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Aina edullisia tuotteita ja ystävällistä palvelua lähellä kotia. 

K-lähikaupasta ainutlaatuisia erikoisetuja 

Mm. 

jossa paistetaan 
leipää ja leivonnaisia ( 

.. koko päivän ................. 

Pukinmuorin leipä kpl .......... 9,90 
Joulutortut kpl ..................... 3,90 
Luumuyllätys kpl ................. 2,90 
Muroleipä 3 eri makua kpl •• 2,50 

PALVELEMME: 
sunnuntaina 17.12. klo 10-16 
lauantaina 23.12 klo 9-20 

uudella K-kortilla 
Näin säästät 
joulukuun ASM-tarjouksissa: 

Atria KARJALANPAISTIL/HAT 
800 g (31,251kg} rs 25 ,00 
ilman korttia 30,00 
(37,50/kg) säästö 5,- ,
Linkosuon .. 
PAAHTOLEIVATpkt 3 ,90 
ilman korttia 4,90 
säästö 1,00 , 

6,90 
Popsi TALONPOJANLENKKI 
400 g (12,25/kg} pkt 4 90 
ilman korttia 6,90 
(17,25/kg) säästö 2,- , 
Huittisten LIHAPULLAT 

19,90 
COSTARICA 500 g 
(29,80/kg) pkt 14 90 ilman korttia 16 90 
(33,80/kg) säästö 2,- , 

su 24.12. jouluaattona klo 10-13 
tiistaina 26.12. klo 10-14 
sunnuntaina 31.12. klo 10-18 

Blå & Vit Castello 

2x150g 19,90 ilman korttia 24,90 
säästö 5,- , 
Fazerin SUKLAALEVYT 
170 g (46,471kg) kpl 7 90 
ilman korttia 14,90 
(29,80/kg) säästö 2,- ,
Fazerin Wiener Nougat 

20,00 
Olvin Slim-JUOMAT 

1f,3plosis. 10,00 
, 

Serla Super Toi/et 
WC-PAPERI 6 rll/pkt 8,90 
ilman korttia 11,90 
säästö 3,- ,
Serla 

9,90 
K 

•• 
LAHIKAUPPA 

T A H M E 
TAHMELAN VALTATIE 2, PUH. 223 5241 

AVOINNA ARK. 9-20, LA 9-18 

MA-TO 11-01 
PE 11- 02 
LA 12-02 
su 12-01 

puh 2125211 
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Julkaisija: Pispolon asukasyhdistys R.Y. 
Vastaava toimittaja : Tuula Kosonen puh. 2226 996 
Ulkuosu : Anne Kimiläinen puh. 3466960 
Kuvat: Hannu Purhonen & Aila Seppälä 
Piirrokset: Pispon koululaiset 
Poinopoikko : Domus - offset Tampere 

Asukosyhdistyksen toimikunta 1995 
Päätoimittaja: 
JOUNI KOPSA PJ. 
Pispolonhorju 41 p. 9400-705131 
JARI MÖLSÄ VPJ. 
Näsijärvenronto 59 D4, puh. 9405455516 
ILPO MIKKONEN siht. 
Rinnekotu 39 Bl 4, puh. 2229188 
TUULA KOSONEN 
talouden hoitoja 
Uittajonkotu 4 , puh. 2226996 
MATTI TOHKA 
Mäkikotu 23 , puh. 212 2002 
MAIJA LAUTSIA 
Koukkorinkotu 7 , puh. 2143556 
JORMA MARKKULA 
Mäkikotu 5 os. 7 

SARI HARJU 
REINE LINDEMAN 
Konnoksenkotu 28, puh. 22141125 
CAROLA GROUNDSTROEM 
Selininkotu 1 A, puh. 21342734 

Pulterit 
Pispalan asukasyhdistyksen 20-
vuotisjuhlat pidettiin 28.5.95 
Pispan koulun ruokalassa. Kutsut
tuina oli yhdistyksen perustaja
jäseniä, muita aktiiveja ja kyläläisiä, 

Tilaisuutta valmistellut "juhla
toimikunta" päätti jakaa ansioitu
neille toiminnassa mukana olleille 
jonkinlaiset kunniamaininnat. 
Pronssilaattaa paremmaksi 
hyllynkoristuksiksi katsottiin 
käteen juuri ja juuri sopiva 
Pispalanharjusta otettu pulteri. 

Kivenmurikoille tilattiin käsintehdyt puiset laatikot 
ja lopputulos oli mielestämme hopealaattaakin 
arvokkaampi. Kunniapulterit päätettiin antaa tänä 
vuonna neljälle henkilölle. Myöntämisperusteeksi 
määriteltiin se, että henkilö on merkittävästi 
edistänyt Asukasyhdistyksen tavoitteita. Pulterin 
saivat Anna-Maija Ollikainen, Matti Tohka ja Mikko 
Kalliokoski - kaikki perustajajäseniä - jotka 
toiminnallaan ovat merkittävästi vaikuttaneet 
nykyiseen asemakaavan syntyyn. Kalliokoski on 
lisäksi vaikuttanut Pispalan perusparannus
kokeiluun ja näinollen myös Pispalan 
remontointiin.Viimeksi mainituista ansioista 
pulteri myönnettiin myös Pekka Laurilalle. 

Juhlatoimikunta päätti myös kevyemmän sarja 
"musapalkinnoista", jotka myönnetään henkilöille, 
jotka ovat toiminnallaan ylläpitäneet Pispalan 
perinteitä. Musa I myönnettiin Salvaksen lrkulle 
lausekkeella "Pispalan parhaiden perinteiden 
ylläpito olemalla itsenäinen persoonallisuus. Musa 
11 myönnettiin Saar ikon Maijalle pispalaisen kansan
perinteen synnyttämisestä tekemällä omasta 
elämästään kokonaistaideteoksen. Onnittelemme 
kivitettyjä! 

Tilaisuuden juhlapuheenvuoron pitänyt Mikko 
Kalliokoski vi r itti 20-vuotisjuhlaan herkistyneen ja 
mieliimme painuneen tunnelman. 

Nykyinen toimikunta kiittää kaikkia vuiosien 
varrella Asukasyhdistyksen toimintaan osallistunei
ta. 

Toimikunta toivoo alueen asukkailta aloitteita, 
kritiikkiä, yhteydenottoa niin iloissa kuin 
murheissa. 

Kaikille Rauhaisaa Joulua ja menestyksekästä 
Uutta Vuotta 1996. 

Jouni Kopsa, pj. 
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Katutaisteluja Pispalassa ... 

: 

Minkä taakseen jättää 
sen edestään löytää: 
sanoo vanha suomalai
nen sananlasku. 

Kaupungin katu
suunnittelu on harvem
min korvaansa lot
kauttanut asukkaiden 
mielipiteille. Asiat pu
huttavat jälleen. 

Koimen kadunvarren 
asukkaat ovat spont
taanisti liikkeellä 

- . . . 

ralankadun asukkaat siirtää pitkään 
muhineen aikeensa paperille ja esit
tää kaupungille katujen viihtyisyy
den ja turvallisuuden parantamis
ta. Vaikka esitysten laatijat toimi
vat kukin omalla kadullaan itse
näisesti, on molemmissa esityksis
sä sama ydin: kadulle on rakennet
tava sellaisia kavennuksia, töyssyjä 

-
. ' 

• 1 

Asukkaiden resepti autoilijoille 
NAUTITAAN 
HITAASTI 

Useita vuosia Pispalassa jo asunut naapuri häm
mästyi, kun puheeksi tuli että lähes koko kaupun
ginosassa on kolmenkympin aluerajoitus. Muistit
ko sinä? Kokenut pispalalaisautoilija sentään muis
taa pikkukaduilla pahimmat kurvit, kadulle suo
raan aukeavat ovet ja autojen edestä syrjään siirty
vät lapset muovimopoja keräilevine vanhempineen. 
Isommilla kaduilla unohtuu varovaisuus koke
neemmaltakin. 

Ja kuitenkaan, niin syrjäistä kolkkaa ei harjulla 
ole, ettei sieltä pääsisi autolla pois muutamassa 
minuutissa nopeusrajoitusta noudattamallakin. 

Tänä kesänä päättivät Pispankadun ja Va-

• 

tai muita esteitä, että nopeudet 
luonnostaan hidastuvat nykyisen rajoituksen mu
kaisesti kolmeenkymppiin tai hidaskatumaisesti kah
teen kymppiinkin. 

Lisäksi toivottiin katujen erityisluonteesta sel
keästi kertovia kylttejä ja Pispalan portaisiin muun
tajan kohdalle lisää askelmia jääkeleillä liikkumista 
helpottamaan. Pispankatulaiset pohtivat myös suh
tautumistaan läpiajoliikenteeseen ja turistibusseihin. 
Ne lisäävät huomattavasti liikennettä, mutta toi
saalta on tietenkin kyse myös ainutlaatuisen histo
rian ja elämäntavan esittelystä. 

Paperit ovat nyt pinossa ympäristövi
raston pöydällä. Liikenneinsinööri Risto Laaksonen 
lupasi tarttua toimeen ennen joulua. 

Jaana Vuori 



Pispankadun 
tunnushuuto: 
Varo!Auto! 

Nämä kaksi sanaa Pispankadun 
lapset joutuvat oppimaan heti 
kun lastenvaunuista omille jaloil
leen nousevat. Liikenteen jou
kossa taiteilevat lapset pitävät 
vanhempien sydämen 
"kintaan peukalossa". On
neksi ei vielä ole sattunut 
mitään pahempaa. 

Ja jottei sattuisikaan, kadun var-
ren asukkaat päättivät tarttua ongelmaan. 

Kaupungin liikenteestä vastaavat suunnittelijat ja 
päättäjät on saatava huomaamaan, mistä on kysy
mys. 

Pispala on rakennettu autottomaan aikaan. Ny
kyajan elämäntyyli ei ole Pispalassa niin ystävälli
nen ja turvallinen kuin ulkopuolinen saattaisi luul
la. 

