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Puheenjohtajalta

Muutosvastarintaa…

...aiheuttaneet liikenteelliset muutok-
set Nuolialantiellä hiertävät edelleen 
vaikka tietyöt ovat pääväylällä jo lähes 
valmiina.
 Vuosia sitten pidettiin puhetta yllä 
siitä, että Nuolialantieltä pitää saada 
läpikulkuliikenne siirrettyä muualle, 
autojen nopeuksia laskettua liikenne-
turvallisuuden nimissä, ja muutenkin 
alue rauhoitettua meteliltä ja hurjaste-
lulta. 
 Nyt olemme saaneet hidastuksia ja 
uudistuksia!
 Työt aloitettiin siitä, että harven-
nettiin pysäkkien välit pidemmiksi, 
lisättiin liikenteenjakajia ja korokkeita, 
maisemoitiin jne. Oma kotipysäkkini 
siirrettiin rivakasti pois totutulta pai-
kaltaan ja olen nyt ns. ”kahden pysä-
kin loukussa”. Kun kuljen kaupunkiin 
tyhjin käsin, menen loivaa ylämäkeä 
keskustaan menevälle pysäkille. Ja 
kun vien jätepaperia koulun keräys-

astiaan, menen alamäkeen Pirkkalaan 
päin. Vanha kotipysäkki oli niin mu-
kavasti nurkalla, että oli helppo ottaa 
muutama juoksuaskel kun näki bussin 
tulevan. Nyt ei ”viitsi” juosta ylä- eikä 
alamäkeä. Muutosvastarintaa!
 Olipahan nyt kunnolla aikaa miet-
tiä matkalla ”uudelle” pysäkille, seu-
rata työn edistymistä ja etsiä vastauk-
sia kysymyksiin. Miksi vanhat pysäkit 
poistettiin ennen kuin uudet saatiin 
paikoilleen? Miksi kaupunkiin mene-
vät ja kaupungista tulevat pysäkit pi-
tää olla samalla kohdalla tietä? Miksi 
monta kuukautta pysäkki näytti ole-
van työn alla, vaikka näytti jo käyt-
tökelpoiselta, ja matkustajat jätettiin 
rakennustyömaan saviliejuun ja työ-
koneiden sekaan? Vanha pysäkki olisi 
voinut olla vielä käytössä työn ajan. 
Ja miksi pysäkiltä ei pääse molem-
piin suuntiin kotiaan kohti? Kun nyt 
tulen kotiin, pitää lähteäkin poispäin! 

Ja miksi maisemoinnin jälkeen, kun 
kaiken pitäisi olla kunnossa, vielä joku 
ajelee nurmikkoon painaumat?
 Mutta olemmehan saaneet nyt lii-
kenteen hidastumaan, kun bussi on 
pysäkillä pikkuautojono perässään. 
Saamme liikuntaa kun bussipysäkit 
ovat tarpeeksi kaukana toisistaan ja 
pysäkkimatkat ovat kait nyt suhteelli-
sen tasaisin välein, eikä kait aina kaik-
ki voi olla juuri minun kohdallani. 
 Ja oma kotipaikka on kuitenkin 
aina paras, muutoksista huolimatta, 
tai juuri niiden vuoksi. Voi seurata 
muuttuvaa uudistuvaa ympäristöään 
ja nauttia ennen ja nyt -maisemista. 
Olen siksi ikuistanut oman vuosikym-
meniä palvelleen  kotipysäkkini myös 
valokuvaan.

Nautitaan tulevasta talvesta!

Aira Ikonen
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Härmälä-Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Yleistä

Härmälä-Seura ry on kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on työskennellä toimialueensa si-
vistyksellisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen 
omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien. Lisäksi seuran tarkoituksena 
on olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä syventää asukkaiden ko-
tiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään 
kotiseutuunsa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura pyrkii aloittein ja esityksin vaikuttamaan niihin pää-
töksiin, jotka koskevat alueen suunnittelua ja kehittämistä. Erityisesti huomiota kiinnitetään 
alueen liikennejärjestelyihin ja liikenteen turvallisuuteen, koulukysymyksiin sekä kaavoitus- ja 
ympäristöratkaisuihin. 

Seura järjestää vuosittain alueella opastetun kevätkävelyn, peräkonttikirppiksen, Härmälä-päi-
vän ja retken jollekin toiselle paikkakunnalle. Nämä tapahtumat pyritään mahdollisuuksien 
mukaan järjestämään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
 Seura osallistuu myös muiden yhteisöjen järjestämiin tilaisuuksiin, mm. turvallisuus-päivään. 

