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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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Kuuselan
Seniorikeskus

Nuolialantie 46, Härmälä

Kotihoito lähialueelle
Autamme mm. kodinhoidossa, 
lääkehuollossa, peseytymisessä 
ja asioiden hoitamisessa.
Omaishoidon lomitusta.
Lisätiedot  p. 010 400 9848

Kuntouttava toiminta
Kuntosali, ryhmä- tai yksilövuoroja.
Kuntopiiri ti klo 13 - 14.
Lisätiedot p. 010 400 9109

Palvelukeskustoiminta
Hyvät askartelu- ja kädentaitotilat, 
monipuolisesti muutakin päivätoimintaa.  
Sosiaaliohjaajan palveluohjaus ti ja ke
klo 9.30 - 11.30. Lisätiedot p. 010 400 9106.

Ravintola Kuusenoksa

Päiväkeskustoiminta
Kerran viikossa kokoontuvat ryhmät.
Mahdollisuus saunomiseen. 
Lisätiedot p. 010 400 9100

“Kotona on hyvä olla”

vaihde 010 400 9000

Lounas päivittäin klo 11 -13.
Tilavuokraus, esim. kokoukset.
Pitopalvelua sopimuksen mukaan.
Lisätiedot p. 010 400 9122.

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
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Puheenjohtajalta

Nurkkakunta-lehti on Härmä-
lä-Seura ry:n toimittama koti-
seutujulkaisu. Se ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa Rantaperkiön, 
Härmälän ja Sarankulman kau-
punginosien alueilla.

Levikki 3700 kpl.

HÄRMÄLÄ-SEURAN
PUHEENJOHTAJA
Aira Ikonen

ILMOITUSHINNAT
1/1-sivu 450 €
1/2-sivu 250 €
1/4-sivu 150 €
1/8-sivu 90 €

PAINOPAIKKA
Nekapaino Oy Pirkkala

Ilmoitusmateriaalit:
nurkkakuntalehti@gmail.com

   WWW.HARMALA-SEURA.NET

NURKKAKUNTA-LEHDEN
PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

TOIMITUSRYHMÄ
Aira Ikonen

ULKOASU JA TAITTO
Jari-Pekka Heimolinna

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

Mukava kevään merkki on linnunlau-
lun ja auringonpilkahdusten ohella se 
kun naapuri pitkän pimeän talven jäl-
keen tervehtii iloisesti.
 Touhukas aherrus alkaa pihoissa, 
puutarhoissa ja sisätiloissa. Remontti-
miehet virittelevät telineitä ja urakoi-
vat kukin tahollaan korjaten ja uutta 
rakentaen.
 Myös ympäristömme muuttuu, 
Kuusela, Härmälänranta siinä nyt 
merkittävimmät meitä lähellä olevat 
rakennushankkeet ovat toteutumassa. 

Kotiseutu herää kesään

Asukasmäärät kasvavat ja toivottavasti 
myös julkinen liikenne pysyy tahdissa 
mukana. 
 Tietysti me tällä hetkellä ’’kan-
ta-asukkaat” toivomme, ettei ympäris-
töllinen asumismukavuus ja alueem-
me idylli ja omaleimaisuus kokonaan 
katoa.
 Härmälä-Seuran järjestämät tapah-
tumat ja osallistuminen muiden jär-
jestämiin tapahtumiin on toivottavasti 
osa sitä viihtyisyyden luomista, jota 
arjen vastapainoksi kaipaamme. 

 Kutsummekin toiminta-alueemme 
asukkaita kevätkävelylle ja ostoksille 
tai myymään peräkonttikirppikselle 
ja elokuussa kyläjuhlaan jonne kaikki 
muutkin tulevat! Nyt perinteistä Här-
mälä-päivää ei ole vaan tapaamme 
syystunnelmissa Rantaperkiössä. 
 Sopivia kevät- ja kesäilmoja ja nau-
titaan kauniista Suomen luonnosta.

Aira Ikonen

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

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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keskiviikkona 15.5.2013
Härmälä-Seuran järjestämä kotiseutuaiheinen kevät-
kävely suuntautuu tänä vuonna Härmälänrannan 
maisemiin.

Kokoontuminen klo 17.30 ja lähtö klo 18. 
Kokoontumispaikkana toimii Skanskan toimiston 
edusta, Viimankatu 1.

Tervetuloa mukaan!

