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Lääkäripalvelut koko perheelle 

. 
Avoznna: ma-to 8-18, pe 8 - 17, 
kesälauantaisin suljettu 
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Laboratorio 

Fysikaalinen hoito 

Työterveyshuolto 

Solarium 

if 03-2149522 
MEDICUS OY Pispalan lääkäriasema 
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• 
Entisöinti 

• 
Verhoilu 

• 
Osto ja 
Myynti 

• 
Kankaat, 
nahat... 

Verhoilu
tarvikkeet 

• 
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Perinnemaalit 
pienissä erissä 

• 

Verhoilu-, entisöinti-, osto
ja myyntiliike 

HUONEKALUENTISÖINTI 
LEENA LIPASTO 

VERHOILUTYÖT 
J. SALONEN 

Mäkikatu 80 (Pispala) 
Puh. 214 5346 
Avoinna ark. 8-18 la 10-14 
Kesälauantait suljettu. 
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RUOKA-ANNOKSIA, ESIM. 
VALKOSIPULIFILEE, VOIKUHA, 
SILAKKAPIHVIT, PYTTIPANNU, 
LIHAPULLAT, HUNAJABROILERI, 
KASVISLAUTAN EN ... 

SUPERPIHVI MAUN MUKAAN 

PIKKUANNOKSIA 

TALON SALAATIT 

JUOTAVAA 

Avoinna 
arkisin 11-02 

la-su 12-02 

Keittiö avoin 
ma-to 11-16 

pe 11-18 
la 12-18 

su 12-19 

Pispalan valtatie 23 
p. 03 - 212 5211 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
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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 

kierrätykseen, Pispalan valtatie 11, 

avoinna ma 12-18, ti-pe 10-16. 

Painos 3200 kpl. 

Julkaisija Pispalan asukasyhdistys 

ry. 

Pispalan asukasyhdistyksen 
toimikunta 1998-99: 

Puheenjohtaja: 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 2145006, 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. 214 1410 

Muistakaa maksaa Pispalan 
asukasyhdistyksen jäsenmaksu 
vuodelle 1999. Se on vain 30 mk! 
Tili: PSP 800017-893796 

Pispalalainen 2/99 

Päätoimittaja: Johanna Vehkoo 

Tähän lehteen kirjoittaneet: Jyrki 
Kaipainen, Eero Kela, Jorma 
Markkula, Onni Lillqvist, Veikko 
Niska vaara 

Valokuvat: Jyrki Kaipainen, Hannu 
Purhonen, Ilpo Mikkonen, Johanna 
Vehkoo, Aimo Ruusunen 
Piirrokset: Heikki-Pekka Miettinen 
Ulkoasu: Kimmo Hokkanen 

Painopaikka: PAM-Print Ky 

pääkirjoitus 

toukokuussa999 

alalainen kehottaa lukijoitaan suhtautu-

maan Pispalan karnevaaleihin niiden 

ansaitsemalla hilpeällä kunnioituksella. 

Osoittakaa, hyvät ihmiset, syvä 

harrastuneisuutenne pispalalaiseen 

kulttuuriin pukeutumalla hassusti 

karnevaalikulkuetta varten. Nauttikaa 

musiikkiesityksistä keskellä Pispankatua, 

jolle autoilla ei sinä päivänä ole asiaa. 

Katselkaa vaikka toisten elämöintiä keittön 

ikkunan sälekaihtimien välistä. Tehkää ihan 

mitä vaan, mikä teitä huvittaa. Pääasia on, 

että huvittaa. 

Johanna Vehkoo, päätoimittaja 
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Syitä muuttoon on useita. Nykyi
nen ti a on ensinnäkin liian pieni. 
Kirj hjoituksia olisi koko ajan tulos
sa, utta niitä ei voida ottaa vastaan, 
koska ei ole sen paremmin hylly- kuin 
varastotilaakaan. Toinen painava syy 
on kirjaston nykyinen sijainti. Ihmiset 
eivät tahdo löytää Ahjolan taakse, eikä 
se ole monenkaan matkan varrella. Sin
ne täytyy oikein asiakseen mennä, kun 
taas uusiin tiloihin on helppo poiketa 
vaikka kauppareissulla. 

Pispalan monitoimitalo 

Uudessa kirjastossa on kahdessa 
kerroksessa tilaa yhteensä parisataa 
neliötä. Paikka olisi tarkoitus 
remontoida tulevan kesän aikana, jotta 
kirjasto saataisiin avattua syksyllä. Teh
tävää riittää kaikille arkkitehdistä 
siivoojaan. Tällä hetkellä tila toimii 
viereisen rakennustyömaan varastona, 
mutta se on tarkoitus tyhjentää Pispalan 
karnevaaleihin mennessä. Karnevaali
en aikana tiloissa on esillä on 
pis palalais ten taiteilijoiden töitä 
karnevaaliy leisön ihmeteltäväksi. 

Kirjastoyhdistyksen uusi toimi
tila voi myöhemminkin toimia näyttely
tilana paikallisille taiteilijoille. Lisäk
si suunnitelmissa on ainakin 
valokuvapimiö, kerhohuone, kokoustila 
paikallisille yhdistyksille sekä tietoko
neita internet-yhteyksineen. Myös 
Pispalalaisen toimitus muuttanee kir
jaston tiloihin. 

- Ideoita kaivataan ihan yhtä pal
jon kuin talkooapuakin, sanoo Vuokko 
Tolonen. 

- Tarvitsemme apua tilan käytön 
suunnittelussa, paikan remontoinnissa 
ja tietenkin muutossa, Kari Tolonen 
jatkaa. 

Kuvassa kirjastoyhdistyksen aktiiveja: Hannu Purhonen, Ilpo 
Mikkonen, Kari Tolonen, Henrik Lahtinen, Vuokko Tolonen ja 
Seppo Sundqvist. 

Hoi, kaikki 
arkkitehdit, 
remonttireiskat ja 
siivoojat! 

kirjasto muuttaa 
Kirjastosta kaavaillaan keskusta, 

joka tiedottaisi kaikkien lu_kuisten 
pispalalaisten yhdistysten toiminnasta. 
Sinne voitaisiin myös kerätä ja säilöä 
yhdistysten toimintaan liittyvää mate
riaalia. 

- Siis sellaista tavaraa, mitä mi
kään tavallinen kirjasto ei huolisi, mutta 
joka on meille oleellista, toteaa Vuok
ko. 

Kirjastoyhdistyksen väki haavei
lee myös erilaisten kulttuuritapahtumi
en järjestämisestä. Yleisöä tulevan kir
jaston matineoihin, keskusteluti
laisuuksiin, luentoihin tai kerho-iltoihin 
mahtuisi ehkä viitisenkymmentä hen
keä. 

Kova työ kannattaa 

Pispalan aluekirjasto lakkautet
tiin vuonna 1992 voimakkaasta vastus
tuksesta huolimatta. Pispalan kirjasto
yhdistys perustettiin kolme vuotta myö
hemmin. Taistelu harjun oman kirjas
ton puolesta on siis jatkunut pitkään, ja 
välillä on vaivannut uskonpuute ja vä
symys. Nyt yhdistyksen aktiiveista tun
tuu kuitenkin siltä, että se on ollut kai
ken vaivan arvoista. 

- Me ollaan nyt onnemme kuk
kuloilla, Vuokko Tolonen iloitsee. 

Toloset muistuttavat kuitenkin, 
että pitää ottaa rauhallisesti kunnes 
kaikki on sataprosenttisen varmaa. 
Pispalalainen toivoo, ettei vastoinkäy
misiä enää tule. 

Johanna Vehkoo 
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Pispalan keskusta näyttää muuttaneen 
etelärinteelle ja Pispalan 
kirjastoyhdistys on päättänyt seurata 
perässä. Kirjastolle on löydetty uudet 
tilat "Mallipajan talosta" Tahmelan 
viertotien alkupäästä. Avajaiset 
pidettäneen vasta syssymmällä, mutta 
talkootyöläisten apua tarvitaan jo 
kesällä. 

Kari Tolonen ja murto-osa muutettavista kirjoista. 

Kaikki kiinnostuneet ja 
auttamishaluiset ihmiset voivat 

soitella Lahtisen Henkalle 
Pispalan kirjastoon maanantaista 
torstaihin klo 14-18. Puhelinnu

mero on 223 9654. 
Kirjaston jäsenmaksu on aikuisilta 
30 mk ja alle 15-vuotiailta 10 mk. 

