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Korkeatasoisia valokuvia 
Kuvaamme studion lisäksi myös miljöössä; pitkät portaat eivät ole este, korkeintaan hidaste. 

Fontanka-Foto ky täyttää tänä vuonna 25 vuotta. 

Mustavalkoiset kuvat ovat meille sydämen asia. Kehitämme edelleen 
mustavalkofilmejä asiakkaille sekä teemme mv-kuvia asiakkaan filmeistä 
tai kuvista. 

Valmistamme kuvat perinteisin menetelmin oikeille mv-materiaaleille. Kuvat 
saa myös toonattuna eli ruskeaksi sävytettynä. 

Kysy tarjous tarvitsemistasi palveluista, niin kerromme, mitä työvaiheita 
niihin kuuluu ja mistä kustannukset koostuvat. Kerromme mielellämme 
myös kuvien säilytykseen ja kehystykseen liittyvistä asioista. 

Kirsti Hilden perusti 45 vuotta sitten tässä liikehuoneessa kuvaamon. 
Hän jäi eläkkeelle kaksi vuotta sitten, mutta hänen työnsä j atkuu 
edelleen, sillä Ari Johansson jatkaa kuvaamista samoilla periaatteilla. 

Kevään ylioppilas! Varaa aika kuvaukseen ajoissa, niin voimme 
suunnitella Sinulle yksilöllisen kuvauksen. Valokuvaamo Hildén 
tunnetaan erityisesti lapsikuvistaan, mutta toteutamme kaikki 
kuvaukset, rippi-, hää- j a muotokuvaukset sekä tuotekuvaukset 
muuallakin kuin studiossa. 

Liike on avoinna ma-pe 8-11 ja 12-1630, 
lauantaisin tarpeen mukaan. 
Ajanvaraus puh.2221667ja 040 7370104 
Pispalan valtatie 27 

Va!okuvaamo Hildén 



Pispalalainen on foorumi kaikille pispalalaisil
le. Se jaetaan ilmaiseksi kaikkiin Pispalan, Tah
melan ja Hyhkyn talouksiin. Kirjoituksia, mie
lipiteitä, jutunaiheita ja muuta sellaista voi toi
mittaa lehden tekijöille ja asukasyhdistyksen 
toimikunnan jäsenille. Niitä voi lähettää tai jät
tää lehden postilaatikkoon Pispalan kirjastoon, 
Tahrnelankatu 14, avoinna ma-pe 14-20, la 
12-17. 
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pääkirjoitus 

toukokuussa 

Pispalan vanhan rakennuskannan in
ventointi on vihdoin alkamassa - pa
rempi myöhään kuin ei milloinkaan. 
Inventointi olisi pitänyt tehdä jo vuo
sikymmeniä sitten. 

Suojelun kriteerit eivät tosin ole 
toistaiseksi ainakaan minulle selvin
neet. Toivon vain, että mahdollisim
man moni vanha puutalo saa suojel
tavan rakennuksen statuksen. Toivon 
myös, että inventoinnissa ei keski
tyttäisi vain yksittäisten rakennusten 
kuntoon ja niiden vaikeasti määri
teltävään historialliseen arvoon. Säi
lyttämisen arvoista kun on nimen 
omaan kokonainen kulttuurimaise
ma. Pispalanharju on ainutlaatuinen 
kokonaisuus, jonka arvoa vähentää 
joka ikinen purettu puutalo ja maise
masta tökerösti erottuva uudisraken
nus . 

Tämä numero on omistettu Pispalan 
karnevaaleille, joita juhlitaan jo 
20:nnettä kertaa. Myös karnevaalit ovat osoitus Pispalan erityisestä 
luonteesta. Karnevaaleja ei olisi ilman aktiivisia pispalalaisia, jotka 
haluavat säilyttää omaa elinympäristöään ja sen historiaa. 

Johanna Vehkoo 
päätoimittaja 

Muistathan maksaa Pispalan asukasyhdistyksenjäsenmaksun vuodeksi 2001. Se on vaivaiset 30 mk! Tämän lehden vä
lissä jaetaan pankkisiirtolomake, mutta voit toki maksaa myös automaatilla: Leonia 800017-893796. Merkitse viestiksi 
"jäsenmaksu 2001" ja oma nimesi. 
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Pispalan rakennuskannan 
Tampereen kaupunki aloittaa Pispalan 
vanhojen rakennusten inventoinnin tou
kokuussa. Tavoitteena on tutkia alueen 
rakennukset systemaattisesti ja etsiä nii
den joukosta viimeisiä arvokkaita koh
teita. 

- Arvioinnin tuloksena saattaa olla 
suositus, että jotkut rakennukset tai 
jotkut Pispalan osa-alueet olisi hyvä 
suojella. Tämä on kuitenkin vain puh
das inventointi, ja johtopäätökset teh
däään myöhemmin, asemakaava-arkki
tehti Mikko Järvi sanoo. 

Pispalan yhdistykset ovat jo pitkään 
toivoneet, että alueen vanhat rakennuk
set suojeltaisiin. Yhdistykset olivat val
mistelemassa aloitetta vanhan raken
nuskannan arvioinnista, kun päätös in
ventoinnin aloittamisesta tuli. Nyt aloit
teen sisältöä on tarkennettu. 

- Vetoamme maankäyttö- ja raken
nuslain pykälään, joka velvoittaa kun
nan arvioimaan, onko asemakaava ajan
mukainen, asukasyhdistyksen puheen
johtaja Pasi Virtamo sanoo. 

- Mikäli olemme tulkinneet lakia oi
kein, Pispalaan ei tulisi myöntää uusia 
rakennuslupia inventoinnin aikana. 

Aloite on tarkoitus luovuttaa kaupun
gille kevään aikana. Asemakaava-ark
kitehti Mikko Järvi ei kommentoi mah
d_ollista rakennuskieltoa, sillä asiasta ei 
ole vielä keskusteltu. 

Arvokkaaksi määritelty 
alue pienenee 
Hannele Kuitunen Tampereen museo
toimesta kertoo, että pispalalaisia tul
laan kuuntelemaan inventointityön ede
tessä. Asukkaille järjestetään keskuste
lutilaisuuksia, ja arvioijan voi myös ta
vata työssään Pispalassa. Lisäksi suun
nitteluryhmään on valittu pispalalaisia 
edustajia: Pasi Virtamo Asukasyhdis
tyksestä, Veikko Niskavaara Saunayh
distyksestä ja Sakari Patjas Pispalan 
Moreenista. 

- Koska Pispalassa on paljon aktii
visia ihmisiä, kaikki pääsevät tietenkin 
sanomaan mielipiteensä. Arviointiin ei 
kuitenkaan oteta esimerkiksi yhtä ih
mistä kiinteästi mukaan, Kuitunen sa
noo. 

Vuonna · 1993 museovirasto julkaisi 
valtakunnallisesti arvokkaista kulttuuri-
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historiallisista ympäristöistä luettelon, 
jossa Pispalan alue oli hyvin laaja. Nyt 
luetteloa on tarkistettu ja aluetta supis
tettu. Esimerkiksi Santalahti on jätetty 
Iistauksesta pois. 

- Tästä alueesta lähdetään arvioinnis
sa liikkeelle, mutta sitä ei noudateta or
jallisesti, Kuitunen selittää. 

Arviointiaika ei riitä koko Pispalan 
tutkimiseen. Siksi aloitetaankin arvok
kaimmasta alueesta. 

Vanhan purkaminen 
lopetettava 
Kun puhutaan Pispalan rakennusten 
suojelutarpeesta, Mikko Järvi muistut
taa, että Pispalan vuonna 1978 vahvis
tettu asemakaava on paljon suojelupai
notteisempi kuin miksi se 1960-luvulla 
suunniteltiin. Alun perin Pispala piti ra
kentaa läähes kokonaan rivitaloteras-

seiksi. 
- Täytyy muistaa, että suojelukysy

mykset muuttuvat ajan myötä. 
Olemassaoleva asemakaava ei kuiten

kaan ole koskaan tyydyttänyt pispala
laisia yhdistyksiä, koska siihen ei sisäl
ly yleisiä suojelumääräyksiä. Kaavan 
tukena on rakennustarkastajan ohjeita, 
joiden noudattaminen olisi voinut säi
lyttää Pispalan entisenlaisena. 

- Ohjeilla ei kuitenkaan ole juridista 
voimaa, joten rakennusvalvonta ei ole 
kyennyt valvomaan niiden noudattamis
ta, Virtamo toteaa. 

Nykyisessä tilanteessa yhdistysten 
päämääränä ei ole uudisrakentamisen 
kieltäminen. Tärkein tavoite onkin nyt 
rauhoittaa alue arvioinnin ajaksi ja saa
da vanhan rakennuskannan purkaminen 
loppumaan. 

Päivi Hotokka 

Kiti Miller haluaa säilyttää vanhat rakennukset. 



arvioiminen alkaa 

Sakari Paljas haluaa pelisääntöjä rakentamiseen. 

"Pispala tarvitsee 
kulturellin heräämisen" 
Pispalan asukasyhdistyksen puheenjoh
tajan Pasi Virtamon mielestä on han
kalaa määrätä tarkkoja kriteereitä suoje
lemisen arvoisille taloille. Virtamo toi
voo, että ainakin ennen 1940-lukua ra
kennetut talot suojeltaisiin. 

- Toisaalta pelkästään ikä ei tuo ra
kennukselle arvoa. 

Silti Virtamon mielestä olisi tärkeää, 
että omaa aikakauttaan kuvaavat talot 
säästyisivät. 

- Yksittäisiä rakennuksia ei kuiten
kaan saisi suojella koko miljöön suo
jelun kustannuksella. Pispala on enem
män kuin vain rakennukset, myös sosi
aalinen rakenne, maisema ja kadut ovat 
ainutlaatuisia. Pelkkä rakennussuojelu 
ei riitä, Virtamo tähdentää. 

Asukasyhdistys aikoo seurata inven
tointia tiiviisti, mutta mahdollisuudet 
vaikuttamiseen eivät ole vielä selvillä. 

- Mehän emme ole tässä varsinaisia 
ammattipelureita, Virtamo muistuttaa. 

Virtamon mukaan tällä hetkellä ei vie
lä tiedetä, mitä inventoinnilla oikeas
taan tarkoitetaan. 

- Siksi olisikin hyvä, jos esimerkiksi 
Uittoyhdistyksen talo arvioitaisiin en
simmäisten joukossa. Olisi helpompaa 
keskustella asioista, jos periaatteet ja 
käytännöt olisivat selvillä. Myös Kur
pitsatalon korjaamisella alkaa olla hy-

vin kiire. 
Virtamo toivoo, että arvioinnin jäl

keen asemakaavan muutosprosessi läh
tisi käyntiin. 

- Jokin ratkaisu tässä pitäisi löytyä. 
Jossain on oltava vikaa, jos vanha raken
nuskanta väistyy koko ajan. Pispalassa 
tarvitaan kulturellia heräämistä: pitäisi 
huomata, että alueella on muutakin kuin 
maan arvo. Vanhasta, hyvin säilyneestä 
puukaupunginosasta voisi löytyä uusia, 
yllättäviäkin työllistymismahdollisuuk
sia. 

''Alkuperäistä ilmettä 
vaikea löytää" 
Pispalan Moreenin puheenjohtaja Sa
kari Patjas toteaa, että Moreenin kan
ta poikkeaa Asukasyhdistyksen mielipi
teestä. Patjas kiittelee arviointihanketta 
asiantuntevaksi, mutta pitää suojelupe
rusteiden määärittämistä vaikeana. 

