


Kesänavaus 24.5. 
Seurustelupuutarhassa. 

Esiintyy Rauli Bros 

Amanda 
Tervetuloa syömään hyvin 

savuttomassa, kauniissa 
ympäristössä tai tapaamaan tuttuja 

tunnelmallisessa väentuvassa. 
A-oikeudet, avoinna 9 - 02 

puh. 213 1207 
KESÄKUUN KUUKAUSITARJOUS 

Länsirannikon tarjotin tai 1 

1 Kartanon suvipihvi 
1 k h . 1 
1 50,- + + kahvi Vl 1 

1 -- 1 

/Kuponki kahdelle ------------------

aukioloajat: 
viikolla 11 - 02 
sunn. 12 - 02 

puhelin 212 5211 

. ' 

M@bil Express 
Öljynvaihto aikaa varaamatta 

Täyssynteettistö 
tehoa myös vaihteistoon 

AVOINNA 
ark. klo 7.30-18.00 
la klo 10.00-14.00 

AJA MEILLE PAASIKIVENTIETÄ PISPANRANJAAN, RANTATIELLE 

RANTATIEN ÖLJYKESKUS 



JULKAISIJA: 
PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY 

PÄÄTOIMITTAJA:JYRKI KAIPAINEN 
UITTOTUNNELINKATU 8 C 18 
33250 TTAMPERE 
PUH: 222 0147 

ULKOASU: ANNE KIMILÄINEN 
PUH: 213 1245 

VALOKUVAT:HANNU PURHONEN 
PUH. 223 3714 

TOIMITUSKUNTA: 
TIINA HUUHTANEN 
KIMMO UOTILA 
JOUNI KOPSA 
VEIKKO NISKAVAARA 
PAINOPAIKKA: OFFSET-CENTER 
TAMPERE 

ASUKASYHDISTYKSEN 
TOIMIKUNTA 1997/98: 

JOUNI KOPSA 

TUULA KOSONEN 

JORMA MARKKULA 

REINE LINDEMAN 

TIINA HUUHTANEN 

JYRKI KAIPAINEN 

PUH. 0400-921 749 

PUH. 222 6996 

PUH. 0400-809 585 

PUH. 214 1125 

PUH. 2213 1642 

PUH. 222 0147 

PAULA KOSKELAINEN PUH. 222 0147 

JOHANNA SAVOLAINEN PUH. 222 3487 

EERO KELA 

OUTI ILOLA 

Kannen kuva: 

PUH. 214 3449 

PUH. 223 1507 

Notting Hill Carnival 
Marta Galvis de Janzer 

Lehtemme haluaa avata sivujaan 

kaikkien pispalalaisten ja eri yhdis

tysten tiedotuskanavaksi. Tällä ker

taa saimme jutut Ahjolasta, Hyhkyn 

kyläyhdistykseltä sekä Pispalan 

Moreenilta. 

Pispalalainen-lehti jaetaan 

ilmaisjakeluna kaikkiin Pispalan 

talouksiin. 

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

Pispalalainen on avoin foorumi 

kaikille pispalalaisille. Kirjoituksia, 

mielipiteitä, jutunaiheita tms. voi 

toimittaa päätoimittajalle tai lehden 

postilaatikkoon 
Pispalan kierrätyskeskukseen 

(Pispalan valtatie 11, 
av. ma 12-18, ti-pe 10-16) 

KARNEVMLIPUNO 

Thutkija Iljas Uljas Limanuljakka-Hätsii 

Kuoreveden Närppöisistä 

haistoi sen 

lokin kirkaistua illan suussa. 

• • • • 

Pirun-Perjantaina 23 päivä Toukotöiden kuussa 

saapuu Teille onnellisille Ouagadougousta 

pikakirjeenä repullinen Saharan Saframi-tuulta. 

Mieleltään lempeää,, olomuodoltaan pehmeää. 

Tuoksu taatelikeitaan. Varjolämpö neljänkymppiä yli. 

Hikistä kuin syli. 

Aloimme valmistautua. Uskoako tuo, heitimme huulta. 

Pikkulentokalat surauttelivat uutisen ilosta 

kauniita symmetrisiä reikiä 

vielä tuolloin saarta ympäröineeseen kristallijäähän. 

Sateenkaarenvärit siivissä. Liukuivat hopeisella mahallaan, 

jäät liivissä, seuraavalle pilkkireiälle. 

Antoivat hissin viedä alakertaan seireenien saluunaan. 

Ei ottanut kalaa päähän. 

Vielä yksi surullinen laulu ennen lähtöä jäiden! 

Pyysivät meren kaunista neitoa. 

Maanpäällä kaksijalkaiset, yksi sarviset, ikävä sukassa, 

ilmansuunnat hukassa, 

natisuttivat niskojaan, silmät pilvissä, 

etsien kyyhkystä tai haukkaa, 

viestin tuojaa. Korkeaa laukkaa. 

Tunnelman luojaa. Armahda kevät! 

Ei vielä, ei vielä. Eikä sielä. Hetki vain ihmisrukat. 

Ensin keltaiset kukat sitten siniset kukat. Sitten nopea lintu. 

Mutta mikä Pirun-Perjantai? "Carne, vale!" Nauraa Iljas. Hätsii. 

"Anteeksi nuhanenäni!" Niistää. Räkä maata viistää. 

Paaston aika. Suomeksi: hyvästi, liha. Ja pullat. Latinaa. Carne, vale! 

Karnevaalin taika. Perjantaina Piru meidät perii. 

Juhlaan kaikkeni tuhlaan. 

Pappi ja vallan sappi sormeaan herii. 

Lauantai houkuttaa hurjaan tanssiin, pyllypasianssiin. 

Mieli, huuli, jäsen lentää, mäki sambaa labambaa. 

Syökää, juokaa. Lihaa tuokaa. Hameessa, housuissa. 

Narri-Harri nauraa. Namibian vaari, Ahti Saari huutaa 

Liille Peng Peng. 

Kaikki laulaa, toisiaan kaulaa, 

dägä dägä däng däng. 



Karnevaali on maailmankulttuuria. 
Yks lysti vietetäänkö sitä Riossa, 
New Yorkissa, T orontossa, Lontoos
sa, Rotterdamissa, Kapkaupungissa, 
Venetsiassa, Baselissa tai Kölnissä. 
Kaikkialla missä karnevaalia juhli
taan suistuu maailma raiteiltaan 
muutamiksi päiviksi vuodessa, val
litsee eräänlainen poikkeustila. Ih
miset tekevät kaupunkien kaduista 
valtavan näyttämön jossa he esittä
vät oman teatterikappaleensa. Esi
tys on niin korviahuumaava, kirja
va, niin elävä ja kooltaan niin rajat
toman suuri ettei se mahdu yhdelle-

kään näyttämölle tai yhteenkään 
ruutuun. Karnevaali on 
koettava,mutta tuo kokemus sisäl
tää riskin. Se tekee riippuvaiseksi. 
Kun tunnet karnevaalin tarvitset 
sitä. Joka vuosi uudestaan. 
Karnevaalin voima kumpuaa histori
asta, jonka juuret ovat pimeissä 
myyteissä ja jota kantavat eteenpäin 
ihmiset pallomme joka kolkalla. 
Tämä historia sisältää monia tari
noita ihmisten kohtaloista, toiveista, 
unelmista. Kaikista unelmista, myös 
villeimmistä. 

Berliiniläinen Latinalaisen Ameri
kan tuntija ja taksikuski Wolfgang 
Janzer on tutkinut 
karnevaali historiaa, erityisesti euroop
palaisten ja latinalaisamerikkalaisten 
karnevaalikulttuurien suhteita ja vuo
rovaikutusta. Tutkija itse "hurahti" 
Lontoon Notting Hillin karnevaaliin 
vuosia sitten. Hän on kolumbialaisen 
elämänkumppaninsa Marta Galvis de 
Janzerin kanssa Berliinin karnevaalin 
perustaja. 

Notting Hill Carnival -
PALA KARIBIAA EUROOPASSA 

" Sumu tuli yhä paksummaksi ja 
kosteus tunkeutui luihin. Herran 
jumala, tuo ei voi olla Englanti. Se on 
Drakulan maa". Näin kertoo tänään 
75 vuptias trinidadilainen muusikko 
Russ Henderson tulostaan Englantiin 
vuo na 1951. Russ osasi soittaa 
Steelpan 'iä, tuota kummallista 
instrumenttiä joka keksittiin Port of 
Spainin takapihoilla 40-luvulla. Steel
pan valmistetaan vanhoista 
öljytynnöreistä jotka työstetään ja 
viritetään erityisellä menetelmällä. 
Russ Henderson asui kuten monet 
muutkin Karibialta muuttaneet 
rappeutuneessa Notting Hillin kau
punginosassa ja hankki elantonsa 

soittamalla Lontoon kapakoissa ja 
clubeissa. 

60-Luvun alussa kolmimiehinen 
Russ Henderon Steelband soitti pai
kallisen sosiaalityöntekijän koolle 
kutsuman parikymmenpäisen 
karibialaislasten juhlakulkueen kärjes
sä. 

Tuosta tapahtumasta syntyi Eu
rooppaan uusi karnevaali jota on kut
suttu vuodesta 1965 Notting Hill 
Carnival. Ensihetken innokkaimmat 
osallistujat olivat Britannian entisestä 
siirtomaasta Trinidadista 5o-ja 60-lu
vulla suurina joukkoina saapuneet 
maahanmuuttajat. Lontoossa he koh-

tasivat ihonväristään ja erilaisista 
elämäntavoistaan johtuen vihaa ja 
syrjintää. Karnevaalin juhliminen, ku
ten kotisaarilla, oli mahdollisuus 
unohtaa hetkeksi koti-ikävä. 

"AII I have studied in my life was 
how to make wings to fly back to 
Trinidad to get out of the cold", sa
noo Lawrence Noel, legendäärinen 
karnevaalipukusuunnittelija joka toi 
vuonna 1973 ensimmäisen suuren 
pukuryhmän "Trinbago Carnival 
Club'in" Notting Hillin kaduille. 
Nöelin siivet eivät ole vieläkään vie
neet häntä takaisin mutta ne ovat 
muuttaneet brittien pääkaupunkia. 

Viranomaisten ja tiedotusvälinei
den vastustuksesta huolimatta vaati
mattomasti alkanut karnevaali on 
kasvanut 30 vuotisen olemassaolonsa 
aikana nykyisiin mittoihinsa : se on 
Euroopan suurin juhla joka kerää 
vuosittain elokuun viimeisenä viikon
loppuna kaksi miljoonaa tanssivaa ih
mistä Notting Hillin kaduille. Notting 
Hill Carnival vetää osallistujia kaikki
alta maailmasta ja on muodostu
massa vähitellen Lontoon globaalin 
luonteen symboliksi. Ytimeltään se 
on kuitenkin edelleen Karibialta tul
leiden maahanmuuttajien luovuuden, 
mielikuvituksen ja osallistumisen juh
la. 

Russ Henderson voi olla ylpeä ol
tuaan mukana kaikissa karnevaaleissa. 
Hänen nykyisen Steelbandinsä nimi 
on Nostalgia. Se on pieni bändi, ver
rattuna suuriin kulkueryhmiin 
loistavine pukuineen ja kuorma-au-



tojen lavoille asennuine jyrisevine,viis 
metriä korkeine sound systemei
neen. Mutta kun Nostalgia kulkee ohi 
tunnet että tässä lyö karnevaalin sy
dän. 

Trinidadin 
karnevaali kattila 

Nottig Hill karnevaalin äiti on Tri
nidad Carnival.Trinidad, pieni 
Venetsuelan rannikolla sijaitseva puo
lentoista miljoonan ihmisen saari ,on 
Brasilian ohella yksi hyvin monimuo
toisen ja moni-ilmeisen karnevaali
kulttuurin ydinkeskuksista. 
Karnevaalin sisältö on muodostunut 
modernin historian 

kuluessa erilaisten kulttuurien 
kanssakäymisestä ja sulautumisesta. 
Euroopan siirtomaavaltojen 500 
vuotta sitten aloittama "Uuden maa
ilman" valloitus ja kolonialisointi 
aloitti uskomattoman ihmis-,tavara-, 

ja kulttuurivaihdon. Karibian ja Etelä
Amerikan orjavaltioiden aikana syntyi 
elinvoimainen karnevaalikulttuuri 
jonka jälkeläisiä myös Lontoon 
Notting Hillin karnevaali on. 

