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RUOKA-ANNOKSlA, ESIM. 
V ALKOSIPULIFILEE, 
VOIKUHA, SILAKKAPIHVIT, 
PYTTIPANNU, LlHAPULLAT, 
HUNAJABROILERI, 
KAS VILAUT ANEN ... 

SUPERPIHVI MAUN MUKAAN 

PIKKUANNOKSIA 

TALON SALAATIT 

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 : 

JUOTAVAA puh. (03) 212 5211 ..... ......•................................................. 

OMAT KONSTIT EIVÄT AINA RIITÄ! 
Lääkäripalvelut koko perheelle 

Avoinna:ma-to 8-18,peB-17, la 10--15 

Lääkäri 
Laboratorio 
Fysikaalinen hoito 
Työterveyshuolto 
Solarium 

1f 03-2149522 
MEDICUS OY Pispalan Lääkäriasema 

Pispalanvaltatie 2 u, 332 50 Tampere 

• 
Entisöinti 

• 
Verhoilu 

• 
Osto ja 
Myynti 

• 
Kankaat, 
nahat... 

• 
Perinnemaalit 
pienissä erissä 

• 

Verhoilu-, entisöinti-, 
osto- ja myyntiliike 

HUONEKALUENT/SÖ/NTI 
LEENA LIPASTO 

VERHOILUTYÖT 
J. SALONEN 

Mäkikatu 80 (Pispala) 
Puh. 214 5346 
Avoinna ark. 8- 177, la 



Pispalalainen on foorumi kaikille 
pispalalaisille. Se jaetaan ilmaiseksi 
kaikkiin Pispalan, Tahmelanja Hyhkyn 
talouksiin. Kirjoituksia, mielipiteitä, 
jutunaiheita tms. voi toimittaa lehden 
tekijöille ja asukasyhdistyksen toimikun
nan jäsenille. Niitä voi lähettää tai jättää 
lehden postilaatikkoon Pispalan kirjastoon, 
Tahmelankatu 14, avoinna ke-to 15-20, 
pe-la 12-17. 
Painos 3200 kpl. 
Julkaisija Pispalan asukasyhdistys ry. 

PISPALALAINEN 3/99 

Päätoimittaja: Johanna Vehkoo, 
Pispankatu 27 as. 5. 
johanna.vehkoo@uta.fi 
Tähän lehteen kirjoittaneet: Tiina 
Huuhtanen, Jyrki Kaipainen, Maija 
Lautsia, Reine Lindeman, Matti 
Moisio, Veikko Niskavaara, Sakari 
Patjas, Irma Rantonen 
Valokuvat: Fontanka Foto, Ilpo 
Mikkonen, Matti Moisio, Veikko 
Niskavaara, Irma Rantonen, Johanna 
Vehkoo 
Piirrokset: Heikki-Pekka Miettinen 
Ulkoasu: Jussi Tuulensuu 
Sivunvalmistus: Asemointipalvelu 
Leinonen 
Painopaikka: PAM-Print, Tampere 

Pispalan asukasyhdistylGen 
toimikunta 1998-1999: -----Puheenjohtaja: Pekka Kuisma, 
Viikinsaarenkatu 1 B 
p. 214 9464 ja 0400 705 266 
Varapuheenjohtaja: Reino Tusa 
Tahmelan viertotie 36 B 
p. 212 6366 
Sihteeri: Ismo Lähteenmäki 
Kannaksenkatu 17, p. 214 1410 
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 
Reine Lindeman 
Kannaksenkatu 28, p. 214 1125 

Muistattehan maksaa Pispalan asukas
yhdistyksen jäsenmaksu vuodeksi 2000. 
Se on vain 30 mk! 
Tili: PSP 800017-893796 . 

pääkirjoitus 

joulukuussal 999 
Kahdeksankymmentäluvulla äidit oli

vat hysteerisen huolissaan lastensa jalkine
muodista. Lenkkareiden käytöstä nimittäin 
seurasi vääjäämättäpullajalka. Toistaisek
si en ole kuullut tutkimuksesta, joka olisi 
selvittänyt, kuinka monella 80-luvulla var
haisnuoruutensa eläneellä tosiasiassa on 
niin kutsutut pullajalat. 

Kuluvan vuosikymmenen vitsaus on 
puolestaan hiirikäsi. Hiirikäsi vaivaa näyt
töpäätteen ääressä työskentelevää kansan
osaa, noita tietoyhteiskunnan toivoja. Toi
nen 90-luvulla laajalle levinnyt tauti on 
millennium-vouhotus. Toiset pelkäävät tie
tokoneiden sekoamista, toiset taas ennus
tavat maailmanloppua. Toimittajat kyse
levät milloin mitäkin hoopoa vuosituhan
nen vaihteen tuomista haasteista. Kuten 
esimerkiksi, että onko ensi vuosituhannella 
kirjoja, kuinka monella maailman ihmisel
lä on 00-luvulla suomalainen kännykkä tai 
mikä on suomalaisten lempiruoka näin 
millenniumin kynnyksellä? On, monella, 
ja pizza. 

Kaikesta huolimatta väitän, että tammikuussa saa kaupoista 
hurjan halvalla kaikenlaista, missä lukee millennium tai 2000. 
Heinäkuussa kukaan ei kehtaa enää pitää millennium-lippalak
kia. Ja sitten asiat palaavat taas ennalleen ja voimme alkaa kes
kittyä 2010-luvulla ihmiskuntaa uhkaavaan vaivaan - pullahiiri
raajaan. 

Johanna Vehkoo, päätoimittaja 

VerkkoPispalalainen: 
Lehti on luettavissa myös Internetissä osoitteessa 
http :l/manseyhteisot. uta.fi/pispala/pispalalainen 

Verkkoversiossa on myös sähköinen yleisönosasto. Lukijoiden palautteet julkaistaan 
välittömästi verkossa ja ne myös toimivat juttu- ja aineistopankkina seuraavaan 

paperilehteen. 

Maksakaa myös Pispalan kirjastoyhdistyksen jäsenmaksu 
tämän lehden välissä jaettavalla pankkisiirrolla. Maksu on 

aikuisilta 30 mk, alle 15-vuotiailta 10 mk. Muista merkitä 
viestiksi oma nimesi ja osoitteesi. 
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•• •• 
PERAKARRY-
KAUPALLA 
JUUREKSIA 

. 
-Ja mustuneita maansiirtokoneita 

Pikkutytön korkuiset lehtikaalit sei
sovat vihreinä ja ylväinä kuin Umbrian 
pinjat. Parsakaalit puskevat uusia 
n ppuja. Marraskuun 30:s. Maa pin-

asta jäässä. Enpä olekaan aikaisem
min kerännyt satoa talviulsterin tas
kuun. Parsan hennonkeltaiset kukat 
ovat samaa väriä kuin puoli kahden 
valo aalloilla, kasvimaan koivujen ta
kana. 

Mmmm ... Persiljan tuoksuja maku 
ovat pakkasten myötä hienostuneet. 

Eipäs tullut otettua pussia mukaan. 
Kaikki ei mahdu taskuun. 

Vieläkin, kylmien tuulten puhalta
essa, kasvimaalla käynti on samanlai
nen hiljainen rauhan hetki kuin kesäl
lä. Avaruutta, taivasta, tuoksujajaper
siljaa kielellä. 

Auts ! Pujoparta koputti juuri 
hiilihangollaan olkapäähän ja muistut
ti, että byrokratia yrittää laittaa 
elementtiseiniä kurpitsalehtoon. "Jaa, 
onko todellisuuskin olemassa?" 
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Kiitos. En ollut unohtanut. Yrittä
köön. 

"Tuikataan koneet pariin kertaan tu
leen, niin eivätköhän kohta usko", sa
noi haulitehtaan kaavakeskustelutilai
suudessa (syksy 98) eräs kymmeniä 
vuosia kasvimaata viljellyt ihmisen lap
si. Kaikenlaista juolahtaa rauhanomai
sen ihmisen mieleen, kun johonkin oi
kein läheiseen ja tärkeään kosketaan. 
Kun puututaan ihmisen ikiaikaiseen 
perusoikeuteen: peruna-, lanttu-, pork
kana- ja yrttiomavaraisuuteen. Mahdol
lisuuteen viljellä. Kiinalaiset tiesivät jo 
kauan sitten, että "puutarhan hoito on 
tärkeintä elämässä". 

Omaa purjoa pöytään 

Jälleen tänä vuonna lukemattomat 
perheet ja muunmuotoiset taloudet viet
tivät sadonkorjuun ajan pari kuukautta 
odototetulla kasvisdieetillä. 
Kesäkurpitsareseptit tahtoivat aktiivi-

sesta vaihtamisesta huolimatta taas lop
pua kesken. 

Runonlausuja, palstaviljelijä Pentti 
Hakala otti palstaltaan "muutaman sä
kin porkkanoita à 440 kg, neljä säkillistä 
perunoita ja peräkärryllisen sipuleita. 
Kurpitsaa tuli helvetisti ja lanttua oli 
800 tainta. Ja kukkiahan mulla oli". Vie
lä aerodynaamisesti, siis ilman kemian 
myrkkyjä. 

Aina mieleen juolahtaessa kiukuttaa 
se yksi (ei tietysti vain se) kaava-arkki
tehdin ministeriöön lähtenyt peruste ra
kentamiselle, että "palstaviljely on me
nettänyt sen merkityksen, mikä sillä so
dan jälkeisissä oloissa oli ravinnon tuot
tajana." Sodanjälkeisissä oloissa! Jaa. 
Olisiko yhden ylimielisyys kuitenkin 
toisen voitto - mahdollisuus palstojen 
säilymiseen? 

Kuinka komeaa, kun tänä eines
teollisuuden kulta-aikana yksi ihminen 
on juureksien ja yrttien suhteen omava
rainen koko talven! Moni palstaviljelijä 



on. 
Minä en saanut ihan peräkärryllistä 

puoliaariseltani. Ensi kertaa kylvetty 
kamomilla -jo ennen ajanlaskumme al
kua tunnettu tehokas lääkekasvi - kukki 
loistavasti ja tilliä ja persiljaa on pak
kasessa koko vuodeksi. Vielä huhti
kuussakin ruokavieraat saavat nuuhkia, 
mikä on punaviinipaistilihakastikkeen 
piste iin päälle. Vastaus: rantapalstalla 
kasvaa aromikasta rakuunaa ja 
huumaavan tuoksuista meiramia. 

Aurinko paistaa vielä 

Asemakaava-arkkitehti Mikko Järvi 
toivotti puhelimessa pispalalaisille hy
vää joulua ja rauhallista uutta vuotta! 
Hmmm. Asemakaavaluonnoksia kasvi
maan osalta ei ole piirretty eteenpäin, 

koska toimistolla on ollut kiireellisempää 
tekemistä ja koska kasvimaan piirtämi
nen ei ole helppo juttu, Järvi kertoi. Jär
vi ei tiedä, milloin luonnoksien teko al
kaa. Kun ne ovat valmiit, kaupunki pi
tää keskustelutilaisuuden asiasta kiin
nostuneille. 

