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Härmälä-seura toivottaa 
kaikille hyvää joulua 
ja onnellista uutta vuotta 2017!
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Seikkailu odottaa

LIITY HÄRMÄLÄ-SEURAN JÄSENEKSI!

Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen 10 €/vuosi
Yhteisöjäsen 30 €/vuosi
Ainaisjäsen  60 €

Tilinumero: FI3721541800003988

Maksun jälkeen ilmoitus osoitteeseen:

webmaster@harmala-seura.net

Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Pieni kierros kotiseudulla ja ihan ko-
tinurkillakin avartaa mieltä kummasti.
Mietinpä itsekin ilokseni kun jäin va-
paalle, että aloitan kotiseutukierrok-
set bussireittien mukaan numerojär-
jestyksessä. Aloitan bussista numero 1 
ja sitten toisena päivänä bussi numero 
2, seuraavaksi bussi numero 3 ja niin 
edespäin. Kunnes kaikki bussireitit on 
käyty numerojärjestyksessä ja katsottu 
minne tie vie ja mitä reittien varrella 
on. Muutama vuosi on mennyt ja bus-
seja olen käyttänyt sikin sokin, vapaas-
sa järjestyksessä.
 Vielä tämä ajatus viehättää, että jos 
tätä nopeasti kuluvaa aikaa liikenisi, 
niin myös näkisi paljonko aikaa tähän 
kotiseutukierrokseen menisi. Voisi tu-
tustua bussin kyydissä myös niihin kau-
punginosiin joissa ei ole koskaan tullut 
edes käytyä! 
 Ensi vuonna kun Suomi täyttää 100 
vuotta löytyisikö sata asiaa joista ei ole 
aiemmin tiennyt tai joita ei ole nähnyt. 
 Kansalaisia houkutellaan ja keho-
tetaan tulevan juhlavuoden kunniak-
si ja juhlavuottamme kunnioittamaan, 
ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin 
ja tempauksiin. Vastasyntyneet saavat 

ensi vuonna sinivalkoiset myssyt, Mum-
mon kammarissa kudotaan Suomi-kau-
lahuivia, veteraaneille kudotaan sukkia 
ja paljon muuta kiinnostavaa, joista ei 
vielä edes tiedetä ja jotka ovat vasta 
mietinnässä.
 Miten me härmäläläiset, sarankul-
malaiset, rantaperkiöläiset, rautahark-
kolaiset, viinikkalaiset tai vihilahtelai-
set? Löydämmekö kotiympäristöstäm-
me juhlavuonna 100 uutta kiinnosta-
vaa asiaa, sata maisemakuvaa, sata pol-
kua, sata reittiä, sata tarinaa, sata valo-
kuvaa...?
 Ideoita riittäisi meille kaikille juhla-
vuoden kunniaksi ja vielä sen jälkeen-
kin. Ja mukava nähdä mitä muut ovat 
keksineetkään!
 Myös Härmälä-seura viettää ensi 
vuonna juhlavuottaan toiminnan mer-
keissä, ”vasta” neljännesvuosisata on 
kulunut seuran rekisteröimisestä koti-
seutuyhdistykseksi. 
 Härmälä-seura on halunnut omalla 
toiminnallaan edesauttaa asukkaiden 
viihtyvyyttä ja oman alueensa histo-
rian tuntemusta monin eri tavoin. Seu-
ran julkaisemat kolme kotiseutukirjaa 
ovat olleet suosittuja uusille asukkaille 

ja niille jotka haluavat muistella miten 
ennen elettiinkään. 
 Seuran toimittama Nurkkakunta-leh-
ti on kertonut sivuillaan sanoin ja ku-
vin monenlaisia tarinoita asukkaistaan 
ja tapahtumista. Suosittu Kevätkävely 
kokoaa vuodesta toiseen väkeä koti-
seutukierrokselle.
 Nyt, kun jätän seuran puheenjohta-
juuden seuraavalle, toivotan teille kai-
kille hyvää oloa asuinseudullanne. Ja 
kiitän asukkaita kiinnostavista tarinois-
ta, joita olen kuullut ja myös monista 
yhteydenotoista, joita vanhat tarinat ja 
kuvat ovat lehden lukijoissa kiehtoneet.
 Kiitos myös kaikille Härmälä-seuran 
yhteistyökumppaneilla ja yhdistyksille, 
joiden kanssa olemme vuosien aikana 
tehneet rinnakkain yhteistyötä. Parhain-
ta menestystä teille kaikille!
 Ihminen on parhaimmillaan seuras-
sa toisten, siis yhdessä kohti juhlavuot-
ta!
 Miten näymme kotiseutujen kartal-
la ”100 lasissa”, sen saamme tietää en-
si vuonna.

