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Puheenjohtajalta

Saako luonto meidät liikkeelle?
Uudet suositukset arkipäivän liikuntamäärille on juuri( jälleen kerran) julkaistu. Aiheesta on kyllä puhuttu vuosikaudet ja viimeisimmän suosituksen
mukaan lapset tarvitsevat vähintään 3
tuntia liikuntaa päivässä.
Vähempi liikkuminen vaikuttaa merkittävästi lapsen monenlaisten taitojen
huolestuttavaan heikkenemiseen kuten
juoksemiseen, hyppelemiseen, kiipeilemiseen ja ketteryyteen.
Iso osa perheistä on erittäin liikunnallisia ja osalla liikunta ei täytä arkea
mainittavasti.
Monen lapsen ohjatut harrastukset
täyttävät perheiden illat, viikonloput eli
kaiken vapaa-ajan. Nykyinen kiireinen
elämä teettää stressiä siitä, miten aika

LIITY HÄRMÄLÄ-SEURAN JÄSENEKSI!
Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen 10 €/vuosi
Yhteisöjäsen 30 €/vuosi
Ainaisjäsen
60 €

saadaan jaettua monen kiinnostavan
asian kesken. On ehdittävä niin moneen paikkaan ja tarjontaa on enemmän kuin paljon.
Paljon puhutaan myös matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksista lähellä kotia.
Liikunnalliset tottumukset muovautuvat jo varhain eikä aloittamiseen tarvita välttämättä kalliita välineitä, saleja jne. Tähän toimintaan riittävät omat
resurssit!
Oman liikunnan lisäämisen tiedostaminen viekin asioita heti eteenpäin.
Ja omien läheisten.
Mitäs jos näin kevään korvalla kiertäisimme katsomassa oman asuinympäristön mahdollisuudet? Niitä ovat

Maksun jälkeen ilmoitus osoitteeseen:
webmaster@harmala-seura.net
Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Siis ylös, ulos ja luontoon. Kotiseudun
raitilla tavataan!
Aira Ikonen

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.
Puheenjohtaja:
Aira Ikonen
Puh. 044 285 0708

Tilinumero: FI3721541800003988

urheilukentät, puistot liikuntavälineineen, metsäiset polut. Mahdollisuuksia on paljon, ne pitää vaan oivaltaa.
Härmälä-Rantaperkiön alueella on
upeat metsät, järven poukamat, puiden reunustamat kävelytiet... Lähteä voi
vaikka koko perheen voimin, naapurin
kanssa, itsekseen.
Lisäksi alueellamme on kiinnostavaa
paikallishistoriaa ja ne sopivat aina kiintopisteiksi omaehtoisille retkille. Kaiken
hyvän lisäksi luonnossa liikkuminen sopii kaikille eikä maksa mitään!

Rahastonhoitaja:
Antti Sato
Puh. 040 501 2322

Sihteeri:
Juhani Skogberg

Erkki Nikkanen
Veli-Pekka Eloranta
Juhani Skogberg

Jari-Pekka Heimolinna

JOHTOKUNTA 2016
Jäsenet:
Aarno Ivendorf
Niilo Paldanius
Juhani Skogberg
Timo Aho
Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Antti Sato

Toiminnantarkastaja:
Merja Sandholm,
varalla Tuija Sandholm

Seuraava lehti ilmestyy syyskuun alkupäivinä.

Silmänräpäys
Viime Nurkkakunnan Silmänräpäyksessä tiedustelimme, mikä kuvassa on, ja oikea vastaus on huvilarannikon metsästä entisen Enqvistin huvilan pihalla olevan
suihkukaivon vesitorni. Ensimmäisenä oikein vastasi Tarja Svartsröm Koivukujalta.

Suosikaa ilmoittajiamme, sillä varmistatte seuraavan lehden kolahtamisen postilaatikkoonne.

Kannen kuva: Aira Ikonen
Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n
toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa,maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa, Härmälän,
Rantaperkiön, Hatanpään ja Sarankulman
kaupunginosien alueilla.