- Alkuperäistä ja yhtenäistä osaa on 
vaikea enää löytää. Lähinnä Ala-Pispa
lassa olisi joitain taloja. 

Patjaksen mielestä on ongelmallista, 
että rakennuksia on muuteltu moneen 
kertaan. 

- Uittoyhdistyksen talo olisi mieles
täni ilman muuta suojelukohde, jos se 
olisi alkuperäisessä mallissaan. Onko 

Ompeliantalossakaan enää yhtään van
haa puuta? 

Patjas haluaisikin, että rakentamisen 
pelisäännöistä päätettäisiin pian. 

- Hirveän isot ja korkeat talot eivät 
sovi Pispalan tyyliin. 

"Yhtään vanhaa 
taloa ei saisi purkaa" 
Pispalalainen Kiti Miller ihmettelee, 
miksei historiallisesti arvokasta aluetta 
ole inventoitu jo aiemmin. Miller on 
asunut Pispalassa 20 vuotta, joten muu
toksia maisemassa ei ole voinut olla 
huomaamatta. 

- Tämä on hirveän hyvä juttu, mutta 
pelkään, että nyt on myöhäistä. Pispala 
on jo muuttunut liikaa. 

- Kaikki vanhat talot pitäisi säilyt
tää! Onhan täällä joitain rumiakin ta
loja, mutta ovat ne silti historiallisesti 
tärkeitä. En voi mainita yhtään sellaista 
taloa, jonka saisi purkaa. 

Kiti Miller on hyvin kiinnostunut in
ventointiprosessista ja aikoo osallistua 
järjestettäviin yleisötilaisuuksiin. Muu
tenkin Miller seuraa Pispalan rakenta
mista aktiivisesti: 

-Ärsyttää, miten ylimalkaisesti tänne 
on myönnetty rakennuslupia. 

Lotta Tuohino 

Pispalan 
rakennusinventointi 

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 14.5. 
2001 klo 18 Pispan koulun luentosa
lissa. 
Pispalan rakennuskannan inventointi 

käynnistyy 2.5.2001. Hanketta koske

vaan tiedotus- ja keskustelutilaisuu

teen ovat tervetulleita kaikki asiasta 

kiinnostuneet. Projektin osalta paikal

la ovat edustajat Tampereen museoi

den maakunnallisesta yksiköstä, Tam

pereen ympäristötoimen kaavoitusyksi

köstä sekä ympäristökeskuksesta. Tilai

suudessa esitellään projektin tavoitteet. 

sisältö ja aikataulu sekä keskustellaan 

Pispalan kulttuuriympääristöön liitty

vistä kysymyksistä. 

Rakennustutkija Hannele Kuitunen 
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Kauan eläköön kansalaisaktiivisuus ! 

Kurpitsa saa kasvaa 
- huomennakin 
Olihan se odotettavissa, vaikkei asiaa 
tohtinut uskoa. Tampereen kaupungin 
kaavoitusvirkailijoiden ylimielisyys 
kasvimaita ja kaikkien yhteistä kult
tuurimaisemaa puolustavia asukkaita 
(työnantajia) kohtaan oli kaavoitusvali
tusten vastauksissa käynyt ilmiselväksi. 
Rakentamista vastustavat perustelut oli
vat hyvin asiallisia ja tarkkaan pohdit
tuja. Kaavoittajavirkamiesten ja -nais
ten ministeriölle tekemä vastine oli sen 
sijaan lyhyt, tyhjänpäiväinen ja pääar
gumentit unohtava. Ensi lukemalla vas
taus keljutti, sitten hymyilytti. Hei tä
mähän on mahdollisuus! Näin oli. Ym
päristöministeriössä kansalaisten vaka
vuus otettiin todesta. Kiitos sinne mei
dän sukupolven - ja penskojen puoles
ta! 

Ympäristöministeriön päätös kanta
kaupungin yleiskaavasta tuli joululah
jaksi. Päätös jätti kasvimaiden lisäksi 
vahvistamatta muutaman luontokohteen 
muun muassa Säärkijärven, Hervanta
järven ja Iidesjärven ranta-alueilla. Sa
man tien vanha (muinainen) kaupungin
hallitus päätti valittaa päätöksestä kor
keimpaan hallinto-oikeuteen. "Saamari, 
kuka keksi perustaa .. .tanan ympäristö
ministeriöitä!" kaikui kabineteissa. Pis
palalaisen toisen käden tietojen mukaan 
tällaiset valitukset eivät kovin usein me
ne läpi. Käsittelyaika voi olla vuosia
kin. 

Ministeriö perusteli ryytimaiden sääs
tämistä muun muassa seuraavasti: "Ra
kentamisen ympäristövaikutuksia sekä 
sosiaalisia ja kulttuurivaikutuksia ei 
kaavan laatimisen yhteydessää ollut sel
vitetty." Lisäksi ministeriö sanoo, että 
"kysymyksessä on sekä maisemallises
ti että virkistyskäytön ja viihtyisyyden 
kannalta varsin tärkeä alue, jossa kas
vaa useita vanhoja kulttuurikasveja". 

Tampereen kaupunginhallituksen mie
lestä "ministeriö on harkintavaltansa 
ylittäen tulkinnut yksipuolisesti ja vir
heellisesti rakennuslain ja luonnonsuo
jelulain säännöksiä". Saapas nähdä. 
Kaupungin valitus korkeimpaan hallin-
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Kurpitsatalon kahvila kasvimaiden kupeessa on avoinna perjantaisin, lauantai
sin ja sunnuntaisin kello 13-19. 

ta-oikeuteen on jo hieman ammatti
maisemmalla otteella tehty, mutta sisäl
tää (kai) tarkoituksellisia virheitä, kuten 
esimerkiksi sen, että kasvistosta ei ole 
tutkimuksia. Palstaviljelijöiden määrä 
on nyt muuttunut lähemmäksi oikeaa. 
Sen sijaan henki salpautuu kaupunkim
me isien yhteenvedosta, että "palstojen 
rakentamatta jättäminen on todellisuu
delle vieras, lainvastainen vaatimus". 
Hmmm ... todellisuudelle vieras! Siinä 
miettimistä, mikä asia kullekin on todel
lisuudelle vierasta. Lisävalaisua: pien
kerrostalojen rakentaminen rantaan "tu
kee Pispalan erityislaatuisen kulttuuri
ympäristön säilymistä". Aha! 

Kasvimaiden tilanne ei ole joka tapa
uksessa vielä lopullisesti selvä, vaikka 
KHO olisi ympäristöministeriön kans
sa samaa mieltä. Jos uutta kaavaa ei 
vahvisteta, jää vanha 1988 tehty kaava 
voimaan. Tuossa kaavassa kasvimaa on 
merkitty asuntoalueeksi. Kysymys kuu
luukin, olisiko kaavoittajilla häpyä ryh
tyä tekemään asemakaavaa tämän pro
sessin jälkeen. Kaavoitusjohtaja Jyrki 
Laiho totesi (AL 13.12.2000) ennakoi
van kauniisti:"ei siihen niin vain voi 
asemakaavaa käydä tekemään". Ihanaa! 
Aivan oikein. Nythän meidän maan ja 
porkkanan ystävien ei tarvitse pelätä 

enää mitään. Kasvimaan antamaa mie
len syvää iloa, rauhaa ja biopottua riit
tää taas seuraavina kesinä moneen ruo
kakuntaan. 

Siksi toisekseen ylihuomenna Tam-
pereen kaupungin pomot (valistuneim
mat ensin) kuskaavat kaukaisia vie
raitaan ryytimaille ja Pyhäjärven rant
suun. "Näin meillä tiiivistetään kaupun
kirakentamista, ilmavasti, luontGarvoja 
ja tulevia ihmisenlapsia kunnioittaen". 
Vierailijat ihmettelevät kaupunginäi
tien kaukokatseisuutta. Toisaalla Pispa
lan Santalahteen kaavoitetaan huomat
tavasti enemmän asuntoja kuin kasvi
maille oli suunniteltu. Kaavoittaja sa
noi useaan otteeseen kaavakeskustelu
jen yhteydessä, että jos löydätte Pispa
lasta korvaavan alueen, kasvimaille ei 
tarvitse rakentaa. Santalahtea ehdotet
tiinjo tuolloin. Kenenkään ei siis tarvit
se pillittää. 

Kurpitsaliike ry:n vuosikokous Kur
pitsatalossa, Isolähteenkatu 2, su 
20.5. kello 17 .00. Ennen kokousta 
klo 15 alkaen neuvontaa uusille vil
jelijöille sekä taimienvaihtotapah
tuma. TERVETULOA! 
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EU-Kreml kieltänee tietysti aikanaan 
Tahmelanjytevät kuusikiloiset kesäkur
pitsat, koska ne ovat väärään suuntaan 
käyriä, mutta se olkoon sen ajan mur
he. No, noilla byrokraateilla menee en
sin muutama seuraava vuosi kun ajavat 
uusien jäsenmaiden Puolan ja Unkarin 
pienviljelijät konkurssiin. 

Me saamme miettiä rauhassa kasvi
maiden möyrimistä ja niiden käytön ke-

hittämistä. Uusia ojia tarvitaan. Tyhjien 
palstojen jako on järjestettävä kunnol
la. Asiasta kokoonnuttiin ja keskustel
tiin huhtikuussa 4H-yhdistyksen kans
sa. Hyötykasvitarha/arboretum-ideaa on 
vietävä eteenpäin. Pujo- ja palsamion
gelmaan on mietittävä ratkaisua. Kur
pitsatalon maalauksesta on neuvotelta
va tilakeskuksen kanssa. Toukokuussa 
pidetään talossa viljelykursseja. Katso-

kaa ihmiset ilmoituksia ja tulkaa käy
mään talossa ideoidenne kanssa. 

Jyrki Kaipainen, Kurpitsaliikkeen pj. 

Kasvimaiden kaavoitusta koskevat 
muistutukset ym. yhdistysten laatimat 

asiakirjat ja viranomaisten vastaukset 
niihin ovat luettavissa Pispalan 

verkkosivuilla: http:// 
manseyhteisot. uta.fi!pispala!uuttanyt. htm 
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Ensi kesänä möyritään 
Seitsemänvuotias lapsi ylittää peltiä 
täynnä olevan kadun rauhallisin askelin . 
Vanhuksen ei tarvitse juosta seeprarai
tojen yli nitrot hikisessä nyrkissä. Mei
dän muidenkaan ei tarvitse hermoilla, 
että joku monista peltipäistä ajaa jalat 
kasaan kyseisellä suojatiellä. Siihen ra
kennetaan liikennevalot! Näin kopautti 
nuijaa tekninen lautakunta huhtikuussa. 
Päätös on lainvoimainen. 

Pispalan valtatien rakentamista jatke
taan tänä kesänä uuden yleissuunnitel
man mukaisesti välillä Hennerinkatu
Kölhinkatu. Olennaisin muutos tapah
tuu Tahmelan valtatien risteyksessä, jo
ka saa valot. Samaisen risteyksen poh
joisreunaan rakennetaan saareke, joka 
sallii bussien ajaa pysäkille valojen ohi. 
Etelän puoleinen bussipysäkki vasta
päätä Pizpalaa siirtyy 100 metriä !ään
teen. 

Pohjanmaantien risteyksessä tehdään 
myös monia muutoksia. Uusi joukko
liikennekaista erotetaan eteläreunassa 
muusta liikenteestä, niin että myös täs
sä bussit voivat ohittaa liikennevalot. 
Joukkoliikennekaista jatkuu Tahmelan 
valtatien risteykseen asti. Muistutetta
koon, että kotikatumme muutostyöt al
koivat juuri joukkoliikenteen oloja pa
rantamaan pyrkivän Capture-projektin 
ja tutkimuksen myötä. 