Aira Ikonen

Puheenjohtajalta

Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n 
toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy nel-
jä kertaa vuodessa,maaliskuussa, toukokuus-
sa, syyskuussa ja marraskuussa, Härmälän, 
Rantaperkiön, Hatanpään ja Sarankulman 
kaupunginosien alueilla.

Painos 4500 kpl.

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Aira Ikonen

NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

TOIMITUSRYHMÄ
Aira Ikonen
Juhani Skogberg JoS

ULKOASU
Jari-Pekka Heimolinna

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

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

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

PAINOPAIKKA
Alma Manu, Tampere

JAKELU
Tampereen Ykkösjakelut, Tampere

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

ILMOITUSTIEDUSTELUT: 
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi

NETTISIVUT: 
www.harmala-seura.net

Kannen kuva: Juhani Skogberg

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.

Puheenjohtaja:
Juhani Skogberg

Rahastonhoitaja:
Antti Sato

JOHTOKUNTA 2017 

Jäsenet:
Aarno Ivendorf
Erkki Nikkanen
Ari Wigelius
Jari-Pekka Heimolinna
Niilo Paldanius

Veli-Pekka Eloranta
Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Antti Sato
Tuula Harkonmaa

Toiminnantarkastaja:
Merja Sandholm, 
varalla Tuija Sandholm
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arkisin 9–21
lauantaina 9–18
sunnuntaina 12–18

K-citymarket Pirkkala      Avoinna:
Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 020 740 6600PIRKKALA

9–21
9–21

10–20
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Muutimme perheen kanssa lokakuun 
alussa Härmälänrantaan Tammelan 
kaupunginosasta. Olimme käyneet tu-
tustumassa alueeseen kesällä, emme-
kä silloin kiinnittäneet alueen palve-
luihin suurta huomiota. Mitä nyt kou-
lu, päiväkoti ja puistot keräsivät pää-
huomiomme.
 Muuton jälkeen havahduimme lä-
hialueen palveluiden surkeaan kun-
toon. Pirkkalan puolella palvelut suuren 
kauppakeskittymän alueella riittää pal-
veluita, mutta jaksaako sitä yhtä maito-
purkkia hakea megamarketista? Miksei 
eteläisellä alueella ole pieniä kauppoja, 
kuten Tammelassa? Pieniä ravintoloja?
 Asuinalueiden rakentuessa valmiim-
maksi, tulee meidän alueen asukkai-
den varmistua palveluiden saatavuu-
desta. Rakennusyhtiöiden tulee raken-
taa myös liikekiinteistöjä, mihin uusil-
la yrittäjillä on mahdollisuus perustaa 
kauppoja sekä muita palveluja. Alueen 
asukasviihtyvyyden vuoksi on mahdol-
listettava lähipalveluiden hyvä saata-
vuus, kuten Ranta-Tampellassa on teh-
ty ja tullaan tekemään.

Härmälä tarvitsee palveluita
 Yhtenä lähtökohtana tulee myös pi-
tää Nuolialantien kehittämistä niin, et-
tei siitä muodostu pullonkaulaa alueen 
asukkaille, vaan vetävä tie keskustaan. 
Toimiva ohikulkuliikenne mahdollistaa 
alueen yrittäjille lisää potentiaalisia asi-
akkaita. Olisiko pohdittava uusi kaisto-
ja tarpeen mukaan?
 Pitäisin tärkeänä myös puistoaluei-
den kehittämistä sekä Härmälän koulun 
lähellä olevan leikkipuiston remontoin-
tia ja laajentamista. Lähialueelle tulee 
muuttamaan paljon lapsiperheitä, joi-
den palveluntarpeet eivät täyty omien 
pihojen hiekkalaatikoilla.
 Toivon Härmälä-Seuran sekä mui-
den alueen yhdistyksien muodostavan 
tiiviin yhteisön, jotka tuovat esiin Tam-
pereen päättäjille eteläosien kehittämis-
tarpeet. Vaikutetaan päätöksentekoon 
etukäteen, eikä jäädä muiden alueiden 
kehityksestä jälkeen. Tehdään Härmä-
lästä vetovoimainen alue Tampereelle 
muuttoa pohtiville ihmisille.

