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Ruokaa,juotavaa 
ja mukavaa 
yhdessäoloa! 

Tervetuloa unelmien kyläravintolaan. 
Syömään hyvin kauniissa, savuttomassa 
kamarikerroksessa tai tapaamaan tuttuja 

Väentupaan. 

Tarjoa ystävillle tai itsellesi 
KAHVIA ja pala kaupungin parhaaksi mainittua 
SACHERKAKKUA vain 20 mk. 
Lämmittävää TOTIA viimaa vastaan. GLÖGIÄ 
ja PIPARKAKKUA}oulun odotukseen. 

A -oikeudet, avoinna joka päivä 9-02 
Puh. 213 1207 

Muista myös juhlapalvelumme teillä tai meillä! 

aukioloajat: 
viikolla 11 - 02 
sunn.12-02 

puhelin 212 5211 

HIUSSALONKI 

Kaunotar & Kulkuri 

Hiusmuotoilija Satu Salmi 
Tahmelankatu 61 puh (03) 222 4737 



Pispalalainen on avoin 

foorumi kaikille 

pispalalaisille. Se jaetaan 

ilmaiseksi kaikkiin 
Pispalan, Tahmelan ja 

Hyhkyn talouksiin. lehti 

ilmestyy neljä kertaa 

vuodessa. 

Kirjoituksia, mielipiteitä, 

jutunaiheita tms. voi 

toimittaa päätoimittajalle 

tai lehden posti

laatikkoon Pispalan 

kierrätyskeskukseen 

Pispalan valtatie 11 

Avoinna ma 12-18 

ti-pe 10-16 

Julkaisija 

Pispalan Asukasyhdistys ry 

Päätoimittaja 

Jyrki Kaipainen 
Uittotunnelink. 8 C 18 
33250 Tampere 

Toimituskunta 

Tiina Huuhtanen (213 1642) 
Kimmo Uotila (050-587 9564) 
Jouni Kopsa (0400-921 749) 
Veikko Niskavaara (213 1642) 
Johanna Savolainen (222 3487) 

Valokuvat 

Hannu Purhonen 
Ilpo Mikkonen 
Timo Mesimäki 
Jyrki Kaipainen 

Ulkoasu 

Eevamaija Miettinen 

Paino paikka 

Offset-Center 
Pispalanvaltatie 56 
Tampere 

Kun minä korjaan syksyllä satoa 
en kyllä kavahda 

yhtään matoa 

Enemmin pelkään kasvimaiden 
katoa 

(Tai että en löydä sopivaa latoa 
mihin korjata sitä syksyistä 

satoa) 

Tiina Huuhtanen 

1 Lokakuus 7 
Syksy puistelee puista kesän keräämää keltaa. Maaäiti saa uutta voi-

maa. Kasvimaalla suotuisan kesän lihottamat kastemadot hakeutuvat rou
dan kestäviin talvehtimisturpeisiinsa. Kuinkahan monta tuhatta kiloa eri
laisia juureksia, vihanneksia ja yrttejä rannan kasvimaat meille jälleen 
soivat? 

Maan möyrimisestä, tuoksuista, kasvun seuraamisesta me ihmisen lap
set saimme jälleen mielenrauhaa, iloa ja elämän tarkoitusta. Pitäisikö las
temmme tulevaisuudessa oppia kunnioitus ruokaa, elämän antavaa maata 
ja luontoa kohtaan multimediasta tai perimätiedosta? Kasvimaita vil
kaisseille päättäjille kyse tuntuu olevan vain risukkoisesta, epäsiististä 
maa-alueesta, joka tulee kiireesti kaavoittaa ja rakentaa. 

Tämän Pispalalaisen pääaihe on kaalinpää. Palstat Tahmelanrannassa. 

Kutsuimme kasvimailla järjestelyille Elonkorjuujuhlille kaupungin 
edustajia. Kukaan ei tullut. Yhteydenotoissa ja keskustelupyynnöistä vas
taukseksi olemme saaneet: "Emme me ole vastuussa" (virkamiehet) tai 
"Emme halua keskustella" (Tampereen kaupunginhallitus elokuun koko
uksessaan). 

Luonto on edelleen mittaamaton määre. Sitä ei oteta huomioon tekni
sissä yhtälöissä. Palstojen kohtalossa on kyse periaatteista, yhteiskun
tasuunnittelusta, siitä minkälaisia askelia pieni pohjoinen ihmisyhtei
sömme ottaa kohti tulevaisuutta. Onko kaikkien ostettava auto jolla sitten 
ajetaan luontoon - lukemaan pyhän lehdestä uusimmista otsonikerros
tuhoista? Laitamme sitten hollantilaisia pahvijuureksia päivälliseksi. 

Samanaikaisesti kun Pispalassa haetaan epätoivoisesti keskustelu
kumppania kaupungin puolelta, sisäministeriö on huolissaan kansalaisten 
passiivisuudesta. Ministeriön tänä syksynä aloittaman projektin tavoittee
na on kansalaisten osallistumis-ja vaikutusmahdollisuuksien parantami
nen. Vastaavalla asialla ympäristö- sekä opetusministeriö yhdessä Suo
men Kuntaliiton ja Kotiseutuliiton kanssa vetävät kampanjaa "Kulttuuri
ympäristö kunniaan", jossa meitä kaikkia velvoitetaan suojelemaan ja pe-
lastamaan kulttuuriympäristöämme. 

Elonkorjuujuhlissa alkunsa saaneen Kurpitsaliikkeen - asukasyh
distyksen tukemana - on siis .otettava pikaisesti yhteys em. ministeriöihin 
ja Tasavallan presidenttiin. Vai miten saamme asenteet ja luutuneet käy
tännöt muuttumaan? 

Entä Tampereellamme? Pispalassa tehdään jo mitä ministeriöt vaati
vat. Odotamme vastakaikua. Valtatieasiassa (aihetta käsitellään myös leh
dessämme) keskustelu lähti liikkeelle. Siinä myönteinen esimerkki. 

Lehdessä muutakin keskustelua ja jopa keskustelun tulostakin. Mitä? 
Lukemisen vaivan luovutan täten teille. 

Rattoisia pimeän ajan puhdetöitä! -JK 
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Kaupungin ympäristö
lautakunta ja kaupungin
hallitus saivat 15.10. 
purtavakseen jälleen uuden 
paperin Ala-Pispalan palsta
viljelyalueen säilyttämisen 
puolesta. Nyt esitimme ai
kaisempaa täsmällisemmin, 
että Viikinsaarenkadun ja 
Isolähteenkadun välinen 
palsta-alue merkittäisiin 
piakkoin käsittelyyn tulevas
sa uudessa yleiskaava
versiossa ryhmäpuutarha- ja 
palstaviljelyalueeksi ja vir
kistysalueeksi. Samalla vaa
dittiin, että alueen asema
kaavoitus asuntorakentami
selle tulee keskeyttää. Kau
pungin kaavoitusosastolta 
saamiemme tietojen mukaan 
ympäristölautakunta käsitte
lee asiaa kokouksessaan 
6.11.ja kaupunginhallitus 
ja -valtuusto viimeistään uu
desta yleiskaavaversiosta 
(tulee nähtäville loppuvuo
desta) tehtyjen muistutusten 
kanssa. Nyt siis kannattaisi 
kaikkien kynnelle kykenevi
en ottaa yhteyksiä em eli
missä istuviin luottamus
henkilöihin, jotta kantamme 
menisi perille heillekin. 

K UUSI ES S KAUPUNGILLE: 

asv1maa 
yleiskaavaan 

Uuden kannanoton ovat allekir
joittaneet kasvimaaviljelijöiden Kur
pitsa-liike, Tampereen kasvitieteelli
nen yhdistys (jonka aikaisempi kan
nanotto toisaalla tässä lehdessä), Pis
palan asukasyhdistys ja Pispalan Mo
reeni (joiden edellinen, toukokuussa 
lähetetty paperi julkaistiin viime Pis
palalaisessa). 

Pispalassa asutaan 
jo nyt tiiviisti 

Kaupunki on perustelluttarvetta 
kasvimaid.en rakentamiselle "kau
punkirakenteen tiivistämisellä" eko
logisin perustein. Uudessa kannan
otossamme esitetään tähän vasta
perusteluna lukuja siitä, miten tiiviis
ti Pispalassa (Ylä- ja Ala-Pispala, 
Tahmela, Hyhky ja Santalahti) asu
taan jo nyt (v -96): asukkaita on 3 091 
neliökilometriä kohti. Esim Tampe
reen keskisellä suuralueella luku on 
"vain" 2 725, lounaisella suuralueella 
(johon Pispalakin kuuluu) 1 381, Ne
kalassa 2 231, Härmälässä 1 542 ja 
Raholassa 1103. 

Pispalan väkiluku onkin noussut 
viime vuosina kovaa vauhtia "luon
nollisella tavalla" ilman suurempaa 
lisärakentamista ja asumisen tiiviys on 
lisääntynyt, mikä lienee jäänyt huo
maamatta kaupungin kaavoitus
viraston "tiivistäjiltä". Pispalan väki
luku oli vuonna 1996 kokonaista 
6 212 henkilöä, kun se vielä v. 1986 
oli vain 4 807. 

Uutena asiana esitimme myös vi
heralueiden vähäisen määrän Pispa
lassa. Voimassa olevassa yleiskaa
vassa niitä on täällä vähemmän kuin 
120 m2 asukasta kohti, mikä on ylei
nen minimitavoite. Keskimäärin vi
heralueita on Tampereella 250 m2/ 
asukas. Jos Pyhäjärven rannan kaikki 
kasvimaat säilytetään, niin päästään 
Pispalassakin edes minimitasolle! 

Yleiskaava kunniaan 
Lisäksi kannanotossamme muis

tutetaan, että voimassa olevassa yleis
kaavassa koko Pispala on merkitty 
"kulttuurihistoriallisesti, rakennustai
teellisesti ja kaupunkikuvallisesti 
erittäin merkittäväksi alueeksi, jonka 
erityispiirteet ja suojelu tulee ottaa 
huomioon alueen yksityiskohtaisessa 
kaavoituksessa". Tämä lauselma on 
mielestämme otettava tosissaan. Täs
sä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että 
vaikka kaupunkirakennetta onkin pää
tetty tiivistää, sitä ei tarvitse toteuttaa 
mekaanisesti tunkemalla lisäraken
tamista tasa jakoperiaatteella jokai
seen kaupunginosaan, eikä varsin
kaan ainutlaatuiseen Pispalaan, jossa 
jo muutenkin eletään tiiviisti. 

Jäämme mielenkiinnolla odotta
maan mitkä ovat viranhaltijoiden ja 
luottamusmiesten reaktiot näkemyk
siimme. 

Veikko Niskavaara 



Kur itsa 
sen ään! 

KASVIMAITA TAHMELASSA 
ON PUOLUSTETTAVA 

Kun Tampereen kaupunki tarvitsee lisää rakennusmaata 
kaupungin kasvaessa niin muutetaan asemakaavaa, niin 
että saadaan arvokkaita asuntotontteja. Jos alle jää legen
daarisen syvä mustan mullan alue, se on pikku seikka. Nyt 
yleiskaava on muuttumassa. Rakentajan tai virkamiehen 
mielestä - tämä kun istuu vain karttojen ääressä - kyseessä 
on vain joutomaa. Kastemato ja ja kaikkea epäsiistiä pii
perrystä kaupungissa. Turhanpäiväistä verrattuna unel
maan hienosta rakennetusta alueesta. 

Rakennuspaikkana kasvimaiden 
alue olisi ihana. Se on Pispalan har
jun ja Pyhäjärven välissä. Kun siihen 
suunnittelee taloja rikkaille, pääsee var
masti arkkitehtilehteen. Koristepensaat 
kyllä kasvavat muhevassa mullassa. 
Kun rantapuustoa lahdataan, saadaan 
hyvä joukko onnellisia asujia, joilla on 
järvinäköala. Lisähoukutteeksi alu
eelle suunnitellaan puistokaista ja kas
vimaita koristeeksi. Muutama kasvi
maa jätetään että voidaan puolustau
tua: onhan kulttuurihistoriaa museoi
tu. Suunnittelija saa uudesta uljaasta 
asuntoalueesta sulan hattuunsa, jos me 
Kurpitsalaiset emme sitä estä. 

