
Härmälän, Rantaperkiön ja Sarankulman kaupunginosien kotiseutujulkaisu 2/2012



2

TÄSSÄ NUMEROSSA!

KEVÄTJUHLA ..................................................................................................3
PUHEENJOHTAJALTA ......................................................................................4
PERÄKONTTIKIRPPIS ......................................................................................5
PELIMANNIN PENKILTÄ ..................................................................................8
KESÄRETKI ...................................................................................................  10
HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA MUISTI 70-VUOTIAITA .................................... 11
HÄRMÄLÄ-PÄIVÄ JA HOHTAVA HÄRMÄLÄ.................................................12

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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Härmälä-Seura ry

Härmälä-Seura 20-vuotta -kevätjuhla entisen Valmetin lentokonetehtaan ruokasalissa
(nyk. Cargotecin ruokasali), Valmetinkatu, Härmälä.

Lauantaina 12.5.2012 klo 14. 
Onnittelujen vastaanotto alkaen klo 13.15.

Tervehdyssanat Härmälä-Seuran puheenjohtaja Aira Ikonen

Puhallinmusiikkia Härmälän koulun puhallinorkesteri, johtaa Päivi Pyymäki

Juhlapuhe Lassi Saressalo

Huomionosoitukset

Lausuntaa ja musiikkia taiteilijat Sanna Majanlahti ja Tomi Pelli

Historiallinen katsaus Härmälä-Seuran toimintaan 20 vuoden ajalta Juhani Skogberg

Hämäläisten laulu kaikki yhdessä

Kahvitarjoilu 

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



Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura 
ry.:n toimittama kotiseutujulkaisu. Ilmes-
tyy neljä kertaa vuodessa Rantaperkiön, 
Härmälän ja Sarankulman kaupunginosi-
en alueilla.

Levikki 3700 kpl.

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Aira Ikonen

NURKKAKUNTA-LEHDEN 
PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

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

TOIMITUSRYHMÄ
Aira Ikonen
Juhani Hakala

ULKOASU JA TAITTO
Jari-Pekka Heimolinna

ILMOITUSMYYNTI
Juhani Hakala

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

PUHEENJOHTAJALTA

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

PAINOPAIKKA
Nekapaino Oy Tampere

nurkkakuntalehti@gmail.com

WWW.HARMALA-SEURA.NET

Oman asuinalueemme arvo on sen 
asukkaat, palvelut ja viihtyisä, hoidet-
tu ympäristö.
 Suomessa, yhdistysten luvatussa 
maassa erilaiset yhteisöt, yhdistykset 
ja yhteenliittymät intressiensä mukaan 
ajavat eteenpäin itselleen tärkeitä asi-
oita myös kuntien päättäjien suun-
taan. Kansalaisvaikuttaminen isoihin-
kin asioihin kaupungeissa on tarpeen 
ja paljon mielipiteitä otetaan nykyään 
huomioon yksittäisiltä asukkailta ja 
pieniltäkin yhteisöiltä.
 Tänä vuonna 20 vuotta täyttä-
vä Härmälä-Seura haluaa olla muka-
na tässä ympäristöä ja nykyisten ja tu-

levien asukkaiden sekä viihtymistä ja 
asumismukavuutta edistävissä toimis-
sa. Monet Härmälä-Seuran vuosittai-
set tapahtumat ovat jo vakiinnuttaneet 
paikkansa alueen omina tapahtumina. 
Lisäksi haluamme järjestää vuotuisen 
kotiseuturetken pienen linja-automat-
kan päähän Jyväskylän seudulle. Näh-
dään, miten muut asuvat!
 Yhteinen reissu jos mikä lähentää 
oman alueen asukkaita ja lisää omal-
ta osaltaan asuinalueen turvallisuutta 
ja auttaa mutkattomaan kanssakäymi-
seen muidenkin kuin naapureiden 
kanssa.
 Härmälä on ainutlaatuinen kau-
punginosa. Vuosikymmenten raken-
nuskerrostumat, talot, puutarhat, tiet 
ja rannat ovat onnistuneesti ”ryhmi-
telty” ajan hengen mukaisesti ainakin, 
kun nyt katsotaan. Ja jokaisessa on 
oma viehättävyytensä ja omaleimai-
suutensa.
 Härmälänranta rakentuu ja täyden-
tyy kovaa vauhtia. Yksi ”kerrostuma” 

