
Härmälän, Rantaperkiön, Sarankulman ja Hatanpään kaupunginosien kotiseutujulkaisu 4/2017

25 v.

Lisää bussivuoroja
s. 4

Joulun viettoa ennen muinoin
s. 6



2

25-vuotias Härmälä-Seura

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.

Hyvä lukijamme, luet parhaillaan 100-vuotisen Suo-
men juuri 25 vuotta täyttäneen Härmälä-Seura ry.n 
kotiseutulehteä. 
 Mikä se sellainen Härmälä-Seura oikein on? 
 Sääntöjen tarkoituspykälä kertoo seuraavaa: 
”2§ Yhdistyksen tarkoituksena on
-kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallis-
ten erityispiirteiden pohjalta, elinympäristön laadun 
parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, 
kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen yl-
läpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen se-
kä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kun-
nallishallinnon kanssa ja vaikuttaa
päätöksentekoon,
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja 
viranomaisille,
- toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssi-
teenä,
- seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä 
sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja
tutkimuksia…”
 Tätähän se toimintamme käytännössä onkin. Ku-
luneen vuoden tärkeimpiä tekemisiämme on ollut-
kin alueemme eri yhdistysten kanssa tehty yhteistyö 
oman alueemme hyväksi. Kävimme Pärrinkoskella 

kävelyllä jossa Härmälän Martat hoitivat osanottajil-
le kahvitarjoilun. Järjestimme usean yhteisön kans-
sa yhteistyössä erittäin onnistuneet Etelä-Tamperen 
kyläjuhlat Hatanpään Arboretumin viereisessä Paja-
niemessä. Yli 500 ihmistä nautti syyskuun alun raik-
kaasta kesäillasta ja tasokkaasta ohjelmastamme. 
 Pari viikkoa sitten pidimme yhteistyössä muiden 
kanssa ”Tarvitaanko ratikkaa Härmälän kautta Pirk-
kalaan” -tilaisuuden, joka aloitteestamme poiki lisää 
bussivuoroja jotta täpötäydet bussit eivät huristelisi 
Nuolialantien bussipysäkkien ohitse. Tästä voit lukea 
lisää tässä lehdessä. 
 Keräämme myös alueemme historiaa ja julkai-
semme aluettamme koskevaa kirjallisuutta. Osa jul-
kaisuista on jo loppuunmyyty ja uusista julkaisuista-
kin on ollut puhetta. 
 Pitipä historiatoimikuntamme tuvantäyteisen ku-
vallisen historiatilaisuuden Kuuselan palvelukeskuk-
sessa. Lisää näitä on luvassa. 
 Härmä-Seura perustettiin 25 vuotta sitten vapaa-
muotoisemman Härmälän asukasneuvottelukunnan 
seuraajaksi, kun Tampereen kulttuuritoimen kokeilu 
päättyi. Tuo asukasneuvottelukunta oli koottu eri yh-
distysten aktiiveista ja se jo aloitti yhdistysten yhteis-
työn alueellamme. Härmälä-Seura on sittemmin jat-
kanut tätä yhteistyötä välillä paremmin ja välillä hei-
kommin onnistuneena. 

Meistä itsestämme yhteistyön ajoittainen ”pragaami-
nen” ei ole johtunut, syyt taitavat olla joidenkin yh-
distysten sisäänlämpiävässä toiminnassa ja ilmeisessä 
”kilpailijan” pelkäämisessä. Todellisuudessa Härmä-
lä-Seura kysyy ja pyytää muita yhdistyksiä toteutta-
maan yhteisiä tilaisuuksia ja moni on ottanutkin niis-
tä kopin, kuten laaja Kyläjuhla ja ”ratikka-joukkolii-
kenne-ilta” osoittikin. 
 Mottomme onkin, että teemme yhdessä ja jos joku 
muu ei järjestä, otamme järjestämisvastuun ja muut 
saavat tulla siivelle toteuttamaan yhteistä hyvää. 
 Härmälä-Seuraan on helppo liittyä, tästä on ohje 
toisaalla tässä lehdessä. Jäsenmaksukaan ole päätä 
huimaava ja rahaa säästäviä jäsenetujakin on odo-
tettavissa.  
 Ensi keskiviikkona vietämme seuramme 25 vuosi-
juhlaa, jossa jäsenillemme tarjotaan runsas pikkujou-
lumenun mukainen iltapala, siitäkin on vinkki löytyy 
tästä lehdestä.  