Yhdistysten ja kansalaisten valituk
set Tampereen yleiskaavasta ovat ym
päristöministeriön virkanaisen käsitte
lyssä. Ministeriön esittelijä Tuula Lun
den sanoo, että hän on selannut kasvi
maita koskevat yleiskaavavalitukset 
läpi, mutta lopullinen käsittely ja pää
tös kestää vielä X kuukautta. Päätös ei 
joka tapauksessa tule tämän vuoden 
puolella. 

Puristamme peukkuja ja purjoja 
valitustemme puolesta. Laitamme hyvät 
henget liikkeelle. 

Ministeri tentissä 

Lokakuussa Luonnosuojeluliiton Pir
kanmaan piirin pomo Harri Helin oli 
kutsunut ympäristöministeri Satu Hassin 
keskustelutilaisuuteen. Paikalla oli ak
tivisteja, jotka ovat huolissaan 
kaavoitusasioista, metsien hakkuista ja 
lintujen elintilasta Pirkanmaalla. Muka
na oli myös Kurpitsaliikkeen edustajat. 

Hassi kertoi, että hän ei tule 
jääviytensä vuoksi allekirjoittamaan 
ministeriön yleiskaavavalituspäätöstä 
vaan sen tekee hänen varanaisensa, mi
nisteri Siimes. 

Suvi-Anne Siimes kävi lokakuun lo
pussa tutustumassa palstaviljely
alueeseen yhdessä Marjatta Stenius
Kaukosen kanssa. Me viljelijät saimme 
vihiä aamukävelystä päivän myöhässä, 
mutta ministeri toivottavasti sai 
terveisemme Stenius-Kaukosen kautta. 

Jyrki Kaipainen 

Pispalalaisten aloitteita ym. 
kasvimaista viranomaisille ja vasta
uksia niihin on luettavissa Pispalan 

verkkosivuilla: 
http:! /manseyhteisot. uta.filpis pala/ 

yhdistykset/kasvimaa-aloitteet! 
kasvimai.htm 

Elokuun lopussa palstaviljelijät ja 
ystävät viettivät jo perinteeksi muodostu
nutta ELONKORJUUJUHLAA. 
Kurpitsatalon ympärillä aurinko hyväili 
lastaan suopeasti ja ohjelmatarjonta 
häikäisi. Sielulle ja ruumiille oli tarjolla 
kokonaisvaltainen käsittely. 
Alkuun runoilija Kuuluvaisen lausumana 
yllättyksellisiä tarinoita. Sitten syvään 
sisään hengitettynä yhteistä 
sadonkorjuun iloa. Samassa hajuaistia 
kutittaa ja soppatykissä kypsyvä upea 
kasvimaan keitto. 
Trubaduuri Peksa laulaa. Tikanheittoa 
ohi taulun ( P. Kuisma voitti pääpalkin
nonlkossun). Välipalaksi kupillinen 
kahvia ja tuore korvapuusti. Seuraavaksi 
Saunayhdistyksen sponsoroimaan 
telttasaunaan, jossa kärsivällisimmille 
tuli myös lämmin - eikä kukaan polttanut 
itseään kun lauteet takasivat. Järveen 
huuhtelulle. Pyyhe olalla keitolle. 
Herkkua! Jälkiruoaksi jykevää 
pispalalaisrunoutta Hakalan Penan 
esittämänä. Katse järvelle. Porkkanat 
kasvavat lähistöllä niin että rytinä 
kuuluu. 

5 



Pispalan valtatien meininki ei ole paljoa 
muuttunut. Nämä kolarit on ikuistettu 

Lapsia jonossa 
suojatien reunalla 

seitsemänkymmentäluvulla. 

eli jatkokertomus Pispalan valtatien muutoksista / osa 5 

Vii eksi Pispalalainen tiedotti Pispalan valtatien suunni
telmista ja rakentamisesta viime maaliskuun numerossa. Ti
lanne ei ole siitä paljon muuttunut. Kadunylittäjien vaarat ja 
liitännäisliikenteen hankaluudet säilyvät. Muutostyöt pani 
alulle Euroopan unionin joukkoliikenteen kehittämishanke 
CAPTURE, johon Suomesta osallistui Liikenneministeriö 
yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Tutkimus on valmis
tunut. 

Tutkimuksen kohde oli erityisesti bussilinja 26. 
CAPTUREn (Cars to public transport, suomeksi VAIHENY 
eli vaihda henkilöauto nysseen) loppuraportissa seisoo tulok
sista seuraavaa: 1) suoritetuilla toimenpiteillä ei ole 
kokonaisvaikutusta matka-aikaan, matkustajamääriin tai 
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kulkuneuvojakaumaan, 2) risteysjärjestelyillä voidaan nopeut
taa bussien kulkua, 3) asiakkaat pitävät matalalattiabusseista, 
4) kokemuksia käytetään hyväksi muilla linjoilla. Projektin 
Tampereen osuuden budjetti oli n. 2 miljoonaa markkaa. 
Laihahkoista tuloksista merkittävin meille Pispalan valtatien 
varren asukkaille on uusi yleissuunnitelma. Yleis
suunnitelmasta toteutettiin Pirkankadun nelikaistoitus sekä 
Nokian moottoritien risteyksen kaistamuutokset. 

Kertausta kotikadusta 

Valtatien muutoksista käytiin laajaa kansalaiskeskustelua 
vuosina 96-97. CAPTURE oli vähällä muuttaa armaan 



läpikulkukotikatumme kolmikaistaiseksi. Alkuperäisissä 
suunnitelmissa ei ollut otettu huomioon Pispalan ja Hyhkyn 
asukkaita. Oli aiheellista pelätä helpottuvan läpiajon lisää
vän kadun vaaroja ja haittoja entisestään. 

Jo kaupungin teettämä toimenpideselvitys (5/96) totesi: 
"Väylän luonteeseen ja viereiseen maankäyttöön nähden lä
pikulkuliikennettä on liikaa ja liikennemäärä muutoinkin so
pimattoman suuri (keskimäärin 22 000 ajoneuvoa vuorokau
dessa)". 

Laajan kansalaiskeskustelun jälkeen kaupunki teetti uu
det konsensus-katupiirustukset (-97) Pirkankadun ja Nokian 
moottoritien risteyksen väliselle matkalle. Tekninen lautakun
ta hyväksyi tämän uuden yleissuunnitelman. 

Nyt VAIHENY on valmis. Monet suunnitellut toimenpi
teet 26:n reitin varrella jäivät eri syistä toteutumatta, kuten 
väli Rajaportti-Hennerinkatu. Yleissuunnitelma on kuiten
kin edelleen voimassa. 

Liikennesuunnitteluyksikön päällikkö Risto Laaksonen 
kertoo, ettei tiedä milloin jatkorakentaminen toteutetaan. Ensi 
vuodeksi em. kokonaisuuteen ei ole esitetty eikä osoitettu 
rahaa. Alustavassa liikennesuunnitteluyksikön talousarvioesi
tyksessä Pohjanmaantien ja Pispalan valtatien risteyksen lin
ja-autokaistan ym. muutosten rakentamiselle oli suunniteltu 
ensi vuodeksi 1,5 miljoonaa markkaa, mutta summa putosi 
lopulta pois budjetista. 

Asia n piti olla selvä 

Tärkeämpi ja vakavampi asia kuin aikataulu meidän asuk
kaiden.kannnalta on se, että Risto Laaksonen sanoo olevan 
tulkintakysymys, rakennetaanko Pispalan valtatie uuden vai 
Teknisen lautakunnan kertaalleen hylkäämän vanhan yleis
suunnitelman mukaan. Ei kai asukasyhdistyksien, päiväko
tien, koulujen ja kansalaisten tarvitse aloittaa alusta samaa 
rumbaa, nimienkeruuta ja mielenosoituksia, tehdäkseen päät
täjille selväksi, että Pispalan valtatien läpikulkuliikennettä ja 
sen aiheuttamia haittoja on JO tarpeeksi. 

CAPTURE:n alussa, ennen uutta yleissuunnitelmaa, 
ympäristölautakunta oli hyväksynyt ensimmäisen eli sittem
min vanhaksi ristityn kolmikaistaisen yleissuunnitelmamallin, 

Pirkankatu 1 

Tampere 

Puh. 212 3967 

joka siis edelleen kolkuttelee arkkunsa kanteen. Tarkkaavai
suutta, kansalaiset! 

Syksyllä 1997, kun tekninen lautakunta oli tehnyt päätök
sensä, asian piti olla selvä. 

Osin juuri uuden yleissuunnitelman hyväksymisen vuoksi 
Pirkankadun nelikaistaistamisesta ei tehty valituksia, joten 
ympäristövirasto ja liikennesuunnittelu pääsivät jatkamaan 
CAPTURE-projektia, jolla alkoi silloin olla kova kiire. Moni 
osallistuja ajatteli, että Pirkankadulla voisi olla bussikaistat, 
jos valtatietä ei levennetä ja siten edistetä kadun lopullista 
muuttumista moottoritieksi. Uudella yleissuunnitelmalla py
ritään sen sijaan linja-autoliikenteen edun ajamisen lisäksi 
läpiajoliikenteen kasvun rajoittamiseen sekä kevyen liiken
teen huomioon ottamiseen. Pirkankadun osaltahan pelättiin 
aiheellisesti, että mitä leveämmäksi katu rakennetaan, sitä 
toimivammaksi läpiajo-imuriksi se muodostuu. 

Valot, olkaa niin hyvät! 

Asukasyhdistyksen puheenjohtajan Pekka Kuisman 
liikennesuunnitteluyksikölle lähettämä kirjallinen esitys lii
kennevalojen saamiseksi Tahmelan valtatien ja Pispalan val
tatien risteykseen ei ole ainakaan vielä tuottanut tulosta. 
Risteävän liikenteen pitkät odotusajat, kolarit ja ihmisten yli
ajot suojatiellä kuuluvat risteyksen arkeen. Risto Laaksonen 
kertoi, ettei valoille ole esitetty rahaa ensi vuodeksi. Valoja 
rakennetaan Tampereelle vain muutamat vuodessa. Toiseksi 
hän epäili, että pysähtyminen ja liikkeellelähtö olisi mäessä 
hankalaa talvella. 

