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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.

HÄRMÄLÄ-SEURAN SYYSKOKOUS 

Härmälä-Seura ry:n syyskokous pidetään tiis-
taina 22.11.2011 klo 18 Kuuselan Seniorikes-
kuksessa, Nuolialantie 46.
Härmälän pelimannit viihdyttävät kello 17.30 alkaen ja kahvitarjoilu 
kokouksen aluksi.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen jälkeen joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita tulee kerto-
maan ja keskustelemaan Härmälän joukkoliikenneasioista.

TERVETULOA!
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Nurkkakunta-lehti  on Härmälä-
Seura r.y.:n toimittama kotiseu-
tujulkaisu. Ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa, touko- ja marraskuussa 
Rantaperkiön, Härmälän ja Saran-
kulman kaupunginosien alueilla.

Levikki 3400 kpl.

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.

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

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

Johtokunta 2011

Jäsenet: 

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

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
040 555 0211

Toiminnantarkastajat: 
Risto Holopainen 
Markku Hellman 

HÄRMÄLÄ-SEURAN 
PUHEENJOHTAJA
Hellä Asumaniemi

NURKKAKUNTA-LEHDEN 
PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

TOIMITUSRYHMÄ
Hellä Asumaniemi
Juhani Hakala
Liisa Lehtola

ULKOASU JA TAITTO
Jari-Pekka Heimolinna

ILMOITUSMYYNTI
Juhani Hakala

Tämä syksy on ollut poikkeuksel-
lisen lämmin. Tätä kirjoittaessani 
eletään lokakuun loppua ja läm-
mintä riittää edelleen. Sadettakin 
olemme saaneet riittävästi. Milloin 
ensilumi saapuu, sitä emme vielä 
tiedä.
 Härmälässä on ollut useita kaa-
va-alueita työn alla. Härmälänran-
taan tullaan rakentamaan lisää uu-
sia asuntoja vuosina 2014–2020. 
Tämä toinen vaihe tulee sijoittu-
maan entisen Valmetin, nykyisen 
Cargotecin alueelle.
 Rantaperkiöön suunnitellaan 
reilun tuhannen asukkaan asuin-
aluetta Sarankulmankadun ja Len-
tokentänkadun väliselle alueelle. 
Alueelle on suunniteltu pääasias-
sa asuinrakennuksia. Alue toimii 
nykyisin teollisuus- ja yritysaluee-
na. Asuinalue aiotaan liittää osaksi 
vanhaa Rantaperkiön asuinaluetta.
 Tampereen Vuokra-Asunnot 
Oy, Perkiönkatu 63 on tehnyt aloit-
teen asemakaavan muuttamisek-
si. Tontilla sijaitsee vuonna 1952 
valmistunut Bertel Strömmerin ja 
Jaakko Ilveskosken suunnittelema 
kolmikerroksinen julkinen sauna-
rakennus, jossa on kaksi asuntoa. 
Kaavamuutoksen tarkoituksena 
on Härmälän saunarakennuksen 
laajentaminen siten, että saunara-
kennuksen yhteyteen tulisi tuetun 
asumisen yksikkö 43 asukkaalle 

HÄRMÄLÄ MUUTOKSESSA
hyödyntäen saunan tiloja palve-
lutiloina. Laajennushanke edellyt-
tää rakennusoikeuden lisäämistä ja 
tontin laajentamista Perkiönpuiston 
suuntaan. Härmälä-seura edellyt-
tää kevyen liikenteen väylän säilyt-
tämistä Perkiönpuistossa.
 Kevätjuhlaa vietettiin toukokuun 
toisena torstaina Kuuselan Seniori-
keskuksessa. Juhlaan oli saapunut 
joukko härmäläläisiä ja Kuuselan 
asukkaita. Tunnelma oli mukavan 
leppoisa ja kaikki näyttivät viihty-
vän. Juhlassa oli perinteiset pulla-
kahvit. Härmälän pelimannit virit-
tivät tilaisuuden ihanalla musiikil-
laan. Kirkkoherra Antero Eskolin 
avasi kevään seurakunnan terveh-
dyksellä. Liikuntaa esittivät Iskun 
tytöt välkehtivissä puvuissaan.
 Kevätretki tehtiin toukokuun 18. 
päivä muistellen vanhoja kauppoja 
ja niiden historiaa. Retki lähti liik-
keelle Kuuselan piha-alueelta. Op-
paana toimi Jussi Joki kumppanei-
neen ja he kertoivat elävästi alueen 
kauppojen historiasta ja taloista, 
joissa aiemmin oli kauppa. Ret-
ki kulki kohti Hatanpään koulua ja 
Haapakuja 1:tä, jossa sijaitsi Ranta-
perkiön Voima. Sitten matka jatkui 
kohti Nuolialantien toista päätä. 
Matkassa oli reilut 50 osallistujaa.
 Perinteistä Härmälä-päivää vie-
tettiin Kuuselan Seniorikeskuksessa 
ja sen pihapiirissä yhdessä Härmä-

län alueen yhdistysten ja yhteisö-
jen kanssa elokuun viimeisenä sun-
nuntaina. Osallistujia oli noin 300.
 Härmälä-seura täyttää en-
si vuonna 20 vuotta. Kevätjuhlan 
yhteydessä juhlitaan 20-vuotiasta 
seuraa.
 Härmälä-seuran sääntömää-
räinen syyskokous on jäsenille 
22.11.2011 klo 18 Kuuselan Senio-
rikeskuksessa. Kaikille avoin tilai-
suus alkaa kokouksen jälkeen noin 
klo 19.
 Joukkoliikennepäällikkö Mika 
Periviita tulee kertomaan ja kes-
kustelemaan alueen joukkoliiken-
teestä.

