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Ainaisjäsen 60 €

Tilinumero: Nordea 215418-3988

Maksun jälkeen ilmoitus osoitteeseen:
webmaster@harmala-seura.net

Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Nurkkakunta-lehti on Härmälä-
Seura r.y.:n toimittama kotiseu-
tujulkaisu. Ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa, Rantaperkiön, Här-
mälän ja Sarankulman kaupun-
ginosien alueilla.

Pikku-Nurkkakunnan levikki 
250 kpl.
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Veli-Pekka Eloranta
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PAINOPAIKKA
Nekapaino Oy Pirkkala

Ilmoitusmateriaalit:
nurkkakuntalehti@gmail.com

WWW.HARMALA-SEURA.NET

... niin että kyllä lumi peittää roskat ja ro-
jut kaduilla ja siellä missä ihmiset seisos-
kelevat, eli bussipysäkeillä. Jokainen, kun 
huolehtisi omat roskansa ja veisi kotiros-
kikseen, voisi keskittyä heräävään kevää-
seen... Ei luulisi olevan vaikeaa? 
 Kautta aikojen on kevät ja lumien su-
laminen paljastanut maiseman epäpuh-
taudet, ne kaikki jotka ihminen pudottaa 
kädestään toisen korjattavaksi.
 Toisaalta, onhan sekin mukava(?) 
kevään tuloa enteilevä tapahtuma, kun 
koululaiset värikkäissä asuissaan kiertävät 
metsiä ja katuja musta iso säkki muka-
naan, roskia keräten. On Flooran päivän 
aika. Joitakin hauskoja hetkiä on jäänyt 
mieleeni kouluajoilta, kun kiersimme 
luonnonhistorian tunnilla tutustumassa 
koulun takana olevan metsikön kasvil-

Ei voinut tänä talvena ajatella...

lisuuteen. Puun alla nukkui väsähtänyt 
mieskulkija. Luokkakaverini kysyy opetta-
jalta pilke silmäkulmassa, että ”minkänimi-
nen kukkanen tää on?”
 Toisaalta siivotessa näkee työnsä tulok-
set välittömästi. Ei siistinä pysy siivoamalla 
vaan siistinä pitämällä, ohjasi entinen työ-
kaverini. Sanonta pitää yhä paikkansa. 
 Roskainen ympäristö herättää pahen-
nusta ja huomiota, mutta niin herättää 
huomiota siisti roskaton maisemakin! Ja 
varmasti antaa positiivisen kuvan kylän 
asukkaistakin.
 Ollaan esimerkillinen kaupunginosa 
myös tässä asiassa. Ja viihdytään. Linnut 
livertelevät jo kovin keväisesti. Tulkaa pe-
rinteisiin tapahtumiimme isolla joukolla!

Aira Ikonen

Kannen kuva: hiihtoretkellä Rukkamäessä 50-luvulla. Aira Ikosen arkisto.

Otamme vastaan kirjoituksia ja jut-
tuvinkkejä härmäläläisiltä ja ranta-
perkiöläisiltä.  Niitä voitte lähettää-
sähköpostilla osoitteeseen: nurkka-
kuntalehti@gmail.com.
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HÄRMÄLÄ-SEURAN KEVÄTKOKOUS

Härmälä-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 26.3.2014 klo 18
Kuuselan seniorikeskuksessa.

Kokousta edeltää kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen Härmälän 
pelimannien musisoidessa keväistä tunnelmamusiikkia.

Jäsenet tervetuloa!
     Johtokunta

Pullot tuttuja jo kouluajoilta

Oma luontoharrastukseni alkoi syksyllä 
1969, kun biologian opettaja Reijo Lin-
koaho etsi koululle akvaarion hoitajia. 
Seuraava vuosi 1970 olikin ensimmäinen 
kansainvälinen luonnonsuojeluvuosi. Se 
oli saasteherätyksen aikaa. Koko koulu 
oli mukana tekemässä biologian tunneilla 
erilaisia tutkimuksia. Lakana suikaleita si-
dottiin autojen pakoputkien suun ympäril-
le ja sitten kylmäkäynnistettiin auto. Mitä 
mustempi ympyrä, sen saastuttavampi au-
to. Ojista kerättiin vesinäytteitä pulloihin 
ja laitettiin tekstilappujen kanssa näytille. 
Luonnonsuojeluliitto julkaisi kantaaotta-
van maapallojulistesarjan…

 Toiminta ja tieteen tekeminen ei suin-
kaan loppunut vuoteen 1970 vaan jatkui. 
Perinteisten talvilintulaskentojen lisäksi 
tehtiin pullotutkimuksia. Valtionyhtiö AL-
KO maksoi jopa korvausta luontokerho-
jen aktiiveille tienvarsien pullojen ja pul-
lonkorkkien keräämisestä Vapun jälkeen. 
Luokassa sitten määritettiin pullot kysely-
kaavakkeitten mukana seuranneitten pul-
lokarttojen pohjalta. Tutkimuksista saa-
duilla rahoilla tehtiin sitten luontokerhoni 
Alopexin kevätretki Yyterin linturannoille.