Brittiläisten siirtomaaherrojen 
kiellettyä orjuuden Trinidadissa 
vuonna 1833 virtasivat kaakao- ja 
sokeriruokoplantaasien afrik
kalaisperäiset ihmiset pääkaupungin 
kaduille juhliakseen vapautta. Orjuu
den aikana kiellettynä olleet afrikka
laiset rummut rytmittivät ruoskan 
vallan alla säilyneet vanhat tanssit . 
Näissä juhlissa vapautuneet orjat 
nauroivat entisille herroilleen, pilkka
sivat näitä ja ärsyttivät peittele
mättömillä uhkauksilla. Tämä oli en
simmäinen Trinidad Carnival. 

Tuo karnevaali ei kuitenkaan ollut 
puhdas afrikkalainen tapahtuma. Sa
malla kun valtaapitäviä pilkattiin, ku
vassa oli jo mukana keskiaikainen eu
rooppalainen, siirtomaaisäntien mu
kanaan tuoma narrihahmo. 

Narrin nauru 
Euroopan keskiajan pakko

yhteiskunnat perustuivat selvään kä
sitykseen 

väkivalloin ylläpidetystä järjestyk
sestä. Valtaa pitivät ja hamusivat kirk
ko ja maalliset auktoriteetit, keisari, 
ruhtinaat ja aateli. Alhaalla oli "pa
kanallisesti" elävä ja "perkeleen 
viettelemä" kansa. Tuohon aikaan 
vietettiin lukuisia kansanjuhlia, joissa 
elivät esikristilliset tavat. Kirkon 
juhlakalenterin päivät osuivat tarkoi
tuksellisesti usein pakanallisten juhli
en päivämääriin. Kirkon päämääränä 
oli muokata ne kristillisiksi. Tämä 
tarkoitus ei kuitenkaan koskaan to
teutunut näissä juhlissa joiden keski
pisteenä oli nauru. 

Lawrence Noel 

Karnevaaleissa kansa valloitti kau
pungit ja nauroi avoimesti päin vallan 
naamaa. lrvokkaat narrihahmot 
pilkkasivat vallanpitäjien määräämää 
vakavuutta ja symbolisoivat samalla 
kansan unelmaa vapaudesta ja anarki
asta. Karnevaali oli nurinpäin kää'n
netty maailma. Roolinvaihdossa val
lanpitäjät alennettiin ja vallattomat 
ylennettiin. Valtaa ja sen symboleita 
poljettiin. Kerjäläiset kruunattiin 
kuninkaiksi.Keskiajan naurukulttuuri 
oli virallisten, murheellisten kristillis
ten tapojen koominen vastapuoli. Se 
oli suorassa vastakohdassa kirkon 
määräämillle 
paastoaj o i 11 e ,auto ritää ri s esti 
määrätyille kielloille ja rajoituksille. 
Naurussa ihmiset voittivat hetkeksi 
pelkonsa, joka hallitsi suurinta osaa 
heidän arjestaan. Nauru avasi tietoi
suutta uusille käsityksille ja ideoille. 
Suuri humanisti Erasmus Rotter
damilainen, joka eurooppalaisessa 
ajattelussa edustaa kynnystä keski
ajalta uuteen aikaan, on sanonut kuu
luisassa kirjassaan Hulluuden ylistys 
( 15 1 1) että narri on se, joka voi sa
noa koko totuuden yhteiskunnasta. 
Oppineelle ihmiselle sama lausunto 
maksaisi hengen. 

Keskiajan vallanpitäjille ei jäänyt 
muuta mahdollisuutta kuin sallia kar-: 
nevaali ja seurata sitä sivusta 
epäluuloisina. Sallittu kapinarituaali 
toimi monien yhteiskunnallisten jän
nitteiden varaventtiilinä. Kar
nevaalissa protesti pakkojärjestystä 
vastaan sai toimia vertauskuvallisesti. 
Narrinnaamari jonka takaa totuus 
virnisti, oli vallanpitäjille miellyttä
vämpi kuin ryöstelevät kaupunkien 
ryysyläiset tai sirpein ja varstoin 
aseistautuneet maatyöläiset. 

Sisällön muutos 
Eurooppalaisten yhteiskuntien 

porvarillistuessa keskiajan yhteiskun
nalliset jännitteet vähenivät. Karne
vaali menetti vähitellen vanhan mer
kityksensä ja pääosan elinvoimastaan. 
Porvarillinen käsityöläismestari, joka 
naamioituu kerran vuodessa, on itse 
osa valtaa. Porvarilliselta eurooppa
laiselta karnevaalilta puutuu vastusta
ja. Tilanne on tehnyt siitä siivet
tömän. Keskiaikaisen groteskin 
narrittelun ja aistillisen hurjastelun 
sijalle astui romanttinen folklore 
maustettuna ripauksella rivoutta. 

1600-luvulla myös aateliset luo
kat omaksuvat kansankarnevaalin 
elementtejä hovijuhliinsa. Karibian 
plantaasinomistajat ja siirtomaa-



virkamiehet toivat mukanaan 
aristokraattisesti muokatun version 
eurooppalaisesta karnevaalista. 

Plantaasien orjat saattoivat seura
ta kuinka itse herrat päästivät siirto
maa-ajan väkivaltaisen järjestyksen 
käsistään muutamiksi päiviksi joka 
vuosi, kuinka tanssi,musiikki, maskit 
ja aistillinen hulluttelu helpottivat 
kovaa arkea pieneksi hetkeksi. 

Karamantsovin veljekset 
Orjuuden lopettamisen jälkeen 

väestön musta enemmistö omaksui 
valkoisten herrojen juhlan ja muutti 
sitä käsitystensä mukaan. Entiset 
orjat puhalsivat karnevaaliin jälleen 
siltä keskiajan jälkeen Euroopassa 
kadonneen oppositiohengen. 
Afrokaribialaisessa karnevaalissa 
työstettiin afrikkalaisten juurten lisäk
si orjuuden traumaattiset kokemuk
set sekä mustien edelleen alistettu 
asema siirtomaayhteisössä. Afrikka
laisten rumpujen uhkaavan rytmin 
saattelemat soihtukulkueet öisen 
Port of Spainin läpi, hurmioituneet 
tanssit joissa vielä vähän aikaa sitten 
kahlitut ruumiit juhlivat uutta vapaut
taan, laulut- jotka pilkkasivat 

siirtomaaherrojen puritaanista mo
raalia, ritualisoidut taistelut, pirujen, 
lohikäärmeiden, henkien, sotilaiden ja 
valkoisen eliitin karikaturistiset 
maskit - kaikki tämä pelotti 
siirtomaaherroja. Kuitenkin yritykset 
kieltää karnevaali epäonnistuivat. Vi
ralliset hyökkäykset karnevaalia vas
taan vain innoittivat kansan luovuut
ta, joten karnevalistinen repertuaari 
moninkertaistui. 

Kun englantilaiset toivat viime 
vuosisadalla Intiasta halpoja sopimus
työläisiä Karibian alueelle karnevaalin 
kuva-ja käsitysmaailma rikastui enti
sestään. Tänä päivänä Trinidadin 
karnevaaliryhmät, jotka koostuvat 
usein tuhansista osallistujista, pysty
vät esittämään mitä tahansa: myyttisiä 
aiheita niihin kuuluvine henkineen ja 
piruineen, aiheita historiasta, kirjalli
sia aiheita jotka herättävät henkiin 
minkä tahansa maailman kirjallisuu
den hahmon tai tapahtuman, tai mitä 
vain eläin-ja kasvikunta sisällään pitä
vät. Sopiva musiikki huolehtii siitä, 
että kulkue ei pysähdy hetkeksikään. 

He tekevät sen itse 
Nykyään, kolonialismin päätyttyä, 

karnevaali on oleellinen osa 
karibialaista identiteettiä ja useiden 
saarien kansallisen kulttuurin määrää
vä tunnusmerkki. Karibialaista kult
tuuria ei kuitenkaan voi verrata toi
sistaan erotettavissa oleviin, jäykkiin 
eurooppalaisiin kansalliskulttuureihin. 
Se on alusta lähtien jatkuvasti muut
tuva kulttuurisekoitus, joka omaksuu 
kaikkien ilmansuuntien kulttuurit ja 
yhdistää sitten ne toisiinsa.( Brasilian 
karnevaalit perustuvat samanlaiseen 
kulttuurien sekoitukseen.) 
Karibialaista karnevaalia voisi verrata 
pysähtymättömään kemialliseen pro
sessiin joka eri aineita yhdistämällä 
vapauttaa luovaa energiaa. Karibian 
sulatusuunissa karnevaalikulttuurista 
tuli maailmankulttuuria. Siitä tuli kult
tuurimuoto joka työstää maailman
laajuisia malleja ja on levinnyt yli maa
pallo n viime vuosikymmenien 
muuttoprosessin myötä. Mihin tahan
sa Karibian ihmiset taloudellisen hä
dän ajamina muuttavatkin , New 
Yorkiin,T orontoon,Rotterdamiin tai 
Lontooseen.. . he vievät aina 
karnevaalin mukanaan ja sopeuttavat 
sen uusiin olosuhteisiin. Karnevaalin 
luonteeseen kuuluu että se saa kaik
kialla sekä innostuneen vastaanoton 
että myös tiukkoja vastustajia. Myön
teisen vastaanoton se saa ihmisiltä 
jotka karnevaalin kokiessaan ymmär
tävät että karnevaalin kiel i on kan
sainvälistä, että karnevaali on jokai
selle ihmiselle tarjous juhlia hurtisti. 
Vastustajat löytyvät useimmiten vi
ranomaisista joille se on uhka 
järjestykselle. 

Karnevaaliin osallistujilla ja teki
jöillä on yksinkertainen syy miksi he 
ovat mukana yhä uudestaan:"They 
do it themselves "(He tekevät sen 
itse). Näin selittää karnevaalin me
nestyksen Vivian Comma, 81 vuotias 
calypso-laulaja Lontoosta. 

Karnevaali ei ole ohjelma joka 
tarjotaan valmiina eteen ja sitten ku
lutetaan! Karnevaali syntyy kun tar
peeksi suuri määrä ihmisiä haluaa yh
dessä kokeilla uusia rooleja, heillä on 
uskoa omiin luoviin kykyihinsä ja 
rohkeutta kasvattaa mielikuvituk
selleen siivet. 

Berliinin karnevaali joka pidetään 
tänä vuonna 18.5.97 ja johon 
Kreutzbergin kaduilla tulee osallistu
maan useita satoja tuhansia ihmisiä ter
vehtii Pispalan karnevaalia ja toivoo kai
kille mukanaolijoille raisua, myönteisen 
Carnival Spiritin kyllästämää juhlaa. 

terveisin Wolfgang Janzer 
käännös Jyrki Kaipainen 



Viikk a ennen kuin viime 
Pispalalaisessa esitelty, asukkaidenkin 
toiveita huomioon ottava Pispalan 
valt tien uusi yleissuunnitelma meni 
Ympäristölautakuntaan ( tiistai 29.4.) 
muutama Pispalan yrittäjä järjesti tie
dotusväline.ille ja kaupungin päättäjille 
suunnatun kampanjan läpiajo
liikenteen rauhoittamista vastaan. 

Yli puoli vuotta asiasta 
keskustelleita Hyhkyn ja Pispalan yh
distyksiä, kouluja tai päiväkoteja ei 
oltu kutsuttu mukaan Pulteri-nimi
sessä yrityksessä pidettyyn 
televisioituun ja Hesaria myöten 
levitettyyn tiedotusiskuun. Asian lä
hestymistapa oli merkillistä ja 
epäkohteliasta (jollei törkeää) sillä 
eikö pääosa näist ä yrityksistä elä ja 
heilimoi Pispalan ja Hyhkyn asukkais
ta. 

Näiden muutaman yrittäjän 
kivikautisten - anteeksi mutta siltä 
vahvasti tuntuu - ajatusten mukaan 
jos liikennemäärä laskisi uusitun 
suunnitelman arvioimat 10 % (vuosi
tasolla jäisi vain !! 7 miljoonaa läpi
ajoa) niin kaikille Pispalan valtatien 
yrityksille koituisi suurta haittaa ja 
osa yrityksistä men1s1 
konkurssiin.Piste. Ei mitään peruste-
1 u ja, ei tilastoja todisteeksi, ei 
kaulansa katkaisseen kanan lentoa pi
temmälle meneviä ajatuksia,ei puoli
vuotisen keskustelun argumenttien 
huomioon ottamista, ei asukkaiden 
mielipiteen huomioimista. Ei analyysiä 
kadun nykytilasta tai kadun varren 
jatkuvien konkurssien syistä. Ei viime 
vuosien liikennemäärän kasvun vaiku
tuksista liikevaihtoon tai mitään muu
takaan ..... 

