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webmaster@harmala-seura.net

Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite.
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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 Kämmenniem i
puh. (03) 378 558 5

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

Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 020 740 6600

PIRKKALA

Varaa aikasi suunnitteluun:

Harri Laitila, GSM 050 5270 130

Ari Hakala, GSM 0500 262 038

Inariasta voit toteuttaa unelmiesi kokoisen kaapiston tai vaikka 
koko vaatehuoneen. Inaria liukuovikaapistot tehdään aina 
mittatilauksena. Laajasta valikoimastamme löydät makusi 

mukaiset materiaalit ja värit sekä toimivimmat säilytysratkaisut.
Tule meille Rauta-Otraan ja ota mitat mukaasi. Me suunnittelemme 

juuri Sinun tarpeisiisi sopivan Inaria-liukuovikaapiston.

Inaria liukuovikaapistot 
-mittatilauksena Sinulle tehty.
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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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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

Kiitos!

Härmälä-seuran kahdeskymmenes 
toimintavuosi on pian takana. Pieni 
seura on saanut paljon aikaan toimin-
tavuosiensa aikana. On syntynyt kol-
me merkittävää historiallista julkaisua 
omasta kotiseudusta, sen elämänme-
nosta ja ihmisistä. 

Vuosien aikana on järjestetty yh-
distyksen toimesta ja yhdessä mui-
den yhdistysten kanssa monenlaista 
virikkeellistä toimintaa alueemme 

asukkaille. Omaa kotiseutua ja asuin-
ympäristöä on tehty tutuksi suosituilla 
kävelykierroksilla. On muisteltu huvi-
larannikkomme asukkaita ja elämää ja 
kuljettu Nuolialantietä kertomassa

pienten ja vähän isompienkin kaup-
pojen sijainnit ja vaellettu Vähäjärven 
luontoa ja linnustoa katsomassa.

Monet kesäretket on tehty lähiseu-
dulle ja vähän kauemmaksikin ja näin 
on tutustuttu ”ulkopaikkakuntalaisten-
kin” elämänmenoon ja asuinympäris-
töön.

Härmälä-Seura on ottanut kantaa 
vuosien aikana myös lukuisiin Tampe-
reen kaupungin hankkeisiin, kaavoi-
tusasioihin ja tehnyt aloitteita. Näin 
teemme edelleen yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa.

Yhteistyöllä saamme enemmän ai-
kaan ja näkyvyyttä toimiimme.

Toivomme myös toiminta-alueem-
me asukkaita mukaan järjestämiimme 
tapahtumiin ja  aktiivisesti osallistu-
maan kanssamme, niin että asuinalu-
eemme olisi viihtyisä, turvallinen ja 
ihmisläheinen.  

Kiitos edellisille ja nykyiselle johto-
kunnalle arvokkaasta kotiseututyöstä 
Härmälä-Seurassa.

Kiitos myös jäsenistölle ja asukkail-
le arvokkaasta tuesta.

Härmälä-seura kiittää lämpimästi 
kaikkia yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka 
muistivat monin tavoin juhlavuottaan 
viettävää kotiseutuyhdistystämme.

Aira Ikonen

PUHEENJOHTAJALTA

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

Levikki 3700 kpl.

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Aira Ikonen

NURKKAKUNTA-LEHDEN
PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

TOIMITUSRYHMÄ
Aira Ikonen
Juhani Hakala

ULKOASU JA TAITTO
Jani Mikkola 

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

nurkkakuntalehti@gmail.com

WWW.HARMALA-SEURA.NET
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www.autovalio.fi

PARTOLA-KESKUS P uh. 03 359 1005
Karhumäentie  1 F ax 03 359 1008
33950 PIRKKALA G SM 0400 624 744
  hannu. juhola@pirkanmaa nfinanssi.fi 

 www.pirkanmaanfinanssi.fi
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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@pirkanmaan� nanssi.� 

 www.pirkanmaan� nanssi.� 

p. 03 3681280
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Kauniina elokuun lauantaina iloinen 
seurue suuntasi kulkunsa Härmälästä 
kohti Jyväskylää.

Matka oli Lehtolan Liisan toimesta 
suunniteltu hyvin jo edelliseksi kesäk-
si, mutta silloin ei lähtijöitä saatu mat-
kaan tarpeeksi. Päätimmekin yrittää 
uudelleen paremmalla onnella.

Hyvää matkasuunnitelma emme 
lähteneet mitenkään muuttelemaan 
ja hyvillä mielin starttasimme Härmä-
län koulun ja Härmälän kirkon kautta 
kohti Keski-Suomea.

Matka alkoi leppoisissa merkeissä 
jutustellen ja kanssamatkustajiin tu-
tustuen. Kerrottiin mukavia juttuja ja 
katseltiin vaihtuvia maisemia.

Jyväskylässä meitä odotti erinomai-
nen kaupungin opas, joka asiantunte-
vasti kertoi kaupungin historiallisista 
arvorakennuksista ja arkkitehti Alvar 

Aallon merkittävimmistä luomuksista.
Kaunis ja erilainen tutustumiskohde 

Kuokkalan kirkko, on moderni vasta 
kaksi vuotta käytössä ollut taideteos. 
Ihmetystä herätti kirkon italialainen ki-
viliuskekate ja ihastusta kirkon puiset 
rakenteet ja kaunis puhutteleva altta-
ritaulu.

Kirkolta matkamme jatkui Päijän-
teen rannalla sijaitsevalle Savutuvan 
Apajalle, jonka perinnepihassa oli 33 
vanhaa talonpoikaisrakennusta ja jon-
ka tunnelmallisessa tuvassa söimme 
maittavan lounaan. 

Savutuvan Apajaa ei ole suotta va-
littu yhdeksi Suomen parhaaksi mat-
kailukohteeksi!

Seuraava kohteemme, Viherlandia 
odotti matkalaisia tutustumaan puu-
tarhakasvien ja kukkien maailmaan. 

KESÄINEN RETKI 
JYVÄSKYLÄN SEUDULLE
Teksti: Aira Ikonen
Kuvat: Juhani Hakala

Kuokkalan kirkon alttaritaulu
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Taisi siinä muutama juurakko lähteä 
mukana kotipuurahaankin!

Matkalla pitää olla myös jotain ext-
raa! Olimme pysyneet aikataulussa ja 
varmaan olimme olleet ”kiltistikin”, 
koska kuljettajamme ehdotti, että 
poikkeaisimme vielä Pandan karamel-
litehtaalla, koska näin lähellä ollaan.

Sehän sopi kaikille ja suut makeana 
jatkoimme matkaa Kivitaskuun.

