
Tässä numerossa mm. 
Kasvimaat 

Pispalan valtatie 
Kati Lillqvist - pispalalainen 

lokuvaohjaaja
Ki astoauto kulkee 

Mältinrannan puolesta! 
Pakolaisuus 

Rajaportin kahvila 
Tietotupa 



2 

Rajaportin saunapihassa, 
"Sauna-Lahtisen" talossa, 

Rajaportinkatu 9 
avautuu huhtikuun alkupuolella 

Rajaportin 
kahvila 

Avoinna aluksi saunapäivinä 
ke 18-23 
pe 15-22 
La 14-22 

Tarjolla perinteistä (savutonta) 
kahvilatunnelmaa, maistuvaa kahvia, teetä, 

pullaa ja pikkusuolaista (myös kasvis-) 

Myös yksityistilaisuuksiin, esim. 
tila ussau n ojille. 

TIEDUSTELUT P. 040-5033 694 TAI 213 1642 

Lääkäri 
Laboratorio 
Fysikaalinen hoito 
Työterveyshuo 1 to 
Solarium 

03-2149522 
MEDICUS OY Pispalan lääkäriasema 

Pispalanvaltatie 2 u, 33250 Tampere 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RUOKA-ANNOKSIA, ESIM. 
VALKOSIPULIFILEE, VOIKUHA, 
SILAKKAPIHVIT, PYTTIPANNU, 
LIHAPULLAT, HUNAJABROILERI, 
KASVISLAUTANEN ... 

SUPERPIHVI MAUN MUKAAN 

PIKKUANNOKSIA 

TALON SALAATIT 

JUOTAVAA 

Avoinna 
arkisin 11-12 

la-su12-02 

Keittiö avoinna 
ma-to 11-16, 

pe 11-18 
la 12-18 
su 12-19 

Pispalan valtatie 23 
P. 03-212 5211 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • 



Pispalalainen on foorumi kaikille 
pispalalaisille. Se jaetaan ilmaiseksi kaikkiin 
Pispalan, Tahmelan ja Hyhkyn talouksiin. 
Kirjoituksia, mielipiteitä, jutunaiheita tms. 
voi toimittaa lehden tekijöille ja asukas
yhdistyksen toimikunnan jäsenille. Niitä voi 
lähettää tai jättää lehden postilaatikkoon 
Pispalan kierrätyskeskukseen, Pispalan 
valtatie 11, avoinna ma 12-18, ti-pe 10-16. 
Painos 3 200 kpl. 
Julkaisija Pispalan asukasyhdistys ry. 

Pispalan asukasyhdistyksen toimikunta 
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 0213 

Taloudenhoitaja: Esa Sirkkunen, 
Kannaksenkatu 11 C 4, p. koti 214 5006, työ 
215 6424 

Jyrki Kaipainen, Uittotunnelinkatu 8 C 18 

Maija Lautsia, Pispankatu 26 A 4, 
p. 212 1545 

Reino Tusa, Tahmelan viertotie 36 B, 
p. 212 6366 

Ismo Lähteenmäki, Kannaksenkatu 17, 
p.2141410 

Pispalan asukasyhdistyksen jäsenmaksu 
1999 mk 30,- 
Tili: PSP 800017-893796 

Toimitus: 

Johanna Vehkoo (päätoimittaja) • Tiina 
Huuhtanen • Kimmo Uotila • Jyrki Kaipai
nen 

Valokuvat: Hannu Purhonen • Jyrki 
Kaipainen • Ilpo Mikkonen (kansien kuvat) 
• Timo Koljonen • Veikko Niskavaara 
Piirrokset: Heikki-Pekka Miettinen 
Ulkoasu: Eevamaija Miettinen 

Painopaikka: Pam Print Ky 

Pääkirjoitus 

Maaliskuussa 
•• 
Öky, porsaanreikä, porttikongi, yleispulterilainen, 

houkka, lumperska, tuppurainen, päättäri, nide, 

saunasaari, kevätmies, tulikivenkatkuinen, 

pilkkumi, potslojo. 

Näistä sanoista minä pidän erityisesti. 

Tässä lehteä on paljon muitakin sanoja. 

Lukekaa ne kaikki. 

Johanna Vehkoo (ent. Savolainen) 

päätoimittaja 

PS.: Muistattehan maksaa Pispalan asukasyhdistyksen jäsenmaksun. 

Kaavake löytyy tämän lehden välistä. 
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Suunnitelma pysynyt 
samana -KANSAEI 
Kansa kehittyy. Sen on huo
mannut Tampereen kaupun
ginhallituskin. Ympäristö
ministeriölle antamassaan 
lausunnossa kaupungin 
yleiskaavaa koskevasta 
kaupunginvaltuuston 
päätöksestä 27.5.1998 jne. 
kaupunki toteaa kaava
kannanottojen määrän 
nousseen vuosien varrella. 
Myös niiden sisältö on 
muuttunut. 

Pispalan kasvimaiden suhteen 
asukkaat olivat ensin huolissaan kas
villisuuden, sitten eläinten vuoksi. 
Viimeksi vaadittiin jo mahdollisuutta 
osallistua ja vaikuttaa suunnittelu
työhön. Omasta puolestaan kaupun
ki toteaa pysyneensä suurin piirtein 
samoilla linjoilla koko ajan, valituk
sista huolimatta. 

Virkamiehillä tuntuu olevan 
vankka usko oman tietämisensä pa
remmuuteen. Koska he toimivat lin
jakkaasti, määrätietoisesti ja kaikkien 
parhaaksi, eivät muistutukset anna 
aihetta muutoksiin. Kaupungin
hallituksessa tiedetään, että kasvi
maaviljelyllä ei ole enää sitä mer
kitystä mikä sillä oli sotien jälkeen. 
Siltä varalta että joku vielä moista 
luulisi, asia mainitaan oikein kir
jallisessa lausunnossa. Lisäksi nume
rot todistavat, että lounaisella suur
alueella, johon Pispala kuuluu, on 
naamakohtaista viheraluetta reilusti 
enemmän kuin kantakaupungissa. 
Luonnollisesti tästä onnesta seuraa, 
että Tahmelan rannan ja koko Pis
palan ainoan yhtenäisen alavan vi
heraukion pirstomisen ei pitäisi tun
tua missään. Kaupungin numeroi
den mukaan palstansa menettäisi 57 
viljelijää. 

Palstoilla viihdytään 

Palstoja vuokranneen 4H-yhdis
tyksen mukaan talojen alle on jää
mässä tarkemmassa kaavoituksessa 
90 - 115 aaria maata. Minä olen vil
jellyt palsta-alueella vuosikausia, 
mutta yksikään viljelemäni aarinosa 
ei ole ollut omissa nimissäni. Naa
puripalstallakin viljelijöitä näyttää 
olleen vuosittain kolmesta viiteen. 
Palstaviljelijöiden määrän ynnää
minen on vaikeaa, eivätkä vertailut 
mahdollisten uudisasukkaiden mää
rään tunnu mielekkäiltä tai edes 
oleellisilta. Vaikka palstat eivät kau
pungin mukaan olekaan kaikkien 
kaupunkilaisten käytössä, niillä 
viihtyy huomattava osa seutukuntaa, 
viljelijöitä, heidän ystäviään ja lap
siaan. On niitäkin, jotka köröttävät 
kesäaikaan joka aamu bussilla pals
toille reippailemaan ja juttuseuraa 
janoamaan. Vihreä palsta-alue kuu
luu monen pispalalaisen ja kauempaa 

tulevan kävelyreittiin. Siellä voivat 
kulkea nekin joille rinnemaasto por
taineen ja polkuineen tuottaa han
kaluuksia. Moni nauttii palsta-aukion 
avaruudesta ja tapahtumista myös 
ikkunastaan. Vihreä aukea tuo tilan 
tuntua ahtaalle rinteelle. 

Virkamies tietää 

Virkamies tietää asukasta parem
min myös, mitä alueen rakentami
sesta seuraa: Löysään maaperään 
paaluille perustettavat uudisraken
nukset ja uudet 200-300 asukasta 
pitävät Pispalan tiet turvallisina, 
joukkoliikenteen kannattavana ja 
palvelut paikan päällä. Kaupungin 
mukaan seuraukset rakentamatta 
jättämisestä voivat olla koko kau
punginosalle tuhoisat; palvelut ro
mahtavat ja liikenne lisääntyy kun 
niitä pitää hakea kauempaa. Jotenkin 
vaan epäilen kaupungin toiveikasta 



ajatuskulkua. Palvelut eivät välttä
mättä pysy pystyssä sen paremmin, 
mutta liikenne ja siitä koituvat haitat 
luultavasti kasvavat kun palstoille 
rakennetaan. Jospa virkamies on osan
nut nähdä vain suunnitelmiinsa sopi
via seurauksia? 

Ristiriitaista? 

Samalla kun nykyhallinto toitot
taa osallistumisen tärkeyttä ja laatii 
joissakin kaupunginosissa jopa stra
tegioita asukkaiden mukaan saami
seksi, kasvimaan puolustajien on huo
lellisesti perusteltava oikeutensa tulla 
kuulluksi ja puhuttava vaikkei kuul
luksi tulisikaan. 

Yksittäinen virkamies noudattaa 
saamiaan ohjeita, poliitikko ryhmä
kuria, eikä kaupungin puisto-osaston 
tarvitse tietää, mitä tie- tai kaava
osasto puistossa puuhaa. Toimet pe
rustuvat vanhoihin päätöksiin, jotka 
ovat kumminkin liian tuoreita muu
tettavaksi. Lähtökohtana tuntuu 
olevan kauhu siitä, mitä tapahtuisi, 
jos tehtyjä päätöksiä "koko ajan", 
esimerkiksi kymmenen vuoden pro
sessin kuluessa, muuteltaisiin. Pe
rustelluissa tapauksissa kenties ajan
mukaisempia ja parempia ratkai
suja? 

Kaupunki on eri näkökulmista 
kovin erilainen paikka. Kerrosne
liömetri t, tiivistäminen ja uusien 
asuntojen rakentamispakko vaikka 
kasvimaalle ovat yksille tehokkuutta 
ja välttämättömyyttä. Viljely, pö
heiköstä pitäminen ja sen vaaliminen 
tulee noteeratuksi lähinnä viher
tävänä tunnelmavellinä, joka ei kes
kivertokaupunkilaista ja -äänestäjää 
liikauta. Tavallinen kansalainen ei 
nähtävästi suosi palstaviljelyä tai 
murehdi ranta-alangon pirstomista. 
Jos hän (jo) asuu jonkin sattuman 
oikusta Pispalassa, hänelle riittää 
Tahmelan lähteen siistimpi miljöö 
mainioine kevyen liikenteen väy
lineen. Muinaismuistolähde tosin on 
nykyään jostain syystä samea, mutta 
sen voi kirkastusmielessä vaikka 
ruopata. 

Kaavoihinko kangistutaan? 

