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Puheenjohtajalta

Hyvä lukijamme
Hyvät lukijamme Hatanpäällä, Härmälässä, Rantaperkiössä ja Sarankulmassa, elämme epävarmuuden kyllästämää aikaa.

kä historiatilaisuuden tai useampiakin.
Yksi tapa ylläpitää oman asuinalueen palveluita
on käyttää oman kaupunginosan palveluita.

Nyt kun olemme pääsemässä eroon koronakurimuksesta, niin kohtaamme eurooppalaisen sodan, jonka
itänaapurimme aloitti erittäin kyseenalaisin perustein. Kukaan ei tiedä huomisesta tai ylihuomisesta
mitään, mitä se tuo tullessaan.
Tämä maailmantilanne korostaa erityisesti kotiseututyön merkitystä yhteisöllisyyden ja yleisen turvallisuustunteen kannalta.

Härmälä tunnetaan puutarhakaupunginosana, josta myös Härmälä-Seuran vaakuna omppupuineen
kertoo. Alueellamme Sarankulmassa sijaitsee erinomaisen hyvin varustettu puutarhamyymälä Hankkija, josta saa myös hankittua kaikille lemmikkieläimille ruokaa ja tarvikkeita aina hevosista pikkujyrsijöihin asti. Käykäähän katsomassa mitä kaikkea tuo
liike meille tarjoaa.

Härmälä-Seura tulee tänä vuonna järjestämään niin
kotiseutukävelyn, Härmälä-päivän tapahtuman se-

Härmälä-Seura on siirtymässä nyt koronarajoitusten päättymisen jälkeen kohti normaalia toimintaa,

LIITY HÄRMÄLÄ-SEURAN JÄSENEKSI
laittamalla viesti sähköpostiosoitteeseen
nurkkakunta@tpnet.fi

joten kutsunkin seuran jäsenet mukaan vuosikokoukseemme tämän kuun viimeisenä päivänä Härmälän vanhaan lentoasemarakennukseen, kokouskutsu löytyy toisaalta tästä julkaisusta.
Kokouksen aluksi kello 17 Erkki Kolkka tulee kertomaan härmäläläisestä urheilun historiasta.
Olemme kaikki Ukrainan tukena sen taistellessa itsenäisyytensä puolesta ja toivotamme heille menestystä ja onnea tällä vaikealla saralla.
Juhani Skogberg
Härmälä-seuran puheenjohtaja

HÄRMÄLÄ-SEURAN
JULKAISEMIA KIRJOJA

Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen
10 €/vuosi
Yhteisöjäsen
30 €/vuosi
Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

HÄRMÄLÄ-SEURA ry.
Puheenjohtaja:
Juhani Skogberg
Varapuheenjohtaja:
Kyllikki Nikkanen

JOHTOKUNTA 2021
Hannu Merikoski
Erkki Nikkanen
Wäinä Järvelä
Kyllikki Nikkanen
Varajäsenet:
Eeva-Liisa Holappa

Rahastonhoitaja:
Wäinä Järvelä
Sihteeri:
Wäinä Järvelä
nurkkakunta@tpnet.fi

20€

15€

Molemmat kirjat saa nyt yhteishintaan 30 €.
Tarjous on voimassa toistaiseksi.
Kirjoja saa tilattua joko suoraan johtokunnan jäseniltä tai
sähköpostilla osoitteesta nurkkakunta@tpnet.fi

Kannen kuva: Juhani Skogberg
Matti Nuutinen oli ulkoiluttamassa Luka-koiraansa Härmälänsaaressa.
Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n
toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy
neljä kertaa vuodessa,maaliskuussa, kesäkuussa, 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

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

Painos 4500 kpl.

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Juhani Skogberg

30 vuotta

NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

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

ILMOITUSTIEDUSTELUT:
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi
NETTISIVUT:
www.harmala-seura.net

PAINOPAIKKA
Sanoma Manu, Tampere
JAKELU
Suomen Suoramainonta Oy
JAKELUMUISTUTUKSET:
ssmsisasuomi.fi/fi/jakelupalaute
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HANKKIJALTA
ESIKASVATUKSEEN!
✃
LAAJA VALIKOIMA NELSON GARDEN
PIENSIEMENIÄ SAAPUNUT MYYMÄLÄÄN!

