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Härmälän, Rantaperkiön, Sarankulman ja Hatanpään kaupunginosien kotiseutujulkaisu 1/2017

Härmälän liikennekeskustelua
s. 4

TOIVO-Mummusikaali Härmälän monipuolinen Härmälän kaatopaikan
s. 5
palvelurakenne
puhdistaminen
s. 9
s. 11
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Puheenjohtajalta

Hyvä Härmälän, Rantaperkiön, Hatanpään,
Hatanpäänhovin ja Sarankulman sekä
Härmälänrannan asukas.
Pidät kädessäsi ja luet juuri oman asuinalueesi poliittisesti sitoutumattoman kotiseutuyhdistyksen Härmälä-Seura ry:n omaa kotiseutujulkaisua, joka ilmestyy neljä kertaa
vuodessa asuinalueellesi joka kotiin jaettavana lehtenä.
”Mikä ihmeen kotiseutuyhdistys”, saatat
kysyä ja ihan aiheellisestikin. Härmälä-Seura ry on aloittanut toki toimintansa jo vuosia aiemmin, mutta se on rekisteröity yhdistysrekisteriin 25 vuotta sitten ja seura on perustettu keräämään alueen historiaa ylläpitämään alueellista yhteisöllisyyttä. Härmälä-Seura on julkaissut kotiseudustamme kirjoja ja postikorttisarjan, kotiseutulehti Nurkkakuntaa ja järjestänyt yhteisiä tilaisuuksia
yhdistysten ja asukkaiden viihdyttämiseksi.
Tänä vuonna keskitymme erityisesti keräämään historiamme aarteita, kuvia nykypäivästä ja menneistä ajoista, muisteloita alueen
menneisyydestä jne. Tähän on hyvä lähteä
mukaan seuraavaan tilaisuuteen Kuuselassa

ensi tiistaina järjestettävässä Härmälän historiaillassa, jonne kaikki historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Ilmoitus tästä on toisaalla tässä lehdessä.
Härmälä-Seura ry on Suomen Kotiseutuliitto
ry:n jäsenyhdistys ja tätä kautta meillä on yhteydet muihin kotiseutuyhdistysten kanssa.
- Kuluvana keväänä järjestämme valokuvauskilpailun, jossa keräämme kuvia alueeltamme tehtävään postikorttisarjaan ja muihin julkaisuihimme. Valittujen kuvien lähettäneille on luvassa pieni tavarapalkkio ja
myös kilpailun voittaja palkitaan kotiseutuaiheisella palkinnolla.
- Kesällä teemme kotiseutukävelyn Peltolammesta laskevan Pärrinkosken alueelle,
torstaina 20.4. klo 17.30 bussikuljetus Pärrinkoskelle lehdessä olevan ilmoituksen mukaisesti.
- Elokuun lopulla vietämme Etelä-Tampereen koko kansan kyläjuhlia seuran 25-vuosijuhlan merkeissä Hatanpään Arboretumin

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

maisemissa. Tervetuloa juhlimaan Hatanpään kauniisiin maisemiin.
Hyvä ystävä, alueen asukas, lähde mukaan
kotiseututoimintaan ja liity yhdistyksemme
jäseneksi. Emme pure, emme vaadi mitään.
Riittää kun olet kiinnostunut oman asuinalueesi historiasta tai nykyisyydestä, haluat tutustua ympäristöösi ja sen moninaiseen historiaan ja olemukseen. Me yhdessä luomme
sille puitteet ja mahdollistamme sen toteutumisen. Liittymisohjeetkin löytyvät toisaalta tästä lehdestä. Kun tulet mukaan saat selville, mikä oli ”Ruhjunperän kohtalo”, missä
sijaitsi ”verilato” tai Enqvistin huvilan suihkulähde, Pärrinkosken myllyt, paikallisten hanujen pilsnerikioskit, erikoiskaupat jne. Opit
tuntemaan oman asuinalueesi entistä paremmin, saat lisää juuria omaan asumiseesi Tampereen, ei vaan Suomen, ei kun maailman
parhaalla asuinseudulla.
Yhdessä jaamme tietojamme ja näin li-

säämme omaa ja muidenkin viihtyvyyttä
omalla kotiseudullamme, täällä Hatanpään
kartanon entisillä pelloilla.
Kiitokset entiselle puheenjohtajalle Aira Ikoselle hänen tekemästään työstään oman kotiseutumme hyväksi. Nyt, kun yhdistyksemme puheenjohtajuus vaihtuu edellisen itse
luopuessa ja antaessa paikan seuraajalleen,
syntyperäiselle Härmäläläiselle, kiitän saamastani luottamuksesta ja pyrin toimimaan
yhteisöllisyyttä lisäävästi ja teidän kaikkien
kotiseutugurunanne.
Jos mitä alueestamme mieleen putkahtaakin, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, niin
keskustellaan, muistellaan ja vaikkapa mietitään myös tulevia. Sana on vapaa, yhteystiedot löytyvät alta.
Juhani Skogberg
e-mail juhani.skogberg@tpnet.fi

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.
Puheenjohtaja
Juhani Skogberg

Tilinumero: FI3721541800003988
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Katse kohti toivoa
Teksti ja kuvat: Tanja Juvani

Härmälän koulun kohdan uudet liikennevalot avasivat osallistujien kielenkannat Härmälän koululla järjestetyssä liikenneillassa. Eniten erimielisyyttä näkyi olevan bussipysäkkisyvennysten poistumisen johdosta, vaikka ne selvästi eniten rauhoittavat vieraiden oikaisijoiden läpiajoliikennettä Härmälän kokoojakadun kautta.