Juupas-eipäs -asemiin juuttu
neessa tilanteessa asukkaiden tehtä
vänä on kerta toisensa jälkeen selittää 
ja selittää, että numerot eivät kerro 
koko totuutta silloinkaan kun osuvat 
edes jollain lailla oikeaan, että maa
perä ei ole rakentamiseen sopivaa, 
että kasvimaaviljely on arvokasta 
toimintaa, että vihreätä aukiota ei saa 
turmella. Suunnittelija tunnistaa ja 
huomaa sanat kulttuurihistoria, ra
kennustaide ja kaupunkikuva. Sel
laisille ilmauksille kuten elämäntapa, 
henkireikä, jatkumo, kasvatus, ekolo
gia, luomu, esimerkki tai monimuo
toisuus taitaa kaavoittaja olla kuuro. 
Silti asukkaat tarvitsevat pöheik
könsä, paikan jossa viihtyä, upottaa 
kourat multaan. Kasvimaan arvoa on 
vaikea sovittaa markkoihin ja mit
tareihin. 

Kasvimaan ainutlaatuisesta ar
vosta on viestitty monin keinoin. Nyt 
olisi vuoro suunnittelijan, kaavoit
tajan, virkamiehen ja poliitikon ke
hitykselle, siviili- ja virkarohkeudelle 
kuulla ja ymmärtää viesti. On aika 
luopua kaavaan kangistuneesta, ajas
taan jälkeen jääneestä huonosta pää
töksestä. On aika ottaa asukasäänet 
huomioon myös käytännössä eikä 
vain periaatteessa, vaikka se tarkoit
taisikin uudelleen orientoitumista 
sekä pahaa mieltä siinä rakennus
yhtiössä, joka pitää alueen rakenta
misesta käärittäviä voittoja jo omi
naan. 

Satu Ranta-Tyrkkö 

J. K. IHALAISEN KIRJOJA 
MYYNNISSÄ: 

Yön häntäluu -
maailmanrunouden 
antologia, mk 80,-

Paimentolaisten ja 
alkuperäiskansojen 
asumukset, mk 60,-

Kaiken kansan katajaiset 
- Yrttiviinat ja niiden val
mistaminen, mk 50,-

Sari Lehtolainen 
Pispankatu 27 as 4 
P. 213 2793 

Lammitysöljy
tilaukset: 
9800-8320 
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lhminen halpaa riistaa 
suojatielld 
Pispalan valtatietä on rakennettu, 
mutta kasvavan läpiajon haitat 
säilyvät ennallaan. 

JATKOKERTOMUS 
PISPALAN VALTATIEN 
MUUTOKSISTA, 0SA4 

Aluksi vähän kertausta. Viimeksi 
Pispalalainen kertoi auvoisan kotika
tumme muutossuunnitelmista syk
syllä -97 (jatkokertomuksen osa 3). 
Tekninen lautakunta oli päättänyt (9 / 
97), että Rajaportin ja Nokian risteyk
sen välinen katuosuus rakennetaan 
uuden yleissuunnitelman pohjalta. 
Toteutuessaan uusi yleissuunnitelma 
pitäisi kadun kaksikaistaisena ja 
eteläreunaan rakennettaisiin leveä 
kevyenliikenteen väylä (yhä voimas
sa). Vanhassa yleissuunnitelmassa 
katua oli tarkoitus leventää niin 
kauan kun läpiajajien määrä kasvaa, 
ja sehän kasvaa kun tietä levenne
tään. Ensin piti tehdä kolmikaistainen 
katu. 

Pirkankadun kaistat 

Mitä sitten on tapahtunut tällä 
välillä ja mitä tapahtuu huomenissa? 
Pirkankadusta tehtiin nelikaistainen. 
Tilaa julkiselle liikenteelle. Sehän oli 
koko kadun muutostöiden lähtö
kohta - julkisen liikenteen olojen 
parantaminen, joka puolestaan liittyy 
EU:n Capture-projektiin. Capturessa 
tutkitaan Euroopan eri kaupungeissa 
julkisen liikenteen tukemista ja Tam
pereella mm. linja 22 on tutkimus
kohde. Valitettavasti lehtemme ei eh
tinyt saada liikenneinsinööri Laak
soselta selvitystä tuloksista, sillä niitä 
on jo esitelty kokouksissa eri puolilla 
Eurooppaa. Palaamme asiaan seu
raavassa numerossa. 

Niinpä. Pirkankadulla tehtiin tilaa 
busseille. Liikennesuunnittelijat Mat
ti Kolari ja Jukka K yrölä olivat samaa 
mieltä kuin kadun läpiajoliikenteestä 
kärsivät ihmisetkin, että uusien kais-

tojen ei tule olla lisähoukutus läpi
ajolle asuinalueen läpi. Insinööri
toimisto A-Tie oli aiemmin tehnyt 
liikenteen aiheuttamista moninaisista 
haitoista perusteelliset tutkimukset. 

Käytäntö näyttää kuitenkin siltä, 
että nyt Pispalaan suuntaavien läpi
ajajien vauhti on kovempi ja Rollik
kahallille tullaan kahta kaistaa for
mulafiiliksissä. Suunnitteluinsinööri 
Kyrölä totesi Aamulehdessä, että 
Pispalan valtatien bussikaistat muu
tetaan osapäiväisiksi. Miksi näin teh
dään? 

Kun eri tilaisuuksissa oli kes
kusteltu (asukkaat, yrittäjät, liiken
nöitsijät ja suunnittelijat) bussikais
toista, niiden ympärivuorokauti
suuden todettiin olevan oikea vaih
toehto. 

Nytkö nostetaan kädet ylös lii
kennesääntöjä rikkovien yksityis
autoilijoiden edessä? 

Välinpitämättömyys liikenne
merkkejä kohtaan on kasvanut. Kau
pungin liikenneonnettomuusraport
teja kirjoittava Anne Marita Raunio 
sanoo huomanneensa tämän suun
tauksen. 

Pirkankadun rakentamisesta neu
voteltaessa mm. Pispalan asukas-

yhdistys jätti valituksen ajoradan 
leventämisestä tekemättä, koska 
suunnittelijat lupasivat, että lopul
linen päämäärä ei ole moottoritie 
kansallismaiseman läpi, vaan lii
kenteen määrän kasvua pyritään ra
joittamaan ja osin ohjaamaan liiken
nettä rantatielle. 

Nokian risteyksen päässä kadun 
muutostyöt ovat valmiit. Nysset ovat 
saanet etuja. Tosin jotkut yksityis
autoilijat ja Aamulehden toimittajat
kin ovat olleet huolissaan läpiajami
sen mutkistumisesta. 

Ihminen halpaa riistaa 

Tällä hetkellä kadun loppuosan 
rakentaminen on jäissä, koska rahaa 
siihen ei syystä tai toisesta tänä vuon
na osoitettu, kertoo Matti Kolari. Ti
lanne liikenteen suhteen on enti
senlainen: liikenne rullaa, onnetto
muuksia, yliajoja, lisääntyvät ympä
ristöhaitat. 

Liittyvän liikenteen odotusajat 
kasvavat ja niska saa harjoitusta. Aa
mulla 10 minuutin odotusaika ei ole 
harvinaisuus, että pääsee käänty
mään esim, Tahmelan valtatieltä, 
Päivölänkadulta tai Kannaksenka-



dulta vasemmalle Pispalan valta-tiel
le. 

Suojatiet ovat yli 22 000 läpiaja
jasta ja kovista nopeuksista johtuen 
vapaita ampumaratoja. Hennerin ka
dun kohdalle rakennettu keskikoro
ke ei asiaa muuta. 

Ihmisten, varsinkin vanhusten ja 
lasten, yliajoja tapahtuu säännöllisin 
väliajoin. Viimeksi marraskuussa Piz
palan grillin suojatiellä (keskikoro
ke! ! ) ruhjoi nuori nainen autollaan 
vanhuksen. Olen asunut kolme vuot
ta tuon risteyksen lähellä ja nähnyt 
kahdet veriset jäljet, kaksi yliajoa. 
Lisäksi tapasin pikkutytön joka jäi 
auton alle Hennerin päiväkodin suo
jatiellä. Montakohan yliajoja on kaik
kiaan? Kaupungin viime vuoden on
nettomuustilastot eivät ole valmiita 
vielä. 

Jokainen päälle ajettu ihminen on 
liikaa, jos on olemassa keinot suojata 
katua ylittäviä. Nuo keinot ovat ole
massa eivätkä varmasti maksa yh
teiskunnalle yhtä paljon kuin onnet
tomuuksien lasku. Joulukuussa sekä 
postin että Pohjanmaantien risteyk
sissä (valot eivät olleet päällä) sattui 
kolari, joissa molemmissa loukkaan
tui yksi ihminen (+neljä romuttu
m1.tta autoa). Liikennevalot tai suoja
tielle nappivalot! Turvallisuus para
nisi, veromarkkoja säästyisi. 

Onko asia noin yksinkertainen? 
Ehkä ei. Jos Pispalan valtatielle asen
nettaisiin kahdet liikennevalot läpi-

ajajien vapauteen koskettaisiin. Kes
kinopeus laskisi 15 km:llä tunnissa. 
Kauhistus. Matka Pirkankadulta No
kian tien risteykseen kestäisi ruuh
kaikana kolme minuuttia kauemmin! 
Pelkään - ja pelkäävätkö suunnitte
lijat samaa - että syntyisi vapaiden 
autoilijoiden kansanliike. Vai mikä 
ihme on syynä, ettei postin ja Piz
palan risteyksiin voida laittaa valoja? 
Raha-argumentti ei päde, sillä valoja 
asennetaan Tampereella joka vuosi 
risteyksiin, joissa tapahtuu vähem
män onnettomuuksia. 

Autoilijat ovat todellakin vapaita. 
Verrataan vaikka suojatietä ylittävään 
kanssasisareen tai veljeen. Katson ei
lisen Aamulehden uutista (19.3.-99). 
Mies ajoi Kalevantiellä suojatiellä ih
misen päälle. Suojatietä ylittänyt kuo
li saamiinsa vammoihin. Arvatkaapa 
mikä oli autoilijan rangaistus? 2500 
markkaa sakkoja. Totta. Näin tässä 
lukee!! Jos hän olisi tappanut lapsen, 
olisiko sakko silloin 1250 mk!? 

Kortin hän kai sai pitää, kun siitä 
ei lehdessä mainita. Mitähän tapah
tuisi, jos minä menisin ja repäisisin 
tuon autoilijan penkistään ja tappai
sin hänet oikealla suoralla, puolus
tuksenani, etten nähnyt ja että hän kä
veli nyrkkini eteen. Iltapäivälehdet 
repisivät saatananpalvontamurhia 
hyytävämpiä otsikoita, ja oikeusmi
nisteri antaisi suojelupoliisille uusia 
valtuuksia. 

Joko ensi vuonna? 

Huomaatte raivoni. Lapseni jou
tuvat ylittämään Pispalan valtatien 
päivittäin koulussa, kioskilla tai ka
vereilla käydessään. Pelkään heidän 
henkensä puolesta. "Läheltä piti" -ti
lanteita on liikaa. Niin pelkäävät mo
net muut vanhemmat. Eikä turhaan. 
Autoilija, tuo raukka - paraskin ihmi
nen voi muuttua raukaksi ratin taka
na - tietää peltisen valtansa lihaan ja 
luuhun nähden ja lukee Aamulehteä. 
Kukaan ei pysähdy, vaikka viisi lasta 
odottaa suojatien reunassa. 

Pispalan asukasyhdistyksen pu
heenjohtaja Pekka Kuisma lähetti 
liikenneinsinööri Risto Laaksoselle 
maaliskuun alussa vetoomuksen va
lojen puolesta. Puhelimessa Laak
sonen kertoi tietävänsä hyvin kadun 
ongelmat, eikä pitänyt ehdotusta 
valoista ensi vuoden budjettiin mah
dottomana. 

