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Hyvät lukijat

Toivottavasti koronarajoituksista on jo päästy pysyvästi 
eroon ja pääsisimme palaamaan kohti uutta normaalia. 
Tämän lehden julkaisija Härmälä-Seura ry on alun pi-
täen perustettu alueen yhdistysten yhteistyöelimen, 
asukasneuvottelukunnan seuraajaksi. 
 Härmälässä toimii monia eri yhdistyksiä, jotka ei-
vät nykyisin juurikaan tiedä toistensa tekemisistä ja 
näin ollen syntyy samalle päivälle päällekkäisiä tilai-
suuksia. Tätä on pyritty vähentämään koordinoimalla 
yhdistysten kesken, mutta parantamisen varaa löytyy 
edelleen. Tässä kohtaa Härmälä-Seura ja Nurkkakun-
ta-lehti ovat oiva väline, ilmoitelkaa meille tilaisuuk-
sistanne. Se voidaan haluttaessa julkaista rivi-ilmoi-
tuksena seurapalstallamme. 

Tulevana vuonna pyrimme järjestämään kevätkirppu-
torin, maakuntamatkan johonkin mielenkiintoiseen 
kohteeseen, kotiseutukävelyn ja syksyllä Härmälä-
päivän. 

Tehostamme myös alueemme historian keräämistä 
mahdollisia uusia julkaisuja silmällä pitäen. Huvila-
rannikko-kirjaa ja Taksvärkistä tietokoneaikaan on 
vielä saatavilla yhdistyksemme johtokunnan jäseniltä.  

Vietimme juuri yhdistyksen 30-vuotisjuhlaa, jonka ai-
ka lasketaan yhdistyksemme rekisteröinnistä. Todelli-
suudessa toimintamme sai alkunsa jo vuonna 1983 jol-
loin Tampereen kaupungin kulttuuritoimi päätti aloit-
taa ja rahoittaa kaupunginosatoiminnan Härmälässä. 
Siitä suuret kiitokset silloisille päättäjillemme. Itsel-
läkin oli kunnia olla tuolloin mukana tämän toimin-
nan alkumetreillä. 

Kiitokset vuosijuhlaan osallistuneille ja juhlan mahdol-
listajille. Leikkisästi voisi todeta, että tulevana vuonna 
toimintamme aloituksesta onkin kulunut jo 40 vuot-
ta. Sitä voimme juhlistaa ihan kotiseututyötä tekemäl-
lä ilman sen kummoisempia juhlamenoja, vai kuinka? 

Härmälä-Seura onkin avoin uusille ideoille, pistäkää-
pä niitä tulemaan johtokuntamme jäsenille! 

Terveisin 

Juhani Skogberg
Härmälä-Seuran puheenjohtaja
email: juhani.skogberg@tpnet.fi

ps. Härmälä-Seuraan on helppo lähteä mukaan, ohjeet 
löytyvät tämän lehden sivuilta.

Puheenjohtajalta

Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n 
toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa,maaliskuussa, kesä-
kuussa, elokuussa ja marraskuussa, Här-
mälän, Rantaperkiön, Hatanpään ja Saran-
kulman kaupunginosien alueilla.

Painos 4 500 kpl.

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTA-
JA
Juhani Skogberg

NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOI-
MITTAJA

Jari-Pekka Heimolinna
TOIMITUSRYHMÄ
Juhani Skogberg JoS
Kyllikki Nikkanen

ULKOASU
Jari-Pekka Heimolinna

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

ILMOITUSHINNAT (voimassa toistai-
seksi)
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

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

ILMOITUSTIEDUSTELUT: 
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi

NETTISIVUT: 
www.harmala-seura.net

PAINOPAIKKA
Sanoma Manu, Tampere

JAKELU
Suomen Suoramainonta Oy

JAKELUMUISTUTUKSET:
ssmsisasuomi.fi/fi/jakelupalaute

Kannen kuva: Pankinjohtaja Nils Idman rakennutti kansallisromanttisen huvilansa Hatanpään niemelle vuosina 1898–1900. Huvilan suunnitteli arkkitehti Odert Sebas-
tian Gripenberg (1850–1925), joka oli suunnitellut myös Hatanpään kartanon päärakennuksen viitisentoista vuotta aiemmin. Vuodelta 1898 on tallessa Gripenbergin 
tekemä rakennuksen pohjapiirros ensimmäisestä kerroksesta sekä huonesuunnitelmat ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen. Erotuksena Hatanpään kartanon päära-
kennuksesta uudesta rakennuksesta alettiin käyttää nimitystä Hatanpään huvila, eli Idmanin huvila. Kuva: J Skogberg