Asiaa ajamaan oli joku kutsunut 
Pispalassa tuntemattoman Raimo 
Mäkinen nimisen henkilön, jonka ai
noa yhteys alueelle on (mahdollisesti 
tämän omistuksessa oleva) hiljainen 

varastorakennus Hyhkynlahdessa. 
Bulvaanin valinnan perusteena oli kai 
se että yrittäjät aavistivat etteivät 
asukkaat rakasta heitä välttämättä 
tämän jälkeen ja parempi toimia ni
mettömänä. Ehkä perustelua sillä ky
lällä kiersi huhu boikottihaluista kun 
yrittäjien mielipide levisi. 

Seuraavien päivien uutisten selvit
tyä osoittautui että nämä muutamat 
ihmisen lapset eivät lopulta kuiten
kaan olleet kuin kärpäsen surinaa 
oman piip ympärillä . Sillä: Kaupun
ginhallituksessa oli "kuulemma hen
keä" ettei moottoritien 
kääntymiskielto mene läpi. Tapu, 
tapu! Hyvä veljet. Uuteen 
yleissunnitelmaan sisältynyt 
kääntymiskielto poistettiin 
ympäristölautakunnan esittely
paperista. Piste. Seuraavaksi pikku 
linnut kertoivat että "jotkut tahot" 
haluavatkin että uusi yleissuunnitelma 
heitetään kokonaisuudessaan roskiin 
ja kaivetaan esille jo kerran hyllytetty 
ensimmäinen katu rakennus
suunnitelma. Huh huh. Eläköön de
mokratia. Tai toisin sanoin. Eläköön 
teknokratia. 

Hyhky lobbaa, 
Pispa lobbaa, jee 

Joka tapauksessa Hyhkyn ja 
Pispalan yhdistykseläiset lähtivät kii
reesti ärrä kielellä omaan 
lobbausurakkaan. Lautakunnan koko
ukseen aikaa kolme päivää. Tapahtui 
seuraavaa: 

- yleisönosastovastineet AL:n yk
si pu ol iseen uutisointiin yrittäjien 
kampanjasta 

- valmistettiin kirje ympäristö
lautakunnan jäsenille joka toimitet
tiin viikonloppuna (sekä kirjeen että 
yleisönosastokirjoituksen allekirjoitti
vat: Hyhkyn Kyläyhdistys, Pispalan 
asukasyhdistys, Ahjolan Kannatusyh
distys, Ahjolan päiväkoti, Pispalan päi
vä koti, Hennerin leikkipuisto, 
Hyhkyn koulun rehtori, sekä Sauna
yhdistys) 

- ajanvaraukset Ympäristö
lautakunnan esittelijä Risto Laakso
selle, apulaiskaupunginjohtaja Koti
lahdelle, sekä demareiden, kokoo
muksen, vasemmistoliiton,Tapun ja 
vihreiden valtuustoryhmien kanssa 

- henkilökohtainen vierailu 

jatkuu s. 12 



Käteen sopivia ajatuksia 
1 .. . ., ' . 

-

Siivekkäät 
Vuonna 1996 ilmestyi Jyskyn kir

joittama runokirja "Vapaiden lintujen 
historia", jonka on kuvittanut Outi 
Heiskanen. Pieni, kaunis kirja -"pieni 
on helpommin kaunis", sanoo Jysky. 

Jysky kertoo keksineensä kirjan
tekemisen asuessaan vapaa
kaupungissa Christianiassa Kööpen
haminassa. Christiania herätti tun
teen, kuin olisi saapunut uudelleen 
lapsuuteensa. Saattoi tehdä mitä ha
lusi. Jysky huomasi haluavansa tehdä 
pien1a kirjoja ideanaan 
peruskäsityöläisyys. Ajattelu, että elä
mä on yhtä suurta prosessia, jossa 
kaikki rakentaa toistaan, ettei ole 
erityisalueita, rajoja, rooleja, lukkoja, 
aikatauluja ... ja jos onkin, niitä ei tar
vitse kumartaa. 

. 
·-. ' 

· "Vapaa kuin taivaan lintu" on 
fraasi, jolla on kuitenkin todellisuus
pohjaa Jyskyn omien sekä muutami
en läheisten ihmisten kokemusten 
perusteella, jotka toteuttavat 
unelmiaan pelkäämättä mitä muut 
ajattelevat. Linnut lentävät rajan yli, 
ovat hereillä, löytävät reittinsä kemi
allisen kompassin avulla. Vapaus on 
yhteys.aurinkoon, luontoon, kyky ja 
halu astua paljain jaloin ja hypätä jär
veen. .. 

Ihalaisen kynästä ja hänen 
Palladium-kirjapainostansa on maail
malle kertynyt monenlaista kirjalli
suutta, joka ei taatusti ole sitä 
vaisuinta valtavirtaa. On tutkielma 
primitiivisestä "esi"rahasta, vendien 
ja vandaalien muinaishistoriaa, kerto
muksia Mongolian vuoristosta, katsa
us kuituhampun viljelyyn Suomessa. 

' . -

\ 
Kesällä ilmestyy Anaru, 
l ä i sestä sielunkääntäjästä. Omia 
runokokelmia on liki 30, minkä lisäksi 
Ihalainen.on kääntänyt ja julkaissut 
monia muita runoilijoita. Mielikuvi-
tusta kiihottavia aiheita; merirosvo-

.r 

jen utopioita, muinaisten meri
kuninkaiden karttoja, jurtat, kodat, 
Siperian asumukset, Arabien arkki
tehtuuri, Allal, käärmenkesyttäjä, jät
tiläisten maa, tyhjyyden tuolla puo
len ... Helppo uskoa että tämä mies ei 
ole, niinkuin tavataan sanoa, "kadot
tanut lasta itsestään". 

. 

' ' ... . 
. . 

lliminen on suurelta osin rakenta
nut häkkinnsä itse - Jysky ei kuiten

. kaan mielellään erittele ihmis iä 
häkkilintuihin ja niihin vapaisiin. Pi-

kemminkin hän näkee vapauden elä
män pituisena prosessina. Nuoralla-
tanssi kestää elämän ajan: käytänkö 
aurinkoenergiaa vai tyydynkö laina
energiaan? 

Entäs vapauden "hinta"? Ainakin 
on oltava valmis hyväksymään 
rahattomuutensa. Ja välillä saattaa 
katkoa siipensä kipeästi. 

Tiina Huuhtanen 



lasi 
maiseman m n 

s1 m11n a 
lauluntekijä 
Heikki Salo 

K: Miten tulitte valinneeksi 
Pispalan kodiksenne? 

H: Se oli pitkälle fiilis kysymys. 
Asuimme tätä ennen 7 vuotta Lahdes
sa. Sirkku-vaimo päätti jäädä 
freelanseriksi ja totesimme, että voim
me missä vaan; Helsingissä, Jyväskyläs
sä, tai Tampereella. 

T: Pispalassa ei siis ennalta ollut 
tuttuja? 

H: Ei me ainakaan 
sitä silloin tiedostettu, 
vaikka myöhemmin 
selvisi, että täällä on 
hirveästi meidän enti
siä tuttuja. No me 
tultiin Pispalaan. Puoli 
vuotta kyttäsimme 
täältä kämppää. Se oli 
siis fiiliskysymys, toi
saalta ihanteellinen ti
lanne: hei me voidaan 
muuttaa ihan minne 
vaan. 

K: Millainen fiilis 
Pispalassa sitten on? 

H: Täällä aika 
montakin tekijää mis
tä pidän. Tykkään 
asua kävelymatkan päässä keskustasta, 
ja täällä se on vielä hieno kävelymatka. 
Toiseksi täällä on tietty sosiaalisuus, 
joka tulee myös sen kautta, että meil
lä on paljon tuttuja. Täällä on myös, 
Lahteen verrattuna, keskiverto sosiaa
linen käyttäytymminen paljon pidem
mälle vietyä. 

T: Miten? 

H: Ihmiset moikkailevat toisilleen 
ja on helppoa tutustua. 

Ei mulla Lahdessa, vaikka 7 vuotta 
siellä asuttiin, tullut sillä tavoin kave
reita eikä meillä ollut paljoa kanssa
käymistä naapureiden kanssa. Täällä 
on heti tullut, tietysti lastenkin kautta, 
tietty verkosto, jossa pyöritään. 

K: Muutitte tänne toissakesänä? 

H: Me myytiin Lahden kämppä ja 
olimme kuukauden ilman kotia. Kam
p peet olivat autotallissa ja me 
kierrettin sukulaisia.Tämä oli yllätys
ostos edellisillekin asukkaille, koska 
asunto ei ollut edes myynnissä. Me tu
limme vain rahatukkua heilutellen. 

T: Oho. Aika hyvä. 

K: Tämä on ilmeisesti teille pitkäai
kainen asunto? 

H: En mä tästä kovin helpolla läh
de. Mä tykkään tästä paikasta ihan 
älyttömästi. 

K: Siitä varmaan ollaan aika yksi
mielisiä Pispalassa. 

H: Sen huomaa vaikka Tahmelan 
valinnan ilmoitustaululla, missä eron
neet isät ja äidit hakevat uutta 
kämppää täältä. Vaikka erot tulee, silti 
halutaan asua täällä. 

Pispalassa on vielä mahdollista van
hanaikainen kyläilysysteemi, että poik
keaa naapuriin ja että keitäppäs kahvit. 
Kuten Maalaiskylissä, mistä minä tulen. 
Mutta kaupunkioloissa niin ei olekka
an. 

H: Tietysti sakki on aika 
kouluttautunutta, sosiaalisuus on tie
toista. Sekin, että halutaan asua tällai-

sessa paikassa. 

K: Oletko käynnyt Rajaportin 
saunalla? 

H: Kerran. Mulla oli hauskaa kave
reiden kanssa, mutta niinkuin tapana 
taitaa olla, vaimolla ei ollut yhtään 
hauskaa. Ne pyöri siellä kylmässä pu
kuhuoneessa lasten kanssa, silloin oli 
hirveän kova pakkanen. Me miehet is
tuttiin ja otimme vähän Koskenkor
vaa. Mä olen lukenut Rajaportin sau
nan historiikin; siellä sanotaan ihan 
samaa, että eukot tuskin ehtivät itse
ään pesemään. 

K: Näkyykö pispalalaisuus jotenkin 
sinun teksteissä? 

H: Kun mä muutin Jyväskylästä 
Kuopioon niin silloin tuli Pollen 
potkOu baarit biiseihin. Kun mä tulin 
tänne, tuli Kujakolli ja Lenin museo, 
koska niissä paikoissa on se tietty 
sosiaalisuus. En mä oikein tiedä, mitä 
pispalalaisuus perimmältään on. Mulla 
on pohjalaisuus myös vahvana, kun 
olen Lapualta kotoisin. Tässä iässä se 

alkaa näkyä selvem
min. Ehkä pispalalai
suus on vielä 
tutkimusmatka tai 
mietinnänaihe, mitä se 
loppujen lopuksi on. 

Cum laude 
Miljoonasade 

T: Mä tykkään 
Miljoonasateen 
biisistä "Köyhät", mi
ten se syntyi? 

H: Silloin mä olin 
vielä köyhä. Se on teh
ty silloin joskus, kun 
biisien teko tempaisi 
mukaansa. Mä jouduin 

tekemään sen valinnan, että lähdenkö 
virkamieheksi, ja Miljoonasade ei ollut 
vielä silloin bändikään. Mä olin pari 
vuotta katusoittajana ja se oli elämän
tapana hirveän köyhää. Sitten kävi 
tuuri Miljoonasateen kanssa. 

K: "Lapsuuden sankarille" tuli sil
loin? 

H: Se oli oikeastaan 
kaksivaiheinen: ensin oli "Lapsuuden 
sankarille" ja siitä vuoden päässä oli 
"Marraskuu". Sen jälkeen tätä on teh
ty työkseen. 

T: Mitä sitten opiskelit, kun aiot 
virkamieheksi? 

H: Yhteiskunta, -sosiaali, ja -kult
tuuripolitiikkaa myös taidekasvatusta 
ja jopa valmistuin 93. 

T: Ja Miljoonasateella oli keikkoja? 



