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Puheenjohtajalta

On sadonkorjuun aika
Syksyiset värit maalaavat maiseman
silmiähivelevän kauniiksi. Kaikki tutut tienoot ja kulkureitit saavat syksyn
tullen uuden värityksen, kun suomalainen luonto näyttää meille jälleen
vuodenajan parhaat värinsä.
Toivottavasti osaamme arvostaa
tätä eksotiikkaa!
Vielä pitää kulkea ennen talven
tuloa vanhat kulkureitit ja ihastella luonnon värileikkiä ja leijailevia
syyslehtiä. Ja vallattomat syysleikithän ovat lapsille silloin parasta kun
pehmeitä lehtikasoja voi heitellä il-

maan ja pomppia kasojen päällä.
Jokaisella vuodenajalla on omat virikkeensä ihan luonnostaan.
Torille, sinne kannattaa suunnata
ostomatkansa ja ihastella vihannesnippujen värikkäitä kasoja ja aistia
juurikkaiden ja metsämarjojen houkuttelevaa tuoksua.
On monella lailla sadonkorjuun aika!
Kesä ja lomat ovat takana, mökkikesä on mennyt, festarit on käyty ja
viimeisimmät syystyöt ja sadonkorjuu puutarhoissa alkavat olla loppu-

suoralla.
Harrastukset, työt, koulut ja opinnot kutsuvat. Ja vielä ehtii polttaa tunnelmavaloja pimenevissä pihoissa ja
parvekkeilla.
Omassa elinpiirissä idyllin toivoisi jatkuvan, mutta kun avaa päivän
lehdet ja kuuntelee uutisia lukemattomista muista lähteistä on suuri huoli ennenkuulumattomasta pakolaisten
virrasta Suomeen ja muualle Eurooppaan. Pakolaisilla tulee olemaan pitkä tie normaaliin arkeen täälläkin.
Asia koskettaa nyt meitä kaikkia,

miten siis olemme valmiita auttamaan
omalta osaltamme tulokkaita uuteen
alkuun ja milloin tänne jäävät oppivat näkemään vielä joskus sen mikä
meillä on jo luontevasti silmiemme
edessä...
Kotiseutu taas parhaimmillaan!
Nautitaan tästä vuodenajasta syksyisen superkuun aikaan
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

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.

Seuraava lehti ilmestyy joulukuun alkupäivinä.
Suosikaa ilmoittajiamme, sillä varmistatte seuraavan lehden kolahtamisen postilaatikkoonne.
Kannen kuva: Lentokuva Vallas Oy
Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa Härmälän, Rantaperkiön, Hatanpään ja Sarankulman kaupunginosien alueilla.

TOIMITUSRYHMÄ
Aira Ikonen
Juhani Skogberg JoS

Painos 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
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PIRKKALA

K-citymarket Pirkkala

Avoinna:

Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 020 740 6600

arkisin
9–21
lauantaina
9–18
sunnuntaina 12–18
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Etelä-Tampereen Kyläjuhlat vetivät hyvin väkeä
Teksti ja kuvat: JoS

Rantaperkiön urheilukentällä juhlittiin kesän jatkuessa.
Härmälä-Seura ry sai vuorostaan tämän vuoden Etelä-Tampereen Kyläjuhlien vetovastuun hoidettavakseen.
Kyläjuhlaa vietettiin torstaina 27. elokuuta hyvän sään vallitessa Rantaperkiön Urheilukentällä ja juhla veti runsaasti juhlivaa kansaa paikalle.
Juhlimassa oli kaiken ikäistä väkeä
lapsista vanhuksiin asti. Esillä oli eri
yhdistysten toiminnasta kertovia pisteitä ja olipa mukana muutama makkaranmyyjäkin. Muurinpohjaletut tekivät hyvin kauppansa niin Härmälän
marttojen, kuin Härmälän Lions Clubinkin myyntipisteissä. Leijonien hernekeittokin kävi kaupaksi.
Mukana oli niin Tampereen laskuvarjokerho, kuin myös nuorten partiolaisten Härmälän Ilvestyttöjen osastot. Myös muut toimijat esittelivät toimintaansa juhlaväelle. Ja olipa juhlissa myös arpajaisetkin ja vieläpä ilmaisetkin sellaiset, jokainen arpa voitti näissä Tampereen Kaupungin Etelä-Alvarin arpajaisissa.