Kevyen liikenteen 
väylä 
Pohjoispuolen jalkakäytävä säilyy en
nallaan. Ajoradan pyöräkaistat poiste
taan ja ne korvataan muuttamalla kadun 
eteläinen jalkakäytävä 3-4 metriä leve
äksi yhdistetyksi jalankulku- ja pyörä
tieksi. Suunnitteluinsinööri Jouni Sive-

nius kuntatekniikan ja liikenteen suun
nitteluyksiköstä kertoi kadun varren 
kiinteistööille hyvin tärkeän tiedon. Hä
nen saamiensa tietojen mukaan kaupun
ki aikoo hoitaa Pispalan valtatien varren 
edellä mainitun väylän talvikunnossa
pidon! Muussa tapauksessahan uudella 
leveällää kevytliikennetiellä ei olisi tal
viaikaan käyttöä. Kuten taas tänä talve
na huomasimme, jalkakäytävä kutistui 
joidenkin kiinteistöjen kohdalla lasten
vaunujen akselileveyttä kapeammaksi 
kinttupoluksi. Lumityöt jäivät tekemät
tä. 

Uusi - surkea - laki antaisi kaupun
geille mahdollisuuden sälyttää jalka
käytävä-pyöräteiden kunnossapito ka
dun varren asukkaille. Toivokaamme 
järjen pysyvän Tampereen päättäjien 
päissä. Olisi kohtuutonta, että koko ke
vyen liikenteen väylä olisi kiinteistöjen 
vastuulla. 

14 muistutusta 

Reilut kaksi milliä maksavasta katu
suunnitelmasta tehtiin Tekniselle lauta
kunnalle useita muistutuksia ja kannan
ottoja (mm. Hyhkyn Kyläyhdistys, Pis
palan Asukasyhdistys, eri kiinteistöjen 
omistajat). Lähes kaikissa muistutuk
sissa uutta suunnitelmaa pidettiin hyvä
nä ja haluttiin vain pienempiä korjauk
sia. 

Pispalan valtatie 73 B:n yrittäjät -
Kotipizza, Kampaamo Clipps ja Optik
ko - muistuttivat, ettei kiinteistön edes
tä saisi viedä yhtään parkkipaikkaa. Nyt 
on pelättävissä, että kaupunki ottaa le
venevän risteyksen käyttöön pienen sii
vun parkkipaikasta,jolloin poikittaispy
säköinti ei enää onnistu. Asukasyhdis-

tys korosti myös kannanotossaan, että 
parkkipaikkoja on pyrittävä jättämään 
mahdollisimman paljon, että edes hie
man palveluja säilyisi Pispalassa. Suun
nitteluinsinööri Sivenius kirjoittaa vas
tineessaan, että parkkipaikkoja jää noin 
10 ja uusista risteysjärjestelyistä on 
myös hyötyä yrittäjille. 

Liikennevalojen ansiosta vastapäinen 
yleinen parkkipaikka on helposti saavu
tettavissa. Risteävä liikennekin pääsee 
ilman hermojen menetystä pois Tahme
lan valtatieltä. Josko valojen myötää lii
kenne rytmittyisi hieman enemmän ja 
muukin risteävä liikenne saisi mahdol
lisuuden. 

Huh huh 

Asiaa se on pienikin asia. Pispalan val
tatiestä ei saa kirveelläkään lähiasuk
kaille inhimillistä, mutta jotain myön
teistä on tapahtunut sen jälkeen kun 
Asukasyhdistys 1996 järjesti ensimmäi
set yleisötilaisuudet ja kadun linjoista ja 
haitoista alettiin keskustella. Välillä pi
dettiin maan mainio mielenosoitus tur
bosuunnitelmien kaatamiseksi. Tänään 
autoja kulkee joku tuhat vähemmän (n. 
18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa) ja 
uudet järjestelyt eivät ainakaan lisää lä
piajon houkuttelevuutta. 

Työt alkavat vanhojen viemäreiden 
purkamisella Uittotunnelin paikkeilla. 
Varsinaiset katutyöt pääsevät käyntiin 
vapun jälkeen. Isoimmat työt tehdään 
heinäkuussa, kun liikennettä on vähi
ten. Liikennevalot varmistuvat myö
hään syksyllä. 

Jyrki Kaipainen 
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Paikka auki aina sinulle 

SPR-Tampere-Harjun 
nousu Pispalaan 
Monien yhdistysten Pispalaan on jal
kautunut uusi, vaikkakin juuriltaan hy
vin vanha järjestö, Suomen Punaisen 
Ristin Tampere-Harjun osasto. SPR
Tampere-Harju osallistuu pispalalais
ten yhdistysten ESR-kumppanuuspro
jektiin ja kehittelee pispalalaisten kans
sa tälle mäelle tarpeellisia ja sopivia 
aktiviteetteja. 

SPR meillä ja muualla 

Punainen Risti on uskonnollisesti ja 
puoluepoliittisesti sitoutumaton kan
sainvälinen· järjestö, jonka tehtävänä on 
auttaa niitä, jotka eniten apua tarvitsevat 
- vaikkapa Ala-Pispalassa tai Ylä-Vol
talla (nyk.Burkina Faso). SPR:n osas
tojen perinteisiä toimintamuotoja ovat 
varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, vanhus
työ, ensiaputoiminta, katastrofiapu, ke
räystoiminta, vapaaehtoinen pelastus
palvelutoiminta ja monikulttuurisuus
työ. Kukin osasto valitsee itselleen mie
luisimmat toimintamuodot. 

SPR Länsi-Tampereella 

SPR:n Harjun osasto on viime toi
mintavuoden aikana mm. järjestänyt 
rummuntekokurssin ja Kuvia Kosovos
ta -valokuvanäyttelyn sekä osallistunut 
menestyksellisesti Nälkäpäivä- ja vaa
tekeräykseen ja näkyvästi Tesomapäi
vän viettoon. Yhteistyössä Kulttuuriyh-

distys Bosnian kanssa ja ulkoministe
riön tukemana Harjun osasto toteutti 
Demokratia-projektin, jonka tavoittee
na oli lisätä bosnialaisten ja suomalais
ten tietoa Bosnian tilanteesta ja kehittää 
uusia toimintatapoja demokratian edis
tämiseksi. Lisäksi Nälkäpäivän yhtey
dessä Kalkun koululla toteutettiin peda
goginen draama "Maanjäristys", jolla 
havainnollistettiin Punaisen Ristin kan
sainvälisen avustustoiminnan vaiheita. 
Viime vuoden elokuusta lähtien on Ra
holassa järjestetty kerran viikossa ko
koontuva vanhusten kerho, johon Har
jun osasto saa tukea SPR:n Keskustoi
mistolta. Ikinuoret-kerhossa retkeillään, 
askarrellaan, keskustellaan, lauletaan ja 
tehdään kaikkea, mitä päähän pälkäh
tää ja mihin jalat kantavat. 

SPR Pispalassa? 

Niin, tarvitseeko Pispala Punaista Ris
tiä? Punainen Risti kyllä tarvitsee Pis
palaa, sehän on selvä. Harjun osaston 
pispalalaiset jäsenet haluaisivat kuulla 
muilta pispalalaisilta, löytyisikö täältä 
vielä jotakin tekemätöntä sarkaa, mihin 
Punainen Risti voisi ryhtyä. Onko nuo
risolle tai varhaisnuorisolle riittävästi 
puuhaa? Pitäisikö Pispalan palokunnan 
avuksi perustaa vapaaehtoinen pelastus
palvelu? Tai olisiko saumaa muunlai
selle vapaaehtoistoiminnalle? Näitä ja 
muita juttuja voit tulla puimaan vaikka-

pa Pispalan kamevaaleilla SPR:n Har
jun osaston kojulle. 

Sitä paitsi, voithan liittyä SPR:n jä
seneksi ihan vain periaatteesta, sillä 
jo pelkkä jäsenyys on kannanotto. 
Sillä tavoin tuet konkreettisesti jär
jestön avustustoimintaa ja sen pe
riaatteita: inhimillisyyttä, tasapuoli
suutta, puolueettomuutta, 
riippumattomuutta, vapaaehtoisuutta, 
ykseyttä ja yleismaailmallisuutta. 

Lisätietoja 
Iita Kettunen, puh. 212 3058 

SPR:n Harjun osaston kanssa 
Tesomapäivän viettoon osallistui vii
me syksynä myös pispalalaisia, kuten 
Kelokasken Hanna ja Sanni. 

Kunnioitamme vainajia kekrinä -
Tuliveistostapahtuma Tahmelan rannassa 2.11.2001 
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Marraskuun alku on aikoinaan ollut yksi vuo
den kohokohta . Silloin on vietetty vuodenvaih
detta. Palkolliset saivat palkkansa ja viettivät 
pestuusta vapaan viikon. Kansanperinteen mu
kaan kekri on vainajien, henkien ja Pyhien 
miesten maanpäällisen vaeltamisen aikaa, jol
loin vaeltajia syötettiin, juotettiin ja saunotet
tiin. 

Itsenäisyyden aikana Suomessa on vietetty 
kekriä vielä 1954, mutta nyttemmin Halloween
juhla on syrjäyttänyt vanhan kansanperinteen. 

Haluamme järjestää tapahtuman ajankohtana 
jolloin kaipaamme valoa. Marraskuinen hyytä
vä pimeys häädetään hetkeksi : Pyhäjärven ran
nalla palaa vaikuttava tuliveistos, jota ympäröi
vät pienenpienet valopisteet. Ensimmäiset Py
häjärven tulet vuosikausiin. 

Varsinaisessa tuliveistosperformanssissa pyri
tään yksinkertaisuuteen ja selkeyteen. Tilaisuu
teen osallistuville annetaan mahdollisuus rau
hoittua ja viivähtää ajatuksissa poismenneitten 
läheistensä luona. Haluamme luoda hiljentymi-

sen hetken tulen ja äänen avulla. Näin kunnioi
tamme vainajia. 

Tapahtuman toinen osa, josta vastaa Saunayh
distys alueen kulttuuriosuuskuntien avustuksel
la, tapahtuu harjun toisella puolen Rajaportin 
saunalla, jossa saunomisen lisäksi on "karneva
listista" ohjelmaa. 

TUL!TUL!-projektin työryhmän puolesta Tuula 
Aho ja Katri Jussila 



Terveisiä Asukasyhdistykse/tä 

Kulttuuriperintöä ja 
uudisrakentamista 

Seuraavassa johdatus lukuisten tam
perelaisten yhdistysten, muun muassa 
Asukasyhdistyksen, laatimaan kirjel
mään, joka on tarkoitus piakkoin lähet
tää kaupungin ympäristölautakunnalle. 
Aloite löytyy netistä osoitteesta http:!/ 
ma nseyhte isot. uta.fi/pis pala!keskuste lu. 

Koska omat ki1joitukseni helposti 
värittyvät kulttuuriperinnöllisen katso
mukseni vuoksi, on alla oleva teksti 
kokonaisuudessaan lainattu Tampereen 
teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin 
osaston julkaisusta Pispalan suuri muu
tos, vuodelta 1987, joka perustuu Pispa
lassa vuosina 1978-1984 tehtyyn laa
jaan rakennuskannan perusparantami
sen ja uudisrakentamisen seurantatutki
mukseen. 

