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Puheenjohtajalta

Hyvää alkusyksyä arvoisa lukija
Takana lienee jo lähes ennätyshelteinen kuiva kesä, josta riittänee muisteltavaa taas pitkään. Kulunut kesä muistutti kovasti sitä kesää, minkä oman
lapsuutemme muistot ovat kullanneet aurinkoisiksi ja kunnon jäätelökesiksi. Uimarannoilla oli väkeä
runsaasti, eikä sinilevästäkään ollut kovasti haittaa
millään uimarannoillamme. Toivottavasti keskitetty Sulkavuoren keskuspuhdistamo ei muuta hyvää
nykytilaa huonommaksi, vaikka sinne tuodaan tulevaisuudessa myös naapurikuntienkin jätevedet.
Kädessäsi on Härmälän, Sarankulman, Rantaperkiön ja Hatanpään alueen ikioma paikallislehti. Pyrimme ottamaan lehteemme aina joitain ajankohtaisia aiheita sekä myös alueemme historiaan liittyviä artikkeleita.

Nyt mukana on lasten liikenneturvallisuuteen liittyvää, historiakysymys, paikallista tietoa kauppiaan
harrastuksesta ja niin edelleen.
Kantaa lehden sisällöstä voi lähettää sähköpostilla lehdestä toisaalta löytyvään sähköpostilaatikkoomme.
Muista myös vastata muistomerkkikysymykseemme. Kaikkien oikein vastanneiden kesken kaksi onnekasta tietäjää palkitaan Härmälä-Seuran julkaiseman kotiseutuaiheisella kirjalla.
Alueen historiasta kertovia kirjoituksia otamme
myös mielellämme vastaan. Osa niistä voi päästä
myös lehtemme palstoille kaikkien lukijoidemme
iloksi ja alueemme historiatiedon lisäämiseksi.
Lehteä voi lukea myös internetin kautta yhdis-

tyksemme kotisivulta www.harmala-seura.net
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja lehden
ilmestymisen jatkossa varmistavat ilmoittajamme.
Käyttäkää siis heidän palveluitaan ja voitte myös
vinkata siinä yhteydessä Nurkkakunta-lehden vaikuttaneen ostokäyttäytymiseenne.
Otamme yhdessä osaa Härmälä-Seuran pitkäaikaisen johtokunnan jäsenen Aarno Ivendorffin pois
nukkumisen johdosta ja välitämme surunvalittelumme omaisille myös tässä yhteydessä.
Juhani Skogberg
Härmälä-Seura ry
Puheenjohtaja

LIITY HÄRMÄLÄ-SEURAN JÄSENEKSI!
Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen 10 €/vuosi
Yhteisöjäsen 30 €/vuosi
Tilinumero: FI3721541800003988
Maksun jälkeen ilmoitus osoitteeseen:
webmaster@harmala-seura.net
Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

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

Varajäsenet:
Antti Sato
Erkki Nikkanen

Rahastonhoitaja:
Antti Sato

Kansi: Härmälää moottoroidusta riippuliitimestä kuvattuna
Kuva: Marko Kallio, Skyfox

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

ILMOITUSTIEDUSTELUT:
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi
NETTISIVUT:
www.harmala-seura.net
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Älä polta rahaa!

LÄMPÖPUM

Siirtymällä maalämpöön, säästät jopa tuha

ÄLÄ POLTA RAHAA!

Helmilämpö toteuttaa pirkanmaalla kaikki lämpöpumppuratkai
avaimet käteen periaatteella, suunnittelusta toteutukseen omill

Siirtymällä maalämpöön, säästät jopa tuhansia vuodessa!

