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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 460 €
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

Oman kylän raitit

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.

Härmälä-Seuran kevätkävely on vuo-
sittain kerännyt mukavasti alueen 
asukkaita katselemaan ja kuulemaan 
mitä lähiympäristöllemme kuuluu. 
Onko rakenteilla uusia taloja, katuja 
tai muita muutostöitä? Miten vanha 
huvilarannikon raitti, Vähäjärven lin-
nut ja luonto? Kuka maalaa taloaan, 
kuka remontoi ja onko uusia asukkai-
ta? Härmälänranta kasvaa ja lisää alui-
nalueen vetovoimaa muun idyllisen 
vanhan asuntokannan lisäksi.
 Ja vaikka asuinalueellamme ei mi-
tään ihmeellistä olisikaan olisi ihan 
vaan huvin vuoksi mukava vaihtaa 
omaa kulkureittiään vanhasta totutus-
ta. 
 Jokainen tamperelainen kaupungin-
osa etsii omaleimaisuutta asukkaiden 

viihtyvyyden ja hyvinvoimmin lisää-
miseksi. Erilaisilla asioilla voisimme 
kiinnittää huomiomme lähiseutuum-
me ja sen ihmisiin.
 Aamulehti kehoittaa lukijoitaan 
kertomaan omasta suosikkikulkurei-
tistään lehden lukijoille ja kuvaamaan 
reitin varrella olevia kiinnostavia koh-
teita.
 Mukava idea!
 Vaikka ei toimittajalle kertoisikaan 
omasta suosikkireitistään on kiin-
nostavaa itseään varten ja vaihtelun 
vuoksi kulkea sieltä mistä ei yleensä 
kulje. Ainakin joskus. 
 Vanhoja kotiseutukuvia Härmäläs-
tä, Rantaperkiöstä ja Sarankulmasta 
on toivottu Nurkkakuntalehteen lisää. 
Mikäli arkistoistasi löytyy kiinnostavia 

niin niitä voi lähettää sähköisestikin 
lehden toimitukseen.
 Pian on kevät kauneimmillaan, 
joten ympäristöä seurataan tämän ih-
meellisen lumettoman talven jälkeen 
taas kiinnostuneena.
 Nautitaan luonnosta ja käydään 
kävelemässä aikankin kerran kesän 
aikana Härmälässä, Rantaperkiössä ja 
Sarankulmassa puolin ja toisin!
 Ja meitä kaikkia lähellä oleva Ar-
boretum, sen kukkaloisto pitää nähdä 
joka kesä.

Kaunista kesää ja kaikille sopivia il-
moja

Aira Ikonen

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.

Puheenjohtaja:
Aira Ikonen 
Puh. 044 285 0708

Varapuheenjohtaja:
Kyllikki Nikkanen
Puh. 040 503 3823

Rahastonhoitaja:
Antti Sato
Puh. 040 501 2322

Sihteeri:
Juhani Skogberg

Johtokunta 2014

Jäsenet:

Aarno Iwendorff

Niilo Paldanius
Puh. 050 530 1646

Juhani Skogberg

Varajäsenet:

Erkki Nikkanen

Jari-Pekka Heimolinna
Puh. 040 555 0211

Toiminnantarkastaja:
Risto Holopainen
Markku Hellman

Varatilintarkastaja:
Liisa Lehtola

Kannen kuva: kesäinen hetki Nuolialantiellä. 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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Myllymäen ”Rukkamäki–Keskustori” 
-härmäläläisten oma bussilinja jo 40-luvulla
Teksti: Kyllikki Nikkanen

NÄIN KAIKKI ALKOI

Yhtiön perustaja Eino Myllymäki – 
syntyään Sarankulman poikia – hank-
ki ensimmäisen oman linja-autonsa 
jo vuonna 1946. Auto oli 1938-vuosi-
mallin Studebacker. Auto oli huonos-
sa kunnossa, mutta käsistään käte-
vä Myllymäki rakensi itse autoonsa 
uuden korin sekä korjasi rungon, joka 
oli poikki. Toiseksi autoksi hankittiin 
1938-vuosimallin Kaipio-korilla varus-
tettu International.
 Liikennelupa saatiin 13.11.1946 ja 
seuraavan vuoden alusta alkoi liiken-
nöinti reitillä Keskustori – Härmä-
län Rukkamäki. Olen joskus silloisen 
naapurini kanssa muistellut 40–50 
-lukujen vaihteen kaupunkimatkoja. 
Odottelimme Vanhan kirkon edessä 
Rukkamäen autoa. Entisen Viistoka-
dun päässä Raatihuoneen lähellä oli 
jo silloin kesällä jäätelökioski, josta äi-
tini osti minulle aina kaupunkimatkan 
kunniaksi jäätelön, sen mainionma-
kuisen pyöreän vaniljapuikon. Kun lin-
ja-auto tuli, niin juoksimme nopeasti 
torin mukulakiviä pitkin pysäkille kir-
kon kellotapulin viereen. Syyskuussa 
-50 päätepysäkki siirtyi Keskustorilta 
Pyynikintorille.
 Heti alussa auto ei ajanut rautatien 
yli Peltolammin puolelle vaan pää-
tepysäkki oli Rukkamäen/Härmälän 
puolella. Vuoden -47 aikana linjaa 
jatkettiin radan taakse. Muistan katsel-
leeni jännittyneenä kun auto pysäh-
tyi aina ennen ylikäytävää. Kuljettaja 
katsoi tarkkaan, tuliko junaa. Mieles-
täni paikka oli jännittävä. Nykyään 
paikalla on alikulkutunneli. Jännittävä 
oli myös radan takana Peltolammin 
puolella ollut jyrkkä mäki. Kaupunkiin 
tullessa ajaminen oli varmaankin tosi 
haasteellista ainakin talvikeleillä. Yh-
tiössä vuosikymmeniä työskennellyt 