Virkistävää syksyä!

Hellä Asumaniemi

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

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

PAINOPAIKKA
Nekapaino Oy Tampere

nurkkakuntalehti@gmail.com

WWW.HARMALA-SEURA.NET

PUHEENJOHTAJALTA
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www.koivuapteekki.�

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

AVOINNA:
arkisin  9–20 
lauantaisin 9–17

Tervetuloa palveleviin apteekkeihimme! 

Bonusta itsehoitotuotteista. 
Ei koske lääkkeitä.

AVOINNA:
ma  9–18
ti-pe 9–16

Taavankuja 1
34240 Kämmenniemi
puh. (03) 378 5585

Lämpöpumppujen myynti, asennus ja huolto.

Maalämpö - ilma/vesi - ja ilmalämpöpumput

Suunnitellaan yhdessä Sinulle paras ratkaisu.

IVT-CENTER PIRKANMAA

Sarankulmankatu 25, 33900 Tampere
Puh. 03 - 2254900

Ammattitaidolla vastuullista palvelua jo 

30 vuotta

www.honkoliini.com

Lämpöpumppujen myynti, asennus ja huolto.

Maalämpö - ilma/vesi - ja ilmalämpöpumput

Suunnitellaan yhdessä Sinulle paras ratkaisu.

IVT-CENTER PIRKANMAA

Sarankulmankatu 25, 33900 Tampere
Puh. 03 - 2254900

Ammattitaidolla vastuullista palvelua jo 

30 vuotta

www.honkoliini.com

Kotimaisia elintarvikkeita ja lahjatuotteita. 
mm. vapaan kanan munia omasta kanalasta

Ma–pe 9–17, la 11–15
Joulun jälkeen ma–pe 15–17, la 11–15

Ratsutilantie 11, Pirkkala
Puh. 03 368 0020

Email: anjaolli@saunalahti.fi 

www.ollilanmaalaiskauppa.com

Perustamperelainen rakennusinsi-
nööri Kalevi Lehtiö muutti Ranta-
perkiöön vuonna 1959 ja asui kol-
messa eri osoitteessa muuttamat-
ta kertaakaan. Katuosoite oli aluksi 
Sarankatu 27, sitten Sarankatu 1 ja 
lopuksi Kannistonkuja 1. Kysees-
sä ovat ns. ”Valmetin talot”, joiden 
asukkaista suurin osa silloin oli jo-
tenkin tekemisissä lentokoneteh-
taan kanssa.
 Tuolloin alkoi myös toiminta 
Rantaperkiön Iskussa, jossa Kalevi 
on toiminut mm. rahastonhoitaja-
na, puheenjohtajana ja nyt viimeis-
tä vuotta sihteerinä ja johtokun-
nan jäsenenä. Tällä hetkellä Kalevi 
useimmiten nähdään erilaisissa ta-
pahtumissa Härmälän Pelimannien 
solistina. 
 Työelämä vei vuonna 1979 Kes-
ki-Suomeen Multialle rakennusliik-
keen ja kattoristikkotehtaan johta-
jaksi. Lopulta koko perhe muutti 
Multialle vuonna 1984. Leena vai-
mo ja lapset Minna, Hanna ja Jani 
sopeutuivat pian pienen kunnan 
kuvioihin ja monenlaiseen harras-
tustoimintaan. Partiossa, lapsikuo-
rossa, nukketeatterissa sekä peli-

manniporukassa kului kaikki va-
paa-aika. Multian yrittäjien toimin-
nassa oltiin myös aktiivisesti muka-
na. Yrittäjät halusivat pitää Multian 
maailmankartalla ja vuonna 1988 
järjestettiin Multian kauniissa mai-
semissa ensimmäiset Vakiopotku-
kelkkailun MM-kisat. Kalevi toimi 
seitsemän vuotta kisapäällikkönä. 
Muutaman vuoden aikana huo-
mattiin, että potkukelkkailu onkin 
tekniikkalaji, jossa vakiokelkka ei 
ole paras väline. Syntyi monenlai-
sia viritettyjä kelkkoja ja lopulta 
moninkertainen maailmanmestari 
Hannu Vierikko kehitti oikean kil-
pakelkan, jonka kelkkatehdas ESLA 
otti tuotantoonsa. Seurauksena ki-
satkin nimettiin uudelleen Potku-

kelkkailun MM-kisoiksi.
 Kalevi osallistui alusta asti myös 
kilpailuihin ja palkintoja rapisi. Kun 
ikäraja 55 vuotta täyttyi, hän pääsi 
kokeilemaan uutta kelkkaa ja sa-
malla saavutti maailmanmestaruu-
den tässä sarjassa 500 metrin mat-
kalla. Näitä mestaruuksia tuli sitten 
kolme perättäisinä vuosina, kunnes 
nuoremmat kilpailijat pääsivät pu-
dottamaan mestarin pistesijoille.
 Vuoden 1991 laman jälkeen 
työt Multialla loppuivat ja Kalevi 
siirtyi takaisin Tampereelle, jossa 
Lasse Peuramäki houkutteli hänet 
pelimanneihin. Talvisin Multian ki-
sat ovat kuitenkin jatkuneet vuosit-
tain, yhtä välivuotta lukuun otta-
matta ja ensi talvena ovat jo 24. ki-

sat. Vuonna 2008 lonkkamurtuma 
aiheutti muutaman vuoden tauon 
Kalevin kilpailemiseen, mutta nyt 
kunto on taas kohdallaan ja ensi 
talven 65-vuotiaiden sarjassa on 
tavoitteena jälleen maailmanmes-
taruus.
 Kalevi suunnitteli ja teki itse ki-
sojen persoonallisen keramiikkami-
talin, joita jaettiin seitsemänä en-
simmäisenä vuotena. Mitalin hal-
kaisija on 115 mm ja paino 210 g, 
mitalien väri ja lasitus vaihteli pol-
ton ja valistuserien mukaan.

