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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, 
Tahmelankatu 14, avoinna ma-pe 14-20, la 
12-17. 

PISPALALAINEN 1/2003 
Päätoimittaja: Johanna Vehkoo 
johanna.vehkoo@uta.fi 
Tähän lehteen kirjoittaneet: Pertti Kaihari, 
Jorma Markkula, Mikko Mäkitalo, Mari Seppä
lä, Antti Seppänen, Aino Suonio, Lotta Tuohino, 
Pasi Virtamo 
Valokuvat: Jenni Kimpimäki, Ilpo Mikkonen, 
Maria Seppälä (myös kansikuva) 
Piirrokset: Heikki-Pekka Miettinen 
Ulkoasu: Jussi Tuulensuu 
Sivunvalmistus: Asemointipalvelu Leinonen 
Painopaikka: PAM-Print, Tampere 2002 
Painos: 3 500 
Julkaisija: Pispalan asukasyhdistys ry. 

Pispalan asukasyhdistys ry. 
Toimikunta 2003 

Tahmelankatu 14 
33240 Tampere 

Nina Hakala 044 536 8472 
Esa Helin 050 348 1078 
Miika Lapinsalmi 044 510 1547 
Ville Puranen, varapuheenjohtaja 044 289 5001 
Aarne Raevaara, sihteeri 214 7554 
Pirkko Saloranta, taloudenhoitaja 
Ismo Saxman 040 731 4229 
Lotta Tuohino 
Reino Tusa 040 7 48 0121 
Johanna Vehkoo 
Pasi Virtamo, puheenjohtaja 041 507 1717 

pääkirjoitus 

toukokuussa 

Talossamme kävi taannoin rakennus
tarkastaja, joka arvioi 20-luvulla ra
kennetun puukerrostalon kuntoa. Mi
nun asunnostani hän totesi, että se on 
talon kämpistä eniten peruskunnos
sa. 

Jos ihmisellä on hyvä peruskunto, 
hän todennäköisesti voi vallan mai
niosti. Asunnosta sanottuna se on 
vähemmän mairitteleva lausunto. Se 
tarkoittaa, että siellä ei ole tehty kun
non remonttia ikinä. 

Onhan siellä kaikki vähän vinksal
laan. Mutta mitä siitä, kun asunto 
on lämmin, hyvällä paikalla ja ennen 
kaikkea halpa. Nykyisellä vuokrata
solla edullinen asunto on kuin löy
täisi aina etsimänsä levyn kirpputo
rilta eurolla. 

Köyhänä opiskelijana sain vuokra
ni ansiosta kaupasta muutakin kuin 
kauraryynejä. Palkansaajana voin jo
pa ostaa kengät tai matkustaa Balti
aan. 

Ei kaikkien tarvitse asua hohtavan valkoisissa, kliinisissä uudiskoh
teissa. Kaikilla ei ole varaa, eivätkä kaikki edes halua. Joidenkin mie
lestä asuntoni on rupuinen, minulle se on koti. 

Johanna Vehkoo 

P.S. Tämä numero on karnevaalien kunniaksi aika lailla edellistä kult
tuuripainotteisempi. Ei niistä kaavoitusasioista aina sentään jauheta. 
Sen sijaan kehotamme ihmisiä pitämään hulvattoman hauskaa karne
vaaleilla. 

Muistathan maksaa Pispalan asukasyhdistyksen jäsenmaksun vuodeksi 2003. Se on vaivaiset 5 €! Tilinumero on Leonia 
800017-893796. Merkitse viestiksi "jäsenmaksu 2003" ja oma nimesi. 
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Pispalan asukasyhdistyk
sen ja kumppanuusprojek
tin järjestämän Sanat, si
vut ja sadut -kilvan sato 
oli monipuolisen elävä. 
Kaikkiaan kisaan osallistui 
kuutisenkymmentä lasta ja 
nuorta Pispalan, Tahmelan 
ja Hyhkyn alueilta. 

Pirkanmaan kulttuurirahaston rahoitta
ma kotiseutuaiheinen kilpailu käytiin 
neljässä sarjassa. Alle 8-vuotiaiden sa
dutusryhmässä nuorin osallistuja oli 
kahden vuoden ikäinen ja nuorten sar
jassa vanhin 18 vuotta vanha. Tuoma
risto joutui muokkaamaan alkuperäistä 
sarja jakoa, kun B-sarjan ikähaitari 8-12 
vuotta huomattiin liian suureksi. Käy
tännössä B-sarjasta muodostui oma sar
jansa 12-vuotiaille ja 8-vuotiaille erik
seen. 

Lasten tuotoksista henkii aito, roman
tisoimaton pispalameininki. "Varsinkin 
vanhempien osallistujien tarinoissa nä
kyvät selkeästi arkiset asiat, joista kou
lun pihalla puhutaan", kuvailee kirjoi
tuskilpailun idean äiti Jaana Vuori. 

"Hieman yllättävää oli, että teksteistä 
erottuivat selkeästi kirjallisuuden eri 
tyylilajit. Mukana oli niin satua kuin ar
kea, kauhua ja taikuutta", Vuori häm
mästelee. 

Nuorten C-sarjassa voittajien tekstit 
poikkesivat toisistaan täysin. Jaetulla 
ykköstilalla ovat pohdiskelevan runol-
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Omaperäiset ideat palkittiin lasten ja nuorten kirjoituskilpailussa 

Fantasiaa ja kauhua 
Pispalasta 
linen proosapätkä ja Pispalaan sovitettu 
fantasiakertomus. 

Runoja kilpailuun ei juurikaan lähe
tetty. Sen sijaan palkituissa on mukana 
räppi, johon kuuluu myös video. Multi
mediaan keskittyneen erikoissarjan pal-
kitsemisperusteissa korostetaan työn it
senäisyyttä. Voittajatyöt eivät ole ko
koelmia linkeistä toisten tekemille si
vuille. 

"Halusimme järjestää erikoissarjan, 
koska lapsilla ja nuorilla on hirveän pal
jon kiinnostusta ja osaamista multime
diaan liittyen. Kirjastotalon koneet ovat 

ahkerassa käytössä", Jaana kertoo. 
"Tuomariston tehtävä oli paikoittain 

tuskallisen hankala. Lapsia emme lait
taneet paremmuusjärjestykseen. Kiin
nitimme huomiota ideoiden hauskuu
teen ja omaperäisyyteen", kertoo tuo
maristoon kuulunut Sanna Kivimäki. 

Pispalan kirjastolta on saatavissa kil
pailun töistä koottu julkaisu. 

Aino Suonio 

Pispalan lasten ja nuorten kirjoituskil
pailun voittajat: 

A-sarja: Elisa Ojala, Seela Korpi
lähde, Vilma Kivimäki, Jael Assulin, 
Tahmelan tarha ja Ahjolan päiväkoti/ 
esikoululaiset. 

B-sarja: pienemmät Julianna Laak
so, Elina Kärki, Siiri Suominen sekä 
isommat Lina Kangaspeska, Otso Ete
lämäki ja Siri Seppänen. 

Erikoispalkinnot: Kaisa Murtoniemi, 
Vilma Lankinen. 

C-sarja: Laura Väisänen, Heidi Yr
jänä. 

D-sarja: Ville Vaarala, Laura Väisä
nen. 



Jenni Kimpimöki 

Eero, Jaakko ja Eemil tutustuvat lähiympäristöönsä Tahmelan päiväkodin 
uuden projektin ansiosta 

Tahmelan päiväkodissaympäristökasvatusta 

"Pispala on paikka, 
jossa on koteja" 
Tiedon valtatiet eivät enää ole vieraita 
ainakaan Tahmelan päiväkotilaisille. 
Esikoululaiset ovat pitkin kevättä teh
neet tutkimusretkiä lähiympäristöön
sä, ja tulokset on tallennettu interne
tiin. 

Tahmelan päiväkoti on mukana var
haiskasvatuksen tietotekniikka pro jek
tissa, joka tähtää muun muassa lasten 
ympäristön dokumentointiin. Tahme
lan päiväkodilla painopisteenä on ni
menomaan kotiseutukasvatus. Käy
tännössä eskarilaiset ovat siis tutus
tuneet Pispalan rakennettuun ympä
ristöön, sosiaaliseen ympäristöön ja 
luontoon. On mietitty esimerkiksi si
tä, miltä Pispalanharju on näyttänyt 
jääkauden jälkeen. 

Tietokone onkin Tahmelan päiväko
dilla suosittu vekotin, mutta pelejä sil
lä ei juuri pelata. Räiskintäpelien si
jasta lapset katselevat valokuvia ja 
vaikkapa luontoaiheisia romppu ja. 

"Tämä on vielä opettelua, mutta en
si vuonna ollaan viisaampia", lasten
tarhanopettaja Birgitta Tunturi tote
aa. 

"Ainahan täällä on eletty ilman pro
jekte j akin", Tunturi naurahtaa. "Tie
totekniikka on vain keino tehdä asiat 
eri tavalla näkyväksi." 

