Härmälän, Rantaperkiön ja Sarankulman kaupunginosien kotiseutujulkaisu 2/2015

Rukkamäenpuiston lampaita

Kevätkävelyllä Rantaperkiössä

Puheenjohtajalta

Jokaisella kylällä on omat
tarinansa
Tämän lehden aineistoa kypsytellessämme ajatukset palaavat väistämättä
vanhoihin aikoihin. Jonkun mielestä
pitäisi jo keskittyä nykypäivään ja jättää historia vähemmälle. Sanoisin, että kaikki ikäluokat taaperosta tervaskantoon muistelevat joskus sitä mikä oli ennen ja miten on nyt ja mikä
tarina jää mieleen ikuisiksi ajoiksi ja
alkaa elää kun joku haluaa kuunnella sen taas uudelleen.
Mutta pienet tapahtumat ja kertomuksethan ovat elämän suola! Kun
kulkee silmät ja korvat auki niin voi
vetää yhtäläisyyksiä menneen ja tulevan välille.
Jos en olisi tilannut Tammerkoski-lehteä, en olisi nyt saanut tietää, et-

tä Tapio Rautavaara on urheillut sillä
samalla kentällä jossa vietämme elokuussa kyläjuhlaa ja jos en tietäisi että Rantaperkiön Iskun perustajat alkoivat rakentaa urheilukenttää 1900luvun alkuvuosikymmeninä en tietäisi kentän tarinaa ja voisi kertoa sitä
eteenpäin. Aina se jotakuta kiinnostaa. Mennyt aika ja tämä päivä löivät
kättä tässä pienessä vaatimattomassa
asiassa.
Ja lehtileike Nuolialantiestä sai
aikaan kuvaparin vuodelta 1935 ja
Nuolialantie tänään -kuvan. Emme aina ajattele, että miten ja mikä pontimena asiat ovat syntyneet ja kehittyneet ja miksi asiat ovat nyt niin kuin
ne ovat. Kotiseudun ja elämänpiirin

asioiden eteenpäinviemiseksi ja parantamiseksi on vuosikymmenten aikana pidetty ja tullaan pitämään kymmeniä, satoja ja tuhansia kokouksia
ja tekemään samanverran ehdotuksia puolesta ja vastaan.
Ihmiset tekevät ympäristönsä ja
asettuvat mieltymystensä mukaan
asumaan kuka minnekin. Jokainen
tuntee vetoa ja sympatiaa eri syistä Tampereellakin eri kaupunginosia
kohtaan. Missä asun mieluiten, missä en koskaan!
Kaupunginosien synty ja elämä
niissä on täynnä tarinoita, elämää ja
ainutlaatuista tunnelmaa!
Kesällä voisikin olla hyvää aikaa
käydä tutustumassa Tampereen kau-

punginosiin, joissa ei vielä koskaan
ole käynyt, voisi aloittaa vaikka numerojärjestyksessä busseilla 1A, B, C,
11, 14 ja 65.
Kesä on kauneimmillaan joten
nauttikaa kaikilla aisteilla, pihoissa,
puistoissa, kaduilla ja kujilla ja tietysti eri tapahtumissa, niitäkin on tarjolla paljon.
Nähdään taas kyläjuhlissa ”Rantsun”
kentällä!
Aira Ikonen

LIITY HÄRMÄLÄ-SEURAN JÄSENEKSI!

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.

Johtokunta 2015

Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen10 €/vuosi
Yhteisöjäsen 30 €/vuosi
Ainaisjäsen 60 €

Puheenjohtaja:
Aira Ikonen
Puh. 044 285 0708

Jäsenet:
Aarno Iwendorff
Niilo Paldanius
Juhani Skogberg
Timo Aho
Kyllikki Nikkanen

Tilinumero: FI3721541800003988
Maksun jälkeen ilmoitus osoitteeseen:
webmaster@harmala-seura.net
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Rahastonhoitaja:
Antti Sato
Puh. 040 501 2322
Sihteeri:
Juhani Skogberg

Varajäsenet:
Erkki Nikkanen
Jari-Pekka Heimolinna
Toiminnantarkastaja:
Merja Sandholm,
varalla Tuija Sandholm

Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Härmälä-Seuran kevätkävelyllä osui
sateisen alkukesän tyyneen iltapäivään ja väki oli tyytyväinen näkemäänsä sekä kuulemaansa.
Kävelyllä kierrettiin K-Härmälän
kohdalta kohti Rantaperkiötä kiertävä lenkki. Käytiinpä myös katsomassa Enqvistin huvilan suihkukaivon jäänteitäkin Härmälän rantapuistossa. Oppaina kävelyllä olivat Tapio
Haapala ja Juhani Skogberg, kumpikin on syntyperäisiä asukkaita. Yhdessä muisteltiin Rantaperkiön rakennuksia ja asukkaita ja todettiin monessa talossa asuvan nykyisin aivan
uudet asukkaat. Mutta onpa alueella myös paljon "alkuasukkaitakin" jäljellä. Alueen korttelikaupoista käytiin
vilkasta keskustelua, jonka aikana jopa haikailtiin entisten aikojen lyhyiden kauppamatkojen perään.
Seuraavaksi Härmälä-Seura järjestää
Etelä-Tampereen Kyläjuhlat 27.8. Rantaperkiön urheilukentällä.
Alueen historiaan voi tutustua
muun muassa internetissä, Facebookissa "Härmälän Historialliset paikat
ja tapahtumat" -keskusteluryhmässä.
Ryhmässä on myös mahdollisuus itsekin muisteluun ja kommentointiin
aiheesta.

Petäjäkujalla Tapio Haapala (mustassa t-paidassa) kertoi lapsuudenmuistojaan ja muisteli vanhoja naapureitaan.
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Kannen kuva: Jari-Pekka Heimolinna
Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa Härmälän, Rantaperkiön, Vihilahden ja Sarankulman kaupunginosien alueilla.

TOIMITUSRYHMÄ
Aira Ikonen
Juhani Skogberg

Levikki 4500 kpl.

ULKOASU JA TAITTO
Jari-Pekka Heimolinna

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Aira Ikonen

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

ILMOITUSHINNAT (voimassa toistaiseksi)
1/1-sivu 460 €
1/2-sivu 250 €

1/4-sivu 150 €
1/8-sivu 90 €
Rivi-ilmoitukset (1 palsta, 3 riviä) 20 €
Takasivu/sisäkansi sopimuksen mukaan
PAINOPAIKKA
Alma Manu, Tampere
Ilmoitusmateriaalit:
nurkkakuntalehti@gmail.com
Ilmoitustiedustelut:
alvari@wire.fi

WWW.HARMALA-SEURA.NET

Käsikirjoitus Neil Hardwick ja Jussi Tuominen Sovitus Outi Keskevaari Ohjaus Panu Raipia
Rooleissa mm. Ilmari Saarelainen, Tuire Salenius, Aimo Räsänen, Petra Karjalainen, Risto Korhonen, Heidi Kiviharju,
Jyrki Mänttäri ja Aku Sajakorpi. Arvioitu kesto 2 h 10 min sis. väliajan.

Komediateatterissa perjantaina 24.7. klo 19.00

LIPUT 33€
sis. pullakahvit

Lippujen ostaminen
ei edellytä seuran
jäsenyyttä!

LIPPUVARAUKSET Kyllikki Nikkanen puh. 040 503 3823 tai sähköpostilla juhani.skogberg@tpnet.fi

Härmälä-seura ry.
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Historiallinen hetki
Teksti:Aira Ikonen
Kuvat: Aira Ikonen ja Rantaperkiön Iskun
arkisto

