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Puheenjohtajalta

Nurkkakunta-lehti on Härmä-
lä-Seura ry:n toimittama kotiseu-
tujulkaisu. Se ilmestyy neljä ker-
taa vuodessa Rantaperkiön, Här-
mälän ja Sarankulman kaupungi-
nosien alueilla.

Levikki 3200 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

Kuuset takaisin…

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.

...kaupunginosiin! Näin toivoisimme ta-
pahtuvan, koska aina joulun alla mieli 
halajaa vanhoja hyviä aikoja.
 Oli hienoa joulunalusaikoina ja jou-
lunpyhinä, kun hentoinen lumisa-
de leijaili maahan ja valaistu joulukuu-
si seisoi tunnelmaa luomassa Härmälän 
koulun kohdalla Nuolialan tien varres-
sa pienessä puistikossa. Sitä mentiin ko-
ko perheen voimin katsomaan aattona 
jouluaterian jälkeen. Samalla kierrettiin 
lumisia katuja pitkin katsomassa talojen 
ikkunoista loistavia kuusia ja kynttilöitä. 
Oma isoisänikin aina halusi, että kuusi 
on kadun puoleisessa huoneessa, että 
se näkyi ikkunasta ulos myös ohikulke-
vien ihailtavaksi.
 Maailma muuttuu, ei ole enää Här-

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.

Puheenjohtaja:
Aira Ikonen 
Puh. 044 285 0708

Rahastonhoitaja:
Antti Sato
Puh. 040 501 2322

Sihteeri:
Juhani Skogberg

Johtokunta 2014

Jäsenet:

Aarno Iwendorff

Niilo Paldanius

Juhani Skogberg

Timo Aho

Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:

Erkki Nikkanen

Jari-Pekka Heimolinna

Toiminnantarkastaja:
Merja Sandholm, 
varalla Tuija Sandholm

Kannen kuva: Juhani Skogberg

mälän kuustakaan, vaikka kyseiseen 
puistikkoon on istutettu muita puita. 
Olisihan puiden joukkoon voinut istut-
taa myös kuusen, joka olisi vuosittain 
koristeltu ja valaistu.
 Taitaa olla nykyisin hankalaa ja kal-
lista? Miksiköhän se ennenvanhaan oli 
mahdollista?
 Tämä kaupunginosien kaunistus jou-
lun aikaan voisi olla toimivien yhdistys-
ten yhteishanke! Luulisi sen ilahdutta-
van koristelijoita ja katselijoita.
 On ilahduttavaa keksiä oman asui-
nalueen ihmisille monenlaista mielen-
nostetta ja silmänruokaa vaikka vuo-
denaikojen mukaan. Hyvä olisi koota 
näissäkin asioissa voimat yhteen. Yhtä 
tärkeää kuin antaa lausuntoja ympäris-

töasioissa, kaavat ja liikennejärjestelyt, 
yhdessä ja erikseen, on alueen pienet 
ilonaiheet. 
 Paljon on asioita hoidettavana yh-
distysten aktiiveilla!
 Vielä kun meillä ei ole valaistuja kau-
punginosakuusia, niin nautitaan asuina-
lueemme katuja kävellessämme asuk-
kaiden valaistuista puista ja pensaista 
ja ikkunoissa näkyvistä kuusista ja ko-
risteista.
 Pian se talven selkä taittuu ja kohti 
kevättä mennään!

Joulutunnelmaa ja valoisaa uutta vuot-
ta!

Aira Ikonen

Parturi Kampaamo
KIMARA

S-market Pirkkala
Puh. 03 368 3780

Marja-Riitta Rönkä
Kirsti Tuominen
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Teksti: Kyllikki Nikkanen

Muistelmia joulukuusen hankinnasta 
Härmälässä 50-luvulla.

