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Puheenjohtajalta

Lähde mukaan kotiseututoimintaan
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 30 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, muun muassa Etelä-Tampereen
kyläjuhlia, Härmälä-päivä-tapahtumia, kirpputoreja
kotipaikkakävelyitä jne.
Edelleenkin keskitymme keräämään historiamme aarteita, kuvia nykypäivästä ja menneistä ajoista,
muisteloita alueen menneisyydestä jne. Tähän on hyvä lähteä mukaan Kuuselassa ennen vuodenvaihdetta

järjestettävässä Härmälän historiaillassa, jonne kaikki historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Ilmoitus tästä on seuraavassa lehdessä.
Härmälä-Seura ry on Suomen Kotiseutuliitto ry:n
jäsenyhdistys ja tätä kautta meillä on yhteydet muihin
kotiseutuyhdistysten kanssa.
Ensi 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.
Keväällä toteutamme kotiseutukävelyn Peltolammesta laskevan Pärrinkosken alueelle. Mukaan pyrimme saamaan luontoasiantuntijan kertomaan Pärrinkosken luonnonsuojelualueen erityispiirteistä.
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 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 lisäämme
omaa ja muidenkin viihtyvyyttä omalla kotiseudullamme, täällä Hatanpään kartanon entisillä pelloilla.
Jos mitä alueestamme mieleen putkahtaakin, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, niin keskustellaan, muistellaan ja vaikkapa mietitään myös tulevia. Sana on vapaa, yhteystiedot löytyvät alta.
Terveisin
Juhani Skogberg
Härmälä-Seuran puheenjohtaja
email: juhani.skogberg@tpnet.fi
ps. Lopultakin aloitteemme Härmälänojan vapauttamisesta putkien ikeestä on johtanut toimenpiteisiin, kiitokset siitä toteutumisen mahdollistajille.

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

JOHTOKUNTA 2022
Hannu Merikoski
Erkki Nikkanen
Wäinä Järvelä
Kyllikki Nikkanen
Varajäsenet:
Jaakko Kivistö

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

laittamalla viesti sähköpostiosoitteeseen
nurkkakunta@tpnet.fi
Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen
10 €/vuosi
Yhteisöjäsen
30 €/vuosi
Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Taiteilija Kimmo Kaivannon suunnittelema Leonardo-muistomerkki Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen (ent. Pirkkahalli) edustalla.
Kannen kuva: Juhani Skogberg

HÄRMÄLÄ-SEURA RY

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.
Painos 4 500 kpl.
HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Juhani Skogberg

30 vuotta

NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA

Jari-Pekka Heimolinna
TOIMITUSRYHMÄ
Juhani Skogberg JoS
Kyllikki Nikkanen

1/4-sivu 150 €
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

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta
ILMOITUSHINNAT (voimassa toistaiseksi)
1/1-sivu 460 €
1/2-sivu 250 €

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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SUOMEN KÄDENTAIDOT -MESSUT

Tulevaisuus
tehdään
käsin
18.–20.11.2022
Tampereen Messuja Urheilukeskus
kadentaidot.fi | Liput:
Psst... Laita ylös myös ensi vuoden päivät: 17.–19.11.2023

IDEAT JA INSPIRAATIO • UNOHTUMATON OHJELMA • UNIIKIT TUOTTEET

Onnittelut 30Ͳvuotiaalle 
HärmäläͲseuralle!

Rakennamme Tampereen Sulkavuoreen seudullista jätevedenpuhdistamoa, joka otetaan käyttöön vuonna 2025.
Keskuspuhdistamo on Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven yhteishanke. 




 www.keskuspuhdistamo.fi 

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
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Asukasyhdistykset tärkeä yhteistyötaho isoissa infrahankkeissa
Teksti: Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamo Oy