Härmälässä oli viikon välein kaksi
alueemme liikenteestä pidettyä yleisötilaisuutta.

Teksti ja kuva: JoS

Tilasuuden koollekutsujat kiittävät
Joukkoliikenne puhutti Piipun tien liikennemäärien kehityksestä ka- tiinpa tuolla näinkin: "On siinä virkajuurella
dulla tehtyjen uusien liikennejärjeste- mies ihmeissään, kun yksi sanoo että osanottajia rakentavasta asiallisesta polKummassakin tilaisuudessa oli runsas
osanotto ja tulevaisuuteen tähtäävä hyvä keskustelu kaupungin virkamiesten
kanssa.
Härmälänrannan tilaisuudessa joukkoliikenteen edustajat kertoivat joukkoliikenteen suunnitelmista ja mahdollisesta bussireitistä Härmälänrannan
kautta kohti Pirkkalaa.
Sitä ei vielä ensi vuonna alueelle ilmeisesti saada, kun ensin odotetaan
alueen länsiosan valmistumista. Nuolialantien busseja luvattiin lisätä ruuhkaisemmille ajoille ja sivuttiin tilaisuudessa myös ratikan mahdollisia reittejä
Härmälän kautta Pirkkalaan.

Mielipiteet hajosivat Härmälän
koululla
Härmälän koululla järjestetyssä liikenneillassa oli runsas osanotto.
Tilaisuudessa kuultiin kaupungin
edustajien kertomat faktat Nuolialan-

lyiden jälkeen.
Esille nousi se tosiasia, ettei Nuolialantien ajoneuvomäärän nousu ole
enää jatkunut, vaikka kadun länsipäähän on rakennettu runsaasti uusia asuntoja ja ajoneuvomäärä myös Pirkkalan
suunnasta kohti Tamperetta on koko
ajan kasvussa. Korvaavien väylien käyttö on selvästi lisääntynyt, vaikka Ilmailunkadun kuoppaisuus hieman joitakin
arvelluttaakin. Esillä oli myös Partolan
alueen risteysjärjestelyt, joita on jo pitkään valmisteltu. Uusilla risteysjärjestelyillä on tarkoitus nopeuttaa Ilmailunkadun sujuvuutta Härmälän ohi tapahtuvan liikenteen kohdalla.
Tilaisuudessa yleisöllä oli mahdollisuus osallistua karttaharjoitusten parissa.
Karttoihin merkittiin asukkaiden
mielessä olevia korjaus- ja parannusehdotusten sijainnit liikennesuunnittelijoiden tulevaa käyttöä varten. Sanot-

hidasteita ja toinen sanoo, että nopeusrajoitusta ei sais edes alentaa."

veilevasta keskustelusta.

Härmäläläisessä Kuuselakeskuksessa
ikäihmiset pääsevät tekemään yhteisötaidetta. Maalausryhmä ideoi lavasteita ja taidepajalaiset tekevät vuoroin kuvataidetta ja sanataidetta sekä pitävät
musiikkihetkiä. Samalla syntyy materiaalia musikaalia varten: toiveita, haaveita ja sananlaskuja.
Jokainen sana, katse, siveltimen veto tai vaikka laulun lurautus on arvokas, mikään ei ole liian pientä kerättäväksi musikaalin rakennusaineeksi. Mukana voi olla myös aivan hiljaa ja aistia yhteisen olemisen tunnelman, kuvaa
projektia vetävä kuvataiteilija-muusikko Kanerva Niemelä.
Yhteisötaidetta luodaan kaikissa Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n kolmessa keskuksessa, Kuuselakeskuksen lisäksi Kaukaharjukeskuksessa ja Keinupuistokeskuksessa. Syksyllä 2016 alkanut projekti huipentuu keväällä 2018
TOIVO-Mummusikaali -esityksinä.
Matkan varrella prosessia esitellään talojen näyttelyissä. Projektitauluilla ja
taideostoskärryillä viedään taidevälineitä talojen ryhmäkoteihin ja taidetiloihin.
Asukkaista on löytynyt säveltäjää,
runoilijaa, lausujaa, lavasteiden sekä
käsikirjoituksen suunnittelijaa ja pal-

jon toiveita. Tästä kaikesta on alkanut
jo hahmottua mahdollista käsikirjoituksen runkoa, Niemelä kertoo.
Osallistujien ikähaarukka on 0–100
vuotta, kun otetaan huomioon, että
Kuuselakeskuksessa toimivan kaupungin päiväkodin lapsetkin pääsevät mu-

kaan taidehetkiin ja toiminta on kaikille avointa.

Lupa haaveilla
Idean äiti Kanerva Niemelä ohjaa Kuuselakeskuksen taideryhmiä perjantaisin.
Mistä tämä kaikki sitten sai alkunsa?

Teimme 2009 Sastamalan opiston
taidekoulun nuorten kanssa monitaiteellisen Rock-ooppera Valpuri Kynin.
Olin jo pitkään miettinyt, että ikäihmisten kanssa voisi tehdä jotain vastaavaa. Viime pääsiäisenä se sitten pälkähti päähäni: monitaiteellinen musikaali!
... jatkuu seuraavalla sivulla
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Tampereen Messut Oy
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Ota rohkeasti yhteyttä!