TOIMITUSRYHMÄ
Aira Ikonen
Juhani Skogberg JoS

1/8-sivu 90 €
Rivi-ilmoitukset (2 palstaa, 3 riviä) 20 €
Takasivu/sisäkansi sopimuksen mukaan

ULKOASU
Jari-Pekka Heimolinna

PAINOPAIKKA
Alma Manu, Tampere

Painos 4500 kpl.

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

JAKELU
Tampereen Ykkösjakelut, Tampere

ILMOITUSHINNAT (voimassa toistaiseksi)
1/1-sivu 460 €
1/2-sivu 250 €
1/4-sivu 150 €

ILMOITUSMATERIAALIT:
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi
nurkkakuntalehti@gmail.com

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Aira Ikonen
NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

ILMOITUSTIEDUSTELUT:
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi
NETTISIVUT:
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
9–21
sunnuntaina 12–18
10–20
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Koululaisten kesänviettoa Perkiönpuiston
seutuvilla 1950-luvulla
Teksti ja kuvat: Kyllikki Nikkanen

Nurkkakunnan edellisessä numerossa
muistelin kansakoulu- ja oppikouluaikojeni hiihtolomien viettoa kotitanhuvillani. Nyt näin kesän kynnyksellä on
mielestäni paikallaan palauttaa mieleen
1950-luvun loppukevään ajat ja koulujen kesälomakaudet sekä muistella, miten me lapset noihin aikoihin kesäpäiviämme vietimme.
Perkiönpuisto on Metsolan-, Perkiönja Härmälänkatujen sekä Orpolankujan rajaama pienehkö korttelialue. Puisto oli 60-luvun loppupuolelle asti oikea puisto. Korttelin eteläpuoli oli leikkikenttänä, jossa oli keinut (kolme kettinkikeinua), metalliputkista rakennetut
voimistelutelineet sekä vihreäksi maalattu hiekkalaatikko. Alueella oli myös
runsaasti penkkejä, niitä siihen aikaan
käytettyjä, okranruskeiksi maalattuja
puurimapenkkejä. Kentän hiekka-alue
oli rajattu happomarjapensailla, jotka
tekivät loppukesästä runsaasti herkullisen näköisiä pitkulaisia punaisia marjoja. Näitä lapset söivät halukkaasti. Marjat maistuivat muistaakseni melko kitkeriltä. Koskaan ei sairastuttu ainakaan
tästä syystä. Pensaat on nykyään poistettu – ne on todettu hyvin myrkyllisiksi.
Tällä kentällä ympäristön lapset leikkivät ahkerasti. Keväisin kaupungin
kuorma-autolla tuotiin keinut ja penkit, jotka aseteltiin paikoilleen – joskus
jo vapuksi ja viimeistään toukokuun alkupuolella. Ensimmäisenä keinupäivänä oli yleensä kova kilpailu keinuvuoroista. Kaikki halusivat keinua mahdollisimman pitkään. Muistan erään keinupäivän, kun naapurin 19-vuotias neitokainen otti ohjat käsiinsä ja jakoi keinuvuoroja tasapuolisesti.
Kentällä pelattiin erilaisia pelejä, leikittiin, hypättiin ruutua ja narua. Suosittuja olivat polttopallo, pullonpyöritys,
litta, kymmenen tikkua laudalla jne. Piirileikeistä muistan ainakin ”Mamma se
lähti torille”, ”Leikatkaamme kauraa,
kukas kauran sitoo” ja ”Tulethan piirihin leikkimään sinäkin”. Kun näin aikuisena miettii tuon ajan lasten ajanvietteitä, niin toiminnassa painottuu hyvin
vahvasti ryhmässä olemisen opettelu ja
yhteisten kokemusten kerääminen. Joskus kaikki toimi hyvin, mutta joskus piti mennä itkien omaan pihaan äidin tai
isän luo. Seuraavana päivänä taas jatkettiin leikkejä.
60-luvulla puistossa oli kesäisin kaupungin järjestämää virallista leikkikenttätoimintaa: kaupungin palkkaamat kesäharjoittelijat toimivat leikittäjinä/puistotäteinä pikkulapsille.
Kentän pohjoispäässä oli hyvin hoidettu viheralue, joka kulki asukkaiden
keskuudessa nimellä Kukkapuisto. Se