TÄLLÄ KUPONGILLA
KEKKILÄ
VIHERKASVIMULTA 30 L
NORM.7,90/SK (0,21 €/L)

-20%

Tarjous voimassa vain Tampereen Hankkijalla
ja voimassa 13.3.2022 asti.

UUTUUS!

MUISTA
NURMIKON
KEVÄTKALKITUS!

KEKKILÄ KYLVÖ- JA
TAIMIMULTA 30 L
SIEMENPUSSIT ALKAEN 0,49€/KPL

790

(0,263 €)L)

KASVIHUONE
4 HYLLYÄ

3490

JUUAN PUUTARHAKALKKI
HIENO 25 KG

595

HANKKIJA TAMPERE NUUTISARANKATU 35 • PUH. 010 76 83150 • AVOINNA MA-PE 9-18 LA 9-14

Puh. hinta 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min (alv 24 %)
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henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa
kotipalveluita
kotisiivoukset
avustamista esimerkiksi ulkoilussa tai
asioinnissa
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Koti kuntoon...
Kodinkoneet - Kylmälaiteet
Kiinteistöpesulakoneet
Valtuutettu takuu - Keskushuolto

Kodinkone varaosat- ja tarvikkeet

24 h verkkokauppa
piketa.com
Palvelua Rantaperkiössä
puh. 03- 2333 200
Lentokentänkatu 9 b A-talo
33900 Tampere
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Keskuspuhdistamon siirtoviemäriä
rakennetaan Nuolialantiellä ja
Naistenmatkantiellä
Siirtoviemäriurakka Nuolialantien varressa on edennyt suunnitelmien mukaan.
Keskuspuhdistamo-hankkeen pisin siirtoviemäriosuus rakennetaan Pirkkalan puolelle, Naistenmatkantien varteen. Osuuden työt on juuri aloitettu.

Nuolialantien siirtoviemäriurakan työt
alkoivat elokuun viimeisellä viikolla ja
valmistuvat kesällä 2022. Viemärilinjan
rakentaminen aloitettiin Rantaperkiön
päästä ja maaliskuun alkuun mennessä
siirtoviemäriurakan työt ovat edenneet
Metsolankadun risteykseen saakka. Samassa urakkakokonaisuudessa Tampereen Vesi rakentaa uutta vesijohtolinjaa
ja Tampereen kaupunki parantaa kevyen liikenteen väyliä.
Tähän asti viettoviemäriä on asennettu Nuolialantien eteläpuolelle, mutta K-marketin jälkeen linjaus vaihtuu tien
pohjoispuolelle. Putkien asennustöitä
tehdään läpi talven. Sitä mukaa kun putkikaivantoja saadaan peitettyä, kevyen
liikenteen väyliä otetaan takaisin käyttöön sorapintaisina. Keväällä 2022 koko urakka-alueella tehdään vielä päällystys- ja viimeistelytöitä.
Asennettava viettoviemäriputki on
halkaisijaltaan 1000 mm ja yksi putkisalko on 24 metriä pitkä. Risteäviä
putkia ja kaapeleita on paljon. Nuolialantien siirtoviemäriurakan yhteydessä rakennetaan myös Rantaperkiönkadun ja Veturikadun pudotuskaivot,
joissa jätevedet pudotetaan siirtoviemäreistä Sulkavuoreen johtavaan tuloviemäritunneliin. Rantaperkiön pudotuskaivoon ohjataan Raholan suunnasta tulevat läntisen Tampereen, Pirkkalan ja Ylöjärven jätevedet. Veturikadun pudotuskaivoon vastaavasti eteläisen Tampereen, Lempäälän ja Vesilahden jätevedet.
Leirintäkadulle rakennetaan hajunpoistoyksikkö. Maan pinnalla on näkyvissä pieni rakennus ja maan alla betoninen kaivo. Hajunpoistoyksikkö on sijoitettu viemärilinjan lakipisteeseen ja
se suodattaa viemärilinjan hajukaasut
aktiivihiilen avulla. Aktiivihiilet vaihdetaan säännöllisesti viemärilinjan käyttöönoton jälkeen hajunpoistoyksikön
toiminnan varmistamiseksi.
Leirintäkadun kaivolta Partolaan asti
on jo rakennettu siirtoviemärit valmiiksi.