30 vuotta

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

Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen 10 €/vuosi
Yhteisöjäsen 30 €/vuosi

Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rahastonhoitaja:
Wäinä Järvelä
Sihteeri:
Wäinä Järvelä

nurkkakunta@tpnet.fi

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

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

HÄRMÄLÄ-SEURA RY
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Koti kuntoon...

24 h verkkokauppa

Kodinkone varaosat- ja tarvikkeet

piketa.com

Kodinkoneet - Kylmälaiteet

Kiinteistöpesulakoneet

Valtuutettu takuu - Keskushuolto

Lentokentänkatu 9 b A-talo

33900 Tampere

Palvelua Rantaperkiössä

puh. 03- 2333 200

ChristmasMerry K I I T O S  K U L U N E E S T A  

V U O D E S T A  K A I K I L L E  

A S I A K K A I L L E M M E !

I T Ä - A P T E E K I N  H E N K I L Ö K U N T A

H Y V Ä Ä  U U T T A  V U O T T A  2 0 2 3

ChristmasMerry K I I T O S  K U L U N E E S T A  

V U O D E S T A  K A I K I L L E  

A S I A K K A I L L E M M E !

I T Ä - A P T E E K I N  H E N K I L Ö K U N T A

H Y V Ä Ä  U U T T A  V U O T T A  2 0 2 3

ChristmasMerry K I I T O S  K U L U N E E S T A  

V U O D E S T A  K A I K I L L E  

A S I A K K A I L L E M M E !

I T Ä - A P T E E K I N  H E N K I L Ö K U N T A

H Y V Ä Ä  U U T T A  V U O T T A  2 0 2 3

SOINNUN KOTIPALVELU 
AUTTAA JA TUKEE

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

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

Erja Ahonen 
Puh. 040 524 4035
Kuuselan Senioritalo
Nuolialantie 46, 33900 Tampere

Parturi Kampaamo

K-Härmälässä on myös Postin palvelu-
piste  ja pakettiautomaatti sekä tilava 
pysäköintialue!

Arkisin  7–22
La 8–22
Su 10–22

Nuolialantie 40, 33900 Tampere
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Härmälä-Seura on jo 30-vuotias
Teksti: Kyllikki Nikkanen

Härmälä-Seura juhli 30-vuotista taival-
taan Kuuselakeskuksessa 15.10.2022. 
Varsinainen merkkipäivä oli jo kevääl-
lä, mutta edelleen keskuudessamme 
olevan koronapandemian vuoksi juhla 
siirrettiin kuluvalle syyskaudelle. Juh-
laan oli kutsuttu seuran jäsenet ja yh-
teistyökumppaneita eri aloilta.
 Avajaissanoissaan seuran puheen-
johtaja Juhani Skogberg toivotti juhla-
väen tervetulleeksi ja luovutti puheen-
vuoron apulaispormestari Aleksi Jän-
tille, joka oli kutsuttu juhlapuheen pi-
täjäksi. Hän kiitti seuraa saamastaan 
kutsusta saapua juhlaan. Hän viittasi 
puheessaan Härmälän ja Härmälä-Seu-
ran historiaan sekä kertoi arvostavan-
sa seuran toimintaa alueensa kehittä-
misessä ja erityisesti yhteistyötä kau-
pungin viranomaisten kanssa. Lisäksi 
hän kertoi kaupungin toimintalinjois-
ta, suunnitelmista ja tulevista kehittä-
mishankkeista. Priorisointia on hänen 
mukaansa edelleen tehtävä käytettävis-
sä olevien resurssien puitteissa. Härmä-
lä-Seuran ehdotuksia ja mielipiteitä hän 
lupasi jatkossakin kuunnella tarkasti.
 Härmälä-Seuran perustajajäseniin 
kuuluva Pirkanmaan yhteiskoulun enti-
nen rehtori Lauri Viljanmaa kertoi mie-
lenkiintoisella tavalla seuran alkuvai-
heista. Hän muisteli seuran syntyvai-
heita ja toiminnan käynnistymistä. Esi-
merkiksi seuran toimittamat Härmälää 
ja sen kehittymistä käsittelevien kirjo-
jen aikaansaaminen on ollut mielen-
kiintoinen ja näkyvä projekti, joka on 
saanut arvostusta. Huvilarannikko-kir-
jasta on otettu jo toinen painos.
 Kakkukahvien aikana oli mahdol-
lisuus vaihtaa ajatuksia kutsuvierai-
den ja juhlaväen kanssa. Paikalla oli 
mm. Härmälän Omakotiyhdistyksen, 
Härmälän Marttojen, Härmälänrannan 
asukasyhdistyksen ja Peltolammi-Seu-
ran edustajia.
 Kahvitarjoilun jälkeen Juhani Sko-

Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen lautakuntien apulaispormestari 
Aleksi Jäntti oli hyvin lukenut kotiläksynsä, kun hän piti Härmälä-Seuran 30 vuo-
tisjuhlassa juhlapuheensa. Jäntti kertoi Härmälä-Seuran polveutuvan aiemmin 
kaupungin kulttuuritoimen rahoittaman Härmälän asukasneuvottelukunnasta, 
kun kaupunki lopetti tämän kaltaisen toiminnan rahoittamisen. Niin asukasneu-
vottelukunta, kuin Härmälä-Seurakin toimivat alueen eri yhdistysten yhteistyö-
tä ylläpitävänä ja kehittävänä yhteisönä toimien yhteistyössä kaupungin kanssa.
Muutoinkin hän kertoi siitä, miten yhteistö kaupungin kanssa on pitkäjänteistä ja 
toimivaa. Kuva: Erkki Nikkanen

Härmälä-Seuran väki ja kutsuvieraat kuuntelivat juhlapuhetta mielenkiinnolla ja seurasivat myöhemmin Härmälän historiasta 
kertovaa kuvasarjaa valkokankaalta. Kuva: J. Skogberg

gberg esitteli sanoin ja kuvin Härmä-
län historiaa ja nykynäkymiä. Saimme 
taas kerran todeta, miten suuresti Här-
mälä on kehittynyt ja muuttunut viime 
vuosikymmenien aikana.
 Juhlan loppupuolella oli aikaa ns. 
vapaalle sanalle. Seuran jäsen Erk-
ki Nikkanen lausui runon ”Jospa oisit 
kaunokukka”. Se on alkujaan ranska-
lainen paimenlaulu 1800-luvulta. Lo-
puksi lauloimme yhdessä ”Kesäpäivä 
Kangasalla”, joka on Pirkanmaan maa-
kuntalaulu.
 Tilaisuuden musiikista vastasi yh-
tye nimeltä Ruckfaces. Soitettu musiik-
ki oli valittu niin, että se sopi tähän ti-
laisuuteen: oli vähän vanhaa ja uutta, 
mutta kuitenkin hillittyä ja arvokasta.     •

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

HÄRMÄLÄN OMAKOTIYHDISTYS ry Joulutulet Härmälänpuiston kentällä ti 
20.12. klo 18–20. Ohjelmassa makkaran paistamista, karkkia, mehua ja pipareita. 
Joulupukkikin saattaa poiketa.