Varttuneemmat Härmälän ja Rantaperkiön ”kanta-asukkaat” muistavat hyvin Myllymäen sinertävän väriset linja-autot - 
”rukkurit”, jotka kulkivat aina täsmällisesti ja luotettavasti kelillä kuin kelillä vieden matkustajia kaupunkiin töihin ja asioille 
ja taas vastaavasti kotiin päin.

autolla/vuoro pärjättiin: lähtö päätepy-
säkiltä tasatunnein ja vastaavasti puo-
lelta toiselta päätepysäkiltä.
 60-luvulle asti yhtiöllä oli käytössä 
Rukkamäen autotallit. Vuonna 1967 
valmistuivat uudet 12-paikkaiset auto-
tallit Lakalaivaan. Samoihin aikoihin 
uudistettiin autokalustoa. Matkustajat 
pitivät erityisesti hiljaisesta ja peh-
meäkulkuisesta matkanteosta uusilla 
autoilla.

TOIMIVA PERHEYRITYS

Yhtiö oli todellinen perheyritys. Yh-
tiön perustaja Eino Myllymäki iloitsi 
siitä, että hänen poikansa Leo, Erkki 
ja Timo olivat myös yrityksen pal-
veluksessa. Kun poikien puolisotkin 
vielä tulivat mukaan, syntyikin toimiva 
perheyritys. Kaikkiaan yritys työllisti 
parhaimmillaan yli 15 henkilöä.
 ”Kun pystyimme itse tekemään lin-
ja-autojen huollot ja korjaukset, niin 
homma kannatti”. Näin totesi Eino 
Myllymäki 100-vuotishaastattelus-
saan vuonna 2008. Saman totesi Leo 
Myllymäen puoliso Leena Myllymäki 
kuluvan vuoden talvella muistelles-
saan Keski-Eurooppaan suuntautu-
neita tilausmatkoja. Hän kertoi, että 

autosta löytyi aina sopivia työkaluja 
ja tarvikkeita pieniä korjauksia varten. 
Moottorin pika-avuksi löytyi vaikka-
pa käytetty ovenkahva! Hän muisteli 
myös, että joskus tuntui kuin veljekset 
olisivat olleet töissä vuorokaudet ym-
päriinsä: päivät ja illat ajettiin linjoja ja 
yöt huollettiin autoja.
 Koko Myllymäen perhe tuli tutuksi
härmäläläisille – asuivathan he Här-
mälänpuiston varrella omakotita-
lossaan ennen muuttoaan Lakalai-
vaan. Muistan erään keväisen päivän 
1950-luvun puolivälistä. Noihin aikoi-
hin Härmälän lentokentällä oli vilkas-
ta liidokki- ja pienlentokonetoimin-
taa. Joku pienkone oli epäonnistunut 
laskeutumistoimissaan siten, että se 
oli tehnyt hätälaskun ja törmäsi Mylly-
mäen talon seinään. Tätä tapahtumaa 
kävimme sankoin joukoin ihmettele-
mässä.

PALVELUA PARHAIMMILLAAN

Autot kuljettivat matkustajia joka päi-
vä ympäri vuoden. Ainoa poikkeus oli Talvella 1950–51 Pyynikintorilla. Liikenne Pyynikintorille alkoi 1.9.1950.

Eino Myllymäen 
vanhin poika Leo 
Myllymäki on-
kin kertonut, että 
tienpito oli noihin 
aikoihin erilais-
ta kuin nykyään. 
Auraus oli mi-
tä sattui, samoin 
hiekoitus, teitä ei 
suolattu jne.
 Mielenkiin-
toinen paikka 
Härmälän lasten 
mielestä oli myös 
kiitoradan ylittävän Metsolankadun 
loppupää. Katselimme usein, kuinka 
auto ajoi aina varovasti. Kuljettajan 
oli ensin varmistauduttava siitä, että 
lentokonetta ei näkynyt. Myöhem-
min reitti siirrettiin turvallisuussyistä 
muualle.
 1950-luvun alkuvuosina linjaa jat-
kettiin Lempäälän Sääksjärvelle sekä 
vuosikymmenen loppuvuosina uudel-
le Höytämön omakotialueelle.

