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Meillä on unelma

Pispalan uuden asemakaavan pohjustus on käynnistänyt aktiivisen 
kansalaisvaikuttamisen, joka näkyy KaOs-projektin työryhmien 
aktiivisuudessa. Toimeliaisiin ryhmiin kuuluu rakennusoikeuksia 
pohtinut tiimi, joka on juuri julkistanut netissäkin tarkasteltavaksi 
visionsa Pispalasta.

Ryhmä asettaa tavoitteeksi Pispalan, joka on ilmeeltä nykyisen kal-
tainen ja sosiaaliselta koostumukseltaan monipuolinen. Vuokra-asu-
mistakin tarvitaan, vanhoja rakennuksia on perusparannettava edel-
leen ja uudisrakennusten toivotaan ilmentävän perinteitä.

Pispalassa tarvitaan edelleen monimuotoisuutta rakennuskannassa, 
omakotitaloista kerrostaloihin, mutta rakennuskorkeuksia on yhä 
säädeltävä. Uudisrakennusten massiivisuutta tulisi vähentää ositta-
malla rakentamista tontilla. Suojeluhankkeissa on toimittava yhdes-
sä omistajien kanssa. Järvimaiseman tulee olla näkyvillä uudisraken-
tamisen jälkeenkin.

Pispalassa on varmasti jatkossakin tarjolla paljon kulttuuriantia. 
Kansalaistoiminnalle kaivataan yhteisiä tiloja. Kauppa- ja muut lä-
hipalvelut on turvattava. Huolta kannetaan myös turvallisesta kevy-
estä liikenteestä, sekä riittävästä pysäköintitilasta autoille.

Työryhmä haluaa perinteitä muistettavan, niinpä historialliset pai-
kat tulisi selkeästi merkitä. Ympäristön käyttö on yhteinen asia, 
niinpä upeaa rantaa olisi saatava kunnolla kaikkien käyttöön, myös 
Näsijärven puolella. Urheilu ja laajemmat harrastusmahdollisuudet 
piristävät yhteistä eloa. 

Kansalaisten toimeliaisuus siis on voimissaan Pispalassa, kannattaa 
tutustua ja ottaa kantaa myös Pispala Visioon. Muilta työryhmiltä 
saadaan jatkossa täydennystä yhteisesti hahmottuvaan näkemyk-
seen.
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Talo rinteessä
Satu Hassi ja Jukka Valjakka muuttivat tammikuussa Mäkikadulta keskelle
remonttia Pispankatu neljääntoista. Talo oli entuudestaan Satulle tuttu. Hän
oli kirjoittanut 1980-luvulla kolme kirjaa ja kahden kirjan suomennokset kivijalasta 
vuokratussa työhuoneessa. Samaisessa huoneessa oli aiemmin, 1985 asti asunut
velimies, useita peruskor-
jaushankkeita suunnitellut 
arkkitehti Ville Hassi.

Kun talo tuli myyntiin puolisen-
toista vuotta sitten, oli kiinnostus 
valmiina mielessä. Jukallekin paikka 
oli tuttu pispalalaisilta kävelyretkiltä. 
Korjaustöitä aiemmin tehneenä hän 
saattoi arvioida talon korjattavuutta. 
Satulle talo oli valmiiksi mieleinen, 
mutta onhan sen paikkakin varsin 
ainutlaatuinen. Noin satavuotiaan 
talon pihan sijainti on lämmin ja 
varsin hyvin tuulelta suojassa. Re-
montin aikana on varjeltu Sylvi 
Hurstin perennaistutuksia, puhu-
mattakaan omenapuista ja marja-
pensaista. Piharakennuksestakin nii-
hin on mainio näkymä.

Tontilla on ollut talo noin sadan vuo-
den ajan, mutta laajennustyöt nykyi-
seen mittaan on tehty 1928. Talon 
edellinen omistaja Sylvi asui talossa 
80 vuotta, muutettuaan paikalle vii-
sivuotiaana vuonna 1920. Vuoden 
2006 lopulla talo tuli myyntiin ol-
tuaan muutaman vuoden tyhjillään.

Kaunis keltainen rakennus halutaan 
korjata ja säilyttää mahdollisimman 
entisen kaltaisena. Keskikerroksen 
huonejärjestelyissä ei tapahdu juuri-
kaan muutoksia, mutta vinttikerros 
otetaan kokonaisuudessaan käyttöön, 
kun nykyisin asuttuna ovat olleet 
vain vintin päädyt. Keskelle laitetaan 
sali tai työtila ja ikkunapintaa laajen-
netaan. Vintin lämpöeristystarve on 
suurin, mutta hirsikerrostakin on 
vahvistettu sisäpuolelta viiden sen-
tin pellavaeristyksellä. Kivijalan lat-
tia uusittiin ja sen alle tuli myös uusi 
paksu eristys.

Ensin ne portaat…

Keskikerroksessa eristyksiä paksun-
nettiin vain energiansäästön tähden. 
Lattioita tullaan uusimaan vain sen 
verran, kuin putkitöiden vuoksi 
joudutaan. Suurin varsinainen tila-
muutos aiheutuu porrasjärjestelyistä. 