kaksituhatluvusta on muotoutumassa. 
Vanhan Valmetin alue on historialli-
nen kohde uudisrakentamiselle, mutta 
mitä jää vanhasta ja miltä uusi alue tu-
lee näyttämään!? Onko historiaa mu-
kana ja miten?
 Toiveita kannattaa esittää nyt. Jär-
ven rannat ainakin pitää säilyttää vir-
kistyskeitaina ihan meille kaikille. Mo-
niin asioihin jokainen voikin itse vai-
kuttaa vaikka ei ”kaupungin herroil-
le” aloitetta tekisikään. Siisti ja viihtyi-
sä asuinympäristö on kaikkien oike-
us. Roskat ja sotkut pois ja kukat kuk-
kimaan! Ja kun olemme saaneet naut-
tia keväästä ja kesästä, niin elokuussa 
Härmälä Hehkuu!

Kiitos 20 vuoden aikana toimineille 
Härmälä-seuralaisille ja seuran johto-
kunnille sekä kaikille muillekin seuran 
hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä!

Aira Ikonen

Jari-Pekka Heimolinna 
Puh. 040 555 0211

Toiminnantarkastajat: 
Risto Holopainen 
Markku Hellman

Varatilintarkastajat:
Esko Lehtola
Liisa Lehtola
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LAUANTAINA 19.5.2012
KLO 10–14

Cargotecin parkkipaikka-alueella 
Härmälässä, Valmetinkatu 1.

Tule myymään ja tekemään ostoksia!

Myyntipaikan hinta 5 €

Härmälän Martat myyvät lettuja, 
kahvia ja leivonnaisia.

Varaa myyntipaikkasi Terttu Sinipurolta 
12.5.2012 mennessä

email: terttu.sinipuro@pp.inet.fi 
tai puh: 050 912 1501

TERVETULOA!

”Toisen romu on toisen aarre”

Peräkonttikirppiksessä mukana: Härmälä-Seura, Tampereen A-kilta, tehostetun asumisen yksikkö, 
Härmälän SPR, Rantaperkiön Isku, Härmälän seurakunta, Lions Club ja Skanska.
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Tapahtumia,  
kokouksia ja urheilua. 
Tutustu tapahtumakalenteriin  

www.tesc.fi

arkisin 9–21
lauantaina 9–18
sunnuntaina 12–18

Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 020 740 6600

PIRKKALA

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

37570 Lempäälä
p. 03-2255 120

www.lempaalanautokatsastus.fi

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 
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Aktiivista Terveyttä

Kuuselan palvelutalo
Nuolialantie 46
33900 Tampere

Puh. 044 322 3792

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

Fysioterapeutti
Beatrice Silvestri-Hyrynen

Tervetuloa!

Palvelemme arkisin
ma ja to 9–19
ti 9–16

PARTOLA-KESKUS Puh. 03 359 1005
Karhumäentie 1 Fax 03 359 1008
33950 PIRKKALA GSM 0400 624 744
  hannu.juhola@pirkanmaanfi nanssi.fi 

 www.pirkanmaanfi nanssi.fi 
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Joulukuussa 1992 syntyi Kuuselan pal-
velutalon tiloissa pelimanniyhtye Jor-
ma Pistokosken aloitteesta ja kokoon-
kutsumana. Häntä voidaankin pitää 
pelimanniyhtyeen ”isänä”.
 Siemenen tähän syntymiseen Pis-
tokoski sai Härmälä-Seuran syyskoko-
uksessa elokuussa, jossa keskusteltiin 
siitä, että eteläisen Tampereen seudul-
ta löytyy soittotaitoista väkeä. Yhtye 
ristittiin Etelä-Tampereen Pelimanneik-
si koska kokouskutsu oli julkaistu sil-
loisessa Etelä-Tampereen Uutiset -leh-
dessä. Kesällä 1994 yhtyeen nimeksi 
muutettiin Härmälän Pelimannit. 
 Samana vuonna Härmälä-Seura 
kustansi pelimanneille viininpunaiset 
soittoliivit ja nuottitelineisiin samanvä-
riset kankaiset banderollit. Härmälän 
Pelimannit tulee tänä vuonna toimi-
neeksi 20 vuotta Härmälä-Seuran ja-
ostona ja Kuuselan palvelutalo on ol-
lut koko ajan harjoittelupaikkana.

