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Puheenjohtajalta

Hyvä lukijamme
Talven selkä oli tänä talvena paljon ankarampi, kuin
monen viime talven aikana on ollut. Pakkaset ovat
paukkuneet nurkissa oikein urakalla ja nyt on jo hieman kevään tuntua havaittavissa. Mitä kevät sitten
tuo meille tullessaan?
Monet härmäläläiset ryhtyvät lähimetsiensä ja
puistojensa siivoustalkoisiin, eri yhdistykset samoin.
Voidaan kysyä, onko tuossa mieltä, kun yhdessä
voitaisiin tehdä tehokkaammin ja samalla saavutettaisiin alueellista yhtenäisyyttä sekä yhteisöllisyyttä.
Keväällä on jälleen luvassa Härmälä-Seuran historiatoimikunnan avoin historiailta, jossa yhdessä
muistellaan alueemme historiaa. Puoluekannoista
tai yhdistystaustoista täysin riippumatta ihmiset kokoontuvat avoimeen keskusteluun siitä, mitä alueellamme on aikojen saatossa tehty ja saatu aikaiseksi.
Tervetuloa mukaan, tuomaan perimätietoa ja
kuulemaan siitä eri ihmisiltä!

Härmälä-Seura ry on perustettu yli 25 vuotta sitten juuri alueen historiaa keräämään sekä edistämään
alueen yhteisöllisyyttä yli rajojen. Tämä työ jatkuu
yhä ja asukkaat ovat osa siitä.
Toisaalla tässä lehdessä on mahdollisuus liittyä
mukaan joukkoomme. Uusien jäsenten kesken arvotaan yhdistyksemme julkaisemia kirjoja, jotka
kertovat osaltaan alueemme historiasta ja menneisyydestämme.
Härmälä-Seura ry on alueemme kotiseutuyhdistys ja olemme jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa.
Sitä
kautta saamme tietoa muista oman kotiseutunsa
asioita vaalivista yhdistyksistä ja niiden toiminnasta. Eli näin pääsemme perille alueemme juurista
ja sitä kautta voimme laajentaa omia juuriamme.
Etenkin ”uudisasukkaat” ovat tervetulleita mukaan
toimintaamme. Kaupungistumisen mukana myös
Härmälästä Hatanpäälle asti on muuttanut suuri

joukko uusia asukkaita. Oletko huomannut toivottaa uudet naapurit tervetulleiksi? Niinpä. Jos et vielä, niin tee se nyt!
Härmälä-Seura toivottaa kaikki lehtemme levikkialueelle muuttaneet tervetulleiksi tänne entisille
Hatanpään kartanon pelloille eli nykyisille asuinalueillemme.
Enää ei mene pitkää aikaa siihen, kun lumet
sulavat ja kevät koittaa. Silloin lähdemme yhdessä opastetuille kevätkävelylle, yksi Härmälänojaan
tutustuen ja toiselle koiraväen kanssa tutustumaan
Huvilarannikon luontopolkuun. Niistä lisää tietoa
myöhemmin.
Hyvää lopputalvea teille kaikille
toivottaapi Juhani Skogberg,
syntyperäinen Härmälän kansalainen.

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.

Kansi: Jaakko, Julius ja Vilho olivat sunnuntaina laskettelemassa Härmälänpuiston ns. Kirkon luisussa. Vauhtia riitti pakkaskelissä.
Kuva: JoS

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.
Puheenjohtaja
Juhani Skogberg
JOHTOKUNTA 2018
Jäsenet:
Hannu Merikoski
Eeva-Liisa Holappa
Jorma Karhumäki
Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Antti Sato
Erkki Nikkanen

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

TOIMITUSRYHMÄ
Juhani Skogberg JoS
Kyllikki Nikkanen

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
Juhani Skogberg
NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