H:. Oikeastaan gradun mä tein 86 
ja multa puutui taidekasvatuksesta 9 
opintoviikkoa seuraavan 9 vuoden 
ajan. Kunnes vuonna 93 mä taas soi
tin professori Lauri Routilalle ja ky
syin, mitkä kirjat mä nyt tentin? Routi
la vastasi että," kyllä sinä olet tehnyt 
sitä musiikkia jo niin paljon, että tus
kinpa sinun käsityksesi taiteesta muut
tuu, minä kirjoitan tähän cum lauden 
hyvin tiedoin." 

Niin mä sitten valmistuin, ja onhan 
gradut kymmenessä vuodessa paljon 
muuttuneet. Ennen oli aika jäykkää. 

T: Sinun sanoituksissa on paljon 
yhteiskunnalisuutta. 

H: Kyllä. Lauluntekeminen on ollut 
pitkäaikainen juttu. Mulla oli salainen 
ajatus, miksi yhteiskuntapolitiikkaa 
menin lukemaan; se auttaisi biisien te
kemisessä uskaltaisin sellaisiinkin asioi
hin tarttua. Ei sitä uskaltanut ääneen 
sanoa, piti leikkiä sitä, että valmistuu ja 
menee virkaan. 

Kuivan kesän jälkeen 
T: Musisoitko ihan lapsesta asti? 

H: Murrosiästä lähtien, 70-luvun 
alkupuolelta. Meillä oli koulupoika 
bändi Lapualla. Jyväskylään mä muutin 
79 ja siellä oli vahva folk-virtaus ja 
folkfestivaaleja järjestettiin. Mä esiin
nyin trubaduurina ja Rasinkankaan 
Pentin (Ohilyönti orkesteri) kanssa 
esiinnyttiin pitkään ja 83 mä perustin 
sähköbändin ja eka single (Lapsuuden 
sankarille) tuli 86. 

T: Mistä Miljoonasateen nimi tu
lee? 

H: Se on mun appiukko vainaan 
sanonta. Me olimme kesämökillä Kan
gasalla vuonna 83, jolloin oli hyvin kui
va kesä ja kaikki oli kuolemassa. Appi
ukko istui kahvikupin ääressä ja sanoi: 
" Nyt jos tulis sade, niin se olis Miljoo
nasade." 

Kun maa ei enää riitä 
K: Mitä sinulle ja Miljoonasateelle 

kuuluu nykyisin? 

H: Mä olen tehnyt soololevyn, joka 
ilmestyi huhtikuussa. Bändi on telakal
la, mutta kesällä alamme tehdä bändi
levyä ja sen on tarkoitus ilmestyä ensi 
vuoden tammikuussa, jonka jälkeen 
bändi lähtee taas keikoille. Soololevyn 
teko oli taas mun pitkäaikainen haave. 
Sen alaotsikko on "Seikkailu 
iskelmässä" ja siinä on paljon viittauk
sia eri iskelmiin. Se on pitkälle 
kuplettia ja teksti maailma on vanhan
aikaista, mutta toteutus modernia. 

Soololevyllä on mukana myös 
Pinnin pojat. 

K: Onko Miljoonasateella tarkoitus 
tehdä jatkossa Rocktobussin tai 
Aerobussin kaltaisia spektaakkeleita? 

H: No ei ole. Me emme halua jää
dä sellaisten tempausten vangeiksi. 

K: Miljoonasateessahan ovat kaikki 
viisi alkuperäisjäseniä? 

H: Joo, siihen on tullut sellainen 
kemia. Meillä on edelleen hirveän 
hauskaa keikalla. 

Joskus se on toisin 
K: Onko sinulla suunnitelmissa kir

jan kirjoittaminen? 

H: No ei, kyllä minä kaikenlaista 
olen kirjoittanut. Sirkun kanssa teim
me Nätylle näytelmän ja Heikki Paavi
laisen ja Costello Hautamäen kanssa 
musikaalia Tampereen teatteriin. Paki
noita mä kirjoitan Moroon ja monolo
geja urheilutoimittaja Kari Tynnille. 

Sitten mä suunnittelen cd
romppuja Tietovallan kanssa ja teen 
muille biisejä mm Popedalle ja Ritva 
Oksaselle. 

T: Sävellätkö myös? 

H: Sävellän. 

K: Kumpa on vaikeampaa: sävelen 
vai sanojen teko? 

H: Kyllä mä hyvän sanotuksen 
osaan tehdä helpommin kuin hyvän 
sävellyksen. Joskus tuntuu päinvastai
selta. Mä oon niin paljon enemmän 
tehnyt sanoituksia, että mä osaan sen 
jo aika hyvin. 

K: Eikö Miljoonasateessa Nurro 
tee enimmäkseen sävelet? 

H: Ei enää viime aikoina. Me ollaan 
julistettu ihan avoin systeemi eli kaikki 
saa tehdä. Elokuussa, kun menemme 
studioon niin heinäkuun puolivälissä 
tuo jokainen 10 demoa. Meillä on sil
loin 50 biisidemoa ja niistä valkataan 
parhaimmat. 

Silloin kun Beatlesit 
Virossa olivat 

K: Miten teidän yleisö, onko se 
muuttunut? 

H: 10 - 12 -vuotiaat eivät kyllä 
meitä enää tunne, niinkuin ai
kaisemmin tunsivat. Muutama vuosi 
sitten ne 9- ja 10-vuotiaat lapset, jotka 
olivat meihin alunperin ihastuneet ru
pesivat käymään meidän kapakka
keikoilla. Lähinnä ravintoloiden kautta 
meille tulee yhä nuorempaa yleisöä. 

T:"Lapsuuden sankarille" mahtaa 

olla sellainen, mistä lapset tykkää? 
Onko muita sellaisia? 

H: Kyllä nämä koko kansan hitit, 
vaikka "605 ikkunaa" ja "Marraskuu", 
jonka osaa melkein kaikki. Keikalla 
kaikki laulaa mukana, etenkin 
kertosäettä. 

Kyllä niitä crossover-hittejä on. Sil
loin, kun ne soivat jokapuolella lapset
kin oppii ne. 

T : Niistä tulee kansakunnan 
tajuntaa. 

K: Suomi on hyvin koluttu. 
Kiinnostaako ulkomaat? 

H: On se kaluttu .. No ei oikeas
taan, ei me olla koskaan sitä ajateltu, 
ja toisaalta meidän 
levynjulkistamistahti on ollut aika 
kova, joka vuosi. Ei ole oikeastaan ai
kaa lähteä ulkomaille. Mutta ei se mi
kään mahdoton ajatus ole. Kettusen 
Edu teki joskus meidän parista biisistä 
englanninnokset ja ne toimi ihan hy
vin, teksti säilyi ihan samana. 

K: Jonkun verran olette ulkomailla 
esiintyneet. 

H: Me oltiin Kanadassa ja Yhdys
valloissa, joissa me soitettiin paikallisil
le suomalaisille. Ne nyt olivat sellaisia 
lomaretkiä. Mutta Virossa me olimme 
80-luvun lopulla tosi isoja staroja. Kun 
laiva saapui Piritaan, oli limusiinit vas
tassa ja vietiin suoraan televisioon, sit
ten Linna-halliin, missä oli 5000 ihmis
tä. Me oltiin vähän niinkuin Beatles 
siellä. Mutta se jäi sitten hoitamatta; 
me ei saatu sinne levyjä myyntiin ja 
sitten se vain jäi. Kyllä siitä on puhut
tu, että sinne voisi vielä lähteä, mutta 
ei olla saatu aikaiseksi. 

Isien jälkiä 
T: Onko Miljoonasateen muutkin 

jäsenet perheellisiä? 

H: On ja meillä systeemit muuttui 
90-luvun alussa, kun kaikille pasahti 
kakarat. Sitä ennen me olimme ympä
ri vuoden keikoilla, jolloin kassi oli 
nurkassa, kun kohta taas lähdetään. 
Nykyään to1m1taan periodi 

· luonteisesti. Me suunnitellaan vuosi 
eteenpäin, mitä me tehdään ja sitten 
merkitään ne periodit, milloin tehdään 
keikkaa, koska levyä. Se on pakko teh
dä näin, Sirkku joutuu freelanserina 
paljon matkustamaan ja toisaalta mä 
en ehtisi tehdä mitään muuta, jos oli
sin reissulla koko ajan. 

Tämä haastattelu tehtiin eräänä 
kesäisenä maaliskuun alun päivänä, 
auringon sulattaessa Pilkkeen 
Muumimökistä viimeiset jäät. 

Kiitos. 





demarien,kepun ja vihreiden 
ympäristölautakunnan jäsenten luona 
Hervannassa 

- päiväkävely valtatietä Rkp:n 
pispalaisvaltuutetun Peter Löffbergin 
kanssa 

- tapaaminen Rajaportilla tapun 
Leena Paavolan (Ymp.lautakunta) 
kanssa 

-tapaaminen ja keskustelua 
valt.ryhmien ym. kanssa 

-Hyhkyn Kyläyhdistyksen puheen
johtaja Pekka Tuomelan ansiokas 
puhe valtatiekeskustelun historiasta 
ja asukkaiden mielipiteistä yrittäjien 
tilaisuudessa(nr.2) Pulteri nimisessä 
yrityksessä. Pai kai la yrittäjistä 
Pulterin-, Viinikaupan-,Amandan-,ja 
Hessburgerin omistajat/edustajat 
sekä Pyynikki-Pispalan yrittäjä
yhdistyksen edustaja. Tilaisuudessa 
tarjottiin myös asukasyhdistyk
seläisille kahvia Hessburgermukeista 
ja Hb-munkkeja, mitä tarjousta 
emme tietenkään - kuivasta suusta 
huolimatta - voineet ottaa vastaan. 
Mutta kuuluneeko tuo asiaan. 

Asia jäi pöydälle · 
Tulos. Ympäristölautakunta jätti 

Pispalan valtatien yleissuunnitelman 
pöydälle. Lautakuntalaiset haluavat li
sätietoa ja toiseksi Nokian moottori
tieltä kääntymisestä vaihtoehto
esityksiä. Lisäksi Tampereen puolesta 
-taputetaan kaikki- ryhmän edustaja 
kannatti läpiajajien vapauden ja siitä 
seuraavan kumuloituvan yleisen 
kansalaisonnen ankkuroimista Tam
pereen perustuslakiin. Tai jotain 
sinnepäin. Vanha yleissuunnitelma 
esiin! 

Seuraava kokous on 20 päivä 
toukoa. Nyt kuun alussa, lehteä 

taitettaessa keskustelu eri osapuol
ten välillä jatkuu. Ahjola, Asukas
yhdistykset , Moreeni ja Sauna
yhdistys ovat kutsuneet yrittäjien 
edustajat pyöreän pöydän ääreen 
päämääränä yhteinen paperi uusim-

man tiesuunnitelman toteuttamiseksi. 

Mutta mistä keskustelemme jos 
päättävät puolueet ovat asiasta 
kätelleet ... hmmm ? 

Sisääntulotiestä 
kokoojakaduksi 

Uuden yleissuunnitelman pää
ajatus on Pispalan valtatien luonteen 
muuttaminen sisääntuloväylästä kau
punginosan kokoojakaduksi. Tätä aja
tusta kannatamme lämpimästi ja käsi
tyksemme mukaan tämä parantaa 
myös yrittäjien toimintaedellytyksiä. 
Kyseessä on toki historiallinen muu
tos, ja asia vaatinee vielä laajemman 
periaatekeskustelun eri tasoilla. 

Uudessa insinööritoimisto A-Tien 
valmistamassa suunnitelmassa oli 
maininta eli mahdollisuus nappi
valoista Hennerin kohdalla ja 
alikulkutunnelista Tahmelan valtatien 
risteyksessä. Kaksi upeaa asiaa, mutta 
yleissuunnitelmahan ei ole lopullinen 
katupiirustus. Ahjolan hankalaan ris
teykseen ei oltu puututtu. 

Hei, mitä minä aloin taas noista 
jauhamaan ... unohtakaa kaikki; on il
meisesti alettava alusta vielä kerran. 

Mutta mitäs nyt tehdään kun 
Hyvä Sisko-järjestö toimii ja haluaa 
auton oikeudet lasten-, vanhusten- ja 
ihmisoikeuksien sijalle? 

Ehdottaisin nimien keruuta ja mi
ten olisi jos järjestettäisiin 
kaupunginosiemme päiväkotien, kou
lujen ja yhdistysten kanssa tuhannen 
lapsen/ihmon mielenosoitus Pispalan 
valtatiellä? Pääpuhujana Salman 
Rushdie? 