Sen voi maksaa tilille PSP 
800022-1393 6213. Kirjoita nimi

ja osoitetietosi pankkisiirto
lomakkeen 

tiedonanto-osaan. 
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Näin aluksi sivuilta löytyy noin 
olen ymmenen yhdistyksen omat 

alasiv t, palasia Pispalan historiasta 
tekstinä ja kuvina (ehkäpä äänenäkin), 
tietoa kylämme palveluista, ajankoh
taista asiaa esim. kasvimaista ja 
Pispalan valtatiestä, "omia juttuja" (va
lokuvia, runoja, musiikkinäytteitä), 
keskustelukanava, ilmoitustaulu (tapah
tumia, kokouksia, ostetaan/myydään, 
kadonnut, asuntoja jne.) sekä hyviä 
linkkejä muualle maailmaan. 

Kaikki on siis vasta aluillaan ja 
enin osa sisältöjä vain esimerkinomai
sia. Toivottavasti sivuille löytyy vähi
tellen lisää tekijöitä paikkailemaan ver
kon reikiä ja uusiakin osastoja syntyy: 
esim. nuoriso-osastoksi tarkoitettu "K-
18" on olemassa vasta otsikkona. 

Omat kuvat verkkoon 

Pispalan karnevaaleissa 29.5. on 
mahdollisuus surffailla Pispalan sivuilla 
ainakin Pispalan ATK-tietotuvalla Raja
portilla sekä uudessa kirjastossa (kts. 
viereinen sivu) olevassa tilapäisessä 
konepisteessä. Siinä on myös mah
dollista skannauttaa omia valokuviaan 
tietokoneelle ja mahdollisesti 
julkaistaviksi Pispalan verkkosivuilla. 
Ainakin kiinnostavimmat julkaistaan ja 
parhaat kuvat entisistä karnevaaleista 
palkitaan! Valinta suoritetaan 
verkkoäänestyksenä kesän mittaan; ku
via voi siis tuoda skannattavaksi 

Pispalan portaat 
verkkoon: 

A 

tietotuvalle vähän myöhemminkin 
(15.6. saakka) ja siellä voi myös selailla 
kilpailukuviaja osallistua äänestykseen, 
kuten tietenkin mistä tahansa 
Internetissä olevasta koneesta. 

Tietotuvalla otetaan mielellään 
vastaan kaikenlainen muukin kuvalli
nen, kirjallinen tai äänimateriaali, joka 
voisi olla yleisesti kiinnostavaa ja jota 
halutaan julkaistavaksi jossain muodos
sa verkkosivuilla. 

Karnevaalit suorana 
verkossa? 

Karnevaaleilla suoritetaan myös 
uhkarohkea kokeilu kuvan ja äänen lä
hettämisestä karnevaaleilta suoraan 
reaaliaikaisena Internettiin. Hommaa 
yritetään noin klo 12.30 - 14.00 ja se 
on seurattavissa luonnollisesti Pispalan 
verkkosivuosoitteesta, mikäli tekniikan 
jumalat ovat suosiollisia. Tämän epä
varman kokeilun takia ei kuitenkaan 
kannata jäädä pois karnevaaleilta ko
tiin tietokoneen ääreen - kaikesta tieto
verkkohuumasta huolimatta reaalinen 
kokemus kuitenkin vielä päihittänee 
virtuaalisen! Ja sitäpaitsi karnevaaleista 
koostetaan verkkosivuille myöhemmin 
pysyvä kooste, joten karnevalistit voi
vat virkistellä muistiaan tapahtumista 
joskus myöhemminkin tietokoneitse. 

Veikko Niskavaara 
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Pispalan Internet
verkkosivujen ensimmäinen 
versio julkaistaan toukokuun 
viimeisellä viikolla otsikon 
verkko-osoitteessa. 
Sivuilla on aluksi se 
materiaali mikä pienen 
talkooporukan avulla on 
ehditty tietokoneistamaan ja 
mitä jotkut yhdistykset ovat 
ehtineet toimittaa. Sivut 
kuitenkin elävät ja 
täydentyvät jatkuvasti, joten 
koskaan ei ole liian myöhäistä 
tehdä ehdotuksia ja toimittaa 
materiaalia sivuntekijöille tai 
tulla itse tekemääni 
opettelemaan. 

PISPALAN ATK-TIETOTUPA 

Rajaportin saunapihassa, 
Pispalan valtatie 9 

Avoinna: 
ma 16-20, ti-ke 12- 16, 

to 16-20 

Koneet Intemet-selailuunja pie
niin tekstinkäsittely- ym. töihin 
(myös tulostus). Mahdollisuus 
osallistua Pispalan verkko
sivujen tekoon.Neuvontaa uusil
le käyttäjille. 

Tied. p. 050-527 0155 
tai 050-328 9449 



Musiikkiteatteri Musta Hauki 

Viikinsaaressa 

Viime kesän tapaan tulevanakin kesänä 
Viikinsaaressa esitetään näytelmää laajan 
pispalalaisedustuksen turvin. Tällä kertaa 

mukana on toinenkin vähemmistöryhmä, 
nimittäin maahanmuuttajat. 

Tampereen kaupungin kulttuuritoimi ja Valtion työ- ja 
elinkeinokeskus rahoittavat yhdessä ensi kesän moni
kulttuurisen näytelmän Viikinsaareen. Projektin taustalta 
löytyy uusi, vappuna voimaan tullut kotoutumislaki, joka vel
voittaa kunnat yhteistyössä valtion kanssa laatimaan jokai
selle maahanmuuttajalle suunnitelman, jonka mukaan hän 
sopeutuu suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Näytel
mä on kuitenkin nimenomaan suomalaista teatteria ja suo
malaista kulttuuria, eikä käsittele millään tavalla maahan
muuttajien ongelmia. Tarkoituksena on luoda 
maahanmuuttajille kontakteja suomalaisiin ja antaa heille 
välineitä toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Luonnolli
sen kontaktin luominen suomalaisten kanssa on näytelmän 
ohjaajan ja käsikirjoittajan mukaan vaikeaa, koska maahan
muuttajat ovat pääasiassa tekemisissä lähinnä viranomais
ten ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. 

Mikä ihmeen potkupallo? 

Näytelmän ohjaaja Arto Minkkinen pitää jalkapallo
sanaa absurdina käsitteenä. Potkupallo on hänen mielestään 
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potkitaan 
palloa ja 

lauletaan 
Maahanmuuttajia, pispalalaisia ja sun 
muita vähemmistöjä. 

paljon kuvaavampi nimi. Idea futisottelusta näytelmän hui
pentumana syntyi viime kesänä, kun Minkkinen ohjasi 
Viikinsaareen shamaaninäytelmää nimeltä Häät. Harjoitus
ten aikana hän seurasi puulaakijoukkueiden pelaamista saa
ren kentällä. Kesä oli sateinen ja kolea, mutta isot miehet 
kirmasivat kentällä niin että rapa roiskui. Näytti siltä, että 
mitä enemmän kentällä oli vettä ja mutaa, sitä hauskempaa 
pelaajilla oli. 

- He heittäytyivät antaumuksella ja leikkimielellä pe
liin. Siihen liittyy haltioitumista, hulluttelua ja arjen vaka
vuudesta irtautumista. ·Pelissä ihminen sallii itsensä olevan 
jotain muuta, jotain enemmän kuin arkisissa tilanteissa, 
Minkkinen kuvailee. 

Potkupallo-ooppera alkaa torikohtauksella. Torilta ih
miset johdatellaan hartaan, uskonnollissävytteisen kulkueen 
mukana seuraamaan näytelmää näytelmässä - Saara 
Ilottoman tarinaa. Esitys huipentuu potkupallo-otteluun, jon
ka voittajaa ei voi koskaan etukäteen tietää. Näyttelijät pe
laavat tosissaan. 

Mikä ihmeen ooppera? 

Kansainvälisen potkupallo-oopperan säveltäjä Esko 
Mäkinen on ohjaaja Minkkisen ja käsikirjoittaja Kaipaisen 
mukaan sanonut, että potkupallolla on ihan yhtä paljon te
kemistä jalkapallon kanssa kuin tällä näytelmällä on teke
mistä oopperan kanssa. Musiikki vaihtelee skasta hartaaseen 
kirkkomusiikkiin. Toinen näytös eli Saara Ilottoman tarina 
on läpisävelletty ja -laulettu "ooppera". 