Jos vähänkään kiinnostus heräsi, liity mukaan teke-
mään Härmälä-Rantaperkiöstä henkisesti vieläkin 
parempi asuinalue. Toimialueemmehan on Pirkka-
lan rajalta aina Hatanpään alueelle asti.

Juhani Skogberg

Puheenjohtajalta

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

Painos 4500 kpl.

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Juhani Skogberg

NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

TOIMITUSRYHMÄ
Juhani Skogberg JoS
Kyllikki Nikkanen

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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Avoinna LA 10–17, SU 10–16  •  Bussit 14  •  www.tampereoutlet.fi  •  #MegaOutlet

2.–3.12. TÄHTIAREENA

Keräily
-messut

Keräilyssä ihastuttaa 
esineiden ajan patina 
– uniikkeja aarteita ja 

kauniita löytöjä

KOKO PERHEEN SHOPPAILUTAPAHTUMA
Upeita outlet-hintaisia tuotteita miehille, naisille ja lapsille. 
Loppuvuoden parhaat löydöt Mega Outletissa!

Mukana myös Muumit, jotka tuovat terveiset Muumilaaksosta.
Esiintymisajat: la 2.12. klo 14 ja 16, su 3.12. klo 13 ja 15.

Samaan aikaan myös Keräily-messut!
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Kansalaisyhteistyötä yli kuntarajojen, 
kaksi uutta bussivuoroa Härmälästä 

TAYSille

FAKTA

Linja 1
Arkiaamuihin on lisätty kaksi uutta vuoroa eli klo 7.20T 
ja 7.45T Härmälästä Koskipuiston kautta TAYS:lle. Vuorot 
lähtevät Valmetinkadun pysäkiltä. 
 Arkiaamun vuorot 7.46M ja 8.46M Koskipuiston pysä-
kiltä Pirkkalan lentoasemalle kiertävät Tampereen seu-
dun ammattiopisto Tredun Pirkkalan toimipisteen kaut-
ta. 
 Karhumäen pysäkki poistetaan turvallisuussyistä rei-
tiltä Pirkkala–Koskipuisto. Bussit ovat joutuneet ylittä-
mään pysäkiltä lähtiessään Naistenmatkantien suoraan 
ajavien kaistan, mikä on aiheuttanut vaaratilanteita. 
 Kaikki linjan 1 muutokset astuivat voimaan maanan-
taina 20. marraskuuta.

Teksti ja kuva: Juhani Skogberg

Härmälä-Seuran, Härmälän 
Omakotiyhdistyksen ja Här-
mälänrannan asukasyhdistyk-
sen aktiivit sekä joitakin pirk-
kalalaisia kansalaisvaikutta-
jia kutsuivat koolle joukkolii-
kennetilaisuuden Studio Par-
tolaan. Tällaisille päättäjien ja 
asukkaiden yhteisiä tilaisuuksia 
selkeästi tarvitaan ja tästä se al-
kaa muissakin kysymyksissä. 
 Partolakeskuksessa pidet-
ty yli kuntarajan kuntalaisten 
avoin keskusteluilta aiheesta 
"Tarvitaanko Pirkkala-Härmä-
lään ratikkaa?" veti tuvan täy-

teen kiinnostuneita asukkaita. 
Tilaisuus järjestettiin yhteis-
työssä Tampereen ja Pirkka-
lan kanssa. 
 Tilaisuus oli lähtöisin asu-
kaslähtöiseltä kansalaisaloit-
teellisuuspohjalta. Tilaisuus oli 
asiallinen ja hieno, ja informaa-
tiota saatiin enemmän kuin ku-
kaan osasi odottaa. 
 Paikalla oli laaja joukko 
asiantuntijoita ja joukkoliiken-
teen päättäjiä Pirkkalasta ja 
Tampereelta. 
 Tilaisuudessa oli mukana 
muun muassa Tampereelta 

apulaispormestari Aleksi Jänt-
ti ja yleiskaavajohtaja Pia Has-
tio, joukkoliikenteen suunnitte-
lupäällikkö Juha-Pekka Häyry-
nen, ja Pirkkalasta pormestari 
Marko Jarva sekä kaavoitus-
johtaja Matti Jääskeläinen.

