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Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n 
toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa Rantaperkiön, Härmä-
län 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 Pirkkala

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:
Sirkka-Liisa Siuro
Puh. 050 351 8260

Johtokunta 2013

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

Juhani Skogberg

Jouko Vuorinen

Varajäsenet:

Erkki Nikkanen

Jari-Pekka Heimolinna
Puh. 040 555 0211

Toiminnantarkastaja:
Risto Holopainen
Markku Hellman

Varatilintarkastaja:
Liisa Lehtola
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Puheenjohtajalta

Kevätaurinko jo lämmittää...

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.

...ja kevään odotus valtaa mielen. Siemenluet-
telot ovat jo ilmestyneet ja pian pääsee hara-
voimaan pihaakin, totesi työkaverini.

Yhdistykset suunnittelevat jo kevättempa-
uksiaan ja kesän avausta, niin mekin. Härmä-
lä-Seuran vuoden ensimmäinen kokous Skans-
kan tiloissa avasi myös silmäni toteamaan, että 
lapsuuteni reitti Härmälänsaaren uimarannalle 
oli ”muuttunut tuntemattomaksi” ja oli erilai-
nen kuin ennen. Polkupyörillä poljettiin leikki-
kentältä uimaan, ohitettiin Valmetin portinvar-
tijan koppi, vesitason luiskan ohi ja rannalle. 
Härmälä on muuttunut ja tiet kulkevat eri 
suunnilta kuin ennen vanhaan.

Myös Härmälä-Seuran muut toiminta-alueet 
ovat muuttuneet, teollisuuskiinteistöjä, uusia 

työpaikkoja, ostoskeskuksia. Pääasiahan on 
kuitenkin se, että ihmiset viihtyvät valitsemil-
laan asuinalueilla, osallistuvat yhteisten asioi-
den hoitoon ja pitävät asuinalueensa ”nurkat” 
omalta osaltaan kunnossa ja tietysti osallistu-
vat järjestettyihin tapahtumiin silloin kun niitä 
asukkaiden iloksi ja tuttujen tapaamisen tar-
koituksessa järjestetään. 

Se innostaa myös meitä toiminnan järjestä-
jiä huolehtimaan siitä että tapahtuma vuodesta 
toiseen vetää väkeä!

Aurinkoista kesän odotusta!

Aira Ikonen
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”Toisen romu on toisen aarre”

LAUANTAINA 18.5.2013
Klo 10–14

Skanskan pysäköintialueella,
Valmetinkatu 1

Tule myymään tai tekemään löytöjä!

Myyntipaikan hinta 5 €
(maksetaan käteisellä)

Alueelle mahtuu 100 ensimmäistä 
myyjää, ei ennakkoilmoittautumista.

HÄRMÄLÄ-SEURAN

Lisätietoja tapahtumasta antaa
Sirkka-Liisa Siuvo

Email: sirkka_liisa.siuvo@ovi.com
Puh. 050 351 8260

TERVETULOA!

Härmälä-Seuran toimintakertomus 2012

Johtokunta
Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kaksitoista kertaa. Johtokuntaan kuuluivat puheen-
johtaja Aira Ikonen, varapuheenjohtaja Veli-Pekka Eloranta, rahastonhoitaja Antti Sato ja sihteeri 
Anja Jalonen-Männikkö. Johtokunnan muut jäsenet olivat Timo Aho, Sirkka-Liisa Siuvo, Kyllikki 
Nikkanen, Niilo Paldanius, Juhani Hakala sekä varajäsenet Juhani Skogberg ja Jari-Pekka Heimo-
linna.

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

Jäsenet ja talous
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 210 jäsentä. Jäsenmaksu henkilöjäseniltä oli 10 euroa, 
yhteisöjäseniltä 30 euroa ja ainaisjäseniltä 50 euroa. Kulttuuripalveluilta seura sai 400 euron 
avustuksen. Omatoimisia tuloja kertyi kirjojen ja korttien myynnistä, arpajaisista ja kirpputorilta. 
Nurkkakuntalehden mainostulot kattoivat lehden toimituskustannukset. Iso Nurkkakunta-lehti on 
jaettu kaksi kertaa vuoden aikana Härmälän ja Rantaperkiön  alueiden asukkaille ja Pikku-Nurk-
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kakunta-lehti on lähetetty kaksi kertaa vuoden aikana  seuran jäsenille.

Vuosikokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin maaliskuun 28. päivä Kuuselan Seniorikeskuksessa. Ko-
kouksen jälkeen rakennuttajahortonomi Petri Kujala Tampereen kaupungin Infrasta keskusteli 
osallistujien kanssa asuinalueen viihtyisyyteen liittyvistä asioista. Sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin myös Kuuselan Seniorikeskuksessa 27. marraskuuta. Kokouksen jälkeen aluepoliisi Jar-
mo Toikkanen keskusteli alueen turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Kannanotto
Mielipide asemakaavamuutosaloitteeseen HÄRMÄLÄ-912-12, Lepolantie ja Lentoasemanpuisto, 
johtokunta toivoi alueen pysyvän puistomaisena.

Tapahtumat ja retket
Kevätkävely. Vähäjärven kierros toteutettiin 17.4.2012. Kierros oli onnistunut ja osallistujia oli 
kolmisenkymmentä. Retken oppaana toimi Juhani Skogberg.
Härmälän turvallisuuspäivä 3.5.2012. Tapahtuman yhteyshenkilönä toimi Juhani Skogberg. Här-
mälä-Seuralla ei tällä kertaa ollut turvallisuuspäivässä omaa pöytää kirjamyynteineen.
Peräkonttikirppis 19.5.2012 oli menestys, myyjiä oli 64, tuloja paikkavarauksista kertyi yhteen-
sä 320 euroa, mikä jaettiin tasan järjestävien yhdistysten: Marttojen, SPR:n ja Härmälä-Seuran 
kesken. Tapahtumaan osallistui n. 250 ihmistä. Skanska osallistui myös tapahtuman järjestelyihin 
mm. kävelykierroksen ja esitteiden painattamisen muodossa.
Härmälä-Seuran 20-vuotijuhla 12.5.2012: Juhlaa vietettiin Valmetin lentokonetehtaan ruokalas-
sa. Tilaisuuteen osallistui n. 70 juhlijaa. Juhlapuhujana oli Lassi Saressalo Suomen Kotiseutuliitos-
ta.
Kesäretki Jyväskylän seudulle: 11.8.2012 onnistui hyvin, osallistujia oli 31.
Perinteinen Härmälä-päivä ja hohtava Härmälä-tapahtuma 25.8.2012: Härmälä-päivään osal-
listui n. 200 eri-ikäistä ihmistä, tilaisuus oli sekin onnistunut. Hohtava-Härmälä tapahtuma sa-
mana iltana sai asuinalueen paikoin hehkumaan, se herätti kiinnostusta, mutta osallistujia olisi 
voinut olla enemmänkin.

Seuran myöntämät stipendit
Stipendit jaettiin kirjastipendeinä opettajien esityksen mukaan Hatanpään koulun, ja Härmälän 
koulun oppilaille. Hatanpään lukion oppilaille annettiin opettajien ehdotusten mukaisesti stipen-
dejä yhteensä 60 euron arvosta.

Härmälä-Seura järjesti Hatanpään yläasteelle kotiseutuaiheisen kirjoituskilpailun, tuotoksista 
johtokunta valitsi neljä parasta, joiden kirjoittajat palkittiin seuran kirjoilla, palkitut tuotokset jul-
kaistiin Nurkkakunta-lehdessä joulukuussa.
 
Tiedottaminen
Pikku-Nurkkakunta-lehteä sisältäen jäsentiedotteet lähetettiin kaksi kertaa vuoden aikana seuran 
jäsenille. Tapahtumista on tiedotettu Nurkkakunta-lehdessä. Iso Nurkkakunta-lehti ilmestyi vuo-
den aikana kaksi kertaa. Seuran kotisivuja on kehitetty edelleen (www.harmala-seura.net).

Härmälä-päivästä jaettiin erillinen esite koteihin, kauppoihin, kirjastoon ja päiväkoteihin. Perä-
konttikirppistä ja Härmälä-päivää on tiedotettu myös Pirkkalaisessa. 