Härmälä-Seura ry. täyttää kunnioitettavat 30 vuotta. Yhdistys julkaisee
Nurkkakunta-lehteä, jonka ilmestymisalueella on useimpiakin Keskuspuhdistamo-hankkeen rakentamiskohteita. Keskuspuhdistamo-hankkeen rakentaminen alkoi vuonna
2018. Jätevedenpuhdistus Sulkavuoressa alkaa syksyllä 2025. Rakentamisvaihetta edelsi pitkä suunnittelun
ja lupahakemusten ajanjakso. Kaikissa hankkeen tähänastisissa vaiheissa Härmälä-Seura ja sen julkaisema Nurkkakunta-lehti on ollut tärkeä tiedotuskanava.
Härmälä-Seuran ja sen aktiivisten jäsenien kautta on toivottavasti pystytty vastaamaan moniin asukkaiden huoliin rakennustöiden vaikutuksiin tai työmaiden järjestelyihin liittyen.
Aina kun rakennetaan keskellä kaupunkia, toteuttajan suurin huoli on turvallisuus. Se tarkoittaa ohikulkijoille
usein kiertoreittejä tai ainakin hidastuksia. Monet hankkeen rakennustoimet ovat aiheuttaneet myös melua ja tärinää. Kaikista asioista on tärkeää päästä
kertomaan asukkaille ennakkoon. Asukkaiden näkökulmasta on tärkeää myös
tietää, minne ottaa yhteyttä, jos jotain
hankaluuksia ilmenee.
Kun korona pisti tauolle yleisötilaisuudet, Härmälä-Seuran ja Nurkkakunta-lehden kautta tapahtuva tiedotus tuli
entistä tärkeämmäksi. Keskuspuhdistamo-hankkeen rakentamistoimista tunneleiden louhinta ja kuusi siirtoviemäriosuutta sijoittuvat lehden jakelualueelle. Kaiken kaikkiaan lehdessä on päästy säännöllisesti kertomaan työmaiden
käynnistymisestä, niihin liittyvistä järjestelyistä ja töiden päättymisestä.

Keskuspuhdistamo-hanke käsittää Sulkavuoren keskuspuhdistamon, Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpumppaamoiden
sekä siirtoviemäreiden rakentamisen. Kartta: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Viettoviemärin rakentaminen
Härmälässä valmistumassa
Urakan työt alkoivat elokuun viimeisellä viikolla viime vuonna. Rakentaminen
aloitettiin Rantaperkiön päästä. Samassa
urakkakokonaisuudessa Tampereen Vesi rakensi uutta vesijohtolinjaa ja Tampereen kaupunki teki kevyen liikenteen
väylän parannuksia. Viettoviemäriosuus
kartalla tunnuksella VV5. Urakka on rakennustöiden osalta valmis.

Paineviemäriä Hatanpäällä
Hatanpäällä on keväästä asti ollut rakenteilla Vihilahdenkujan yhteisrakentamishanke. Yhteisurakassa on asennettu Keskuspuhdistamon siirtoviemäriä
PV8. Hankkeessa on Tampereen Seu-

dun Keskuspuhdistamo Oy:n lisäksi tilaajana Tampereen kaupunki. Keskuspuhdistamon urakkaan sisältyy kahden
rinnakkaisen paineviemärin (Ø 1000
mm) asennus noin 500 metrin matkalle. Kaupunki vastaa mm. kevytliikenneväylän ja hulevesilinjan rakennuttamisesta noin 150 metrin matkalle sekä valaistuksen uusimisesta samalle alueelle.
Urakka valmistui lokakuussa.

Jätevedenpumppaamoiden
rakentaminen käynnissä
Raholassa ja Viinikanlahdessa
Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpumppaamoiden rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa. Raholan jätevedenpumppaamo valmistuu helmikuun 2024
ja Viinikanlahden pumppaamo vuoden
2024 loppuun mennessä. Tämän jälkeen
molemmilla pumppaamoilla tehdään
vielä jätevesien kääntöön liittyviä putki- sekä pumppaamoalueiden viimeistelytöitä sekä aloitetaan pumppaamon
ja paineputkiston koekäytöt. Pumppaamourakoiden kokonaiskustannukset ovat
noin 20 miljoonaa euroa sisältäen rakennus- ja tekniikkaurakoiden lisäksi mm.
työnaikaiset suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut.

Viemäritunneleiden louhinta

Valmista kevyen liikenteen väylää Nuolialantien varrella.
Kuva: Marko Männynsalo, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Toisen louhintaurakan urakkaosalla 2,
Vihilahden suuaukon ja siirtotunnelien
töissä ollaan päästy viimeistelyvaiheeseen. Purkutunneli on viimeistelty pohjan osuudelta valmiiksi ja siirtotunneli
Sulkavuoreenpäin on pohjan osuudelta betonoitu noin 80 %:sti. Louhintatöiden tehokkaan etenemisen mahdollistaneet, tunnelien väliset yhdyskäytävät

Rantaperkiössä ja Rautaharkossa, ovat
nyt tulpattu massiivisilla betoniseinillä.
Kun tunnelit valmistuvat marraskuussa,
saadaan päätökseen neljä vuotta kestänyt Keskuspuhdistamo-hankkeen louhintavaihe.