Jotain on yritetty tehdä aikaisemminkin. 
Hidasteita esitettiin jo silloin kun kadun päällystystä 
suunniteltiin. Kaupunginhallitus vastasi silloin aloit
teeseen, ettei hidasteita ole syytä rakentaa. Luvat
tiin kuitenkin palata asiaan uudelleen, jollei uusitun 

Varalankadulla 
h u rjastellaan 

Varalankadulla ajetaan melkoisia 
ylinopeuksia - kuten muuallakin 
Pispalassa. Olen tehnyt kaupun
gille esityksen.että katu muutet
taisiin hidaskaduksi tai raken
nettaisiin esteitä nopeuksien 
hiljentä-miseksi. Keräsin esi
tykseen kadun asukkaiden 
allekirjoituksia, joita kir
joitettiinkin enemmän kuin 

mielellään. 
Yleisen käsityksen mukaan liialli

sia nopeuksia aiheutuu läpikulkuliikenteestä. 
Kadun oma väki ajaa vastuullisem-min, tietäen ka
dun myös lasten leikkipaikaksi. 

Lähes kaikki allekirjoittajat kertoivat olleensa 
vuosien aikana huolestuneita lasten vuoksi kadun 
liikenteestä. Joku muisti, että vastaavanlainen ano
mus on tehty ennenkin, mutta se kaatui muutaman 
henkilön vastahakoi-suuteen. 

Kolme Varalankadun asukasta kertoi soittaneen
sa autojen jatkuvasta hurjastelusta poliisille. Yhtä 
poliisi muistutti: eihän siellä ole kukaan kuollutkaan. 
Lähes sama vastaus annettiin toiselle: eihän kadulla 
ole mitään sattunut. Kolmas pyysi poliisia tekemään 
ratsian. Vastaukseksi hän sai toteamuksen: siellä 

kadun ajoradan ahtaus sinällään riitä hillitsemään 
nopeuksia. 

Nyt kun sileäpintaista,suoraa katua on nyt muu
tama vuosi kulutettu, oli siis syytä ryhtyä toimeen 
uudelleen. Muuten ei muutosta tapahdu. Sata ni
meä koottiin lyhyessä ajassa esitykseen, jonka 
Pispankadun lähetystö luovutti kaupunginhallituk
sen varapuheenjohtajalle Reino Kanervalle syys
kuussa. Lähetystöön kuuluivat Veijo Vähätiitto,Auli 
Korhonen ja Pispankadun lapset Karoliina Kantola 
ja Salla Korhonen. 

Kanerva lupasi, että asia otetaan kaupunginhal
lituksen johtoryhmässä esille ja saatetaan sen jäl
keen asianomaisten virkamiesten tutkittavaksi. 
Nopeita ratkaisuja hän ei luvannut. 

Ehkä jonkinlaisen vaikutuksen teki, että esityk
sen oli allekirjoittanut niin moni. Ovi ovelta ei ni
miä kerätty, vaan niitä kirjoitettiin kun kadulla ta
vattiin. 

Uskomme, että vaikkei siinä kaikkien nimiä ole
kaan, esitys edustaa kuitenkin kadun asukkaiden 
enemmistön mielipidettä. 

Auli Korhonen 

joutuu sakottamaan jokaista. 
Vastaukset ovat aika hurjia, mutta silloin tällöin 

sakottaminen tuskin tilannetta juuri 
helpottaisikaan. Myöskään liikennemerkit eivät näy
tä auttavan. Vain kunnolliset rakenteelliset esteet 
voivat hiljentää nopeuksia. Näin vakuutettiin myös 
Tampereen kaupungin teknillisessä lautakunnassa. 

Marianna Laiho 
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Pispalaharjun 
levennyslinjaus 
Pispalanharju 
27.kohdalla .. 
Kaupunki 
jättäisi 
kuitenkin 
talon päädyn 
rauhaan. 

6 

Vuosi sitten mar
raskuussa kaupungin 
raken nusvalvonnasta 
toimitettiinPis
palanharjun kiinteistö
jen omistajille kirje.jos
sa kehotettiin kiinteistö
jen omistajia poista
maan tonttiensa katuun 
rajautuvat aitarakenteet 
ja istutukset, koska se 
kuulemma haittaa ali
hankintayhtiön mukaan 
talvikunnossapitoa. Tai
taa alihankintayhtiöllä 
olla varsin leuhkat ko
neet, joita se ilmei
sesti käyttää vain Pis
palanharju. Ajatellaanpa 
vain vaikka Rinnekatua, 
tai Pispankatua, tai vaik
kapa tänä vuonna 

Kohti 
kansalais
yhteiskuntaa 
valmistuneita Palo
mäentien upouusia hi
dasteita. Kerrassaan ih
meellistä logiikkaa kun
nan taholta. Jos kun
ta kerran antaa ali
hankintayhtiölle tehtä
väksi huolehtia talvi
kunnossapidosta, kait 
tilaaja voi myös kertoa 
toimeksiannon yhtey
dessä alihankintayhtiölle 
hieman alueen erikoi
laad u sta. Vaihdetta
koon silloin vaikka ali
hanki ntayhti ötä sel
laiseen, jonka koneet 
mahtuvat operoimaan 
vaikkapa esimerkiksi 
Rinnekadulla. 

Aikoinaan asukas
yhdistyksen toimesta 

tehtiin aloite kunnan 
suuntaan tehdä Pis
palanharjusta ns. piha
katu.Tiedä sitten mihin 
tai missä hovissa aloite 
kaatui, mutta poiki se 
kuitenkin harjulle 30 
kmt:ssa rajoituksen, 
jota kuitenkin tuntuu 
olla vaikea noudattaa 
näinä kiireisinä aikoina. 

Joskus tuntuu, että 
kun elämme näitä vai
keita työttömyyden ja 
tehokkuuden aikoja, 
taitaa kunnan miehillä 
mennä puurot ja vellit 
sekaisin pyrittäessä 
maksimaaliseen tehok
kuuteen. Toisaalta on
han aikamme onnistu
nut korostamaan ja 

tuomaan esille vihreitä 
arvoja, joilla pyritään li
säämään ympäristön 
viihtyvyyttä ja aina pa
rempi jos moiseen puu
haan saadaan alueen 
asukkaat vielä innos
tumaan korostamalla 
oma-aloitteellisu uta. 
Tässä näin joulun alla on 
mielenkiintoista jäädä 
odottamaan ratkaisua 
tai kannanottoa Pis
palanharjunvarren asuk
kaitten kaavamuutos
hakem u kseen, joka 
pyrkii säilyttämään ole
massaolevat aidat ja is
tutukset paikallaan. 

Noh niin, ei muuta 
kuin itsenäisyyspäivää 
viettämään ja sen jäi-



keen lähestyykin aika valmistautua tappamaan sika 
joulupöytää silmälläpitäen. 

Pispalanharjulla OS.Xll-95 
Matteus Marttila 
lavastaja 

Talonsa kyljessä Matteus Marttila havainnollistaa 
kaupungin levennyssuunnitelma. Aidan siirryttyä 
liki talon seinään, puusylystäkään ei pystyisi kanta
maan rajasta kotiovelle. Marttila ihmettelee myös 
aurauskulusäästöjen ja kadunlevennyksen kus
tannuksien välistä suhdetta. Säästetäänkö taas 
väärässä kohden, ympäristön ja liikenneturvallisuu
den kustannuksella. Levennetty katu nostaisi 
eittämättä nopeuksia Pispalanharjulla. 

Tervetuloa 
kauniiseen 
Pispalaan, 
ajathan 
varovasti! 

Muutimme Pispalanharjulle talvella -93, ihanaan 
idylliseen puutalomaisemaan. Oma Näsijärvinäkymä 
ja ikuisuusprojekti taloprojektissa näkyvissä. Lap
semme olivat pieniä, eikä liikenne Pispalanharjulla 
aiheuttanut suurempaa päänvaivaa.Joskus vaan tun
tui, ettei mahdu sekaan, autojen viiltäessä ohi. 

Tänäpäivänä lapsemme ovat 7 ja 9 vuotiaita kou-
1 u lais ia, jotka omatoimisesti käyttävät bussia 
kouluun mentäessä ja muutenkin käyttävät 
Pispalanharjun tietä. Heidän turvallisuutensa ja 
muutenkin asukkaiden viihtyvyys on mietityttänyt. 
Periaatteessa Pispalanharjulla on vain "pihaanajo", 
vaikka nopeudet ovat huomattavasti suositusta kor
keammat. Jopa kaupungin bussit ylittävät tämän 
30km/h joka päivä. Mielestäni autoilijoihin voidaan 
parhaiten vaikuttaa positiivisella lähestymisellä, ei 
millään sanktiolla, vaan vaaratilanteiden ja 
epäviihtyvyyden korostamisella. Uskon myös, että 
jos ihminen sisäistää asian, niin hän pyrkii myös 
muuttamaan tilanteen. Joten ajattelin, että voisim
me pystyttää Pispalanharjun alkuun tervetulokyltin, 
missä myös kehotettaisiin autoilijoita ottamaan huo
mioon tämän maisemallisesti kauniin harmonian. 

Sinikka Lampinen 
Pispalanharju 16 B 

Suunnitelmissa on saada aikaan uudet "tervetu-
1 oa Pispalaan - aja hitaasti" kyltit Pispalan 
sisääntuloväylille. Mikäli sinulla on tahtoa, aikaa, mie
likuvitusta suunnitella kyltin muoto, teksti jne. ole 
ystävällinen ja toimita ideasi Pispalan Kierrätys
keskuksen toimistoon kirjekuoressa. Laita mukaan 
omat henkilötietosi ja kuoren päälle teksti Pispalan 
Asukasyhdistys.Yhteyttä voit ottaa myös soittamalla 
puh. 2226996/Tuula Kosonen 
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PISPALAN 
PERINNEPALSTA 

Pispalalainen aloittaa 
katoavan kansanperin
teen keräämisen ja jul
kaisemisen.Tarkoitukse
na on koota juttuja, 
muisteluita, tarinoita, 
loruja, runonpätkiä yms., 
jotka liittyvät jollakin ta
valla Pispalaan tai pis
palalaisiin.Juttujenhan ei 
välttämättä tarvitse olla 
totta, pääasia on että jut
tu on hyvä. 

Arvoisat lukijam
me, mikäli Teillä on 
tiedossanne tai muis
tissanne yllä olevaa ma
teriaalia, toimittakaa se 
Pispalaiseen! Kirjoituk
set voi jättää Pispalaisen 
vastaavalle toimittajalle, 
Asukasyhdistyksen toi
mikunnan jäsenille tai 
esimerkiksi Pispalan 
Kierrätys kes ku ksee n, 
Pispalan Valtatie 1 1, ( ent. 
Puukkoniemen talo). 