Tunnustuksia

Täytyy tunnustaa yksi tapaus kouluajoilta. 
Vein kerran kouluun elävän kyyn pullos-

sa, jotta biologian opettajani laittaisi sen 
tyhjään akvaarioon elätiksi. Iltapäivällä 
törmäsin toistamiseen biologian opettajaa-
ni ja kysyin mitä kyylle kuuluu? Opettajan 
mukaan kyy ei syö vankeudessa ja kärsisi 
julkisesta terraarioelämästä. Asian näin ol-
len opettaja oli kaatanut pulloon forma-
liinia ja säilönyt kyyn koulun kokoelmia 
varten.
 Tässä vaiheessa epäilykseni heräsivät 
ja kysyin, mistä formaliinipullo on peräi-
sin. Sieltä yläkaapista, oli vastaus. Isäni oli 
aiemmin syksyllä ostanut silakoita toril-
ta ja niiden mukana pussissa oli kilkkejä, 
sellaisia jonkin sortin äyriäisiä tai nilviäisiä 
tai mitä sitten ovatkin. Olin ottanut koulun 
pullosta formaliinit, että saan kilkit säilöt-
tyä sillipurkkiin huoneeni nurkkaan. Tilalle 
olin laittanut vettä.

Harri Helinin muisteloita
Harri Helin kirjoitti Pirkanmaan yhteiskoulusta ylioppilaaksi 1976. Hän oli Härmälän 
kansakoulussa vuosina 1966-1968 ja Rantaperkiön kansakoulussa 1964-1965. 

 Menin biologian opettajani kanssa ko-
koelmahuoneeseen ja siellä kyy ui ympäri 
pulloa. Selitin pullonkorkin olevan hauras 
ja formaliinin tehoaineitten haihtuneen 
taivaan tuuliin. Selitys upposi opettajaan 
kuin kuuma veitsi voihin. Näin ainakin sil-
loin uskoin. Kaivoimme jostain esiin pirtu-
pullon ja kyy kuoli alkoholimyrkytykseen.
En tiedä kuinka suuri rikos formaliinin lai-
naaminen oli. Aikaa on kulunut sen ver-
ta paljon, jotta rikos on jo vanhentunut. 
Enkä tiedä jäikö kouluni loppujen lopuksi 
tappiolle vaihtokaupoissani. Kilpikonnani 
Vilman kuoret ovat tänäkin päivänä nähtä-
villä kokoelmahuoneen kaapissa. Samoin 
kuin mummoni kananmunan muotoinen 
ja melkein kokoinen sappikivi, joka sekin 
päätyi kouluni kokoelmiin.

www.harmala-seura.net

Härmälä-Seuran kevään 2014 tapahtumia

1.4.  Historiallinen Härmälä -kävely klo 18–19.30.
28.4.  Tutustuminen Alma-Manuun, Aamulehden uuteen painotaloon Sarankul-
massa, kokoontuminen uuden painotalon edessä klo 17. Ennakkoilmoittautumiset 
Aira Ikoselle, puh. 044 285 0708, tai Juhani Skogbergille, email: jussi@skogberg.net. 
Tutustuminen järjestetään, jos osallistujia on 30 henkilöä.
6.5.  Härmälän turvallisuuspäivä klo 17 Härmälän koululla.
17.5  Peräkonttikirppis klo 10–14 Härmälänrannan parkkipaikalla.

Tapahtumissa on aina mahdollisuus ostaa Härmälä-Seuran kotiseutuaiheisia kirjoja!
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HÄRMÄLÄN JA RANTAPERKIÖN ALUEEN FACEBOOK-RYHMIÄ

Härmälä-Seuran julkaisemat kirjat
Härmälä-Seura on julkaissut kolme eri paikallishistoriaan liittyvää kirjaa. Näitä kirjoja voit ostaa 
Tampere-Seuran myymälästä, osoitteesta Kauppakatu 1, sekä Härmälä-Seuran tilaisuuksissa ja kokouk-
sissa. Lisäksi muissakin tilaisuuksissa, joissa Härmälä-Seura on mukana kirjoja on saatavilla. Lisäksi voit 
tiedustella kirjojen saatavuutta Hallituksen jäseniltä tai Aarno Ivendorffilta, puh. 03 265 3798.