Tahmelan päiväkodin esikoululaiset 
ottivat digikameran mukaansa ja läh
tivät tutkimaan lähiympäristöään: 

Kuvaaminen ei ollut lasten mielestä 
ollut erikoisen vaikeata. Osa kuvista 
on Tahmelan päiväkodin omilla verk
kosivuilla sisäisessä käytössä, mutta 
ulkopuolisetkin voivat tutustua lasten 
näkemyksiin Pispalasta. Pispalan por
taat -sivustoon on koottu muutamia 
lasten ottamia maisemakuvia eri puo
lilta Pispalaa. 

Lapset valitsivat itse kohteensa. Päi
väkodin retkiä on tehty ainakin Hau
litornille, Pispalan kirjastolle, rinteel
le ja Pulteriaidalle. Eemil kertoo näh
neensä myös "sen ryysytalon", muttei 
enää muista sen sijaintia. 

Sara kuvasi Pispan koulun, koska se 
on hänen mielestään hieno. Sara ar
vostaa myös kirjastoa. Birgitta Tuntu
ri huomauttaa, että monet lapsista ei
vät tunteneet kirjastoa lainkaan. 

Pispan koulu pärjää kaikkiaan mai
niosti kuusi vuotiaitten huutoäänestyk
sessä Pispalan hienoimmasta paikasta. 
Tosin Eeron mielestä Tahmelan ranta 
on hienoin, varsinkin talvella. 

.Ranta on jopa niin loistava paikka, 
että Kasperin ja Eemilin piti pää-

. siäisenä kastella itsensä läpimäräksi 
rannan kevätsohjossa. Muisto herättää 
edelleen tyytyväistä hihitystä molem
missa pojissa. 

Lotta Tuohino 

. http://www.pispala.org/tarhantarinat 
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kuvat Mario Seppälä 

Olli Romo ei juuri itsestään meteliä pidä, vaikka on auttanut monen koneen korjaamisessa pispalalaisia ystäviään. Soile 
Haaksiluoto puhuu, Olli kuuntelee. 

Lahjoiksi tehdyistä pikkuesineistä syntyi lopulta näyttely 

Olli Romo vääntää 
rautalangasta mitä vaan 
Kierrätys ja keksiminen ovat 
lähtökohtana Pispalassa tun
netun Olli Ramon taiteelle. 
Romo on kuitenkin vaatima
ton: "Kunhan kokeilin mitä 
syntyy ja näpräsin, kun oli 
aikaa," hän juttelee harvak
seltaan. 
Sähköasentajan hommia ja 
kaikkia mahdollisia muitakin 
töitä tekevä Romo tiedetään 
Pispalassa hiljaisesta ole
muksestaan ja kyvystään kor
jata melkein mitä vaan. 
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Olli Romo on tuttu näky Pispalan Pulte
rissa. Hiljainen, ystävällinen mies istuu 
baaritiskillä poltellen piippua ja juoden 
kahvia tai vichyä. Ollin tuntee moni sii
tä, että hän auttaa aina ja on näppärä 
mies korjaamaan melkein mitä vaan. 

"Kaikki muiden poisheittämä on hy
vää materiaalia. Monen pesukoneen tai 
imurin voi hyvin saada vielä toimi
maan, vaikka se lojuisi jo kaatopaikal
la". 

Sulkakynä runoilijalle, 
haulitornille balettitossut 
Romon ajattelun taustalla on idea, että 
kaikki mikä on ihmisen keksimää ja ra-

kentamaa, voidaan myös ihmisen ky
vyin korjata. 

"Koneissa on oma logiikkansa. Se pi
tää oppia tuntemaan ja silloin viat voi 
korjata. Samalla turha kulutus vähe
nee", Romo kiteyttää. 

Samaa huolta kuin loputtomasta tuh
laamisesta Romo kantaa nyt maailman 
tilanteesta. 

"En ole aikaisemmin käyttänyt mi
tään koruja, mutta kun Irakin sota al
koi hankin itselleni kirpputorilta rau
hanmerkin ja ripustin sen kaulaan. Ih
misen tiedoilla ja taidoilla tehdään niin 
paljon pahaakin." 

Pienen pieniä rautalankaesineitä Ro
mo alkoi tehdä yhdeksänkymmentälu-



vun puolivälissä. 
"Kaikki alkoi siitä, kun Kuuluvaisen 

Seppo täytti neljäkymmentä. Silloin 
tein rautalangasta sulkakynän runoili
jalle. Ihmiset innostuivat ihan valtavas
ti. Ideoita vain tulvii, hankala niitä on 
eritellä, että mistä ne tulevat." 

Romo on esimerkiksi keksinyt pukea 
haulitornille balettitossut jalkaan. 

"Alun perin Ahon Tuula heitti Kuja
kollissa, että ajatelkaapa miltä haulitor
ni näyttäisi ballerinana", muistelee Ro
mo. 

Juttu ei jäänyt yhden illan vitsiksi, 
vaan Olli valmisti Tuulalle hilpeän tor
nin koukistuneine polvineen Kujakollin 
pikku jouluihin. 

Näyttely syntyi 
ystävien pyynnöstä 
Jokainen esine on uniikki ja Romo on 
valmistanut sen nimenomaan pispala
laisille ystävilleen !ahjoiksi tai muuten 
vaan ilahduttamaan. 

Kaikki nämä esineet olivat näytteillä 
Pispalan kirjastolla tänä vuonna. Olli it
se vastusti ideaa näyttelystä. 

"Se tuntui vaikealta, kun en millään 
olisi tarvinnut mitään julkisuutta... " 
hän pohtii. 

Lopulta Olli suostui, kun ystävät pai
nostivat. Siis samat, joille Olli oli nuo 
esineet varta vasten tehnyt ja antanut 
lahjaksi. 

Yksi kirjastolla näytteillä ollut esine 
on sivuvaunullinen moottoripyörä, jol
la piti lähteä matkalle maailman ym
päri. Lahjan saaja oli luvannut lähteä 
Ollin kanssa matkalle, jos saa mat
kustaa "akantappovaunussa" koko reis
sun ajan. Olli teki matkakumppanille 
moottoripyörän ja askarteli sivuvau
nuun maapallon. Muutossa maapallo 
vieri jonnekin, mutta tarina jäi elä
mään. 

Asfalttimiehelle Romo teki asfaltin
tasoitukseen minimaalisen työkalun ja 
Pispalan naisille mopon ja skootterin, 
joilla pääsisi tarvittaessa Pispalasta ky
lillekin. 

Aivan erityistä ihastusta pispalalaisis
sa on herättänyt "musta laatikko". Laa
tikon sisältä tulee pieni käsi, kun nap
sauttaa lootan päällä olevaa vipua. Kä
si kääntyy napsauttamaan vipua toiseen 
suuntaan ja näin mystinen musta laatik
ko sulkee itse itsensä. Sisällä pysyvät 
salaisuudet. 

Maria Seppälä 

Ensimmäinen pikkuesine oli Seppo Kuuluvaiselle tehty runoilijan sulkakynä. 
Siitä innostus lähti. Soile Haaksiluodolle Olli teki pappatunturin,jotta pääsisi 
kylille vauhdilla. Tai saisi pörrätä Pispalan mutkaisia katuja. 
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Pispalasta vuoden kaupungin 
A ukasyhdistyksen vuosikokous 15. 
helmikuuta oli ilahduttavan runsaslu
kuinen - kiitokset kaikille yhteisten asi
oiden hoidosta kiinnostuneille! Toimi
kunta järjestäytyi yhdentoista hengen 
vahvuiseksi ja saimme toimintaan mu
kaan uusia aktiivisia jäseniä. 

Toimikausi on alkanut tiiviillä koko
ustamisella, mikä on johtanut useisiin 
yhdistyksen tekemiin kannanottoihin. 

Ympäristöministeriö hyväksyi 14. hel
mikuuta Ryytimaiden kiistanalaisen 
yleiskaavan. Perehdyttyään päätökseen 
yhdistys totesi, että se perustuu ilmi
selvään erehdykseen tai virheelliseen 
tietoon. Pirkanmaan maakuntamuseolta 
oli saatu myös uutta tietoa Ryytimaiden 
kulttuurihistoriallisesta arvosta ja näil
lä avuilla ympäristöministeriön päätök
sestä tehtiin muutoshakemus korkeim
malle hallinto-oikeudelle. 

Asukasyhdistys on keskustellut kaa
voitusyksikön ja maakuntamuseon 
kanssa siitä, millaisiin rakennusperintöä 
suojaaviin toimiin Pispalan rakennusin
ventoinnin edistyessä tulisi ryhtyä. Kaa
voitusyksikön mukaan kaupunginosa
kohtaisen rakennus järjestyksen laatimi
sella voitaisiin täydellistä kaavamuutos
ta kevyemmin vaikuttaa rakentamisen ja 
purkamisen juridisiin perusteisiin. Asu
kasyhdistys toivoo inventoinnin johta
van kulttuuriympäristön arvojen säily
miseen ja paremmin Pispalan miljöö
seen soveltuvaan uudisrakentamiseen. 