Ruoppausurakka
Tampereen kaupunki ja Keskuspuhdistamo teettävät yhteistoimin parhaillaan
ruoppausta Vihiojanlahdella. Ruoppauksella poistetaan Vihiojanlahdesta pilaantunutta sedimenttiä ja vesikasvillisuutta ja parannetaan kalaston lisääntymismahdollisuuksia alueella. Lisäksi kunnostuksella parannetaan alueen virkistyskäyttöä ja maisemaa. Ruoppauksen
avulla poistetaan kasvillisuuden juurakkokerros, jotta avovesialue pysyisi kauemmin kasvillisuudesta vapaana.
Lahden ranta-alueille jää edelleen tiheää
kasvustoa linnustoa varten.
Työt aloitettiin suojaverhojen asentamisella syyskuussa. Urakka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Samassa urakassa ruopataan myös pilaantuneet sedimentit Keskuspuhdistamon
PV10-siirtoviemäriosuuden ja purkulinjan kohdalta.
Vihilahden ympäristössä tehdään töitä eri vaiheissa aina vuoden 2024 loppuun saakka. Työ aiheuttavat liikennejärjestelyjä kävelylle ja pyöräilylle eri
puolilla aluetta sekä Hatanpään valtatien ajoneuvoliikenteelle Lahdenperänkadun risteyksen kohdalla.
Vihilahden ja Sulkavuoren välisten
tunneleiden suuaukkojen ympäristö ennallistetaan ja maisemoidaan vuonna
2025, kun kaikki eri työvaiheet on saatu valmiiksi.

•
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Koti kuntoon...
Kodinkoneet - Kylmälaiteet
Kiinteistöpesulakoneet
Valtuutettu takuu - Keskushuolto
puh. 040 727 1590
Pirkkalan Citymarketilla
Kodinkone varaosat- ja tarvikkeet

24 h verkkokauppa
piketa.com
Palvelua Rantaperkiössä
puh. 03- 2333 200
Lentokentänkatu 9 b A-talo
33900 Tampere

SOINNUN KOTIPALVELU
AUTTAA JA TUKEE
Pärjäätkö kotona, mutta kaipaat seuraa tai
apua esimerkiksi siivoamisessa, ruoanlaitossa,
asiointikäynneillä ja ulkoilussa? Soinnun kotipalvelu
auttaa erilaisissa arjen askareissa, jotka iän tuomien
muutoksien takia tuntuvat liian haastavilta.
Hinnat alkaen 32 €/tunti (alv. 0 %)

Kysy lisää arvonlisäverottomista palveluista.
Palvelumme ovat kotitalousvähennyskelpoisia.
Soita ja sovi maksuton palveluohjauskäynti
p. 044 700 1478

KUUSELAKESKUKSEN
RAVINTOLASSA TARJOLLA
MONIPUOLINEN JA
PÄIVITTÄIN VAIHTUVA
LOUNASPÖYTÄ
Tarjolla olevan lounaan ruokalistat löydät osoitteesta
www.sointusenioripalvelut.fi/ravintolat/
Tervetuloa syömään vaikka päivittäin klo 11.00–13.00