Matkamme viimeisin kohde oli met-
sän reunassa oleva käsityöpaja Kivitas-
ku, jonka taiteellinen emäntä toivotti 
tervetulleeksi meidät sisälle taloonsa, 
jossa huokailimme ihastuksesta. Tai-
detalo oli kauniisti sisustettu ja esillä 
oli toinen toistaan kauniimpia suuria 
villahuovutustekniikalla taiteiltuja sei-
nätekstiilejä ja pienempiä taidekäsitöi-
tä. Taidetalon rauhassa, kynttilöiden 
loisteessa ja kädentaitajan luomusten 
ympäröimänä nautimme hyvät iltapäi-
väkahvit. 

Vielä halusimme viipyä tässä kau-
niissa pihapiirissä ja saimmekin näh-
dä erikoistakin erikoisemman saunan, 
joka sekin oli kuin taideteos omassa 
erilaisuudessaan..

Mutta kaikki loppuu aikanaan ja oli 
jo iltapäivän viimeiset tunnit käsillä, 
oli lähdettävä kohti kotia.

Iloinen puheensorina, arpajaiset ja 

humoristiset kaskut siivittivät kotimat-
kaamme.

Oli onnistunut päivä retkelle ja 
ohjelma virkistävän monipuolinen. 
Olimme yhtä mieltä siitä, että tämmöi-
siä matkoja pitää jatkossakin tehdä.

Savutuvan apajalla
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Perinteinen Härmälä-päivä Kuuselan 
pihapiirissä kokosi runsaasti eri ikäisiä 
paikkakuntalaisia

viettämään  päivää tutussa tun-
nelmassa. Härmälän peliman- 
nit soittivat kutsuvasti väkeä 
 paikalle. Ja aurinko paistoi!

Kuuselan henkilökunta oli luonut 
miellyttävät puitteet pihapiiriin ja si-
sätiloihinkin pääsi tutustumaan ohja-
tuilla tutustumiskierroksilla. Kahvin 

tuoksu houkutteli sisälle kahville ja 
kahviseurana oli sekä tuttuja ja tunte-
mattomia. Hyvää seuraa kaikki! 

Härmälänrannan rakennuttaja 
Skanska jakoi tietoa uusista tulevista 
asunnoista ja lapset saivat ilmapallo-
ja ja paikalliset yhdistykset esittelivät 
toimintaansa.

Lions`ien hernesoppa houkutteli 
ruokailemaan ja jälkiruoaksi maistu-
vat Marttojen paistamat letut! Voiko 

päivältä enempää odottaa? 
Mukavalla rinkeli-ongintakilpialul-

la sai itselleen eurolla juotavaa jos 
onni oli suosiollinen!

Vielä kun sai poskeensa mainion, 
taidokkaan  kasvomaalauksen ja sai 
ratsastaa ponilla oli päivä lapsillekin 
täydellinen!

Ensi vuonna uudelleen vieläkin 
isommalla joukolla!

HÄRMÄLÄ
-PÄIVÄ

Aktiivista Terveyttä

Kuuselan palvelutalo
Nuolialantie 46
33900 Tampere

Puh. 044 322 3792

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

Fysioterapeutti, 
terveystieteiden maisteri
Beatrice Silvestri-Hyrynen

Tervetuloa!

Palvelemme arkisin
ma 9–16 ja
ti/to 8–19 tai 
sopimuksen mukaan

Iskun tyttöjen nauhaohjelma
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Härmälä hehkui Härmälä-päivän ilta-
na, kun asukkaat koristelivat pihansa 
tunnelmallisiksi kynttilöillä ja valoilla 
sekä kutsuivat naapurinsa tai ystävän-
sä nauttimaan tunnelmasta. Hehkuva 
Härmälä –tapahtuma järjestettiin tänä 
vuonna ensimmäisen kerran ja osan 
otto olisi voinut olla runsaampi, mutta 
ilahduttavan moni kuitenkin oli koris-
tellut pihansa. Olikin mukava kierrellä 
ja katsella muiden koristelemia pihoja 
sekä nauttia elokuun illasta ystävien 
kanssa omassa pihassa. Laitetaan taas 
ensi Härmälä Hehkumaan!

HEHKUVA 
HÄRMÄLÄ
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Lauantaiaamu toukokuun 19. päivänä 
tuntui alkuun kolealta, kun ensimmäi-
set myyjät tavaroineen saapuivat jo 
puoli yhdeksän aikoihin Nuolialantien 
ja Valmetinkadun kulmassa olevalle 
parkkipaikalle. 

Suurin osa myyjistä tuli täyteen las-
tatulla autolla, toisilla oli lisäksi pe-
räkärry ja muutamat olivat pinonneet 
myytävät tavaransa polkupyörän pääl-
le. Kaikkiaan paikalle tuli yli 60 myy-
jää. Lähes kaikki olivat etukäteen il-

moittautuneet ja näin varanneet paik-
kansa. Ennakkoilmoittautumiset otti 
vastaan Härmälän SPR. Viiden euron 
myyntipaikkamaksu kerättiin portilla.  

Päivästä tulikin sitten oikein aurin-
koinen ja lämmin. Tuntui, että ihmiset 
nauttivat säästä ja hyvästä tunnelmas-
ta. Marttojen paistamat letut ja keittä-
mä kahvi tuoksuivat houkutellen sekä 
myyjiä että ostajia pienelle välipalalle. 
Marttojen leivonnaisia saatiin maistel-
la vielä kotonakin.

Ostajiakin tuli paikalle sopivasti ja 
kauppa kävi hyvin, jos tavara oli kun-
nollista ja oikein hinnoiteltu.

Skanska Kodit järjesti päivän aikana 
kaksi opastettua kiertokävelyä Härmä-
länrannan alueella. 

Järjestyksestä alueella huolehtivat 
Härmälä-Seuran ja Lions Club Härmä-
län jäsenet sekä Skanskan henkilökun-
ta.

HÄRMÄLÄNRANNAN 
PERÄKONTTIKIRPPIS

HÄRMÄLÄ-SEURAN JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA

Teksti: Sirkka-Liisa Siuvo
Kuva: Juhani Hakala

Ulla Aatsinki toivoi kirppispäivältä, että aurinko paistaisi, tulisi ihmisiä, olisi rento tunnelma, mukavaa jutustelua ja kans-
sakäymistä. Mukava olisi myös myydä jotakin. Aatsinki oli muuttanut Härmälään vuonna 2004. Kuvassa Ulla Aatsinki 
(vasemmalla) ja Sirkka-Liisa Siuvo.
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Tampereen Härmälän kaupunginosaan suunnitellaan hyvää 
elämää ja asiakaslähtöisiä asumisratkaisuja tukevaa palvelu-
kampusta osana valtakunnallisen IkäKaste -hankkeen Tampe-
reen Pekka -osahanketta. Tavoitteena on muun muassa tuoda 
monipuoliset palvelut ikäihmisten lähelle ilman, että heidän 
tarvitsee muuttaa palvelumuodosta tai paikasta toiseen toi-
mintakyvyn muuttuessa. Samalla halutaan myös vähentää 
ikääntyneiden yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta esi-
merkiksi yhteisöllisyyttä lisäämällä ja sosiaalisia turvaverkkoja 
parantamalla.