Ari Wigelius
Härmälä-Seuran johtokunnan uusi jäsen

Mielipide

Sisko ja Minna Knuuttilan töitä

Äidin ja tyttären yhteinen näyttely oli 
Härmälänrannan verstaalla loka-mar-
raskuun vaihteessa.

Härmälänrannassa asuva Sisko Knuutti-
la ja hänen Orivedellä asuva tyttärensä 
Minna Knuuttila järjestivät Härmälän-
rannan maamerkin – piipun – juurella 
olevassa verstasrakennuksessa 30.10. 
–6.11.2016 yhteisnäyttelyn nimellä 
”Luonnonvaloa ja värejä”. Oheisena on 
kuvattu näyttelyesite, jota Knuuttilat ja-
koivat mm. Härmälänrannan alueelle.
 Äiti Sisko Knuuttila on koulutuksel-
taan kudonnan artesaani ja hänellä on 
ollut Lankaleikki-niminen käsityöyritys 
yli 20 vuotta. Hänen tuotteitaan ovat 
huovutetut työt, neuleet, korut ja tai-
dekäsityöt. Kaikki tuotteet ovat uniik-
kitöitä ja täysin käsityötä. Langat ovat 
luonnonväreillä värjättyjä. Knuuttila ke-
rää luonnosta kasveja, sieniä, käpyjä 
ym. Näistä keitetään väriliemi, jossa 
langat värjätään. Kaiken työn lopputu-
loksena on erivärisiä kauniita tuottei-
ta, neuleasuja, huiveja, päähineitä, la-
pasia, koruja, seinävaatteita ym., jois-

Teksti : Kyllikki Nikkanen

Luonnonvaloa ja värejä
ta näimme läpileikkauksen näyttelyssä. 
Tuotteiden värit ja ainutlaatuisuus tuli-
vat hyvin esiin Verstaan valkoisia sei-
niä vasten. Itse ihastuin erityisesti kau-
niiseen hartiahuiviin ja huovutettuun 
päähineeseen, joka on varmasti läm-
min talvipakkasilla.
 Tytär Minna Knuuttila oli tuonut 
näyttelyyn luonnosta ottamiaan va-
lokuvia – maisemakuvia ja muutamia 
eläinkuvia. Kuvat hän on ottanut eri 
puolilta Pirkanmaata. Hän on aktiivi-
nen luonnossa liikkuja ja harrastaa va-
paaehtoista pelastuspalvelua koiransa 
kanssa. Kuvissa oli erityisen heleät, kau-
niit sekä luonnollisen oloiset värit ja 
luonnon herkkyys tuli ainutlaatuisella 
tavalla esille. Mieheni ihastui erityises-
ti oravaa esittävään kuvaan ja hän os-
tikin sen. Kuva kehystetään ja ripuste-
taan mökkimme seinälle Kangasalle,
 Näyttely herätti ansaittua mielen-
kiintoa. Kävijöitä oli vieraskirjan mu-
kaan yli 500. Esillä olleilla tuotteilla oli 
myös kysyntää: useissa töissä oli ”va-
rattu”-merkintä. Ostokset saattavat pää-
tyä lahjoiksi pukinkonttiin.

Kiitoksena Likioman kohta nelivuotises-
sa toiminnassa mukana vaikuttaneille ja 
sitä tukeneille, hanke järjesti Härmäläs-
sä marraskuussa koko joukon kulttuuri-
rientoja. Viikon päätti perjantai-illan ti-
laisuus Kuuselakeskuksessa, jossa yh-
dessäolon lisäksi tarjottiin monipuolis-
ta ohjelmaa virallisempiakaan puheen-
vuoroja unohtamatta.
 Hankkeen projektipäällikkö Arja 
Anttila esitteli toimintaa ja saavutettu-
ja tuloksia yhdessä Maarit Kurunmäen 
ja Marko Suvilan kanssa. Kulttuurioh-
jelman puolestaan aloitti Hilkka Joutti-
järvi persoonallisella runonlausunnalla, 
ja heti perään nähtiin Eläkkeensaajien 
Tampereen yhdistyksen jäsenten vauh-
dikas tanssiesitys. Pidemmän istumisen 
lopetti Ritva Rinne, joka tempasi mei-

Likioma-hankkeen päämää-
ränä asukkaiden hyvä arki

dät kaikki mukaan opettelemaan rivi-
tanssin askeleita.