Näytelmän kirjoittajalla, Pispalalaisen edellisellä pää
toimittajalla Jyrki Kaipaisella on ollut vaikea tehtävä. Hän 



ei suinkaan ole saanut vapaasti kirjoittaa tarinaa, vaan hä
nellä on koko ajan ollut selkeät raamit: näytelmässä pitää 
olla potkupalloa ja nainen, joka ei osaa puhua, ainoastaan 
laulaa. Tärkeää oli myöskin kuvata kansanjuhla, jossa koko 
vuoden aikana kerääntynyt energia purkautuu ja ihmiset saa
vat näyttää asioita, jotka muuten pidetään piilossa. Kyseessä 
on vuoden taitekohta, eräänlaiset karnevaalit. Nyt muoto on 
kuitenkin löytynyt ja kirjoittaja uskoo, että näytelmä onnis
tuu tavoitteessaan. 

- Monessa mukana olevassa maahanmuuttajassa on 
tapahtunut tämän prosessin aikan silminnähtävä muutos, 
Jyrki kertoo. 

Johanna Vehkoo 

Valmentaja Jyrki Kaipainen kuvailee potkupallon strategioita. 

Ahon Tuulan veistokset esillä Tukholmassa 

Kuva Tuula Ahon veistosarjasta Tyhjä tila. 
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Pispala oli vahvasti edustettuna kun tamperelainen tai
deyhdistys Käsityöläisten maailma ry piti huhtikuussa näyt
telyn Tukholmassa. Suomi-galleriassa Tukholman 
Östermalmilla, Grevgatanin varrella oli kuukauden ajan näyt
teillä kuuden tamperelaisen taiteilijan töitä. Ahon Tuulalta 
oli näytteillä kaprokiviveistoksia, osin samoja joita nähtiin 
viime vuonna Vapriikissa. Mettisen Mallu esitteli 
noitarumpuja, aidosti poronnahkaan tehtyjä, ja Mallun eri 
puulajeista muotoilemat riimut kävivät kaupaksi jo näytte
lyn avajaispäivänä. 

Jaana Tuomisto esitteli koruja ja metallilangasta 
taivuteltuja käyttöesineitä, joista yksi kynttelikkö myytiin. 
Mari Mutta esittäytyi suurikokoisilla seinäkankailla ja Mar
jut Piikamäki huovutustöillä. Taidetakojista oli esillä Reino 
Kurki. 

Suomi-galleria on erikoistunut suomalaisten taiteili
joiden esittelyyn, mutta siellä on ollut näyttelyitä myös muu
alta. Aikaisemmin galleria oli kytköksissä Suomi-keskuk
sen kanssa, mutta viime aikoina se on toiminut yksityisenä 
yrityksenä. 

Ahon Tuulan veistoksia, Johanna Vehkoon valokuvia 
ja muiden pispalalaistaiteilijoiden teoksia on nähtävillä 
Pispalan karnevaaleilla "Mallipajan" tiloissa. 

Jorce Markkula 



Pispalan työväki.. 
naytte ee 

Pispalan työväennäyttämöltä 
on aloittanut uransa moni 
teatterialan ammattilainen, 
esimerkkeinä mainittakoon 
vaikkapa näyttelijät Seela 
Sella ja Hemmo Hakkarainen 
sekä teatterineuvos Rauli 
Lehtonen. Lehtonen on 
Tampereen Teatterin 
pitkäaikainen johtaja, joka 
ohjaa ensi kesänä Pyynikille 
näytelmän Kesäpäivä 
Kangasalla. 
Nyt näyttelijä-ohjaaja Jorma 
Markkula kumppaneineen on 
päättänyt jatkaa Pispalan 
työväennäyttämön 
kunniakkaita perinteitä. 

Markkulan Jorse karnevaaleilla. 

Markkulan suunnitelmissa on 
perustaa yhdistys, jonka kaksi tärkein
tä tehtävää olisivat Pispalan työväen
näyttämön perinnön säilyttäminen ja 
vaaliminen sekä elävän teatterin tuot
taminen. Tavoitteena on myös koota 
työväennäyttämön historia kirjan kan
sien väliin. Ongelmana on vain se, et
tei Pispalan työväennäyttämön 
jäämistöä tahdo löytyä mistään. 
Markkula haluaakin peräänkuuluttaa 
henkilöitä, joilla olisi esimerkiksi 
arkistoja, valokuvia, julisteita, 
arvosteluita tai ihan vain Pispalan 
työväennäyttämöön liittyviä muistoja. 

Pispalan kirjailijat ja näyttelijät 

- Historiikin tekemistä varten oli
si hyvä tietää kaikki mahdollinen. Toi
vottavasti kaikki ei ole tuhoutunut työ
väentalon tulipalossa, esimerkiksi 
puvusto ja arkistot, Markkula toivoo. 

Uuteen yhdistykseen on lupautu
nut mukaan sekä pispalalaisia ammatti
näyttelijöitä että harrastajia. Tarkoituk
sena on, että ammattilaiset ja amatöö
rit tekisivät yhdessä teatteria. Vakinaista 
esityspaikkaa ei ole eikä etsitäkään, 
mutta erilaisia h uoneteatteri tiloja 
Pispalasta kyllä varmasti löytyy. 

Yksi näytelmä on jo tehty 
Pispalan työväennäyttämön nimissä. 
Etelä-afrikkalaista näytelmää nimeltä 
Huvipuisto esitettiin taannoin ravinto
la Villassa. Seuraavaksi projektiksi on 
suunniteltu pispalalaisten kirjailijoiden 
teksteistä koottavaa matineaa. 

- Sille olisi sosiaalinen tilaus. 
Mielestäni olemme sen velkaa Lauri 
Viidalle, Salamalle ja kumppaneille. 
Missään muussa kaupunginosassa ei ole 
niin upeaa kirjallista perintöä kuin 
Pispalassa, Markkula kehuu. 

Klassikoiden lisäksi Markkula 
mainitsee muutamia nykypäivän 
pispalalaiskirjoittajia, kuten Vuokko 
Tolosen ja Seppo Kuuluvaisen. 
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taas! 
Lehtonen tulee katsomaan 

Teatterineuvos Rauli Lehtonen on 
ilahtunut kuullessaan Pispalan työväen
näyttämön toiminnan jatkuvan, vaikka 
epäileekin, ettei ihmisiltä löydy saman
laista kiinnostusta kuin 40-luvulla, jol
loin hän itse oli toiminnassa mukana. 
Lehtosen mukaan näytteleminen oli 
tuohon aikaan työläisten keskuudessa 
suosittu harrastus, se kun oli ilmaista. 
Silloin Tampereella toimi yhteensä kah
deksan työväennäyttämöä, joiden jou
kosta monet ovat pitäneet parhaana ni
menomaan Pispalan työväennäyttämöä. 
Tätä mieltä on myös Rauli Lehtonen. 

- Se paremmuushan riippuu tie
tysti siitä, keltä kysytään. Tietysti me 
tamperelaiset ja etenkin pispalalaiset ar
vostetaan itsemme erityisen korkealle, 
nauraa teatterineuvos Lehtonen. 

Lehtonen aloitti uransa Pispalan 
työväennäyttämöllä avustajana, siirtyi 
sitten näyttelemään ja parin roolin jäl
keen Tampereen teatteriin. Hän pitää it
seään Pispalan työväennäyttämön kas
vattina. 

- Tulen kyllä varmasti katsomaan 
uuden Pispalan työväennäyttämön esi
tyksiä, Lehtonen lupaa. 

Johanna Vehkoo 

Jos tiedät jotain Pispalan 
työväennäyttämön historiasta, 

soita Markkulan Jorselle: 
0400-809 585 tai toimita 

postia Pispalalaisen laatik
koon: Pispalan kierrätys, 

Pispalan valtatie 11. 



Verta ja suolenpätkiä -
Moukari ja Korttitalo-yhdistys 
ylpeänä esittäytyy 

On mahdollista, että tämän 
lehden lukijoista jokunen on 
muutaman viime 
vapuntienoon aikana 
kiinnittänyt huomiota 
Pyykkipuiston vappujuhlan 
järjestäjään ja mielessään 
hetken miettinyt mistä lie 
kysymys tuossa Moukari ja 
Korttitalo-yhdistyksessä, 
salaseurassa ja 
rikolliskoplassa, rienaajien 
laumassa. Kerromme sen. 