NUMEROTIETOJA

Vuonna 1950 yhtiöön hankittiin kah-
den vanhemman auton lisäksi en-
simmäinen uusi auto, Ajokki-korinen 
Sisu. Ensimmäinen Vanaja hankittiin 
vuonna 1953. Samassa merkissä py-
syttiin seuraavat kymmenen vuotta, 
joiden aikana hankittiin kaikkiaan 
kuusi Vanajaa. Vuonna 1962 hankit-
tiin Volvo B725 Ajokki-korilla. 60-lu-
vun lopulla autoja oli 7–8 ja 70-luvul-
la yhtiöllä oli 13 autoa. Tällöin ajettiin 
Suinulan linjoja.
 50-luvun lopulla yhtiöllä oli palkat-
tuja työntekijöitä 2–3 henkilöä.
 Työvuoroaikoina linjalla kulussa oli 
kaksi autoa, muutoin yksi auto. Aika-
taulut oli suunniteltu niin, että yhdellä 

International -38 sekä isä ja pojat Erkki, Timo ja Leo.

”Toisen romu on toisen aarre”

LAUANTAINA 17.5.2014
Klo 10–14

Härmälänrannan parkkipaikalla.
Tule myymään tai tekemään löytöjä!

Myyntipaikan hinta 5 €
yksityishenkilöiltä ja yhdistyksiltä,

maksetaan käteisellä.

Alueelle mahtuu 100 ensimmäistä 
myyjää, ei ennakkovarausta.

Perinteinen Härmälä-Seuran

TERVETULOA!
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Mattopyykillä

Joulupäivä, mutta silloinkin ajettiin il-
maiset joulukirkkokyydit kahdella au-
tolla. Toinen ajoi Lempäälän kirkkoon 
ja toinen Tuomiokirkkoon.
 1950-luvulta mieleeni muistuu Myl-
lymäen autojen kulkureitti Metsolan-
kadulla. Näin myöhemmin ajatellen 
tuntuu siltä, että matkustajat kulje-
tettiin ”kotiportille” asti. Varsinaisia 
merkittyjä pysäkkejä ei ollut vaan au-
to pysähtyi tarvittaessa, ainakin joka 
korttelissa.

”POIS ALTA – RUKKURI TULEE”

1950-luvulla Härmälässä oli paljon 
lapsia. Talvisin kokoonnuttiin luistin-
radalla ja maanteillä kelkkaillen ja las-
kettiin mäkeä auto- ja potkukelkoilla. 
Suosittu kelkkailupaikka oli Metsolan-
kadulla oleva Tiitisen mäki, juuri sama 
väylä, jota pitkin Myllymäen linja-auto 
ajoi puolen tunnin välein. Mäkeä las-
kettiin kelkkajonoissa usein kovallakin 
vauhdilla. Mäen molemmissa päissä 
oli ”vahti”, aina kukin lapsi vuorollaan 
katsastamassa, milloin auto tuli.
 Kun huuto ”pois alta, Rukkuri tu-
lee” kuului, niin kelkat ohjattiin lumi-
hankeen tien sivuun. Onnettomuuksia 
ei koskaan sattunut tai en ainakaan 
koskaan niistä mitään kuullut. Luulta-
vasti myös kuljettajat osasivat varoa 
näitä seutuja.

TILAUSLIIKENNE

Tilausliikennettä sekä koti- että ulko-
maille Myllymäet hoitivat 1950-luvul-
ta lähtien. Tilausajojen kysyntä kasvoi 
ja niitä hoidettiin linjaliikenteen rin-
nalla. Kun Kalevi Keihänen alkoi kyy-
ditä matkailijoita bussilla Eurooppaan, 
niin Eino Myllymäestä tuli hänen tär-
keä yhteistyökumppaninsa. Keihäsel-
lähän oli näihin aikoihin ”Turistimat-
kat” -firma Tampereella. Esimerkiksi 
kesällä -57 oli yksi auto koko kesä-
kauden Keihäsen ajossa Tukholmassa. 
Kesän aikana auton mittariin kertyi n. 
20 000 kilometriä. Tankkauksilla sai 
käydä usein, koska säiliö veti vain 120 
litraa. Leningradiin ajettiin ensi ker-
ran vuonna 1962. Tilausajoja ajettiin 
80-luvulla kolmella autolla. Asiak-
kaina ovat olleet mm. seurakunnat, 
firmat, yhdistykset ja urheiluseurat. 

Matkat suuntautuivat sekä koti- että 
ulkomaille erilaisiin urheilu-, liikunta-, 
teatteri- ym. tapahtumiin sekä myös 
turistikohteisiin.