Naistenmatkantien varrella
Pirkkalassa seuraava
siirtoviemärin rakennuskohde
Pirkkalan puolelle Naistenmatkantien
varteen rakennetaan siirtoviemäriä lähes kolmen kilometrin matkalle. Osuus
rakennetaan Haikan rannasta Partolaan.
Haikassa, lähellä Satamakadun pumppaamoa, odottaa valmiin linjan pää. Tuo
viemärilinjaosuus on Raholan ja Haikan välille Pyhäjärven pohjaan asen-

nettu siirtoviemärilinja. Partolan päässä
nyt rakennettava osuus liitetään jo valmiiseen siirtoviemärilinjaan.
Kun nämä nyt rakenteilla olevat siirtoviemärilinjat saadaan valmiiksi, rakentamatta on enää kaksi siirtoviemäriosuutta Hatanpäällä sekä purkulinja Pyhäjärveen. Kaikki siirtoviemäriurakat saadaan
valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä ja Pyhäjärveen asennettava purkuputki valmistuu 2024. Keskuspuhdistamo-hankkeessa rakennetaan siirtoviemäreitä kaikkiaan 12,5 kilometrin matkalle.

Työt jatkuvat Sulkavuoressa
Sulkavuoren toinen louhintaurakka
käynnistyi alkuvuodesta 2020. Urakkaan kuuluu Sulkavuoressa varsinaisten puhdistamotilojen louhinnan lisäksi puhdistamotiloihin välittömästi liittyviä betonirakenteita. Sulkavuoressa louhintaurakan töiden piti valmistua jo vuoden vaihteessa, mutta työt jatkuvat maaliskuun loppuun asti.
Louhintaurakan valmistuttua Sulkavuoressa päästään aloittamaan rakennus- ja tekniikkaurakat. Nämä urakat
kestävät uuden keskuspuhdistamon valmistumiseen asti, alkuvuoteen 2026.

nistyy toukokuussa 2022. Molemmissa paikoissa uudet jätevesipumppaamot
sijoittuvat nykyisten jätevedenpuhdistamoiden tuntumaan.
Valmistuessaan Viinikanlahden
pumppaamo on yksi Suomen suurimmista jätevedenpumppaamoista - siirretäänhän sitä käyttäen kaikki nykyiselle Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle tulevat jätevedet Sulkavuoren
suuntaan. Maan päällä olevat rakennusosat ovat korkeimmillaan noin yhdeksän
metriä korkeita eli lähes kolmen kerroksen korkuisia. Maanpäällisen osan pohjapinta-ala on noin 750 neliömetriä. Varsinainen pumppaamotila on kymmenen
metriä maanpinnan alapuolella ja se on
muodoltaan pyöreä. Kaivannon halkaisija on noin 20 metriä ja se tuetaan porapaaluin.
Viinikanlahden jätevedenpumppaamon rakentaminen on geoteknisesti vaativa hanke ja alueella on van-hastaan pilaantuneita maa-aineksia. Myös järven
läheisyys tuo omat haasteensa. Pumppaamon rakennustöitä tehdään toimivan jätevedenpuhdistamon vieressä ja
työmaatoiminnot pitää sovittaa yhteen

puhdistamon toimintojen kanssa.
Raholan pumppaamon kautta johdetaan jätevedet Sulkavuoreen läntiseltä Tampereelta ja Ylöjärveltä. Pirkkalan
jätevedet johdetaan nykyisin puhdistettaviksi Raholaan, mutta jatkossa osa niistä käännetään Keskuspuhdistamon siirtoviemäriin jo Pirkkalan puolella.
Kun uusi keskuspuhdistamo Sulkavuoressa on otettu käyttöön, nykyisiä
jätevedenpuhdistamoita ei enää tarvita
ja alueet vapautuvat muulle maankäytölle nyt rakennettavia pumppaamoita
lukuun ottamatta.