Hankkeen puitteissa Kuuselan Seniorikeskuksessa aloite-
taan seniorineuvolatoiminta. Neuvonta- ja palveluohjauksen 
tarkoituksena on tarjota ikäihmisille ja heidän omaisilleen 
helposti tavoitettavaa, monimuotoista ja selkeäkielistä ohja-
usta esimerkiksi ikääntyneiden hyvinvoinnista, terveydestä, 
palveluista ja sosiaaliturvasta. Tarkoituksena on tukea ikäih-
misten omia voimavaroja sekä selviytymistä arjessa. Tietoa 
saa esimerkiksi kelan etuuksista, liikunnasta, ravitsemuksesta, 
apuvälineistä, turvallisesta lääkehoidosta ja muistisairauksiin 
liittyvistä asioista tai osallistumismahdollisuuksista, kuten har-
rastus-, virkistys-, kulttuuri- ja vapaaehtoistoiminnasta.

Seniorineuvolatoiminta alkaa 13.11.2012 sosiaaliohjaajan 
palveluneuvonnalla ja myöhemmässä vaiheessa mukaan tule-
vat myös terveydenhoitajan ja fysioterapeutin ohjauspalvelut. 

Sosiaaliohjaajan palveluneuvonnan vastaanottoaika on tiis-
taisin ajanvarauksella ja keskiviikkoisin ilman ajanvarausta 
klo 9.30 -11.30. Ajan voi varata numerosta 010 400 9235 tai  
saara.ahlroth@tvpy.fi. Ohjaus on maksutonta.

Kuuselan Seniorikeskuksella järjestetään pe 30.11.2012 klo 
9-12 Avointen ovien päivä, jolloin on mahdollista tutustua Se-
niorikeskukseen ja sen toimintaan sekä saada tietoa monista 
muistakin ikäihmisille suunnatuista palveluista ja etuuksista. 
Tapahtuma toteutetaan yhdessä TAMK:n sosionomiopiskeli-
joiden kanssa.

VOINKO OLLA 
AVUKSI? 
SENIORINEUVOLATOIMINTA 
ALKAA KUUSELAN 
SENIORIKESKUKSESSA

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
Hyvät askartelu- ja kädentaitotilat, 
monipuolisesti muutakin päivätoimintaa.  
www.pirkanmaansenioripalvelut.fi.
Lisätiedot p. 010 400 9214 tai 010 400 9235
Uusi Seniorineuvolatoiminta ti ja ke 
9.30 - 11.30 13.11.12 alkaen

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.
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HÄRMÄLÄ-SEURAN JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA

Härmälän  Pelimannien johtokunta on 
syyskokouksessaan 25.10.2012 kutsu-
nut Härmälän Pelimannien soitannol-
lisen johtajan Lasse Peuramäen peli-
manniyhtyeen kunniajäseneksi.

Pelimannien puheenjohtaja Timo 
Aho luovuttamassa kunniakirjaa Lasse 
Peuramäelle.

Lasse Peuramäki on toiminut 10 
vuotta Härmälän Pelimannien soitan-
nollisena johtajana. Jo poikasena hän 
sota-aikana soitteli 5-rivisellä haitarilla 
nurkkatansseissa Eemeli Riskun muka-
na Pohjois-Satakunnassa. Lasse kertoi, 
että hänen osaamiaan kappaleita ei ol-
lut monia mutta hän soitteli niitä mitä 
osasi uudelleen. Heti sodan jälkeen 
Lasse Peuramäki kertoi esiintyneensä 
mm. Markus-Sedän ohjelmassa Loi-
maalla. 

1950- ja 1960-luku oli tanssiyh-
tyeillä kiireisintä aikaa, esiintymisis-
tä ei kuulemma ollut puutetta. Lasse 
Peuramäellä on ollut monia yhtyeitä 
ja soittokavereita on vuosien varrella 
kertynyt puolisen sataa. Haitarin lisäk-
si hän soitti jossain vaiheessa myös 
trumpettia ja tenorisaksofonia. Esiin-
tymisalueina on ollut enimmäkseen 
Pohjois-Satakunta ja Pirkanmaa. 

Lasse  Peuramäki johtaa edelleen 
Härmälän Pelimanniyhtyettä.

Härmälän Pelimannien aikaisem-
mat kunniajäsenet ovat Pentti Alanko, 
Niilo Ilkka, Jorma Pistokoski ja Vesa 
Kauppinen.

Tervetuloa kuulemaan mahdollisuuksista parantaa kerrostalohuoneiston 
esteettömyyttä ja turvallisuutta!
Tampereen kaupungin asuntotoimi yhteistyössä Tampereen Pekka-
hankkeen ja Tampereen aluepelastuslaitoksen kanssa järjestävät infotilai-
suuden mahdollisuudesta jälkiasentaa hissi ja sprinklerijärjestelmä kerros-
taloon. Tilaisuudessa kuullaan hissien ja sprinklerien hyödyistä, toteutus-
mahdollisuuksista ja tuetuista rahoitusratkaisuista.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Lisätietoja: korjausneuvoja Eeva-Liisa Anttila
puh. 050 571 2950  ja www.tilaahissi.fi

HISSI JA SPRINKLERIT TEIDÄNKIN TALOYHTIÖÖN?
Infotilaisuus Härmälän koululla, Nuolialantie 47

Ti 15.1.2013 klo 17.Tapahtumia,  
kokouksia ja urheilua. 
Tutustu tapahtumakalenteriin  

www.tesc.fi

Nurkkakunta 85x60 mm

Kauppakamari 45x25 mm

www.tesc.fi

www.tesc.fi

Tapahtumat 
& kokoukset

LASSE PEURAMÄKI PELIMANNIEN 
KUNNIAJÄSENEKSI
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Olen asunut samassa, vuonna 1950 
valmistuneessa omakotitalossa Här-
mälän kupeessa koko ikäni. Kotini 
on harmaansininen ja punakattoinen, 
kymmenen omenapuun ja marjapen-
saiden ympäröimä: melko tyypillinen 
asunto myös Härmälän omakotitalo-
alueella.