Jos alueelle tulee vaikka: 100 asun
toa, niin se tietääl00-200 autoa ja au
topaikkaa. Asfaltin alle kuorrutetaan 
ainutlaatuista multaa, jossa on harvi
nainen siemenpankki. Ja toki tarvi
taan bussilinjoja koulukkaille. Teitä 
on levennettävä. Liikenteen lisäänty
minen on luonnollista,eihän sille mi
tään voi. 

Tiivistämistä, mutta miten? 
Kaupungin kannalta rakentami

nen alueelle, jossa on jo kunnallistek
niikka ja palvelut on halvempaa kuin 
korven raivaus. Tiivistämisen idea on 
ekologinen mutta ideaa ei pidä tulkita 
väärin. 

Kaupunkirakentamisessa on me
neillään tiivistämisen trendi. Tiivistä
mistä kestävän kehityksen nimissä. 
On parempi rakentaa sen verran tii
viisti,että alue kannattaa kauppansa 
ja bussiliiikenteensä. Jää vähemmän 

maata rakentamisen alle, tarvitaan 
vähemmän teitä. 

Soitin Helsinkiin, Uudenmaan liit
toon ja kysyin sieltä arkkitehti Raimo 
Nenoselta mikä tämä tihentämisen 
idea oikein on. Hän korosti sitä että 
pohja-ajatuksena on kestävä kehitys 
ja sen vuoksi pyrkimys sopivaan asu
mistiheyteen. "Reunaehtona on ra
kentamattomien alueiden verkoston 
säilyminen. Luonnonverkostot, luon
toalueet on otettava huomioon tiivis
tämisessä. Luontoalueiden säilymi
nen kuuluu kestävään kehitykseen, 
samoin kuin tiheämpi asuminenkin." 

Kestävän kehityksen mantralla ei 
pitäisi tuhota, kun muka säilyttää. 

Uusi kaavaehdotus on ollut jo ker
ran kaupunginhallituksessa. Vihrei
den Kai Ovaskainen jäi täysin yksin 
huomauttaessaan, että alle jyräytyy 
sekä kulttuuri-että luonnoarvoja. Muut 
eivät piitanneet mullan hautautumi
sesta. Vaara on ilmeinen. 

Haastattelin asiastamme myös ark
kitehti Marja Heikkilä-Kauppista 
Helsingistä. Hän totesi, että asema
kaavamuutoksessa ovat tontin omis
tavat rajanaapurit avainasemassa. "He 
voivat valittaa kaavamuutoksesta. He 
ovat omistamisen nojalla asianosai
sia. Ja asemakaavasta saa valittaa kor
keimpaan oikeuteen asti." Emmehän 
me siihenkään enää luota, mutta antaa
pa heidän tehottomuutensa meille li
säaikaa. 

"Kaavavalitusmenettely on moni
mutkainen, luonnos on lain mukaan 

Kurpitsat ja Trio Herkkurehu Elon
korjuujuhlassa. 

esitettävä ja siihen on reagoitava. Sit
ten tulee kuuleminen. On reagoitava 
kaksi kertaa", muistutti Marja Heik
kilä-Kauppinen. Entä eivätkö luon
non ja kulttuurin arvot paina tässä ta
pauksessa, kysyin. "Y mpäristönsuo
jelulaki on heikko tässä kysymykses
sä. Ympäristövaikutusten arviointi teh
dään kun ryhdytään rakentamaan, ei 
vielä asemakaavavaiheessa." 

Puhelinhaastatteluni jälkeen olin 
melkoisen masentunut. Maailma on 
tehty niin monimutkaiseksi, ettei ta
vallinen ihminen voi siihen enää osal
listua. Uhanalaiset kasvit, toimiva so
siaalinen yhteisö, oikeat harrastukset, 
perinteet,kaikki merkityksettömiä. 
Tälläiset alueet ovat siis lainsuojat
tomia. Viherpiipertäjien arvot eivät 
paina rahan ja sosialidemokraattisen 
diktatuurin Lipposlandiassa. Kun Her
vannassa mietitään miten tehtäisiin 
lähiöstä sosiaalisesti toimivia ja viih
tyisiä, toisella laidalla kaupunkia riko
taan se, mikä on toimivaa ja hyvää. 

Hautoessani harmiani mietin, jos 
vetoamme EU:iin niin vastaan tulee 
varmaan direktiivi, joka kieltää askar
telun mullan kanssa kaupunkialueel
la, koska sellaista ei ole muissakaan 
kaupungeissa. 

Kansalaiset, kasvimaan käyttäjät, 
lähellä asuvat ja asiasta välittävät: 
meidän täytyy topristautua, kurpitsa 
ei saa kuolla! Tarvitsemme kansan
liikkeen, joka tuo julki tapahtumassa 
olevan häpeällisen tamperelaisen kult
tuuriraiskauksen. 

Artikkelin kirjoittaja, palstalainen Lem
mikki Louhimies toimii opettajana Tampe
reen Taiteen ja Viestinnän oppilaitoksessa. 
Hän on Kurpitsaliikkeen aktiiveja. 5 
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Seuraava Kurpitsa-Iiikkeen ko
kous on 8.11.1997 klo 14.00 A
Killalla, Uramon katu 9, Hirvi
kadun päässä. Ympäristölau
takunta käsittelee Asukasyh
distyksen ja kurpitsalaisten kan
nanottoja 6.11.97. Lautakunnan 
jäsenille saa soittaa ja kertoa mie
lipiteensä! 

Jyrki Kaipainen Pyöreä ja vihainen 
- urp1tsa 

Elokuun 28 päivänä kesä hohti 
viimeistä lämpöään. Auringonkukan
varret olivat kasvaneet siihen mit
taan, että pikkulapset voisivat hypätä 
niillä seivästä. Kokoonnuimme Elon
korjuu juhlaan kunnioittaaksemme 
maan runsaita antimia ja muistuttaak
semme kaupungin hallitsijoita jakaa
voittajia hyvistä ekologisista aikeis
tamme. Hehtolitra kasvimaan erin
omaista vihannes-ryyti-keittoa riitti 
juuri ja juuri. Huolestunutta juhlakan
saa kasvimaalla oli reilut puolitoista 
sataa. 

Kurpitsaliike syntyy 
.Paikalle oli kutsuttu myös kau

pungin edustaja: ensin varakaupun
ginjohtaja, sitten kaavoitusosaston 
päällikkö, sitten seuraava porras jne. 
Kukin taho kieltäytyi kohteliaasti. 
Juhlassa ensimmäistä kertaa kokoon
tunut Kurpitsa-liike - joku yhteinen 
nimittäjähänja nimi meille oli annet
tava - halusi luovuttaa suuret kurpit
sat kaupungille (viereisen sivun ku
va). On ymmärrettävää että kaupun
gilta ei saapunut ketään. Ensinnäkin 
oli perjantai, ja toiseksi mihin muu
hun keskustelutilaisuuteen saapuu 
näin runsaasti näin päättäväisiä ihmi
siä? Eivätkä kaupungin julistamat 
kasvimaan kaavoituksen perusteet 
ole niin vedenpitäviä, että niillä voisi 
vakuuttaa epäilijän. Pääväite, kau
punkirakenteen tiivistäminen ei tar
koita, että kaikki lähiluonto tulee ra
kentaa. Tämä selvisi jo ensi kyselys
sä (ks. s. 5). Miksi kaupunki ei esi
merkiksi rakenna harjun toiselle puo
lelle täysin käyttämättömään Näsijär-

ven rantaan? Onko yksinkertaisesti 
kyse siitä, että jonkun rakennus
yhtiön toimistusjohtaja on huoman
nut, että rannassa on vapaana kau
pungin hienointa - mahdollista -
tonttimaata ja viestittänyt asiasta kor
keassa asemassa olevalle ystäväl
leen? Kulttuurihistoria hiiteen. Toi
vottavasti näin ei ole. 

Elonkorjuujuhla oli keskustelun 
avaus. Tarkoituksenamme on kyseen
alaistaa ja pysäyttää kasvim.aa-alueen 
rakentaminen. Nyt etsimme vain kaik
ki keinot kuinka keskustelua voi käy
dä, kun toinen puoli ei siitä välittäisi 
ja byrokratia jauhaa samanaikaisesti 
eteenpäin kuin katepillari ilman kus
kia. Oikeusteiden lisäksi julkisuus 
tulee olemaan tärkeää. 

Ensimmätset 
strategiakokoukset 

Me kurpitsalaiset, asukkaat ja ky
lännaiset/miehet kokoonnuimme A
Killalle lokakuun 4. ja viimeksi 26. 
päivänä. Jakaannuimme runsaslukui
suudesta johtuen ryhmiin miettiäk
semme toimintatapoja. 

Naapuritonttien omistajat tapasi
vat ja valmistelivat mahdollista yh
teistä valitusta eri oikeusasteisiin. 
Heillähän on oikeus valittaa korkeim
paan oikeuteen asti. Rahaa puhelui
hin, postitukseen, maksullisiin ilmoi
tuksiin lehdissä sekä mahdollisiin oi
keudenkäyntikuluihin aiotaan kerätä 
ainenkin konsertilla, joka pidettäneen 
tämän vuoden puolella. Jälkimmäi
sessä kokouksessa paikalla ollut pis
palalainen ympäristölautakunnan jä-

sen Peter Löfberg (Rkp) piti hyvänä 
ajatusta pispalalaisvaltuutettujen yh
teisestä valtuustoaloitteesta kasvi
maa-alueen puolesta. Aiottiin myös 
selvittää mahdollisuus kunnalliskan
sanäänestyksen pitämisestä. Kunnal
lislaissa asiasta on maininta. Äänes
tys voisi olla melkoinen mediatapah
tuma. 

Tiedotus pelaa 
Tiedotustyöryhmä oli jo aloittanut 

aiemmin. Yhteyksiä on luotu lukuisiin 
niin kaupungin sisäisiin kuin koko 
maan kattaviin tiedotusvälineisiin. 
Tulossa on keskustelusarja TV-Tam
pereeseen ( ensij akso 18.11.klo 
19 .00), jossa kasvimaa-asia tärkeällä 
sijalla, TV-2 Kotimaankatsaus käsitte
lee kasvimaiden kaavoitusta marras
kuun aikana, Aamulehdessä ja 
Morossa kaavoitusuhasta on kirjoitet
tu lokakuussa,samoin Tampereen ra
dio on käsitellyt asiaa. Keskusteluun 
tullaan edelleen haastamaan mahdolli
simman painavasanaista joukkoa al
kaen ympäristöministeriöstä. Uudet 
kaupunkisuunnittelukäsitteet - tiivis
täminen, kestävä kehitys - kaipaavat 
selvästi monipuolista pohtimista en
nen kuin niitä tulee soveltaa käytän
töön. Sattuma, raha (lehmänkaupat) 
tai käsitteet jotka eivät vielä ole täytty
neet merkityksellä tai niitä tulkitaan 
mielivaltaisesti eivät saa olla tulevai
suuden kaupunkisuunnittelun perusta
na. Eikä ole kovin demokraattista, että 
meidän sallittaisiin keskustella vasta 
kun kaavaluonnokset ovat valmiita. 
Niin suuresta asiasta on kyse. 



Pispalan rakentami-
nen alkoi runsaat sata 
vuotta sitten. Alueen 
maanomistajat myivät 
ja vuokrasivat edulli-
sia rakennuspaikkoja 
kaupungin rajan ta-
kaa. Kaavaa ei ollut ja 
rakentaminen oli va-
paata. Rakentamisen 
tyylin "määräsi" pe
rinteinen rakennusta-
pa ja mittakaavan 
hirren pituus ja kan-
tavuus. Rakennettiin 
pääosin puusta. Poh
jakerroksiin käytet
tiin osittain kiveä tai 
tiiltä. Vuosien myötä 
puutarhat ja talojen 
väliin kasvaneet puut 
tekivät alueesta veh
reän. Tuloksena oli se 
Pispala, jota me kaikki 
ihailemme ja arvos
tamme. 

Pispala liitettiin kaupunkiin vasta 
1937 ja ensimmäinen asemakaava 
hyväksyttiin vuonna 1945. Vuonna 
1968 järjestettiin pohjoismainen aate
kilpailu Pispalan suunnittelusta. Kil
pailun voittanut ehdotus esitti koko 
alueen vähittäistä uudelleen rakenta
mista terassi- ja rivitaloalueeksi. Pis
palan asemakaavan uusiminen annet
tiin kilpailun voittajien tehtäväksi. 
Työ vei noin kymmenen vuotta ja uu
det asemakaavat vahvistettiin vv. 
1978-79. Pispalalaisten kannanotto
jen ja "ajan hengen" muuttumisen 
johdosta suunnitelmaa kehitettiin sel
västi enemmän vanhaa rakennuskan
taa ja miljöötä huomioon ottavaksi. 