Inventointi jatkuu 
Tahmelassa 
Hyvä uutinen on ollut se, että vajaaksi 
jäänyt vanhan rakennuskannan in
ventointi jatkuu tänä kesänä. Pirkan
maan maakuntamuseon rakennusinven
toija Kati Lahtinen kiertää tulevana 
kesänä Tahmelaa ja Ansiokalliota jatka
massa inventointia. Vanhoihin kiinteis
töihin liittyviä tietoja voi tuoda myös 
Pispalan kirjastolle, mistä ne toimite
taan edelleen maakuntamuseolle. 

Asukasyhdistys on aloittanut Pispa
lan rakennuskulttuuriohjelman, PRO
Pispalan. Ohjelma pyrkii toimijoiden 
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välisen yhteistyön, ympäristökasvatuk
sen, rakennusneuvonnan ja innovatiivi
sen kierrätystoiminnan avulla herättä
mään kiinnostusta ja arvostusta kulttuu
riympäristöjä kohtaan. Keskeinen osa 
ohjelmaa on Kulttuuritehtaan perusta
minen, millä on tarkoitus tukea poikki
taiteellista kulttuuritoimintaa ja sosiaa
lista yritystoimintaa. 

PRO-Pispala on saanut lämpimän vas
taanoton, mutta rahoitusta sen laajaan 
toteuttamiseen ei ole vielä löytynyt. 
Parhaillaan vietettävän rakennusperin
nön teemavuoden myötä ohjelmaa vie
dään kuitenkin eteenpäin. Puukkonie
men kaupalla vietettiin 9.-10.5. Pispa
lan rakennusperintöpäiviä ja teemavuo
den julistenäyttely on nähtävillä Pispa
lan kirjastolla. Museotoimen ja arkki
tehti Pertti Kaiharin kesken on hahmo
teltu rakennusnelivontapisteen perusta
mista Puukkoniemen kaupalle. 

Heikki-Pekka Miettinen 

Virkamiesten ja 
valtuutettujen pakeille 

Erittäin ilahduttavaa on ollut Tahmelan 
päiväkodin pitkään tekemä kotiseutu
kasvatus ja uusi yhteistyö Pispalan 
kumppanuusprojektin tietotuvan kans
sa. Asukasyhdistys on aloittanut jär
jestöyhteistyön Pirkanmaan perinnepo
liittisen yhdistyksen ja valtakunnallisen 
Rakennusperinteen ystävät ry:n kans
sa. Paikallisen yhteistyön hedelmänä 
ja Pispalan Moreenin myötävaikutuk
sella lähti Pispalasta huhtikuussa Suo
men kotiseutuliitolle hakemus vuoden 
kaupungin osaksi. 

Toimikunta on ottanut osaa Tampe
reen kaupungin viheralueohjelman ja 
Pirkanmaan maakuntakaavan suunnitte
luun. Muiden yhdistysten kanssa yhteis
työssä on ideoitu Pispalan karnevaaleja, 



asukasyhdistykseltä 

osa? 
lasten kirjastopäivää ja rannansiivous
talkoita. 

Myös liikenneasiat ovat jälleen vaati
neet asukasyhdistyksen reagointia. Tah
melan viertotien asukkailta on tullut 
asukasyhdistykselle yhteydenottoja ka
dun heikentyneestä turvallisuustilan
teesta. 

Tahmelan viertotiestä on muodostu
nut läpiajoreitti, jonka liikenne tulee ke
sällä Pispalan valtatien remontin myö
tä lisääntymään. Liikenneinsinööri Vä
liharjun päätöksessä 11 . maaliskuuta 
viertotien ongelmat jäävät huomiotta, 
minkä seikan yhdistys toi oikaisuvaati
muksella teknisen lautakunnan tietoon. 
Pispalan valtatien remontin myötä sen 
liikenne toivottavasti rauhoittuu, kuten 
on vuosien ajan toivottu. 

Nikolainsalissa aloitettiin 2. huhtikuu
ta koko kaupunkia koskeva keskustelu
tilaisuuksien sarja aiheesta "Yhteistyöl
lä ylläpidetty kaupunki". Keskeiseksi 
ajatukseksi ensimmäisessä tilaisuudes
sa nousi kaupunginosafoorumien tarve. 

Pispalassa on pitkään mietitty tällai
sen toimielimen toimintamahdollisuuk
sia. Sen taholta voitaisiin pitää hel
pommin yhteyksiä virkamiehiin, val
tuutettuihin ja oman alueen asukkaisiin. 
Kaikkien osapuolten työtä helpottaisi 
se, että kaupunginosan sisällä pystyttäi
siin muodostamaan selkeitä kannanot
toja esimerkiksi kaavatöiden pohjaksi. 
Mukaan olisi hyvä saada laajasti ih
misiä myös kaavaintressien ulkopuolel
ta. Varsinkin rakennusvalvonnasta, ter
veydenhuollosta, koulutuksesta, muista 
kunnallisista palveluista ja elinkeino
elämästä riittäisi keskusteltavaa. 

Kaupunginosafoorumista on mahdol
lisuus keskustella Pispalan portailla 
osoitteessa www.pispala.org. Osallistu
miskeskusteluun voi ottaa osaa myös 
seuraavassa Tampere foorumin, Tam
pereen kaupungin ja seurakuntayhty
män järjestämässä tilaisuudessa, jonka 
tapahtumapaikkana on Mältinranta. Ta
pahtuma järjestetään Maailman ympä
ristöpäivänä 5. kesäkuuta 2003. 

Pasi Virtamo 
Asukasyhdistyksen puheenjohtaja 

Lempi runoja 
ja rauhantyötä 
Pispalan kirjastotalollajärjestettiin tal
ven ja kevään 2003 aikana yhteensä 
kaksitoista runotapahtumaa otsikolla 
"Pispalan kirjastotalon lauteilla" sekä 
neljä rauhantapahtumaa nimellä "Rau
han riimu ja". Tapahtumissa oli pääasi
allisesti kaksi esiintyjää, paitsi "lem
pirunolauteissa" 16. maaliskuuta, jo
ka oli talven aikana käyneelle yleisöl
le ja ylipäänsä kelle tahansa järjestet
ty sydämellinen tilaisuus esittää omia 
lempirunojaan. 

Runoilijoista ja tilaisuuksista on kat
tavat, syvälliset ja innostavatkin esitte
lyt nettisivuillamme www.pispala.org/ 
uuttanyt/. Kuvasimme ja äänitimme 
tapahtumat, joten nettiin on myös tu
lossa elävää kuvaa ja ääntä, ja tallen
teet ovat tulevaisuudessa lainattavissa 
videokasetteina. 

Runot ja riimut jatkanevat lauluaan 
taas ensi syksynä. Tässä joitakin lai
nauksia esiintyjiltä ja sivuiltamme: 

Lapsuudesta ja nuoruudesta tulee 
ensimmäisenä mieleen: tarinaperin
ne, paljon puhetta värikkäällä kielellä, 
Tampereen puutalotyöläiskaupungin
osien juttuja ja kovaa puhumista, mie
likuvituksen laukkaamista - aina kun 
vaikkapa tuli joku uusi iskelmä, siitä 
väännettiin heti paikallinen versio ja 
sovellutus ja siitä tuli osa paikallista 
arsenaalia ja runsautta. Kai Kyösti 
Kaukovalta 

Keillekö kirjoitan? En keillekään, 
pikkuinen kieli puhuu minuja pikku
riikkisille yleisöille. Kari Aronpuro 

Joskus toivoisi kahden viikon säh
kökatkosta. Abstraktit välineet, kuten 
tietokone, menettäisi merkityksensä, 
ja saisi olla jälleen itsensä ja oikeitten 
ihmisten seurassa. Jaana Paju 

Kun kade on pilannut metsämiehen 
pyssyn, ajatuksia ei saada kokoon, 
metsämiehen vaisto häilyy harhan ra
joilla, halkaistun pihlajan tai lepän lä
pi astutaan peltokulttuurista metsän 

puolelle, ja metsä puhdistaa miehen. 
Peltokulttuuri ei enää yllä häneen, ja 
hän on ehyt jakaen olemisensa metsän 
väen kanssa. Vain tällaisesta lähteestä 
käsin luonnon runous on mahdollista. 
Tapani Hietalahti 

Pushkin on hyvin inhimillinen ja kä
sin kosketeltava, ihminen, johon halu
aisi henkilökohtaisesti tutustua. Aarno 
Saleva 

Kuuluin modernistien joukkoon, jo
ka koki tehtäväkseen uuden kielen 
luomisen sodan jälkeiseen Berliinin 
muurin tunnelmaan. Oli välttämätön
tä ylittää sodan peruina jäänyt propa
gandistinen aivopesukieli. Kirsi Kun
nas 