Pienet ilmot
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Muotisuunnittelija Jukka Rintala esit-
teli suunnittelemiaan juhlapukujaan 
Suomen Kädentaidot -messuilla.
 Hän täytti 70 vuotta 9. huhtikuuta 
2022. Jukka Rintala on ennen kaikkea 
teollinen suunnittelija muodin ja sisus-
tuksen aloilla. Hän on 50 työvuoden 
aikana toteuttanut oman nuoruuden 
unelmansa ja noussut eturivin suun-
nittelijaksi. Rintalan luomukset ovat 
hohtaneet niin gaaloissa ja galleriois-
sa kuin näyttämöillä ja Linnan juhlis-
sa. 
 Kädentaidot-messuilla Jukalla on 
ollut oma osasto jo lähes vakiona kerta 
toisensa jälkeen. Messuilla sai nähdä 
hänen herkän ja samalla voimakkaan 
käden kosketusta muodissa, sisustuk-
sessa ja maalauksissa. Jukka Rinta-
lalla on kyky poimia persoonalliset ja 

Miss Suomi 2022 
Petra Hämäläinen 
vieraili Kädentaidot-
messuilla 
Härmälässä 

Miss Suomi 2022 Petra Hämäläinen tavattiin Jukka Rintalan pukujen kera Suomen 
Kädentaidot -messuilla. Kuva: J. Skogberg

HÄRMÄLÄ-SEURAN  
JULKAISEMIA KIRJOJA

Molemmat kirjat saa nyt yhteishintaan 30 €.  
Tarjous on voimassa toistaiseksi.

Juhani Hildén:  
Huvilarannikko, 2. painos
Huvilarannikko on kertomus mennees-
tä maailmasta, kokonaisesta kadon-
neesta kulttuurimuodosta, ajasta jolloin 
kesäasunnon autuudesta saattoi naut-
tia vain yhteiskunnan ylin kerros. Paikal-
lisesti kuvaus kattaa Pyhäjärven eteläi-
sen kaistan Vihilahden perukan ja Här-
mälänojan välillä, minne herrasväki al-
koi 1800-luvun loppukymmenillä ra-
kentaa ”vapaa-ajan suojiaan”. Rantaper-
kiön huvila-alue menetti merkitystään 
vuoden 1913 jälkeen kaupungin ostet-
tua Hatanpään kartanon, johon Härmä-
läkin kuului. 

20€
Juhani Hildén:  
Taksvärkistä tietokoneaikaan
Taksvärkkipäivistä tietokoneaikaan on 
kertomus Sarankulman alueesta torp-
pineen ja teollisen kehityksen kulusta 
Pärrinkosken myllyistä nykymaailmaan. 
Juhani Hildénin vivahteikkaalla kerron-
nalla kuvatut ihmiskohtalot antavat lä-
heisen kosketuksen torppariaikaan ja 
sen taustasta tämän päivän modernil-
le yritystoiminnalle Sarankulmassa, joka 
on Tampereen tärkeimpiin kuuluva kau-
punginosa useampituhansine työpaik-
koineen. Lentokenttä ja sen vaiheet löy-
tyvät kirjasta, "Leonardo"-muistomerk-
ki on lentävä loppu kirjalle ja luettelo 
alueen yrityksistä tietoineen. 

15€

Kirjaa on saatavilla Härmälä-Seuran johtokunnan jäseniltä ja 
Härmälän K-marketista.  Kirjaa voi myös tiedustella sähköpostitse 

seuran puheenjohtajalta email: juhani (at) skogberg.net.

KUTSU
Härmälä-Seura ry:n syyskokoukseen keskiviikkona 
28.12.2022 klo 17.30 Kuuselan palvelukeskuksessa. 
Johtokunta kokoontuu samassa paikassa klo 17. Kokouksen 
päätteeksi kuullaan esitys Härmälän joukkoliikenteestä. 

Esityslista:
• Kokouksen avaus
• Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
• Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
• Vahvistetaan toimintasuunnitelma,tulo- ja menoarvio 

sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle 
kalenterivuodelle

• Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
• Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja 

varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

• Käsitellään muut kokoukskutsussa mainitut asiat

Tervetuloa!
Hallitus

HÄRMÄLÄ-SEURA RY

tetty tapahtuma saa ansiokasta jatkoa 
ensi vuoden marraskuussa, 1.11.2023.
 Suomen ensimmäinen yrityksille ja 
hallitusosaajille suunnattu tapahtuma 
Hallituspaikka sai päivänvalonsa kes-

henkilökohtaiset piirteet ja luoda näis-
tä tasapainoisia vaatekokoelmia.
 Rintala oli saanut osastolleen seu-
rakseen 26-vuotiaan Petra Hämäläi-
sen, joka kruunattiin Miss Suomeksi 
tänä syksynä. Petra on historian en-
simmäinen Miss Suomeksi valittu sa-
vonlinnalainen kaunotar.