Mega Outlet Syksy
Vaatteiden, kenkien,
korujen ja asusteiden
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Pirkanmaan Senioripalveluiden johto
innostui asiasta ja tässä sitä nyt ollaan.
Musikaalin tarkoituksena on tuottaa iloa ja toivoa ikäihmisten elämään.
Mukana ovat paitsi kolmen keskuksen
asukkaat myös talojen henkilökuntaa,

ti toteuttaakin. Yksi asukas toivoi, että
saisi vielä kunnon autokyydin. Tässä lähellä on useita autokauppoja ja -vuokraamoja, joten se on ihan realistinenkin toive!
Keväällä 2017 musikaaliin kerätään

”Kuuselakeskuksen lähitorille voi tulla perjantaisin ja kertoa
omasta tai yhdistyksensä innokkuudesta
osallistua projektiin”
omaisia, lähialueiden asukkaita ja useita kulttuurialan toimijoita. Joka talossa järjestetään työpajoja, joissa yritysten, yhdistysten ja kaupungin työntekijät ideoivat yhdessä ryhmiin osallistuvien asukkaiden kanssa niin saavutettavia kuin saavuttamattomia toiveita. Henkilökunnallekin voidaan järjestää yhteisötaiteellista tyhy-toimintaa.
Tässä on nyt katse pois sairauksista
kohti toivoa. On lupa haaveilla vapaasti ja uskaltaa ajatella utopiaa. Jotkut toiveet saatetaan projektin aikana oikeas-

vielä aineistoa: toiveita, tarinoita ja ideoita. Kuuselakeskuksen lähitorille voi
tulla tapaamaan Kanerva Niemelää perjantaisin ja kertoa omasta tai yhdistyksensä innokkuudesta osallistua projektiin – mukaan mahtuu vielä. Kesällä
käsikirjoitus kootaan valmiiksi, syksyllä alkaa harjoittelu ja kuvataidepajoissa viimeistellään puvustus, lavastus ja
tarpeisto. Keväällä 2018 esitykset hiotaan timanteiksi ja esitetään taloissa ja
mahdollisesti lähiympäristöissä.

FAKTALAATIKKO

• Yhteisötaidetta tehdään yhteisön ehdoilla, sen jäsenten

kanssa ja heitä itseään varten heidän omassa ympäristössään.
Yhteisötaide ei ole perinteinen taiteilijan esitys yleisölle, vaan
yhteisö osallistuu toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja
esittämiseen. Taiteen tekijöitä ja yleisöä ei nähdä erillisinä,
vaan ne muodostavat yhdessä samanaikaisesti taiteen
tekijän ja vastaanottajan. Yhteisötaide on projekti, jolla on
usein kaksi elämää: ensimmäinen on vuorovaikutteinen
yhteistyö ja toinen teoksen tai prosessin esittäminen
yleisölle. Lähde: yhteisotaide.weebly.com

• Toivo Mummusikaalissa Mum tarkoittaa mun eli minun
musikaali ja Mummu viittaa mummuun eli isoäitiin. Toivo voi
olla isoisä ja se ilmaisee toiveita, jotka kerätään ideapankiksi
musikaalin käsikirjoitusta varten. mummusikaali.blogspot.fi

• Kanerva

Niemelä on kuvataiteilija, yhteisötaiteilija,
kuoronjohtaja ja muusikko. Hän on ohjannut yhteisötaidetta,
kuvataidepajoja ja yhteislaulutuokioita Pirkanmaan
Senioripalveluiden kolmessa palvelukeskuksessa vuodesta
2013. Niemelä vetää syksyllä 2016 käynnistynyttä TOIVOMummusikaalia. Arki-iltaisin hän opettaa lapsille ja nuorille
taiteen perusopetusta Sastamalan Opistossa.

• Pirkanmaan

Senioripalvelut Oy tuottaa ikäihmisten
asumispalveluja, päiväkeskustoimintaa, lähitori- ja
palvelukeskustoimintaa, kotihoitoa ja ravintolapalveluja
Kuuselakeskuksessa Härmälässä, Kaukaharjukeskuksessa
Kaukajärvellä ja Keinupuistokeskuksessa Hervannassa.
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Tampereen yleiskaava nähtävillä, vielä
ehtii tutustumaan
Tampereella laaditaan uutta yleiskaavaa, joka ohjaa maankäyttöä kantakaupungin alueella vuoteen 2040 asti. Kantakaupunki kattaa Tampereen Teiskoa
ja Aitolahtea lukuun ottamatta. Kaavaehdotus on nyt valmistunut ja se on
selvitysaineistoineen nähtävillä 15.2.–
17.3.2017.
Aluettamme eniten koskevat kohdat yleiskaavassa ovat Härmälän leirintäalueen tuleva käyttö ja Lakalaivaan
suunnitteilla oleva hyvinvointikeskus.
Kaavasta pidetyissä tilaisuuksissa
eniten epäilyjä on ollut esillä juuri tuon
Lakalaivan kohdalla, jonne alueeltamme ei ole lainkaan luontevaa katuyhteyttä, saati edes mitään joukkoliikenneyhteyttä. Oheisesta kartasta näkee
suunnitelmien yleiskohdat.

tään saamaan hyväksymiskäsittelyihin
kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon
huhti–toukokuun aikana.

tuskarttoihin voi tutustua myös Tampereen kaupungin nettisivuilta

Lisätietoja

Mahdolliset muistutukset kaava-asiasta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana
17.3.2017 mennessä sähköisellä palautelomakkeella, sähköpostitse kirjaamo@tampere.fi tai osoitteella Tampe-

Kaava-aineistoihin voi tutustua sivulla
Aineistot ja ne ovat nähtävänä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2B. Kaavaehdo-

