
Härmälän, Rantaperkiön ja Sarankulman kaupunginosien kotiseutujulkaisu 1/2012

PIKKU



Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura r.y.:n 
toimittama kotiseutujulkaisu. Ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa, Rantaperkiön, Härmälän ja 
Sarankulman kaupunginosien alueilla.

Pikku-Nurkkakunnan levikki 500 kpl.

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Aira Ikonen

NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

TOIMITUSRYHMÄ
Aira Ikonen
Juhani Hakala

ULKOASU JA TAITTO
Jari-Pekka Heimolinna

ILMOITUSMYYNTI
Juhani Hakala

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

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

PAINOPAIKKA
Nekapaino Oy Tampere

Ilmoitusmateriaalit:
nurkkakuntalehti@gmail.com

  WWW.HARMALA-SEURA.NET

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.

Puheenjohtaja:
Aira Ikonen 
Puh. 044 285 0708

Varapuheenjohtaja:
Veli-Pekka Eloranta
Puh. 044 557 0591

Rahastonhoitaja:
Antti Sato
Puh. 040 501 2322

Sihteeri:
Anja Jalonen-Männikkö
Puh. 050 552 6105

Johtokunta 2012

Jäsenet: 

Kyllikki Nikkanen 
Puh. 040 503 3823

Timo Aho
Puh. 040 826 9115 

Juhani Hakala 
Puh. 050 330 2037

Niilo Paldanius
Puh. 050 530 1646 

Sirkka-Liisa Siuvo

Varajäsenet:

Juhani Skogberg

Jari-Pekka Heimolinna
Puh. 040 555 0211

Toiminnantarkastajat:
Risto Holopainen 
Markku Hellman 

Varatilintarkastajat:
Esko Lehtola
Liisa Lehtola



3

HÄRMÄLÄ-SEURA RY KOKOUSKUTSU
Härmälä-Seura ry:n kevätkokous pidetään Kuuselan Seniorikeskuksessa, Nuolialantie 46, keski-
viikkona maaliskuun 28. päivänä 2012 klo 18.

Ohjelma:

17.30 Kahvitarjoilu, Härmälän Pelimannit viihdyttävät.
18.00 Kevätkokous
 Esityslista:
 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta: puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkasta- 
  jaa ja 2 äänten laskijaa
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Toimintakertomus vuodelta 2011
 6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 8. Muut esille tulevat asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen rakennuttajahortonomi Petri Kujala Tampereen Infrasta tulee keskustele-
maan Härmälän alueen ympäristöasioista, sekä asuinalueemme viihtyisyydestä puistoineen, 
leikkipuistoineen ja niiden kehittämisestä.

Tilaisuudessa myydään Härmälä-aiheisia kirjoja ja kortteja.

Tervetuloa mukaan!
Härmälä-Seura ry, johtokunta

LIITY HÄRMÄLÄ-SEURAN JÄSENEKSI!

Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen 10 €/vuosi
Yhteisöjäsen 30 €/vuosi
Ainaisjäsen 60 €

Tilinumero: Nordea 215418-3988

Maksun jälkeen ilmoitus osoitteeseen:

webmaster@harmala-seura.net

Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
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Elämme aikaa jolloin tulevaisuus on tavallista-
kin hämärämpi. Talouden haasteet, työllisyys, 
kuntarakenne, euron kohtalo jne., kyllä kysy-
myksiä riittää. Ja kirkonkin kohdalla tuulee na-
vakasti: moni jättää kirkon jäsenyyden, syystä 
tai toisesta (vaikka toki moni liittyykin) ja seu-
rakuntarakennetta laitetaan uusiksi. Jotenkin 
oudolta tuntuu, kun mikään ei ole huomenna 
samoin kuin mitä se oli eilen. On kuin jatkuva 
muutoksen virta olisi imaissut meidät mukaan-
sa ja kuljettaisi alati kiihtyvällä vauhdilla. Näin-
kö se on, vain onko niin, että muutokset kuu-
luvat väistämättä elämään? Vanhenenhan itse, 
niin muutkin ihmiset. Ja kerran elämämme lop-
puu. Miksi muut asiat maailmassa sitten eivät 
muuttuisi? Kaikki se mikä on aikaan sidottua 
tässä maailmassa, muuttuu.
 Emme pohjimmiltaan koskaan voi tuntea-
kaan tulevaisuutta, tai millaiseksi elämämme 
on muuttunut vuosien päästä, ajan kulues-
sa. Vaikka moni meistä haluaisi tietää tulevai-