Meiltä saat:

maalämpöpumput, ilmalämpöpumput ja ilma-vesilämpöpumpu
lämpöjohtosaneeraukset
ja muut
kodin put
Helmilämpö toteuttaakäyttövesiremontit,
Pirkanmaalla kaikki lämpöpumppuratkaisut
aidolla Avaimet
Käteen
-periaatteella,
suunnittelusta toteutukseen omilla asentajillamme.
www.maalampo.net
myynti@helmilampo.fi
Meiltä saat:

maalämpöpumput, ilmalämpöpumput ja ilma- ja vesilämpöpumput
käyttövesiremontit, lämpöjohtosaneeraukset ja muut kodin putkityöt

www.maalampo.net

myynti@helmilampo.fi p. 0400 168 805
TULE SYKSYN PÖRRÖISIMPÄÄN TAPAHTUMAAN!
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 Lemmikkieläintarvikkeita ja -palveluita
 Kani- ja jyrsijänäyttelyitä

Hieronta • Fysioterapia • Lymfaterapia

 Koira- ja kissanäyttelyitä
 Pentunäyttelyitä
 Rotunäyttelyitä
 Agilitykilpailut
 Näytöslajeja
 Lintualue
 Seminaareja
 Herpetologinen sekä

akvaario- ja matelija-alue

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

1.–2.9.2018
TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

Avoinna
klo 10–17
Lue lisää ja osta liput:
lemmikkitampere.fi
#LemmikkiTre

4

Vanhalle eläinlääkärin talolle uusi elämä
Monelle härmäläläiselle tuttu, alunperin kunnan eläinlääkärille rakennettu
talo rapistui hiljalleen Talvitien laidassa. Kuka tahansa ohikulkeva näki, että
sekä talo että pihapiiri tarvitsivat valtavasti töitä, jotta entinen loisto saataisiin
takaisin. Harva enää uskoi, että sellainen kunnian palautus olisi enää edes
mahdollista.
Sitten kuvaan astui kuitenkin asuntomyynnin ammattilainen Pasi Rasku, joka näki talossa aihion oman unelmansa
toteuttamiseen. Pitkällinen oman kodin
etsintä päättyi onnellisesti, sillä vanhat
rakennukset ovat lähellä miehen sydäntä. Alan ammattilaisena hän toki osasi aavistaa edessä olevan urakan mittaluokan, mutta toisaalta hän myös näki
mahdollisuudet.
– Jokainen ymmärtää, että näin vanhan ja pitkään hoitamatta olleen talon
saattaminen nykyaikaiselle tasolle vaatii valtavasti töitä. Sitä, kuinka paljon tekemistä oikeasti on, ei sitten tiedäkään
kukaan, Rasku naurahtaa.

Yllätyksiä tulee
Aikaisempien kokemustensa ansiosta
Rasku osasi olla laatimatta liian tiukkoja budjetteja tai aikatauluja, sillä tällaisessa projektissa yllätykset ovat vääjäämättömiä. Samalla kyse on ollut myös
puolentoista vuoden mittaisesta oppikoulusta. Vaikka kokemusta ja tietoa
rakentamisesta remontoimisesta oli jo
ennestään, näin iso projekti on vaatinut paljon tutkimista, selvittämistä ja
opettelua.
– Halusin ehdottomasti remontoida talon kunnioittaen vanhaa. Toisaalta nykyaikaiset mukavuudet täytyi saada mukaan, joten tarkka suunnittelu on
kaikessa avainsana, Rasku painottaa.
Vaikka tietoa ja taitoa löytyykin, ei

Rasku tietenkään yksin lähtenyt urakoimaan. Monessa kohdassa apu on haettu tietyn alan huippuosaajalta. Esimerkiksi kengityksen, eli lahonneiden hirsien vaihtamisen terveisiin hoiti hommaan erikoistunut tekijä. Samoin uuden
katon ovat urakoineet käsitöinä peltikattoihin erikoistuneet osaajat.
– Putki- ja sähkötyöt kuuluvat luonnollisesti aina ammattilaisten työlistalle,
mutta tässä projektissa myös monessa
muussa kohdassa olen jättänyt hommat
suosiolla muille. Tokihan se on aina kiva esitellä omien kättensä jälkiä, mutta mieluummin tehdään hyvin kuin itse, Rasku nauraa.

