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Puheenjohtajalta

Loppuvuoden ajatuksia
Jälleen saimme ponnisteltua kasaan Härmälänojasta
Hatanpään kartanolle ulottuvan oman alueesi ikioman lehden, Nurkkakunnan. Tämä on tämän vuoden viimeinen numero.
Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seuran, tämän yli
15 vuotta alueemme historiaa keräävän kotiseutuyhdistyksemme pää-äänenkannattaja.
Yhdistyksen päätehtävä on toimia alueemme eri
yhdistysten yhteistyötä kannustavana yhteisönä ja
erityisesti alueemme historian talteen kirjoittajana.
Tähän työhön alkaa olla ajallisesti jo hieman kiire, sillä alueemme vanhimmista alkuasukkaista on
osasta jo aika jättänyt. Näin ollen viimeistään nyt
on syytä lähteä mukaan keräämään tätä arvokasta
muistitietoa, joka uhkaa vähitellen kadota ikuisiksi
ajoiksi.
Pyydänkin nyt näin julkisesti jokaista, joka tietää tai tuntee Härmälän, Rantaperkiön, Sarankulman tai Hatanpäänhovin historiasta itselle vähäpätöistäkin vanhaa muisteloa, ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen joko sähköpostitse tai lähtemällä mukaan Härmälä-Seuran toimintaan.
Yhdistyksemme vuosikokous pidetään kuun lo-

pulla Kuuselan palvelukeskuksessa, tervetuloa mukaan toimintaan.
Ensi vuonna valmistelemme suurta historiatapahtumaa vuoden loppupuolelle, sillä vuosi on alueemme historian kannalta merkittävä. Siitä kerromme
laajemmin tulevan vuoden aikana.
Härmälässä toimivilla yhdistyksillä on ollut kuluvana vuonna juhlavuosia. Härmälän Omakotiyhdistys täytti 85 vuotta, Tampereen Laskuvarjokerho
50 vuotta sekä Härmälänrannan Asukasyhdistys 5
vuotta. Onnittelut kaikille mainituille yhdistyksille
myös näin lehtemme kautta.
Kuluvana vuonna on tullut kuluneeksi 100 vuotta maatamme repineestä ”kapinasta”, ”vapaussodasta”, ”sisällissodasta” tai ”veljessodasta”, tahi millä nimellä itse kukin tuota tragediaa haluaakin kutsua.
Meille alueen asukkaille noista ajoista kertoo muutamakin paikannimi ja kadunnimi, kuten esim. Sarankulman Veriladonkatu ja Veriladonsuo. Nyt kun
nettikeskusteluissa välillä tahtoo kirjoittajilta mopo
karata käsistä, välillä näyttää siltä, että viha kasvaa
siinä yksin koneelle kirjoittaessa vähän överiksi asti. Toivonkin, että kirjoittaja lukisi tekstinsä huolel-

la läpi ennen sitä ENTERin painallusta, jottei vuoden 1918 tapahtumat pääsisi toistumaan. Tottahan
eri mieltä saa olla, mutta pidetään kuitenkin mielessä, että asiat voivat riidellä, kunhan ihmiset pysyvät keskenään keskusteluväleissä. Erilaisuus ja eri
mieltä oleminen on se rikkaus, mistä suomalainen
hyvinvointi on luotu. Kompromisseja on tehty ja sitä kautta maamme onkin onnellisuustutkimuksessa
maailman ykkönen.
Tehdäänpä me kaikki yhdessä Nurkkakunnan levikkialueesta Suomen ja Tampereen onnellisuudessa ykkösalue. Yhdessä erilaisten mielipiteiden kirjolla koostettuna. Kunnioitetaan toistemme mielipiteitä ja näin edeten pysymmekin ykkösenä. Onhan
meidän bussilinjammekin numero 1.
Hyvää Joulun aikaa ja vieläkin parempaa uutta
vuotta!
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
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Jäsenet:
Hannu Merikoski
Eeva-Liisa Holappa
Jorma Karhumäki
Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Antti Sato
Erkki Nikkanen

Rahastonhoitaja:
Antti Sato

Kansi: Talven odottelua iltavalaistuksessa. Vielä on muutama vetouistelijan vene valmiina tositoimiin. Piakkoin talvi
kuitenkin tulee ja nämä kaikkein sitkeimpienkin veneet nostetaan talviteloille Härmälän Talvitien venesatamasta.
Kuva: Juhani Skogberg
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.
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Tiesitkö, että naapurissasi on
Tampereen ihanin lelukauppa?