Näin joulun lähestyessä mieleeni pa-
laa elävästi jokavuotiset kuusenhaku-
matkat. Joulua edeltävänä sunnuntaiaa-
muna isäni lähti pitkävartisiin saappai-
siin, karvalakkiin ja nahkarukkasiin va-
rustautuneena reissuun. Mukana hänel-
lä oli myös saha, yleensä puukkosaha. 
Noihin aikoihin oli yleensä lunta ja pak-
kasta ihan riittävästi. 
 Isäni käveli Metsolankadulta Rukka-
mäen metsään Sulkavuoren puoleiseen 
päähän. Siellä oli rautatien takana säh-
kölinjojen alla alue, joka tunnettiin ni-
mellä Hakattu alue. Nimi tulee siitä, et-
tä alueen puusto oli pidettävä matala-
na, koska lentokoneiden laskeutumis-
reitti oli juuri sillä kohdalla. Metsä oli 
kaupungin aluetta ja siellä myytiin kau-
pungin toimesta joulukuusia. Myyjä oli 
tietyllä paikalla ja kuusenhakijat saivat 
itse valita ja kaataa puunsa. Maksu oli 
muistaakseni muutaman markan. Jos-
kus oli liikkeellä myös kuusivarkaita. 
Näistä sitten Aamulehdessä kirjoiteltiin 
ja pitkäkyntisiä sakotettiin.
 Tänne hakatulle alueelle isäni siis ai-
kaisin aamuhämärissä lähti. Joka vuo-
si löytyi sopiva kuusi, jonka isäni kan-
toi kotiin. Joskus olin minäkin mukana. 
Kahlasin syvässä lumihangessa. Loppu-
matkan kannoimme yhdessä tätä aarret-
tamme kotipihaan asti. Saattoipa käydä 
niinkin, että pakkasessa jäätyneet kuu-
senoksat katkeilivat matkalla ja kotipi-
hassa huomasimme, että jostakin täytyy 
saada uusia oksia. Eipä auttanut muu: 
isä porasi runkoon reikiä, joihin ”istu-
tettiin” uusia oksia.
 Alkuvaiheessa kuusessamme oli oi-
keat vanhanajan kynttilät. Niiden kans-
sa oli tosi paljon taiteilemista, että ne 

”Taatto läksi, läksi innoissaan 
joulukuusen, kuusen hankin-
taan”

pysyivät pystysuorassa. Tulipalovaara-
kin oli olemassa. 50-luvulla yleistyivät 
sähkökynttilät. Meille sellaiset hankittiin 
ensimmäisten joukossa ja monet naapu-
rit kävivät niitä ihmettelemässä. Kuusi 
koristeltiin värikkäästi. Oli kiiltopape-
rilla päällystettyjä puupalikoita (peräi-
sin sota- ja pula-ajoilta), joiden päälle 
oli liimattu enkelin- ja joulupukinku-
via. Meillä oli parisen metriä pitkä lip-
punauha. Nauhaan oli kiinnitetty pape-
risia hyvin värikkäitä lippuja. En usko, 
että kaikki olivat kuvioinniltaan edes oi-
keita eri maiden lippuja kuvaavia, mut-
ta lapsen mielestä ne olivat kauniita. Li-

säksi kuusessamme oli kiiltäviä lasipal-
loja sekä kankaisia joulupukkeja ja yksi 
valkoinen pumpulinen porsas, jolla jou-
lutonttu ratsastaa. Porsas on aarteeni ja 
se on joka vuosi kuusemme oksalla.
 Äitini kertoi noihin aikoihin lähes 
joka joulu omasta kuusenhakumatkas-
taan. Hän oli noin 10-vuotiaana päät-
tänyt kotonaan Kangasalla hankkia ko-
timetsästä itse omin käsin oikein kau-
niin joulukuusen. Hän oli kiivennyt ison 
kuusen latvaan ja katkaissut sen kirveel-
lä, joka oli roikkunut naruun ripustet-
tuna hänen kaulassaan. Kaikki tämä ta-
pahtui tietenkin salaa muulta perheel-
tä. Kuusi ei enää maassa näyttänytkään 
yhtä kauniilta kuin ylhäällä ja isoveli sai 
tarttua näveriin, jotta kuuseen saatiin 