Härmälänrannan uimahallihanke
Juhlapuheissa viitattiin Härmälänrannan entiseen Lentokonetehtaaseen
suunniteltuun uimahallihankkeeseen.
Etelä-Alvarin varapuheenjohtaja Juhani Skogberg nosti hallihankeen esille
yhtenä hyvänä kaupungin rahaa säästävänä liikunnallisena yhteistyöhankkeena. Halli rakennettaisiin yksityisellä rahoituksella ja kaupunki sekä
Pirkkalan kunta olisivat mukana sen
käyttökustannuksissa samalla hinnalla, kuin mitä kaupungin omien uimahallien ylläpito maksaa kaupungille.
Tampereen kaupungin kulttuuri- ja
liikuntapuolen (eli ”sivistystä ja elämänlaatua edistävät palvelut”) tilaajapäällikkö Lauri Savisaari piti hanketta

Iskun voimistelijatytöt näyttivät taitojaan runsaslukuiselle yleisölle.

erittäin mielenkiintoisena, mutta totesi mahdollisen rahoituksen ehtivän
aikaisintaan kaupungin 2017 budjettiin. Savisaari piti tämän juhlan kaltaisia tilaisuuksia erittäin hyvänä esimerkkinä asuinalueiden omasta aktiivisuudesta ja hyvänä tapana osallistua kaupungin viihtyisyyden ylläpitämiseen.
Rantaperkiön Isku oli järjestänyt
kaikkein nuorimmille oikean keppihevosesteradan. Siinä kirmasivat niin
pojat kuin tytötkin täysin tasa-arvoisina keskenään. Hauskaa oli, eikä toimituksen kuuleman mukaan keppihevoset purreet edes ketään pientäkään ratsastajaa.
Tanjan vetämä taukojumppa sai yleisön nousemaan ylös penkeistään ja pani veren virtaamaan ja piti mielen virkeänä.

Härmälän ilvestytöt esittelivät omaa partiotoimintansa siitä kiinnostuneille omassa teltassaan.

Marttojen myyntipisteessä riitti tohina. Letut kävivät hyvin kaupaksi.
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KUVAMESTARIT
-asiantuntijaliike-

Sähköiset passikuvat heti!
Digikuvat laadukkaasti 10x13 cm–40x50 cm kokoihin!
Kamerat edullisesti!
Esim. Olympus Pen mini
ja 2 objektiivia vain 449,-

Muista varata pikkujoulut!

KAHVIT•PULLAT • KAKUT
LEIVÄT • SÄMPYLÄT
SALAATIT • PIIRAKAT
MYÖS MUKAAN!

Hampurilaisia
Hot Dogeja
Urheilua
Olutta

Parturi Kampaamo

Etanoita
Pippuripihviä
Salaatteja
Viiniä

RENKAAT
VANTEET

ALEKSANTERINKATU 33, 33100 TAMPERE • (03) 213 1131 • WWW.2HK.FI

T:mi Erja Ahonen
Kuuselan Senioritalo
Nuolialantie 46
33900 Tampere
Puh. 040 524 4035

Puh. 040 506 1660
Nuutisarankatu 22

RENGASHOTELLI
TUULILASIT

www.rengaskymppi.fi
33900 TAMPERE
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tin kautta ymmärtäneet kokonaisturvallisuuden merkityksen ja tärkeyden
– sen, että turvallisuus kaikissa muodoissaan koskettaa meitä kaikkia.
Messujärjestäjänä haluamme osaltamme olla edistämässä tätä tärkeää
asiaa, sanoo toimitusjohtaja Hannu
Vähätalo Tampereen Messut Oy:stä.

Tankit leiskuivat liekeissä

Puolustusvoimien taistelunäytöksessä näyteltiin tankin tuhoaminen kentälle. Näytöksessä näytettiin screeniltä samaan aikaan, kuinka tankki tuhotaan tositoimissa.