Kivijalasta keskikerrokseen vede-
tään uusi porraskäytävä. Kun vanhat 
raput poistetaan, saadaan keskiker-
rokseen toisen kohdalle kylppäri ja 
toisen paikalle keittiön laajennus. 
Ikkunoita Satu ja Jukka ovat kun-
nostaneet itse.
Entinen ilme on haluttu säilyttää, jo-

Teksti: Hannu T. Sepponen
Kuvat: Ilpo Mikkonen
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ten rikkoutuneiden lasien tilalle on 
hankittu ja asennettu vanhantyyp-
pistä ikkunalasia. Vain yksi ikkunan-
poka oli alapäästään pehmennyt, jo-
ten sen alaosa uusittiin. Vuorilaudat 
ovat vielä käsittelemättä. Ulkoseinien 
maalaus teetetään ammattilaisilla.

Kivijalassa on tehty sisätiloista eni-
ten aikaa ja rahaa vaatineet, suurim-
mat työt, kun aiemmat maalattiaiset 
liiterit rinteen puolella on muutettu 
huonetilaksi. Mutta jokaisessa kor-
jaushommassa vaaniva ylläri tuli 
eteen tällä kohtaa. Osoittautui, että 
kivijalka tarvitsi paitsi syventämistä, 
myös vahvistamista rinteen puolella.

Sienelle kuumaa kyytiä…

Toinenkin yllätys oli edessä, mutta 
havaittiin onneksi ajoissa. Kävi ilmi, 
että korjauksen siirtyminen vuodel-
lakin olisi voinut olla kohtalokasta. 
Lattiasieni teki jo töitään lattialau-
doituksessa kivijalan koulunpuo-
leisessa huoneistossa. Onneksi se oli 
edennyt vain kohdissa, jotka muu-
tenkin olisi otettu pois. Hirsirunk-
oon sieni ei ollut ehtinyt, eikä välipo-
hjaan. Kivijalassa tehtiin kuitenkin 
boorikäsittely maaperää myöten.

Muutakin tarvittiin. Ennen maail-
massa saatettiin tarpeen mukaan 
joutua pitämään täisaunaa muual-
lakin kuin armeijan kenttäoloissa. 
Mutta tässä tapauksessa kivijalan 
huoneet varmuuden vuoksi sauno-
tettiin viime joulukuussa, jotta lat-
tiasienen nujertuminen olisi varma. 
Jukka kapusi yötä myötenkin mäen 
yli vahtimaan paikalle kiikutettuja 
saunakiukaita, varmistaakseen ettei-
vät yön yli kuumana pidetyt kiukaat 
sytytä tulipaloa. 

Rakennuksessa säilytetään kaikki 
olemassa olevat tulisijat, uunit ja lie-
det, jopa kivijalasta nousevien uusien 
portaiden eteistilassa. Talon lämmitys 
tapahtuu jatkossa maalämmön avul-
la. Vesipattereiden lisäksi lämmitys-

vesi kiertää myös kivijalkakerroksen 
alla lattialämmitysputkistossa.

Lämmitysratkaisussa oli kaksi muu-
takin vesikiertovaihtoehtoa. Kau-
kolämmön vaatima liittymäputki 
olisi tullut maksamaan saman kuin 
maalämmön investointi, mutta vuo-
tuiset energiakulut olisivat olleet 
oleellisesti kalliimmat. Pelletinpoltto 

olisi vaatinut kattilan ja varastotilan 
sekä huollon.

Maalämpöpumppu toimii sähköllä, 
mutta sen kuluttama energia on 
vain kolmanneksen  luokkaa suo-
rasähköstä vastaavissa kuutioissa. 
Puolet vuodesta lämmitetään käyt-
tövesi asennettavilla aurinkopanee-
leilla. Näin sähköä kuluu koko 
kiinteistössä ehkä neljäs- tai viides-
osa verrattuna tavanomaiseen suo-
rasähkön käyttöön.

Nynne rupes poraan…

Maalämpöpumppujen kaivojen vaa-
tima poraus oli ehkä kolmas selkeä 
yllätys. Maaperätutkimusfirma il-
moitti tekemänsä koeporauksen 
perusteella, että kallio tulisi vastaan 
6-8 metrissä. Mutta kun porakaivo 
oikeasti tehtiin, kallio löytyikin vasta 
50 metrissä. Kun lämpöpumpun 
vaatimien kahden porakaivon syvyys 
kalliossa on 150 metriä, tarvittiin 
yhteensä peräti 200 metrin poraus 
molemmille kaivoille. Työn yllättävä 
lisäys maksoi monta tuhatta euroa.

Naapureita varmasti häiritsi kolme 

päivää aamusta iltamyöhälle jatkunut 
poraus, harmittelevat peruskorjaajat. 
Ehkä uutta merkitystä sai sananparsi, 
että ”Pispankatu ei nuku koskaan”. 
Kovin päivä oli, kun samana päivänä 
pihalla oli siirtolava, betoniauto ja 
kaiken ohessa jyräsi ”helvetinkone”, 
kuten Satu porausta nimitti. 
Nolottikin meteli jopa, mutta on-
neksi naapurit eivät ainakaan tulleet 
valittamaan.
Talon seitsemässä huoneistossa on 
vuosikymmenten mittaan asunut 
tietysti suuri määrä vuokralaisia. 
Niiltä ajoilta on säilynyt mainiota 
jälkeenjäänyttä aineistoa, kuten 70-
luvun julisteaarteet, mutta myös 
vuosikymmenten takaisia nuoren 
Suomen muistumia. Löytyneessä 
Työväen kalenterissa Väinö Tanner 
esimerkiksi pohti Imatrankosken 
valjastusta, Miina Sillanpää jakeli 
ruokareseptejä.

Vielä odotellaan aiemmilta omista-
jilta talonkirjoja, joista selvinnee 
menneiden vuosikymmenten koko 
asujamisto. Remontin jälkeen Satu 
ja Jukka aikovat antaa vuokralle 
kaksi yksiötä toisen kivijalan, toisen 
keskikerroksen päädystä.