Soittajia
Pelimannien ensimmäisenä musiikil-
lisena johtajana toimi perustajajäse-
nenäkin toiminut Ahti Miettinen, joka 
soitteli puhaltimia muissakin tampe-
relaisissa torvisoittokunnissa. Hän te-
ki myös sovituksia pelimanneille. Ah-

ti Miettinen jäi pois keväällä 1993 kii-
reidensä takia ja musiikillista puolta
hoitivat hänen jälkeensä hanuristi Pau-
li Viitanen ja Kotkasta Tampereelle
muuttanut kitaristi Osmo Siippanen 
sekä silloin läskibassoa soittanut Heik-
ki Keskinen.
 Heidän jälkeensä hanuristi Niilo 
Koivisto toimi jonkin aikaa vetäjänä ja 
hänen jälkeensä hanuristi Mauri Leh-
tinen johti pelimanneja parin vuoden 
ajan. Hän toteutti periaatetta ”enem-
män harjoittelua ja vähemmän keikko-
ja”.
Hanuristi Pekka Kallonen johti pitkän
aikaa vuodesta 1997 kuolemaansa
2002 saakka. Pekan jälkeen basisti 
Niilo Ilkka toimi vetäjänä jonkin aikaa 
kunnes saimme hanuristi Lasse Peura-
mäen musiikilliseksi johtajaksi. Lasse 
johtaa edelleenkin mutta on jäämäs-
sä pois vetäjän hommista terveydelli-
sistä syistä.
 Hänen rinnalleen olemme saaneet 
hanuristi Matti Sintosen, joka johtaa
myös veteraaniorkesteria Turussa. 
Matti Sintonen kuuli meidän soittoam-
me viime kesänä Ikaalisissa Sata-Hä-
me Soi -juhlilla ja innostui kyselemään 
pääsisikö joukkoon mukaan. Toivotim-
me Matin viime vuoden lopulla mieli-

hyvin tervetulleeksi joukkoomme.
 Rivisoittajista Timo Aho, ainoa 
mukana oleva perustajajäsen, soittaa 
trumpettia. Hänet valittiin pelimanni-
en puheenjohtajaksi Jorma Pistokos-
ken jälkeen 1999, missä toimessa on 
edelleen.
 Varapuheenjohtaja Martti Yli-Puk-
ka on ollut mukana 1993 lähtien ja 
toimi myös hanurinsoiton lisäksi laulu-
solistina 90-luvun alkupuolella.
 Nykyiset laulusolistit ovat 1994 
mukaan tullut Onerva Nieminen ja 
2000-luvulla mukaan liittynyt Kalevi 
Lehtiö joka soitti myös rumpuja Pentti 
Alangon jälkeen.
 Pentti Alanko toimi viitisen vuotta 
rumpalinamme, hänellä oli jo 50-lu-
vun alkupuolella omia suosittuja tans-
siyhteitä Tampereella.
 Toinen pitkän linjan soittajamme 
Niilo Ilkka soitti myös monissa orkes-
tereissa monta vuotta mm. Tampere-
Seuran orkesterissa. Nykyään rumpu-
homman hoitaa Tuomo Salonen ja 
bassoa soittaa tarvittaessa Heikki Kes-
kinen. Meillä on myös vierailevia ba-
sisteja, useimmiten Matti Strömmer. 
Myös Juha Mononen ja Pauli Peltonen 
ovat olleet tuuraajina.
 Hanurinsoittajia on ollut pitkä rivi. 