Jotain myönteistä on jo tapah
tunut. Mukamas-teatteri sai melu
aidan! Voisi tietysti kummeksua me-
1 uai tojen rakennusjärjestystä, sillä 
Pispalan päiväkoti on anonut melu
aitaa useasti. Mutta uskomme, että 
valtatien varren päiväkodit ovat seu
raavana vuorossa. 

Jukka Kyrölä kertoi, että ensi ke
väänä Pispalan valtatien 60 km:n no
peusrajoitus on tarkoitus muuttaa 50 
km tunnissa. No, sitten ei enää ajeta 
kuin kuuttakymppiä. 

Jyrki Kaipainen 
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Katariina ja 
Jumalan hullu 
Viisi vuotta sitten pispalalainen animaatio-ohjaaja 

Katariina Lillqvist löysi Valamon luostarin kirjastosta 

Autuaasta Ksenia Pietarilaisesta kertovan kirjan. Ksenian 

hahmo jäi vaivaamaan Katariinan mieltä. Nyt, kun elokuva 

on valmis, Katariina joutuu toteamaan Ksenian hahmon 

ottaneen ohjaajastakin selkävoiton. Vastoin ohjaajan omaa 

tahtoa elokuva lopulta tunnustaa Ksenian pyhyyden. 

Elokuvan käsikirjoitus perustuu 
1700-luvulla Pietarissa eläneen Kse
nia Grigorjevna Petrovnan tarinaan. 
Pyhimyslegenda syntyi vasta Kse
nian kuoleman eli vuoden 1806 jäl
keen. Ksenia kanonisoitiin pyhimyk
seksi vuonna 1986. Hän kuuluu 
pyhimyksenä "houkkien", eli "Kris
tuksen tähden hullujen" luokkaan. 

Ksenian elämästä ei voi tietää 
varmasti kovinkaan paljoa. Varmaa 
on vain, että hän oli everstinrouva, 
josta tuli hullu, juoppo ja kerjäläinen. 

Ksenian mies ampui itsensä saa
tuaan tietää vaimonsa sairastavan 
kuppaa. Tartunnan Ksenia oli saanut 
Pietarin hovista, jossa syfilis oli il
meisesti hyvinkin yleinen tauti tuo
hon aikaan. Ksenia pukeutui mie
hensä univormuun, leikkasi hiuk
sensa lyhyiksi ja lahjoitti omaisuu
tensa köyhille. Näin hän aloitti hou
kan, Jumalan hullun, elämänsä ker
jäämisen ja juopottelun parissa. 

Ortodoksinen tulkinta Pyhästä 
Kseniasta on kuitenkin jotain aivan 
muuta. Ksenia on Pietarin kaupungin 
suojeluspyhimys. Ikoneissa Ksenia 
esitetään aina hameessa, ei suinkaan 
everstimiehensä univormussa. 

Pispalalaiset Pietarissa 

Elokuvan Suomen ensiesitys oli 
vastikään päättyneillä Tampereen 
lyhytelokuvajuhlilla, joiden koti
maisen kilpailun pääpalkinnon Kata
riina voitti toistamiseen. Ksenia Pie
tarilainen jakoi ensimmäisen sijan 
Mika Taanilan Futuro-dokumentin 
kanssa. Filkkareiden palkinto on Ka
tariinalle erityisen tärkeä, sillä hän on 
saanut kipinän elokuvantekoon ni
menomaan Tampereen lyhytelokuva
juhlilta. 

Varsinaisen ensi-iltansa Ksenia Pie
tarilainen sai Pietarissa 6.3. Dom Kino 
-nimisessä 500-paikkaisessa elokuva
teatterissa. Katin mukana Pietarissa 
oli edustava pispalalaisrevohka. Seu
rueeseen kuului myös pispalalais
orkesteri Potslojo, joka esiintyi il
lanvietossa elokuvan esityksen jäl
keen. Samaisen orkesterin jäsenet 
Esko Mäkinen, Kai Kangas ja Jari 
Purosalmi ovat mukana elokuvan 
ääniraidalla kapakkakuorona. 

- Se oli tekovaiheessa yksi haus
kimpia spiikkauksia. Kapakan taus
tahälinän teki pispalalais-venäläinen 
muusikkokööri. Se kuulostaa sellai
selta yleispulterilaiselta örinältä, ker
too Katariina "Kati" Lillqvist. 

Kati haluaa erityisesti korostaa, 
että ketään pispalalaista ei jouduttu 

Kati lapsineen iloitsemassa Berliinin elokuva
juhlien 'Hopeinen Karhu' -palkinnosta vuonna 
1996 

metsästämään ympäri Pietaria. Muita 
kyllä jouduttiin haeskelemaan. 

Ristiriitainen vastaanotto 

Elokuva sai pietarilaisyleisössä 
aikaan ristiriitaisia reaktioita. Toiset 
pitivät, toiset taas lähtivät ovet pauk
kuen ulos. 

- Oikeastaan ainoa suora aggres
sio tuli ortodoksisen elokuvakeskuk
sen johtajalta, joka luuli tulevansa 
katsomaan ortodoksista elokuvaa. Se 
tyyppi meni melkein seinästä läpi. 
Toisaalta yksi pappi, jolta olin odot
tanut aika pahaa reaktiota, sanoi että 
taiteen tehtävä on herättää keskus
telua, kertoo Kati. 

Kati kertoo tavanneensa pietari
laisen taiteilijan, joka maalaa vanhalla 
ikoni tekniikalla käyttäen nykyaikais
ta tematiikkaa. Hän on maalannut 
esimerkiksi Dostojevski-tri ptyy kin, 
jossa kuvan keskellä on taskulaskin. 
Hänen näyttelyynsä tuli mummo
komppania kirveiden kanssa rikko
maan ikoneja. 

Kielteiset reaktiot ortodoksien ta
holta olivat siis odotettavissa. Koko 
kaupunki on Katin mukaan käymis
tilassa. 

- Pietarissa on yhä vappumarsseja 
ja vahva vasemmistolainen liike. Toi-



saalta nousussa on uusortodoksisuus, 
joka on paitsi fanaattista, myös mili
taristista ja autoritääristä. 

Monet muistavat Ilja Glazunovin 
70-luvun Kekkos-maalauksista. Nyt 
Glazunovkin on palannut kirkon hel
moihin ja maalaa Pyhää Venäjää kot
kineen sekä siirappisen makeita orto
doksisia maalauksia. Juuri tätä falskia 
ja halpahintaista ortodoksisuutta Kati 
on halunnut Ksenia-tulkinnallaan 
vastustaa. 

Suoruus ja kohteliaisuus 

Katariina olisi mielestään ollut 
raukka ja pelkuri, jos ei olisi esittänyt 
elokuvaansa Pietarissa. Mainostuk
sen suhteen pidettiin kuitenkin ma
talaa profiilia juuri aiheen haurau
den takia. Kati ei halunnut mennä 
Pietariin rienaajana. 

- Suoraan puhumisen ja kohte
liaisuuden raja on elokuvanteossa 
aina kauhean hankalaa. Maalaislää
kärin jälkeen oli aivan samanlaisia 
ongelmia. Serbit väittivät, että eloku
van sotilas on serbi, ja että hahmo 
tekee pilaa serbeistä, vaikka se ni
menomaan on kaikkien maailman 
sotilaiden symboli. Ksenian yhtey
dessä olen tapellut kommunistien, 
ortodoksien, takinkääntäjien ja bis
nesmiesten kanssa, Kati nauraa. 

Ksenia Pietarilainen on ollut Ka
tariinalle "rankka, mutta puhdistava 
elokuva". Kaiken aiemmin mainitun 
lisäksi hän on joutunut vaihtamaan 
studiota Prahassa kesken kuvausten 
ja seuraavaan elokuvaan mennessä 
vaihtuu myös tuottaja. Tsekin televi
sion ja YLEn kanssa yhteistyössä teh
tävät vanhat mustalaissadut tuottaa 
Katin Pispalaan perustama osuus
kunta. Studiota taas vaihdettiin kun 
hän sai tietää, että studion omistaja 
oli ollut kommunistivallan agentti ja 
ilmiantanut elokuvantekijöitä kah
denkymmenen vuoden ajan. 

Haitari ja filtterit 

Animaatio on perinteisesti pe
rustunut vieraannuttamiseen. Hah-

mot on haluttu pelkistää ja vieraan
nuttaa todellisuudesta. Katariina on 
valinnut elokuvissaan toisen tien. 
Harvoihin animaatiohahmoihin kat
soja voi samaistua yhtä hyvin kuin 
Kseniaan, ja harvat animaatiot on
nistuvat liikuttamaan katsojaa niin
kuin Ksenia Pietarilainen onnistuu. 

- Me olemme miettineet sitä asiaa 
monta vuotta. Yksi vaikuttava tekijä 
on se, että tämä elokuva on tiukasti 
ankkuroitu tiettyyn aikakauteen ja 
paikkaan, kertoo Kati. 

Elokuva on lavastukseltaan hyvin 
autenttinen kuvaus 1700-luvun kes
keneräisestä Pietarin kaupungista. 
Pieni myönnytys on tehty siinä, että 
markkinalaulaja soittaa haitaria, soi
tinta, jota ei tuohon aikaan ollut vielä 
olemassakaan. 

- Yksi ketjupolttaja protestoi Filk
kareiden esityksen jälkeen, että lat
tialla oli filtteritupakoita! Toinenkin 
virhe siis on löytynyt, Kati nauraa. 

Ksenia voitti Katariinan 

Katariina on käynyt useita kertoja 
Ksenian haudalla Pietarissa. Siellä 
käy rikkaita ihmisiä myös Pietarin 
ulkopuolelta, esimerkiksi lapsettomia 
pariskuntia tai vaimoja, jotka halua
vat Ksenian parantavan juopot mie-

hensä. He tuovat paljon rahaa. Kse
nian kappelin papit ovat pulskia ja 
kulkevat koreissa vaatteissa. Mutta 
kappelin ulkopuolella, hautausmaan 
käytävillä vallitsee toinen todellisuus. 
Katariina kuvailee hautakivien päällä 
istuvia jalattomia ja silmättömiä mum
moja, jotka kerjäävät leipää. 

Ksenia ihmetekoja odottavien piirittämänä. 

- Ehkä tarvitaan enemmän sosiaa
liturvaa kuin ihmeitä, Kati toteaa. 

Juuri haudalla käydessään Kata
riina sai ajatuksen kuvata Ksenian 
houkaksi langenneena entisenä ho
vinei tona, eikä niinkään pyhimyk
senä. Koko elokuvanteon ajan ohjaaja 
taisteli Ksenian pyhyyttä vastaan, 
mutta hahmo sai lopulta selkävoiton. 
Lopussa kuitenkin tunnustetaan Kse
nian pyhyys, tosin mutkan kautta. 
Elokuva päättyy Ksenian omiin sa
noihin: "Viinaryypyn kautta minua 
tänä päivänä siunataan Piterin port
tikongeissa." 

Johanna Vehkoo 

Filmografia: 

Marie, 1991 
Kafka-trilogia, 1992-1996: 

Osa 1: Hiilisangolla ratsastaja, 1992 
Osa 2: Kamarihaikara, 1993 
Osa 3: Maalaislääkäri, 1996 

Tyttö ja sotamies, 1995 
Ksenia Pietarilainen, 1999 
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Kirjastoauto kulkee 
.. -KYSYNTA 

JA TARJONTA 
.. 