Ratikka?
Tilaisuudessa kuntien edusta-
jat antoivat hyvin laajat taus-
tatiedot alueemme joukkolii-
kenteen nykytilasta ja ennus-
teesta, sekä mahdollisen rati-
kan vaatimista reunaehdoista. 
Ratikka tullee Härmälään, jos 

nämä reunaehdot joskus täyt-
tyvät ja tärkein reunaehto on 
tiettyyn tasoon kasvava väes-
tömäärä. Jos täydennysraken-
taminen etenee nyt kuvitellus-
sa laajuudessaan, niin n. 10–20 
vuoden sisään olisi Härmäläs-
säkin oma ratikka. 

Bussit?
Härmälä-Seuran ja Omakoti-
yhdistyksen edustajana alle-
kirjoittanut esitti, että Härmä-
länrannasta pitäisi saada omia 
bussivuoroja kohti keskustaa, 
koska Perkiönkadun ja Härmä-

län koulun pysäkkien ohi aa-
muisin saattaa ajaa jo Pirkka-
lan puolella täyttynyt täpötäy-
si bussi pysäkillä odottavien 
ohitse.
 Kiitoksen sanoja tilaisuu-
den järjestämisestä oli muka-
va kuulla niin virkamiehiltä ja 
kuulijoilta. Tällaisia tilaisuuk-
sia toivottiin järjestettävän li-
sää ajankohtaisista aiheista. 
 Härmälä-Seura ottaa kopin 
yleisöpalautteesta ja on valmis 
jatkossakin järjestämään vas-
taavia keskusteluita asukkaiden 
ja päättäjien välillä.
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KOTIHOITOA KANSSASI

▪ henkilökohtainen hoiva ja huolenpito, 
kotipalvelut ja kotisairaanhoito

▪ kotisiivoukset

Säännölliset palvelumme ovat arvonlisäverottomia 
ja kotitalousvähennyskelpoisia. 



6

Teksti ja kuvat: Kyllikki Nikkanen

Joulun valmistelua ja viettoa ennen 
muinoin

Joulu saapui Suomeen jo 
1100-luvulla kristinuskon mu-
kana. Aluksi joulu oli pelkäs-
tään kirkollinen juhla, mutta 
vähitellen sitä alettiin viettää 
kodeissakin. Joulunaika voi-
daan katsoa nykyään alkavaksi 
ensimmäisestä adventista, jol-
loin kirkoissa veisataan Hoo-
siannaa ja varsinainen joulun 
valmistelu kodeissa alkaa.