http://www.harmala-seura.net/
muutyhdistykset/pelimannit.php
http://www.multia.fi/potkut/

POTKUKELKKAILUN ERIKOISMIES

Teksti: Timo Aho
Kuvat: Kalevi Lehtiön arkisto
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arkisin 9–21
lauantaina 9–18
sunnuntaina 12–18

K-citymarket Pirkkala      Avoinna:

Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 020 740 6600

Pirkkala

Kansanedustajamme Han-
na Tainio totesi taannoisessa 
Härmälä-päivän tilaisuudes-
sa mm., että ”Härmälä, Ran-
taperkiö ja Sarankulma ovat 
tärkeä osa Kanta-Tamperetta. 
Toivon, että tulevaisuudessa 
alue säilyttää kuitenkin nykyi-
sen omaleimaisen omakoti-
kaupunki-imagonsa ja paikal-
liset erityispiirteensä moni-
en tekijöiden puristuksessa, 
joista erityisesti pitää mainita 
liikenteen lisääntyminen, jo-
ka ei saa olla hallitsematon-
ta eikä tuoda turvattomuutta 
alueelle.”
 Huoli liikenteen lisäänty-
misestä ei ole aiheeton. ”Ka-
oottinen” tilanne on jo nyt 
nähtävissä päivän vilkkaimpi-
na aikoina ja tilanne vaikeu-
tuu kaiken aikaa. Härmälän 
väkimäärä tulee kasvamaan 
useilla tuhansilla Härmälän-
rannan I ja II vaiheiden ra-
kentuessa. Pirkkalan puolelle 
valmistuvat Pikku-Venetsian 
ja Pereentien uudet kohteet 
tuovat alueen väkimäärään ja 
liikenteeseen edelleen oman 

merkittävän lisänsä.
 Partola-Keskuksen edus-
talla olevat Naistenmat-
kantien, Kenkätien, Nuo-
lialantien ja Pereentien 
risteämät ovat ruuhka-ai-
koina hankalia. Nuolialan-
tiellä Härmälän kirjastoa 
vastapäätä oleva Lentoko-
netehtaankadun risteys on 
erityisen hankala. Lento-
konetehtaankadun ja Här-
mälänsaarenkadun varren 
asukkaiden on ajoittain lä-
hes mahdotonta kääntyä 
itään kaupungin suuntaan. 
Oman vaaramomenttin-
sa tuovat ”tuhatta ja sa-
taa” alas mäkeä laskettele-
vat valottomat ja valolliset 
pyöräilijät.
 Järkeviä ratkaisuja löy-
tyy ilman tunneleitakin. 
Kiertoliittymät on todettu 
kaikkialla maailmassa toi-
miviksi ja energiaystävälli-
siksi ratkaisuiksi. Lähimmät 
esimerkit löytyvät Partolan 
Citymarketin alueelta.
 Alueen asukkaat vetoa-
vat Tampereen                 >

Teksti: Lasse Kuusisto
Kuva: Juhani Hakala

Partola-Keskuksen kiertoliittymä mahdollistaisi 
joustavan etenemisen viidestä suunnasta saapu-
ville.

Valmetinkadun kiertoliittymä antaisi kaikkinai-
sen joustavuuden helmenä Lentokonetehtaan-
kadulta tuleville kätevän mahdollisuuden kään-
tyä oikealle ja koukata liittymän kautta kaupun-
gin suuntaan.

AIDOSTI HERKULLISTA, OIKEAA RUOKAA HÄRMÄLÄN SYDÄMESSÄ!
À la carte, lounas, burgerit, jälkiruoat, B-oikeudet... 
Annokset vaivattomasti myös mukaan. 
Tule syömään, poikkea kahville tai pyydä tarjous juhlaan!

UUSI RUOKARAVINTOLA 
SOPPAA SOITTAJILLE PYYNIKILLÄ!
Pyynikintie 25 (Pyynikin Trikoolla)
Avoinna ma–to 8.30–17, Pe 8.30–15
p. 040 160 2686 / ravintola, Pyynikki

SOPPAA SOITTAJILLE 
RUOKARAVINTOLA JA JUHLAPALVELU
Leirintäkatu 2, (leirintäalueen risteyksessä)
Avoinna ma–pe 10.30–20, la–su 13–20
p. 040 131 4353 / ravintola, Härmälä
p. 044 318 0066 / juhlapalvelu
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kaupungin ja Pirkkalan liikenne-
suunnittelijoihin, että Naistenmat-
kantien/Nuolialantien sekä Nuoli-
alantien/Valmetinkadun risteyksiin 
rakennettaisiin kiertoliittymät ja, 
että tilavaraukset tehtäisiin ennen 
kuin se on myöhäistä!
 Nuolialantie ei saa olla liian 

helppo kiitorata vetääkseen puo-
leensa läpikulkuliikennettä. Julki-
sella kulkuneuvolla matkustami-
nen pitää olla aidosti houkutteleva, 
edullinen ja kätevä vaihtoehto. Rai-
tiovaunuliikenteen kaltaisten uusi-
en joukkoliikennemuotojen tule-
minen jonakin päivänä alueelle on 

huomioitava jo nyt alueen suunnit-
telussa.
 Nuolialantien vaikutuspiirin
asukkaille on turvattava pääsy 
omillakin autoilla kaikkina vuoro-
kauden aikoina maailmalle ja maa-
ilmalta takaisin koteihinsa. Meitä ei 
saa eristää koteihimme!

ma-pe 9.00-18.00, la 9.00-14.00
Ruokosmetsänkatu 13 C, 

37570 Lempäälä
p. 03-2255 120

www.lempaalanautokatsastus.fi

Lempäälän
Autokatsastus Oy

HenkiLö- ja pakettiautojen 
määRäaikaiskatsastukset 

myös sääksjäRveLLä!
vikkiniityntie 5, 33880 LempääLä

ma-pe 8-16 Hinnat sis. ALV 23% Oikeus hintojen muutokseen pidätetään. 
Täydellinen hinnasto asemalla.