Pispalan valtatien eteläpuolella 
asemakaavan mukainen rakennusoi
keus on pääsääntöisesti 0,5 kertaa 
tontin pinta-ala. Kerroksia pitää olla 
kaksi, mutta lisäksi sallitaan rinteessä 
kellarikerroksen käyttö ja ullakon osit
tainen käyttö. Uudisrakennus voisi
ten olla jopa nelikerroksinen. 

Voimassa olevan asemakaavan 
pohjalta Pispalaa on rakennettu kohta 
20 vuotta. Tulos ei ole kaikilta osin 
vastannut kaavan tavoitteita. Nykyi
sin rakennettava talot ovat syvärun
koisempia kuin vanhat hirsitalot. Samal-
la kattokulmalla leveän rakennuksen 

PISPALAN ASEMAKAAVASTA 
kirjoittaa Tampereen kaupungin asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi 

ullakko muodostuu suuremmaksi ja 
korkeammaksi kuin vanhojen kapei
den talojen ullakko. Rakennukset ha
lutaan sijoittaa irti kadun puoleisesta 
tontinrajasta, mikä tekee katutilasta 
hajanaisen ja pienentää pihoja. Kaik
ki tilat pyritään sijoittamaan samaan 
rakennukseen ja kaavan mukaisia pi
hapiiriä sulkevia pieniä piharaken
nuksia ei haluta tehdä. Rakennusoi
keuden lisäksi halutaan tehdä suuria 
autokatoksia. Rakennetaan kahden 

kerroksen korkuisia olohuoneita, jot
ka kasvattavat uusien talojen massaa, 
mutta eivät vie rnkennusoikeutta. Ra
kennusliikkeet ovat ostaneet ja yhdis
täneet vierekkäisiä tontteja ja raken
tavat niille pitkiä rivitaloja. 

Voidaanko rakennusoikeutta 
alentaa? 

Huolestuneena vanhan Pispalan 
katoamisesta ja täyteen rakentamisesta 
Pispalan Moreeni teki vuonna 1992 
kaupungille aloitteen rakennusoikeu
den laskemisesta 0,5:stä 0,3: een. 
Aloite oli hyvä, mutta sen toteuttami
nen on vaikeaa. Rakennusoikeutta pi
detään "saavutettuna etuna", josta ei 
yleensä haluta luopua. Ympäristö
lautakunta käsitteli asiaa useassa ko
kouksessa ja päätti, ettei kaavan 
muuttamiseen ryhdytä. Sensijaan pi
dettiin tärkeänä, että uusia raken
nuslupia käsiteltäessä, voimassa ole
van kaavan alkuperäisestä hengestä 
ja sen rakennustapaohjeista pidetään 
tarkkaan kiinni. 

Tampereella tehdään paljon ase
makaavan muutoksia tontti kerrallaan 
tontin omistajan aloitteesta. Ympä
ristölautakunta päätti, että mikäli pis
palalaiset tontinomistajat hakevat 
osaltaan tonttinsa rakennusoikeuden 

alentamista, muutos tehdään. Koska 
muutos on yleisen edun mukainen, ei 
normaalia maksuakaan perittäisi. 
Muutos vaikuttaa periaatteessa myös 
tontin verotusarvoa alentavasti. Pal
velupiste Frenckellistä tai asema
kaavayksikön toimistosta saa kaa
vakkeita, joilla muutosta voi hakea. 

Yiljelypalstat 
ja T Tahmelan a e 

Korkein hallinto-oikeus 
päätti 15.9.1997 pitää voi
massa kaupunginvaltuus
ton vuonna 1995 hyväksy
män asemakaavan vahvis
tus päätöksen, jolla mm. 
Tahmelan valtatien nimi 
muutettiin Tahmelan vier
totieksi. 

Viikinsaarenkadun, Tah-
melan viertotien ja Isoläh
teenkadun välinen alue on 
vuonna 1988 hyväksytyssä 
yleiskaavassa pientaloval
taista asuntoaluetta. Voimas
sa olevassa asemakaavassa 

alueella on mm. suuri koulutontti. Kos
ka koulua ei tarvita, on esitetty nykyisen 
palstaviljelyalueen rakentamista tältä 
osin asuntoalueeksi. 

Asemakaavan muuttaminen on ol
lut kuluvan vuoden työohjelmassa. 
Erilaisten ideoiden kartoittamiseksi 
järjestämme TTKK:n arkkitehtiosas
ton kanssa alueen suunnittelusta kil
pailun tänä syksynä. Ehdotus asema
kaavan muutokseksi laaditaan siten 
vasta ensi vuonna. Tiedän, että ra
kentaminen herättää Pispalassa run
saasti keskustelua ja vastustustakin. 
Tulen mielellään keskustelemaan asi
asta Pispalaan, kun meillä on luon
noksia, joiden pohjalta asiasta voidaan 
keskustella. 

Pyhäjärven rannassa tullaan joka 
tapauksessa säilyttämään yhtenäinen 
puisto. Myöskin Tahmelan lähteen 
ympäristö sekä lähteen ja rannan vä
linen alue on kaikissa suunnitelmissa 
virkistysaluetta. Alueella lienee myös 
tulevaisuudessa tilaa viljelypalstoil
lekin. 

2.10.1997 

Mikko Järvi 
Asemakaava-arkkitehti 

7 
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TAMPEREEN KASVITIETEELLISEN YHDISTYKSEN KANNANOTTO 
Tampereen kaupunginhallitus/Y mpäristölautakunta/Y mpäristö

viraston asemakaavoitusosasto 

Asia: Ala-Pispalan kasvitarhamaiden kaavoitus asuin
alueeksi 

Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ry. haluaa omalta osaltaan 
julkituoda seuraavia näkökohtia: 

Kasvitarhamaiden muuttamista asuinalueeksi on perustellusti kriti
soitu kulttuurihistoriallisin, sosiaalisin ja maisemallisin perustein. Alu
een omaleimaisuutta on omiaan hyvin suuresti lisäämään luonto ja kas
villisuus. Koko Pispalan ainutlaatuinen, vanha kulttuurikasvisto on uu
disrakentamisen ja siistimisen myötä nopeasti katoamassa. Aiheesta on 
tehty kaksikin tutkimusta: vuonna 1968 sekä viimeksi 1991. Ihmette
lemme suuresti miksi näitä selvityksiä ei Pispalan kehittämisen yh
teydessä ole otettu huomioon, vaikka jälkimmäisestä varta vasten luovu
tettiin kappale ympäristövalvontayksikölle. Siinä olevan selvityksen 
perusteella Ala-Pispalan kasvitarha-alueiden luonne saisi uusia piirteitä, 
jotka entisestään kyseenalaistaisivat alueen rakennussuunnitelmat. 

Vanhan kulttuurikasvilajiston ja vanhakantaisten koristekasvien 
väistyminen muualta Pispalasta on lisännyt kasvitarha-alueiden arvoa, 
sillä täällä ne viljelysten liepeillä ovat pystyneet säilymään. Tätä nyky
ään vain eräiden rannikkokaupunkiemme vanhoihin osiin keskittynyttä 
kasvilajistoa edustavat kasvitarhamailla mm. Rohtopemaruoho, litutilli, 
rautanokkonen, pikkutakiainen sekä koko maassa harvinaistunut 
nokkosvieras. Monia muitakin harvinaisia rikkaruohoja nousee maan 
pöyhimisen seurauksena esille. Näitä ovat mm. peltotädyke, 
persiantädyke, tylppälehtihierakka, hullukaali, hentosavikka, 
viisisädetyräkki, ja mustakoiso. Harvinainen hanhentatar on yksi alueen 
erikoisuuksista. Alueen muukin kasvillisuus muodostaa kaupunki
oloissamme poikkeuksellisen kokonaisuuden, jossa rehevälähteikköinen 
maaperä ylläpitää mm. runsaan lehtopalsamipopulaation sekä joukon 
villiintyneitä koristekasveja, kuten esim. kaikkialla köyntelevän elämän-

RAJAPORTIN SAUNA 
- Suomen vanhin toimiva yleinen sauna 

Pispalan valtatie 

Avoinna pe 15-21 
la 14-21 

Omat osastot naisille ja miehille 
Pääsymaksut: 

Ennen klo 17 mk 10,
Klo 17 jälkeen mk 20,-

Joululahjovihje ! 
Saunayhdislyksen omakustantamaa Rajaportin saunan historiikkia 
Puhrosta tuli - tarinoita saunalta (julk.1996) saatavissa edelleen 

esim. saunalta ja Tahmelan valinnasta. 

Pispalan Saunaybdistys r.y. 

langan (isokierto ). Koriste-ja hyötykasvi valikoimassa on joka vuosi run
saasti vanhakantaisia lajeja, kuten maa-artisokka, mustajuuri, rakuuna, 
härkäpapu, hyvänheikinsavikkaja liperi. 

Alueen maaperä on hyvin rehevää ja lisäksi siinä on harvinaisen 
monipuolinen siemenpankki, mikä osittain selittyy alueella ennen van
haan sijainneiden kauppapuutarhojen olemassaolosta. 

Ala-Pispalan luonto varsinkin kasvistansa puolesta on poikkeuksel
linen, ja lisää alueen omaleimaisuutta. Juuri tälläisiä nykyaikaisen kau
punkirakenteen sisään jääneitä kohteita ympäristöministeriön käynnistä
mä Kulttuuriympäristö kunniaan -kampanja tarkoittaa. Korostamme 
,että tämä kampanja tehdään yhteistyössä opetusministeriön, Suomen 
Kuntaliiton, ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa. Sillä pyritään säilyttä
mään monipuolista, elävää ja omaleimaista kulttuuriympäristöä. Koko 
Pispalaja erityisesti Ala-Pispalan kasvitarha-alue on juuri tällaistä. Tä
män kaltaista omaleimaisuutta ei ole syytä kaupunkirakentamisen kaa
vamaisella tiivistämisellä tuhota. Tiivistämällä voidaan aikaansaada py
syvää vahinkoa, jollei kunkin alueen erityispiirteisiin viitsitä tutustua ja 
niitä arvostaa. 

Esitämme täten, että 

1) Ala-Pispalan kasvitarhamaiden nykyinen käyttö turvataan perus
teena kulttuurihistorialliset, sosiaaliset ja luonnonarvot. 

2) Suunnittelijat tutustuvat Pispalan kasvistosta tehtyihin selvityk
siin. 

3) Pispala ja erityisesti Ala-Pispalan kasvitarha-alueet otetaan 
Kulttuuriympäristö kunniaan -ohjelman keskeisiksi kohteiksi ja että 
niiden säilyttävästä hoidosta pidetään huoli. 

Tampereella heinäkuun 23. päivänä 1997 

Tampereen kasvitieteellinen yhdistys r.y. 

Matti Kääntönen, puheenjohtaja 
Leena Kääntönen, rahastonhoitaja 

Tosi räväkkä tarjous 
Pispalalaisen lukijoille: 

TÄLLÄ KUPONGILLA 
2 HIERONTAA YHDEN 

HINNALLA!! 

Voimassa 1.12.97 asti 
Tervetuloa rentoutumaan! 

PYYNIKINTORIN FYSIOTERAPIA 
JA HIERONTA 

PYYNIKINTORI 4 
PUH. 222 9295 



RUOKA-APUA PISPALAN KIRKOSTA 

Pispalan kirkko on jo puolitois
ta vuotta ollut myös II ruoka
pankki 11 • Kerran viikossa kir
kosta jaetaan noin 100 
kassillista ruokaa toimeentulo
vaikeuksissa oleville Tampereen 
länsipuolen asukkaille. Ruoka
apua hoitaa kirkon diakoniatyö, 
joka pyrkii tällä käytännön tuel
la lähestymään entistä suurem
paa joukkoa tavallisia seura
kuntalaisia ja kirkkoon 
kuulumattomiakin. 

Jaettava ruoka on pääosin seura
kunnan itse ostamaa, osittain myös 
EU-ruoka-apua sekä lahjoituksia ruo
kavalmistajilta. Vanhentunutta ruokaa 
ei jaella, mutta toisinaan jaossa on eriä, 
joissa "parasta ennen" päiväykset ovat 
jo lähellä tai pakkaukset ovat jollain 
tavalla virheellisiä. 