Herkkua on siinä monen-
laista, monenlaista
Jouluvalmisteluihin on perin-
teisesti kuulunut jouluruokien 
tekeminen itse. Ainekset pe-
runa-, lanttu- ja porkkanalaa-
tikoihin saatiin maatalousval-
taisessa yhteiskunnassa omal-
ta tilalta/tontilta. Peruna-laatik-
ko on vanhin tunnettu laatikko. 
Laatikkoruuat yleistyivät, kun 
1800-luvun lopulla keksittiin 
peltilaatikko. Joulukinkku on 
alkujaan keskieurooppalainen 
tapa. Säätyläisten keskuudes-
ta tapa levisi Suomessa 1800- 
ja 1900-lukujen vaihteessa kai-
ken kansan joulupöytiin. Tär-
kein kala joulupöydissä oli sil-
li. Lohta ei vielä käytetty, mut-
ta lipeäkala oli suosittua. 
 Muistan selvästi, kuinka 
niin naapurieni kuin meidän-
kin talon kellarissa oli astia, 
jossa kuivia lipeäkaloja liotet-
tiin käyttövalmiiksi. Inhosin ka-
lan hajua. Kala oli isäni suur-
ta herkkua ja hän sai sitä syö-
däkseen muutaman kerran en-
nen joulua. Joulupöydässä si-
tä ei meillä ollut, jotta lapsen 
joulutunnelma ei mennyt pilal-
le. Rosolli tunnettiin Suomessa 
jo 1700-luvulla ja riisi 1800-lu-
vulla.
 Joulupiparkakkujen valmis-
tus on peräisin Saksasta ja Suo-
messa tapa yleistyi 1900-luvun 
alussa. Minulla on edelleen tal-
lessa vanhoja läkkipeltimuot-
teja, joilla äitini kanssa muo-
toilimme herkulliselta tuok-
suvasta taikinasta pipareita 
jo 1940-luvun loppupuolella. 
Joulupullat ja kakut teetettiin 
paikallisissa leipomoissa. Ran-
taperkiössä Nuolialantien var-
rella oli Granlundin leipomo, 
joka valmisti tilauksesta pulla-
pitkoja ja kuivakakkuja asiak-
kaan omista aineista (voi, so-
keri ja kananmunat). Elettiin-
hän vielä sotien jälkeistä pu-

Joulutervehdys ystävältä vuodelta 1923.

la-aikaa. Rautaharkossa oli vas-
taavalla periaatteella toimiva 
kotileipomo, joka valmisti täy-
tekakkuja. Kotikalja oli tärkeä 
joulujuoma. Äitini valmisti si-
tä maltaista, joita haudutettiin 
saunan padassa.
 Ruuat jätettiin usein yöksi 
pöydälle, jotta ”henget” pää-
sivät nauttimaan pöydän anti-
mista. Tätä kuvaa hyvin mei-
dän kaikkien tuntema joululau-
lu Tonttujen jouluyö.

Joulukuusi, Pukki ja 
joulusauna
Joulukuusikin on peräisin Sak-
sasta jo 1500-luvun ajoilta. 
Meillä joulukuusi yleistyi ko-
deissa kansakoulujen kuusi-
juhlien ansiosta. Joulukuusessa 
on symboliikkaa: ikivihreä puu 
kuvastaa elämän jatkuvuutta ja 
valot viittaavat Jeesuksen syn-
tymään. Koristeet symboloivat 
joululahjoja. 
 Joulupukin alkujuuret ovat 
myös Keski-Euroopassa. Ny-
kyinen pulska punanuttuinen 
pukki on Coca-Cola-yhtiön 
luoma. 
 Vuonna 1927 Korvatunturi 
nimettiin joulupukin ja tonttu-
jen vakituiseksi asuinpaikaksi.
 Muistelen erästä joulukuista 
äitini kanssa tekemääni kaup-
pareissua 1950-luvun alussa. 
Noihin aikoihin oli Nuolialan-
tien varrella nykyistä Kuuselaa 
vastapäätä pieni kauppa, jos-
sa myytiin erilaisia askartelu-
tarvikkeita, hyllypaperia, ky-
niä, vihkoja, kirjoja jne. Äitini 
huomasi ikkunalaudalla pienen 
pöytälampun, jonka hän arve-
li sopivan minun nukketaloo-
ni. Hän pyysi minua käänty-
mään ympäri, jotta en ”näkisi” 
tätä tapahtumaa. Olihan lamp-
pu tulossa pukinkonttiin. Olin 
itse katsellut lamppua jo edel-
lisellä viikolla, mutta enhän tä-
tä kertonut.
 Joulusauna on suomalainen 
perinne ja saunominen on aina 
ollut tärkeä tapahtuma kansan 
keskuudessa. Säätyläiset eivät 
saunoneet jouluna. Saunassa 
piti olla hiljaa, jotta sääsket ja 
itikat eivät seuraavana kesänä 
hätyyttelisi. 
 Joululaulujen ja joulunäy-
telmien juuret ovat katoliset. 
Tunnetuin näistä on Tiernapo-
jat, joka on peräisin jo 1600-lu-

vulta opiskelijoilta. He kierteli-
vät kylillä laulamassa ja keräsi-
vät näin rahaa elämiseensä. En-
simmäisiä kertoja kuulin Tier-
napoikia Rantaperkiön kansa-
koulun joulujuhlissa.