Vaikka kotini ei sijaitse virallisesti 
Härmälän alueella, vaan parikymmen-
tä metriä Rantaperkiön puolella, voin 
sanoa viettäneeni lapsuuteni Härmä-
lässä. Ystäväni asuvat Härmälässä ja 
olen käynyt Härmälän päiväkodin ja 
alakoulun. Muistan kevään merkit ala-
koulun pihalla: hyppynaruhyppelyt ja 
sen nostattaman pölyn asvaltilla, pojat 
pelkissä hyppareissa pelaamassa jal-
kapalloa ja hilpeän innostuksen aurin-
gonpaisteesta. Kevään ensimmäisen 
kukkahavainnon olen lähes joka vuosi 
tehnyt saman talon edustalta Härmä-
länkadulta. Pieni leskenlehti kuivassa 
heinikossa saa mielen keväiseksi ja 
vielä keväisen viileän auringon tun-
tumaan kuumemmalta. Ensimmäiset 
sinivuokot löydän Kuuselan palvelu-
kodin edestä.

Koulumatkani kulki Härmälänkatua 
ja se oli mukava ja turvallinen. Isona 
kuudesluokkalaisena kuljin kaverini 
ja kymmilastemme kanssa toisinaan 
myös Nuolialantien vartta. En ole ko-
kenut vaaratilanteita Härmälässä.

Olen istunut lukemattomia pilvisiä 
päiviä kavereiden kanssa Junapuistos-
sa kirkonmäen alapuolella. Olen istu-
nut keinussa ja odottanut, ehkä pelan-
nut keinumattia, mutta ennen kaikkea 
odottanut pilvistä pilkistävää aurin-
koa. Muistan lukuisat tylsistyneet, ke-
säksi muuttuvassa olevan kevään tun-
nit, jotka ovat vihdoin huipentuneet 
auringonpaisteeseen.

Kesän koittaessa ja auringon pais-
taessa Härmälä on kaunis kiiltävine 
peltikattoineen. Jäätelön saa läheltä 
kaupasta ja uimaranta on lähellä kuu-
muuden muuttuessa hiostavaksi.

Rannalla metsänrajalla on suuri 
kivi, jolle varmasti valtaosa härmälä-
läislapsista on joskus kiivennyt. Muis-
tan itsekin monet kerrat istuneeni sillä 
ja pelänneeni alastuloa. Äidin kanssa 
olen pessyt mattoja ja jutellut tuttujen 
naisten kanssa.

Kesän muuttuessa syksyksi ja ilmo-
jen viiletessä lapset vaeltavat kouluun, 
pienemmät Härmälään ja isommat 
Hatanpään yläasteelle. Härmälässä 
palvelut, kuten koulut, vanhainkodit 
ja kaupat, ovat lähellä. Olen iloinen, 
että olen saanut käydä koulua niin 
lähellä kotiani. Vasta lukioon menen 
kaupunkiin.

Härmälä tuoksuu rauhaa ja tun-
nelmaa syksyisin. Katuvalot ovat lä-
hes oranssit ja illalla kaikki menettää 

värinsä, vain oranssi ja tumma sini 
hehkuvat kaduilla. En pelkää pimeää 
Härmälässä, sillä missä olenkin, olen 
lähellä asutusta ja apua, mikäli joutui-
sin vaaraan. Syksyisin on omenapii-
rakka-aika, viinimarjat on jo poimittu 
ja mehut keitetty. Asukkaat saavat hy-
vällä omallatunnolla kääriytyä hetkek-
si vällyihin.

Syksyn kääntyessä talveksi ilmat 
muuttuvat harmaammiksi. Riemu en-
simmäisistä lumihiutaleista on valtava, 
ja yhdistän ensilumen aina alakou-
lukaverini syntymäpäiviin omakoti-
alueella lähellä Härmälän koulua. 
Meidän, tuolloin ehkä kolmosluokka-
laisten tyttöjen, ilo hitaasti putoavista 
hiutaleista oli suunnaton.

Muistan, kuinka kävelimme vuosia 
sitten ystävieni kanssa keskitalvella 
paksulla Pyhäjärven jäällä. Jää oli lu-
meton ja hyvin paksu. Tumma syvyys 
alapuolellamme oli pelottava. Myö-
hemmin laskimme mäkeä ilman pulk-
kaa lähellä Härmälänsaarenkadun 
kerrostaloaluetta.

Pidän Härmälästä jokaisena vuo-
denaikana. Kevään linnunlaulusta ja 
lasten riemusta kaduilla, kesän kuu-
muudesta ja kukista, syksyn katuva-
loista, joiden väri on täällä erilainen 
kuin muualla, sekä talvesta, sen pauk-
kupakkasista ja sumuisista aamuista.

HÄRMÄLÄ-SEURAN JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA

KOTISEUTUAIHEISEN 
KIRJOITUSKILPAILUN TULOKSET

Juhlavuotensa merkeissä Härmälä-seura järjesti Hatanpään 
yläasteen 9. luokan oppilaille mahdollisuuden osallistua 
kotiseutuaiheiseen kirjoituskilpailuun kuluvan vuoden ke-
vätlukukaudella. Halukkaat kirjoittivat vapaavalintaisesti 
kotiseutunsa (Härmälään) liittyvän aineen ja nimesivät sen 
itse.

Kirjoitelmat olivat hyvin kotiseutuhenkisiä ja kuvasivat 
kirjoittajiensa vahvaa sitoutumista omaan asuinalueeseen-
sa ja kasvuympäristöönsä.

Härmälä-seuran edustajana Kyllikki Nikkanen vei kou-
lun kevätjuhlaan seuran tervehdyksen ja kiitti koulua kil-
pailun käytännön järjestelyistä. Samalla hän palkitsi Här-
mälä-seuran valitsemat neljä parasta kirjoittajaa Härmälä-
aiheisilla kirjapalkinnoilla. Parhaaksi kirjoitelmaksi seura 
valitsi Emma Kaskisen tekstin “Vuodenajat Härmälässä”.

Härmälä-seura kiittää kaikkia kirjoituskilpailuun osallis-
tuneita ja julkaisee tässä lehdessä edellämainitut neljä pa-
rasta kirjoitelmaa.

VUODENAJAT HÄRMÄLÄSSÄ
Emma Kaskinen 9B

LASSE PEURAMÄKI PELIMANNIEN 
KUNNIAJÄSENEKSI
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Olen asunut Härmälässä koko ikä-
ni. Koko pienen ikäni olen saanut 
kävellä Härmälän katuja ja kulkea 
sen metsissä. Härmälä on ollut hyvä 
paikka kasvaa lapsesta nuoreksi. On 
ollut ystäviä ja tuttuja, joidan kanssa 
on voinut viettää aikaa pyöräillen ja 
uiden Talvitienrannassa. Härmälässä 
on voinut myös pelata erilaisia pele-
jä Pirkkahallin ruohokentillä. Talvisin 
on voinut pelata jääkiekkoa ja hiihtää 
leirintäalueella. Mäenlaskua on myös 
tullut harrastettua useita kertoja kir-
konmäessä. Kerran, kun laskin eräs-
tä hieman hurjempaa mäkeä, satuin 
putoamaan pulkan kyydistä ja polve-
ni osui lumipaakkuun. Siitähän tuli 

polveen iso haava, joka täytyi käydä 
paikkaamassa. Vieläkin kannan pol-
vessani arpea muistona tästä hurjasta 
mäenlaskukerrasta.