Tilapäistä tukea 
- Ruoka-apu on tarkoitettu väliai

kaiseksi helpotukseksi esim. työttömyys
korvausten katkoksien tai muiden ra
havaikeuksien kohdatessa, korostaa seu
rakuntasisar Arja Tikka Pispalan kir
kosta. 

Avun tarve punnitaan henkilökoh
taisesti haastattelussa kirkon työntekijän 
kanssa. Oikeus viikottaisen ruokakassin 
noutamiseen myönnetään määräajaksi 
tilanteen mukaan. Esim. KELA:n kor
vauksen varassa eläminen ei pelkästään 
ole riittävä peruste jatkuvan ruoka-avun 
saamiselle, vaan tarvitaan muitakin syi
tä. Pispalan kirkon ruokapankin kirjois
sa on tällä hetkellä noin 200 ruoka
apuun oikeutettua. Avun saa kolmeksi 
kuukaudeksi kerrallaan. 

Seurakunnat hoitavat Tampereella 
suurimman osan ruoka-avun jakelusta, 
ja jakopisteitä on noin 20. 

- Jakelun organisointi vie nykyään 
hyvin suuren osan kirkon diakoniatyön 

.. 

Yhteydenotot: Srk-sisar Arja Tikka 
(kuvassa), p. 219 0378 maja to klo 9-11. 

tekijöiden työajasta, ja lisäksi se työl
listää suuren joukon vapaaehtoisia, 
esim. Pispalan kirkossa kymmenen hen
keä viikottain, kertoo Tikka, joka vas
taa toiminnasta Pispalan kirkon alueella. 

- Ruoka-avun tarvitsijoiden määrä 
on yllättänyt meidät suuruudellaan ja 
paljon enempään emme enää kykene, 
mutta todella avun tarpeessa olevat 
voivat silti aina ottaa yhteyttä ja tulla 
keskustelemaan tilanteestaan, kehottaa 
Tikka. 

PISPALAN ENSIMMAINEN KOULU PALOI JA PURETTIIN 

Pispalan ensimmäisen koulun purkua kuvat
tiin heinäkuussa 1997. 

Marraskuussa 1996 pääsi tuli irti 
Tahmelan Valtatien länsipäässä van
hassa rakennuksessa, joka viimeiset 40 
vuotta oli tunnettu Palomieskerhona. 
Tuli karkasi valloilleen talon toisessa 
päässä olleesta asunnosta, jossa poliisi
tutkimusten mukaan oli tuona mar
raskuisena yönä vietetty liian railakasta 
elämää. Tutkimusten jälkeen palon 
syyksi vahvistettiin huolimaton tulen 
käsittely asunnossa. 

Heinäkuussa 1997 palossa vaurioi
tunut talon runko purettiin kiireisellä 
urakalla ja perusta tasoitettiin saman 
tien tie- ja viheralueeksi. Tällä hetkellä 
ainoastaan nurmikko kertoo ylväistä 
kulttuurimuistoista, joita edesmennee
seen taloon liittyi. Palomiesten kerhoa 
aikaisemmin talossa oli nimittäin toi
minut Pispalan ensimmäinen pienten 
lasten koulu ja sen jälkeen Pispalan 
kunniakas sivukirjasto. 

Ilman tuhoisaa tulipaloa talo olisi 
todennäköisesti kelvannut suojelukoh
teeksi. Talo oli pystytetty paikalleen v. 
1903. Pohjois-Pirkkalan kunnan kier
tokoulupiirin kokouksessa oli jo v. 1899 
tehty päätös kouluhuoneesta, jonka so
veliaaksi paikaksi katsottiin Provastin 
talon riihitontti "jos että pankinkasööri 
Otto Thuneberg sen koulunpaikaksi 
luovuttaa vaan". Kokouksessa tehtiin 
myös päätös ostaa koulun rakennus
aineiksi "Herra Patroona 0. Rosen
lewiltä hänen vanha huvilansa Pölk
kylästä 1350 markan hinnalla". Koulu
hanke toteutui suunnitelman mukaises
ti. Thunebergiltä saatiin tontti ja van
hasta huvilasta sopiva koulutalo, jossa 
oli yksi suuri luokkahuone ja pieni asun
to opettajaa varten. 

Ja syksyllä 1903 aloitti toimintansa 
Pispan pienten lasten koulu, joka opet
tajansa mukaan tunnettiin Sipilän kou
luna. Opettajaksi tuli nimittäin Hämeen
kyrössä 7.1.1883 syntynyt Linda Auro
ra Sipilä, joka seminaarin jälkeen oli 
jonkin aikaa toiminut opettajana Karja
lassa Säkkijärvellä. Koulun nimi muut
tui 1921 oppivelvollisuuslain myötä ala
kansakouluksi, mutta Linda Sipilä toi
mi sen ainoana opettajana aina koulun 
lopettamiseen saakka vuoteen 1943, 
jolloin alakansakouhi siirtyi Harjulle 
Pispan kouluun. 

Tämän jälkeen talo toimi vuodesta 
1944 vuoteen 1958 Tampereen kau-

punginkirjaston Pispalan sivukirjas
tona, joka sitten siirrettiin avarampiin 
tiloihin Ahjolan alakertaan kunnes se
kin lakkautettiin v. 1992. Kirjastotoi
minta on sittemmin herätetty Pispa
lassa omatoimisesti henkiin Pispalan 
Kirjastoyhdistyksen avulla, kuten muis
tetaan. 

Sitten tämä entinen Rosenlewin hu
vilarakennus toimi v:sta 1958 alkaen 
Palomiesten kerhona, jossa vuosittain 
järjestettiin merkkipäiväjuhlia ja pik
kujouluja, kunnes onneton tulipalo tu
hosi rakennuksen ja kaupungin kaa
voitusosasto pääsi toteuttamaan kaa
vaa, jossa vanha Provastin talon riihi
tontti oli merkitty tie- ja viheralueeksi. 
Taas on yksi merkittävä Pispalan histo
riaan vaikuttanut rakennus kadonnut. 
Tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta 
olisiko jonkinlainen muistomerkki tai 
-taulu paikallaan? Ja sopisiko paikalla 
olevan aukion nimeksi esimerkiksi "Lin
da Sipilän puistikko" talossa elämän
työnsä tehneen opettajattaren muistoksi? 

Jorse Markkula 

Lähteet: 

Tammerkoski-lehti 3/87: Kyllikki Heleni
us: Muistoja Sipilän pikkulasten koulusta 
Pispalassa; Unto Kanerva- Maijaliisa Pelto
nen: Tampereen Kaupunginkirjasto 1861-
1961 (s. 138-139) 9 
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Marjatta Stenius-Kaukonen käve
lee mielellään Pispalan maisemissa, 
nauttii nyt raikkasta syyssäästä, ihai
lee keltaisena ohikiitä ää roskaa, toi
sinaan katselee kauas yli Pyhäjärven 
talvea ennustavan tumman veden. 

Marjatta on palannut Tampereel
le. Eduskuntavuosia kertyi vuodesta 
1975 lähtien parikymmentä ja kaksi 
vuotta (1995-1996) kului Euro-parla
mentissa Brysselissä sekä Strass
bourgissa. Näiden rupearnien jälkeen 
rauhallinen lenkkeily Pispalan rinteil
lä on erinomainen harrastus. Marjatta 
on samaa mieltä, ja kiirehtii heti va
kuuttamaan, että hän on koko ajan ol
lut sydämeltään tamperelainen. 

- Kotini on ollut täällä Pispalassa jo 
20 vuotta. Olen ollut vain töissä muu
alla. Kun nyt asetuin taas pysyväm
min Provastinkadulle, paransin sa
malla henkilökohtaisen elämäni laa
tua, Marjatta muotoilee. Aikaa hänellä 
kuulemma on nyt paljon aikaisempaa 
enemmän. 

Jouten ei kuitenkaan ole halua ei
kä mahdollisuuttakaan olla. Tämän 

MARJATTA STENIUS-KAUKONEN .. .. 
NYT TAYSILLA PISPALASSA 

"Pieni • una1nen 
tähti, joka 

otsa11an1 
edelleen 

kk.. '' sy 11 .•. 

Marjatta Stenius-Kaukonen palasi maail
malta koti-Pispalaan. Hänen mielestään ym
päristön pitää tarjota muutakin kuin vain 
paikan asua. Mitä muuta? Mitä nimen
omaan Pispalassa? 

vuoden alusta Marjatta Stenius-Kau
konen aloitti kaupunginvaltuuston jä
senenä. Paikka heltisi vaaleissa mah
tavalla äänimäärällä. 

- Tietääkseni vain Pekka Paavola 
on Tampereella kunnallisvaaleissa 
saanut enemmän ääniä. 

Tällä vaalikaudella Paavola on pu
donnut tavallisten kuolevaisten jouk
koon. Marjatta Stenius-Kaukonen sen 
sijaan toi vasemmistoliiton ryhmään 
pari-kolme valtuutettua muassaan. Va
semmistoliiton ennustettu vaalitappio 
tuli torjutuksi. Iso äänimäärä toi Mar
jatta Stenius-Kaukoselle sosiaali- ja 
terveyslautakunnan puheenjohtajuu
den. 

- Tämän super-lautakunnan aluee
seen kuuluvat tasan puolet kaupungin 
käyttömenoista eli yli kahden miljar
din markan potti. 

"Asukkaita aina 
uunneltava" 

Mutta me katsomme ensin Marja
tan näkökulmat Pispalaan, tähän yh-

teiseen kotiseutuumme. Ja suuntaam
me vasta sitten koko kaupungin kaut
ta keskelle Eurooppaa. 

Pispalan valtatien muutoshanke on 
Marjatan mielestä asukasyhdistyksen, 
meidän kaikkien pispalalaisten tilai
suus. 

- Virkamiehet tässä asiassa kuun
telivat asukkaiden ja paikallisten yrit
täjien ajatuksia. Se on erittäin myön
teinen asia. Pettymys tosin tuli yllättä
vältä taholta, kun ympäristölauta
kunta muutti jo hyväksi havaittua eh
dotusta. 

Marjatta ei tahdo suoraan sanoa 
hämmästelevänsä sitä, että ympäris
tölautakunnan luottamusmiehet tässä 
kysymyksessä pettivät. Teknisessä 
lautakunnassa hänen mukaansa polii
tikot ja: asukkaat sen sijaan löysivät 
yhteisen sävelen. 

- Joka tapauksessa poliitikot ovat 
tässä kysymyksessä saaneet huomata, 
että asukkaat myös Pispalassa ovat 
ajattelevia ihmisiä. 

- Mielestäni asukkaita on aina kuul-



tava heidän asuinympäristöään kos
kevissa asioissa, Marjatta painottaa. 
Hänen mielestään myös pispalalai
silla on neuvotteluhalua ja taitoa teh
dä myös kompromisseja. Eikä Pis
pala ja pispalalaiset ole saaneet eri
koiskohtelua toiveidensa toteuttami
sessa. 

- Esimerkiksi Amurin koulun luok
se Satakunnankadulle saatiin nopeas
ti varoitusvalot, mutta meille ei vas
taavia valoja ole tullut vaaralliselle 
suojatielle Pizpala-grillin luokse 
asukkaiden pyynnöistä huolimatta. 

Kasvimaa-alue Pyhäjärven ran
nassa on Marjatankin mielestä todel
la hienoa seutua. Kävelyä harrasta
valle se on loistavaa aluetta. 

- Se on kaikkien tamperelaisten 
sunnuntaikävelypaikka ja tärkeää 
virkistysaluetta. Sellaisena se pitäisi 
myös pitää, Marjatta sanoo ja muis
tuttaa alueen syvästä multakerrokses
ta ja maassa kasvavista erikoisista kas
veista. 

- Onko tämä ainoa alue, joka on 
nyt pakko ottaa rakennuskäyttöön? 
Marjatta haluaa kysyä. 

- Ihmisillä on kiinnostus viljellä 
kasvimaataan Pispalassa. Se on kiin
nostava, sosiaalinenkin harrastus. 

Marjatta sanoo, että harrastusmah
dollisuuksia on oltava. 

- Elämän ei tule olla pelkkää asu
mista, vaan asuinalueella pitää olla 
aina mahdollisuuksia sellaisiin har
rastuksiin, joista asukkaat itse ovat 
kiinnostuneita, ja joihin he haluavat 
osallistua. 

Marjatta kannattaa Lea Minkkisen 
ehdotusta, Pispalan neljä kaupun
ginvaltuutettua yhdessä Kurpitsa-liik
keen tuella tekisivät aloitteen.alueen 
pitämisestä edelleen kasvimaana. 