Piharakennus, omintakeinen, myös 
kaunis ja keltainen talo sijaitsee 
poikittaissuunnassa päärakennukseen 
nähden. Yläkerrassa on aikanaan as-
uttukin, alakerrassa on sauna, joka 
aiotaan säilyttää. Löylyt ovat kuu-
lemma mainiot.

Asuinkäytössä ollut tila säilyy kesä-
asuttavassa kunnossa. Tarvittavat 
kunnostustyöt on Jukka varannut 
hoidettavakseen.

Remontista huolimatta keskiker-
roksessa on säilynyt ja säilyy ajaton 
tunnelma. Kahvit juodaan pääty-
huoneessa perinteisten viherkasvien 
katveessa, etelästä tulevan aurin-
gonvalon siivilöityessä lehvästön 
takaa.
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Salon Eira, Pispalan Parturi 
    - Hyvän ilman kampaamo

Tekstit Helena Ritola
Kuvat Ilpo Mikkonen

Eira-parturin 
oma hiuslook on 
lyhyt, suora ja helppohoi-
toinen, värit tosin vaihtelevat.

Kun Eira Salo oli valmis-
tunut kampaaja-parturiksi 
70-80 -lukujen taitteessa, 
aloitti hän ammattinsa 
alkuvaiheet Espoon ja 
Helsingin seudulla.
Eira muistelee lämmöllä 
aikaa, jolloin ´herrasmie-
het Helsingin´ tulivat
aamuisin parranajoon 
selaillen Hesarin ennen 
töihin lähtöään.

Sieltä on pitkä matka Pispalan valta-
tielle, jonne Eira viime marraskuussa 

       Sportasutex
Muutaman askeleen pää-
hän Rajaportin saunalta, 
tien toiselle puolelle ns. 
Puukkoniemen taloon, on 
ilmestynyt uusi nimikylt-
ti Sportasutex. Omistajat 
haluavat täsmentää liik-

Valtatien 
 varrelta

Näin ennen kesän lopullista niska-
lenkkiä talvesta oli piipahdettava ky-

perusti pikkuruisen 
yrityksensä olut- ja 
viinikaupan seinän 
taakse reilun 10 ne-
liön tiloihin. Tun-
nelma on kodikas 
ja läheinen, parturi 
ja asiakas ovat kah-
den yhteisen koh-
taamisen ajan. 
Yksinäiseksi vil-
kas Eira ei itseään 
kuitenkaan tunne, 
naapurin seinän 
taakse voi aina 

huikata sanan jos toisenkin, toiselta 
naapurilta, Rajakioskin puolelta, voi 
hakea kupposen kahvia ja vaihtaa sa-
malla kylän kuulumiset. Rajaportin 
sauna on tullut kokeiltua ja tieten-kin 
Pulterin tarjonta.

Ja hyvin on hervantalainen Eira otet-
tu vastaan Pispalassa, pikkuhiljaa on 
uusia  asiakkaita löytynyt Pispalan 
alueelta ja entisiä on alkanut tulla 
kauempaakin.
      Eira joutui 
muutama vuosi sitten luopumaan 
ammatistaan allergian vuoksi ja teki
töitä hoitoalalla, mutta mieli halasi 
takaisin parturin hommiin.
Avuksi tulivat ”Hyvän ilman tuot-
teet” eli ideologia, joka mahdollisti 
hänen paluunsa alkuperäiseen am-

mattiinsa. Nyt Salon Eiran parturis-
sa käytetään vain tuotteita, jotka ovat 
turvallisia ja sopivia allergikoille, ast-
maatikoille ja migreenistä kärsiville. 
Ja hienointa on tietenkin se, että 
Eiran omat kädet ovat pysyneet hy-
vässä kunnossa, kiitos turvallisten 
ja tuoksuttomien värinkäsittely – ja 
permanenttiaineiden. Hyvän ilman 
muotoilutuotteita on myös myytä-
vänä liikkeessä samoin kuin lahja-
kortteja.

Eira kertoo, että liike etsii vielä muo-
toaan, tällä hetkellä vielä melko tyh-
jät seinät hän haluaa tarjota eri alan 
taitelijoille. Piakkoin töitään tuo 
esille Tiffany- ja lasitaiteilija Maarit 
Siren. Ja ulospäin suuntautunut ja 
utelias kun luonteeltaan on, voi Ei-
ralta odottaa monenlaista asiakasilta-
teemaakin.
Kevään yleistä trendiä ovat hänen 
mukaansa nyt kiharat ja väriskaala 
on lähes rajaton, myös miehillä! Ja 
tasa-arvon mukaisesti Eira leikkaa 
niin miesten kuin naistenkin hiukset 
samaan hintaan. Hyväksi valinnaksi 
hän on myös huomannut torstain 
ilta-ajan, silloin voi saada frisyyrin 
kohennusta iltayhdeksään asti.
Ja kun viikonloppu koittaa, voi Ei-
ran bongata Hervannan karaokebaa-
reista, silloin sakset ovat vaihtuneet 
mikkiin ja Suomi-iskelmän melodiat 
vievät Eiraa. 

keensä imagoa kertomalla 
sen olevan palveleva ur-
heilukauppa. Siellä luva-
taan antaa ainakin suksille 
huoltoa ammattitaidolla.

symään, miten tammikuussa avatun 
liikkeen alkuvuosi vierähti.
Kukaan meistä ei varmaankaan voi 
olla tuntematta sympatiaa uuden 
suksikaupan pitäjille, kun ajattelem-
me mennyttä, poikkeuksellista talvea. 
Silti liikkeen pitäjä ja pääosakas Juha 
Törmä ei ole mitenkään epätoivon 
partaalla. Hänen mielestään sijainti 
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Tekstit Helena Ritola
Kuvat Ilpo Mikkonen

Uusi Sale 

Kuten monet muistanevat, 
kerroimme joulukuun nume-
rossamme Pispalanharjun 
pohjoispuolella, valtatien 
varrella sijaitsevan entisen 
Postin talossa tapahtuvista 
muutoksista.