Asukasyhdistyksessä on keskusteltu nimienkeruun aloit
tamisesta valojen saamiseksi. Länsi-Tampereen väkiluku kas
vaa, samoin liikenteen määrä. Liikennevalot -ensin vaikka 
vain yhdet- Pispalan valtatielle ovat välttämättömyys. Kam
panjan otsikko voisi olla:"Ei enää yhtään yliajoa suojatiellä". 
Laaksonen kertoi, että periaatteessa valot olisivat mahdolli
set. Jo keväälle luvattua nopeusrajoituksen laskemista 50 ki
lometriin tunnissa Risto Laaksonen lupasi kiirehtiä. 

Jyrki Kaipainen 

Pispalan valtatie 73 B 
2131292 

ma-la 11-21, su 12-21 

SIELLÄ ASUU PARAS PIZZA 
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Nettisivut laajenevat 
tietotupa uuteen kirjastoon 

Keväällä julkaistut Pispalan omat Internet-sivut ovat vähitel
len löytäneet lisää tekijöitä ja samalla sisältö on laajentunut. 
Monet sivujen osastoista ovat kuitenkin vielä alkutekijöis
sään, joten lisää tekijöitä sekä erilaista materiaalia ja ideoita 
kaivataan. ATK-ammattilainen ei tarvitse olla, tietotuvan 
päivystäjät työstävät materiaalin nettisivuiksi tai neuvovat 
halukkaita sivujen tekemisen alkuun. 

Rajaportilla tähän asti toiminut tietotupa siirtyy vuoden
vaihteessa Tahmelan mutkaan uuteen kirjastotaloon, johon 
saadaan kaksi net-selailukonettaja kolmas kone Pispalan si
vujen tekoon. Tietotupa ja verkkosivujen teko toimivat Tam
pereen yliopiston taustatuella ja mm. TPO:n sponsoroimana, 
mutta sisällöstä päättävät pispalalaiset itse. Kaikille avoin 
sivuntekoporukka pitää tietotuvalla parin viikon välein 
palavereja, joista saa tiedon sivujen ilmoitustauluosastolta. 

Kesän ja syksyn mittaan sivuille on saatu mm. Hyhkyn 
kyläyhdistyksen omat sivut. Sivut on jo seitsemällä muulla
kin yhdistyksellä: Kurpitsaliike, Pispalan alueneuvosto (Har
jun seurakunta), Pispalan asukasyhdistys, Pispalan kierrätys
yhdistys, Pispalan Moreeni, Pispalan saunayhdistys ja Tam
pereen A-kilta. 

Historia-osastonkin oma sivutuotanto on aloitettu. 
Hevosajuri Kalle Lehtisen tarinoita vanhasta Pispalasta voi 
kuunnella sivuilta äänitiedostoina. Kuva-osastolle on saatu 
joidenkin kuvaajien töitä (lisää kaivataan!) ja kaupungin kuva
arkiston aarteita. Tarkoitus olisi myös esittää rinnakkain ku
via samalta paikalta eri ajoilta, josta pieni esimerkki tämän 
jutun kuvaparissa. Joten kaikenlaiset kuvat eri ajoilta olisi-

UUTTA NYT 
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vat tervetulleita sivujen tekijöille. Parhaillaan on työstön alla 
esim. Ari ja Isto Johanssonin (kiitos!) laaja kokoelma ku
via 1970-luvun Pispalasta. 

Omissa jutuissa on esillä mm. musiikkinäytteitä Pispalan 
muusikoiden kokoelmalevyltä, Pentti Hakalan ja Seppo 
Kuuluvaisen runoutta lausuttuna sekä kuvia Pispan koulun 
oppilaiden Halloween-töiden näyttelystä. Tällä osastolle voi 
siis kuka tahansa tehdä rnieleisiään sivuja, vaikkapa omat koti
sivut itselleen tai harrastusryhmälleen. Myös nuorten osastoksi 
tarkoitettu "K-18" odottaa edelleen tekijöitään. 

Kysy päättäjiltä 

Lähiviikkoina on tulossa uusi osasto "kysy päättäjiltä", 
jossa on mahdollisuus esittää kysymyksiä tai ehdotuksia eri
laisista mieltä askarruttavista Pispalan asioista. Osaston yllä
pitäjät hankkivat sitten vastaukset kaupungin tai muilta 
päättäjiltä tai virkamiehiltä ja ne julkaistaan samalla palstal-
la. Tämä toteutetaan yhteistyössä kaupungin verkkosivujen 
tekijöiden kanssa. 

Sivuilla on myös ilmoitustaulu- ja keskustelu-osastot, joi
ta pispalalaiset eivät vielä ainakaan sankoin joukoin ole löy
täneet. Toivottavasti keskustelu vilkastuu ja ilmoitustaulukin 
löydetään: muutama on jo palstan kautta löytänyt kissan tai 
saanut veneensä myytyä tms. 

Pispalalaisen tämän vuoden numerojen jutut löytyvät 
asukasyhdistyksen sivuilta ja tämäkin numero on siellä toivon 

AAI l A 

Sivusta löytyy osoitteesta 
http://manseyhte isot. uta.fil 

pispala 



Pispalan poikia ja miljöötä Mäkikatu 76:n kohdalta ennen (1931) ja nyt (1999). Tämäntyyppisiä kuvarinnastuksia ollaan 
kokoamassa Pispalan verkkosivuille enemmänkin. Niistä voisi muodostua vähitellen virtuaalinen kiertokävely- ja 
aikamatkailusivusto. 

mukaan jo tätä lukiessasi. Uutuutena mukaan tulee välitön 
mahdollisuus palautteen antamiseen eli lomake, jolla voi lä
hettää omat kommenttinsa juttuihin tai mihin vaan muuhun
kin asiaan. Nämä palautteet julkaistaan hetimmiten niistä syn
tyvässä verkkosivujen sähköisessä yleisönosastossa, joka toi
mii samalla myös juttu- ja aineistopankkina seuraavaan 
paperilehteen. 

myös työllistäytyä, jos olet työmarkkinatuella oleva työtön 
ja oikeutettu työvoiman yhdistelmä- tai työmarkkina
harjoittelutukeen. Työnä olisi tietotuvan päivystystä ja neu
vontaa uusille käyttäjille sekä halujen mukaan osallistumis
ta/ opettelua verkkosivujen tekoon. Tiedustelut p. 050 328 
9449. 

Veikko Niskavaara 
Tietotuvalle ja verkkosivuntekoprojektiin on mahdollista 

Pispalan ATK-tietotupa: • tule tutustumaan Internetiin ja Pispalan omien sivujen tekoon• nopeat TPO:n ADSL-yhteydet 
• kone myös tekstinkäsittelyyn yms. • Rajaportilla (Pispalan valtatie 9) 22.12. saakka: ma 16-20, ti 10-14, ke 14-18, to 
16-20 • Pispalan kirjastolla (Tahmelankatu 14) 5.1.2000 alkaen: ke-to 15-20, pe-la 12-17 (ainakin)• Puh. (kirjasto): 223 
9654 • Tervetuloa! 

Uusi Pispala-kirja 

Pispalan Moreeni on julkaissut kir
jan Pispalan 20. vuosisata. Perus
ajatuksena on ollut valottaa kaupungin
osan kehitystä 1900-luvun aikana. 

Kirja jakautuu kymmenen vuoden 
jaksoihin, ja otsikkosivuilla kerrotaan 
kyseisen vuosikymmenen tapahtumista. 
Lisäksi on tiedot asukasmäärän kehityk
sestä, uusien rakennusten määrästä ja 
niin edelleen. 

Kyseiseltä vuosikymmeneltä on aina 
eri kirjoittajien kertomuksia silloisesta 
ajasta ja elämästä. 

Kirjoittajia on laidasta laitaan, ja he 
edustavat tyypillisiä Pispalan asukkai
ta. Suuri osa teksteistä on kirjoitus
kilpailusta saatuja, mutta mukana on 
myös muita kirjoituksia. 

Lisäksi on tiivistelmät tukkiteistä, 

uittotunneleista, haulitornista ja Tah
melan lähteestä. Niistä selviää pääasiat, 
ja jos haluaa lisätietoja, on mukana viit
teitä, joista niitä löytää. 

Kirjaa on saatavissa Moreenin tilai
suuksissa, Tampere-seurasta ja Ahjolan 
aukion vieressä olevasta lounaskahvila 
Kahverista. Hinta on 70 markkaa. 

Sakari Patjas 

Kirjan laajempi esittely ja näytteitä 
tarinoista ja kuvista Pispalan verkko

sivuilla: 
http :!!manseyhte isot. uta.filpispala/ 

uuttanyt.htm 
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Musaa mäeltä 
Väitetään, että Pispalassa synnytään musa kädessä. No nyt se 
pispalalainen musa on puristettu littanaksi ja muotoiltu 
pyöreäksi. Sitten siihen on porattu reikä keskelle. 

Harjun lukuisten yhdistysten kuopus, Pispalan musiikki
yhdistys, on julkaissut cd-levyn otsikolla "Musaa mäeltä -
rnnojaja musiikkia Pispalasta". Levyltä voi kuunnella 21:tä 
eri kokoonpanoa, jotka esittävät yhteensä 19 kappaletta ja 
kaksi rnnoa. Levyä myydään tamperelaisissa levykaupoissa 
ja Pispalassa sitä saa ainakin Pub Kujakollista. 

Ajatus levyn tekemisestä on muhinut muutaman vuoden 
ajan hankkeen puuhamiesten kuunnellessa erilaisia 
pispalalaisia esiintyjiä niin harjun kapakoissa kuin 
kamevaaleillakin. 

- Juttelin Kankaan Kaitsun kanssa aiheesta ensimmäisen 
kerran jo varmaan kolme vuotta sitten. Molemmat olivat saa
neet saman idean, kertoo Musiikkiyhdistyksen puheenjohta
ja Ari "Selkä" Pulkkinen. 

Tuolloin hanke jäi kuitenkin vain puheen asteelle. Viime 
keväänä ajatus muistui musiikki teknologian kurssinsa loppu
työtä pohtivan Pulkkisen mieleen. Studioaikaa oli käytettä
vissä, ja pitihän se hyödyntää parhaalla mahdollisella taval
la. 

Hanke paisui kuitenkin yhdelle miehelle liian isoksi,joten 
yhdistyksen pernstaminen alkoi tuntua hyvinkin järkevältä. 

Esiintyjät: Seppo Kulmala, 
Heikki Salo & Kylänmiehet, 
Pekka Okkonen, Selkä & Issias, 
Dead ... and Gone, Wäinö Lakki, 
Pasi ja Riikka Hakala, 
Rubliners, Rauli Bros., Tomi 
Tolvanen, Pekka Ängeslevä, 
Yhden Joukon yhtye, Jouni 
Kopsa, Jasu Terävä ja Sami 
Lehtonen, Seppo Kuuluvainen, 
Matti Puurtinen, Pauli Hanhi
niemi & Kylänmiehet, Nappi 
Tuominen, Jussi Sintonen, 
Marjo Minkkinenja Maikki 
Soro sekä Mikko Alatalo. 