Lapset viettämässä aurinkoista kesäpäivää. Kuva vuodelta 1951.

oli aikuisille soveltuva alue, jonka keskellä oli iso upea kukkaryhmä. Jalokuuset kasvoivat hyvin nurmikkoalueella
ja hiekkakäytävien varrella oli penkkejä levähdyspaikkoina. Kukkapuistossa
järjestettiin joka kesä ulkoilmakonsertti, jossa soitti Valmetin torvisoittokunta.
Tätä kuuntelemassa oli aina runsaasti
lähiympäristön asukkaita parhaimpiinsa pukeutuneina.

kieltotaulut. Huhuttiin, että järven pohjassa oli sodanaikaisia räjähtämättömiä
pommeja (on kenties vieläkin).
Härmälänpuisto oli iltaisin nuorison
kokoontumispaikka ja siellä joku saattoi kokea ensimmäisen ihastumisensa
naapuruston tyttöön tai poikaan.

Perkiönpuistosta huolehdittiin

50-luvulla valtaosa omakotitaloista
oli puulämmitteisiä ja lähes joka pihassa oli halkopino. Halot ovat tunnetusti eri paksuisia ja eri värisiä. Hyvällä mielikuvituksella niitä voitiin pitää
makkarapötköinä: oli berliininmakkaraa, lauantaimakkaraa, suomimakka-

Puistovahti kävi pari kertaa viikossa
alkuillasta katsomassa, että kaikki oli
kunnossa ja lapset käyttäytyvät asianmukaisesti. Ei saanut rikkoa paikkoja ja
repiä kasveja. Vahti kulki polkupyörällä ja hänellä oli päässään oikea virkamiehen koppalakki.
Vielä 50-luvulla Tampereen poliisilla oli ratsuhevosia, komeita isoja punaisenruskeita eläimiä. Näitäkin näkyi silloin tällöin Perkiönpuiston ympäristössä, kun ratsupoliisit partioivat alueella.

”Makkarakauppiaita ja voikukkakiharoita”

raa, metwurstia, nakkeja jne. Pidimme siis makkarakauppaa, esittelimme ja
”myimme” tuotteita toinen toisillemme.
Tonttien pensasaitojen ja katujen välisillä alueilla kasvoi yleensä runsaasti
voikukkaa. Siitä teimme paljon seppeleitä. Leikimme myös kampaajaa. Voikukan varrethan kähertyvät vedessä,
kun ne on ensin revitty liuskoiksi. Teimme näistä permanentteja, loivempia ja
kiharaisempia. Valikoimassa oli käsittelyjä pitkiin ja lyhyisiin ”hiuksiin”.
Lähimetsistä löytyi käpyjä. Niistä
teimme leikkinavettaamme kotieläimiä, lehmiä, lampaita ja hevosia.
Näin aikuisena pitää todella ihmetellä, miten paljon luovuutta lapsista löytyykään, kun ympäristö antaa siihen sopivasti virikkeitä.
40- ja 50-luvuilla monissa omakotitaloissa oli piha-alueella leikkimökki
talon lapsia varten. Mökeissä oli pienet huonekalut ja lapsille sopivan kokoiset leikkivälineet. Oli hellaa, pataa
ja kattilaa, kuppia ja lautasta. Ikkunoissa oli yleensä pitsiverhot. Kaikilla tytöillä oli nukenvaunut tai -rattaat. Pojilla oli 3-pyörät ja erilaisia autoja sekä
minikokoisia työkaluja. Minulla oli isäni tekemä putkirakenteinen potkulauta. Putket oli maalattu punaisiksi ja astinlauta oli keltainen. Potkulauta kulki
hyvin, mutta pyörät pitivät pyöriessään
kitinää, vaikka niitä rasvattiinkin usein.
Oheisessa kuvassa olemme leikkimässä naapurini pihassa hiekkalaatikolla. Hiekka oli hyvää leikkimateriaalia ja leivoimme siitä monta ”herkullista” kakkua.