Henkilö- tai pakettiauto
Bensamittaus
oBD-mittaus
Dieselmittaus
jälkitarkastus

40 € 
16 €
11 €
27 €
17 €

Partola-Keskuksen risteyksessä liikenne on pysähdyksissä.

HÄRMÄLÄ
Nuolialantie 40, 33900 TAMPERE

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

PALVELEMME 

JOKA PÄIVÄ,

TERVETULOA!

Kaakkurintie 14, 37150 Nokia • Puh. (03) 3122 6000

UUTUUKSIA:
•  Kuutiotakka  •   Minifunkkis  •  lisää malleja raskaasta takkaleivinuunista.

•  Varaavat tulisijat  •  Funkkis-mallisto  •  Perinteinen mallisto
•  Lämmönvaihdin  •  Laaja 60 tulisijan mallisto  •  Rakennuskivet

WWW.HOPEALOIMU.FI

Tulisijapinnat toiveittesi mukaisesti. Mallistossamme useita vaihtoehtoja.

Puhtaasti palavat Hopealoimu tulisijat

Palvelemme:
MA-PE 8-21,
LA 9-18, SU 12-18.
Noutopiha:
MA-PE 7-21,
LA 9-18, SU 12-18.

Uusi Design Center
näyttely ja suunnittelukeskus
 avattu Nekalan Rauta-Otran 

2. kerrokseen!

Nyt samasta pisteestä keittiöt, 
kodin säilytysratkaisut, 
kylpyhuoneet. Kaikki kerralla 
suunnittelusta asennukseen.
Näe kodinkalustamisen
uusimmat ideat mahtavassa 
sisustusnättelyssä.

Viinikankatu 38, puh 010 5377 111.
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Historian havinaa oli jo muka-
na kun Härmälä-Seuran perustava 
kokous pidettiin 30.10.1990. Paik-
ka tapahtumalle oli Härmälän SYP, 
joka sijaitsi Nuolialantien varrella 
(nyk.Kristillinen yhteisö). 
 Puuhamiehenä Matti Manni-
nen oli organisoinnut tilaisuuden. 
Paikalla oli mukava joukko asuk-
kaita, jotka olivat asiasta kiinostu-
neita. Tampere Seurasta oli selvit-
tämässä kotiseututoimintaa Heidi 
Martikainen,joka oli kotiseututyön 
ammattilainen. Häneltä kokous sai 
suuntaviivat toimintaansa ja teh-
täväkenttäänsä. Nimeksi jo koko-
uksessa kaavailtiin Härmälä-Seu-
raa joka myöhemmin toteutuikin. 
Toiminta-alueeksi määriteltiin Ran-
taperkiö, Härmälä ja Sarankulma. 
Seuran puheenjohtajaksi valittiin 

Pekka Auvinen ja Matti Manni-
nen sihteerinä, käynnistivät Här-
mälä-Seuran toiminnan. Kokouk-
sessa valittiin henkilöt ohjelmatoi-
mikuntaan ja historiatoimikuntaan. 
Historiatoimikuntaan tuli valituksi 
Lauri Viljanmaa, Erkki Piililä, Alpo 
Friman ja Aimo Erola. Historiaa pi-
dettiin kiireellisyysasiana ykkössi-
jalla.
 Historiatoimikunta kokoontui 
ensimmäisen kerran jo 27.11.1990. 
Lauri Viljanmaa hoiti puheenjoh-
tajan tehtäviä ja Aimo Erola toimi 
toimikunnan sihteerinä. Kartoitet-
tiin alueet, joita tullaan käsittele-
mään. Lueteltiin tietolähteet, kuin-
ka historiatiedot kerätään ja vasta 
sen jälkeen päätetään mitä tiedoil-
la tehdään. Laadittiin ilmoitus ETS-
lehteen tiedonkeräyksestä. Pian tä-
män jälkeen saatiin yhteys Aamu-
lehdessä toimivaan Juhani Hildé-
niin. Tietoa alkoi tulla eri lähteistä 
ja Juhani Hildén paikallisena asian-

netaan paikallisesti.
 Jotta kirjaa kohtaan saataisiin 
etukäteen kiinnostusta, suoritettiin 
11.6.1991 iltakävely herrasväen en-
tiselle asuinalueelle. Runsas osan-
ottajajoukko osallistui tähän histo-
rialliseen kävelyyn, joka alkoi Tal-

