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RAJAPORTIN SAUNA 

Pispalan Saunayhdistys r.y. 

Aukioloajat: 

viikolla 11 - 02 

sunn. 12- 02 

Puhelin 212 5211 

Maukasta kotiruokaa ja omatekoisia leivonnaisia 



Pispalalainen on avoin foorumi kai
kille pispalalaisille. Se jaetaan ilmai
seksi kaikkiin Pispalan, Tahmelan ja 
Hyhkyn talouksiin. Painos on 3 200 
kpl. Julkaisija Pispalan asukas
yhdistys ry. 

Kirjoituksia, mielipiteitä, jutunaiheita 
tms. voi toimittaa lehden tekijöille ja 
asukasyhdistyksen toimikunnan 
jäsenille tai lehden postilaatikkoon 
Pispalan kierrätyskeskukseen, 
Pispalan valtatie 11, avoinna ma 12-
18, ti-pe 10-16. 

Pispalan asukasyhdistyksen uusi toi
mikunta 1998-99 

Puheenjohtaja ja Pispalalaisen vastaava 
päätoimittaja: Pekka Kuisma 
Viikinsaarenkatu 1 B, p. 214 9464 ja 
0400-705 266 
Varapuheenjohtaja: Reine Lindeman 
Kannaksenkatu 28, p. 214 1125 
Sihteeri: Eero Kela, Pispankatu 23 as. 4, 
p. 212 4498 ja 040-586 0123 
Taloudenhoitaja: Esa Sirkkunen, 
Kannaksenkatu 11 C 4, 
p. koti 214 5006, työ 215 6424 
Jyrki Kaipainen, Uittotunnelinkatu 8 C 18 
Maija Lautsia, Koukkarinkatu 7, 
p. 214 3556 
Reino Tusa, Tahmelan viertotie 36 B, 
p. 212 6366 
Ismo Lähteenmäki, Kannaksenkatu 17, 
p. 2141410 

Pispalan asukasyhdistyksen jäsen
maksu 1998 mk 20,-
Tili: PSP 800017-893796 

Tämän lehden toimitus: 

Jyrki Kaipainen (päätoimittaja) • Tiina 
Huuhtanen • Kimmo Uotila • Veikko 
Niskavaara • Johanna Savolainen 

Valokuvat: Ilpo Mikkonen • Johanna Sa
volainen • Jyrki Kaipainen 

Ulkoasu: Eevamaija Miettinen 

Painopaikka: Pam-Print Ky 

Pääkirjoitus 

Suuri haaveeni muuttaa Pispalaan toteutui vajaat pari vuotta sitten. Nyt tun
ne itseni jo täysin pispalalaiseksi - kiitos siitä kuuluu teille, vanhat pispa

aiset. 

Ajattelin muuttaneeni vanhalle ja rauhalliselle omakotitaloalueelle, mutta 
toisin kävi. Kaupungin päättäjien ajatuksissa eivät kulttuurihistorialliset ja eko
logiset arvot painaneet mitään: jouduin keskelle taistelutannerta. 

En voi muuta kuin ihmetellä kaupungin virkamiesten ja poliittisten päättä
jien lyhytnäköisyyttä tässä kasvimaa-asiassa. Kasvimaa on Pispalan ainoa 
virkistysalue ja nyt sekin pitäisi sitten ottaa rakennusmaaksi. 

Kaupunki perustelee alueen rakentamista sillä, että kunnallistekniikka on 
valmiina ja keskustaan on sen verran lyhyt matka, että ihmiset voivat kulkea 
pyörillä tai kävellen töissä. Asiahan ei ole niin, sillä kadut ovat kapeita, joten ei 
niille mahdu sellaisia automääriä mitä alueelle on kaavailtu, ja mitä pyöräilyyn 
ja kävelyyn tulee, harvat käyttävät sellaisia liikuntamuotoja työmatkoilla ottaen 
huomioon Pyynikin jyrkät mäet. 

Jos täytyy rakentaa lähelle keskustaa, missä kunnallistekniikka on valmiina, 
ehdottaisinkin Ruotulan golfkenttää. Sieltä ei ole pitkä matka keskustaan ja sin
ne mahtuu paljon enemmän asuntoja kuin kasvimaalle. Lisäksi golfkenttäkin 
on järvenrannassa, ja mikä parasta, se on myöskin virkistysaluetta. 

Hyvää kesää ja taistelumieltä pispalalaiset! 

Pekka Kuisma 
Asukasyhdistyksen pj . 

P.S. Jäsenmaksukaavakkeet jaetaan tämän lehden välissä. 
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Rannan palstoja 
kulotettiin ja valmis
teltiin kesän kasvu
kautta varten keväällä. 

Tampereen kaupunginvaltuusto 
päätti 27.5. kantakaupungin yleis
kaavasta. Päätöksessä siunattiin vir
kamiesten suunnitelmat asuntoalu
een rakentamiseksi kasvimaille Iso
lähteenkadun ja Viikinsaarenkadun 
väliin. Tämä tehtiin siitä huolimatta, 
että juuri tästä alueesta kaavaan ol
tiin jätetty ylivoimaisesti eniten muis
tutuksia - 145 kpl. Muistuttajina oli
vat - laajasti erilaisista näkökulmista 
perustellen - Kurpitsaliike, Asukas
yhdistys, Moreeni, Kasvitieteellinen 
yhdistys, Luonnonsuojelupiiri, Maan 
ystävät ... , yhteensä 17 yhdistystä ja 
lukuisa joukko yksityisiä henkilöitä. 

VALTUUSTOKIN RAKENTAISI KASVIMAAT 

Yleiskaava 
ympäristöministeriöön 

Kasvimaiden rakentamisen puolesta 
äänestivät porvariryhmä, demarit, T APU 
ja osa vasemmistoliittolaisista ja vastaan 
vihre ·· sekä osa vasemmistoliittoa. Muista 
yleiskaavan kiistellyistä täydennysraken
tamisalueista Hervanta ja Kaukajärvi jätet
tiin selvitysalueiksi, mikä olisi ollut täysin 
mahdollista myös kasvimaiden osalta, jos 
poliittista tahtoa ja yhteistyöhalua muis
tuttajia kohtaan olisi suurista valtuusto
ryhmistä löytynyt. 

Vahvistaako Haavisto? 
Seuraava vääntö yleiskaavasta käy

dään ympäristöminist@riössä, johon se 

menee vahvistettavaksi. Ministeriö voi 
jättää vahvistuksen tekemättä, mikäli ei 
pidä kaavaa hyvänä. Tällöin siitä ei ole 
kaavoituksessa juuri hyötyä, koska kaikki 
alueelle tehtävät asemakaavat olisi silloin 
vahvistutettava ministeriössä. Tässä tapa
uksessa siis yleiskaava (tai ainakin osa 
siitä) olisi valmisteltava kokonaan uudel
leen. 

Nyt on siis aika vaikuttaa valtiovallan 
suuntaan. Valtuuston päätökseen voi vie-
1 ä hakea muutosta 30 päivän kuluessa 
ympäristöministeriöstä, ja ainakin Kur
pitsaliike ja Asukasyhdistys tekevät omat 
valituskirjelmänsä aikaisemmin kaupun
gille tehtyihin muistutuksiin pohjautuen. 
Myös muualta päin on valituksia päätök-

sestä tulossa (mm. Lahdesjärven suojellun 
liito-oravan pesimäalueen rakentamises
ta), joten on syytä suhtautua toiveikkaasti 
ministeriön käsittelyyn. Siellä todennäköi
sesti myös talvella kaupungille lähetetyt 
lukuisat muistutukset vihdoin luetaan aja
tuksella ja otetaan todesta, mitä ei tapah
tunut kaupungin yleiskaavoitusyksikössä, 
joka asian poliitikoille valmisteli. 

Veikko Niskavaara 
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Kaavoittajan 
vastaukset pitävät 
kuin seula 
Kaavoittajien vastaus yleiskaavan 
muistutuksiin on lyhyen tyly: 11 Ei muu
tosta yleiskaavakarttaan. 11 Perustelut 
ovat hyvin mielenkiintoisia. Ennen
kaikkea on mielenkiintoista, mitä jäte
tään sanomatta ja mihin ei vastata. 

MIKSI KANSALAISIA El KIITETIY 
AINUTKERTAISEN LAAJASTA 
OSALLISTUMISESTA? 

Lyhyesti: Vastaus kasvimaamuistu
tuksiin on vääristelevä. Se pyrkii ohitta
maan muistuttajien perusteet kuin ilmaa. 
Perustelut ovat hyvin monipuoliset ja asi
alliset. Ne ignoroidaan täysin! Kaavoitus
yksikkö vastasi 145:een kasvimaita kos
kevaan muistutukseen (mukana mm.17 
eri yhdistystä) kolmella lyhyellä kappa
leella. 

Ensin kaavoittaja toteaa Pispalan väki
luvun laskeneen vuodesta 1970 tähän päi
vään 5000 asukkaasta 2900 asukkaaseen. 
Totta. Mutta vähennys ei johdu asuntora
kentamisen vähäisyydestä tai "väljyydes
tä", vaan asumisväljyyden kasvusta. 1970 
asui seitsemän ihmistä hellahuoneessa, 
kammarissa ja keittiössä. Jos kaavoittaja 
pyrkii nykyisillä asumisväljyyksillä nosta
maan Pispalan asukasluvun takaisin 5 000: 
een, niin jäljelle ei taatusti jää ainoatakaan 
neliötä rakentamatonta rinnettä tai rantaa! 
Taitaisi täyttyä Saunasaarikin ... 

Kasvimaalle rakentaminen eko
logista ja kestävää kehitystä? 

Kaavoittaja perustelee rakentamispak
koa: "Asukasmäärän pieneneminen on 
johtanut palvelujen vähenemiseen ja 
joukkoliikenteen palvelutason alenemi
seen. Tämä saattaa johtaa palvelujen han
kintaan alueen ulkopuolelta ja siten alueen 
sisäisen liikenteen kasvuun." (Lainaus s. 
32.) Piste. Siinä kaikki. 

Uskomatonta lööperiä. Kaavoittaja 
yrittänee sanoa, että kun kasvimaille ra
kennetaan, palvelut lisääntyvät ja ilma ei 
saastu, kun ihmiset eivät enää aja auto
marketteihin. Hän myös väittää, että li-

särakentaminen vähentäisi alueen sisäistä 
liikennettä, koska palvelut tulisivat takai
sin. Millä tilastoilla tai olettamuksilla voi 
väittää näin totuuden vastaisesti? Jos 
kaavoittajalle on tärkeää Pispalan sisäi
nen liikenne, miksi hän ei ole rientänyt 
kymmeniin asukkaiden järjestämiin ko
kouksiin ja mielenosoituksiin joissa on 
keskusteltu katujen leventämisestä ja li
sääntyvän autoilun vaaroista. 

Koska kasvimaita ei ole rakennettu 
tai kaupungissa muuten tiivistetty tar
peeksi 100 000 autoa pärryyttää päivit
täin ees taas Lielahteen? Jos kaavoittaja 
olisi sydämmessään huolissaan jonkin 
alueen sisäisen liikenteen kasvusta hän 
olisi ajat sitten noussut kapinaan kaupan 
keskusliikkeitä vastaan, eikä osallistuisi 
vaikenemalla heidän kanssaan ympä
ristörikokseen. 

