereelle,
jossa hän jatkoi urheiluharrastustaan. 1950-luvun lopulla Vieno
pääsi TUL:n Kisakeskuksen järjestämille ohjaajakursseille. Kurssien
opeilla hän ohjasi Rantaperkiön
Iskun lapset ja naiset voimistelun
hauskaan maailmaan niin seuran
jumppatunneilla kuin liittojuhlissakin. Maanantaijumppien ohjaamisesta Vieno luopui vasta täytettyään 65 vuotta vuonna 1992,
mutta urheilua hän ei ole jättänyt.
Nyt hän ohjaa Tampereen TUL:n
piirin jumppaa eläkeläisille kerran
kuukaudessa. Vieno saa vieläkin
palautetta maanantaijumppien iloisesta ja yhteisöllisestä tunnelmasta.
Juhlaviikko huipentui sunnuntaina 100-vuotisgaalaan, jossa
ihailtiin seuran vaiherikkaita vuosikymmeniä ja ansiokasta työtä
tavallisten tamperelaisten liikuttajana musiikin, liikunnan ja leikin
muodossa. Kiitos Aira Ikosen ja
Maj-Britt Raiskinmäen ja mui-

Ikinuori Vieno Hietanen ohjasi iskulaisia maanantaijumpassa 30 vuotta. Veteraanikerhon aktiivi Arvo
Laamanen oli rakentamassa Ensilän leirikeskusta.

den ohjaajien juhlaväki sai seurata
tasokasta ohjelmaa, jossa kurkistettiin Iskun perustavaan kokoukseen vuonna 1911, päätöstä liittyä
TUL:oon, työläiskaupungin arkeen,
tanssi-iltamiin, Iskun kesäleiritoimintaan Ensilässä ja paljon, paljon muuhun hauskaan ja mielenkiintoiseen. Varttuvan sukupolven
taitojen ohella oli mieliin painuvaa
katsoa ”Oman aikansa mestareita”
eli seuran SM-joukkueita vuosien
varrelta. Ohjelma huipentui kaikkien esiintyjien yhteisesiintymiseen,
jossa tulevaisuus toivotettiin terve-

tulleeksi. Täytyy sanoa, että tällä
joukolla, innolla ja työllä Iskun tulevaisuus on taattu seuraavat 100
vuotta!
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Saapastie 2, 33950 Pirkkala
Kauppakeskus Veska
Puh 0331224555

Meiltä löytyvät mm.
erikoiskahvit, jäätelöannokset,
makeaa ja suolaista purtavaa
sekä lounaskeitto arkisin klo
11–14.

Tervetuloa tutustumaan!
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TULISIJOJEN
TULEVAT
PÄÄSTÖVAATIMUKSET
Puun polttaminen tuottaa aina
päästöjä: hiilidioksidia, häkää, hiilivetyjä, pienhiukkasia. Päästövaatimuksia on selvitetty EU:ssa useita
vuosia. Ensin tehtiin testausmenetelmät kiertoilmatakoille eli kamiinoille ja sen jälkeen varaaville
uuneille muodostetaan saunan kiukaiden testimenetelmiä ja päästövaatimuksia.
Testausmenetelmät ja vaatimukset kuvataan ns. EN-normeissa
esim. varaavien uunien normit esitetään standardissa EN-15250. Toisaalta päästövaatimuksia voidaan
kiristää kansallisesti. Mutta esimerkiksi Suomessa päästövaatimukset
eivät asettune niin tiukiksi kuin esimerkiksi Saksassa.
Uusien päästönormien mukaan
tuotteiden, joista on olemassa ENnormi, on vastattava vaatimuksia.
Merkkinä päästörajojen alittamisesta tuotteella on oltava CE-hyväksyntä. Merkintä on siis samantapainen kuin sähkölaitteilla on
ollut käytössä jo vuosia. CE-merkittyjä tuotteita on turvallista käyttää.
Varaavat uunit on testattava
hyväksytyssä tutkimuslaitoksessa.
Hyväksyttyjä laitoksia on tällä hetkellä Suomessa vain yksi, VTT:n Jyväskylän laboratorio. Ruotsissa on
yksi laitos ja Saksassa 3–4 laitosta.
Testaaminen on varsin monivaiheinen ja kallis menettely. Kustannukset Suomessa ovat mallia kohden
12 000–15 000 €. Tulisijavalmista-

jilla on yleisesti noin 10–20 eri testattavaa mallia.
Suomessa on Sisäasiainministeriö antanut tiedon, että varaavilla uuneilla on oltava CE-merkki
1.1.2012, mutta lopullista asetuksen voimaantuloaikaa ei ole vielä
annettu, ja voimaantuloaika saattaa vielä siirtyäkin. Päästörajaksi
on Suomessa kaavailtu häkäpitoisuuden osalta 3 000 ppm (1 ppm
on miljoonasosa savukaasun tilavuudesta). 3 000 ppm vastaa 0,3
% savukaasun tilavuudesta.
Päästöistä seurataan testeissä
CO:n eli häkäkaasun määrää. Häkäkaasu on helppo mitata ja tutkimusten mukaan sen määrä ratkaisee myös muiden epäpuhtauksien
pitoisuuden. Suomessa määräykset
koskevat voimaantulopäivämäärä
jälkeen toimitettuja uuneja. Tätä
aikaisemmin pystytettyjä tulisijoja
uudet normit eivät koske, vaan ne
ovat edelleen hyväksyttyjä.
Julkisuudessa on puhuttu paljon
myös pienhiukkaspitoisuudesta,
koska ne ovat terveydelle vahingollisia. Yleisesti voidaan sanoa, että
varaavissa uuneissa pienhiukkaspitoisuus ei ole yleensä ongelma
johtuen Suomessa valmistettavian
teollisten varaavien tulisijojen korkeasta palamislämpötilasta ja pitkistä savukanavista.
Saksan markkinoilla ovat
vaatimukset tulleet voimaan
22.03.2010. sen jälkeen toimitet-