William Blakesta saatu inspiraatio 
on vaikuttanut hänen elämäänsä mitä 
voimallisimmin. Blakehan sekä kuvit
ti että painoi runokirjansa itse. Muutta
essaan takaisin Suomeen vuonna 1989 
J. K. hankki oman sympaattisen pai
nokoneen, Heidelbergin, jonka äärel
lä hän itsekin edelleen rytmillisesti 
hytkyy ja tärisee. Tuo kaunis painoko
ne on hänen ainutlaatuinen hevosen
sa. JK. Ihalaisesta 

Saunassa oli 50-luvulla aina paljon 
väkeä ja erityisesti sotaveteraaneja. 
Siellä sitä aina tajusi sodan kaameu
den, kun invalideja oli niin paljon, 
melkein joka toiselta joitakin jäseniä 
poikki. Sotatarinoita riitti niin paljon, 
että aina kun saunasta kotiin pääsi, oli 
sellainen olo, että piti olla onnellinen, 
että oli selvinnyt ehjänä kaikesta siitä 
tulituksesta. Jussi Rusko 

Runon tulee puhutella sekä älylli
sesti että tunteellisesti. Koen itsessäni, 
sydämessäni, vanhan näköisen, kurt
tuisen äijän, joka on samaan aikaan 
ihan lapsi, siis yhtä aikaa viisas van
ha - ja ihmettelevä, tunteva lapsi. Jyrki 
Vainonen 

Mikko Mäkitalo 
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"Pispalassa on loistavia hahmoja ani
moitavaksi . Ihmisten kasvot jäävät mie
leen, vaikka ei heitä varsinaisesti tun
tisikaan", sanoo Katja Heikkinen, tai
telijanimeltään Katja Kettu, silmät ja 
suu naurussa. Nuori animaatio-ohjaaja 
on löytänyt kodin ja samalla mieluisan 
miljöön Pispalasta. Hän kertoo tarkkai
levansa ihmisten liikkeitä ja eleitä saa
dakseen animaatiohahmoihinsa syvyy
den ja todentunnun. 

Pispalassa Katjaa kiehtovat eri-ikäiset 
kerrokset niin ihmisissä kuin rakennuk
sissakin. "Täällä huomaa sen, että re
viiri on paljon laajempi kuin vain oma 
asunto. Maisemasta tulee myös osa ko
tia" , toteaa Hervannassa syntynyt, mut
ta Rovaniemellä suurimman osan elä
mästään asunut Katja. 

Taide vastaan ihmissuhteet 

Katja valmistui animaatio-ohjaajaksi 
Turun taideakatemiasta vuosi sitten ke
väällä. Koulu oli rankka neljän vuoden 
puristus. Yleiseksi mielikuvaksi Katjal
le jäi loputon ja kaikenkattava väsy
mys. Koulun käytävillä hortoili itket
tyneitä, puolinukuksissa olevia ihmisiä. 
Opiskelijoille kerrottiin myös heti aluk
si, että ihmissuhteet tulevat koulutuk
sen aikana kariutumaan. 

"Se oli tylyä tekstiä taiteen puolesta. 
Opettaja sanoi suoraan, että jos nyt seu
rustelette niin ette kauan aikaa. Koulu 
veisi ajan sekä energian", kertaa Katja. 
Moneen kertaan lopettamistakin har
kinneena hän oli tyytyväinen, että lo
pulta sai ohjaajan paperit. 

Mistä innostus sitten alun perin lähti? 
"Animaatioista kiinnostuin joskus lu

kiossa, jossa näin Priit Pärnin Aami
ainen ruohikolla. Se oli tenhoavuudes
saan yksi selkeä innostuksen lähde. En
simmäiseksi syntyi Pieni elokuva tupa
koinnin vaaroista, joka tehtiin tuolloin 
lukioaikana", hän selventää. 

"Minua kiehtoo tarina, joka jää auki. 
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Animaation teko on hidasta työtä, joka vaatii kärsivällisyyttä. Katja Ketun mu
kaan ihmiset ovat parasta materiaalia animaationtekijälle. 

Katja Ketun animaatiot syntyvät pienistä oivalluksista 

Animaationtekijä tarkkailee • 
1 

Propaganda ei ole kiinnostava lähtö
kohta elokuvalle", Katja kuvailee. 

Animaatio 
aikuistuu 
Katjan animaatiot ovat neljästä kym
meneen minuuttia pitkiä. Hän luonneh
tii niitä itse aikuisten independent-ani
maatioiksi. Tyylisuunta on tällä hetkel
lä varsin suosittua ympäri Eurooppaa. 

"Aikaisemmin kiukustuin siitä, että 
Suomessa animaatio liitettiin aina osak-

si lastenkulttuuria. Ihan kuin animaatio 
olisi jotenkin vaaratonta ja helposti pu
reskeltavaa mukataidetta. Nyt olen ru
vennut huomaamaan, ettei hyvää las
tenanimaatiota juuri tehdä." 

Piirrosanimaatiot, jota kaupalliset tv
kanavat suoltavat, ovat vastenmielistä. 
Kukaan aikuinen ei vapaaehtoisesti kat
soisi niin kehnosti tehtyä ja juoneltaan 
olematonta tekelettä kuin vaikka väki
valtainen Prätkähiiret on. Kotimainen 
Turilas ja jäärä on ollut yksi valopilk
ku tässä tulvassa", Katja miettii. 

Animaatioon liittyy Katjan mukaan 
paljon vääriä mielikuvia. Moni esimer
kiksi luulee, että animaatiossa voi ta
pahtua mitä vain. 

"Animaation maailma on tarkka ja ra
jattu, koska se perustuu valmiiksi sym
boliikalle. Kaikki siinä näytettävä on 
samaan aikaan totta ja mielikuvitusta. 
Yhtäkkiä taivaalla ei voi siis lentää leh
mä, koska se veisi tarinan täysin vääril
le jäljille", Katja sanoo. 

Animaatioiden lisäksi Katja on teh
nyt myös musiikkivideon Aavikko-yh-



hmisiä työkseen 
tyeelle. Superlakebeat -kappaleessa, jo
ka on kokonaan piirrosanimaatio, lau
laa luurankojen kuoro ja tunnelma on 
muutenkin makaaberi. 

"Superlakebeatissalähdin liikkeelle ab
surdista tarinasta ja tunnelmasta, jonka 
biisi toi mieleen. Itse bändiähän ei edes 
videossa näy. Musiikki toi mukanaan 
omat rajoituksensa verrattuna muuhun 
animaation tekoon", Katja toteaa. 

Parhaillaan Katjalla on työn alla suu
rempi animaatiotuotanto, johon hän on 
saanut sekä Suomen kulttuurirahaston 

apurahan että elokuvasäätiön projekti
tuen. 

"Näyttää ihan mahdolliselta, että Suo
messa voi elää animaationteolla, var
sinkin jos televisio ryhtyy tilamaan 
animaatioita rohkeammin. Sillä tavalla 
suuri yleisökin kiinnostuu", tekijä poh
tii. Ja haukkaa näkkileipää. 

Maria Seppälä 

Katja Ketun animaatioita voi nähdä 
Pispalan karnevaalien toisena päivä

nä, sunnuntaina 25.5. kirjastolla. 
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Pispalan karnev 
Pispalan perinteikkäillä karnevaalijuhlilla on jälleen 
tarjolla jokaiselle jotakin. Kulkuetta ei tällä kertaa 
ole,ja paikkakin on vaihtunut Tahmelan rannaksi, 
mutta muuten homma etenee totutulla kaavalla. 

Päiväohjelmassa on muun muassa komeaa sekakuo
rolaulantaa, jatsin pimputusta, tymäköitä työväen
lauluja ja rokin räimettä. Aivan aluksi pispalalainen 
taiteilija Tapani Hietalahti pitää karnevaalipuheen. 
Potkupalloa potkitaan niin ikään Tahmelan rannas
sa. 

Lapsillekin järjestetään päivän mittaan monenmois
ta mukavaa viihdykettä. lllalla on vielä vuorossa 
Pispalan muksujen itse tekemä karnevaalinäytelmä. 

Lopuksi juhlakansaa tanssitetaan parkkipaikkatans
seissa Kujakollin ja kaupan edessä. Tanssiorkesteri 
Vieno Tempo on kutsunut solisteikseen vaikka keitä. 
Yllätyksiä on luvassa. 

Lapsillekin järjesteJ 
ta mukavaa viihdy 
Pispalan muksujen 

Lopuksi juhlakansa 
seissa Kujakollin ja 
Vieno Tempo on ku 
Yllätyksiä on luvas-



aalit 24.5.2003 
tään päivän mittaan monenmois
kettä. Illalla on vielä vuorossa 
itse tekemä karnevaalinäytelmä. 