"Kahta kahvilaa 
kaivataan" 

Marjatta korostaa asukkaiden aktii
visuutta ja aloitteellisuutta myös Raja
portin saunan seudun kehittämisessä. 

- Sauna on hyvä juttu ja koko re
montointi sillä alueella. Valtatien var
teen olisi hyvä saada myös kahvila, Mar
jatta toivoo. 

- Olen kuullut, että hanketta sii
hen suuntaan olisi. 

Toista kahvilaa hän ehdottaa pe
rustettavaksi Pispalanharjulle. 

- Varmasti sillä olisi hyvät elin
mahdollisuudet. Katsokaapa vaikka 

Pyynikin näkötornin munkkikahvilaa, 
Marjatta ehdottaa. 

Kun harjua ja Pispalaa edelleen ke
hitetään, Marjatta toivoisi käsityö
läisten työpajoja joihinkin niille sopi
viin tiloihin. Mahdollisuudet muuhun
kin ovat monet... 

-Asukastoiminta estää yhteiskun
nallista ja poliittista vieraantumista. 
Asuinympäristön kehittäminen ja te
keminen yhä mukavammaksi on hyvä 
trendi nykypäivinä, sanoo Marjatta, 
joka omalta osaltaan toimii kaupun
gin · luottamushenkilönä. 

Valtuustokokemuksia 
Hänelle ensimmäinen kausi kau

punginvaltuustossa on ollut lievä pet
tymys. 

- Odotin, että valtuutetut toimisi
vat asiapohjalta ja ottaisivat huomi
oon ruohonjuuritason näkökulman. 
Näin ei ole, vaan puoluepolitiikka rat
kaisee päätökset. 

Marjatan mukaan päätökset sanel
laan useimmille valtuutetuille josta
kin ylhäältä. Eduskunnassa Marjatta 
koki samaa, ja oli yhdessä vaiheessa 
jo eroamassakin Arkadianmäeltä kes
ken kauden. Hän ärsyyntyi silloisen 
valtiovarainministeri Iiro Viinasen ero
puheisiin, jos markka devalvoidaan. 
Kun devalvaatio toteutui, Viinanen 
jatkoi hallituksessa kuin mitään ei oli
si tapahtunut. 

- Tampereella porvarit ja demarit 
ovat tehneet päätöksen, että ne hallit
sevat täällä. 

- Pieni punainen tähti, joka otsal
lani sykkii, ei estänyt Euro-parlamen
tissa toimintaani. Siellä asioihin suh
tauduttiin asioina. Tampereella val
tuustossa hyväkin asia voidaan tyr
mätä, jos/kun sitä esittää vääränlai
nen valtuutettu. 

Marjatta Stenius-Kaukonen sanoo, 
ettei hän vastusta sitä, että tarkasti kat
sotaan, mihin kaupungin rahat käy
tetään. Ja että myös hän joutuu teke
mään epämiellyttäviäkin päätöksiä. 

- Sosiaali- ja terveysalan palvelut 
ovat tärkeitä ja ihmiset niitä arvosta
vat. Niihin on saatava tarpeeksi rahaa. 
Tässä ei ole minun mielestäni kyse 
puolueiden reviireistä, vaan kaikkien 
tamperelaisten hyvinvoinnista. 

Marjatta Stenius-Kaukonen on huo
mannut, ettei raha tahdo riittää tarpeel
lisiin kohteisiin. 

- Päätöksenteon tulisi olla paljon 
nykyistä avoimempaa. 

- Minä tulen ehdottomaan, että lau
takuntien kokouksista tehtäisiin julki
sia. Euro-parlamentissa valiokuntien 
kokoukset ovat avoimia. Se on hyvä 
malli. Rohkeutta pitäisi siihen riittää 
myös meillä täällä Tampereella. 

Katse Pispalasta 
eteenpäin 

Miten Marjatta Stenius-Kaukonen 
näkee tulevaisuuden? 

- Täältä harjulta onneksi näkee 
kauas Pyhäjärven yli taivaanrantaan. 
Vaikka meillä on täällä tutut kulku
reitit, me silti suhtaudumme asioihin 
niin, että katsomme laajalle. Euro
parlamentissa keskustellaan samoista 
ongelmista kuin jotka meitä pispa
lalaisiakin mietityttävät. Koko Eu
roopan ollessa kyseessä mittasuhteet 
ovat vain suuremmat kuin täällä koti
Pispalassa. 

- Kansainvälisyyttä kannattaa 
aina pitää vireillä. Esimerkiksi Pis
pan koulun oppilailla on monia näkö
aloja Eurooppaan, ja niin monilla 
meillä aikuisillakin. Se on hyvä. 

- Pispala on Eurooppaa. Kun toi
mimme täällä yhdessä oman asuinym
päristömme parhaaksi, se on tärkeä 
sijoitus parempaan tulevaisuuteen. 

Teksti Hannu Koskela 
Kirjoittaja on Pispalassa asuva 
Apu-lehden toimittaja 

11 
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Eläimet ihmeissään 

Eräät karnevaalin useista esiintyjistä: Dave 
Lindolm ja tytär. Ylempänä olevat kuvat 
karnevaalikulkueesta ja hauskoista karne
vaaliasuista. 

Voimakkaita tuoksuja 
ilmassa. Meteliäja huutoa. 
Askelia. Rinnettä alas pit

kin Pispan katua. Kaunista. 
Ihanaa. 

Mutta jänis parka juoksee tiehen
sä ja tuolla koiperhonen etsii suojaaa 
pimeästä vintistä. On liikkeellä ihmi
siä. Mitä he hymyilevät! Koiperho
nen on ihmeissään. Kuka heidän suut 
on messingillä kromannut? He eivät 
ole tästä maailmasta. Jumalallista vä
keä täynnä katu. Tietäisipä totuuden, 
koi perhonen. 

Tällä välin jänis on loikkinut kas
vimaalle ja pitää sitä maailman par
haana paikkana. Sinne voi paeta jopa 
iloisia asioita kuten karnevaaleja. Siel
lä ei häntä viraston pönkkäväki sun 
muut penkin kuluttajat, saati karnevaa
li-iloitsij at, toimillaan häiritä saata. 
Jänis on tyytyväinen. 

Sillä aikaa Pispan kadulla riemu 
on revennyt, ja aurinko antaa. Ääniä 
soittimista, laulajattaren korkealta ja 
kovaa, kättentaputuksia. Joku aukaisi 
pullon, taisi olla kori, ja vie sen huu
lilleen! Lasten huudahduksia, nau
runremakka. Tuttuja paljon, kesää ja 
lomaa odotellessa. Tärkeistä asioista 
vaihdetaan mielipiteitä. Ollaan hyvil
lään siitä, että tajuttiin tai ajauduttiin 
tänne asumaan. Ei tällaista ole muu
alla, saati karnevaaleja. No ehkä jos
sain Kumpulassa, mutta siellä on sta
din tyyliin niin paljon väkeä. Täällä 
olemme vain me - pispalalaiset. 

TOUKOKUUSSA 24.5.97 

Tekstin kirjoittaja Kimmo Uotila karnevaa
liasukilpailun voittaneessa possu-puvussaan. 
Kaksi muuta ensimmäiseksi palkittua hahmoa 
yläpuolella. 



HANNU SALAMAN UUTUUS 

Patukkaa 
piispoille 
ja p1ioille 
"Elämän opetuslapsia I" 
on Hannu Salaman uu
tuus. Kirjan moton sanat 
ovat Brezhneviltä ja Jo
hanneksen Ilmestys
kirjasta. Pääosassa ovat 
tuttu romaanihenkilö Har
ri Salminen ja Raamatun 
tulkinta. 
Salaman näköinen Salmi
nen katselee ympärilleen, 
puhelee, miettii sana-ja 
rahavaltaa, suomalaisten 
kollegoiden ''kinkunkoris
tekirjallisuutta", Erkon 
paksua persettä, maamme 
En-intoa, oman huippu
teoksensa boikottia, rais
kaaja Johannesta ja var
sinkin omaa pääsyä naisen 
jalkoväliin. Hauskaa ja 
hirveetä. 

Hannu Salama sai kirjansa jul
kistamistilaisuudessa Haavikko-sää
tiön kunniapalkinnon. 

Perusteluissa todetaan: "Hannu 
Salama on merkittävin nykyhetken 
elämän ja ihmisten kuvaaja sodanjäl
keisessä suomenkielisessä kirjalli
suudessa. Hän on ollut näkijä ja teki
jä tässä ja nyt ja on sitä itsestään sel
västi aikana, jolloin kirjallisuus on 
kuin huomaamatta samaistunut pa
rempiosaisten ja valtaapitävien uto
piamaailmoihin." 

11 ••• Mutta nyt vihdoinkin saataisiin työttömyyden ja köyhyyden avulla ai
kaan enemmistö jolle autot ja slalomsukset, videot ja stereot olisivat vain yhtä 
paskaläjää, samoin muut kulutuksen ilot. Ilmaston lämmetessä asuminen 
helpponisi, kukaan ei enää joutuisi elinikäiseen velkavankeuteen pelkkien seinien 
takia. Pakoksi tulisi myös vapauttaa hamppu sen jälkeen kun mikrotekninen 
kapitalismi olisi saanut moninkertaisen työvoimareservin ja maailma jälleen 
porvarin ja aateliston unelman mukaisessa järjestyksessä. Kenenkään päähän ei 
enää voisi pälkähtääkään, että kapitalismin merkittävin tasapainottaja ja 
pystyssäpitäjä oli ollut valtiollistettu sosialismi; mutta joka jälleen anarkiaksi: 
näläksi, kivuksi, nauruksi ja vihdoin organisoiduksi vallankumouksellisuudeksi 
muuttuneena tulisi kaatamaan järjestelmän jos se ei itse sitä·ennen ehtisi 
jäytämään puhki koko maapalloa. 

Mutta vielä huomennakin ministerit painuivat mustiin autoihinsa ja ajoivat 
tärkeilemään, sopulit omilla kottosillaan lässyttelemään jatkoa presidentti Lauri 
Iiittäjalan viimeiseen fraasikokoelmaan. Ja tämä tietysti toistui aina vain suurem
missa ympyröissä kautta maailman jossa nälkä ja kurjuus lisääntyisivät ja 
siittäisivät kapinointia monellakin tasolla, vaikka muitten muassa tiedemiehiksi it
seään nimittävät älylliset huorintekijät olisivat valmiit hyvästä maksusta selittä
mään kuinka metsässä riittää puu, vedessä kala ja öljyäkin voi savuttaa taivaalle 
miljardeja tynnyreitä ilman että mikään muuttuisi miksikään. Suurkapitalismin 
hallitsema hyvinvointimaailma pureskelisi pihvejään, ämmät pesisivät pilluaan 
kalliilla saksansaippualla ja haihduttaisivat otsonikerrosta olemattomiin ja 
deodoranttitehtailijat käärisivät rahat taskuihinsa. Ja kun siitä kaikesta ei ole 
pelastusta minkäänlaista, siitä ei kannata nähdä huoltakaan, olisi ainoa oikea ja 
rehellinen muotoilu minkä tahansa hallituksen politiikalle kautta maapallon. 

Ja sitä todellisuutta jatkuisi niin kauan että löytyisi tarpeeksi ihmisiä niin rohkei
ta että maiilma muuttuisi paremmaksi; vaikka siihen ei myöskään Harri Salminen 
itse enää jaksanut uskoa. Ei edes siihen että hänen henkilökohtainen velvollisuuten
sa olisi taistella hidasta mutta varmaa katastrofiin kulkeutumista vastaan. Siinä 
hän oli yhtä mieltä kaikkien maailman hallitusten kanssa - erona kuitenkin se että 
hän toi sen mahdollisimman selkeästi julki ja sillä tavoin tuli taistelleeksi sitä vas
taan vaikkei sitä velvollisuutenaan pitänytkään. " 

Hannu Salama: Elämän opetuslapsia I (Art House, 1997), sivuilta 86-87 13 
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Valtatien mutkat 
J A T K O M U S O S A 3 

Ympäristölautakunta hyväksyi vanhan yleissuunnitelman 
toukokuussa, tekninen lautakunta ponnen uuden yleis
suunnitelman toteuttamiseksi syyskuussa!! 

Ympäristölautakunta ko
koontui 20.5.97 päättä
mään Pispalan valtatien 
yleissuunnitelmasta. Kävi 
kuten pelkäsimmme. Lauta-
kunta kaivoi esille virka
miesten jo hyllyttämän 
suunnitelman. 