Kokonaisturvallisuus 2015: Suurtapahtuma onnistui yli odotusten

Taistelunäytökset vetivät ulkokatsomon täyteen – ohjelma-areenan tähtinä soittokunnat ja koirat.
Puolustusvoimat oli esillä messuilla
laajasti. Radio Kipinä lähetti ohjelmaa
koko messutapahtuman ajan. Haastateltavina olivat muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistö, Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg
sekä messujen esiintyjiä ja messuvieraita. Armeijan kalustonäyttelykenttä
oli erittäin suosittu messukohde.
– Oli hienoa, että pääsimme Tampereella tekemään jotain aivan uudella
tavalla ja siinä onnistuttiin erinomaisesti. Taistelunäytökset vetivät katsomon ja ympäröivät alueet täyteen.
Olimme kokonaisuuteen tyytyväisiä,
kertoo yliluutnantti Tommi Kangasmaa Puolustusvoimista.
Toiminnalliset pisteet olivat messuvierailijoiden mieleen. Liikenneturvan turvavyöautossa sai kokea vyön

Teksti ja kuvat: JoS

Suurtapahtumassa vieraili arviolta
noin 20 000 kävijää ja messuihin tutustui 16 218 vierasta.
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 4.– 6.9. järjestettyjen Kokonaisturvallisuus-messujen ohjelma sekä
turvallisuustoimijoiden toiminnalliset pisteet tarjosivat tietoa ja turvallisuustaitoja kaikenikäisille kävijöille.
Yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta
esittelevän turvallisuusviikon aikana

Tampereella järjestettiin messujen lisäksi ulkoministeriön kutsuvierasseminaari, Tampere-talon Pidä huolta -konsertti ja viranomaisten yhteistoimintanäytös teemalla vesipelastus.
Tampereen Messut Oy toteutti Kokonaisturvallisuus-suurtapahtuman yhteistyössä Turvallisuuskomitean, turvallisuus- ja maanpuolustusalan toimijoiden, viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.
– Kokonaisturvallisuus 2015 -tapahSuomen maavoimien kuljetushelikopteri NH90 TTH. Miehistö 2 h. Matkustajamäärä
maks. 20. Kuljetuskyky noin 2 500 kg rungon sisällä, kuormakoukun nostokyky 4 000 kg.
Ensilento 1995. Pituus 19,56 m. Rungon pituus 16,13 m. Roottorikehän halkaisija 16,30
m. Korkeus 5,23 m. Massa 5 400 kg. Lentoonlähtömassa maks. 10 600 kg.

Miten voimankäyttöä voidaan harjoitella turvallisesti? Näytöksessä esiteltiin, miten nykyisin turvallisesti harjoitellaan teleskooppipatukan tai mellakkavarusteiden käyttöä.
Yhtäältä tarvitaan todellista harjoituskokemusta ja toisaalta pitää varmistua, ettei keneenkään satu. Suomessa valmistetut välineet tähän ovat aivan maailman kärkeä ja niitä myydään ympäri maailmaa sanoi Toimitusjohtaja Harri Kolu, C.P.E. Production Oy:stä. Musta asu on oikeaan käyttöön tarkoitettu ja sininen asu harjoituksiin käytettävä
suojavarustus.

tuma kokosi enemmän kävijöitä kuin
vastaava tapahtuma Lahdessa 2012
tai Tampereella 2005. Messut saivat
erittäin positiivisen vastaanoton ja kävijät pääsivät toiminnallisesti tutustumaan laajasti kokonaisturvallisuuden teemoihin esimerkiksi Security
Track -kisan rasteilla sekä osallistumaan erilaisiin ohjelmanumeroihin,
kertoo messutoimikunnan puheenjohtaja, teollisuusneuvos Erkko Kajander.
Kokonaisturvallisuus 2015 oli esimerkki siitä, että messut voivat laajentua tapahtumaksi, joka levittäytyi
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen lisäksi muualle kaupunkiin. Tämä
mahdollistui eri tahojen tiiviillä yhteistyöllä, jonka toimivuudesta järjestävät olivat erittäin ilahtuneita.
- On ollut myös hienoa huomata, että
yksilöt ja yhteisöt ovat tämän projek-