Joukkoliikennekö kaavoituksen 
syy? 

Vastineen jatko: " .. . joukkoliikenteen 
palvelutaso on alentunut kun ei ole raken
nettu tarpeeksi". Muistutusten tekijät pu
huvat kulttuurihistoriasta, yleiskaavaehdo
tuksen ristiriidoista sekä lukuisista tässä 
tapauksessa oleellisemmista asioista kuin 
joukkoliikenteen palvelutaso. Sitäpaitsi 
Pispalasta tämä kaavoituspäällikkö Jyrki 
Laihon alainen ei voi puhua. 

Ala-Pispalaan ja pohjoisrinteelle pää
see ainenkin kymmenellä bussilla tunnis
sa, bussi 15 ajaa harjulle ja 27 ajaa etelä
rinteelle ja Tahmelaan. Joukkoliikenteen 
palvelut ovat hyvät. Ja joukkoliikenne
väitteen jälkeen vastine jatkaa "palvelu
jen hankkimisesta alueen ulkopuolelta ja 
sisäisen liikenteen kasvamisesta", jos kas
vimaille ei rakenneta. Suurin huoli: jos ei 
rakenneta sisäinen liikenne kasvaa! Heh. 
Haisee harhaanjohtamiselle. Eikö? Mi
tähän ympäristöministeriö tuumaa näistä 
Tampereen yleiskaavaosaston huimista 
mutta tyhjästä tempaistuista ja harhaan
johtavista perusteluista?? 

Nuo kaksi perustelua olivat kai sitten 
tärkeimmät, koska kolmas ja viimeinen 
vastineen perustelu on vain toteamus pals
ta vil j el yal ueen yleiskaavamuutoksesta 
yleisen rakentamisen tontista pientaloalu
eeksi 1988 ja sen mukaanottamisesta 
yleiskaavaehdotukseen 1997. 

Anteeksi vaan, mutta nuo perustelut 
eivät mene läpi hieman neutraalimman 
silmän tarkastelussa (ympäristöministe
riö), mikä on tietysti loistava asia. 

Jyrki Kaipainen 
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Kastemadon 
siiven isku Siiri, keltaiset 

korkkiruuvikiharat, 
ikää ylpeät kaksi vuot
ta, ripottelee paksun 
pyöreillä sormillaan 
siemeniä äidin valmis
tamaan penkkiin. 
Vaippapylly osoittaa 
kohti taivasta kun Siiri 
noukkii mullasta omaa 
sormea vähän pitem
män madon. Tutkii 
luikeroa uteliaana, 
keskittyneesti. Mato lii
kahtaa, Siiri päästää 
sen. Kastemato, sanoo 
pieni ääni. Siirin neli
vuotias sisko Veera 
kertoo: "Me istutetaan 
porkkanoita." On lau
antai-ilta kesäkuun 
kuudes 1998. 

Herran armas aurinko lämmittää tyt
töjä ja paksua multaa. Ensimmäiset idut 
puskevat valoon perunapenkeissä. Pyhä
pukuinen västäräkki noukkii hyönteisiä. 
Raparperi on valmista. Nuori mies siirtää 
mullan herkin sormin vaon päälle. "Ko
keilen mangoldia", hän myhäilee. 

Mietin tuota hetkeä. Palstaviljelijöitä 
Siiriä ja Veeraa. Omaa tunnettani, kun 
käännän maata, puistelen rikkaruohon 
juuriryppäistä multaa. Rannan koivujen 
samettisia lehtiä tuulessa. Siilin tuhinaa 
pensaikossa. Multaa kämmenen viivoissa. 

Maan ja ihmisen yhteydessä on jotain 
pyhää, ikuista. Tämä tuoksujen satiiniko 
herättää minussa tuon tuntemattoman 
historian. Ihmisen muiston omasta sie
menestä. Kun olin maata. Tai lähempää 
kun elin siitä. Peläten, kunnioittaen. 

Tuossa hetkessä on rauha. Tyyneys 
ja onni. Ryytimaan pyhättö kattona tai
vas. 

Kyllä maata osataan vieläkin kunni
oittaa. Mutta harvemmin. Ja on paljon 
ihmisiä, jotka eivät tiedä, eivät ymmärrä, 
eivät välitä, eivät kunnioita. Heillä on 
kiire. Ihmisiä joiden ajatusmaailmassa 
kaiken lähtökohta on neliö, ei ympyrä -
luulo kaikkivoipaisuudesta, ei nöyryys. 

Kulttuurillamme ei ole perittyä vii
sautta, totuutta. Yksi totuus ja moraali on 
maa. Vaikka vain kasvimaan pläntti har
jun ja rannan välissä jossakin pohjoisessa 
kaupungissa kaukana Afrikan rannikosta. 
Siirin ja Siirin äidin puoliaarinen palsta 
siellä. Pienten sormien ripottamat pork
kanan siemenet. 

Jos yhteisöllämme olisi edes hyppy
sellinen isoisän viisautta korvan takana, 
kaavoitusarkkitehdille ei juolahtaisi piir
tää tämän Onnelan päälle mustia viivoja. 
Hän ei voisi nähdä näkyjä pienkerrosta
loista Tahmelan kasvimaiden mullassa. 
Ei ainakaan sen jälkeen kun sadat ihmi
set muistuttavat häntä toistuvasti asiansa 
tärkeydestä. Ei juolahtaisi. Mutta juolahti. 
- Viekää kasvimaat senkin plantut! Mutta 
älkää olko kaksinaamaisia. Luonnon puo
lustajia, pyh! Teknoplanttujen profeetta P. 
Paavolahan ehdotti suuressa viisaudes
saan, että mullan voi kuljettaa Nokian 
moottoritien varteen ja viljelyä voi jatkaa 
siellä. Kätsää. Vihaksi pistää. 

Mutta leikki sikseen. Ette te mitään 
vie. Tämä oli välierä. Sen te voititte. Val
tuuston asiantuntemus kiteytyi erään 
naisedustajan huomioon, että silloinhan 
pitäisi kaikki takapihat suojella: Pyhä 
yksinkertaisuus ja laiskuus vielä ennen 
sitä. Mistähän valtuutettu saisi tietoa? 

Aika on kuitenkin kastema
tojen ja meidän puolella. Jo mi
tätön vahinko voi kääntää pelin 
kulun. Yksi Brysselin Herra tai 
Rouva piipahtaa Harjulla. Näkee 
kaupunginosan omaleimaisuu
den , katselee harrastuksista pa
rasta, näkee kasvimaan ihmiset, 
maiseman ainutlaatuisuuden ja sa
noo: Magnifigue. Fint. Unglaub
lich. Gigantissimo. Muy raro. 
Very exciting. Niin hän sanoo ja 
juttu - perässään ihastuksen aalto 
- leviää Brysselin kremlin käytä
villä kuin kulo. Se tai joku toinen 
västäräkin siivenisku muuttaa pe
lin kulun. Varmasti. Katerpilla
reiden kuljettajilla riittää silti töi
tä ja heidän lapsensa saavat jääte
löä. 

Kasvimaan puolustaji a tul
laan kiittämään. Hyvä kun jak
soitte. Jaksoitte koska tiesitte ole-
vanne oikeassa. Koska tiesitte, 

että jos byrokratia ja voitonhimo yksin 
päättävät on kansanvalta ohi. Tampereen 
kaavoittajille annetaan kunniamerkkejä 
niin paljon että takki venyy rinnuksista. 
He ovat kaukonäköisyyydessään säästä
neet harvinaislaatuisen sosiaalisen ja 
kulttuurihistoriallisen helmen. Me hihi
tämmme nurkan takana, mutta emme 
sano mitään. Niin tulee tapahtumaan. 

60 vuotta myöhemmin samaisen kas
vimaan laidalla Siiri kertoo kaksivuo
tiaalle lapsenlapselleen päivästä jona hä
nen äitinsä vei hänet ensimmäisen kerran 
katsomaan kasvimaata. Vieläkin hän 
muistaa kastemadon liikahduksen ja säi
kähdyksensä. Ja porkkanansiemenet jotka 
olivat kesällä kokeneet maan syleilyssä 
ihmeellisen muodonmuutoksen. 

Olkaa rauhallisia ihmiset. Joku mitä
tön vahinko tapahtuu. Ehkä se on seura
usta huomispäivien sadoista kirjeistä, 
myönteisistä valituksista, vetoomuksista 
EU-tuomioistuimiin, presidentille, ni
mienkeruusta ja väsymättömästä vapaa
ehtoistyöstä kasvimaakulttuurin säilymi
sen puolesta tai juuri se pelkkä sattuma. 
Yksi sana. Jompaa kumpaa. Mutta se ta
pahtuu. Suomessa jopa Tampereellakin 
on talonpaikkoja tarpeeksi. Varmasti. 

Jyrki Kaipainen 



Pispan koulun 3 Aja 3 B -
luokkalaiset ryhtyivät kevääl
lä viljelijöiksi. Vanhemmat 
Ritva Ojalehto ja Jyrki Kai
painen, kummatkin innokkai
ta kasvimaan harrastajia, 
keksivät ehdottaa koululais
ten omaa opetuspalstaa 
Tahmelan mainion mustan 
mullan alueelle. 

Sitruunoita ·a kiivejä, 
mansikoita ja 

vehnää! 
Entisaikaan kouluissa opastettiin lap

sia viljelyn saloihin omilla nimikkopals
toilla, mutta nykyajan urbaaneissa olois-
sa tämä taito uhkaa unohtua. Pispan kou
lulla on kuitenkin mitä mainioimmat edel
lytykset toteuttaa käytännön viljelyä: kas
vimaa sijaitsee kivenheiton päässä kou
lusta turvallisesti alhaalla Pyhäjärven 
rannassa. Luokkien opettajat Tuula Vir
tanen ja Marko Vanhanen olivat heti yh
teistyöhaluisia, ja tätä nykyä koko koulu 
johtajaa myöten on innoissaan kokeilus
ta. 

Yhteistyöllä 
Lasten lisäksi hankkeessa on mukana 

4H-yhdistys, joka neuvoo ja opastaa vil
jelyasioissa ja antaa siemenet ja taimet, 
sekä Kurpitsa-liike, opettajat ja lasten 
vanhemmat. Yhteistyöllä saadaan palsta 
hoidettua kesäloman aikanakin. 

Koulun auditoriossa 4H:n Kristiina 
Mäki-Välkkilä kertoo, mitä maahan aio
taan panna: auringonkukkia, pellavaa, 
salaattia, perunaa, herneitä, sipulia, kehä
kukkaa, jättiolkikukkia sekä ohraa, kau
raa, ruista ja vehnää. Ensin siivotaan, ha
ra voidaan ja möyritään maa. Arvatkaas 
mitä me sitten tehdään? Ilkikurinen huu
to luokasta: rivitaloja! Ehei, vaan kylve
tään siemenet ja istutetaan taimet. Voiko 
kesällä vapaasti hakea satoa? kysytään 
luokasta. Joo, ja vapaasti voi käydä myös 
hoitamassa, huikkaa opettaja Marko Van
hanen takaisin. 