KOULULAISKULJETUKSET

Koululaiskuljetuksissa Myllymäen 
autot tulivat tutuiksi Tampereen ja 
lähialueiden lapsille ja nuorille. Leo 
Myllymäki kertoi, että heillä oli sään-
nöllisiä koulukyytejä aamuin illoin 
Multisillasta Härmälän kouluun ja 
takaisin. Peltolammilla ei silloin vielä 
ollut koulua ja kyydittäviä oli päivit-
täin 60–70 oppilasta. Linja-autossa ei 
yleensä saanut metelöidä, mutta näis-
sä kyydeissä Leo antoi tähän luvan. 
Hän kertoi, että oppilaat saivat oikein 
luvan kanssa huutaa.
 Myllymäen autoilla hoituivat kul-
jetukset luokkaretkillä, teatterikäynnit 
sekä erilaisiin aktiviteetteihin matkaa-
minen. Kävin 1950-luvun alkupuolella 
Rantaperkiön kansakoulua. Muistan 
erään teatteriretken, kun luokkamme 
lähti Myllymäen auton kyydissä Tam-
pereen Teatteriin katsomaan näytel-
mää Punahilkka. Näytelmässä susi 
syö isoäidin, kuten kaikki hyvin tietä-
vät. Tämä oli lapsista hyvin pelotta-
vaa. Sutta näytteli suosittu näyttelijä 
Yrjö Järvinen, joka siihen aikaan asui 

Kirjoittaja (Kyllikki Nikkanen o.s. Soukkio) 
on entinen härmäläläinen, joka vietti lap-
suutensa ja nuoruutensa Metsolankadun 
varrella ja matkusti säännöllisesti Mylly-
mäen autoilla. Työuransa Helsingissä teh-
neenä hän on palannut takaisin Härmälään 
eläkepäiviä viettämään. 

Lähteet:
”Linja-auto on tänä päivänä tärkeä lomai-
luväline. Eino Myllymäen neljä vuosikym-
mentä liikenteessä”. Peltolammi-Seuran 
lehti 4/1978.
”E. Myllymäki – liikennettä Tampereelta Eu-
rooppaan”. Linja-autohistoriallinen jäsen-
lehti 1/1988.
”Eino Myllymäen taival hevoshommista lii-
kennöitsijäksi”. Juhani Hildenin artikkeli 
Tammerkoski-lehdessä 5/1999.
”Hevosmiehestä liikennöitsijäksi”. Tomi 
Vuokolan artikkeli Aamulehdessä loka-
kuussa 2008.

perheensä kanssa Metsolankadun ja 
Härmälänpuiston kulmatalossa. Mylly-
mäen autot liittyvät asiaan seuraavalla 
tavalla: Järvinen tuli yleensä teatteri-
harjoituksista kotiin päivittäin samaan 
aikaan samalla autolla. Koska me 
lapset pelkäsimme tätä ”sutta”, niin 
me siirryimme aina etäämmälle, kun 
näimme ko. Myllymäen auton tulevan 
Tiitisen mäkeä alas. Emmehän halun-
neet joutua suden suuhun.

LOPUKSI

Yhtiön osakekanta siirtyi joulukuussa 
1988 Länsilinjat Oy:lle. Tällöin yhtiön 
palveluksessa oli 15 kuljettajaa (mu-
kaan lukien kolme Myllymäen poikaa 
ja kaksi miniää) ja rekisterissä toista-
kymmentä bussia. 
 Myllymäen veljekset jatkoivat edel-
leen ajamista lähinnä tilausliikentees-
sä.
 Vanhin poika Leo lopetti työt 
9.9.2013. Hän kertoi, että työ on ollut 
monipuolista ja joskus kiireistäkin, 
mutta antoisaa. Vuosikymmenet ratin 
takana ovat olleet ikimuistoisia. Hän 
lähettää kiitokset uskollisille ja tyyty-
väisille asiakkailleen.
 Isä Eino Myllymäki on todennut 
eräässä haastattelussa vuosituhannen 
vaihteessa, että ”Onpahan sitä ollut 
monenlaista kuoppaa tiellä – pahim-
mat ehkä onnella väistetty”.

Jo pienestä pitäen kesääni on kuu-
lunut käynnit mattopyykillä Talvitien 
rannassa. Iso mattokasa, harjat ja 
saippuat mukana lähdettiin koko per-
heen voimin.
 Ennenvanhaan rannassa oli pitkä 
venelaituri, jonka sivustalla oli isot 
lautat. Lautassa oli monta isoa tynny-
riä, johon matonpesijä hypähti. Tyn-
nyrit oli kiinnitetty niin, että reuna oli 
vedenpinnan tasossa, jolloin veden 
pinta oli käden ulottuvilla. Tynny-
rin pohjalla oli usein puuritilä, jolloin 
lyhyemmät pesijät ylettyivät helpom-
min pesemään ja jos tynnyrin pohjal-
la oli vettä olivat kumisaappaat tar-
peen. Monta kertaa pesijöiltä lipsahti 
saippua järven pohjaan. Monenlaisia 

Eino Myllymäki virka-asuisena Rukkamäen 
tallin pihalla 1950-luvun puolivälissä.