tujen uunien on vastattava Saksan sen hetkisiä päästö- ja tehovaatimuksia, muuten paikallinen
nuohoojamestari ei anna tulisijalle
käyttölupaa.
Saksan vaatimukset ovat häkäkaasun osalta nyt n. 2 000 ppm
ja vuoden 2014 alusta 1 250 ppm.
Saksassa on jo voimassa olevat
vaatimukset pienhiukkaspitoisuudesta. Tällä hetkellä pitoisuus on
oltava alle 75 mg savukaasun kuutiometrissä ja 2014 raja laskee 40
mg:aan.

Päästöihin vaikuttavia tekijöitä:
Tulisijan rakenne. Ilman jako tulipesään palamisen aikana on
tärkein päästöjä vähentävä tekijä.
Sytyttämisen aikana tarvitaan runsaammin ilmaa ja tasaisen palamisen aikana ilma on vietävä oikeaan
paikkaan palamisessa.
Sytytä oikein. Oleellinen tekijä on
poltettavan puuaineksen kuivuus ja
puun oikeaoppinen sytyttäminen –
tulen sytyttäminen puiden yläosasta. Näin syttyminen saadaan tasaiseksi ja sytyttämisen yhteydessä
syntyvä häkäpiikki saadaan vältetyksi. Tulisijojen CE-testissä vaaditaan myös tarkat ohjeet tulisijan
käyttämisestä ja lämmitystavoista,
koska väärä lämmitystapa tuottaa
päästöjä vaikka itse tulisija olisikin
vähäpäästöinen.
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Teksti ja kuvat: Veli-Pekka Eloranta

Geokätköilyyn liittyy salamyhkäisyys ja salaisuudet. Niinpä harva
härmäläläinen tietää, että Suomen
ensimmäinen geokätköilijöiden
Megaevent järjestetään Tampereella Härmälän Camping-alueella
elokuun 12.–14. päivä. Tapahtuman järjestää Geoliikkujat ry., joka
toimii yhteistyössä Suomen Ladun kanssa. Kysytään yhdistyksen
edustajalta Milka Sunellilta, mistä
tapahtumassa on kyse. ”Mega
Event on suuri ja näkyvä geokätköilijöiden tapaaminen, johon osallistuu satoja ihmisiä, parhaimmillaan tuhansia.”
Maailmalla Mega Eventtejä
järjestetään vuosittain noin kaksikymmentä. Mega Finland 2011, siis
Härmälässä järjestettävä eventti,
on ensimmäinen kerta, kun näin
suuri tapahtuma järjestetään Suomessa. Mega Eventin statukseen
vaaditaan 500 ilmoittautunutta
kätköilynimimerkkiä. Yleensä tämä
tarkoittaa, että jo siinä vaiheessa
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tapahtumaan on tulossa 700–800
osallistujaa, sillä monien kätköilynimimerkkien takana on useampi
henkilö. Tänä vuonna järjestetään
kolme erityisen suurta ja kansainvälistä tapahtumaa, joista yksi on
Pennsylvaniassa USA:ssa, yksi Kölnissä ja yksi Härmälässä Tampereella, Milka jatkaa.
Mistä sitten idea Mega Eventin
järjestämiseen Suomessa? Milka
kertoo, että vuosien varrella on
monissa kätköilyporukoissa pohdittu, että Suomessakin pitäisi järjestää Mega Event. Lopullinen rohkaisu suurtapahtuman tekemiseen
oli syksyllä 2010 järjestetty ”tavallinen” tapaaminen – miitti tai eventti, jossa oli noin 450 osallistujaa.
Miitissä juhlittiin Suomen ensimmäisen geokätkön 10-vuotissynttäreitä.
Tampere valikoitui hyvin nopeasti sopivaksi paikaksi kahdesta
syystä: Hyvin aktiivisen kätköilyyhteisön sekä loistavien liikenneyh-

teyksien vuoksi. Siihenkin, miksi
juuri Härmälä valikoitui tapahtumapaikaksi, on Milkalla valmis vastaus: ”Härmälän valinta ei sekään
ollut vaikeaa: Ainutlaatuinen ja
luonnonkaunis paikka sekä keskellä järvi-Suomea että keskellä suurta kaupunkia! Alusta lähtien myös
Härmälän leirintäalueen Suomi
Camping on suhtautunut tapahtumaan hyvin innostuneesti.”
Tapahtuman aikana Härmälää
(tai ainakin leirintäaluetta) kutsutaan nimillä ”Geokylä keskellä kaupunkia”, englanniksi yksinkertaisemmin ”Geocaching Village”. Paikalle saapuu vieraita ympäri maailmaa. Kaiken kaikkiaan järjestäjät
odottavat noin 2000 vierailijaa viikonlopun aikana, joista joka viides
ulkomailta. Suuremmissa määrin
ulkomaalaisia odotetaan saapuvan
ennen kaikkea Saksasta, Ruotsista, Latviasta ja Virosta. Sunell lisää
vielä, että MEGA Finland on alusta
saakka tehty nimenomaan kan-