Toukokuussa tavattiin muutamia ker
toja kasvi maalla, kesäkuun aikana kas
tellaan ja kitketään rikkaruohoja Tah
melan uimarannalla pulikoimisen lomas
sa. Heinäkuussa ei ole enää kovin paljon 
harventamista eikä kitkemistä, ja elo
kuulla koulun alkaessa onkin sadonkor
juun aika, herneet nyt ainakin jo odotta
vat popsijoita. Syksyllä on tarkoitus jär
jestää luomusoppailta. 

Koulupalstoia ennenkin 
Veteraaniviljelijä Pentti Hakala Kur

pitsa-liikkeestä pitää pienen luennon 
penkkien muodostuksesta, tuhkauksesta, 
iltakastelun tärkeydestä - jos maata kas
tellaan päivän ollessa kuumimmillaan, 
lehdet voivat palaa, maahan muodostuu 
kova pinta ja vesi nousee sen sileän tien 
höyrynä ilmaan- sekä muistuttaa, että 
polut ovat kasvimaalla kävelemistä var
ten. Hakalan Pena muistelee myös, että 
50-luvulla Pispan koulun palstat sijaitsi
vat nykyisen Tahmelan pallokentän alu
eella. 

3 B:n opettaja Tuula Virtanen mainit
see, että kasvimaaopetuksen yhtenä tär
keänä tavoitteena on näyttää kaiken elä
män lähtevän kasveista, istuttaa pieni sie
men myös itseen ja oppia rakastamaan 
käden työtä. 3 A:n opettaja Marko Van
hanen kertoo, että tarkoitus on ensi ke
väänä perustaa kummiluokat siten, että 
tänä vuonna viljelemään oppineet isom-

mat neuvovat ensi vuonna pienempiään, 
ja täten saadaan kasvimaan pidosta jatku
va perinne. 

Haaveista totta 
Koululainen Petteri Lähteenmäki on 

innostunut kasvi maasta ja haluaisi viljel
lä erityisesti vehnää, kas kun vehnästä 
voi tehdä leivoksia. Petterille viljely ei 
ole tuttua puuhaa, mutta paljon tuntuu 
poika asiasta jo tietävän. Useat lapset sa
novat voivansa tulla kesällä kasvimaa
puuhiin, Petteri ei vielä ollut aivan tark
kaan perillä kesäsuunnitelmistaan. Atte 
sanoo asuvansa Australiassa ja istutta
vansa sitruunoita, ja katsoo pää kenossa, 
meneekö juttu läpi . Toimittaja on ym
mällään. Noora ja Elina tahtovat kasvat
taa punajuuria j a auringonkukkia, Jaani 
tykkää retiisistä, Noora porkkanoista, 
Kerttu ei itse välitä kesäkurpitsasta juu
rikaan, mutta antaisi niitä äidille, jonka 
tietää olevan hulluna kesäkurpitsaan. Aa
sa haaveilee porkkanoista, mansikoista, 
vadelmista, tillistä, persiljasta, herneistä. 

Mikä parasta: haaveista tulee totta! 

Tiina Huuhtanen 
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Kurpitsasta yhdistys 
Vuosi sitten kasvimaiden 
puolustamiseksi syntynyt 
Kurpitsa-liike päätti 
kokoontumisessaan 5.4. jär
jestäytyä viralliseksi yhdistyk
seksi. Tämä katsottiin tar
peelliseksi, jotta palsta
viljelijöiden yhteistyötä voitai
siin kehittää pysyvämmaksi 
muissakin kuin kaava
taisteluasioissa. Kurpitsa
yhdistyksen tarkoitus ei ole 
"kilpailla" minkään vanhan 
pispalalaisyhdistyksen kanssa 
vaan keskittää ja tuoda uusia 
voimavaroja ( 40% palsta
viljelijöistä asuu Pispalan ul
kopuolella!) omalle toimin
talohkolleen. Kurpitsalaiset 
toivovat yhteistyön muitten 
yhdistysten kanssa sujuvan 
mallikkaasti kuten tähänkin 
asti. 

Tulevan Kurpitsa-liike r.y.:n (rekis
teröintiä haettu) sääntöjen mukaan sen 
tarkoituksena on: "Ylläpitää ja kehittää 
palstaviljelyharrastusta ja sen harjoitta
misen edellytyksiä Tampereella ja erityi
sesti Pispalassa sekä vaalia muutenkin 

Pispalan kulttuurimaisemaa". Tämän tar
koituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyr
kii vaikuttamaan kaupunkiin ym. viran
omaisiin kuten tähänkin asti. Lisäksi on 
suunnitelmissa pääseminen mukaan pals
tojen jakamiseen ja vuokraamiseen, jotta 
tyhjätkin tontit saataisiin käyttöön ja toi
minta muutenkin selkeämmäksi. Myös 
yhteisen varasto-, kokoontumis- ym. toi
mitilan saamisesta palstojen läheisyyteen 
sekä yhteisten työvälineiden (es. letkut, 
jyrsin) hankkimisesta on ollut puhetta. 

Palstoia vapaana? 
Jos sinulla on vapaana olevaa vilje

lysmaata tai haluaisit saada sellaista, voit 
ottaa yhteyttä "palstaisäntiin" Pentti Ha
kalaan (p. 3433 496) tai Reino Tusaan 
(p. 2126 366), joille palstojen vuokrauk
sesta virallisesti vastaava 4-H-yhdistys 
on anatanut luvan jakaa vapaina olevia 
palstoja tänä keväänä. 

LIITY MUKAAN 
KURPITSALIIKE
YHDISTYKSEENI 

Jäsenmaksun 30 mk voi maksaa tilille 
PSP 800018-70592632 (kirjoita vies
teihin osoitteesi ja puh.numerosi!) . 
Maksaa voi myös suoraan Pentti Ha
kalalle kasvimaalla (palsta Isolähteen
kadun rantatalon uimarannan puolella. 
Pentti on lehden kansikuvassa). Jäse
niksi ovat tervetulleita kaikki yhdis
tyksen tarkoitusperät hyväksyvät -
palstaviljelijä ei tarvitse olla! 

Ps. Jäsenmaksuille on todellista tar
vetta kaikenmoisen kirjelmöinnin ja 
valitusten teon kustannusten kattami
seksi. 

Lisätietoja: 

Lemmikki Louhimies (pj .) 
p. 2144 633 

Pentti Hakala (vpj.) p. 3433 496 
Tuula Dahlström (siht.) p. 223 7205 

Satu Ranta-Tyrkkö p.2133 493 
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Pispalalainen kysyi palstaviljelijöiden ja ohikulkijoiden mielipidettä yleiskaavaosaston annettua vastineensa muistutuksiin ja 
valtuuston käsiteltyä yleiskaavan. (Voiko lakonisia heittoja ja asukasmäärätilastojen vääntelyjä nimittää asiallisiksi vastauksiksi?) 
Kulttuurihistoriallisia ja sosiaalisia arvoja ei vastauksissa käsitelty lainkaan. Kaupunkilaiset veronmaksajat ja viljelijät olivat ym
mällään ja ymmärrettävän pahoillaan. 

Tässä mielipiteitä 20-75-vuotiailta veronmaksajilta Pispalassa: 

"Tämä oli kaupunkilaisten pilkkaa." 

"Häpeä Tampereelle, joka muka yrittää olla joku ympäristöystävällinen kaupunki." 

"Ihminen on valtaapitävien armoilla. Olisi eri asia jos kaupunki saisi tehdä mitä vain, jos ei tarvitisisi kysyä ihmisiltä. 
Kaksinaamaista touhua." 

"Onkohan maa jo annettu jollekin rakennusfirmalle. Raha tässä on takana. Klikkiytynyttä touhua." 

"Sylky kasvoille." 

"Taitaa olla jo bisnekset sovittu. Joku rakennusliike on syrjässä kiinni." 

"Minulla meinas tulla itku niin otti päähän." 

"Ne perkeleen poliitikot ei edes tiedä missä tää alue on." 

"Kettingeillä pitää laittaa itsensä kiinni, mutta raparpereihin ei voi." 

"Puoluepolitiikka voitti." 

"Tämä oli vain välierä." 



Pispalan karnevaalit 

Pispalalainen tiedusteli 
Pispalan karnevaaleilla -98 
olleilta mielipidettä karne
vaaleista. Onko nykyiset kar
nevaalit säilytettävä sellaise
naan? Onko niiden uusiu
duttava? Vai olisiko seuratta
va muiden kaupunginosien 
esimerkkiä ja olla ilman omia 
karnevaaleja? 

Vaikka o anta on pieni, voi se antaa 
tulevien kar nevaalien järjestäjille jotain 
suuntavii oja, mihin Pispalan karnevaa
lit voisivat jatkossa edetä. Pispalalaisen 
toimittaja sai kuultavakseen seuraavan-
1'1 laisia mielenilmauksia karnevaali-ins
,1tuutiosta. 

• Nuorehko nainen juuri ennen kumi
naamaria, " Karnevaalit on ihana kesän 
avajaisjuhla. Se tuo yhteishenkeä ja läm
mintä voimaa tälläiseen yhteisöön. Muu
tokseen ei ole tarvetta." 

• Mies sulkanaamion takana, "Mä toi
von, et useammat pispalalaiset voisvat 
osallistua. Karnevaalit on ilon, kevään ja 
ystävien juhla." 

• Nainen soppatykin vieressä, "Täällä 
on hyvä ja lämmin tunnelma ja keitto hy
vää. Karnevaalit vois olla julkisemmat. 
Riehakkuutta lisää kulkueeseen. Nyt oli 
hyvä, kun oli bassopurtilo, mut ihmisii 
oli valitettavan vähän." 

• Nainen esiintymislavan edessä, "Teat
teria vois olla enemmän. Savusilakoita 
tääl ollaan kaivattu kovasti, mut silti hy
vä meininki." 

• Mies sinisessä haalarissa, "Elävä, iha
na tapahtuma, jota pitää jatkaa. Hassu, 

ILON JA KEVAAN JUHLA- SYYTA MUUTOKSEEN? 

pieni pysähdys, kun vihertyminen kehit
tyy. Ainoa, mikä pitäis muuttua on, et 
henkilökunta olis selvempi. Talkootyö 
on upeaa ja mukavaa." 

• Nuori nainen ponchossa, "Karnevaalit 
on toimiva. Se, että ammattilaiset, mei
dän rinteen ammattilaisten lisäksi laulaa 
täällä ilmaiseksi - se on kauneutta." 

• Parrakas järjestäjä, "Sama sabluuna on 
ollut jo 7 vuotta. Ohjelmaa on kehuttu, 
mut itse olen sitä mieltä, et-
tä järjestelytoimikunnassa 
sukupolven pitäisi vaihtua. 
Me vanhat ruvetaan väsy
mään. Syksyllä pitäisi kerä
tä uusi järjestelyporukka, 
me vanhat kyllä voidaan 
toimia konsulttiapuna." 

• Esiintyvä taiteilija, "Hy
vä näin on. Omin voimin, 
ehdottomasti, siinä sitä on 
jotakin." 

• Karnevaaliasuinen pap
pi, "Karnevaaleja ei saa lo
pettaa. Se on vuoden koho
kohta. Nuoria ihmisiä mu
kaan, ylipäätään pispa
lalaisten yhdistysten toimintaan." 