Eloisasti yhdessä

Ohjelmanumeroiden jälkeen juhlintaa 
jatkettiin alakerran ruokalan puolella, 
missä olikin raivattu tilaa tanssille. En-
simmäisenä musisoinnista vastasi väli-
tön ja mukaansatempaava, tangomark-
kinoiltakin tuttu Jonna Ortju säestäjä-
nään Juhani Juutti. Saimme kuulla rak-
kaita tanssi- ja iskelmäkappaleita se-
kä myös railakkaampaa bilemusiikkia.
 Illan viimeisen tunnin saimme naut-
tia yhdessäolosta Hauli Brosin tahtiin. 
Nuorten, mutta pitkän linjan tampere-
laisten muusikoiden Juri Lindemanin 
ja Kalle Alatalon esityksistä jäivät eri-

tyisesti mieleen Juice Leskisen Viides-
toista yö ja Pyhä toimitus sekä Eino Lei-
non Nocturne.

Aika kiittää

Hyvät Härmälän alueen asukkaat: tei-
dän kanssa vietetty aika on ollut an-
toisaa.
 Mielessä on haikeutta, mutta myös 
kiitollisuutta. Likioman työntekijöiden 
tehtävä on ollut jakaa arkea yhdessä 
alueen asukkaiden kanssa ja mahdol-
listaa sitä parantavia asioita.
 Hyvä arki voi tarkoittaa monenlai-
sia asioita: mieluisaa sisältöä elämään 
voivat tuoda vaikkapa yhteinen jump-
pahetki ja tapaamiset kahvikupposen 
ääressä naapuruston asukkaiden kes-
ken, metsäretket, neulemallien vaihta-
minen, kirjallisuudesta keskusteleminen 
ja monet muut kokemamme asiat.
 Joillekin hyvä arki puolestaan mer-
kitsee vaikuttamismahdollisuuksia ja 
osallistumista vaikkapa alueen kehit-
tämistyöryhmiin. Kaikkea tätä ja vielä 
paljon muuta tapahtui ja syntyi Likio-
man toiminnassa. Mikä parasta, kaikes-
sa toiminnassa keskeistä olivat asukkai-
den oma panos ja palaute, kymmenet 
kohtaamiset ja tapahtumat.

Hanke päättyy, mutta toimin-
ta jatkuu

Ikäihmisten hyvinvointia edistävä Li-
kioma-hanke toteutettiin Tampereen 
Kaupunkilähetys ry:n ja Tampereen 
Vanhuspalveluyhdistys ry:n yhteistyö-
nä vuosina 2013–16. Se on yksi Van-
hustyön keskusliiton koordinoiman 

valtakunnallisen Eloisa ikä -ohjelman 
31 hankkeesta. Rahoittajana toimi Ra-
ha-automaattiyhdistys.
 Hanketoiminnan rahoitus Härmälän 
alueella päättyy vuoden lopulla. Tämä 
ei kuitenkaan merkitse Likioman aikana 
alkunsa saaneiden toimintojen loppu-
mista, vaan useat niistä jäävät elämään 
ja kehittyvät edelleen osana alueen pal-
veluja ja asukkaiden aktiivisuuden yllä-
pitäminä.
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Ultraäänihammashoito

Ravitsemusneuvonta

Koirahieronta ja kuntoutus

Perushoitotoimenpiteet

Kahvila

TimanttiTimantti
Kokonaisvaltaista hyvinvointia lemmikillesi!

ELÄINKLINIKKA

Leirintäkatu 2, Härmälä,
33900 Tampere

ma-ti
ke-to
pe

10-17
10-18
10-17

AVOINNA

Terveyspalvelut
Luomutuotteisiin erikoistunut 
kahvilamme toivottaa myös
lemmikit tervetulleiksi!