"Kun Pispalan uuden asemakaavan 
vahvistaminen (1978) alkoi näyttää sel
vältä tunnettiin laajasti huolta siitä, 
kuinka uudistamispaineet tulisivat Pis
palaa kohtelemaan. Pispalassa oli vuo
den 1979 lopussa kaikkiaan 760 asuin
rakennusta. Rakennuskanta oli vanhaa, 
vuoden 1979 tilastojen mukaan 41 % oli 
rakennettu ennen vuotta 1919, 31 % vilk
kaimmalla rakennuskaudella 1920-lu
vulla ja 14% 1930-luvulla." (s. 3-14) 

"Yhteisenä Pispalan miljöölle pystyt
tiin näkemään lähinnä ominaisuuksien 
tavaton vaihtelu ja lomittuminen, yllä
tyksellisyys ja toisaalta ehkä tyylivaa
timuksista piittaamaton omintakeinen 
mielikuvituksen käyttö vaikeisiin maas
to-olosuhteisiin rakennettaessa" (s. 16) 

"Pispalan asemakaavan yleisselos
tuksessa sanotaan (Arkkitehtitoimisto 
KTVL 1976): 'Pispalan alue on sekä 
maastonsa, että synty- ja sosiaalihisto-

Pasi Virtamo on uusi Asukasyhdistyksen 
puheenjohtaja. 

riansa erikoislaatuisuuden vuoksi muo
dostunut oloissamme ainutlaatuiseksi 
kaupunkimiljööksi. Tästä syystä on kaa
voituksen painopiste keskittynyt sellai
sen nykytilannetta kuvaavan sekä nyky
tilanteen huomioonottavan ratkaisun ai
kaansaamiseen, joka mahdollistaa säi
lymisen, peruskorjauksen ja olevaan 
rakenteeseen soveltuvan uudisrakenta
misen.' 'Jotta asemakaavan tarkoitus 
saavutettaisiin mahdollisimman hyvin, 
tulisi etenkin uudisrakennusten suunnit
telussa noudattaa erittäin suurta huolel
lisuutta. Tästä syystä kaavan laatija eh
dottaa, että Pispalaa varten laadittaisiin 
erityinen rakennustarkastajan ohje. Täs
sä ohjeessa voitaisiin tarkemmin kuin 
asemakaavan puitteissa antaa ohjeita ra
kentamiseen."' (s . 21) 

"Pispalan asemakaavan määräysten 
puitteissa voidaan rakentaa hyvin huo
nosti miljööseen sopivia uudisraken
nuksia, vaikkakin se antaa edellytyksiä 
myös rakennusten säilyttämiselle ja mil
jööseen sopivalle uudisrakentamiselle. 
Asemakaavaa täydentävä rakennustar
kastajan ohje ohjaa tarkemmin pispala
laiseen rakentamistapaan materiaalien, 
värityksen, ikkunatyyppien, jne. suh
teen (tosin tässäkin ohjeessa on kohtia, 
joita ei voi pitää pelkästään myönteisi
nä)." (s. 21) 

"Kaupungin rakennusvalvontaviran
omaiset ovat kuitenkin käytännössä 
pitäneet ohjetta merkityksettömänä. Si
tä on pidetty vain suosituksena, jota 
kenenkään ei voi edellyttää noudatta
van. Rakennustarkastuksessa on tyydyt
ty valvomaan, että rakennuslupa täyttää 
kaavan asettamat ehdot ja näistäkin on 

useita kertoja joustettu varsin kohtalok
kaasti. Voi sanoa, että Pispalan miljöötä 
ei ole edes yritetty suojella, niin perus
teellisesti sen kanssa ristiriidassa olevia 
rakennuksia on saanut rakentaa. 

Tampereen kaupunki ei ole juurikaan 
pyrkinyt vaikuttamaan Pispalan muu
tokseen sosiaalista oikeudenmukaisuut
ta edistäen tai muin muutosta pehmen
tävin tarkoitusperin. Kaupunki on pa
remminkin pyrkinyt tasoittamaan tietä 
Pispalan jyrkälle ja nopealle muutok
selle; tutkimuksen aikana tämä on nä
kynyt kaavan tulkitsemiskäytäntönä se
kä osittain kunnallistekniikan rakenta
miseen liittyvissä kysymyksissä." (s. 7) 

"Huoli Pispalan tulevaisuudesta on 
osoittautunut aiheelliseksi, muutos on 
ollut rajumpi kuin moni olisi osannut 
kuvitella. Vain pientä osaa tutkimusjak
solla rakennetuista uudisrakennuksista 
voi pitää Pispalan miljöön kannalta on
nistuneina." (s. 4) 

"Mikä siis meni pieleen? Huonoin on 
tulos ollut silloin, kun tavoitteena on 
ollut vain mahdollisimman tehokas ra
kentaminen." (s . 53) 

"Uudisrakennusten yksityisyyden ko
rostuksessa näkyy, miten laajasti Pispa
la on puhdistautunut vanhasta sosiaali
sesta ilmeestään, joka jossain vaiheessa 
koettiin rasitteeksi, vaaralliseksi. Työ
väenhenkisesti värittynyt kulttuuri on 
heikentynyt, myös avoimen vastaanot
tokaupunginosan luonne on häviämäs
sä vuokra-asuntojen vähetessä. Perin
teestä on tullut klisee." (s. 54) 

Pasi Virtamo, puheenjohtaja 
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Avomaan kurkut 
laulavat kuorossa 

- Suut poikki nyt! kajahtaa miesääni 
Tampereen lyseon lukion salissa. Lem
peän käskevä ääni kuuluu Sekakuoro 
Avomaan Kurkkujen johtajalle Esko 
Mäkiselle. Naisjoukko hiljenee hetkel
lisen vastarinnan jälkeen ja lähtee käve
lemään verkkaisesti ympäri salia. Alka
massa ovat Sekakuoro Avomaan Kurk
kujen viikoittaiset kuoroharjoitukset. 

Kurkut karnevaaleilla 

Sekakuoro Avomaan Kurkut sai alkunsa 
vuonna 1994. Kunnia omaperäisen ni
men keksimisestä kuuluu Tapani Hie
talahdelle. Alun perin kuorosta piti tul
la Pispalan työttömien kuoro, mutta lo-
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puita kuoroon osallistumista ei haluttu 
rajoittaa millään tavoin. Kuoro on avoin 
kaikille rotuun, sukupuoleen tai uskon
toon katsomatta. Nimi sekakuoro on 
hieman harhaan johtava, sillä nykyi
sessä kokoonpanossa ei ole kuin yksi 
mies Esko Mäkisen lisäksi. Hän on pia
nisti Juha Saikkonen. Nykyään kuoro 
laulaa enimmäkseen Esko Mäkisen sä
vellyksiä, mutta aikaisemmin ohjelmis
toon kuului muun muassa protestilau
luja ja joitakin punksovituksia. 

Sekakuoro Avomaan Kurkuilla ei 
ole vakituista esiintymisestradia, mutta 
keikkoja on silti sopivasti. Toukokuus
sa Avomaan Kurkut esiintyvät SPR:n 
viikoilla ja heidät voi nähdä myös 

Pispalan kamevaa
leilla. Karnevaa
leilla kuoro laulaa 
enimmäkseen vii
me syksynä edes
menneen pispala
laisen runoilijan 
Seppo Kuuluvai
sen tekstejä. Tu
levaisuudessa siin
tää myös levyttä
minen. 

-Levyn teke-
minen on suuri 
haave, koska siten 
saisi tallennettua 
kaikki fiilikset. Le
vyn kasaaminen 
on kuitenkin aika
moinen operaatio, 
eikä itselläni ole 
ammattitaitoa sen 
tuottamiseen. Pi
täisi olla joku hen
kilö, joka hoitaisi 
kokopäivätoimi
sesti rahoitusta ja 
aikatauluja, Mäki
nen toteaa. 

Parhaillaan kuo
ro harjoittelee en
si kesän Törmäys
kurssi-esitystä var-

ten. Törmäyskurssin ohjaa Heli Perttu
la. Esitykset alkavat heinäkuun alussa, 
ja paikkana on Viikinsaaren teatteri
näyttämö. 

- Törmäyskurssi koostuu draamasta, 
kuorolaulusta ja vierailevien solistien 
esityksistä. Kuorolaiset voivat myös 
näytellä näin halutessaan. Törmäyskurs
si kertoo ihmisen, luonnon ja kulttuurin 
välisistä kohtaamisista. Aihe kuulosta
nee kliseeltä, mutta sitähän elämä on -
kliseetä, toteaa Mäkinen. 

"Esko on hauska mies" 

Kirjansitoja-artesaaniksi opiskeleva 
Hanna Metso on ollut mukana Avo
maan Kurkuissa vuoden 1999 syksystä 
asti. Avomaan Kurkut ja sen johtaja 
saavat pelkästään positiivista palautetta 
Hannalta. 

- Perinteinen kuoro ja Ave Marian 
laulaminen ei minua kiinnostanut, jo
ten Avomaan Kurkut tuntui luontevalta 
vaihtoehdolta. Meidän kuorossa on ka
verimeininki ja muutenkin rento tun
nelma. Turhia ei pingoteta ja ehkä sik
si tulosta ei synnykään niin tehokkaasti, 
naurahtaa Hanna. 

- Esko on hauska mies ja hirvittävän 
hyvä säveltäjä. Aluksi tuli sellainen tun
ne, että hei kuka täällä oikeasti määrää, 
mutta Eskolla on oma tapansa laittaa 
meidät kuriin. Esko on ennen kaikkea 
kaveri, ei mikään jyhkeä auktoriteetti. 

Yksi kuoron humaanisia arvoja tuke
va seikka on yhteistyö maahanmuutta
jien kanssa. Tällä hetkellä kuorossa on 
ainoastaan yksi maahanmuuttaja, joten 
lisää kaivataan. 

- Maahanmuuttajien kanssa on aina 
mielenkiintoista. Silloin joutuu kyseen
alaistamaan itsestään selvyydet ja kat
somaan asioita eri näkökannoista. Lau
lun kautta on hyvä oppia suomen kiel
tä, mikä kuitenkin on elinehto Suomes
sa. Laulamallahan kielen oppii melkein 
huomaamattaan, toteaa Hanna. 

Päivi Kallio 



Kati Pellistä kuullaan ja nähdään karnevaaleilla. 

lrkkumusiikkia 
Pispalasta 

Pispalalainen muusikko Kati Pellinen 
nousee ilta toisensa jälkeen yksin la
valle kitara kainalossaan ja nauttii sii
tä. Hän ei kaipaa turvakseen suurta or
kesteria vaan luottaa itseensä ja esityk
seensä. 

Yksin esiintyminen on haastavaa, sil
lä yleisön armoille pitää uskaltaa heit
täytyä. On oltava hyvä ja ammattitaitoi
nen, jotta yleisökin viihtyy. 

Yleisön viihdyttäminen onkin Pelli
sen mukaan muusikon tärkeimpiä teh
täviä. Hän ajattelee olevansa trubaduu
ri, muusikko, joka viihdyttää ihmisiä 
ja kertoo heille tarinoita. Parhaimmassa 
tapauksessa trubaduuri ja yleisö kuun
televat toisiaan. Trubaduuri myös to
teuttaa yleisön toiveita. 

- Soitan mielelläni illasta toiseen sa
moja hittibiisejä, sillä ne ovat ihmisille 
tärkeitä. Niistä on tullut nykyajan kan
sallislaulu ja, Pellinen miettii. 

lrlantilaineri musiikki sopii 
suomalaiseenkin suuhun 
Vaikka trubaduuri esittää lauluja lai-
dasta laitaan, on folkmusiikki Pellisel
le rakkain musiikinlaji. Erityisesti suo
malainen ja irlantilainen folkmusiikki 
kiehtovat, sillä niissä on syvällisyyttä ja 
tarinalli suutta. 