Kesäaamuisin on ollut mukava he-
rätä lokkien teräviin huutoihin, jotka 
kaikuvat Vähäjärveltä. Sen vähäisen 
järven laitamilla on moni katsellut 
soista luontoa ja sen rikasta eliökun-
taa. Iltaisin auringon laskiessa, voit 
kuulla satakielen laulua Vähäjärven 
ympärille levittäytyvästä metsästä. 
Siihen metsään on rakennettu useita 
majoaja kiipeilty moniin puihin. Mo-
net kerran on tultu kotiin yltä päältä 
kurassa ja ravassa, mutta onnellisina 
päivän tekemisien jälkeen.

Kouluni kävin Härmälän ala-asteel-
la, kuten myös sisareni ja veljenikin. 
Siellä olen saanut oppia hyvinkin tär-
keitä asioita. Opettajat ovat olleet mu-
kavia ja auttaneet vaikeissa tehtävissä 
ja askareissa. Kunnialla sieltäkin sel-
vittiin, ja nyt olen saavuttanut yhdek-
sännen luokan, jonka jälkeen en enää 
opiskele Härmälässä vaan opinahjoni 
siirtyy muualle.

Vaikka muuttaisinkin pois Här-
mälästä, se silti olisi kotini ja paikka, 
jossa tunnen eläväni. Tulen aina muis-
telemaan täällä vietettyjä lapsuuden 
mukavia onnentäyteisiä vuosia ja vielä 
sen jälkeisiäkin vuosia.

Raotan silmiäni ja tunnen öisen tun-
nelman. Maisemat vaihtuvat liukuva-
na kuvana ikkunasta ulos katsoessa, 
enkä pysty tarkentamaan katsettani 
mihinkään. Silmäni painuvat kiinni. 
Ei vielä. Vielä on pitkä matka. Äänet 
voimistuvat korvissani, kun lakkaan 
näkemästä. Kuulen tasaista huminaa, 
joka sekoittuu sateen ropinaan, kun-
nes lakkaan kuulemasta. Aika kuluu ja 
kuluu. Avaan silmäni ja suljen silmä-
ni ja avaan taas. Katson eteeni ja näen 
moottoritien valot kauas kaartuvana 
kaarena. Tunnen, kuinka painaudun 
vasemmalle, eivätkä lihakseni jaksa 
vastustaa voimaa. Kaarramme oikeal-
le ja voin nähdä sadepisaroiden peit-
tämän lasin läpi punaisen valon heh-
kun. Olemme pysähdyksissä, mutta 
emme kauaa. En joudu odottamaan 
enää kauaa. Liikenteen vähäisyys on 
outoa, mutta väsyneisyys estää sen 
tarkemman pohtimisen.

Näen oikealla puolellani koulun, 
johon en enää palaa. On kesäyö, 
kesäkuun 28. ja olen ollut vapaa pe-
ruskoulusta jo melkein kuukauden. 
Tunnen taas voiman painavan minua 
vasten käsinojaa. Käännymme oike-
alle. Näen tuttua ja turvallista mai-
semaa. Ajamme eteenpäin, enkä näe 
tiellä muita. Haulan muistaa ne hel-
pot koulumatkat, jotka kuljin kesäisin 
ja lumiset vaellukset talvisin, kun yön 
lumia ei oltu aurattu. En halua unoh-

taa. Tie jatkuu pitkään ja K-market, 
vanha päiväkoti ja ystävieni kodit liu-
kuvat ohi hitaasti. Väsyneisyydessäni 
kaipaan päiväkotia, kaipaan päivä-
unia, ja avoimuutta uusille ystäville. 
En ikinä unohda ystäviäni, heidän 
kotejaan Härmälän omakotialueilla, 
tai lukuisia retkiä jäätelöostoksille K-
marketiin.

Pisarat valuvat sivuikkunaa pitkin 
alas ja sade hiljenee. Käännymme 
vasemmalle. Alamäkeen ajaessam-
me jatkan mielikuviani ja unelmoin 
lämpimästä kesäpäivästä Härmälän 
rannassa. Unelmoin kävelemisestä 
metsässä, johon auringon säteet luo-
vat tarkkoja rajoja. Muistan pelon 
tunteen, jonka aiheuttivat lokit uima-
rannan tuntumassa olleella kivellä ja 
huhut iilimadoista. Katsoessani 
vasemmalle, voin nähdä puiston ja 
montun. Näen Junapuiston, jonka ve-
turissa olemme viettäneet monet tun-
nit ystävieni kanssa, ja puiston vieres-
sä nurmikentän jolla on juostu kilpaa 
pallon perässä ja naurettu niin paljon 
että vatsalihaksiin sattuu. Monttu on 
hiekkainen ja autio. Talvisin olemme 
nauttineet kauniista ilmoista luistele-
malla, ja itkeneet montun reunalla, 
koska sormet olivat jäässä, eikä luisti-
mia saanut pois. Montun reunalla on 
puu, jossa olemme istuneet ja puhu-
neet pitkiä aikoja.

Käännymme oikealle. Olemme 

keskellä omakotitaloaluetta, jossa on 
kauniita taloja vieri viereen. Käänn-
ymme vasemmalle. Omakotitaloalue 
jatkuu. Kotoisa olo valtaa mieleni, 
enkä halua ummistaa silmiäni enää. 
Näen oikealla lentsikkapuiston rauni-
ot. Pienenä puiston lentokone oli yksi 
parhaimmista kiipeilytelineistä, mitä 
tiesin, mutta nyt puisto on vain puisto. 
Puisto ilman lentsikkaa. Käännymme 
vasemmalle. Katu loistaa katulamp-
pujen heijastuessa märästä maasta. 
Kaarramme oikealle kaksi kertaa.

Odotus kasvaa ja kasvaa kun ajam-
me pitkin tätä viimeistä katua. Näen 
taivaan pilvien raoista satunnaisia 
tähtiä. Sade on lakannut. Edessä on 
liikenteenjakaja, jonka kierrämme 
siististi, tottuneesti. Näen talot, joissa 
olen käynyt virpomassa. Näen talot, 
joihin myin partion joulukalenterit. 
Edessäni näkyy valon kajastus, kun 
Pirkkahallin kentän valaistus luo kyl-
mää raikasta valoa taivaalle.