Muistutuksia voi vielä jättää

HÄRMÄLÄ-SEURA RY KOKOUSKUTSU
Härmälä-Seura ry:n kevätkokous pidetään Kuuselan Seniorikeskuksessa, Nuolialantie 46, tiistaina 22.3. klo 18– Kuuselan seniorikeskuksessa. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

reen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101
Tampere, käyntiosoite Puutarhakatu 6.
Kaupunki lähettää esitettyä mielipidettä
koskevan perustellun kannanoton niille,
jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa.
Muistutuksessa tulee mainita asian diaarinumero TRE:3662/10.02.03/2015.
JoS

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta: puheenjohtaja, sihteeri,
2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 äänten laskijaa
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2016
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
8. Muut esille tulevat asiat, sääntömuutos
9. Kokouksen päättäminen
Kokouksen jälkeen keskustelemme Härmälän historiasta, Härmälän alueen ympäristöasioista, sekä asuinalueemme viihtyisyydestä
puistoineen, leikkipuistoineen ja niiden kehittämisestä.
Tilaisuudessa myydään Härmälä-aiheisia kirjoja ja kortteja.

Taustaa
Yleiskaavaehdotus perustuu pääosin
aiemmin nähtävillä olleen yleiskaavaluonnoksen ratkaisuihin, mutta siihen
on tehty muutoksia luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta.
Strategiset tavoitteet on yhdistetty maankäytön ja liikennejärjestelmän kanssa samalle yhdyskuntarakenne -kartalle. Viherympäristöä ja -palveluita koskeva kartta ja kulttuuriympäristöä koskeva kartta pysyivät pääosin saman sisältöisinä luonnosvaiheen kanssa. Neljännelle kartalle on koottu kestävää vesitaloutta, ympäristöterveyttä
sekä yhdyskuntateknistä huoltoa koskevia asioita.
Nähtävillä olon aikana kaavasta
pyydetään lausunnot ja siitä voi jättää
muistutuksia. Yleiskaavaehdotus pyri-

Ohjelma:
17.30 Kahvitarjoilu,
18.00 Kevätkokous

Tervetuloa mukaan!
Härmälä-Seura ry, johtokunta

HÄRMÄLÄ-SEURA
TIEDOTTAA
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Vuoteen 2040 asti ulottuvassa yleiskaavaesityksessä Härmälän leirintäalueen uudeksi käytöksi on merkitty asumisen ja virkistyksen
yhteiskäyttö ja alueemme hyvinvointikeskus on sijoitettu Lakalaivaan. Tampereen "Pasilaa" eli rautatieasemaa kaavaillaan Rantaperkiön-Lakalaivan välimaastoon. Ratikkaa kaupataan kulkemaan Nuolialantielle.

HÄRMÄLÄ-SEURA RY.N KEVÄTKÄVELY
Pärrinkosken alueelle to 20.4. klo 17.30
Lähtö linja-autolla Härmälän kirkolta
klo 17.30, Härmälän koululla 17.35,
josta jatkamme Tampere-Pirkkala
vanhantien kivisillan kautta
Pärrinkoskelle,
jossa olemme perillä noin 18.
Kävelyn ja kahvittelun jälkeen paluu
lähtöpaikoille tapahtuu bussilla reittiä
Härmälän kirkko - Härmälän koulu.
järj. Härmälä-Seura ry.

Nekalan Rauta-Otran
Remontti-Centeristä

HELPPO REMONTTI
suunnittelusta toteutukseen
Maksuton remonttikartoitus.
Remontin tilaajalle maksuton sisustussuunnittelu.
Remontin tilaajalle maksuton asbestikartoitus.

www.remontticenter.fi
Palvelemme:
Ma-pe 8-20,
la 9-18, su 10-16.
Noutopiha:
Ma-pe 7-20,
la 9-18, su 10-16

Puh. 0105 3771 11

www.k-rauta.fi/rauta-otra

HÄRMÄLÄ-SEURA JÄRJESTÄÄ
VALOKUVAKILPAILUN POSTIKORTTISARJAA
VARTEN.
KUVAT JULKAISTAAN SYKSYLLÄ
JÄRJESTETTÄVÄSSÄ TILAISUUDESSA.
LÄHETTÄKÄÄ EHDOTUKSENNE SÄHKÖISESTI
OSOITTEESEEN: nurkkakunta@tpnet.fi
Kuvaaja antaa oikeuden käyttää kuvia Härmälä-seuran julkaisuissa.

Varaa itsellesi edullinen ilmoitus tältä paikalta. *Vain 20 €/kerta* Varaa paikkasi ajoissa!
Kahdelle palstalle, kolme riviä! Ilmoitus sähköpostilla, jossa on ”ilmoitusteksti”, ilmoittajan nimi, yhteystiedot ja laskutusosoite. Laskutetaan ennen lehden ilmestymistä sähköpostilaskulla.
***********
KOKOUSKUTSU. Härmälän Omakotiyhdistys ry, Kevätkokous 28.3.2017. klo 17.30. Kokouspaikka Honkoliinin toimitalo Sarankulmankatu 25. Esillä kevätkokousasiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
***********

Koko perheen TALVITAPAHTUMA + avoimet PILKKIKILPAILUT Pirkkalan
VÄHÄJÄRVELLÄ la 18.3. klo. 10.00–13.00 Toimintaa koko perheelle!
Järj. Pirkkalan Reserviläiset ry
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Kuuselan Helmi 100 vuotta