Rahastonhoitaja:
Antti Sato

ILMOITUSTIEDUSTELUT:
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi
NETTISIVUT:
www.harmala-seura.net
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Uusia kaavoituksia suunnitelmissa
Teksti: JoS
Kaavoitusta seuranneet härmäläläiset
ovat huolestuneita ulkoilualueidensa
kaavoittamisesta asuin- ja teollisuusalueiksi.
Alueella on kunnanrajan molemmilla puolilla huomattavia luontoarvoja,
joita ei ole juurikaan otettu huomioon
kaavoja laadittaessa.
Viherkäytävät ja etenkin Härmälänojan latvojen purovesien suojavyöhykkeet ovat mielestämme alimitoitettuja
sekä tielinjaukset ovat paikoin uhkana
luontoarvoille.
Toivion kaava-alueen läpi virtaa etelässä Saunapuro Pirkkalan kaitajärvestä
Sääksjärveen. Sääksjärvestä vedet jatkavat matkaansa Peltolammen kautta
Pärrinkoskeen. Kohdalle missä Pärrinkoski muuttuu Härmälänojaksi laskee
Iso-Naistenjärvestä Saukkolammen läpi laskeva Pyraniitinnotkon kautta virtaava Saunapuro. Nämä purot uhkaavat jäädä rakentamisen jalkoihin ja osin
teiden alle.
Mittavat marjastus- ja sienestysmetsät ovat nyt myös uhattuna, lukuisten
eläinlajien asuinalueista puhumattakaan.

Härmälänrannan puretun lentokonetehtaan
kohdan uusi kaavoitus
Skanska on hakenut liike- ja asuintilojen sekä pysäköintilaitoksen kaavoitusta puretun lentokonetehtaan paikalle.
Kaavaselostuksessa oli aiemmin puhe yhdestä pitkästä kerrostalosta tontin
pohjoisreunaan.
Nyt uudessa havainnekuvassa pitkän talon kohdalle on esitetty useampia pistetaloja sangen tiivinä pakettina.

Bst-arkkitehtien havainnekuva lentokonetehtaan kohdalle tulevista rakennuksista Pyhäjärven suunnalta päin.
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Kuusi hyppääjää poistuivat pallosta auringon paisteessa 1500 metrin korkeudessa. Hyppääjät laskeutuivat Sääksjärven jäälle. Hyppäämässä Heta Hopeaharju.

50 vuotias Tampereen Laskuvarjokerho
juhlisti juhlavuotta Härmälän taivaalla
Teksti: Heta Hopeaharju
Kuvat Matti Jukola

Tampereen Laskuvarjokerho
viettää 50-vuotisjuhlavuottaan.
Kirpeä pakkanen ei haitannut
laskuvarjohyppääjiä eikä kuumailmapallon matkustajia heidän kasatessaan kuumailmapalloa Tampereen messukeskuksen parkkipaikalla sunnuntaina 18. helmikuuta. Kyseessä oli Tampereen Laskuvarjokerhon 50. juhlavuoden sekä
hyppykauden avaus yhteistyössä Linnan Pallon kanssa.
Härmälässä kotipaikkaansa
pitävä laskuvarjokerho on toiminut samoissa tiloissa jo usean vuosikymmenen ajan ja

kerhorakennus erottuukin hyvin ympäröivästä asuinalueesta. Tähän entiseen lentokenttärakennukseen on suunnitteilla toukokuulle avoimien ovien
päivä jolloin laskuvarjokerhon
jäsenet esittelevät toimintaansa Härmälän asukkaille.
Kerhon toiminta on aktiivista läpi vuoden vaikka hyppytoiminta Härmälän alueella
harvoin tapahtuukin. Viimeksi hyppyjä nähtiin Härmälässä
vuoden 2017 elokuussa SM-kisaviikolla jolloin kupumuodostelmahyppääjät laskeutuivat
niin ikään Tampereen messukeskuksen parkkipaikalle.

Pallon noustessa korista avautui näkymä Härmälään.
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Härmälän tapahtumia vuonna 1918
Näihin aikoihin 90 vuotta sitten käytiin sisällissodan veriset Tampereen taistelut, joista
tämän kevään aikana on paljon kirjoitettu, ja ovat ne olleet
monella muullakin tavalla näkyvästi esillä. Ei sivuuteta niitä tässäkään!