11 vuotta sitten eräs työmies, 
opiskelija ja kaksi sosiaalialan palkan
nauttijaa huomasivat kaikkia heitä vai
vaavan saman ongelman: hilpeys oli 
ympäriltä hiipumassa, pakot hallitsivat 
elämää, ahdisti. Tekopirteys ja virasto
jen sähköallergiaa aiheuttava ilmapiiri 
tympi. Oli isänmaallinen olo. 

Vielä lapsenuskonsa ja viatto
muutensa säilyttäneinä he perustivat 
yhdistyksen. Tarkoituksena yhdistyk
sellä oli ja on edelleen auttaa jäseniään 
korkean yhteiskuntamoraalin etsimi
sessä ja luoda edellytyksiä "jäsenistön 
kulttuurityön kehitykselle". 
Kansalaistottelemattomuusmitaleita 
jaettiin, itsenäisyyspäivän juhlia järjes
tettiin, ruokaosuuskunta perustettiin, 
lopulta pispalalaistuttiin; hilpeys tun
tui tulevan lähelle. 

Pispalassa rekisteröidyttiin, ryh
dyimme työllistämään toisiamme (eikä 
ainoastaan hallinnollisista syistä). 
Aloimme opiskella: köyhän perusoikeus 
tyyliin on pyrkimys tietää kaikki - elä
mä on osoittautunut muuksikin kuin 
pelkäksi aineenvaihdunnaksi. Työväki 
ja sen aatemaailma "työväenaate", unel
ma solidaarisuudesta, yhteisvastuusta ja 
hilpeyden demokraattisesta jakautumi
sesta kaikkien elollisten kesken ovat 

Kuva on Mikko Kajaanin teoksesta Urheilun avain vuodelta 1950. 

meitä suuresti kiehtovia asioita. 
Käytössämme on tänään monen

laista vipua ja vempainta. 

Kulttuuriyhdistys Moukari ja 
Korttitalo ry.: 

-Myy sinulle perinteisen 
pispalalaisen tapin niin halutessasi. 
Tappi on koeponnistettu, käsityönä val
mistettu, pintakäsitelty mehiläisvahalla 
tai punajuurivärillä, hihna on parkittua 
nahkaa. 

-Muuttaa tavarasi, tyhjentää 
vinttisi tai kellarisi halutessasi niin, ei 
koskaan luvatta. Käytössämme on iso 
pakettiauto, jota voi hyötykäyttää pien
tä hieman suuremmalla rahalla. 

-Haluaa tyhjentyneen kerta
käyttösytkärisi. Korkean teknologian 

Kuuba täyttää kaduillaan sen 
hyönteismyrkyllä ja taas se toimii! Sy
tyttimiä vastaanotetaan baari Kujakollin 
tiskillä ja takaisin sen saa täytettynä 
maaliskuussa vuonna 2000. 

-Aloittaa painiharjoitukset syys
kuussa yhdessä Pispalan työväen
painijoiden kanssa. 

-Järjestää tulenporskauttelu- ja 
luontokurssin Hossan retkeilyalueella 
Suomussalmella, Julmalla Ölkyllä 23.-
26.9. 1999. Täydenkuun aikaan toivot
taa kaikille wiinasta wapaata kuumaa 
kesää! 

Eero K ela, 
jolta tietoa kaikesta y lläolevasta 

h e ruu. 
p. 212 44 89 

040 - 586 0213 

Wanhat Arabia astiat 
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Pispalan valtatie 2, Tampere 
P. 03-223 9864 

Avoinna ti-pe 11-18, Ja 11-15, ma suljettu. 
Kahvikuppimuseo auki samaan aikaan. Museossa 1200 erilaista kahvi

kuppia ja vanhoja polkupyöriä. Pääsymaksu 10 mk. Tervetuloa ! 



Akseli Gallen-Kallelan maalauksen 
"Kullervon kirous" mukaan. 

1999 

Klo 12.06 Karnevaalikulkue lähtee Pispalanharjulta Lauri Viidan patsaalta ja etenee 
Pispankadulle tapahtumien keskipisteeseen. 

Klo 12.36 alkaen: 
MudPeople 
Voimaryhmä 
Survival 
Bolsevik 
Ramenco-esitys 
Marjo Minkkinen ja Tanja Metsälä laulavat, säestää Jussifrämling 
Heikki Salo & Hauli Bros. 
Dave Lindholm 
WäinöLakki 

Klo 16.33 siirrytään Pispankadun Hiekkapubilta Tahmelan pallokentälle seuraamaan jännittä
vää jalkapallo-ottelua FC Pulterrieri - Fc Kujakollit Ottelun aikana on kentän laidalla 
Tuuteritaaterdaa- lastenohjelmaa, mm. Safka Pekkonen ja Jesse Saikkonen. 
Väliajalla Sorin Sirkus ja Capoeira-esitys. 

Klo 18.03 alkaa iltaohjelma Tahmelan Valinnan ja Kujakollin edessä: 
Bulldoser 
Pankow Jugend 
Karnevaalinäytelmä: Kalevala-spektaakkeli 
Lopuksi tanssia ja musiikkia, mm. Luxus Klan 

Kaiken tämän lisäksi: 
- Ongintaa lapsille ja lapsenmielisille 
- Pispalalaisten taiteilijoiden näyttely Pispalan kirjaston tulevissa tiloissa Tahmelankadun ja Hirvi-
kadun mutkassa. 
Esillä on ainakin Tuula Ahon veistoksia ja Johanna Vehkoon valokuvia. 
- Rajaportin sauna on avoinna klo 23 asti 
- Kurpitsatalossa ja sen pihassa on sekalaista ohjelmaa klo 15-19 
Karnevaaleja sponsoroivat seuraavat yritykset: Kujakolli, Pispalan Pulteri, Tampereen 
rakennuskonevuokraamo, Tahmelan valinta, Pispalan Viini- ja oluttarvike, Tampereen Lihajaloste 
ja Pizpala. 
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Karnevaali toimikunnan 

banderollinmaalaustalkoot 
kirjaston tiloissa keskiviikkona 
26.5. klo 17 alkaen. Tulkaa 
mukaan, koristellaan 
Pispankatu uusilla 
bande rolleilla! 

Heikki Salo esiintyy pispalalaisen Rauli Bros.-yhtyeen kanssa. 

Pispalalainen kaipaa tarinoita Pispalasta! 

Tuuteritaateritaa? ! 

Vanhoja pispalalaisia haastatellaan Tahmelankadun ja 
Hirvikadun kulmassa sijaitsevassa kivitalossa. Tulkaa kertomaan 
juttuja ja muisteluita vuosien varrelta karnevaalilauantaina klo 
13-15. 
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Hir-hir 
-novelli 

JK 

• 
Ikävä ei ole tullut. Hyvin minä ymmärsin miksi isäukko ne meidän talot 

poltti. Ei minun elämä olis menny sen kummemmin vaikka olis jääty Risuharjulle. 
Entisen järven rantaan. 

Kuivatuilla pelloilla heinä oli niin kitkerää, ettei lehmät suostuneet sitä 
syömään. Ennen järvestä sai keväällä pikkupo
jan kokosia haukia. Kyllä minun elonladun oli 
revontulet piirtäneet jo ennen kuin opin perke
leen sorauttamaan. Mitä sitä tällänenjalkapuoli 
tallero kohtaloaan vastaan voi. Vaikka olihan 
meillä siellä hauskaakin. Hartia vaaran kuusi ja 
meidän yhdeksän vekaraa samalla kankaalla. 
Kävyt oli hevosia ja tyttökavereita riitti. 

Kumpihan niistä oli hullumpi Amanda 
vai Paaso ! Paaso oli istunut kaivon kannella sau
nan vieressä vanhan ja uuden talon loimussa ja 
huutanut savun paikalle tuomille Hartiavaaran 
tytöille, että siellä palaa Amanda mukana. 

Yllätys se oli varmaan hänelle ollut kun 
palasi taas yhden kerran kotia Toppahatun ja 
Rännärin kanssa vietetyltä kymmenen päivän 
pontikkaleiriltä Korppisuolta ja talo oli tyhjä. 
Ei penskan penskaa saati akkaa. 

Siihen ei auttanut kun uusi kanisteri 
pontikkaa. Puolet omaan päähän ja loput 
sytykkeeksi. Niin minä sen kuvittelen käyneen. 

Me lapset oltiin jo totuttu niiden 
sekopäisyyteen. Kerran Amanda puhui Riinan 
muka kuurona vaivaistaloon, että saisi enem
män apuja kunnalta. Kahden vuoden päästä 
hoitajat oli huomanneet, että tyttö kuulee ihan 
normaalisti ja lähettivät takaisin kotiin. 