Tarjontaan kuuluvat
maistuvat naposteltavat
sekä juomat.

Myymälä

Kotimaiset puruluut ja herkut!

Laadukkaat, 
terveyttä tukevat 
ruuat koirille, 
kissoille ja 
jyrsijöillle.

Kurssit ja 
luennot

Ongelmakoirakoulutus ja
käytösneuvonta.

Rennossa hengessä
toteutetut koirien
tottelevaisuus- ja harraste-
kurssit.

Lemmikkien terveyttä
käsittelevät luennot.
Myös tilauksesta!

Ota yhteyttä! p. 050 324 7550
info@elainklinikkatimantti.com
www.elainklinikkatimantti.com

Eläinlääkärin
palvelut
(tulossa)

- turkinhoito
- silmien ja
   korvien
   puhdistus

Luomu
-kahvi ja
-tee 1€

Kynsien
leikkaus
alk. 15€

JOULULAHJAT
lemmikeille ja
omistajille!

Nyt saat meiltä myös laadukkaat

Maahantuonti ja jälleenmyynti:

Honkoliini Professional Oy
Sarankulmankatu 25, 33900 Tampere

puh. 03 2254 900
www.honkoliini.com

saksalaiset testivoittaja 
maalämpöpumput.

Maahantuonti ja jälleenmyynti:

Honkoliini Professional Oy
Sarankulmankatu 25, 33900 Tampere

Puh. 03 2254 900
www.honkoliini.com

Säästä lämmityskuluissasi jopa –75%

Valitse laadukas 
saksalainen testimenestyjä 

maalämpöpumppu!
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Hymyilevä Riitta-vauva täyttää jouluaattona 66 vuotta.

Oli jouluaattoaamu vuonna 1950. Ko-
ko joulukuun ajan oli ollut kohtalaisia 
pakkasia ja luntakin oli satanut, joten 
maisemat Metsolankadun varrella oli-
vat tosi kauniita ja tunnelmallisia, to-
della jouluisia.
 Vanhempani olivat heränneet jo var-
hain, joulupuuro oli valmiina keittiön 
hellalla mustassa vanhan ajan rautapa-
dassa, jota kotonani käytettiin aina jou-
lupuuroa keitettäessä. 
 Joulukuusi oli tuotu olohuoneeseen 
ja odotteli koristelemista. Vanhat perin-
teiset joulukoristeet oli otettu esiin ko-
meron ylähyllyltä. Niitä säilytettiin kah-
dessa kenkälaatikossa, jotka olivat to-
si vanhoja, mutta mielestäni kauniita ja 
niin ihanan jouluisia. Muutamat koris-
teista ovat säilyneet tähän päivään asti 
ja ovat joka vuosi kuusessamme kun-
niapaikalla. Koristelimme joulukuusen 
ja kävimme viemässä joulutervehdykset 
naapureille. Keskipäivällä hiljennyimme 
kuuntelemaan radiosta joulurauhan ju-
listusta. 
 Arvelen, että en varmaankaan sil-
loin pystynyt keskittymään Turun jou-
lurauhan julistukseen, sillä odotin malt-
tamattomana aattopäivän suurta H-het-
keä, joulupukin saapumista. Härmälän 
kirkolla oli jo noihin aikoihin partiolip-
pukunta Härmälän Haukat, joka jär-
jesti joulupukkipalvelua. Seudun asuk-
kaat saivat tilata sieltä joulupukin vie-
railemaan kodissaan. Sain myöhemmin 
omakohtaisesti todeta, että meillä vie-
raillut pukki oli juuri paikallinen parti-
olainen. Edellisenä jouluna meillä käy-
nyt pukki oli oma isäni, jonka olin kuu-
lemma heti tunnistanut.
 Joulupukki tuli muistaakseni noin 
klo 17 aikoihin. Siihen mennessä oli 
syöty jouluateria. Pukilla oli pitkä par-
ta, harmaa lammasnahkaturkki, punai-
nen lakki ja vyö, nahkasaappaat ja kä-
dessä rukkaset. Keppi oli veistetty jos-
takin kepakosta. Mielestäni pukki oli 
aika hintelä ja nuoren oloinen. Pukilla 
oli mukanaan iso korillinen lahjoja. Pai-
kalla olivat vanhempieni lisäksi kummi-
tätini ja enoni. Koska olin ainoa lapsi, 
niin paketteja oli tosi runsaasti, vaikka-
kin elettiin vielä sotien jälkeistä pula-ai-
kaa ja tavaroita oli vaikea saada.
 Aluksi arastelin tilannetta, mutta 
pukki rohkaisi minua laulamaan ja tans-
simaan piirileikkiä. Lopulta hypin jänis-
hyppyjä. Lahjoja jaettaessa pukki otti 
korista ison pitkulaisen paketin, kään-
teli sitä ja kas kummaa, paketista kuu-
lui itkua. Pukki ihmetteli tätä ja kysyi, 
että onkohan paketissa vauva. Kaikki 
paketit jaettiin ja pukki jatkoi matkaan-
sa seuraavaan paikkaan.
 Aloin innoissani availla paketteja-
ni, ensimmäiseksi tietysti sitä isoa pit-
kulaista pakettia. Hämmästykseni oli 
suuri, kun kääreiden alta paljastui nuk-
ke, oikean vauvan kokoinen ja näköi-