Seura myöntää stipendejä Hatanpään koulun ja lukion sekä Härmälän koulun oppilaille kun-
kin koulun opettajakunnan esityksen mukaisesti. 

Seura tekee yhteistyötä Härmälän Pelimannien, Härmälän Omakotiyhdistyksen sekä alueel-
la toimivien muiden järjestöjen ja yhteisöjen, seurakunnan kuin myös Tampereen kaupungin 
Kulttuuripalvelujen, Tampere-Seuran, Tampereen Etelä-Alvarin ja Suomen Kotiseutuliiton kans-
sa.

Toimikunnat

Monen vuoden tauon jälkeen perustetaan seuran historiatoimikunta uudelleen.  

Tiedotus

Seuran järjestämistä kokouksista ja tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeissä, erilaisissa tiedot-
teissa, alueella jaettavissa paikallislehdissä sekä seuran omassa Nurkkakunta-lehdessä. Lisäksi 
tiedotukset ovat haettavissa seuran kotisivuilta osoitteesta: www.harmala-seura.net. Nurkka-
kunta-lehteä julkaistaan neljä kertaa vuodessa, kaksi isompaa ja kaksi pienempää lehteä. Leh-
dissä pyritään käsittelemään alueen asukkaita kiinnostavia aiheita. Kaksi isoa lehteä jaetaan 
Härmälän ja Rantaperkiön alueille ja kaksi pienempää lehteä lähetetään seuran jäsenille. 

Varainhankinta

Jäsenmaksutulojen lisäksi seura anoo aiempaan tapaan avustusta Tampereen kaupungin Har-
rastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palveluilta. 

Kokoukset

Sääntömääräisiä kokouksia pidetään kaksi eli kevät- ja syyskokous. Kokousten yhteyteen pyri-
tään järjestämään ajankohtaisia esitelmätilaisuuksia.
Johtokunta pyrkii kokoontumaan kuukausittain lukuun ottamatta paria kesäkuukautta sekä 
joulukuuta.

Härmälä-Seura ry
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Kuuselan Seniorikeskus tarjoaa mo-
nenlaisia palveluja niin ikäihmisille 
kuin nuoremmillekin tamperelaisille. 
Viikoittain järjestettäviin tilaisuuksiin 
kuten konsertteihin, yhteislaulutilai-
suuksiin, nojatuolivierastuokioihin ja 
kuntoiluryhmiin ovat kaikki tervetul-
leita.
 Lähialueen ikäihmisten hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämiseksi Kuu-
selassa toimii Seniorien hyvinvointi-
neuvola, johon voi tulla joko ajanva-
rauksella tai poiketa keskustelemaan 
asioista sosiaaliohjaajan, sairaanhoita-
jan tai fysioterapeutin kanssa. Seniori-
neuvola on avoinna tiistaisin klo 9–12. 
Neuvonta- ja palvelunohjauspalvelu-
jen tarkoituksena on tarjota ikäihmi-
sille, heidän omaisilleen ja läheisilleen 
helposti saatavaa, moniammatillista ja 
selkeäkielistä ohjausta sekä neuvon-
taa. 
 Neuvontapalvelut sisältävät tiedo-
tusta ikääntyneiden hyvinvoinnista, 
terveydestä, palveluista ja sosiaalitur-
vasta ja niiden avulla pyritään tuke-
maan ikäihmisten omia voimavaroja 
sekä selviytymistä arjessa. Neuvon-
tapalveluilla tuetaan myös ikäänty-
neiden omaehtoista hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä ja itsehoitoa. 
Liikunta, terveellinen ravitsemus, tur-
vallinen lääkehoito, muistiin liittyvät 
asiat, osallistumismahdollisuudet har-
rastus-, virkistys- ja kulttuuritoimin-
taan ovat esimerkkejä neuvonnan ja 
ohjauksen sisällöstä. Sairaanhoitajan 
vastaanotolla on mahdollista myös 
esimerkiksi verenpaineen mittaus ja 
tarvittaessa pidempi aikaiset seuranta-
käynnit, verensokerin mittaus, ompe-
leiden poisto pieniltä haavoilta sekä 
korvienhuuhtelu.
 Seniorineuvolan ohessa Kuuselan 
puutarhassa on hyvinvointipiste, joka 
sisältää tietoutta ja esitteitä terveyteen 
ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, ku-
ten ravitsemuksesta, liikunnasta ym. 