Ensimmäiset muis
telmamme liittyvät lo
petettuun Pikku-Pu
otiin, joka pari vuotta 
sitten sulki ovensa asiak
kailta. Pikku-Puoti, jon
ka myyntitiskin takana 
sisarukset Meeri ja Salli 
palvelivat asiakkaitaan ai
dolla Pispalan murteella, 
edusti kokonaista elä
mäntapaa varsinkin 
Hiekka-Pubin kanta-asi
akkaille (Hiekka-Pubihan 
on, jollei joku satu vielä 
tietämään, Pispalan suo
situin terassi Pis
pankadun ja Pispalan 
portaiden risteyksessä 
sähkölaitoksen muuntajan 
edessä.Tämä kesäinen 

•••••••••••••••••••••••••••• 

kokoontumispaikka, 
jossa yleensä nautittiin 
Pikku-Puodista ostettu
ja eväitä, on tullut niin 
tunnetuksi että ker
ran eräs taksi risteili 

Pispankadulla Hiekka
Pub-nimistä ravintolaa 

. ') etsien .. 
No, joka tapaukses

sa, Pikku-Puotia ei enää 
ole, joten pari muis
telusta lienee paikal
laan. Pikku-Puotihan 
mahdollisti istumisen 
Hiekka- Pubissa pitem
päänkin myöntämällä 
"piikkejä" uskollisille 
kanta-asiakkaille. Itse-

pintaisen ja vahviste
tun huhun mukaan 
kaikkien aikojen pisin 
"piikki" on ollut Nik
karin Matilla; yli 12.000 
mk! Piikkilista oli pit-

kä ja sitä pidettiin van
han hyvän ajan malliin 
pieneen sinikantiseen 
ruudulliseen vihkoon. 
-No, pispalalaisten 
kunniaksi on mainitta
va, että tiettävästi 
kaikki "piikit" on nyt
temmin maksettu. 

Pikku-Puoti maini
taan myös oheisessa 
lau I u nsanoitu ksessa, 
joka oli tarkoitus esit-

tää Saarikon "Maijalle" 
(eli siis Matille!) Pispalan 
Karnevaaleilla -89 
Maijan 45-vuotispäivän 
kunniaksi, mutta Mai
japa ujona miehenä ei 
suostunut tulemaan pai
kalle joten laulu jäi esit
tämättä. Joten tästä sit
ten vaan illanistujaisiin 
ohjelmistoa (Laule
taan tunnetun tan
gon sävelellä, sa
noitusväännös Jorma 
Markkulan): 

Kerran varhain iltayöstä 
laivamme laski 
Pispala ämmäin 
pyykki/aituriin 
juoksujalkaa kiirehdimme 
jokainen heppu 
Pispalan tikkain 
vinttikammariin. 
-Sie/1' on maailman 
unisimmat neidot 
-ja voi taivas kuinka rock'n 
ro/li soi ( oi oi) 
-yönsä ken viettänyt on 
harjun päällä kerran 
-unhoittaa ei koskaan sitä 
voi. 
Puolen päivän taittehessa 
eksyin Pikku-Puotiin 
kera Pispalan ruusun, 
Maija Saarikon. 
Korillinen keskikaljaa 
kanssansa juotiin 
luona Pispankadun 
hiekkalaatikon 
-ja ne kustiin me portai
den alle 
-ja joskus kai palaan sin
ne takaisin (varmasti) 
-päivän ken istunut on 
portahilla kerran 
-palaa sinne joskus takai
sin. 



Pikku-Puoti on siis 
menetetty ja toinenkin 
menetys on tiedossa. 
Nimittäin Kosteikon 
perinteikäs ja mainei
kas kioskimyymälä Pis
palanharjun päässä uh
kaa myös sulkea oven
sa. Kosteikon sisarukset 
vetäytyvät eläkkeelle ja 
jatkajaa tuskin on tie
dossa. Joten, kesäiset 
kahvihetket Kosteikolla 
ja paikka josta sai 
ehdottomasti parasta 
hampparimakkaraa siir
tyy katoavan kansanpe
rinteen joukkoon. 

MOREENIN 
KARKEUS 
LUOKITUS 

Mielenki innon vi
ritessä perinteen säi
lymiseen nousi esiin 
myös kysymys harjun 
moreenin ainesten kar
keusasteiden määritte
lystä. Erään kesäi
sen pohdintaillan tu
loksena sora-aineksen 
nimityksiksi hienom
masta karkeampaan tuli 
seuraava luettelo (Hyt
tisen Hannu ja muut 
tampereen kiälen asian
tuntijat, protestoikaa 
jos olimme väärässä): 

Hiasu: erittäin hie
nojakoista sora-ainesta, 
esiintyy suurempina 
määrinä esim. Pyhä
järven pohjassa noin pa
ri n kymmenen metrin 

päässä Tahmelan uima
ran nasta. (Suomeksi 
hiesu, vrt. hiesupohja). 

hiata: hieman edellis
tä karkeampaa sora
ainesta, lentohiekkaa 
(suomeksi: hieta). 

Siru : hieman kar
keampaa, vert. hiekan 
siru. 

Sirpale: pienehkö 
kivi, soveltuu ammutta
vaksi stritsalla. 

Musa: mukavasti 
nyrkkiin sopiva kivi (mu
sa tarvitaan kourassa 
kun pispalalainen sel
v1ttaa välejä ulko 
paikkakuntalaisen kans
sa, vert. pulteri). 

Pulteri: mukava parin 
nyrkin kokoinen kivi 
(tarvitaan pispalalaisten 
keskinäisissä välien
selvittelyissä). 

Murikka: suurehko 
palanen kiviainesta, so
veltuu esim. rakennuk
sen kivijalan materiaalik
si. 

Lohkare: suhteelli
sen suuri massa kive
ä, lohkareen liikut
teleminen miesvoimalla 
on lihaskunnon mittari. 

Järkäle: sellainen osa
nen peruskall iota. joka 
ei enää miesvoimalla 
siirry. 

HYTTISEN 
HANNUN 
TAMPEREEN 
SANAKIRJA 
PAATALOON 
RINNASTET
TAVA MYYN
TIMENESTYS 

Jalajankadulla Tah
melan rannassa asuva 
Moron toimittaja Hannu 
Hyttinen tunnetaan mm. 
intohimoisena koti
seutumiehenä, joka on 
Aamulehden välityksel
lä pitänyt erinomaisesti 
Pispalaa Suomen kartal
la. 

Nyt on Hannu teh
nyt sen mikä pitääkin 
tehdä, kun Tamperekin 
yritetään integroida Eu
rooppaan . Hannu on ni
mittäin julkaissut Tampe
re-Seuran kustantamana 
Tampera-Suomi-sanakir
jan "Pipa päässä rotvallin 
reunalla", joka ponkai
si hetkessä bestseller-
1 istoille. Ensimmäinen 
20.000 kappaleen pain
os myytiin loppuun jo 
ennakossa, toinen on 

loppumaisillaan ja kol
matta jauhavat paino
koneet parhaillaan. Eikä 
kirjasta ole vielä edes lii
ennyt myyntiin Tampe
reen ulkopuolelle! Kirja
syksyn kiistakysymys lie
neekin , kumpi nousee 
Tampereen myyntiyk
köseksi, Päätalo vai Tam
pereen kiälen sanakirja! 

"Pipa päässä rotvallin 
reunalla" on oiva lahja
vinkki sellaiselle,jolla on 
jo kaikkea mutta ei vie
lä kirjaa; ja kaikille muil
le se on ehdotto
man tärkeä perusteos 
perehdyttäessä tam
perelaisuudeksi nimitet
tyyn erinomaisuuteen 
(tai 'ernomaisuuteen', 
kuten sana oikeaoppi
sesti äännettäisiin). Kir
jaa on saatavissa mm. 
Tampere-seuran myy
mälästä Raatihuoneen 
kivijalasta, Amurin työ
läismuseon myymälästä 
ja jopa joistakin kirja
kaupoista. Hauskoja lu
kuhetkiä! 

toiv. Jorse Markkula 

TOIVOTTAA 
PISPALALAISILLE 

HYVÄÄ JOULUA 

PÄIVYSTYS 24 t 
2120960 

PISPALANVAVTATIE 61 
9 
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Veikko Niskavaara KÄDEENV ÄÄNTO 

Rajaportin sau
nakorttelin tulevai
suus ratkaistaan 
pitkälle lähikuu
kausien aikana. 
Saunan ympäristöä 
koskeva asema
kaavamuutos on 
tulossa lautakunta
käsittelyyn ja sa
malla julkisen 
keskustelun koh
teeksi. Vuoden 
1978 "parkki
paikkakaavan" 
muuttuminen ja 
itse saunaraken
nuksen suojelu 
näyttää jo käytän
nössä varmalta, 
mutta tämä ei vielä 
takaa saunaa 
ympäröivän puu
talomiljöön säily
mistä. 

Pispalan saunayh
distys ja Tampereen 
kaupungin museotoimi 
ovat esittäneet, että uu
teen kaavaan tulisi tuli
si erityinen suojelu
merkintä, joka koskisi 
saunarakennuksen lisäk
si myös 

ns. Ompelijan ta
loa ja ruskeaa asuin-

SAUNAKORTTELISTA 
JATKUU 

Kotiharjun sauna
yhdistys vieraili saunalla 
puheenjohtajansa 
Henrik Granholmin 
(oik.) johdolla 2.12. ja 
lahjoitti Rajaportille 
vanhan pohjapiirroksen 
omasta saunastaan. 
Vastaanottamassa Jussi 
Pynnönen (vas.) ja 
Jorma Markkula (kesk.). 

rakennusta saunan pi
hassa sekä kierrätys
keskuksen taloa. Tämä 
ns. kaavallinen suojelu 
takaisi, että rakennusten 
omistaja eli kaupunki 
sitoutuisi niiden kun
nossapitoon ja purku
uhkat väistyisivät. 