Katupiirustukset tulevat nähtäville 
ympäristölautakunnan/tai kaupungin
hallituksen hyväksynnän jälkeen. Eivät 
kai lähiaikoina. Hyväksyykö lautakun
ta uuden suunnitelman.vanhan suun
nitelman vai jotain muuta? Huh huh 
ja hilipati hippan. Kertomuksemme 
jatkuu. 

Jyrki Kaipainen 



Pispalan Karnevaalit 24.5.1997 • 
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Riemukulkue lähtee klo 12.00 Pispankadulla sijaitsevan esiintymislavan edestä ja reitti on suurinpiir
tein seuraava: Pispankatua jonkin matkaa, portaita ylös Provastinkadulle, Harjua pitkin 
Pyykkipuistoon, koululle ja koululta alas juhlapaikalle. 
Ottakaa mukaan helistimiä pillejä kepukoita rumpuja ja mitä vain mistä ääntä lähtee, pelotellaan tal-
ven peikot ja hämärämiehet pois nurkista 
Paras puku palkitaan ruhtinaallisin menoin ja lohdutuspalkintoinakin on rajattomasti mainetta ja 
kunniaa! 
Pispankatu 12.30 -17.00 
12.30 - 13.00 Hauli Bros. 
13.00 - 13.30 Laulu- ja Soitinyhtye Orastava Seitikki 
13.30-14.00 Heikki Salo -solo 
14.00 -14.30 Jysky&Tomppa, noutta säestyksellä 
14.30 -15.00 Seija Hurskainen Marjo Okkonen&säestäjä 
15.00 - 15.30 Dave Lindholm laulaa lapsille 
15.30 - 16.00 . Wäinölakki 
16.00 - 16.30 The Original Slow Fox and Tango-orchestra 
16.30-17.00 Nocturn 
Tahmelan mutka alk. klo 18.00 
18.00 - 18.30 iloisia yllätyksiä, kuperkeikkoja, nipistelyä, kutittelua 
18.30 -19.00 Rientolan 2-riviset 
20.00 - 21.30 Trio Herkkurehu, tanssimusiikkia 
Pispankadulla runsaasti Konstikkaan järjestämää ohjelmaa lapsille 
soppatykki, virvokkeita 
Kaikki halukkaat pispalalaiset tulkaa kaupittelemaan mitä vain; mehua, vohveleita, kahvia, makkaraa, 
kirpputorikampetta, leluja - Pispalan mahtavat markkinavoimat ovat liikkeellä! · , 

PISPALAN 
KARNEVAALIT 

- Muistatko? 
Hauskaa ja hilpeetä -96 

Elämä juoksee kuin nuori ori ja 
vuoden -96 karnevaaleista on kohta 
vuosi. Missä ryhmässä sinä esiinnyit 
silloin vai oliko muuten vain muka
vaa? Tässä joitakin poimintoja noilta 
karnevaaleilta, joita muistellen voi 
virittäytyä tämän vuoden 
karnevaaleihin . 

Vuoden 1996 Pispalan karnevaalit 
oli mukava kansanjuhla. Se kokosi 
pispalaisia taitajia; muusikkoja, runoi-
1 i joita, teatterintekijöitä ja muita 
elijöitä aina painiin saakka. 

Pispankatu tarjosi viime vuonna: 
punkkia ja klassista, orastavaa viih
dettä ja hienoa kuorolaulua, Peruna
teatteria, lastenteatteria sekä Liisa 
Tavia. Karnevaaleissa valittiin ja pal
kittiin myös paras naamiaispuku, joka 
toivottavasti tänä vuonna rohkaisee 
osallistujia vielä huimempaan es
teettiseen irrotteluun. 

Kujakollin edusta tarjosi jo perin
teeksi muodostuneen teatteri
spektaakkelin. 96 vuonna saimme 
kokea marsilaistrilogian toisen osan: 
"Uusi uhka", ohjaajana Jari Purosalmi 
ja käsikirjoittajana Seppo Kuu
luvainen, jolle saamme jatkoa kol
mannen osan muodossa? Huikean 
jännittävän painiottelun ratkaisi eduk
seen Pispala, Eero Kelan mainioin ot
tein. Hienon juhlapäivän päätti karne
vaalitanssit trio Herkkurehun tah
dittamana, vierailevin solistein. Tans
sin iloa ei pystynyt lievä tihkusade
kaan pilaamaan, vaikka muutoin 
karnevaalipäivänä herra aurinko oli 
vieraanamme. 



Kulttuuriyhdistys Mouka
ri ja Korttitalo ry. järjesti 
Entisten työläisten 
vappujuhlan tänä kevää
nä jo neljättä kertaa. Yl
lättäen jopa pitkään pii
lossa ollut a rinko 
suvaitsi lä ittää 
Pispalanharjun 
Pyykki u ·stoon 
koko ontuneita 
vapunviettäjiä. 

Entisten työläisten vappujuhla on 
siis muodostunut10 jonkinlaiseksi pe
riRte ksi. Myös en ohjelma on raken
nettu jok:a vuosi saman perinteisen 
vappukaavan mukaan: laulua, soittoa, 
runoutta ja palopuheita. 

Juhlan avasi, kuten edellisenäkin 
vuonna, Kulttuuriyhdistys Moukari ja 
Korttitalon arvoisa puheenjohtaja 
Kimmo Hokkanen. Kimmo lausui 
suurta hilpeyttä herättäneen runonsa 
"Rakastuin sosiaalityöntekijään". Seu
raavaksi juontajana toiminut Jorma 
Markkula kutsui esiintymään juhlan 
ehdottoman vetonaulan, Pispalan 
Kisällit, jotka saavuttivat yleisön 
jakamattoman suosion viimeistään 
komeilla koreografioillaan. 

Pispalan Kisällien jälkeen tarjottiin 

juhlan poliittinen anti. Entinen euro
parlamentaarikko ja nykyinen kunnan
valtuutettu sekä sosiaalilautakunnan 
puheenjohtaja Marjatta Stenius-Kau
konen piti erittäin asiapitoisen ja sopi
vasti henkeä nostattavan vappu
puheen. Hän käsitteli puheessaan esi
merkiksi Pispalan valtatietä ja kehotti 
pispalalaisia jatkamaan samaan malliin 
kamppailuaan autojen ylivaltaa 
vastaan.Kiti Neuvonen jatkoi poliittis
ta linjaa esittämällä aatteellisia lauluja. 
Säestäjänä hänellä oli Pekka 
Ängeslevä. Heidän esittämänään "Pu
nainen Maria" on parhaimmillaan. 

Ainoa, joka on esiintynyt jokaises
sa Entisten työläisten 
vappujuhlassa on ru-
noilija Seppo 
Kuuluvainen. Tällä 
kertaa hänelläkin oli 
säestaJa, buzu
kinsoittaja Ari Tur
peinen. Kuuluvainen 
lausui itseltään varta 
vasten tilatun vappu
runon, joka oli pai
nettuna myös käsi
ohjelmaan. Ohjelmia 
jouduttiin myymään 
yleisölle omantunnon 
hintaan, sillä kaupunki 
nyhti varattomalta 
Moukari ja Korttita-

lo-yhdistykseltä 244 mk vuokraa 
Pyykkipuiston käytöstä. Rahat saatiin 
kokoon, joten kiitos kaikille 
avustaneille. Ja saihan ostajakin jotain 
pysyvää vastinetta itselleen - Kuuluvai
sen runon! 

Juhla paatettiin tietenkin 
yhteislauluihin. Ensin laulettiin Pekka 
Ängeslevän säestyksellä "Vapaa Venä
jä" ja lopuksi "Kansainvälinen". 

Ensi vappuna taas Pyykkipuistoon! 

Johanna Savolainen 

Kulttuuriyhdistys Moukari ja Kort-
titalo ry:n varapuheenjohtaja 

Marjatta Stenius-Kaukonen 

Pispalan Kisällit 
En isten työläisten vappujuhlan 

vetonaulana oli tänä vuonna tietenkin 
lauluryhmä Pispalan Kisällit. Heistä oli 
jokin aika sitten Aamulehden Moro
liitteessä jutt lX, jonka perusteella 
Kulttuuriyhdistys Moukari ja Kortti

lo kiin no tui porukasta välittömästi. 
Eikä suotta! Kisällien esitys vappu
juhlassa oli kaikinpuolin mainio; sekä 
taitava että humoristinen. Ryhmä ke
räsi heti yleisön sympatiat puolelleen 
ja sai raikuvia aplodeja. 

Vasemmalta: Kullervo Järvinen Vilho lokinen, 
Seppo Inkinen, Raimo Kolu, Pekka Viitanen, 
Kalervo Pesonen. 



Kisällit Pekka Viitanen, Seppo Inkinen, Sakari Vuori, 
Eino Palonen ja Raimo Kenkimäki päättivät yksimielisesti, 
että minun kuuluu haastatella Veikko Viitasta, joka on pi
simpään ollut Pispalan Kisälleissä. Veikko Viitanen kuului 
Pispalan Kisällien toiseen kokoonpanoon, joka perustet
tiin vuonna 1947. Ensimmäinen ryhmä oli perustettu jo 
vuonna 1939. Kolmas samanniminen kisälliryhmä perus
tettiin 1949, ja siitä on nykyisessä kokoonpanossa muka
na Seppo Inkinen ja Veikon veli Pekka Viitanen. "Kaikki 
kolme ryhmää esiintyivät aikansa yhtä aikaa, mutta kukin 
ryhmä hajosi lopulta. Kolmaskin sammui, kun · Pispalan 
työväentalo purettiin", kertoo Veikko Viitanen. 

Ajatus Pispalan Kisällien uudelleen henkiin 
herättämisestä syntyi Pispalan Tarmon veteraaniryhmän 
lkiliikkujissa. lkiliikkujiin oli juuri tullut noin 
kuusikymppisten uusi sukupolvi, jonka keskuudessa alet
tiin puhua jonkinlaisen ohjelmaryhmän perustamisesta. 
Niinpä sitten koottiin kasaan uusi Pispalan Kisällit, johon 
tulivat mukaan kolme vanhaa kisällikonkaria, Viitasen vel
jekset ja Inkisen Seppo. "Muut ovat myös laulumiehiä en
nestään", sanoo Veikko Viitanen uusista tulokkaista. 

Kuuden miehen lauluporukka tapaa nykyään toisensa 
joka maanantai laulamisen ja jutustelun merkeissä. 
Keikkojakin on ollut jo muutama, Entisten työläisten 
vappujuhlan lisäksi mm. Pispalan palvelutalossa. Keikkoja 
tosin ei voi ottaa vastaan niin paljon kuin haluaisi, sillä 
kuuden ihmisen aikataulut pitää aina sovittaa yhteen. Juu
ri sen takia Kisällit eivät ikävä kyllä pääse esiintymään 
Pispalan karnevaaleille. 

Nykyään ryhmän jäsenet asustavat ainakin Lielahdessa 
ja Tesomalla, Veikko Viitanen asuu Yläjärven puolella. 
Kukaan Kisälleistä ei asu enää Pispalassa, mutta vanhalla 
kotipaikalla on toki oma merkityksensä. Vanhoja 
pispalalaisia kisälliperinteitä vaalitaan siten, että suurin osa 
vanhasta ohjelmistosta on jo valmiiksi harjoiteltuna. 
Vapunpäivän johdosta utelen tietenkin, että tuleeko oh
jelmistoon kenties lisää työväenlauluja. "Varmaan ajan 
mittaan otetaan niitäkin. Tämä vappujuhlakin tuli nyt niin 
äkkiä, mutta me kyllä pyritään esittämään eri tilaisuuksis
sa juuri niihin sopivia lauluja", vastaa Veikko Viitanen. Ja 
hyvinhän heidän laulunsa meidän vappujuhlaamme sopi
vat! 

Kulttuuriyhdistys Moukari ja Korttitalo ry. kiittää 
Pispalan Kisällejä mainiosta esityksestä! 

Johanna Savolainen 

KAUPUNGIN
lOHTO 
MOREENIN 
VIERAINA 

Pirkanmaan kiinteistöviestissä n:o 1/1997 kaavoitusjohtaja 
Jyrki Laiho esittää näkemyksensä selvästi artikkelissa "Lisää 
rakennustehokkuutta ja vapaa-alueet käyttöön". Suunta on 
kaupunkikuvan tiivistäminen. 