Teksti: Timo Aho
Kuvat: Härmälän Pelimannien arkisto
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Pauli Viitanen, Heikki Mäkinen, Taavi 
Mäkipää, Oiva Laaksonen, Tapio Le-
poniemi, Kauko Köppä, Pertti Viita-
niemi, Kimmo Lindell, Simo Kaunisto, 
Eero Penttilä. Viime syksynäkin vie-
lä mukana soittanut 80-vuotias Ant-
ti Lammela kuoli viime jouluaattona. 
Härmälän Pelimannien hanuripartio 
oli hautajaisissa mukana Anttia saatta-
massa. Nykyiset haitarin soittajat ovat  
pelimannien vetäjät Lasse Pauramäki 
ja Matti Sintonen sekä Martti Yli-Puk-
ka, Matti Arajärvi, Eero Niemi.
 Kitaristina on Rauno Kouhia ja 
mandoliineja näppäilevät Heikki Kes-
kinen ja Ritva Venehsalo.
 Puhaltajia on kolme Timo Aho 
trumpetti, Matti Vilen alttosaksofoni ja 
klarinetti sekä Juha Marttila tenorisak-
sofoni.

    Viulukin on soinut peli-
mannien riveissä kun no-
kialainen Reino Toimi-
nen soitteli kanssamme 
muutaman vuoden ajan 
90-luvulla. Samoin kan-
sanpelimanni Väinö Se-
lin soitteli jonkin aikaa 
joukossamme.
    Aika erikoinen soi-
tin oli saha, jota soitte-
li Suomen sahansoiton 
mestari Tiina Hirvelä 
pari vuotta mukanam-
me. Hän toimi myös 
pelimannien sihteerinä.
 Nykyään sahansoit-
to on vaihtunut pasuu-

nansoittoon ja pelimanniyhtye puhal-
linyhtyeeksi. Vesa Kauppinen soitte-
li viitisen vuotta mukanamme klarinet-
tia, saksofonia ja huilua sekä teki meil-
le soittokansiot, johon oli Lasse Peu-
ramäen kanssa valinnut sopivat soitto-
kappaleet. Soitto-ohjelmaamme olem-
me saaneet kehuja soittokeikoilla, siitä 
lankeaa kiitos Vesalle ja Lasselle. Ve-
sa Kauppinen teki ja tekee vieläkin so-
vituksia Härmälän Pelimannien puhal-
timille. Vesa soittaa nykyisin eläkeläis-
ten torvisoittokunnan riveissä klarinet-
tia ja saksofonia.
 Saksofonin soittajia on aikaisem-
minkin ollut mukanamme, tosin vierai-
lijoina Asko Kopra ja Erkki Mäkinen.

Merkittäviä esiintymisiä
Vuosittain esiintymisiä tulee liki neljä-
kymmentä. Ensimmäinen esiintyminen 
oli heinäkuussa 1993 ravintola Wau-