Saunakorttelin talot 
ovat kauan jatkuneen 

purku-uhkan ja hoidon puutteen seurauksena rän
sistyneet,eivätkä ehkä yksittäisinä rakennuksina olisi 
suojelemisen arvoisia. Ne muodostavat kuitenkin 
yhdessä sen ympäristön - palasen vanhaa Pispalaa -
jota ilman Suomen vanhin toimiva yleinen sauna 
jäisi orvoksi ja irralliseksi "museoksi". Saunan ar
vosta ja säilyttämisen tarpeesta on tänä päivänä jo 
onneksi laaja yksimielisyys ja yhä useammat tahot 
ovat ymmärtämässä myös sen ympäristön suojele
misen merkityksen. 

Rakennuksille olisi myös käyttöä: kierrätys
keskusta ja asuntoja tarvitaan edelleen ja saunan 
yhteyteen on haaveiltu jo pitkään saunakahvila
takkatupa-näyttely-ym. -monitoimitilaa sekä tiloja 
hierojalle, kupparille ym. hoitajille ja ehkäpä myös 
tinurin ja "ompelian" perinnettä jatkaville pienkäsi
työläisille. 

VALTIO 
AVUSTAISI 

Saunayhdistys haki jo viime vuonna ym
päristöministeriöltä avustusta saunakorttelin 
kunnostuksen suunnitteluun. Ministeriön vastauk
sessa todettiin, että hanke täyttää "kulttuurihisto
riallisesti arvokkaiden kohteiden säilyttämiseen" 
myönnettävän avustuksen ehdot, mutta määrära
hojen vähäisyyden vuoksi avustusta ei kuitenkaan 
silloin myönnetty. 

Yhdistys onkin jättänyt uuden hakemuksen, 
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Vanha asemapiirros (v.1950) saunakorttelista. Saunayhdistys esittää 
kaupungille, että myös kadunvarresta -80-luvulla palanut talo raken
nettaisiin jossain vaiheessa takaisin entisenlaisena, jolloin saunan 
pihapiiri saisi takaisin entisen umpikortteli-ilmeensä. nen uskoisi sellaista 

jossa rahaa anotaan ns. 
ompelijan talon "hätä
korjauksiin" (katto, ylä
pohja, osa ulkoseinää) 
sekä saunarakennuksen 
vesikatteen uusimiseen. 
Hakemusten käsitte
lijöiltä saadun tiedon 
perusteella avustuk
sen saamiseen on hyvät 
mahdollisuudet, mikäli 
päästään yhteisymmär
rykseen talojen omista
jan eli kaupungin kans
sa. Tämä tarkoittaisi 
käytännössä, että kau
punki vuokraisi sauna
yhdistykselle myös om
pelijan talon kohtuullisil
la ehdoilla.Aikaisemmin 
tänä vuonnahan kau
punki teki jo vas
taavan vuokrasopi
muksen helsinkiläisen 
rakennusu rakoitsijan 
kanssa, joka kuitenkin 
joutui muitten talous
vaikeuksiensa takia luo-
pumaan sopimuksesta. 

Luontevampi ratkai
su olisi luonnollisesti se, 
että kaupunki ottaisi itse 
korjausvastuun sauna
korttelin talojen kun
nostuksesta - varsinkin 
jos kaavaan tulee talo
jen suojelumerkinnät. 

Myös kaupunki voisi ha
kea em. valtion avustus
ta korjauksiin.jolloin nii
hin tarvitsisi käyttää 
kaupunkilaisten vero
markkoja vain 20-50%! 
Saunayhdistys neuvotte
lee asiasta parhaillaan 
kaupungin tilakeskuksen 
kanssa. 

SAUNA
MATKAILU 
AVARTAA 

Rajaportin saunojat 
aloittivat viime keväänä 
yhteistyön helsinkiläi
sen Kotiharjun saunan 
löylyttelijöiden kanssa. 
Tämä hesalaisten yksi 
viimeisistä perinteisistä 
yleisistä saunoista sijait
see Kalliossa Harju
torilla Helsinginkadun 
varrella. (Avoinna 
ti-pe 13-20, la 1 2-18. 
Suosittelemme pakolli
seksi ohjelmaksi Helsin
gin kävijöille!). Sauna on 
toiminut vuodesta 1930 
ja on tunnelmaltaan ja 
löylyiltäänkin kuin Raja
portin pikkuveli - koko 
vain on paremminkin 
isoveliluokkaa. Porukka 
saunassa on kuitenkin 
niin heijaa, ettei äkkinäi-

citykulttuurin puris
tuksesta löytyvän - kan
nattaa tutustua! 

Erikokoisia retki
kuntia on vaihdettu 
saunojemme välillä jo 
useita ja syyskuussa 
tehtiin yhteinen retki 
Tallinnaan noin 20 löy
lynlyömän voimin. Koh
teena oli "Kalma-Saun" 
-niminen paikka, joka 
nimestään huolimatta 
tarjoaa suomalaisittain 
varsin kuumat (tosin 
kuivat) löylyt.Tämä iso
kokoinen tallinnalainen 
perinnesauna on auki 
joka päivä ja sijaitsee 
"Vana Kalamaja" -ka
d u lla muutama sata 
metriä päärautatiea
semalta ("Balti jaam"). 
Uusi yhteisretkiViroon 
on suunnitteilla ensi 
vuodelle - mahdollisesti 
monipäiväisenä tällä 
kertaa. 

Myös kotimaanmat
kailua aiotaan jatkaa; 
mahdollisina kohteina 
Turun yleiset saunat ja 
Teppo Hurmeen savi
savusauna Asikkalassa. 
Saunalla jaetaan lisätie
toa matkoista kun
han suunnitelmat tar
kentuvat. 

KERAAMISET 
KIUAS KIVET 

Rajaportilla vierai
li marraskuussa sau
nomassa keraamikko 
Teppo Hurme, joka on 
pitkän tuotekehittelyn 
tuloksena tehnyt uu
den "keksinnön" - ke
raamiset kiuaskivet. 
Luonnonkiviin verrattu
na ne ovat kestoiältään 
lähes ikuiset, mutta 
merkittävintä on se mitä 
kivet tekevät sähkö
kiukaan löylylle. Äskei
sen kokeilun perusteel
la voin sanoa, että löy
lyvai kutel ma muuttuu 
jopa hieman Rajaportin 
pehmeisiin löylyihin 
vivahtavaksi - ja se on 
paljon sanottu. 

Rajaportilla kivet 
vaihdetaan seuraavan 
kerran huhtikuussa ja 
Teppo lupasi lahjoittaa 
"keraamisiaan" tä
hän tositestiin. Vaih
tanemme ainakin ko
vimmille joutuvat 
alakivet näihin pa
tenttikiviin. Kertaläm
m itteisem me löyly
vaikutelma tuskin voi 
enää nykyisestään pa
rantua, mutta jos kivet 
kestävät vaikkapa viisi 
vuotta nykyisen joka
vuotisen vaihtorul
janssin sijaan, niin hyvä. 

Keraamisista kivistä 
kiinnostuneet voivat ky
sellä lisätietoja saunalta 
tai suoraan Tepolta 
(p.918-7663 663)). 

JOULU 
SAUNAAN 
AATTONA 
KLO 12-18 

Rajaportilla sau
notaan perinteisesti 
myös jouluaattona, jol
loin sauna on auki klo 
12-18.Aattoa edeltävinä 
päivinä 22.-23.12. sauna 
toimii normaalisti (pe 
1 5-21, la 14-21) 

11 
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Professori Veikko Sinisalo Pispalan yössä 

Pispalalla on aivan erityinen paikkansa myös Veikko 
Sinisalon sydämessä - jo siksi, että hänen ystävänsä, 
suuren runoilijan Lauri Viidan luomisvoima kasvoi 
Pispalan moreenista. 

Kun lumi narskuu 
Pispalan portaissa, 
Tahmelan Lähde on 
jääriitteessä ja pak
kanen yrittää jal
littaa ihmiset sisäti
loihin, tekee hyvää 
muistella elokuun 
I 7. lämmintä yötä. 

Mitä silloin tapah
tui? 

Oi lapseni, 
rakastakaa" 

Pispalalaisia on näh
ty pitkin tyyntä ja läm
mintä ehtoota vael
televan Lauri Viidan 
patsaalle kuka kukkeal
ta kotipihaltaan, kuka 
Pyhäjärven rannalta ky
näjalavan juurelta, kuka 
putipuhtoisena Raja
portin saunalta. 

Mitä lähemmäksi ilta 
yhtätoista kello käy, 
sitä useamman tam
perelaisenkin jalat kul
kevat kohti Pispa
lanharjua. 

Yksikään LauriViidan 
patsaalle tullut ei aseta 
kyseenalaiseksi sitä, että 
Tampereen Tapahtumi
en yö huipentui nimen
omaan täällä, sillä vain 
täällä esiintyy professo
ri Veikko Sinisalo. 

Karismaattinen 
tulkitsija siirtää 
per1man 

Rakastettu tulkitsi
ja seisoo tyynenä, kep-

piinsä nojaten, kun yli 
kolmesataapäinen yleisö 
laulaa "Muistatko kuin
ka me nuorena ennen.:'. 
Ja sitten: "Oi lapseni, 
rakastakaa!" 

Mestari nimittää it
seään harmaantuneeksi 
ukoksi. Mutta hänen sa
nansa jylisevät yhä. Sa
nojen välillä saattaa olla 
taukoja, mutta nekin 
puhuvat. Veikko Sinisa
lon kyky tulkita, ja ka
risma, ovat kiistattomat. 

Siksi tuskin kenen
kään silmät jäävät kas
tumatta, kun hän sanoo, 
syvää naurua äänessään: 

-Kun en pakosta ha
lua esiintyä, siirrän kai
ken perimäni Ahti Joki
selle. Hän on minulle 
kuin omainen, kaveri, 
jossa on vitaliteettia. 

Lauri Viita oli vuosi
kymmeniä sitten anta
nutVeikko Sinisalolle lu
van lausua runojaan. 
Veikko Sinisalo on esit-



tänyt hänen tekstejään 
45 vuotta.Veikko Sinisa
lo saisi milloin tahansa 
täyteen minkä tahansa 
salin. Mutta hän tun
tee, että juuri tänä, 
17.8.1995 yönä, tässä 
ystävänsä patsaalla, hän 
voi julkisesti kertoa: 
Ahti Jokinen jatkaa hä
nen työtään. 