”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!
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Härmälän Pelimannien johtokunta 
päätti muistaa pitkäaikaista puheen-
johtajaansa Timo Ahoa ansiomerkillä. 
Härmälän Pelimannien tanssihetkessä  
28.2.2013 Kuuselassa ennen soittami-
sen alkua Onerva Nieminen, Martti 
Yli-Pukka ja Kalevi Lehtiö ojensivat 
puheenjohtajalle Suomen Harmonik-
kaliitto r.y:n liittohallituksen myöntä-
män hopeisen ansiomerkin n:o 309. 
Perusteluna mainittiin :”huomionosoi-
tuksena harmonikkamusiikin hyväksi 
tekemästä merkittävästä ja pitkäaikai-
sesta työstä.” Timo Aho on toiminut 
Härmälän Pelimannneissa 20 vuotta. 
Hän on ollut perustamassa Härmälän 
Pelimanniyhtyettä ja toiminut aluksi 
yhtyeen sihteerinä ja vuodesta 1999 
puheenjohtajana Jorma Pistokosken 
jälkeen. 
 Härmälän Pelimannit on harmo-
nikkavoittoinen pelimanniyhtye. 
Parhaimmillaan haitareita on soinut 
yhdessä jopa kahdeksan kappaletta. 
Härmälän Pelimannien soitannollisena 
johtajana on toiminut pääsääntöisesti 

Pelimannien puheenjohtaja palkittiin 
ansiomerkillä

haitarin soittaja. Pelimannien hanuris-
tijohtajia on ollut Niilo Koivisto, Mauri 
Lehtinen, Pekka Kallonen johti viitisen 
vuotta ja hänen jälkeensä nykyinen 
johtaja Lasse Peuramäki joka on pit-
käaikaisin johtaja, on johtanut meitä 
jo kymmenen vuotta.
 Ansiomerkkijuhlassa esitti eläk-
keensaajien Tampereen yhdistyksen 

mieslaulajien ryhmä kolme kuoro-
laulua Lasse Peuramäen säestämänä. 
Tunnin tanssisoiton jälkeen oli peli-
manneille järjestetty kahvitilaisuus, 
jossa muisteltiin pelimannien 20-vuo-
tistaivalta.
 Puheenjohtaja kiittää muistamisesta.

Mieskuorokvartetti Lasse Peuramäen säestämänä.
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Tampereen kaupunkilähetyksen 
Petäjäkotikeskuksen ja Tampereen 
vanhuspalveluyhdistyksen Kuuselan 
Seniorikeskuksen yhteishankkeena on 
käynnistynyt Likioma-projekti (2013-
2016), joka on osa valtakunnallista 
Vanhustyön Keskusliiton koordinoi-
maa ja Raha-automaattiyhdistyksen 
rahoittamaa ja käynnistämää Eloisa 
ikä-avustusohjelmaa, jossa yhteisöl-
lisyys ja osallisuus ovat ydinasioita. 
Tämä avustusohjelma pyrkii luomaan 
edellytyksiä ikäihmisen hyvälle arjel-
le herättämällä heissä omatoimisuut-
ta avaamalla heille mahdollisuuksia 
osallistumiseen. Likioma-projektin 
yhteistyökumppaneita ovat mm. Tam-
pereSenior-hanke, Ikäkaste II:n Tam-
pereen Pekka-osahanke, Tampereen 
kaupunki ja TAMK. Tavoitteena on 
luoda projektin edetessä toiminnan 
tasolla kumppanuuksia mahdollisim-
man laajasti ikäihmisten tarpeiden ja 
toiveiden mukaan.
 Likioma-projektin toiminta kohden-
tuu Härmälän Kampukselle, jonne on 

tavoitteena luoda yhdessä ikäihmisten 
kanssa osallistava yhteisömalli heidän 
kotona asumisen tueksi. Tämä tapah-
tuu yhteistyössä muiden alueen toimi-
joiden kanssa, hyödyntäen jo olemas-

sa olevia hyviä käytäntöjä, kehittämäl-
lä uusia ja juurruttamalla monipuoli-
sesti erilaisia toimintatapoja.