Meidän muuton se hoiti samalla 
mielipuolisella tyylikkyydellä. Se heitti kesken 
heinänteon hangon ojaan ja alko kailottamaan 
että maalaisilma riitti sille. Juoksi punasessa 
samettileningissään -suna se teki 
kesähelteelläkin työt- Hartiavaaraan, niillä kun 
oli kylän puhelinkeskus, ja valehteli lastensa 
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hätää ja Paason hakkaamista Juutilaisen 
Peskalle, nimismiehelle, niin uskotta
vasti että tämä lupasi lähettää 
mustanmaij an. 

Me mätettiin vaatteet ja mitä 
kerettiin lakanoiden sisään, maija tuli, 
patjat sisään ensimmäisenä, Amanda 
hosu ees taas kuin kymmenen pikku 
pirua hameen alla -näyttelijä siitä olisi 
pitänyt tulla niin täydestä sen esitykset 
aina meni- sitten lakanapussit, piironki 
ja yhdeksän penskaa sekä koirat ja kis
sat perässä. Takaovet paukahti kiinni ja 
me muutettiin kaupunkiin. Tai enhän 
minä enää penska ollut, viisitoista. 

Rekkeparaksi minua ovat nimit
täneet lapsesta asti. Kävin miettimään 
elämäni polkua ja kulkua kun tapasin 
taannoin kaupungilla Hurskaisen Elsan. 
Se ei sanonut muistavansa ennen kuin 
selitin kuka olen. En kyllä usko, ettei 
se muistanut. Minähän olin kakarana 
sen lempilapsi. Se otti minut aina mu
kaansa kun lähti Kurealle kauppaan. 
Sain nukkua aitassa sen vieressä. Minä 
olin seitsemän vanha. Muistan miten in
hottavan karkeita sen pimpin karvat oli. 

Elsa oli sukulaistyttö. Se tulipa-
rikymppisenä piiaksi meille. Viipyi jon

kun vuoden. Se hoisi 
minua kai siksi kun 
olin niin hintelä ja 
vajaakasvuinen 
keuhkotaudin jäljiltä. 
Se lähti sen jälkeen 
kun Hartiavaaran 
emäntä oli saunassa 
pyykillä ollessaan 
kuullut minun 
asiantuntijan
lausunnot meidän 
vekaroiden biologian 
tunnilla pihalla. 

Parantola
ajoista en muista muu
ta kun että nukuin lo
puttomat päivät ja yöl
lä pelkäsin toisten uni
en ääniä. 

Viinan
käytön perin Paasolta. 
En minä muuten osaa 
puhua tai nauraa. Mut
ta pullo koskejjormaa 
niin ei säre jalkaa ja 
konttailen lasten rie-
muksi niiden perässä 
ympäri olohuonetta. 

Ensim
mäisen kerran lusin 
ratista, mistäpä muus
takaan. Vankilaankin 
tottuu mutta vihaa se 



lisää. Piti likeltä ettei henki lähtenyt kohta vapautumisen 
jälkeen. En vaan katsonut sinne mutkaan kiimingintietä 
ylittäessäni. Huomasin sen japanilaisen vasta kun se jarrutti 
ihan lahkeessa kiinni. Ylinopeutta se tuli varmasti. Kaksi 
kuukautta koomaa. Ja vuoden pitivät yliopistollisessa. 
Monennäköstä leikkausta. Polvi ja otsa tohjona. Kallis pää 
minulla. 

Tasan kaksi vuotta kerkesi kulua kun sain seuraavan 
tällin. Siinä meni sitten se sama jalka lopullisesti. Viikko 
ainenkin oltiin Jortsun kanssa hilluttu kaupungilla. Poika
sena jakso vielä kekkuloida vuorokauden ympäri nukkumatta. 
Sinä yönä sato ensilumen. Tuprutti horisontin suuntasesti. 
Mihin ilmansuuntaan oltiin menossa, en muista, kusetti kui
tenkin mahottomastija pyysin sitä taksisuharia pysäyttämään 
risteykseen. Lunta tuli seinänä ja ajattelin, ettei kukaan näe 
jos piirrän nimmarit taksin taakse renkaiden jälkien väliin. 
Ne oli kuin vihkon rivit. Väriliitua olis rakossa riittäny. En 
muista ehdinkö saada edes viilua auki kun tärähti ja minä 
lensin. Se oli toinen taksi. Eihän muita autoja siihen aikaan 
yöstä edes kulkenut. 

Puujalan laittoivat. Ymmärrän, että tuohon tynkään 
koskee, mutta kun se haamukipu ei ole hellittänyt vieläkään. 
Se ei mene järkeen. Polvea särkee vaikka se on syötetty ai
koja sitten tunkion lieroille. 

Minä annostelen särkylääkkeet kilotavarana. Syön 
taplettia kuin polle kauraa. Ja keskaria päälle. Muuten ei 
olis jaksanu. 

Elämä vähän rauhottu kun löysin Maikin. Hieno nai
nen. Ja hyvä äiti. Kolme lasta ollaan parhaamme mukaan 
kasvatettu. Vanhin on viisitoista nuorin seitsemän. Kootaan 
kotona pesukoneen virtapiirejä urakkapalkalla. Pitkää päi
vää kun tekee niin leivän saa. 

Paaso sammu viime talvena hankeen saunan portai
den viereen. Siinä saunan pukukopissa se eleli sen jälkeen 
kun kakolasta pääsi. Naapurin Kalevi oli löytänyt sen lu
men alta. 

Kävin minä Paasoa toissa kesänä katsomassa. Juo
tiin kossupullo kimppaan ja läksin kotio. Saunamökki seiso 
hiiltyneiden hirsien ja laudanpalasten keskellä. Nurkalla 
kallellaan ruosteinen hetekka, jonka jousissa kiinni 
sulaneiden kumisaappaiden pohjat. Siellä ne on vieläkin. 

En minä mäkäräissoiden keskellä kauaa viihdy. 
Menny mikä menny. Yhtä vaan ihmettelen, minkähän takia 
minä pienenä aina sanoin, että menen riihen nurkkaan 
hir ... hir. Oisin menny. 

Kauan eläköön 
palstaviljelyl 
Tuore nokkonen ja ruohosipuli tuoksuu jo 
nenässä, maistuu kielellä. Otsikon sanoin 
tervehtivät ihmisen lapset kevättä ja ja mullan 
tuoksua. Maa käännetään, siemenet liotetaan ja 
idätetään. Kevät, mikä suuren onnen aika! 

Ympäristöministeriö ei ole vielä sanonut mielipidet
tään palstaviljelijöiden, naapurien ja Pispalan yhdistysten 
muistutuksiin kaavoitusaikeista. Toivotamme hyvää kesää 
Satu Hassille! 

Sillä aikaa kaavoittajat ja rakennusliikkeet omistavat 
pankinjohtajat haaveilevat toimistoissaan neliskulmaisesta, 
hallittavasta maailmasta. Pahus ettei ihmisen pää ole alku
jaan neliskulmainen, he kiroavat. Ei ole. 

Palstaviljelijöiden yhdistys Kurpitsaliike ry jatkaa 
toimintaansa 

Kurpitsatalo (lsolähteenkatu 2) pyritään pitämään auki 
viikonloppuisin (la-su 12-18) toukokuun lopusta lähtien. 
Liittykää ihmiset joukolla liikkeeseen. Talossa jatkuu Matti 
Kääntösen valokuvanäyttely palsta-alueen harvinaisista kas
veista, sieltä voi kysellä vapaita palstoja ja liittyä yhdistyk
sen jäseneksi. Muuta yhdistystoimintaa on lupa ideoida. Ter
vetuloa käymään kurpitsasti! 

Huhtikuussa Kurpitsaliike valitsi uuden hallituksen, 
johon kuuluvat: Anja Nieminen (rahastonhoitaja), Silja 
Pärssinen (sihteeri), Jyrki Kaipainen (pj.), Outi Siivonen 
(varapj.), Mika Ermilä, Tiina Huuhtanen, Pentti Hakala 
(runonlausuja/viime kesän komeimmat porkkanat), Veikko 
Niskavaara ja Tuula Dahlström. 

Kurpitsaliike ja Asukasyhdistys toivovat antoisaa 
viljely kesää palstalaisille ja runsaasti järkeä ministeriön päät
täville virkamiehille. 