Kiitokset: Instrumentointi Oy, 
Jelotop Oy, K-Lähikauppa 
Tahmela, K-Rauta Toikkonen, 
Nokia NMP, Painohäme Oy, 
Patria Avitek, Pub Kujakolli, 
Ravintola Sputnik. 

- Sitä paitsi alkuperäisen ajatuksen mukaan kaikki hyöty 
olisi tullut suoraan mulle, eikä se tuntunut oikealta, sanoo 
Ari. 

Nyt levyn tuotto menee yhdistykselle. Jos levy tuottaa tar
peeksi, yhdistys joko antaa apurahoja paikallisen musiikki
kulttuurin tukemiseen tai sitten ne käytetään uuden kirjaston 
tiloihin mahdollisesti perustettavaan äänitysstudioon. 

Lausunnan ja monenmoisen rokin lisäksi levyltä löytyy 
jopa oopperalaulua. Joukossa on useasti levyttäneitä artisteja, 
kuten Heikki Salo ja Pauli Hanhiniemi, mutta myös monia 
Pispalan ulkopuolella tuntemattomia suuruuksia. 

- Kaikki, jotka olisin halunnut mukaan, eivät mahtuneet 
tälle levylle, Pulkkinen pahoittelee. 

Jatkoa on siis ehkä odotettavissa. Pispalalainen rohkenee 
ehdottaa live-levyä kamevaaleilta. 

Johanna Vehkoo 

Levyn esittely ja musiikkinäytteitä myös netissä Pispalan sivuilla: 
http://manseyhteisot.uta.fi/pispala/uuttanyt.htm 

Levyn kansikuvan idea Heikki-Pekka Miettinen, kuva Johanna Vehkoo 
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Gallo-

naa 

SAA-
RIOI
SILTA 

-AIKA 
TAI 

-LYSEO 

KROHNIN 
KAIMOJA 

Ruotsissa 
OIKAISU 
JA TAI 
SELVEN-
NYKSIÄ 

KEITAITA 

IHMI-
SELLÄ 
KRUU-
NATTU? 

ARMAITA 
TV- ! 

OHJEL-
MAT 
USEIN LAUREL RVA Vaasa 

Joskin FORTUNA tai 
Asete Vilkuna 

AULIITA 

ABCD 

1234 

Palauta täytetty ristikko tai, jos et halua saksia lehteäsi, kopio siitä raavassa Pispalalaisessa. 
Pispalalaisen toimitukseen eli Pispalan kirjastoon tammikuun lop- Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan seuraavat palkin-
puun mennessä. Osoitehan on Tahmelankatu 14. Kirjoita kuoren not: 1. Kymmenen kerran sarjakortti Rajaportin saunaan, 2. Viiden 
päälle Pispalalainen ja laita kuoreen joku lappu, josta käy ilmi ni- kerran sarjakortti Rajaportin saunaan, 3., 4. ja 5. Lahjakortti (sau-
mesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Oikea ratkaisu julkaistaan seu- na, 15 min. hieronta ja pullakahvit) 

Ratko ja voita hyvät löylyt! 
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KÄVIM MÄÄ .S-lÄ UURESSA KIRJASTOSSAKIN 
MUTTEl SE MIKÄÄN OJKEE LAINASTO Q. 
SIÄLÄ 00 JONOTUSNUMEROAUTOMAAT-
TIAKAAN. 

1 

PISPALAN PARAS 
PIPLIOTEEKKI 

avajaiset tammikuussa 
Pis alan asukkaat eivät jääneet kat

selemaan toimettomina, kun kaupunki 
vuonna 92 lakkautti Ahjolassa sijain
neen Pispalan lähikirjaston. Lakkautta
mista edelsivät monenmoiset mielen
ilmaisut: yli 2000 allekirjoitusta käsit
tänyt adressi sekä kirjailijoiden protesti
lista kerättiin ja luovutettiin kaupungil
le, kirjasto vallattiin rauhanomaisesti -
ilman poliiseja ja kettinkejä -
Pirkkalaiskirjailijoiden osallistuessa ta
pahtumaan, erinäisiä muitakin mielen
osoituksia järjestettiin mm. Lauri Vii
dan patsaan paljastustilaisuuden yhtey
dessä, ja vihdoin kokoonnuttiin Pispala 
passio -hautajaissaattueeseen kiiras
torstaina. "Heittäkää kirjalle hiljaa mul
taa, siellä on tietoa, siellä on kultaa." 

Vastalauseista ja ponnistuksista huo
limatta Ahjolan kirjasto suljettiin. Sul
keminen jätti sellaisen harmin ja surun 
jälkeensä, että ajatus oman kirjaston ta
kaisin saamisesta ei kuollut. 

Vuodesta 95 lähtien Pispalan kir
jastoyhdistys ry. on sinnikkäästi ajanut 
tätä asiaa eteenpäin mottonansa: teh-

12 

dään sitten itse, jos ei virkamies pysty. 
Alettiin etsiä sopivaa tilaa kirjasto
huoneeksi sekä pyydettiin yksityisiä ih
misiäjajulkisia tahoja lahjoittamaan kir
joja ja muuta tarviketta perustettavaa 
omaehtoista kirjastoa varten. 

Uusi lupaava paikka 
Tahmelanmutkassa 

Talkoovoimin perustettu kansan
kirjasto sijaitsi pari vuotta Ahjolan kivi
jalassa takapihan puolella, mutta liekö 
paikka ollut liian syrjäinen vai kirjas
tolle johtava mäki liian jyrkkä - asiak
kaita paikka ei vetänyt puoleensa. Sitä 
paitsi tila oli heti alkuunsa liian pieni. 

Nyt on löytynyt uusi tila. Kirjasto 
avaa ovensa 5:nä tammikuuta 2000 uu
dessa toimipaikassaan. Koska naapuris
sa sijaitsee Pispalan ainoa ruokakauppa, 
maailman ainoa Kujakolli sekä etelä
rinteen ainoan bussilinjan pysäkit kum
paankin suuntaan, on sijainti taatusti 
keskeinen. Sijaitseepa päivätarhakin 
melko likellä. Kauppa- tai tarhareissulla 

voi piipahtaa kirjastoon ja ravita siinä 
samalla henkiriepuakin. 

Olen olemassa - siis luen 

Kirjasto käsittää tällä hetkellä reilut 10 
000 nidettä. Lahjoituksia on tullut ympä
ri Suomea. 

Koska tilaa piisaa uudessa kirjastos
sa, kirjalahjoitukset ovat jälleen terve
tulleita. Ahjolan pieniin huoneisiinhan 
ei uusia lahjoituksia enää voitu ottaa vas
taan. Etenkin lasten- ja nuortenkirjoista 
on nyt puutetta, ja niitä toivottaisiin ko
vasti lisää. Koulukirjoille ja huonokun
toisille kirjoille ei sen sijaan ole kysyn
tää. Poistokirjat joko myydään, vaihde
taan tai lahjoitetaan edelleen esimerkik
si Viroon tai Koukkuniemeen. 

Kirjastoyhdistys ei saa varsinaisia 
avustuksia mistään, joten toiminta rahoi
tetaan jäsenmaksuilla. Aikuiset pulitta
vat 30 mk, lapset 10 mk,ja näin on vuo
den lainausoikeus taattu. 

Aikaansa seuraavassa kirjastossa kai
vataan myös päivälehteä. Sanomalehden 



sponsoroija on hakusessa ja sen luulisi 
löytyvän kotikaupungista. Olisihan 
nääs vähän noloa, jos pispalalaiset jou
tuisivat lukemaan pääkaupunkiseudun 
mainoksia. Noloa Aamulehdelle siis. 

Kiitos talkoolaisille! 

Pispalan kirjastoyhdistyksen pu
heenjohtaja, kirjailija Vuokko Tolonen 
kaavailee innostuneena tulevia. Pitkä
aikainen vuokrasopimus on tehty, kau
pungin kulttuuritoimi on lupautunut 
vuokran maksumieheksi, ja talkoovoi
min kirjastotila on kunnostettu toimi
vaksi. Ilman tätä vuokrasopimusta ta
lon omistaja Suomen Perusrakennus Oy 
olisi purkanut talon. Sivutuotteena tuli 
siis talokin nyt suojeltua! 

Vuokko kertoo ihmetystä äänessään, 
kuinka paljon hänelle ennestään tunte
mattomia ihmisiä osallistui talkoisiin. 
Henkka Lahtinen laskeskelee, että rei
lusti yli 50 henkeä aina Viroa ja Israelia 
myöten on ojentanut auttavan kätensä. 
Kaikki ongelmat saatiin ratkaistua omin 
voimin, ja ammattitaitoista porukkaa 
löytyi aina tarvittaessa. Sisustus- ja väri
suunnittelusta vastasivat Tuula Aho ja 
Susanna Liukkonen. 

Edelleen talkooväki on tervetullutta, 
sillä alakerran remontti on vielä kesken. 
Remonttia tehdään nyt lähes päivittäin, 
joten hetken mielijohteestakin voi käy
dä vilkaisemassa paikan päällä, olisiko 
juuri sillä hetkellä työvoiman tarvetta. 
Kirjastoon voi myös soittaa, jutella nii
tä näitä tai ilmoittautua vapaaehtoisek
si. 

Monipuolista toimintaa 

Vuokko pohtii, kuinka tärkeää nimen
omaan lapsille ja nuorille on, että koti
nurkilla on yhteinen paikka,jossa oles
kella. Kirjaston ympärille rakentuu kuin 
luonnostaan turvaverkosto, ja se juur
ruttaa mieliin kotipaikkaidentiteettiä. 

Kirjasto onkin avoin vaikka minkä
laiselle toiminnalle, kunhan vain sään
nöistä sovitaan. Kerhotoiminta edellyt
täisi kuitenkin vapaaehtoista työvoimaa, 
sillä kirjastoyhdistyksen yksi työllistet
ty työntekijä ei riitä joka lähtöön. 

Tähänastisten suunnitelmien mu
kaan kirjastossa tullaan järjestämään 
satutunteja ja lastennäytelmiä, 
keskustelutilaisuuksia ja pieniä mati
neoita ja mahdollisesti opinto- ja luku
piirejä. Tässäkin kohdin palloa heite-

tään käyttäjille: erilaisia ideoita yritetään 
toteuttaa yhdessä asiakkaiden kanssa. 
Isossa avarassa huoneessa on pysyvä 
näyttelynurkkaus, jossa tullaan esittä
mään ensi sijassa pispalalaisten 
taitelijoiden ja käsityöläisten teoksia. 
Ensimmäisen näyttelyn pitää Tuula Aho. 
Ahon näyttelyn avajaiset ovat samaan 
aikaan kuin kirjastonkin. 