AJAN JA MUUTOKSEN VIRRASSA

suutensa, se on hämärän peitossa. Tiedämme 
vain sen mistä tulemme, ja millaisten kuormi-
en kanssa. Tulevaisuudesta eivät kerro totuutta 
vuosihoroskooppi, tinanvalanta tai teenlehdet. 
Kirkossa on ajateltu, että kaikki on jo nyt Juma-
lan tiedossa, eikä mitään tapahdu Hänen salli-
mattaan. Hän näkee yhtä aikaa Raamatun ajan 
ja meidän tulevaisuutemme, koska aika ei sido 
häntä.
 Me ihmiset olemme ajan vankeja, sen ar-
moilla, mutta Ajan Herra on itse sen ulkopuo-
lella. Voimme vain heittäytyä ajan virtaan, kul-
kea kappaleen matkaa siinä, ja jäädä pois ajal-
lamme, parhaamme tehneenä. Se riittää. Miten 
profeetta Samuel Mispassa totesikaan, sanat ki-
veen kirjoittaen? ”Tähän asti on Herra auttanut 
meitä!” Ja kyllä hän auttaa edelleenkin, jos hä-
neltä apua pyytää. Vaikka emme tulevaisuutta 
tiedäkään, se on turvallinen tulevaisuus hänen 
kanssaan.

Teksti: Antero Eskolin 
 Härmälän kirkkoherra

Härmälä-Seuran tapahtumia 2012:

– Kevätkävely Vähäjärven-kierros tiistaina 17.4., oppaana Juhani Skogberg.
Kokoontuminen klo 17.30 Härmälän vanhan lentoaseman edessä, Lepolantie 35.

– Peräkorttikirppis ”Toisen romu on toisen aarre” lauantaina 28.4.klo 10–14 Skanskan pysäköinti-
alueella Härmälässä. Myyntipaikan hinta 5 €.

– Härmälän turvallisuuspäivä torstaina 3.5. klo 17–19 Härmälän koululla.

– Kevätjuhla ja Härmälä-seuran 20-v.-syntymäpäivät lauantaina 12.5. klo 14.

– Kesäretki lauantaina 11.8. Jyväskylän seudulle.
 
– Härmälä-Päivä ja Hohtava Härmälä -tapahtuma lauantaina 25.8.

Tapahtumista tarkemmin huhtikuun lopussa ilmestyvässä Nurkkakunta-lehdessä.

www.harmala-seura.net
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Härmälä-Seuran toimintakertomus 2011

Johtokunta
Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän (9) kertaa. Johtokuntaan kuuluivat pu-
heenjohtaja Hellä Asumaniemi, varapuheenjohtaja Veli-Pekka Eloranta, rahastonhoitaja Antti Sa-
to ja sihteeri Anja Jalonen-Männikkö. Johtokunnan muut jäsenet olivat Timo Aho, Aira Ikonen, 
Liisa Lehtola, Niilo Paldanius, Raija Saartila sekä varajäsenet Juhani Hakala ja Jari-Pekka Heimo-
linna.

Toiminnan tarkastajat
Toiminnan tarkastajina ovat toimineet Markku Hellman ja Risto Holopainen sekä heidän vara-
henkilöinään Hannu Lyysaari ja Liisa Lyysaari.

Jäsenet ja talous
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 230 jäsentä. Jäsenmaksu henkilöjäseniltä oli 10 €, yhtei-
söjäseniltä 30 € ja ainaisjäseniltä 50 €. Kulttuuripalveluilta seura sai 400 € avustuksen. Omatoi-
misia tuloja kertyi kirjojen ja korttien myynnistä, arpajaisista ja kirpputorilta. Nurkkakuntalehden 
mainostulot  kattoivat lehden toimituskustannukset. Lehti on jaettu kaksi kertaa vuoden aikana 
Härmälän ja Rantaperkiön alueiden asukkaille.

Vuosikokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 29.3. Kuuselan Seniorikeskuksessa. Kokouksen jälkeen 
Skanskan projektipäällikkö Harri Kiviranta kuunteli härmäläläisten toiveita Härmälänrannan ke-
hittämisestä ja kertoi heidän  suunnitelmista.
 Sääntömääräinen syyskokous pidettiin myös Kuuselan Seniorikeskuksessa 22.11. Kokouksen 
jälkeen joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita kertoi Härmälän joukkoliikenneasioista. Aiheesta 
syntyi vilkasta keskustelua.

Kannanotto
Mielipide kaavaan 8382, Härmälän julkisen saunarakennuksen rakennusoikeuden lisäämiseen ja 
virkistysalueen liittämiseen tonttiin. Härmälä-Seura edellyttää, että uudis- ja täydennysrakentami-
nen pyritään sovittamaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Rakennusten kerroskorkeus vas-
taa ympäristön rakennusten korkeutta, enimmillään 2–3 kerrosta. Kaavamuutoksessa virkistysalu-
een kävely-ja pyörätie pitää siirtää riittävän etäälle uusista rakennuksista.