Jyrki Kaipainen 

KURPITSATALO AUKI KARNEVAALI-LAUANTAINA kello 15 - 19. 
Ohjelmaa: mm. Kuivahko esitelmä kottikärryn säilyttämisestä (talkoilla liian hyvään kuntoon -luvatta- korjatussa 

vanhassa rantatalossa) ! ! ! Kahvia emme myy kuin valtionvarainministeriön yhdistysrekisterin omakappaleen omista
ville palstayhdistyksen jäsenille. Jos heillekään. Pulla on vanhaa. Lusikka ei sitäpaitsi siinä kahvissa seiso. Olisiko 

sittenkin eilistä!?? Tervemenoa vaan! Nähdään lauantaina. 

PISPAL.AN PAVILJONKI 
Pispalanvaltatie 39, puh.010196030 

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

AUKI JOKA PÄIVÄ KLO 9-22-02 
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Anneli Karkkimaa 
Koukkarinkatu 11 

33270 Tampere 
Puh. 03-212 7887 



Pyynikin näkötorni 

MAANKUULU 
MUNKKIKAHVILA ala 
Avoinna joka päivä 9-20 

p. 212 3247 

AUKI 24h 
PISPALANVALTATIE 2.8 

03 212 7795 

TKL:n matkakorttien latauspaikka 

•••••••••••••••••••••••••••• 

• GRILLITUOTTEITA •ELINTARVIKKEITA• 
MAKEISIA• JÄÄTELÖÄ• LEHTIÄ 

PispaIan valtatie 73 B 
33250 Tampere 
222 8508 

ma-pe 9-1 7 
la 9-13 

( + sop. mukaan) 

MEILTÄ MYÖS HUURTEISET MUKAANI 

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

PUHELIN 214 4785 

•••••••••••••••••••••••••••• 

TIETOKONEET 

Vaikka 3kk korotonta maksuaikaa 
POMI C400 MHz Schools Out: 
Tehokas GigaByten ATX emolevy 
Intel Celeron 400A MHz 128Kb prosessori 
64MB SDRAM keskusmuistia 
6.4 GB nopea Ultra kovalevy 
1,44 MB levykeasema 
32x CD-ROM Funai 
Woodoo3 16Mt AGP näytönohjain 
Sound Blaster PCI 64-äänikortti 
Keytronic WIN95 näppäimistö 
Microsoft MS-2 rullahiiri 
Windows 98 SF CD 
160W Kajarit 
ISDN tai Modeemi V.90 PCI 

Scanneri : Cannon CanoScan FB-
320 Tasoskanneri, mukana ohjelmat 
Care OmniPage S.OLE, 
Ulead iPhoto Expressl.1 

Tulostin:Canon BJC-1000 värimustesuihku 

15" näytöllä 7990:• tai 
299mk/kk 36kk 

17" Panasonic näytöllä 8990:· 
tai 3kk maksutonta333mk/kk 36kk 

Puh: 03-31419700 ja Fax:31419718 
email: myynti@kopiotiimi.fi kotisivu: www.kopiotiimi.fi 

Kuluttajasuojalain edellyttämällä tavalla laskettu ns. todellinen vuosikorko 5000mk:n käyttöluotolle 20.6% 
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bitpoint 
MAKROTIETOKONEET JA OHEISLAITTEET 

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

PISPALAN 

KAHVERI 

•••••••••••••••••••••••••••••• LOUNASKAHVILA 
• KÄYTETTYJEN VAATTEIDEN KAUPPA • • AVATTU 
• Pispalan valtatie 41 • • OTETAAN MYYNTIIN HYVÄKUNTOISIA VAATTEITA 

• P 214 8870 • • Avoinna ark. 10-17 

• • • • • • • • • 

Maukasta kotiruokaa ja omatekoisia leivonnaisia . 
Tilauksesta voileipäkakut, täytekakut ym. 

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

Pitopalvelua 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

Parturi-Kampaamo 
Tahmelanvaltatie 2 

P. 222 3353 Heljä Moberg 

Pispalan valtatie 2 (Liiketalo) 
P. 222 9039 Pub ii jakolli Avoinna 

ma-to 15-23 
pe 15-01 
Ja 10-01 
su 10-23 

kesäaikaan ma-pe 9-17 

Sauna 
Suomen vanhin yleinen 
sauna 
Avoinna ke 18-22 pe 15-
21 la 14-21 
Naisten ja miesten osastot 
Pääsymaksu 25,- (ennen 
klo 17 15,- ) 
Kysy myös tilaussaunaa p. 
2131 642 tai 3453 369 
Pispalan saunayhdistys ry 

Rajaportin 
Kahvila 
Avoinna toukokuussa ke 
18-23 pe 15-22 la 14- 22 
kesällä ti-la 14- 22 
Perinteinen savuton 
kahvilatunneJma 
Tuoretta kahvia, teetä, 
suolaista ja makeaa myös 
kasvissyöjien makuun 
Kysy kahvilaa yksityis
tilaisuuteen p. 2130 117 
Pihaterassi avataan kesä
kuun alussa 

Tutustumistarjous 30.6. saakka (saatavana myös lahjakorttina) 
15 min hieronta+ sauna+ pullakahvit vain 50 mk 

15 

Hieroja 
Avoinna sauna-aikoina 
Fysioterapeutit Marjukka 
Hyvönen, Tiina Hemmilä, 
Pekka Pelkkala 
Hinnat (30.6. saakka): 
15 min 30,-
30 min 60,-
60 min 120,-
60 min hierontaan sauna 
samaan hintaan! 
Ajan varaukset kahvilasta 
aukioloaikoina, 
p. 2130 117 
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Onni Lillqvist 
Kirjoittaja on 11-vuotias 
pispalalainen. 