Härmälänpuisto – uusi leikkipaikka
50-luvulla kaupunki kunnosti Härmälänpuiston keskiosan leikkipuistoksi.
Tuli keinut, karuselli, voimistelutangot
ja napakeinu. Alue oli iso ja siellä oli
usein poikia pelaamassa jalkapalloa.
Vähäjärven puoleisessa päässä oli vielä 50-luvulla hoitamaton suoalue, jonne lapsilla ei ollut lupa mennä. Muistan elävästi kuinka kävimme salaa kaivamassa sieltä sitkeää sinistä savea, jota käytimme muovailuvahana ja teimme siitä erilaisia esineitä. Eräs kaverini
hukkasi nukkensa pään tähän suohon.
Vähäjärven alue oli oudon hämärä
ja pelottava. Sinne ei saanut mennä –
eikä haluttukaan mennä. Alueella oli

Tuore kihlapari Kyllikki Soukkio ja Erkki Nikkanen kukkapuistossa kesällä 1966.
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KUUSELAKESKUKSEN KUNTOSALI
Tervetuloa kuntoilemaan Kuuselakeskuksen uudelle
kuntosalille!

Kuntosaliharjoittelun aloituskerta:
maanantaisin klo 9-11

Säästä
lämmityskuluissasi
jopa –75%
Nyt saat
meiltä myös laadukkaat

Aloituskerta sisältää tasapaino- ja lihaskuntotestit,
yksilöllisen harjoitusohjelman laatimisen tavoitteidesi
mukaisesti älykortille sekä kuntosalilaitteiden käytön
opastuksen. Kuntosalia voi starttikerran jälkeen käyttää
itsenäisesti harjoitteluaikojen mukaisesti.
Ilmoittautuminen aloituskertaan p. 050 9172706.
Hinta: 10€

Kuntosaliharjoittelu aloituskerran
käyneille

saksalaiset
Valitse testivoittaja
laadukas
maalämpöpumput.
saksalainen
testimenestyjä

maalämpöpumppu!
Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Maahantuonti ja jälleenmyynti:

Honkoliini Professional Oy
Sarankulmankatu
25, 33900 Tampere
Honkoliini Professional
Oy
puh. 03 2254
900 Tampere
Sarankulmankatu
25, 33900
www.honkoliini.com
Puh. 03 2254 900

tiistaisin klo 9-11.30 (ohjaaja paikalla)
keskiviikkoisin klo 12.30-16
torstaisin klo 12.30-16
perjantaisin klo 9-11.30
Henkilökohtaisen älykortille ladatun harjoitusohjelman
avulla voit kuntoilla itsenäisesti harjoitteluaikojen
mukaisesti. Hintaan sisältyy suihku- ja saunamahdollisuus
kuntoilun jälkeen keskiviikkoisin ja torstaisin klo 13-17.

Hinnat:
Kertakortti 7€
10x –kuntosalikortti 55€
Kuukausikortti 25€
Puolivuotiskortti 120€
Lisätietoja:

fysioterapeutti Marianne Lepistö, p. 050 917 2706
marianne.lepisto@tvpy.fi

www.honkoliini.com

Parturi Kampaamo
T:mi Erja Ahonen
Kuuselan Senioritalo
Nuolialantie 46
33900 Tampere
Puh. 040 524 4035
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(jatkuu edelliseltä sivulta)