Parturi Kampaamo

Teksti ja kuvat: Tanja Juvani
Kuuselakeskuksessa asuva taiteen monitoiminainen Helmi Hellman viettää
tänä syksynä 100-vuotissyntymäpäiviään ja osallistuu monipuolisesti TOIVO-Mummusikaali-yhteisötaideprojektiin. Hän käy perjantaisin kahdessa kuvataiteilija-muusikko Kanerva Niemelän ohjaamassa ryhmässä. Maalausryhmä tulee osallistumaan projektin lavastukseen ja musikaalin taidepajassa lauletaan yhteislauluja, kerätään ideoita
musikaalin sanoituksia varten ja kuvataiteillaan. Jos ääni palaisi entiselleen,
Hellman laulaisi musikaalissa mielellään. Kaksi kovaa keuhkokuumetta ovat
kuitenkin vieneet hänen äänensä osittain. - Korkea sopraano sujuu vielä, hän
sanoo.
Hellman on tehnyt pitkän elämänsä
aikana 68 sävellystä ja useita sanoituksia. Omista kappaleistaan Hellmanin
suosikkeja ovat Lepo, Ensilumi, Viulu ja
Kotitanhuat, josta tuli taiteilijan omien
sanojen mukaan ”niin kaunis, että itken
joka kerta”. Yhteisötaideprojektia vetävä Kanerva Niemelä on kopioinut kaikki sävellykset mappiin ja niitä saatetaan
käyttää musikaalin taustamateriaalina.
Maankuulut Helmi-sisarukset
Menkäämme ajassa taaksepäin, taideinnostuksen alkulähteille. Miten Helmi Hellmanista tuli akrobaatti, kuoronjohtaja, säveltäjä ja sanoittaja?
Sepä se, en tiedä. Isän ja äidin puolen suvussa ei ollut taiteilijoita. Mutta
myöhemmin olen huomannut, että äidillä oli lahjoja, hän vain kätki ne tai ei
voinut niitä toteuttaa, kun isä kuoli sodassa ja äiti jäi meidän lasten kanssa.
Hellman työskenteli päivisin toimistossa ja riensi iltaisin akrobaatiksi teattereiden näytöksiin. Tampereen työväenteatterin johtaja Edvin Laine buukkasi
Helmi-sisarukset alun perin Mustalaisruhtinattareen, minkä jälkeen he alkoivat menestyä ja tehdä Suomen kiertueita.

Meitä oli kaksi tyttöä, minä ja Enni
Heinänen. Taiteilijanimemme oli Helmi-sisarukset ja teimme akrobatiaa ja
tanssia. Tampereen työväenteatterin
musikaaleista olimme mukana Mustalaisruhtinattaressa, Rengasmatkassa
ja operetissa nimeltä Syysmanööverit,
Hellman muistelee.

”Hellman on tehnyt pitkän elämänsä aikana 68
sävellystä ja useita
sanoituksia”
Pispalan Tarmon voimistelijoissa
Helmi Hellman ohjasi naisille liikuntanäytöksiä. Tarmossa syntyi myös pieni kahdeksanhenkinen lauluryhmä, jo-

ka lauloi Hellmanin sävellyksiä. Jäljellä
olevat kolme ryhmäläistä, altto ja kaksi sopraanoa, tapaavat edelleen kerran
kuukaudessa, seuraavaksi Kuuselassa.
13-vuotinen kuoronjohtajakokeilu
Hellman lauloi tunnetussa Kanerva-kuorossa toistakymmentä vuotta.
Kun eläkeläisten Taipumattomat-kuoron johtaja jäi eläkkeelle, minut määrättiin jatkamaan. Varmaan siksi, kun olin laulanut 60–70-luvulla Kanerva-kuorossa, soitin kitaraa ja tiesin
nuotit. Ajattelin, että no, kokeillaan.
Kokeilusta tuli 13 vuoden mittainen.
Hellman innostui kuoronjohtajuudesta niin, että alkoi lukea musiikin teoriaa ”yötä päivää, että jäi päähän”. Hän
osallistui myös yhdistyksen järjestämille viikon pituisille kursseille.
Onnistuttiin saamaan kolme ääntä. Toivo Lehtinen stemmasi miehiä eli
bassoja, minä hoidin naiset eli altot ja
sopraanot. Saatiin kunnon kuoro.

Parhaimmillaan 70-henkinen Taipumattomat konsertoi kolmesti Tampereella ja kiersi maata Oulussa, Jyväskylässä ja Helsingissä. Kuorossa oli seitsemän soittajaa: kaksi haitaristia, kaksi mandoliinin soittajaa, kontrabasisti,
trumpetisti ja rumpalina Helmin vuonna 1980 menehtynyt mies Matti Hellman, joka soitti normaalisti viulua.
Niitettiin kovasti mainetta, oltiin hyvä kuoro, Helmi Hellman muistelee.
Yhtä asiaa Hellman kaipaa: oikeaa
pianoa. Sellainen hänellä alkuun oli,
mutta ei sitä voinut kerrostalossa pitää.
Niinpä Helmi Hellman hankki sähköpianon, joka hänellä on vieläkin Kuuselakeskuksen kodissaan. Sen sointi ei
kuitenkaan ole sama kuin oikeassa pianossa.
Ehkä Helmi Hellman saa vielä ääntänsä takaisin. Tavallista haasteellisempaa lauluharjoitusta kaipaaville on tulossa tänä keväänä oma ryhmä. Kuuselakeskuksessa kaikki on mahdollista.