Pekka Paavolan (Tapu), Esa Ran
nikon (SDP) ja Jukka Järvisen (Vihr.) 
johdolla vanhan (lisää kaasua-) yleis
suunnitelman kannattajat voittivat 
äänin 6-4. Y mpäristölautakunta mitä
töi kymmenen kuukauden aikana käy
dyt lukuisat keskustelutilaisuudet, yh
teydenotot, tapaamiset, asukaskokouk
set sekä uuden, inhimillisemmän yleis
suunnitelman. Häviäjien puolelle jäi
vät kaksi Vasemmistoliiton edustajaa 
yhdessä kahden porvaririntaman ää
nen kanssa. 

Perusteluita! 
Millä perusteilla nuo kuusi tekivät 

päätöksensä? (Edellä mainittujen li
säksi demarit Risto Sänkiaho ja Anne 
Jarva sekä Anna-Kaarina Rantaviita
Tiainen, Kesk.) 

"En minä tiedä, mitä se uusi yleis
suunnitelma pitää sisällään. Siksi en 
voinut verrata niitä ja äänestin sen 
vanhan puolesta." Näin perusteli pu
helimessa ympäristölautakunnan de
marijäsen arkkitehti Anne Jarva äänes
tyskäyttäytymistään. 

Huomautettakoon,että useat Hyh
kyn ja Pispalan aktiivit olivat viet
täneet unettomia öitä ennen ko
kousta tiedottaessaan ja juostes
saan ympäristölautakunnan jäsen
ten luona. Tapasimme mm. A. 
Jarvan. Kaupunki oli tietysti lähet
tänyt uudet yleissuunnitelmat lau
takunnan jäsenille. Vihreä Jukka 
Järvinen perusteli kantaansa Aa
mulehden yleisönosastossa. Kir
joitus sisälsi lähinnä jälkiviisauk
sia ja ehdotuksia, joista näki ettei 

hänkään ollut tutustunut laajaan kes
kusteluun ja tosiasioihin. Tosin hän
kin totesi, että läpiajoliikenteen ra
joittaminen on tärkeä tavoite. Järvi
nen oli saanut kovasti arvostelua Pis
palasta ja myös puolueen sisällä. 

Pekka Paavolan ja Tapun perus
teet voi lukea Paavolan vasemman 
käden, Ilpo G. Niemen tosiasioiden 
pilkkaa pursuavasta kolumnista Alue
lehti Länkkärissä (4.5.97). Niemi kut
suu tiekeskusteluun osallistujia hai
hattelijoiksi ja puhuu Muroleen kana
van sillasta länsi-tamperelaisten vaih
toehtoväylänä. Niemen nikkarointi 
oli varmaan upeaa populismia, mutta 
myös paksua soopaa, täydellistä piit
taamattomuutta ja asiantuntematto
muutta, joka loukkaa kaikkia keskus
teluun osallistuneita. 

Tyrmistymistä 
Kaupungin vastaava virkamies 

Matti Kolari sanoi olleensa pettynyt 
ympäristölautakunnan päätökseen. 
Hänestä uusi olisi ollut parempi. 
Yleissuunnitelman valmistanut Jouni 
Sivenius Insinööritoimisto A-Tiestä ei 
ollut aikaisemmin pitkällä suunnitteli
jan urallaan ollut niin typertynyt kuin 
ympäristölautakunnan äänestyksen 
jälkeen. Me Pispalan ja Hyhkyn ihmi
set olimme vihaisia ja samalla tur
hautuneita moisesta kansalaismie
lipiteen ja osallistumisen polkemises
ta. Aamulehden kolumnisti Markku 
Leppänen ehdotti aivan oikeutetusti 
valtatie-päätökseen viitaten, että ym
päristölautakunnan nimestä otettaisiin 
etuliite "ympäristö" pois. 

OLISIT JO 
PERI Ä 

Väkirikas mielenosoitus 
Kolme päivää ympäristövihamie

lisen, läpiajoystävällisen päätöksen 
jälkeen vanhat ja nuoret kadun var
relta, päiväkodeista ja kauempaakin 
päästivät suuttumustaan ilmoille ym
päristölautakunnan päätöksen vastai
sessa mielenosoituksessa. 

Järjestelyissä tuli kiire, mutta tal
koolaisia löytyi. Maalasimme Pis
palan kierrätyskeskuksessa kylttejä, 
monistuskone suolsi julisteita. Per
jantaina paistettiin 200 korvapuustia 
jaettavaksi lapsille. Ilmoitus viran
omaisille. Onko päiväkodit kutsuttu? 
Tuoko Kaitsu kovaääniset? Ketkä 
soittavat? Kuka ostaa limsat? 

Viisi minuuttia ennen H-hetkeä 
kaikki on valmista. Sata viisikym
mentä lasta ja vanhempaa saapui pai
kalle. Hienoa. Kahden päivän pika
valmisteluista huolimatta Pizpalan 
Grillille kokoontui runsaasti ajoväylän 
leventärnisestä huolestuneita ihmisiä. 
Ahjolasta lapset toivat hieno.ja 
itsemaalattuja kylttejä mukanaan. 

Lapsia ihastuttivat Eero Kelan 
tulennielentätemput. Hyhkyn yhdis
tyksen Pekka Tuomela kertoi 
ympäristölautakunnan päätöksestä ja 
keskustelun lähihistoriasta. Muusikot 
soittaivat. Runoilija Seppo Kuuluvai
nen lausui tilaisuuteen valmistetun 
runon Onko teillä lapsia? (lue runo 
seuraavalta aukeamalta). Samanai
kaisesti kuusikymmenvuotias mies ja 
opettajanaapurinsa, kadun varren asu
kaita, ylittävät tietä kyltti kädessä vii
denkymmenen muun kanssa. Poliisi 

närkästyi suojatien käyttäjiin. Veti 
heitä hihasta. Uudet pii-paa-autot 
puikkelehtivat autojonossa. Lopul
ta suojatien ylittäminen oli kuiten
kin niin turvallista kuin sen pitäisi 
aina olla. Tunnelman myönteisyys 
jäi mieliin. 

Aamulehti antoi seuraavana 
päivänä runsaasti tilaa mielen
osoitukselle. Etusivun kuva ja 
teksti tosin johtivat harhaan varsi
naisesta asiasta. Etusivun tekijä 



oli kiinnostuneempi 
poliisin virka-asusta 
kuin päiväkotien hoi
tajien huolesta tai 
yleensä ihmisten osal
listumisen perusteista. 
Mutta päättäjien sil
mään orastavat kan
salaisyhteiskunnan 
silmut näin kuitenkin ..;;;.i 

pistivät. Ja sisäsivun 
artikkeli on asiallinen. 
Mielenosoituksen jäl
keisenä viikonloppuna 
kerättiin yli 300 nimeä 
päätöstä vastustavaan 
adressiin. Adressi luo
vutettiin kaupungin 
hallitukselle. 

Ympäristö-
lauf lautakunnan 
päätös oli susi 

Seuraavalla viikol
la apua etsiessämme, 
kuulimme, että jopa 
kaupungin ylimmässä 
virkamiehistössä ih
metellään ympäristö
lautakunnan äänestys
tulosta. Ympäristölau
takunta oli antanut to
teutettavaksi suunni
telman, josta virka
miesten mielestä oli 
turhaa alkaa tekemään 
varsinaisia katupiirus
tuksia. Valituskierre 
tulisi kestämään liian kauan. 

Kesäkuussa yhdistykseläiset kes
kustelivat eri puolueiden edustajien 
kanssa siitä, miten asian ajamista voisi 
jatkaa. Mm. Ahjolassa tapasimme 
Pispalan valtuutetut, Marjatta Stenius
Kaukosen (Vas.), Satu Hassin (Vihr.), 
Lea Minkkisen (Vas.) ja Peter Löfber
gin (Rkp). 

Ainoa mahdollisuus vaikuttaa ym
päristölautakunnan päätökseen olisi 
ollut kaupunginhallituksella. Se olisi 
voinut alistaa päätöksen itselleen. 
Näin ei tapahtunut. Kuulimme sen si
jaan, että koska päätöstä vastustetaan 
niin laajalla rintamalla myös kaupun
gin sisällä, se ei tule saamaan rahaa 
jatkototeuttamiseen. 

Valtatien suunnittelu Nokian ris
teyksen osalta jatkui kuitenkin, koska 
rahaa oli pari miljoonaa käytettäväksi 
tälle vuodelle. Risteys piirrettiin sel
laiseksi, että työn jatko voitaisiin teh
dä joko uuden yleissuunnitelmaeh
dotuksen tai ympäristölautakunnan 
päättämän vanhan suunnitelman mu
kaisesti. 

Pispalan ja Hyhkyn asukasyhdis
tykset tekivät muistutuksen em. pii
rustuksista ennen niiden menoa tek
niseen lautakuntaan. Päävaatimus: 
pätkäsuunnittelu seis ja kokonaisuus 
näkyville! Meille kerrottiin teknisessä 
lautakunnassa elävän sellaisen hen
gen, että -kiitos! - "otetaan ensin 
selvää ja päätetään vasta sitten". Asia 
jäi pöydälle. Jälleen keskustelimme 
lautakuntalaisten kanssa. Heidät oli 
kutsuttu Haulitomille 15.9.97. Osal
listumisprosentti ei ollut kiitettävä. 
Delegaatiomme kävi tapaamassa lau
takunnan pj. Matti Rahikaista ja suun
nittelija Matti Kolaria. Tulos: seuraa
vassa kokouksessa Pispalan valta
tiestä keskusteltiin kunnolla. Koko
nainen tunti. 

Lautakunnat nokikkain 
Elli-Maija Pölläsen (Vas.) ehdo

tuksesta tekninen lautakunta hyväk
syi 18.9.97 yksimielisesti ponnen sii
tä, että Pispalan valtatie tulee toteut
taa uuden yleissuunnitelman pohjal
ta. Päätös oli harvinainen, sillä "tapa-

na" on ettei toisen lautakunnan päätök
siä tällä tavalla kommentoida. Ponsi 
merkitsee sitä, että kadunrakentajien on 
rakennettava sen mukaan, jollei kau
pungin hallitus tai joku muu korkeampi 
elin halua muuttaa sitä. Mikä jää nähtä
väksi. 

Olemme tilanteessa, jossa Pirkan
katu on levennetty melkoiseksi baa
naksi. Onkin valvottava, että uudet 
bussikaistat eivät muodostu läpiajo
imureiksi. Uudet kaistat on varattu läpi 
vuorokauden vain julkiselle liikenteel
le. Ja jos teknisen lautakunnan päätös 
uuden yleissuunnitelman toteuttami
sesta säilyy, loppu Pispalan valtatiestä 
Hennerin kadulta Rajaportille jää 
kaksikaistaiseksi ja saa levennetyn ke
vyen liikenteen väylän. 

Jyrki Kaipainen 

KUNNALLISVALITUS 

Irma Rantanen, Hyhkyn kyläyh
distyksen aktiiveja, teki ympäristölau
takunnan päätöksestä ensin oikaisu
vaatimuksen, sitten kunnallisvalituk
sen (17 .9.) sillä perusteella, että päätös 
on kunnallislain 27. pykälän vastai
nen. Vuonna 1995 vahvistettu kunnal
lislaki pyrkii siihen, että vanhentuneek
si havaittu byrokraattinen suunnittelu
käytäntö korvautuisi joustavammalla ja 
demokraattisemmalla käytännöllä. 
Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia 
haluttiin lisätä. Näin vältyttäisiin va
lituskierteiltä. Irman vaatimus ympä
ristölautakunnan päätöksen kumoa
miseksi on edelleen Hämeen läänin
oikeudessa käsiteltävänä. 15 
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KAASUTTAAKO 
KAUPUNKI MEl[)/\1 

HENGILTÄ? 

ONKO TEILLÄ IAPS!A? 

minä ja me 
tervehdimme teitä 
sänkiaho jarva järvinen 
paavola rannikko ja 
rantaviita-tiainen 

tajuatteko te 
mitä te teette? 
nuijina nuijitte 
mitä muut sanovat 

te persreiät ette 

pispala on enemmän kuin osa 
teidän 
kaupungistanne 
se on kertakaikkiaan meidän 
meidän! 