Likioma-projekti käynnistyi Härmälän 
Kampuksella

 Toiminta on ennaltaehkäisevää ja 
sitä toteutetaan ikäihmisten arjessa 
niissä paikoissa, jotka ovat heitä lä-
hellä. Tavoitteena on että ikäihmisten 
yksinäisyys ja turvattomuus vähenee. 
Tärkeää on kunkin omien voimavaro-
jen tunnistaminen ja hyödyntäminen 
sekä osallisuuden lisääntyminen. toi-
mintaan ovet tervetulleita omasta jak-
samisesta ja hyvinvoinnistaan kiinnos-
tuneet, yksinäiseksi itsensä kokevat, 
elämänkriisiä potevat ja uusia sosiaa-
lisia verkostoja kaipaavat ikäihmiset 
Härmälän alueella, mutta myös ne 
ihmiset, jotka haluavat jakaa osaamis-
taan ja voimavarojaan muille vertais-
tuen ryhmien tai toimintojen ohjaami-
sen/apu-ohjaamisen kautta. 
 Likioma-projektilla on nyt kaksi 
työntekijää; Arja Anttila ja Maarit Ku-
runmäki. Syksyllä 2013 palkataan kol-
mas työntekijä, jonka tehtävä painot-
tuu geroteknologian hyödyntämiseen 
ikäihmisten arjessa. 
 Toukokuun aikana jaetaan Härmä-
län Kampuksen alueella asuville 60+ 
vuotiaille kysely. Kysely on osa Tam-
pereen kaupungin Pekka-hanketta ja 
sen toteuttaa VTT. Tämä kysely toimii 
samalla myös Likioma-projektin al-
kukartoituksena. Toivomme runsaasti 
vastauksia, jotta voimme kohdentaa 
toimintaamme oikein.

Vuosista viis, yhdesssä kohti kesää!

Yhteystiedot:
Arja Anttila
Projektipäällikkö
Tampereen Kaupunkilähetys ry 
Likioma-projekti
Puh. 0400 172 528
arja.anttila@tamperecitymission.fi

Maarit Kurunmäki
Projektityöntekijä
Tampereen Kaupunkilähetys ry 
Likioma-projekti
Puh. 0400 175 692
maarit.kurunmaki@tamperecitymission.fi

Teksti: Arja Anttila
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Leikkikentällä 50- luvulla, nykyisen Härmälän leirintäalueen maastossa. Menos-
sa varmaankin leikki ”Juoksee metsän hiiroset ruohon korsilla…” Leikittäjänä 
Anni-täti.

Omenapuiden kukinnan aikaan 50-luvulla. Perunoita, porkkanoita, marjoja.. Ja satoa riitti.

Ennen muinoin...
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Sodan mukana tuli ruoka-aineiden 
säännöstely, johon valtiovallan oli 
ryhdyttävä, jotta kaikille kansalaisille 
olisi turvattu elämisen mahdollisuus. 
Sitä kiirehti vielä sodan pelon jo en-
nakolta tuoma armoton hamstraus, jo-
ka tyhjensi kauppojen entiset varastot 
tai vei ne ”tiskin alle”, kuten sanottiin. 
Säännöstellyt kuponkiannokset olivat 
vähäisiä, joten siinä kysyttiin yksilöi-
den omatoimisuutta, kun hankittiin 
lisää suuhunpantavaa. Hiukan parem-
mat mahdollisuudet oli niillä, joilla oli 
edes vähän maata viljeltäväksi, ku-
ten omakotitaloissa tai niillä, joilla oli 
tilaisuus vuokrata maalta viljelypals-
ta. Pahimpaan aikaan oli kaupungin 
puistoalueillakin peruna- ja vihannes-
viljelyksiä.
 Toinen maailmansota oli jo syttynyt 
ja Suomessa liikekannallepano alka-
nut, kun isäni osti Härmälästä omako-
titalon. Oli siirrytty ”korttipeliaikaan”, 
sillä ainakin sokeri ja kahvi olivat jo 
kortilla. 
 Kun saimme muuton tehtyä, ryh-
dyimme kääntämään maata niin paljon 
kuin ehdimme ennen maan jäätymistä. 
Keväällä jatkettiin ja manattiin Härmä-
län savisia maita. Sitten huomasimme, 
että kun käänsimme koko lapion terän 
syvyydeltä, niin alla olikin ruokamul-
taa! Rakennuksen sokkelia kaivettaessa 
olikin savet levitetty ruokamullan pääl-
le. 
 Tammelan vainioille alettiin raken-
taa tornitaloja ja niiden tontilta sai 
hakea suorutaa niin paljon kuin ku-
kin kerkisi. Sieltä ajettiin isän kanssa 
maanparannusta omalle tontille mon-
ta kuormaa heti, kun isä oli armeijal-
ta saanut autonsa takaisin. Perunaa 
istutettiin talon ja pihamaan ympärille 
niin, etteivät meinanneet sotatalvena 
jäätyneiden omena-, luumu- ja kirsik-

kapuiden se-
kä marjapen-
saiden tilalle 
tuomani tai-
met mahtua. 
Perunaa piti 
olla. Siitä isäni 
piti huolen ei-
kä arvostanut 
minun taimiani 
lainkaan. Van-
hemmillani oli 
hyvin muistossa 
kansalaissodan 
aikainen nälän-
hätä omakohtai-
sesti koettuna. 