Uusia toimintoja ja ryhmiä Kuuselan Seniori-
keskuksessa

Hyvinvointipisteessä voi mitata myös 
verenpaineensa.
 Kesästä lähtien Kuuselan puutarhan 
olohuoneessa on järjestetty Nojatuo-
livierastuokioita. Nojatuolivieraat ovat 
olleet eri alojen edustajia, jotka ovat 
tuoneet mukanaan runoutta, keskus-
teluja yhteiskunnallisista asioista sekä 
jokaisen elämästä eri puolineen. Tär-
keänä keskusteluissa ja tilanteissa on 
ollut kohtaaminen hetkessä tasavertai-
sesti. Yhtenä teemana, yleisön toi-
veesta, on ollut luentosarja lähialueen 
historiasta Härmälän alueen asiantun-
tijoiden avustuksella. Mikäli sinulla on 
mielessä jokin mielenkiintoinen aihe 
tai henkilö, jonka voisimme kutsua 
nojatuolivieraaksi, niin ota yhteyttä 
Kuuselan sosiaaliohjaajaan saara.ahl-
roth@tvpy.fi tai puh. 050 352 9839.
 Marraskuussa alkoivat kuntoa käve-
lemällä ryhmät. Näitä yhteisöllisiä kä-
velyryhmiä, joihin kaikki alueen asuk-
kaat ovat tervetulleita osallistumaan, 
on kaksi. Lyhintä lenkkiä kävelevät 
voivat osallistua kävelyyn apuvälineen 
tai avustajan kanssa. Tässä ryhmässä 
on mukana myös Kuuselan asukkaita 

ja avustajina toimivat omaiset, vapaa-
ehtoiset sekä Kuuselan henkilökunta. 
Ryhmä ulkoilee keskiviikkoisin klo 13. 
Toinen ryhmä koostuu hyväkuntoi-
sista, jotka voivat ylläpitää kuntoaan 
kävelemällä pitkiäkin lenkkejä. Tämä 
ryhmä lähtee lenkille keskiviikkoisin 
klo 14.30. Tavoitteena on saada ryh-
mä kokoontumaan itseohjautuvasti. 
Molemmat ryhmät kokoontuvat Kuu-
selan puutarhassa ennen lenkille läh-
töä. Mikäli kiinnostuit osallistumaan 
tai haluat lähteä vapaaehtoiseksi avus-
tajaksi, ota yhteyttä Kuuselan fysiote-
rapeuttiin marianne.lepisto@tvpy.fi tai 
puh. 050 917 2706.
 Kuuselan suosittu kuntopiiri aloit-
taa vuoden alusta kokoontumisen 
kaksi kertaa viikossa, tiistaisin klo 13, 
sekä torstaisin klo 10. Kuntopiiriin 
ovat tervetulleet kaikki omatoimisesti 
liikkuvat, myös tästä lisätietoja antaa 
Kuuselan fysioterapeutti.
 Kuuselan tapahtumista ja ohjelmis-
ta voit lukea lisää mm. Pirkanmaan 
Senioripalveluiden nettisivuilta www.
pirkanmaansenioripalvelut.fi. Tervetu-
loa mukaan toimintaamme!
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Ilmoitus Kansan Lehdessä 28.9.1934. 

Ennen muinoin...

Urheilukenttää alettiin rakentaa  vuonna 1912 Rantaperkiön Iskun toimesta. He-
vospelillä tasoitettiin maata, että saatiin yleisurheilutoiminta käyntiin.



7

Teksti: Juhani Skogberg
Kuvat: Juhani Skogberg ja Merja Myllyharju

Elokuun puolessa välissä vietettiin eri yhdistysten yhteisiä Alva-
rin Etelä-Tampereen kyläjuhlia Rantaperkiön kentällä. Pääjär-
jestelyistä vastasi Härmälän omakotiyhdistys, jonka kahdeksan-
kymmmenvuotisjuhlaa vietettiin samassa yhteydessä.
 Kaupungin terveiset kyläjuhlaan toi apulaispormestari Leena 
Kostiainen ja Etelä-Alvarin puolesta puhui Alvarin puhenjohtaja 
Juhani Skogberg.
 Kyläjuhlat alkoivat torvimusiikin merkeissä, kun Tampereen 
VPK.n orkesteri soitti väen tervetulleeksi tilaisuuteen.
 Juhlassa esiintyi Hatanpään koulun puhallinorkesterin lisäksi 
useampikin alueen nouseva tähti ja illan Special Guest Star oli 
Aron, joka lauloi ansiokkaasti Elviksen musiikkia.
 Kesken hänen esitystään saimme taivaalta vieraita, kun Tam-
pereen Laskuvarjokerhon kolme huimapäätä suorittivat laskuvar-
johypyn juhlakentän keskelle. Laskuvarjokerho ”asuu” Härmälän 
vanhalla lentoasemalla, jossa seura järjestää uusien hyppääjien 
kursseja ja muuta toimintaansa.
 Lasten musiikista vastasi härmäläläinen Miiru Milisentti ja 
Komppikoirat.