Kun joulupukki vauvanuken toi

nen uusi leikkikaveri. Noihin aikoihin 
tuli Suomen lelumarkkinoille tällainen 
Martta-nukke, joita sittemmin oli to-
si monella tytöllä. Nämä nuket olivat 
aluksi vielä melko harvinaisia, mut-
ta kummitätini oli onnistunut löytä-
mään sen jostakin lelukaupasta. 1940- 
ja 50-luvuilla lelukauppoja oli Tampe-
reen keskustassa useita. Nykymuotoi-
sia tavarataloja ei vielä silloin ollut.
 Nukella oli yllään vaaleanpunainen 
neulepuku ja -lakki sekä samaa väriä 
olevat tossut ja villahousut. Lakki sol-
mittiin kiinni leuan alta leveillä valkoi-
silla silkkinauhoilla. En muista tarkkaan  
mitä muuta sain lahjaksi, mahdollisesti 
leluja, satukirjoja, vaatteita ja makeisia. 
Nukke oli kaikkein tärkein.
 Illan kuluessa minulta kysyttiin, mi-
kä tulee nukelle nimeksi. Minulla oli 
heti vastaus valmiina: RIITTA-VAUVA. 
Naapurissamme toisella puolella Per-
kiönkatua asui Suhosen perhe, jonka 
tytär oli nimeltään Riitta. Hänen mo-
lemmat vanhempansa olivat lääkäreitä 
ja he ottivat potilaita vastaan kotonaan 
pitkälle iltaan asti. Riitta oli meillä use-
asti päivällä ja vieläpä iltaisinkin leik-
kimässä. Riitta oli mielestäni niin kau-
nis nimi, että annoin sen nimeksi tälle 
uudelle aarteelleni. 
 Suhoset muuttivat jossakin vaihees-
sa pidemmälle  Perkiönkadun varrelle. 
Riitta tunnettiin myöhemmin Riitta Suo-
misena, eduskunnan puhemies ja mi-
nisteri Ilkka Suomisen puolisona.
 Minua opastettiin käsittelemään Riit-

ta-vauvaa varovasti. Olihan sillä sil-
mät, jotka menivät auki ja kiinni ja si-
sällään itkurasia, joka äännähteli nuk-
kea käänneltäessä. Minulla oli nuken-
vaunut, joissa Riitta-vauva nukkui. Äiti-
ni ompeli vaunuihin silkkipeiton ja pitsi-
lakanat. Ulkoilua varten ommeltiin ma-
kuupussi, jonka hupussa oli turkisreu-
nus kultalampaasta. Riitta-vauvalle teh-
tiin paljon vaatteita, pukuja, villatakkeja 
sekä yöpaita. Vaatteet ovat kaikki vie-
läkin tallella silitettyinä. 
 Vaikka leikinkin nukella ahkerasti, 
niin se on vieläkin tosi hyvässä kunnos-
sa. Kädet on tosin uusittu. Alkuperäiset 
kädet olivat kumia ja ne ”söivät itse it-
sensä”. Löysin 60-70-lukujen vaihtees-