…

 Jatkosodan aikana rupesi tekemään 
tiukkaa leipäkupongeista, kun kak-
si miestä kävi eväitten kanssa työssä. 
Onneksi Härmälässä oli suurperhei-
siä, jotka saattoivat vaihtaa leipäku-
ponkeja muihin elintarvikkeisiin.

 Sota-aikana jouduttiin tekemään 
perunajauhojakin itse. Sitä varten isä-
ni teki perunajauhomyllyn ja me äidin 
kanssa väänsimme perunasosetta. Sii-
tä siilattiin tärkkelys eli perunajauho. 
Lopun ”sokkaran” söi possu. Meillä-
kin oli tapahtunut ”sikamainen juttu”, 

kun oli tuotu taloon kaunis pieni na-
su. Sitä varten isäukko oli kaupungilta 
ostanut suuren konelaatikon. Siitä tuli 
pihan perälle possulle oregoninmän-
tyinen huvila. 
 Minä puolestani liityin Lentokone-
tehtaan Ravintolaosuuskuntaan, kos-
ka jäsenillä oli oikeus ostaa ravintolan 
tuottamaa ”laskia”. Ravintolan emäntä 
oli siisti ja tarkka. Hän vaati, että las-
kien hakijalla oli kaksi astiaa. Suolai-
nen ja makea ruuanjäte pantiin eri as-
tiaan. Niitä ei sekoiteltu. Niinpä mei-
dän possullekin tehtiin kaksiosainen 
purtilo ja possu söi ensin suolaisen 
ruuan tähteet, lisättynä oman ja vuok-
ralaisten ruuantähteillä. Sitten possu 
herkutteli marjankuorilla, jota makean 
ruuan jäte etupäässä oli. Kyllä se pos-
su nautti. Näki, että se eli syödäkseen 
ja tietysti kasvaakseen. Se kasvoikin 
ihan silmissä. 
 Teurastamolta saatiin luita, joista 
lipeän kanssa keitettiin suopaa. Val-
mistus oli ilkeältä haisevaa hommaa, 
mutta liukkautta piti saada, koska 
saippuat olivat ”kiven alla”. Yritettiin-
hän suopaa hajustaakin, mutta se ko-
keilu jäi kesken.

Ruokapulan torjuntaa sota-aikana
ja sen jälkeenkin
Matti Tulonen muistelee

’’Oli siirrytty ”kortti-
peliaikaan”, sillä ai-
nakin sokeri ja kah-
vi olivat jo kortilla.
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 ”Ihminen ei elä pelkästään leiväs-
tä”. Sitä varten piti hankkia särvintä. 
No olihan se possu, mutta se kuoli 
vasta vähän ennen joulua. Kun jäät 
lähtivät, niin menimme Aitolahdelle, 
jossa meillä oli kesämökki. Siellä vie-
tiin järveen pari kolme katiskaa ja pari 
kolme rysää. Joka lauantai laskettiin 
pari kolme pitkäsiimaa. Viimemainit-
tua varten täytyi ”kassustaa”. Omalla 
tontilla ei juuri kastematoja löytynyt 
ja siksi hiippailtiin Tammelan vainioil-
la, Jussinkirkon puistossa ja Lepolan 
lastenkodin pellolla. ”Kassuja” istutet-
tiin myös omakotitontille ja pian olim-
me siitäkin omavaraisia ja ne menes-
tyivätkin hyvin. 
 Kesäaikaan söimme siis paljon 
kalaa. Sitä tuli sekä pyydyksistä että 
uistimella ja pohjaongella. Meillä oli 
vene niin Aitolahdessa kesämökillä 
kuin Härmälän rannassakin. Pyhäjärvi 
antoi syksyisin uistimella kuhaa. Sääli, 
että järvi saastui niin nopeasti. Jo en-
nen sodan päättymistä vietiin toinen-
kin vene Aitolahteen ja Pyhäjärven 
kalat saivat jäädä. Kevättalvisin kävin 
myös pilkillä, mutta siitä ei nälkä vä-
hentynyt, päinvastoin. 
 Karjataloutta oli silloin Härmäläs-
sä huomattavan paljon. Melkein joka 
mökissä oli ainakin kesäisin porsas. 
Pihanaapurillamme oli kaksi porsasta 
ja syksyllä he ottivat toiset kaksi. Niitä 
pidettiin autotallissa. Taloissa pidet-
tiin kuttuja, lampaita, kanoja ja Per-
kiönkadun kulmassa Korpijärvellä oli 
lehmä ja hevonen. Niitä varten olikin 
sitten navetta ja talli. 
 Kerrostaloasukkaistakin yritteliäim-
mät rakensivat sikakopperon Lepolan 
metsään, joku kuokki porkkanapen-
kin tai istutti marjapensaan. Nykyisen 
camping-alueen tasanne oli peltona ja 
kasvoi perunaa.