Etelä-Tampereen 
kyläjuhlia vietettiin 
elokuussa kaatosateen 
kastelemalla kentällä
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Vuonna 1941 menin työhön Valtion 
Lentokonetehtaalle Vuores-vuoreen. 
Sinne kaivetuista kalliotunneleista oli 
neljä Lentokonetehtaan käytössä. Nu-
mero yhdessä oli enimmäkseen revol-
verisorveja. Siellä aloin urani revolve-
risorvaajaoppilaana.
 Työmatka kuljettiin aluksi tehtaan 
onnikalla, joka keräsi aamuisin ”vuo-
reslaiset” Härmälästä. Matka päättyi 
Vuoreksen vartiokopille, piikkilan-
ka-aidan eteen, ja siellä tarkastettiin 
tehtaan passi. Matkaa jatkettiin jalkai-
sin ylös vuoreen. 
 Matkan hankala paikka oli Rukka-
mäen tasoristeys, jossa monet autot 
ovat muuttuneet rusinan näköisiksi 
ja monet ihmishenget on menetetty. 
Junan keulassa oli kolme lyhtyä eli va-
lonheittäjää, mutta sota-ajasta johtuen 
ne oli maalattu mustiksi. Vain kapea 
rako oli jätetty valoa varten. Lunta oli 
paljon, joten juna, joka tuli Kuljusta 
päin ”vapaalla”, kulki melkein äänet-
tömästi. Auton lasit jäätyivät lämmi-
tyslaitteen puuttumisen johdosta. Vain 
yksi putki johti koneen päältä läm-
mintä ilmaa tuulilasiin. Näin ollen kul-
jettaja tiirasi maailmaa avaimenreiän 
kokoisesta raosta. Tuntui, että elämä 
oli arpapeliä, kun noustiin Rukkamä-
en risteykseen. 
 Kerran, kun oltiin juuri tulossa riste-
ykseen, eräs hermostunut naisihminen 
huusi: ”Juna tulee”! Auton etupäässä 
matkustaja tempasi etuoven auki niin 
rajusti, että oven lasit menivät pirsta-
leiksi. Samalla hetkellä potkaisi eräs 
peräpään matkustaja takaoven akku-
nan ulos. Ovessa kun ei ollut sisäpuo-
lella kahvaa. Hän syöksyi vyötäröä 
myöten reikään ja totesi: ”Ei täällä 
mitään junaa tuu”. Toiset kirosivat: 
”Mitä helvettiä sää kohellat? Mikses 
sää avannu ovee ulkopualelta?” Ja 
mies: ”Em mää huamannu.” Väärän 
hälytyksen antanut nainen oli tulla 

Matti Tulonen muistelee

VAIHTELEVA TYÖMATKA
HÄRMÄLÄ–VUORESVUORI

pahoinpidellyksi, niin hermona oli po-
rukka. 
 Totisempi tilanne syntyi myöhem-
min. Silloin matkaa tehtiin pahviko-
pissa kuorma-auton lavalla. Tehtaan 
onnikat oli viety armeijalle ambu-
lansseiksi. Oltiin tulossa Vuoreksesta. 
Muutamat miehet eivät tulleet pi-
meään koppiin, vaan vetivät karvala-
kit korville ja menivät auton hytin ja 

kopin väliseen tilaan seisomaan. He 
totesivat: ”Ennen vähän paleleekin 
kuin menee tommoseen koppiin. Vie-
dään kuin teuraita”. Tultiin siis Rukka-
mäestä ylikäytävälle, kun välikön ukot 
karjaisivat: ”Juna tulee!” He hyppivät 
tien kahden puolen kinokseen. Kuljet-
taja survaisi kaasun pohjaan ja Ford 
”loikkasi” yli radan. Kopin ovella mat-
kustaja aikoi hypätä, mutta tempasikin 
päänsä sisään viime hetkellä, kun juna 