Lisäksi karnevaaleilla on tarjolla väliaikaohjelmaa. 
Bändien ja palloilun välissä saadaan ihmetellä Woi
mistelu-ja aprocatiaryhmä Wankkaa otetta sekä tu
lella temppuilevaa Flamma-porukkaa. 

a tanssitetaan parkkipaikkatans
kaupan edessä. Tanssiorkesteri 
tsunut solisteikseen vaikka keitä. 
a. 

Sunnuntaiksi on luvassa rauhallisempaa ohjelmaa 
ilottelusta toipuville. Kirjastota/olla järjestetään ani
maationäytös sunnuntai-iltapäivän ratoksi. 

Lauantain päivätapahtuma klo 12-17 

Tahmelan rannassa 
Avajaispuhe, Tapani Hietalahti 
Sekakuoro Avomaan kurkut 
Pu rple Velvet 
Redprod 
Heikki Salo 
1 Walk the Line 
Dave Lindholm 
Väinö Lakki 

Potkupallo-ottelu klo 17-19 Tahmelan rannan kentällä 
FC Kujakolli-FC Pulterrieri 

lltaohjelma klo 19-21.30 Kujakollin edessä 
Lasten karnevaalinäytelmä Outo Eläin 
Parkkipaikkatansseissa viihdyttää Tanssiorkesteri Vieno 
Tempo vierailevine solisteineen 

Sunnuntaina 25.5. ·animaatioelokuvia Pispalan kirjastossa. 
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Kirjastotalon näyttelytila ahkerassa käytössä 

Herkkää ja vihreää 
Pispalan kirjastotalon galleriassa vaih
tuvat näyttelyt kuukausittain. Galleria
tila on ollut erittäin suosittu. Näytte
lyiden asettajien kannattaa jatkossa ky
sellä näyttelytilaa myös Kurpitsatalolta, 
minne sellaista ollaan kesällä avaamas
sa. 

Kirjastotalossa nähtiin talvella ja ke
väällä Kimmo Uotilan, Eero Rossin 
& Tellervo Vötaniemen, Merja Osa
sen, Olli Romon sekä Ryhmä Gugulin 
Azem Kurticin & Mia Puution näyt
telyt. Katariina Karjalainen ja Janne 
Jäppinen toivat tilaan uuden yhteis
näyttelynsä 26. huhtikuuta alkaen. 

Kannanotto 
vihreyden puolesta 
Merja Osanen toi keskellä talvea Pispa
lan kirjastotaloon kasvavaa vihreä ruo
hoa ja maata, "kasvumaa-installaation
sa". 

"Maa, kasvava ruoho ja viljat, au
ringonkukat, levähtämään laskeutunut 
hauras, värikäs perhonen, korjausnauha 
sekä linnunpesä kasvavat, elävät. Hiil
los, tuhka ja piki taas edustavat kuole
maa, kylmää, joka tosin olemassaolol
laan saa tunteen elämästä voimakkaak
si." 

"Etsin tasapainoa, ahdistetun puun
rungon ympärille halusin kasvattaa vil
jaa ja päällensä pesän, ajatuksena tur
vasta. Unimaailman tärkeys valtaa huo
neen seinän, alitajunnan kuvajaisena, 
vanhoine tyynyliinoineen ja höyheni
neen." 

Sodan runtelemaa 
herkkyyttä 
Mia Puutio asetteli gallerian seinille 
valokuvia sydämellisestä ja surullises
ta Bosniasta, "television tuolta puolen, 
rosoisemmasta Itä-Euroopasta". Azem 
Kurtic ei kotimaassaan Bosniassa juuri 
kynään tarttunut, mutta sen sijaan yh-

14 

dessä laulettiin iltamissa melkein joka 
ilta, milloin kenenkin ystävän luona. 
Bosnian kielessä runo ja laulu ovat sa
ma sana. 

Kirjoittamaan Azem alkoi vasta van
kileirillä, runoja pakolaisena Suomes
sa. Azemin runot kaunistivat gallerian 
seinää Mia valokuvien kanssa, ja Azem 
esittikin niitä huhtikuisena iltana runo
lauteilla, samalla kertaa kun Mia lauloi 
bosnialaisia lauluja Guguli -muusikoi
den säestyksellä. 

Hiilellä tallennettuja 
muistoja 
Eero Rossi ja hänen työtoverinsa Tel
lervo Viitaniemi ripustivat piirroksiaan 
yhteisnäyttelyyn vuoden alussa. Piir
rokset olivat syntyneet matkamuistoi
na opintomatkoilta, joita taiteilijapari 
on tehnyt oppilaittensa kanssa. Molem
mat opettavat Ikaalisten käsi- ja taidete
ollisuusoppilaitoksella ku vi tta j alin jalla. 
Oman näyttelyn lisäksi Rossi ja Viita
niemi ovat olleet melkoisina taustavai
kuttajina Pispalan kirjaston näyttelyis
sä, sillä yli puoli tusinaa näyttelyä on 
tullut heidän oppilailtaan. 
"Aloitin tolppailmoitusten keräämisen 
sattumalta, kun muutin Pispalanharjulle 
1970-luvun puolivälissä. Silloin ilmoit
telu tolpissa ja lauta-aidoissa oli vil
kasta, ja ilmoitusten kirjo kattoi kaikki 
elämänalat", Eero Rossi kertoo uudesta 
näyttelyideastaan. 

Ilmoituksiin mahtuu kaikenlaista 
historiaa kadonneista kissoista poliitti
siin kokouksiin, huoneenvuokratoiveis
ta Ryytimaitten palstajakoon. 

"Sopivassa tilaisuudessa voisin pitää 
näistä tolppailmoituksista retrospektii
visen näyttelyn, oikeastaan siihen on 
puuttunut vain sopiva sysäys ja joku jo
ka potkisi asioihin vauhtia", sanoo Ros
si Pispalalaiselle, joka täten välittää ide
an Pispalan yhdistyksille. 

Jorma Markkula 

Ettei unohdeta 

Kirjoitan, vaikka tiedän, että tekstini 
eivät koskaan voi mahtua 
maailman antologian riveihin. 
Mutta tiedän, ettei yhtäkään sanaani 
ole kirjoitettu turhaan 

Sinä, joka tätä luet, et voi tuntea 
lyijyisten kirjainten painoa. 
Sillä on kirjoitettu muistiin 
yhden kansan murha. 

Rakkaani 

Minä olen kaikkialla 
tietämättä milloinkaan missä ja miksi 
aina yksinäinen ja yksin. 
Ajattelen sinua rakkaani 
illalla nukkumaan mennessä ja 
aamulla herätessäni. 

Ilman sinua olen kuin siivetön lintu. 
Minua karkoitetaan paikasta toiseen 
mutta ei koskaan sinun luoksesi, rak
kaani. 

Azem Kurtic 

Merja Osanen toi Kasvumaa-instal
laationsa kirjastolle. 



Azem Kurtic ja Mia Puutio esittelivät 
Pispalan kirjastossa valokuvia Bosni
asta. Kurtic itse saapui Suomeenpa
kolaisena Bosniasta vuonna 1996. 

Bosnia-näyttely koostui Kurticin ru
noista ja Puution valokuvista. Sen 
taustalla on monikulttuurisen teatte
riryhmän Gugulin näytelmä nimeltä 
Kapija. 

Kapija tarkoittaa porttia tai kohtaus
paikkaa. Teatteriryhmä Guguli on 
myös Kurtcinja Puution näyttelyn 
taustavoima. 

Eero Rossin ja Tellervo Viitaniemen 
yhteisnäyttelyssä nähtiin muun mu
assa tämä hiilipiirros Prahasta. 

Pispalan äänestysvilkkaudessa 
parantamisen varaa 
Missä on vika, kun Pispala ei vielä
kään ottanut äänestysvilkkaudessa en
simmäistä sijaa? 

Runsas kuukausi sitten käydyissä 
eduskuntavaaleissa Pispalan äänestä
jät äänestivät vilkkaasti, mutta ei vie
läkään tarpeeksi vilkkaasti! 

Kaupungin ykköspaikka äänestys
vilkkaudessa jäi taas kerran ottamatta, 
itse asiassa pispalalaiset ovat vasta ja
etulla neljännellä sijalla. 

Pispan koulun äänestysalueen äänes
tysvilkkaus oli 76,4 prosenttia. Alu
een 3039:stä äänioikeutetusta kansa
laisvelvollisuuden täytti 2321 valveu
tunutta kansalaista. Luku ylittää kyllä 
hienosti valtakunnallisen keskiarvon, 
joka oli 69,8 prosenttia, ja vielä hie
nommin Tampereen keskiarvon 67 ,6 
prosenttia, mutta jää kirkkaasti de
mokratiakilpailun voittajasta Linnain
maan koulun äänestysalueesta n:o 43, 
missä äänestysvilkkaus oli 78,4. En
nen Pispan koulua tulivat vielä jaetul
la toisella sijalla Pyynikin äänestys
al ue numero kuusi ja Tammelan alue 
numero kymmenen, joiden kumman
kin prosenttiluku oli 76,7. 