edes muutama oksa.
 50-luvun lopulla kuusenmyyjiä oli 
useissa paikoissa Härmälässä. Lähel-
tä kotiani löytyikin usein sopiva kuusi 
Metsolankadun ja Talvitien kulmaukses-
ta. Toinen kuusenmyyntipiste oli Här-
mälän Herkun (= elintarvikemyymälä) 
lähellä nykyisen camping-alueen tien-
haaran vieressä. Näissä paikoissa käy-
tiin katsastamassa kuusia ja vertailtiin 
hintoja. Meillä on vieläkin jäljellä kaksi 
isäni hitsaamaa vihreää, harjateräkses-
tä tehtyä kuusenjalkaa, joissa on hyvän-
kokoinen vesisäiliö. Olihan tärkeää, et-
tä kuusi säilyi pitkään eikä pudottanut 
neulasiaan. Kuusen tuoksuhan kuuluu 
oleellisesti jouluun ja se luo aitoa jou-
lun perinteistä tunnelmaa.
 Nykyään meillä on tekokuusi. Se on 
tuonut kotiimme joulun jo runsaat kym-
menen vuotta. Ei tarvitse käydä kuusen-
hankintamatkalla, ei ole varisevia neu-
lasia, on helppo kasata ja laittaa paket-
tiin odottamaan seuraavaa joulua. Olen 
tehnyt sille omin käsin säilytyspussin-
kin. Aidon kuusen tuoksua emme ais-
ti, mutta olemme mieltyneet tähän käy-
täntöön, jonka aloitimme jo silloin, kun 
asuimme vielä Helsingissä ja vietimme 
aina joulua Härmälässä. Tekokuusi oli 
helppo jättää paikoilleen odottamaan 
seuraavaa käyntiämme.

Tässä on kuva kuusestamme. Sen myö-
tä haluan lähettää kaikille Nurkkakun-
nan lukijoille – olipa heillä millainen 
kuusi hyvänsä – pihkantuoksuisia ter-
veisiä ja oikein rauhallista Joulunaikaa.

Kirjoittaja on entinen härmäläläinen, joka 
vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Metsolan-
kadun varrella. Työuransa Helsingissä teh-
neenä hän on palannut takaisin Härmälään 
(Härmälänrantaan) eläkepäiviä viettämään.

”Pakkasessa 
jäätyneet kuu-

senoksat katkei-
livat matkalla
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Likioma-projekti puolimatkan 
krouvissa
Teksti: Arja Anttila

Härmälän alueella toimiva Likioma-pro-
jekti (2013–16) on ajallisesti puolivä-
lissä.

Paljon on ehtinyt tapahtua vajaan kah-
den vuoden aikana ja vielä on suunni-
telmia, jotka odottavat muotoutumis-
taan. 
 Kuluneen vuoden 2014 aikana on 
jatkettu antoisaa työtä yhdessä eri toi-
mijoiden kanssa Härmälän alueella. Yh-
teistyö on ollut mutkatonta ja sen avulla 
moni asia on edennyt käytännön toteu-
tukseen asti. Toteutuneita asioita on ol-
lut paljon; niistä mainittakoon mm. Här-
mälän kirjastossa kokoontuva Neule-
kahvila, Rantaperkiön Nuorisokeskuk-
sen diskot, Kyläraati, luennot ja tilai-
suudet Kuuselassa ja toimintapajat Pe-
täjäkodilla. Alueen asukkaat ovat olleet 
messuilla ja koulutuksissa yhdessä Li-
kioma-projektin työntekijöiden kanssa.
 Vuoden 2014 aikana on luotu koh-
taamispaikkoja lähelle ikäihmisten ko-
teja. Luontevasti tämä toiminta on läh-
tenyt liikkeelle Koivukujalta, jossa Likio-