EIVATVAIN 

KOHTAA 

On huikean kaunis perjantainen 
pakkaspäivä Pispalanharjulla. Iso 
kirjastoauto hyrrää paikalle ja py
säköi Pispalanharjun päätepysäkille 
Pispan koulun viereen. 

- Olemme aavistuksen verran ai
ka taulusta jäljessä liukkaan kelin 
takia, mutta asiakkaat tietävät kyllä 
että huono sää ja liikenne aiheuttavat 
joskus hidastuksia aikataulussa ja he 
osaavat varautua pieniin viivästyk
siin, kertoo kirjastoautonkuljettaja 
Esko Lehti. 

Hiljaiseloa Pispan koulun 
pysäkillä 

Kirjastonhoitaja Riikka Väänänen 
puolestaan naurahtaa oikein säikäh
täneensä nähdessään pysäkillä ihmi
siä odottamassa auton saapumista. 
Niin tavatonta se on tällä pysäkillä, 
joka on kaupungin kaikkiaan 131:stä 
kirjastoautopysäkistä ehdottomasti 
hiljaisin. 

Ala-Pispalan pysäkillä käy hive
nen enemmän väkeä, josta pääosa on 
aikuisia asiakkaita. Lainausluvut ovat 
kuitenkin kummallakin Pispalan py
säkillä laskeneet huimasti: v. 1997 
Pispan koulun pysäkiltä lainattiin 
1105 nidettä, v. 1998 luku laski 272: 
een, ja vastaavat luvut Ala-Pispalas
sa olivat 790 ja 333. 

-Kun Pispalan sivukirjasto lak
kautettiin, siitä nousi iso poru. Kiin
teää sivukirjastoa korvaavia kirjas-

Kirjastoauto on palvellut Pispalan asukkaita siitä lähtien, 

kun Pispalan sivukirjasto vuonna 1992 suljettiin. 

Kirjastoauton työntekijät ihmettelevät kuitenkin, miksi 

kirjastoauton käyttö Pispalassa on niin kovin vähäistä. 

topalveluja ei sitten kuitenkaan käy
tetä, ihmettelee Kirjastoautokeskuk
sen palveluksessa jo vuosia toiminut 
Esko Lehti. 

- Käyttölukuja seurataan tarkasti, 
ja koska kirjastoautolla on muualla 
kovasti kysyntää, voi olla, että Pispa
lan reitti lakkautetaan. Etenkin Itä
Tampereella, jossa on hyvin harva 
sivukirjastoverkko, on auton käyttö 
todella vilkasta. Ja sinnehän me me
nemme, missä meitä tarvitaan. 

Varaukset maksuttomia 

Riikka Väänänen kertoo, että kir
jastoauton omaan kokoelmaan mah
tuu noin 4000 nidettä. Oma kokoelma 
on koottu siten, että se olisi mahdol
lisimman monipuolinen ja vastaisi 
käyttäjien tarpeita. 

- Useat asiakkaat pitävät kirjasto
auton rajoitettua tarjontaa hyvänä ja 
kertovat löytävänsä mieleistä luet
tavaa helpommin autosta kuin jos
takin hehtaarihallimaisen laajasta 
kirjastosta. 

- Uutuudet löytyvät autosta usein 
nopeammin kuin muualta, koska 
kiertonopeus on autossa parempi, 
mainostaa Esko Lehti. -Meillä on 
ATK-online -systeemi, ja me näemme 
heti, missä mikin kirja on. 

Oman kokoelman lisäksi kir
jastoautolla on käytettävissään kau
punginkirjaston kokoelmat, joista 
kirjastoauton väelle voi antaa ti
lauksen mistä tahansa kirjasta. Pie
nenä mainospalana Esko Lehti mai
nitsee vielä, että kirjastoautossa ei 
peritä lainkaan varausmaksuja! 

Tärkeää työtä 

Auto tuo kirjastopalvelut ihmisiä 
lähelle. Aivan erityisesti on huo
mioitu päiväkodit, koulut ja vanhus
ten talot. Myös kotiäidit ovat yksi 
ahkera käyttäjäryhmä. 

Aamupäivisin käydään yleen-sä 
kouluilla - koulupysäkkejä on 21; 
lukuun ei sisälly Pispan koulu, joka 
toimii myös aikuisasiakaspysäkkinä 
- ja iltapäivisin vanhustentaloilla. 

- Olemme kyllä informoineet Pis-
pan koulun opettajakuntaa ja toivot
taneet koululuokat tervetulleiksi tu
tustumaan kirjasto-autoon, mutta 
jostain syystä Pispan koulun kou
lulaiset eivät ole löytäneet tietäns.ä 
tänne. Jokunen koululainen saattaa 
poiketa autossa kotimatkallaan. Muissa 
kouluissa luokat tulevat useasti luo
kittain opettajien kanssa, kertoo Riikka 
Väänänen. 

- Mukavinta tässä työssä ovatkin 
asiakkaat ja heidän antamansa pa
laute, Esko Lehti ja Riikka Väänänen 

. sanovat kuin yhdestä suusta. -Tässä 
tuntee tekevänsä tärkeää työtä, tu
levansa lähelle ihmisiä. Ikävintä työs
sä taitaa olla se, että usein kesällä on 
liiankin kuuma ja talvella kylmä. Ja 
liukkaat ja tuppuraiset kelit väsyt
tävät. 

Päivän sana: 
asiakastyytyväisyys 

Pispalalainen Pirjo Palojärvi ker
too löytäneensä laadukkaita cd-le
vyjä, jotka muualla ovat aina lainassa. 
-Olen aika sa tunnainen kirjastoauton 



käyttäjä, mutta meinaan taas käydä 
useammin. Pirjo allekirjoittaa sen, 
että kirjastoautosta on helpompi löy
tää lainattavaa. 

Tapani Tumi sattui huomaamaan 
kuinka kirjastoauto ajoi ohi ja paineli 
perässä katsomaan, löytyisikö mie
lilukemista, eräkirjoja. - Kyllähän ne 
on tullut luettua melkein järjestään 
kaikki. No nyt löysin kuitenkin "Pre
sidentit erämiehinä", joka on vielä 
lukematta. 

Pispan koulun koululaiset Ro
sanna Ahonen ja Tia Niemi poik
keavat toisinaan kotimatkallaan au
toon. He arvelevat, ettei kirjastoau
tossa käynti varmaankaan rikkoisi 
koulun järjestyssääntöjä vastaan, 
mutta toteavat, että vartin välkkä ei 
tahdo riittää siihen. 

Tiina Huuhtanen 

KIRJA

Kirjastonhoitaja Riikka Väänänen ja kirjastoautonkuljettaja Esko Lehti 

Kirjastoauton pysäkit Pispalassa 
(talv1aikataulu 28.5.1999 saakka) 

Ala-Pispala: Kannaksenkatu/Pispalan valtatie 
(Amandan vieressä) 

pe klo 18.55 - 19.25 

Pispan koulu: Pispalanharju 47 
pe klo 11.35 - 11.45 

Arvoisa Pispalalaisen toimitus! 
Ai että, kun rupesi sapettamaan lukiessani 

viimeisintä Pispalalaista. Silkkaa propagandaa 

ja valitusta! On se kauheata, kun ei Pispalas

sakaan ole nykyisin kuin "ökykivitaloja ", jotka 

jättävät varjoonsa jo isoimmat automarke

titkin! Ja entä venekisat, jotka porräävät lähes 

takapihalla ja ilmeisesti joka vuosi elleivät 

useamminkin, mainostavat vieläpä tupakkaa 

(Kärcher)! Kannabistako niiden pitäsi mai

nostaa, olisipa ainakin nykypispalan mei

ningin henkistä menoa! 

On siellä Kujakollin terassilla taasen 

luonnonlapset morkanneet oikein urakalla 

"juppeja" ja muita jotka "kierii rahoissaan". 

Eikö voitaisi välillä haukkua huumeiden 

käyttäjiä ja muuta älämölösakkia, jota on 

rantautunut kotirannoillemme. Muuttaessani 

Pispalaan noin 16 vuotta sitten ei täällä ollut 

kuin tavallisia puliukkoja, mutta on näitä 

kannabiksen keksineitä uushippejä koirineen 

ja kovaäänisine juhlineen. Ei ennen tarvinnut 

puliukkoja pelätä, sillä ne pysyivät kyllä 

omissa oloissaan, mutta nykyään huurupäiset 

hihhulit huutelevat ohikulkijoille ja pitävät 

koiriaan vapaana pahoinpitelemässä muiden 
koiria ja paskomassa ihmisten pihoille. Ja mitä 

tulee kunnan vuokrataloihin, niin asuin yhden 

niistä naapurina 15 vuotta ja kun sitä repuu

sisakkia siinä seuraili - välillä omallakin 

pihalla - niin kyllä tulee mieleen, että sileeksi 

vaan ja 800 neliötä ökykivitaloa päälle! 

Oma lukunsa ovat Tahmelan rannan 

"kasvimaat", nuo koskemattoman ryteikön 

seassa killittelevät porkkaneliöt, jotka kyllä 
huomataan varmasti muovipussivirityksistä 

ja tosi komeista sadevesitynnyreistä, että 

semmoinen virkistysalue! Kukahan muu 

alueella virkistyy kuin kourallinen biovil

jelijöitä. Ennemmin katselen Pyynikin hon

kametsää mahtavine kallioineen. En minäkään 

mielelläni kerrostaloja rannassa katselisi, 

mutta entä omakotitalot? Eihän Pispalaa 

tarvitse toki täyteen rakentaa, kun ei muka 

kadutkaan enää vedä enempää autoja. Ja 

onhan totta, että Pispalaan pitäisi rakentaa 

sinne sopivia taloja, mutta kun eihän nykyään 

rakenneta taloja hirrestä. Kyllä ökykivitalotkin 

pitää Pispalassa puulla päällystää, vaikkei sitä 

kesken rakentamisen vielä olisi tehtykään. 
Sitäpaitti kiveä se on Pispan koulukin! Onhan 

sekin tietysti harmillista, että nykyihmiset 

arvostavat tilaa, mistä syystä rakennetaan 

isoja taloja yhdelle perheelle, kun vanhoissa 

samankokoisissa taloissa asui useampi pesue 

hellahuoneissaan. Ettei vaan puheissa hais

kahtaisi naapurikateus. 

Kyllä meikäläistä ainakin jurppii nämä 

"pispalalaiset", tekopyhät boheemit ja tai

vaanrannan maalarit, joita nykypispala on 

täynnä. Onhan se tietysti kiva, kun edes joku 

heittää kapuloita byokratian rattaisiin kun

han vaan heittelee niitä kunnon asioiden puo

lesta. 

Toivottavasti pienen ihmisen tulikiven

katkuiset ajatukset pääsevät ikioman leh

temme sivuille. 

Terveisin Kalle R. 

Mukavaa, että joku kirjoittaa lukija
kirjeen Pispalalaiselle. Toivottavasti täs
tä lähtien esiinnytään omalla nimellä, 
niinhän tämän lehden toimituskin tekee. 