…

 Sodan päättymisen jälkeen jatkui 
vielä ruokapula. Niinpä vuonna 1945 
isä toi Kihniöstä meille kutun ja pässin. 
Kuttu oli kerran poikinut ja oli parhaas-
sa lypsykunnossa. Äiti sai opetella lyp-
sämään. Maitoa tuli yllättävän runsaas-
ti. Iänikuinen eväspullossa läikkynyt 
puolukkalitku vaihtui vahvaan kutun-
maitoon. Se oli erittäin hyvää, kun sii-
hen tottui. Ja miten mahtavaa juustoa 
löytyi eväsleipien väliin! 
 Kesäloma-ajaksi kuttu ja pässi 
vietiin Aitolahteen syömään vahvaa 
ruohoa. Härmälässäkin saatiin ku-
tun liekavaarnaa siirtää vähän väliä. 
Joskus kuttu tuli Lepolan metsästä ja 
veti kahleitaan perässään. Se päkät-
ti iloisesti, kun näki äitimuorin. Ei se 
viihtynyt yksin. Syksyllä kutun ja päs-
sin karsinat olivat autotallissa vierek-
käin. Eräänä päivänä isä sanoi: ”Nyt 
se kuttu tarttis viärä Vesiperään pukil-
le. Sillon semmonen iili.” Mutta yöllä 
tapahtui autotallissa kummia! Kun 
aamulla mentiin ruokkiin elukoita, oli 
kuttu pässin karsinassa ja pässi kutun 
karsinassa. Kuttu oli niin elämään-
sä tyytyväisenä! Joskus talvella kuttu 
”meni kesken” ja rupesi tuottamaan 
maitoa niin kuin poikimisen jälkeen.
Eikä kuttu tarvinnut pukkia, ennen 
kuin seuraavana syksynä. Silloin isä 
lähti taluttamaan sitä Rantaperkiön 
C-alueelle eli Vesiperään. Kuttu meni 
tielle asti, kun se luuli, että sitä vie-
dään Lepolan metsään. Tiellä se ei 
ottanut askeltakaan Rantaperkiötä 
kohti. Isä toi kutun takaisin pihaan, 
pani sen isoon pyykkikoriin ja vei 
kelkalla pukille. Onneksi oli jo kelkka-
keli. Keväällä syntyi kili ja maitoa oli 
taas runsaasti. Kuttu oli meillä muis-
taakseni nelisen vuotta, kunnes kuoli 

äkkiä, luultavasti rotanmyrkkyyn. Oli 
kai ensimmäinen rottasota kaupun-
gissa ja pian kiellettiinkin eläintenpito 
kaupunkialueella. 
 Muut eläimet, niin siat kuin pässi-
kin kuolivat kaupungin teurastamol-
la. Jos se hiukan maksoi, niin oli siisti 
hommakin. Kotona lihat suolattiin 
suureen tiinuun, joka tilattiin taitajalta 
hyvissä ajoin tätä tarkoitusta varten.

…

 Kerran kiertelin aamupäivällä kau-
pungilla, olin iltavuoroviikolla. Läh-
teissä äiti jo varoitteli: ”Jos jossain 
myydään tuoretta silakkaa, niin me 
heti jonoon.” En löytänyt silakkaa, 
mutta hallia vastapäätä olevassa kah-
vikaupassa oli jotain, kun ihmiset ryn-
täsivät puotiin. Ja minä myös! Toisten 
välistä huusin: ”Mulle kilo!”. ”Ei saa 
kuin puoli kiloa.” Sain pussini, joka 
oli yllättävä suuri ja kallis. Se oli siinä 
ja siinä, että rahani riittivät. ”Mitä siä 
myyrään”, kyseli joku. ”En tiärä ennen 
kuin katson. Teetä!” Minulla oli iso 
pussillinen teetä, jota meillä ei juuri 
harrastettu. Mutta nyt ruvettiin harras-
tamaan. Kyllä tee tuommoisen  voi-
kukanjuurikorvikkeen voittaa, vaikka 
olisi vähän ruistakin joukossa. Mutta 
isäukko oli niin perso kahville, että 
korvike ja vastikekin maistuivat hä-
nelle mieluummin kuin tee. ”Kahvia” 
varten haettiin Huittisista isän siskol-
ta rukiita ja kaiveltiin, kuorittiin sekä 
paahdettiin rukiin kanssa voikukan-
juuria. 
 Kotona viljeltiin myös tupakkaa. Jos 
onnistui saamaan virginiantupakkaa, 
poltti talvella hyvää kessua. Jos sai 
vaan palturitupakkaa, poltti huonom-
paa kessua. Silloin haettiin Messuky-
lästä ”Kässälän vaaleeta”, mutta se oli 
kallista. 
  Kyllä härmäläläiset parhaansa yritti-
vät tehdä nälän torjumiseksi.
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Partio tarjoaa elämyksiä kaikenikäisille
Teksti: Elina Eskola
Kuvat: Anna Holm ja Roope Pohjola