- Minusta juuri laulun sanoitus hyvin 
tärkeä. Hyvä tarina jää elämään. 

Pellinen teki ensimmäisen levynsä 
viime kesänä. Levylle valittiin irlanti
laisia lauluja, ja se myös tehtiin Irlan
nissa. 

- Halusin levyttää Irlannissa, jotta le
vylle saataisiin aito tunnelma. Esimer
kiksi ääntämystäni hiottiin irlantilaisek
si ennen levytystä. 

Levyn tunnelma on kaikin puolin ai
to, sillä laulut äänitettiin yhdellä istu
malla. 

- Minulla oli varsin selkeä näkemys 
siitä, millainen levystä on tultava, ja ir
lantilaiset huippuammattilaiset auttoi
vat minua saavuttamaan päämääräni. 
Uskonkin, että levystä tuli niin irlanti
lainen kuin suomalaisen tekemänä vain 
voi tulla, Pellinen iloitsee. 

Vanhat talot kunniaan 

Kati Pellinen on muuttanut perheineen 
Pispalaan äskettäin ja viihtyy siellä 
erinomaisesti. Kaupunginosa on hänen 
mielestään ainutlaatuinen: siellä yhdis
tyvät luonto, kulttuuri ja ihanat ihmi
set. 

- Luonto on täällä jumalaisen kaunis, 
ja alueen vanhat puutalot muistuttavat 
menneestä. Historia on koko ajan vah-

vasti läsnä, talot tuoksuvatkin vanhal
le! 

Pellinen onkin sitä mieltä, ettei van-
hoja taloja pidä missään nimessä pur
kaa eikä kulttuurihistoriaa tuhota. 

- Ketä varten on kunnallispolitiikka, 
jonka päämääränä on purkaa vanhat ra
kennukset? Vanhat talot pitäisi säilyttää 
ja entisöidä. Raha ei saa liikaa ohjailla 
rakentamista, vaan pehmeämmätkin ar
vot on otettava huomioon. 

Pispala soikoon! 

Pispala vetää puoleensa muusikoita. 
Paikallinen musiikkiyhdistys on vireä, 
eikä muusikoihin voi olla siellä törmää
mättä. 

- Paikallisessa baarissa on aina joku 
soittamassa. Luulen, että täällä asuu 

jonkinlainen nuottibasilli, nauraa Pel
linen. 

Pispalan muusikot pitävät yhtä, min
kä tuloksena on jo syntynyt yksi yhtei
nen levy, Musaa mäeltä. Pispalan mu
siikkielämä on imaissut myös Pelliseen 
mukaansa: hän järjestää ensi kesänä 
historian ensimmäisen PispalaFolk-ta
pahtuman. 

- Asuimme ennen Kissanmaalla, ja 
järjestin siellä vastaavanlaisen tilaisuu
den parina kesänä. Ihmiset innostuivat 
siitä yli odotusten. Luulen, että pispala
laisetkin ottavat tapahtuman omakseen, 
Pellinen ennustaa. 

Eveliina.Niskanen 

Uusi Pispala-levy, Musaa mäeltä 2, 
on tekeillä! Jos haluat osallistua 
levyn tekoon, ota mahdollisimman 
pian sähköpostitse yhteyttä Ari 
"Selkä" Pulkkiseen. Osoite on 
pietu@koti.soon.fi 
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Pispalan 20. karneva 
Karnevaa/eja jo vuodesta 1981 ! 

Klo 12 karnevaalikulkue 
Lauri Viidan patsaalta Pispankadulle 

Klo 12.30 alkaen Pispankadulla 
Marjo Minkkinen (laulu) & Jussi Främling (piano) 
Sekakuoro Avomaan kurkut 
Kati Pellinen 
Kumma kaje 
Ahjolan pelimannit 
Kaija Pohjola (tangokuningatar 91) 

Kirjastolla klo 15.30 
Erotic Express. Akustinen kvartetti . 
l<irjailijatapahtuma klo 16-17 
Johanna Sinisalo, Markku Toivonen 
lisäksi kirjastolla näytetään Pispala-aiheisia videoita 
nonstoppina. 

Klo 15.30 Tahmelan Pallokentällä 
Lastentapahtuma, mm. Ahjolan pienet kaksiriviset J 

Klo 17 Tahmelan pallokentällä 
Jalkapallo-ottelu Pulterrierit - FC Kujakolli 

Ahjolan juhlasalissa klo 15-16 
Nuorisoteatteriryhmä Ruususet: Anu 
Yli 13-vuotiaille. Vapaaehtoinen kannatusmaksu. 
Ohjaaja Laura Kuusisto. 

/ 



alit lauantaina 26. 5. 

Klo 18 alkaen Tahmelan valinnan 
ja Kujakollin edessä 
l<arnevaalinäytelmä Jaa/Ei/Tyhjiä/Poissa -
romanttinen näytelmä, käsikirjoitus Hannu 
Paronen, dramaturgia ja ohjaus Hannu Purhonen. 
18.30 alkaen 
Heikki Salo & Hauli Bros. 
Yhden Joukon yhtye 
Wäinö Lakki 

Saunakahvilassa klo 22 jälkeen 
Erotic Express Duo 

Muistojeni Pispala Viikinsaaressa lauantaina 4.8.2001 
Laivaliikenne tapahtumaan Laukontorin rannasta tasatunnein klo 10 
lähtien. Tapahtuman avaa kello 13 ravintola Vanhassa kaidesaaressa 
kulttuuritoimen johtaja Lassi Saressalo . Sitten esiintyvät rumpuryhmä, 
Pispalan kisällitja kirjailija Markku Toivonen. Tilaisuuden juontaa Hannes 
Anttila. 

Kello 15 ravintolassa puhuu elokuvaohjaaja Katariina Lillqvist. Samaan 
aikaan pelaavat jalkapalloa Tahmelan Vesan ja Pispalan Tarmon joukkueet. 
lltaviideltä esiintyy Mikko Alatal o. 

Alatal o n jälkeen Pispalan työväennäyttämö esittää Hannu Salaman 
Juhannustansseista sen kuuluisan Hiltusen saarnan. Myöhemmin illalla 
Jukka Törmä soittaa 60-luvun rockia, näyttelijä Timo Virkki lausuu Lauri 
Vi itan, Pispalan Sä lli tanssittaa ja Marjo Minkkinen laulaa. 

Esillä on myös Ari Johanssonin valokuvia 70-luvulta sekä Seppo Inkisen 
veistoksia vaikuttav ista pispalalaisista hahmoista. 
Lap sillekin on ohjelmaa, esimerkiksi kasvomaalausta. Myös saunassa on 
mahdollista käydä. 

Pispalan asukasyhdistys, Tampereen kaupungin kulttuuritoimi ja 
nuorisotoimi, Ahjoin, Pispalan Moreeni, Pispalan Tarmo, Tahmelan Vesa, 
Pispalan musiikkiyhdistys, Pispalan saunayhdistys ja Tahmelan-Pispalan 
Venäjäseura. 
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Santalahden kaavoitus: 

Ra ken n usi nventoi nti 
tukee säilyttämistä 

Tulevaa korttelipuistoa? Rantakylän viimeiset puumökit uhmaavat ainakin vielä 
muutosta Santalahden pysäkin pulteririvinterien katveessa. 

Radan ja Näsijärven välisen Santalah
den alueen rakennuskanta on inventoitu. 
Selvitys tehtiin alueen uuden osayleis
kaavan pohjatyöksi ja sen pohjalta osaa 
vanhoista rakennuksista esitetään säi
lytettäviksi tulevalla kerrostaloalueel
la. Uutta kaavaa käsitellään seuraavak
si kaupunginhallituksessa toukokuus
sa, jonka jälkeen vaihtoehdot tulevat 
taas nähtäville ja syksyllä on vuorossa 
valtuustokäsittely. 

Virallisesti kaavatyössä on vielä mu
kana myös nykyinen teollisuus- ja toi
mistoaluevaihtoehto, mutta vaakakuppi 
lienee kallistumassa asuntorakentami
sen puolelle, mitä alueen maanomista
jat ajavat voimakkaasti. Ratkaisun te
kevät kaupunginhallitus ja valtuusto. 

Rakennusinventoinnin ohella aluees
ta on tekeillä muun muassa ympäristö
vaikutusten arviointi, palvelujen kehit
tämiskartoitus sekä melu- ja maaperä
selvityksiä. Nämä kaikki tulevat ylei
sön nähtäville viimeistään kaupungin
hallituksen käsittelyn jälkeen. 
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Kevytliikenne Pispalaan 
paranee 
Palveluselvityksessä todetaan, että San
talahden asukkaillekin löytyvät keskei
set palvelut Pispalasta kunhan kevyen 
liikenteen yhteydet rautatien yli tai ali 
saadaan kuntoon. Muuten palvelut jäisi
vät automatkan taakse Lielahteen, Hyh
kyyn tai Amuriin. Uudet väylät paran
tavat myös pispalalaisten pääsyä ran
taan päin. 

- Santalahden asuntoalueelle tarvi
taan myös toimiva sisäinen kevytliiken
neväylä. Sellaiseksi on suunniteltu alu
een keskelle pitkittäisväylää vanhan Ti
potien linjaa, jonka varrella on myös 
korttelipuistoja ja vanhaakin rakennus
kantaa, toteaa suunnittelusta vastaava 
kaavoitusarkkitehti Jouko Seppänen. 

Radan poikki tehdään tämänhetkisten 
suunnitelmien mukaan ylikäytävä Ra
japortin saunan kohdalle, jossa on val
tatien yli valo-ohjattu suojatie. Toinen 
reitti on Ahjolan alikulkutunneli, jota 

avarretaan ja rakennetaan kärrykelpoi
set luiskat molemmin puolin. Myös kir
kon kohdalla on radan alikulku, joka 
otetaan käyttöön tekemällä kulkuväylät 
molemmin puolin. Paasikiventien alitus 
rannan virkistys- ja venesatama-alueel
le paranee tunnelilla Kesoilin huolto
aseman kohdille. Toinen tunnelihan on 
jo olemassa alueen itäpäässä Tikkuteh
taan kohdalla. 

Alueelle tehdään myös varaukset päi
väkodin ja oman lähikaupan rakenta
mista varten, vaikka alkuvaiheessa Pis
palan palvelut riittänevät. 

Inventointi listasi 
talojen arvot 
Santalahden rakennusinventoinnin on 
tehnyt kaavoitusyksikön toimeksian
nosta Pauliina Tiusanen ja sitä on oh
jannut myös Tampereen Museoiden ra
kennustutkija Hannele Kuitunen. Työ 
on pitkälle samanlainen kuin koko ydin
Pispalasta tänä ja ensi vuonna tehtävä 
inventointi, josta kerrotaan toisaalla täs
sä lehdessä. 

Santalahdesta esitetään alueen histo
riaa sekä kerrotaan rakennuskohtaiset 
faktat, historia ja arvio säilyttämisedel
lytyksistä yhteensä 14 rakennuksesta. 
Alueen ainoa jo tähän mennessä arvok
kaaksi ja säilytettäväksi luokiteltu ra
kennus on OTK:n vanha tulitikkutehdas 
vuodelta 1925. Nyt on arvioinnin tu
loksena löydetty perusteita myös mui
den säilyttämiselle. 