Teksti: Aira Ikonen

konsteja keksittiin, että saippua pysyi-
si hyppysissä ja taisi olla myynnissä 
myös kelluvia saippuoitakin. Mänty-
suopa oli paras saippua. 
 Pesu-urakan jälkeen matot kaiteille 
kuivahtamaan ja eväitä syömään laitu-
rin nokkaan tai rannalle.
 Vuosikymmenten aikana on Talvi-
tien rannassa pesty mattoja varmaan 
tuhansia kilometrejä. Kymmeniä vuo-
sia saippuat huuhtoutuivat järveen 
kunnes rannalle rakennettiin altaat. 
Altaiden myötä myös mattojen huuh-
telu helpottui kun ei tarvinnut enää 
huiluttaa monen metrin pituista mat-
toa järvessä ja painavana nostaa sitä 
laiturille.
 Pyykkirannalle mattopyykille me-

no kuuluu kesään. Talvitien rannassa 
oleva matonpesupaikka on ollut myös 
turistinähtävyys. Leirialueella yöpy-
neet matkailijat ovat käyneet valoku-
vaamassa meitä eksoottisena ilmiönä. 
Keski-Euroopassa ei taida olla nähtä-
vissä tämmöistä kesäidylliä!
 Meidän matonpesupaikkamme Tal-
vitien rannassa on päässyt myös Tam-
pere-Seuran vuoden 2010 vuosikalen-
terin kesäkuun kuvaksi.
 Kesäkuu ennen juhannusta onkin 
paras mattojenpesukuukausi!
 Tavataan kiireettömästi mattopyy-
killä.
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Suomessa on n. 5,5 miljoonaa asukas-
ta, joista 65 vuotta täyttäneiden hen-
kilöiden määrä ylitti miljoonan rajan 
vuoden 2012 aikana. Ihmiset elävät 
entistä vanhemmiksi. Uutisten mu-
kaan sosiaali- ja terveyskulut räjähtä-

vät käsiin, jos eivät ole jo räjähtäneet. 
Vanhuudesta on tullut ongelma. Uu-
tiset kertovat hoitopaikkojen ja hoita-
jien puutteesta ja laiminlyönneistä.
 Yhtenä ratkaisumallina ongelmaan 
on alettu rakentaa järjestelmää, jolla 

Teksti ja kuvat: Risto Holopainen

Härmälän ikioma Likioma

Tampereen Kaupunkilähetys ry:n ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n yhteinen Likioma-projekti on osa Eloisa ikä-oh-
jelmaa, joka on Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta. Likioma-projektin tarkoitus 
on osallistavan yhteisömallin kehittäminen ikäihmisten kotona asumisen tueksi. Toiminta kohdistetaan kaikkiin yli 60-vuo-
tiaisiin Härmälän alueella.

rajoitetaan laitospaikkojen lisäystä ja 
tuetaan kotona-asumista. Koti koetaan 
yleisesti tutuksi ja turvalliseksi, sinne 
ihminen tuntee kuuluvansa, se on se 
oma pesä. Toivottavasti mahdollisim-
man monelle. Ikääntyvä ihminen tar-

vitsee kuitenkin selviytyäkseen kotona 
palveluja, jotka helpottavat asumista. 
Ei pelkästään sosiaali- ja terveyspalve-
luja, vaan palveluja postista, kirjastos-
ta, pankista, apteekista ja kaupoista 
eli kaikea normaaliin elämään kuulu-
vaa. Nettiyhteyttä tarjotaan ratkaisuna 
kaikkeen, mutta sitä se ei ole, vastuu-
ta on sälytettävä myös palvelujen tar-
joaville. 
 Härmälän alueen Likioma-projek-
tissa toimii kolme Kaupunkilähetyksen 
ja Vanhuspalveluyhdistyksen työnteki-
jää. Nämä ihmiset on palkattu autta-
maan meitä härmäläläisiä, että löy-
dämme paremmin toisemme ja että 
viihdymme asuinalueellamme ja 
omassa kodissamme. 