Kehittyminen motivoi
Oman hirsiunelman toteuttamisen ja
perheelle persoonallisen kodin saamisen lisäksi Pasia motivoi ammatillinen
kehittyminen. Hirsitaloja on jatkuvasti
myynnissä ja niitä myös kysytään. Kun
kyse on vanhoista taloista, remontointi on yleensä väistämättä edessä ja se
arveluttaa sekä myyjää, mutta etenkin ostajaa.
– Tämän kokemuksen myötä pystyn
auttamaan huomattavasti paremmin sekä myyjää että ostajaa. Olen oppinut
valtavasti siitä, millaisia asioita vanhassa hirsitalossa täytyy ottaa huomioon
ennen kaupantekoa ja toisaalta mitä
ostaja voi remontilta odottaa. Pystyn
myös ohjeistamaan ja vinkkaamaan tekijöiden suhteen, Rasku sanoo.

Vanhasta isosta keittiöstä tehtiin pienempi keittiö ja kylpyhuone.

Huolella ja rauhassa
Ulkoa eläinlääkärin talo on valmis ja
toisessa päädyssä sijaitseva pienempi
asunto on sekin jo viimeistelty. Rasku
on asunut siinä perheineen joulukuusta
saakka. Tällä hetkellä hääritään isom-

Vanhat hirret ovat hieno sisustuselementti olohuoneessa.

man puolen sisäpintojen kimpussa. Lopullisesti valmista pitäisi tulla ensi jouluun mennessä, mutta tällekään isäntä
ei ole määrännyt päivämäärää.
– Ei tässä kiirettä ole. Tehdään huolella ja rauhassa, niin sitten voi olla lop-

putulokseen aidosti tyytyväinen. Härmälässä asumiseen on tässä kuitenkin
jo totuteltu ja mukava paikka tämä on.
Iso kiitos myös täällä jo asuneille, jotka ovat ottaneet meidät hyvin vastaan.
Kyllä Härmälässä ihmisen on hyvä olla.
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Seinällä löytyy suuri seinänkokoinen juliste vauhdikkaasti maalatusta kilpa-autosta, jossa on kauppiaan yhteistyökumppani Poppamiehen logo.
– Poppamies toimittaa meille myyntiin laadukkaita tuotteitaan tuosta kadun toiselta puolen. On huipputulisia kastikkeita, oliiviöljyjä ja muita huippukulinaristisia
tuotteita sekä mausteita. Olemme myös siviilipuolella tukeneet toistemme harrastuksia.

Maailman nopein K Citymarket -kauppias
Teksti ja kuvat: JoS

Kauppias Sami Sivonen luo uutta Partolan Citymarketissa
Pääsimme haastattelemaan Partolan
Citymarketin kauppiasta ja hän raotti
meille hieman tulevaa.
– Remontti on pääosin valmis ja elo–
syyskuun vaihteessa päästään rakentamaan uutta. Silloin aletaan rakentamaan Tampereen seudun ensimmäistä aitoa sushipistettä. Siinä aloitetaan
sushin valmistus täysin alusta pitäen.
Meille tulee Japanista suoraan koneet
ja ammattitaito tulee tuolta sushimaailmasta eli meidän kokkimme on japanilaisessa ravintolassa kymmenkunta
vuotta työskennellyt kiinalainen kokki ja hänelle toinen ammattitaitoinen
sushikokki. Kaiken kaikkiaan tulemme
palkkaamaan tähän toimintaan neljä
henkilöä lisää.
– Tarkoituksena on tehdä Tampereen parasta sushia, vaikka olemmekin Pirkkalassa.
Remontin onnistumisesta kysyttäessä Sivonen kertoi:
– Remontti meni muutoin suunnitellusti, mutta koneiden toimitusten viivästyessä tuli vietettyä unettomia öitä, mutta aikataulu saatiin aina tällä ta-