Uusi Hallituspaikka-
tapahtuma hurmasi 
kokijansa ja lunasti sijansa
Ensimmäisen kerran järjestetty Hal-
lituspaikka 2022 onnistui yli odotus-
ten. Uusi yrityksille ja hallitusosaajil-
le kohdennettu tapahtuma tarjosi osaa-
mista, näkökulmia ja verkostoja halli-
tustyöskentelyyn keskiviikkona 30.11. 
lähes loppuunmyytynä. Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksessa järjes-

kiviikkona 30.11. Tampereella. Moni-
puolinen tapahtumapäivä herätti ihas-
tusta ja keräsi kiitosta erityisesti mah-
dollisuuksistaan vankkaan verkostoi-
tumiseen.
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Teksti: ja kuva Kyllikki Nikkanen

Joulu on jo porraspuulla

Joulun odotus alkaa vuosi vuodelta yhä 
aikaisemmin. Täällä Härmälänrannassa 
ensimmäiset jouluvalot syttyivät ikku-
noihin ja parvekkeille jo syyskuun lo-
pulla. Kenties ne olivatkin vain valoja, 
joiden tarkoitus oli tuoda iloa syksyn pi-
meneviin iltoihin. Eipä taideta paljon-
kaan ajatella sähkönsäästösuosituksia ja 
sähkölaskujen suuruutta. Tavarataloissa 
ja marketeissa asioidessa huomio kiin-
nittyy entistä värikkäämpiin jouluosas-
toihin, joihin on kerätty jos jonkinlaista 
joulurekvisiittaa. Houkuttimina on aina 
jotakin uutta. Aamulehdessä todettiin-
kin jo lokakuussa, että kauppojen hyl-
lyt ovat jo jonkin aikaa täyttyneet joulu-
karkeista. Ensimmäisten myynti alkoi jo 
syyskuun lopussa. Parhaillaan käynnis-
sä oleva Black Friday -tarjouskampan-
ja vauhdittaa jouluostosten tekoa. ”Kau-
pan liiton mukaan marraskuun myynti 
on vuosi vuodelta tärkeämmässä ase-
massa ja se vahvistaa joulun myyntilu-
kuja.” (Aamulehti 22.11.2022).
 Kuuntelin 19.10.2022 Radio Suomen 
lähetystä, jossa oli mielenkiintoinen jut-
tu joulukuusien kasvatuksesta. Keski-
suomalaisella tilalla on viljelty joulu-
kuusia kauan. Kuusien kasvatus ja muo-
toilu onkin pitkäjänteistä, vuosia kestä-
vää työtä. Kuusia pitää muotoilla, kar-
sia ja trimmata vuosittain, jotta niistä 
tulee tasaisen kauniita. Jokainen kuu-
si vaatii yksilöllisen hoidon. Nykyään 
monet kuusenostajat ovat entistä vaa-

Äitini saama joulukortti vuodelta 1922.

tivampia ja ovat valmiita maksamaan 
kuusestaan melkoisesti. Suurimmalla 
osalla suomalaisista on kodissaan jou-
luna kuusi. On arvioitu, että joulukuu-
sia myydään vuosittain noin miljoona 
kappaletta ja tuotto on noin 30 miljoo-
naa euroa. (Radio Suomi 19.10.2022). 
Joillakin onnellisilla on oma tai suku-
laisen metsä, mistä kuusen voi itse vali-
ta ja kaataa. Muistelen lapsuuteni aiko-
ja 1950-luvulta, jolloin tavalliset kuuset 
kelpasivat ainakin härmäläläisille. Ns. 
hakattu alue Rukkamäessä radan taka-
na oli kaupungin aluetta, josta sai etsiä 
ja kaataa itselleen joulukuusen muuta-
man markan maksua vastaan. 
 ”Joulukalenterista alkaa joulun odo-
tus. Ihan pian saat jouluista postia.” 
Näin luki Aamulehdessä 5.11.2022. 
Muutaman päivän kuluttua lehden vä-
lissä olikin joulukalenteri, jossa on tä-
nä vuonna kuvattuna joulumuori apu-
laisineen leipomassa jouluherkkuja. Mi-
nulla on säästössä Aamulehden vuosit-
tain jakamia vastaavia kalentereita ja 
kaikki ovat värikkäitä ja jouluisia. Jo 
vuosia olemme tottuneet saamaan pos-
tiluukuistamme tulevat ilmaismainok-
set  Postinen-nimisen lehdykäisen vä-
lissä. Huomasin, että marraskuun toi-
sella viikolla tämä Postinenkin oli saa-
nut uuden, ajankohtaan sopivan nimen 
”Joulunen”.
 Olen vuosien varrella kirjoitellut 
Nurkkakunnan joulunumeroihin juttu-