Hyhkyn koulun alueen 3409:stä ää
nioikeutetusta vaivautui uurnille 2388, 
joka tuotti äänestysprosentiksi tasan 
70. Ja täytyy huomata, että keskimää
rin tamperelaiset siis äänestivät lais
kemmin kuin koko Suomi! Hyi hyi 
vanhalle työläiskaupungille ! 

Kansanedustajatiheys 
huippuluokkaa 
Sen sijaan kansanedustajatiheys on 
Pispalassa kaupungin huippuluokkaa. 
Pispala voi laskea omikseen 3 kan
sanedustajaa, Hyhkyssä asuvan Saara 
Karhun (sd.) ja harjun asukkaat Satu 
Hassin (vihr.) ja Mikko Alatalon (sit. 
kesk.). Alatalon ensimmäinen yritys 
keskustan riveissä toi heti eduskunta-
paikan. 

Jonkinlaista siirtymää verrattuna ai
kaisempiin vaalituloksiin on muuten
kin havaittavissa. 

Kokoomus, joka sekä Pispan että 
Hyhkyn alueella on viimeisen 15 vuo
den ajan ollut ylivoimainen ykkönen, 

säilytti toki paikkansa, mutta ero kak
koseen on kaventunut. Pispan koulun 
äänestysalueella kokoomusta kannatti 
30,2 prosenttia äänestäneistä, mutta 
vihreät tulevatkin jo lähes kannoilla 
23,4 prosentin ääniosuudellaan. Edel
lisissä vaaleissa etumatka oli vielä yli 
kymmenen prosenttia kokoomuksen 
hyväksi. 

Edelleen Pispan koulun alueella on 
huomattava, että sosialidemokraatit 
(15,5 %) ohittivat ensimmäistä kertaa 
kannatuksessa vasemmistoliiton ( 12,2 
%). 

Hyhkyssä kokoomus oli ykkönen 
osuudellaan, kakkosena SDP ja kol
mantena vihreät. 

Alatalo profeetta 
omallakin maalla 
Mikko Alatalon rynnistys nosti ker
ralla Suomen keskustan Pispalan puo
luekartalle. Keskustan ääniosuus oli 
Pispan koululla 7,6 % ja Hyhkyssä 
9,9 %. Alatalon henkilökohtainen ää
nisaalis oli molemmissa äänestyspai
koissa lähes saman suuruinen: Pispan 
koululla 65 ääntä ja Hyhkyssä 64. Pis
pan alueella Alatalo löi kannatuksessa 
Veltto Virtasen, (joka sai 41 henkilö
kohtaista ääntä) mutta Hyhkyssä Velt
to oli suositumpi 84 äänellään. Kol
mas musiikkialan mies Kari Peitsa
mo ei pystynyt horjuttamaan maalais
pojan eikä roll-shamaanin suosiota: 
Pispan alueelta 34 ääntä ja Hyhkystä 
29. 

Pispalan ehdoton äänikuningatar oli 
näissä vaaleissa vihreiden Satu Hassi. 
Pispan alueelta hän sai henkilökohtai
sia ääniä 225 ja Hyhkystä 125, kun 
Saara Karhun vastaavat luvut olivat 
104 ja 216. Prosentteina annetuista ää
nistä molemmilla alueilla tämä mer
kitsee Hassille 7,44 prosenttia ja Kar
hulle 6,8 prosenttia. 

Suosituin kokoomuspoliitikko mo
lemmilla alueilla oli Pirkanmaan val
tavirrasta poiketen Kimmo Sasi (Pis
passa 177 ääntä, Hyhkyssä 149). Ai
emmin Irja Tulonen oli kokoomuk
sen ääniharava. 

Jorce Markkula 
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Entiseen kauppaan asuntoja ja nettikahvila 

Pertti Kaihari kunnostaa Puuk 

Viime lehdessä kerroimme vanhan 
Puukkoniemen kaupan eli entisen kier
rätyskeskuksen vaihtaneen omistajaa. 
Vuosikymmeniä ala-arvoisessa hoidos
sa ollut rakennus Pispalan valtatiellä, 
Rajaportin saunan vieressä, on viimein 
päässyt ymmärtäviin käsiin. Uusi omis
taja, arkkitehti Pertti Kaihari on aloitta
nut rakennuksen kunnostuksen ja avan
nut sinne jo oman arkkitehtitoimiston
sa. Kaihari kertoo seuraavassa kunnos
tuksen nykytilanteesta ja tulevaisuudes
ta. 

Ei vakavia 
vaurioita 

Joulukuun jälkeen rakennus on mitattu 
ja vaa'itettu, tehty vauriokartoitukset 
sekä ajantasa- ja muutospiirustukset. 
Pahimmillaan hirsirunko on vajonnut 
noin 11cm itäpäästä. Nostaminen vaatii 
huolellista valmistelua mutta ei sinänsä 
ole kovinkaan vaikeata. 

Rakennuksessa on 15 toimivaa tulisi
jaa. Muusta talotekniikasta on vastan
nut yksi sisävessa sekä piharakennuk
sen 7-reikäinen. Rakennukseen ei on
neksi ole tehty 60-80-luvun tyypillisiä 
vaurioita aiheuttavia korjauksia kovin
kaan paljon. Vakavaksi luokiteltavia 
vaurioita rakennuksessa ei ole. 

Kaikki tilat sekä osa runkorakenteista 
vaatii reilua kunnostamista, mutta mi
tään erityistä mystiikkaa korjaamisessa 
ei ole. Kaikki tiivistykset tehdään pel
lavariveellä, eristykset pellavalla ja/tai 
sahanpurulla. Painekyllästettyä puuta
varaa sen enempää kuin uretaanivaah
toakaan ei työmaalla tulla milloinkaan 
näkemään. Seinät verhoillaan huokoi
sella kuitulevyllä. Vanhat puulattiat se
kä paneelikatot ja listoi1ukset kunnos-
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Heikki-Pekka Miettinen 

t=:_ t TOSTA KYLLÄ 
KOSKAAN MITÄÄN TULE. 

JA VAIKKA TULISIKlN 
NIIN EI SIITÄ AINAKAAN 
HYVÄ TULE. 

JA VAIKKA TULISIKIN 
HYVÄ, NIIN El SIITÄ 

AINAKAAN TOSI HYVÄÄ 
TULE. JA  VAIKKAI  ... 

tetaan käyttäen vanhanmallisia tuottei
ta. 

Nettikahvila nuorille 
ja vanhoille 
Rakennuksen korjaaminen on alkanut 
länsipään alakerrasta, mihin on jo avat-

Mistä neuvoja 
korjaukseen? 
Pertti Kaiharin muutaman kuukauden 
aikaansaannokset Puukkoniemessä 
ovat vakuuttavia: vanhan korjaami
nen kannattaa. Meille kaikille miljöö
tä säilyttävästä kulttuurityöstä on iloa 
tulevaisuudessa. 

Monella kiinteistönomistajalla saat
taa olla edessään vastaava tilanne. 
Vanha rakennus tarvitsee hoitoa- mut
ta mistä reseptit ja lääkkeet? Korjaus
rakennuspisteen perustamisesta on pu
huttu useiden tahojen kanssa. Jos ra
hoitusta löytyy, neuvontapisteen si
jaintipaikka voisi oikeutetusti olla 
Puukkoniemen kauppa. 

tu yksi toimisto aputiloineen. Haavee
na on, että rakennuksen itäpäähän ava
taan 13-17-vuotiaiden sekä myös seni
oreiden nettikahvila - "nettivoimala". 
Hankkeessa ovat mukana Tampereen. 
kaupungin nuorisotoimi, Harjun seu-
rakunta, Pispalan kumppanuusprojekti 
sekä mahdollisesti Ahjola ja Soon. 

Pirkanmaan maakuntamuseolla on 
rakennusperintö-projekti, jonka kaut
ta ilmaista neuvontaa antaa perinnera
kennusmestari Tapani Koiranen. 

Pispalan kirjaston käsikirjastoon on 
kerätty runsaasti perinnerakentami
seen liittyvää kirjallisuutta. Kirjastol
ta voi myös kysellä allekirjoittaneelta 
vanhan talon korjaamiseen liittyvistä 
kokemuksista. Hyvä on muistaa, ettei 
korjaamisessakaan ole yhtä ainoaa to
tuutta. Maalaisjärjellä pärjää aika pit
källe. Sen avulla Pispalan talot on en
nenkin rakennettu. 

Pasi Virtamo 



koniemen 

Hankkeelle on perustettu työryhmä ja 
sitä laajennetaan muun muassa alueen 
koululaisilla. Hankkeessa on puuhamie
henä myös IT-kirjailija Petteri Järvi
nen, joka kirjoitti ensimmäisen kirjan
sa talossa vuonna 1985. 