-Veikko on tehnyt 
valtavan työn runon pa
rissa: Linnaa, Viitaa, Tur
tiaista, Kiantoa, Raamat
tua. Hänenlaisiaan kie
len tulkkeja syntyy kor
keintaan yksi vuosisa
dassa. Hän on otta
nut minut kuin otto
pojakseen, ja siitä olen 
onnellinen. Olen oppi
nut aistimaan ja tajua
maan runouden mahdin, 
ja sen, että suomen kie
li on kuin sinfoniaa.Ahti 
Jokinen totesi liikuttu
neena tunti sen jälkeen, 
kun hän oli aloittanut 
lausumisen legendaari
sen oppi-isänsä kanssa. 

Periksi ei saa 
antaa 

Nyt joulukuussa me 
Veikko Sinisalon taiteen 
ystävät voimme kuiten
kin huokaista helpotuk
sesta hän ei jättänyt
kään meitä Tapahtumien 
yönä. 

-Aion vaivata vielä 
kerran yleisöä katso
maan sairasta miestä, 
joka viimeisillä voi
millaan yrittää esiintyä, 
hän puhuu kotoaan 
Pirkkalasta. Veikko Sini
salon 1 1. lausuntaensi
ilta on ystävänpäivänä, 
helmikuun 14. päivä
nä Tampereen Työväen 
Teatterin Kellariteat
terissa. 

Platon kirjoitti Apo
logian eli Sokrateen 
puolustuspuheen yli 
2000 vuotta sitten. Vas
ta nyt se esitetään ensi 
kertaa suomeksi. 

-Pelkään kauheasti, 
Veikko Sinisalo huudah
taa. 

-Molemminpuolisen 
halvauksen jälkeen tasa
painoaistini on huono. 
Muistaminen on ilman 
sairauksiakin tällä iällä 
vaikeaa. Olin uhannut, 
että Kaukametsä jää vii
meiseksi runoillakseni. 
Mutta sitten tein vielä 
Raamatun. Lupaan, että 
Sokrateen puolustus
puheen jälkeen en enää 
kiusaa teitä. 

Vaikka Veikko Sinisa
lo vakuuttaa olevansa 
tosissaan, hänen äänen
sä on täynnä härnäävää 
kiusoittelua. Mutta hän 
vakavoituu puhuessaan 
tulevan ensi-iltansa sa
nomasta: oikean ja vää
rän problematiikasta, 
demokratiasta ja vas
tuusta, lain kunnioitta
misen tärkeydestä ja 
velvollisuudesta etsiytyä 
kohti hyvää. 

-Esityksen ohjaa
ja Ensio Suominen on 
aidantausnaapurini. A
loitamme tiiviit harjoi
tukset Kellariteatterissa 
29.1. Siihen asti har
joittelemme kotona. Ja 
vaikka emme akatee
misia olekaan, harras
tamme filosofiaa yhdes
sä. 

-Sokrateen puo
lustuspuhe on tarpeel
linen puheenvuoro kai
ken tämän hölmöyden 
keskellä.Joudumme vie
lä historian tuomion 
kohteeksi. Ehkä tär
keimmäksi syyksi tule
valle runoillalleen pro
fessori Veikko Sinisalo 
kertoo totuuden, 
minkä jokainen pis
palalainen tietää. 

-Haluan osoittaa, 
että periksi ei saa antaa! 

Aila Seppälä 

Professori Veikko Sinisalo siirsi kaiken perinteensä 
nuoremmalle kollegalleen Ahti Jokiselle Pispalan 
harjulla, Lauri Viidan patsaalla Tapahtumien yössä 
17.8.1995 

Reilusti yli sata ihmistä kävi puhdistautumassa 
Rajaportin saunassa ennen tapahtumien yön 
rientoja. Miro Mäkinen, 2kk, (isänsä llpon sylissä) ja 
lsla Vainio, 2v, (äitinsä Ella Hujalan sylissä) ovat 
samaa mieltä kuin vanhempansa ja muut pis
palalaiset: - Eihän täältä voisi muuttaa pois! Ei 
millään! 13 
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Otsikon sanaleikki 
saattaa ontua, mutta 
täysin metsään se ei 
mene. Vitsin vääntöä 
ei voinut välttää, kun 
lyömäsoitintaiteilija 
Aku Ahoniemi Kan
naksenkadulta liittyi 
mukaan tekemään 
punk-ooppera Punk
tiota. 

Aku liittyi mukaan yli 
viidenkymmenen hen
gen joukkoon, joka juh
listaa punk-kulttuurin 
20-vuotisjuhlaa ooppe
ran merkeissä. Kulttuu
rit siis kohtaavat, mutta 
eivät mene ristii. Oop
peran Punktiosta te
kee se, että se on läpi
sävel I etty ja laulettu. 
Korkeakulttuuri-nimi
kettä (jota moni pi
tää haukkumasanana) 
Punktiosta tuskin voi 
käyttää, tarina ja esitys 
ovat muutenkin koke
misen arvoiset. 

Alunperinhän oop
pera oli italialaista ala
kulttuuria, kadulla lau
lettua kansanhuvia. 

-Meille produktion 

Aku 
Punktiosta, 

•• • • ••• pa1vaa 

Markkinatalous on mahtavaa. Mainosmies/pappi Tikka 
(Arto Toikkanen) saattelee joukon ostamisen hurmokseen. 

toteuttajille punk on 
positiivista uudelleen
ajattelua, vanhojen hen
kilökohtaisten, yhteis
ku n nai I isten ja yh
teisöllisten systeemi
en kyseenalaistamista 
rakentavassa mielessä, 
kapinaa alistumista ja 
passivoitumista vastaan 
- "sotaa apatiaa vas
taan", kertoo säveltäjä 
Esko Mäkinen Pispan
kadulta. 

Toista pispanka
tulaista - ohjaaja Miisa 
Lindeniä - siteeraten: 

-Punktio on hillitön 
musiikkiteatteriesitys, 
jossa punkin ja ooppe
ran muodot ja rytmit ja 
henkiset perinteet yh
distyvät sopuisasti mut-

ta värikkäästi. 
Siteeraukset anta

vat tahallisesti hieman 
vääristävän kuvan Punk
tio n tekijöiden pis
palalaisuudesta: suuri 

osa oopperan kantavis
ta voimista (=tuotanto
ryhmästä) on Pispalasta, 
mutta valtaosa varsi
naisista esiintyjistä on 
muista osista kaupunkia, 

Punk-oopperassa ääntä saa ja täytyy osata käyttää. 
Miisa Linden ohjaa Antti Tuomista ja Arto Toikkasta 
(oik.) 



Kaljua on kiva taputelle, tietää Punktion Liisa (Siru 
Pylkkänen). Rumpuina (vas.) Hannu (Tero Kallio
järvi) ja Pekka (Antti Tuominen). 

osa peräti Nokialta ja 
Kangasaita saakka. 

Punktio on pispa
lalaisen Avomaan Kur
kut -sekakuoron ja Pyy
n iki II ä toimivan Sis
siteatterin yhteistuo
tantoa, mutta esiintyjiä 
on haalittu muista
kin piireistä, myös tolp
pailmoittelun avulla.Asi
asta kiinnostuneita löy
tyi runsaasti, ei sentään 
runsaudenpulaan asti. 

Vuoden 
projekti 

Punktio on kaikille 
tekijöilleen suuri työ . 
Käsikirjoitusta ryhtyi 
kirjailija Jouni Nummi
nen työstämään jo alku
kesällä, varsinaiset kuo
roharjoitukset alkoivat 
syyskuun puolivälissä. 
Kuoro harjoittelee tam
mikuun 19. olevaan ensi 
iltaan kaksi kertaa vii-

kossa ja solistit yhdessä 
ohjaajan sekä säestäjä 
Hanneli Grönlundin 
kanssa lisäksi kolmena 
päivän viikossa. Urku
harmoon ia soittavan 
kanttori Grönlundin li
säksi Punktion akus
tisessa orkesterissa on 
mukana tuubisti, sakso
fonisti, viulisti, pianisti ja 
edellä mainittu lyömä
soitintaiteilija. 

Punktio esitetään 
tammikuun 19. päivän ja 
helmikuun puolivälin 
välisenä aikana Tulli
klubilla, minkä jälkeen 
pyritään tekemään kier
tue ainakin lähikau
punkeihin, mahdolli
suuksien mukaan kau
emmaksikin. Viimeinen 
esitys on todennäköi
sesti Tampereen teat
terikesässä. 

PISPALAN 
NAKYVIN 
TUNNUSMERKKI 
OLITORSONA 
YLI KYMMENEN 
VUOTTA. 

Haulitornin putki purettiin huonokun
toisena, kun torni hiekkapuhallettiin ja maa
lattiin 80-luvun alussa. Moreeni Ry:n aktiivi
sella vaikutuksella torni on jälleen kokonai
sena putkineen kaikkineen. Moreeni Ry:n pu
heenjohtaja Sakari Patjas kertoo uuden put
ken maksaneen vähän yli 60.000 mk. Laskun 
maksoivat yhdessä tampereen kaupunki, Mu
seovirasto ja Moreeni Ry. Uusi putki poik
keaa vanhasta ainoastaan liitostekniikaltaan. 
Kun vanha oli niitattu niin uusi on pultattu 
yhteen. 

15 
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LAULU- JA SOITINYHTYE ORASTAVAN SEITIKIN SEIKKAILUT 

maan kamaralla ja 
muualla 

ONKO 
TÄMÄ 
YHTYE 
LINTU 

VAI 
MATO? 

LAPPI 
Keväällä 1995 or

kesterimme kävi Lapis
sa viikon mittaisella kier
tueella. Kiertue päättyi 
Kuopioon, joka näin siis 
tuli osaksi Lappia. Le
villä teimme pois-

Tähdet kättelevät 

Seitikit orastavat 

roudaamisen Suomen 
ennätyksen, mutta muut 
keikat olivat kyllä ihan 
hyviä, jopa menes
tyksekkäitä, jopa Ylitor
nion, jossa soitimme 
"naisten valta" - tans-
se1ssa .... . (" ') 

KAUSTINEN 
Kesällä meillä oli 

suuri kunnia esiin
tyä Kaustisten Kan
sanmusiikkijuhlilla. E
siintymisiä oli useita ja 
lisäsimme niitä oma
ehtoisesti vielä kahdel
la. 