ja esim. entisaikojen joulunviettotavois-
ta, jouluruuista, joulupukista ja joulu-
lahjoista – kaikki keskeisiä joulunvie-
toon kuuluvia elementtejä. Kun mietin, 
olisiko vielä jotakin uutta kerrottavaa 
niin keksin TAPPARA-SUKAT. Iäkäs 
sukulaiseni oli muutama vuosi sitten 
kutonut miehelleni Tappara-väriset vil-
lasukat. Mieheni on intohimoinen Tap-
paran kannattaja. Minä puolestani kan-
natan Ilvestä. Sukat valmistuivat sopi-
vasti joulun alla ja niinpä laitoin ne pa-
kettiin kuusen juurelle. Toiseen paket-
tiin laitoin Ilves-pinssin. Mieheni ilme 

oli näkemisen arvoinen hänen avates-
saan paketteja. Evästykseksi sanoin, et-
tä käytä aina Tapparan pelatessa näitä 
sukkia, niin voitto on taattu.
 Tätä kirjoittaessani maassa on pienen 
pieni valkoinen lumipeite, joka todennä-
köisesti sulaa lähipäivinä pois. Toiveis-
sa on, että saamme tänäkin jouluna taas 
nauttia kunnon vanhan ajan valkeasta 
joulusta ja pikku pakkasesta. 

Toivotan kaikille Nurkkakunnan luki-
joille Rauhallista Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2023!.     •

Tampereen kaupunki on ollut myy-
mässä Lepolan huvilaa päiväkotikäyt-
töön jo pidemmän ajan. 
 Tampereen kaupunki myy Härmä-
lästä tarjousten perusteella 1900-lu-
vun alussa valmistuneen Lepolan hu-
vilarakennuksen sekä tontin 837-301-
924-6, osoitteessa Nuolialantie 50, 
33900 Tampere.
 Ostajan tulee perusparantaa suojel-
tu huvilarakennus ja toteuttaa tontil-
le päiväkotitoimintaa varten uudisra-
kennus, jotka soveltuvat yhteensä noin 
100 lapselle palvelusetelipäiväkodiksi.
 Tampereen kaupungin omistuk-
seen kohde on tullut vuonna 1926. Tä-
män jälkeen Lepola on toiminut mm. 
lastenkotina vuosina 1927–1944, so-
dan aikaan puolustusvoimain majoi-

Lepolan huvilasta 
ei tullut ostotarjouksia 
lainkaan

Lepolan huvila seisoo edelleen tyhjänä 
ja tämän suojellun rakennuksen raken-
nuksen tuleva käyttö on arvoitus. Näin-
kö kaupunki huolehtii suojelluista arvo-
rakennuksistaan? 
Kuva: Aimo Erola

tustilana ja sotien jälkeen lasten sei-
menä ja päiväkotina. Rakennuksessa 
toimi päiväkoti vuoteen 2017. Raken-
nuksesta on käytettävissä kuntotutki-
muksia ja rakennushistoriallinen sel-
vitys.
 Asemakaavassa tontin käyttötar-
koitukseksi on määritelty YS-2: ”Sosi-
aalitointa ja terveydenhuoltoa palvele-
vien rakennusten korttelialue, jolle saa 
rakentaa lasten päiväkodin.”
 Huvilarakennus on suojeltu mer-
kinnällä sr-2. Rakennusta ei saa pur-
kaa. Tontin pinta-ala on 11 192 m2. 
Tontille on asemakaavassa osoitettu 
rakennusoikeutta yhteensä 1 510 ker-
rosneliömetriä.
 Tarjoukset tuli jättää Tampereen 
kaupungille 17.6.2022 mennessä. 