Erja Ahonen
Puh. 040 524 4035
Minna Riiheläinen
Puh. 046 935 1081
Kuuselan Senioritalo

Nuolialantie 46, 33900 Tampere

Hieronta • Fysioterapia • Lymfaterapia • Akupunktio

Kannen kuva, härmäläläisittäin
”ropellipoika”
Vuonna 1961 Adolf Aarno sai ensimmäisen suomalaisen moottorilennen yrityksensä
50-vuotismuistoksi patsaan Tampereen Härmälään Nuolialantien ja Lentokonetehtaankadun kolmioon. Kyseessä on Unto Hietasen veistämä pronssiveistos Potkuria pitelevä
poika. Vuonna 2008 patsas siirrettiin entisen
Valtion Lentokonetehtaan pääkonttorin eteen
Härmälänrannan Sisu-aukiolle.
Karl Adolf Aarno (alkujaan Kalle Virtanen)
(9. syyskuuta 1879, Tyrvää – 28. joulukuuta
1918, Tyrvää) oli tamperelainen kuvanveistäjä, joka tunnetaan paremmin ensimmäisenä
Suomessa lentämistä yrittäneenä suomalaisena.
Aarno osti kauppias Sergei Nikolajeffin

maahantuoman, kahdeksan kuukautta satamavarastossa Helsingissä lojuneen Demoiselle-lentokoneen alkuvuodesta 1911. Adolf
Aarno suoritti sillä 20. huhtikuuta 1911 Tampereen Pyhäjärven jäältä lentoonlähtöyrityksen, joka päätyi sivutuulessa koneen kaartamiseen oikealle ja siiven ja oikean laskutelineen pyörän rikkoutumiseen ennen kuin lentokone irtosi edes kunnolla ilmaan. Myöhemmin, 8. maaliskuuta 1914 tapahtuneessa uudessa yrityksessä lentokone meni säpäleiksi.
Jäällä häntä avustamassa ollut koulupoika Rainer Ahonius kirjoitti vuonna 1961 kirjan, jossa
hän dokumentoi lentoyritykset ja Aarnon elämän laajemminkin.
JoS

saksalaiset
Valitse testivoittaja
laadukas
maalämpöpumput.
saksalainen
testimenestyjä

maalämpöpumppu!
Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Maahantuonti ja jälleenmyynti:

www.kunto-partola.fi
p. 03 3140 0600

Perjantai-iltapäivän maalauskurssilla oli tällä kertaa aiheena vanhojen tanssit.

Säästä
lämmityskuluissasi
jopa –75%
Nyt saat
meiltä myös laadukkaat

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

www.honkoliini.com
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Härmälän monipuolinen palvelurakenne
1950- ja 1960-luvuilla

Teksti: Kyllikki Nikkanen

Nurkkakunta-lehden edellisessä
(4/2016) numerossa perheineen Härmälänrantaan muuttanut Ari Wigelius
kritisoi Härmälän nykyisiä palveluita ja
liikenneoloja sekä painotti alueen yleistä kehittämistä. Olen kirjoittajan kanssa täysin samaa mieltä asiasta. Ansiokkaan kirjoituksen siivittämänä ryhdyinkin muistelemaan takavuosien monipuolisia palveluita Härmälässä. En varmaankaan ole ainoa, joka ainakin joskus haikailee niiden perään. Eipä tarvinnut lähteä kaupunkiin asti ostamaan
esim. nappeja tai sukkia. Härmälästä
löytyi lähes kaikki palvelut, joita asukkaat noihin aikoihin elämässään tarvitsivat.

Härmälän kaatopaikkaa ryhdytään
kuljettamaan pois
kevään aikana
Perkiönkadun vanhan kaatopaikan puhdistustyöt alkavat näinä päivinä. Kaatopaikan jäte kuljetetaan pois koirapuiston sivuitse Pirkkahallin parkkipaikan kautta Ilmailunkadulle ja siitä eteenpäin.
Tämä aiheuttaa liikkumisen esteitä kyseistä reitti Partolaan kulkeville, sillä tuömaan vuoksi kyseinen reitti aidataan ja sinne on yleisöltä pääsy kielletty.
Tontilla olleet rivitalot on jo viime vuoden aikana purettu ja viety jatkokäsittelyyn Tarastejärvelle.
JoS

”Automaatti pitäisi saada takaisin,
sillä moni
alueemme
asukkaista
käyttää edelleen käteistä
rahaa.”

töistä tullessaan puoli kiloa Fazerin sekalaisia karamelleja. Odotinkin innokkaasti noin klo 13 kotiin isää ja hänen
mustaa salkkuaan, josta karamellipussi aina löytyi.
Nuolialantie oli todellinen kauppakatu. Sen varrella oli lukuisia Valion
ja Voiman pieniä kivijalkamyymälöitä,
joissa oli nykyajan tarpeisiin verrattuna melko suppea tuotevalikoima, mut-

V
ar

V
ar

Olet
tässä
Härmälän vanha kauppa Rantaperkiön Woima. (Kuva kirjasta Jaana Alajoki: Härmälä-Rantaperkiö, Tampere 1996)

Muut erityispalvelut
Nuolialantien kauppakeskittymän tienoilta löytyi neuvola, apteekki, yleinen sauna (Härmälässä niitä oli 3 kpl),
ravintola, pesula, kampaamoita sekä
parturiliike. Härmälässä oli myös kolme huoltoasemaa, kirjakauppa, tekstiili- ja lyhyttavaraliikkeitä, kaksi mankelia, mattokutomo ja ikkunaverhojen
tärkkääjä. Nykyisen R-kioskin talon kivijalassa oli mm. elintarvikeliike, tekstiili- ja lyhyttavaraliike sekä kampaamo.
Talon toisessa kerroksessa oli hammas-