Retkiä muualle Härmälän loin pyykkiranta ja venelaiturit, joita oli sä mehua ja pullaa.
alueelle
kiva katsella. Uimassa käytiin Rantaperkiön kansakoulun takana olleella uima- Lasten aktiivisuudesta elämässä
pärjäämiseen
Kesänviettoon kuului myös retket. Ha- rannalla ja Peltolammilla.
lusimme tutustua koko ympäristöömme. Teimme retkiä Pyhäjärven rantaan
- ”pyykkirantaan”. Meillä oli mukanamme viltti ja eväät. Rannassa oli iso musta kivi, jonka päälle oli helppo kiivetä.
Alastulo olikin jo vaikeampaa. Kivi on
edelleen samalla paikalla, mutta enää
ei tee mieli kiivetä. Rannassa oli jo tuol-

Joskus päästiin käymään myös Härmälänsaaressa. Saari oli Valmetin hallinnassa ja ns. suljettu alue, johon pääsi vain Valmetin työntekijät perheineen.
Kaveripiirissä oli yleensä valmettilaisten
lapsia ja näin pääsimme vahtikopissa
olevan valvojan ohi. Saaressa oli kiva
ottaa aurinkoa ja syödä eväitä, yleen-

Leikki on lasten työtä. Tähän pitäisi
kaikilla lapsilla olla mahdollisuus. Mielestäni entisaikojen Härmälä antoi tähän hyvät mahdollisuudet. Oli puistoja,
mielenkiintoisia ketoja, metsiä ja leikkivälineitä. Lisäksi oli paljon kavereita,
kun perheissä oli useita lapsia. Alue oli

turvallinen, ei tarvinnut pelätä epämääräisiä kulkijoita ja liikennekin oli vähäistä. Sai olla aktiivinen ja innovatiivinen,
osallistuva ja sosiaalinen.
Kaveripiiristäni on kasvanut omatoimisia ja työteliäitä kunnon kansalaisia. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet
ne myönteiset lähtökohdat, joita Härmälä asuinpaikkana tarjosi. Unohtaa ei
myöskään pidä Härmälään aina kuulunutta yritteliäisyyttä ja positiivista elämänasennetta.
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Härmälä-seuran kesäretki tapahtuu 10.8.
Härmälä-seura tekee kesäretken keskiviikkona 10.8.2016 historialliseen Laukon kartanoon Vesilahdelle. 600-vuotisjuhlavuottaan viettävä kartano avautuu nyt ensi kertaa yleisölle.
Lähdemme bussilla klo 9.00 Härmälän koulun kohdalta ja suuntaamme
Lempäälän kautta Vesilahdelle. Lem-

päälässä käymme mahdollisesti Hakkarin kartanossa ja sen lähellä olevissa pienissä museorakennuksissa, mm.
vanhanajan kaupassa.
Lounaan nautimme rauhalliseen tahtiin Vaihmalanhovissa (lounas 11.90 €/
hlö).
Lounaan jälkeen ajamme Laukkoon

klo 13:ksi. Kartanoemäntä Liisa Lagerstam opastaa henkilökohtaisesti meitä
Juhlakierroksella, mikä kestää 1,5 tuntia.
Sen jälkeen on mahdollisuus tutustua omin päin kartanoalueeseen ja vierailla esim. erillisessä puotirakennuksessa ostoksilla.

Matka toteutuu, jos osallistujia on
vähintään 25 henkilöä.
Matkan järjestäjänä pyydän, että ilmoitat minulle keitä osallistuu retkelle
sinun lisäksesi. Bussi on 53-paikkainen,
joten mukaan mahtuu naapuri, ystävä
tai sukulainenkin.
Ilmoittautumiset mieluiten sähköpostilla (tai kännyllä) minulle viimeistään perjantaina 29.7.2016. Ilmoita samalla mikä on nimesi ellei se käy ilmi
yksiselitteisesti sähköpostiosoittestasi.
Näin menetellen pystyn varmistamaan
sen kuka/ketkä ovat tulossa ja että 25
henkilön osallistumisehto täyttyy Juhlakierrokselle. Kännyssäni on vastaaja-toiminto.
Retken hinta on vielä avoin, mutta
Juhlakierros kartanossa maksaa 25 euroa/henkilö. Bussikuljetus on tällä retkellä tosi edullinen! Takaisin olemme
n. klo 18.00.
Ilmoitan kaikille minulle ilmoittautuneille saamieni yhteystietojen mukaisesti retkihinnan seuran jäsenille (arvio
50 e), muille 5 euroa enemmän.
Terveisin ja mukavaa kesää toivottaen Erkki Nikkanen, email: erkki.j.nikkanen@gmail.com, puh. 050 368 6969.