man toimitilat sijaitsevat. Siellä on ol-
lut viikottain keskiviikkokahveet, tuoli-
jumppa ja loppuvuodesta talon edestä 
on lähtenyt maanantai-aamuisin käve-
lyporukka aamustartille. Samoin siellä 

on ollut nettiopastusta. 
 Kuluneen vuoden aikana on tul-
lut toiveita vastaavanlaisen toiminnan 
järjestämisestä muuallakin Härmälän 
alueella. Uusia ryhmiä on jo alkanut ja 

Likioma-tiimin Arja Anttila, Maarit Kurumäki ja Marko Suvila

”Vapaaeh-
toistyös-

tä kiinnos-
tuneet ovat 
tervetulleita 
mukaan toi-

mintaan

aloitetaan vuoden 2015 aikana eri puo-
lille Härmälän aluetta asukkaiden toi-
veiden mukaan. Kerrostaloissa järjes-
tettävän ryhmätoiminnan toteutuksessa 
ovat olleet tiiviisti mukana talojen isän-
nöitsijät ja aktiiviset taloyhtiöiden asuk-
kaat. 
 Toivomme, että lähellä olevien koh-
taamispaikkojen toimintaan osallistuisi 
sellaisia, joiden läheltä puuttuu oma po-
rukka jonka toimintaan osallistua. Sinne 
voivat tulla kaikki, jotka kaipaavat kah-
viseuraa tai juttukumppania. Ryhmien 
toiminnan sisältö muotoutuu osallistu-
jien mukaan. 
 Likioman työntekijäresurssit ovat ra-
jalliset, toteaa projektityöntekijä Maarit 
Kurunmäki. Vapaaehtoistyöstä kiinnos-
tuneet ovat tervetulleita mukaan toimin-
taamme mm. ryhmien vetäjiksi. Likio-

man työntekijät perehdyttävät ja tuke-
vat vapaaehtoistyötä tekeviä antoisassa 
tehtävässään.
 Kyläraadissa syksyllä 2013 todettiin, 
että Härmälän alueella tapahtuu run-
saasti, mutta tiedotus tapahtumista tu-
lisi olla järjestelmällisempää ja keskitet-
tyä. Likioman projektiyöntekijä Marko 
Suvila otti asiasta kopin ja on yhdes-
sä alueen asukkaiden, TAMKin ohjel-
mistotuotannon opiskelijan sekä mui-
den asiantuntijoiden kanssa kehittäneet 
sivuston, jolla voi ilmoittaa Härmälän 
alueen tapahtumista. Tapahtumista syn-
tyy avointa dataa rajapintaan. Sivusto 
on jo käytettävissä, mutta ilmoituskäy-
täntöjä vielä hiotaan.
 Vuonna 2015 jatkamme yhteistyö-
tä eri tahojen kanssa, jotta Härmälän 
alue on entistä parempi ja turvallisem-

pi paikka asua. Turvallisuuteen liittyy 
tietoisuus palveluista; niiden saatavuu-
desta ja laadukkuudesta. Viihtyvyyttä 
ja turvallisuutta lisää myös tietoisuus lä-
hellä olevista ihmisistä; kenen puoleen 
kääntyä, jos tarvitaan apua tai juttu-
kumppania. Meistä jokainen on osa lä-
hiyhteisöä ja oma toimintamme vaikut-
taa sekä omaan että muiden hyvinvoin-
tiin. Toivomme, että Härmälän alueel-
la kiinnitetään erityistä huomiota suku-
polvien välisen yhteistyön vahvistami-
seen. Tämä on kaikkien asukkaiden yh-
teinen asia! Yhdessä olemme vahvem-
pia, muistutetaan Likiomasta.
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Teksti ja kuvat: Tuula Harkonmaa

Teksti ja kuvat: Tuula Harkonmaa

Kirkkoherra Jussi Mäkinen pitää Här-
mälän kirkon vahvuutena sitä, että sin-
ne on helppo tulla. 