Jouko Seppäsen mielestä yleiskaava 
on tehtävä niin että ainakin seuraavat 
vanhat rakennukset on mahdollista säi
lyttää: tikkutehdas, Geopalvelun talo, 
paperitehdas, neliskanttinen Teollisuus
niklaamon piippu, Enqvistin ja Breiten
steinin puuhuvilat, pahvitehdas, Ranta
kylästä vielä jäljellä olevat kaksi pientä 
puutaloa pahvitehtaan länsipuolella se
kä alueen länsipään viimeinen puutalo, 
joka oli tukkiteitten aikana uittajien tu-



• Santalahden rakennusinventointi
raportti on kokonaisuudessaan lu
ettavissa Pispalan kirjastotalolla, 
Tahmelank. 14 (ma-pe 14-20, Ja 
12-17) 
• Santalahden kaavoituksesta lisää 
verkossa: http://manseyhteisot.uta.fi/ 
pispala/uuttanyt.htm 
• Kaavoitusarkkitehti Jouko Seppä
nen ottaa vastaan Santalahti-mieli
piteitä: p. 3146 6962,jouko.seppa
nen@tt.tampere.fi 

kikohta. Rantakylän puutalojen ympä
rille, Santalahden entisen rautatiepy
säkin alapuolelle on suunnitteilla myös 
lähipuistikko, jonka miljööseen kuului
sivat myös pulteri- ja lohkokivipenger
rykset. 

Rakennusperintöä 
hyödyntämään? 
Museovirasto antaa oman lausuntonsa 
säilytettävistä rakennuksista syksyllä. 

Asiaa valmistelevan tutkija Helinä Kos
kisen mielestä Seppäsen lista on oikean
suuntainen. 

- Myös kattohuopatehdas ja alueen 
länsipään kaikki kolme puutaloa olisi 
suotavaa säilyttää. Myös vanhat pulte
ritukimuurit ynnä muut yksityiskohdat 
ovat tärkeitä muistoja menneestä. Se on 
uudellekin asuinalueelle tärkeää, koros
taa Koskinen. 

Rakennusten lopullinen säilyminen 
on paljolti kiinni myös maanomistajien 
kulttuuritahdosta. Toivottavasti innova
tiivista otetta vanhojen tehtaiden sanee
raamiseen esimerkiksi toimisto-, liike
tai ateljeekäyttöön löytyy. Perinnera
kennusten uusiokäytölle löytyy mallia 
vaikkapa Finlaysonilta; monille yrittä
jille sijainti vanhassa teollisuuskulttu
riympäristössä on nykyään vetovoima
tekijä eikä haitta. Alueen keskeinen si
jainti ja maisemat ovat vahvoja valtte
ja, joilla tilat löytäisivät varmasti käyt
täjänsä, vaikkei Santalahteen Nokian 
suurkonttoreita saatukaan. 

Pirkanmaan maakuntamuseo on to
dennut lausunnossaan alueen kulttuuri-

maisemasta, että se kuuluu valtakunnal
lisesti arvokkaaseen Pispalan kulttuu
rihistorialliseen ympäristöön. Sen kaa
voituksessa tulee erityisesti ottaa huo
mioon teollisen perinteen ja vanhan 
mökkiläisasutuksen (Rantakylä) erityis
piirteiden säilyminen. Lisäksi museo 
korostaa sitä että uusi rakentaminen ei 
saa rikkoa Pispalanharjun maisemanä
kymiä. 

- Kaavaluonnoksia viime aikoina hiot
taessa onkin erityisesti kiinnitetty huo
miota kerroskorkeuksiin ja rakennusten 
sijoitteluun niin, että maisemanäkymät 
Pispalan valtatien suunnalta Näsijärvel
le säilyisivät esteettöminä ja samoin 
järveltä päin Pispalan rinnemaisema ei 
peittyisi. Kerroskorkeudet ja rakennus
tehokkuuudet eri tonteille ratkaistaan 
kuitenkin lopullisesti vasta asemakaa
voitusvaiheessa, muistuttaa kaavoitus
arkkitehti Seppänen. 

Veikko Niskavaara 
(veikko.niskavaara@uta.fi) 

Yhdistykset toimivat- Kumppanuus-projekti työllistää 
Pispalan yhdistysten yhteinen Kumppanuus
työllistämisprojekti on toiminut jo noin vuoden. 
Eri yhdistysten toimiin on työllistetty jo noin 
30 pitkäaikaistyötöntä puolen vuoden pesteihin. 
Tällä hetkellä töissä on 14 henkilöä: kirjastota
lolla viisi, kierrätyksessä kolme, saunalla kak
si, Kurpitsa-talolla yksi, Ahjolassa yksi ja yleis
puuhissa kaksi. 

Työpaikat ovat tätä kirjoitettaessa täynnä, 
mutta elokuussa paikkoja on jälleen vapautu
massa. Paikat on tarkoitettu pitkäaikaistyöttö
mille ja työmarkkinatuella oleville. Palkkaus 
tapahtuu työvoimatoimiston yhdistelmätuella 
kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, maksimiaika 
on 12 kk. Kiinnostuneet voivat siis kysellä va
paita paikkoja taas elokuun alusta lähtien. Tie
dustelut: p. 040 776 5198 (Veikko Niskavaara). 
Katso myös http://manseyhteisot.uta.fi/pispala/ 
kumppanuus.htm 

Kirjastotalo 
Tahmelankatu 14, p. 2239654. Aukioloajat 
toukokuun loppuun: ma-pe klo ,14-20, la 
12-17. Kesäaika: 1.-31.7. suljettu. 1.6.-30.6. ja 
1.8.-31.8.: ma-to 14-20, pe 12-16. 

Kirjastolla on tällä hetkellä 7 500 lainattavaa 
nidettä, joukossa melko uusiakin. Kesälukemis
ta luulisi riittävän moneen makuun. Lisäksi lu
kemassa voi käydä kirjastoon tulevia päiväleh
tiä: Aamulehti, Helsingin Sanomat, Kansan Uu
tiset, Vihreä lanka ja Tiedonantaja. Kirjaston 
taidegallerian näyttelytilaa voi varata kirjastol
ta. 

Pispalan Kirjastoyhdistyksen vuosikokous on 
sunnuntaina 20.5. klo 13 kirjastotalolla. 

Yhdistyksen jäsenmaksu on 30 markkaa ai
kuisilta ja lapsilta 10 markkaa. Tilinumero Leo
nia 800022-13936213. Uudet jäsenet tervetuloa 
toimintaan! 

ATK-alkeita 
kirjaston tietotuvalla 
Yleisön käytettävissä on kolme intemetyhteyk
sin varustettua tietokonetta. Aamupäivisin jär
jestetään myös atk-koulutusta eritasoisissa pien
ryhmissä. 

Yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa on 
jo aloitettu kumppanuusprojektin työllistettyjen 
atk-työnhakutaitojen koulutus ja tavoitteena on 
tarjota sitä kaikille alueen työttömille. Kursse
ja vetää tietotuvalle työllistetty Kaj Crohns. 
Koulutus on tarkoitettu myös eläkeläisille ynnä 
muille, joilla ei vielä ole tietokonetaitoja. 

Esitteitä tietokoneen ajokorttitutkinnoista ja 
muuta lisätietoa kursseista saaja ryhmiin voi il
moittautua kirjastotalolla. 

Kurpitsa-talo 
Isolähteenkatu 2, p. 0415257956 (talon hoitaja 
Outi Siivonen). Avoinna ainakin pe, la, su klo 
13-19. 

Talolla toimii Kurpitsa-liikkeen info-kahvila, 
josta saa kahvia, pullaa, juomia, jäätelöä, tietoa 
ja opastusta viljelyyn sekä tietoa alueen kaavoi
tustilanteesta ja muusta liikkeen toiminnasta. 
Talossa on joitain viljelytyökaluja lainattavis-

sa, mm. maanmuokkausjyrsin, jota saa vuokra
ta kohtuuhintaan. 

Kurpitsataloa voi varata myös erilaisiin ko
kouksiin, kursseihin tai juhliin. 

Vapaina olevia palstoja jakaa niitä vuokraava 
4H-yhdistys touko-kesäkuussa. Yleistä jakoti
laisuutta ei ole, mutta vapautuvista palstoista 
voi tiedustella p. 378 5024 tai 040 823 9778. 

Toukokuun alusta tarjolla on myös lihas
muokkausta. Tuula Dahlström hieroo maan
muokkauksen kipeyttämät lihakset vetreiksi. 
Ajanvaraukset suoraan Tuulalta, p. 223 7205 
(varmimmin ma-la klo 10-11). 

Kierrätyskeskus 
Pispalan valtatie 11, p. 2233 731. Avoinna ma
pe klo 11-18. Vastaanotetaan ja annetaan mak
sutta kaikenlaista käyttökelpoista tavaraa. Ha
ku- ja vientipalvelu pakettiautolla kohtuukorva
uksella. 

Takapihalla myös lasin, paperin, pahvin, pien
metallin, paristojen keräysastiat. Myynnissä 
vanhoista pakastearkuista valmistettuja lämpö
kompostoreita hintaan 300-500 mk. 

Rajaportin sauna. Pispalan valtatie 9, p. 222 
3823 Avoinna ke 18-22, pe 15-21 ja la 14-22. 
Myös tilaussaunoja: p. 040 7765 198. Pihata
lossa saunakahvila, joka on avoinna kuten sau
na tai tilauksesta, p. 2130 117. Pihatalossa myös 
hieroja saunapäivisin tai tilauksesta, p. 0400 
804 217 
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Terveisiä Ahjolan 
Ahjolan iltapäiväkerhossa viettää tällä hetkellä iltapäiviään viitisentoista lasta. Aika kuluu pelien, 
leikkien, askartelun, retkien, monipuolisen liikunnan, läksyjenja rauhoittumisen parissa. Ahjolassa 
on mahdollisuus osallistua moniin harrastuskerhoihin iltapäivän aikana. Valittavaa löytyy muun 
muassa telinevoimistelusta sählyyn ja musiikista näytelmäkerhoon. Ideoimme lasten kanssa oman 
sivun, josta on toivottavasti iloa sekä lapsille että muille lapsenmielisille. Iltapäiväkerholaiset kir
joittivat yhdessä erään herran seikkailuista tarinan, jota jokainen vuorollaan jatkoi ... 

Etsi sanat ruudukosta! 

A K 0 p 1 s M u 1 N p E R u N A p H T H 

R A H V u p K L R s T N H J 1 H N p 0 p 

0 A N s T K 1 A A A 1 u s R N p N G M N 
p L u M R H N s 1 N R 1 J 1 Ä D V H A M 

R 1 E u p s M J M 0 T V T F p H N V A u 
A L K s s E L L E R 1 T H E F u M J T R 
p u N A J u u R 1 R A N u H R Ä L 1 T s 
s 1 N s s p 0 R K K A N A s R N J 1 1 T 

tomaatti • sipuli • peruna • kaali • kurkku • selleri • punajuuri • porkkana • retiisi • lanttu 
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Erkki Karvisen seikkailut 

"Olipa kerran herra Karvinen. Hän 
oli kova syömään. Hän piti munkeis
ta, ne olivat hänen lempiruokaansa. 
Hän söi aina samaa ruokaa. Karvinen 
oli hyvin vanha mies. Hänen etuni
mensä oli Erkki. Hän asui Oliivika
dulla, jossa oli pikkuporsaita kadut 
täynnä. Kadut olivat täynnä porsait
ten mutakylpyjä. Erkki luki iltaisin 
kirjaa. Kirja oli porsastietokirja. Hän 
halusi niistä tietoa, koska hän halusi 
oppia hoitamaan porsaita kunnolla. 