• Mies Kujakollin kulmapöydässä, "En
nen oli enemmän väkeä. Pitäisi ottaa 
vanhempikin väki huomioon. Pispalan 
henki on 30 vuodessa muuttunut paljon. 
Enemmän tangoa. Karnevaaleja ei saa 
missään nimessä lopettaa. Kevään juhla, 
ennen vanhaan odotettiin Pyynikin syys
juhlia ja nämä karnevaalit on ihan sama 
juttu." 

• Nainen nostalginen, "Olen ollut muka
na kaikissa karnevaaleissa. Nää oli aiem
min paremmat. Silloin ei ollu tällaista 
markkinahumua. Karnevaalit oli maan
läheisemmät, nyt kaikki on myymässä 
jotain. Kukaan ei enää pukeudukkaan, 
vaan ollaan." 

• Nainen vessajonossa, "Tunnelma erit
täin viihtyisä, eikä tarvitse laajeta. Hyvät 
fiilikset, tehdään omista pienistä kätö
sistä lähtien juttuja, eikä oteta megalo
maanista mainoskampanjaa." 

• Nainen aitaa vasten, "Olen ollut kol
mena vuotena aamu kymmenestä aa
muun ja aina on ollut hauskaa ja moni
puolista. Mut karnevaalimakkarat pitäis 

olla. Ohjelmansuorittajat saisivat olla hi
venen selvempiä. Karnevaaleissa pitäisi 
olla pukeutuneena: ihmisiä ei olla innos
tettu pukeutumaan. Lisäksi tää on keski
ikäisten juhla. Miksei täällä ole nuoria 
tekemässä ohjelmaa, vaikka niitä on pai
kalla. Tää ei näytä yhteisöllisyyden juh
lalta, vaan sellaselta sisäpiirin hössötyk
seltä. Pitäis saada laajempi porukka jär
jestämään, ilman että siitä tulis kauheen 
ryppyotsaista." 

Näin karnevaalikot toivat ajatuksiaan 
esille. Arvoisat lukijat, tehkää toki omat 
vapaat huomionne vastausten pohjalta. 
Säilyä halutaan, muutosta kaivataan . 
Mitä? Miten? Ketkä? Karnevaalit olem
me me. Vai olemmeko? 

Haastattelijana Kimmo Uotila 

Kuvassa laulaja Marjo Okkonen 

, 
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Wäinö - ORKESTERI OPPOSITIOSSA 

Kuvissa Kai Kangas (yllä) ja Seppo Kuuluvainen (alla) Telakalla. 

Moni muistaa varmaan vielä 
kiirastorstai-illan, jolloin Ra
vintola Telakka koki odotta
mattoman pispalalaisinvaa
sion. Mitä ihmettä kymmenet 
pispalalaiset sitten tekivät 
yhtä aikaa ihan kirkolla asti? 
No, tulivat tietenkin katso
maan Wäinö Lakin keikkaa. 

-"Wäinö Lakki on sähkö-akustinen 
oppositio", kuvailee kosketinsoittaja Kai 
Kangas bändiään ja tarkentaa: "Me soi
tamme musiikkia, jota on kauheasti maa
ilmall a, mutta sitä ei kukaan soita. Me 
tuomme sen päivävaloon." 

Nykyinen Wäinö Lakki on Kaitsulle 
jo kolmas samanniminen kokoonpano. 
Ensimmäisen hän perusti vuonna 1984 ja 
toinen oli kasassa vuoden 1989 ajan, sii
hen asti kunnes soittajat lähtivät armei
jaan. Nykyinen kokoonpano on soittanut 
yhdessä viime vuoden syyskuusta lähti
en. Wäinö Lakkiin kuuluvat Kai Kan
kaan lisäksi rumpali Jarno Lundell, per
kussionisti Mako Kelokaski, basisti Han
nu Tervaharju, kitaristi Yrjö Ella sekä 
laulaja Kirsi Siika-aho. Seppo Kuulu
vainen on bändin runoilija. Jollain kei
kalla hamassa tulevaisuudessa on mah-

1 Q dollista nähdä livenä myöskin bändin 

graafikko Heikki-Pekka Miettinen piir
tämässä piirtoheitinkalvolle ihan mitä 
mieleensä sattuu juolahtamaan. 

Wäinö Lakki tulee hatusta 
-"Nimi Wäinö Lakki tulee hatusta. 

Siinä ei ole mitään syvempää filosofiaa, 
saati sitten järkeä", kertoo orkesterin ka
pellimestari Kai Kangas. Kaitsu on ka
pellimestari, koska on ainakin tähän men
nessä säveltänyt kaikki biisit. Sanoituk
set ovat joko Kaitsun, Kuuluvaisen tai 
Lauri Viidan käsialaa. Kaitsu on nimit
täin säveltänyt Viidan "Kapina" -runosta 
reggaen kunnianosoitukseksi runoilijalle. 
"Reggaehan on perinteistä kapinamusiik
kia, joten se sopii runoon loistavasti", 
selittää Kaitsu. 

Wäinö Lakki ei vierasta musiikin eri 
tyylilajeja. Jotkut ovat kuulevinaan bän
din soitosta esimerkiksi Frank Zappan tai 
Pekka Pohjolan vaikutteita. Yhtä hyvin 
voisi toisaalta kuulla vaikkapa J. Kar
jalais-vaikutteita. Kaitsun mielestä on 
mukavaa, jos näinkin suurten muusikoi
den vaikutteita voi kuulla hänen bii
seistään, mutta kieltää säveltävänsä suo
raan Zappaa. Hän säveltää fiilispohjalta: 
"Jostain elämäntapahtumasta jää jokin 
fiilis, joka sitten muuttuu musiikiksi". 

Tulevaisuudessa Wäinö Lakin on tar
koitus laajentaa repertuaariaan vielä enti
sestään soittamalla enemmän tangoa. Li-

säksi bändi etsii nuotinlukutaitoista ja 
osaavaa puhallinsoittajaa. 

Preservatiivinen avantgardisti 
Kun bändin runoilijajäsen Kuuluvai

selta kysyy, millainen runoilija hän on, 
Seppo vastaa:"preservatiivinen avantgar
disti". Se on tyhjentävä määritelmä. Wäi
nö Lakin keikoilla Seppo lausuu musii
kin säestämänä omia runojaan . Jotkut 
biisit on sävelletty runoja varten, osa taas 
on löytynyt Kaitsun varastoista jo val
miiksi runoihin sopivina. Seppo myös 
laulaa, anteeksi, tulkitsee bändin encore
kappaleen eli Joel Hallikaisen Halipula
nimisen biisin. 

Harvempaan bändiin kuuluu runoili
ja. Seppo onkin tullut bändiin aiemmin 
Kaitsun kanssa tekemiensä "runoisku
jen" myötä. -"Niissä runo ja musiikki 
kohtasivat toisensa", kertoo Kaitsu. 

-"Kun olimme Lempäälän sosiaali
virastossa keikalla, Kaitsu alkoi kesken 
kaiken säestää minua kastelukannulla ja 
seiniä taputtelemalla. Silloin minä vii
meistään tajusin, että Kaitsu on ihan yhtä 
hullu kuin minäkin, vaikka olemmekin 
aika erilaisia ihmisiä", valottaa Kuulu
vainen yhteistyötään kapellimestarin 
kanssa. 

Kuuluvaisen lisäksi myös kaikki muut 
Wäinö Lakin jäsenet ovat solisteja. Bän
di onkin panostanut erityisesti yhteis
soittoon. Treenattu on paljon, ja nyt bän
di alkaa Kaitsun mukaan hitsautua ka
saan. Tulevaisuuden suunnitelmissa on 
keikkailun lisäksi levynteko, mikäli löy
tyy hyvän musiikin päälle ymmärtäviä 
sopivia yhteistyötahoja. 

Teksti ja kuvat: Johanna Savolainen 



Stradipaattius seilaa 
ja soi! 

Karnevaalikulkueen etunenässä kulki auto. Siinä tuskin on mitään ihmettelemistä. Mutta sen 
auton perässä tulikin soutuvene, jonka kyydissä oli hassusti pukeutuneita tyyppejä soittamassa 

omituisia soittimia. Oliko se ufo? Vai oliko seformulavene? Ei suinkaan, sehän oli naru
bassosoutuvene Stradipaattius ! 

Stradipaattius rakennusvaiheessa. 

Tapaan narubassosoutuveneestä vas
tuussa olevat Jari "Puro" Purosalmen ja 
Pertti "Peksa" Pulkin jälkimmäisen her
ran saunassa. Sauna nimittäin on ainoa 
paikka, missä taiteilijat Purosalmi ja Pulk
ki suostuvat antamaan haastatteluja. Haas
tattelu tapahtuu levytystauolla. 

-"Tänään on tehty kaksi levyä, seitse
män pitäisi vielä saada tehtyä" , kertovat 
ahkerat musiikkimiehet. 

-"Narubassosoutuvene on aito pis
palalainen keksintö. Siinä on kyse siitä, 
että kun kaksi hullua pistää ideansa yh
teen, syntyy vielä hullumpi juttu. Hul
luus ruokkii itseään", kertoo Peksa bas
sopurtilon synnystä. Venekin löytyi sopi
vasti jostakin epämääräisestä paikasta, 
tosin Puron mielestä se olisi voinut olla 
parempikin. -"Se äyskäröi, jonka kohdal
le äyskäri sattuu kellumaan. Yksi biisi 
soitetaan ja sitten äyskäröidään toisen 
biisin verran", toteaa Puro. 

Narubasso on myös terapiaa 
Narubassoveneessä soittaa Trio Stra

dipaattius, jossa soittaa pispalalaisen las
kuopin mukaan yleensä neljä soittajaa. 
Jonkun täytyy tosin myös soutaa, mikäli 
ollaan vesillä. Stradipaattius-orkesteri 
esiintyy tilanteen mukaan vedessä tai 

kuivalla maalla, mutta ei mielellään ko
vin korkealla ilmassa. 

Musiikkityyliä udellessani minulle 
ilmoitetaan, että trio soittaa merihenkistä 
ihmisläheistä musiikkia. -"Mahtava perä
sin ja pulleat purjeet -kappale pitäisi vie
lä opetella", tuumii Peksa. Narubasson 
lisäksi veneessä soitetaan myös toista 
perinteistä skiffle-soitinta eli pesulautaa. 
Puron mukaan kyseiset soittimet ovat 
lähtöisin Mississippi-joen rannoilta. 
Myöhemmin englantilaiset katusoittajat 
omaksuivat niiden käytön . -"Köyhyy
destähän tämä on lähtöisin - soittimia 
tehtiin siitä, mitä sattui olemaan, koska ei 
ollut varaa ostaa oikeita, kalliita soitti
mia." 