Voimassa Leikkien
Outlet -myymälässä
22.12.2018 asti.
Ei voi yhdistää muihin
tarjouksiin.

Lue lisää ja tutustu ohjelmaan: www.kadentaidot.ﬁ

Vuoden odotetuin käsityöja designtapahtuma

16.–18.11.2018
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Pe 10–18
La 9–18
Su 10–17
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Härmälä sai oman olohuoneen ja ihmisen kokoisen paikan – HÄRLEMIN.
Härlem on lähiöbaari, olohuone ja rehellinen kortteliravintola vailla
viilatun imagotyön taakkoja. Härmälän vanhalla lentovarikolla nautitaan
fiksusta kapakkatunnelmasta, juomasta, ja ruuasta ja katsotaan
välillä jääkiekkomatseja. Härlem on paikka ihmiselle.
Oletko sinä jo käynyt? Tervetuloa tekemään siitä omasi.

MA–TI 15–00 (02), KE–TO 15–02,
PE 15–02 (04), LA 12–02 (04), SU 12–00 (02)
Ravintola Härlem
härlem.fi

Lentovarikonkatu 1, 33900 Tampere
facebook.com/ravintolaharlem
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Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (keltaisessa asussa) toi Pormestari Lauri Lylyn ja Tampereen kaupungin onnittelut Tampereen vanhimmalle omakotiyhdistykselle.

Tampereen vanhin omakotiyhdistys 85 v.
Teksti ja kuva: JoS
Härmälän omakotiyhdistys vietti hiljattain Talvitien päiväkodilla/koululla 85.
vuosijuhlaa.
Juhlassa kuultiin apulaispormestari Johanna Loukaskorven tervehdyssanat
kaupungilta ja hän välitti myös pormestari Lauri Lylyn onnittelut Tampereen
vanhimmalle omakotiyhdistykselle.
Musiikista juhlassa vastasi tamperelainen rautalankayhtye Ruckfaces nos-

talgisine musiikkivalintoineen. Kuultiin
niin Muistatkos Emma kuin myös muita ikivihreitä listahittejä.
Näyttelijä-ohjaaja, Härmälän poika, Seppo Heinola esitti mieleenpainuvia muistoja lapsuusvuosiltaan ja kertoi
muussa esityksessään C.G.E Mannerheimin sata vuotta sitten tekemästään
käynnistä Härmälässä tai tarkemmin
Rantaperkiössä. Taustalla pyöri koko
juhlan ajan yleisön katsottavissa isolla

valkokankaalla kuvakertomus alueemme historiasta.
Kokouksessa palkittiin Härmälän
omakotiyhdistyksessä pitkään toimineita jäseniä Tampereen omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ansiomerkeillä.
Omakotiyhdistyksen juhlavuoden
kunniaksi aktiiviset jäsenet ovat lähdössä Kangasalatalolle kuulemaan Varusmiessoittokunnan bändilinjan esittä-

mää iskevää joulumusiikkia.
Joulun alla omakotiyhdistys järjestää joulutulet Härmälänpuistossa, viime joulun alla jouluun hiljentävä tilaisuus oli erittäin suosittu.
Härmälän omakotiyhdistys järjestää talven mittaan Vähäjärven pitkospuiden kunnostustalkoot, jossa Tampereen kaupunki on yhtenä yhteistyöelimenä. Omakotiyhdistys etsii mukaan
myös muita sponsoreita.