Käännymme oikealle, tuttu sora ra-
pisee pyörien alla ja moottori pysäh-
tyy. Avaan oven ja voin aistia sateen 
jälkeisen ilman raikkauden jokaisella 
solullani. Liiketunnistimella sytty-
vä valo räpsähtää päälle kun astun 
lähemmäs etuovea. Mahdollisuus 
päästä nukkumaan saa taas väsymyk-
sen nostamaan päätään. Astun sisään 
avoimesta ovesta. Oma koti, paras 
koti.

HÄRMÄLÄ-SEURAN JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA

KOTIIN
Minttu Nieminen 9B

HÄRMÄLÄ 
Sauli Vannas 9E
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Päätin lähteä kävelemään. Oli viikon-
loppu eikä minulla ollut muutakaan 
tekemistä. Otin kameran mukaan ja 
lähdin. En vielä ollut päättänyt mihin 
menen. Lähdin vain kävelemään, Här-
mälään.

Olen asunut Härmälässä koko ikä-
ni, eli tällä hetkellä 15 vuotta. Asun 
äitini ja isäni kanssa ihanassa vuonna 
1926 valmistuneessa puisessa oma-
kotitalossa, Kuuselankujalla. En voisi 
kuvitella mitään toista paikkaa, jota 
kutsua kodiksi. Olen aina rakastanut 
kotiamme ja uskon, että tulevaisuu-
dessa muuttaminen omaan kotiin voi 
olla hyvinkin rankkaa.

Lähdin kävelemään Nuolialantietä 
kohti lähikauppaamme. Ylitin Nuoli-
alantien suojatien kohdalta, vaikka äi-
tini on pienestä pitäen kehottanut mi-
nua kulkemaan vasta kaupan kohdalla 
olevista liikennevaloista. Sunnuntaisin 
Nuolialantiellä ei silti liiku paljoa au-
toja ja liikennevaloissa seisominen oli-
si turhaa. Tiellä minua vastaan käveli 
vanha nainen rollaattorinsa kanssa. 
Hän oli luultavasti menossa Kuuse-
lan palvelukotiin. Päästyäni kaupan 
kohdalle juoksin rappuset tavalliseen 
tapaani ja meinasin liukastua. “Ei tal-
vikunnossapitoa.”

Päätin hakea ystävääni mukaan kä-
velyretkelle. Hän asuu lähellä ja olisi 
hauskaa saada seuraa. Hain kaveri-
ni, Niinikujalta ja lähdimme kävele-
mään yhdessä Härmälänrantaan. Sää 
oli kaunis ja aurinko paistoi, vaikka 
olikin heiman pakkasta, joka pisteli 
poskiamme. Kävimme aallonmurtajan 

kärjessä ihailemassa kaunista maise-
maa. Katsoimme kuinka lumi oli kuor-
ruttanut kaiken niin, että näytti kuin 
olisi astunut johonkin satukirjan maa-
ilmaan. Aurinko sai lumen kimalta-
maan kauniisti ja oli niin kirkasta, että 
silmät oli vaikea pitää auki. Otin kuvia 
maisemasta, mutta myöhemmin niitä 
katsottuani totesin, etteivät valokuvat 
näyttäneet lainkaan niin hienoilta.

Ennen kävimme aina kesäisin Här-
mälänrannassa uimassa, mutta nyky-
ään rannassa on usein sinilevää ja va-
litsemme jonkun muun rannan. Matot 
pesemme kesäisin äidin kanssa Här-
mälänrannan matonpesupaikalla.

Meitä alkoi paleltaa ja päätimme 
jatkaa matkaamme ja pysyä liikkeessä. 
Kävelimme Talvitietä pitkin kohti Här-
mälän päiväkotia.

Härmälän päiväkoti on vanha päi-
väkotini, jossa olin koko pienen ikäni. 
Muistan laulaneeni Maija Vilkkumaan 
laulua keinussa ja muistan tippuneeni 
monta kertaa kiipeilytelineestä. Mi-
nulla on päiväkodista silti vain hyviä 
muistoja ja olen iloinen siitä, että tu-
tustuin jo tarhassa hyviin ystäviini.

Kävelimme Antinkatua Härmälän 
kirkolle ja siitä alas Junapuistoon. En 
ollut vieläkään tottunut Härmälänpuis-
ton uuteen veturiin joka vaihdettiin, 
kun olimme kuudennella luokalla.

Härmälänpuisto oli pienenä hyvin 
tärkeä paikka, johon tulimme isäni 
kanssa joka viikko leikkimään. Tuol-
loin kutsuimme puistoa Veturipuistok-
si. Tapasin Veturipuistossa ystäviäni 
päiväkodista, sillä he asuivat hyvin 

lähellä. Ei tarvinnut koskaan mennä 
kyselemään kavereita puistoon, sillä 
siellä oli aina joku jonka kanssa leik-
kiä. Myöhemmin alakoulussa ollessa-
ni kuulin, että monet kutsuivat Vetu-
ripuistoa Junapuistoksi. Aluksi en voi-
nut sietää Junapuisto-nimitystä, mutta 
jossain vaiheessa se tarttui niin, että 
nykyään Veturipuisto on unohtunut.

Jatkoimme matkaamme Lepolantie-
tä pitkin ja kävelimme Härmälänka-
dulle asti.

Härmälänkatu on hyvin tuttu mi-
nulle ja ystävälleni, sillä kuusi vuotta 
kävelimme sitä pitkin joka päivä kou-
luun. Matka oli turvallinen ja mukava, 
juuri sopiva pienille alakoululaisille.

Alakouluni kävin Härmälän kou-
lussa. Härmälän koulu on rakennettu 
vuonna 1952. Alakoulu oli mukava 
paikka ja luokallamme oli hyvä luok-
kahenki, sillä sama porukka oli ollut 
yhdessä melkein ensimmäisestä luo-
kasta asti. Kuudennella luokalla oli 
hyvin haikeaa jättää Härmälän koulu, 
oma luokka ja ihanat opettajat.

Puhelimeni alkoi soida: “Äiti soit-
taa”. Huomasimme molemmat kuinka 
kello oli vierähtänyt ja kello oli jo vart-
tia vailla kymmenen. Olimme molem-
mat niin uppoutuneita menneeseen ja 
nykyiseen, ettemme olleet tajunneet 
ajan kulumista. Kävelimme vielä sa-
maa matkaa Härmälänkatua takaisin. 
Käännyimme Kuuselankujalle ja ystä-
väni jatkoi matkaansa kotiin. Oli ihana 
palata kotiin.