Sulkavuoren
keskuspuhdistamon
käyttöönottovaihe alkaa
syksyllä 2025
Jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle syksyllä 2025. Tästä
alkaa jätevedenpuhdistamon käyttöönottovaihe, minkä jälkeen tehdään vielä
viimeistelytöitä ja erilaisia säätöjä.
Sulkavuoren keskuspuhdistamossa
tullaan käsittelemään Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet.

•

Vihilahti on työmaa-aluetta
vielä pitkään
Vihilahdesta käsin on louhittu tulo- ja
purkuviemäritunnelit Sulkavuoreen. Räjäytystyöt tunneleissa on jo saatu valmiiksi, mutta tunneleissa tehdään vielä
tiivistys- ja muita betonitöitä loppukesään 2022 asti.
Sen jälkeenkin siellä työt vielä jatkuvat ja Vihilahti on monenlaisen rakentamisen solmukohta. Rakennusurakassa rakennetaan ajotunnelin suuaukolle
ja pystykuilun viereen pienet rakennukset, joihin sijoitetaan sähkö-, instrumentointi- ja automaatiolaitteita. Vihilahden
alittava siirtoviemäriosuus rakennetaan
vuonna 2023. Pyhäjärveen rakennetaan
purkuputki 2023-2024. Kun kaikki Vihilahden urakat on saatu valmiiksi, alue
ennallistetaan.
Liikennejärjestelyt Hatanpään puistokadun ja Lahdenperänkadun risteyksessä ovat käytössä kaikkien rakentamisvaiheiden ajan.

Viettoviemäriputki putkikaivannossa. Risteäviä putkia ja kaapeleita on paljon.
(Kuva: Henri Pykälämäki, Resolum Oy).

Jätevedenpumppaamoiden
rakentaminen käynnistyy
keväällä
Raholan ja Viinikanlahden jätevesipumppaamoiden rakentaminen käyn-

Nuolialantien varteen rakennettava viettoviemäriosuus Leirintäkatu–
Rantaperkiönkatu (VV5) on merkitty kartalle oranssilla värillä.
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Tampereen Messu- ja
Urheilukeskus Oy:n
toimitusjohtaja vaihtuu
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Oy:n (TESC) toimitusjohtaja vaihtuu
1.4.2022 yhtiön pitkäaikaisen toimitusjohtajan Hannu Vähätalon siirtyessä eläkkeelle. Yhtiön hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi Olli Tokoin, joka toimii tällä hetkellä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen kehityspäällikkönä.
– Tampereen Messu- ja Urheilukeskusta on rakennettu ja kehitetty pitkäjänteisesti vuosien saatossa. Suunnitelmissa on, että TESC voisi tulevaisuudessa olla jopa enemmän kuin messu- ja
urheilukeskus, sillä tässä nykyaikaisessa monitoimikeskuksessa on olemassa fasiliteetit yhä monimuotoisempaan
käyttöön. TESCin rooli pirkanmaalaisena tapahtuma- ja urheilupaikkana on jo
nyt merkittävä. Lämmin kiitos nykyiselle toimitusjohtajalle Hannu Vähätalolle
menestyksekkäästä, tinkimättömästä ja
uraauurtavasta työstä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen eteen, sanoo
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen hallituksen puheenjohtaja, aluejohtaja Jari Alanen Kesko Oyj:stä.
– On ollut upeaa saada olla rakentamassa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksesta moderni ja moneen käyttöön taipuva monitoimikeskus. Tampere tapahtuma- ja urheilukaupunkina kehittyy kovaa vauhtia ja TESC
tulee tarjoamaan tulevaisuudessakin
upeat puitteet monipuoliseen toimintaan. Vuodet sekä TESCin että Tampereen Messut -konsernin toimitusjohtajana ovat kerryttäneet valtavasti liikkeenjohdollista kokemusta ja näkemystä, jota jatkossa tulen hyödyntämään
kasvavassa perheyrityksessämme GoGo-yhtiöissä. Lämmin kiitos henkilökunnalle ja kaikille yhteistyökumppaneille hienoista vuosista, lausuu Tam-

pereen Messu- ja Urheilukeskuksen
toimitusjohtaja Hannu Vähätalo.