Tapahtumat ja retket
– Härmälä-Seura osallistui Lentovarikon killan järjestämään juhlaan ja seppeleen laskuun Potkuri-
pojan patsaalla 20.4. Juhla oli Moottori-ilmailua Suomessa 100 vuotta. Aarno Aadof lensi ensim-
mäisen onnistuneen moottorilennon Pyhäjärven jäällä.
– Härmälä-Seura osallistui Pidä pääsi turvassa-tapahtumaan 28.4. Härmälän koululla.
– Härmälä-Seura järjesti yhteistyössä härmäläläisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa peräkontti-
kirppiksen 14.5. Cargotecin tehtaan parkkipaikka-alueella. Osallistujia oli runsaasti, sekä myyjiä 
että asiakkaita.
– Kevätjuhlaa vietettiin Kuuselan Seniorikeskuksessa 12.5. Juhlaan oli saapunut joukko härmä-
läläisiä ja Kuuselan asukkaita. Tunnelma oli mukavan leppoisa ja kaikki näyttivät viihtyvän. Juh-
lassa oli perinteiset pullakahvit. Härmälän pelimannit virittivät tilaisuuden ihanalla musiikillaan. 
Kirkkoherra Antero Eskolin avasi kevään seurakunnan tervehdyksellä. Liikuntaa esittivät Iskun ty-
töt välkehtivissä puvuissaan.
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– Kävelyretki tehtiin 18.5. muistellen vanhoja kauppoja ja niiden historiaa. Retki lähti liikkeelle 
Kuuselan piha-alueelta. Oppaana toimi Jussi Joki kumppaneineen ja he kertoivat elävästi alueen 
kauppojen historiasta ja taloista, joissa aiemmin oli kauppa. Retki kulki kohti Hatanpään koulua 
ja Haapakuja 1:tä, jossa sijaitsi Rantaperkiön Voima. Sitten matka jatkui kohti Nuolialantien toista 
päätä. Matkassa oli reilut 50 osallistujaa.
– Perinteistä Härmälä-päivää vietettiin Kuuselan Seniorikeskuksessa ja sen pihapiirissä yhdessä 
Härmälän alueen yhdistysten ja yhteisöjen kanssa elokuun 28. päivä. Osallistujia oli n. 300.

Seuran myöntämät stipendit
Stipendit jaettiin opettajien esityksen mukaan Hatanpään koulun, Hatanpään lukion ja Härmälän  
koulun oppilaille. 

Tiedottaminen
Jäsenkirjeitä lähetettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Tapahtumista on tiedotettu omassa Nurkka-
kunta-lehdessä. Lehti ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. Seuran kotisivuja on kehitetty edel-
leen (www.harmala-seura.net). Härmälä-päivästä jaettiin erillinen esite koteihin, kauppoihin, kir-
jastoon ja päiväkoteihin. Peräkonttikirppistä ja Härmälä-päivää on tiedotettu myös Pirkkalainen-
lehdessä.

Härmälä-Seura ry

HÄRMÄLÄ
Nuolialantie 40, 33900 TAMPERE

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

PALVELEMME 

JOKA PÄIVÄ,

TERVETULOA!

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

Avoinna ma–pe klo 15–17
la klo 11–15

Ratsutilantie 11, Pirkkala
Puh. 03 368 0020

Email: anjaolli@saunalahti.fi 

www.ollilanmaalaiskauppa.com
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895€Ilmalämpöpumput alk.

Kysy myös

ASENNUS-

PALVELUISTAMME! Säästöä energiakuluihin!



Härmälänrannan paraatipaikalle aivan Pyhäjärven 
 ranta maisemiin  rakentuu 28 kodin Pyry. Nyt myynnissä, 
osta omaksi. Arvioitu valmistuminen loppuvuosi 2012.
Huoneistoesimerkkejä   mh. € vh. €
2h+kt+s+p+var (5,5 m²) 46 m2 2. krs 54.630 182.100
3h+k+s+p+var (6,5 m²) 89,5 m2 1. krs 89.520 298.400
4h+k+s+p+var (10 m²) 100,5 m2 1. krs 100.020 333.400

Kiinnostuitko? Lisätietoja saat asuntomyynnistämme  Verstaankatu 1, 
33100 Tampere, p. 0800 150 051 (maksuton), ma-pe klo 8-16, 
Härmälänrannan asuntomyyntipiste Viimankatu 1, 33900 Tampere, 
 avoinna ma 9-16, ke 10-18, pe 9-16

Tervetuloa tavarat, meillä varastotilaa 
piisaa myös luistimille ja suksille

Pyry

Visualisointi

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

Pyryn kodeilla on oma  monitoimitila, joka sopii niin varastoksi kuin harrastus tilaksi. 
Katso, millaiset säilytysratkaisut sinun uudessa kodissasi on: www.skanska.fi/kodit

Skanskan KotiTurvaTM on Skanskan ottama vakuutus, jonka saat ilman eri maksua. 
Jos vanhan asuntosi myynti takkuilee,  KotiTurva  korvaa uuden kotisi asumis kuluja jopa 
1000 €  kuukaudessa  vuoden ajan. Lue lisää KotiTurvasta www.skanska.fi/kotiturva 

Esittely 
ma klo 9-16 ja 
ke klo 10-18 
Härmälänrannan 
asuntomyynti-
pisteessä