Neljä yrittäjää joutui alkuvuodesta 
tyhjentämään tilansa ja sanomaan 
hyvästit pispalalaisille.
Muutamassa kuukaudessa on saatu 
yhdistettyä neljä liiketilaa yhdeksi 
suureksi liiketilaksi, kooltaan parisa-
taa neliötä. Aikataulusta ollaan jopa 
hieman edellä, mitään ikäviä yllä-
tyksiä remontin aikana ei siis tullut. 

Pirkanmaan Osuuskauppa on saanut 
liiketilan vuokralle. Lehtemme il-
mestymisestä on enää muutama päi-
vä SALEN avajaisiin.
 - POK:n tämän hetken periaatteena 
on  löytää Tampereelta ja ympäristös-
tä tiloja nimenomaan päivittäistava-
rakauppoja varten, peruselintarvik-
keet ja hygieniatuotteet nopeasti ja 
helposti eli nyt panostetaan SALE-
verkoston kasvuun. Pispalan valta-
tie oli erinomainen löytö ja paikkaa 
siten harjun pohjoispuolen kaupan-
alan vajausta, tuumii ryhmäpäällik-
kö Kimmo Vuorinen. Hän uskoo, 
ettei samassa kiinteistössä sijaitsevan 
R-kioskin kanssa synny skismaa tai 
isompaa kilpailua asiakkaista. 
- SALE ei ole ottanut esimerkiksi 
veikkaus- ja lottopalvelua, ne hoitu-
vat edelleen naapurissa, sanoo Vuo-
rinen.

Uuden päivittäistavarakaupan myy-
mäläpäällikkö Terhi Viitala tulee 
vastaavasta asemasta Tammelan 
Osmonmäen Salesta innokkana, 
kymmenen vuoden alan kokemus 
mukanaan. Silti kaiken uuden aloit-

taminen on haastavaa, esimerkiksi 
henkilökunnan rekrytoiminen oli 
suorastaan jännittävää. Hakijoita oli 
yli 200 ja vain seitsemän sai pestin. 
Ei mikään helppo valinta.
Terhille tulee mieleen sanasta Pispa-
la: 
- Paljon puutaloja, lähiö keskellä kau-
punkia, kauniit näköalat ja onpahan 
isäni joskus nuorena asunut täällä. 
Ja lisää tietoa ja mielenkiintoisia tari-
noita tulevat Terhi ja hänen naistyö-
toverinsa varmasti ajan myötä kuule-
maan. Kesällä saa kolme nuorta myös 
”tienaa tonnilla”- työpaikan Salesta. 
Ehkäpä jo seuraavaksi kesäksi sin-
ne löytää myös oman kylän nuoria 
hommiin.
 Ajan mittaan selviää, miten nykyi-
nen parkkipaikka tulee palvelemaan 
lisääntyvää autoilevien asiakkaiden 
joukkoa. Tällä hetkellä paikalla voi 
pysäköidä kahdeksi tunniksi, mut-
ta POK koettaa paraikaa vaikuttaa 
parkkiajan lyhentämiseksi tuntiin. 
Mutta huomio pispalalaiset, eten-
kin pohjoisrinteen asukkaat, kyllä ne 
päivittäiset ostokset kulkevat helpos-
ti ja nopeasti vaikka selkärepussa tai 
pyärän tarakalla tai korissa. 
  

****************************************************************************************************

on hyvä, liikenne valtatiellä vilkasta 
ja ihmisiä liikkuu. Hyviä hiihtoke-
lejähän oli todella vähän, lunta tuli 
hetkittäin ja sitten se oli taas poissa. 
Juhan mukaan heidän valttinsa on 
välineiden myynnin ohella järeän 
näköinen vekotin, suksien hionta-
kone. Sen kautta kulkeva vanha suk-
sikin saa uuden elämän ja riemun, 
kun pääsee kyntämään jälleen latuja, 
ehkä vuosienkin hiljaiselon jälkeen. 
Kone puhdistaa, hioo pohjat ja antaa 
täsmällisen voitelun.  
Löytyyhän liikkeestä toki muutakin 
sporttista tuotetta kuin pelkästään 
suksia; esimerkiksi ympäri vuoden 
ajankohtaisia, hyvälaatuisia käve-
lysauvoja, muuten made in Italy! 
Toimittajan naama taisi muistuttaa 
hetsiltään suurta kysymysmerkkiä ja 
saikin välittömästi hämmennykseen-

sä selvityksen. Kyllähän kävelysauvo-
ja (meidän tuntemassamme käytössä 
siis suomalainen keksintö) on käytet-
ty maailman sivu Etelä-Euroopan, ja 
muun maailmankin, vuoristomaise-
missa liikkumisen apuna. Asia selvä, 
näinhän se on.
Mutta Juhan esittelemät erikoiset 
kävelylenkkarit ovat omiaan kyl-
lä lähinnä pohjoismaissa. Kenkien 
pohjassa olevaa liikkuvaa läpyskää 
kääntämällä saadaan esiin joko ”nas-
tat” tai sileä pohja. Kätevän oloiset 
lenkkarit kesät talvet täällä Pispalan 
ja Pyynikin maisemissa.
Kun ilmaston muutos on nyt kaikki-
en huulilla, kääntyi keskustelumme 
hiihdosta pyöräilyyn. Pyöräilykausi-
han on viime vuosina pidentynyt ja 
se on suosittu liikkumismuoto, mo-
nille pispalalaisille myös intohimoi-

nen vapaa-ajan harrastus. Törmän 
Juha lupaili syksyn mittaan harkita 
toiminnan laajentamista pyörähuol-
lon suuntaan. Sen ajatuksen luulisi 
ihastuttavan monia. 