Nyt on kulunut liki vuosi siitä, kun Tam-
pereella astui voimaan seurakuntara-
kenteen muutos. Muutoksen seurauk-
sena Härmälän seurakunta lakkasi ole-
masta, ja muodostaa nyt yhdessä Her-
vannan ja Viinikan entisten seurakun-
tien kanssa yhden yhteisen Eteläisen 
seurakunnan. Eteläisen seurakunnan 
kirkkoherraksi määrättiin Viinikan en-
tinen kirkkoherra Jussi Mäkinen.
 Miltä seurakuntarakenteen muutos 
näyttäytyy kirkkoherran silmin? -Kulu-
van vuoden aikana on saatu tehtyä tar-
vittavat hallinnolliset päätökset, jotka 
ovat edenneet johdonmukaisesti. Myös 
keskustelut työyhteisön kanssa ovat al-
kaneet tuottaa yhteisiä näkemyksiä, 
kertoo Jussi Mäkinen. Työalakohtaises-
ta toiminnan suunnittelusta on siirryt-
ty moniammatilliseen toimintaan, jossa 
eri työalojen toiminnat ja osaaminen tu-
kevat toisiaan. Mäkinen kertoo olevan-

sa iloinen hallinnollisten päätösten syn-
tymisestä, mutta korostaa että tärkein-
tä on ruohonjuuritason toiminta seu-
rakunnassa. Hallinnon tehtävä on tu-
kea nimenomaan seurakunnan perus-
toimintaa. 
 Seurakuntalaisille rakennemuutok-

sen ei pitäisi näkyä kovin dramaattises-
ti. Tuttujen toimintojen on tarkoitus jat-
kua. Uudelle ei kuitenkaan saada tilaa, 
jos jostain vanhasta ei luovuta, Mäki-
nen sanoo. Aikansa palvelleista toimin-
noista pitää voida luopua jotta saataisiin 
ajankohtaisempaa toimintaa toteutet-

tua. -Täytyy olla ajassa kiinni, Mäkinen 
muistuttaa. Muutos tarjoaa myös pal-
jon mahdollisuuksia. Hallintoa järkeis-
tämällä saadaan niukkenevia resursse-
ja kohdennettua paremmin toimintaan. 
Kirkon toiminta ei ole pelkkää puuhas-
telua, vaan kristillisen identiteetin tu-
kemista. Kaiken keskiössä on jumalan-
palveluselämä, joka koostuu muustakin 
kuin sunnuntain messusta. Kysymys on 
siitä, tapahtuuko lähikirkossa kohtaa-
mista ja myötäelämistä?
 Seurakunta on jaettu kolmeen lähi-
kirkkoalueeseen, joiden rajat noudat-
televat aikaisempien seurakuntien rajo-
ja. Härmälän kirkko on Härmälän lähi-
kirkkoalueen keskus. Lähikirkon tarkoi-
tus on olla elävä organismi, joka saa tu-
kea seurakunnan eri toiminnoista. - Kol-
me eri lähikirkkoaluetta voi kukin toi-
mia omaleimaisesti, toteaa Mäkinen. 
Hän näkee Härmälälle omaleimaisena 
hyväksyvän ja turvallisen ilmapiirin ja 
kodikkaan tunnelman. Siinä on mah-
dollisuus terveellä tavalla nurkkakun-
taiseen profiloitumiseen, jossa toimin- ta tapahtuu alueen asukkaiden ja eri-