Laukon kartano Erja Lempinen

Siivouspäivä Nurkkakunnan levikkialueella 28.5.
Siivouspäivä on kierrätyksen, vanhojen tavaroiden ystävien ja kaupunkikulttuurin uusi juhlapäivä. Siivouspäivä muuttaa kaupungit isoiksi kirpputoreiksi ja markkinoiksi, joille kuka tahansa voi tuoda ylimääräiset tavaransa
myytäväksi tai annettavaksi. Siivouspäivä järjestetään seuraavan kerran lauantaina 28.5.2016.
Siivouspäivänä voi myydä käytettyjä tavaroita kuten vaatteita, huonekaluja, leluja, kirjoja, ynnä muuta tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa.
Siivouspäivää ei ole tarkoitettu ammattimaisesti kirpputoritoimintaa harjoittaville yrittäjille eikä uuden tavaran
kauppiaille, vaan tarkoitus olisi laittaa
asukkaiden nurkkiin jääneitä tavaroita
kiertoon.

Tavaroita voi myydä esimerkiksi
kotona, kadulla, pihalla, työhuoneella,
kerhotilassa ja urheilukentällä. Isompia
myyntipaikkoja voi perustaa oman taloyhtiön, kadun tai asuinalueen voimin.
Myyntipaikan voi ilmoittaa kirjautumalla sisään www.siivouspaiva.com:in
karttasivulla ja merkitsemällä paikan
karttaan. Paikan ilmoittaminen ei ole
pakollista, mikäli kirpputorin pitää kotona tai muussa yksityistilassa, mutta
kuitenkin suositeltavaa, jotta ihmiset
löytävät paikalle.
Siivouspäivänä mielessä kannattaa
pitää yleiset kirpputorimyyjien ohjeet.
Tavarat pitää hinnoitella kohtuullisesti ja huomioida tavaroiden hinta–laatusuhde, tavaran on oltava hyväkuntoista, myyjien on hyvä varata vaih-

torahaa mukaan ja sateeltakin pitäisi
tarvittaessa pystyä suojautumaan. On
myös tärkeää kierrättää oikein myymättä jääneet tavarat. Voit antaa tavaroita
pois myös ilmaiseksi, mikäli niitä meinaa jäädä yli ja tahdot niistä eroon.
Jokainen myyjä on vastuussa omista tavaroistaan ja niiden pois viemisestä. Älä vie sellaisia tavaroita ulos, joita
et tarvittaessa jaksa viedä pois.
Nurkkakunnan levikkialueella on jo
etukäteen ilmoittautuneita pihakirppis-

paikkoja. Lehden painoon mennessä ainakin Kannistonkujalla, Rantaperkiön
rannan puoleisella alueella Koivu- ja
Petäjäkujilla, ja Härmälässä Taipaleentiellä perustetaan myyntipaikkoja. Kaikki myyntipaikkojen sijainnit voi tarkistaa Siivouspäivän nettisivuilta www.siivouspaiva.com. Kannattaa lähteä lähiseudulle kävelemään säiden salliessa ja
tekemään löytöjä!

KEVÄTKÄVELY HUVILARANNIKOLLA
Perinteinen kevätkävely toteutetaan Huvilarannikon raitilla

TIISTAINA 24.5.2016 KLO 17.30
Lähtö Lepolan huvilan edestä (nykyisin päiväkoti vastapäätä Härmälän koulua)
Enqvistin entisen huvilan pihapiirissä on mahdollisuus levähtää miettimään miten kesäisin huvilaelämää kauan sitten vietettiin.
Härmälän Marttojen kahviopisteestä ostetut kahvit vielä täydentävät keväisen
idyllin.
Matkalla etsimme vanhojen huviloiden viimeiset merkit ja muistelemme miten
huvilaelämä lähellämme toi elämää Härmälän ja Rantaperkiön kesään.