Suksikauppias Juha Törmä

POK:laiset Terhi ja Kimmo
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Pispalan asemakaava alkuvaiheessa 
                             - Haastattelussa arkkitehdit

                         Jouni Mäkinen ja Riikka Rahkonen

Pispalan uuden kaavan 
ensimmäistä vaihetta 
suunnittelevat arkkitehdit 
Jouni Mäkinen ja 
Riikka Rahkonen. Pispa-
lan työ poikkeaa heidän 
aikaisemmista töistään. 

Riikan ja Jounin mielestä on tärkeää 
ymmärtää, että kaavaa ei tehdä yk-
sin virkamiestyönä, yhtä lailla alueen 
asukkailla on tietoa, omia näkemyk-
siä ja toivomuksia asemakaavan suh-
teen. KaOs-projekti tuo uudenlaista 
ja kokeilevaa asukaslähtöistä lähesty-
mistapaa. Samalla se antaa asukkail-
le ja paikallisille toimijoille kanavan 
näkemystensä esiintuomiseen ja on 
”ekstraa” tavanomaiselle asemakaa-
vatyölle.

Pispalan haasteita

Arkkitehdeille haasteita ja vastuuta 
tuovat Pispalan omaleimaisuus, val-
takunnallinen kiinnostavuus, kult-
tuurihistoriallisesti arvokas alue, 
pinnanmuodostus, vaihteleva raken-
nuskanta, sosiaalinen rakenne sekä 
pitkä historia. Riikalla on työn alla 
myös Petsamon asemakaava, jossa on 
osittain samoja piirteitä, silti ratkai-
sut eivät voi olla samasta muotista.

Jounille tilanne on uusi siinä mie-
lessä, että alueella on paljon yksi-
tyisomistusta, joten perinteen vaa-
liminen on yksityisten harteilla. Ei 
voi olla pelkästään kaavamääräyksiä 
vaan täytyisi löytää muita keinoja 
vaikuttaa kulttuuriperinnön säilymi-
seen. Haasteena onkin, miten löytää 
tavat, joiden avulla ympäristö säilyy 
ja kehittyy, alueen museoiminen ei 
ole minkään osapuolen tavoitteena. 

Kaavoituksen vaiheet ja 
yhteistyö

Ensimmäinen kaavoitusvaihe on 
jaettu niin, että Riikan vastuulla on 
alueen pohjois- ja Jounilla eteläpuo-
li. Molemmat vakuuttavat, että yh-
teistyö on mennyt hyvin ja lopputu-
loksesta on tulossa yksi työ, ei kahta 
erinäköistä Pispalaa. Työt tehdään 
tasatahtia niin, että esim. nähtävil-
läolot ovat samaan aikaan ja kaava-
merkinnät ovat yhdenmukaisia. 

Toinen kaavoitusvaihe alkaa vuoden 
2009 alussa ja työhön on tulossa toi-
nen työpari, sillä Riikka ja Jouni jat-
kavat ensimmäisen vaiheen parissa. 
Kolmas kaavoitusvaihe alkaa suunni-
telmien mukaan vuoden 2010 alus-
sa.

Osalliset

Laki määrittelee osallisiksi maan-
omistajat ja ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa vaikuttaa. Osallisille on tie-
dotettava suunnittelun lähtökohdis-
ta, tavoitteista ja vaihtoehdoista niin, 
että heillä on mahdollisuus osallistua 
kaavan valmisteluun, arvioida kaa-

Tekstit ja kuvat Irma Rantonen

Reikäkivi. Pitäisikö nyt kaivaa 
vanhat kivikirveet ja rautakauden 
soljet piirongin laatikosta ja toimit-
taa ne tutkijalle. 

Jouni Mäkinen ja 
Riikka Rahkonen

van vaikutuksia ja 
ilmaista kirjallisesti 
tai suullisesti mieli-
piteensä.

Normaalisti osal-
liset voivat jättää 
mielipiteitä ja osal-
listua yleisötilai-
suuksiin. Pispalassa 

lisänä ovat KaOs-projektin työ-
ryhmät, joiden tuotoksena syntyy 
visio, kehityskuva Pispalasta. Tähän 
mennessä työryhmät ovat jättäneet 
melko yleisluonteisia kannanotto-
ja, mikä on hyvä, sillä nyt mietitään 
Pispalan yleisilmettä. Myöhemmin 
tulee varmasti enemmän tonttikoh-
taisia mielipiteitä.

Rakennuskieltoaluetta

Pispalassa astui 8.6.2007 voimaan ra-
kennuskielto, jota jatketaan tarpeen 
mukaan kunnes uusi asemakaava saa 
lainvoiman. Kiellon vuoksi Tam-
pereen Pispalan ja Tahmelan alueen 
rakentamisessa tarvitaan poikkeamis-
päätös.