Äänekäs elämöinti 
sekä ryhmän näyttävä 
koko sai aikaan laa
jahkon ihmisringin ke
rääntymisen orkes
terimme edustalle soit
taessamme, mutta ehkä 
suurin rinki ympärillem
me kerääntyi, kun pää
timme soittaa seljäl
lämme ruohikolla. Tar
koituksemme oli vain 
huvittaa itseämme, mut-

ta yleisö vain tuli .. 

VALKEAKOSKI 
Valkeakoskella jär

jestetään joka vuosiTyö
väen Musiikkitapahtu
ma.jonka tarkoituksena 
nähdäkseni on kaupata 
ihmisille krääsää musii
kin säestyksellä. Joka 
tapauksessa meille oli 
suuri kunnia esiintyä 
kyseisessä juhlissa, vie
läpä useaan kertaan. 
Esiintymiset olivat vauh
dikkaita ja menes
tyksellisiä, järjestelyt 
toimivat ja olimme hy
vin tyytyväisiä, mutta 
henkilökohtaisesti olen 
varsin pollea (hevosta) 
siitä, että tulin esitellyk-



si Annikki Tähdelle! 

TEATTERI KESÄ 
Kaikista kunnialli

sista esiintymisistä on 
suurin kunnia esiin
tyä Teatterikesässä 
Midnight Subrime-klu
bin-isäntänä.Tämän haa
veen pääsimme toteut
tamaan yhdessä lslanti-
1 a i se n Tjarnar Kvar
tetti n-1 au I uyhtye en 
kanssa. Laulu- ja Soitin
yhtye Orastavan Seitikin 
ehkä tärkein esiintymi
nen itse asiassa onnistui 
yli odotusten, kiitos 
myös pispalalaisille, jot
ka muodostivat yleisön 
ehkä äänekkäimmän 

osaston. Onnellemme 
ei ollut rajoja, kun e
siintymisten jälkeen juh-
1 imme takahuoneessa 
islantilaisten kera. He 
kertoivat perustavansa 
samanlaisen orkesterin 
Islantiin ja me kerroim
me opettelevamme lau-
1 am aan. Myöhemmin 
ilta päättyi aamuyöstä 
eräänlaiseen "ulos
ajoon" ... 

VALKEAKOSKI 
Kesämme viimeinen 

esiintyminen oli viikin
saaren päättäjäisissä. 
sinä iltana satoi paljon. 

Esko Mäkinen/ 
Kimmo Uotila 

TV-2:n Teatteritoimitus kuvaa 

Lähempänä taivasta 
Moni on jo ehtinyt 

ihmetellä Yleiradion 
kuvauskaluston hää
rintää Harjukadun var
rella, myrkynvihreän ta
lon liepeillä. Kyseessä 
ovat TV-2:n Teatteri
toimituksen uuden, "Lä
hempänä taivasta"-nimi
sen perhesarjan kuva
ukset, jotka näillä näky
min jatkuvat ainakin 
ensi syksyyn. 

"Lähempänä taivas
ta" kertoo kampaaja 
Sirkka Strömin (siinä 
syy "Sirkan Salonki"
kylttiin oven yllä) ja pa
lomies Tarmo Lahtisen 
yrityksistä rakentaa uut
ta onnea Pispalan tai
vaan alla . Sirkka on 
eronnut entisestä mie
hestään vuosi sitten, 
Tarmon vaimon kuole
masta on jo pidempi 
aika. Mutkia matkaan 
vääntävät Sirkan mur
rosikäiset lapset Oona 
ja Konsta, jotka eivät 
purematta niele äidin 
uutta miesystävää. Sop
paa hämmentää myös 
Sirkan ex-mies ja lasten 

isä Aatos Jalava.joka pit
kän ulkomaillaoleskelun 
jälkeen pöllähtää maise
miin ja havaitsee närkäs
tyneenä vieraan urok
sen ilmestyneen revii
rilleen. 

Selviytyjä-Sirkkana 
touhuaa näyttelijä Riit
ta Havukainen, Aatok
sena velmuilee Raimo 
Grönberg ja tosimies
Tarmon roolista vastaa 
Petteri Sallinen. Sirkan 
15-vuotiaana Oona-tyt
tärenä murkkuilee Tam
pereen yhteiskoulun 
ilmaisutaidon lukiota 
käyvä Maria Nygård ja 
12-vuotiaana Konstana 
Pispan koulun musiikki
linjan kasvatti Juha Nie
mi. Nätyn 1. vuosikurs
si n opiskelija Samuli 
Muje nähdään Tarmon 
armeijaikäisen pojan 
Tapin roolissa. 

"Lähempänä taivas
ta" -sarjan perussap
luunasta vastaavat käsi
kirjoittajat Annukka 
Kiuru, Anita Malkamäki 
ja Anne Raatikainen 
sekä TV-2:n dramaturgi 

2-vuotias taiteilijajuhlakeikalla Kujakollissa 

Merja Turunen. Nyttem
min ovat kirjoittaja
tiimiin liittyneet myös 
Päivi Alasalmi, Hannu • 
Raittila ja Petri Repo. 
Sarjan ohjaavat Jukka 
Mäkinen, Kristiina Repo 
sekä Sirkan Salongista 
parin kivenheiton pääs
sä itsekin asuva Kalle 
Pursiainen. Myös lavas
taja Matteus Marttila on 
pispalalaisia. Sarjan tuot
taa Pena Penttilä. 

"Sirkan Salongin" 
ohella sarjaa kuvataan 
mm. Pispan koululla ja 
paloasemalla. Mistään 
Pispala-eepoksesta ei • 
kuitenkaan ole kyse, 
vaikka sarjan aihepiiri -
uusioperheen ilot ja su
rut - lienee tuttu myös 
monille nyky-Pispalan 
asukkaille. 

Viikottain pyörivän 
"Lähempänä taivasta"
sarjan ensimma1-
nen tunnin mittainen 
jakso "Isä, tule takaisin" 
esitetään TY-2:ssa sun
nuntaina 28. tammikuu
ta alkaen klo 21 .15. 

KYLLÄHÄN TE 
MINUT TUNNETTE 

niin niin minähän se 
olen 

runouden rotta 
lyyrinen luikero 
verraten hauska 

miekkonen 
ja kuitenkin 

itse vaatimattomuus 

juuri niin minä minä 
persaukinen 

pygmi 
nälkäinen fatso 
köyhä mutten 

yksinäinen 
en suinkaan 

kaikkine velkoineni 

Seppo Kuuluvainen 

LENTOPALLOA 
PISPAN KOULUL

LA TIISTAISIN 
KLO 19-21 
VANHOJA 

KAIVATAAN 
UUSIA 

TARVITAAN 
LYÖ LENTOON 

PALLO 
JO RENTOUTUU 

KALLO 17 
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Kyllä 
kiitos 
kirjastolle 

Nykyinen Pispalan kirjasto? Hankkeen puuhamie
het ottavat vastaan ehdotusia ja ideoita hieman 
matalakattoisemmasta tilasta. Kaupunki on lupautu
nut tukemaan kansankirjaston vuokrakuluissa. 

Pispalaan tarvitaan oma 
kirjasto. Se saadaan luoduksi 
ainakin väliaikaiseksi omin 
voimin odotettaessa oman 
lähikirjaston saamista takai
sin. Pispalan kirjasto -yhdistys 
teetti kyselyn, jonka 
vastauksien sanoma on selvä. 
Asukkaiden ja kaupungin 
tuki on taattu. 

Kyselyyn vastasi run
saat 200 ihmistä, iältään 
7-70 vuotiaita. Vastan
neet kertoivat selvästi 
mielipiteensä oman kir
jaston tärkeydestä: 91,5 
prosenttia ilmoitti "Kyl
lä" tai "Kylläkyllä" mie
lipiteenään kyselyn eh
dotukseen "pispalalaiset 
tarvitsevat Pispalaan 
oman kirjaston. Viime 
kesänä perustetun Pis
palan kirjasto -yhdistyk
sen puuhahenkilöt ovat 
tyytyväisiä mutt'eivät 
erityisen yllättyneitä ky
selyn tuloksista. Luotta
mus idean kantavuuteen 
on suuri, vaikka voima
varat ovatkin vielä vähäi
set. Suurimmat heik-

kaudet ovat tilan ja ra
han puuttuminen. 

Kaupungin kulttuuri
ja kirjastotoimi ottavat 
ajatuksen kansankir
jastosta vastaan avosylin 
ja innostuneesti. 

-vastaanotto oli erit
täin lämmin. Saam
me tukea rahallisesti 
vuokratuen muodossa 
ja mahdollisesti myös 
tavaralahjoituksina kau
pungilta, kertovat Pis
palan kirjaston asiaa 
ajavat, jotka tapasivat 
kulttuuritoimenjohtajan 
Lassi Saaressalon joulu
kuun alussa. 
Moreenia 
moreenilaisille 

-Järki ja sydän voit
tavat.Asiasta kiinnostu
neet ottavat päivittäin 
yhteyttä ja tiedustelevat, 
mitä he itse voisivat teh
dä asian eteen. On her 
kistävää huomata, että 
asia ei ole ihmisille yh
dentekevä. Kirjaston 
puolesta aikaansa anta
via on paljon, her
kistyvät Vuokko ja Kari 
Tolonen kertomaan. 
Vuokko on yhdistyksen 
puheenjohtaja, ammat
tinsa on kirjailija. 

Yhdistyksen pyrki
myksenä oleva Pispalan 
kansankirjasto on muo
doltaan yksityinen, eli 
yhdistys kerää jäsen
maksuja kirjojen lai
naajilta. Yksityisyys ei 
kuitenkaan ole päämää
rä, vaan pikemminkin 
käytännön pakko. 

-Kirjaston aate on 
selkeä. Se on yksi muo
to toteuttaa kotiseutu
rakkautta, raamit paikal
lisen kulttuurin harjoit
tamiseen ja säilyttämi
seen. Pispalan kirjasto 
on pispalalaisille, vaikka 
nurkassa yksi Internet 
pyörisikin. Haluamme 
toimia linkkinä paikallis
ten yhdistyksien ja jär
jestöjen välillä, antaa ti
laa ja tilaisuuksia yhtei-



sen kulttuurin luomi
seen, kerrotaan kirjas
ton hallituksesta. 