Pispalalainen on Pispalan asukas
yhdistyksen lehti ja sen "propaganda" on 
yhdistyksen linjan mukaista tarttumista 
alueen ongelmiin. Onhan lehdessä toki 
paljon muutakin kuin "valitusta". Edel
lisessä oli Wäinö Lakki, Stradipaattius ja 
okariinot, tässä taas kirjoitetaan esim. elo
kuvista, kirjoista ja pakolaisuudesta. Pis
palalainen on myös kulttuurilehti. 

Johanna Vehkoo, päätoimittaja 
11 
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Måltinrannan 
.. puolesta/ ERAOPAS JA KANSALAIS-

AKTIVISTI VASTUSTAA SILTAA 
Tuhannet tamperelaiset ovat kirjoittaneet nimensä 
kansalaisaloitteeseen, jossa vaaditaan kansanää
nestystä Koskenniskan moottoriajoneuvosillasta. 
Tämän lehden ilmestyessä aktiiviset kerääjät ovat jo 
saaneet kokoon vaadittavan määrän allekirjoituksia. 
Huhtikuussa nähdään, järjestetäänkö Tampereella 
historiallinen kansanäänestys. 

Tuskin keneltäkään tamperelai
selta on jäänyt huomaamatta Kos
kenniskan sillasta käyty kiivas kes
kustelu. Monen yleisönosastokirjoi
tuksen takana on ollut Kaija Helle, 
eräopas ja kansalaisaktivisti. 

-Sillan vastustus alkoi jo 10 vuot
ta sitten, kun se ensimmäisen kerran 
pulpahti esiin, ja kaavan useissa kä
sittelyvaiheessa vastustettiin myös. 
Eli ei tämä mikään ihan uusi liike ole, 
niinkuin jotkut ovat antaneet ymmär
tää, kertoo Helle. 

Viime vuoden tammikuussa alkoi 
tapahtua, kun paikalliset järjestöt 
kutsuttiin koolle ja tehtiin 16:n jär
jestön yhteisaloite kokonaissuunni
telman laatimiseksi Mältinrannan 
alueelle. Tähän lautakunnat ja kau
punginhallitus vastasivat viimein 
joulukuussa, ettei aloite anna aihetta 
toimenpiteisiin. 

- Marraskuussa Juhani Valanta 
vei yksityisaloitteensa kaupungin
valtuustoon. Meitä oli siellä monia 
ihmisiä eri lähtökohdista sitä aloitet
ta viemässä. Siellä sitten sanottiin 
ensimmäisen kerran ääneen, ettei 
tässä auta muu kuin kansanäänestys. 

Kansanäänestys on harvoin 
käytetty mahdollisuus 

Kuntalain mukaista kansanää
nestystä on Helteen arvion mukaan 
vaadittu Suomessa vain kolme tai 

neljä kertaa, eikä sitä ole hänen tie
tääkseen kertaakaan järjestetty. 

- Itse kuulin siitä mahdollisuu
desta Kivetty-liikkeen toimijoilta 
Äänekoskelta. Heillä on vastarin
taliike ydinjätteen loppusijoitusta 
vastaan. Tosin sielläkin valtuusto 
päätti, ettei aloite anna aihetta toi
miin. 

Helteen mielestä kansanäänestys 
on aivan liian vähän käytetty keino. 
Kuntalakiin on sitä paitsi jätetty sel
lainen porsaanreikä, että valtuustolla 
on valta päättää, mitä aloitteelle teh
dään. Tämän varauksen Helle haluai
si poistaa, mutta se vaatisi pitkän laki
teknisen prosessin. 

- Siitähän voisi tehdä eduskunta
aloitteen! nauraa Helle. 

Kansanäänestysaloi tteeseen tar
vitaan allekirjoitukset 5%:lta ääni
oikeutetuista kuntalaisista. Tampe
reella se tarkoittaa 8300 nimeä, kun 
mukaan on laskettu myös ulkomail
la asuvat noin 7000 tamperelaista. 
Kuntalaki määrittelee tarkkaan myös 
sen, mitä kansanäänestysaloitteen 
pitää sisältää. Asia pitää yksilöidä 
tarkkaan. Tässä tapauksessa varsi
nainen asia on se, että valtuuston pi
tää ottaa uudelleen käsittelyyn Fin
laysonin ja Tampellan asemakaavan 
muutos ja poistaa sieltä moottori
ajoneuvosillasta tehty varaus. Li
säksi allekirjoitusten pitää sisältää 
kuntalaissa määritellyt nimi, nimen 
selvennys, osoite ja ammatti. 

Kaija Helle aloittelemassa suksien 
tervausta 

Kaikkien tamperelaisten Liike 

Kuntalaissa määriteltyjen asioi
den lisäksi Mältinranta-aloitteessa 
kysytään myös syntymävuotta. 

- Siitä on voinut hyvin nähdä, että 
tämä on nyt kaikkien tamperelais
ten liike. Allekirjoituksista löytyy 
kaikkien ikä- ja ammattiryhmien 
edustajia. Siellä on toimitusjohtajasta 
juoksupoikaan, professorista opiske
lijaan ja duunarista johtajaan. Kaikki 
sosiaaliryhmät ovat edustettuina, ja 
miehiä ja naisia on yhtä paljon, Helle 
luettelee. 

Yleisönosastokirjoittelu on ollut 
vilkasta, ja median suhtautuminen on 
muuttunut koko ajan myönteisem
mäksi Mältimannan puolesta! -liiket
tä kohtaan. Viimeisin erävoitto oli 
museoviraston lausunto, jossa virasto 
toteaa, ettei se hyväksy siltaa kulttuu
rihistoriallisista ja maisemallisista 
syistä. Sillasta tulisi 110 metriä pitkä 



ja 14 metriä leveä, ja museovirasto 
katsoo, että se vahingoittaisi Kosken
niskan kansallisesti merkittävää kult
tuurimaisemaa. Myöskään vaihtoeh
doksi ehdoteltua kävelysiltaa museo
virasto ei hyväksy. 

Kaija Helle on samaa mieltä: - Se 
katkaisisi maiseman samoin kuin 
autosiltakin. Siinä on vieressä mm. 
Kotkankallio, joka on suojelukohde, 
ja suojekohteelle pitää voida vaatia 
myös visuaalista rauhoittamista. Jos 
kävelysilta halutaan, niin sille pitäisi 
katsoa vähän alempaa paikkaa, esi
merkiksi Neulapadon kohdalta. 

Helteen mielestä on outoa väit
tää, ettei Mältinrannan alueella olisi 
kulttuurihistoriallista merkitystä. 
Samaan kokonaisuuteen kuuluvat 
Finlaysonin palatsi, tallipiha, Nott
beckin puisto, värjäämö, kirkko, Nä
sinkallio ja vaikka mitä. Siellä on 
tamperelaisen teollisuuden synnyin
alue. 

Autoliikenne kevyen 
liikenteen väylälle 

Maisemalliset ja kulttuurihisto
rialliset syyt eivät ole ainoita asioita, 
jotka puhuvat siltaa vastaan. Ympä
ristösyyt ovat Kaija Helteelle tär
keimpiä, ensimmäisenä kasvihuone
ilmiön pysäyttäminen. 

- On kestämätöntä, että liikku
mista toteutetaan Tampereella edel
leen henkilöautoilun näkökulmasta. 
Koskenniskan silta olisi autoilun 
helppouden vaatimukseen suostu
mista, sanoo Helle. 

Siltahanke on ristiriidassa sekä 
kaupungin ympäristöpoliittisen oh
jelman että toimialakohtaisen stra
tegiaohjelman kanssa. Näissä ohjel
missa sanotaan, että kaupunki tukee 
julkista ja kevyttä liikennettä. Kui
tenkin Koskenniskalle suunnitellul
la sillalla arvellaan huristavan 9000 
henkilöautoa päivittäin. Nämä autot 
ohjataan sillalta Kuninkaankadulle, 

joka on kaikissa yleis- ja asemakaa
voissa merkitty kevyen liikenteen 
pääväyläksi. Helteen mielestä tämä 
osoittaa kaupungilta melkoista välin
pitämättömyyttä kevyttä liikennettä 
kohtaan. 

- Tallipihaan on tulossa perhe
matkailukeskus, mutta liikennehai
toista ei vain puhuta. On pantava 
merkille, ettei yhdessäkään Kosken
niskan sillasta olleessa kuvamani
pulaatiossa ole yhtä ainutta autoa! 

Jo mainittujen syiden lisäksi siltaa 
voi vastustaa sosiaalisista syistä. 
Mältinranta on keskustan ihmisten 
viimeinen rauhallinen virkistysalue. 
Siellä on puisto ja uimaranta, jossa on 
mm. talviuimareiden ahkerassa käy
tössä oleva pukukoppi. Se pitäisi tie
tenkin sillan rakentamisen jälkeen 
purkaa, koska autosillan alla tuskin 
on terveellistä uida. Ylempänä virta 
taas on liian voimakas, ja kaikki muut 
uimarannat on jo rakennettu. 

Jatkuu seuraavalle sivulle 13 
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Jatkoa edelliseltä sivulta 

- On kiinnitetty aivan liian vähän 
huomiota siihen, että nyt ollaan vie
mässä liikenteen haittoja virkistys
alueelle. Se on sentään kosken vii
meinen vapaa ranta, sanoo Helle. 

Kunnallisvaaleista 
ympäristövaalit 

Pispalalaiset tietävät varsin hyvin, 
millaista on yrittää vaikuttaa kaa
voitukseen. Viimeisimpiä kiistaka
puloita ovat olleet Pispalan valtatie 
ja Tahmelan kasvimaat. 

Viimeksi mainitusta alueesta teh
tiin ennätysmäärä muistutuksia yleis
kaavaan, mutta yhtäkään niistä ei 
otettu huomioon. Ei ole mikään ihme, 
jos kansalaisaktivisti joskus väsyy ja 
turhautuu. 

Hyvästi hilse 
ja kutina! 
Uutta tehoa 
hiusten ja 
hiuspohjan 
ongelmiin. 

- Tämä on kyllä hälyyttävää. Pi
täisi olla joku 50:n hengen palkka
armeija katsomassa perään koko ajan, 
että mitä ne taas siellä suunnittelee! 
Koko ajan pulpahtelee omituisia pää
töksiä esiin. Ensin sanotaan, että tämä 
on vasta suunnitteluasteella ja sitten 
kun suunnitelmat on tehty ja pitäisi 
ruveta arvioimaan, niin sanotaankin, 
että tämä on jo päätetty! Että ei sille 
enää mitään voi. Hirveän epädemo
kraattista touhua, sanoo Kaija Helle. 

Helle näkee kuitenkin muutosta 
tapahtuvan. Hän ennustaa, että seu
raavista kunnallisvaaleista tulee ym
päristövaalit. Helle sanoo, että muu
tos on saatava aikaan ennenkuin ko
ko kaupunki tuhotaan kestämättö
män kehityksen nimissä. Kansalais
ten aktiivisuutta kyllä peräänkuu-

lutetaan paperilla, mutta aktii-visten 
asukkaiden yleiskaavamuis-tutuksia 
ei oteta huomioon. 

- En usko, että ympäristöminis
teriö voi ohittaa kaikkia niitä muis
tutuksia. Kaupunginhallitus ei sitä 
paitsi vastineessaan osannut perus
tella muistutusten ohittamista, koska 
perusteluja ei ole. Vastineessa toistel
tiin vain aiempaa kaavatekstiä, Helle 
sanoo. 