Geokätköt ovat tyypillisesti muovirasioita, joita etsitään koordinaattien ja GPS-vastaanottimen avulla.
Yleensä rasiassa on jotain pientä
vaihtotavaraa, jonka voi vaihtaa
itselle samanarvoista vaihtotavaraa
vastaan.

sainväliseksi suurtapahtumaksi ja
osallistujia on tulossa Australiasta
ja Fidžisaarilta saakka.
Miten tällainen vierasmäärä sitten näkyy Härmälän alueen
katukuvassa ja liikenteessä? Milka
toteaa leppoisasti, että tavalliseen
Härmälän leirintäalueen kuumimman kesäsesongin viikonloppuun
verrattuna toivottavasti viihdyttävällä tavalla. Busseissa keskustan
suuntaan ja takaisin on varmasti
enemmän hyväntuulista ympäri Suomea ja maailmaa tullutta
väkeä. Lauantaina 13.8. voi olla
myös paljon tapahtuman aiheuttamaa autoliikennettä Nuolialantiellä, mutta ohjaamme sen sujuvasti
tapahtuman P-paikoille.
Oma lukunsa on se, että Härmälän tai sen lähialueen geokätköjä tulee etsimään ennennäkemätön
joukko ihmisiä. Katukuvassa näkyy
siis paljon myös GPS-laitettaan tai
kännykkäänsä tuijottavia, edestakaisin kulkevia ja taskulampun valossa jokaista mahdollista paikkaa
tonkivia ihmisiä lapsesta mummiin
ja vaariin. Lisäksi Härmälän alueelle saattaa hyvinkin ilmaantua uusi
geokätkö tai useampikin tapahtuman aikana.
Viikonlopun aikana on luvassa
jos jonkinlaista ohjelmaa tapahtuman vieraille messuineen ja kilpailuineen, jotka on suunnattu kaikille
retkeilystä ja seikkailusta kiinnostuneille. MEGA Finland tarjoaa myös
lapsille omaa ohjelmaa läpi viikonlopun. Tapahtuma järjestetään pää-

sääntöisesti vapaaehtoisvoimin. Järjestämistä helpottaa se, että näissä
kätköilijöissä on mukana monen
alan ammattilaista, Milka kertoo.
Suuri osa vapaaehtoisista asuu
Tampereella tai sen lähellä, mutta
alusta lähtien joukkoa on leimannut tapahtuman kansallinen merkitys ja tekijöitä onkin ympäri Suomea. Lisäksi moni ulkomaalainen
kätköilijä on osallistunut järjestelyihin tarjoamalla mm. käännösapua,
Milka jakaa kunniaa kollegoilleen.
Mikäli haluat osallistua tapahtuman järjestelyihin, on sekin mahdollista. Milka vinkkaakin, että
hyväntuulinen suurtapahtuma kaipaa hyväntuulisia tekijöitä! Ilman
innokkaita vapaaehtoisia ei mikään
näin hauska ja iso juttu onnistuisi.
Mukaan järjestämään Suomen suurinta geokätköilytapahtumaa pääsee ottamalla yhteyttä geoliikkujiin,
esimerkiksi sähköpostilla geoliikkujat@gmail.com. Myös jos haluaa
vain osallistua tapahtumaan sekin
toki on mahdollista, tapahtuma on
kaikille avoin, osallistumismaksun
maksaminen tapahtuu megafinland.fi -sivujen kautta. Tervetuloa!

MIKÄ IHMEEN
GEOKÄTKÖILY?
Maailman ensimmäinen geokätkö
piilotettiin vain muutama päivä sen
jälkeen kun Yhdysvaltain puolustusministeriö poisti GPS-signaalin
häirinnän 1.5.2000. Pisimpään