Näyttelynurkkaukseen sisustetaan 
myös oleskelutila, jota varten toivotaan 
kalustoa. Yläkerran kirjastotilaan sijoi
tetaan kaksi tietokonetta, joita asiakkaat 
voivat maksutta käyttää internet
selailuun, sekä yksi kone tekstinkäsit
telyä yms. varten. Alakertaan tulee 
tietokonehuone Pispalan intemet-sivu
jen työstöpaikaksi ja Pispalalaisen toi
mituksen tiloiksi. 

Timo Mesimäki näyttää alakerran 
huoneita, joihin kaavaillaan ääni
tysstudiota tarkkaamoineen ja soitto
tiloineen. Tilat antavat mahdollisuuden 
moneen, ja tähän mennessä on ideoitu 
äänitys toiminnan ohella järjestettäväksi 
erilaisia koulutustilaisuuksia, kuten ääni
teknisiä kursseja, sekä sanoitus-, käsi
kirjoitus- ja ohjauskursseja esimerkiksi 
kuunnelman tekoa varten. Tietotaitoa 
löytyy. 

Ideoiden toteuttamiseksi on pyydet
ty kaupungin kulttuuritoimen apua. 
Tämä on myös työvoimakysymys, sillä 
laitteet vaativat jatkuvaa valvontaa ja 
osaavan ihmisen läsnäoloa. Tampereen 
länsipuolella vastaavanlaista äänitys- ja 
soittostudiota ei ole, joten toive sen to
teutumisesta näissä tiloissa on kohtuul
linen. 

Lisäksi alakerrassa on kokous- ja 
varastotiloja. Onpa huoneistossa toimi
va saunakin, jota on kaavailtu 
tarjottavan pientä korvausta vastaan 
esim. kokouspaikaksi pispalalaisille ja 
tamperelaisille yhdistyksille. 

Kaiken kaikkiaan puitteet ovat mai
niot: riittävät ja kotoisat. Niin kuin 
Vuokko asian ilmaisee, "pieni on kau
nista" ja "kenenkään päätä ei tarvitse 
huimata, kun astuu tänne sisään". 

Tämä ei ole 
malliesimerkki! 

Vuokko Tolonen kertoo, että Pispalan 
kirjastoyhdistykseen otetaan tämän täs
tä yhteyttä ja ihailevaan sävyyn ja ky
sytään, kuinka te sen oikein teitte? Vuok-

ko ei väsy painottamaan, että vaikka 
kirjastohankkeen onnistuminen onkin 
työvoitto ja sinänsä sankariteko, 
Pispalan menettely ei missåän tapauk
sessa saa olla ihanne ja esimerkki. Ei 
voi olla oikein, että yksityiset kansalai-
set joutuvat perustamaan kirjastoja, kun 
kunta lakkauttelee niitä. 

"Tämä kirjasto ei ole oikea kirjasto, 
vaan kirjakokoelma. Nykyinen moder
ni kirjasto vaatii tietotaitoa, eivätkä 
kirjastoalan ammattilaiset turhaan 
opiskele alaansa 5-7:ää vuotta. Nyt am
mattitaitoisilta kirjastonhoitajilta on 
mm. luokittelussa saatu korvaamatonta 
apua, jota ilman kokoelmaa ei olisi saa
tu kasattua. 

"Tämä kirjasto on protesti. Me olem
me edelleen vihaisia, ja edelleen tah
domme vanhan kirjaston takaisin", jy
risee Tolonen. "Edelleen odotamme kir
jastotoimen johtajalta Tuula Martikai
selta kirjettä. Ottakoon kaupunki mei
dän kirjastomme näyttönä sisuk
kuudestamme ja siitä, että olemme 
tosissamme!" 

Tiina Huuhtanen 

Avajaiset 
keskiviikkona 5.1.2000 
klo 18.00. 
TERVETULOA SANKOIN 
JOUKOIN! 

Aukioloajat: ke-to klo 15-20, 
pe-la 12-17 

Kirjastoyhdistys on innokas 
kuulemaan asukkaiden toivo
muksia aukioloaikojen suhteen. 
Soita ( puh. 223 9654 ) ja kerro 
mielipiteesi tai tule käymään. 

Sydämelliset kiitokset: 
Kaikki yksityiset talkoolaiset ja 
lahjoittajat, Kujakolli, Jelotop Oy, 
Putkiasennus J. Tervanen, Tampe-
reen RakennusNiemiset Oy, Jysky 
Ihalainen, Veikko· Lahtinen, 
Tampereen lattiatyö, Sähkö-Olli, 
Suomen Perusrakennus Oy, 
Tahmelan Valinta, Konstikas, 
Finlayson, Taide-lehti. 
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Sua lähde kaunis katselen 
ja kuinkas sitten kävikään? 

Museovirasto lähetti - valitettavasti 
vasta elokuussa 98 - seuraavansisäl
töisen nootin Tampereen kaupungin 
puistoyksikölle katselmuksensa pohjal
ta: 

Pispalassa sijaitseva Tahmelan uhri
lähde on muinaismuistolain rauhoitta
ma kiinteä muinaisjäännös. 

Muinaismuistolain säädökset asetta
vat tiettyjä rajoituksia maankäytölle itse 
kohteessa ja sen lähiympäristössä. 
Muinaisjäännöksen kaivaminen, peittä
minen ja muuttaminen on kielletty ilman 
laissa annettua lupaa. Näin ollen mi
käli itse lähteeseen tai sen ympäristöön 
suunnitellaan toimenpiteitä, joilla sii
hen kajotaan, tulee suunnitelmat lähet
tää Tampereen museoihin tai Museovi
rastoon lausuntoa varten. Sama koskee 
myös kohteeseen mahdollisesti 
laadittavaa hoitosuunnitelmaa. 

Mitä Tahmelan lähteestä parasta ai
kaa tapahtuvaan vedenjuoksuttamiseen 
tulee, Museovirasto katsoo, ettei ko. 
toimenpiteelle ole muinaismuistolain 
asettamaa estettä, edellyttäen, ettei läh
teen pohjaa mitenkään kaiveta tai 
peitetä. 

Mutta sitä ennen oli tapahtunut seu
raavaa: Talvella 93 tekninen lautakun
ta hyväksyi vihersuunnitelman Tahme
lan lähteen alueelle. Suomeksi se tar
koitti kaapelityömaata. Erilaisia putkia 
vedetään sivuamaan Tahmelan lähdettä 
sen pohjoispuolelta, päälle' asfaltoidaan 
kevyen liikenteen väylä, jonka pitää olla 

sen verran leveä, että sen pystyy "talvi
kunnossapitämään" koneellisesti. Ym
pärille rakennettua, siistiä puisto
maisemaa. 

Koko Pispala nousi vastustamaan 
moista menoa kesällä 93. Tarvittiin 
Hämeen ympäristökeskusta päättämään 
ensi hätään 50 metrin suoja-alueesta, 
Hämeen lääninhallitusta määräämään 
toimenpidekielto sekä poliisia valvo
maan, että Tampereen kaupunkikin nou
dattaisi lakia. 

Museoviraston tutkijat saapuivat 
paikan päälle ja mittasivat lähteen ym
pärille viiden metrin suoja-alueen. Lo
pulta vihersuunnitelma sitten toteutet
tiin, mutta kevennettynä versiona ja il
man asfalttia. Kaapelit kuitenkin vedet
tiin juuri siitä kohtaa, sehän oli jo arvo
valtakysymyskin. 

Puistoyksikkö tarttuu 
toimeen 

Pispalan Moreeni teki keväällä 94 
hyvää tarkoittavan esityksen lähteen 
padon uusimisesta ja samalla sen poh
jan puhdistamisesta. Pispalalaisethan 
saivat lähteestä käyttövetensä aina 70-
luvulle asti,ja Pispalan Vesijohto-osuus
kunta puhdisti silloin lähteen vuosittain 
syyskesällä hyvin hellävaraisesti. 

Veden pintaa laskettiin pikku hiljaa 
ja lähteen keskustaa kohti työnnettiin 
rannoilta lankkuja, joilla seisten pääs
tiin varovasti kaapimaan lähteen poh-

"Hygieenisesti vesi oli likaan
tunutta, eikä vesi siten ole 
juomakelpoista. Näytteitä 
otettaessa lähteessä oli ui
massa 1 3 sorsaa, mikä myös 
voi aiheuttaa hygieenistä 
likaantumista." 
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- Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys ry:n lausunto 
esintutkintapöytäkirj assa. 

jaa hara villa. Sinne kasvoi vihreää ruo
hoa, joka poistettiin. Lähteen keskusta, 
jonne lankuilta ei ylletty, puhdistettiiin 
ruuhia apuna käyttäen. 

Puistoyksikön otteet olivat 
ravakammat. Nykyaikaa kun eletään, 
niin eräänä syyspäivänä pohjaliete ruo
pattiin laahakauhalla. Pyrkimyksenä oli 
"selkeyttää samea vesi sekä nostaa ve
denpinta aikaisemmalle tasolle". Ja 
kymmenet kuutiot lietettä muinaisjään
nöksineen kuskattiinjonnekin vain. 

Tämä kaikki oli jotain niin pöyris
tyttävää, että yksi ja toinenkin taho la
maantui. Museovirastonkin hälytyskel
lot soivat vasta paljon paljon myöhem
min. Olisi mahdollisesti löytynyt 
rautakaudenkin jäännöksiä. Ja lapsi
uhrienkin, pakanoita kun oltiin ... 

Tuloksena syntyi ainakin Pirkanmaan 
suurin kurarapakko Rutakkoa on sitten 
vuosien varrella vuoroin tyhjennetty ja 
täytetty. Ja juoksu.tettu. Soraakin levi
tettiin lähteen pohjalle. Että josko se 
vesi vaikka kirkastuisi? Turhaan. 

Ruoppaamalla on puhkottu 
vesisuonia ja suodattava kerros on 
tipotiessään. Haavoitetussa lähteessä 
vesi tulee liian kovalla voimalla. Ja nyt 
otetaan jo neuvojakin vastaan. 

Asiantuntijat ovat tulleet siihen tu
lokseen, että ensin kokeillaan samoja 
menetelmiä, mitä käytetään juomaveden 
puhdistukseen. Jos ne eivät tehoa, pohja 
peitetään hiekkakerroksella veden 
suodattamiseksi. Ja jos sekään ei auta, 

Aukeaman kuvat Veikko Niskavaara 



järjestetään varmaankin yleisökilpailu! 

Rikoksen polulla 

Koska kukaan ei tuntunut ottavan ja 
kantavan vastuuta moisesta menosta, 
alueellista edunvalvontaa harjoittava 
Pispalan asukasyhdistys jätti syksyllä 98 
poliisille tutkintapyynnön, jossa halut
tiin selvitettävän, onko Tampereen kau
pungin puistoyksikkö rikkonut vesi- ja 
muinaismuistolakeja. 