devillen Suomi-illassa. Kuulijoina oli 
mm. 90 saksalaisturistia.
 Kaustisella 1997 soitimme Kaus-
tisten soittosalissa ja yhteissoitossa-
kin olimme mukana. Ikaalisten Sata-
Häme Soi -tapahtumissa olemme ol-
leet vuosittain mukana 1998 lähtien 
ja meillä oli kunnia soittaa Sata-Häme 
Soin avajaissoitto vuonna 2000. Vuot-
ta aikaisemmin soitimme Leonardo-
patsaan paljastustilaisuudessa silloisel-
la Pirkkahallilla.
 Härmälän Pelimannit yhdessä Val-
keakosken Eläkkeensaajien Pelimanni-
en kanssa teki 1999 onnistuneen kon-
serttimatkan Viron Pärnun harmonik-
kapäiville. Pelimannien yhteisorkeste-
rin vahvuus oli 21 soittajaa. Seuraava-
na vuonna 2000 tulivat virolaiset Ku-
lapillimehed vastavierailulle Tampe-
reelle ja esiinnyimme yhdessä heidän 
kanssaan Vanhan kirjastotalon puis-
tolavalla sekä Ikaalisten Sata-Häme 
Soi -juhlilla ulkoilmalavalla ja Kihniön 
Puumalan Taitotalossa, jossa loppuivat 
pääsyliput kesken.
 Härmälän Pelimannien harmonik-
kapartio teki toisen vierailun 2000-lu-
vun alkuvuosina Viron Pärnuun esiin-
tyen siellä muutamassa tilaisuudessa.
 Aika erikoisen soiton Martti Yli-
Pukka järjesti meille elokuussa 2000, 
kun soitimme Tammelan pallokentällä 
pelin alussa ja väliajalla. Ottelussa pe-
lasi TamU porilaisia vastaan ja voitti-
vat ottelun tuloksella 2-0.
 Martti järjesti meille vanhana kes-
kolaisena parina vuonna esiintymisen 
Rauta-Otran Kuningaspäiville Neka-
laan. Siellä oli mukavaa viihdyttää.
 Vuosittaisiin Hämeen kevätsoitto-
tapahtumiin olemme osallistuneet lu-
kuisina vuosina. Lepolan, Härmälän 
vanhimman rakennuksen, laatanpal-
jastustilaisuudessa hoitelimme soitto-
puolen syksyllä 2005.
 Rantaperkiön Iskun 95-vuotisjuh-
lassa tammikuussa 2006 meillä oli 
kunnia esiintyä ja soitimme lopuksi 
1,5 tunnin tanssit.
 Härmälän Pelimannit vietti 15-vuo-
tisjuhlia vuonna 2007 Kuuselassa jär-
jestämällä konserttitanssiaiset, samas-
sa paikassa olimme aikaisemmin juh-
lineet kymmenvuotispäiväämme mu-
siikin merkeissä. Molemmilla kerroilla 
oli kakkua ja kahvia tarjolla musiikin 
lisäksi.

m
k

Pelimannien perustamiskirja.

Avajaissoitto Sata-Häme Soi -juhlilla Ikaalisissa vuonna 2000.



10

 Perinteeksi on tullut TUL:n Tampe-
reen piirin järjestämät Loppiaistanssit 
Konsussa, tänä vuonna olimme soitta-
massa jo viidettä kertaa.
 Vuonna 2009 soitimme Tampe-
reen raatihuoneella kaupunginvaltuus-
ton pikkujoulujuhlissa, samalla pää-
simme ihailemaan komeita juhlatiloja.
 Tampere talon 40-vuotisjuhlis-
sa soitimme täysimittaiset tanssit talon 
Sorsapuistosalissa.
 Tampereen kaupunki on meiltä ti-
lannut kolmena vuonna Tallipihalle
esiintymisen Kevätkävely-tapahtu-
maan, toivottavasti siitä tulee perintei-
nen tapahtuma.
 Kulttuuritoimen puistokonsertit ja 
sosiaalitoimen päivätanssit ovat mie-
luisia tilaisuuksia, niitä on molempia 
vajaa kymmenen vuosittain.
 Viime vuonna soitimme myös Car-
gotecin ruokalassa tilaisuudessa jossa 
juhlittiin aihetta ”100 vuotta moottori-
lentoa Suomessa”.

Kiittämisiä
Härmälän Pelimannien kunniajäsenik-
si ansioistaan on kutsuttu Pentti Alan-

ko, Niilo Ilkka, Vesa Kauppinen ja Jor-
ma Pistokoski. Martti Yli-Pukan aloit-
teesta anottiin Lasse Peuramäelle ja 
Antti Lammelalle Suomen Harmo-
nikkaliitto ry:n hopeinen ansiomerk-
ki, joka luovutettiin heille Pelimannien 
15-vuotisjuhlassa.
 Keikoilla olemme saaneet paljon 
myönteistä palautetta yleisölle mielui-
san ohjelmiston johdosta. Arvokkaim-
pia kiitoksia ovat olleet kaupunval-
tuuston pikkujouluissa, kun Matti Hei-
nivaho sanoi, että: ”soititte kuin Dal-
lapé”, ja kun veteraanisoittaja Nipa 
Hurmalainen kehui: ”hyvin pojat soi-
titte”, esiintyessämme pari vuotta sit-
ten Haiharan museoalueella.