Härmälä-Seura ry
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HÄRMÄLÄ-SEURA RY KOKOUSKUTSU

Härmälä-Seura ry:n kevätkokous pidetään Kuuselan seniorikeskuksessa, Nuolialantie 46,
keskiviikkona maaliskuun 27. päivänä 2013 klo 19.30

Ohjelma:

19.00 Kahvitarjoilu
 Härmälän Pelimannit viihdyttävät

19.30 Kevätkokous
 Esityslista:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Käsitellään vuoden 2012 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 6. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja pääte-  
 tään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 7. Päätetään edustajien valitsemisesta niihin yhteisöihin, joihin edustajat kuuluu seu-  
 raavaa vuotta varten valita
 8. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa mukaan!
Härmälä-Seura ry, johtokunta

Oli lauantai maaliskuun 2. päivä vuonna 1940. 
Heräsin johonkin meluun. Olin vieläkin unen-
tokkurassa. ”Oho, kello on jo yli kymmenen!” 
Katsoin ulos keittiön sivuikkunasta. Isot ruudut 
oli laudoitettu umpeen. Avattavaan sivuikku-
naan oli vain liimapapereita vedetty ristiin 
rastiin.

Ihmiset juoksivat kovasti kiirehtien. ”Jaa, siä 
tulee kai ”Paunun kootut teokset” (onnikka).” 
Vähän ajan kuluttua katsoin uudestaan ulos. 
Tuntui kovin hiljaiselta. Vain kaukainen jyminä 
kuului. ”Oliskoos juna?” Koetin katsella joka 

puolelle. Silloin kaksi kirkasta väläystä putosi 
taivaalta ja samassa Lindqvistin ja Haaviston 
talojen (Mikonkatu 5 ja 7) räystäät lensivät 
yläilmoihin. Valtava räjähdys vavisutti taloa. 
Kaksi kranaatinsirpaletta räiskähti meidän sei-
nään. Pelästyin niin että olin pudota kontal-
leni. Syöksyin alakertaan saunaan ja vapisin, 
kuin horkassa. Oli viittä vaille, ettei pissa tullut 
housuun. Kyllä yöunet karisivat silmistä.

Se, miksi nukuin näin myöhään, johtui siitä, 
että työaika, jota työpaikassani TKT:ssä (Tam-
pereen Kenkäteollisuus Oy) oli muokattu mo-

ERÄS TALVISODAN KOTIRINTAMAN PÄIVÄ
Matti Tulonen muistelee
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Härmälä-Seuran järjestämä 
kotiseutuaiheinen Kevätkävely 

suuntautuu tänä vuonna Här-
mälänrannan maisemiin. Käve-
lytapahtuma on keskiviikkona 

15.5.2013. Kokoontuminen klo 
17.30 ja lähtö klo 18. Kokoon-
tumispaikkana toimii Skanskan 
toimiston edusta, Viimankatu 1.

Tervetuloa mukaan!

neen sorttiin pommitusten takia, ja nyt se oli 
hankalimmillaan. Työhön mentiin kello 16 ja 
työstä päästiin keskiyöllä. Tällöin härmäläläiset 
joutuivat kävelemään Tammelasta kotiin, kun 
viimeinen paunulainen lähti kello 23 aikaan. 
Kun pakkanen pysyi 30–40 asteen välillä, niin 
marssin tahti pysyi reippaana ja tallukka siirtyi 
sukkelaan toisen eteen. Tallukka oli muotijal-
kine, sillä mono oli kylmä ja liukas sannoitta-
mattomilla teillä.

101 viholliskonetta oli vieraillut sinä lauan-
taina ennen kuin yhtämittainen sireenin ääni 
ilmoitti hälytyksen päättyneen. Minä köm-
min tekemään eväsleipiä ja vähän haukattua-
ni hankkiuduin taas töihin. Onneksi oli vähän 
lyhyempi päivä.

Illalla kuulin äitini seikkailusta hänen ”lau-
antaikierroksellaan”. Rantaperkiön ja Härmä-
län alueella oli kymmenkunta ruokatavara-
kauppaa, mutta äitini, kuten monen muunkin 
perheenäidin, täytyi päästä halliin ja Alaran-
taan. Sukuni naisväki kohtasi toisensa lauan-
taisin hallin lihakongilla kello 10 aikaan. Se 
oli vuosikymmenien perinne. Siellä vaihdet-
tiin kuulumiset ja kutsuttiin kylään, jos jonkun 
mies oli sattunut pääsemään lomalle.