Puolustusministeri Jussi Niinistö kävi Härmälässä seurueineen seuraamassa Kokonaisturvallisuusmessuja ja puolustusvoimien taistelunäytöstä.
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tarpeellisuuden lavastetussa onnettomuustilanteessa, Pirkanmaan pelastuslaitoksen turvallisuusperäkärryllä annettiin alkusammutuskoulutusta
ja Poliisin pisteellä harjoiteltiin muun
muassa väärennettyjen asiakirjojen
tunnistamista. Messuyleisöä ihastuttivat Ohjelma-areenalla musisoineet
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta ja Poliisisoittokunta sekä taitojaan esitelleet tulli-, pelastus- ja etsijäkoirat.
Lauantaina esiintynyt Madventures-kaksikko Riku Rantala ja Tun-

na Milonoff keräsi lavan ääreen suuren joukon matkustusturvallisuudesta kiinnostuneita.
Sunnuntaina lavalla nähtiin myös
YK:n hyväntahdon lähettiläs Mikko
Kuustonen, rap-artisti Paleface sekä
tanssitaitelija Hanna Brotherus. Messujen yhdeksi tärkeimmäksi teemaksi
nousi kyberturvallisuus ja arjen nettiturvallisuus. Aihetta käsiteltiin laajasti aina internetin turvallisesta arkikäytöstä globaaleihin tietoturvaongelmiin.

LÄHITORI
– OVI ARJEN ELÄMYKSIIN
Lähitorille ovat tervetulleita kaikki ikäihmiset.
Lähitorilla voit:
• osallistua laajaan ryhmä- ja
tapahtumatoimintaan
• käydä syömässä ja vaikkapa samalla
kysyä apua erilaisiin arjen pulmiin
• saada maksutta apua hakemusten
täyttämiseen ja kuulla mitä yksityisiä, julkisia tai
vapaaehtoisten tarjoamia palveluja kotiin on saatavilla.
Lähitorin yhteydessä toimii myös maksuton
Seniorineuvola, jossa voit:

Lämpöä
kuten haluat.
Tulisijojen lämpöominaisuuksissa
on suuria eroja. Laajasta NunnaUuni-

• mittauttaa verenpaineen
• keskustella terveyteen liittyvistä asioista sairaanhoitajan
kanssa
• saada tietoa ja neuvoja liikkumiseen, toimintakykyyn ja
apuvälineisiin liittyvissä asioissa fysioterapeutilta.

mallistosta löydät kotisi lämmöntarpeeseen sopivan tulisijan.
Lue lisää www.nunnauuni.com.

vu

p. 044 512 0806
Nuolialantie 46, Tampere
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Tervetuloa Lähitori Kuuselaan
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YRITYKSEN NIMI
OsoiteTAKKAVISIO Kenkätie 4,
Pirkkala (S-marketin talo)
Puhelinnumero

www.takkavisio.fi

Aukioloajat

p. 044 506 0206

www.pirkanmaansenioripalvelut.fi

Puhtia päivään!
Täydennä ruokavaliota vitamiineilla

Beko Strong B12
Vahva B12-vitamiinia sisältävä tabletti.
Yksi pienikokoinen,
helposti nieltävä tabletti

100 tabl.

21,50 €
(25,55 €)

Multivita forte

Monivitamiini- ja hivenainevalmiste.
Yhdestä tabletista kaikki päivittäin
tarvittavat vitamiinit ja
kivennäisaineet ja lisäksi arvokkaat
tehoaineet inkivääri ja ubikinoni Q10!

120 tabl.

21 €

(24,90 €)

Tarjoukset voimassa 31.10. saakka.

Verkkoapteekkimme
palvelee 24 h/vrk

Prisma Koivistonkylä AVOINNA:
Lempääläntie 21
arkisin
9–20
33820 Tampere
lauantaisin 9–17
Puh. (03) 3122 1100
www.koivuapteekki.fi