tyisesti toimintaan osallistuvien ehdoil-
la. Lähikirkkoalueen toiminnan tukemi-
seksi on muodostettu aktiivisista seura-
kuntalaisista koostuva lähikirkkotyöryh-
mä jokaiselle lähikirkkoalueelle. Tule-
vaisuudessa toiminta lähikirkkoalueella 
voi koostua entistä enemmän erilaisista 
teemayhteisöistä ja yhteistyöstä alueen 
muiden toimijoiden kanssa.
 Marraskuussa pidetyissä seurakunta-
vaaleissa Eteläisen seurakunnan 16-jä-
seniseen seurakuntaneuvostoon tuli va-
lituksi neljä jäsentä Härmälän lähikirk-

koalueelta: Ritva-Liisa Ilvesmäki, Liisa 
Lehtola, Anne Lindfors sekä Rea Maa-
kanen. Uudelta seurakuntaneuvostolta 
Mäkinen odottaa kykyä jakaa niukke-
nevia resursseja oikeudenmukaisesti ja 
asioiden tarkastelua koko seurakunnan 
parasta ajatellen. Seurakuntaneuvostol-
ta tullaan vaatimaan vaikeiden päätös-
ten tekemistä siten, että säilytetään toi-
vo ja pystytään pysymään ajassa. Jo-
kainen seurakuntaneuvoston jäsen tuo 
myös omaa osaamistaan ja verkosto-
jaan mukaan seurakuntatyöhön. Seu-
rakuntaneuvoston jäsenten asiantunte-

Kohtaamisen kirkko

Ensimmäisen adventin jumalanpalvelukseen oli kokoontunut 150 seurakuntalaista.

Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen.

mus eri aloilta ja seurakuntalaisten ää-
nen kuuleminen on seurakuntaneuvos-
ton työskentelylle tärkeää.
 Yleinen kulttuurin murros, johon liit-
tyy kaikenlaisen sitoutuneisuuden vä-
heneminen, vaikuttaa myös kirkkoon. 
Monet asiat ovat kuitenkin hyvin, haas-
teista huolimatta. Aidolla kohtaamisella 
on syvällinen merkitys. Esimerkiksi Här-
mälän kirkossa on joka sunnuntai mes-
sun jälkeen mahdollista jäädä luonte-
vasti kirkkokahville juttelemaan seura-
kunnan työntekijöiden ja muiden seu-
rakuntalaisten kanssa. 

www.harmala-seura.net

”Täytyy olla 
ajassa kiinni
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HÄRMÄLÄN JA RANTAPERKIÖN ALUEEN FACEBOOK-RYHMIÄ

Juhani Hildén: Taksvärkkipäivistä 
tietokoneaikaan

S a r a n k u l m a n 
kaupunginosakir-
ja. Taksvärkkipäi-
vistä tietokoneai-
kaan on kerto-
mus Sarankulman 
alueesta torppi-
neen ja teollisen kehityksen kulusta Pär-
rinkosken myllyistä nykymaailmaan. Mo-
nipuolinen 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

H u v i l a r a n n i k -
ko on kertomus 
menneestä maa-
ilmasta, kokonai-
sesta kadonnees-
ta kulttuurimuo-
dosta, ajasta jol-
loin kesäasunnon 
autuudesta saattoi nauttia vain yhteis-
kunnan ylin kerros. Paikallisesti kuvaus 
kattaa Pyhäjärven eteläisen kaistan Vi-
hilahden perukan ja Härmälänojan vä-
lillä, minne herrasväki alkoi 1800-luvun 
loppukymmenillä rakentaa ”vapaa-ajan 
suojiaan”. Rantaperkiön huvila-alue me-
netti merkitystään vuoden 1913 jälkeen 
kaupungin ostettua Hatanpään karta-
non, johon 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 ovista, tähyillään taivaal-
le nousevia lentokoneita ja muistellaan 
muutenkin menneitä; kun kessu kasvoi 
paikallisessa puutarhassa tai kun kau-
pungin ensimmäinen rollikka ajoi Ha-
tanpään valtatietä kohti Härmälää. Ta-
rinaa 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