Yhdeksänkymmentäluvun hiljaiset alkuvuodet ovat nyt ta-
kana ja taas alkaa tapahtua. 

Tästä tietoisena Pispalan Moreeni onnistui saamaan vie
raakseen toimialajohtaja Esa Kotilahden ja asemakaava-arkki
tehti Mikko Järven. Kiertelimme jonkun tunnin ajan eri puolilla 
Pispalaa ja kerroimme näkemyksiämme. Paljon vanhaa on vie
lä jäljellä, mutta mikä uhkaa hyvinkin pian esimerkiksi yhtä 
kauneimmista alueista, Rimminkadun seutua. Siinä kaksikin 
isoa tonttia on vaihtamassa omistajaa. Kuinka täyteen ne ra
kennetaan ja millaisia rakennuksia? 

Kävimme katsomassa myös Tahmelan kasvimaita. Olin 
kierrellyt siellä pari päivää aikaisemmin Niskavaaran Veikon 
kanssa ja tiesin tarkkaan, kuinka rakkaita kasvimaat ovat niil
le muutamalle kymmenelle, jotka ovat niitä vuosia viljelleet. 
Mikko Järvi esitti luonnoksen alueesta. Siinä laaja 
rantapuistikko on säilytetty. Harmaan tukkitien puisto jatkuu 
keskeltä, rantaan saakka ja kummallakin puolella on asunto
alueet. Harmaan tukkitien puisto puolustaa paikkaansa, koska 
tukkitie oli paikoillaan huomattavana maamerkkinä melkein 
seitsemänkymmenen vuoden ajan. Pieni historia ja kuvia siitä 
on esittelytaulussa Pispalan valtatieltä alkavan puiston yläosas
sa. Esitimme toiveen säilyttää nyt vapaana oleva alue joko 
kasvimaina tai puistona. 

Kaikkea ei saisi uhrata tehokkuuden alttarille. Jos alue on 
pakko rakentaa, vaadimme, että tehokkuusluku siltä osin 
pienennettäisiin 0,3:een. Kuka näissä asioissa päättää ja kenen 
ajatus menee läpi on minulle suuri arvoitus. Teimme selväksi, 
että ainakin asukasyhdistys käyttää kaikki mahdolliset keinot 
kasvimaiden säilymisen puolesta. Niiden muuttaminen ei tule 
olemaan helppoa. 

Alueen suunnittelu annetaan syksyllä TTKK:n arkkitehti
oppilaiden tehtäväksi, nähtävästi juuri lähinnä edellä 
kertomani luonnoksen mukaisena. 

Saimme kuitenkin sentään aikaan sen, että nähtävästi syk
syllä kaupungin puolesta kirjoitetaan artikkeli tähän lehteen. 
Siinä toivotaan asukkailta ja lähinnä tontinomistajilta lausun
toja siitä, millaiselta Pispalan tulisi näyttää, mikä olisi sopiva 
tehokkuusluku jne. 

Vielä ei Pispalaa eikä sen ilmettä ole tuhottu. Mutta jos ra
kentaminen jatkuu olemassa olevan kaavan ja sen tehokkuu
den mukaisena, on Pispala sen jälkeen yksi täyteen rakennettu 
mäki muiden mäkien joukossa. 

Sakari Patjas 

puheenjohtaja, Pispalan Moreeni ry 



Mikä 
ihmeen 
Hyhky? 

Hyhky on ikivanha Pirk
kalaan kuulunut kylä, 
joka mainitaan asiakir
joissa jo vuonna 1433 
(Pispala vasta vuonna 
1492). Vanha suomalai
nen sananparsi sanoo: 
"Hyhky hyvä kylä, niittu 
alla, pelto päällä, kala
vesi kahden puolen." 
Hyhkyn kylä oli aikanaan 
rakennettu kaksiosaisena 
nykyisen palvelukeskuk
sen ja valtatien varrelle. 
Kylä on palanut 1700 lu
vulla.1800- luvun lopulla 
Hyhkyn kylän paikaksi 
muodostui sen nykyinen 
radan, uittotunnelin, 
Mattilankadun ja moot
toritien rajaama alue. 

Hyhkyn vanhin rakennus on 
Hennerin käräjätalo, jossa toimii ny
kyisin Hennerin leikkipuisto. Toinen 
vanha rakennus on alunperin Lars 
Sonckin suunnittelema vuonna 1903 
rakennett Hyhkyn koulu. 

Kansalaistoimintaa 
Hyhkyssä 

Hennerin leikkipuisto pelastui 
vannempien aktiivisen toiminnan 
avulla. Nyt se on saneerattu ja toimii 
monipuolisena lasten toiminta
keskuksena. Se tarjoaa vanhempien 
toivomuksesta mm. talvella kerho
toimintaa vauvasta koululaisiin, yh
teistä toimintaa lapsille vanhempien / 
hoitajien kanssa, MLL:n kanssa 
lastenparkki toimintaa, joka jatkuu 
myös kesäkuussa. Kesällä pihalla 
aloittaa lasten leikkipuistotoiminta. 

Hyhkyn koulu oli myös lakkau
tusuhan alaisena. Sen toiminnan jat
kumisesta kuuluu iso kiitos aktiivises
ti toimineille koululaisten vanhemmil-

le. Tällä hetkellä koulun "seinät pul
listelee" oppilaiden määrästä. Helpo
tusta on luvassa, syksyllä alkaa koulun 
lisärakennuksen rakentaminen, johon 
sijoittuu mm. liikuntatilat, käsityö
luokat ja koululaisosasto. Lisäraken
nuksen rakentamisen jälkeen tehdään 
myös vanhojen koulutiliojen saneera
us. 

Kyläyhdistys 
Viime vuoden keväällä järjestettiin 

Hyhkyn koululla yleisötilaisuus, jossa 
päätettiin perustaa Hyhkyn kylä
yhdistys. kyläyhdistyksen tarkoituk
sena on toiminta-alueensa yleinen 
kehittäminen puolueettomasti ja 
riippumattomasti sekä seuraavien asi
oiden edistäminen ja ylläpitäminen: 

-yhteenkuuluvuus 

-viihtyvyys 

-vapaa-ajan toiminnot 

-kotiseututuntemus 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
yhdistys voi 

-tehdä aloitteita ja esityksiä 

-antaa lausuntoja 

-harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoi-
mintaa 

-järjestää esitelmiä, kokouksia ja 
muita yhdistyksen tarkoitukseen so
pivia yleisötilaisuuksia sekä toimia 
muillakin samantapaisilla tavoilla, jot
ka edistävät yhdistyksen tarkoituksen 
toteuttamista. 

Kyläyhdistys on järjestänyt yleisö
tilaisuuksia koulun laajennuksesta, 
alueen puistoista, kaavoituksesta ja 
liikenneasioista. Olimme mukana vai
kuttamassa, että koulu sai määrära
hat laajennukseen. Olemme myös 
aktiivisesti vaikuttaneet laajennuksen 
suunnitteluun, joskin tulokset tästä 
ovat olleet laihempia. Hyhkyn alueen 
akuuteista liikenneasioista on lähetet
ty kaupungille kirje. Yhdessä 
pispalalaisten kanssa olemme otta
neet vahvasti kantaa Pispalan valta-

tien yleissuunnitelmaan. 

Kylätoimikunnan aloittaa syksyllä 
keskustelusarjan Hyhky vuonna 2010 
?. Myös syksyllä perustetaan Hyhkyn 
historiantiimi, tavoitteena on keskus
tella ja kerätä tietoja Hyhkyn histori
asta. Toiminnasta tulemme 
tiedottamaan jatkossa tämän lehden 
sivuilla ja omilla mainoksilla. 

Jäseneksi voit liittyä maksamalla 
50 markan jäsenmaksun Hyhkyn 
kyläyhdistyksen tilille: TSOP 573008 
- 277754, merkitse viestiin oma ni
mesi ja osoitteesi. 

HYHKYN KYLÄTOIMIKUNTA-97: 
PJ. PEKKA TUOMELA ( P.3441 161 }, 
VARAPJ. ANNELI SALMINEN 
( P.34529429), 
SIHT. LIISA RIHU ( P.3450313), 
T ALOUDENHOIT. 
HEINO SANTALA ( P.3445743), 
ILKKA JÄRVINEN ( P.3445556), 
ARI KUKKONEN ( P.3453552) 
MIKKO LUOTO ( P.3445944) 

PÄIVI PULKKINEN ( P.3451639) 
IRMA RANTONEN ( P.3453369), 
MARKKU SALONEN ( P.3446998) 
PIA VUORELA ( P.3453821) 
Osoite: Hyhkyn kylätoimikunta 

elo Tuomela Savenvalajankatu 20, 
33820 TRE. Ota yhteyttä, ja tule 
ideoimaan Hyhkyn kehittämistä. 

P.T. 

Hennerin pihalla 
Su 18.5. klo 1 1-14 

koko perheen 
lastentapahtuma 

KEVAT KUKKUU 
järjestää 

Henneri ja MLL 

.. HYHKYN 
SAHKOASENNUS 
Kaikenlaiset rakennusten 

sähköasennukset, erityiseti 
remontit ja seneeraukset. 

p: 3441161, 
0422-354052 

Savenvalajanatu 20, 
33270 TAMPERE 



Rappukäytävässä leijuu herkulli
sen lihasopan tuoksu. Voin siis pitää 
tummat asini silmilläni. Hajuaistini 
ohjatkoon inut oikealle ovelle ... 

Nuuh. Tämän sen täytyy olla. 
Renkutan ovikel a ja hetken kulut
tua aukenee ovi taiteilija Esko August 
Hämerannan yhdistettyihin asun
toon, työhuoneeseen ja galleriaan 
miehen itsensä seistessä 
hyväntuulisena ovella. 

- Jaaha. Sisään vaan. 

Teen työtä käskettyä. Jo eteisessä 
huomaan saapuneeni sinne, mistä 
eläinlääkäreiden finninaamaiset 
boheemipojat voivat vain unelmoida. 
Taiteen lähteelle. 

- Peremmälle. Maistuuko liha
soppa? 

En valitettavasti ehdi odotella so
pan valmistumista, joten ilmoitan 
kohteliaasti pakollisesta pienois
paastostani. Asunto on kirjaimellises
ti täynnä Eskon maalaamia tauluja. 
Täynnä! 

- Tauluja on laskujeni mukaan 
noin 1 50. Joukossa on kylläkin 
jokunen isäni Tauno Hämerannan 
tekemä työ. Hänhän toimi Tampe
reen taiteilijaseuran puheenjohtajana 
pitkät ajat, joten maalaaminen on ta
vai laan minulla verenperintöä. Isä 
kuoli samoihin aikoihin kun muutin 
tänne Pispalaan. 

- Tauluissani on pari teemaa, jot
ka on löydettävissä lähes kaikissa 
niissä: kadotettu mieskuva ja yhteis
kunnallinen halu päästä ylös kohti 
tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta ... 

Esko August Hämerannassa ha
vaitsen äkkiä selviä piirteitä ympäris
töään tarkkailevasta intelligentistä, 
kohteliaasta herrasmiehestä ja - yllä
tys yllätys - ilmiselvästä punk-miehes
tä, joka ei anna armoa sille, joka ei 
ymmärrä muita tapoja elää kuin oma 
ahdas, rahaan keskittyvä ja sokea pik
ku elämä. 

- Teen jatkuvasti rakennustöitä. 
Valitettavasti psyykeni hajosi avio
eron ja, myönnettäköön, liiallisen al
koholin käytön seurauksena. Koko 
mieskuvani jotenkin katosi. En tunte-

nut itseäni. Taulujeni kautta olen ra
kentanut itseni uudelleen. 

Toden totta. Tauluista löytyy 
äkkinäkemältä kymmeniä tuttuja 
lapsuusaikani sankareita: Batman, 
Zorro, intiaanipäällikkö Istuva Härkä 
jne. 

- Olen toiminut aktiivisesti teke
mällä mm. aloitteita. Niitä on kerty
nyt kymmeniä vuosien varrella. Ei voi 
myöskään unohtaa Pitkäniemen aiko
ja, jolloin toimin potilasyhdistyksen 
puheenjohtajana ... sairaalahan on 
eräänlainen pienoisyhteiskunta, jossa 
erilaisuus korostuu ... 

Pyydän Häme rantaa 
täsmentämään sanomaansa. 