Lämmin
henkinen 
kokoontumis
paikka 

Kirjastoidea on hen
geltään ennen kaikkea 
eri kulttuurien kannat
taja, kulttuurin keskus. 
Kirjastotoiminta on yksi 
muoto monista, mutta 
hengeltään hyvin katta
va. Kaupunki tarjoaa 
hyviä palveluja myös 
kirjastojen muodossa, 
mutta paikallisena koh
taamispaikkana ne eivät 
ole riittäviä jo välimat
kan takia. Pispalan kir
jasto on väliaikainen ta
voite, sillä pyritään an
tamaan selvä vihje heil
le, jotka lakkauttivat 
Pispalan lähikirjaston 
nelisen vuotta sitten. 

-Kun Pispalan lähi
kirjasto saadaan takai
sin, ei omaa kirjastoa 
tarvitse lopettaa, vaan 
se toimii tukena kau
pungin tarjoamalle kir
jastotoiminnalle ja pai
kallisten ihmisten toi
minnalle. Sitten on aikaa 
ja tilaa keskittyä enem
män muuhun kulttuuri
toimintaan. 

Pispalan oma kan
sankirjasto voisi tarjo
ta tilaa erilaisille näyt
te lyi 11 e, lastenker
hoille ja vaikkapa teat
teriesityksille - kaikelle 
sille mitä tässä väri
kkäässä kaupunginosas
sa on ollut vaikea saada 
aikaan tilan tai muun 
puutteen takia. Tekijöi
tä löytyy ainakin kyselyn 
mukaan: lähes puolet 
vastanneista ilmoitti ha
lukkuutensa olla muka
na oman kirjaston teke
misessä.Tolosten tunte
mukset kadulta ovat vä
hintään yhtä myöntei
set: 

-Tähän saakka kirjas-

ton puolesta toimivat 
ovat tulleet "itsestään 
vastaan", varsinaista 
jäsenhankintaa ei ole 
tehty tilan puuttumisen 
takia. Kirjaston asiaa aja
via ei löydy ainoastaan 
Pispalasta; kyselyn teki
jä ja tulkitsija Jukka 
Halme asuu Lukonmä
essä. 

Oman kylän 
sydän voittaa 

Monilla eri tavoilla 
kirjaston asiaa ajavia on 
jo löytynyt. Kirjastolle 
on jo luotu Detroit
lainausjärjestelmä, joka 
toimii ainakin alkuun 
kynä-ja-paperi -teknii
kalla, mutta paikallinen 
tietokoneammattilainen 
on luvannut rakentaa sil
lekin oman ohjelman. 
Toiminta on mukau
tuvaa, kyse on nyt lähin
nä lahjoitusten ja muun 
tuen laajuudesta. 

Varsinainen jäsen/ 
lainaajahankinta voidaan 
aloittaa vasta itse kirjas
ton noustua. Sitä Tolo
set pitävät vain ajan ky
symyksenä. Tekeillä on 
askel takaisin niihin pal
veluihin, joihin kaupun
gilla on varaa ja jotka 
se otti pois tilastoja 
tulkittuaan. Pispalan 
lähikirjastoa käytettiin 
päättäjien mielestä vä
hän, lainoja oli vuodes
sa "vain" noin 30 000. 

-Miten niin vähän. 
Sehän tarkoittaa 30 000 
elämystä, ja asukas
kannan huomioonotta
en se tarkoittaa kym
mentä korkeatasoista 
elämystä per asukas, 
tuohtuu Vuokko Tolo
nen. 

Nyt on ikuisuus 
Oman kirjaston toi

mintaa on nyt sen puut
tuessa hyvä pohtia, ol
koon sen muoto sitten 
yksityinen tai kunnalli
nen. Esimerkiksi paikal-

lisille arkistoille kirjasto 
olisi hyvä säilytys- ja 
tutkimispaikka. Siellä 
voisi mahdollisesti kat
sella vaikkapa paikallisis
ta tapahtumista kuvat
tuja videoita ja myös lai
nata niitä kotiin. 

Tuleva kirjavalikoima 
on vielä vaatimaton, 
koska toiminta on 
vain ja ainoastaan lah
joituksiin perustuvaa. 
Suuntaa on kuitenkin jo 
luotu: 

-Edustavaa klas
sikkokokoelmaa on ny
kyään vaikea löytää, kir
jastot hankkivat metri
kaupalla uutta "myy
vempää" aineistoa. Me 
emme pyri samanlai
seen "päivänperhopo
litiikkaan". Meille on jo 
luvattu pari laajaa koko
elmaa, niissä ei ole mu
kana uutuuskirjoja, poh
tivat Pispalan kirjaston 
puuhahenkilöt. 

Kirjastossa on 
talkoot 

Lahjoituksia otetaan 
vastaan ja niitä myös 
kerätään kääntymällä 
muun muassa kustan
tamojen ja lehtitalojen 

puoleen. Pispalan kirjas
to -yhdistys ottaa a
vosylin vastaan myös 
kaikentaitoisia tal
koolaisia ja myös ideoi
ta toiminnasta ja uusis
ta kontakteista sekä 
henkistä tukea. Vielä ei 
ole tilaa, johon kirjaston 
perustaisi, mutta kun 
aika koittaa, on käyttöä 
kaikille. Pula on myös 
muista oleellisista tar
vikkeista kuten pöydät, 
hyllyt ja erilaiset toi
mistotarvikkeet atk-vä
lineitä myöten. 

Lähiaikoina pos
titetaan kirjeet kyselys
sä vastanneille ja siinä 
yhdistykseen liittymises
tä kiinnostuneille. Suun
nitteilla on myös jäsen
ten ja paikallisten järjes
töjen yhteinen kokous. 
Pyrkimyksenä on koota 
mielipiteitä kirjasto-ni
mikkeen alla toimivasta 
koko Pispalan kokoon
tumispaikasta. 

Jutun väliotsikot on 
poimittu kyselykaa
vakkeen vastauksista 
"lempisanoja" -kohdas
ta. 

HANNU PURHONEN 

PISPALAN KIRJASTO -yhdistyksen hallituksen 

jäseniltä voit kysyä lisää yhteisestä toiminnasta. 

Tartu hihaan tai soita: 

VUOKKO JA KARI TOLONEN 
TUULA AHO JA KARI PUNKKA 
EERO KELA 

214 8746 

214 9793 

214 3449 

222 9188 
212 7279 

214 7213 

ILPO MIKKONEN 
ESKO MÄKINEN 
SEPPO SUNDQVIST 
SEPPO KUJALA 
PEKKA URHO 

MIELIPITEITÄÄN PISPALAN KIRJASTO -KYSELYYN 
VASTANNEIDEN KESKEN ARVOTTIIN PALKINTOJA. 

Kirja- Pispalan kirjaston 
palkinnon jäsenkortin 1996 
voittivat: 

Anni Ala-Mettälä 
Hanna Kivipensas 
Maria Saarenpää 
Jussi Sintonen ja 

Kirsi Tuomi. 

voittivat: 
MajAlponen 
AmiAssulin 

Teuvo Huokuniemi 
Hanna Salmela ja 
Riitta Väre-Kuure 19 
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Pispan koulun oppilas 
Alina Mänttäri haastattelee mummoaan .. 

Lukija kirjoittaa ... 
Pidän koirista, mutten koirien kakoista.Vali

tettavasti 2-vuotias lapseni ei ymmärrä kiertää 
läjiä tarpeeksi kaukaa. 

Kuten moni on varmasti huomannut Pispala 
on muuttumassa kissojen kylästä koirien valta
kunnaksi. Se näkyy jo katukuvassakin. Koirien 
kakkoja on jalkakäytävien reunat täynnä.Toivon, 
että koiranomistajat korjaavat kakat kuten muu
allakin kaupungissa on tapana tai että Pispalasta 
etsitään paikka, jota koirat voivat pitää ves
saansa. 

Toivon asiasta keskustelua. 
nimimerkki: koirille vessat 

... toimitus vastaa. 
Kaupungin järjestyssääntöjen mukaan koiran omistajan tai 

haltijan on huolehdittava siitä ettei koira pääse likaamaan 
jalkakäytäviä, talojen seiniä tai pysäköityjä autoja. 

Näin sanotaan sanassa ... 
Asukasyhdistys halusi selvittää asiaa laajemmalti, joten 

otimme yhteyttä puistoyksikköön. Marjaana Tuoriniemellä oli
kin meille positiivista (?) kerrottavaa- suunnitteilla on koira
puiston perustaminen Pispalan alueelle. Puiston tarkka sijainti 
on vielä avoin, mahdollisia kohteita ovat joko Lorisevan puisto 
tai Tahmelanniemi. Puistoyksikön ja asukasyhdistyksen edus
tajat tulevat kevätkesällä -96 käymään läpi molemmat koh
teet. Pyrkimyksenä löytää sekä asukkaita tyydyttävä, että luon
toa mahdollisimman vähän rasittava vaihtoehto. 

-Miten joulun tuloon 
ennenvanhaan, kun olit 
pieni, valmistauduttiin? 

-Silloin kun olin pik
kulikka, 20-30-luvulla, 
alotettiin jouluruokien 
valmistaminen jo syk
syllä. Suolattiin pos
sunlihhaa, tehtiin ryy
nimakkaraa, palvattiin 
lihhaa, pantiin kala 
lippeeseen. Juusto oli 
tehty jo suvella. Liken
pän ä joulua leivot
tiin hapanimeläleipää 
leivinuunissa. 

Leivinuunissa tehtiin 
possunlihasta käristys
tä, paistettiin lanttu
looraa ja imellet
tyä perunalooraa ja 
ohrapuuroa. Leivät 
leivottiin jo tuomaan
päivänä. Pantiin joulu
kaljaa käymään kans. Si 
valmistettiin lippeekallaa 
ja valkosta kastiketta, 
joka lapsista oli peh
mosta ja hyvvää. 

-Miten muuten jou-
1 u u n valmistauduttiin 
kuin ruokia laittamalla? 

Kissat pohtivat kaupungin järjestyssääntöä 
2§ 

Kissan älköön taajaan rakennetulla aluella sallittako 
kujeskella yleisellä paikalla vapaaana. 



-Juu, paljonhan s1ta 
touhua riitti, pitkät ilta
puhteet, niin kauan ku 
pirtisä vaan valloo riitti. 
Ruakien kansana meni 
aikaa ku niitä neljäks 
päivää tehtiin. Sissii
vottiin koti katosta lat
tiaan asti. Käytettiin ha
vupuun oksia apuna, 
maalamatonta puulat
tiaa hakattiin tunti
kaupalla. Sirruvettiin 
valmistelleen koris
tuksia. 