pyyhkäisi melkein hänen nenään-
sä. Jotkin junan ulokkeet raapaisivat 
perälautaa. Mutta kenenkään aika ei 
ollut vielä tullut, koska kaikki pelastui-
vat. Kiitos kuljettajan, joka teki ainoan 
oikean ratkaisun. Jarruttamalla olisi 
päästy junan eteen. Kalpeita naamo-
ja oli ainakin niillä, jotka radan takaa 
kömpivät autoon takaisin. He parhai-
ten näkivät, kuinka läheltä se liippasi.
 Seuraava vaihe oli, kun jäätiin il-
man autoja. Rintama nieli kalustoa, 
jos miehiäkin. Aamuisin käveltiin 
Rukkamäen seisakkeelle, josta mat-
kustettiin junalla Multisiltaan ja sieltä 
marssittiin vuoreen. Erikoisen hankala 
matka oli iltavuorosta päästessä. Työs-
tä päästiin klo 23.00, mutta juna lähti 
Sääksjärven asemalta klo 24.00. Me 
nuoremmat juoksimme Sääksjärven 
asemalle, jossa juna seisoi ja ehdim-
me huilata tyhjillä penkeillä ennen 
lähtöä. Kaupunkiin matkaajat nukkui-
vat heti ja koisivat Tampereen asemal-
le asti. Muutamilla vanhoilla ukoilla 
oli kiire Multisiltaan pelaamaan kort-
tia!
 Rukkamäen seisakkeelta härmälä-
läiset marssivat kohti kotia. Pieni oiko-
polku johti Rukkamäentieltä Lepolan-
tien päähän. Oikopolku oli katkaistu 
piikkilangoin. Polun vieressä oli iso 
taulu, jossa luki: Lentokentän poikki 
kulku kielletty ampumisen uhalla. Jos-
tain kannoimme lankunpätkän, jolla 
painoimme piikkilangat maahan ja 
siitä marssimme yli ”kuin pienen talon 
porsaat”. Kerran kuului yön pimeydes-
tä: ”Siitä ei kuljeta tai mää ampuun!” 
Nariseva ääni tunnistettiin vartija Mal-
min omaksi. Ensimmäisenä taivalta-
nut Iso-Suni (Erland) manasi: ”Ampuu 
perkele. Mitä sää Malmin äijä tehtaa-
laisia kyttäät? Me jaakaan desantteja 
ja käpykaartilaisia!” Ei piru ampunut 
ja kun tultiin Lepolantielle, uskalsi jo 
ujompikin laukoa: ”Koirat haukkuu, 
mutta karavaani kulkee.”
 Muistan erään lauantain, kun kyl-
lästyneenä talsimme kotiin. Tultiin 
Lepolantietä Nuolialantielle. Ne olivat 
paremmin aurattuja väyliä. Taas oli 
mennyt myöhään. Kello oli varmaan 
jo yli yhdeksän illalla. koska Helan-
derin saunassa olivat akkunat auki ja 
viimeiset löylyt höyrysivät ulkoilmaan. 
Saunottaja ilmeisesti siivosi saunaa. > 

’’Matkan 
hankala paik-
ka oli Rukka-
mäen taso-
risteys, jossa 
monet autot 
ovat muuttu-
neet rusinan 
näköisiksi ja 
monet ihmis-
henget on 
menetetty.
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Joku myöhäinen naisenpuoli oli vie-
lä lauteilla juuri akkunan kohdalla. 
Sanoin kaverille: ”Kato, kun muhkee 
pehva!” Palkeen Mikko sieppasi ki-
noksesta ison lumoköntin ja paiskasi 
sen akkunasta sisään. Voi mikä kiljun-
ta syntyi saunassa! Ja meidän väsy-
myksemme oli kuin pyyhkäisty pois. 
Pitkästä aikaa nauroimme, kuin kaka-
rat. Kyllä lumi virkistää kummasti!
 Nämä muistelmat koskevat tietysti 
talvikautta, sillä kohta kun kelit salli-
vat, survottiin Vuores-vuoreen polku-
pyörällä. Ne joilla pyörä oli. Minulla 
oli ja sitä varten lupa eli väliaikainen 
todistus.

Väliaikainen todistus.

Tampereen Teollisuuspiirin Esikunnan 
ja Valtion Lentokonetehtaan
keskeisen sopimuksen perusteella oi-
keutetaan MATTI TULONEN 
toistaiseksi pitämään hallussaan omis-
tamansa polkupyörä.