Narubassoja voi tehdä soutuveneiden 
lisäksi melkein mistä tahansa. Pispalan 
karnevaaleilla saattoi kokeilla kahta eri
laista terapeuttista narubassoa. Ono
matopoeettiseen jättipönttöön mahtuu si
sälle ainakin kaksi ihmistä, narubasisti 
seisoo pyöreän pöntön päällä soittamas
sa. Tämä pönttö kuulemma parantaa 
kaikki vaivat. Kuolemanpelostakin pää
see, jos uskaltautuu makaamaan ruumis
arkkubassoon. Näiden lisäksi on olemas
sa ainakin kylpyammenarubasso, johon 
mahtuu kaksi ihmistä kylpemään ja soit-

tamaan sekä maailman suurin narubasso, 
joka toimii myös kirjastoautona. 

Soutuvene Sorsapuistossa 
Puro analysoi innostusta narubassoi

hin seuraavasti: "Kun ihminen saavuttaa 
keski-iän, sitä rupeaa niin helvetisti nau
rattamaan ja lapsettamaan, että sen pitää 
tehdä jotain hullua." Tosin hullu teenkin 
tarvitaan sponsoreita, joten soutuveneen 
kyljistä myydään mainostilaa. -"Jotta 
hulluus voisi jatkua", toteavat taiteilijat 
Purosalmi ja Pulkki. He lupaavat jatkaa 
venettä tarpeen vaatiessa, siis mikäli mai
nostila loppuu kesken. 

Kesällä narubassoa, banjoa, haitaria 
ja pesulautaa voi kuulla Sorsapuistossa, 
ei kuitenkaan vesillä sielläkään. "Sorsat 
kuulemma häiriintyisivät", selittää Pek
sa. 

Sitten onkin aika päästää muusikot 
jatkamaan levytystä. Laudoituksen vuoro 
on kuulemma ensi viikolla, sitten olohuo
ne onkin remontoitu. 

Teksti ja kuva: Johanna Savolainen 
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Giuse 
• p1ene 

Okariino ja Ilpo 
K: Miten kaikki alkoi, miten sinusta 

tuli okariinotaiteilija? 

I: Siksi, koska minusta ei tullut so
siaalitarkkaajaa. 

K: Miksi sinusta ei tullut sosiaali
tarkkaajaa? 

1: Jos lukija näkisi minun naaman, 
niin olisi itsestään selvää, miksi minusta 
ei tullut sosiaalitarkkaajaa. No, mä olin 
yliopistossa ja mun kaveri, Harjolan Ilk
ka oli Keski-Suomesta vuokrannu yhen 
kansakoulun ja se pisti sinne savi vers
taan ja se kutsu muitakin kavereita sinne. 
Ja siinä tilanteessa mä olin opiskellut 4 
vuotta enkä ollut siihen mennessä löytä
nyt yhtä luentosalia, niin tottakai mä lä
hin sinne. 

Siellä koululla oli myös soitinraken
tajia, jotka teki kitaroita ja sit me Ilkan 
kans kokeiltiin tehdä savesta soittimia. 

12 Ilkka on nyt muissa hommissa, mulle se 

e Donatin 
anhet 

Pispalassa asuu okariinon tekijä Ilpo Mik
konen. Lähes ainoa alallaan Suomessa. Hä
nen tekemiään okariinoja on levinnyt ympä
ri Eurooppaa, museoihin, kuuluisien muusi
koiden soitinarsenaaliin ja onnenkaluiksi 
ihmisten kaulaan. Niitä nähtiin myös viime 
kesänä Kaustisten kansanmusiikki-
! estivaalilla. 

Pispalalainen kysyi Ilpolta okariinosta ja 
miksi okariino valitsi hänet. 

homma jäi päälle. Mua kiehto tehdä sa
vesta kaikenlaista esim dreijalla. Mut 

okariinon teko on kuin pitsinypläystä. 
Mä luulen, et mä ymmärtäisin pitsin
nyplääjiä. 

Okariinon historia ja sen levin
neisyys 

K: Mikä on okariino? 

I: Okariino on kiinteätulppainen, sa
vesta rakennettu astiahuilu, joka on viri
tetty. 

K: Eli sillä voi soittaa mitä vaan? 

I: Sillä voi soittaa sen verran, mihin 
sen arsenaali riittää. Okariino tulee Si
siliasta, 1860-luvulta. Giuseppe Donati 
niminen mies väsäsi sukellusvene-malli
sia, n. 10 senttisiä saviesineitä, joissa oli 
puolitoista oktaavia ja puoli sävelaske
leet. Näitä esineitä hän alkoi kutsua oka
riinoiksi. Ja nykyisin kaikkia viritettyjä 
savisoittimia kutsutaan okariinoiksi, mi
kä on tavallaan virhe, koska Donatin te
kemä malli on alkuperäinen ja oikea oka
riino. Ja mä teen näitä alkuperäisiä oka
riinoj a vähän eri mallilla ja kaulassa 
roikkuvia pieniä yksioktaavisia okarii
noja, mikä on virheellinen nimitys, mut 
kun ei niille muutakaan nimeä olla kek
sitty. 

Okariino on italiaa ja suomeksi se on 
"pieni hanhi". Sen verran, mitä mä han
hen ääntä oon kuullut, niin ei se kyllä täl
tä kuullosta. Mut Sisiliassa okariino on 
kansallissoitin. Siellä on okariinobändejä, 
joissa on mukana piccolo- ja sopraano
okariino sekä altto- ja basso-okariino. 
Koko repertuaari löytyy. 

K: Ja olet myös tehnyt näitä edellä 
mainittuja okariinoja? 

I: Kaikenlaisia, aina tarpeen mukaan. 
Mut nyt mä teen näitä kaulassa roikku-
via, pieniä okariinoja, kun niitä ihmiset 
haluaa. Mut mä tekisin mielelläni muita
kin okariinoperheeseen kuuluvia soitti
mia, mut kukaan ei halua niitä. Mä oon 
tehny näitä okariinoja pian parikymmen
tä vuotta ja on se aika imartelevaa nähdä, 
mihin kaikkialle niitä on levinnyt. 

Okariinon, eli siis tämä Donatin kehi
telmän mukaisen teko oli aluksi vaikeaa, 
kun ei ollut mitään piirustuksia olemassa. 
Mä kävin Tampereen musiikkimuseossa 
kattomassa, mut nekin okariinot oli turis
tikamaa. Mun piti aluksi ite kokeilla, min
kä takia siinä piti olla tämmönen pyöreä 
aukko, onko reiillä jokin suhde ja mikä 
on reiän suhde sisätilaan. Se oli tosi nas
taa tajuta, miten okariino toimii. Mut tää 
pointti koski just näitä isoja soittimia. 
Näitä pieniä voisi melkein linkkarilla 
väännellä. No ehkä mä nyt aliarvioin, 
mut mä oon tehny näitä niin paljon, et mä 
tiedän näistä joka ikisen salaisuuden. 



Haastateltava ja haastattelija: Ilpo Mikkonen (vas.) ja Kimmo Uotila 

Okariinon valmistus ja saata
vuus 

K: Mitä sä teet ensin, kun sulia on 
savipaakku kädessä? 

I: Mä haen savesta ensin naisen lan
tion tai jonkin lehtipuun lehden muodon. 
Malli on siis aika vapaa astiahuilulle. Sit 
mä valan sen kaksiosaiseen kipsimuot
tiin, johon mä laitan savea, painan kum
paankin puoleen kolon ja puoliskot mä 

kiinnitän toisiinsa. Sit mä irrotan sen muo
tista onttona, jonka jälkeen okariinoon 
tehdään puhallusaukko ja kanava. Sitten 
seuraa viritys eli mitä isompi reikä sitä 
korkeampi ääni. Ensin tehdään pieni rei
kä edeten isoimpaan reikään. Lopuksi 
okariino poltetaan saviuunissa noin 950 
°ख़�C:ssa. Käytän muuten suomalaista pu
nasavea. 

K: Ymmärretäänkö Pispalassa oka
riinotaiteilijaa? 

I: Älä sano mua taiteilijaksi. Mä oon 
savimaakari. Joku tekee laukkuja, joku 
tekee lasitöitä. Mä teen okariinoja. Ei se 
sen ihmeempää ole. 

K: Sä olet kuitenkin niitä harvoja ih
misiä, jotka tekee Suomessa okariinoja? 

I: Totta, Helsingissä yks englantilai
nen tyyppi tekee okariinoja, mut sekin te
kee päätyäkseen oikeeta keramiikka. Ei
häntää leiville lyö. Tää on sellainen into
himo. Kukaan ihminen, jolle mä tehny 
okariinon ei oo tullu mulle sanoo, et onpa 
keljumoinen kapistus, ja mä oon sentään 
tehny näitä tuhansia. 

K: Mistä okariinoja saa? 

I: Tampereella multa (Rinnekatu 39 
B 14) tai Jokotaista Näsilinnan kadulta. 

K: Kiitos Ilpo. 

Kimmo Uotila 

Shamaani naimisiin! 
Häät Viikinsaaressa! 

Tampereen kaupungin omista
ma Viikinsaaren perhepuisto on 
tänä kesänä "Häät" musiikkiteat
teriesityksen näyttämönä. Nimen 
Musiikkiteatteri Musta Hauki otta
nut työryhmä esittää shamaaninäy
telmän, jonka on kirjoittanut Vuok
ko Tolonen ja säveltänyt Esko Mä
kinen (kuvassa). Esityksessä on 
mukana kymmenistä harrastelijoista 
koostuva sekakuoro, orkesteri ja 
ammattilaissolisteja. Työryhmä on 
kokonaisuudessaan kuusikymmenpäi
nen. Harjoituksen ovat alkaneet täydellä 
teholla ja innolla. Joukko pispalaisia on 
tietysti mukana. 

Nyt toteutettava esitys on ensimmäi
nen aikuisille suunnattu teatteriproduktio 
Viikinsaaressa. Ensi-ilta on 28.7.1998 ja 
esityksiä on yhteensä kuusitoista. Teok
sen on tilannut Tampereen kaupungin 
Kulttuuritoimi. 

"Häät" on aiheeltaan ja miljööso
vellutukseltaan uudenlainen teatteripro
duktio . Se on kansanperinnettä ja sha-

manismia käsittelevä esityskokonaisuus, 
joka teatterin, musiikin ja tanssin keinoin 
vie osallistujansa myyttiseen maailmaan. 
Musiikkiteatteriesitys kertoo suomalai
sista ennen ja nyt, matkasta omaan itseen 
ja yhteisöön. 

Esitys alkaa Laukontorin satamassa, 
ja katsoja irrotetaan arki ympäristöstään 
jo laivamatkalla. Vesimatkaa seuraa esi
tys, jolle Viikinsaaren kaunis luonto ja 
elokuun hämärät kesäyön alkutunnit luo
vat näyttämön. 

Shamaaninäytelmä "Häät" liittyy eril
lisenä kokonaisuutenaTampereen Muse-

oissa toukokuussa 1998 avattuihin 
Samaanit-näyttelyihin. jotka on 
koottu yhteistyössä Pietarin Antro
pologisen Museon, Tampereen kau
pungin ja Kansallismuseon kanssa. 

Esitykset: 

vko 31 ti 28.7., ke 29.7., to 30.7., 
su 2.8. 
vko 32 ti 4.8., ke 5.8., to 6.8., su 
9.8. 
vko 33 ti 11.8., ke 12.8., to 13.8., 

pe 14.8., su 16.8. 
vko 34 ti 18.8., ke 19.8. sekä to 20.8. 