PIETARIN KADUT ylös ylös huusi ivan sosjletskov veljelleen joka oli tullut 
hänen kotiinsa eilen fjedor hänen veljensä nousi ylös ja huomasi yön ottaneen pois 
hänen humalansa jonka kynsissä hän oli veljensä kodin pölyiselle sohvalle nukahtanut 
ivan hän huusi veljelleen missä minun alushousuni ovat minä en tiedä sanoi ivan no 
johan nyt on markkinat huudahti fjedor niin sanoi ivan katsellen ikkunastaan suurta 
toria jolle oli pystytetty markkinat mutta nyt pitää kai hieman kertoa tästä ivanista ja 
hänen veljestään etteivät he olisi niin outo tuttavuus ivan oli pietarilainen opettaja joka 
asui vanhassa talossa vanhojen tavaroitten keskipisteessä eli keskellä oman sukunsa 
jäännöksiä vasilin saari oli hänelle hyvä kotelo niinkuin hän sitä nimitti eletään vuotta 
1887 jota ivan sosjletskov piti suuressa arvossa hän nähkääs piti suuresti juuri siitä 
vuodesta joka oli kulumassa fjedor sosjletskov ivanin veli oli markkinalaulaja joka asui 
myös vasilin saarella pienessä puisessa röttelössä mutta ivan sanoi aina että fjedor 
asuu oman haitarinsa alla koska se oli yhtä huonossa kunnossa kuin talo missä fjedor 
asui ivan oli luonteeltaan sanan valmis hiukan vanhuuden höperö mies joka osasi ottaa 
ilon irti mistä halusi hän oli myös itseppäinen ja tiukka ivaileva mies hänelle oli suotu 
se kunnia että hän pystyi muuttamaan luonteensa laatua tilanteen mukaan mutta hän ei 
sitä hyvin usein tehnyt hänen ruumiinsa oli hiukan kumara ja epämuodostunut hänen 
toinen jalkansa oli pienempi kuin toinen mutta muuta epämuodostunutta hänestä ei 
juuri löytynyt hänen kasvonsa olivat hiukan pulleat ja nenä oli murtunut silmät syvälle 
kuoppiinsa painuneet rrmtta katse oli terävä läpitunkeva ja tuima leuka oli kuin ketun 
korva korvat pienet posket suuret joita koristivat muhkeat tummat mursun viikset pitkä 
paksu tumma ja tuuhea parta roikkui leuan jatkona silmien yllä oli penet kulmakarvat 
pyöreän pään kruununa oli pitkät pikimustat hiukset ja paksut huulet olivat suun 
porttina silmät olivat aavistuksen verran vinot hänen veljensä muistutti aikalailla 
william shakespearea paitsi että nenä oli pyöreämpi luonnekkin fjedorilla oli kuin 
shakespearella paittsi että siinä oli hiukan katariina suurta mukana ivanilla oli tapana 
sanoa kun yhdistää paholaisen viulun ja köyhän lakimiehen syntyy mies nimeltä fjedor 
sosjletskov kun he siinä nyt seisoivat jalkaluittensa varassa ja katsoivat ulos jos olisi 
nähnyt heidät olisi varmaan luullut näkevänsä kaksi influenssaa sairastavaa harakkaa 
jotka tuijottavat kulmakarvojensa alta kirkon korkeaa tornia joka kuin ihokarva nousee 
maasta lintujen kymmeniä taloja rikkoen ohoh sanoi fjedor siinä vasta runsauden sarvi 
nyt äkkiä ulos torille soittamaan niin kertyy vähän ruokavaroja mutta missä on minun 
alushousuni keittiössä vastasi ivan lakonisesti hyvä sanoi fjedor ja suuntasi keulansa 
kohti keittiötä puki alushousut ylleen otti päällysvaatteensa puki ne vikipäin päälleen 
otti haitrinsa puki takkinsa ylleen pisti saapikkaat jalkaansa otti haitarinsa 
leveälierisen likaisen hattunsa ja ja repaleiset vanhojen akkojen hampaita muistuttavat 
nuottivihkonsa ja sanoi käheällä äänellä näkemiin ivan toisti näkemiin kun fjedor oli 
mennyt ovesta ulos mutisi ivan joku ruokansa tähden ulkona laulaa toiset tyhmyyttänsä 
nauraa jotkut ovat ääneti hiljaa mutta jotkut sanoivat niinkuin minä tulit ja menit ei 
mitään niitten välillä sitten ivan käveli keittiöönsä tuo keittiö oli kuin kourallinen 
hautuumaalta otettua multaa joka yllättäen pukee räikeätvaatteet ylleen ja alkaa tanssia 
iloisinta ripaskaa mitä maailman päältä tai sisältä löytyy ivan oli hiukan huvittunut 
mutta musta pilvi tanssi piirileikkejä hänen otsallaan hän kaatoi teetä lasiinsa ja sanoi 
tässä teessä loistaa minun nimeni ja arvoni koska olen tämän itse tehnyt näin 
sanottuaan hän kumosi teen suuhunsa ja katsoi teepussia jossa luki ivan sosjletskov 
sitten hän meni ikkunan luo koska siellä oli juuri alkanut kajahdella hänen veljensä 
haitari epävireisesti kuin kurkkukipua poteva satakieli ivan katsoi hiljaa veljeään joka 
soitti haitariaan suuren ihmisjoukon tunkeillessa ympärillään no hän ei valita 
köyhyydestä ivan murahti no joka tapuksessa olen häntä viisaanpi olenhan sentään 
kaupungin huonoin opettaja ja osaan valittaa jopa siittä että minulla ei ole omaa norsua 
ivan seisoi hetken hiljaa kun hän oli siinä seisonut vähän aikaa päätti hän lähteä ulos 
hän kiskoi ulkovaatteet päälleen ja käveli rappuset alas hän asui toisessa kerroksessa ja 
alkoi taivaltaa pihan poikki siinä käyskennellessään omassa siistissä pihassaan hän 
sattui puoli vahingossa kompastumaan kiveen joka siikaa piruuttaan oli tullut ivanin 
eteen kun ivan oli lentänyt maahan ja makasi siinä hän huomasi rikkoneensa oman 
kellonsa tässä kohtaa kannattaa lähteä muihin maisemiin sillä huomattuaan kellonsa 
olevan rikki ivan päästi pitkän korostetun kirosanan mutta nyt huomio pari korttelia 
atlantin valtameren suuntaan siellä käveli hanurin vinguttaja fjedor hänkin oli 
kompastunut ja käveli erästä syrjässä olevaa katua eteenpäin samalla huutaen kyllä 
tämä nykyajan meininki on ihan pöyristyttävää luulisi syöneensä tattarikakkua josta 
happamuuden säästöaine olisi unohtunut nyt pieni ryyppy ei tee pahaa sinullekkaan 
haitari vai mitä kyllä haitari sanoi ahaa tuolla on kapakka mennään sinne joo hihkaisi 
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haitari he kävelivät kapakkaan samassa kapakassa istui ivan 
nähdessään fjedorin hän huusi tulehan tänne veikkoseni haitari 
joka oli harvinaisen pessimistinen ajatteli että ivan oli keksinyt 
jotain heidän päänsä menoksi ja huusi poliiis santaarmi 
miiliiisius santarmic jubilo domino donatello de pizza haitari oli 
kummallinen eikä itsekkään tiennyt mitä puhui haitarilla sattui 
olemaan äänen murros ja sitä oli fjedorkin joskus voivotellut 
mutta kukaan ei välittänyt haitarin huudoista silloin haitari lähti 
juoksemaan karkuun millä 
sinä haitarisikin olet 
säikyksi saanut laulat 
varmaan aika pelottavia 
lauluja kun haitarisikin on 
tällä hetkellä juoksemassa 
susgernovin vessahuussin 
läpi noin siellä lentää 
sinun haitarisi noin ja näin 
voisi jo melkein luulla että 
hullu pirulainen omaksi 
peijaisikseen tanssii 
goljatin ruumiilla pähkinän 
särki jää ja laulaa 
pagazombin äänihuulilla 
musorskia kyllä vain 
muuten jäädäämme 
veikkoset tänne vähäksi aikaa sahtia kallistamaan kyllä 
pikkulinnut haitarille kertoo mistä kotiin pääsee siihen fjedor ei 
ei minun on saatava haitari kiinni siellä on tämän päivän tulot 
mitä huusi ivan niin katsos fjedor selitti minun on tapana pistää 
rahani sen sisään siellä ne ovat turvassa ja paremmassa kuin 
ruumiin kylmissä kassakamrnioissa muuten fjedor lausahti ivan 
minä tiedän miksi sinun haitarillasi on tuo myöhäinen äänen 
murros ne vihon viimeiset fyrkat sen aiheuttaa tappara soikoon 
mutta kun ivan aikoi kysyä fjedorilta mitä hän ottaisi niin hän 
näki vain tyhjän paikan edessään no hän lähti hanurin perään 

ivan ajatteli aivosoluillaan ei kannata kuin odottaa sanoi hän 
äänihuulillaan pian hänen veljensä saapui puolikuollut haitari 
kainalossa no minkäslajinen seikkailu on ollut sanoi ivan no 
minkäs teet kun on säikky haitari sanoi fjedor sitä saa enemmän 
kuin kolme kertaa juosta kaupunki ympäri ja poikki tiputin 
melkein jo toisen saappaani nevan väärään kurkkuun sinä se olet 
sitten kuntoileva ihminen sinulle pitää antaa liikanimi ivan 
nauroi minkäköhänlainen sanoi velipoika fjedor vasilinsaarelta 

veljelleen vasilin saaren kauhulle 
ja ivan sanoi sportiljevits muuten 
mikä on keltainen arvokas valuu 
haitaristasi ulos on rautaa tai 
muuta sen tapaista ja on monen 
seuralaisensa ilmetty kopio ja 
seuralaiset myös haitarin sisältä 
no mikä sanoi fjedor sinun 
haitaristasi valuu kaikki sinun 
rahasi huusi ivan ja se oli totta 
haitari oli niin järkyttynyt 
äskeisestä pakomatkastaan että 
se oksensi ja rahat kapakasta 
ulos fjedor niitten perässä ja 
haitari hännän huippuna fjedor 
juoksi ja juoksi nyt ohitse 
talvipalatsin melkein kaupungin 

rajaa päin vasilin saari kolme kertaa ympäri ja kapakkaan 
takaisin siellä hän viimeistään sai ne kiinni mutta nyt oli jo ilta 
oli mentävä nukkumaan ja parin tunnin päästä ivan makasi 
vuotessaan kuorsaten niin kovaa että fjedor joka oli tullut taas 
ivanin luokse yöpymään oli vieläkin valveilla hän ajatteli 
huominen päivä on varmaan hauskempi niin koitti aamu ylös ylös 
huusi ivan sosjeltskov veljelleen fjedor totesi kauhuissaan ei 
tämä päivä on samanlainen kuin eilen näin loppuu tämä novelli 
se ei ollut välttämättä hirveän hyvä mutta tällaisen päivän 
kokivat sosjeltskovin veljekset vuonna 1887 loppu mutta vielä 
sitä ennen asiaan kuuluva runo 

alkoi päivä kolea pässä särki humala 
ja se jatkui todella pahasti harmaana 
fjedor sohvalta nousi huokaisten 

Pispalalaiset, huomio! 

taas herätti minut aurinko potkaisten 
on tylsää tänä aamuna 
mutta markkinat ompi torilla 
nyt sinne hoilaamaan 
sanoja sanelemaan 
sitten kapakkaan jo askel käy 
mutta rauhaa vaan ei kapakassa näy 
haitari kiinni otettava on 
ja nyt kolikot juoksee pakohon 

vaan yö nyt rauhoittaa 
päivän pahat muistot poistaa 
LOPPU! 