Partiota on harrastettu Suomessa jo yli 100 vuoden ajan 
– ja täällä Härmälässäkin reippaasti yli 60 vuotta. Har-
rastuksella on pitkät perinteet, mutta silti se elää ajassa. 
Partio on elämää ja seikkailua – se kutsuu mukaan kaike-
nikäisiä harrastajia. Jatkuu seuraavalla aukeamalla.
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Härmälän Ilvestytöt on hyvä osoi-
tus tämän päivän partiolaisista. Toi-
mintaa on niin sisällä kuin ulkonakin, 
kotimaassa ja ulkomailla. Mutta mitä 
kaikkea siellä partiossa oikein sitten 
tehdään?
 – Partiossa voi tehdä melkein mitä 
vain. Harjoittelemme kädentaitoja, 
ensiapua ja retkitaitoja, kuten teltan 
pystytystä ja retkikeittimen käyttöä. 
Pelkkää eräilyä toiminta ei kuitenkaan 
ole. Me myös näyttelemme, askarte-
lemme, leivomme, opettelemme lii-
kennekäyttäytymistä ja niin edelleen. 
Lista on loputon, Ilvestyttöjen lippu-
kunnanjohtaja Anni Vähäsaari kertoo. 

Partion aktiviteetteja tekemällä opi-
taan uutta ja valmistaudutaan partio-
retkiin, -kisoihin, -leireihin ja -vaelluk-
siin.
– Pienimmilläkin sudenpennuilla on 
vuoden aikana kaksi viikonloppuret-
keä ja yksi pidempi leiri, Anni kertoo.

Ohjelmaa lapsille ja nuorille – myös 
aikuisia tarvitaan

Partioon voi liittyä minkä ikäisenä 
tahansa. 7–9-vuotiaiden sudenpen-
tulaumojen toimintaa värittävät leikit 
ja seikkailut. 10–12-vuotiaden seik-
kailijajoukkueet retkeilevät paljon, 

kun taas 12–15-vuotiaiden tarpoja-
vartioiden ohjelmassa korostuu yh-
dessä toimiminen ja kavereiden kans-
sa koetut elämykset. 15–17-vuotiaat 
samoajat oppivat ryhmänjohtamista 
ja 18–22-vuotiaat vaeltajat puuhaavat 
monenlaisten projektien parissa.
 Partiossa erityisen tärkeä rooli on 
aikuisilla, jotka tukevat lasten ja nuor-
ten toimintaa osallistumalla viikkotoi-
mintaan, retkille ja leireille. 
– Partio tarjoaa oivan mahdollisuuden 
myös kouluttaa itseään harrastamisen 
lomassa. Kouluttautua voi esimerkiksi 
ikäkausiryhmien johtajaksi tai lähteä 
ensiapukurssille, Anni muistuttaa.     >

Edellinen sivu
Monenlainen vesillä liikkuminen tulee partiossa tutuksi. 
Tässä mennään tukilla.

Sudenpennut tutustuvat kummilapsitoimintaan. Myös 
Härmälän Ilvestytöillä on oma kummilapsi Malawissa.
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Kiinnostuitko? Härmälän Ilvestytöt ot-
taa uusia jäseniä jälleen syksyllä. Olit 
sitten 7-vuotias, aikuinen tai jotain tältä 
väliltä, olet tervetullut! Ole yhteydessä 
lippukunnajohtaja Anni Vähäsaareen 
(puh. 050 408 0857, anni.vahasaari@
ilvestytot.net) tai saavu syksyn aloitus-
kokoukseen, joka pidetään Härmälän 
kirkolla maanantaina 19.8. klo 18.00.