- Kaikkien, varsinkin nuorten ih
misten, pitäisi ymmärtää eri kulttuu
rien ja elämäntapojen arvo. Maailma 
olisi pirun tylsä jos kaikki olisivat sa
masta muotista valettuja klooneja. 
Historian ymmärtäminen avaa näkö
aloja. Erilaisuus on voimaa. 

Entäpä mitä Esko pitää 
Pispalastaan? 

- Täällä ihmiset ovat mukavia. 
Täällä on hyvä olla ja elää, kunhan 
joitakin taloja siistitään ulkoasultaan. 
Ryöstetty minua ei täällä ole kuin 
kerran ... kaverit tulivat väkisin sisään 
ja jouduin pakenemaan omasta 
kodistani. Onneksi ne hampparit 

a 

ovat linnassa tällä hetkellä. Poliisin 
toimintaa en tosin menisi kehumaan; 
vasta kahden ja puolen tunnin kulut
tua ja kahden puhelun jälkeen he 
vaivautuivat paikalle ... 

- Kirjasto on kuulemma herännyt 
henkiin, josta olen iloinen. 

Voin varsin hyvin ymmärtää Es
kon ilon, sillä olihan miehellämme 
kielititeellisiä opintoja yliopistossa. 

- Siellä opiskelin sen lisäksi mm. 
kunnallispolitiikkaa. 60-luvulla vietin 
kaksi vuotta Taiteilijaseuran koulussa, 
sen jälkeen kolme vuotta 
Työväenopistossa ... eri I ai s ia 
kursseja ... Onhan näitä kertynyt. 

Jutteluhetkemme venyy ja venyy. 
Aika kuluu kuin siivillä ja valitellen 
totean olevani pakotettu poistumaan 
muihin maisemiin. Harmin paikka! 
Saatellessaan minua ovelle Esko Au
gust valottaa vielä tulevaisuuttaan 
himpun verran. 

- Olen päässyt takaisin miehen 
mittoihin laihduttuani kolmisenkym
mentä kiloa. Siksipä aionkin toimia 
ensi kesän rantaleijonana! 

Vielä bussissa kuulen korvissani 
herra Hämerannan naurun. Ystävän 
sydämellisen naurun, jota maailmaan 
sopisi varmasti lisääkin. 

Teksti: Kuuluvaisen Seppo 



Kirjastoyhdistys 
elää nyt 
lainausaikaa 

- On erinomaisen ilahduttavaa nähdä, mihin asiastaan 
vannoutunut ihmisjoukko pystyy. Myös lahjoittajien ja lah
joitusten määrä hämmästyttää, onhan kirjoja, huonekaluja 
ja muuta tarpeellista saatu lähes puoleltatoista sadalta ih
miseltä ja yritykseltä. 

Näin ihastelee Hannu Purhonen, jonka 
työllistämispaikka Pispalan kirjastoyhdistys avasi toimi
tilansa viime torstaina 15.5. kello 15. 

Nyt pispalalaiset pääsevät hakemaan luettavaa ja tietoa 
kotikulmiltaan, Ahjolan pohjakerroksesta radan viereltä. 
Lainattavaa on valittavana noin 5500 nimekkeestä, lisäksi 
tarjolla on lehtiä, cd-levyjä ja muutama vinyylinen lp-levy. 

- Avajaisen pidimme vielä varsin matalalla profiililla, tie
toa ja kutsuja jaettiin lähinnä vain tolppailmoittelulla ja tie
dotusvälineiden palstoilla, mutta syksymmällä aiomme pi
tää pirskeet kaikille lahjoittajille ja talkoolaisille, lupaa 
Hannu Purhonen. Ensi maanantaista ( 19.5.) alkaen yhdis
tyksen tila on auki maanantaista torstaihin kello 14.00 -
18.00. 

Seuraavassa Pispalalaisessa kerrotaan tarkemmin asiak
kaiden mielipiteistä ja toiminnan käynnistymisestä. 

Pispalan kirjastoyhdistys ry 

LAINAUSSÄÄNNÖT 
Pispalan kirjastoyhdistys ry on avoin kaikille. Yhdistyksen 

aineistoa voi lainata jokainen yhdistyksen jäsenmaksun mak
sanut. Jäsenmaksu on 30 mk 15 vuotta täyttäneiltä ja alle 
15-vuotiailta I Omk. Alle 15-vuotias tarvitsee holhoojan 
suostumuksen jäsenyyteen, koska vastuu lainatusta aineis
tosta on holhoojan. Aineiston lainaamisessa noudatetaan 
Pispalan kirjastoyhdistys ry:n lainaussääntöjä. 

Yhdistyksen jäsenkortin saa maksettuaan jäsenmaksun. 
Jäsenkortti toimii kirjastokorttina ja on henkilökohtainen. 
Kortin katoamisesta on ilmoitettava Pispalan kirjasto
yhdistykselle välittömästi. Jäsen ei ole vastuussa ilmoituksen 
jälkeen kortilla tehdyistä lainoista. 

Yhdistyksen jäseneksi haluava voi lainata aineistoa yhden 
kerran ilman jäsenmaksua, mutta maksu on suoritettava vii
meistään aineistoa palautettaessa. Uusia lainoja ei saa ennen 
jäseneksi liittymistä. 

Pispalan kirjastoyhdistys ry:n aineiston laina-aika on 28 
vuorokautta (käsikirjastossa 7 vrk). Myöhästymisistä peri
tään maksua 2mk/laina/viikko + Smk/ilmoitus. Jos jäsen ei 
palauta yhdistyksen lainoja eikä maksa myöhästymisestä, hän 
joutuu lainauskieltoon. 

Aineiston varaamisesta peritään maksua Sm 
saapumisilmoitus. Materiaali pidetään varattuna I viikko. 
Varausmaksu peritään aineistoa haettaessa. 

Lainan voi uusia, jos siitä ei ole varauksia. 

Lainan uusimisen ja varaamisen voi tehdä myös puheli
mella (numero 223 9654). 

Yhdistyksen jäsen on velvollinen korvaamaan kadonneen 
tai rikkoontuneen aineiston. Korvaus päätetään tapauskoh
taisesti. 

Lainaussääntöjä tarkentaa ja tulkitsee yhdistyksen halli
tus. 

Ritva Nätkin teki 
yhtä aikaa lapsen 
ja väitöskirjan 
åitiydestä 

Kaikkien Pispalan perus
korjaajien äiti, "Jso-Ritvana" 
tunnettu yht. tri Ritvä Nätkin 
teki yhtä aikaa neljännen lap
sen ja väitöskitjan äitiydestä. 
Sosiaalipolitiikan tutkimukseen kuuluva väi
töskitja "Kamppailu suomalaisesta äitiydestä" tarkastettiin 
26.4.1997 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi 
apul.prof Ulla Vuorela ja kustoksena apul.profHeikki Lehto
nen. 

Väitöskirjassaan Nätkin tutkii Suomen valtion väestö
politiikkaa sodan jälkeisistä ajoista 1960-70-lukujen taittee
seen, eli ns. suurten ikäluokkien ja hyvinvointivaltion kehitty
misen ajoilta. Väitös tarkastelee "maternalismin" käsitettä, eli 
näkökulmaa, jossa äitiys käsitetään yhteiskunnalliseksi toi
minnaksi. 

Nätkin tarkastelee sekä valtiovallan politiikkaa että ns. 
sammakkoperspektiiviä: Väestöliiton toimintaa tavallisten äi
tien keskuudessa. Valitut näkökulmat ovat olleet hieman 
epäsovinnaisia akateemisessa perinteessä ja edesauttaneet väi
töskitjan luettavuutta ja sitä kautta myyntivilkkautta. Väitös
kirjan on kustantanut Gaudeamus. 

Myös väitöstilaisuutta seurasi tavallista suurempi joukko 
yliopistomaailman ulkopuolelta, suuri osa tietysti viidakko
rummun koolle kutsumia ppispalalaisia. 

,,,,,,,,,....- Jorse Markkula 

e numeron 
n ylivoimai

ittaja: 

HÄNELLE TOIMITETAAN PALKINNOKSI 
PULLO HERKULLISTA KUOHUVIINIÄ. 



Pispalan yhdistykset jätti
vät toukokuun toisella vii
kolla kaupungin päättäjil
le vastalauseensa suunni
telmille Tahmelan rannan 
parhaan kasvimaa-alueen 
tuhoamissuunnitelmille. 
Viikinsaarenkadun ja lso
lähteenkadun välinen 
mustanmullan alue aio
taan nääs kaavoittaa 
asuntotonttialueeksi. 
Pispalan vehreä ja 
toiminnalinen rantamai
sema sekä 5 7 kpl hoidet
tuja palstoja on siis vaara
vyöhykkeessä. 

Nykyään tämä osa kasvimaista on 
asemakaavoitettu julkisia rakennuksia 
varten. Niiden rakentamiselle ei kui
tenkaan ole ollut tarvetta ja aluetta 
on voitu käyttää jo vuosikymmenet 
kasvimaina. Nyt kaupungin politiikka
na on kuitenkin "kaupunkirakenteen 

tiivistäminen", jota 
perustellaan 
ekologisin syin: tiivis 
asuminen vähentäisi 
liikennettä. 

Kaupungintalolta katsottuna mei
dän palstamme ehkä ovatkin 
joutomaata, joka joutaisi rakentaa, 
mutta nyt on aika tehdä suunnitteli
joillekin selväksi että alue on nykyi
sellään ekologisesti parhaassa käytös
sä. Palstaviljely on tiiviisti rinteessä 
asuvien pispalalaisten henkireikä ja 
mahdollisuus pieneen omavaraisuu
teen: jokaista porkkananippua ei tar
vitse lähteä noutamaan autolla 
Lietsun marketeista. Tampere on ni
mittänyt itsensä myös "ympäristön
suojelun kärkikaupungiksi"; sellaiselle 
ei mielestämme sovi Pispalan kulttuu
rimaisemaan kuuluvan avaran ranta
alangon pilaaminen tiiviillä rakentami
sella. 

Kaupungin suunnitelmissa on an
taa palsta-alueen kaavasuunnittelu 
syksyllä oppilastyöksi teknillisen kor
keakoulun arkkitehtiosastolle. Tällä 
on tarkoitus hakea erilaisia vaihtoeh-

to1s1a suunnitelmia alueelle 
rakennettavasta asuntoalueesta. 
Pispalan yhdistykset vaativat kannan
otossaan kuitenkin, että homma on 
harkittava vielä kerran uudelleen ja 
koko suunnittelun lähtökohdaksi pi
tää ottaa kasvimaiden säilyttäminen. 
Asiassa tullaan vetoamaan myös 
arkkitehtiosastoon, jotta asukkaiden 
tahdon vastaisesta suunnittelutyöstä 
luovuttaisiin. 

Julkaisemme seur. sivulla (vielä 
tätä kirjoitettaessa 10.5. luonnosvai
heessa olevan) kannanottotekstin. 

Kaupungin ympäristölautakunta 
tulee käsittelemään asiaa vielä kevään 
aikana, joten jokaisen kasvimaista 
kiinnostuneen pispalalaisen kannattaa 
ottaa asiasta yhteyttä tuntemiinsa 
lautakunnan 1aseniin ja 
valtuutettuhinkin, jotta mustan mul
lan raikas tuulahdus kantautuisi myös 
"valkoisen talon" kabinetteihin asti. 

(vn) 



Tampereen kaupungin 
yrnpäristölautakunta/ 
Ympäristöviraston 
asemakaavoitusosasto 

Käsitellessänne Tampereen kan
takaupungin yleiskaavaa ja asema
kaavoitusta Ala-Pispalassa sijaitsevan 
Viikinsaarenkadun ja lsolähteen
kadun väliseltä osuudelta haluamme 
kohteliaimmin tuoda yksimielisenä 
kannanottonamme esiin, että toi
menpide-ehdotusten ja kaavoituksen 
perustaksi on syytä ottaa kasvi
maiden säilyttäminen. 

Kannanottomme perusteluiksi 
esitämme seuraavaa: 

1. 
Maaperä rakentamiseen 
on huonosti sopivaa. 

Kaupunkilaisten yleisessä vuokra
käytössä oleva kasvimaa-alue on har
vinaista ns. mustaa multaa, joka so
veltuu erinomaisen hyvin juuri vilje
lyyn. Maaperän pehmeydestä johtu
en sen soveltuminen rakentamiseen 
on kyseenalainen. Ko. alueen reu
noilla sijaitsevassa vanhassa 
rakennuskannassa on havaittavissa 
vajoamisia. 