Otteita apulaispormestari Johanna Loukaskorven puheesta
juhlavuottaan viettävälle Härmälän omakotiyhdistykselle
”Hyvät härmäläläiset ystävät,
Tänään vietämme iloisia juhlia, sillä Härmälän omakotiyhdistys viettää
85-vuotisjuhlaansa. Omakotiyhdistyksellämme on pitkä historia. Yhdistys perustettiin 1933, ja se on samalla myös Tampereen vanhin omakotiyhdistys. Sydämelliset onnitteluni sekä Tampereen kaupungin että omasta puolestani 85-vuotiaalle Härmälän
omakotiyhdistykselle! Tuon tässä kohtaa myös pormestari Lylyn terveiset ja
onnittelut omakotiyhdistykselle. Vaikka ikää yhdistyksellä on jo rutkasti, on

se edelleen elävä ja toimelias.
Yhdistys perustettiin aikoinaan
omakotiväen edunvalvontajärjestöksi, ja se toimii Härmälän, Rantaperkiön
ja Sarankulman alueella. Yhdistyksen
perustamisen syynä oli tarve ajaa yksittäisen omakotitalon ja siellä asuvien
ihmisten asiaa sekä asioida kaupungin suuntaan kaikkien jäsenten puolesta. Omakotitalossa asuva ei aina tule
mieltäneeksi omakotiyhdistystä edunvalvojaksi tai edunvalvontaorganisaatioksi, mutta sitä se mitä suurimmassa
määrin on. Tekemistä omakotiyhdis-

tyksessä riittää edelleen, kun halutaan
turvata tai parantaa asuinalueen palveluita, liikenneturvallisuutta tai ottaa
kantaa aluetta sekä omakotiasumista
yleisesti koskeviin asioihin. Yksittäisen
henkilön tai perheen on paljon vaikeampi ajaa asioita esimerkiksi Tampereen kaupungin suuntaan kuin yhdistyksen. Härmälän omakotiyhdistys on
aina osannut tarttua oikealla hetkellä
tärkeisiin asioihin. Yhdistystoiminnassa yhdistys on juuri niin aktiivinen kuin
sen jäsenet ovat. Meidän omakotiyhdistyksessämme aktiivisia, muiden hy-

väksi toimivia ihmisiä on onneksi aina
löytynyt. Siitä suuret kiitokset nykyisille ja entisille omakotiyhdistystoimijoille.
Härmälän omakotiyhdistyksen kaltainen aktiivinen omakotiyhdistys on
paitsi omakotiasukkaan edunvalvoja
niin myös alueen yhteisöllisyyttä vaaliva alati ajassa elävä toimija. Kesän avaus Härmälänpuistossa, joulutulet, vappubrunssi, teatteriretket ja lasten omat
tapahtumat tuovat näkyväksi sen, että
hyvä omakotiyhdistys on jäseniään ja
jäsenperheitään varten. Se myös osaa
muuntua ajassa.”
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Kuvavisan ratkaisu
Edellisessä Nurkkakunnassa oli tunnistuskilpailu, jonka palkinnon sai Raili Kaarre Härmälänrannasta. Kirjapalkinto toimitetaan hänen antamaansa osoitteeseen.
Kuvassa oli siis lentomestari Martti Alhon muistolaatta
Sarankulmassa.
5. kesäkuuta 1943 klo 18.10 syöksyi BW-392 maahan
Tampereen lentokentän laidassa ja ohjaaja sai surmansa.
Koneen ohjaaja lentomestari Martti Alho (s.1918) oli kotoisin Padasjoelta.
BW-392 oli varustettu Valtion Lentokonetehtaan suunnittelemalla ja valmistamalla puurakenteisella siivellä, joka
oli tehnyt koneen alkuperäistä jonkin verran raskaammaksi. Koneeseen oli asennettu myös alkuperäistä Wright ”Cyclone” -moottoria pienitehoisempi sotasaalismoottori. Alho
oli tullut noutamaan konetta Tampereelta lentääkseen sen