Olli Tokoi aloittaa Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksen
toimitusjohtajana huhtikuussa
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen (TESC) uusi toimitusjohtaja Olli Tokoi siirtyy toimeen TESCin kehityspäällikön tehtävästä. Tokoi on työskennellyt TESCin palveluksessa reilun 12 vuoden ajan ja Tampereen Messut -konsernissa kaikkiaan 21 vuotta. Tokoi jatkaa
myös Tampereen Messut -konserniin
lukeutuvan Finland Restaurants Oy:n
eli Finnrestan toimitusjohtajana.
– TESCin toimitusjohtajan kapula
siirtyy luottavaisin mielin Olli Tokoille, jolla on vahva tausta messu- ja tapahtumatoiminnasta sekä Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksen kehittämisestä pitkältä ajalta. Lisäksi Tokoi omaa
myös erittäin vankat ja laadukkaat siteet laaja-alaisesti urheilun saralle, TESCin hallituksen puheenjohtaja Jari Alanen toteaa.
– Kiitän saamastani luottamuksesta
ja otan innokkain mielin vastaan vastuullisen tehtävän Tampereen Messuja Urheilukeskuksen toimitusjohtajana.
Lähden jatkamaan vuosien aikana viitoitettua erinomaista kehitystyötä. Tahdomme tuoda myös tulevaisuudessa
monitoimikeskuksen kaiken osaamisen ja potentiaalin täyteen valoon sekä vastata Tampereen seudun yhä kasvavaan tapahtumakysyntään, kiteyttää
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tuleva toimitusjohtaja Olli Tokoi.
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Oy (TESC) on perustettu vuonna 2005.
Halliyhtiön omistavat Tampereen kaupunki (2/3) ja Tampereen Messut Oy
(1/3).

•

Uusi toimitusjohtaja Olli Tokoi (oik.) ja eläkkeelle jäävä pitkäaikainen
toimitusjohtaja Hannu Vähätalo 23.9.2021 Pirkka-Hallin messuilla.
Kuva: J. Skogberg

HORMIEN JA TULISIJOJEN

HORMIEN JA TULISIJO

NUOHOUSTA
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AMMATTITAIDOLLA
HORMIEN
JA TULISIJOJEN

AMMATTITAIDOLLA
NUOHOUSTA
TARJOAN MYÖS

ILMANVAIHDON
AMMATTITAIDOLLA
Tilaa nuohous
kätevästi ne
PUHDISTUSTA
JA SÄÄTÖÄ
www.hormissa.fi
Tilaa
kätevästinetistä:
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Tilaanuohous
nuohous kätevästi
www.hormissa.fi
www.hormissa.fi

HORMIÄSSÄ
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HORMIÄSSÄ
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 040
578/ 5189
 040
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Tommi / Tom

tommi.korhonen@hormissa.fi
tommi.korhonen@hormis

• Hieronta • Fysioterapia
• Lymfaterapia • Tukisukat

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

ITÄ-APTEEKKI
Palvelemme

Pirkkala

ARKISIN 8.30 - 20

LAUANTAISIN 9 - 18

SUNNUNTAISIN 12 - 18
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70 vuotta partiotyttötoimintaa Härmälässä
Teksti: Hannu Merikoski
Kuvat: Elina Vainikka
Partiolippukunta Härmälän Ilvestytöt
vietti vuonna 2021 toimintansa juhlavuotta. Tuli kuluneeksi 70 vuotta tyttölippukunnan perustamisesta Härmälän kaupunginosaan. Juhlavuoden
päättyessä lippukunnassa oli 137 jäsentä, alle kouluikäisistä perhepartiolaisista aikuisiin mahdollistajiin. Lippukunnan toiminta on vahvaa ja korona-pandemian hellittäessä päästään
myös kokoontumaan sisätiloissa, kololla Härmälän kirkolla ja jatkossa mahdollisesti myös Peltolammin uudessa
monitoimikeskuksessa.