Bonusta itsehoitotuotteista. Ei koske lääkkeitä.
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Tämän
lehden
kansikuva
Lentokuva
Vallas Oy
Koko Suomi ilmasta vuosikymmenien ajan.
Lentokuva Vallas Oy tarjoaa laadukasta ilmakuvauspalvelua jo 40 vuoden kokemuksella kaikenlaisiin kuvatarpeisiin. Yhtiö lentää jatkuvasti kuvauslentoja kaikkialla Suomessa ja tarvittaessa myös ulkomailla.
He kuvaavat pääasiassa ammattilaiskäyttöön: kunnille, valtionhallinnolle ja muulle julkiselle sektorille sekä
suunnittelu- ja konsulttitoimistoille ja
elinkeinoelämälle. Kuvauksia tilataan
mm. kaavoitus-, suunnittelu-, seuranta- ja PR-käyttöön.
- Tilaustöiden ohessa olemme kuvanneet kattavasti koko Suomen: kaikki
kaupungit ja kuntakeskukset ja monet kylät, kirkot, kansallismaisemat,
kulttuuri- ja luonnonnäkymiä, teollisuutta, infraa... Jatkuvasti täydentyvä kuva-arkistomme dokumentoi elävästi Suomen kulttuurihistoriaa ja kehitystä. Sanoo Ilmakuva Vallas Oy.n
osakas ja hallituksen puhenjohtaja
Hannu Vallas.
Hannu ”Hasse” Vallas vastaa hallituksen puheenjohtajana ja pääkuvaajana toiminnan kehittämisestä ja ulkoisesta konsultoinnista. Vankka tausta pohjautuu alan laajaan osaamiseen
ja kokemukseen noin 40 vuoden ajalta. Lentäjäkoulutus siviilissä ja ilmavoimissa vuodesta 1968 alkaen valokuvaaja 1970-luvulta alkaen, noin
600 000 valokuvan kokemus lentokoneista ja helikoptereista kuvattuna,
ilmakuvauksen opettaja ja kuvatulkki, yli 6500 tunnin eli noin 9 kk:n ilmakokemus ja yli 2 miljoonaa lentokilometriä kaikkialla Suomessa.
Vallaksella on monipuolinen erikoisosaaminen: viisto- ja pystykuvaukset, näkyvän valon ja infrapunan alueilla ja hän on aktiivinen ilmakuvauksen kehittäjä - digitaalisuuden lanseeraaminen viistokuvauksiin
Suomessa.
Kuvia voi selata ilmaiseksi Suomi.ilmasta.fi -palvelusta, jossa on yli
600 000 ilmakuvaa ja sivulta voi tilata aidot valokuvat. Ilmakuva-arkistoissa on kuvia neljältä vuosikymmeneltä.

Härmälän Omakotiyhdistys järjestää syksyisen kävelyretken
kuvan maisemiin vanhimmassa
osassa Härmälää
Ma 5.10. klo 18.00 alkaen.
Lähtö Härmälän Kirkon parkkipaikalta ja paluu samaan paikkaan
noin tunnin kuluttua.
Tutustutaan keskustellen vanhimpaan osaan Härmälän omakotialueesta.
Tilaisuus on avoin kaikille Härmälän historiasta kiinnostuneille.
Varustus sään mukaisesti.
Kuva: JoS

Historian lehdiltä...
Miestenlehti Jallu kirjoitti lehden numerossa 7/1980 seuravaa.
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Alansa ammattilainen

	
  
- PUTKIMIES HÄRMÄLÄSSÄ
- 25 VUODEN KOKEMUKSELLA
- PAREMPI
KUIN MYÖHÄSSÄ
Alansa AJOISSA
ammattilainen
-PUTKIMIES HÄRMÄLÄSSÄ

www.lviklemi.fi

Puh. 0400 730 403

-25-VUODEN KOKEMUKSELLA

-PAREMPI AJOISSA KUIN MYÖHÄSSÄ

TAMPERE

Asiantuntevaa palvelua!
Kenkätie 2 A, 33900 Pirkkala, puh. 0201 323 550, www.ikh.fi
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Tampereen ensimmäinen ratikkareitti oli Härmälässä
Tampereelle puuhataan parhaillaan
raitiotiereittiä Hervannasta Lielahteen
ja Keskustasta Keskussairaalan seutuville. Aiheesta on tehty jo esiselvitykset ja varsinainen rakennuspäätös on
tarkoitus tehdä jo ensi vuoden kesällä. Jos päätös on myönteinen, niin ratikalla pääsee taas ajamaan Tampe-

reellakin kenties jo 2018–19.
Mutta harva taitaa tietääkään, että Härmälässä on olut oma ratikkarata jo vuodesta 1955 aina viime päiviin asti. Valmetilla, eli Härmälässä sijannut Valmet Oy Lentokonetehdas
Tampere valmisti suuren osan Helsingissä käytetyistä raitiotievaunuista.

1970-luvulla Valmetilla valmistettiin näitä nivelratikoita Helsinkiläisille kaikkiaan 40 kappaleen sarja.

Vanhimmat Tampereen Härmälässä valmistetut raitiotievaunut näyttivät tältä. Ne tehtiin Helsingin liikenteeseen.