harrastaneet ovat siis ehtineet etsiä
kätköjä jo yli kymmenen vuotta.
Tampereen alueella on moni aloittanut harrastuksen jo 2000-luvun
alkupuolella. Kysytäänpä siis geokätköilyä harrastavalta Risto Roposelta (kätköilynimimerkki RiMaJu),
mistä geokätköilyssä oikeastaan on
kyse. RiMaJu kertoo olevansa suhteellisen tuore kätköilijä: ”Löysin
ensimmäiset kätköni toukokuussa
2009”, eli Roponen on harrastanut
lajia hieman alle 2 vuotta. Tänä
aikana RiMaJu on kirjannut lähes
2000 kätköä löydetyiksi.
Geokätköt ovat tyypillisesti
muovirasioita, joita etsitään koordinaattien ja GPS-vastaanottimen
avulla. Yleensä rasiassa on jotain
pientä vaihtotavaraa, jonka voi
vaihtaa itselle samanarvoista vaihtotavaraa vastaan.
Mitä on geokätköily?
– Geokätköily on maailmanlaajuinen ulkoiluharrastus jossa etsitään
toisten harrastajien piilottamia,
geokätköiksi kutsuttuja rasioita
GPS-laitteiden avulla. Kätköjen
etsimiseen tarvittavat tiedot löytyvät Internet-sivuilta, jonne myös
kyseisten kätköjen löydöt kirjataan
purkkeihin jätettävien vihkomerkintöjen lisäksi.
Harrastus on lähes yhdentoista
olemassaolovuotensa aikana kasvattanut suosiotaan hurjaa vauhtia,
josta kertoo 1,3 miljoonan etsittävissä olevan rasian kätkömäärä maailmanlaajuisesti. Suomessa
etsittävissä olevien kätköjen määrä
on tällä hetkellä yli 14000 kappaletta. Harrastajakunta koostuu
maassammekin hyvin monen ikäisistä, nuorista aina yli 70-vuotiaisiin.
Aktiivisia geökätköilijöitä on
Suomessa nelisentuhatta. Satunnaisesti kätköillä vierailevia kätköilijöitä on vielä huomattavasti
enemmän. Kätköilijät etsivät siis
GPS-paikantimella koordinaattien
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avulla toisten harrastajien piilottamia kätköjä.
Miten aloitit geokätköilyn?
– Löysin aivan sattumalta nettiä
selaillessani suomenkielisen geocache.fi -sivuston, jota kautta aloin
tutkimaan mistä asiassa on ylipäätään kyse. Lähdimme sitten perheen kesken eräänä arki-iltana etsimään kahta kätköä ja löysimmekin
ne, ilman varsinaisesti tarkempia
tietoja niiden sijainneista.
Minkälaisia kätköt ovat?
– Kätköjä on olemassa monenlaisissa paikoissa ja perustyypeiltäänkin niitä on erilaisia. Perinteisessä
kätkötyypissä koordinaatit purkille on annettu suoraan, mutta on
myös olemassa moniosaisiakin
kätköjä, sekä sellaisia joissa tulee
ratkaista aluksi esimerkiksi sanallinen arvoitus saadakseen oikeat
koordinaatit. Kätköt luokitellaan
myös löytövaikeutensa sekä maaston haastavuutensa suhteen, riippuen siitä onko purkki pyörätuolikelpoisessa kaupunkikohteessa vai
esimerkiksi kiipeilyvälineitä vaativassa kohteessa. Suurin osa kätköistä on kuitenkin saavutettavissa
helposti.
Kätköt ovat kätkösivustolla luokiteltu kätkötyypin, vaikeuden ja
maaston haastavuuden suhteen.
Näin niistä voi jokainen valita itselleen sopivat vierailukohteet. Jotkut pitävät luontokohteista, joissa
kätkön tarkoitus usein on saada
kätköilijä liikkeelle luontoon tai
tutustumaan johonkin retkeilykohteeseen. Toisaalta jotkut pitävät urbaaniympäristöön piilotetuista purkeista, joissa viehätys saattaa tulla
siitä, että pitää pystyä kirjaamaan
kätkölöytö sivullisten huomaamatta
tai sitten löytää kaupungista aivan
uuden puolen, johon ei ole aiemmin tullut tutustuttua. Toisaalta
monet ovat löytäneet oman suosik-
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kinsa, ns. mysteerikätköissä, joissa
tehtävänä on selvittää koordinaatit
ratkaisemalla mitä eriskummallisimpia tehtäviä.
RiMaJu, minkälaisista kätköistä
itse pidät?
– Arvostan eniten kätköjä jotka on
tehty löytäjää ajatellen tai niihin on
nähty hieman vaivaa, olivat ne sitten suoraan löydettävissä tai arvoituksen takana. Myös hyvin kasatut
arvoitukset palkitsevat ratketessaan
ja antavat tätä kautta arvoa kätkölle. Erityisiä kiinnostuksen kohteita
itselleni ovat olleet maastollisesti
vaativat kohteet.
Kätköpurkin lisäksi kätkössä on
useasti jotain pientä vaihtotavaraa,
esim. perheen pienimmille. Kuitenkin harrastajamäärän kasvamisen myötä painopiste on siirtynyt
tavaroiden vaihtelusta kätkölöytöjen kirjaamiseen. Lisäksi kätköissä
kiertää erilaisia matkaajia.
Mitä ovat matkalaiset?
– Kätköpurkeissa on usein sisällä
pieniä vaihtotavaroita, mutta niiden lisäksi purkeissa saattaa olla
myös esinekohtaisella tunnisteella
merkittyjä matkalaisia, jotka on tarkoitettu liikkumaan kätköilijöiden
mukana purkilta toiselle. Matkalaista ei saa jättää omaan kirjahyllyyn koristeeksi, vaan se kirjataan
omalle nettisivulleen ennen siirtoa
seuraavalle kätkölle.
Matkaajat siis kulkevat purkista
toiseen kätköilijöiden avustamana.
Näin matkaajan omistaja voi seurata kulkijan liikkeitä ympäri maailmaa. Monesti matkaajilla onkin
erilaisia tehtäviä, kuten käydä tietyssä paikassa tai kerätä valokuvia
ympäri maailmaa. Kätköjä on erikokoisia aina piskuisesta nanokätköstä, johon ei mahdu kuin äärimmäisen pieni logikirja, aina suuren,
vähintään 20 litraiseen large-kokoon asti. Lisäksi monet harrastajat