Teksti: Aimo Erola

HÄRMÄLÄ-SEURAN SYNTYHETKET

Tulin valituksi Härmälä-Seuran 
puheenjohtajaksi vuoden 2001 
alussa. Kun en entuudestaan tun-
tenut seuran toimintaa kovinkaan 
hyvin, päätin tutustua siihen tutki-
malla vuosikokousten ja johtokun-
nankokousten pöytäkirjat. Näin 
sain hyvän käsityksen siitä millaista 
toiminta on ollut, mikä siinä on sel-
laisenaan jatkettavaa ja mitä ken-
ties yhdessä johtokunnan kanssa 
voitaisiin kehittää.
 Eräs asia, jota heti ensimmäisis-
sä kokouksissa esitin harkittavak-
si, olisi ryhtyä julkaisemaan omaa 
kotiseutulehteä. Seuralla oli jo tuol-
loin netissä varsin hyvät kotisivut, 
mutta mielestäni alueemme joka 
kotiin jaettavalla painetulla lehdel-
lä olisi paikkansa. Siinä olisi mah-
dollisuus esitellä Seuran toimintaa, 
kertoa ajankohtaisista ja tulevista 
aluettamme koskevista hankkeista 
jne.
 Johtokunta päätti, että jos leh-
delle saadaan tekijät, niin mikä 
ettei. Keskusteltiin ilmestymisti-
heydestä, lehden nimestä, sisäl-
löstä ym. Mutta tärkein eli lehden 
toimittaja oli hakusessa, ja ennen 
kuin sellainen löytyy, asia ei etene. 
Apuun tuli naapurini Risto Holo-
painen, joka oli aikaisemmin toi-
mittanut ammattiyhdistyksensä 
lehteä ja jolla oli koneellaan tar-
vittava taitto-ohjelma ja taito sen 

käyttämiseen. Risto sitten tekikin 
lehteä talkootyönä syksystä 2001 
syksyyn 2008. Talkootyötä tekivät 
muutkin lehden tekoon ja ilmoitus-
hankintaan osallistuneet.
 Lehden nimeä etsittiin. Esillä oli 
mm. Härmälän Sanomat, joka kui-
tenkin vaikutti liiaksi sanomaleh-
deltä ja Pärrinkoski, joka sinänsä 
tuntui ”hienolta”, mutta oli paikka-
na lähempänä Peltolammia kuin 
Härmälää. Katselin karttaa ja tote-
sin alueemme olevan Pyhäjärven, 
rautatien, moottoritien ja Pirkkalan 
rajan rajoittamassa nurkassa; esitin 
lehden nimeksi Nurkkakuntaa, jo-
ka hyväksyttiin vaikka ”nurkkakun-
taisuus” ei kovin positiivinen ilma-
us olekaan.
 Päätettiin, että lehteä julkais-
taan ja jaetaan Härmälän, Ran-
taperkiön, Sarankulman ja Ha-
tanpään alueelle kaksi numeroa 
vuodessa, jos asiaa, kirjoittajia 
ja ilmoittajia ilmaantuu riittäväs-
ti. Kaikkia edellämainittuja löytyi, 
vaikka ilmoitushankinta ensimmäi-
seen numeroon olikin työlästä. Ei 
ollut näyttää minkälainen lehdestä 
tulisi vai tulisiko mitään. Kymme-
nien puhelinsoittojen ja liikekäyn-
tien jälkeen koossa oli riittävästi tu-
loja, jotta lehden ”tuotantokustan-
nukset” katettaisiin, tulisipa vähän 
voittoakin.
  Näin saatoin pääkirjoituspals-

talla mahtipontisesti lausua: ”Kä-
dessäsi on Härmälä-Seuran koti-
seutujulkaisun ensimmäinen nume-
ro. Teemme tästä kahdesti vuo-
dessa ilmestyvän kotiseutuaiheisen 
lehden, joka keskittyy pääasiassa 
Rantaperkiön, Härmälän, Saran-
kulman ja Hatanpään kaupungin-
osien asioihin, niin historiaan kuin 
nykypäiväänkin. Jakelualueemme 
on suunnilleen sama kuin Härmä-
lä-Seuran toiminta-alue eli pysytte-
lemme entisen Hatanpään karta-
non mailla. Rajatessamme kotiseu-
dun näin olemme varsin nurkka-
kuntaisia; onhan Tampere ja Pir-
kanmaakin kotiseutuamme – vasta 
Suomi on kotimaa. Kotiseutua ei 
voidakaan piirtää kartalle yksiselit-
teisesti, se kun on – Kalevi Kivis-
töä lainatakseni – enemmän tunne- 
kuin maantieteellinen tai hallinnol-
linen yhteisö.”
 Kun lehden 2/2008 numeroon 
kirjoitin viimeisen pääkirjoitukseni, 
voin siinä hyvillä mielin todeta, et-
tä olimme täyttäneet ensimmäises-
sä numerossa antamani lupaukset. 
Nyt kolme vuotta myöhemmin on 
hienoa, että Nurkkakunta edelleen 
– uudistettuna ja asultaan hiotum-
pana - jatkaa ilmestymistään pai-
kallisiin asioihin keskittyen. Lehdel-
lä on edelleen paikkansa!

NURKKAKUNTA-LEHTI 10 VUOTTA

 Kun kirjan valmistuminen alkoi 
häämöttää päätettiin sen julkaise-
misesta siten, että suoritettaisiin 
edellä kuvatunlainen Huvilaran- 
nikko-kävely Talvitiestä etelään 
Härmälänsaaren kautta Valmetin 
ruokalaan jossa varsinainen tilai-

tuntijana oli kiinnostunut kirjoitta-
maan kirjan ”herrasväen” elämästä 
ja asutuksesta alueella joka tunne-
taan nykyisin Härmälän rantapuis-
ton nimellä. Kirjan nimeksi tuli Hu-
vilarannikko, sillä nimellä alue tun-

vitien Jensenin huvilasta Metsolaan 
Vihiojalle. Asiantuntijoina olivat Ju-
hani Hildén, Eeva Lehtinen ja Erk-
ki Piililä sekä vetäjänä toimi Lauri 
Viljanmaa. Retki onnistui ja tuleva 
kirja sai hyvää ennakkomainosta.