Pian nähdään, miten Mältinran
nan käy. Kansanäänestysaloite on tar
koitus viedä huhtikuussa kaupun
ginvaltuustoon. Helle toivoo kui
tenkin, ettei äänestystä tarvitsisi jär
jestää, vaan valtuusto tekisi ihan itse 
oikean päätöksen. Eli päättäisi olla' 
rakentamatta siltaa Koskenniskalle. 

Johanna Vehkoo 

PISPALALAINEN 
Käytäthän oman apteekkisi palveluja! 

PISPALAN 
APTEEKKI 1 

Tarjous: 2 tuotetta 98,
(norm. 126.-) 

Pispalan valtatie 2 U 1 

p. 03-212 6962 

Kysy lisää - neuvomme 
mielellämme 

Parturi-Kampaamo 

Heljä Moberg 
Pispalan valtatie 2 (Liiketalo) 
P. 222 90305 
ma suljettu 

Avoinna ma-pe 9-18, la 10-14 

PISPALAN 

KAHVERI 
LOUNASKAHVILA 

Maukasta kotiruokaa ja omatekoisia leivonnaisia 
Tilauksesta voileipäkakut, täytekakut ym. 

TERVETULOA! 
Ahjolankatu 2, p. 213 0046 avoinna ark. 7-17 

Pitopalvelua 



Trubaduuri Nappi 

Kevät 

N APP P I 

KEVÄT 

PISPALAN PÄÄTTÄRI 

PEIKKOJEN YÖ 

Kevät on, kevät on, huusi kevätmies paidaton 
Taas kaikki laulamaan ja juhlimaan: 
Kevät on, kevät on. 

Kevät lämpöinen, aika ihmeiden 
saapuu ajallaan vanhalla tavallaan. 
Aurinko sulattaa ihmiset nää 
loisteessa kilpailee ne kanssa kirkkaan auringon. 

Räystäät putoilee, pikkulinnut laulelee 
ne keimailee, mimmejä etsiskelee. 
Tulkoot kärpäset, muut pikkueläimet 
teitä odotettu on - jäi talvi loputon. 

Kevät on ... 

Vihreätä ojissa, on tuossa tovissa 
Tuoksut mullan, maan, taas kohdata mä saan. 
Kukat kauneimmat silmiään hierovat 

taas houkuttelemaan kimalaista puuhissaan. 

Kynnöspellollaan vain valkolakki verhonaan 

kirmaa kevätmies, onnekas kenties. 
Lantaa varpaissa, ollaan perjantaissa 
huomenna saunotaan, nyt puita pilkkomaan. 

· Kevät on ... 

Nappi on monien pispalalaisten tuntema trubaduuri, 
jonka soittoa ja laulua saadaan kuulla Pispalassa nykyään 
aivan liian harvoin. Mies kun on mennyt muuttamaan 
jonnekin muualle. Onneksi Nappi on nyt tehnyt levyn, 
joka on omistettu kevään heräämiselle ja Pispalan ih
misille. 

Nappi sanoo, että levy on tunnemyrskyn seurausta. 
Oma lapsi syntyi puolitoista vuotta sitten, ja sen jälkeen 
alkoi laulujakin syntymään. Kappale Pispalan päättäri 
kertoo Napille hyvin tärkeästä paikasta, johon liittyy 
paljon tunteita ja muistoja. Sinne hän palaa aina takaisin. 
Miksi sitten juuri Pispala innoittaa Nappia kirjoittamaan 
lauluja? 

- Pispala on kaunis, voimakas ja herkkä, sanoo Nappi . 

Napin cd-levyn julkistamistilaisuus pidettiin Pub 
Kujakollissa torstaina 1.4. Levyä voi tiedustella suoraan 
Napilta numerosta 050 -582 9253. Hinta on vaivaiset vii
sikymppiä. 

Pispalan päättäri 

Missä viistoista kääntyy ja jätkät ne nääntyy 
rinteisiin Pispalan 

Mä hetkeksi seisahdun, kaiteeseen nojaudun 
siihen unohdun. 

Kun maailma joskus runtelee, niin tänne silloin retki tee. 
Tästä kun hetkisen katselee 
jo elämä hymyilee. 

Missä ... 

Usein tästä mennä sain mä kanssa joskun rakkaimpain. 

Jäljelle jäi Pyhäjärvi vain. 
Sen sain kai, mitä hain. 

Missä ... 

Aina tänne Pispalaan saa joku minut palaamaan. 
Joukkoon yhä harvempaan 
mä saavun laulamaan: 

Missä .. . 

15 
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• GRILLITUOTTEITA • ELINTARVIKKEITA • 
MAKEISIA •JÄÄTELÖÄ• LEHTIÄ 

MEILTÄ MYÖS HIUURTEISET MUKAAN! 

. 

AVOINNA 
SU-TO 14-23 
PE-LA 14-02 

PUHELIN 214 4785 

. .,-,J 
MAANKUULU 
MUNKKIKAHVILA 

I -

Avoinna joka päivä 9-20 

P. 212 3247 

Pispalan valtatie 73 n 
2131 292 

ma-la 11 -2.1 su 12-21 

Pyynikintorin 
P. 213 0086 Panuri 
Pyynikintori 4 
Kaija Riikonen-Schumacher 

KU L TTU U RIYH DISTYS 
MOUKARI JA KORTTITALO 

• Myyjälleen aitopispalalaisia tappeja, 
p. 040-586 0213 

• Tyhjentää halutessasi vinttisi tai kellarisi, 
p. 050-534 4735 

• Järjestää Entisten työläisten vappujuhlan 
Pispalan Pyykkipuistossa 1.5. klo 15.00 

Pispalan Tarmo takaisin Pispalaan 
Takavuosien maineikas palloiluseura, koripallon 

Suomen mestaruuksiin yltänyt Pispalan Tarmo on 
evakkovuosien jälkeen muuttanut takaisin Pispalaan. 
Tarmolla on Hyhkyn koulun uudessa liikuntasalissa 
vuoroja, joista osa on avoinna myös ns. suurelle yleisölle. 

Pispalan Tarmon edustusjoukkueista Hyhkyn koululla 
harjoittelevat miesten koripallo- ja lentopallojoukkueet. 
Seura ottelee tällä hetkellä koripallon 3. divisioonassa ja 
lentopallon 4. divisioonassa. 

Maanantaisin kello 17.00 on vuoro juniorityöllä. Mini
ja mikrosarjoissa pelaavat vuonna 1988 syntyneet kori
pallojuniorit. Näihin joukkeisiin mahtuu vielä mukaan, 

joten 10 ikävuoden molemmin puolin voi käydä il
moittautumassa Pispalan Tarmon treeneihin maanantai
iltaisin. 

Torstaisin klo 18.30-20.00 on kuntoilijoiden lentopal
lovuoro, ja myöhemmin samana iltana klo 20.00-22.00 
vuoron saavat naisten kuntovoimistelun harrastajat (mie
hetkin ovat tervetulleita, jos kiinnostusta riittää!). Näihin 
vuoroihin voi niinikään ilmoittautua paikan päällä. 

Jorma Markkula 



Laskiainen 
Sauna
saaressal 
Aikaa on vierähtänyt jopa vuosikymmeniä 
siitä, kun pispalalaiset kokoontuivat Sauna
saareen laskiaisenviettoon. Perinnettä on 
yritetty elvyttää jo useamman laskiaisen 
ajan, mutta aivan konkreettisesti "jäät 
sulivat alta". 

Tänä talvena on ollut lunta ja pakkasta riittämiin. 
Asukasyhdistys tilasi jo aikoja sitten hyvän ulkoilusään! 
Rinnetmäen Heimo hommaili koneet ajamaan jäätien 
uimarannasta saareen ja ladut saaren ympäri hiihtokilpai
luja varten. Aamusta menivät Heimo ja Tusan Reino 
sytyttämään nuotion kahvinkeittoa ja makkaranpaistoa 
varten. Kutsuvana savu levisi ympäristöön - ja pispa
lalaiset lähtivät koko perheen voimin ulkoilemaan Py
häjärven jäälle kohti Saunasaarta. Nuotio räiskähteli, 
ehkäpä hieman lämmittikin, kahvi ja mehu maistuivat ja 
makkarat paistuivat tikun nenässä. Tunnelma oli mah
tava! 

Sitten olikin lasten hiihtokilpailujen vuoro. Hakalan 
Pentti ja Rin-netmäen Heimo lähettivät innokkaat kil
pailijat matkaan ja aikaa otettiin tietysti sekunttarin 
tarkkuudella. Maalissa odotti lämmintä mehua ja tietysti 
myös palkinnot, jotka arvokkaasti jakoi puheenjohtaja 
Pekka Kuisma periaatteella "jokaiselle jotakin", sillä voit
taminenhan ei ole tärkeätä vaan osallistuminen. Onnea 
vielä kerran kaikille lapsille. 

Olimme iloisesti yllättyneitä, että noin 200 pispalalaista 
vietti ja viihtyi yhdessä Saunasaaren laskiaistapahtu
massa. Tämäkin perinne on syytä elvyttää. Toivottavasti 

. Pub Kujakolli 
TahmelTahmelan valtatie 2 

P. 222 3353 

I 

Avoinna 
ma-to 15-23 

pe 15-01 
La 10-01 
su 10-23 

Makkaranpaistoa Saunasaaressa 

Pyhäjärven jää on yhtä vahvaa vuoden kuluttua. 

Kiitokset Aallon Pertille hankin-noista, Lähteenmäen 
Ismolle nuotiokahvista, Lautsian Maijalle tolppien pape
roinnista sekä Pentille, Heimolle ja Reinolle järjestelyistä 
- kaikille kiitos mukanaolosta. 

Asukasyhdistys kiittää seuraavia yrityksiä lahjoituk
sista laskiaistapahtumaan: Tahmelan valinta, Pispalan 
apteekki, Pizpala, Järvensivun leipomo, A. Aalto-leipomo, 
Valintatalo Epilä, K-Lähikauppa Kirsikka, Pispalan posti, 
A-Kilta, S-Market, Suomen sukka oy, Oy Wulf Ab. 

Reine Lindeman 

ala 
AUKI 24h 

PISPALANVALTATIE 28 
03 212 7795 
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SAUNA-LAHTISEN TALON REMONTTI VALMIS 

Rajaportille kahvila ja 
hieroja 

Kahvilanhoitaja Raimo Valkama, hierojat Marjukka Hyvönen ja Tiina 
Hemmilä toivottavat vanhat ja uudet asiakkaat tervetulleiksi Raja
portille 

Saunakahvilan toimintaa ryhtyy 
hoitamaan Mellam-Ravintopalvelut, 
joka on alan ravitsemuspuolella toi
miv yhdistyspohjainen koulutus

sikkö. Kahvilan vastuulliseksi hoi
tajaksi tulee Raimo Valkama, jolle työ 
on aluksi myös opintoihin kuuluvaa 
loppuharjoittelua. Saunayhdistys on 
ollut myös tiiviisti mukana suun
nittelemassa kahvilan toimintaa ja 
sisustusta Mellamin kanssa, joten yh
teistyö sauna-asiakkaitten kanssa 
tulee varmasti sujumaan. 