 Projektipäällikkö Arja Anttilan mu-
kaan Likioma-projektin tarkoituksena 
on, että he kehittävät yhdessä alueen 
ihmisten kanssa toimintamalleja, joi-
den mukaan toiminta jatkuu projek-
tin jälkeenkin. Vuosi sitten alkaneen 
projektin kestoaika on neljä vuotta. 
Likioma on ollut aktiivisesti mukana 
erilaisissa Härmälässä järjestettävissä 
tapahtumissa. LikiOmaPäivässä, he 
esittelivät toimintaansa eri pisteissä. 
Kyläraateja on ollut kaksi, niissä virka-
miehet ja asiantuntijat ovat mm. ker-
toneet omista vastuualueistaan. Maa-
liskuun kyläraadissa käsiteltiin mm. 
palveluliikennettä, omakotitalojen 
peruskorjauslainaa, korjausneuvontaa, 
apteekkiasiaa, ym.
 Anttila nostaa esille myös Etsivän 
vanhustyön ja miten Likioma voisi olla 
siinä mukana. 
 Tarkoituksena on, että ne syrjäyty-
misvaarassa olevat tai jopa jo syrjäy-
tyneet vanhukset saataisiin mukaan 
heitä kiinnostaviin toimintoihin. 

 Kysymykseen siitä, onko Likio-
ma-projektilla yhteyttä suunnitelmiin, 
joilla rajoitetaan vanhustenhoidon 
laitospaikkoja, Anttila vastaa, että jos 
kotona asumista tuetaan, niin ikäih-
misten palvelujen tulee olla monipuo-
lisia ja helposti tavoitettavia. 
 Me olemme ikäihmisten äänenä, 
ei hallinnollisten päätösten tekijöinä. 
Ikäihmisten ääni täytyy saada päättä-
jien kuuluviin, että he tietävät mitä to-
dellisuus on. Ihanteellisesti pitää yrit-
tää toimia, muuten tässä ei ole mitään 
järkeä.
 Eloisa ikä -projekteja, johon myös 
Likiomakin kuuluu, on useita eri puo-
lilla Suomea ja kaikilla on sama tavoi-

te: parempi arki ja vaikuttamismah-
dollisuuksien avaaminen. 
 Kaikista projekteista tehdään tu-
loksellisuus- ja vaikuttamisselvitys 
Raha-automaattiyhdistykselle. Siinä 
selvitetään mitkä ovat olleet tavoit-
teet ja miten niihin on päästy. Eloisa 
ikä-ohjelmassa toimii myös tutkimus-
verkosto, jossa kerätään ikäihmisiltä 
kokemustietoa siitä, miten he arjessa 
asiat kokevat. 
 Projektityöntekijä Maarit Kurun-
mäen vastuualueena on ikäihmisten 
erityistarpeet, verkostoyhteistyö, toi-
minnalliset menetelmät ja viestintä. 
Maarit Kurunmäki kertoo suunnitte-
levansa Härmälän alueella asuvien 

LIKIOMA MUKANA

Tule keskustelemaan Härmälän ja lähialueen ikäihmisten palvelujen sisällöstä tiis-
taina 27.5.2014 klo 17–19 Kuuselan seniorikeskukseen.

Härmälän alueen asukkailta on noussut toistuvasti esiin toive saada alueelle omat 
apteekkipalvelut. Nyt lähin apteekki, Koivu Apteekki, löytyy Koivistonkylän Pris-
masta, jonne se siirtyi 10 vuotta sitten Härmälästä. 

Asiasta on viimeksi keskusteltu Härmälän koululla 4.3.2014 pidetyssä Kyläraadis-
sa. Koivu Apteekin apteekkari Reija Yrjölällä on halua oman apteekkilupansa puit-
teissa lähteä kehittämään lääkehoitopalveluja Härmälän alueella. Kokonaan uuden 
apteekin tai sivuapteekin perustaminen Härmälän alueelle edellyttäisi viranomais-
päätöstä, eikä ainakaan lähitulevaisuudessa ole mahdollista. Reija Yrjölän mukaan 
Härmälän alueen asukkaiden lääkehoitopalveluita on mahdollista lähteä kehittä-
mään yhteistyössä Kuuselan seniorikeskuksen kanssa. Toimintaa voitaisiin räätälöi-
dä asukkaiden ehdotuksia kuunnellen. Koivu Apteekin proviisorin tai farmaseutin 
voisi esimerkiksi tavata viikoittain Kuuselan hyvinvointineuvolassa. Apteekkari lu-
paa olla avoin kaikille yhteistyöehdotuksille.

Koivu Apteekki on avannut toukokuun alussa myös verkkoapteekin (www.koi-
vuapteekki.fi) josta itsehoitovalmisteet voi kätevästi tilata toimitettavaksi maksut-
ta Kuuselaan.

Lääkehoitopalvelujen kehittäminen voidaan yhdistää Kuuselan Seniorikeskuksessa 
toimivan hyvinvointineuvolan yhteyteen. Hyvinvointineuvolan tarkoitus on tarjota 
ikäihmisille ja heidän omaisilleen helposti tavoitettavaa, monimuotoista ja selkeä-
kielistä ohjausta esimerkiksi ikääntyneiden hyvinvoinnista, terveydestä, palveluis-
ta ja sosiaaliturvasta. Tarkoituksena on tukea ikäihmisten omia voimavaroja sekä 
selviytymistä arjessa. Ohjausta ja neuvontaa antavat sairaanhoitaja, fysioterapeutti 
sekä sosiaaliohjaaja ja paikalle voi tulla ilman ajanvarausta. 