ovat kätköjä piilottaessaan rakennelleet mitä ihmeellisimpiä virityksiä hämätäkseen tavallisia ohikulkijoita – jästejä – kuten geokätköilijäpiireissä tavataan sanoa.
Mikä on erikoisin kätkö jonka olet
löytänyt?
– Mieleeni tulee nimetä heti montakin kätköä, mutta yleensä tarkempi kuvailu jätetään tekemättä
toisten etsijöiden löytämisen ilon
säilyttämiseksi. Kerrottakoon vaikka että täällä lähiseuduilla olen
kuullut purkin puhuvan, joskus
olen löytänyt itseni hymyilemässä
ahtaan luolan perukoilta ja yhden
purkin sisällä olen itsekin istunut
kirjaamassa löytöä.
Kätköilyssä olennaisena välineenä on GPS-vastaanotin ja
Internet-sivusto, josta kätkökuvaukset luetaan. Onko homma sitten
kokonaan nörttien puuhaa? Ei toki,
ainakaan RiMaJun mielestä.
Mikä kätköilyssä viehättää?
– Harrastuksessa yhdistyvät omalaatuisella tavalla ulkoilu ja nettimaailma, mutta itseäni viehättäviä
puolia harrastuksessa on paljon
muitakin. Kysymykseen on vaikea
vastata tyhjentävästi, mutta jotakin
kertoo se että itselläni on lapsesta saakka ollut useita harrastuksia,
vaan ei vielä yhtään näin kiinnostavaksi koettua ja omalta tuntuvaa.
Kätköilyssä siis olennainen elementti on ulkoilun ja teknologian
yhdistäminen. Lisäksi kätköilyssä
on mukana myös yhteisöllisyys ja
sosiaalinen näkökulma. Kätköilijät nimittäin järjestävät tapaamisia,
joissa pääsee vaihtamaan kuulumisia muiden kätköilijöiden kanssa.
Juurikin siitä Härmälän Megaeventissäkin on kyse.
Miten päästä alkuun, jos haluaa
kokeilla geokätköilyä?
RiMaJu kertoo, että hyvät ja selkeät

suomenkieliset ohjeet löytyvät kotimaisen harrastelijasivuston www.
geocache.fi kautta, jossa opastetaan selkokielellä esimerkiksi
nimimerkin luominen kansainvälisellä alkuperäissivustolla osoitteessa www.geocaching.com. Rekisteröityminen on ilmaista, eikä siitä
seuraa roskapostia sähköpostiin.
Kätköily on lähtökohtaisesti myös
halpa harrastus. Etsin itse ensimmäiset 700 kätköä pelkällä autonavigaattorilla, kunnes ostin varsinaisen käsi-GPS:n. Monet käyttävät
etsimiseen myös matkapuhelimiaan, joissa on sisäinen GPS. Harrastuksesta voi myös kysellä sen
harrastajilta, jotka monesti ovat
kiinnostuneita auttamaan askarruttavissa asioissa.
Kätköilijänimimerkki RiMaJu eli
Risto Roponen on juuri löytänyt
geokätkön.

SUNNUNTAINA 28.8. klo 11–14
Kuuselan Seniorikeskuksen pihapiirissä
Nuolialantie 46

• Avauspuhe Härmälä-Seuran puheenjohtaja Hellä Asumaniemi
• Härmälän Pelimannit viihdyttävät, Härmälän seurakunnan tervehdys
• Lapsille kasvomaalausta, renkaanheittoa, ilmapalloja
• Kuuselan Seniorikeskuksen opastettu esittely klo 11.30 ja 12.30
• Marttojen kanttiini, kahvia, pullaa, lättyjä, ym.
• Leijonilla hernekeittoa ja makkaraa
• Arpajaisia
Mukana Alueen yhdistyksiä, Härmälän seurakunnan lähetystyö.
Yhteistyökumppanina mukana Skanska

TERVETULOA!									

Härmälä-Seura ry
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Teksti ja kuvat: Veli-Pekka Eloranta