Partiossa pääsee myös maailmalle ja tutustuu erimaalaisiin par-
tiolaisiin. Tässä kuvassa ollaan kansainvälisellä Roverway-leirillä 
Hämeenlinnan Evolla kesällä 2012.

 Partio on ennenkaikkea kasvattava 
harrastus. Ikäkausien myötä partiolai-
nen saa koko ajan hieman suurempia 
vastuutehtäviä.
 Noin 15-vuotiaat saavat halutes-
saan vetää jo omaa ryhmääkin. Vaik-
ka nuorimmilla jäsenillämme eli su-
denpennuilla ja seikkailijoilla on aina 
aikuiset johtajat, Anni kertoo

Partiokaverit on parhaita

Härmälän Ilvestytöillä on vauhdikkaat 
61 vuotta toimintaa takana. Viimei-
simpinä vuosina on leireilty Ahve-
nanmaalla, vaellettu Lapissa, retkeilty 
lähialueella, osallistuttu partiotaitoki-
soihin, tehty talkoita ja tietysti pidetty 
hauskaa. 
– Parasta partiossa onkin hauskat tyy-
pit. Ja aina löytyy uusia partiokaverei-
ta. Onhan meitä Suomessa 60 000 ja 
maailmassa 45 miljoonaa, Anni nau-
rahtaa.

Torstaina elokuun 15. päivänä 2013 
klo 17 alkaen,

eteläinen Tampere viettää yhteistä 
kyläjuhlaa Rantaperkiön urheilukentällä

ja monitoimitalolla.

Tapahtumassa on menoa ja meininkiä 
ja mukavaa ohjelmaa, jota alueen eri 

yhdistykset järjestävät kaikkien iloksi.

Toiminnallisen illan lisäksi on 
mahdollisuus ostaa kahvia, makkaraa

ja muita herkkuja.

Tervetuloa mukaan!

KYLÄJUHLA
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Härmälä
Eetu Manninen 9 E

Olen asunut Härmälässä koko ikäni ja 
mielestäni Härmälä on muuttunut pal-
jon. Asuntoja rakennetaan koko ajan 
enemmän ja enemmän ja tehdaskin 
suljettiin pari vuotta sitten. En väi-
tä että kaikki muutokset on pahasta, 
mutta jos haluaa elää väen paljouden 
keskellä muuttakoon keskustaan.
 Härmälän lähistöllä on paljon pal-
veluita. Pirkkalan puolella ihan rajan 
tuntumassa on paljon kauppoja ihan 
ruokakaupoista vaatekauppoihin. On

han Härmälässä oma kauppa K-mar-
ket Härmälä.
 Joukkoliikenne toimii myös, ei tar-
vitse viittätoista minuuttia pidempään 
odottaa pysäkillä kun bussi tulee jolla 
pääsee keskustaan. Ja keskustakaan 
ei ole liian kaukana vaan noin viiden 
kilometrin päässä.
 Viihtyvyydeltään sanoisin, että 
Härmälä on ihan hyvä, on oma ranta 
ja pari pientä metsää jos haluaa vä-
hän metsässä kuljeskella.

 Mielestäni Härmälä ei saisi muut-
tua ollenkaan kun se ei kumminkaan 
muutu parempaan päin. Koska Här-
mälä on ihan hyvä nyt jo eli ei enem-
pää porukkaa ja enemmän kasvilli-
suutta.

Lisää kotiseutuaiheisia kirjoituksia
Nurkkakunta-lehdessä 4/2012 kerrottiin 
kotiseutuaiheisesta kirjoituskilpailusta, 
jonka Härmälä-seura järjesti Hatanpään 
yläasteen 9. luokan oppilaille kevätlu-
kukaudella 2012. Lehdessä julkaistiin 4 
kirjoitelmaa ja nyt tässä lehdessä julkais-
taan loput kirjoitelmat.

Härmälä
Valtteri Hautanen 9 E

Härmälä, joka on jännä alue etelässä 
Tampereella. Se ei ole mikään hir-
veän pieni, mutta ei suurikaan verrat-
tuna vaikka Hervantaan. Alueella on 
vaikka mitä kivaa ja tekemistä löytyy, 
esim. on Pirkkahalli, Vähäjärvi ja kir-
jasto. Alueella on myös kaksi päiväko-
tia Lepolan päiväkoti ja Härmälän päi-
väkoti ja on myös alakoulu. Härmälä 
on suurimmaksi osaksi omakotitalojen 
aluetta, mutta Härmälänsaaressa on 
myös kerrostaloja ja eteläosassa Här-
mälää on paritaloja ja rivitaloja.
 Härmälässä voi harrastaa vaikka 
mitä esim. salibandyä, jota Koo-Vee 
järjestää Härmälän koulun salissa ja 
myös ikäkausijoukkueet harjoittelevat 
Pirkkahallissa, sitten talvella voi hiih-
tää leirintäalueella, kun siellä on ihan 
hyvät ladut. Jalkapallonkin pelaami-
nen onnistuu hyvin kesällä ja talvel-
la, kun kesällä voi pelata kahdella eri 
ulkokentällä Härmälässä ja talvella 