Teatterilaiva lähtee esityspäivinä Lau
kontorin satamasta klo 21.30. 
Lippujen hinnat 50/80 mk. Lipunmyynti 
15.6.1998 alkaen Laukontorilta Tammer
laivojen Iippukioskista näytöspäivinä klo 
20.45 alkaen. 
Tiedustelut p. 03-2141 058/03-2542 500 

Lisätietoja: Tuottaja Mari Niskanen, 
p. 040-555 1411 
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Asukasyhdistys 
uusiutui 

Vapaaehtoistoimintaan kuuluu su
vantoja, jolloin toiminta jähmettyy syys
tä tai toisesta. Hiljaisista hetkistä ja kari
koista huolimatta Pispalan Asukasyhdis
tys on järjestänyt viimeisten parin vuo
den aikana monenlaisia näkymättömiä ja 
näkyviä mielenilmauksia ja keskustelu
tilaisuuksia - spontaanisti ja suunnitel
lusti. Aiheet ovat olleet moninaiset: val
tatien uusrakentaminen, kasvimaiden 
kaavoitusuhka/sokea tiivistämistrendi tai 
kansallinen kaupunkipuisto. Ranta on 
siivottu joka kevät, ja kevään henki pu
hallettu ilmoille toukokuun lopun karne
v aaleissa. Eri lautakuntien jäseniä on 
haastateltu . Kun aihetta on ollut, on 
myös löytynyt tekijöitä. Jäsenmaksukaa
vaketta ei ole kyselty (mielihyvin sen to
sin voi maksaa). 

Sopankeittoa, kansalaiskeskustelua -
jota eri ministeriöt niin vaativat kansalta 
kampanjoissaaan - ja lähidemokratian 
yrityksiä. Päätä on lyöty puoluekuriin, 
mutta myös vastakaikua on löytynyt ja 
meidät muistetaan! 

Puoluekiriat 
Karikoita ovat usein aiheuttaneet hen

kilökohtaiset riidat ja luottamuspula. 

Viime aikoina Asukasyhdistyksen toi
mikunnan byrokratian hoito oli jäänyt 
osin retuperälle. Vuosikokoukset ja tilin
päätökset viivästyivät ja kirjanpitäjän 
hiukset harmaantuivat. 

Edellinen puheenjohtaja ei nauttinut 
enää kaikkien luottamusta, herätti toimin
nallaan epäluuloja ja karkoitti siten osan 
aktiivisista ihmisistä. Tosin monta asiaa 
Kopsan Jouni ehti puheenjohtaja-aikq
naan hoitaa. Ne kännykkälaskut vaan oli
vat niin suuret. Kiitos kuitenkin pitkäai
kaiselle toimijalle. 

Seurauksena vastuu toiminnasta ka
sautui liiaksi parin ihmisen harteille. Suur
kiitos heille. 

Matkalla on kohdattu tyypillisiä jär
jestötoiminnan vaikeuksia: En voi sietää 
hänen diktatorisia otteitaan, tuo on täysi 
typerys luonteeltaan, se yksi on varas 
enkä halua siihen joukkoon, siellä on 

14 kommunisteja/porvareita mukana, ällöt-

tävää, se yksi ei käy kokouksissa kos
kaan. On riidelty, haukuttu edessä ja var
sinkin selän takana, levitetty huhuja. Mi
käs sen hauskempaa. Muistettava on, että 
usein kovimmat suukovun harrastajat ja 
arvostelijat eivät missään nimessä laita 
itse tikkua ristiin tilanteen muuttamisek
si. 

Uusia kasvoja 
Puheenjohtajaksi valittiin kaksi vuot

ta sitten Viikinsaarenkadulle muuttanut 
Pekka Kuisma. Pekan vaimo Irja Maja
vesi kuuluu Kurpitsaliikkeen johtokun
taan. Koordinaatio yhdistysten välillä tu
lee toimimaan. Toinen uusi toimikunnan 
jäsen, palstalainen ja järjestökokenut Rei
no Tusa on seurannut huomattavasti kau
emmin Pispalan kehitystä. Mikä hienoin
ta, arvostettu ja syystäkin kunnioitettu 
Pispalan Asukasyhdistys sai talouden
hoitajakseen Esa Sirkkusen. Yliopisto
miehiä ja varmasti pätevä henkilö. 

En ole ehtinyt ajatella toimijoiden 
puoluetaustaa, mutta yksi asia näitä ih
misiä tuntuu yhdistävän. He ovat sosiaa
lisesti osallistuvia. Kullakin oma kiin
nostuksen kohteensa. He kantavat vas
tuuta elinympäristöstään. Jokaisen pispa
lalaisen ympäristöstä. Kun päätökset 
tehdään välillisesti, kyseisestä asiasta 
mahdollisesti huonommin perillä olevien 
ihmisten taholta tulos voi olla huonoim
massa tapauksessa katastrofi. Ja vaikka 
esim. kaavoittaja/arkkitehti tietääkin pal
jon enemmän kuin asukas, häneltä saat
taa silti puuttua joku oleellinen näkökul
ma, jonka ymmärtää vain ihminen joka 
on päivittäin tekemisissä kadunylittä
misen, palstakulttuurin tai minkä tahan
sa muun häneen 24 tuntia/vrk vaikutta
van asian kanssa. 

Jyrki Kaipainen 

Asukasyhdistys on saanut 
tuoretta väkeä. Mukaan toi
mintaan on tullut uusi pu
heenjohtaja, uusia toimikun
nan jäseniä sekä asiansa 
tietävä rahastonhoitaja. Uu
sien ihmisten mukaantulo on 
osoitus yhdistyksen 
tarpellisuudesta, eikö! 

Hanki 

UNELMA PISPALASTA 

-kirja 
Hintaan 60 mk 

Reine Lindeman 

Kannaksenkatu 28, p. 214 1125 

Perinteisten Tahmelan rannan 
siivoustalkoiden soppa-ainekset tarjosi
vat tänä vuonna: 

Eurospar 

AL NASAR 
AL NIIL SHOP 
Itämainen Kauppa 

ruoka & lahjatavara 

K-LÄHIKAUPPA 
TAHMELA 

Pyynikintorin Liha 

Suurkiitokset 
yhteistyökumppaneillemme! 



Kau 
talo 

ungin vuokra
Pispalassa 

Kaupungin omistamien vuokratalojen ja vuokra-asunto
jen määrä Pispalassa on vähentynyt tasaisesti. Tampe
reella luonnollinen poistuma tarkoittaa, että kaupunki ei 
korjaa eikä pidä huolta vanhoista puutaloistaan 
Pispalassa. 

"Kunnossapito ja korjaaminen olisi liian kallista", to
teaa kaupungin kiinteistöpäällikkö Erkki Axen. 

ommentit "tontti tarkoitus myydä", 
"pyritään luopumaan", "pyritään myy-

ään", "puretaan huonokuntoisena", "pi
täisi luopua" toistuvat lähes jokaisen talon 
kohdalla kun käymme Axenin kanssa läpi 
Pispalan viimeisten vuokratalojen luette
loa. 

"Kallis tonttimaa myydään ja kaupun
ki saa tuloja - siinä yksinkertainen käy
täntö," kertoo Axen. Taloja kaupungilla 
on Pispalassa reilut toistakymmentä. 
Kiinteistöjä tai taloja seisoo vielä aina
kin Ratakadulla, Rinnekadulla, Päivö
länkadulla, Isolähteenkadulla, Pispa
lanharjulla, Rimminkadulla, Kannaksen
kadulla, Hirvikadulla ja Pispalan valta
tiellä kussakin yleensä yksi tai korkein
taan kaksi taloa/huoneistoa. Vuonna -85 
kaupunki omisti vielä 29 kiinteistöä. 

ovat vuosikymmenien saaton, hikisten 
kohtaloiden, ihmislasten varttumisen, 
työläisperheiden rakkaustarinoiden ja 
erojen kypsyttämiä rohtoja juurettom
uuteen ja hengen aliravitsemukseen. Ne 
ovat yhteistä perintöä ja siksi tulevaisuu
den humusta. 

Uusittu perustuslaki (vuodelta -95) 
määrää että meillä inehmoilla on oikeu
den lisäksi velvollisuus pitää huolta kult
tuuriympäristöstämmme ja kulttuurihis
toriastamme. Laki koskenee myös edus
tajiamme. 

Vielä on muistettava, että Pispala tii
vistyy vauhdilla vanhaa purettaessa. 133 
neliön talon paikalle rakennetaan sään
nöllisesti 600 tai 800 kerrosneliötä. Esi
merkkejä voi käydä katsomassa Kannak
senkadulla tai Vallikadulla. 

Jyrki Kaipainen 

PUUTALOT POIKKI JA 
PINOON 

"Jos Pispalassa tulevaisuudessa on vain nyky
muodin mukaisia nelikerroksisia ökykivitaloja 
aitojen takana kaupunginosan henki yskii." 

Tämä politiikka herättää joitakin ky
symyksiä. Kaupunki saa puoli milliä 
tontista ja voi rakentaa sillä kaksi yhden 
huoneen yksiötä Huisilaan. Entä ne kak
si jäljelle jäänyttä asukasta, jotka lentä
vät ulos? Heillehän on myös osoitettava 
asunto! Kaupungin on toisen kerran si
joitettava 500 000 markkaa kahteen yk
siöön. Saako kaupunki lopulta voittoa? 

ASUKASYHDISTYS: UNOHTAKAA f-1 KISAT! 

Seuraava kysymys. Miksi vuokralai
sia ei kannusteta korjaamaan asun
tojaan? Miksi heidän ei joissain tapauk
sissa anneta korjata? Onko kyse tietoi
sesti suunnitellusta rakennepolitiikasta? 
Että Pispalan viimeiset vuokralla elävät 
ihmiset pääsisivät Huisilan autuuteen? 

Kaupungin tulisi säilyttää ainakin 
omat vanhat puutalonsa. Jo kulttuuripe
rinnön vuoksi. Jos Pispalassa tulevaisuu
dessa on vain nykymuodin mukaisia ne
likerroksisia ökykivitaloja aitojen takana 
kaupunginosan henki yskii. Vanhat talot 

F-1 Power Promotions Oy:n Tampe
reen kaupungin tuella järjestämä Power 
Boat veneiden MM-osakilpailu pidettiin 
13-14.6.98. Matalassa Pyhäjärvessä pi
detyn miljoonamiesten ja tupakkateol
lisuuden sponsoroiman kisan ekologisia 
seurauksia voidaan vain arvuutella. 

Kaupunki on tehnyt sopimuksen ki
sojen järjestämisestä tulevinakin vuosi
na. F-1 formulateollisuus lienee inhimil
lisesti ja ekologisesti ajatellen yksi ky
seenalaisimmista sirkushuveista. Niitä ei 
saa jatkaa. Jos Tampere haluaa väkisin 
formulakaupungiksi, julistakoon sen esit
teissään. 

Kuinka kaupunki voi antaa satojatu
hansia markkoja verorahoja pärinäpojil
le? Entä mihin ajatusmaailmaan kisojen 
kannattaja Lasse "formula" Eskonen & 
Co. kasvattaa lapsiaan ja meitä tampere
laisia? Siihenkö, että kenelläkään ei ole 
mistään mitään vastuuta? 