Yhteenveto
Härmälän Pelimannien säännöissä 
mainitaan, että yhdistyksen tarkoituk-
sena on ylläpitää ja kehittää jäsenten-
sä pelimanniharrastusta:
– ylläpitää Härmälän Pelimannit -ni-
mistä orkesteria
– järjestämällä säännöllisiä harjoituk-
sia
– hankkia yhdistyksen käyttöön sopi-

vaa ohjelmistoa
– olla yhteistyössä muiden vastaavan-
laisten musiikkiyhdistysten kanssa
– antaa ohjelma-apua paikkakunnan 
ja lähiseudun juhlatilaisuuksiin
Toiminnan tukemiseksi tulee:
– järjestää maksullisia konsertteja ja 
muita musiikkitilaisuuksia
– ottaa vastaan avustuksia ja lahjoi-
tuksia
– omistaa toimintaansa varten tarpeel-
lista irtainta omaisuutta

Näitä sääntöjä olemme pyrkineet nou-
dattamaan ja mielestäni onnistuneet. 
Kansanmusiikki ja pelimannimusiikki 
ovat osa kotiseututyötä ja sehän sopii-
kin hyvin Härmälän Pelimanneille, ko-
tiseututyötä tekevän Härmälä-Seuran 
jaostolle.

JYVÄSKYLÄN SEUDULLE LAUANTAINA 11.8.2012
Lähtö Härmälän koululta klo 8 ja Härmälän kirkolta klo 8.15, 

paluu n. klo 20.

Retken hintaan sisältyy matkat, opastukset,
lounas noutopöydästä ja paluumatkan kahvit.

Ilmoittautumiset Aira Ikoselle puh. 0442850708

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.

t.

ömme

www.harmala-seura.net
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Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 
27.11.2011 järjestettiin samana vuonna 
70 vuotta täyttäneille Härmälän seu-
rakuntaan kuuluville jumalanpalveluk-
sen jälkeen kahvitustilaisuus. 

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA MUISTI
70 VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ 

Diakoniatyöntekijät Johanna Asikainen 
ja Päivi Weckström.

Härmälän Seurakunnan kirkkoherra 
Antero Eskolin.

 Tilaisuudessa kuultiin onnitteluja
ja puheita, jonka jälkeen nautittiin 
kakkukahvit ja ohjelmassa oli yhteis-
laulua kanttori Markku Ylipään pianon 
säestyksellä. Myös Härmälän kirkko-

Kuvat: Juhani Hakala

herra Antero Eskolin oli mukana lau-
lattamassa.
 Härmälän seurakunnan diakonia-
työntekijät Johanna Asikainen ja Päivi 
Weckström myöskin esittäytyivät tilai-
suudessa. He kertoivat, mitä toimintaa 
seurakunnalla on tarjota eläkeläisil-
le sekä vapaaehtoistyön auttamismah-
dollisuuksista.
 Tilaisuudessa onniteltiin samalla 
kirkkoherra Antero Eskolinia, joka sa-
mana päivänä täytti vuosia.
 Tilaisuudessa oli mukava tunnel-
ma ja moni oli mielissään mahdolli-
suudesta laulaa kirkossa lapsuutensa 
Hoosianna-hymniä.
 Jatkossa seurakunnalla on tarkoitus 
onnitella 70-vuotiaita seurakuntalaisia 
samoissa merkeissä.
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SUNNUNTAINA 25.8.2012 klo 12–15
Kuuselan Seniorikeskuksen pihapiirissä, Nuolialantie 46

• Härmälän Pelimannit viihdyttävät
• Lapsille kasvomaalausta ja pelejä
• Alueen yhdistysten esittelypisteitä
• Myynnissä lättyjä, makkaraa ja kahvia
• Kirpputoripöytiä

TERVETULOA!
www.harmala-seura.net

           Härmälä-Seura ry

t
ä
ä
ahvia

Härmälä-Seura ry

www.koivuapteekki.fi

Prisma Koivistonkylä
Lempääläntie 2 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

Klo 20 alk. Hohtava Härmälä
Tunnelmalliset kotipihat valaistuina.Iloista yhdessäoloa omienlähinaapurien kanssa.Hiljaista hämäränhyssyä kaikessa rauhassa omassa pihapiirissä.