voin kirittyä kiinni. Kaiken kaikkiaan remontti on onnistunut ja asiakkaille suuri kiitos siitä hyvästä palautteesta, mitä
olemme saaneet. Saimme myymälästä
entistä valoisamman ja avaramman eli
juuri sitä, mitä remontilla haettiinkin.
Palautteen perusteella ollaan onnistuttu.
Siviiliasioista kysyttäessä paljastui
kauppias Sami Sivosen vauhdikas harrastus.
Kaupassa on rekvisiittana niin vanha pappa-Tunturi, kuin Italiasta tuotu
lavallinen tavaramopokin.
– Meiltä löytyy hedelmä- ja vihannesosastolta ”torimopo”, jossa tavara
vaihtuu aina kausittain. Tästä Piaggiosta
on poistettu moottori jotta se soveltuisi
sisätiloissa öljyttömänä laitteena myyntikäyttöön. Tämä torimopo on kylläkin
helposti palautettavissa vaikka katuliikenteeseen. Moottori vaan kiinni ja sitten toimii ihan normaalisti.
Haastattelija totesi tähän, ettei kukaan edes vahingossa laita laitetta käymään.
– Juuri niin, eikä ole öljyä eikä bensaa kaupan sisällä haisemassa, eikä saisikaan olla.
Sitten sinne vauhdikkaampaan har-

rastukseen.
Sivonen ajaa maailmantasolla kilpaa
Audi R8 runkoisella vuosimallia 2007
autollaan Gran Turismo luokassa.
– Auto on rakennettu Ylöjärven Siivikkalassa polvea vasten ja tehoa siinä
on luokkaa 1500 heppaa. Autolla ajetaan nopeinta kierrosaikaa asfaltilla ja
ideana on se, että nopeimman kierro-

sajan ajanut on sitten se voittaja. Hyvin yksinkertainen kilpailuluokka.
Oikeasti voitaisiin käyttää termiä
maailman nopein kauppias. Australiassa viimeisissä MM-kisoissa tuli pronssia eikä kukaan edelle ajanut kisakaveri ole makkara- tai ruokakauppias, joten kai tuota titteliä voi käyttää.
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Vielä olisi petrattavaa…
Teksti ja kuva: JoS

Suojatiemaalaukset kuuluisivat myös
pyörätien kohdalle
Härmälän Nuolialantien vieressä kulkee
yksi Tampereen vanhimmista erotetuista
pyörä- ja jalkakäytävistä. Tätä ratkaisua
on alettu enenevässä määrin käyttämään
muuallakin, missä vain tilaa on, sille viherkaistalla erotettuna pyöräilijät ja jalankulkijat eivät joudu niin helposti ”törmäyslinjalle”, kuin vilkkailla yhdistetyillä kevyen liikenteen väylillä liian usein tapahtuu.
Suojatiemerkintöjen tulisi myös ylettyä pyörätien yli jalkakäytävään asti aina siellä, missä kadun yli on merkitty
suojatie.
Nuolialantien kyseessä ollen Härmälän koulun kohdan pitkä alamäki
korostaa tarvetta selkiyttää tilannetta
väistämisäännön ohjeistamiseksi. Tästä aiheesta allekirjoittanut on ollut yhteydessä kaupungin katupuolen vastaaviin ja kaupungin taholta on luvattu, että suojatiemaalaukset maalataan myös
muihinkin kohtiin, kuten koulun liikennevalon kohdalla jo on. Se lisäisi taatusti pienten koululaisten turvallisuutta, kun vauhdilla mäkeä alas laskeva
polkupyöräilijä tietää suojateiden paikat. Ilman suojatieviivoja niitä ei vauhdin huumassa aina huomaisikaan.

Suojatiemaalaus ylettyy pyörätien yli vain koulun liikennevalojen kohdalla. Muista risteyksistä maalaukset puuttuvat. Samoin
uudemmasta asfaltista puuttuu väylän jalankulkijaa tai polkupyörää kuvaavat maalaukset.