Tapio Rautavaaran syntymän satavuotisjuhlavuotta juhlitaan tänä vuonna
monin eri tavoin ympäri maata.
Urheilutapahtumia, konsertteja,
muisteloita, ikimuistoisia lauluja. Jokaisella on omat muistikuvansa Tapio
Rautavaarasta, urheilijasta ja taiteilijasta.
Pieni Rantaperkiön urheilukenttä
on saanut myös kunnian olla yleisurheilukilpailujen näyttämönä kun Tapio Rautavaara kilpaili Tampereella
vuonna 1936.
Tammerkoski-lehdessä olleen Tuomo Koiviston artikkelin mukaan kilpailut järjestettiin 23.8.1936 ja Rautavaara osallistui tuona kilpailupäivänä
korkeushyppyyn(kevyt), kuulantyöntöön, keihäänheittoon, 5-otteluun ja
4x 100m viestijuoksuun.
Artikkelin mukaan kilpailut järjesti
TUL:n Tampereen piirin lisäksi, urheiluseurat, Kullervo, TKT, TKV ja Yritys.
Legendaarinen Rantaperkiön urheilukenttä on Rantaperkiön Iskun
talkoilla rakentama kenttä. Rakennustyöt aloitettiin jo 1912. Kentän rakennustyöt aloitettiin siis lähes yhtäaikaa
Iskun perustamisen aikoihin. Isku perustettiin vuonna 1911 ja alkuvuosien
urheilulajeina oli voimakkaina kesällä
yleisurheilu ja talvella hiihto. Ja urheilukenttähän piti saada. Nykyään sanoisimme omaksi lähiliikuntapaikaksi. Ennen vanhaan kaupunginosaseuroja perustettaessa harrastettiin lähellä kotiseuraa ja käytiin kilpailemassa
naapurikaupunginosaseurojen urheilijoiden kanssa.
Ensin hevospelillä lanattiin peltosarkaa sileäksi ja vähitellen kenttä oli

Ylätalon luomutilan nuoret uuhet Himmo, Tumpelo, Tarina, Sulotar, Haapa, Viola, Nebola (Von Nebal), Heliä, Pippuri, Kanttori, Alaska, Pisara, Kakku, Papu ja Tupuna hoitavat tämän kesän ajan Rukkamäen puronotkon perinnemaisemaa.

Lampaat pääsivät Rukkamäen
kesälaitumelle
Teksti: Juhani Skogberg
Kuva: Jari-Pekka Heimolinna

Rukkamäen niityllä vilistää taas 15
lammasta, jotka tuotiin Ylätalon luomutilalta Hämeenkyröstä hoitamaan
Rukkamäen niittyä. Tämä niittymäinen suojeltu maisemapelto sijaitsee
Peltolammin koulun ja Helsingin radan välisellä alueella aivan Peltolammin luonnonsuojelualueen pohjoispuolella.
Lampaat matkustivat Hämeenky-

röstä peräkärryssä Rukkamäkeen ja
heti uudelle laitumelle päästyään ne
aloittivat heinän maistelun. Lampaat
ovat laiduntamassa alueella aina elokuuhun asti.
Laidunnuksen tavoitteena onkin
säilyttää avointa viljelymaisemaa ja lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä
tarjota elämyksiä asukkaille. Lampaita voi käydä ihailemassa koko kesän

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

ajan esimerkiksi Peltsulle suuntautuvan uimarantaretken yhteydessä.

Älä ruoki lampaita
Aitaukseen on kiinnitetty infotauluja,
joissa kerrotaan laidunnuksen pelisäännöistä. Lampaita voi rapsuttaa aidan takaa, mutta aitaus on vain eläinten käytössä. Lampaiden hyvinvoin-

tia tarkkaillaan laidunnuksen aikana
säännöllisesti. Eläinten ruokavalioon
kuuluvat ruohot ja pensaat, puhdas
vesi ja kivennäinen.
Ruohoja voi tarjota lampaille aidan
raosta, mutta ei kuitenkaan lupiinia,
se on myrkyllistä. Lampaiden ruokkiminen omilla eväillä kuten leivällä
on ehdottomasti kielletty, jotta lampaat pysyvät terveinä.

Leipuri Granlundin hevonen ja isäntä lanaamassa urheilukenttää.