Teksti: Lasse Kristeri Härmälä-Seuran puheenjohtaja 2001–2008

Pekka Eloranta viritteli Härmälä-
Seuralle nettisivut. Huvilarannikko-
raitti on nykyisin yksi Tampereen 
virallisista kulttuuriraiteista.

muitakin asiantuntijoita. Tunnelma 
tilaisuudessa oli todella kotiseutu-
henkinen, jota kruunasi Härmälän 
Pelimannien muistorikkaat sävelet.
 Tekeillä olivat jo seuraavat teok-
set. Oma Nurkkakunta-lehti
häämötti tulevaisuudessa ja Veli-

suus pidettäisiin. Näin tehtiin. Kir-
joja painettiin 1000 kpl. Tilaisuu-
teen osallistui 248 henkilöä. Asi-
antuntijoina olivat samat henkilöt 
kuin aikaisemmalla kävelyllä. Val-
metin ruokalassa kirjan esitteli sen 
kirjoittaja Juhani Hildén ja kuultiin    >
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VANHOJA VALOKUVIA HÄRMÄLÄSTÄ

Partola-Keskuksen käytävillä voi 
syksystä lähtien nähdä vanhoja 
kuvia Härmälän alueelta 1900-lu-
vun alkupuolelta lähtien. Partola-
Keskuksen toimitusjohtaja Jorma 
Karhumäki on kerännyt vanhoista 
alueella otetuista valokuvista näyt-
telyn, jossa voi nähdä melkoisen 

muutoksen, mikä on Härmälän ja 
Partolan alueella tapahtunut alle 
sadassa vuodessa.
 Kuvien joukossa on kuvia en-
tisajan ihmisistä työn ja vapaa-ajan 
askareissaan, unohtamatta myös-
kään Härmälän osuutta lentomat-
kustamisen lähtö- ja paluupisteenä.

Härmälänojan tulevaisuus?

Samalla Karhumäki haluaisi muis-
tuttaa Härmälänojan tärkeydestä 
Tampereen ja Pirkkalan raja-alueel-
la. ”Pitäisi antaa jatkossa mahdol-
lisuuksia ihmisille ja muulle luon-
nolle – molemmille”, Karhumäki 
esittää. ”Uuden Kalmarin alueen 
rakennusten määrä olisi rajattava 
miettimällä asumistiheyttä”, hän 
jatkaa. ”Kun kaavoitetaan, luonnon 
monimuotoisuus olisi ylläpidettävä 
– luontoa tulee kunnioittaa, Jorma 
Karhumäki toivoo.” Uuden Kalma-
rin alueen valmistuessa liikenne-
järjestelyt tulevat tekemään omat 
vaikeutensa. ”Koska uusia asukkai-
ta asettuu alueelle satoja, tulevat 
alueelle saapumiset ja poistumiset 
vaatimaan uusia liikennejärjestely-
jä”, Jorma Karhumäki lisää.

Vanhaa Härmälää 1940-luvulta. Vasemmalla alhaalla Vähäjärvi, oikealla Härmälänsaari.

Souturetkeilijöitä Härmälänojalla.

Härmälän lentoasema kuvattuna kaupunkiin päin. Asemarakennus on edelleen pystyssä Lepolantiellä.

Työläisiä pellolla Partolan alueella.

Härmälänojan ylittävä silta.

Teksti: Jari-Pekka Heimolinna
Kuvat: Jorma Karhumäen arkisto



16 17

��������
�������������
������������������������

���������������������

���������������������

���������������������
�����������������������
������������������������������������
��������������������������������
����������������������������
�����������������������

����������

������������������

����������������������������������������
��������������
����������������������������������
�����������
��������������������������������������
����������������������������
�����������������������������

��������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������
����������������������������������

��������������������������������
��������������

���������������������

�����������������������������
�������������������������������
��������������������������������
����������������������������

��������������������

������������������������������������
��������������������������

�������������������������������������
�����������������

Lentovarikon kilta järjesti 20.4. 
2011 yleisötilaisuuden Potkuripo-
jan patsaalla. Tällöin tuli kuluneek-
si 100 vuotta siitä, kun Adolf Aar-
no suoritti Suomen ensimmäisen 
moottorilentoyrityksen Härmälän-
saaren edustalla. Tilaisuutta kunni-
oitti myös seppeleellä Hellä Asu-
maniemi ja Anja Jalonen-Männik-
kö Härmälä-seurasta.
 Cargotecin seinälle paljastet-
tiin Harri Toivalan suunnittelema ja 
tekemä laatta. Puheen piti tohtori 
Pertti Korhonen, laatanpaljastajina 
toimivat ins.ev. Veikko Juurikas ja 
tarkastaja Erkki Rekola.
 Julkistamisen jälkeen siirryttiin 
Cargotecin ruokalaan ja nautittiin 
yrityksen vieraanvaraisuudesta ja 
kuunneltiin puheita. Vieraat toivot-
ti tervetulleiksi killan puheenjoh-
taja Aarno Saramäki. Juhlapuheen 
piti eversti Matti Antikainen. Ylei-
söä oli salin täydeltä Cargotecin 
ruokalassa.

Kuvat ja teksti: Aimo Erola

100 VUOTTA ENSIMMÄISESTÄ 
MOOTTORILENNOSTA SUOMESSA

Potkuripojan kunniavartio 20.4.2011

Muistoseppeleen laskivat Aarno Saramäki ja Lauri Väisänen Lentovarikon 
killasta

Laatanpaljastajina toimivat ins.ev. Veikko Juurikas ja tarkastaja Erkki Rekola.