Rakennuskielto ei tarkoita rakentami-
sen kieltämistä, mutta lupaprosessin 
kesto pitenee  kaksivaiheisen käsittelyn 
vuoksi. Tampereella hakemukset vie-
dään kaavoitusyksikköön ja luvista 
päättää yhdyskuntalautakunta, joka 
kokoontuu keskimäärin kahden vii-
kon välein. Tällä hetkellä käsiteltä-
vänä on muutamia poikkeuslupia ja 
niiden käsittelyaika on tapauksesta 
riippuen kahdesta kuukaudesta puo-
leen vuoteen. 
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Rakennusinventointi meneillään Pispalassa

Rakennusinventointi etenee 
kaavoituksen mukana vai-
he vaiheelta. Ensimmäisen 
vaiheen inventointia tekee 
tutkija Miia Hinnerichsen 
Pirkanmaan maakuntamu-
seosta.

Inventoitaviin kiinteistöihin on jaet-
tu maaliskuussa tiedote, jossa on 
kerrottu tavoitteista, etenemisestä, 
tulosten esittelystä ja asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksista. Kent-
tätöiden aikana jokaiseen tutkittuun 
kiinteistöön jätetään tiedote, jossa 
kerrotaan tutkijan käynnistä, inven-
toinnin tulosten esittelystä ja tietojen 
täydennys- ja korjausmahdollisuu-
desta.

Kohteista kirjataan ylös ulkoisia seik-
koja: rakennusmateriaalit, väritys, 
muoto, tehdyt korjaukset ja muutok-
set. Päärakennuksen lisäksi tarkastel-
laan myös pihapiiriä, piharakennuk-
sia ja kokonaisuuksia. Kuntoarvioita 
ei tehdä, sillä se edellyttäisi rakentei-
den avaamista ja rakennusalan asian-
tuntijan työtä. Arvioinnin runkona 
käytetään aikaisemmassa inventoin-
nissa tehtyä luokittelua, johon uusia 
tietoja verrataan.

Kulttuurihistorian kannalta Pispalan 
tärkeitä ominaispiirteitä ovat vuokra-
asunnot, työväen asunnot, omalaatuinen 
katuverkko, joka on muotoutunut luon-
nostaan ilman asemakaavaa. Lisäväriä 
tuovat ympäristön monimuotoisuus, 
kasvimaat, portaat, muurit ja muut 
kulttuuriympäristön elementit. Asuk-
kaat pitävät yleensä ympäristöä tär-
keimpänä, mutta rakennukset ovat 
äärimmäisen tärkeitä Pispalan oma-
leimaisuuden kannalta. Ilman raken-
nuksia Pispala on vain yksi harjuasu-
tusalue muiden joukossa. 

Arkeologinen inventointi

Pispalasta tiedetään kolme arkeolo-
gista kohdetta: Pispan kivikautinen 
asuinpaikka, joka ajoitetaan me-
soliittisen kivikauden ajalle 10000-
7000 vuotta sitten, Tahmelan lähde 
ja toisen maailmansodan aikainen 
konekivääriasema Pispalan koulun 
lounaispuolella. Lisäksi Pispalan alu-
eelta on löytynyt arkeologisia esinei-
tä kuten oikokirves, reikäkivi, pri-
mitiivinen kirves, rautainen kirves 
ja rautakautinen soikea kupurasolki, 
kourutaltta, hioin ja keihäänkärjen 
teelmä.
Löytöjen pohjalta voidaan päätellä, 
että Pispalan alueella on asustellut 
kivikaudella pieniä pyyntikuntia, 
jotka ovat metsästäneet ja keräilleet 
kasveja. Irtolöydöt voivat olla kulki-
joiden hukkaamia tavaroita, mutta 
ne voivat myös viitata kätköihin tai 
uhreihin. 

Työaikataulu

Arkeologinen inventointi tehdään 
koko Pispalan alueelle kevään 2008 
aikana. Aluksi tehdään esityötä ja 

tarkistetaan mm. Moskovassa ja 
Helsingissä olevista arkistoista en-
simmäisen maailmansodan aikaisia 
puolustusvarustussuunnitelmia. 

Varsinaiset kenttätyöt alkavat tou-
kokuussa ja silloin alue käydään läpi 
kolmessa viikossa kahden tutkijan 
voimin. Tarkistettavien kohteiden 
omistajiin on oltu yhteydessä huh-
tikuussa. Maastossa tutkitaan tiede-
tyistä kohteista nykytila ja etsitään 
vihjeiden perusteella uusia kohteita 
ja kartoitetaan niitä. Kohteet tarkas-
tetaan, dokumentoidaan ja sijoite-
taan kartalle. Tutkijat voivat kaivaa 
pieniä kuoppia maastoon, mutta 
ovat luvanneet peittää jälkensä. Tu-
loksista raportoidaan syksyllä.

Tutkijat toivovat vihjeitä (vaikka 
epämääräisiäkin) vanhoista raken-
nelmista. Myös paikkoihin liittyvät 
tarinat kiinnostavat: mitä ovat har-
jun päällä olevat kuopat ja tietääkö 
joku Tahmelan lähteeseen liittyviä 
pakanallisia perinteitä. 

Rakennusinventointiin liittyvät myös kävelykierrokset.