Juhlavuoden kohokohtia
Juhlaleiri
Juhlaleiri Hippu 2.1 järjestettiin 19.–
27.6.2021, Saariselällä Lapinhämeessä. Leirinjohtajana oli Anna Oksman
ja ohjelmajohtana Laurenzia Mäntysalo. Osallistujia oli 61 henkilöä (22 aikuista, 5 vaeltajaa, 5 samoajaa, 9 tarpojaa, 1 seikkailija, 10 sudenpentua ja
8 alle kouluikäistä). Leirin suunnittelua
varjosti korona-pandemia, mutta leiri saatiin toteutettua hyvällä suunnittelulla eikä koronatartuntoja leirin aikana todettu.
Lapinhämeestä käsin tutustuimme
Lapin luontoon eri pituisten vaellus-

ten ja retkien muodossa, tutustuttiin
Lapin kulttuuriin mm. kullanhuuhdontaan ja saamelaismuseo Siidaan sekä
porojenhoitoon porotilalla sekä vietettiin ikimuistoista juhannusta yhteisen juhannusjuhlan merkeissä ja huiputtaen juhannusyönä Kiilopää-tunturin. Osa osallistujista antoi tai uusi partiolupauksen Kiilopään huipulla.
Onnistunut juhlavuosi huipentui Härmälän kirkolla 4.12. järjestettyyn 70-vuotisjuhlaan

Päiväjuhla ja sisarilta
Ilvestyttöjen 70-vuotisjuhliin 4.12.2021
Härmälän Kirkolla osallistui noin 150
Ilvestyttöä, Ilvestyttöjen ystävää ja perheenjäsentä. Juhlassa nähtiin eri ikäkausien ohjelmanumeroita, joissa kaikissa oli jokin teema menneiltä vuosilta. Juhlassa muistettiin ansioituneita Ilvestyttöjä, kuultiin lippukunnanjohtajan puhe ja otettiin vastaan tervehdyksiä. Juhlissa oli myös lupauksenanto ja uutena asiana lupauksen antoi
myös kuusi aikuista. Juhla päättyi Maa
on niin kaunis -lauluun, jonka jälkeen
nautitittiin kakkukahvit.
Sisarilta järjestettiin ravintola Laternassa 4.12.2021, 35 Ilvestytön voimin.
Illan aikana nautittiin hyvästä ruuasta
ja ihanasta seurasta. Muisteluita pidettiin kaikilta kahdeksalta vuosikymmeneltä, olipa paikalla yksi, jo 50-luvulla
Ilvestytöissä aloittanut henkilö.

•

Turvallinen
puhelinasiointi
Remomedi-sovelluksella
Itä-Apteekissa
Nyt voit asioida Pirkkalan Itä-Apteekissa myös etäasiointina REMOMEDI
Videoapteekki-sovelluksen avulla.
Älypuhelimeen tai mobiililaitteeseen
ladattavalla ilmaisella Remomedi-sovelluksella voit soittaa ääni- tai
videopuhelun apteekkimme farmaseutille ja tilata tarvitsemasi
reseptilääkkeet ja muut apteekkituotteet kätevästi vaikka kotoa käsin.
Sovelluksen käyttöönotossa suoritetaan vahva tunnistautuminen
verkkopankkitunnuksilla. Jatkossa sovellukseen kirjaudutaan
valitsemallasi PIN-koodilla. Vahva
tunnistautuminen mahdollistaa
reseptiasioinnin etänä ja sovelluksella
voit asioida esimerkiksi lapsen
puolesta tai hoitaa vanhempiesi asioita suomi.fi-valtuutuksella.
Soittaessasi apteekkiin sovelluksel-

la vastaamme puheluun ja voit hoitaa
apteekkiasiasi kuin olisit paikan päällä. Mikäli emme heti ehdi vastata,
voit jättää meille soittopyynnön ja soitamme sinulle takaisin. Voit myös
valita soittopyynnölle ajankohdan, jolloin sinulle sopii parhaiten
vastata puheluun. Sovelluksen käyttäminen on ilmaista, maksat vain
ostamistasi tuotteista.
Maksu onnistuu mobiilimaksuna
heti etäasioinnin yhteydessä, jos
sovellukseen on talletettu maksukortin tiedot. Voit myös maksaa
ostoksesi apteekissa noudon yhteydessä. Apteekkimme ulkopuolelta löytyynoutolokerikko, josta voit kätevästi noutaa maksetut ostokset sinulle sopivana ajankohtana mihin vuorokaudenaikaan hyvänsä, jokaisena
viikonpäivänä.