Asunnot (kuusi yksiötä) jäävät näillä 
näkymin samankokoisiksi kuin aikai
semmin. Kaikkiin asuntoihin tulee ny
kyaikaiset, vaikkakin vaatimattomat 
WC- ja peseytymistilat. Erityisesti ve
deneristyksiin ja ilmanvaihtoon tullaan 
kiinnittämään suurta huomiota, jotta 
kosteusvaurioilta vältyttäisiin. 

Rakennuksenjulkisivussa tulee tapah
tumaan helpoimmin nähtävä muutos. 
Vaikka julkisivupinta ja ikkunat ovat 
todella huonon näköisiä, on alkuperäi
nen puuaines lähes virheetöntä tekni
sessä mielessä. 

Joskus hämmästyttää, kuinka heppoi
sin perustein vanha kunnon laudoitus ja 
ikkunat poistetaan ja korvataan uudella 
huokoisella ja lyhytikäisellä materiaa
lilla. 

Julkisivu maalataan kevään 2003 ai
kana petroolimaalilla. Peltikatto uusi
taan vaurioituneilta osiltaan samassa 
yhteydessä, tai silloin kun lappeeseen 
puhkaistaan lisäikkunoita. Peltikatto tu
lee joka tapauksessa vihreäksi, varsi
nainen julkisivu vaaleaksi. 

Korjaushanke on saanut pelkästään 
positiivista palautetta. Epäilijöitä var
masti löytyy, mutta se on ihan normaa
lia. Tämä saattaa kuitenkin olla osoitus 
siitä, että huononkin näköinen rakennus 
on melko helposti pelastettavissa. On 
myös ollut suuri ilo todeta, kuinka pis
palalaiset ovat ottaneet hankkeen omak
seen sekä poikkeuksetta ovat osoittau-
tuneet ystävällisiksi ja auttamishalui
siksi. 

Pertti Kaihari 

Verkkoon kaivataan 
kuvia Pispalasta 
Pispalan kirjastotalolla toimiva tie
totupa pitää yllä kirjaston tietoko
neita, auttaa ja kouluttaa asiakkaita 
ja tekee Pispalan portaat -sivustoa 
(www.pispala.org). Tänä keväänä si
vusto täyttää jo neljä vuotta. 

Lisää sisältöä on tullut tänäkin vuon
na runsaasti muun muassa sunnuntai
iltojen runotapahtumat ovat saaneet 
omat sivunsa ja kirjastotalon näytte
lyille on tehty sivustot. Lasten ja nuor
ten kirjoituskilpailu ja 27. huhtikuuta 
pidetty kirjastopäivä saivat myös omat 
sivunsa. 

Yhteistyömme paikallisten yhdistys
ten kanssa on jatkunut. Olemme teh
neet yhteistyössä kotisivut mm. Kur
pitsaliikkeelle ja päivittäneet Pispalan 
kierrätysyhdistyksen sivut. 

Tällä hetkellä työn alla ovat Pispa
lan asukasyhdistyksen ja kirjastoyh
distyksen sivut. Olemme myös kou
luttaneet yhdistysten jäsenille ATK:n 
perustaitoja ja kotisivujen tekoa. 

Uuden yhteistyötahon olemme saa
neet Tahmelan päiväkodin lapsista. He 
ottavat digikameralla kuvia Pispalas
ta ja kertovat tarinoitaan kuviin liitty
en. Me aikuiset sitten siirrämme ma
teriaalin verkkoon. 

Paitsi yhdistysten väkeä, olemme 
kouluttaneet myös tavallisia kirjaston 
asiakkaita. Yhteensä tänä keväänä eri 

Sanakärmes 

Pispalalainen tarjoaa lukijoidensa rie
muksi Heinarin tekemän sanakäär
meen! Palkintoja ei tästä mainiosta 
ajanvietteestä tosin tällä kertaa ole ja
ossa. Edellisen numeron ristikon oikein 
ratkoneista onni suosi Irma Suoniota. 
Kymmenen kerran sarjakortti Rajapor
tin saunaan ilahdutti Irmaa kovin. 

Alusta loppuun: Tanita (7) • "Lennar
tit" (6)• Sydänlääke (5) • Venäläisiä aa
telisia (7) • Apaja (6) • Teräase (6) • 
Mennä mutkalle (7) • Puusilppua (4) • 
Merilintu (5) • Olla viluinen (7) • Lo
pusta alkuun: Piiloon (4) • Selässä (7) 
• Tansseissa (8) • Epäkypsä (7) • Jänik
selläkin? (5) • Tiilten välissä (6) • Sau
nassa korkealla (10, 8) • Piskejä (5) 

kursseilla on käynyt jo yli viisikym
mentä henkeä. ATK:n peruskurssil
lemme on osallistunut tänä keväänä 
jo 17 henkilöä, joista suurin osa asuu 
täällä Pispalassa. Uudet kurssit alka
vat taas syksyllä, mutta ilmoittautu
misia otetaan jo vastaan Pispalan kir
jastolla. 

Viime syksynä valmistui Pispalan 
kuvatietokanta,johon on tarkoitus tal
lentaa kuvia Pispalasta, Tahmelasta ja 
Hyhkystä. 

Tällä hetkellä kuvien määrä ei vielä 
ole päätä huimaava, joten pyydämme
kin teiltä apua tietokannan täydentä
misessä. 

Jos teillä on kuvia, jotka mielestän
ne ovat taltioimisen arvoisia, tuokaa 
ne meille tänne kirjastolle. Skannaam
me ne ja kirjoitamme kuvasta kuvai
lutekstin ja palautamme alkuperäisen 
kuvan teille takaisin. 

Tulevaisuudessa tietokanta on toi
vottavasti historioitsijoiden ja muuten 
alueen menneisyydestä kiinnostu
neiden aarreaitta. Tietokanta löytyy 
internetistä osoitteesta http:// 
mansetori. uta. fi/pispala/ku vakan ta. 

Antti Seppänen 

www.pispala.org/tietotupa. 
Kumppanuus-projektista lisää: 
www.pispala.org/kumppanuus 
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HAMMASLABORATORIO 

MARKKU JÄRVINEN 

bitpoint 
MIKROTIETOKONEET JA OHEISLAITTEET 

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

Parturi- SiTar kampaamo 
PYYNIKINTORI 8, 33230 TAMPERE. PUHELIN (03) 213 0329 Tahmela,Varalankatu 5 • puh. 212 0087 

TAMPEREEN 
LIHAJALOSTE OY 

Tahmelan liikekeskuksessa tarjotaan vuokralle 
Valoisa, siisti 56m2 toimitila 
Pyhäjärvinäkymin. 
Sopii esim. suunnittelutoimistoksi, etätyöhön, 
myyntikonttoriksi, vastaanottotilaksi tms. 
Puh. 223 7500 / M. Sjöblom 
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Puhelin (03) 344 0264 

Rajaportin 
SAUNA - KAHVILA - HIEROJA 

• Suomen vanhin 
yleinen sauna 

• puh. 222 3823 
• avoinna ma 18-22 

ke 18-22 
pe 15-21, la 14-22 

• kesäaikanakin samat 
aukiolot 

• naisten ja miesten osastot 
• maksu 4,5 €, 

klo 17 asti 2,5 € 
JA MAANANTAISIN 
KOKO ILLAN 2,5 € 

• myös tilaussaunoja, 
puh. 040 776 5198 

Uusia saunatuotteita: 
• T-paitoja Rajaportti

aiheisella kuvalla 
(2 mallia ja väriä) - 10 € 

• saunapyyhkeitä: pellava
puuvillafrotee, kotimainen, 
iso, Rajaportti-tekstillä 
-30€ 

• lahjakortit (15 min hieronta, 
sauna ja pullakahvit) - 12 € 

RAJAPORTIN KAHVILA 
• avoinna sauna-aikoina 

+ 1 tunti 
• kahvia, pullaa, olutta, 

virvokkeita, pikkusyötävää 
• myös yksityistilaisuuksiin, 

ruokatarjoilullakin 
• puh. 2130 117 

"MASAN HIERONTA" 
• rek.hieroja Matti Nivala 
• avoinna sauna-aikoina 
• ajanvaraukset 

puh. 0400 804 217 

Pispalan valtatie 9 • www.rajaportinsauna.net 



Fysikaalinen hoitolaitos 
AHJOLA 

1  2  11 
13  22  26 

PIRKKA-HOITO OY 

Pispalan valtatie 45, puh. 212 3002 

LOISTAVAA 
PPG-LAATUA 
DELTRON:TÄYDELLINEN 

JÄRJESTELMÄ, JOKA UUDISTAA 
AUTOMAALAUSTEKN 11 KAN 

PPG Pyynikintorin fysioterapia 

ja hieronta 

Pyynikintori 4 Fysioterapeutit 
TIINA HEMMILÄ 

MARJA-LEENA HYVÖNEN 

auto refinish 

Ykkösväri 
33230 TAMPERE 
puh. (03) 222 9295 

Pispalan valtatie 40, 33270 Tampere 
puh. (03) 3450 388, 0400 625 176 fax 3445 618 

Pyynikin näkötorni 

Salon A, Karkkimaa 
Pispalassa 

MAANKUULU 
MUNKKI
KAHVILA Anneli Karkkimaa 

Koukkarinkatu 11 
33 2 7 0 Tampere 

puh. (03) 212 7887 
Avoinna joka päivä 9-20 

p. 212 3247 

Neste Lielahden Quick Shopin tuhannen tuotteen myymälästä teet päivittäiset ruokaostokset helposti aamuvarhaisesta 
yömyöhään - myös sunnuntaisin. Lämpöisen nälkään tarjoamme hot dogeja mielimausteillasi, pizzoja (myös kokonaisia 
pannupizzoja) ja aitoa perunamuusia makkaran tai lihapullien kanssa. 