Esitutkinnan yhteydessä pyydettiin 
lausunnot eri tahoilta (22 sivua). Pää
töksessä todettiin, että "Tampereen kau
pungin ruopatessa lähdettä kaupungil-

Saunayhdistys 10 vuotta 

la ei ollut lupaa toimenpiteeseen. Ky
seeseen olisi tullut muinaismuistolain 
rikkominen, josta olisi rangaistuksena 
ollut sakkoa. Kyseisen rikoksen syyte
oikeus vanheni kuitenkin kahdessa vuo
dessa, siis ilmeisesti vuoden 1996 aika
na. Luvaton kajoaminen muinais
jäännökseen säädettiin rikoslain 48. lu
vun 6. §:n nojalla rangaistavaksi vasta 
1.9.1995 alkaen. Mainittua lainkohtaa 
ei voi kuitenkaan käyttää taannehtivasti 
vuoden 1994 aikana tapahtuneeseen ri
kokseen". 

Rikoslain uudistuksen yhteydessä 
törkeät lainrikkomukset siirrettiin mm. 
muista ympäristöämme koskevista laista 

rikoslakiin, ja sanktiot kovenivat. 
Syyteoikeuskin olisi vanhentunut vasta 
viiden vuoden kuluttua . Nyt sovellet
tiin kuitenkin vanhaa, lievempää lakia. 
Ruoppasiko Tampereen kaupunki siis 
liian aikaisin? Vai olisiko rikoslain uu
distuksen pitänyt edetä ripeämmin tai 
olisiko voinut jättää ihan vallan 
ruoppaamatta? Oli miten oli, ainakin 
albiinosorsa on vaihtanut maisemaa, ar
vatenkin puhtaamman veden ääreen. 

Maija Lautsia 

Juhlat saunottiin Rajaportilla itsenäiswspäivänä 
Pispalan saunayhdistys ry. perustet

tiin 10 vuotta sitten keväällä 1989 pe
lastamaan silloin suljettuna ja 
purkutuomion alla ollut Rajaportin sau
na. Suomen vanhin yleinen sauna saa
tiin kunnostettua käyttökuntoon kesän 
ja syksyn mittaan ja 6.12.1989 saatiin 
sauna ensimmäisen kerran auki yleisöl
le parin vuoden kylmilläänolonjälkeen. 
Itsenäisyyspäivastä onkin sitten muo
dostunut saunayhdistyksen vuosi
juhlapäivä, jota vietetään, kuinka olla
kaan, saunoen. 

Tänä vuonna löylyteltiin tavallista 
juhlavammin: yksi yhdistyksen alulle
panijoista, Simo Aho, kertoi menneistä 
vuosista, nautittiin juhlakahveja ja -
sahtia (kuurnafraktion tekemää, tietty), 

musisoitiin ja testattiin myös pihalle 
pystytettyä telttasaunaa. Musiikista vas
tasivat Artsija Vellu. Paikalle oli löytä
nyt tiensä myös hanuristi Lasse, joka 
soitteli ja laulatti löylyttelijöitäjo kym
menen vuotta sitten. Löylyttelijät kehui
vat telttasaunaa kovasti. 

Yhdistyksen ja Rajaportin saunan ti
lanne näyttää juhlavuonna valoisilta. 
Saunarakennus ympäristöineen suojel
tiin asemakaavalla vuonna 1996 ja sen 
jälkeen kaupunki on kiitettävällä taval
la kunnostanut saunapihan rakennuksia. 
Keväällä saatiin toiseen pihataloon kah
vila ja tilat hierojille. Paraikaa neuvo
tellaan myös suojeluympäristöön kuu-
1 u van kierrätyskeskuksen talon 
peruskorjauksesta. 

Rajaportin 
miehenmentävän kiukaan 
sisämaisemaa. Yhdistyk
sen pj. Kasperi Leino 
asentelemassa pohjimmai
sia uusia löylykiviä viime 
kesänä. Näiden Teppo 
Hurmeen käsin leipomien 
keraamisten Kerkes-kivien 
päälle tuli vielä noin tonni 
keraamiikkaaja luonnon-
kiveä, joten löylyjen 
riittävyys on taas taattu 
useiksi vuosiksi. Päällim
mäiset luonnonkivet 
joudutaan tosin vaihta
maan vuosittain. 

Saunassa käy keskimäärin 60 asia
kasta aukiolopäivää (ke, pe, la) kohti ja 
pääsymaksutuloilla pystytään hoita
maan kulut sekä saunarakennuksen kun
nossapito, joka kuuluu yhdistykselle. 
Tässä tarvitaan luonnollisesti myös pal
jon talkootyötä ja monien sponsoreiden 
apua, mistä lämpimät kiitokset kaikille 
osallistuneille (Lissukin tarjosi juhliin 
korillisen olutta). Lämmittäjän palkka
ukseen eivät tulot riitä, mutta se on on
nistunut tähän asti työllistämistukien 
avulla. Jatkossa yhdistys tähtää vakitui
sen osa-aikaisen lämmittäjän palkkaa
miseen, mikä edellyttäisi muiden meno
jen karsimista löytämällä sponsoreita 
halko- ja sähkökuluihin ja/tai kaupun
gin osallistumista saunan kunnossapito
kuluihin. 

Toistaiseksi saunanhoitajat pyritään 
kuitenkin vielä löytämään työllistä
mistuella ja paikka on auki parhaillaan
kin. Joten asiasta kiinnostuneet työmark
kina tuella olevat työttömät voivat ottaa 
yhteyttä esim. puheenjohtaja Kasperi 
Leinoon, p. 212 5911. Myös hieronta
huoneeseen haetaan uutta hierojaa tai 
muuta hoitajaa, vaikkapa muutenkin kuin 
saunapäivinä toimivaksi. Asiasta voi 
kysellä Marjukka Hyvöseltä (p. 212 
4256, ilt.), joka hoitaa hierontoja nyky
ään. 

terveisin juhlaväki 
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Ari Johansson katselee haulitornista 
avautuvia maisemia kameran etsimen läpi. 

valtatie// 
Ari Johansson jatkaa 
Kirsti Hildenin työtä 

Pispalan valtatie 27:ssä sijaitsevan Valokuvaamo Hildenin toiminta jatkuu 
lähes entisellään, vaikka Kirsti Hilden viettääkin nykyään hyvin ansaittuja 
eläkepäiviä. Sana "lähes" on edellisessä virkkeessä siksi, että muoto
kuvaamisen lisäksi liikkeessä kehitetään nyt myös mustavalkofilmejä- ja kuvia 
sekä tehdään kaikenlaista muutakin mustavalkokuvaan liittyvää. 

Syynä moiseen on paljasjalkainen pispalalainen Ari Jo
hansson, joka on palannut kotikonnuilleen valokuvaamoa 
pitämään. Johansson asuu nykyään Nekalassa, ja toimii siel
lä Viinikka-Nekalan omakoti yhdistyksen puheenjohtajana. 

Paluu vilkkaan valtatien varteen tuo Johanssonin mieleen 
lapsuusmuistoja. Yksi niistä on tarina pojasta, joka löi kave
rinsa kanssa viidestäsadasta markasta vetoa, että pääsee val
tatien toiselle puolelle ja vielä takaisinkin neljän ruuhkan ai
kaan. Eipä ollut poika tienannut viisisatasta. Tuohon aikaan, 
60-luvulla, Pispalan valtatiellä kulki kaksi autoa rinnakkain 
molempiin suuntiin. Kolareita ja yliajoja sattui paljon; lähes 
kaikissa tutuissa perheissä joku oli jäänyt valtatiellä auton 
alle. Niin jäi Ari itsekin. 

Kuten Pispalalaista seuranneet hyvin tietävät, ei ole kovin 
kauan siitä, kun kaupunki viimeksi halusi leventää valtatietä 
ja tehdä siitä nelikaistaisen. 

Muotokuvat toivomusten mukaan 
Ari Johansson oli yksivuotias, kun Kirsti Hilden perusti 

valokuvaamon Pispalaan vuonna 1956. Myöhemmin 
Johanssonit muuttivat Rajaporttia vastapäätä, joten Ari kulki 
joka päivä kouluun mielenkiintoisen liikkeen ohi. 

- Ensimmäiset muistikuvani Kirstistä liittyvät Pispan kou
luun. Hän otti siellä aina luokkakuvat, kertoo Johansson. 

Tampereelta löytyy monia perheitä, jotka ovat monessa 
polvessa kuvauttaneet itsensä Hildenin valokuvaamossa. Las
ten syntymäpäivä-, rippi-, ylioppilas- tai hääkuvat on haluttu 
ottaa samassa paikassa kuin vanhempienkin. 

Johansson sanoo tulleensa jatkamaan Kirsti Hildénin työ-
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tä ja ottavansa samanlaisia kuvia, jos asiakas niin haluaa. 
Mutta toivomuksia toki saa ja pitääkin esittää. Hyvinkin eri
lainen tyyli onnistuu myös. Mustavalkoinen on Johanssonin 
mukaan nykyään suosittua, sillä haetaan kuviin ilmeikkyyttä 
ja omaperäisyyttä. 

- Lähtökohtana ammattikuvauksessa on kuvan ottaminen 
studiossa mahdollisimman viimeisteltynä. Pimiössä ei pal
jon temppuilla, sanoo Johansson. 

Mitä tahansa mustavalkoista 

Uutuutena Johansson on tuonut Hildenin valokuvaamoon 
mustavalkokuvien valmistuksen. Fontanka Fotoon lähetetään 
mustavalkofilmejä tamperelaisista liikkeistä ja muistakin kau
pungeista. Pispalalaisethan voivat helposti vain saapastella 
ovesta sisään filmeinensä. 

Fontanka Foto tekee myös monenlaisia mustavalko
filmeihin liittyviä erikoistöitä, kuten pankkien turvafilmejä, 
lääketieteen filmejä sekä museoille kuvia vanhoista lasi
negatiiveista. Tällä hetkellä työn alla on kuvia 30-luvun Tam
pereesta. 

Paitsi liikkeen näyteikkunassa, Johanssonin ottamia kuvia 
on esillä Lenin-museossa, jossa hänellä on parasta aikaa työ
aiheinen näyttely. Johansson oli 70-luvulla lehtikuvaajana 
Hämeen Yhteistyössä, ja näyttelyn kuvat ovat lehteä varten 
otettuja kuvia tamperelaisilta tehtailta. Kuvissa näkyvät ai
nakin Sarvis, Lokomo ja Tampella. Niistäkin on sentään vie
lä valokuvat jäljellä. 