Eräänä päivänä Erkki lähti kaupun
gille tutkimaan paikkoja. Hän huo
masi suihkulähteen ja meni sinne ui
maan. Kotiin tullessaan hän oli lä
pimärkä ja haisi kalanmaksalta, kos
ka suihkulähteessä oli ollut kaloja. 
Hän meni kylpyyn. Kylvyssä oli niin 
hauskaa ettei hän halunnut tulla pois, 
mutta viimein hän tuli pois ja popsai
si pari munkkia. 

Oliivikatu oli Erkin mielestä hyvä 
kotikatu, koska siellä asui pikkupor-

saita, ne olivat hänen mielestään iha
nia. Erkki ruokki porsaita päivittäin, 
ei tietenkään munkeilla vaan ruuan
tähteillä, joita hän heitteli ikkunasta 
keskelle tietä, jotta possut huomaisi
vat ne. Erkki oli hyvin hassu mies. 
Kaikki nauroivat hänelle, hän oli niin 
hassu. Hän osasi jonglöörata mun
keilla, hän heitteli niitä ilmaan ja nap
saisi välillä suuhunsa. 

Erkki Karvisen lempiharrastus oli 
jalkapallo. Kerranjalkapallotumauk
sessa vastassa oli Lapin jalkapallo
joukkue. Koska Erkki oli paksu, hän 
taklasi pelaajia katsomoon. Pian hei
tä ei ollut kuin yksi ja Erkki juoksi 
pallon kanssa kohti maalia, harhautti 
maalivahdin ja vetäisi tyhjiin. Seu
raavana päivänä hän meni valitta
maan kaupan omistajalle ja sanoi, et
tä munkit olivat edellisenä päivänä 
olleet loppu. Kaupan omistaja sanoi, 
että niitä tulee huomenna lisää, ja 
Erkki oli iloinen. Illalla hän meni 

puistoon ja palasi sitten kotiin. 
Parin vuoden päästä Erkki oli niin 

vanha, että hänen piti mennä van
hainkotiin. Vanhainkodissa oli haus
kaa, koska hän sai sähköpyörätuolin. 
Hän ajeli sillä pitkin käytäviä. Erkki 
oli nuorena temppuillut paljon: hän 
törmäsi seinään ja teki taitavan taka
perin voltin ja tuli jaloilleen alas. 

Eräänä päivänä vanhainkodinhoita
ja meni käymään kaupassa ja otti Er
kin mukaan. Vanhainkotiin piti ostaa 
silityslauta. Vanhainkodinhoitaja lait
toi silityslaudan kärryjen päälle. Her
ra Karvinen keksi, että tuo viritys oli 
hyvä su1ffilauta. Hän hyppäsi kyy
tiin ja ajeli pitkin kauppaa. Ennen tä
tä kaupassa oli käynyt vain vähän ih
misiä, mutta nyt Erkin tempun jäl
keen jonot olivat hirveän pitkiä. Tä
män jälkeen kauppias lähetti Erkille 
säkillisen munkkeja palkkioksi joka 
toinen päivä. 



Setlementtitoi m i ntaa Ahjolan 
päiväkodissa jo 68 vuotta 

Kouluun ensi syksynä lähtevä Antti on 
ahjolalainen jo usean vuoden takaa. 
Kaija Soini, Antin äiti, on ollut tyyty
väinen päiväkodin toimintaan. Hän ker
too Antin tulevan päivääkotiin mielel
lään ja toteaa, että on ollut ihanaa kun 
ei ole tarvinnut olla huolissaan, sillä 
päiväkodin henkilökunnan ammattitai
toon on voinut luottaa. Antin äiti pitää 
hienona sitä, että lapset ovat osallistu
neet Ahjolan setlementin toimintaan ja 
esiintyneet muun muassa 70-vuotis juh
lissa. Hän uskoo, että päiväkodin lapset 
voivat olla ahjolalaisia lopun ikääänsä. 
Heidän on myöhemminkin helppo tul-
la mukaan Ahjolan muuhun toimintaan. 
Kaija on ollut tyytyväinen myös siihen, 
että päiväkodissa tehdään paljon yhteis
työtää lähipäiväkotien kanssa. Lapset 
oppivat kohtaamaan ja tuntemaan mui
ta Pispalan lapsia. Kaija Soini kiittelee 

myös päiväkodin käytössä olevia moni
puolisia tiloja. 

Ahjolan päiväkodin pienuus ja kodin
omaisuus on saanut kiitosta Kiti Mil
leriltä, jonka Ella-tyttö on ensivuoden 
esikoululaisia. Hän pitää tärkeänä sitä, 
ettää henkilökunta on tuttua molem
milla osastoilla ja päivittäisiä kuulumi
sia voidaan vaihtaa luontevasti ja luot
taen tiedon kulkuun. Tuttuus ja pienuus 
tuovat Kiti Millerille tunteen päiväko
dista turvallisena paikkana. Hän kiitte
lee myös lapsen arvostamista ja joka
päiväistä henkilökohtaista lapsen koh
taamista, kuten tervehtiminen ja hyväs
tely kädestä pitäen. "Keittiö on päi
väkodin sydän", Kiti jatkaa. Kotona 
kuullaan kehuja päiväkodissa valmis
tettavasta ruuasta, ja "Keittiön Raija" 
pitää ovet avoinna ja on Ellan jutuissa 
mukana yhtä paljon kuin muutkin tä-

Ahjolan lltapäiväkerho 
ma-pe klo 12-16.30. 

Tiedustelut 
nuorisotoimistosta: 

Sinikka Niskanen, 
puh. 253 8415 

Kimmo Uotila, 
puh. 253 8425 

Tiinu ja Ronna peuhaa. 

dit. 
Lapsilta kysyttäessä päiväkodissa on 

mukavinta, kun on kavereita. Leikkimi
nen ja yhdessä tekeminen on tärkeää. 
Leikin tärkeys nousi esiin myös van
hempia haastatellessa. Esikoululaisilta 
kysyttäessä maalaaminen, jumpat, esi
koulutehtävät , draama, apulaisena olo 
ja monet muut touhut ovat mieluisia 
asioita. Jokaisella lapsella on omat mie
lipuuhansa ja mieltymyksensä. "Täältä 
saa tosi hyvää ruokaa", toteaa ensisyk
synä koulunsa aloittava Ronna. Ruoka 
on myös muiden lasten mieleen, samoin 
kuin leikkiminen ja erityisesti kaupun
kipäivä. Silloin pääiväkoti muuttuu pie
noiskaupungiksi, jossa lapset pitävät 
kauppaa, apteekkia ja vaikka paloase
maa. 

Päiväkodin henkilökunta 
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Suomi-Venäjä-seuran toiminta 
käynnistynyt Pispalassa 
Vuosia hiljaisena uinunut Suomi-Venäjä-seuran toiminta on 
käynnistynyt Pispalassa uudelleen. Aiemmin Pipalassa toimi 
parikin osastoa, mutta viimeiset viisi vuotta on ollut hiiren 
hiljaista. 

Viime syksynä osastot yhdistyivät ja puheenjohtajaksi valit
tiin Mervi Grönfors, joka itse asiassa pitää majaa nykyään 
Raholassa. Syksyllä uuden osaston ensimmäinen tapahtuma
na kirjastossa järjestettiin petroskoilaisen Nukketeatteri Tika
puiden lastennäytelmä, joka oli tarkoitettu tulemaan Venäjäl
tä Suomeen adoptoitujen lasten kielellistä identiteettiää. 

Suomi-Venäjä-Seuran Pispalan-Tahmelan osasto on kevään 
ajan valmistellut Vladimir Vysotskin elämäntyötä esittele
vää näyttelyä Pispalan kirjaston galleriaan. Näyttely avataan/ 
avattiin kirjastossa 23. huhtikuuta. Aineisto on koottu Vy
sotskin Ystävät ry:n puheenjohtajan Helvi Porkolan ainoa
laatuisesta kokoelmasta ja se sisältää julisteita, äänitteitä, vi
deoita, kirjallisuutta sekä mittavan suomenkielisen lehtilei
kekokoelman. Näyttely on avoinna kirjastossa 19. toukouuta 
saakka. 

Syksyllä pääsevät myös suomalaiset lapset nauttimaan Nuk
keteatteri Tikapuiden esityksestä, joka nähdään kirjastolla 
29.9. Taikasana-näytelmä perustuu venäläisiin kansansatui
hin, ja sen on dramatisoinut nukketeatteritaiteilija Boris 

Kudrjavtsev. 
Suomi-Venäjä-Seuran Pispalan-Tahmelan osasto toivottaa 

toimintaansa mukaan tervetulleiksi kaikki Venäjästä tavalla 
tai toisella kiinnostuneet ihmiset! Kulttuuri ja kaksikielisten 
perheiden toiminta on erityisen lähellä osastolaisten sydäntä. 
Toiminta on avointa ja kaikki halukkaat voivat tulla mukaan. 

Mervi Grönfors odottelee yhteydenottoja p. 040 557 0424 
Tuija Mäkinen 

Tampereen Tietokonekauppa 
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www.tietokonekauppa.com 

Kaikki tietokoneista: myynti, 
vuokraus, huolto ja tarvikkeet. 

Haulitornia vastapäätä Pispalan
valtatiellä 

Tampereen Tietokonekauppa 
Pispalanvaltatie 39 
33250 TAMPl!RI! 
Puh, 03-31419700 
email. 
myynti@tletokonekauppa.com 

POMI 



Fysikaalinen 
hoitolaitos 
Fysioterapeutit: 

.._ Ritva HameenoJa 
Kirsti Jännes 
Kari Vuoristo 

PIRKKA-HOITO OY 

Pispalan valtatie 45 
puh. 212 3002 

bitpoint 
MIKROTIETOKONEET JA OHEISLAITTEET 

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

Pispalan valtatie 73 B 
33250 Tampere 

ma- pe 9-17 
la 9-13 

puh. 222 8508 (+ sop. mukaan) 

Pispalan valtatie 73 B 
p. 2131292 

ma-la 11-21, su 12-21 

KOTI 
PIZZA 

SIELLÄ ASUU PARAS PIZZA 

Pub-ravintola 

Ala Pispala 

Perjantaina: karaoke 
Lauantaina: elävää musiikkia 

Parturi-Kampaamo 

NYT MYÖS MEIKIT & 
KYNNET & IRTORIPSET 

Sanna Hiltunen 

Pispalan valtatie 2A 
ark. 9-17, la 8-13, ma sulj. 
kesäaikaan la sulj., ma auki puh. 222 9039 

************ 
RAJAKIOSKI 
GRILLITUOTTEITA • ELINTARVIKKEITA 

MAKEISIA• JÄÄTELÖÄ 
VEIKKAUKSEN ARVAT 

MEILTÄ MYÖS 
HUURTEISET MUKAAN! 

PUH. 214 4785 

************ 
SILMÄLASITARJOUS! 

Suuri erä •• 

KEHYKSIÄ alk. 1O /kpl 

OPTIKKO 
PISPALAN VALTATIEN OPTIIKKA 
Pispalan valtatie 73 B, 33250 TAMPERE, puh. 222 8303 

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14 
P.S. HYVÄT PARKKITILAT • MYÖS PIILOLASIPALVELU 

Pyynikintori l , puh. 212 6222 

Paras valmistujaislahja - ajokortti 

. 
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PIZ Pala AVOINNA 

p. 212 7795 

• Grillituotteita 
• Elintarvikkeita 
• Veikkauspiste (online, arvat) 
• TKL:n matkakorttien latauspiste 

Pyynikin näkötorni 

MAANKUULU 
MUNKKI
KAHVILA 

Avoinna joka päivä 9-20 

p. 212 3247 

LOISTAVAA 
PPG-LAATUA 
DELTRON: TÄYDELLINEN 

JÄRJESTELMÄ, JOKA UUDISTAA 
AUTOMAALAUSTEKNI IKAN 

auto refinish 

Ykkösväri 
Pispa/an valtatie 40, 33270 Tampere 

puh. (03) 3450 388, 0400 625 176 fax 3445 618 

PUB Hevosenkenkä 
Pirkankatu 1 

Joka päivä häppärit 
klo 10.30-12 ja 17.30-18.30. 