 Kysyttäessä Tampereen kaupungin 
elinvoiman ja kilpailukyvyn palve-
lualueen lautakuntien apulaispormes-
tari Pekka Salmi kertoi Tampereen 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan 
ja pormestarin yhteisessä valtuustosa-
lin yleisötilaisuudessa 28.11.2022, et-
tei Lepolasta ole tullut yhtään osto-
tarjousta. Kysyttäessä, olisiko mah-
dollista ostaa Lepolan huvilaa muu-
hun käyttötarkoitukseen, Salmi kertoi 
tontin ja rakennuksen olevan kaavas-
sa ”Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa 
palvelevien rakennusten korttelialue, 
jolle saa rakentaa lasten päiväkodin” 
joten jokin muu käyttötarkoitus edel-
lyttäisi kaavamuutosta eikä sitä ihan 
heti saisi voimaan. 
JoS



7

Härmälän Motelli / Ravintola Player's 
House rakennettiin vuonna 1968. Raken-
nus tehtiin alunperin opiskelija-asunto-
laksi joka toimi kesäisin leirintäalueen 
lähistöllä sijaitsevana motellina. Jopa 
Juice Leskinenkin oli hetken aikaa opis-
kelija-asuntolan asukas.
 Rakennus purettiin vuonna 2013 ja 
Nuolialantie 48 tontille rakennettiin 
myöhemmin asuintaloja opiskelijoille.
 Motellia mainostettiin seuraavalla ta-
valla: "Noin 6 km:n päässä Tampereen 
keskustasta sijaitseva Kesämotelli Här-
mälä tarjoaa maksuttoman pysäköinnin 
ja huoneita, joissa on oma kylpyhuone, 
jääkaappi ja liesi. Noin 500 metrin pääs-
sä sijaitsevassa Pyhäjärvessä voi käydä 
uimassa. Noin 500 metrin päässä Ke-
sähotellilta sijaitsevalla leirintäalueel-
la voi minigolfata, pelata lentopalloa ja 
kalastaa. Alueella on myös rantasauna 
ja pesutupa. Leirintäalueella on pizze-
ria, pieni ruokakauppa ja grilli. Hotel-
lin baarissa on tarjolla juomia. Tampe-
reen rautatieasema on 10 minuutin ajo-
matkan päässä."
JoS

Kadonnutta Härmälää

Karaokeravintolanakin toimineen Player's Housen sisäänkäynti. Kuva: J. Skogberg

Teksti on vuodelta 2019. 
 Kysyimme vanhemmalta härmäläläiseltä Seppo Kaivolalta, mitä hän muistaa 
”Paskalammesta” eli Vähäjärvestä? Vastaus ei ollut mitenkään yllättävä. "Mitä, 
onko sillä joku muukin nimi kuin Paskalampi?" 
 Seppo muisteli tähän malliin: 
 – Härmäläläiset kölvithän tiesivät, että Paskalampi jäätyy matalana järvenä ai-
na aiemmin kuin muut luonnonvedet. Joka talvi sinne mentiin pelaamaan jääkiek-
koa hieman riskipelilläkin. 
 – Rannat kun jäätyivät myöhemmin kuin avovesi, niin luikkeet jalassa oli loi-
kittava mättäältä mättäälle ja siitä lopuksi sulan yli itse jäälle. Useimmiten jää 
kestikin, mutta ei ihan aina ja muliminen oli seurauksena. Jos siihen viemäreistä 
peräisiin rutaan joutui, niin äidit eivät tosiaankaan kehuneet poikiaan heidän ko-
tiin mennessään. Jo yksistään tämä peen haju yksistään riittää selittämään, mistä 
järven paikallinen nimi Paskalampi johtuu, Kaivola muistelee. 
 Onhan järven pohjalla useamman metrin kerros Härmälän viemäreistä lam-
peen laskettua täysin puhdistamatonta viemärilietettä, mistä suurin osa on oikeas-
ti sitä wc-pöntöistä huuhdeltua eloperäistä ihmisulostetta, eli pas... (Toim. huom.)