Johanna Vehkoo 



Hakupaloja Pispalasta 

Räntää, lunta ja jäätä; nämä joka talvi 
toistuvat luonnon oikut vaivaavat taas 
pispalalaistenkin päätä. Katkenneet tai 
murtuneet luut, aivotärähdykset ja au
tojen peltivauriot synkistävät ihmisten 
jokapäiväistä elämää. 

Asukkaat pähkäilevät , mihin sopii 
kapeilta kaduilta aurattu lumi. Jalkakäy
tävät eivät liene iso ongelma. Niitä ei 
Pispalassa eikä Hyhkyssäkään mainit
tavasti ole, paitsi autojen parkki
paikkana. Useimmat sulan maan aikai
set jalankulkuväylät hoidetaan viileäs
ti toteamalla ei talvikunnossapitoa. 

Tampereella keskustan taksiase
makin on sijoitettu eräälle vilkkaimmin 
liikennöidylle jalankulku- ja pyörä
tieosuudelle Hämeenkadulle. Se koti
kaupunkimme liikennesuunnittelusta ja 
eri liikkumisvälineitten sujuvasta rin
nakkaiselosta. 

Peltilehmät täyttävät pienenkin 
Pispalanharjuunjyrsityn kolon. Henki
löauto on vapauden symboli keskiverto 
suomalaiselle, mikseipä myös pispala
laiselle. Rollaattorilla liikkuva vanhus 
tai lastenrattaita lumisohjossa työntävä 
äiti ei saa empatiaa. 

Harjunsuuntainen katuverkosto on 
autoja ajatellen varsin kattava. Samaa 
ei voi todeta poikittaissuunnan tilantees
ta. Kolmannelle vuosituhannelle siirryt
täessä voisi visioida rinneraitiovaunun 
kiskojen rakentamista pariin kohtaan 

Pispalanharjua. Uimarannalle, kasvi
maille ja venevalkamaan matkat harjun 
päältä sujuisivat sujuvasti. Lissabonissa 
järjestelmä toimii mainiosti ja 
Pispalassa koneellista harjunnousua 
voisi hyödyntää myös talvisin niin asuk
kaat kuin turistitkin, jos vielä ratikan 
yhteydet muuhun liikenneverkkoon 
suunniteltaisiin huolella. Uittotunneli oli 
susi, mutta jospa nyt yritetään maan pin
nalla. Ei ole kirkkokaan nyt palo
vaarassa. 

000 

Arvoisat rakennussuunnittelijat, mik
si niin useasti parhaat palat aurinkoisis
ta, etelänpuoleisista tonteista urbaanis
sa yhteisössä uhrataan autoille? Onko 
utopiaa kaavoittaa autottomia kortteleita 
Pispalaan? Viihtyisä asuminen kaipaa 
valoa ja väljyyttä, ei kolkkoja autotal
leja supistamaan rakennusoikeutta tai 
persoonattomia autokatoksia peittä
mään ainutlaatuisia näkymiä Pyhä
järvelle. 

Harjun pinnanmuodostus suorastaan 
huutaa ymmärtämään luontoa. Pispalan 
uudisrakentajat satakunta vuotta sitten 
pakkosiirrettiin vieraan kunnan hotei
siin. Ei duunari hokannut silloin miet
tiä asemakaavoja ja rakennus
järjestyksiä. Kaupungistumisen myötä 
1960-luvulta lähtien kokenut ja moni-

Tätä mieltä 

tieteellisesti koulutettu suunnittelu
organisaatio on ollut läsnä Pispalassa
kin. 

Koneilla saa varsin nopeasti vaikka 
koko harjun revityksi, lapiopelillä tuli
si vain rakkoja käsiin. Iso Lähde kuo
kittiin saviprunniksi yhdessä hujaukses
sa. Virheen korjaamista saataneen odo
tella vähän pitempään. 

000 

Ihmisiä kannattaa joskus kuunnella 
jopa bussipysäkillä. Virkamiehet ja 
päättäjät jalkautuvat harvoin rahvaan 
pariin. Moni autoton tai liikuntara
joitteinen ihminen manailee ainakin it
sekseen pyrkiessään Rahola-Pispalan 
terveysasemalle. Bussipysäkit ovat 
toivottaman etäällä ja asvaltoitu piha
alue saattaa olla aamuhämärissä petol
lisen liukas. 

Palvelubussit ja asiointilinjat kulke
vat, mutta miten ja missä? Tietoliikenne
yhteyksien väitetään olevan Suomessa 
huippuluokkaa. Jokin linkki tuntuu 
puuttuvan. Kuka neuvoo, opastaa ja 
palvelee niitä ihmisiä, jotka eivät voi tai 
halua hankkia kaiken maailman 
tietokonevempaimia ja wap-puhelirnia? 
Tekniikan piti insinöörien mukaan olla 
väline eikä ihmisen orjuuttaja. Ihminen 
saa elämäänsä sisällön sosiaalisista kon
takteista. Tampereella työttömyys li
sääntyi loppuvuodesta vain sosiaali- ja 
terveysaloilla. Investoidaanko täällä ih
misten sijasta teknologiaan? 

Liki yhdeksänkymppinen henkisesti 
vireä mummo valittelee taksisetelien 
myöntämisperusteita Tampereella. Lai
tokseen sijoitettu, liikuntakyvytön avio
mies saa setelit, mutta siippaansa usein 
tervehtimässä käyvä vaimo on viran
omaisten mukaan liian hyväkuntoinen 
ja voi kulkea bussilla. Monet pysäkillä 
odottelevat tietävät , että naapuri
kunnissa ollaan joustavampia sosiaalis
ten taksikyytien suhteen. Tampere on 
vähäosaisille kova, valitettavasti. 

Matti Moisio 

17 



18 

Pyynikin näkötorni 
MAANKUULU 
MUNKKI KAHVILA 

. Pub Kujakolli 
toivottaa hyvää 
joulua 
ja uutta vuosituhatta! 

Avoinna joka päivä 9-20 
p. 212 3247 

Tahmelan valtatie 2 
p. 222 3353 

Avoinna 
ma-to 15-23 

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

ala • GRILLITUOTTEITA •ELINTARVIKKEITA• 
MAKEISIA• JÄÄTELÖÄ• LEHTIÄ 

AUKI 24h 
PISPALANVALTATIE 28 

03 212 7795 

MEILTÄ MYÖS HUURTEISET MUKAAN! 
AVOINNA SU-TO 14-23, PE-LA 14-02 

PUH. 214 4785 

TKL:n matkakorttien latauspaikka 
Hyvää joulua! 

KUUKAUTTA 

POMI Tommi 4M 
POMI ATX Midi 

lntel Celeron 500 MHz / i 
64 MB PC-133 SDRAM II 

13 GB, UDMA-66 // \ 
VooDoo 3 
56kbps PCI Dual v:90 
Sound Blaster 128 PCI h- ' .? 
POMI 320W omalla Subwooferilla .,,.,;; 
Levykeasema 
Nokia 447Zi 17" moniton 
50X Cd-rom 
Keytronic näppäimistö 
Microsoft rullahiiri 
Käyttöjärj.MS Windows 98 i 

Hinta: 

8950111 
sonera 

lnlernel ·liittymå 

Omk 

Tampereen POMI 
Tietokonekauppa 
Pispalanvaltatie 39 
33250 Tampere Puh: 03-31419700 
avoinna Ark 10-18 la10-16 
www.kopiotiimi.fi 

WSOY Ohjelmistopaketti. 
-CD Aika 
-CD Fakta 
-CD Maamme, 0 

-CD Suomi-Englanti-Suomi 
-CD Pete Pilotti 

Käteisluotolla 
saat maksuaikaa 

Maksuaikaa 3kk 
Kysy lisää meiltä 



Lounaskahvila 

KAHVERI 

Joulu lähestyy! 
Valmistamme 

Pispalanvaltatie 2 
avoinna ark. 7-16 

puh. 213 0046 

KOTITEKOISET 
JOULULAATIKOT JA 
JOULU LEIVONNAISET 
Teethän tilauksesi ajoissa! 

Meillä myös pitopalvelu! 

bitpoint 
MIKROTIETOKONEET JA OHEISLAITTEET 

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

PISPALAN PAVILJONKI 
Pispalan valtatie 39, p. 010 196 030 

Upeat Näsijärvi-näkymät, biljardi, Happy Hours 
... ja hanasta tulee Koff 111:sta ... 

AUKI JOKA PÄIVÄ KLO 9-22-02 

Anneli Karkkimaa 
Koukkarinka tu 11 
33270 Tampere 

Puh. 03-212 7887 

Pispalan valtatie 2, Tampere p. (03) 223 9864 

Avoinna ti-pe 11-18, La 11- 15, su 11-15 kellarikirppis. Ma suljettu. 
Kahvikuppimuseo auki samaan aikaan. Museossa 1200 erilaista 
kahvikuppia ja vanhoja polkupyöriä. Pääsymaksu 10 mk. Tervetuloa! 

Rajaportin 
A 

• Suomen vanhin yleinen sauna 
• avoinna ke 18-22, pe 15-21, 

la 14-21 
• p. 222 3823 
• Naisten ja miesten osastot 
• maksu 25 mk, klo 17 asti 15 mk 
• myös tilaussaunoja, kyselyt 

p. 213 1642 tai 050 328 9449 
• Joulun aikaan: ke 22.12. klo18-22, 

to 23.12. klo 15-21, 
pe 24.12. klo 12-18 
la 25.12. suljettu 

• Uutena vuotena 31.12. klo 15-21, 
1.1. klo 14-21 

Tervetuloa! 
Pispalan saunayhdistys ry. 

• Avoinna ke, pe, la klo 14-22 
• Perinteistä, savutonta kahvila

tunnelmaa 
• Kahvia, teetä, suolaista ja makeaa 
• Myös yksityistilaisuuksiin, kyselyt 

p. 213 0117 
• Lahjavihje: lahjakortti 50 mk 

(15 rnin:n hieronta+sauna 
+pullakahvit) 

Hierojien työhuone 
• Hierontaa saunapäivinä 
• Aikavaraukset kahvilasta, 

p. 213 0117 
• Työtilaa myös "uusille" hierojille tai 

muille hoitajille! Tiedustelut 
p. 212 4256 (ilt.) 

Pispalan valtatie 9 



kuvis tahon kuvaan 

Ennakoivaa 
osallistumista 
Hyh kyssä 

Hyhkyn alueen kehittämissuun
nitelma lähtiJiikkeelle pari vuotta sit
ten Mikko uodon aloitteesta. Tuol
loin pajastui niinkin yksinkertainen 
asia, että suuri osa Hyhkyn viemäri
ym. putkitöistä on tehty 1950-luvun 
tietämillä. Onkin odotettavissa, että 
vanha putkisto ei enää kauaa kestä ja 
kymmenen vuoden sisällä eri puolilla 
Hyhkyä tehdään putki- ja katutöitä. 