Minä huudan 
osa tietää miksi 
niille minä huudan! 

muille minä pieraisen 

joudu syömään siileistä tehtyjä pizzoja 
kaapimaan lapsianne asfalttilevyltä 
mikroaaltojen keskelle 

ne hullut jotka sen 
aikaisemman siiliperheen 
ylittävät autoineen 
saavat hävetä 

te olette typeryksiä! 
me emme pelkää! 
Me emme tarvitse suojateitä kävellessämme 
me kävelemme 

ei kenelläkään ole kiire 
ei kenelläkään ole kiire 

ESKO HÄMERANTA IN MEMORIAM 

juuri siitä 
mistä haluamme 

sen tulette näkemään 

raha ei merkitse mitään 
tekin kuolette paskajengi 
jos ette autojen alle 
niin kaasuihin 
kaasuihin te kuolette 
ja se on teille ihan oikein 

TAITEIIJJAJA NYKYINEN 
RANTALEI]ONA 

zorro ja teräsmies jäivät 
siististi pakattuina 
jätesäkkeihin 
odottamaan kuljetusta 

sinä olit sanojesi mittainen 
ja muutuit 
leijonaksi 
syvien vesien rannoille 

kun aurinko laskee 
huomaan sillä silmälasit 
parransängen ja 
nauravan naaman 

Seppo Kuuluvainen 

SEPPO KUULUVA!NEN 

SHAMAN 

WHEN OUR CAT WAS DYING 
MV SON SAID DAD 
CAN YOU WRITE A POEM, 
ONE OF YOUR KIND 
THAT DOESN'T RHYME? 
THIS ISN'T 1T 

ONLY REGRET 
NOTTO KNOW 
WITH THE RAINMAKER 
AND THE BLESSER OF CORN 
WHERE THEY FEEL TO EARTH 
AND WAIT TO BE FOUND, 
THE HEALING WORDS, SECRET SYLLABELS 

Donald Adamson; runo kokoelmas
ta CLEARW ATER 

Donald Adamson, skotlantilainen ru
noilija, työskentelee opettajana Suo
messa. Hän on lähes vakituinen pis
palainen. Ihastunut maisemaan ja ra
kastunut ihmiseen. 



APUAI 

Kirjasto-
yhdistys 

kärsii 
tilan
puutesta 
Kahden vuoden luomistyön jälkeen 
Pispalan kirjastoyhdistys avasi 
toimitilansa toukokuun puolivälis
sä. Nyt pallo on lainaajilla, heistä 
on kiinni yhdistyksen toiminnan 
kehittyminen. 

Ongelma.Qa liian pienet 
varastotilat. 

- Lainaamomme alkaa olla todella 
täynnä, pian on vaikea mahtua sekaan. 
Kaikki mahdollinen lattiatila pöytien ja hyl
lyjen alla täyttyy varasto- tai luokittele
mattomista kirjoista. Kohta joudumme kiel
täytymään kirjalahjoituksista. Sitten moni 
halukas yhdistyksen tukija saattaa muuton 
tai tilanpuutteen takia viedä ylimääräiset 
kirjansa kaatopaikalle, valittelee Hannu 
Purhonen Pispalan kirjastoyhdistyksestä. 

Jos Sinulla, arvoisa lukija, on kuivaaja 
kohtuullisesti valaistua varastotilaa tarjota 
yhdistyksen käyttöön, ilmoita siitä kirjasto
yhdistykseen numeroon 223 9654 tai Vuok
ko ja Kari Toloselle numeroon 214 8746. 
Varastolla käydään todennäköisesti vain 
kerran viikossa, joten kovin suurta vaivaa ei 
tilan tarjoalle käytöstä ole. Yhdistys pystyt
tää itse varastossa tarvittavat hyllyt. 

Purhonen on jo entinen kirjastotyönte
kijä, mutta syynä ei sentään ole tilanpuute, 
vaan määräaikaisen työsuhteen päättymi
nen. Lokakuun 13. päivä·uutena kirjasto
työntekijänä aloitti Marko "Mako" Kelo-

Mako on uusi tukityöläinen - Ihan bueno 
homma. Alkuhan menee vielä katsellessa, to
teaa Mako Kelokaski uudesta amma
tinvaltauksestaan. Hänen talvensa kuluu kir
jojen parissa puolen vuoden työpestissä. 

kaski. Hänet tunnettiin elokuun alkuun asti 
sukunimellä Laakso. Useimmille hän on 
tuttu rumpupatterin takaa mm. laulu- sekä 
soitinyhtyeestä Orastava Seitikki. Aikai
sempaa kokemusta kirjastotyöstä hänellä ei 
ole, mutta sitäkin enemmän on oppimisen 
intoa ja kykyä. 

Pispalan kirjastoyhdistyksen jäsenre
kisterissä onjo 166 henkeä. Aktiivisia lai
naajia on muutama kymmenen. - Yritäm
me tehostaa tiedottamista ja mainontaa. 
Moni on valittanut, että tänne ei löydä. 
Oheinen kartta auttanee asiaa, luotetaan 
yhdistyksestä. 

Yhdistyksen toimitila Ahjolan pohja
kerroksessa, puhelin 223 9654, on avoinna 
vanhaan malliin eli maanantaista torstaihin 
kello 14--18. Jäseneksi voi liittyä joko pai
kan päällä tai maksamalla jäsenmaksun 
yhdistyksen tilille PSP 800022-1393 6213, 
nimi- ja osoitetiedot kannattaa kirjoittaa 
myös pankkisiirtolomakkeen tiedonanto
osaan. Jäsenmaksu on alle 15-vuotiailta 10 
mk ja sitä vanhemmilta 30 mk. 

Pispalan 
rautatie kirjastoyhdistys 

11111111111111111111111111111111111111111111111 

Erämiehenkatu 

Pispalan valtatie 

TAMPEREEN .. 
TAHTJTAIVAALTA 

Kulttu_uri
osuuskunta 
Komeetta 
syntyi 

Viime keväänä perustettiin Tam
pereelle ns. uusosuuskunta, Kulttuu
riosuuskunta Komeetta. Tästä merk
kinä taivaalla nähtiin Bob (tai jotain) 
-niminen pyrstötähti ( onko muuten 
takamuksistaan kuuluisaksi tulleet 
artistit pyrstötähtiä?). Perustavia jä
seniä oli 21, kirjava joukko esiintyviä 
taiteilijoita: näyttelijöitä, muusikoita, 
laulajia, ohjaajia, puuseppiä ja kir
vesmiehiä. Sittemmin mukaan on liit
tynyt yksi kultaseppä ja yksi näytteli-
jä/stuntman. 

Olemus 
Pääasiassa osuuskunta toimii jäsentensä 

työnantajana, so. laskutuskanavana, joka 
hoitaa laskutuksen lisäksi sotu- yms. mak
sujen maksamisen, sopimusten teon ja jä
senten yhteisen markkinoinnin. Osuuskunta 
voi myös toimia erilaisten produktioiden 
tuottajana sekä toteuttajana, myös kult
tuurimatkojen järjestäminen on toimi
alaamme. Toimistopalvelujarnme myymme 
myös niille henkilöille tai yhteisöille jotka 
eivät ole jäseniämme. 

Osuuskuntahan on yritys, jonka tarkoi
tuksena ei ole tuottaa suunnattomia voitto
ja, vaan jos tilikausi päättyy +-0 -tilantee
seen, on kaikki mennyt niin kuin pitää. Sii
nä missä osakeyhtiön toimitusjohtaja miet
tii kuinka saisi vähäisemmillä kustannuk
silla suuria voittoja, me mietimme kuinka 
saamme jäsenillemme töitä. 

Ynnä muuta 
Kulttuuriosuuskunta Komeetta on jäse

nenä valtakunnallisessa Suomen Osuus
kuntien Yhdistys ry:ssä, jonka tarkoitukse
na on "uusosuustoiminnan ja yhteistyö- , 
verkostojen yleisten edellytysten kehittämi
nen ja tukeminen". 

Toimistomme s1Ja1tsee Pispalan 
Kierrätyskeskuksen tiloissa osoitteessa 
Pispalan Valtatie 11, puhelinnumero 223 
4939. Uusia jäseniä otamme harkinnan
varaisesti .. 17 
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•• •• 
KÄYTTETTYJÄ 

KESA• JA TALVI-
RENKAITA SEKA 

VANTEITA 
Myös uusia renkaita 

Runsaasti erilaisia 
alumiinivanteita 

• T-OSATOY T-OSAT OY 
Puh. 212 5972, 212 8300 

Pispalan vartatie 24 
Tampere 

Avoinna ark. 9-18, la 1 0-14 

SYKSYN HARMAUTTA VASTAAN 

KAMPAAJALTA 
VÄRIÄ 
ELÄMÄÄN! 
Haluatko hiuksiisi. . . 

Vaaleaa 

vai ... 
viehätystä ... 

Kiiltoa 
ja elävyyttä 

Väri antaa 
itsevarmuutta. 

ärien taikaa! 

Miten olisi ... 

Mystinen 
ja viettelevä ... 

Hillitty tai 
hehkuva? 

Värit kampaajalta. 

ERVETULOA! 
ARTURI-KAMPAAMO 

Birgit Terenius 

Pispalanharju 41, puh. 223 9671 
Avoinna ti-pe 9-17, la 9-13 
(Sopimuksesta myös muulloin), Schwarzkopf 
ma suljettu 

Joulu viinit käymään! 
IDEAL 
Valko -tai punaviini 

"BACCHUS" 
Nopein laatuviini, 
valko-, punaviini 
tai Muscatel. 
Käymisaika vain 4 vrk, 
selviytymisaika 2 vrk. 

ECOWIINI 

GLÖGIAROMI 

OLUTUUTE lager 

SOKERI 
tarvittava määrä 

59,-
10 -

' 39,90 
4,95 

. GLÖGITARJOILU 
VIINI- JA OLUTTARVIKE SHOP . 

· PISPALAN V ALTA TIE 21, P.222 9661 
Avoinna 10-18, la 10-14 "' 



Lihajalosteen uutuus. 
Kysy kauppiaaltasi! 

Ensiluokkaista lihaa, 
maistuvaa makkaraa 

Entisöinti 
. .. 

Verhoilu 

Osto ja 
Myynti 

1 

1 Kankaat, 
nahat .. 

Verhoilu· 
1 tarvikkeet 

Perinnemaalit 
pienissä erissä 

Keltainen talo 

Verhoilu-, entisöinti-, 
osto- ja myyntiliike 

HUONEKALUENTISÖINTI 
LEENA LIP ASTO 

VERHOILUTYÖT J. SALONEN 

Mäkikatu 80 (Pispalan kirkkoa 
vastapäätä) 
Puh. 214 5346 
Avoinnama8-18 la 10-14 

HAULIPUB 
PUH. 0101 96795 

Happy hour 
10-llja 17-18 

PISPALAN VALTATIE 15 

Iso olut 
0.5 1 

10mk 
AVOINNA 9-22 

i 

1 
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.. 
ETSINTAKUULUTUS 

Kenellä on vielä kotona myymättömiä Unelma Pispalasta -kirjoja? 
Inventaarion aika! 

Palauttakaa ne marraskuun aikana 1 ) kierrätyskeskukseen 2) saunalle 
3) asianosaisille ihmisille. 

Oikein palion kiitoksia! 

************ Rajakioski • GRILLITUOTTEITA ELINTARVIKKEITA • 
MAKEISIA• JAATELOA • LEHTIA 

MEILTÄ MYÖS HUURTEISET MUKAAN! · Avoinna ma-to 14-01, pe 14-02 
la 14-02, su 14-01 

Puh 214 4785 

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

KULTA 
SEPÄN 

LIIKE 

setti 
Pyynikintori 8 p.223 6363 

Pyynikin 
näkötorni 
MAANKUULU 
MUNKKIKAHVILA 

avoinna joka 
. päivä 9-20 

212 3247 __________ ____, 

Kampaamo 

Anita Salminen 
Pirkankatu 1 

Tampere 

Puh. 212 3967 

Grillikioski 

ala 
Plspalanvaltatle 28 

Auki 24 h 



Luontaishoitola 
Lepohetki 

Pispalanvaltatie 2 
(Ahjolan viereinen talo, 

käynti talon postin 
puoleiseta päädystä.) 

Luontaishoitaja 
Paula Pankamaa 

Luontaishoitola Lepohetki 
Hoitola lähellänne: energiaa, rentoutumista, lievitystä 
kipuihin, apua stressiin ja uupumukseen 

Hoidot: shiatsu, aromaterapia- ja akupiste
hieronta, kukka- ja vyöhyketerapia, bioenergia- ja 
yrttihoidot, hopi-korvahoito sekä perinteinen 
hieronta. 