Käyttäkää ihmeessä palvelubussia! Tampereen kaupunki on ollut edistyksellinen järjestäessään 
palvelubussikokeilun. Toivottavasti bussit kulkevat tämänkin vuoden jälkeen Tampereella ja 
käytäntö leviää myös muualle Suomeen. Pispalasta palvelubussilla pääsee ainakin Raholaan, 
Lentävänniemeen ja Lielahteen. 
Palvelubussi hakee tarvittaessa vaikka kotiovelta. Soita numeroon 050-3226 278 ja kysy lisää! 
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Pispalalai 

, 

telee 
NÄITÄ TARVITSET: 

-TALOUSPAPERIRULLAN HYLSY 
-PALA ALUMIINIFOLIOTA 
-MAITO, PIIMÄ- TAI MEHUTÖLKKI (1 L) 
-10 MM MUSTAA TEIPPIÄ 
- PUNAISTA MAALIA 
-TERÄVÄ VEITSl, LIIMAA, 

MAALARI NTEIPPIÄ 
-AALTOPAHVIA ALUSTAKSl 

--
1 / 

' / / 
1 1 
l / / 1 

/ -· 

ITSETEHTY HAULITORNIN PIENOIS
MALLI ON OIVALLINEN TULIAINEN 
TAI LAH:JA MERKKIPÄIVÄSANKARILLE 
TAIKKA VIERAILEVALLE ARVo
HENKlLÖLLE! 
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. K . . 

·. 

TA HM E LA 
TAHMELAN VIERTOTIE 2 

P. 03 - 2235241 

TAHMELA 
TAHMELAN VIERTOTIE 2 

PUH. 03 - 223 52 41 

Kampaamo 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS ON 
TULEVAISUUTEMME! 

AVOINNA MA-PE 7 - 21, LA 7 - 18 

LIIKE AVOINNA MYÖS KESÄSUNNUNTAISIN! 

r 

mansetti 
Anita Salminen 

• KULTASEPÄNALAN TILAUS-, MUUTOS
JA KORJAUSTYÖT 

Pirkankatu 1 

Tampere 

Puh. 212 3967 

Soita tai tule 
käymään! 

Puh. 212 6222 
Autokoulu Pyynikintori l PIRKKA Tampere 
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• KELLONKORJAUKSET, PARISTON
VAIHDOT 

• KAIVERRUSTYÖT TEOLLISUUDELLE 
JA PIENASIAKKAILLE 

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

T-OSAT OY 
UUSIA JA KÄYTETTYJÄ 

AUTONRENKAITA• 

•RUNSAASTI ALUMIINIVANTEITA• 

P. 212 5972 
Pispalan valtatie 24, Tampere 

Avoinna ark. 9-18, la 10-14 



TERVETULOA VIETTÄMÄÄN 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 
III:tta. Tapahtumakokonaisuus 
alkaa paraatilla Keskustorilta 
Hämeenkatua pitkin Tullikamarin 
aukiolle. Tullikamarilla järjestettä
vät Kustaan Messut esittelevät 
monipuolisesti tamperelaista 
yhdistys- ja harrastustoirnintaa 
oheisohjelman ryydittämänä. Päivä 
päättyy Kustaan iltamiin Telakalla, 
ohjelma pitää sisällään Kustaa II: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 
kaupungin kasvulle ja nykyiselle 
hyvinvoinnille. Tätä useiden 
sukupolvien ketjua kunnioitetaan 
6.8. Koskipuistossa, jossa esitetään 
suurproduktio Pumpulitehtaan tytöt 
- teos sadalle ompelijalle ja 
ompelukoneelle. Odotettavissa on 
huikea, puoli vuorokautta kestävä 
elämys. 

TAMPEREEN PÄIVÄ 
Heti lokakuun alussa on perinteinen 
Tampereen päivä. Kaupunki juhlii 
virallista syntymäpäivää 1.-3.10. 
Luvassa on tuttuja ja uusia 
tapahtumakokonaisuuksia. 

HARRASTEHULABALOO 
Saman kuun puolivälissä eli 13.-

14.10. on Pirkkahallissa jättimäi
nen kulttuuria ja liikuntaa ennakko
luulottomalla tavalla yhdistävä 
Harrastehulabaloo - koululaisten 
liikunta- ja harrastemessut. 

KUSTAA III TAMMERKOSKEN 
SILLALLA 
Lokakuun lopussa Tullikamarin 
pakkahuoneella saa vielä ensi
iltansa puhallinmusiikkia, näytel
mää ja tanssia yhdistävä Kustaa III 
Tammerkosken sillalla. 

UUDENVUODEN 
VASTAANOTTAJAISET 
Tampere päättää 220-juhlintansa 
kaikkien aikojen suurimmilla 
uudenvuoden vastaanottajaisilla. 

VIIKINSAARI - SAARI KESKELLÄ KESÄÄ 

MANDCHURIAN EMMAN TAIKAYÖ 
2.7. 
60-luvun nostalgiaa viiden orkeste
rin voimin. Mukana aitoja 60-luvun 
tähtiä. 

TANGO-ILLAT 17.6. JA 5.8. 
Argentiinalaisen tangon suomalai
nen tulkki Tango Milonga soittaa 
saaren tunnelmallisessa ravintolas
sa klo 20.30 alkaen. 

JAZZJAMIT 8.7. JA 22.7. 
Ravintola Wanhassa Kaidesaaressa 
klo 20.30 tunnetut jazzmuusikot 
jammailevat yleisön iloksi, mukana 
menossa mm. Matti Heinivaho 
kvintetteineen, Jaan Wessman, 
Andrej Novak, Antti Aitaneva. 

AURINKOTANSSIT 7.8. 
Suositut aurinkotanssit valtaavat 
tanssilavan luistavan lattian. 
Iltapäivällä kartutetaan tanssitaitoa 
tanssiseurojen opettajien opastuk-

sella ja illan lavatansseissa voi 
kokeilla opittua. 

PERINTEISET MAALAISMARKKINAT 
8.8. 
Suussa sulavia leivonnaisia, 
perinneleluja, tulennielijöitä, 
povareita, nuorallatanssija ... 
Elokuun toisena sunnuntaina 
Viikinsaari on pullollaan 
maalaisromantiikkaa, markkina
humua ja vanhanajan kiireetöntä 
kaupankäyntiä. Päivän aikana voit 
maistella aitoja maalaisherkkuja, 
ostaa mukavan käsintehdyn muis
ton tai muuten vaan heittäytyä 
mukaan ainutlaatuiseen eilispäivän 
tunnelmaan. Perinteiset 
maalaismarkkinat ovat Viikin
saaren kunnianosoitus 220-vuoti
aalle kaupungille. 

JAZZIN MAIHINNOUSU 14.8. 
Tuttuun tapaan Viikinsaaren 
jokavuotisessa jazztapahtumassa 

esiintyy maamme kirkkainta kärkeä 
ja ohjelmisto kattaa monipuolisesti 
jazzin monet vuosikymmenet ja 
musiikillisen kirjon. Järj. Kulttuuri
toimi ja Tam Jazz. 

KANSAINVÄLINEN POTKUPALLO
OOPPERA 
Potkupallo-ooppera on 
kolminäytöksinen musiikki
teatteriesitys ja kansanjuhla. Ohj. 
Arto Minkkinen, kirj. Jyrki Kaipai
nen, säv. Esko Mäkinen. Esitykset 
liikkuvat luonnossa ke 7.7.- to 12.8. 

TIEDUSTELUT: 
Tampereen kaupungin 

kulttuuri toimisto, 
p. 03-3146 6138 

Lisätietoja ja jatkuvasti 
päivittyvät tapahtumatiedot 

löydät osoitteesta: www. 
tampere.fi 
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