Tietoa saa mm. Kelan etuuksista, asumisesta, liikunnasta, ravitsemuksesta, apuväli-
neistä, turvallisesta lääkehoidosta ja muistisairauksiin liittyvistä asioista tai osallis-
tumismahdollisuuksista, kuten harrastus- ja kulttuuritoiminnasta. Lisäksi sairaan-
hoitaja voi mitata verenpaineita, verensokeriarvoja ja poistaa ompeleita pieniltä 
haavoilta. 

Hyvinvointineuvolan palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti Härmälän, Rantaperkiön 
ja lähialueen ikäihmisille ja/tai heidän omaisilleen/läheisilleen. Hyvinvointineuvola 
on tauolla kesän ajan ja toiminta jatkuu syyskuun alussa.

Osallistu Härmälän alueen ikäihmisten palvelujen kehittämiseen Kuuselan keskus-
telutilaisuudessa 27.5.2014, osoitteessa Nuolialantie 46. Paikalla kahvitarjoilu!

Nämä ihmiset, Maarit Kurumäki, Marko Suvila ja Arja Anttila, on palkattu auttamaan meitä härmäläläisiä, että löydämme paremmin toi-
semme ja että viihdymme asuinalueellamme ja omassa kodissamme.
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HÄRMÄLÄN JA RANTAPERKIÖN ALUEEN FACEBOOK-RYHMIÄ

Juhani Hildén: Taksvärkkipäivistä 
tietokoneaikaan

Sarankulman 
kaupunginosakir-
ja. Taksvärkki-
päivistä tietoko-
neaikaan on ker-
tomus Saran-
kulman aluees-
ta torppineen ja 
teollisen kehityksen kulusta Pärrinkos-
ken myllyistä nykymaailmaan. Moni-
puolinen teos.

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 kokouksissa. Lisäksi muissakin tilaisuuksissa, joissa Härmä-
lä-Seura on mukana kirjoja on saatavilla.

Juhani Hildén: Huvilarannikko

Huvilarannik-
ko on kertomus 
menneestä maa-
ilmasta, kokonai-
sesta kadonnees-
ta kulttuurimuo-
dosta, ajasta jol-
loin kesäasunnon 
autuudesta saat-
toi nauttia vain yhteiskunnan ylin ker-
ros. Paikallisesti kuvaus kattaa Pyhäjär-
ven eteläisen kaistan Vihilahden peru-
kan ja Härmälänojan välillä, minne her-
rasväki alkoi 1800-luvun loppukymme-
nillä rakentaa ”vapaa-ajan suojiaan”. 
Rantaperkiön huvila-alue menetti mer-
kitystään vuoden 1913 jälkeen kaupun-
gin ostettua Hatanpään kartanon, jo-
hon Härmäläkin kuului. 

Jaana Alajoki: Härmälä–Rantaper-
kiö, torpista lentokoneisiin

Torpista Lento-
koneisiin -kirjas-
sa raotetaan ovea 
Härmälän ja Ran-
taperkiön histo-
riaan, kurkitaan 
talojen, torppien 
ja tehtaiden ovis-
ta, tähyillään taivaalle nousevia len-
tokoneita ja muistellaan muutenkin 
menneitä; kun kessu kasvoi paikallises-
sa puutarhassa tai kun kaupungin en-
simmäinen rollikka ajoi Hatanpään val-
tatietä kohti Härmälää. Tarinaa riittää... 

Kirjan hinta 15€

HÄRMÄLÄN HISTORIA

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

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

ikäihmisten kanssa mitä voitaisiin 
tehdä yhdessä. Toiminnan tulee tar-
jota ikäihmisille virikkeitä ja kannus-
tusta, vastapainoa kodin arjelle. Ko-
kemusten vaihtaminen toisten kanssa 
elähdyttää. Tärkeää on myös se, että 
ryhmiin tuleva tuntee itsensä terve-
tulleeksi ja hänet otetaan huomioon. 
Tarkoituksena on saada ryhmiä toimi-
maan itsenäisesti. Kuuselan ja Petäjä-
kodin kanssa Likioma tekee yhteistyö-
tä ja tiedottaa heidän tapahtumistaan. 
Kirjaston kanssa tehtävää yhteistyötä 
Kurumäki kehuu estottomasti miten 
hyvää se on ollut.
 