Lounaan saa myös mukaan take awaynä!
Osoite Nuolialantie 46

Kysy tarjousta kokoustiloista ja pitopalvelusta
p. 050 566 2765
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Elämää Härmälässä ja Härmälänrannassa
Teksti: Kyllikki Nikkanen
Kuva: J. Skogberg
Tätä tekstiä kirjoittaessani on aurinkoinen, mutta viileä syyskuun ensimmäinen sunnuntai. Aion saada paperille ajatuksia, jotka liittyvät Härmälään
ja 30-vuotistaivaltaan juhlivaan Härmälä-Seuraan. Seuraa perustamassa
oli alueemme silmäätekeviä ja toiminta
oli alusta alkaen monipuolista ja vireää.
Seura julkaisi mm. kolme alueen historiaa käsittelevää kirjaa ja seuran toimittama Nurkkakunta-lehti alkoi ilmestyä.
Olen itse vanha härmäläläinen Metsolankadun varrelta. Näistä ajoista olen
kirjoitellut juttuja Nurkkakuntaan viime
vuosien aikana. Muutimme 70-luvulla
Helsinkiin työelämään, jossa vierähtikin
37 vuotta. Eläköidyttyämme muutimme
takaisin Tampereelle vuonna 2010. Kävelimme sattumalta Härmälänrannan
venesatamaa kohti ja paikalla oli tasan
yksi talo valmiina – Härmälänrannan
Satamawouti – ,jossa oli vielä asuntoja
myytävänä. Siispä päädyimme tälle entiselle Härmälän huvilarannikolle. Täs-

tä alkoi myös tutustumisemme Härmälä-Seuraan, jonka toiminnassa olemme
mieheni kanssa olleet eri tavalla mukana. Seura on nimensä mukaisesti koko
alueen ja sen asukkaiden etujen valvoja ja kehittämisen edistäjä. Ajankohtaisia asioita ovat mm. jätevesiviemärin rakentaminen, suunnitteilla oleva ratikkalinja sekä muut liikennejärjestelyt.
Nostalgiaan taipuvaisena minä haikailen entistä vuonna 1949 alkanutta
johdinautoliikennettä: ei tarvittu kallista kiskotusta eikä tullut saastetta.
Härmälänrannan asukkaina olemme
seuranneet läheltä alueen muuttumista valtakunnallisestikin merkittävästä
teollisuusmiljööstä nykyaikaiseksi tiiviisti rakennetuksi kerrostaloalueeksi.
Olemme joskus kyselleet toisiltamme,
mitenkähän kauan vielä asumme rakennustyömaalla!
Mieleeni on jäänyt erityisesti Valmetin viimeisen tehdashallin loppu. Mittavien purkutöiden jälkeen pystyssä oli

enää katto ja sitä kannattelevat pylväät.
Eräänä päivänä paikalle saapui ryhmä
kaivinkoneita, jotka samanaikaisesti
työnsivät pylväät kumoon ja katto romahti maahan. Katselimme tätä näytelmää olohuoneemme ikkunasta ja kuvittelimme, että nouseva pölypilvi oli kuin
pienoisatomipommi. Nyt ko. paikalla
on Härmälänrannan parkkitalo. Paikalle kaavailtiin uimahallia ja erilaisia liiketiloja. Uimahallia ei tullut, mutta kaupungin kanssa on vuosien ajan väännetty kättä uimarannasta. Nähtäväksi jää,
milloin hanke nytkähtää eteenpäin. Luin
kesällä lehtiartikkelin, jossa luonnosteltiin uutta, vesiteitse kulkevaa Nysse-linjaa Laukontorilta. Laiva poikkeaisi lähilaitureihin, esimerkiksi Härmälänrantaan. Olisihan tosi elämyksellistä päästä
kotirannasta laivalla Laukontorille kahville.
Pohdiskelen aika ajoin Härmälänrannassa asumista. Alueelle on mielestäni
jo muodostunut omaleimainen, positii-

vinen ja kotoisa henki. Naapurit tervehtivät toisiaan ja kadulla kulkijat saattavat vaihtaa muutaman sanankin. Alueellemme on vuonna 2013 perustettu Härmälänrannan asukasyhdistys, joka toimii alueen asukkaiden yhteenliittymänä
sekä edistää alueen kehittymistä ja yhteistyötä viranomaisten kanssa. Yhdistys toimii hyvin aktiivisesti.
Härmälä on moni-ilmeinen asuinalue: on vanha perinteinen omakotiosuus,
uudempi omakotiosuus, vanhempi kerrostalo-osuus ja kasvava uusi Härmälänranta. Näiden kaikkien osa-alueiden yhteensovittaminen on tärkeä tehtävä alueen imagon ja hengen muodostumiselle. Toivon, että alueemme dynaamisuus ja omaleimaisuus säilyvät
edelleen ja että alueemme nykyiset ja
tulevat asukkaat kokevat Härmälän itselleen niin tärkeäksi, että ovat valmiita kehittämään sitä ja pitämään siitä hyvää huolta.