laivueensa kokeiltavaksi. Kone nousi ilmaan mutta syöksyi
maahan lentokentän laidalle.
Martti Alho oli suorittanut noin 300 sotalentoa ja ampunut
alas 15 vihollisen konetta.
Alkuperäinen Brewster 239 oli amerikkalainen yksipaikkainen hävittäjä, joita oli saatu talvisodan aikana 44 kappaletta. Koneet koottiin Ruotsissa ja tuotiin lentämällä Suomeen. Ne osallistuivat jatkosodan taisteluihin ja osoittautuivat erinomaisiksi ilmataistelukoneiksi. BW-koneilla saavutettiin 477 ilmavoittoa.
Luonnonkiveen kiinnitetty muistolaatta paljastettiin syksyllä 1995.
© Tampereen kaupunki 2006/
Tampereen nykytaiteen museo

Härmälän lähikirkkoalueen adventinajan ja joulun tilaisuuksia 2018
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Tulemme mielellämme
mielellämm
Tulemme
vonlisäverottomia. Tulemme mielellämm
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Uusi ravintola Härmälään
Teksti: JoS
Kuvat: Jari-Pekka Heimolinna ja JoS

Saimme Härmälään uuden iltaravintolan, nimeltään Härlem. Tällaista onkin alueellemme kaivattu aina Härmälän motellin purkamisesta lähtien.
Ensimmäiset vaikutelmat tästä entisen Valmetin hissitehtaan eli Lentovarikon
taloon tulleesta ravintolasta ovat myönteisiä.
Ravintola Härlemissä voi seurata isolta näytöltä urheilua, ostaa ravintolan tyyliin sopivaa ruokaa ja onpa ravintolassa alkoholioikeudetkin. Ravintola on sisustettu hyvällä maulla ja se antaa itsestään siistin kuvan.
Kysyttäessä ravintolan käytännöistä, onko esimerkiksi pöytiintarjoilu ja tarjoillaanko esimerkiksi pulloittain viinejä, ravintolatoimenjohtaja Katja Merinen vastasi:
– Kyllä toki tarjoillaan! Pääsääntöisesti pyrimme myös juomat tarjoilemaan
pöytiin. Myös viinipulloja löytyy montaa eri laatua. Haluamme toteuttaa toki myös asiakkaiden toiveita ja mielellämme otamme ideoita esimerkiksi ohjelmasta vastaan! Vastaanotto on ollut hyvä ja olemme siitä hyvin kiitollisia. Kesällä saamme täydennettyä vielä tarjontaamme, kun avaamme oman terassin!

Iltakävelyllä adventtiaikaan
Teksti ja kuva: Kyllikki Nikkanen
Joulunalusaikaan on aina liittynyt jotakin herkkää ja taianomaista, odotusta
ja iloa. Adventtiaikahan on vuoden pimeintä aikaa ja tätä hämärää on aina
lievennetty monin tavoin. Seuraavassa
muistelen joulukuisia iltakävelyitämme
Härmälän alueella 1950-luvulla. Muistikuvien rinnalla kuljen samalla nykyajassa kuvaten tämän hetken vastaavia
maisemia ja tunnelmia.