Kahvila aloitaa toimintansa huh
tikuun alkupuolella aluksi sauna
päivinä, mutta pikimmiten aukiolo 
pyritään saamaan jokapäiväiseksi ja 
kahvilan pitäjät toivovat muittenkin 
kuin saunakävijöiden löytävän pai
kan. Kahvila tulee toimimaan myös 
iltaisin, joten se toimii kauan kai
vattuna vaihtoehtona pubeille illan
viettopaikkana. Paikasta tulee savu
ton ja tarjolla tulee olemaan hyvää 
kahvia ja teetä, perinteistä pullaa ja 
pikkusuolaista syötävää - myös kas
vissyöjille. Kahvilan voi varata myös 
tilaussaunojen oheen kokous- ja illan
istujaispaikaksi haluamallaan tarjoi-

18 lulla. 

Hierontaa ja ATK:ta 

Talon keskihuoneistoon avataan 
yhdistetty hierontahuone-tietotupa. 
Sauna-aikoina tarjoavat hieronta
palvelujaan vuoropäivin Marjukka 
Hyvönen ja Tiina Hemmilä. Myö
hemmin tulee kysynnän ja mahdol
lisuuksien mukaan tarjolle myös 
muunlaisia hoitoja. Muina aikoina 
sama tila toimii Pispalan yleisenä 
tietotupana, jonka toiminnasta ker
rotaan enemmän viereisellä sivulla. 

Veikko Niskavaara 

Rajaportin saunan ja 
Pispalan valtatien välissä 
olevan talon remontti on 
vihdoinkin valmis. 
Kaupungin tilakeskus korjasi 
tämän saunan perustajan, 
Lahtisen saunaakin van
hemman asuintalon perus
teellisesti talven aikana. 
Talossa avataan huhtikuun 
alkupuolella Rajaportin 
kahvila, joka alkuun toimii 
ainakin sauna-aikoina. 
Lisäksi taloon tulee sauna
päiviksi hierojan vastaan
otto, jonka kanssa saman 
tilan jakaa muina aikoina 
toimiva tietotupa. Siihen 
saadaan tehokkaat atk
laitteet verkkoyhteyksineen 
kaikkien pispalalaisten 
yhteiseen käyttöön. 

PISPALAN TIETOTUPA 

Rajaportin saunan pihatalo, 
Pispalan valtatie 9 

Avoinna 6.4. alkaen (ainakin): 
ma 16-20, ti-ke 12-16, to 16-20 

Käytössä kone Internet-selailuun 
(nopea yhteys) ja pienimuotoisiin 
tekstikäsittely- ym.töihin (myös 
tulostus). Neuvontaa uusille käyt
täjille. Mahdollisuus osallistua 
Pispalan verkkosivujen tekoon. 

lied. p. 050-527 0155 tai 
050-3 28 9449 



Pispaf a verkossa 
SE NÄKYY LUMPERIN KUSTU 

- TIETOTUPA RAJAPORTILLE 
TAAS JUAV KOTIO 
TULL JA P6 ÄISSÄNSÄ 
PILLKKUMIN SÄRKENEEN. * Pispala ja Pispalalainen seuraavat 

aikaansa ja verkottuvat! Pian inter

netistäkin saa lukea eri yhdistysten 

toiminnasta tai vaikka kaavoitus

asioista, unohtamatta tietenkään 

Pispalalaisen verkkoversiota. 

Tampereen yliopiston Journa
lismin tutkimusyksiköllä on me
neillään tutkimusprojekti nimeltään 
"Paikalliset sisällöt verkkomedias
sa". Tarkoituksena on tehdä yhteis
työssä asukkaiden kanssa Pispalalle 
omat verkkosivut. Pispalasta tulee 
Viinikka-Nekalan lisäksi toinen pro
jektin kohdealue. Yhteisöverkkosi
vujen lisäksi tavoitteena on järjestää 
kaikille avoimia Internetin selailu
paikkoja koneineen. Ensimmäinen 
tällainen" tietotupa" Pispalaan avau
tuu huhtikuun alussa Rajaportin sau
nan pihataloon. Se toimii myös Pispa
lan verkkosivujen työstöpaikkana. 

Pispalan nettisivuille on tulossa 
tietoa ainakin kaupunginosamme 
historiasta, palveluista, harrastus
mahdollisuuksista sekä lukuisista 
alueella toimivista yhdistyksistä. 
Suunnitteilla on myös virtuaalinen 
ilmoitustaulu, jolta voisi lukea esim. 
kokouksista ja tapahtumista tai 
vapaista asunnoista ja työpaikoista. 

Edellä mainitut ovat kuitenkin 
vasta suunnitelmia, ja projektin ve
täjät toivovatkin asukkailta mieli
piteitä ja ehdotuksia sivujen sisäl
löstä. Sivujen tarkoituksenahan on 
kehittää internetiin nimenomaan 
asukaslähtöisiä, paikallisia sisältöjä. 
Miettikää siis, mitä haluaisitte Pis
palan omilla verkkosivuilla olevan ja 
miten haluaisitte sivujen toimivan. 
Pitäisikö niiden toimia tiedonhaku-

välineenä, vaikuttamisen välineenä 
vai keskustelufoorumina? Vai voisi
vatko ne olla näitä kaikkia, tai kenties 
jotain aivan muuta? 

Internetissä toimivat jo projektin 
tekemät Mansetori-sivut (http:// 
mansetori.uta.fi), joiden yhteisöosas
toon Pispalan sivutkin tulevat. Toi
minnassa siellä ovat jo Viinikka-Ne
kalan sivut sekä Mansefoorumi-osas
to, joka on kaikkien tamperelaisten 
yhteinen vaikutus- ja keskustelu
kanava. Siellä käydään monipuolista 
keskustelua ajankohtaisista asioista 
mm. kaupunkisuunnittelussa ja 
esimerkiksi kaikki Pispalan kasvi
maan kaavoitukseen liittyvät asia
kirjat ja päätökset viime vuosilta 
löytyvät sieltä. Kannattaa tutustua! 

Ideoita ja palautetta vastaanottavat 
projektin pispalalaiset työntekijät: 

Veikko Niskavaara 
p. 213 1642 tai 050-328 9449 
s-posti: veikko.niskavaara@uta.fi 

Esa Kämäräinen 
p. 050-527 0155, 
s-posti: tieska@uta.fi 

Postiosoite: Tampereen Yliopisto, 
Journalismin tutkimusyksikkö, 
PL 607, 33101 Tre. 

Johanna Vehkoo, 
Veikko Niskavaara 

Pispalan tietoverkonkutojia suunnittelukokouksessa 
helmikuussa. Seisomassa vasemmalla tietotuvan 
hoitajana aloittava Esa Kämäräinen. 19 



TUTKIVAA JOURNALISMIA ELI 
Pakolainen Pispalassa! 

Pakolaisia ei Pispalan 

raiteilla näy. Entisaikaan 

pakolaiset olisi varmasti 

mielellään karkotettu paha

maineiseen Pispalaan, pois 

kaupungin herrasväen 

silmistä. 

Nyt asiat ovat toisin 

Pispalassa ja pakolaiset 

"kotoutetaan" useimmiten 

nykyään monikulttuurisiin 

Hervannan ja Tesoman 

kaupunginosiin. 

Joskus kuitenkin joku etninen 

tyyppi eksyy näille kalleille 

tonttimaille ihmettelemään 

elon kauneutta. 

"Pispalalainen" bongasi paikal
lisen ravintolan äärimmäisestä nurk
kapöydästä tumman miehen, aidon 
afrikkalaisen, kaikkein hyljeksityim
män pakolaisryhmän jäsenen - so
malin - eikä malttanut olla kysy
mättä tältä elostaan EU-Suomessa. 

Suomeenhan on tänä vuonna tu
lossa uusi laki, joka koskee pako
laisten kotoutumista. Laki velvoittaa 
Tamperettakin tekemään kotoutta
missuunnitelman kaikille uusille 
tulijoille, jotta heidäf1: sopeutumi-
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tuisi ja helpottuisi. Laki on laki, mutta 
muuttaako se tämänkin lystin mak
savan tavallisen veronmaksajan asen
netta monikulttuurisemmaksi ja su
vaitsevammaksi, jää nähtäväksi. 

Mutta kuulkaamme nyt tulijan 
ääntä. Pispalassa musta mies puhuu 
harvoin. 

Suomesta, suomalaisuudesta 

K: Miksi sinä tulit Suomeen? 

V: Mä hain turvapaikkaa Suo
mesta. 

K: Miten olet mielestäsi kotou
tunut maahamme? 

V: Pärjään suomenkielellä aika 
hyvin. Olen kotoutunut ja ymmärrän 
jotenkin Suomen kulttuuria. Mä en oo 
muuttunut suomalaiseksi, mut mä 
osaan käyttää suomalaista palvelujär
jestelmää. 

K: Millaisina koet suomalaiset? 

V: Suomalaiset ovat aika hiljaisia. 
Joskus tuntuu, että on vaikea päästä 
sisään suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
saada ystäviä. He eivät uskalla puhua 
mun kanssa. Kai ne luulee, että mä 
en osaa suomea. Mut ravintoloissa 

multa kysytään, mistä mä tuun ja 
olenko mä kauan ollut Suomessa. 
Mut missään muualla ihmiset ei mun 
kanssa puhu. 

K: Millainen maa Suomi on pa
kolaiselle? 

V: Täällä on vaikeaa olla pako
laisena. Ihmisten asenteet ja outo kieli 
vaikeuttaa elämää. Täällä on vähän 
pakolaisia, mut mä luulen, ettei Suo
mi ole pahempi kuin muutkaan Eu
roopan maat pakolaiselle. 

K: Jos nyt voisit päättää, tulisitko 
Suomeen? 

V: En, mä menisin Englantiin tai 
Kanadaan. Niissä maissa on paljon 
somaleita. Mut mä oon suht tyy
tyväinen nyt elämääni Suomessa, 
mulla on työpaikka. 

K: Jos Somaliaan tulisi rauha, pa
laisitko? 

V: En mä tiedä. Olen tottunut 
elämään Suomessa ja on mahdollista, 
että olen täällä lopunikääni. 

K: Mitä pidät meidän tavoista ja 
kulttuurista? 

V: Pidän siitä, että suomalaiset 
ovat hiljaisia ja rauhallisia. Oudolta 
tuntuu suomalaisten tapa kohdella 



ystäviä: jokainen maksaa omansa, 
eikä ystäville tarjota. Somaliassa 
sellainen käytös on ihan vierasta. 
Kyllä me ollaan erilaisia, kun on 
erilainen kulttuuri ja kasvatus. Suo
malainen musiikki on ihan hyvää. Mä 
oon käynyt konserteissa. 

Pakolaisuudesta, rasismista 

K: Millaista on olla pakolainen? 

V: Vaikeaa. Mä en pitänyt itseäni 
pakolaisena, kun mä tulin Suomeen. 
Se tuntuu halventavalta ja vaikeelta, 
kun heti tiedetään, mistä mä tuun ja 
kuka mä oon. Mä oon somali, enkä 
oo kiintiöpakolainen. Mä tulin itse 
Suomeen ja hain turvapaikkaa, koska 
Somaliassa on sota. Ei mua kutsuttu 
tänne. Suomessa asuu vähän pako
laisia. Jos mä olisin tullut naimisiin 
Suomeen, muhun suhtauduttaisiin 
toisin. 

K: Oletko kokenut rasismia? 