Härmälässä Kuuselakeskuksessa osoit-
teessa Nuolialantie 46 on syyskuun lo-
pussa avattu Lähitori. Lähitori tarjoaa 
monipuolisia palveluita, joista voi vali-
koida itselleen mielekkäimmät palvelut 
ja harrasteryhmät.
 Lähitorilta saa ohjausta ja tukea niin 
arjen pieniin asioihin kuin elämän suu-
riin muutoksiin. Ohjausta ja neuvontaa 
antavat sosiaaliohjaajat, sairaanhoita-
ja, fysioterapeutti ja toimintaterapeut-
ti. Palveluohjaus on maksutonta ja ta-
pahtuu arkisin klo 9–15 välisenä aika-
na. Paikalle voi tulla ilman ajanvaraus-
ta tai halutessaan voi varata ajan.
 Lähitori on lähellä ikäihmistä ja sinne 
on helppo tulla. Lähitori tarjoaa moni-
puolista harrastetoimintaa alueen asuk-
kaiden toiveiden mukaisesti. Harraste-
toiminnan kuukausiohjelma on saata-
villa Lähitorilta, Pirkanmaan Senioripal-
velut Oy:n nettisivuilta ja Aamulehden 
menopalstalta.
 Vapaaehtoistoiminta on yksi uusi Lä-
hitorin mukanaan tuoma asia. Marras-
kuusta lähtien Lähitori-luotsit toivotta-
vat asiakkaat ovella tervetulleiksi ja oh-

Lähitori lähellä ihmistä

jaavat asiakkaita Lähitorin tiloissa. Va-
paaehtoisia kaivataan myös asukkaiden 
kanssa ulkoilemiseen, ryhmissä apuoh-
jaajana toimimiseen tai oman ryhmän 
ohjaamiseen.
 Lähitorilla alueen eri toimijat teke-

vät yhteistyötä. Lähitori yhdistää lukui-
san määrän ikäihmisten tarvitsemia pal-
veluita yhteen tilaan; Lähitorilla yhdis-
tyvätkin kunnalliset, yksityiset ja järjes-
töjen tuottamat palvelut. Vuodenvaih-
teessa alkaa esimerkiksi yhteistyö Koi-
vu Apteekin kanssa, jolloin Lähitorilta 
saa noudettua omat lääkkeet.
 Härmälän alueen ikäihmisten palve-
luiden kehittämistä varten perustetaan 
Lähitorille toriraati. Toriraatiin valitaan 
jäsenet kiinnostuksensa ilmoittaneiden 
joukosta siten, että jäsenet edustaisivat 
palvelujen nykyisiä ja mahdollisia käyt-
täjiä mahdollisimman kattavasti. Tori-
raati kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. Ilmoittautumiset tehdään pu-
helinnumeroon 040 017 2528 ja toriraa-
din jäsenet valitaan 12.12.2014.
 Lähitorilla voi tavata muita alueen 
asukkaita sekä löytää mielekästä toi-
mintaa ja avun arjen pulmiin. Asiakas 
voi ratkaista siis suuren joukon tarpei-
taan yhdessä paikassa ja yhdellä käyn-
nillä.
 Lisätietoja Lähitorista saatte puhelin-
numerosta 044 512 0806.

Otamme vastaan kirjoituksia ja juttuvinkkejä härmäläläisiltä ja rantaper-
kiöläisiltä. Niitä voitte lähettää sähköpostilla osoitteeseen: 
nurkkakuntalehti@gmail.com



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

Härmälänrannan 

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 5. krs 66.390 221.300 50.960
3h+kt+s 75 m2 1. krs 61.590 205.300 59.256
3h+kt+rt+kht+s 96,5 m2 1. krs 88.650 295.500 76.244

*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.

Visualisointi

Visualisointi