- Oliko teillä joulu
kuusi? 

-Juu, meillä oli kuusi 
kamarin permannolla. 
Isä haki sen omasta 
metiköstä hyvissä ajoin, 
veljeni autto issää. Mei 
likat teimme oljesta 
kuuseen ukkoja ja akko
ja ja kattoon roik
kuun himmelin. Joulu
karamel leja tehtiin 
kans ja käärittiin ko
risteltuihin papereihin 
kuusta varten. Ja ar
vaas, tekikö meirän nii
tä miäli, muttei niitä jou-
1 u n jäkeenkän syäty, 
vaan säästettiin seuraa
vaks jouluks. Myäs puu
tarhan talviomenia oli 
säästetty kuusta varten. 
Niitä ei tehny sillai miäli 
kummeillä oli paljon 
omenapuita. 

-Valmistettiinko jou
lulahjoja itse? 

-Juu, kaikki lahjat 
sillon itte tehtiin. Mut
tei niitä montaa saanut. 
Koko syksy niitten kans 
kumminki puuhattiin, se 
lisäs niin ihanasti joulun 
erotusta. 

-Entäs sitten kun 
jouluaatto koitti? 

- No si tuatiin kuusi 
lopultaki sissään ja 
mei lapset saatiin se 
koristella. Isä lait
to korkeeseen latvaan 
tähren. Pipareita
kin kuu-seen pantiin. Ja 
itte-tehryt kynttilät 
sirottiin oksiin paperi
narulla kii. Äiti oli nous-

su jo aikaisin aamulla lei
vinuunin liäpeillä tou
huun. Mää muistan, ett
en olis millään malttanu 
pirempään pirtin sän
kysä maata. Aamulla 
syätiin uunipuuroo ja 
sillaitettiin yhresä pirtin 
pöytä kuntoon: pöyrälle 
tuli äitin kutoma pellava-
1 i i na, josa oli punasia 
koristeita, sille puinen 
punainen haarakyn
ttelikkö, koristeeksi 
pualukanvarsia ja jäkäliä, 
joita me lapset olimme 
omasta mäestä kerän
neet. Pirtin lattialle sei
nän vierustalle laittetiin 
olkia. 

-Kävikö teillä joulu
pukki? 

-Kyllä meillä ilmei
sestikin kävi, vaikkei mei 
sitä juur nähty. Öljylam
pun hämärisä vaan kuul
tiin salaperfäiä kolku
tuksia porstuan ovelle. 
Joskus lensi oven ra
kosesta paketti tuvan 
lattialle, joskus taas il
mesty kummallisella ta
valla kuusen alle. Ja mei 
aateltiin, että ossaa ne 
tontut liikkua hissuk
seen ja kumminki nop
peesti. 

-Kävikö pukki jo päi
vällä? 

-Ei kyllä ensin hua
leh ritti i n että pikku
linnut saanee joulu
lyhteensä ja sauna pan
tu lämpeen. Sillä aikaa 
ku sauna lämpes, syätiin 
suurusta: kastettiin ha
panta leipää kuumaan 
liämeen, jota oli possun 
käristyksestä tirissy. Sa
vusauna lämpis kaks
kolme tuntia. Simme
ntiin paljain jalloin kor
keesa hankesa öljylyhty 
kourasa saunaan. Kipi
tettiin polkua kuumina 
ja puhtosina sisälle, pos
ket sekä saunasta että 
jännityksestä punottaen. 

-Oliko teillä jouluna 
vieraita vai olitteko ihan 

perheen kesken? 
-Ei ollu vieraita vielä 

aattona eikä joulupäivä
nä eikä kans menty min
kään ennenku tapanina. 
Sillon käytiin ylleensä 
Ojalan mummulla, äitin 
äirillä. 

-Mikä jouluaatossa 
oli kivointa? 

-Meitin mukuloitten 
miälestä tiätystiki sala
peräinen touhu. Aikui
sista kait joulusauna ja 
hyvät ruuaat. Sanot
tiinki, että tulis joulu, 
että sais yällä syärä. 
Ruuat jätetiin vanhan 
tavan mukkaan yäksi pir
tin pöyrälle eikä viäty 
porstuan kaappiin ja 
piironkin päälle niinkun 
ylleensä olis tehty jos ny 
jottain olis sattunu jää
määnkän. 

-No kävittekö te 
joulukirkossa? 

-Harvemmin, kunnei 
ollu ommaa hevosta ja 
kirkolle oli matkaa. Mut
ta joulupäivänä aikaisin 
aamuyästä lährettiin 

sillonku-käytiin. Muullon 
kuunneltiin jumalanpal
velusta ratiosta ja veisat
tiin jouluvirsiä. 

-Mitä muuta jouluna 
puuhailtiin? 

-Mei mukulat piret
tiin lystiä, laulettiin ja 
leikittiin. Joskus aikui
sekkin jakso meitin kan
sana hullutella. 

-Miten tapaninpäivää 
vietettiin? 

-Mentiin tapanin
ajelulle kelkalla, isolla 
vesikelkalla tai peräti 
hevoskyyrillä jos sel
laseen päästiin. Leikittiin 
seuraleikkejä, painittiin 
ja voimailtiin ja tehtiin 
joskus yhresä näytelmiä. 

-Miten kauan kuusta 
pidettiin? 

-Nuutinpäivään asti, 
siihen asti muutenkin 
pirettiin hauskaa ja lei
kittiin joulu leikkejä joka 
ilta. 

Että sillai, semmosta 
se silloin oli. Ja nyt on 
tämmöstä. Juu. 

AMANDA 

OVEN TAKAA LÖYTYY 
•Ruokaa 
•Ystäviä 

•Juomaa 
•Tunnelmaa 

Muista 
- .Joulujuhla 16.12. alkaen klo 17.00 

Vanhan ajan joulurauhaa 
ja hyvää uutta vuotta 

tv. Amandalaiset 

Tervetuloa! 21 



LÄMPÖ 

KOMPOSTORIT 
-valmistettu vanhasta pakastearkusta 

- sopii ympärivuotiseen talousjätekompostointiin 

Hanki "pakastinkompostori" 
- kierrätä kolminkertaisesti! 

1) Pakastearkut ja freonit uusiokäyttöön 
2) Talousjätteet mullaksi 
3) Myyntitulot käytetään kierrätyksen tehostamiseen 

· tavoitteena kierrätysauton hankinta 

Valmistus ja myynti: 
Pispalan IGerrätyskeskus 
Pispalanvaltatie 11, 33250 Tampere 
p. (931) 2233 731 

Hinta: 200 ... 400 mk, koko 200 ... 500 1 
(markkinoiden edullisin lampokompostori) 

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 

PIRKKA-HOITO OY 
Pispalanvaltatie 45, puh. 2123 002 

Lääkintävoim.: Ritva Hämeenoja ja Kirsti Jännes 

KÄYTETTYJÄ 
KESÄ- JA TALVI- -

RENKAlTA JA 
VANTEITA 

Runsaasti erilaisia 
alumiinivanteita 

T-OSATOY -•--------
PUH.(931) 2125 972, 2128 300 

PISPALANVAL TATIE 24 

33250 TAMPERE 

22 ÅVOINNAark. 9-18 la10-14 

Kaunotar & Kulkuri 
Varmaa näkemystä jo palvelua - oikeaan hintaan. . 

Soita (931) 222 4737 / Sotu. 
• Tahmelan valtalte 2, 33240 Tampere. 

Rajakioski 
-GRILLITUOTTEITA 
-ELINTARVIKKEITA 

-MAKEISIA-JÄÄTELÖÄ 
-LEHTIÄ YM. * ma-to 14-01, pe 14-02, 

1a 17-02. su 14-24 

************ 

KOKO PERHEELLE 
Pispalan valtatie 73 B 

2228508 



Palvelemme: 
Ark: 8-20 
La: 8-18 VALINTA PISPALANVALTATIE 54 

PUH. 344 6735 

JOULUKUUSSA SU 9-18 LIHA-ALAN AMMATTILAINEN 

Pyynikin 
näkötorni 
MAANKUULU 
MUNKKIKAHVILA 
Toivottaa 
HyvääJoulua 
avoinna joka 

· päivä 9-20 
Jouluaattona 9-13 
212 3247 

VIINI & OLUT 
TARVIKE SHOP 

HYVÄÄ JOULUA TOIVOTIAA PISPALANVIINURI 

Av. ma-pe 10-18, la 10-14 

Pispolonvoltotie 21, 33250 Tampere Puh. 931-229 661 

Wanhat Arabia astiat 
Pispalanvaltatie 2 

"avattu kahvikuppi- ja ark 10 -17 
polkupyörämuseo" la-su 10 0 - 14 

puh. 212 9864 

Tahmelan valtatie 2 
o. 222 3353 

Av. ma-to 15-23 
pe 15-01 
la 10-01 

su 10-23 

Grillikioski 

ala 
Auki 24 h 

Oluet ja viinit klo 1.00 - Z0.00 
joka päivä 

puh.212 7795 

EPILÄN TB-BUOLTO 
T.PALONEVA KY 

puh. 344 0207 

karkkimaa 
Puh. (931) 212 4041 

Kauppakatu 15 F, 33200 Tampere 

Puh. (931) 212 7887 
Koukkarinkatu 11, 33270 Tampere 

HAULI 
PUB 

BILJARDI •TIKKA• TANSSIPARKETTI 

Pispalanvaltatie 15 
puh. 212 4581 

Maukasta kotiruokaa ja omatekoisia leivonnaisia 
.. EHDIT PISPALAN TERVETULOA 

VIELÄ KSESI 
, K AHVERI 

l 
Ahjolankatu 2 p.130046 

ark. 8-18 la 10-16 23 



•• 
HYVIA UUTISIA 

AlueOptiikasta ! 

Inventaarion tieltä 
myymme jouluun asti silmälasien 
ostajalle kehykset todella halvalla, 

ainoastaan 

10 MK/ KEHYS 
(1 kehys / silmälasit) 

Ilahduta jouluna LAHJAKORTILLA ! 

PISPALAN ALUEOPTIIKKA 
Pispalan valtatie 73 B 
Puh. 2110 430 
Avoinna ark. 9 - 18, la 10 - 14 (sulj. 23.12.) 
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