Maarit Kurumäki sanoo, että yksi 
tärkeä osa-alue hänen työssään on 
erilaisten tapahtumien järjestäminen 
yhdessä muiden kanssa. Hän kehuu 
härmäläläisiä ikäihmisiä aktiivisiksi, 
joiden kanssa on helppo työskennel-
lä. Projektiin liityvät kokoukset vir-
kamiesten kanssa Kurumäki tuntee 
tärkeäksi. Siellä pystyy kertomaan 
virkamiehille, jotka eivät ole käytän-
nössä ikäihmisten kanssa tekemisissä, 
että millaista arki on ja mistä ikäihmi-
set tarvitsevat enemmän tietoa. Hän 
korostaa esim. Kyläraatien merkitystä 
ja sitä, että virkamiehet tulevat sinne 

selvittämään omia osa-alueitaan. Ta-
pahtumista on ilmoiteltu kauppojen ja 
kirjaston ilmoitustauluilla kaupungin 
sivujen ja sähköpostin lisäksi. Puska-
radio eli suusta suuhun kertominen on 
yksi parhaista tiedotuskanavista.
 

Projektityöntekijä Marko Suvilan 
erityisvastuualueenaan on projek-
tin hyvinvointi- ja geroteknologia. 
Hän keskittyy tällä hetkellä Härmälän 
alueen tiedottamisen tehostamiseen 
rakentamalla tiedotuskanavan. Tiedo-
tuskanavaan on tarkoitus kerätä kaik-
kien alueen toimijoiden tapahtumail-
moitukset. Tällä hetkellä tilanne on, 
että ikäihminen joutuu vierailemaan 
eri toimijoiden sivuilla ja poimimaan 
sieltä itseään kiinnostavat tapahtumat 
omaan kalenteriinsa. Tiedotuskanavan 
on tarkoitus toimia joukkoistusperiaat-
teella, että kaikilla alueen toimijoilla 
on käyttäjätunnus palveluun, jonka 
avulla he voivat lisätä omat tapahtu-
mat tiedotuskanavaan. Tiedotuska-
navan tietojen jakelu suunnitellaan 
niin, että tiedoista on nettisivun li-
säksi mahdollista tulostaa paperinen 
kooste alueen tapahtumista. Kaikki 
toiminnallisuus pyritään suunnittele-
maan ketteräksi eli toiminnallisuutta 

voidaan muuttaa tarpeiden mukaan. 
Myös tietojen pitää olla mahdollista 
siirtyä automaattisesti eri järjestelmi-
en välillä eli tiedotuskanavaan suun-
nitellaan avoin rajapinta, jonka kautta 
esimerkiksi kaupunki voi hakea tapah-
tumatiedot omille sivuilleen. Tärkeintä 
on, että ajantasaisin tieto on yhdessä 
paikassa ja helposti saatavilla. 
 Vähän vastaava toiminnallisuus 
kuin sanom.at/konala -palvelussa.
 Tarkoituksena on rakentaa turval-
linen tietokoneympäristö, jossa käyt-
täjien ei tarvitse pelätä rikkovansa 
järjestelmää ja kaikkea saa kokeilla 
vapaasti. Ympäristö palaa alkutilaan 
käyttäjän uloskirjautumisen jälkeen, 
joka tarkoittaa sitä, ettei mitään käyt-
täjän jälkiä jää järjestelmään. Järjestel-
mä perustuu kovalevyttömien päättei-
den hyödyntämiseen, mikä tarkoittaa 
käytännössä, että päätteet käyttävät 
palvelimen resursseja  ja vain järjes-
telmän palvelinta tarvitsee ylläpitää. 
Tarkempia tietoa järjestelmästä löytyy 
LTSP (Linux Terminal Service Project)  
sanalla internetistä. 
 Käytöstä on tarkoitus antaa muuta-
man tunnin opetus, mutta pääpaino 
järjestelmän käytön oppimisessa on 
sama kuin pienellä lapsilla eli uteliaa-
na kokeillaan kaikkea. Ja mikä sen 
hienompaa on kuin ottaa naapuri mu-
kaan opiskelemaan. 
 Kaikessa toiminnallisuudessa ote-
taan huomioon palvelun tai toimin-
nallisuuden elinkaari. Ylläpitovastuun 
siirtäminen pitää olla mahdollisimman 
edullista ja  yksinkertaista, jotta ikäih-
misten palveluihin ei tule katkoja vas-
tuun siirtyessä.
 Likiomasta lisää osoitteessa likio-
ma.fi.

www.harmala-seura.net



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 asumiskuluja jopa 1000 € 
kuukaudessa  vuoden ajan. 

Lue lisää www.skanska.fi/kotiturva

Lisätietoja asuntomyynnistämme Verstaankatu 1, 
33100 Tampere, p. 0800 150 051 (maksuton) • 
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 paraatipaikalla. 
 Koti valikoimassa on paljon vaihtelua yksiöistä kolmioihin.  Energialuokka A2007. 
Arvioitu valmistuminen kevät 2015. 

Huoneistoesimerkkejä  mh. € vh. € arv. lunastusosuus €
1h+tupak 36 m2 5. krs 41.760 139.200 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 halutessasi 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.
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