Me rannan asukkaat olemme tottu
neet arvostamaan elinympäristöämme. 
Ilma, vesi ja maa ovat meille arvo sinän
sä. Rantarauha on meille perusehto yh
teiselolle toisten ihmisten ja ympäristöm
me kanssa. 

Pispalan Asukasyhdistyksen toimikunta 
toivoo rantarauhaa 15 



1 KUN ASTELIMME PITKIN 
PISPALANVALTATIETÄ KERSTI INNOSTUI JOPA 
KERTOMAAN LAPSUUTENSA TANHUKURSSISTA. 
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Saunan kuulumisia 

Irma Rantonen, Saunayhdistyksen uusi puheenjohtaja 

Sehän jo tiedetään, että Raja
portin saunaan kannattaa 
mennä aina, mutta aivan eri
tyisesti nyt: toukokuun lopus
sa seinät saivat näet taas uu
den kalkkiverhouksen ja 
niinpä löylyhuoneessa riittää 
valoa. Ompelian talo valmis
tui 15. toukokuuta ja piha
piiri on kummasti siistiytynyt, 
kiitos korjausrakentamis
kurssilaisten. Saunan vasta
päisen talon remontti on aloi
tettu, ja ehkäpä ensi vuonna 
siihen perustetaan sauna
kahvila; mikäs se mukavam
paa kuin hörpätä sauna
kahveet saunan päälle ja 
vaikka pullanpala, jos sattuu 
nääs olemaan lauantai. 

Saunayhdistyksen uusi pu
heenjohtaja Irma Rantonen ar
velee, että saunan toiminta nou
dattelee muotoutuneita perintei
tä myös tulevaisuudessa. Näistä 
merkittävimpiä on taata viihtyi
sät puitteet ja saunarauha asiak
kaille; lapsille ja vanhuksille, 
naisille ja miehille. Lähtökohta
na on, että sauna säilyy alkupe
räisenä, ja vaikka korjauksia ja 
parannuksia kaiken aikaa teh
dään, ne mukautetaan saunan 
henkeen. Asiakaspalautekin tep
sii: muovikahvaisia kiuluja ei 
saunalla kauan katseltu, vaki
saunoja siitä nuorimmasta päästä 
Heta Bilaletdin palkittiin aloi
tepalkinnolla hänen vaadittuaan 
puiset varret takaisin! Asiakkai
ta on kuultu myös siinä, että sau
na lämpiää nykyään myös kes
kiviikkoisin. 

Ekologisempi sauna 
Irma Rantonen kirmaisee kesälai

tumille EU-tutkijan toimestaan ja iloitsee 
siitä, että hänelle jää nyt enemmän aikaa 
paneutua mm. saunan asioihin. Irman 
seuraavana tutkimuskohteena voisi olla, 
mistä saada rahaa, tietoa ja taitoa saunan 
muuttamiseksi entistä ekologisemmaksi. 
Esimerkiksi veden lämmittäminen voisi 
olla osittain mahdollista lämmityksen 
yhteydessä, nyt vesi lämpiää sähköllä. 

Mummon geenit 
Irma toimii lisäksi Hyhkyn kyläyh

distyksen hallituksen jäsenenä. Irma ei 
pelkää tarttua asiaan kuin asiaan. Vii
meksi Flooran päivänä hän kertoo ke
ränneensä koirankakkoja Hyhkyn pien
tareelta. Hän kertoo pohjoiskarjalaisen 
mumminsa olleen vanhoilla päivillään 
varsinainen jyrä ja arvelee perineensä jo
takin mumminsa geeneistä, mikä olisi 
ihan mukavaa. Puheenjohtajan työ Pis
palan saunayhdistyksessä ei ole yksinäis
tä puurtamista, niin kuin usein yhdistys
toiminnassa pakkaa käymään, kiittelee 
Irma. Täällä vastuu ei lankea muserta
vana yhden niskaan vaan leviää kuin sau
nan löyly jokaisen hallituksen jäsenen 
luihin ja ytimiin. 

Ylläpito tärkeää 
Uusi puheenjohtaja muistuttaa, että 

viime kädessä saunan lämpimistä löy
lyistä vastaavat saunan lämmittäjät ja 
hoitajat, tällä haavaa Antero ja Mauri. 
Perusylläpito ja jatkuva huolenpito on 
vanhassa saunassa ehdottoman tärkeää, 
vanha sauna on herkkä ja laiminlyönnit 
kunnossapidossa ja siisteydessä kostau
tuvat heti. Tässäkin asiassa asiakaspa
laute on paikallaan, myös asiakkaat voi
vat ottaa vastuuta saunan hyvinvoinnista. 

Työvoimaa tarvitaan! 
Istujia saunan kassalle kaivataan li

sää, jotta lämmittäjän työpäivä ei muo
dostuisi kohtuuttoman pitkäksi. Istuja, 
paitsi että myy lippuja ja virvokkeita ja 
vuokraa pyyhkeitä, valvoo yleistä järjes
tystä saunalla. Istumisaika on yleensä 
kaksi tuntia, ja istuja saa vapaalipun sau
naan sekä virvoitusjuoman palkakseen. 
Ilmottautua voit saunalla käydessäsi. 

Aukioloajat: 
keskiviikkoisin klo 17-22 
(ke elokuun alusta klo 18-22) 
perjantaisin klo 15-21 
lauantaisin klo 14-21 

Tapahtumia saunalla: 
14. elokuuta Tapahtumien yönä sau

na on auki klo 24 saakka. Silloin on suun
niteltu telttasaunan virittämistä saunan 
pihalle, saa nähdä onnistuuko. 

Tavataan saunalla! 

Tiina Huuhtanen 
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Peiton 
Paikasta .. 

KODIN TEKSTIILEJA TILAUKSESTA 

"Tästä tulee vauvan peitto. Kuvan aiheena on 
lampaat nurmella", kertoo Sirkka Rosvall. Sirenin 
entisen saunan (Mäkikadun ja Kannaksenkadun kul
massa) miesten pukuhuone on saanut jälleen eloa ja 
väriä. Avara, luokseen kutsuva tila on nyt Sirkka Ros
vallin työ- ja myyntihuoneena. Seinillä tilkkutöitä ja 
koreissa monenlaista mielenkiintoista. 

Sirkka valmistaa tilauksesta mattoja, kodinteks
tiilejä ja tilkkutöitä ja pitää myös askartelu-, narutyö-, 
tilkkutyö-, ja aplikaatiokursseja. Kysykää ihmiset! 
Peiton Paikkaan on helppo astua sisään. 

Sirkka Rosvall sanoo tehneensä käsitöitä pienestä lähtien 
mutta on yrittäjänä nyt ensimmäistä kertaa. Yli 30 vuotta kului 
lähihoitajana. Sirkan sosiaalisesta luonteesta kertoo että hän 

Sirkka Rosvall ja hänen kättensä työt 

pyysi kaupungilta talon päätyyn puistonpenkin mäestä puus
kuttaville vanhuksille. Nyt Sirkka ja penkki toivottavat tutus
tujat tervetulleiksi Peiton Paikkaan. 

Pispalan kierrätys
keskus toimii 

Kevättalvella 1998 Tampereen kaupunki teki päätöksen 
lakkauttaa Tammelan ja Ratinan Kierrätyskeskukset. Ratina 
toimii vielä vuoden loppuun. Vaikka molempien toiminta oli 
hyvin monipuolista ja vilkasta, päätti kaupunki lopettaa tämän 
ympäristönsuojelunkin kannalta tarpeellisen toiminnan. 

Lakkauttamispäätös ei koske Pispalan kierrätystä, koska sen 
toiminnasta vastaa yhdistys. Kierrätyskeskusten määrän vähe
tessä Pispalan keskusta tullaan tarvitsemaan yhä enemmän ta
varoiden ja vaateiden välittämiseen, lajitteluun ja neuvontaan. 

Pispalan kierrätyksessä valmistetaan lisäksi vanhoistapa
kastimista kompostoreja, jotka myydään lähes omakustan
nehintaan. Ilmakehälle haitalliset freonit otetaan pakastimista 

************ Rajakioski 
* • GRILLITUOTTEITA •ELINTARVIKKEITA• 

MAKEISIA• JÄÄTELÖÄ• LEHTIÄ 
MEILTÄ MYÖS HUURTEISET MUKAAN! 

Avoinna ma-to 14-01, pe 14-02 
la 14-02,su 14-01 

Puh 214 4785 

talteen ja toimitetaan ongelmajätelaitokselle. 

Nyt jos koskaan tarvitsemme toiminnan varmistamiseksi 
kaikkien ihmisten tuen. Kierrätyskeskuksen jäsenenä voit vai
kuttaa toimintaan ja jäsenetuna voit lainata työkaluja mm. 
akkuporakonetta, voimatonkia ym. Tavaroiden yhteiskäyttö on 
ympäristönsuojeluteko! Jäsenenä saat myös kierätystavaroita 
ilman vaihtoa. 

Kierrätysahdistyksenjäsenmaksu -98 on 30 mk. Kätevimmin 
voit liittyä pistäytymällä kierrrätyksessä Pispalanvaltatie 11 , 
p.223 3731. 

Päivi Blinnikka 
Pispalan Kierrätysyhdistyksen pj. 

Pyynikin näkötorni 

MAANKUULU 
Ml!NKKIKAHVILA 

Avoinna joka päivä 9-20 

P. 212 3247 



PIRKAN LATTIA 
ASENNAMME 

• parketit • seinäpäällysteet 

• muovimatot • tapetit 
• linoleumit • tasoitukset 

0400-705 266 
VIIKINSAARENKATU 1 B 

33250 TAMPERE 

Kampaamo 

Anita Salminen 
Pirkankatu 1 

Tampere 

Puh. 212 3967 

KULTA-
SEPAN 

LIIKE 

setti 
Pyynikintori 8 p. 223 6363 

PISPALANVALTATIE 2, TAMPERE 

PUH. 03-223 9864, AVOINNA ARK. 10-17, LA 10-14 
ARABIA-KAHVIKUPPIMUSEOSSA 1200 ERILAISTA KAHVIKUPPIA. 

PÄÄSYMAKSU l O MK. TERVETULOA! 