•

Hippu 2.1 Juhlaleirin ohjelmaan kuului myös vierailu porotilalla.

Tiesitkö tämän Kuuselasta?
Kuuselakeskus oli ensimmäinen palveluasumisen keskus Suomessa. Se rakennettiin vuonna 1990 Tampereen
asuntomessuille, jossa se oli kävijämenestys. Keskuksen suunnittelussa tehtiin monia vanhustenhuollon uudistuksia: asukkaat saivat oman asunnon lisäksi monipuoliset harrastus- ja kulttuuritilat.

Kuuselassa ikäihmisiä ilahduttavat
myös lapset. Keskuksessa on toiminut
vuodesta 2014 lähtien päiväkoti. Se
on Tampereen ensimmäinen päiväkoti, jossa lapset ja vanhukset kohtaavat
ja toimivat päivittäin samoissa tiloissa.
Yhteisöllisyys ja itsenäisyys ovat Kuuselalle tärkeitä arvoja.

•

Koronan vuoksi siirretty Härmälä-seuran

SYYSKOKOUS pidetään ennen
KEVÄTKOKOUSTA 31.3.2022 klo 18 alkaen
Härmälän vanhalla lentoasemalla,
Lepolantie 35.
Ennen kokousta klo 17 historiakatsaus.
Esillä sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.
Heti syyskokouksen jälkeen kahvitus ja sen
päätyttyä kevätkokous, jossa käsitellään
kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Hallitus.
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Meillä on taas paljon lunta!
Teksti ja kuva: Kyllikki Nikkanen
Tällaisen iloisen huudahduksen kuulin muutama päivä sitten, kun ystäväni lapsi odotti malttamattomana talvilomaansa. Hän iloitsi kauniista talvimaisemasta sekä mahdollisuudesta
nauttia perinteisistä talviliikuntalajeista. Lunta onkin tullut taivaalta runsain
mitoin. Härmälän säähavaintoasemalla
mitattiin lumen syvyydeksi 30.1.2022
kokonaista 43 cm. Aamulehden etusivulla 11.2. todettiin, että ”Tampere on
jo hukkumassa lumeen ja ensi viikolla
on lunta luvassa lisää 10 cm”. Lumen
syvyyden Suomen ennätys on vuoden
1997 huhtikuulta, jolloin Enontekiöllä
lunta oli 190 cm. Helsingin historian
suurin lumimäärä on mitattu Kaisaniemessä 23.3.1924 – 109 cm (Ilta-Sanomat, 3.2.2022).
Toisin oli pari vuotta sitten, jolloin
kirjoitin Nurkkakunnassa että Pirkanmaan talvilomien alkaessa satoi kaatamalla vettä. Tässä yhteydessä voi hyvällä syyllä lainata vanhaa sananlaskua
”vuodet eivät ole veljeksiä”. Samassa
lehtiartikkelissa kerroin muistikuviani
entisistä 50-luvun talvisista hiihtolomista, kansanhiihtokisoista jne. Härmälän
vanha lentoasema oli tuolloin yksi talviliikunnan keskuspaikoista. Sieltä lähti latuja Rukkamäen metsään ja sieltä
sai ostaa kuumaa mehua hiihtolenkin

päätteeksi. Keskeisiä kokoontumispaikkoja olivat myös kaupungin ylläpitämät
jääkentät, ”paanat”, sekä kirkon edustalta Antinkadulta Metsolankatua kohti
laskeva pulkkamäki. Tuulahduksen vanhoista talvisista kulkupeleistä näin pari
viikkoa sitten Valmetinkadulla Härmälänrannassa: nuori poika kulki vanhan
mallin mukaisella kunnon potkukelkalla ja matka eteni oikein hyvin.
Helsingin Sanomissa oli taannoin
mielenkiintoinen artikkeli suksien historiasta ja hiihtämisestä. Tekstin mukaan hiihtäminen on tuhansia vuosia
vanha tapa liikkua. Kun vesistöt ja polut olivat lumen peitossa, hiihtäen pääsi sopivasti paikasta toiseen. Vanhimmat sukset olivat eri pituiset ja eri paria.
Vasemmassa jalassa oli liukumasuksi
eli lyly ja oikeassa lyhyt polkaisusuksi, kalhu, jonka pohjaan oli kiinnitetty
turkis tai nahka antamaan pitoa. Suomen vanhin suksi on löydetty suosta Lapin Sallasta. Se on arviolta 5 000
vuotta vanha ja tehty männystä. Entisaikojen maaseudulla lapset kulkivat
talvisin kouluun pitkiäkin matkoja hiihtämällä. Ei ollut koulukuljetuksia. Puusuksilla oli merkittävä rooli myös talvisodassa. Parhaat voitot eri rintamilla
syntyivät hiihtojoukkojen yllätyshyökkäyksillä. Toisen maailmansodan aika-