Pirkkahallilla heinäkuussa
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, eli tuttavallisemmin Pirkkahalli, tulee toimimaan heinäkuussa
kansainvälisen huippufutsalin estradina. Opiskelijoiden futsalin EMkilpailut (OEM Futsal 2011) tuovat
Pirkkahallille kymmeniä kovatasoisia joukkueita ympäri Eurooppaa
kilpailemaan miesten ja naisten
sarjojen mestaruuksista. Yli viikon
mittainen tapahtuma (16.–24.7.)
kokoaa yhteensä 300–500 futsalin pelaajaa ja yli 100 vapaaehtoistyöntekijää tapahtuman pariin.
Futsal on ollut Suomessa nouseva laji, jota on pelattu Suomessa
vasta 14 kautta. Jalkapallon pikkuveljen roolissa olevan lajin harrastajamäärät ovat nousseet rakettimaisesti. Futsal-joukkueessa on
kentällä kerrallaan neljä pelaajaa ja
maalivahti, joten sen aloittamiseen
riittää selvästi pienempi harrastajaporukka kuin jalkapalloon.
Futsalia pelataan sisätiloissa käsipallokentän kokoisella kentällä ja
myös maalit ovat samankokoiset
kuin käsipallossa. Futsalin säännöt
noudattavat hyvin pitkälti jalkapallon sääntöjä, sillä erotuksella,
että vastustajaa ei saa taklata yhtä
ankarasti kuin ulkojalkapallossa.
Maaleja yleisöystävällisessä lajissa tehdään kuitenkin jalkapalloa
enemmän, joten katsojille riittää
joka ottelussa reilusti nähtävää.
Futsal on kasvanut vaivihkaa
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Suomen neljänneksi harrastetuimmaksi palloilulajiksi ja ohittanut jo
koripallon, lentopallon ja pesäpallon harrastajamäärissä. Edellä tilastoissa ovat enää Suomen kolme
suurinta lajia: jalkapallo, jääkiekko
ja salibandy. Futsal on ollut erityisesti Tampereella kovassa suosiossa. Kaudella 2010–2011 Tampereen piirin sarjoihin osallistui yhteensä 247 rekisteröitynyttä joukkuetta, mikä tarkoittaa noin 3000
pirkanmaalaista lajin harrastajaa.
Lajin kestomenestyjä, tamperelainen Ilves FS, voitti myös juuri päättyneellä kaudella seuran viidennen
suomenmestaruuden.
Opiskelijoiden futsalin EMkilpailuiden taso on ollut vuodesta toiseen erittäin kova. Tampereen teknillistä yliopistoa edustava
joukkue FC Johtajat on osallistunut
neljänä vuotena OEM-kisoihin ja
Euroopan huippujen taso on tullut
tutuksi: ”Olemme päässeet osallistumaan kisoihin todella iskukykyisellä joukkueella, joka on koottu
pääosin futsalin moninkertaisen
suomenmestarin Ilveksen ja ykkösdivisioonassa pelaavan ACE:n
opiskelijapelaajista, mutta kyyti
on ollut toisinaan kylmää. Espanjan, Ukrainan ja Kroatian joukkueet ovat koostuneet futsalia päivittäin pelaavista huippu-urheilijoista,
joita vastaan olisimme Ilveksen
täydelläkin miehistöllä olleet alta-

vastaajia”, kommentoi turnauksen
johtaja ja Ilveksessä futsalin suomenmestaruuksia voittanut Matti
Anttonen.
Tänä vuonna vuorossa ovat
kotikisat. Kisaorganisaation toiminnanjohtaja Jussi Kuusela ja
Anttonen tekivät kovan pohjatyön
syksyllä 2009, ennen kuin päättivät hakea kisoja Suomeen: ”Saimme onneksi neuvoteltua hyvät
alustavat sopimukset kisapaikoista
vastaavan Tampereen kaupungin,
majoituksista vastaavan TOAS:n ja
ruokailuista vastaavan Juvenesin
kanssa, joten pystyimme hakemaan kisoja Tampereelle”, kertoo
Kuusela.
Pohjatyön tekeminen kannatti.
Tampere valikoitui kuuden hakijakaupungin joukosta edukseen
laadukkaalla kisahakemuksella,
jossa kisojen kannalta tärkeimmät
palaset: kilpailupaikat, majoitus,
ruokailut ja kuljetukset olivat valmiiksi suunniteltu ja vastaavat kisasopimukset vain odottivat päätöstä
kisaisännyydestä ja allekirjoituksista. Kisat ovat historiallisesti ensimmäiset pohjoismaissa koskaan järjestetyt opiskelijoiden EM-kilpailut
missään lajissa. Syykin on ilmeinen
– pohjoismaiden korkea hintataso
ei tee kyseisten kilpailuiden järjestämistä halvaksi ja kisabudjetti lasketaan sadoissa tuhansissa euroissa.
Futsaliin intohimoisesti suhtautuvat Kuusela ja Anttonen näkivät
Tampereen olevan paras paikka
OEM Futsal -kisojen järjestämiselle
Suomessa. Kokemusta opiskelijoiden futsalkisoista löytyy Tampereelta runsaasti, sillä heidän edustamansa FC Johtajat on järjestänyt
opiskelijoiden futsalin SM-kisat
(OSM Futsal) neljä kertaa Hervannassa, voittanut OSM-kultaa kolmesti ja edustanut Suomea OEM
Futsal -kisoissa neljästi.
Tänä kesänä vuorossa on FC
Johtajien viides edustuskerta ja ko-

Futsal-faktalaatikko:
– Variaatio jalkapallosta, pelataan sisällä
– Pelaajia kentällä 4 + maalivahti
– Lentävät vaihdot
– Maalin koko 3x2 metriä
– Pelipallo normaalia jalkapalloa pienempi ja painavampi

– Lajissa korostuvat jalkapalloa enemmän tekniikka ja luovuus
– Laji keksitty 1930-luvulla Uruguayssa
– Brasilialla neljä MM-kultaa, Espanjalla kaksi
– Suomessa 24000 harrastajaa (2009)
– Ensimmäinen SM-turnaus pelattiin 1997
– Ilves FS voittanut viisi SM-kultaa