Mietimme kyläyhdistyksen halli
tuksen kokouksessa, kuinka voisimme 
vaikuttaa alueen suunnittelu
prosessiin, sitten kun se tulee ajankoh
taiseksi. Tulimme siihen tulokseen, 
että kaupungin puolelta tuskin kukaan 
on kiinnostunut Hyhkyn alueen kehit
tämisestä, onhan paljon suurempia ja 
merkittävämpiä hankkeita menossa 
ympäri kaupunkia. Mietimme, että jos 
katutöitäjoskus suunnitellaan, päätök
set tehdään työpöydän ääressä nope
asti, senhetkisen standardikäytännön 
mukaisesti. Mikäli kyläläiset haluavat 
muutoksia, se onkin käytännössä iso 
ja pitkäaikainen prosessi. Yhden ka
pean viivan poistaminen suunnitel
masta voi nousta poliittiseksi kynnys-
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Myös Hyhkyn pieni mutta pirteä kyläyhdistys on lähtenyt 
liikkeelle alueellisen osallistumisen saralla. Hyhkyssä ei 
jääty odottamaan, että kaupunki kysyisi mielipiteitämme 

jonakin päivänä vaan päätimme ottaa ohjakset omiin 
käsiimme ja luoda itse omat visiomme alueen kehittämi

sestä. Siten meillä on jotakin kättä pidempää keskustelles
samme kaupungin suunnittelijoiden kanssa. 

kysymykseksi. 
Totesimmekin, että hyökkäys onpa

ras puolustus, ja päätimme tehdä omat 
suunnitelmamme ensin, ennen kuin kau
pungin suunnittelijat tekevät mitään. 
Syntyi Hyhky 2010 -nimellä kutsuttu 
projekti, jonka puitteissa luodaan visio 
siitä, miltä Hyhky voisi näyttää noin 
kymmenen vuoden kuluttua ja mitä pi
täisi tehdä, jotta tähän päästään. Yhdis
tyksen näkemyksen mukaan asukkaat 
ovat oman alueensa parhaita asiantun
tijoita. Asiantuntemus pitäisi vain saa
da paremmin käyttöön, jotta kyläläisil
le tärkeitä asioita voitaisiin kehittää pa
remmin. Myös alueen historiaa pitäisi 
koota, jotta perinnetieto olisi jälkipol
vien käytössä. 

Asukkaiden ajatuksia on koottu 
Hyhkyn koululla järjestetyissä yleisö
tilaisuuksissa, jossa on ollut kaupungin 
edustajia puhumassa kaavoituksesta 
sekä liikennejärjestelyistä. Myös yhdis
tyksen vuosikokouksiin on pyydetty 
kaupungin edustajia kertomaan ajan
kohtaisista asioista, samalla on saatu 
paljon tietoa siitä, kuinka asioita voi
daan viedä eteenpäin. Vähitellen on syn-

tynyt Hyhky 2010-suunnitelmaja kart
ta, johon on merkitty keskeisimmät 
ongelmapaikat ja ehdotukset ongelmi
en ratkaisemiseksi. 

Näinä jännittävinä aikoina, joulupuk
kia odotellessa, voimme jännittää myös 
Hyhky 2010 -suunnitelman ilmestymis
tä Internetiin. Se tulee Hyhkyn kylä
yhdistyksen kotisivulle otsikolla "Lii
kenne ja ympäristö". Sinne löytää par
haiten Pispalan portaiden kautta kohdas
ta yhdistykset ja sieltä Hyhkyn kylä
yhdistys. 

Kyläyhdistys toivoo sivulle paljon 
kävijöitä ja paljon kommentteja, jotta 
suunnitelmaa voidaan kehittää ja tarken
taa. Palautetta voi antaa palaute
lomakkeen välityksellä tai suoraan pu
helimitse hallituksen jäsenille. Sivuille 
tulee lisää sisältöä vähitellen ja toivom
me, että Hyhkyn asukkaat ottavat käyt
töönsä uuden mahdollisuuden levittää ja 

· löytää tietoja alueelta. 

Irma Rantanen 
kotisivujen värkkääjä 



Terveisiä 
asu kasyhdistykseltä 

Koska 
Jaan? 

kuntalaisia kuu/-

• 
Ihanan kuuma kesä on jäänyt taakse. Kasvimaat tarjosivat 

nm aan ja ravintorikkaan sadon.Täysinäinen pata täyteläistä 
soppaa kasvimaan antimista porisi elokuisena lauantaina, kun 
kokoonnuimme elonkorjuujuhliin Kurpitsatalolle musiikin, 
runon ja yhdessäolon merkeissä. Kasvimaa-alueen kaava
prosessi on valituksineen edelleen onneksi 
ympäristöministerössä. Asukkaiden perustelut eivät ole te
honneet poliittisiin päättäjiimme ja virkamiehiin, mutta jäl
jellä on yhä pitkä valitusprosessi ja toivo siitä, että sekä asen
teet että päättäjät muuttuvat ajan myötä. Joka tapauksessa 
kunnallisvaalit ovat onneksi ovella. 

Ympäristölautakunta hyväksyi 8.6.1999 asemakaavoitus
ohjelman vuosiksi 2000-2002. Siinä rakentaminen kasvi
maille säilytettiin. Asukasyhdistyksen puolesta tekemässäni 
oikaisuvaatimuksessa (14.6.) vaadin kasvimaiden kaavaa 
kumottavaksi ja rakentqmisen valmisteluja keskeytettäviksi. 
Perusteluina esitin, että valitusprosessi on kesken eri oikeus
asteissa, laaja ja perusteellinen selvitys kaavoituksen vaiku
tuksista ympäristöön on tekemättä ja että alue kuuluu 
ympäristölain mainitsemaan "arvokkaaseen vanhaan aluee
seen, jonka miljöötä tulee erityisesti suojella". Tälläkään ker
taa kaavaa ei otettu käsittelyyn, koska kyseessä on "luonteel
taan valmistelupäätös, josta ei voi valittaa". 

Kysymys kuuluukin: missä vaiheessa päättäjien ja virka-
miesten mukaan asukkaat ja kuntalaiset voivat vaikuttaa hei
tä koskeviin asioihin tässä kaupungissa? Aina on joko liian 
aikaista tai liian myöhäistä. Esimerkkejä riittää: Mältinrannan 
silta, Vuores, osayleiskaava. Seuraavaksi pitänee kysellä oi
keuksiensa perään eduskunnan oikeusasiamieheltä. 

Jotain kertoo sekin, että noin sata aktiivista kuntalaista 

valmisteli Tampereen kaupungin Tampere 21 -nimisen kes
tävän kehityksen ohjelman. Vuoden työ typistettiin muuta
maan kymmeneen sivuun, jotta se kelpaisi päättäjille ja vir
kamiehille, muttei se kelpaa sittenkään. Apulaiskaupungin
johtaja Eskosen mukaan sitä ei edes oteta valtuuston käsitte
lyyn. 

1.12.1999 voimaan tulleen lain perusteella kuntaisilla on 
oikeus saada tietoa erilaisista julkishallinnon prosesseista. 
Siihen liittyen onkin syytä saada tieto viheralueselvityksestä, 
jota maisema-arkkitehti Kaarina Kivimäki on valmistellut 
tämän syksyn aikana. Jokohan nyt olisi korkea aika tiedottaa 
asiasta - valmistelu vaiheessahan pispalalaisia ei ole kuultu. 

Reine Lindeman 

Pispalan 
yhdistys 

asukas
tiedottaa 

Perinteinen puurojuhla sunnuntaina 
19 .12. klo 15 Kurpitsa-talolla. Pukin 

lisäksi myös muuta iloista joulu
ohjelmaa. Pukki toivoo pikkupakettia 

pikkuisille. 

Tervetuloa pienet ja isot! 
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Hyvää joulua ja onnea vuodeksi 2000! 
t. Jaana & Pia 

ma-pe 9-17, Ja 9-13 
sekä sop.muk. 
p. 222 8508 
Tervetuloa/ 

Kiinalaista ruokaa! Tervetuloa 

PYYNIKINTORIN 
GRILLIKIOSKILLE! 
Puutarhakatu 39, p. 040 744 3623 

Pyynikin torin 
Pyynikintori 4 
p. 213 0086 Parturi 
Kaija Riikonen-Schumacher 

Avoinna talviaikana ti-pe 9-17, la 8-13 

Roosa Paradiso 
Pyynikin, 

Pispafan ja 
Tahmefan 

ikioma 
kukka kauppa 

Olemme 
erikoistuneet 

morsiussidontaan 
ja kuivakukkiin. 

Pyynikintori 3 
p. 214 0587 

avoinna ark. 8-19 
la, su 9-18 

VALOKUVA ON TOTTA 
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Valokuvaaja Kirsti Hildén on monelle pispalalaiselle tuttu monen 
vuosikymmenen ajalta. Hänen siirtyessään viettämään oloneuvoksen 
päiviä on hänen työnsä jatkajaksi tullut Ari Johansson, syntyperäinen 
pispalalainen., Kuvaukset jatkuvat entiseen malliin, ja uutena toimin
tana on nyt mustavalkoisten valokuvien valmistus. 

Erityisesti vanhat valokuvat ja niiden kopiointi on erityisalana, kuten 
myös isoista negatiiveista tehtävät kopiot. 

Kirstin kuvaamat negatiivit ovat käytössä vuodesta 1987. Voit siis 
edelleen tilata niistä lisäkuvia. 

Liike on avoinna ma-pe 8-11 ja 12-16.30. 
Lauantaisin tarpeen mukaan .. 
Ajanvaraus puh. 222 1667 ja 040 737 0104. 
Pispalan valtatie 27. 



• 

• 
• 

Iloista jou!un odotusta 
ja 

onne!lista uutta vuotta 
toivon teille kaikille! 

Pyynikintori 1, puh. 212 4513 
Ajamisen ja oppimisen iloa. 

Parturi-kampaamo Hyvää joulua ja liikenneturvallista vuotta 2000! 

Heljä Moberg 

Pispalan valtatie 2 Qiiketalo), p. 222 9039 

mansetti 
KULTASEPÄNALANTILAUS-,MUUfOS
JA KORJAUSTYÖT 
KELLONKORJAUKSET,PARISTON
VAIHDOT 

KAIVERRUSTYÖTTEOUJSUUDELLE 
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 

TAHMELA 
TAHMELAN VIERTOTIE 2 

PUH. (03) 223 5241 

Kiitos kuluneesta vuodesta 
ja hyvää joulua! 
toivottaa kaupan väki: Merja, Reijo, Tarja, 
Roosa, Mea, Riitta, Onerva ja Mari. 

Avoinna ma-pe 7-21, la 7-18 
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