Lauantaina 2.3. äiti oli kierroksensa lop-
pupuolella, jo melkein Härmälän auto näkyi, 
kun sireenit alkoivat pahaenteisen ulinansa. 
VSS-miehet ohjasivat Kirkkokatua nousevat 
perheenäidit täysinäisten kassiensa kanssa Ta-
kon väestösuojaan. Pommit alkoivat ryskyä. 
Takoon tuli osumia ja tehdas syttyi tuleen. 
Väestösuoja tyhjennettiin ja väki ohjattiin Ta-
kon voimalan padon yli Verkatehtaan väestö-

suojaan. Tuli seuraava ”pommariaalto” ja nyt 
Verkatehdas oli kohteena. Mm. tehtaan piippu 
katkesi ja sortui pihaan. Taas tuli savu väestö-
suojaan.

Nyt naisväki juoksutettiin palavan Kontto-
ritarvikkeen ja Autotuonnin välistä linja-auto-
aseman suojaan. Se oli kuin ”nuijalla lyöty”, 
täynnä ihmisiä. Sieltä aikanaan järkyttyneet 
perheenäidit pääsivät kasseineen ja oma äitini-
kin selvisi paunulaiseen. Härmälän auto joutui 
kääntymään linja-autoasemalla, koska keski-
kaupungin kaduilla oli paloletkuja sikin sokin. 
Suuri osa Kyttälää paloi. 

Mutta hallikierrokset jäivät äidiltä toistai-
seksi ja oli tyydyttävä siihen, mitä paikalliset 
kauppiaat sattuivat myytäväksi saamaan. No, 
hallikierrokset eivät jääneet kovin pitkäksi ai-
kaa, sillä rauha tuli jo 13.3.1940.

Äitienpäivänä 12.5.1991

Matti Tulonen

Jälkikirjoitus
Lauantain 2.3.1940 pommituksissa kuoli 9 
tamperelaista. Lisäksi kaupungin turva, len-
tomestari Urho Heiskala ammuttiin alas. Vi-
hollisen yllättämäksi joutunut pidetty lento-
mestari syöksyi naapuripitäjään Fokker D21:n 
ohjaimissa.



Muuta vaikka heti  
hyvän olon 
Härmälänrantaan

Löydä uusi kotisi viihtyisässä Härmälänrannassa www.skanska.fi/kodit

Tasokas järvenrantakoti
www.skanska.fi/pyry

Tampereen Härmälänrannan Nalle, 
Lentovarikonkatu 8A, Lentovarikonkatu 14B 
Muuttovalmiissa Nallessa asut hyvien 
 liiken ne yhteyksien ja  palveluiden äärellä. 
 Lisänä  Härmälänrannan luonto ja rannat. 
Vapaana  käytännöllisiä ja hyväpohjaisia 
 kolmioita. Oma tontti. Tule tutustumaan 
 mallikalustettuun kotiin!

Huoneistoesimerkkejä mh. € vh. €
3h+k+s 64 m2 5. krs 64.350 214.500
3h+k+s 64,5 m2 3. krs 57.720 192.400
3h+k+s 83 m2 2. krs 75.240 250.800

Sujuvaa arkea Härmälänrannassa 
www.skanska.fi/nalle 

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

Tampereen Härmälänrannan Pyry, Vihurinkatu 15 
Aivan Pyhä järven ranta viivalla muuttovalmiita koteja. 
Oma tontti.
Pyryn vapaat huoneistot  mh. € vh. €
2h+k+s 60 m2 2. krs 66.300 221.000
2h+k+s 60 m2 4. krs 71.580 238.600
2h+k+s 60 m2 5. krs 74.220 247.400
3h+k+s 67,5 m2 2. krs 73.410 244.700
3h+k+s+työtila 77 m2 6. krs 98.940 329.800

Myynnissä myös rakenteilla olevat As. Oy Tampereen 
Viima ja As. Oy  Tampereen Tuisku, arvioitu valmistu-
minen Viima 5/2013, Tuisku 12/2013.

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