sa uudet kädet Stockmannin kulmata-
lon leluosastolta. Riitta-vauvan varta-
lo ja jalat ovat kankaiset, mutta pää on 
kovaa pahvimassaa, johon on maalattu 
kasvot ja hiukset. Olin aina hyvin tark-
ka siitä, että nuken päätä ei saa kolaut-
taa mihinkään.
 Minulla oli muutamia sukulaislapsia, 
jotka olivat minua raisumpia. Kun he 
tulivat meille vierailulle, niin laitoin ai-
na Riitta-vauvan kaappiin piiloon. Olin 
saanut nimittäin joskus todeta, että jot-
kut pienet nukkekotini huonekalut oli-
vat särkyneet näiden sukulaisten käsis-
sä.
 Riitta-vauva täyttää tulevana jou-
luaattona jo 66 vuotta. Se on edelleen 
vetreässä kunnossa meillä olohuoneen 
sohvalla taikka tuolilla. Vaatteita vaih-
telen aina mielihalujen ja vuodenaiko-
jen mukaan. Kuvassa Riitta-vauva istuu 
puettuna alkuperäiseen vaaleanpunai-
seen neuleasuun. Ainoastaan lakin silk-
kinauha on uusittu.
 Joulupukki, joka Riitta-vauvan toi, 
oli naapurini poika. Hänen perheen-
sä asui toisella puolella puistoa oma-
kotitalossa. En tietenkään tunnistanut 
häntä, koska hän oli lähes 10 vuotta 
minua vanhempi. Mutta tulipa sitten 
50-luvun loppupuolella eräs mielen-
kiintoinen lauantai-ilta. Noihin aikoi-
hin Tampereella oli nuorison suosima 
tanssipaikka Pirkankadulla – VPK:n ta-
lo. Talo on edelleenkin samalla paikal-
la. Siellä oli aina hyvä tunnelma ja oi-
keata tanssimusiikkia.
 Komea herrasmies tuli kyseisenä il-
tana hakemaan minua tanssimaan ja 
kysyi heti alkumetreillä, että enkö tun-
ne häntä. Hän kertoi olevansa se jou-
lupukki, jolle olin tanssinut ja esittänyt 
jänishyppyjä. Kyllä minua nolotti, mut-
ta asialle ei enää voinut mitään. Ker-
roin hänelle Riitta-vauvasta ja meillä 
molemmilla oli tosi hauskaa. Hän ha-
ki minua tanssimaan useasti myöhem-
minkin ja kysyi aina, että ”Saiskos jou-
lupukki luvan”?

Ikäihmisten terveyspalvelut
yhdestä paikasta. Laaja kokonais-

valtainen terveyden hoito ja
seuranta yhdistettynä kotipalveluun

ja kotisairaanhoitoon.
Asiakaslähtöisesti ja helposti.

Satakunnankatu 28, 33210 Tampere

Varaa aika 020 70 7000
Avoinna ma-pe 8 – 17 tai sop. mukaan

www.johanneksenklinikka. 

Ikäklinikka™ tekee 
arjesta helpompaa ja 

turvallisempaa

Osta lahjaksi

läheisellesi

TERVEYSPASSI
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Härmälän lähikirkkoalueen 
adventinajan ja joulun tapahtumia

Kauneimmat joululaulut
4.12. klo 18 Peltolammin seurakuntakeskus

VPK:n puhallinorkesteri
11.12. klo 18 Härmälän kirkko

13.12. klo 12.30 Nuutisaran toimintakeskus, Pihkanokankatu 5
15.12. klo 17 Kuuselan seniorikeskus, Nuolialantie 46
21.12. klo 18 Härmälänrannan Verstas, Vihurinkatu 3

Joulunajan hartaudet ja messut
24.12. klo 16 Peltolammin seurakuntakeskus, 
klo 17 Härmälän kirkko, klo 23 jouluyön messu Härmälän kirkko
25.12. klo 9 sanajumalanpalvelus Härmälän kirkko

Musiikkia ja konsertteja Härmälän kirkossa
4.12. klo 17 Härmälän kirkossa Ahjolan kamariyhtyeen joulukonsertti