Hatanpään kartano oli koko ilmestymisalueemme omistaja v. 1912 asti
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Hatanpään kartano edustaa 1800-luvun lopun asussa olevine päärakennuksineen, huviloineen ja puistoineen
1700-luvulla lounaissuomalaisen ja
uusmaalaisen kartanovyöhykkeen ulkopuolelle syntynyttä pohjoishämäläistä kartanokulttuuria.
Kartanon merkittävin rakennuskanta Pyhäjärveen työntyvällä niemellä
muodostuu kahdesta arkkitehti Sebastian Gripenbergin 1800-luvun lopulla
suunnittelemasta asuinpalatsista, uusrenessanssityylisestä päärakennuksesta ja
uusgoottilaistyylisestä Idmanin huvilasta sekä kartanon talousrakennuksista.
Puisto ja puistokuja, jonka päätepisteenä päärakennus on, ovat saaneet alkunsa jo 1700-luvun lopulla. Puisto on
säilynyt 1896 uudistuksen aikaisessa
asussa ja on nykyisellään englantilaisen
maisemapuiston tapaan runsaan polkuverkon jakama. Puiston keskiakseli kulkee päärakennuksen takaa Pyhäjärven
rantaan. Puisto on pengerretty ja sieltä
johtavat kiviportaat mm. laivarantaan.
Rantaa reunustaa kivimuuri. Suuri osa
puiston puustosta on kotimaisia lehtipuita ja havupuita, lisäksi joukossa on
mm. siperianpihtaa ja siperiansembraa.

Historia
Ensimmäisissä kirjallisissa lähteissä
1540 Hatanpää mainittiin kolmen talon
kylänä. Kantatilat yhdistettiin 1600-luvun lopussa. Ratsutila Hatanpäästä tuli 1694 ja siihen liitettiin Tauskon augmenttitila 1698, jolloin se siirtyi aateliseen omistukseen. 1700-luvun puolessa välissä Hatanpää kehittyi suurviljelykseksi Hans Henrik Boijen omistuksessa, jonka aikana perustettiin myös
kartanon puisto. Myöhemmin kartanon
omistivat kruununvouti Gabriel Ahlman, ruukinisäntä L.G. Lefren ja laamanni Nils Johan Idman, joka sai tilan
haltuunsa 1825 jälkeen. Idmanien lähes
sata vuotta kestäneellä kaudella tuhoutui tulipalossa 1700-luvulla rakennettu
ja kaksikerroksiseksi korotettu puinen
päärakennus. Uusi päärakennus rakennettiin vanhan paikalle 1883-1885 arkkitehti C.S. Gripenbergin piirustusten
mukaan ja 1898 puistoon rakennettiin
Gripenbergin suunnittelema asuntopalatsi, ns. Idmanin huvila.
Puisto uudistettiin täysin kaupunginpuutarhuri K.J. Gauffinin johdolla
1800-luvun lopulla. Tuolloin rakennettiin uusia käytäviä, istutuksia sekä kiviaita. Kasvihuoneita oli neljä. Vanhasta
puistosta säästettiin vain joitakin puita
ja myös hedelmäpuutarha uudistettiin.
Yksi puiston käytävistä nimettiin Kuninkaankujaksi Kustaa III vierailtua puistossa 1778. Arboretumin ja rosarion rakentaminen aloitettiin 1970-luvulla.
Idmanien aika Hatanpäällä päät-

Hatanpään Kartanon päärakennus kuusien ”Hattu” ja ”Myssy” välistä kuvattuna. Nämä kuuset ovat Boijen perustaman muotopuutarhan jäänteitä. Kuuset lienee nimetty samannimisten, 1700-luvulla Ruotsin valtiopäivillä vaikuttaneiden poliittisten
puolueiden mukaan.