1955–56 Härmälässä tehtiin neliakselisia moottorivaunuja. Viimeiset Härmälässä tehdyt raitiotievaunut valmistettiin vuonna 1987.
Koeajoraiteet ja valmistuslinjan raiteet on jo pääosin purettu pois, lukuun ottamatta pientä pätkää vanhan tehtaan lattiaan upotettuna.
Jos uusi ratikka osoittaa Tampereella olevansa kilpailukykyinen
joukkoliikenneväline, voi hyvinkin
olla, että ratikkaraiteet palaava enti-

sen Lentokonetehtaan maisemiin lähitulevaisuudessa, mutta sen vaunut
tehdään taatusti muualle kuin entisen
Valtion Lentokonetehtaan alueella. Se
osa Härmälästä on enää vain alueen
kunniakasta teollisuushistoriaa.
JoS

Pihakaktus innostui
kukkimaan ennätyksen
Härmälän Perkiönkadulla talvisin
viileällä verannalla talvehtiva kaktus
pääsee aina kesäksi ulkoruokintaan
ja alttiiksi luonnonvoimille.
Se saa olla täysin luonnon armoilla omakotitalon eteläseinustalla ja ilmeisesti se ei voi oikein hyvin, kun
se ryhtyy vimmatusti kukkimaan.
Aikaisempien kesien ennätys on
kaksi kukkaa keskikesällä ja viisi kukkaa syksyn edellä, mutta kuluvana
kesänä se oikein villiintyi kukkimaan.
Ensiksi kaktus teki kaksi kukkaa heinäkuun alussa ja nyt syyskuun puolivälissä yli puolimetriseen kaktukseen tuli mittava määrä nuppuja. Aina kaikki nuput eivät ole avautuneet,
mutta nyt sekin ihme on nähty.
Kaktuksessa oli turpoamassa monta nuppua ja yksi niistä otti ikään kuin
varaslähdön ja ryhtyi kukkimaan.
Seuraavana päivänä avautui 9 nuppua lisää kukkimaan. Neljä jäi vielä
odottamaan seuraavaan iltaan asti.

Normaalisti kukka on kestänyt vain
vuorokauden ja nuukahtanut sen jälkeen nopeasti pois. Liekö viileiden öiden ansiota, tällä kertaa kaktuksessa
oli yhtä aikaa kunnioitettavat 15 kukkaa. Se on tiettävästi ennätysluokkaa
tämän kaltaisissa ”vanhapoika”- eli
raspipallokaktuksissa. Tämä on yksi
noin 40 Echinopsis-suvun lajista. Suvusta on myös suuri määrä muunnoksia. Kaikkien raspipallokaktuksien kotimaa on Etelä-Amerikka.
JoS

Tämä ns. vanhapoika innostui kukkimaan
oikein kolmen päivän ajaksi ja peräti 15
kukkaa yhtäaikaisesti.
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Otamme vastaan kirjoituksia, jotka koskevat ilmestymisalueitamme, Härmälän, Rantaperkiön,
Sarankulman ja Hatanpään kaupunginosia Niitä
voitte lähettää sähköpostilla osoitteeseen:
nurkkakuntalehti@gmail.com
Kuva: JoS

Lähitorit vanhenevien
kohtauspaikkana
Lähitori toimii Härmälän Kuuselan
palvelukeskuksessa ja toinen Peurankalliokeskuksessa.
Lähitori on tamperelaisten ikäihmisten alueellinen kohtaamispaikka, joka
tuo palvelut ikäihmisten lähelle heidän kotikulmilleen. Sinne ovat tervetulleita kaikki alueen ikäihmiset. Lähitorilla voi tavata tuttuja, lukea lehtiä, katsoa televisiota ja osallistua monenlaiseen toimintaan.
Lähitori on myös paikka, jonka
kautta voi tuoda oman panoksensa
vapaaehtoistoimintaan. Samalla kun
Lähitorilla käy vaikka syömässä, voi
sieltä kysyä vinkkiä ja apua arjen pulmiin. Lähitorin henkilökunta kuuntelee ja kertoo, mitä mahdollisuuksia
on nykyään olemassa.
Yhden luukun periaate, helppo tulla
Lähitori poikkeaa perinteisistä palve-