Tunnelmallista joulua
Suomessa joulukynttilät otet-
tiin käyttöön 1800-luvulla.Van-
ha kansa jätti jouluna kynttilän 
palamaan yöksi navettaan. Se 
suojasi ja siunasi eläimiä.
 Kynttilöiden sytyttäminen 
jouluna omaisten haudoil-
le yleistyi meillä 1920-luvul-
la. Kynttilöillä valaistu hautaus-
maa onkin tosi kaunis ja tun-
nelmallinen näky jouluyönä. 
Tätä näkyä olen käynyt ihai-
lemassa 1960-luvun alusta as-
ti. Tunnelmallista on myös jou-
luyön messussa kotikirkossa. 
Olemme mieheni kanssa osal-
listuneet jo vuosikymmeniä 
Härmälän kirkossa järjestet-
tyyn messuun ja laulaneet pe-
rinteistä Enkeli taivaan -virttä.
 Jouluaamun kirkkoon här-
mäläläiset kulkivat lähinnä kä-
vellen. Autoja 1940- ja 50-lu-
vuilla oli vielä melko harvoilla 
perheillä. Olipa alueella vielä 
muutamia perheitä, jotka mat-
kasivat joulukirkkoon hevosel-
la. 
 Tunsin Perkiönkadun loppu-
päästä perheen, jolla oli ton-
tillaan hevostalli. Kulkuset he-
vosen kaulassa soivat kauniis-
ti jouluaamun hämärässä per-

heen matkatessa reessä koh-
ti kirkkoa. Samalla kulkupelil-
lä matkaavia tuli kirkolle myös 
Sarankulman suunnasta.

Joulupostia
Joulukortit ovat lähtöisin Eng-
lannista. Ensimmäinen tun-
nettu joulukortti painettiin v. 
1843. Vanhin Suomessa lähe-
tetty joulukortti tunnetaan vuo-
delta 1871. Kirjoitus- ja luku-
taidon yleistyttyä käytäntö le-
visi säätyläisten piiristä kansan 
keskuuteen. Vuonna 1900 Suo-
messa lähetettiin n. 800 000 

joulukorttia, viime vuosina jo 
yli 50 miljoonaa.
 Joulukortti- ja -pakettiruuh-
kaan olen minäkin läheisesti 
tutustunut, kun koulu- ja yli-
opistoaikoinani olin jouluapu-
laisena Härmälän postissa.
 Olen vakaasti sitä mieltä, et-
tä sukulaisten ja ystävien muis-
taminen kortilla on kaunis ja 
säilytettävä tapa, jota on syy-
tä vaalia. Onhan oikean kort-
titervehdyksen saaminen hen-
kilökohtaisempaa kuin teksti-
viesti puhelimessa.

Joululahjaksi 1950-luvun alussa saatu nukkekodin lamppu.
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Parturi Kampaamo

Erja Ahonen 
Puh. 040 524 4035
Minna Riiheläinen

Puh. 046 935 1081
Kuuselan Senioritalo
Nuolialantie 46, 33900 Tampere

Härmälän lähikirkkoalueen 
adventin- ja joulunaika

Ke 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus

Pe 8.12. klo 18 Hameväki esittää: Joulumuistoja -konsertti, 
Härmälän kirkko, vapaa pääsy

La 9.12. klo 11-13 Multituvan käsityöpiirin joulumyyjäiset, 
Multisillankatu 5

Su 10.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut, Peltolammin 
seurakuntakeskus

Su 17.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut, Härmälän kirkko

Ke 20.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut, Härmälänrannan 
Verstas, Vihurinkatu 3, kirkkoherra Jussi Mäkinen ja Peter 
Joukainen