Laatan konetyyppi on Blenheim

Härmälän Pelimannit aloittivat soitantonsa Lentäjän valssilla. 
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Perinteistä Härmälä-päivää vie-
tettiin tänä vuonna 28.8. Kuuse-
lan seniorikeskuksen piha-alueella. 
Viime vuonna tapahtuma järjes-
tettiin Rantaperkiön nuorisotalol-
la. Paikka vaihdettiin, koska nuo-
risotalolla ei ollut mahdollisuutta 
järjestää sateensuojaa myyntipöy-
dille ja soittajille. Tänä vuonna sa-
de ei kuitenkaan haitannut. Aurin-
ko paistoi koko tapahtuman ajan, 
vaikka horisontissa nähtiinkin uh-
kaavan näköisiä pilviä. Aurinkoinen 
keli houkuttelikin paikalle 300-päi-
sen vierasjoukon. Myös ilahdut-
tavan monta lapsiperhettä saapui 
viettämään Härmälä-päivää. Lap-
sille olikin runsaasti ohjelmaa tar-

HÄRMÄLÄ-PÄIVÄÄ VIETETTIIN 
AURINGONPAISTEESSA

jolla: renkaanheittoa, marjojen pu-
hallusta, ilmaista kasvomaalausta, 
Yhden Joukon Yhtye esitti lasten-
lauluja ja Skanska jakoi ilmapallo-
ja. Vanhempaa väkeä puolestaan 
kiinnosti Kuuselan avoimet ovet ja 
Tiina-Riitta Stavenin opastama tu-
tustumiskierros seniorikeskukseen. 
Puhujina kuultiin Johannes Tossa-
vaista, joka kertoi Kuuselan tule-
vaisuuden näkymistä. Satu Saarela-
Majanen toi Härmälän seurakun-
nan tervehdyksen. 
 Lisäksi vieraat saattoivat tutus-
tua alueen eri yhdistysten toimin-
taan yhdistysten ständeillä. SPR-
Härmälän pöydän luona saattoi 
ilmoittautua nälkäpäiväkerääjäksi. 
Härmälän A-kilta oli paikalla esit-
telemässä toimintaansa. Härmälän 
marttojen pullakahvit ja muut her-
kut tuntuivat vieraille maistuvan ja 
isompaan nälkään oli Lions Club 
Härmälän väellä tarjolla makka-
raa ja hernerokkaa. Tuttuun tyyliin 
myös Härmälän Pelimannit olivat 
paikalla viihdyttämässä tapahtuma-
vieraita. Siis jälleen kerran saimme 
nauttia oikeasta kotiseututunnel-
masta!

Härmälän Pelimannit olivat tuttuun tapaan paikalla.

Marjojen puhallusta ja ilmapalloja.

Yhden Joukon Yhtye.

Teksti: Veli-Pekka Eloranta
Kuvat: Esko Lehtola
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koina olleet mm. Helsingin Musiik-
kitalo ja Tampereen Ikea.

Raikasta ilmaa maailman merillä

Euroopan johtava laivailmastoinnin 
asiantuntija Koja Marine suunnit-
telee, toteuttaa ja valmistaa ilmas-
tointijärjestelmiä vaativiin kohtei-
siin, kuten trooppisessa ilmastos-
sa seilaaviin loistoristeilijöihin sekä 
arktisten alueiden monitoimimur-
tajiin. Ilmastointi on yksi matkusta-
jalaivan tärkeimmistä järjestelmistä 
ja vaikuttaa suoraan matkustajan 
viihtymiseen. 
 Koja Marine tekee yhteistyötä 
maailman johtavien risteilyvarusta-
mojen ja telakoiden kanssa. Se on 
toimittanut vuodesta 1995 lähtien 
ilmastointijärjestelmät yli 30 lois-
toristeilijään ja muuhun alukseen 
mm. kahteen maailman suurim-
paan, Turun telakalla rakennettuun 
risteilijään. Tilaus kattoi täydellisen 
ilmastointijärjestelmän perussuun-
nittelun, sähköautomaatiosuunnit-
telun sekä laitteet, joista merkittä-
vä osa on yhtiön itse kehittämiä ja 
valmistamia. 

Teollisen prosessin ytimessä

Prosessipuhaltimet ovat Kojan toi-
nen kansainvälisesti tunnettu tuote-
alue laivailmastoinnin ohella. Koja 
Oy:n valmistamia prosessipuhalti-
mia käyttävät tuotteissaan ja pro-
sesseissaan muun muassa Met-
so Paper ja UPM sekä turvalasi-
koneiden valmistaja Glaston. Koja 
osallistuu toimittajana asiakkaan 
teolliseen prosessiin, mikä asettaa 
korkeat vaatimukset toimitettujen 
laitteiden laadulle ja toimintavar-
muudelle. Tuotteiden on toimitta-

va osana prosessia vuosikausia ja 
osaltaan varmistettava sen häiriö-
tön toiminta ja korkeat hyötysuh-
de- ja käytettävyysvaatimukset.
 Tarkemmin Kojaan ja sen tuot-
teisiin voi tutustua osoitteessa 
www.koja.fi.

Kojalaiset toivottavat Nurkkakunta-
lehden lukijoille mukavaa loppu-
syksyä ja hyvää joulua!