Futsalin suomenmestarijoukkue Ilves FS:n Timur
Inapshba harhauttelee vastustajia maaliskuussa
pelatussa Futsal-Liigan finaalissa.

tikisat. FC Johtajat ovatkin panostaneet kaiken mahdollisen menestyksen eteen. Joukkue on aloittanut jo harjoittelun kisoja varten
kovassa opissa, sillä Suomen futsalmaajoukkuetta valmentava Jouni
Pihlaja on Kuuselan ohella mukana Johtajien valmennuksessa kotikisoissa. ”Kotikisoissa on tarkoitus
näyttää parasta osaamistamme ja
lähteä kovasta tasosta huolimatta
tavoittelemaan kärkisijoja. Olemme aikaisemminkin onnistuneet

kaatamaan futsalin huippumaihin
lukeutuvien Portugalin ja Kroatian
joukkueet, joten sataprosenttisella
suorituksella ja kotiyleisön tuella
menestys on mahdollista kotikisoissa”, kertoo Kuusela luottavaisena.
”Jos ei ole aikaisemmin nähnyt
huippufutsalia pelattavan, kannattaa tulla heinäkuussa Pirkkahallille
katsomaan miltä yleisöystävällinen
laji näyttää. Päivälipulla pääsee
näkemään edullisesti monta vauh-

dikasta peliä”, vinkkaa Anttonen
haastattelun päätteeksi.
Opiskelijoiden futsalin EM-kilpailut pelataan 16.–24.7. Kisakylä
sijaitsee Hervannassa, kisatoimisto
TTY:lla ja ottelut pelataan Pirkkahallissa. Lisää tietoa kisoista löytyy
kisasivustolta www.eucfutsal2011.
com, jonne lähempänä kisoja päivitetään turnauksen otteluohjelma,
tarkempi aikataulu, lippujen hinnat
ja muitakin uutisia sivuista.
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Tampereen Härmälänrannan viehätys syntyy kauniista järviluonnosta, alueen historiallisesta perinteestä sekä hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden läheisyydestä.
Viihtyisyyden lisäksi tärkein
lähtökohta uuden alueen suunnittelussa on asumisen ekotehokkuus.
Härmälänrannassa asutaan ympäristöstä nauttien ja ympäristöä kunnioittaen.

HYVÄN OLON

HÄR MÄLÄNR ANTA
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Korkeatasoista järvenranta-asumista

Kaupunkirakenteen ekotehokkuus
merkitsee rakentamisen, asumisen
ja liikenteen ympäristövaikutusten
hillitsemistä. Pohjana Härmälänrannan suunnittelulle ja asumisenenergiatehokkuuteen liittyvien
asioiden ratkaisemiselle ovat muun
muassa VTT:n EcoDrive-hankkeen
tulokset.
Keskeinen ekotehokkuuteen
vaikuttava tekijä on energiatehok-

Härmälänranta tuli aikoinaan tunnetuksi kaupunkilaisten huvilarannikkona ja sittemmin lentokonetehtaan alueena. Nyt ympyrä on sulkeutumassa, kun tehdasalue poistuu Härmälänrannasta kokonaan ja
alue jää yksinomaan järvenrantaasumiseen ja virkistymiseen. Härmälänrannassa luonto on vahvasti
osa arkea. Härmälänranta onkin
koti ja huvila samalla kertaa!
Yhtenäinen viihtyisä alue lähelle kaupungin keskustaa järven
rannalla tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet asuntorakentamiseen ja
palveluiden kehittämiseen. Cargotec Finlandin tehdas siirtyy pois
Härmälänrannasta vuonna 2013.
Alueen toisen vaiheen kaavoitus
on alkamassa, ja alue täydentyy
kokonaiseksi kaupunginosaksi.

kuus. Härmälänrannan uusien kotien toteuttamisessa tähdätään matalaenergiataloihin sekä paikalliseen
energiatuotantoon esimerkiksi hyödyntämällä aurinkoenergiaa. Asumisen energiatehokkuudessa kaikki
tulevat Härmälänrannan rakennukset edustavat parasta A-energialuokkaa. Tämä saavutetaan muun
muassa tiiviillä rakenteilla, hyvällä
eristyksellä, energiaa säästävällä
talotekniikalla ja vettä säästävillä
vesikalusteilla. Myös kodinkoneet
ovat A-energialuokkaa.

Myynnissä tällä hetkellä:
As. Oy Tampereen Härmälänrannan
Humu
As. Oy Tampereen Härmälänrannan
Vanaja
Tulossa ennakkomarkkinointiin
lähikuukausina:
As. Oy Tampereen Härmälänrannan
Sisu
As. Oy Tampereen Härmälänrannan
Nalle

Ekotehokas kaupunkirakenne

As. Oy Tampereen Härmälänrannan

Härmälänrannassa kestävä kehitys ulottuu yksittäisistä rakennuksista koko kaupunkirakenteeseen.