Kirjan hinta 15€
Jaana Alajoki: Härmälä–Ranta-
perkiö, torpista lentokoneisiin

Torpista Lento-
koneisiin -kir-
jassa raotetaan 
ovea Härmälän 
ja Rantaperkiön 
historiaan, kur-
kitaan talojen, 
torppien ja teh-
taiden ovista, tähyillään taivaalle 
nousevia lentokoneita ja muistel-
laan muutenkin menneitä; kun 
kessu kasvoi paikallisessa puutar-
hassa tai kun kaupungin ensim-
mäinen rollikka ajoi Hatanpään 
valtatietä kohti Härmälää. Tarinaa 
riittää... 

Juhani Hildén: Huvilarannikko

Huvilarannik-
ko on kertomus 
menneestä maa-
ilmasta, koko-
naisesta kadon-
neesta kulttuuri-
muodosta, ajasta 
jolloin kesäasun-
non autuudesta 
saattoi nauttia vain yhteiskunnan 
ylin kerros. Paikallisesti kuvaus 
kattaa Pyhäjärven eteläisen kais-
tan Vihilahden perukan ja Härmä-
länojan välillä, minne herrasväki 
alkoi 1800-luvun loppukymmenil-
lä rakentaa ”vapaa-ajan suojiaan”. 
Rantaperkiön huvila-alue menet-
ti merkitystään vuoden 1913 jäl-
keen kaupungin ostettua Hatan-
pään kartanon, johon Härmäläkin 
kuului. 

Juhani Hildén: Taksvärkkipäivis-
tä tietokoneaikaan

Sarankulman 
kaupunginosa-
kirja. Taksvärk-
kipäivistä tieto-
koneaikaan on 
kertomus Saran-
kulman aluees-
ta torppineen ja 
teollisen kehityksen kulusta Pärrin-
kosken myllyistä nykymaailmaan. 
Monipuolinen teos.

HÄRMÄLÄN HISTORIA

Ryhmä on perustettu härmäläläisten omasta historiastaan käytävää keskustelua var-
ten. 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



Pala kauneinta Härmälänrantaa 
Myynnissä As. Oy Tampereen Härmälänrannan Lentolaituri 
www.skanska.fi/lentolaituri • www.härmälänranta.fi

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

Visualisointi
“Skanskan KotiTurva oli tärkeä 
talou dellinen apu tilanteessa, 
jossa vanhan kotimme myynti ei 
edennyt odotus temme mukaisesti.”

Tellervo ja Arvo Karhapää, Vantaa

Sinulle kuuluu KotiTurvaTM 
Kun ostat asunnon Skanskalta, 
saat  automaattisesti ja ilman 
 kustannuksia KotiTurvan. 
Jos vanhan asuntosi myynti 
 takkuilee, Skanskan KotiTurva  
 korvaa  uuden kotisi asumisku-
luja jopa 1000 € kuukaudessa 
vuoden ajan. Lue lisää 
www.skanska.fi/kotiturva

ee
nnnn  
teteteteee

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

As. Oy Tampereen Härmälänrannan Lentolaituri, 
Valmetinkatu 12 • www.skanska.fi/lentolaituri 
Myynnissä tyylikkäitä kau pun ki koteja Härmälän rannan paraati-
paikalla.  Koti valikoimassa on paljon vaihtelua yksiöistä kolmioi-
hin.  Energialuokka A2007. Arvioitu valmistuminen kevät 2015. 
     arv. lunas-
Huoneistoesimerkkejä  mh. € vh. € tusosuus €

1h+tupak 36 m2 5. krs 41.470 139.200 28.443
2h+kt+s 49 m2 5. krs 54.150 180.500 38.714 
3h+k+s 64,5 m2 1. krs 51.360 171.200 50.960
3h+kt+rt+kht+s 96,5 m2 1. krs 88.650 295.500 76.243

*Valinnainen vuokratontti. Kyseinen talo rakennetaan vuokratontille, josta voit halu-
tessasi maksaa taloyhtiölle huoneistokohtaisen lunastusosuuden ja näin vapautua 
tontin vuokran maksuvelvollisuudesta. Jos taas et tahdo sijoittaa pääomaasi tonttiin, 
voit maksaa osuutesi tontin vuokrasta kuukausittaisena vastikkeena. Huomaa, että 
tontin lunastusosuus ei sisälly asunnon velattomaan hintaan. Lunastusosuuden 
 suuruus määräytyy lunastusajankohdan mukaan. Lisätietoja: www.skanska.fi/kodit

Kysy muitakin koteja Härmälänrannasta.