Tampereella, heinäkuun 27 p:nä 1941

VALTION LENTOKONETEHDAS

Reino Rissanen  A. Airola

Teksti: Aira Ikonen
Kuvat: Antero Tenhunen

Härmälä-Seuran perinteinen kevät-
kävely saavutti jälleen suuren suo-
sion kiinnostavuudellaan.
 Valitsimme kohteeksi vanhan 
Valmentin tehdasalueen ja saim-
me innostavan esittelijän aluekier-
rokselle yhteistyökumppaniltamme 
Skanskalta.
 Kierros oli erittäin mielenkiintoi-
nen, josta oli osoituksena se, et-
tä osallistujia oli mukana noin 60 
henkeä ja kierrokselle varattu aika 
ylittyi reilusti, kun vielä kierroksen 
päätteeksi halusimme kuulla tule-
vista Härmälänojan kunnostustöistä 
ja maisemoinnista.
 Valmetin toiminnan vuosista oli 
monella mukanaolijalla värikkäitä 
muistoja ja olipa mukana henkilöi-
tä, jotka olivat olleet itse töissä Val-
metilla, tai joiden vanhemmat tai 
tutut olivat olleet tehtaalla töissä. 
 Kävelyn aikana kiersimme kaik-
ki mahdolliset tehdasrakennukset, 
verstaat ja toimistorakennukset, 
isot ja pienet, ja kuulimme tulevista 
suunnitelmista ja rakennusten uusio-
käytöstä.
 Olimme yleisesti hyvillämme myös 

Kevätkävely vanhan Valmetin 
alueella

siitä, että Valmetin alueen vanhoista 
rakennuksista ”kuoritaan” esille vanha 
ilme ja näin saadaan historia ja raken-
nusten alkuperäinen kauneus kaikkien 
ihailtavaksi.
 Kävelyn aikana tuli nähtyä pää-
konttorin ympäristön puutarha, jos-
ta on tulossa kaunis keidas, kunhan 
alueen rakennusvaiheet ja entisöinti 
on saatu hyvään vauhtiin ja valmiiksi.
 Alue oli jäänyt monelle muka-
naolijalle aikanaan salaperäisyyden 
verhoon, koska porttivahdit vartioi-
vat kulkijoita tehtaalle ja sieltä pois. 
Samoin tehtaansaareen uimaan meno 
oli jännittävää, kun portinvartija no-
peasti ohitettiin Pyhäjärven rantatietä 
pitkin.
 Ja itse lapsena olin katselemassa 
Nuolialantien varressa ”neljävväkeä”, 
joka autoilla ja polkupyörillä muodos-
tivat loputtoman jonon tehtaalta pa-
laavista työntekijöistä.
 Kiinnostavia kohteita alueellamme 
riittää! 
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Tytön askeleet portaita pitkin kaikuvat 
rappukäytävässä. Hänen Englannin li-
pun kuvajaisella varustettu miltei tyhjä 
laukkunsa hyppii lantiolla, kerman-
valkean kesämekon helmat hulmua-
vat jaloissa, käsi karkaa nappaamaan 
mustan hatun lieristä kiinni, vetämään 
päähinettä parempaan asentoon. Sor-
met kiertyvät kevyesti ovenkahvan 
ympärille ja käsi jäykistyy työntämään 
ovea. Tyttö astuu ulos, havaitsee pi-
hassa leikkiviä lapsia. Hänen pihapii-
rissään niitä tuntuu riittävän, vaikkei 
niitä olekaan kuin muutama. Ne vain 
tuntuvat olevan joka paikassa samaan 
aikaan, vilkkaat pikku pirulaiset.
 Tyttö astelee pihatietä pitkin park-
kipaikalle, jossa tutunoloiset miehet 
istuvat puupenkillä. Ne ölisevät jotain, 
kysyvät onko tyttö janoinen, pyytä-
vät häntä kanssaan juomaan. Tyttö 
ei sano mitään, kävelee vain miesten 
ohitse. Hän ei koskaan ole erityisem-
min pitänyt kotikaupunginosansa Här-
mälän suhteellisen suuresta humalais-
määrästä. Ainakin hänen asuinalueel-
laan ryypänneitä miehiä ja naisiakin 
on joka nurkalla, varsinkin näin kesäi-
sin kun on tarpeeksi lämmintä kumo-
ta pulloja ulkona.
 Pian tyttö huomaa olevansa kioskin 
kohdalla. Se on mukava paikka, ollut 
siinä niin kauan kuin tyttö muistaa, 
eli ainakin yksitoista vuotta jo. Siel-
lä kaikki on kyllä aika kallista, mutta 
myyjät ovat mukavia ihmisiä ja tun-
nelma on lämmin. Lisäksi se on mel-
kein joka päivä auki, jopa jouluaat-
tona, joten jos jotain pientä (ryypyn, 