Autosi voit pestä Quick Wash -pesussa pesukadullamme hellävaraisesti ja jonottamatta. 
Valittavanasi on kaksi vaihtoehtoa autosi likaisuuden mukaan: Tehopesu ja Kevytpesu. 

Neste Lielahti 
Lielahdenkatu 2, puh. 345 2120 

Avoinna: ark. klo 6.30-24, la-su 
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KAUNEUS HOITOLA 

@ AFRODIT@ 

- Kasvo-, käsi- jajalkahoidot 
Mikrohionta 
Vartalohoidot 

- Kestovärjäykset 
- Ihokarvojen poistot lämminvahalla 
- Meikkaukset arkeenjajuhlaan 
- Lahjakortit 
- Tuotemyynti 

• Gerneticja G.M. Collin 
ihonhoitotuotteet 

TERVETULOA! 

AJANVARAUS p. 213 2226 
Tiina Isokaski 
Sky-Cidesco kosmetologi 
Tahmelankatu 6, 33240 Tampere 
www.kauneushoitola-afrodit.net 

Hiukset kevätkuntoon 
Meikkaukset arkeen 
ja juhlaan 

puh. 222 8508 
Pispalan valtatie 73 B 
33250 Tampere 

T:mi Hyhkyn huolto 
Antti Antikainen 

Lumitöitä, nurmikon leikkausta, 
maankuormaus-.. ja kaivutöitä 
A V.ANT-pienkuormaaja/kaivurilla. 

Pättiniemenkatu 17 H 23, 33270 Tampere 
Puh. 045 6722 490, koti (03) 344 1136 
Pispala@nic.fi 
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Amandassa nautit kesästä, 
elämästä ja hiljaisuudesta 
kiireen keskellä. 

Tervetuloa nauttimaan 
• keittiömme herkkuja, esim. herkuttelijan kanaa, 

ateria on kuin kevätaurinko. 
• raikkaita juomia 
• tai viettämään kahvihetki puutarhassa. 

Tavataan Amandassa! A-oikeudet. 
Muista juhlapalvelumme. 

Pispalan valtatie 61, p. (03) 213 1207 

APTEEKKI LÄHELLÄ SINUA 

PISPALAN 
APTEEKKI 

Pispa1an valtatie 2 
puh. (03} 212 6962 
Avoinna ma-pe 9-18 



Pispalan valtatie 73 B 
p. 2131292 

ma-la 11-21, su 12-21 

KOTI 
TAMPEREEN 

LIHAJALOSTE OY 

PIZZA 1 

SIELLÄ ASUU PARAS PIZZA 

HIUS TUKKU 
Lisette 

Ottman's Oy 

Kampaamomyymälä 

Pispalan valtatie 75 
33270 Tampere 
puh. (03) 3441 200 
fax (03) 3441 225 
ma-pe 9. 00-17. 00 
Ja 9.00-13.00 
kesäla suljettu 

Puhelin (03) 344 0264 

•• 

Parturi-Kampaamo 

HAIR 
Zone 

Pispalan valtatie 75 
33270 Tampere 

ma- pe 9.00- 17.00 tai sopimuksen 
1a 9.00-13.00 mukaan 
kesäla suljettu 

KVLMAN ERIKOISLIIKE 
Hiidenkatu 6 
33240 Tampere 

Autopuh. 0400 235 949 
puh./fax 212 7789 

• ELEMENTTIRAKENTEISIA KYLMÄ- JA PAKASTEHUONEITA • KYLMÄKONEITA JA LAITTEITA ERI 
TARKOITUKSIIN• LÄMPÖPUMPUT NÄYTTELY SOVITTAESSA• KYLMÄLAITTEIDEN HUOLTOA 
• SÄHKÖPÄTEVYYS S3 

•• •• •• •• 

YLI 30 VUOTTA HYVAA KYLMAA 

Mini market 

Grilli herkkuja 

GRILLI KIOSKI 

ala 
PISPALAN VALTATIE 28 

P. 2127795 

Veikkaus 

TKL-latauspiste 

SINUA PALVELLEN VUOROKAUDEN YMPÄRI! 
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Tampereen Tietokonekauppa 
-------------------

www.tietokonekauppa.com 

Kaikki tietokoneista: myynti, 
vuokraus, huolto ja tarvikkeet. 

Haulitornia vastapäätä 
Pispalan valtatiellä 

Tampereen tietokonekauppa 
Pispalan valtatie 39, 33250 TAMPERE 
Puh. (03) 3141 9700 
email myynti@tietokonekauppa.com 

**************************** 
V-KUPONKI LOTTO Jokeri L VAKIOVEIKKAUS 

RAJAKIOSKI e! 
GRILLITUOTTEITA 

av. ma-la 9-23 VEIKKAUKSEN ON LINE-PALVELUT 
su 10-22 ELINTARVIKKEITA 

puh. 2144 785 HUURTEISET MUKAAN 

**************************** 
TULE MAISTAMAAN! 
(Alkohol itil. % al le 2.8. Ei al le 18-v.) 

Ideoi UUTUUS! 
OAKMORE 

• Aito pehmeä, tummempi tamminen WHITE ja RED maku. tävtela1stäja porosta. Bento-
n11tt1 JO tonn11n1 antaa ammatti

Markkinoiden parhaat ruokaviinit moisemman säväyksen! 

ldeal 19, 90 € (25,10 ) 

Bacchus 16, 90 € White tai Red 

SUNSET 

Ciderit 12,90 € päärynä, metsämarja 

Bacchus ·· ·· 
voimista viiniä 2 PA IVASSA 
1 8 40 € valkoinen 19 ,90 € punainen 

, (2 1,70 € ) (25,10 € ) 
(Raparperit käymään uutuuksilla!) 

Kartano valko- 1 133 60 € 
tai punaviini , (16.25 € ) 

Superhiivan ostajalle Mixit Esanssi 0.60 €. SOKERI-etu l € /kg 

1 S vuotta Pispalassa • Jo 35 vuotta alan kokemusta 

VIINI JA OLUT Pispalan valtatie 21 

TARVIKE SHOP Av. 
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TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS 

Kulje nyssellä 

Tampereella on toimiva 
joukkoliikenne. Käytä Sinäkin sitä 

hyödyksesi ja tee työmatkat 
ammattikuljettajan kyydissä. 

Hae itsellesi neuvonnasta, Aleksis 
Kiven katu 18, matkakortti ja 

hyppää nyssen kyytiin. 

Tervetuloa! 

www.tampere.fr/tkl 



KUJAKOLLI 
Tahmelan viertotie 2 

puh.2223353 

Tuula 040 775 7132 
Puro 050 320 3814 

Hartwallin janon sammuttajat 
oluet, siiderit, lonkerot ... 

Tampereen lihajalosteen 
herkulliset "hörikset" 

... ja terassilla paistaa aurinko 

Avoinna: 
ma-to 15-23 
pe 15-01 
la 10-01 
su 10-23 

Tervetuloa) 
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Säästöta lletusti Ii 
5 

Parempi 
satanen 

tilillä kuin 
satasia 

sukanvarressa. 
Säästötalletustilimme 

kiinteä 
korko on nyt 2%. 

Varat ovat 
käytettävissä milloin 

haluat. Säästä sukkasi 
parempiin 

tarkoituksiin ja kysy 
meiltä lisävinkkejä 

järkevästä 
varainhoidosta. 

Ikaalisten Säästöpankki 
- kumppani kaikkiin elämänvaiheisiin -

www.ikaalistensp.fi 
Tampere Kaleva: 
ltsenäisyydenkatu 25-27, 33500 TAMPERE 
p. 03-3138 5200 

Nokia: 
Välikatu 22, 37100 NOKIA 
p. 03-3435 400 

Ikaalinen: 
Vanha Tampereentie 18-20, 39500 IKAALINEN 
p. 03-45071 

Tampere Pyynikintori: 
Pyynikinton 8, 33230 TAMPERE 
p. 03-3124 6500 

Kyröskoski: 
Valtakatu 63, 39200 KYRÖSKOSKI 
p. 03-3143 2400 

Luhalahti: 
Luhalahdentie 2322, 39410 LUHALAHTI 
p. 03-3717 533 
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