Valkoisten saartorengas punaisen Tampereen ympärillä kiristyi maaliskuun lopulla 1918.
Valkoiset hallituksen joukot lähestyivät kaupunkia mm. etelään johtavan rautatien suunnassa. Lempäälässä ja siitä
kaupunkiin päin käytiin useita taisteluja punaisten joutuessa vastarintaa tehden perääntymään. Punaisten käytössä oli
mm. kaksi panssarijunaa, jotka ”syöksyjä” tehden viivyttivät valkoisten etenemistä.
Rantaperkiöläisistä oli koottu punakaarti, ”jonka ensimmäinen sotatoimi oli Hatanpään tallien valtaus ja hevosten
evakuointi. Sen jälkeen Rantaperkiön kaarti toimi ratsujoukkona suorittaen harjoitusten lomassa vartiointia ja tiedustelua
Rantaperkiön eteläpuolella”.(6)
Maaliskuun alussa punaisten esikunta määräsi ratsujoukon pohjoiselle rintamalle Lylyyn, josta se ”jalkaväkenä” palasi Tampereen eteläpuolelle,
hevoset tarvittiin huoltokulje-

Tätä panssarijunaa käytettiin avuksi valkoisten etenemistä torjuttaessa Tampereen eteläpuolella.
Kuva: Voionmaa – Tampereen historia 1935.
tuksiin.
Maaliskuun 25. päivänä rintamalinja Rantaperkiössä ”kulki Sommerin ja Lindgrenin rannasta Vihijoen torpan ja Alanderin ylikäytävän ja silloisen
Hatanpään koulun pohjoispuolitse Uotilan ja Finnin länsipuolitse Vuohenojalle”.(6) Tätä linjaa Rantaperkiön kaartikin oli
puolustamassa, majoituspaikkanaan edellä mainittu Hatanpään koulu.
Myöhään illalla etelän suunnasta, rautatien länsipuolta tulleet valkoiset saavuttivat Hatanpään aukeat. ”Pilvien lomasta pilkoittava kuu valaisi
kulkuamme ja antoi salaperäisen tunnelman vaelluksellemme. Jo näkyivät Tampereen valot, yhä jännittyneemmäksi kävi mieliala.”(7)
Yleisesti odotettiin, että seu-

raavana päivänä ratkaistaisiin
Tampereen kohtalo. Jos oli mieliala jännittynyt valkoisten puolella, sitä se oli punaistenkin
keskuudessa, ja toiminta sen
takia hermostunutta. Koululle majoittunut kapinallisjoukko sai illalla tiedon, että valkoiset ovat jo radan länsipuolella
Rantaperkiössä. ”Kaartin pääosa lähti niiltä sijoiltaan kiiruhtamaan kohti Tamperetta. Se ei
huolehtinut lähtönsä tiedottamisesta niille jäsenilleen, jotka
olivat ulkosalla. Yli 20 nuorukaista jäi Vihinojalla asemiinsa
ratapenkereen takana.”(7)
Valkoisten tullessa yllättäen
paikalle jotkut onnekkaimmat
onnistuivat pakenemaan, osa
jäi vangiksi ja ammuttiin Taipaleen vainion ”veriladossa”.
”Veriladon tapausta ei virallinen historia tunne. Ainoas-

taan Messukylän historia tietää 8 Messukylän miehen teloitetun Hatanpään pellolla.”(6)
Edellä kerrotuissa taisteluissa
sai useita kymmeniä miehiä
surmansa, niin valkoisten kuin
punaistenkin puolella.
Seuraavana päivänä ei Tampereen kohtaloa ratkaistu; sota
jatkui vielä useita päiviä huhtikuun puolella, jolloin raskaimmat taistelut käytiin. Punaisten
peräännyttyä Rantaperkiöstä
muodostui seuraava rintamalinja Hatanpään kartanon tasolle.
Rantaperkiöön sijoitetut valkoisten tykit tulittivat Pyynikkiä ja Pispalaa, tulenjohto oli
Hatanpään koululla ja eräässä
rannan huvilassa. Vastaavasti
punaiset ampuivat Pyynikiltä
päin Rantaperkiöön ja Härmä-

lään. ”Yksi tykki tuhoutui punaisten pommituksessa ja samalla meni pala Laxin pirtin
nurkasta.”(6). Tykkitulta jatkettiin lähes siihen asti, kun Tampere 6.4., näkökulmasta riippuen, vallattiin tai vapautettiin.
Lähteet:
(1) Alajoki Jaana:
Härmälä Rantaperkiö
(2) Hildén Juhani:
Huvilarannikko
(3) Jutikkala Eino:
Tampereen historia III
(4) Rasila Viljo:
Tampereen historia II
(5) Voionmaa Väinö:
Tampereen historia
(6) Vuori Aimo:
Lehtiartikkeli
(7) Ylikangas Heikki:
Tie Tampereelle

Tällainen kanuuna lienee ollut asemissa nykyisen K-kaupan paikkeilla Talvitiellä.
Kuva: Ylikangas Heikki – Tie Tampereelle

Vanha pesutupa Härmälässä
Teksti: JoS
Kuvat: Ari Salminen
Härmälän koulun korttelista
löytyy vielä tällainen perinteinen pesutupa.
Pesutuvassa oli pata ja muut
valkopyykin perinteiseen lipeällä pesuun tarvittavat altaat ja padat.