tyi 1912 suureen kavallustapaukseen,
jonka seurauksena kartano laajoine
maa-alueineen siirtyi Tampereen kaupungille. Sairaalatoiminta sai alkunsa
Hatanpään niemessä 1916, kun hirsiseen Pirtti-rakennukseen sijoitettiin
mielisairaala, joka siirrettiin ensimmäisen maailmansodan aikana kartanon päärakennukseen. Huvilaan, navettaan ja Pirttiin sijoitettiin sotilassairaala ja huvila muutettiin kunnallissairaalaksi 1919. Kartanon vierelle rakennettiin 1935 arkkitehti Bertel Strömmerin suunnittelemat ja 1960-luvulta alkaen useasti laajennetut sairaalarakennukset. Sairaalakäytön jälkeen Hatanpään kartanon päärakennuksessa toimi
1970 alkaen Tampereen kaupunginmuseo ja sinne oli sijoitettuna vähän aikaa
myös Sara Hildénin säätiön kokoelmat.

Päärakennuksessa on toiminut Nukkeja pukumuseo ja huvilassa Tampereen
kaupungin toimistoja.

Päivi Selin et al. (toim.), Hatanpäänpuisto-Arboretum: puisto-opas. Dendrologian seura ja Tampereen kaupungin
puistoyksikkö 1997.
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Petankkikisat
15.6.2016
Härmälässä
Koko kaupungin eri alueiden väliset petankkikisat järjestetään
torstaina 15.6. klo 17.00 alkaen Härmälän Metsolanpuistossa.
Kilpailu käydään kolmihenkisin joukkuein. Mittaa otetaan eri
kaupunginosajoukkueiden kesken ja työpaikkajoukkueetkin ovat
tervetulleita mukaan kisaamaan paremmuudesta. Järjestäjä toivoo, että eri omakotiyhdistyksistä tulisi vähintään yksi joukkue/
omakotiyhdistys. Ilmoittautuminen nonstoppina paikan päällä
alkaen klo 16.30. Joukkueisiin kuuluvien nimet ilmoitetaan kirjallisesti kilpailupaikalla ennen kilpailun alkua. Kilpailupaikalla
on saatavana kahvia ja pientä purtavaa, grilli on kuumana koko
kisan ajan.
Ajo-ohje: Ajo Härmälään Nuolialantietä pitkin ja K-kaupan
liiikennevaloista käännytään kohti etelää Metsolankadulle. Metsolanpuisto sijaitsee Härmälänkadun ja Perkiönkadun välisellä
alueella.
Järj. Härmälän Omakotiyhdistys.
Tervetuloa!

Säilyykö Tampereen Lentokonetehtaan ilme tulevaisuudessakin
yhtenä Härmälän
nähtävyytenä?
Skanska haluaisi purkaa vanhimmankin osan Tampereen Lentokonetehtaasta maaperässä olevien haitallisten aineiden vuoksi.
Rakennus on kaavassa suojeltu, koska kyseisen tyyppinen
teollisuusrakennus on yksi ainoista 1930-luvun sotateollisuusrakennustavan jäljelle jääneistä rakennuksista.
Rakennus on tukirakenteiltaan sellainen, että jos rakennukseen osuu pommi, tai sisällä räjähtää, paine purkautuu ikkunaseinien kautta ja itse kantavat osat säilyvät ehjinä.
Seinät olikin tehty sangen pieniruutuisista tuplaikkunoista koko seinä metrin korkeudelta aina kattorakenteisiin asti. Myös yläosan ikkunat olivat samaa pieniruutuista tyyppiä.
JoS

Tampereen Lentokenetehtaan vanhimmat rakennukset 1930-luvulta. Kuva on kuvattu tehtaan seinällä olleesta valokuvasuurennoksesta. Piipun edessä oleva lentokoneiden kokoamishalli on jo
purettu pois, samoin kuin keskellä näkyvä rakennus. Konttorirakennusta ei vielä oltu laajennettu nykyiseen kokoonsa. Oikealla
näkyy Ilmavoimien Varikon funkkistyylinen rakennus.