na suksia ja sauvoja tarvittiin niin paljon, että suksisepät palasivat rintamalta suksitehtaisiin töihin (Helsingin Sanomat 21.2.21, s. 14–16).
Kotini ikkunoista olen kuluvan talven
aikana seurannut mielenkiinnolla härmäläläisten intoa lähteä ulkoilemaan.
Tähän on alueellamme hyvät mahdollisuudet. Onhan kaupunki saanut valmiiksi rantaa myötäilevän kevyen liikenteen reitin. Ulkoilijoiden suosiossa
on myös Härmälänsaari, joka on yksi
Härmälän huvilarannikon historiallisista
kohteista. Hiihtolatuja saaressa ei varsinaisesti ole, mutta siellä voi käydä ihailemassa Pyhäjärvelle avautuvia maisemia. 1960-luvun alkupuolelle asti saari oli Valmetin lentokonetehtaalle kuuluva yksityisalue. Nykyään saari on kaikille avoin ympärivuotinen ulkoilupaikka ja siellä käy runsaasti liikunnan harrastajia myös Härmälän ulkopuolelta.
Mieleeni on jäänyt erityisesti eräs
aurinkoinen kesäsunnuntai Härmälänsaaressa 1960-luvun loppupuolelta. Olin kesäyliopistossa suorittamassa
valtio-opin proseminaaria ja sain tehtäväkseni kirjoittaa esitelmän kansainvälisen luottamuksen saavuttamisen
ja säilyttämisen edellytyksistä. Siispä
lähdin viltin ja limsapullon kera saaren
kalliolle luonnostelemaan esitelmääni.

Se hyväksyttiin ja sain proseminaarista
loppumerkinnän opintokirjaani.
Tätä kirjoittaessani Pirkanmaan koulujen talvilomat ovat alkamassa muutaman viikon kuluttua. Peikkona väijyy
keskuudessamme edelleenkin korona
jo kohta kolmatta vuotta ja rajoittaa jokapäiväistä elämäämme ja harrastuksiamme. Ulkona on kuitenkin turvallista liikkua ja harrastaa, kunhan muistaa pitää turvavälit ja huolehtia hygieniasta. Omalla toiminnallamme voimme vaikuttaa siihen, että pysymme terveinä ja saamme nauttia alkavasta keväästä ja kesän odotuksesta.

•

Hyvin toimivat monot 60-luvulta.


Rakennamme Tampereen Sulkavuoreen seudullista jätevedenpuhdistamoa, joka otetaan käyttöön vuonna 2025.
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Paljon tuttua, jotain
Muutosta!
Upeaa uutta vuotta täältä Muutoksen ytimestä. 2022 toi mukanaan monia uusia
asioita ja yksi niistä on tässäkin ilmoituksessa näkyvä logo ja brändinimi. Ja niin,
toki myös sähköpostiosoite on uutta.
Jatkossa siis palvelen sinua uuden Muutos
LKV -nimen alla, mutta kaikki muu säilyy
täsmälleen ennallaan:
– Loistava palvelu.
– Taattu asiantuntijuus.
– Toimitilapalvelut.
– Osoite ja puhelinnumero.
– Huumorintaju.

Kun olet etsimässä kotia tai
myymässä vanhaa, voit kääntyä
huoletta puoleeni!
Pasi Rasku

0400 171 191
pasi@muutoslkv.fi
www.pasirasku.fi

Raskun Pasi

Tutkitusti loistavaa palvelua!