Kukkaloistoa
mökkipihalla
Längelmäveden
rannalla
Teksti ja kuva: Kyllikki Nikkanen

Tarkkasilmäiset Nurkkakunta-lehden lukijat muistavat varmaan lehden numerossa 2/2018 olleen kirjoitukseni, jossa
kerroin käynnistäni huhtikuussa Messuja Urheilukeskuksessa järjestetyillä Supermessuilla. Kerroin tuolloin, että löysin messuilta hyväkuntoisia ja elinvoimaisia palavan rakkauden taimia. Olin
tästä löydöstäni hyvin ilahtunut, sillä olin
jo muutaman vuoden ajan etsinyt ko. taimia. Mielessäni oli aina ollut tämä kauniisti kukkiva tulipunainen perenna, joka 1950- ja 60-luvuilla joka vuosi ilahdutti perhettämme Metsolankadun varrella olleen omakotitalomme pihassa isäni nimikko-omenapuun alla.

Ja nyt vihdoin sain omalle mökkipihalleni Kangasalle uuden palavan rakkauden (Lychnis chalcedonica)! Istutin
taimet hyvään mustaan multaan ja kastelin niitä säännöllisesti lannoitevedellä. Palava rakkaus kukkii yleensä heinä–
elokuussa, mutta minun taimeni kasvoivat nopeasti ja yltyivät kukkimaan jo kesäkuun loppupuolella. Tänä kesänähän
kyllä luonto yleensä viheriöi jo etuajassa.
Oheisessa kuvassa näkyy palava rakkauteni kesäkuun viimeisen viikon väriloistossaan. Odotan näkeväni tulevinakin kesinä näitä samoja tulipunaisia
kukkia.

7

Tämän lehden kannen
kuvaaja
Tämän lehden kannessa olevan ilmakuvan on ottanut riippuliitämistä harastava Skyfox,
eli Marko Kallio, vierellään selkärepussa pidettävä riippuliitimen moottori.
Tampere-Pirkkalan lentokentän kiitoteiden uusimisesta johtuvan tauon reittilennoissa mahdollisti monenlaisten ilmassapörrääjien ilmestymisen
myös Härmälän ilmatilaan.
Normaalisti muu ilmaliikenne ja esimerkiksi dronejen lennättäminen on lentokoneiden
laskeutumisreitin läheisyydessä kielletty.
Lentokenttä avattiin jälleen
sotilas- ja yleisilmailulle 12.8.

Kuvavisa

Tunnistatko tässä kuvassa olevan muistomerkin?
Kerro se meille sähköpostilla osoitteeseen nurkkakunta@tpnet.fi ja kerro, missä muistomerkki sijaitsee, niin pääset mukaan arvontaan, missä arvotaan kaksi
kappaletta Härmälä-Seuran julkaisemia kirjoja.
Terveisin Nurkkakunnan toimitus.

In memoriam
Monta vuotta Härmälä-seuran johtokunnan jäsenenä toiminut Aarno Iwendorff menehtyi äkillisesti
2.8.2018 sairauden murtamana Tampereella 85 vuoden iässä. Hän oli syntynyt 19.3.1933 Urjalassa.
Aarno Iwendorffilla oli Valiossa
yli 40 vuoden työura, josta hän sai
mm. kuuluisan pronssisen Paimenpoika-patsaan.
Iwendorffille oli myönnetty myös
SPR:n kunniajäsenyys.
Aarno Iwendorff halusi olla monessa mukana; hän oli seurakunnan toi-

minnassa aktiivisesti ja osallistui myös
moniin lipaskeräyksiin, muun muassa
Yhteisvastuu-keräykseen.
Hän halusi laajentaa käsitystään
ympäröivästä maailmasta tekemällä
lukuisia ulkomaanmatkoja.
Lisäksi hän osallistui eri seurojen
toimintaan ja tapahtumiin aktiivisesti.
Siunaustilaisuus toimitetaan Kalevankankaan isossa kappelissa
8.9.2018 klo 12–13.30, jonka jälkeen
muistotilaisuus Härmälän kirkon seurakuntasalissa.

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

Pienet ilmot
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
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.
Kirjan arvo on 15 euroa.

www.k-ruoka.fi/kauppa
Valitse Citymarket Pirkkala
sivun yläreunan valikosta