Jouluvaloja ja -ikkunoita
Lähdimme tyttökavereiden kanssa iltakävelylle yleensä Metsolankadun-Härmälänpuiston seutuvilta Perkiönkadun
suuntaan. Ensimmäinen jouluikkuna
reitillämme oli aina ”Kuuselankujan
Valion” ikkuna, jossa oli joulukelloja,
kynttilöitä ja ehkä joulupukki. Somisteena oli tekolunta eli vanua. Tätä kauppaa ei enää ole. Talo on kokonaan omakotiasukkaiden käytössä.
Reittimme jatkui Härmälänkatua LeRavintola Härlemistä löytyi Härmälään muuttanut uudisasukas. Kyselimme polantien kautta Nuolialantielle, jossa
siellä iltaa viettäneeltä Olle Olof Gustafssonilta mietteitä Härmälästä ja Här- oli vielä tuolloin alueen kauppakeskitlemistä sekä mistä hän on kotoisin ja missä asuu nykyisin.
tymä: Woima, Härmälän Herkku, Tuo– ”40 vuotta Pispalassa torpassa asuneena muutimme kerrostaloon Härmä- tanto, apteekki sekä pankkeja. Emme
länrantaan. Sinne harjulle jäivät tuttavat, tutut paikat ja kulkureitit. Juuret ovat koskaan kulkeneet Nuolialantietä KuuPorissa, Satakunnassa.”
selan huviloiden ohi, sillä alue oli pimeä
– ”Muutto Härmälään ja kerrostaloon toi tullessaan oman meininkinsä, kun ja pelottava. Nykyään Kuuselan alue
ei tunne ihmisiä, eikä vielä uusia polkujansa. Ei tämä mulle kuitenkaan niin on yksi Härmälän valoisimmista ja hykauheen paha juttu ole ollut, kyllä mä olen täällä oman paikkani löytänyt.”
vin turvallinen. Emme myöskään liikku– ”Jos ei muu auttanut, menin tuonne järven rantaan, josta näkee suoraan neet Vähäjärven läheisyydessä. AluetPispalan rinteille. Rannassa tapaa ihta pidettiin myös pimeänä ja pelottavamisiä ja entisenä koiranomistajana löyna. Vanhempamme kielsivät meitä liikkumasta siellä. Nyt Vähäjärvenkatu on
tyy aina joku koiranulkoiluttaja, jonka
jouluaikaan kauniisti valaistu.
kanssa löytyy aina yhteistä puhuttavaa.
Koen tämän Härmälän ihan hyväkOmakotitaloissa on toinen toistaan
näyttävämpiä valokuvioita ja monet
si paikaksi asua. Härmälässä ja Härpuut ja pensaat on valaistu. Tällaisia
lemissä ihmiset ovat oppineet vastaajouluvaloja ei vielä 50-luvulla tunnetmaan kun moikkaan heitä. Uudella
tu. Muistan hyvin oranssinväriset pahviasuinalueella ei ole sellaista vieroktähdet, joiden sisään oli asennettu sähsuntaa syntynyt.”
kölamppu. Näitä tähtiä oli joidenkin ta– ”Härlemissäkin olen päässyt molojen ikkunoissa. Pihoissa ja porttipienesti mielenkiintoisten persoonien
lissä saattoi olla lumilyhtyjä ja linnuilkanssa keskusteluihin mukaan. Jo
le pystytettyjä kauralyhteitä. Jäälyhtyjä
kauan sitten puretussa Härmälän moei vielä 50-luvulla tunnettu. Mielestätellissakin on tullut aikoinaan monesti
ni ne ovat kauniita, mutta nykykeleillä
käytyä. On hienoa, että olemme saaniiden tekeminen ei aina ole kovin ykneet alueelle uuden ravintolan.”

sinkertaista. Härmälän luistinradat olivat jo tuolloin aina iltaisin valaistuja.
Kauppakeskittymässä katselimme
kerta toisensa jälkeen samoja jouluikkunoita, joissa toistuivat samat aiheet: joulukellot, joulupukki, joulukukat, kynttilät ja ”tekolumi”. Pohjoismaiden Yhdyspankin ikkunoissa oli oikein sähkökynttilät. Tuotannon rautaosaston ikkunalla
oli muistaakseni jotakin kaupan tuotteisiin liittyvää somistusta. Itsenäisyyspäivän juhlaikkunoista minulla ei ole tarkkaa mielikuvaa.
Matkamme jatkui kohti perä-Härmälää kansakoulun ohi kirjakaupalle, jonka jouluikkuna oli aina monipuolinen
ja mielenkiintoinen. Seuraava kohde oli
säästöpankin talo (nyk. R-kioski) ja siellä olleet kauppaliikkeet. Talon ja Lepolan välillä oli kauniisti valaistu iso joulukuusi, jota aina käytiin ihailemassa.