Tiistaisin karaoke 
klo 19-23. 
Torstaisin tietovisa 
alk. klo 19. 

A-oikeudet 
Tervetuloa! 
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Kaikki lasitusalan työt 
asiantuntemuksella, myös peilit 

ja taulujen kehystykset 

PÄIVYSTYSNUMEROMME 

214 0064 

R I TA LAS 1 RITALAN LASILIIKE KY 

Mustanlahdenkatu 26, 33210 Tampere. Puh . 212 4452 
Varasto/myymälä: Etu-Hankkionkatu 20, puh. 363 3900 

Tahmelan viertotie 2 
p. 222 3353 

Avoinna 
ma-to 15-23 

pe 75-07 
Ja 70-07 
su 70-23 

T:mi Hyhkyn huolto 
Antti Antikainen 

Lumitöitä, nurmikon leikkausta, 
maankuormaus- ja kaivutöitä 
AVANT-pienkuormaaja/kaivurilla. 

Pättiniemenkatu 17 H 23, 33270 Tampere 
Puh. 045 6722 490, koti (03) 344 1136 
Pispala@nic.fi 

HAMMASLABORATORIO 

MARKKU JÄRVINEN 
erikoishammasteknikko 

PYYNIKINTORI 8, 33320 TAMPERE. PUHELIN (03) 213 0329 . 



A. Karkkimaa 
Anneli Karkkimaa 

Koukkarinkatu 11 
33270 Tampere 

puh. (03) 212 7887 

-tietokoneh uolto 
- huollot 
- päivitykset 
- asennukset 
- verkotukset 

Huollamme myös 
- tulostimet 
-taksit 
- kopiokoneet 

Merkkiriippumaton monilaitehuolto 

Tampereen Toimistolaite Oy 
Pispalan valtatie 91, 33270 Tampere 

Puh. 3441161, fax 3441162 

KORJAUSKESKUS 71 
ttlhuolto@ttlhuolto.com www.ttlhuolto.com 

Lounaskahvila 

Yksilöllisen palvelun 

Pispalan valtatie 2 
avoinna ark. 5-16 

puh. 213 0046 

NÄKÖALAKAHVILA 

Maukasta kotiruokaa, omatekoiset leivonnaiset 
Meillä voitte järjestää kokoukset, yhtiökokoukset 
ym. tilaisuudet. 

PITO PALVELU 

Avoinna ma-pe 5. 00-16 00 
tai sopimuksen mukaan 

TERVETULOA! 

1-0SAT OY 
• UUSIA JA KÄYTETTYJÄ 

AUTONRENKAITA• 
• RUNSAASTI ALUMIINIVANTEITA • 

Puh. 212 5972 
Pispalan valtatie 24, Tampere 
Avoinna ark. 9-18, la 10-14 

OMAT KONSTIT EIVÄT AINA RIITÄ! 
.. Lääkärinpalvelut koko perheelle 

avoinna: ma-to 8-18, pe 8-17, 
fa 10-15 

Lääkäri 
Laboratorio 
Fysikaalinen 
hoito 
Työterveys
huolto 
Solarium 

(03  (03) 3142 0100 

MEDICUS OY Pispalan Lääkäriasema 
Pispalanvaltatie 2 u, 332. 50 Tampere
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TAH MELA 
TAHMELAN VIERTOTIE 2 

PUH. (03) 223 5241 

Meillä voit käyttää % Plussa-tiliä. _.. 
Plussaa ostoksistasi. 

HIUS TUKKU 
Lisette 

Ottman's Oy 
Kampaamoalan tukku 
kampaajille ja partureille 

Pispalan valtatie 75 
33270 Tampere 
puh. (03) 3441 200 
fax (03) 3441 225 
ma 9.00-19.00 
ti-pe 9.00-17.00 
la 9.00-13.00, kesäla suljettu 
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Ympäristöystävällisyys on 
tulevaisuutemme! 

Avoinna ma-pe 7-21 
la 9-18, su 12-16 

LÄÄKE ON LÄHELLÄ! 
PISPALAN APTEEKKI 
MA-PE 9.00-18.00 
LA 10.00-14.00 

Pispalan valtatie 2 
Puhelin 212 6962 

Iloista ja tervee[[istä kesää! 

Parturi-Kampaamo 

HAIR 

Zone 
Pispalan valtatie 75 
33270 Tampere 

ma-pe 9. 00-17. 00 
- 19.00 

Sopimuksen mukaan! 



PR-ASENNUS· OY 
•• •• 

SAHKO-PASSI 
PISPALASTA 

Sähköasennukset 
Murtohälytyslaitteet 

Huolto- ja vikapalvelut 
Tarvikemyynti · 

Pispalan valtatie 56, tel. (03) 213 4330, fax (03) 213 4390 
prasennus@co.inet.fi 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111 11 111 .11111 

. . 

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

SUPERPIHVI MAUN MUKAAN 

PIKKUANNOKSIA 

T TALON SALAATIT TIT 

JUOTAVAA 

Avoinna 
arkisin 11-02 
la-su 12-02 

Keittiö avoin 
ma-pe 11-16 

la 12-18 
su 12-19 

Pispalan valtatie 23 
puh. (03) 212 5211 

llllllltlllllllffflllf l lflfllltllllllll lllllllllltltllll lllttlllllllllllllflllllllllllll· l · t-tlll lllllllllllll lttll llllllllll llllll tr l 
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KULTTUURIN KESÅÅ 
TAMPEREELLA 2001 

Tampereen kaupungin kulttuuritoimi on monessa mukana. Omia 
toimintayksiköitä- ja -paikkoja ovat mm. kulttuuri- ja nuorisopalvelut, 
Tullikamarin kulttuurikeskus, kaupunginorkesteri, Kansainvälinen 
toimintakeskus Unipoint, Haiharan taidekeskus, Viikinsaari, Vuoltsu ja 
muut nuorisokeskukset sekä Vanhan kirjastotalon konsertti-, kokous- ja 
näyttelytilat. Kulttuuritoimi osallistuu myös erilaisiin yhteistuotantoihin. 

Seuraavassa muutamia makupaloja kesäkaudesta. Kysy lisää! 

Tampereen Sävel, upea kansainvälinen kuorofestivaali ja 
laulumusiikin runsaudensarvi, järjestetään 6.-10.6. Viiden 
festivaalipäivän aikana kuullaan harrastajakuoroja kaikkialta 
maailmasta ja nähdään huikea yhtyelaulukilpailun finaali. 
Festivaalin konserttisarjassa kuullaan laulumusiikkia 
sooloesityksistä ammattikuoroihin. Konserttisarjan aloittaa 
kuoromusiikin sävellyskilpailun' flnaali. Estradille nousevat 
myös Pia Skibdahl, Sweet Honey in the Rock, Lauluyhtye 
Rajaton, portugalilainen fado-tähti Misia, Gjallarhorn ja 
Wimme omissa konserteissaan. Sävelen esitteitä on 
saatavissa mm. Kulttuuritoimen asiakaspalvelusta ja 
Tullikamarilta. 

Haiharan taidekeskus on jo tuttu tasokkaista näyttelyistään, 
käsityöläistapahtumistaan ja kahvion herkuista, mutta 
tuleva kesä tuo aivan uutta: Yrttimaan lumous -luentosarja 
yrttien viljelystä ja niiden käytöstä alkaa 6.6. Luennoitsijana 
on Virpi Raipala-Cormier Frantsilan luomuyrttitilalta. 
Luentoja järjestetään neljänä kesäkeskiviikkona ja ne ovat 
avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. Päätapahtumat 
ovat lasten Kesäkarkelot 10.6., Suuri käsityöläistapahtuma 
8.7. ja Suuret käsityöläis- ja elomarkkinat 12.8. Haiharan 
kesänäyttelyissä nähdään 2.6.-1.7. Marja-Liisa Torniaisen 
öljyvärimaalauksia ja akvarelleja, 7.-29.7. Mänty-Honka
Petäjä -ryhmän taidetta kolmeltatoista tekijältä. Elokuussa 
ovat vuorossa Aulis Raunion Tähyillen lähelle-kauas sekä 
Ryhmä Kasimirrin näyttelyt. 

Viikinsaaren kesä houkuttelee kaiken ikäisiä tiistaisin 
taidepajoin ja naisten illoin, keskiviikkoisin lastentapahtumin 
ja torstaisin päivähypyin. Mandchurian Emman Taikayö -
rautalankamusiikkitapahtuma 29.6., Jazzin maihinnousu 
18.8.,lavatanssitapahtuma Aurinkotanssit 28.7. ja 
Vedenpyhitysjuhla 26.8. ovat kukin omanlaisiaan elämyksiä. 
Muistojeni Pispala -tapahtuma 4.8. tuo lavalle pispalalaisia 
Alatalon Mikosta Minkkisen Marjoon - ohjelma vaihtuu 
opereteista monologeihin, rokista lasten Lehtisaaren 
retkeen. Pispalan sällin ja Sini-Rytmin tahdissa tanssitaan 
ja näyttelyinä on esillä niin valokuvia kuin metalliveistoksia 
Pispalasta. 
Kävijöiden käytettävissä ovat saaren info, Ravintola Wanha 
kaidesaari ja grillikioski, Pyhäjärven kappeli, venesatama, 
sauna, uimarannat ja grillikatos sekä peli kentät. 
Luonnonsuojelualuetta polkuineen ei kannata unohtaa; 

saaren kasvisto ja linnusto on sangen mielenkiintoinen. 
Viikinsaareen pääsee Laukontorin satamasta 
parissakymmenessä minuutissa tasatunnein 
aamukymmenestä alkaen tiistaista sunnuntaihin. 

Lasten seikkailusaari - Lehtisaari avataan jälleen kesä- ja 
heinäkuussa 2001 6-10 vuotiaitten alsten seikkailu retkiä 
varten. Retki alkaa Viikinsaaresta pienveneellä Lehtisaareen 
klo 11.00, toinen retki klo 14.00. Lasten laivalipun hinta 
Viikinsaareen ja takaisin on 10 mk. Erilistä retki maksu ei 
peritä, mutta omat eväät kannattaa ottaa mukaan. Retkille 
voi ilmoittautua etukäteen kulttuuritoimeen, mutta 
saarestakin pääsee mukaan, jos paikkoja on. 

Puistokonsertit alkavat jo toukokuun lopulla, suurin osa 
konserteista järjestetään viikoilla 22-32. Vanhan kirjastotalon 
puistossa on maanantaisin klo 19-20 yhteislaulua, tiistaista 
torstaihin myös klo 19-20 kuorojen, yhtyeitten ja 
tanssiryhmien esityksiä. Muita konserttipaikkoja ovat 
Tammelantori, Laukontori, Mustanlahden satama, 
siirtolapuutarha, Amurin työläismuseokortteli ja Haihara. 
Puistokonserttiesite ilmestyy toukokuun lopulla. 

Tampereen kaupungin kulttuuritoimi 
Puutarhakatu 11 

PL 487, 33101 Tampere 
0(3) 3146 6137 

X 03) 3146 6756 
e-mai. kulttuuri@tt.tampere.fi 

www.tampere.fi 
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