lukeskuksista siinä, että siellä yhteen
pisteeseen on tuotu koko palvelujen
kirjo: Lähitorilla neuvotaan mitä yksityisiä ja julkisia sekä vapaaehtoisten
tarjoamia palveluja kotiin on saatavilla ja tarvittaessa ohjataan oikeanlaisten palvelujen piiriin.
Yhteisen paikan toivotaan kannustavan ikäihmisiä sekä osallistumaan
vapaaehtoistoimintaan, harrastuksiin,
kerhoihin ja opintopiireihin että tarjoamaan vertaistukea muille
Lähitoria kokeillaan nyt Härmälässä, mutta tulevaisuudessa tarkoituksena on perustaa lähitoreja
myös muihin kaupunginosiin. Lähitori-mallista tehdään sellainen, että sitä voidaan hyödyntää muissakin palveluissa sekä eri ikäryhmille.
Tampereen kaupunki ostaa Lähitorin palvelut Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:ltä ja Tampereen Kaupunkilähetys ry:ltä.
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Lähitori teetti asukkailla lankamallikyselyn siitä, minkälaista vuorovaikutusta asukkaat
toivovat Lähitorin tuottavan alueen asukkaille.

Lähitori on kehitetty osana Sitran
”Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä” -hanketta, jossa luodaan toimintatapoja ikäihmisten osallisuuden
lisäämiseksi ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa parantamiseksi.
Lähitori Kuusela Kuuselakeskus

Nuolialantie 46, 33900 Tampere.
Lisätietoja sosiaaliohjaajalta puh. 044
710 9598.
JoS

Toriraati tuo esiin palveluiden käyttäjänäkökulman
Härmälän alueella on viime vuosina kehitetty voimakkaasti ikäihmisten
palveluja eri toimijoiden yhteistyönä.
Kehittämisen tuloksena on Kuuselakeskuksessa aloittanut Lähitori ja siihen liittyen alueen ikäihmisten palveluita kehittävä Toriraati. Raadin jäsenet ovat palveluiden käyttäjiä tai ne
tuntevia.
On tärkeää, että palvelut kohdentuvat niitä käyttävien ikäihmisten tarpeiden mukaisesti. Toriraadin kautta
on mahdollista saada alueen asukkaiden mielipide esiin. Toriraati kerää palautetta palveluista ja ideoi toimintaa palvelujen suunnittelun ja kehittämisen sekä päätöksenteon tueksi.
Raadin jäsen Anja Suhonen kokee,
että yksin on tavallisen ihmisen vaikea saada ääntään kuuluville. Yhdessä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asioiden etenemiseen. Raatilainen Hilkka Jouttijärvi puolestaan
toteaa, että erilaisten ihmisten toimiessa yhdessä voidaan vertailla kokemuksia ja saadaan samanmielisiä
asioiden taakse.
Toriraadissa on noussut huoli toisen ihmisen ahdingosta. Yhdessä on
jaettu kokemuksia siitä, miten vaikea
on puuttua toisen ihmisen elämään.
On myös pohdittu, mitä keinoja on
toimia naapuria tai ystävää auttaakseen. Miten saadaan ja miten uskalletaan mennä toisen ihmisen luo? –
kysyy Anja Suhonen.
Anja suhtautuu kriittisesti, kun puhutaan toisesta huolehtimisesta. Isot

järjestöt ovat toimineet samojen ongelmien kanssa vaatimattomin tuloksin. Hänen mielestään tulee avoimesti nostaa esiin huoli kotona asuvien
ikäihmisten tilanteesta. Mitä tulisi tehdä, tulee kysyä asukkailta itseltään.
Valmiit mallit soveltuvat vain osalle
apua tarvitsevista. Hilkka Jouttijärvi
muistuttaa, että vastuu omasta hyvinvoinnistaan on kuitenkin asukkaalla
itsellään.
Mukaan Toriraatiin on kutsuttu
ikäihmisten palveluja tuottavia ja kehittäviä tahoja. Kutsuttuina mukana
ovat olleet edustajat Tampereen vanhusneuvostosta, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:stä, Tampereen Kaupunkilähetys ry:stä ja Likioma-projektista. Toriraati aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa ja se kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Ei riitä, että toriraatilaiset puhuvat
keskenään, sanoo Anja Suhonen. Toriraatilaiset kannustavat alueen asukkaita kertomaan avoimesti mielipiteensä raatilaisille asioiden eteenpäin
viemiseksi.
Mielipiteitä voi kertoa tai lähettää
sähköpostilla Kuuselakeskuksen sosiaaliohjaaja Taru Maliselle puh. 044
710 9598 tai taru.malinen@tvpy.fi.
Hänen kauttaan asiat ohjautuvat Toriraadin seuraavaan kokoukseen.
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Lähitorilaiset kertoivat Etelä-Tampereen kyläjuhlilla toiminnastaan yleisölle. Toiminta
on vasta muotoutumassa juuri sellaiseksi, kuin asukkaat haluavat.