Pyry

Härmälänranta on uusi viihtyisä asuinalue. Vehreys, järvi
pienvenesatamineen ja rantoineen sekä hyvine liikunta- ja
virkistysmahdollisuuksineen luovat viihtymiselle oivat puitteet. Yhdessä keskustan läheisyyden kanssa ne tekevät Härmälänrannasta verrattoman asuinpaikan.
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Jos olet kiinnostunut Härmälänrannasta ja sen
asunnoista, ota yhteys Skanska Kotien asuntomyyntiin,
puh. 0800 150 051 tai katso
www.skanska.ﬁ/harmalanranta
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Hyvän olon
Härmälänranta

3
7

4
6

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Satamawouti
Tuisku
Viima
Pyry
Humu
Kotka
Paarma
Sääksi
Vanaja
Sisu
Nalle
Jyry
Tuuli
Vihuri
Vinka
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Ossian
Fiina
Aurinkokallio
Kontio
Lentolaiturinkatu
Sisukeskus
Tenniskenttä
Venesatama
Piippu
Härmälänrannan
toinen vaihe
Englantilainen puisto
ja suojeltu rakennus
Sisuparkki
Tilaussauna
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Ominaisuus
hyötysuhde

ONKO SINULLA HIUSPOHJAN ONGELMIA?
• hiustenlähtöä
• hilseilyä
• kutinaa

Hiustenlähtöön apua otsoniterapialla!
TULE ILMAISEEN HIUSPOHJANTUTKIMUKSEEN
JA LÖYDETÄÄN SINULLE RATKAISU ONGELMAAN!

Pirkkala, Partolakeskus Kauneushoitola
Puh 03 265 0545, 03 265 1909

26

häkäpäästöt
(CO)
pienhiukkaspäästöt
■
■
■



Suomi 2012

Saksa 2009

Saksa 2014

Hopealoimu

3000 ppm

2000 ppm

1250 ppm

600 ppm

ei säännellä

<75 mg/m3

<40 mg/m3

28 mg/m3

>70 %

>75 %

>75 %

89 %










Valinnainen vuokratontti*. www.skanska.fi/humu

Valinnainen vuokratontti*. www.skanska.fi/vanaja

Kiinnostuitko? Lisätietoja saat asuntomyynnistämme,
Verstaankatu 1, 33100 Tampere, p. 0800 150 051 (maksuton), ma-pe klo 8.30-16.30

On onni, ettei koti lopu ulko-oveen
Härmälänrannassa lähiympäristösi ainutlaatuisuus syntyy järviluonnosta ja hyvistä ulkoilureiteistä.
www.skanska.fi/harmalanranta

ei sisälly asunnon velattomaan
hintaan. Lunastusosuuden suuruus määräytyy lunastusajankohdan mukaan. Lisätietoja:
www.skanska.fi/kodit.

Skanskan KotiTurva™
on lisäturva kodin
hankintaan.

skanska.fi/kotiturva
As. Oy Tampereen Härmälänrannan Humu,
Vihurinkatu 17
Myynnissä uusia huolettomia järvenrantakoteja.
Arv. valmistuminen loppuvuosi 2011.
tontin arv.
Huoneistoesim.
krs mh. € vh. €
lunastusos.
2
2h+k+s
60 m 2. 47.250 157.500 41.520
3h+k+s+työtila 77 m2 4. 63.120 210.400 53.313
4h+k+s
100,5 m2 2. 77.100 257.000 69.584
Valinnainen vuokratontti*. www.skanska.fi/humu

As. Oy Tampereen Härmälänrannan Vanaja,
Lentovarikonkatu 4
Rakenteilla. Vapaana erilaisia hyvin suunniteltuja
kolmioita. Arv. valmistuminen 12/2011. tontin arv.
Huoneistoesim. krs mh. € vh. €
lunastusos.
3h+k+s+p 68,5 m2 4. 54.540 177.600 23.672
3h+k+s+p 77 m2 3. 57.110 186.400 26.610
3h+k+s+p 82 m2 2. 58.600 190.900 28.338
Valinnainen vuokratontti*. www.skanska.fi/vanaja

Kiinnostuitko? Lisätietoja saat asuntomyynnistämme,
Verstaankatu 1, 33100 Tampere, p. 0800 150 051 (maksuton), ma-pe klo 8.30-16.30

*Valinnainen vuokratontti.
Kyseinen talo rakennetaan
vuokratontille, josta voit halutessasi maksaa taloyhtiölle huoneistokohtaisen lunastusosuuden ja näin vapautua tontin
vuokran maksuvelvollisuudesta.
Jos taas et tahdo sijoittaa pääomaasi tonttiin, voit maksaa
osuutesi tontinvuokrasta kuukausittaisena vastikkeena. Huomaa, että tontin lunastusosuus
ei sisälly asunnon velattomaan
hintaan. Lunastusosuuden suuruus määräytyy lunastusajankohdan mukaan. Lisätietoja:
www.skanska.fi/kodit.

LAUANTAINA 14.5.2011
KLO 11–14
Cargotecin (ent. Kalmar)
parkkipaikka-alueella Härmälässä
Valmetinkatu 1. Tervetuloa myymään

Varaa myyntipaikkasi 11.5.2011 mennessä

ja tekemään ostoksia!

sähköpostilla: terttu.sinipuro@pp.inet.fi
tai puhelimella: 050 912 1501

Myyntipaikat ovat maksuttomia!
Martoilla tarjolla kahvia ja pullaa,
Leijonilla makkaraa ja mehua!

Tapahtuman järjestävät Härmälän alueen
yhdistykset.
Yhteistyökumppanina mukana myös
Skanska.

TERVETULOA!
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