HÄRMÄLÄ-SEURAN JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA

HÄRMÄLÄNI
Linnea Salminen 9B
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Lassi Saressalo
fil. tri, dosentti
pääsihteeri
Suomen Kotiseutuliitto

Arvoisa Härmälä-Seuran vuosijuhla-
väki, hyvät naiset ja miehet

Ensiksi haluan esittää kiitokseni mah-
dollisuudesta tulla tänne tuolta Pispa-
lasta, tuomaan Suomen Kotiseutuliiton 
tervehdys ja osallistumaan juhlaanne. 

Härmälä-Seura on parikymmen-
vuotisen toimintansa aikana näyttänyt 
olevansa alueensa asukkaille tarpeelli-
nen, se järjestää tapahtumia, Härmälä-
päivää, julkaisee kotiseutukirjallisuut-
ta, keskustelee, osallistuu kaupungin-
osan kehitystyöhön, protestoi, kannus-
taa, opettaa lapsille paikalliskulttuuria, 
viihdyttää. Kaikkea sitä, mitä nykyai-
kaisen kaupunginosayhdistyksen tu-
leekin tehdä. Siitä suuret kiitokset. 
Tässä yhteydessä tulee korostaa sitä, 
että kaupunginosayhdistykset ja koti-
seutuliike laajemminkin tekee työtä, 
jota julkinen sektoria ei tee, toteuttaa 
toimintoja, joihin keskusjohdettu kult-
tuuripalvelutoiminta ei kykene ja siksi-
pä tällaista toimintaa tulisi myös talou-
dellisesti tukea nykyistä huomattavasti 
enemmän.

Hyvät kuulijat

Paikallisuus on se osa ihmisen maa-
ilmankuvaa, jonka hän pystyy hah-
mottamaan, se on tuttu ja turvallinen 
ja sen tunteminen tarjoaa mahdolli-
suuden henkiselle turvallisuuden tun-
teelle. Paikallisuus on lokaalisuutta, 
sen yhtenä synonyyminä on kotiseutu. 
Kotiseutu taas on paikallinen fyysinen 
alue, jonka tohtori Yrjä Larmola on 
määritellyt alueeksi, jonka ihminen 

olematta urheilija pystyy kulkemaan 
ympäri parissa tunnissa hengästymät-
tä. Se on siis tila, alue, ympäristö, 
joka on ihmiselle tuttu ja sitä kautta 
turvallinen. Useimmiten kotiseutu he-
rättää lämpimiä tunteita, se saatetaan 
ja useimmiten yhdistetäänkin lapsuu-
teen ja lämpimiin kesiin ja lumisiin 
talviin, aikaan, josta on jäänyt hyviä 
muistoja. Kotiseutuja saattaa meillä 
olla monia. Itselleni kotiseutu jostain 
syystä symboloituu punaisiin edellisen 
vuosisadan vaihteessa rakennettuihin 
punatiilisiin kasarmeihin, joiden var-
jossa olen lapsuuteni eri paikkakunnil-
la viettänyt. Tai itse asiassa lämpimin 
ajatukseni sijoittuu pienen metsän kes-
kellä olevan varuskuntakylän uima-
rantaan, kesäiseen päivään, aurinkoon 
ja pienten laineiden liplatukseen puo-
liksi maalle vedetyn pikkuisen veneen 
laitoihin. Sellaista rauhaa ja hyvän 
olon tunnetta ei nykypäivänä voi enää 
kokea.

Miettikääpä kukin omalta kohdaltan-
ne kotiseutu-käsitteen antamaa ensim-
mäistä lämmintä kuvaa.

Jokaisella meillä on oma kotiseutu, 
omat kotiseudut. Ne sisältävät enem-
minkin kuin, mitä fyysinen ympäristö 
tarjoaa. Niissä elävät kunkin meis-
tä elämän kertomukset, ne asettavat 
meidät osaksi yhteisömme historiaa, 
menneiden päivien kertomuksia ja 
aavistuksia tulevien päivien kertomuk-
sista. On todella ollut mielenkiintoista 
havaita, kuinka ihmiset, kun esitte-
len itseni ja kerron ammatistani ensi 
pysähtyvät tyrmistyneinä toteamaan 
– jaa kotiseutuihminen – samalla etsi-
vät silmillään reppuani ja tuohivirsu-
jani. Mutta jo seuraavassa lauseessa 
lähtee hänen ajatuksensa liikkeelle 

kysymään, mikä se kotiseutu oikein 
on, missä on minun siis kohtaamani 
ihmisen kotiseutu. Ja syntyy syvällinen 
filosofinen keskustelu siitä, mikä ke-
nenkin kotiseutu on ja mitä se hänelle 
merkitsee.

Kotiseudullisuus on paikallisuutta. 
Paikallisuus taas on perustavaa laatua 
oleva osa globaalisuutta, paikallisuus 
antaa ihmiselle mahdollisuuden yhtei-
söllisyyteen ja tätä kautta henkiseen 
turvallisuuteen. Kun yhdistetään glo-
baalisuus ja paikallisuutta tarkoittava 
käsite lokaalisuus päästään tulokseen, 
joka on nimeltään glokaalisuus. Tämä 
tarkoittaa paikallisyhteisöjen olemas-
saolon ymmärtämistä osana maail-
manlaajuista paikalliskulttuureiden 
kirjoa ja tämän myötä myös kulttuuri-
sen monimuotoisuuden hyväksymistä. 
Samalla on hyväksyttävä se tosiasia, 
että omatkin paikalliskulttuurit ovat 
jatkuvassa muutosprosessissa ajatus-
maailmojen ja myös arvojen muuttu-
essa sukupolvien vaihtumisen myötä. 
Suomalainen yhteiskunta tulee myös 
paikallistasolla kokemaan paitsi maas-
samuuttajien myös erikulttuuristen ih-
misten saapumisen ennen yksikulttuu-
risiin pienyhteisöihin ja tämän myötä 
konkreettisesti kulttuurisen monimuo-
toisuuden haasteet. 

Paikallisuutta ja sitä myötä koti-
seutuajattelua on pidetty konservatii-
visena, ja sitä myötä taaksepäin kat-
sovana. Ja rehellisesti sanoen sitähän 
se jossain määrin onkin. Mutta tuo 
näkemys voidaan ymmärtää positii-
viseksi – menneisyyden kautta vasta 
voimme hahmottaa itsemme ja yhtei-
sömme sekä fyysisen ympäristömme, 
kulttuuriympäristömme, osaksi pitkää 
historiallista prosessia, löydämme it-
semme sen pienenpienenä osasena 
ja näin saamme luotua itsellemme 

HÄRMÄLÄ-SEURAN JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA
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pohjan, jolta voimme katsella myös 
tulevaisuuteen. Kotiseutuliike laajalti 
ymmärrettynä on valtava rikkaus, se 
on hyödynnettävä voimavara, jonka 
henkistä, kulttuurista pääomaa vasta 
nyt aletaan todella ymmärtää. 