Härmälän kirkkoa remontoidaan 1.1.2017 alkaen
Messut 6.1.2017 alkaen Peltolammin seurakuntakeskuksessa 
sunnuntaisin klo 10. 
Kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina messu pidetään Kuuselan 
seniorikeskuksessa (Nuolialantie 46) klo 10, alkaen 1.1.2017

• Monipuolista ryhmätoimintaa kaiken-
ikäisille. Katso: harmala-tapahtumat.fi
• Maksutonta ohjausta ja neuvontaa
• Tapahtumia ja tempauksia
• Lounasmahdollisuus joka päivä klo 11–13
• Pitopalvelua tiloissamme
• Vapaaehtoistoimintaa
• Kirjaston palveluita
• Tietokoneiden käyttömahdollisuus
• Hyvinvointiin liittyvää materiaalia

KUUSELAN LÄHITORI
(Nuolialantie 46)

LÄHITORI VOI OLLA MITÄ HALUAMME, 
TEHDÄÄN SIITÄ YHDESSÄ NÄKÖISEMME! 
Mitä sinun mielestäsi Lähitorilla voisi tapahtua kaikenikäisille? 
Ota yhteyttä: taru.malinen@tvpy.fi tai puh. 044 710 9598

Rivi-ilmoitukset

Varaa itsellesi edullinen ilmoitus tältä paikalta. *Vain 20 €/kerta* Varaa paikkasi ajoissa! 
Kahdelle palstalle, kolme riviä! Ilmoitus sähköpostilla, jossa on ”ilmoitusteksti”, ilmoit-
tajan nimi, yhteystiedot ja laskutusosoite. Laskutetaan ennen lehden ilmestymistä säh-
köpostilaskulla.

***********

Hei härmäläläiset! Olisiko raittiille, ystävälliselle, joulumieliselle ja omia lapsia omaaval-
le Joulupukille tarvetta (pientä 35 €/15 min. korvausta vastaan)? Jokunen käynti kalente-
rissa jo on, mutta vielä aikoja on vapaana! Puh. 044 506 4238.

Teksti ja kuva: JoS

Härmälässä juhlittiin
Härmälässä on juhlittu joulua odotel-
len oikein urakalla.
 Pirkkahallin TähtiAreenalla on järjes-
tetty kolmet usean esiintyjän musiikki-
tapahtumat.

Olavi Uusivirta villitsee juhlakansaa TähtiAreenalla.

 Ne ovat vetäneet hyvin väkeä pai-
kalle ja TähtiAreena on osoittautunut 
oivaksi paikaksi tällaisten suurten mu-
siikkitapahtumien järjestämiselle.

Liity Härmälä-seuran Facebook-ryhmään 
Härmälän historialliset paikat ja tapahtumat



Aukioloajat 
Ma-Pe   7-20
La   9-18
Su         10-16

Leppästensuonkatu 2 • 044 470 0500 • www.k-rauta.fi/lahdesjarvi

IKEA-tavaratalon vieressä, Tampereella

Tarjoukset voimassa 17.12.2016 asti, tai niin kauan kuin varatut tarjouserät riittävät. 
Ei jälleenmyyjille. Ei puhelinvarauksia.
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LAKALAIVA

Pyhäjärventie

Terve! Olen Tommi Rauma, uusi 
rautakauppiaasi Lahdesjärven 

K-raudassa! Tervetuloa tutustumaan 
meidän rautakauppaan! Nämäkin tuotteet saat meiltä asennettuna!

Sähkökiuas Narvi 
Kota Saana musta
903003 6,8Kw 
Vakiona erillinen ohjauspaneeli, 
jonka avulla kiuas on helppo laittaa 
päälle ja säätää lämpötila halu-
tulle tasolle. Saunan koko 5–8 m³. 
501006371

299,-
369,-

Suihkuseinä
Papillon 90 
Soveltuu 200 - 293 cm huone-
korkeuksiin. Jaloissa 8 cm 
säätövara. Kirkas lasi ja hopea 
profiili.
500793523

149,-

 89,-

-25%

Inaria liukuovet 
ja kaapistot

Kalusteryhmä 
Temal Round
55x35x64 cm
+ Peili
501440784

399,-

299,-
Asennuspalvelumyyjäsi  

Jesse Iskanius
044 4700 525