Adventtiajan
kohokohtia
Joulunalusaikana oli meillä 50-luvulla
yleensä lunta ja pakkasta. Maisema oli
silloin aina kuvankaunis ja puhdas, kun
vastasatanut lumi peitti maan ja puiden
oksat. Lumi oli valkoista, koska liikennettä oli vähemmän ja ilma ei ollut niin
saastunutta kuin nykyään. Meillä Suomessakin talvinen säävaihtelu on kuitenkin tosiasia. Joulua on viime vuosikymmenien aikana vietetty lumessa ja paukkupakkasissa tai sitten sadesäässä. Tähän vaan on sopeuduttava. Joulutunnelma löytyy jokaisen omasta sydämestä.
Joulunalusajan tärkein tapahtuma oli
jokavuotiset Härmälän omakotiyhdistyksen joulujuhlat Rantaperkiön työväentalolla. Ohjelma oli aina monipuolinen ja tarjoilut maittavia. Tilaisuudessa vieraili aina joulupukki, joka toi lapsille joulupussukan. Lopuksi oli tanssia.
Juhlien suosio oli taattu ja niitä odotettiin innolla. Järjestettiinpä Härmälässä
pukkiparaatikin. Partiopojat pukeutuivat pukeiksi ja alueen lapsilla oli hauskaa. Keskikaupungilla käytiin myös katsomassa isompaa pukkiparaatia.

Kotihoidosta apu moniin tilanteisiin
Pirkanmaan Senioripalvelut Oy tuottaa
ja tarjoaa monipuolista kotihoitopalvelua ikäihmisten asumispalvelujen ja lähitoritoiminnan lisäksi. Palvelu voi olla
vaikkapa siivousta, asiointiapua, lääkehoidossa avustamista tai turvapalvelua.
Kotihoitoa voi tilata kuka tahansa, joka
tuntee apua tarvitsevansa.
Asiakas valitsee itselleen sopivan kotihoitopalvelun sisällön yhdessä ammattilaisen kanssa. Maksuttomalla
suunnittelukäynnillä mietitään yhdessä myös käyntien ajankohdat ja pituudet. Kotihoidon uusia palveluja on esimerkiksi kotikuntoutus, joka voi sisältää toiminta- tai fysioterapeutin ohjausta, neuvontaa kodin esteettömyydessä
ja pienapuvälineiden käytössä.

Jokainen on yksilö
Asiakas ja hänen läheisensä osallistuvat palveluiden suunnitteluun alusta asti, jolloin apu tulee oikeaan kohtaan.
– Tavoitteet tulevat asiakkaalta ja
hän myös arvioi niiden toteutumista,
Kirsi-Maria Hirsikangas kertoo.
Kaikissa tilanteissa pyritään löytämään asiakkaan omia vahvuuksia ja
juuri hänelle sopivia ratkaisuja. Asiakas
on oman elämänsä asiantuntija, yksilö
ja aktiivinen toimija. On tärkeää tutustua asiakkaan elämänkulkuun, kulttuuritaustaan ja ympäristöön. Silloin myös
paremmin tunnistetaan asiakkaan toiveita ja voimavaroja.

Ilo tehdä yhdessä
Kotihoidon tärkeä tavoite on tukea asiakkaan toimintakykyä. Siksi on tärkeää

myös tukea asiakasta, joka haluaa osallistua arjen askareisiin ja tehdä asioita yhdessä.
– Tutut ja mieluisat kodin askareet,
jotka ovat käyneet asiakkaalle raskaaksi tai takkuavat yksin tehtynä, usein onnistuvat, kunhan sopivassa kohtaa on
tukea tarjolla. Tekeminen myös ylläpitää ja kehittää toimintakykyä. Ammattitaitoinen ohjaus voi palauttaa onnistumisen iloa arkipäivään, Hirsikangas
sanoo.
– Huomiota kiinnitetään myös muistisairaiden asiakkaiden turvallisuudentunteen luomiseen ja tuetaan tietoisuutta ajasta ja paikasta.