Vuonna 1935 perustetun Kojan tie 
on kulkenut Amurin pienestä me-
talliverstaasta Hatanpään tehdas-
hallin kautta Rantaperkiöön. Len-
tokentänkadun varrelle valmistui 
tehdashalli ja toimistorakennus tou-
kokuussa 1969. Yrityksen yhä kas-
vaessa halli kuitenkin kävi ahtaaksi 
ja sitä laajennettiin jo 1973. Vie-
reinen tontti teollisuushalleineen 
(Tehdasputkitus Oy) hankittiin yh-
tiön omistukseen 1980-luvulla. 
Työvoiman houkuttelemiseksi Ko-
ja rakennutti 1970-luvulla tehtaan 
viereen aravarahoitteisen vuokrata-
lonkin työsuhdeasunnoiksi.
 Tampereen kaupungin palve-
luksessa olleen Väinö Aallon pe-

rustama Koja valmisti aluksi erilai-
sia rakennustarvikkeita ja sodan 
aikana jopa häkäpönttöjä armei-
jan autoihin. Ilmastointiin päätet-
tiin keskittyä 1950-luvulla, tosin 
ensimmäinen puhallin valmistet-
tiin jo vuonna 1945. Väinö Aallon 
perhe jatkoi yrityksen johdossa, ja 
nykyisin yhtiön omistaa kolmas su-
kupolvi. Koja-konsernin liikevaihto 
oli 36,6 milj. euroa ja henkilöstön 
määrä 200 vuonna 2010.
 Kojan pääkonttori ja prosessi-
puhaltimia valmistava tehdas ovat 
edelleen Rantaperkiössä, ilmakäsit-
telykoneet valmistetaan Jalasjärvel-
lä. Myös pääkaupunkiseudulla ja 
Turussa on toimipiste.

Laadukasta sisäilmaa energiaa 
säästäen

Tehokas energian säästäminen on 
välttämätöntä ja taloudellista nyky-
aikaisissa kiinteistöissä – myös ym-
päristön kannalta. Energian sääs-
täminen ei kuitenkaan sulje pois 
laadukasta sisäilmaa, joka syntyy 
ilman puhtaudesta sekä sopivasta 
lämpötilasta ja kosteudesta. Kojan 
valmistamat rakennusten ilmankä-
sittelykoneet tuottavat terveellistä 
ja raikasta ilmaa energiatehokkaas-
ti liike- ja toimistorakennuksiin, 
julkisiin tiloihin, sairaaloihin, teh-
taisiin ja asuintiloihin. Merkittäviä 
ilmastointikohteita ovat viime ai-

Teksti: Hannele Laari

RANTAPERKIÖLÄINEN KOJA ON
ILMANKÄSITTELYN ASIANTUNTIJA
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PARTOLA-KESKUS Puh. 03 359 1005
Karhumäentie 1 Fax 03 359 1008
33950 PIRKKALA GSM 0400 624 744
  hannu.juhola@pirkanmaanfinanssi.fi

 www.pirkanmaanfinanssi.fi

Tapahtumia,  
kokouksia ja urheilua. 
Tutustu tapahtumakalenteriin  

www.tesc.fi

Nurkkakunta 85x60 mm

Kauppakamari 45x25 mm

www.tesc.fi

www.tesc.fi

Tapahtumat 
& kokoukset

Aktiivista Terveyttä

Kuuselan palvelutalo
Nuolialantie 46
33900 Tampere

Puh. 044 322 3792

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

• Neurologinen kuntoutus
• Fysioterapia, nikama- ja nivelkäsittely, hieronta
• Ikääntyvien ihmisten kuntoutus
• Kotikäynnit

Fysioterapeutti
Beatrice Silvestri-Hyrynen

Tervetuloa!



Kiinnostuitko? Lisätietoja saat asuntomyynnistämme  Verstaankatu 1, 
33100 Tampere, p. 0800 150 051 (maksuton), ma-pe klo 8.00-16.00

Skanskan KotiTurva™ 
tarjoaa suojaa kahden 
asunnon loukun varalta

Haluamme tehdä uuden kodin hankkimisesta 
 mahdollisimman helppoa ja  turvallista. Skanskan 
KotiTurva on lisäetu, joka sisältyy uuden asunnon 
hintaan. Tutustu uusiin koteihin ja  KotiTurvaan 
osoitteessa www.skanska.fi/kodit

Rakenteilla 28 uutta kotia erinomaiselle paikalle Pyhäjärven rantaan. 
Kellarikerroksessa jokaisella kodilla on oma monitoimitila, joka sopii 
niin varastoksi kuin askartelu- ja harrastus tilaksi. Oma tontti. 
Arvioitu valmistuminen loppuvuosi 2012.
Huoneistoesimerkkejä 
2h+k+s 60 m2 2. krs mh. 66.300 € vh. 221.000 €
3h+k+s+työtila 77 m2 5. krs mh. 91.380 € vh. 304.600 €
3h+k+s 89,5 m2 1. krs mh. 89.520 € vh. 298.400 €
3-4h+k+s 100,5 m2 1. krs mh. 100.020 € vh. 333.400 €

Rakenteilla 64 kompaktia  kotia Härmälänrantaan.  Kahden talon 
 raikkaat kodit tuntuvat suuremmilta kuin neliöt antaisivat odottaa. 
Keittiö ja  olohuone muodostavat suuren yhtenäisen tilan. Oma tontti. 
Arvioitu valmistuminen loppuvuosi 2012.
Huoneistoesimerkkejä
1h+kt+alk 38,5 m2 2. krs mh. 36.570 € vh. 121.900 €
2h+kt+s 47 m2 3. krs mh. 45.330 € vh. 151.100 €
2h+k+s 55,5 m2 4. krs mh. 47.820 € vh. 159.400 €
3h+k+s 64 m2 5. krs mh. 63.060 € vh. 210.200 €
3h+k+s 83 m2 3. krs mh. 77.910 € vh. 259.700 €

As. Oy Tampereen Härmälänrannan Pyry www.skanska.fi/pyry 
Vihurinkatu 15

As. Oy Tampereen Härmälänrannan Nalle www.skanska.fi/nalle
Lentovarikonkatu 8A, Lentovarikonkatu 14B

Visualisointi

Visualisointi

Pyry