KYLÄRAATI KOKOONTUU
Kaikille avoin Kyläraati on kokoontunut vuoden 2013 syksystä lähtien kaksi
kertaa vuodessa. Kyläraadin idea on ollut, että yhdessä alueen asukkaat keskustelevat siitä, miten tehdä Härmälästä ja sen lähikaupunginosista ikäihmisille aiempaakin parempi paikka elää. Raadissa on myös jaettu tietoa lähialueen ja kaupungin palveluista.
Seuraava Kyläraati on Härmälän koululla 20.10.2015 klo 16.45–19.00.
Nyt pidettävässä raadissa etsitään yhdessä ratkaisua siihen, miten Kyläraati
jatkossa parhaiten palvelisi alueen asukkaita. Tervetuloa mukaan!

Mistä Härmälä on
saanut nimensä?
Moni on miettinyt, mistä ihmeestä
Härmälän kaupunginosa on saanut
nimensä.
Nimen alkuperästä on monta teoriaa, aina vieraista kielistä lähtien
väännetystä ihan kansantajuisiin selityksiin asti. Usein nimi voi olla joko suora käännös tai väännös jostakin vierasperäisestä nimestä. Yksi selitys Härmälä nimestä liittyy halla-aamujen maan pinnalle muodostuneesta härmästä.
Härmälähän sijaitsee pääosin Sulkavuoren, Rukkamäen, Taaporinvuoren, Kärppäkallion, Valmetinkallion
ja Lepolanharjun välisessä laaksossa, jonne kylmä ilma valuu tyynellä ilmalla ympäröivästä ”vuoristosta”
muodostaen härmää kasvien lehdille.
Siitä tämän asuinalueen nimi on kaiken todennäköisyyden mukaan tullut. Kun ajattelee tätä aluetta ilman
rakennuksia kutakuinkin suoniittynä
kuvatussa notkelmassa, niin nimien
härmä-härmälä -yhteys on ilmeinen.

Toinenkin selitys kyllä löytyy.
Etymologit kauppaavat Härmälän
taloa myös ”Hermanni”-johdannaisena, joka kylläkin maallikoista kuulostaa aika kaukaa haetulta.
Kenties nuo molemmat yhdessä
antavat Härmälälle sen halla-aamuiselta kuulostavan nimen.
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Mistä Härmälän kaupunginosan nimi
on tullut? Ei liene väärin tulkita, että mitä muuta, kuin härmää oli Perkiönkadun
ruusujen terälehdillä. Kello oli tuolloin
7.49 juuri kun sumua alkoi muodostumaan ja lämpömittari sanoi +2°C. Härmä
oli juuri laskeutunut ruusun terälehdille.
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» Uusia tuotteita ja palveluita
» Uusia materiaaleja ja
ideoita harrastajille
» Näyttelyitä ja työpajoja
» Muotinäytöksiä ja esityksiä
» Huippuesiintyjiä ja ilmiöitä

Suomen
Kädentaidot

» Tuhansia muita käsitöistä
innostuneita

Pääsyliput portilta
• Kolmen päivän lippu ..............................................20 €
• Yhden päivän lippu pe tai su ...............................12 €
• Yhden päivän lippu la ............................................14 €
• Opiskelijat, eläkeläiset ..........................................10 €

13.–15.11.2015
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

• Lapset (7-15 vuotta) .....................................................6 €
• Ryhmälippu (väh. 10 henkilöä) ...................................10 € / hlö
Lippuja myydään sisäänkäynnin yhteydessä.
Ryhmäliput jo ennakkoon verkkosivuiltamme.

Tilaa uutiskirje

www.kadentaidot.fi #Kädentaidot

Käsityön iloinen karuselli
täyttää 20 vuotta!

www.kadentaidot.fi/uutiskirje

Aukioloajat
pe 10–18 • la 9–17 • su 10–17

Merkitse päivät kalenteriisi ja
tule viettämään Suomen suurinta
käsityön juhlaa Tampereelle!

Lue lisää: www.kadentaidot.fi

Yhteistyössä:

Taito Pirkanmaa ry
www.taitopirkanmaa.fi