valmisruokapakkauksen tai karkkipus-
sin) sattuu tarvitsemaan, siihen paik-
kaan voi luottaa. Tyttö avaa oven ja 
astuu sisään yleensä niin kovin ahtaa-
seen tilaan. Juuri nyt paikalla ei tosin 
ole lainkaan asiakkaita, joten siinä 
mahtuu olemaan hyvin.
 –”Yks Grandin vadelmamehujää, 
kiitos.”
 –”Se ois kaheksankymmentä sent-
tiä.”
 Tyttö kaivaa rahan laukkunsa tas-
kusta, laskee sen pöydälle, sanoo 
tyypillisen kiitos hein ja poistuu pai-
kalta. Hän päättää lähteä pienelle kä-
velyretkelle, nyt kun päiväkin on näin 
kaunis. Tyttö miettii hetken mahdol-
lista suuntaa ja päättää sitten lähteä 
Nuolialantietä pitkin eteenpäin. Pian 
vastaan tulee hänen vanha koulunsa, 
mikä saa hänet hyvähtämään. Se oli 
hyvä paikka, ihmiset olivat vielä edes 
suhtkoht mukavia. Tyttö vastustaa kiu-
sausta käväistä koulun pihassa (mitä 
järkeä siellä yksin olisi pyöriä) ja jat-
kaa matkaansa mehujäätä imeskellen.
 Härmälä on oikeastaan aika muka-
va paikka asua, tyttö ajattelee kä-
vellessään. Paljon omakotitaloja, ne 
näyttävät ihan hienoilta. Joskin tyttö 
itse asuu mieluummin kerrostalossa, 
vähän pienempi lukaali on enemmän 
hänen mieleensä. Mutta haaleilla vä-
reillä maalattuja taloja on ihan muka-
va katsella kun kävelee ohi. Ja joiden-
kin pihassa kukkii omenapuita, ne 
ovat kovasti kauniita.
 Tyttö ohittaa Vieterin humalaiskes-
kittymän, parturin ja kebabravintolan 
mennessään. Viimeisin paikoista on 
sellainen, jossa hän on pitempäänkin 
halunnut käydä. Ehkä tilaisuus jos-
kus saapuisi, hän pohtii ja huomaa 

kävelleensä jo K-marketin kohdalle. 
Hän ostaa viimeisillä rahoillaan tölkin 
limunaatia ja päättää mennä johonkin 
syrjäisempään paikkaan nauttimaan 
sen. Hän astelee tien yli, päiväko-
din ohi kirkolle. Hän istuutuu kirkon 
portaille, kiertää oikean käsivartensa 
kaiteen ympärille ja sulkee silmänsä. 
Tyttö voisi mennä tapaamaan ystä-
väänsä, joka asui näillä main, mutta 
ei hän tiennyt josko toisella olisi jotain 
menoa juuri nyt, eikä hän todellakaan 
uskaltanut mennä soittamaan ovikel-
loa. Jos avaamaan tulisivatkin ystä-
vättären vanhemmat, se on pelottava 
ajatus.
 Juotuaan limunaatinsa tyttö nousee 
pudistellen mekonhelmaansa. Hän 
miettii, minne menisi seuraavaksi. Eh-
kä kuitenkin kotiin, mutta eri reittiä. 
Hän kävelee kirkonmäkeä alaviistoon, 
portaat alas leikkipuistoon ja puiston 
halki tien yli metsänreunaan. Vähäjär-
vi on aika höpsö paikka, sellainen ei 
ihan metsä, muttei oikeastaan mikään 
muutakaan. Se on pyöreä ja siellä 
kulkee hyväkuntoinen tie kilometrin 
mittaisen ympyrän. Alueen keskiössä 
on likaista suota, jolla lokit pesivät. 
Sinne on rakennettu pitkospuitakin 
kävelijöille. Tyttö jättää suokävelyn 
tuonnemmaksi ja lähtee tietä pitkin 
vasemmalle, hieman pitemmälle reitil-
le. Hän astelee ohi puiden ja taas pui-
den, ja viimeinkin editse Pirkkahallik-
si kutsutun maamerkin sekä puiston, 
johon tuodaan koiria leikkimään. Hän 
kävelee pientä polkua pitkin kotitalol-
leen väistellen nokkosia, ja ajattelee, 
että tämä päivä on ollut oikeastaan 
aika mukava.
 Ehkei Härmälä ole sittenkään pöl-
lömpi paikka asua.