AURINKOTUOTTEET
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HÄRMÄLÄ
Nuolialantie 40, 33900 TAMPERE

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

PALVELEMME 

JOKA PÄIVÄ,

TERVETULOA!
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Kuuselan
Seniorikeskus

Nuolialantie 46, Härmälä

Kotihoito lähialueelle
Autamme mm. kodinhoidossa, 
lääkehuollossa, peseytymisessä 
ja asioiden hoitamisessa.
Omaishoidon lomitusta
Lisätiedot  p. 010 400 9216

Kuntouttava toiminta
Kuntosali, ryhmä- tai yksilövuoroja.
Ohjaajana fysioterapeutti 
Lisätiedot p. 010 400 9223

Avoin päivätoiminta
Askartelu- ja kädentaitotilat, 
ohjaaja paikalla ti ja ke klo 9 - 15.
Monipuolisesti muutakin päivätoimintaa. 
Tapahtumatiedot nähtävissä 
www.pirkanmaansenioripalvelut.fi.
Lisätiedot p. 010 400 9214 tai 010 400 9235
Ravintola Kuusenoksa

Päiväkeskustoiminta
Kerran viikossa kokoontuvat ryhmät.
Mahdollisuus saunomiseen. 
Lisätiedot p. 010 400 9216

“Kotona on hyvä olla”

vaihde 010 400 9000

Lounas päivittäin klo 11 -13.
Tilavuokraus, esim. kokoukset.
Pitopalvelua sopimuksen mukaan.
Lisätiedot p. 010 400 9205.

ENNEM MUINOIN

www harmala-seura.net

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

Mietitkö uuden kodin hankintaa
– tarjoamme  erikoisedun

Skanskan KotiTurvaTM on  Skanskan ottama vakuutus, 

jonka saat  ilman eri maksua. Jos vanhan asuntosi myynti  

 takkuilee,  KotiTurva korvaa  uuden kotisi  asumiskuluja jopa 

1000 €  kuukau dessa  vuoden ajan. Lue lisää KotiTurvasta 

 osoitteessa www.skanska.fi/kotiturva 

Rakenteilla tasokkaita kerrostalokoteja Pyhäjärven ranta viivalle. Näyt-
täviä koteja tilavalla parvekkeella tai terassilla. Pyhäjärvi näkymät, oma 
tontti. Arvioitu valmistuminen 12/2012. 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 €

Sijoita tulevaisuuteesi, kerrostalo kotiin Härmä länrannassa. Tilava lasitettu 
parveke rauhallisen puiston tai lempeän ilta-auringon puolella. Rakenteil-
la. Oma tontti.  Arvioitu  valmistuminen 11/2012. 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 €
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 €

Pyhäjärven rantaan nousee upea hissitalo. 28 kodin tilaratkaisuista löytyy 
vaihtoehto niin pieneen kuin suurempaankin tilan tarpeeseen. Oma 
tontti. Myynnissä. Arvioitu valmistuminen 5/2013. Huoneistoesimerkkejä: 
2h+kt+s 46,5 m2 1. krs mh. 53.130 € vh. 177.100 €
3h+k+s 68 m2 1. krs mh. 66.510 € vh. 221.700 €
2-3h+k+s 77 m2 5. krs mh. 97.650 € vh. 325.500 €
4h+k+s 101 m2 1. krs mh. 106.920 € vh. 356.400 €

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

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

As. Oy Tampereen Härmälänrannan Viima www.skanska.fi/viima
Vihurinkatu 7

Visualisointi

Visualisointi

ViimaPyry