Pankki- ja postipalvelut
Härmälässä oli neljä pankkia: Tampereen Säästöpankki, Pohjoismaiden Yhdyspankki, Osuuspankki ja Postisäästöpankki. Tampereen Säästöpankki oli
nykyisen R-kioskin tiloissa. Osuuspankki ja Yhdyspankki taas puolestaan olivat Nuolialantien kauppakeskittymässä.
Posti oli noihin aikoihin todellinen
koko kansan palvelupaikka. Yhteispalvelusopimus Postisäästöpankin kanssa
sai aikaan sen, että lähes koko väestö asioi postissa. Säästöliikenne, laskujen maksu tilillepanoina, lapsilisät, kansaneläkkeet, valtiokonttorin suorittamat

palkanmaksut, veikkausvoitot, leimamerkit jne. - kaikki nämä asiat hoituivat
postissa. Olin itse virkamiespuolen kesäapulaisena Härmälän postissa (Härmälänkatu 32) monena kesänä lukioja yliopistoaikoinani ja tutustuin näin
alueen asukkaisiin.

rivitalot on kaavoitettu ja rakennettu alueelle
1980-luvun alussa siitä huolimatta, että esim. Härmälä-Seura
ja Omakotiyhdistys ovat rakentamismahdollisuuksia epäilleet
juuri kaatopaikan vuoksi. Nämä rivitalot on nyttemmin
purettu vuonna 2016.

• Alueen poikki kulkee jäte- ja sadevesiviemärit, jotka siirretään
muualle kaivutöiden yhteydessä.

KUNNOSTUS

• Urakoitsijana toimii Ekokem-Palvelu Oy
• Työt on aloitettu helmi-maaliskuun vaihteessa 2017
• Puhdistustyöt kestävät syksyyn 2017 saakka.
• Kunnostustyötä ohjaa ympäristötekninen valvoja.
• Kuljetukset tapahtuvat kaatopaikan eteläpuolisen
Vähäjärvenpuiston kautta.

Yhteys poikki

• Kaivumassojen määräksi arvioitu 80 000 m3, 142 000 tonnia.
• Rekkakuormina se tarkoittaa n. 3 200 kuormaa.
• Lisäksi tilalle kuljetataan täyttömassat yhteensä noin 75 000
tonnia eli noin 1 900 kuormaa.

Alueemme palvelurakenne muutosvaiheessa
Koulu, kauppa ja posti! Näiden palveluiden muodostama kokonaisuus on
erilaisten tutkimusten mukaan”selkäranka”, joka määrittää kylän tai taajaman aseman ja toimivuuden. Härmälässä on edelleen koulu ja kauppa, mutta varsinaista postitoimipaikkaa ei ole.
R-kioski toimii asiamiespostina. Valtaosin kauppa-asiat hoituvat alueemme
ulkopuolella, Partolan liikekeskuksessa. Monilla iäkkäämmillä ja autottomilla alueemme asukkailla on aika hankala kauppamatka. K-Marketin seinässä ollut alueemme ainoa OTTO-automaatti poistettiin viime syksynä. Automaatti pitäisi saada takaisin, sillä moni
alueemme asukkaista käyttää edelleen
käteistä rahaa.
Härmäläläiset, erityisesti kasvavan
Härmälänrannan asukkaat toivovat, että
uudelleen rakennettavan Valmetin Lentokonetehtaan tiloihin saataisiin ainakin
keskeisimpiä päivittäispalveluita.
Asiasta on käyty aluetta rakentavan
Skanskan kanssa lukuisia neuvotteluja.
Lähipalveluiden kehittäminen ja säilyminen edellyttävät kuitenkin meidän
kaikkien omia valintoja ja toimenpiteitä – tulee suosia oman alueen palveluita.

• Alueen

ja sitä kautta jätevedenpuhdistamoon.
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lääkäri. Toinen hammaslääkäri oli Perkiönkadun ja Lepolantien kulmatalossa. Kirjasto on edelleen Härmälän koulun tiloissa. Puhelinkoppeja alueellamme oli ainakin 2–3.
Tärkeä kokoontumispaikka oli Rantaperkiön työväentalo, jossa pidettiin erilaisia juhlatilaisuuksia ja käytiin katsomassa teatteria. Talo purettiin
1970-luvun alussa. Lentobaarissa vanhalla lentoasemalla käytiin syömässä
jäätelöä. Kauniskallion kioski nykyisen
R-kioskin lähellä oli suosittu. Olipa Härmälässä torikin R-kioskin ja Lepolan välisellä alueella. Siellä paikkakuntalaiset
kävivät myymässä kasvattamiaan juureksia, marjoja ja omenoita. Rantaperkiössä Lentokentänkadun varrella oli
Lammin ja Aholaisen kauppapuutarhat, joista tilattiin monet kukkalaitteet
ja hautaseppeleet. Irtokukkia sai ostaa
Härmälänpuiston varrella olleista kotipuutarhoista.

kaatopaikkana 1940-luvulta 1960–luvulle asti ja myöhemmin
alue ollut maankaatopaikkana, jonne lähiasukkaat veivät
pikkujätteitään aina 1972 vuoteen asti.

• Pumpattavat vedet johdetaan käsiteltyinä läheiseen viemäriin
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ta päivittäistarpeet hoituivat kyllä. Valion maitokauppoja oli myös Nuolialantien molemmin puolin olevien katujen
varsilla, joten ostosmatkat olivat lyhyitä. Muistan erityisesti Metsolankadun
ja Härmälänpuiston kulmassa olleen
Valion kaupan, jossa myyjät leikkasivat lauantaimakkarasta viipaleita käsipelillä ja irtomaitoa myytiin asiakkaan
omiin kannuihin. Antinkadulla oli pieni kivijalkamyymälä, jossa myytiin erittäin maittavia sokerikorppuja.
Todellinen kauppa- ja palvelukeskittymä oli Nuolialantien varrella Leirintäkatua vastapäätä. Kortteleista löytyivät Voiman ja Tuotannon elintarvikemyymälät sekä erinomaisen suosittu Härmälän Herkku, joka oli erityisesti viikonloppuisin aina täynnä asiakkaita. Tuotannon rautaosasto oli kaupungin parhaita ja myymälänhoitaja - keski-ikäinen rouva - oli tosi ammattitaitoinen ja tiesi alaltaan kaiken. Parin korttelin päässä Pirkkalan suuntaan oli Rantaniemen maitokauppa.