2. 
Ei taloudellisten etujen 
menetystä maan
omistaJille. 

Voimassaolevassa vanhassa ase
makaavassa alue on merkitty yleisten 
rakennusten tonttimaaksi. Alueen 
varaaminen uudessa asemakaavassa 
vastaavasti yleisille rakennuksille tai 
esim. puistoalueeksi, jonka käyttö
tarkoitukseksi osoitetaan kasvimaat, 
ei aiheuta kenellekään maanomista-

jalle taloudellisten etujen menetystä. 

3. 
Alueen nykyinen käyttö
aste korkea. 

Kasvimaille on kysyntää - alue on 
nykyisellään ekologisesti tehokkaassa 
käytössä. 4H-yhdistyksen 
hallinnoimista kaupungin palstaviljely
alueista Tahmelan alueen palstojen 
käyttöaste on korkein, lähes 100 

4. Rakentamisen tiivistä
misestä kestävään kehi
tykseen. 

Kunnallistekni ikan mahdollisim
man korkea hyötykäyttö edellyttää 
kaupunki rakenteen tiivistämistä. 
Tiiviistä aluerakentamisesta on Ala
Pispalassa kokemuksia: itäpuolella si
jaitseva Pispalan pihojen alue on saa
nut ankaraa kritiikkiä. Tahmelan ja 
Ala-Pispalan alueella kaupunki
rakennetta voidaan tiivistää 
kiinnittämällä huomio alueen yksittäi
siin rakentamattomiin tontteihin. 
Viljelypalstojen säilyttäminen nykyi
sessä muodossa merkitsee kaupunki
laisille ja kaikille alueen asukkaille 
mahdollisuutta virkistäytymiseen ja 
omaehtoiseen, kestävän kehityksen 
mukaiseen toimintaan. 

5. 
Kaupungin toimintojen 
mompuohsuus. 

Kaupungin toimintojen monipuo
lisuus on kehittyvän kaupungin edel
lytys. Kasvimaiden hävittämisen myö
tä katoaisi yksi kaupunkimme toimin
noista tällä alueella. Kaupunki
toimintojen köyhtyminen käsittä
mään pelkästään asumista, liiketoi
mintaa ja kulkuväyliä passivoittaa ja 

yksipuolistaa yleistä kaupunkikuvaa. 

6. 
Ekologisuus, kestävä ke
hitys ja yhteisöllisyys. 

Eurooppalaisessa kaupunkisuun
nittelussa itsestäänselvästi keskeisiä 
teemoja ovat ekologisuus, kestävä 
kehitys ja yhteisöllisyys. Palstaviljely ja 
nyt kaavoitustoimien kohteena oleva 
alue muodostaa käsityksemme mu
kaan i lmiömäisen mahdollisuuden 
Tampereen kaupungille tuoda esiin 
omassa toiminnassaan juuri em. tee
mat eurooppalaisestikin esimerkilli
sellä tavalla. 

Kasvimailla ja palstaviljelyllä on 
ennen kaikkea sosiaalinen ja ekologi
nen mutta myös taloudellinen merki
tys sekä palstaviljelijöille että alueen 
muille asukkaille. Kasvimailla kohtaa
vat er i-ikäiset ja eri sosiaaliryhmistä 
tulevat ihmiset. Alue edustaa 
kaupunkisuunnittellussa ja 
viranomaistoiminnalla usein niin vai
keasti saavutettavaa yhteisöllisyyttä 
parhaimmillaan. 

7. 
Kehittämismahdollisuudet 

Kasvimaa-alueen säilyttäminen 
kaavoituksessa nykyisessä muodossa 
on tärkeää; kuitenkin monia 
kannatettavia ehdotuksia mm. 
bulevardimaiseman luomisesta käytä
vien muodostamaan ruudutukseen ja 
alueen käyttämisestä esim. Pispan 
koululaisten ympäristöopinnoissa on 
ollut esillä. Palstavilje lijät , alueen 
asukkaat ja edustamamme muut ta
hot ovat valmiita yhteistyössä kau
pungin viranomaisten kanssa suunnit 
telemaan ja kehittämään kasvimaa
aluetta ja sen käyttöä nykyisen toi
minnan pohjalta. 

TEHOKASTA WHDUTUSAPUA -JA VIRKEYTTÄ ELÄMÄÄN 
Pispalaan on avattu oma hyvän olon laihdutus-ja ravintopalvelupiste. Liike jätjestää myös kursseja ja seminaareja. Viimeksi vieraana oli 
Toimipiste sijaitsee Pispalanhatju 42:ssa (puh.2540535). Pitäjänä on gerontologian professori Antti Hervonen. 
Tuomas Kumpula. Asiakaille suunnitellaan henkilökohtainen ravin- Tuomas Kumpulan toimipiste tarjoaa Hyvän Olon Lahjapalvelun 
to-ohjelma,jossa käytetään hyväksi havaittuja yrttivalmisteitaja van- aromaterapeuttisista hoitosarjoista vartalonhoitoon, 
haa kunnon asiakaspalvelua. luonnonkosmetiikkaan ja parfyymeihin. Luvassa ainutlaatuisia 
" Tuotteitamme käytetään ympäri maailmaa ja tulokset Suomessa lahjaideoita. 
ovat olleet todella rohkaisevia. Tärkeä osa palvelua on seuranta- Avajaista ·ous: Uusille asiakkaille ilmainen hyvän olon paketti. 
ohjelma, neuvonta ja yhteistyö joka tapahtuu pääosin kätevästi puhe-
limessa. Ylipaino ei ole ongelma josta on kärsittävä lopun Ajanvaraukset, tilaukset, tiedustelut 2540 535 
elämää", sanoo Tuomas. 



-----------.-----, 
Tällä kupongilla 

Naisten hiusteleikkaus 80,- (norm. 95,-) 
1 

Miesten hiustenleikkaus 70,- (norm. 85,-)1 

Grilli kioski 

ala 
Plspalanvaltatle 28 

Auki 24 h 
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Anita Salminen 
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Puh. 212 3967 
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1 
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HAMMASLÄÄKÄRI 

PUHELIN 2123 595 
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

PUHELIN 2130 329 



Hiusmuotoilija tu Salmi 
Tahmelankatu 6, puh (03) 222 4737 

EPILÄN TB-HUOL TO 

Pyynikintori 3 p. 223 2613 

Pispalanvaltatie 2, Tampere 

Puh. 03-223 9864, ark. 10-17 la. 10-14 
Arabia-kahvikuppimuseossa 1200 erilaista kahvikuppia. 

Pääsymaksu lOmk. Tervetuloa. 

PISPALAN PAVILJONKI 
Pispalanvaltatie 39, puh. 010196030 

Upeat Näsijärvinäköalat, biljardi, terassi, Happy 
Hours 

... ja hanasta tulee Koff lll:sta ... 

AUKI JOKA PÄIVÄ KLO 9 - 2-02 

REIPASTA MEININKIÄ 
AAMUSTA ILTAAN! 

Hevosenke 
POKERI JA FLIPPERI 

KOLIKOILLA, 
MUTTA !JILJARDI ON 
MEILLA ILMAINEN. 

Avoinna 
• su-to 9.00-24.00 
• pe-la 9.00-02.00 

Pirkankatu 1, 
Tampere 

Pitopalvelua, yhtiö
kokouksia ... 

Leivomme tilauk
sesta täytekakut, 

voileipäkakut 

PISPALAN 

KAHVERI 

Ahjolankatu 2, p. 213 0046, ark. 7 - 17 



Pispalassa 
toimiville 
yhteisöille 

Pispalassa pian 70:n vuoden ajan toimineessa Ahjolan 
setlementissä on päätetty ruveta suunnitelmallisesti kehit
tämään Pispalan alueella tapahtuvaa eri laitosten, yhdistys
ten ja yritysten välistä yhteistoimintaa. Yhteistoiminnan 
eri muotoina tulevat kysymykseen muuanmuussa alueen 
tiedotuksen koordinoiminen, tapahtumien ja 
kokoontumisten järjestäminen, kurssi- ja luentotoiminta 
ym. 

Pispalan aluetyön kehittämisen ensimmäisenä käytän
nön tavoitteena on tietopankin luominen Pispalassa toi
mivista yhteisöistä. Tällainen tietopankki tulee sijaitse
maan Ahjolassa, sitä tullaan pitämään jatkuvasti ajan tasal
la ja se tulee olemaan kaikkien pispalalaisten käytettävissä. 
Tämän johdosta toivomme, että kaikki Pispalan alueella 
toimivat yhdistykset ja yritykset toimittaisivat Ahjolaan 
15.6.1997 mennessä seuraavat tiedot itsestään: 1) Histo
ria; 2) Toiminnan nykyinen luonne ja laajuus (esim. Jäsen
määrä); 3) Lähimmän puolen vuoden aikana 
järjestättäviksi suunnitellut tapahtumat; 4) Toiminnassa 
käytettävät kiinteistöt ja niiden osoitteet; 5) Vastuu
henkilöt ja heidän yhteystietonsa. Osoite, johon tiedot 
toivotaan toimitettavan on ; Ahjolan settlementti, 
nuorisosihteeri Sinikka Niskanen, Erämiehenkatu 10, 
33250 Tampere. 

Yhteistyöterveisin 

Alexander Bruk, 

Ahjolan setlementin toiminnanjohtaja 

PISPALAN-HYHKYN YHDISTYSTEN JA MUIDEN 
YHTEISÖJEN YHTEISTYÖPALAVERI TO 29.5. 

KLO 18 HENNERIN PÄIVÄKODISSA, 
PISPALAN VALTATIE 79 

AIHEENA MM. YHTEISEN SADONKORJUU
JUHLAN JARJESTAMINEN SYKSYLLA 

MYÖS "UUSIEN" YHDISTYSTEN EDUSTAJAT JA 
YHDISTYKSIIN KUULUMATTOMATKIN OVAT 

TERVETULLEITA! 
LISÄTIETOJA VOI KYSELLÄ AHJOLAST A. 

Nelimainos 
Rantatie 5, 33250 TAMPERE 
Puh. (931) 238980 
Telefax (931) 134650 

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä lasten ja nuorten 
parissa. Ahjolan nuorisotyö Haulitornin kupeella kaipaa uusia 
ohjaajia toimintaansa syksyllä 1997. Koulutusta jäijestetään! 

Tiedustelut Ahjolan nuorisotoimisto, Sinikka Niskanen puh. 
2538415 

Kesälomatoimintaa lapsille Ahjolan ja Hennerin leikki
kentillä! 

Ahjola sekä Hennerin leikkipuisto tarjoavat leikkikenttä
toimintaa 2. -27.6. Leikkikentillä vietetään paljon aikaa ulkona 
ja sadesäällä turvaudutaan sisätiloihin. Ohjelmassa on mm. 
Leikkihetkiä, pelailua, askartelua, uimista läheisillä rannoilla 
sekä retkiä lähistölle ja kenties kauemmaksikin. Toiminta on 
Ahjolassa tarkoitettu 6-10 vuotiaille ja Hennerissä 4-10 O 
vuotiaille lapsille. Hennerin kenttä on avoinna 8-15 jaAhjolan 
kenttä 9-15 joka arkipäivä kesäkuun ajan. Toimintamaksu on 
molemmilla kentillä sama, 25 mk/päivä tai 250 mk!kk. Maksu 
kattaa päivittäisen ruokailun. 

Ahjolan leikkikentälle voi ilmottautua jo puhelimitse 
2538415 ja Hennerin kentälle itse paikan päällä 2.6 alkaen. 
Molemmilla kentillä voi toimintaan osallistua oman valinnan 
mukaan joko koko kesäkuun ajan tai parina päivänä viikossa. 

LAIHDU FIKSUSTI. ************ 
Rajakioski 

-GRILLITUOTTEITA soita 254 0535 
-ELINTARVlKKEITA Soittajille ilmainen asiakaslehti. 



Älä enään tuhlaa aikaasi juoksemalla 
kaupunkiin painatustöiden takia, 

sillä saat ne nyt lähempääkin, omalta 
kylältä 

Teemme lehdet, lomakkeet, mainokset, 
käyntikortit tai kutsukortit 

esim. kesän häihin 

Lisäksi olemme yhdistäneet kaksi elementtiä 
asiakkaan eduksi,laadun sekä edullisen 

hinnan 

Poikkea kysymään tai soita! 

O FFSET- Täyden palvel n kirjapaino 

CENTER 
Pispalanvaltatie 56 

puh. 03-3453417 040-556 1118 
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