Hoidot suunnittelen kunkin yksilöllisten tarpeiden ja 
toivomusten mukaan. 
Hoidosta riippuen hintatasoni on 80-120 mk/tunti. 
Myös edullisia sarja-alennuksia ja lahjakortteja. 

Tarvittaessa myös ilta- ja lauantaiaikoja sekä koti
käyntejä. 

Käytän ja myyn Frantsilan yrttitilan tuotteita. 

Puhelin: 0422-327015 tai 040-5910696 (työ), 03- 2123106 (koti) 
Ajanvaraukset miel. ark. klo 9-10 ja 15-16, hoitolassa ma tai ke 10-12. 

PISPALANVALTATIE 2, TAMPERE 
PUH. 03-223 9864, AVOINNA ARK.10-17, LA 10-14 
ARABIA-KAHVIKUPPIMUSEOSSA 1200 ERILAISTA KAHVI KUPPIA. 
PÄÄSYMAKSU l O MK. TERVETULOA! 

bllPDID 
MIKROTIETOKONEET JA 

OHEISLAITTEET. 
Pyynikintori 4-6 33230 Tampere p. 211 0877 fax. 211 0855 

http://www.bitpoint.fi 

Lemmikkiliike 

Pyynikintod 3, p. 223 2613 

Tahme lan valtatie 2 
D 222 3353 

A11. ma-to 15-23 
pe 15-01 
la 10-01 

su 10-23 

Pallero 

Pirkankatu 1, puh. 213 2986 

EPILÄN TB-HUOL TO 
T. PALONEVA 
Puh. 344 0207 

Ahjolankatu 2 p. 213 0046 ork. 7 -17 

PITOPAlVElUA 

PISPALAN PAVILJONKI 
Pispalanvaltatie 39, puh. 010196030 

Upeat Näsijärvinäköalat, biljardi, terassi, Happy 
Hours .. . ja hanasta tulee Koff lll:sta ... 

AUKI JOKA PÄIVÄ KLO 9-22- 02 21 
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3 000 vuotta 
menneisyyttä 

Tampereen taidemuseossa on meneillään perusteellinen katsaus Väli-Ame
rikan historiaan ennen löytöretkiä. Mesoamerikka on arkeologien antama ni
mitys alueelle, joka nykyisin käsittää melkein koko Meksikon, Guatemalan, 
Belizen sekä Hondurasin ja El Salvadorin länsiosat. Alueella on ollut pääasi
assa kaupunkivaltioita, mitään yhteistä keskushallintoa ei ollut. Asutus on le
vinnyt Beringin salmen kautta kymmenien tuhansien vuosien aikana, väliin 
on mahtunut kaksi jääkauttakin. Mantereelle on siis tullut hyvin erilaisia ryh
miä, joiden etniset ja kulttuurilliset taustat ovat olleet toisistaan riippumatto
mia. Tämä on luonut pohjan alueen kulttuurien moninaisuudelle ja vuoro
vaikutukselle. 

Myös maantieteelliset olosuhteet poikkeavat toisistaan. Alaskasta alkava 
vuoristojono halkoo molemmat mantereet aina Tulimaalle asti. Mesoameri
kassa se muodostaa laajoja ylänköjä, joiden ilmasto-olosuhteet poikkeavat 
rannikkojen trooppisista alueista ja viidakosta. Alueiden kasvillisuus ja eläi
met ovat erilaisia. Myös maaperästä löytyvät mineraalit vaihtelevat alueittain, 
ja loivat tarpeen käydä kauppaa kunkin alueen tyypillisillä tuotteilla. Siitä 
syntyi vuorovaikutus, joka rikasti eri kansojen elämää ja sai heidät myös eri
koistumaan. Niinpä ennen ajanlaskun alkua nykyisen Meksikon keskiosiin 
tulleet teotihuacanilaiset kävivät kauppaa ennen kaikkea vihreällä obsidiaa
nilla eli laavalasilla ja matkustivat jopa pari tuhatta kilometriä etelämpänä 
asuvien mayakansojen maille. Mayojen alueelta löydettiin puolestaan jadea, 
joka oli kivistä arvokkainta. 

Kaupankäynnin mukana kansat saivat uusia vai
kutteita uskontoihinsa ja ajanlaskujärjestelmiinsä. 
Tämän seurauksena eri kansojen kalenterit yhden-

Hymyilevä poika, Meksikonlahden rannalla 
asuneiden totonaakkien työtä, 200-900 j.a.a. 

Rannikolla asui iloluontoinen kansa, jonka 
perinne näkyy mm. nykypäivän 

veracruzilaisten musiikissa. Totonaakkien 
kulttuuri kukoisti vuosisatoja aina 1400-lu

vulle asti, jolloin atsteekit valloittivat hei
dänkin alueensa. 

mukaistettiin, ja eri uskontojen jumalia alettiin pal
voa oman alueensa ulkopuolella. Uskonnot olivat ani
mistisia, joissa luonnonläheisyys näkyi eri jumaliin 
liitetyissä ominaisuuksissa. Tärkeimpiä jumalia olivat 
sateen, auringon, tulen, kasvillisuuden, kuoleman, 
yön ja päivän jumalat. 

SULKAKÄÄRME 

Näistä lähtökohdista syntyi moninaisuuksien har
monia, joka antoi kulttuurien kehittyä omaan suun
taansa ja kehittää erityispiirteitään. Varsinaista impe
rialismia harjoittivat ainoastaan myöhempien aikojen 
atsteekit, nuorin kansa, joka saapui keskiylängölle 
1300-luvulla. He olivat sotaisa kansa, joka parissa sa
dassa vuodessa alisti mahtinsa alle alueen Tyyneltä 
Valtamereltä Meksikonlahdelle. Etelässä se ulottui 
melkein mayojen alueelle ja käsitti noin 30 miljoonaa 
asukasta. 

Taidemuseon näyttelyyn on saatu asiantuntijoiden 
mukaan erittäin arvokkaita esineitä, jo saviesineiden 
monipuolisuus ja erilaisuus on ainutlaatuista puhumat
takaan jadesta tehdyistä mosaiikkitöistä. Eri kulttuu
reja edustavat niiden tunnetuimmat työt, ja näyttelystä 
saa kattavan käsityksen näistä kansoista. 

Näyttely on avoinna 1.2.98 asti joka päivä 

klo 10-18, ilmaiset yleisöopastukset ovat 

ti-pe klo 15 ja 16.30, la-su lisäksi klo 13. 

Kerbo Kallonen . 

JA JAGUAARIJUMALA 

MEKSIKON 

JA GUATEMALAN 

MUINAISET 

1 NTIAAN l KU LTTU U RIT 

l 6.8.1997-1.2.1998 

TÄLLAISTA NÄYTTELYÄ EI OLE ENNEN 
EUROOPASSA NÄHTY! 

AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10-18 

TAMPEREEN TAIDEMUSEO 
Puutarhakatu 34 

Puhelin: lipunmyynti (03) 2196 577, 
varaukset (03) 2196 580, fax (03) 2196 584 
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M A K I K A D U N "K E L TA I N E N TA L O " 

- Kyllä ihmiset heittää liian helposti vanhat huonekalut 
pois. Käymme mielellämme kotona katsomassa ja arvioi
massa mitä vanhan uusiminen maksaisi. Puhelimessa arvi
ointi on kovin vaikeaa. Huonekalut ovat niin yksillöllisiä, 
kertoilee Jarmo Salonen. 

Verhoilija Jarmo Salonen ja huonekaluentistäjä Leena 
Mäkitalo yhdistivät työtilansa Mäkikadulle ja tarjoavat 
"Keltaisessa Talossa" täyden palvelun. 

- Meille voi myös tuoda uudemmankin tv-tuolin tai 
kulmasohvan. Työmme on hyvää kierrätystä. Vanha huo
nekalu voi meillä saada uuden, persoonallisen ilmeen. 
Uudet lyhytikäisiksi suunnitellut huonekalut saattavat olla 
halvempia, mutta ei kaikkea voi laskea rahassa, kertovat 
Leena ja Jarmo. 

Huonekaluentisöinti Leena Lipasta ja Verhoilutyöt J. Salonen toivot
tavat asiakkaat ten,etulleiksi. Osoite: Mäkikatu 80, puh.2145364, 
Avoinna: ma-pe 8-18, lal0-14 

HAULI-PUB ON TAAS AUKI 

Erkki Hanhioja (kuvassa) käynnisti toiminnan syyskuun alussa. Kangasal
la asuva Hanhioja pitää keppanapubia myös Pälkäneellä, siellä nimeltään 
Mallaspub. 

- Ei kai tässä tarvitse alkaa mainoslauseita keksimään, päättää Hanhioja. 
Meno Haulissa on tuttua, tarkempia tietoja ilmoituksessa toisaalla tässä leh
dessä. 

TAMPEREEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMI TIEDOTTAA 

ILOINEN ITSENÄISYYSPÄIVÄ 
perjantaina 5.12. Pääkirjasto Metsossa. Kello 12.00 kohotetaan malja itsenäiselle Suomelle koko valtakunnassa 

yhtä aikaa ja sen jälkeen Tampereen kaupungin kulttuuritoimen runopiiri Veikko Lakkalan ohjaamana esittää Koko
naisuuden Oletko sankaritaru: mukana mm. Eino Leinoa, Helvi Hämäläistä, Arvo Turtiasta ja Jammua. 

LASTEN ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ 
vietetään lauantaina 6.12.1997 Tullikamarin Pakkahuoneella. Juhlaväen vastaanotto alkaa kello 15.00, ohjelma 

15.30. Ohjelmassa on mm. Lippulaulu TTY:n nuorisosoittokunnan säestyksellä, lasten kansantanssiesitys (Yläjärven 
NS Tanhua), TV:stä tuttu Mukaralla-yhtye, Maamme sekä piirileikkejä Petri Hopun opastuksella. Päätteeksi tanssitaan 
TTY:n nuorisosoittokunnan säestyksellä. Juhlista ehtii hyvin Keskustorille ilotulitusta seuraamaan. 

ISOÄIDIN ADVENTIT 
Tule adventtitunnelmiin Hämeen museolle kolmena joulunalussunnuntaina! 

30.11. Teatteri Olga kertoo Topi-tontun tarinoita savupirtissä klo 14.00, 14.30, 15.00 ja15.30. 
7.12. Nikolausfest klo 14-16. Suomalaisen joulupukin serkku Pyhä Nikolaus saapuu Hämeen museoon. 
Nikolaus-perinnettä keski-Euroopasta. 
14.12. Pirkanpojat-kuoron Tiemapojat esiintyvät klo 14.00 ja 15.00, jouluista kuorolaulua kuullaan 14.30 ja 15.30. 
Tapahtumiin pääsee mukaan maksamalla museon pääsymaksun, aikuiset 15 rnkja 5 mk. 

ARKKITEHTITOIMISTO 

KOSTIAINEN - TANHUA OY 
TAHMELANKATU 5 
PUH. 931 - 2231 022 

33240 TAMPERE 
FAX. 931 - 2236 350 23 



Pirkankatu 26 
03-2140 003 

GRILLIPIHVI 
(PORSAANFILE) 
-PIPPURIKASTIKKEELLA 

[AUTON KÄSINPESUT ALK. 40,- 
1 V ARAUSNRO 040-5688284 tai 2140004 

PALVELEMME MYÖS ILTAISIN JA VIIKONLOP. 
-V AHAUKSET, KIILLOITUKSET, SISÄPESUT, YM. 
-RENGASTYÖT, HUOLLOT, KÄYNNISTYSPALV. 

* teemme käyntikortit * lomakkeet * kirjekuoret * mainokset * lehdet * kutsut * 

Kylän omasta painosta pamahtaa! 
0 
C 
C 
0 

0 
·c, 
0 

Marraskuun ajan 
CS-kirjekuoret 
yksiviripainatuksella 
hintaan 

{ OFFSET-Täyden palvelun kirjapaino CENTER P1spalan valtatie 56, 33270 Tampere 
03-345 puh/fax 03-345 3417, 040-556 1118 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
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-
C 

* 


	1997-3-s01-Pispalalainen-v1
	1997-3-s02-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s03-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s04-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s05-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s06-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s07-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s08-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s09-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s10-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s11-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s12-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s13-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s14-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s15-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s16-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s17-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s18-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s19-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s20-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s21-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s22-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s23-Pispalalainen-v1m
	1997-3-s24-Pispalalainen-v1