Teksti ja kuvat Irma Rantonen
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Työryhmät 
kokoavat 
asukkaiden 
ääntä

Pispalan pamaus –asu-
kaskonferenssissa mar-
ras-joulukuun vaihteessa 
2007 syntyi kahdeksan 
työryhmää, jotka ovat 
asettaneet omat tavoitteen-
sa. Kaikille ryhmille yhtei-
nen tavoite on luoda visio 
tai kehityskuva Pispalasta, 
jota koostetaan ja esitel-
lään tämän vuoden lopus-
sa pidettävässä toisessa 
asukaskonferenssissa. 

Ryhmien työskentely jatkuu ja jokai-
seen ryhmään voi tulla mukaan. Ai-
kaisemmista muistioista selviää mitä 
on keskusteltu ja tehty. Toivottavaa 
olisi, että uudet tulijat ilmoittautui-
sivat etukäteen yhteyshenkilöille, 
jotta tilaa ja materiaaleja voitaisiin 
varata riittävästi. Lisätietoja työryh-
mien työstä, muistioita ja kannanot-
toja löytyy Pispalan kirjaston kaavoi-
tuksen info-pisteestä ja osoitteesta: 
www.pispala.fi/kaavoitus

Rakennusoikeusryhmä

Esittelen alla työryhmistä kaksi esimerk-
kiä. Rakennusoikeus-ryhmässä on ollut 
mukana noin 30 henkilöä ja usein 
myös arkkitehti. Ryhmä on kokoon-
tunut kuusi kertaa ja välillä pienemmät 
ryhmät ovat valmistelleet seuraavaa 
kokousta. Ryhmän puheenjohtaja 
on Antti Ivanoff, joka on myös toi-
minut sihteerinä.

Ryhmän toiminnan pääteemat:
- yhdenvertaisen ja oikeudenmukai-
sen kaavaratkaisun löytäminen
- nykyisen rakennusoikeuden tulisi 

säilyä, uuden kaavan tulisi tarjota 
vastaavan arvoiset rakentamismah-
dollisuudet
- kaavalla ei saa liikaa sitoa vanhojen 
talojen kunnostamista
- Pispala on Pyhäjärvestä Näsijärvelle 
ulottuva kokonaisuus
- ryytimaat ja Santalahden tilanne 
vaativat erityistä huomiota
- muutokset ja laajentamiset tulee 
olla mahdollisia kaikkiin rakennuk-
siin
- omistajien mielipide ja toiveet huo-
mioitava kaavoituksessa, rakennuk-
sia ei saa pakolla suojella

Huolenaiheita

Ivanoffin mukaan päällimmäinen 
huoli on ollut museotoimen näke-
mys suojelun arvoisesta Pispalasta. 
Museotoimen näkökulmasta huo-
nokuntoinen vanha tönö on “alkupe-
räisempi” ja täten arvokkaampi kuin 
juuri kunnostettu saman ikäinen 
talo. Mikäli keskitytään muutami-
en huonokuntoisten talojen pakko-
suojeluun ja museointiin ja jätetään 
koko muu Pispala huomioimatta, 
tavallisten ihmisten arvokkaana ko-
kema Pispala uhkaa kadota. Tulisi 
löytää keinot, joilla Pispala säilyisi 
ja kehittyisi viihtyisänä, visuaalises-
ti nykyisen kaltaisena asuinalueena, 
jonka historiallinen syvyys ja eri ai-
kakausien kerrostumat tuovat lisäar-
voa katukuvaan. Pispalassa on perin-
teisesti rakennuksia laajennettu eri 
suuntiin ajan vaatimusten mukaan. 
Näinhän Pispalan mosaiikkimaisuus 
on muodostunut. Ivanoffin mielestä 
olisi tärkeä että tulevassa kaavassa 
olisi erilaisia porkkanoita vanhojen 
rakennusten säilyttämiseksi - ei suin-
kaan nyt esillä olleita keppejä.

Toinen uhka on se, että Pispala ra-
jataan vain Ylä-Pispalan kaupungin-
osaan. Pispalaan kuuluvat myös Tah-
mela, Ala-Pispala, Santalahti, Hyhky 
ja Ansiokallio. Mikäli Pispalan alue 
rajataan liian tiukasti, katoaa samal-
la myös se, mikä nykyisin mielletään 

Pispalaksi.

Työryhmä ahkeroi

Ivanoffin mukaan aluksi ryhmässä käy-
tiin keskustelua yhteisen arvo-pohjan 
löytämiseksi, tämän jälkeen on py-
ritty yhteisten tavoitteiden mukaisesti 
tuomaan näkemyksiä esille ja vaikutta-
maan päättäjiin. 

Uuden kaavan Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaan ryhmä jätti nel-
jä mielipidettä. Kannanotot löytyvät 
rakennusoikeustyöryhmän kohdalta 
osoitteessa http://www.pispala.fi/
kaavoitus.
Samasta osoitteesta löytyy myös Pis-
pala Visio, jonka eteen ryhmä on 
juuri tehnyt ahkeraa työtä. Ryhmä 
toivoo, että kaavoittaja ja Pispalan 
asukkaat lukevat ryhmän tekemää 
visiota ahkerasti ja että se herättää 
keskustelua yhteisten arvojen löytä-
miseksi. 

Ranta ja kasvimaat

Ranta ja kasvimaat-ryhmästä Tiina-
Liisa Aalto kertoi, että ryhmän syn-
tyyn liittyvät seuraavat ajatukset: 
-kasvimaat halutaan säilyttää kaikille 
yhteisenä rakentamattomana aluee-
na
-Pispala on jo tiheästi rakennettu, 
joten rantaa ja luontoa tarvitaan sen 
vastapainoksi
-asuntojen rakentaminen toisi lisää 
autoja kapeille kaduille
-maaperä ei ole rakentamiseen sovel-
tuvaa
-puuhailu kasvimailla lisää sosiaa-
lista yhteenkuuluvuutta, ihmisten 
viihtyvyyttä ja antaa väriä Pispalan 
elämään
-luontoa ja harvinaista mustaa mul-
taa halutaan suojella
-kasvimaita halutaan kehittää sekä 
viljelyyn paremmin soveltuvaksi että 
myös visuaalisesti kauniiksi ympäris-
töksi. 