Yhteisöstä tukea
Pirkanmaan Senioripalvelut Oy tarjoaa
ikäihmisille asumispalveluja Kuuselakeskuksessa, Kaukaharjukeskuksessa ja
Keinupuistokeskuksessa. Keskukset tarjoavat lähialueen asukkaille myös monenlaisia tapahtumia ja osallistumismahdollisuuksia sekä ravintolapalveluja esteettömässä ympäristössä. Ovet
ovat avoinna ympäri vuoden ja kävijä saa halutessaan yksilöllistä neuvontaa liittyen hyvinvointiin, palveluihin
tai alueen harrastusmahdollisuuksiin.
– Myös kotihoidon asiakkaalle tai
omahoidettavalle keskuksesta voi tulla
tärkeä resurssi, yhteisö, joka tuo arkeen
uusia kontakteja ja mielekästä tekemistä, sanoo Kirsi-Maria Hirsikangas.
– Myös omaishoitajille vertaistapaamiset voivat olla ensiarvoisen tärkeitä
ja voimaannuttavia. Niistä on ollut hyviä kokemuksia, Hirsikangas päättää.

Härmälän lähikirkko
Härmälän alueen hengellisen elämän keskuksena toimii Härmälän lähikirkko
ja lähikirkkopiiri.
Härmälän itsenäinen evankelis-luterilainen seurakunta toimi vuosina 1953–
2014. Vuodesta 2015 lähtien Härmälän lähikirkko on ollut osa Tampereen eteläistä seurakuntaa.
Härmälän lähikirkko tarjoaa kaikki seurakunnalliset palvelut; kirkolliset toimitukset, monipuolisen kerhotoiminnan, miesteniltoja, kuoro- ja partiotoimintaa, diakonian palvelut sekä tietysti seurakunnallisen toiminnan ytimessä rikkaan ja monipuolisen jumalanpalveluselämän. Messuyhteisön toiminnassa aktiivisilla seurakuntalaisilla on tärkeä rooli niin ehtoollispavelijoina, tekstien lukijoina kuin kirkkokahvien keittäjänäkin.
Härmälän kirkko sijaitsee mäellä Härmälänpuiston päässä, osoitteessa Talvitie 26. Seurakunnalla on lisäksi tiloja Peltolammilla ja Multisillassa.
Lisätietoa toiminnasta:
www.tampereenseurakunnat.fi (-eteläinen seurakunta-lähikirkot-Härmälän lähikirkko)
Lähikirkon pappi:
Päivi Repo (paivi.repo@evl.fi, 050 338 2022)
Ajankohtaista:
Kirkollisvaaleissa kaikki seurakunnan täysivaltaiset jäsenet voivat valita edustajansa seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja kunkin paikallisseurakunnan surakuntaneuvostoon. On tärkeää, että härmäläläiset käyttävät vaaleissa äänioikeutaan, että kaupunginosamme ääni kuulu jatkossakin seurakunnan päätöksenteossa. Ennakkoäänestys 6.–10.11.2018 ja varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 18.11.2018
Lisätietoa äänestyspaikoista, ehdokkaista ja vaalikone osoitteessa:
www.tampereenseurakunnat.fi

la 24.11.2018 klo 11–14 Sisunaukiolla
Härmälänrannan Asukasyhdistys järjestää
Joulutorin osoitteessa Sisunaukio, Valmetinkatu.
Myynnissä mm. käsitöitä, leivonnaisia, piparkakkutaloja, ovikransseja, jouluisia askarteluja,
ja säilykkeitä. Lisäksi muurinpohjalettuja, grillimakkaraa, kahvia, glögiä, pipareita.
Yhteistyössä Härmälän Martat, Härmälän omakotiyhdistys ry, Setlementtiyhdistys ry, Tesoman Kukka ja
Skanska
Sään ollessa huono tapahtuma järjestetään Verstaalla
Vihurinkatu 3.

Härmälä-seura ry:n

SYYSKOKOUS

pidetään 30.11.2018 klo 18–20

Kuuselakeskuksen Metsätähti-tilassa, Nuolialantie 46.
Esillä sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen keskustelemme Härmälän
ja Rantaperkiön alueen historiasta
sekä historian talteen keräämisestä.
Hallitus
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K-RUOKA VERKKOKAUPPA
ON NYT AVATTU!

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