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 vielä yksi jäljelle jäänyt kirjoitus.



HÄRMÄLÄN JA RANTAPERKIÖN ALUEEN FACEBOOK-RYHMIÄ

Härmälä-seura toivottaa kaikille
jäsenilleen ja alueen asukkaille

Rauhallista joulua ja
 hyvää uutta vuotta 2014

Juhani Hildén: Taksvärkkipäivistä 
tietokoneaikaan

Sarankulman 
kaupunginosakir-
ja. Taksvärkki-
päivistä tietoko-
neaikaan on ker-
tomus Saran-
kulman aluees-
ta torppineen ja 
teollisen kehityk-
sen kulusta Pär-
rinkosken myllyistä nykymaailmaan. 
Monipuolinen teos.

Kirjan hinta 15€

Härmälä-Seuran julkaisemat kirjat
Härmälä-Seura on julkaissut kolme eri paikallishistoriaan liittyvää kirjaa. Näitä kirjoja voit ostaa 
Härmälä-Seuran tilaisuuksissa ja kokouksissa. Lisäksi muissakin tilaisuuksissa, joissa Härmä-
lä-Seura on mukana kirjoja on saatavilla. Lisäksi voit tiedustella kirjojen saatavuutta Hallituksen 
jäseniltä tai Aarno Ivendorffilta, puh. 03 265 3798.

Juhani Hildén: Huvilarannikko

Huvilarannikko on 
kertomus men-
neestä maailmas-
ta, kokonaises-
ta kadonnees-
ta kulttuurimuo-
dosta, ajasta jol-
loin kesäasun-
non autuudes-
ta saattoi nauttia 
vain yhteiskun-
nan ylin kerros. Paikallisesti kuvaus 
kattaa Pyhäjärven eteläisen kais-
tan Vihilahden perukan ja Härmä-
länojan välillä, minne herrasväki al-
koi 1800-luvun loppukymmenillä ra-
kentaa ”vapaa-ajan suojiaan”. Ran-
taperkiön huvila-alue menetti mer-
kitystään vuoden 1913 jälkeen kau-
pungin ostettua Hatanpään karta-
non, johon Härmäläkin kuului. 

Jaana Alajoki: Härmälä–Rantaperkiö, 
torpista lentokoneisiin

Torpista Lento-
koneisiin -kirjas-
sa raotetaan ovea 
Härmälän ja Ran-
taperkiön histo-
riaan, kurkitaan 
talojen, torppien 
ja tehtaiden ovis-
ta, tähyillään tai-
vaalle nousevia 
lentokoneita ja muistellaan muuten-
kin menneitä; kun kessu kasvoi pai-
kallisessa puutarhassa tai kun kau-
pungin ensimmäinen rollikka ajoi 
Hatanpään valtatietä kohti Härmä-
lää. Tarinaa riittää... 

HÄRMÄLÄN HISTORIA

Ryhmä on perustettu härmäläläisten omasta historiastaan käytävää keskustelua varten. Erilaiset 
kertomukset Härmälästä ovat myös tervetulleita tähän ryhmään. Niitä ei ole koskaan liikaa 
tarjolla.

Muita ryhmiä:  RANTAPERKIÖ–HELMI VIHILAHDEN JA HÄRMÄLÄN VÄLISSÄ
  Härmälä on HELMEE



Samana päivänä avoimet ovet 
As. Oy Tampereen Härmälänrannan  Nallessa 
klo 13-13.30 os. Lentovarikonkatu 8A, Lentovari-
konkatu 14B ja  As. Oy Tampereen Härmälän-
rannan Tuiskussa klo 14-14.30  os. Vihurinkatu 5. 

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 

Tervetuloa tapaamaan joulupukkia 
piipun juurelle Verstas rakennukseen 
su 15.12. klo 15-17 

Hullaannu Härmälänrantaan • www.härmälänranta.fi 
Tule löytämään upouusi muuttovalmis kotisi viihtyisässä Härmälänrannassa. 
Muuttaa voit vaikka heti ja pääset saman tien nauttimaan uuden kotisi 
lähiympäristön monista   vapaa-ajan mahdollisuuksista upeissa järvimaisemissa. 