Hyvät kuulijat

Yhteisöllisyys on päivän muotisana, 
muitta sellaisenaan se on ihmiskunnan 
keskeisimpiä käsitteitä. Yhteisöllisyys 
merkitsee, että yksilö tietää kuuluvan-
sa johonkin joukkoon, ja että hänet 
myös siihen joukkoon hyväksytään. 
Useimmille meille yhteisöllisyyden 
peruskaavaan kuuluivat perhe, jossa 
kasvetaan ja jota kasvatetaan ja sen 
ulompana kerroksena suku, joka tarjo-
aa mahdollisuuden samastua ”meikä-
läisten” joukkoon. 

Tänä päivänä ihmiset tuntevat yh-
teisöllisyytensä olevan uhattuna. Ei 
juuri täällä Härmälä-Seuran toiminta-
alueella vaan ja erityisesti niillä seu-
duin, joita koskettaa nyt käynnissä 
oleva kuntaliitoskeskustelu. Se on ol-
lut äärimmäisen tylyä kuntatalouden. 
hoitosuhteen ja palvelujen tehokkuu-
den mittaamista. Mutta vastareaktiona 
on noussut voimakas kotiseutuhenki, 
meidän pitäjää, meikäläisyyttä ette saa 
hävittää. Ja totuus on, ettei se mihin-
kään häviäkään. Vaikka kunnan hal-
lintorajat muuttuvat, eivät Härmälät, 
Sarankulmat ja Rantaperkiöt, Teiskot, 
Pirkkalat ja Nokiat mihinkään katoa. 
Ne elävät niin kauan, kuin ihmiset ha-
luavat niiden elävän.

Paikallisuus ja yhdessä tekeminen 
– yhteisöllisyys ovat kuitenkin ne voi-
matekijät, jolla suomalainen elämän-
muoto säilyttää kulttuuriset juurensa, 
vaikkakin ajassa pysyen ja monimuo-
toistuen. Se on työtä meikäläisyyden 
hyväksi kulttuurisesti monimuotoistu-
vassa suomalaisessa yhteiskunnassa, 
se on työtä yhteisen isän- ja äidinmaan 
hyväksi.

c a t e r i n g

wigren
tehtaan-
myymälä

on avattu
tervetuloa herkkuostoksille!

Wigren Tehtaanmyymälä, Patamäenkatu 2, 33900 Tampere
Avoinna: ma-pe klo 9.00-18.00, la klo 10.00-14.00 

osallistu kilpailuun 
Facebook-sivuillamme! 
Rakenna kanssamme Tampereen paras 

lihanjaloste- ja lihamyymälä.
www.catering.yrjowigren.fi

www harmala-seura.net

 nurkkakuntalehti@gmail.com

HÄRMÄLÄ-SEURAN JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA
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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 

HausCafe tarjoaa herkullista lounasta sekä kah-
vila- ja konditoriatuotteita. 

Meillä on joka päivä lounas klo 11.00-14.00 aikaan.

Valikoimastamme löydät erikoiskahvien lisäksi 
muun muassa maukasta pastaa, wokkia, uunipe-
runaa, salaatteja, keittoa, paniineja, toasteja sekä 

tuoreita leivonnaisia.

TERVETULOA !

HausCafe Bauhaus
Palmrothintie 4
33950 Pirkkala

HausCafe Veska
Saapastie 2

33950 Pirkkala

akkusalo oy

Autofit-
korjaamo

www.autofit.fi
Merkkikorjaamo 

kaikille merkeille.

• RANTAPERKIÖ: Kolmionkatu 5 B
 Puh. 03 273 0830

• YLÖJÄRVI: Elotie 6
 Puh. 03 273 0840

Autolämmitinsarjat
Testaus, myynti, asennusAKKUJEN YKKÖNEN

Testivoittaja
Auto WarmUp

www harmala-seura.net

 
nurkkakuntalehti@gmail.com
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Tervetuloa hyvän olon 
Härmälänrantaan

Vehreä Härmälänranta tarjoaa monia  mahdollisuuksia vapaa-aikaan. Lähettyvillä ovat kaikki 
tärkeimmät  peruspalvelut ja hyvät liikenneyhteydet sekä Pirkkalan suuntaan että Tampereen 
ydinkeskustaan. Löydä uusi kotisi viihtyisässä Härmälänrannassa www.skanska.fi/kodit

Järvenrantakoti Härmälänrannassa  
www.skanska.fi/pyry • www.skanska.fi/viima 

As. Oy Tampereen Härmälänrannan Pyry, Vihurinkatu 15 
As. Oy Tampereen Härmälänrannan Viima, Vihurinkatu 7 

Aivan Pyhä järven ranta viivalla tasokkaita koteja. 
Tilava parveke tai hulppea terassi. Myynnissä. Oma tontti. 
Arvioitu valmistuminen Pyry 12/2012, Viima 5/2013.

Huoneistoesimerkkejä 
hinnat alkaen   mh. € vh. €
2h+k+s 60 m2 2. krs 66.300 221.000
3h+k+s+työtila 77 m2 6. krs 98.940 329.800
3-4h+k+s 100,5 m2 2. krs 111.300 371.000

visualisointi

ViimaPyry

As. Oy Tampereen Härmälänrannan Nalle, 
Lentovarikonkatu 8A, Lentovarikonkatu 14B 

Nallessa asut hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden ää-
rellä. Lisänä Härmälänrannan luonto ja rannat. Myynnissä. 
Oma tontti.  Arvioitu valmistuminen 11/2012. 

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €
2h+k+s 55,5 m2 5. krs 54.900 183.000
3h+k+s 64 m2 3. krs 59.040 169.800
3h+k+s 64,5 m2 5. krs 63.060 210.200
3h+k+s 83 m2 3. krs 77.910 259.700

Sujuvaa arkea Härmälänrannassa 
www.skanska.fi/nalle 

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

Härmälänrannan 
asuntomyyntipiste 
avoinna ma klo 9-16 
ja ke klo 10-18. 
Tervetuoa!

Uusi rantakohde As. Oy Tampereen Härmälänrannan 
Tuisku tulee ennakkomarkkinointiin marraskuussa 2012, 
kysy lisää.

Mietitkö uuden kodin 
hankintaa? 
Saat erikoisedun.

Jos vanhan  asuntosi myynti takkuilee, 
Skanskan KotiTurvaTM korvaa  uuden 
 kotisi asumis  kuluja jopa 1000 € 
 kuukaudessa  vuoden ajan. 
Lue lisää  www.skanska.fi/kotiturva 