•

Näkymä Härmälänrannan alueella vuonna 2021. Vasemmalla tehtaan ruokala, keskellä konttorirakennus ja taustalla oikealla näkyy kaavamääräyksellä suojeltu vanha
lentokonetehdas, joka kuitenkin purettiin kaavasta poikkeamisluvan turvin.

Tiemelu edelleen ajankohtainen
Kirjoitimme lehdessämme 1/2001 eteläisen ohitustien melusta ja aihe on erittäin
ajankohtainen tänäkin päivänä, vaikka pieniä parannuksia aloitteemme johdosta
onkin jo saatu.
Nyt esillä olevan Puskiaisten oikaisun YVA:ssa sanotaan mm. seuraavaa: "Nykyisin valtatien 3 ongelmana Tampereen kaupunkiseudulla on liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Liikenteessä on suuria sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Sääksjärven ja Tampereen eritasoliittymien kohdalla on myös liikenneturvallisuuspuutteita. Liikenne tulee tulevaisuudessa lisääntymään lähialueen muuta liikenneverkkoa nopeammin Tampereen seudun hyvin
vahvasti kasvavan maankäytön vuoksi. Yhteyden parantaminen sisältyy maakunnan ja kaupunkiseudun tavoitteisiin".
Edelleen Pyhäjärventieltä (VT3) kantautuu etelä- ja lounaistuulella melua etenkin Nuolialantien eteläpuoleiselle alueelle. Meluntorjuntaa tuleekin parantaa riippumatta Puskiaisten oikaisutien toteuttamisen kohtalosta.
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Mitä tarkoittaa
kokonaisturvallisuus?
Teksti: Kokonaisturvallisuusmessut
Kuva: J. Skogberg
Kokonaisturvallisuus koskettaa meitä jokaista ja se on paljon enemmän kuin vain
Puolustusvoimat. Kokonaisturvallisuus on kotivaraa, kyberturvallisuutta, henkistä kriisinkestävyyttä ja varautumista. Kokonaisturvallisuus-messut tarjosivat uusia näkökulmia turvallisuuden eri osa-alueista niin meille kansalaisille kuin järjestöille, elinkeinoelämän toimijoille ja viranomaisille.

Kyberturvallisuus ja poikkeusolot
Tapahtuman teemana oli kyberturvallisuus ja poikkeusoloihin valmistautuminen –
viime aikoina teema on osoittautunut hyvin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi. Tarjolla oli ohjelmaa aina puheenvuoroista seminaareihin, soittokuntien esityksiin ja
kalustonäyttelyihin.
Mukana oli myös eri maanpuolustusjärjestöt ja maanpuolustushistorialliset yhdistykset.

Kyberturvaan ja poikkeusoloihin varautumista
Tapahtuma kattoi kokonaisturvallisuuden osa-alueet aina viranomaistoiminnasta
arjen askareisiin ja kodin hätävaraan.

Kokonaisturvallisuusmessuilla lapset pääsivät istumaan niin poliisiauton peräosastoon, kuin poliisin moottoripyörän päällekin. Myös Veera Kallioniemi pääsi testaamaan, miltä poliisimotskarin puikoissa oleminen tuntuu.

HISTORIAPLÄJÄYS
Nurkkakunta 1/99

nen
Autolasien ykkö
AUTOLASIEN AMMATTIASENTAMO

TAMPEREEN TUULILASIMYYNTI
Meiltä saat tuulilasit kaikkiin
automerkkeihin ja kaikkiin malleihin.
Lokomonkatu 25 D
Lokomonkulma
33900 Tampere
03 261 0920
0400 166 600

Taninkatu 8
Lielahti
33400 Tampere
0400 623 533

www.tuulilasimyynti.fi
Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

• Hieronta • Fysioterapia
• Lymfaterapia • Tukisukat

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

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

RAVINTOLAMAAILMA BIRK TUO YHTEEN NAUGHTY BRGRIN,
VIA TRIBUNALIN JA JIM LIM BY FARANGIN. SUOMEN PARHAAT
BURGERIT, PIZZAT JA KAAKKOIS-AASIALAISET MAUT
SAMAN KATON ALTA PIRKKALAN K-CITYMARKETISTA!
PALVELEMME

MA - PE
LA
SU

10.30 - 21
11 - 21
12 - 19

PUH. 050 520 2112