Nykytila
Nykyisin Vähäjärvi on lähes umpeen kasvanut rutakko, jossa vesilinnut näyttävät 
viihtyvän kohtuullisen hyvin, etenkin kun kaupunki rakennutti Ekokumppaneilla 
naurulokeille kelluvan tekosaaren keskelle lampea. Itäisellä rannalla sijaitsee lai-
turi lintujen tarkkailua varten. 
JoS

Vähäjärveä kiertää sammaleisiin piiloutuneet pitkospuut, jotka piti poistaa luon-
nonsuojelualueen tieltä. Kuitenkin pitkospuista purettiin vain osat, jotka olivat kui-
van maan ja varsinaisten pitkospuiden välissä. Saappaita tarvitaan, jos aikoo kier-
tää lammen pitkospuita pitkin. Kuva: J. Skogberg

Paskalampi



Härmälän uimahallihanketta lähdettiin 
selvittämään vuonna 2013 yhdessä ra-
kennusliike SKANSKAn kanssa ajatuk-
sella, olisiko Tampereen vanhassa len-
tokonetehtaassa edellytyksiä eteläisen 
Tampereen uimahallille? 
 Tällöin uimahallia suunniteltiin Val-
tion Lentokonetehtaan eli entisen Valme-
tin kaavassa suojeltavaan historialliseen 
tehdashalliin. 
 Tehdyn uimahallihankeselvityksen 
tuloksena hallille oli ihanteellinen si-
jainti keskellä uutta asutusaluetta jos-
sa n. 5 km säteellä asuu tällä hetkellä jo 

yli 33 000 asukasta. Alueen asukkaiden 
tarpeet ja toiveet ko. liikuntapalveluille 
tulivat esiin erilaisissa asukastilaisuuk-
sissa. 
 Hanke kuitenkin kaatui koska suojel-
tu lentokonetehdas purettiin rakennusyh-
tiön ilmoitettua rakennuksen alla olevan 
maaperän puhdistamisen taloudellisesti 
liian kallis toteuttaa. 
 Edelleen odotamme Härmälään ui-
mahallia ja odotamme myös meille Här-
mälänrannan kaavassa luvattua uimaran-
taa. 
JoS

Kuva alkuperäisestä 1984 joulukuussa tehdystä aloitteesta.

Härmälän 
uimahalli hukkui 
saasteisiin?
Härmälä-Seura ry.n edeltäjä ”Härmälän asukasneuvottelukunta” teki kau-
pungille aloitteen uimahallista yhdessä muiden yhdistysten kanssa jo joulu-
kuussa 1984 eli  38 vuotta sitten. Asia on ollut esillä myös myöhemmin use-
aan otteeseen. 

Tampereen kaupungilla oli 1983 alkaen 
kulttuuritoimen hanke, jossa pyrittiin 
aktivoimaan kaupunginosatoimintaa 
Härmälässä ja Kaukajärvellä. 
 Härmälässä toiminta oli aktiivista ja 
jo seuraavana vuonna järjestettiin muun 
muassa yhdistysten kirpputori K-Market 
Mesikämmenen parkkipaikalla ja SYPin 
konttorissa oli ohjelmaa, esim. tanssior-
kesteri ja Rantaperkiön Iskun voimiste-
lunäytös. 

 Tästä muodostui syksyinen perinne 
nimeltään Härmälä-päivä. 
 Kun kaupungin kokeilu päättyi, niin 
härmäläläiset toimijat perustivat toimin-
taa jatkamaan Härmälä-Seuran, jonka 
rekisteröinnistä on tänä vuonna kulu-
nut 30 vuotta.
 Ohessa kopio perustavaan kokouk-
seen kutsusta. 
JoS

Kuinka Härmälän 
asukasneuvottelu-
kunnasta tuli 
Härmälä-Seura?