käytössä urheilijoille ja siellähän se on
edelleen!
Kun elokuussa pidetään Etelä-Tampereen kyläjuhlat, on pitopaikkana
silloin Rantaperkiön urheilukenttä.
Olemme siis pieni osanen kentän pitkässä historiassa, samassa miljöössä
Tapio Rautavaaran kanssa.
Tietolähteenä käytetty Tuomo Koiviston
kirjoitusta Tammerkoski-lehdessä 4/2015,
jossa Tapio Rautavaaran kilpailemisesta
Rantaperkiön urheilukentällä ensimmäisenä kirjoitettiin
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Härmälä-Seuran
julkaisemat kirjat
Elokuussa Härmälä
Oman ja naapurin pihan lumoa ei voi vastustaa! Siispä valaise pihapiirisi
kynttilöillä ja valoilla illan hämärtyessä lauantaina 29.8.
Mikä sen mukavampaa kun myös kaduilla kulkevat saavat ohikulkiessaan
nauttia pihojen väreistä ja valoista. Pihassa on myös mukava nauttia
puutarhan antimista ja tarjoilusta vaikka naapurien kanssa.
Otamme mielellämme Härmälä-seuran kotisivuille ja Nurkkakunta-lehteen
valokuvia julkaistavaksikin tästä Hehkuva Härmälä -illasta.
nurkkakuntalehti@gmail.com

Härmälä-seura

Historian lehdiltä...
Artikkeli Aamulehdessä 11.10.1936.
Rantaperkiön Iskun arkistosta.
Vieressä kuva jalkakäytävän nykykunnosta.

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 Härmälä-Seura
on mukana kirjoja on saatavilla.
Juhani Hildén: Huvilarannikko
Huvilarannikko on kertomus menneestä maailmasta, kokonaisesta kadonneesta kulttuurimuodosta, ajasta jolloin kesäasunnon autuudesta saattoi nauttia vain
yhteiskunnan ylin kerros. Paikallisesti kuvaus kattaa Pyhäjärven eteläisen kaistan
Vihilahden perukan ja Härmälänojan välillä, minne herrasväki alkoi 1800-luvun
loppukymmenillä rakentaa ”vapaa-ajan
suojiaan”. Rantaperkiön huvila-alue menetti merkitystään vuoden 1913 jälkeen
kaupungin ostettua Hatanpään kartanon,
johon Härmäläkin kuului.

Jaana Alajoki: Härmälä–Rantaperkiö, torpista lentokoneisiin
Torpista Lentokoneisiin -kirjassa raotetaan ovea Härmälän ja Rantaperkiön historiaan, kurkitaan talojen, torppien ja tehtaiden ovista, tähyillään taivaalle nousevia lentokoneita ja muistellaan muutenkin menneitä; kun kessu kasvoi paikallisessa puutarhassa tai kun kaupungin ensimmäinen rollikka ajoi Hatanpään valtatietä kohti Härmälää. Tarinaa riittää...

Silmänräpäys

Juhani Hildén: Taksvärkkipäivistä
tietokoneaikaan
Sarankulman kaupunginosakirja. Taksvärkkipäivistä tietokoneaikaan on kertomus Sarankulman alueesta torppineen
ja teollisen kehityksen kulusta Pärrinkosken myllyistä nykymaailmaan. Monipuolinen teos.

Ekaluokkalaiset kävelemässä viime vuoden elokuussa Rantaperkiöstä Peltolammin ala-asteelle, joka on rantaperkiöläisten lasten ensisijainen opinahjo tällä hetkellä, sillä Härmälän koulusta ei löydy tällä hetkellä tilaa. Härmälän päiväkodin tilalle parin vuoden päästä
valmistuvan uuden rakennuksen pitäisi tuoda koulunsa aloittaville helpotusta Härmälän ja Rantaperkiön alueella.

Kirjan hinta 15€

HÄRMÄLÄN JA RANTAPERKIÖN
ALUEEN FACEBOOK-RYHMIÄ

HÄRMÄLÄN HISTORIALLISET PAIKAT JA TAPAHTUMAT
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

Historian lehdiltä...

Etelä-Tampereen

KYLÄJUHLA
torstaina 27.8.
klo 17.30–20.30
Rantaperkiön
Urheilukentällä
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Special Guest
Kyläjuhlan toimijoita:
Tampereen kaupunkilähetys ry,
Likioma-projekti
Härmälä-Seura ry
Rantaperkiön Isku

Tampereen kaupunki,
Etelä-Alvari
Tampereen kaupunki, Nuorisopalvelut/
Rantaperkiön nuorisokeskus
Härmälän Leijonat

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy
Härmälän Oky ry
Härmälä-Seura ry
Härmälän Martat
Härmälä-seura ry.