Härmälän Saunan talossa
oli yleinen mankeli, jolla valkaistut ja kuivatut lakanat saatiin sileiksi ja hienosti viikatuiksi.
Moni vanha härmäläläinen
muistaa vielä hyvin, kuinka

puhdasta ja sileää noilla vanhoilla välineillä sai ihan ihmisvoimin aikaiseksi.
Mankelia alueen rouville
vuokrasi Tampereen kaupunki.

Valkopyykin keitto lipeävedessä
Välillä käännellen, vakkaan
valumaan ja värilliset värjäämättömät lipeäveteen hautumaan ja valkopyykkiä huuhdellaan kylmässä vedessä. Ensimmäinen vesi väännetään
pois ja huuhdellaan kunnes
vesi on kirkasta. Kirjavien
huuhtelu valkoisten viimeisissä vesissä. Kenties avantohuuhtelu huljuttelemal-

la. Yöksi likoamaan kylmään
veteen. Aamulla väännetään
lämmitetystä vedestä ja talvella tuvan vinnille jäätymään ja
tuodaan tarpeen mukaan tupaan kuivumaan. Kevättalven,
kesän ja syksyn pyykki kuivatetaan nurmikolla, oksilla ja aidanseipäillä. Aurinko valkaisee ruohikolle levitetyn pellavapyykin. Talvella kudotut uu-

det pellavaiset vaatteet, liinat
ja pyyhkeet kuivatetaan hangella kevätauringon valkaistessa niitä. Keväällä pestään
villaiset että ne saadaan kuivaksi. Jos pyykkipäivänä aurinko paistaa on se merkki
poikien tykkäämisestä, sade
tietää rakkaussuruja.
Lähde: Wikipedia
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Tampereen Pormestari Lauri Lyly isännöi Helsingistä tulleita vieraita.

Eduskunnan työelämäja tasa-arvovaliokunta
poikkesi Härmälässä
Teksti ja kuva: JoS
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta tutustui helmikuun puolivälissä Pirkkahallilla pidettyyn Rekrytoriin.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta vieraili Tampereella keskiviikkona 14. helmikuuta. Valiokunta tutustui
puheenjohtajansa Tarja Filatovin (sd.) johdolla Pirkanmaan alueelliseen työvoimaja yrityspalvelukokeiluun sekä
rekrytointi- ja koulutustapahtuma Rekrytoriin.
Valiokunnan otti vastaan
pormestari Lauri Lyly.
Mukana olivat Filatovin lisäksi valiokunnan varapuheen-

johtaja Heli Järvinen (vihr.) sekä valiokunnan jäsenet Pertti
Hakanen (kesk.), Niilo Keränen (kesk.), Ilmari Nurminen
(sd.), Veronica Rehn-Kivi (r.),
Eero Suutari (kok.) ja Juhana
Vartiainen (kok.).
Toimittajamme pääsi haastattelemaan Tampereen Pormestari Lauri Lylyä Rekrytorista ja Tampereen seudun kunnallisesta työllisyyskokeilusta.
Pormestari kehui rekrytoria hyväksi keinoksi saattaa nuoria ja
yrityksiä kohtaamaan toisensa.
– ”Tämä on mahtava kohtauspaikka” sanoi Lyly.
Kaupungin työllisyyskokeilu
on puolessa vuodessa osoittau-

tunut onnistuneeksi ja Lyly toivoisikin, että kokeilua jatkettaisiin vielä ensi vuonnakin.
– ”Tampereella on luotu parikymmentä uutta tapaa työnvälitykseen ja aktivointiastetta on saatu nostettua kokeilua
edeltävältä ajalta 6% korkeammaksi. Työttömät ovat saaneet
omavalmentajajärjestelmän
eli omahenkilön jonka kanssa
asioida ja asiointi on helpompaa. Tampereen työttömyysprosentti on n. 14% ja se on jumalattoman korkea ja sitä pitäisi saada alaspäin. Tampereen
työttömyys on laskenut neljä
prosenttia vuodessa, mutta se
on silti aivan liian korkea”, Lyly toteaa.