V: Kyllä ja paljon. Mua on nimi
telty neekeriksi ja mä oon kohdannut 
väkivaltaa. Kun mä hain töitä, mulle 
sanottiin, etten saa työpaikkaa, koska 
olen ulkomaalainen. Tai sit ne lupaa 
ottaa myöhemmin yhteyttä, eikä 
kukaan koskaan soita, vaikka mä 
täytän työnantajan vaatimat kriteerit. 

K: Miltä se tuntuu? 

V: Tosi surkeelta, mä opiskelin ja 
olin rahaton. Mä olisin todella 
tarvinnu silloin sen työpaikan, jota 
mä en saanut, koska mä oon musta ja 
somali. 

K: Miten rasismia voisi torjua? 

V: Rasismia vastaan on vaikea 
taistella. Se riippuu paljon yksilöstä, 
miten hänet on kasvatettu. Voisi 
sanoa, että "älä inhoa toista ihmistä, 
ellet tunne häntä". Täytyy siis jutella 
ihmisen kanssa asioista, ennenkuin 
tietää, millainen hän on. On väärin 
inhota toista sen takia, että hän on 
esim. mustaihoinen. Ongelmana on, 
että suomalaiset eivät uskalla tu
tustua toisen kulttuurin ihmiseen, 
koska suomalainen luottaa vain toi
seen suomalaiseen. Se on suuri on
gelma, enkä siksi voi ymmärtää, mi
ten rasismia voisi vähentää. Lisäksi 
media vaikuttaa liian paljon ihmisten 
ajatteluun. 

K: Miten somalit voisivat parantaa 
asemaansa? 

V: Meidän täytyy luottaa itseem
me - tietää keitä me olemme ja mistä 
tulemme. Meidän pitäisi saada suo
malaisia ystäviä ja ehkä kertoa· kou
luissa, lehdissä ym. keitä me olemme 
ja miksi me olemme täällä ja mitä on 

olla pakolaisena. Meille pitäisi antaa 
mahdollisuus päästä opiskelemaan ja 
antaa työpaikka. 

K: Millaisena näet pakolaislasten 
tulevaisuuden? 

V: Aika huonona. On hyvin mah
dollista, että he menettävät kokonaan 
oman kulttuurinsa ja uskontonsa, 
koska monet somalilapset osaavat 
paremmin suomea kuin somaliaa. 
Näin he ovat kadottamassa kielensä 
ja kulttuurinsa. Silti he eivät ole suo
malaisia ja tulevat näin syrjäytetyiksi. 
Ja jos he joskus palaavat Somaliaan, 
he menevät täysin vieraaseen 
maahan. 

K: Mitä sinusta sana "kotoutu
minen" tarkoittaa? 

V: Mun täytyy selvitä itse Suo
messa ja hyväksyä, mitä Suomessa 
saa ja ei saa tehdä, vaikka mä oon 
muslimi. Ja mun täytyy kunnioittaa 
kaikkia ihmisiä. Toisaalta mun täytyy 
pystyä säilyttää mun juuret ja kieli. 
Kotoutumisen tarkoitus on, että mä 
selviän tässä maassa. Mun itse täytyy 
olla aktiivinen ja mun täytyy tietää, 
miten tää yhteiskunta toimii. Suomen 
kielen oppimalla mä pärjään. 

K: Kiitoksia haastattelusta ja me
nestystä vaikealla tiellä - kohti hy
väksyntää ja kotoutumista. 

Kimmo Uotila 

anhat Arabia astiat 

Pispalan valtatie 73 B 
33250 Tampere 
222 5508 

ma-pe 9-1 7 
la 9-13 

( + sop. mukaan) 

bitpoint 
MAKROTIETOKONEET JA OHEISLAITTEET 

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

Pispalan valtatie 2, Tampere 
P. 03-223 9864 

Avoinna ti-pe 11-18, la 11-15, ma suljettu 
Kahvikuppimuseo auki samaan aikaan. Museossa 1200 
erilaista kahvikuppia. Pääsymaksu 10 mk. Tervetuloa! 

Anneli Karkkimaa 
Koukkarinkatu 11 

33270 Tampere 
Puh. 03-212 7887 21 
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TAHMELA 
TAHMELAN VIERTOTIE 2 

YMPÄRISTÖKAUPPA 

Käytännön tekoja ympäristön hyväksi 

Pirkankatu 1 

Tam pere 

Puh. 212 3967 

T-OSAT OY 

KÄYTETTYJÄ RENKAITA 
MYÖS UUSIA RENKAITA 

RUNSAASTI ALUMIINIVANTEITA 

P. 212 5972 
Pispalan valtatie 24, Tampere 
Avoinnaark. 9-18, la 10-14 

YMPÄRISTÖ

YSTÄVÄLLISYYS ON 

TULEVAISUUTEMME! 

mansetti 
• KULTASEPÄNALAN TILAUS-, MUUTOS

JA KORJAUSTYÖT 
• KELLONKORJAUKSET, 

PARISTONVAIHDOT 
• KAIVERRUSTYÖT TEOLLISUUDELLE 

JA PIENASIAKKAILLE 

Kaiverruskolmio Ky, Pyynikintori 8, Tampere 
P. 03-223 6363, fax 03-223 4076 

Soita tai tule 
käymään! 

Puh. 212 ,6222 
Autokoultl Pyynikintori 1 PIRKKA Tampere 



TERVETULOA VIETTAMAAN TAPAHTUMARIKASTA JUHLAVUOTTA 

Juhlavuosi on rakennettu tutuista tamperelaisista tapahtumista ja festivaaleista, mutta kaikki tehdään 
normaalia vahvemmalla tamperelaisella painotuksella mm. museoissa ja gallerioissa, festivaaleissa ja 
muissa tapahtumissa ympäri kaupunkia. Myös Suomen EU-isännyys ja alkava uusi vuosituhat tuovat 
lisäväriä. 

Raotamme hiukan syntymäpäiväjuhlien salaisuuden verhoa ja kerromme juhlavuoden tapahtumista: 

TAMPEREEN NIMIPÄIVÄJUHLA 

Kustaan päivänä 6.6. juhlitaan 
Tampereen perustajaa Kustaa IIl:tta. 
Tapahtumakokonaisuus alkaa pa
raatilla Keskustorilta Hämeenkatua 
pitkin Tullikamarin aukiolle. Tul
likamarilla järjestettävät Kustaan 
Messut esittelevät monipuolisesti 
tamperelaista yhdistys- ja harras
tustoimintaa oheisohjelman ryydit
tämänä. Päivä päättyy Kustaan ilta
miin Telakalla, ohjelma pitää sisällään 
Kustaa III:n innoittamaa teatteria ja 
nykypäivän tamperelaista musiikkia. 

PUMPULITEHTAAN TYTÖT 6.8. 

Tekstiiliteollisuus on tärkeä osa 
tamperelaista identiteettiä, ja alalla 
työskennelleet tuhannet naiset ovat 
antaneet merkittävän panoksen kau-

pungin kasvulle ja nykyiselle hyvin
voinnille. Tätä useiden sukupolvien 
ketjua kunnioitetaan 6.8. Koskipuis
tossa, jossa esitetään suurproduktio 
Pumpulitehtaan tytöt - teos sadalle 
ompelijalle ja ompelukoneelle. Odo
tettavissa on huikea, puoli vuoro
kautta kestävä elämys. 

TAMPEREEN PÄIVÄ 

Heti lokakuun alussa on perin
teinen Tampereen päivä. Kaupunki juh
lii virallista syntymäpäivää 1.-3.10. 
Luvassa on tuttuja ja uusia tapahtu
makokonaisuuksia. 

HARRASTEHULABALOO 

Saman kuun puolivälissä eli 13.-
14.10. on Pirkkahallissa jättimäinen 
kulttuuria ja liikuntaa ennakkoluu-

lottomalla tavalla yhdistävä Harras
tehulabaloo - koululaisten liikunta- ja 
harrastemessut. 

KUSTAA 111 TAMMERKOSKEN 
SILLALLA 

Lokakuun lopussa Tullikamarin 
pakkahuoneella saa vielä ensi-iltansa 
puhallinmusiikkia, näytelmää ja tans
sia yhdistävä Kustaa III Tammerkosken 
sillalla. 

UUDENVUODEN 
VASTAANOTTAJAISET 

Tampere päättää 220-juhlintansa 
kaikkien aikojen suurimmilla uuden
vuoden vastaanottajaisilla. 

VIIKINSAARI - SAARI KESKELLA KESÄÄ 

MANDCHURIAN EMMAN 
TAIKAYÖ 2.7. 
60-luvun nostalgiaa viiden orkesterin 
voimin. Mukana aitoja 60-luvun täh
tiä. 

TANGO-ILLAT 17.6. JA 5.8. 
Argentiinalaisen tangon suomalai
nen tulkki Tango Milonga soittaa saa
ren tunnelmallisessa ravintolassa klo 
20.30 alkaen. 

JAZZJAMIT 8.7. JA 22.7. 
Ravintola Wanhassa Kaidesaaressa 
klo 20.30 alkaen tunnetut jazzmuu
sikot jammailevat yleisön iloksi, mu
kana menossa mm. Matti Heinivaho 
kvintetteineen, Jan Wessman, Andrej 
Novak, Antti Aitaneva. 

AURINKOTANSSIT 7.8. 
Suositut aurinkotanssit valtaavat 
tanssilavan luistavan lattian. Iltapäi
vällä kartutetaan tanssitaitoa tans-

siseurojen opettajien opastuksella ja 
illan lavatansseissa voi kokeilla opit
tua. 

PERINTEISET MAA LA I SMA RK-
KI NA T 8.8. 
Suussa sulavia leivonnaisia, perin
neleluja, tulennielijöitä, povareita, 
nuorallatanssija ... Elokuun toisena 
sunnuntaina Viikinsaari on pullol
laan maalaisromantiikkaa, markki
nahumua ja vanhanajan kiireetöntä 
kaupankäyntiä. Päivän aikana voit 
maistella aitoja maalaisherkkuja, os
taa mukavan käsintehdyn muiston 
tai muuten vaan heittäytyä mukaan 
ainutlaatuiseen eilispäivän tunnel
maan. Perinteiset maalaismarkkinat 
ovat Viikinsaaren kunnianosoitus 220 
-vuotiaalle Tampereen kaupungille. 

JAZZIN MAIHINNOUSU 14.8. 
Tuttuun tapaan Viikinsaaren joka
vuotisessa jazztapahtumassa esiintyy 

maamme kirkkainta kärkeä ja ohjel
misto kattaa monipuolisesti jazzin 
monet vuosikymmenet ja musiikil
lisen kirjon. Järj. Kulttuuritoimi ja 
TamJazz. 

TIEDUSTELUT: 
Tampereen kaupungin 

kulttuuritoimisto, 
p. 03-3146 6138 

Lisätietoja ja jatkuvasti 
päivittyvät tapahtumatiedot 

löydät osoitteesta: 
www.tampere.fi 

23 




	1999-1-s01-Pispalalainen-v1
	1999-1-s02-Pispalalainen-v1m
	1999-1-S03-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s04-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s05-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s06-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s07-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s08-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s09-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s10-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s11-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s12-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s13-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s14-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s15-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s16-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s17-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s18-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s19-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s20-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s21-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s22-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s23-Pispalalainen-v1m
	1999-1-s24-Pispalalainen-v1