Pirkkahallissa sisällä.
 Härmälässä ei hirveästi ole mitään 
isoja kauppoja, mutta heti rajan toi-
sella puolella Pirkkalan Partolassa on 
aika lailla kauppoja esim. Citymarket, 
toisella puolella katua on liikekeskus 
Veska ja näistä vähän kauempana on 
Bauhaus, Motonet, S-market, Hong 
Kong ja liikuntakeskus GoGo ja sitten 
on vielä Lidl. Itse Härmälässä on vain 
K-market ja pari pientä kioskia. Kui-
tenkin kaikki tarvittava on vain pienen 
matkan päässä kotoasi.
 Härmälän lävitse kulkee päätie eli 
Nuolialantie, joka muuttuu Hatan-
pään kohdalla Hatanpään valtatieksi, 
jonka varrella on yläkoulu eli Hatan-
pään koulu. Nuolialantiestä Härmälän 
alueella risteytyy muutamia poikittais-
teitä, joiden nimet on annettu suurim-
maksi osaksi miesten nimien mukaan 
esim. Mikonkatu. Näillä kaduilla on 
suurimmaksi osaksi omakotitaloja ja 

muutama pienkerrostalo. Nuolialan-
tien varrella on myös parturi ja kam
paamo ja K-market.
 Härmälässä sijaitsee myös leirintä-
alue ja siellä on myös minigolf ja baa-
ri, jotka ovat kesäisin auki kaikille, ei 
vain leirintäalueen asukeille. Härmä-
lässä on myös pari rantaa, joissa käy 
ihmisiä ihan mukavasti kesäisin ihan 
vain uimassa tai ottamassa aurinkoa 
tai tekemässä kumpaakin. Härmälän 
rannassa on matonpesupaikka, joka 
on auki kesäisin kaikille ja se on ilmai-
nen, kun vaan on omat pesuvälineet 
mukana, niin sinne siis pesemään.
 Härmälä on varsin hyvä alue Tam-
pereella, kun se on pidetty hyvin siis-
tinä ja hienona ja nykyäänkin alueella 
asuu riittävästi ihmisiä, ei liikaa eikä 
liian vähän. Eli Härmälä on mahtava 
alue, kun kaikkea löytyy ihan vierestä 
tai ihan pienen kävelymatkan päästä.





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. 
www.harmalanranta.fi

Kiinnostuitko? 
Lisätietoja 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

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 

Tampereen Härmälänrannan Nalle • www.skanska.fi/nalle 
Lentovarikonkatu 8A, Lentovarikonkatu 14B
Muuttovalmiissa Nallessa asut hyvien liikenne  yhteyk sien ja palvelui-
den äärellä. Lisänä  Härmälänrannan luonto ja rannat. Oma tontti. 

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

Tampereen Härmälänrannan Pyry • www.skanska.fi/pyry 
Vihurinkatu 15
Muuttovalmiita koteja!  Tila valta lasitetulta parvekkeeltasi avautuu 
suorat näkymät Pyhäjärvelle. Kellarikerroksessa sijaitsee  kotiisi kuu-
luva oma monitoimitila, joka sopii niin  varastoksi kuin harrastusti-
laksi. Oma tontti. Tule valitsemaan omasi, muuttaa voit vaikka heti!

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

Tampereen Härmälänrannan Viima • www.skanska.fi/viima 
Vihurinkatu 7
Viimasta löydät näyttävän kodin niin pieneen kuin suurempaankin 
tilan  tarpeeseen. Myynnissä. Oma tontti. Arvioitu valmistuminen 
5/2013.

Huoneistoesimerkki mh. € vh. €
2h+k+s 60,5 m2  1. krs 59.640 198.800

Tampereen Härmälänrannan Tuisku • www.skanska.fi/tuisku 
Vihurinkatu 5 
Kodeissa Pyhäjärven suuntaan avautuva parveke tai terassi ja 
oma sauna. Oma tontti. Myynnissä. Arvioitu valmistuminen 
12/2013.

Huoneistoesimerkki mh. € vh. €
4h+k+s  101 m2 2. krs 119.070 396.900

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