FAKTA
Kokeilu alkoi 1.8.2017 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Taustalla on laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden
alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Kunnat ottavat lain mukaan hoitaakseen TE-toimistoilta siirtyviä lakisääteisiä tehtäviä, kuten aktivointisuunnittelu, määräaikaishaastattelut, työnvälitys, osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut sekä maahanmuuttajien kotouttaminen. Kunta vastaa asiakkaan palveluprosessista mukaan lukien asiakkaiden ohjaaminen palveluihin. Myös työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelun (TYP) siirtyy kokeilussa kuntien ja Kelan vastuulle.
Työttömyysturvan työvoimapoliittiset lausunnot antaa
jatkossakin TE-toimisto.

Chat-palvelu käytössä
Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen neuvonnassa
on otettu käyttöön chat-palvelu. Chatissa voi kysyä yleisluontoisia neuvoja ja ohjeita.
Chat on auki arkisin klo 9–15 mahdollisuuksien mukaan. Kysymyksiin vastaavat aulapalvelun asiakaspalveluhenkilöt. Chat-ikkuna näkyy tämän sivun oikeassa alareunassa, kun asiakaspalvelija on linjoilla vastaamassa kysymyksiin.
Kun chat ei ole käytössä, voi jättää viestin osoitteeseen: tyollisyyspalvelut@tampere.fi. Viestiin vastataan
mahdollisimman pian.
Julkisuudessa olevien tietojen mukaan tämä työllisyyskokeilu nykymuodossaan kuitenkin loppuu ensi vuodenvaihteessa, mutta jatkoa voi tulla maakunnan kanssa ns.
allianssimallia noudattaen.
www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut.html

Liity
Härmälä-Seuran
jäseneksi
Nurkkakunnan kautta!
Ilmoita halukkuutesi Härmälä-Seura ry.n jäseneksi sähköpostilla osoitteesen:
nurkkakunta@tpnet.fi
Uusien tässä kuussa jäseneksi ilmoittautuneiden kesken arvotaan 5 kpl seuran julkaisemaa
kirjaa Juhani Hildèn: Taksvärkkipäivistä tietokoneaikaan, Sarankulman kaupunginosakirja.
Kirja on julkaistu syksyllä 1999. Taksvärkkipäivistä tietokoneaikaan on kertomus Sarankulman alueesta torppineen ja
teollisen kehityksen kulusta Pärrinkosken myllyistä nykymaailmaan. Juhani Hildénin vivahteikkaalla kerronnalla kuvatut ihmiskohtalot antavat läheisen kosketuksen torppariaikaan ja sen taustasta tämän
päivän modernille yritystoiminnalle Sarankulmassa, joka on
Tampereen tärkeimpiin kuuluva
kaupunginosa useampituhansine työpaikkoineen. Lentokenttä
ja sen vaiheet löytyvät kirjasta,
"Leonardo" -muistomerkki on
lentävä loppu kirjalle ja luettelo alueen yrityksistä tietoineen. Monipuolinen teos.

PIRKKALA

Kirjan arvo on 15 euroa.

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

RENKAAT
VANTEET

Avoinna:
Ma–La
9–21
arkisin
9–21
Su
11–20
lauantaina
9–18
sunnuntaina 12–18

RENGASHOTELLI
TUULILASIT

Pienet ilmot
TAMPEREEN LASKUVARJOKERHO RY järjestää laskuvarjohyppäämisen alkeiskursseja Härmälässä noin kerran kuussa. Seuraava kurssi alkaa 9.4.2018 klo 17
Härmälän kerholla. Lisätiedot netistä www.tamlk.org.
*************************************************************************************

HÄRMÄLÄN LEIJONAT järjestää uusien jäsenten rekry-tilaisuuden 5.4. Rantaperkiössä, Kojolankatu 3 klo 18–20. Esitelmät senioriterveydestä ja arjen turvallisuudesta. Osallistujille kahvit ja Leijona-vitsit -kirjanen. Keskustelua ”Vieläkö virtaa mies +55” -teemalla vuosien vauhdittamisesta Lions-toiminnan avulla.

Puh. 040 506 1660
Nuutisarankatu 22

www.rengaskymppi.fi
33900 TAMPERE

*************************************************************************************

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.

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