OMAT KONSTIT EIVÄT AINA RIITÄ! 
Lääkäripalvelut koko perheelle 

• Lääkäri 
• Laboratorio 
• Työterveyshuolto 
• Fysikaalinen 

hoito ja hieronta 
• Solarium 

Kesän aukioloajat 
ma-to 8-18 
pe 8-17 
1.6. - 30.8. la suljettu 

MEDICUS OY 03-2.14952.2. 
MEDICUS OY Pispalan lääkäriasema 

Pispalanvaltatie 2 u, 332550 Tampere 

KAMPAAMO HÄME 
Reija Jantunen 

Pyynikintori 8 
Puh. 222 0 l 40 

Avoinna arkisin 9-l 7 

Lauantaisin 9- l 3 

Keskiviikkoisin suljettu 

TAMPEREEN KEBAB JA PIKAPIZZA 
Pyynikintori 8, puh. 03-212 5518 

..... 
2 normaalipizzaa + · 80 mk 
1,5 l juoma kotiin kuljetettuna ·. · ...... 

bl1DOIDl8 
MIKROTIETOKONEET JA OHEISLAITTEET 

Pyynikintori 4-6 33230 Tampere p. 211 0877 fax. 21 1 0855 
http://www.bitpoint.fi 

Tahmelan valtatie 2 
p. 222 3353 

Av. ma-to 15·23 
pe 15-01 
la 10-01 

su 10-23 

PYYNIKINTORIN 
PARTURI 

PUH. 213 0086 
PYYNIKINTORI 4 
Kaija Riikonen-Schumacher 19 



M@bil Express 

AVOINNA 
ark. klo 7 .30· 18.00 
la klo 10.00-14.00 

AJA MEIW PAASIKMNTIETÄ 33250 TAMPERE 
PISPANRANTAAN, RANTATIELLE PUH. (03) 2147 511 

Grillikioski 

ala 
Plspalanvaltatle 28 

Auki 24 h 

AMMATTITAIDOLLA 
Johnson 

OUTBOARDS 

MERCURY 
VOLVO 
PENTA 

FinnMaster 
Silver 

Rantatie 5, 33250 Tampere 
puh. (03) 2540 909 __ 

KIMMOTOR KY 
d d 

LAKKAVALMISTE OY 
Teollisuuden palveluksessa vuodesta 1959. 

MIKA ÖLJYMAALI 

DIXIE PUUNSUOJA 

Final 
lattialakka 

Alasniitynkatu 28, 33700 TAMPERE 
03-3630 911, fax 3630 731 

Avoinna 
ark 8-17 



Pirkankatu 26 
03-2140 003 

GRILLIPIHVI 
(PORSAANFILE) 
-PIPPURIKASTIKKEELLA 

AUTON KÄSINPESUT ALK. 40,-I 
V ARAUSNRO 040-5688284 tai 2140004 
PALVELEMME MYÖS ILTAISIN JA VIIKONLOP. 
-VAHAUKSET, KIILLOITUKSET, SISÄPESUT, YM. 
-RENGASTYÖT, HUOLLOT, KÄYNNISTYSPALV. 

Pellavaöljymaali 

Sekä Tikkurilan laatumaalit mm. 

- Sinun oma maalikauppasi -

Sammonkatu 56 TAMPERE, 
p. 253 0875 

•• •• 
KÄYTETTYJÄ 

KESA• JA TALVI• •• 
RENKAITA SEKA 

VANTEITA 
Myös uusia renkaita 

Runsaasti erilaisia 
alumiinivanteita 

T-OSAT OY 

Puh. 212 5972, 212 8300 
Pispalan valtatie 24 

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



· Verhoilu-, entisöinti-, 
· osto- ja myyntiliike 

• 

1 

HUONEKALUENTISÖ INTI 
LEENA LIPASTO 

Mäkikatu 80 (Pispala) 
Puh. 214 5346 
Avoinna ark. 8-18 la 10-14 
Kesälauantait suljettu. 

PISPALALAINEN 

KÄYTÄTHÄN OMAN APTEEKKISI PALVELUJA! 

PISPALAN APTEEKKI 
Pispalan valtatie 2 U, p. 212 6962 

AVOINNA 

Päivystysviikolla 
1.6. - 3 1.8.1 998 22.6. - 28.6.1988 

ma - pe klo 9 - 17 ma - pe klo 9 - 21 

la suljettu la klo 9 - 17 

su klo 10- 18 

Sirkka Rosvall ..............•••••••••••••.•............. 

Puh. 03-2121 263 
Kannaksenkatu 30 

Tilkkutöiden sekä 
arkastelutuotteiden 
valmistus ja myynti 

AVOINNA 

ti-pe klo 12-18 

la klo 10-16 

ma hoitopäivä 

KESÄ HIUKSILLE! 

Volyymiä 
viikoiksi ! 

GOLDWELL• Waving Gel 

Parturi-Kampaamo 

HELJÄ MOBERG 
Pispalan valtatie 2 (Liiketalo) 

Puh . 222 9039 
Avoinna kesä-heinä-elokuun ma-pe 9-17 

Auringon hohdetta hiuksiin! 
ACCORD SUN REFLEX MOUSSE taikoo auringon sätei
den vaaleutta hiuksiin mihin aikaan vuodesta tahansa. 
Hellävaraisen vaalennuksen voit tehdä helposti kotona 
ja valita vaalennusasteen tilanteen mukaan. 
Vaalennusvaahto sisältää hoitavaa neidonhiuspuu
uutetta. 

P.S. Aurinkoista kesää kaikille! 



Kulttuuritoimen 
VIIKIN SAARI - SAARI KESKELLA KESAA . 

Käytössäsi uimarannat, lasten leikkipaikat, pelikentät ja pienoisgolfrata, grilli- ja keittokatos, pienvenesatama, ravintola Wanha 
Kaidesaari ja grillikioski Pieni Kaidesaari. Vuokraa soutuvene ja mato-onki tai tilaa rantasauna ja saaren esittelykierros. Länsiosa 
luonnonsuojelualuetta, luontopolku. Ekumeeninen Pyhäjärven kappeli varattavissa kaste- ja vihkitilaisuuksiin. Kappeli avoinna 
ti-la klo 11-20 ja su klo 11-19. Ensimmäinen laiva saareen ti-su klo 10.00. Laivaliput Laukontorilta: aikuiset 25 mk, eläkeläiset 20 
mk, lapset 10 mk. 

Kesäpäivä kaikille - tiistaisin 9.6.-28.7. klo 12-15, mm. 
kädentaitojen opettelua, tanssiteatteri- ja trubaduuripäivä. 

Naistenillat - musiikkiliikuntaa kuntolenkkeineen, rantasau
na ja kulttuuriohjelmaa. Tiistaisin 2.6. -11.8. Laiva klo 17.00. 

Keskiviikkotapahtumat - ilmaistapahtumia lastenpäivistä 
kansainväliseen päivään 10.6.-12.8. 

Lavatanssit lauantai- ja sunnuntai-iltaisin, päivähypyt tors
taisin 4.6. -13.8. eläkeläisjärjestöjen ohjelmaa 

Pyhäjärven Karibia - ravintolassa torstaisin klo 19.30 11.6., 
25 .6., 9.7., 23.7. ja 6.8 . 

Tangoa, valssia ja humppaa - nostalgiaa ja tanssinopetusta 
ravintolassa klo 19.30 alkaen 18.6., 16.7., 30.7. ja 13.8. 

Kesäkurssit - Leijat ja paperieläimet 16.6.-18.6., Taideleiri I 
24.6.-26.6., Taideleiri II 30.6.-2.7., Survival 3.7.-5.7., Yhtä 
sirkusta 7.7.-10.7., Roolipeli 14.7.-16.7., Seppäkurssi. 15.7.-
17.7., Sarjakuvat 21.7. -24.7., Ponileiri I 28.7.-30.7., Ponileiri 
II 4.8.-6.8., Naisten itsepuolustus 11.8.-13.8. 

Seikkailuretket - Perheretki su.14.6., Seikkailuretki 7-9 -
vuotiaat ma 15.6., Seikkailuretki 10-13 -vuotiaat ti 16.6. 

Häät- musiikkiteatteriesitys - ti 28.7., ke 29.7., to 30.7., su 
2.8., ti 4.8., ke 5.8., to 6.8., su 9.8., ti 11.8., ke 12.8., to 13.8., 
pe 14.8., su 16.8., ti 18.8., ke 19.8 ja to 20.8., teatterilaiva 
Laukontorilta klo 21.30. 

PUISTOT JA TORIT SOIVAT ............................................. . 
Vanhan kirjastotalon puisto ma-to klo 19.00 alkaen: yhteislaulut maanantaisin (kesäkuussa TV2: Tammerkosken sillalla), kuo
rot ja soitinyhtyeet tiistaisin ja torstaisin, tanssijat keskiviikkoisin 

Haiharassa 17.6.-12.8. kesäkonsertit keskiviikkoisin klo 19.30 alkaen 

Torikonsertit lauantaisin klo 10.00 Tammelantorilla, klo 11.30 Laukontorilla 

Muita konsertteja pitkin kesää esim. Amurin työläismuseokorttelissa ja siirtolapuutarhoissa 

HAIHARAN TAIDEKESKUS 
NÄYTTELYT: 

11.6.-28.6. Värikkäät tilkut, Tilkkuyhdistys Finn Quilt 

30.6.-12.7. Tuulen tuomaa, Käsityöläisten Maailma ry 

18.7.-9.8. Modus -98, Tampereen Taideteollisen työryh 
män suuri kesänäyttely 

15.8.-13.9. Anna Alapuro ja Ilkka Väätti 

Kesäkahvioja olutterassi avoinna 1.6.-31.8. klo 12-21.30 

Runebergin mökissä Eija Erolan käsinkudottuja tekstiilejä 
sekä käsinmaalattuja ja -painettuja kankaita 
1.6.-31.8. klo 14-18 

Kesäkonsertit kartanon pihalla keskiviikkoisin 17 .6.-12.8. 
klo 18.30 

Suuri käsityöläistapahtuma 5.7. klo 10-16 

Haiharan nukketeatterissa lapsille Jaakko ja pavunvarsi, ai
kuisille Iso Niilo ja Pikku Niilo 

Taidekursseja eri teemoista, järj. Tampereen taiteilijaseura (p. 
214 9214) 

Kysy myös muista kulttuuritapahtumista, esim. Pyynikki -
98, Tammerfest, Tampereen Teatterikesä 11.-16.8. 

Tampereen kaupungin kulttuuritoimi 
Vanha kirjastotalo, Keskustori 4, 33100 Tampere 
puh. (03) 3146 6137, fax (03) 3146 6756 
Viikinsaari, sauna ja kentät (03) 3146 6137 
Viikinsaari, yleistiedustelut Elise Pedersen (03) 3146 6138 
Viikinsaaren vahtimestari Tapio Hellman (03) 368 1455 



•• 
K-LAHIKAUPPA TAHMELA 

ARKISIN 
7-21 

PALVELEE 

LAUANTAISIN 
7-18 

SUNNUNTAISIN 
12-21 

Lämpimäisiä aamusta iltaan. 
Kylmiä virvokkeita rannalle mukaan. 

UU LA 

COLOR 

UULA*** 
LUONTOYSTÄVÄLLlSIÄ 
AITOJA, PERINTEISIA 
MAALI· YM. TUOTTEITA 
SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN 

• ROSLAGIN MAHONKI • PELLAVAÖLJYMAALI • ÖLJYKUULTOVÄRI • 
• VANHANAJAN KEITTOMAALI • SHELLAKKA • PELLAVAÖLJYLAKKA • 
• ANTIIKKIMAALI TEMPERAMAALI • MUNAMATTA • LUONNONVAHAT • 

• MAALIJAUHEET PELLAVATILKKEET • PINKOPAHVI • 
• VANHAT SUOMALAISET PAPERITAPETIT • MAALIJAUHEET • 

• ERIKOISTYÖVÄLINEET • 

UULATUOTE OY 
32920 Kauvatsa, Puh. 02·529 5000, Fax 02·529 5011 
Satakunnankatu 7, 33100 Tampere, Puh. 03·214 3416 
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