Su 24.12. klo 16 jouluaaton hartaus, Peltolammin srk-keskus

Su 24.12. klo 17 jouluaaton hartaus Härmälän kirkko

Su 24.12. klo 23 jouluyön messu Härmälän kirkko

Ma 25.12. klo 9 sanajumalanpalvelus Härmälän kirkko

Su 31.12. klo 10 messu Härmälän kirkko

Ma 1.1. klo 10 Uudenvuoden päivän sanajumalanpalvelus,
Härmälän kirkko

La 6.1. klo 10 Loppiaisen messu,
Härmälän kirkko

Onnea Suomi
100 vuotta!

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA¤

Lahjakortit pukinkonttiin
Jalkahoidot ammattitaidolla

Nina Hietala
lähihoitaja, kosmetologi, jalkojenhoidon amt

Teen myös kotikäyntejä.

Kuuselakeskus
Nuolialantie 46
040 757 1202
Tervetuloa!

Haloo Helsinki valloitti 3.11. Härmälän 
loppuun myydyssä konsertissaan joka 
pidettiin Tampereen messukeskuksen 
Tähti-Areenalla.
 Konserttiyleisö koostui teini-ikäisistä 

aina vanhempaan väkeen asti ja yhtye 
otti taatulla laadullaan yleisönsä tutut-
tuun tapaan.

Haloo Helsinki loisti  
Tähti-Areenalla

Kuva: J. Skogberg

Teetä kalenterit ja joulukortit
omista valokuvistasi

Voit tilata myös netistä www.kuvakuisma.fi

kuvakuisma@kotiposti.net

Palmrothintie 2
33950 Pirkkala
P. 03 368 1280

Kutsu
Härmälä-Seura ry:n 25. vuosijuhlaan 
Studio Partolassa 29.11.2017 klo 17.30

Partola-Keskus, Karhumäentie 1/Naistenmatkantie 76, 
33950 PIRKKALA

Huomionosoitukset klo 17.00
Ohjelma:

17.30 tervetuliaissanat
17.40 vieraiden edustajan puhe

17.50 ohjelmaa
18.00 ruokailu

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittamaan osallistumisen 
viimeistään 26.11. mennessä joko sähköpostilla juuzo@mosse.fi 

tai tekstiviestillä puh: 0400 887 950.

Hallitus

SYYSVUOSIKOKOUS
pidetään 29.11. vuosijuhlan jälkeen n. klo 19.00

Studio Partola, Partola-Keskus 
Karhumäentie 1/Naistenmatkantie 76, 33950 PIRKKALA

Käsitellään sääntöjen syysvuosikokoukselle määräämät asiat. 

Hallitus



SmartPOST
Lue lisää: www.kcm.fi/vastuullisuus

Puhelun hinta kiinteä ja mobiiliverkon liittymistä 8,35 snt/puh +12,09 snt/min (sis.alv 24%)

Tarjoukset voimassa 25.11.-.23.12.2017 ellei tuotteen kohdalla 
toisin mainita, tarjoustuotteita rajoitetut erät.
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1495

699

5-PACK

RS

169

PANDA

Juhlapöydän konvehteja 5x300 g
9,97 kg

259
KPL

Koskenlaskija sulatejuustot 
250 g, myös Ruoka
10,36 kg

SNELLMAN

Kunnon naudan jauheliha  
10 %, 750 g
9,32 kg

PÅGEN

Gifflar puustit  
260-280 g
6,04-6,50 kg

1090

FAZER

Kääreelliset makeisboksit 
320-350 g
10,38-11,35 kg

299
PKT PS

ATRIA

Saunapalvi- tai keittokinkku- 
leikkeleet 350 g
8,54 kg

1000

FAZER

Wienernougat 210 g
23,81 kg

350

MARLI

Natur täysmehut 1 l
1,75 l

2
RS

3
RS

2
TLK

Yksittäin 5,29 rs
(25,19/kg)

Yksittäin 3,99 rs
(11,40-12,47/kg)

Yksittäin 1,95 tlk