• Perkiönkadun varrella olleiden rivitalojen tontti on toiminut

alentamisena.

kt

Alueen vanhin elintarvikekauppa –
Rantaperkiön Woima – osoitteessa
Nuolialantie 1 oli perustettu jo vuonna 1918. Talo purettiin 1970-luvun alussa ja sen paikalla on nykyään kerrostalo. Toinen perinteinen maito- ja sekatavarakauppa oli osoitteessa Metsolankatu 1. Tämä ns. ”Lehtosen kauppa” oli
tosi hyvin varustettu, osastoihin jaettu
ja palvelu oli tuttavallisen myönteistä.
Ostosten lomassa kaupan puhelin oli
hyvin käytetty asiakkaiden apuväline,
kun omia puhelimia ei noihin aikoihin
vielä monellakaan ollut. Täältä Lehtosen kaupasta isäni osti aina lauantaisin

TAUSTAA

• Kunnostus toteutetaan massanvaihtona ja maan pinnan

KIERTOREITTI

Maito- ja sekatavarakaupat
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Sito

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

TYÖMAATIEDOTE
Oikaisuja!
Edelliseen joulukuun lehteen 4/16 oli taittovaiheessa päässyt pari virhettä.
Kyllikki Nikkasen kirjoittamasta artikkelista ”Kun joulupukki vauvanuken toi” oli
lehden taittovaiheessa lipsahtanut näkymättömiin kirjoittajan nimi. Tarkkaavaiset
Kyllikin tuntevat lukijamme tunnistivat kuvassa olleen nuken ja kyselivät hänen
kertomansa mukaan, ”miksi artikkeli on kirjoitettu lehteen nimettömänä?”
Nyt syy tähän on kerrottu.
Artikkelissa ”Luonnonvaloa ja värejä” oli väärä kuvateksti, kuvassa oli ainoastaan
Sisko Knuuttilan töitä.

www.harmala-seura.net
www.harmala-seura.net
www.harmala-seura.net

Viihtyisä kaupunkikoti
Härmälänrannassa
skanska.fi/kodit • härmälänranta.fi

visualisointi

Härmälänrannan Kotka – nerokkaat neliöt, valoisat huoneet
Pyhäjärven idylliset maisemat tarjoavat rauhallisen asuinympäristön. Rantaviivan
läheisyyteen kohoaa uusia koteja. Avoimet keittiöt helpottavat arkea. Porraskäytävästä esteetön pääsy pysäköintihalliin. Energialuokka C. skanska.fi/kotka
2
2
Osoite: Vihurinkatu 13, 33900 Tampere. Koteja 43,5 m kaksioista 81,5 m
3-4 h asuntoon. Hinnat alkaen; mh 52 410 €, vh 174 700 €, vuokratontin
lunastusosuus 19 253 €*. Myynnissä, arvioitu valmistuminen alkuvuosi 2018.

*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 asuntomyyjältäsi.

visualisointi
Härmälänrannan Lentäjä – rantaan johtavan bulevardin varressa
Tilavissa huoneissa korostuvat valoisuus ja pitkät näkymät läpi tilojen.
Runsaasti säilytystilaa. Valoisa oleskelutila jatkuu luontevasti lasitetulle
parvekkeelle. Viihtyisä ja turvallinen pihapiiri, jossa autoista ei ole häiriöksi. Autohalli pihakannen alla. Energialuokka C. skanska.fi/lentaja
2
2
Osoite: Tuiskunkatu 6, 33900 Tampere. Koteja 43 m kaksiosta 66,5 m
kolmioihin. Hinnat alkaen; mh 55 610 €, vh 177 200 €, vuokratontin
lunastusosuus 3 149 €*. Myynnissä, arvioitu valmistuminen 6/2017.

visualisointi
Härmälänrannan Vinka – kotoisa pihapiiri puutarhakort
telissa
Avarissa uusissa kodeissa yhdistyvät tehokkuus, laatu, esteett
ömyys,
klassisen tyylikkäät pintamateriaalit ja pikantit yksityiskohda
t. Lähistöllä
komeita kallioita, puistikkoa ja ulkoilureittejä rantaviivan
tuntumassa.
Energialuokka C. skanska.fi/vinka
Osoite: Vihurinkatu 4, 33900 Tampere. Koteja 41 m2 yksiöis
tä 73 m2
kolmioihin. Hinnat alkaen; mh 47 850 €, vh 159 500 €,
vuokratontin
lunastusosuus 10 903 €*. Myynnissä, arvioitu valmistumine
n 4/2017.

Uudet
aukioloajat!
Härmälänrannan
asuntomyyntipiste
Viimankatu 1,
33900 Tampere,
avoinna
ma, ti, to klo 10-16,
ke klo 10-18

Lisätietoja asuntomyynnistämme Verstaankatu 1, 33100 Tampere,
avoinna ma-pe klo 9-15, p. 0800 150 051 (maksuton), asuntomyynti.tampere@skanska.fi