Ryhmässä on ollut mukana kym-

Teksti ja kuva Irma Rantonen
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menkunta henkilöä, lisäksi kiinteis-
tötoimen ja vihersuunnitteluosaston 
edustajat. Kati Lehtinen on toiminut 
kokouksissa puheenjohtajana ja ko-
kousmuistiot on laatinut yhteyshen-
kilö.

Aalto kertoi, että ryhmä on tavannut 
noin kuukauden välein. Ryhmä on 
valinnut tapaamisiin teeman, johon 
osa ryhmästä on valmistanut selvi-
tyksen. Teemoja ovat olleet veneily, 
uimapaikat, kasvimaat, suojeltavat 
luontoarvot ja puistot. Myöhemmin 
yhteistyö muiden ryhmien kanssa 
varmasti lisääntyy.

Tämän hetken kysymyk-
siä

Paljon kysymyksiä on herättänyt se 
että, yleiskaavassa kaupunki ilmoitti, 
että kasvimaa-alueen täydennysra-
kentamisalueelle on mahdollista si-
joittaa 80-100 rivitaloasuntoa. Tämä 
peittäisi alleen kokonaan mustan 
mullan kasvimaat bussin kääntöpai-
kalta Kurpitsatalolle asti. Kaupungin 
vastaus, voidaanko yleiskaavasta poi-
keta on: asukkaiden mielipiteellä on 

vaikutusta ja poikkeava suunnitelma 
pitää olla hyvin perusteltu. 

Ryhmä toivoo, että tulevassa Pispa-
lan asukaskyselyssä olisi tähän liit-
tyvä kysymys ja asukkaat kertoisivat 
mielipiteensä asiasta. Ryhmä tekee 
kyselyn myös viljelijöille. Sen avulla 
haetaan tietoa palstaviljelyn merki-
tyksestä asukkaille ja miten kasvi-
maita voisi kehittää tulevaisuudessa. 
Aallon mukaan tämä kuvaa ryhmän 
uskoa niiden säilymisestä yleiskaa-
vasta huolimatta! 

Rantavisio

Visio on hyvin hoidettu, kaunis ran-
ta-alue, jota voidaan käyttää nykyistä 
paremmin kaikkien yhteiseksi iloksi. 
Ideiota on syntynyt: avantouimapaik-
ka, laituri kanooteille ja kasvimaavil-
jelijöille, kulkureittejä kasvimaille ja 
rannoille, kahvila ja sen yhteyteen 
puistopuutarha - vaiko taidepuutar-
ha? Kasvimaiden pitäisi näyttää kau-
niilta myös harjulta katsoen. 

Rakennusoikeusryhmän kokous

 KaupunginOsat eli KaOs 
 -projekti

Mitä se on:
-asiantuntijoiden, viranomaisten ja 
paikallisten yhteistyöhanke
-tavoitteena Pispalan kehityskuva, 
visio
-hallinnoija: Tampereen kaupungin 
Suunnittelupalvelut
-projektin sivut: 
www.kaosprojekti.net
-työryhmien keskustelualue: 
www.pispala.fi/kaavoitus
-infopisteet: Pispalan kirjasto ja
 Rajaportin saunakahvila
-projektipäällikkö Ulla Tiilikainen
ulla.tiilikainen@tampere.fi, puh. 
040 801 6710
-paikalliskoordinaattori Irma Ranto-
nen
irma.rantonen@kaosprojekti.net, 
puh. 045 78406264

Tulossa: 
-paikkatietosovellus Internetiin, 
kerätään tietoa Pispalan ja Tahme-
lan ominaispiirteistä ja kehittämisen 
paikoista
-työryhmien yhteistapaaminen
-asukaskysely elo-syyskuussa
-vuoden 2008 lopussa toinen kau-
punginosakonferenssi: yhteinen visio 
Pispalasta

Kaupungin asemakaavoitus
Palvelupiste Frenckell
Frenckellinaukio 2 B 
puh. (03) 5656 6700
palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Pispalan kaavoituksesta sivulla:
http://www.tampere.fi/kaupunkisuun-
nittelu/kaavoitus/asemakaavoitus/
pispala.html

Tulossa tapahtumia:
28.5.08 klo 17-21 Mikä Pispalassa on 
arvokasta? Avoin keskustelutilaisuus 
arvoista Haulitehtaalla. Järjestäjä 
Pirkanmaan maakuntamuseo ja 
Tampereen kaupungin Suunnitte-
lupalvelut.

2-14.6.08 Täydennetyt rakennusin-
ventointiaineistot nähtävillä Pispalan 
kirjastolla ja Rajaportin saunakahvi-
lassa. Korjauksia, muistutuksia ja eh-
dotuksia kohdetietoihin voi tehdä.

Elo-syyskuussa alustavat rakennus-
tapaohjeet ja rakennusoikeusvaih-
toehtotarkastelu nähtäville.
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Pispalan 
Pulteri
 - 40 vuotta 
elämää

Sunnuntai-iltana kello on 
ohittanut yhdeksän. Baari-
tiskin vierestä kiirii Hein-
arin karhea-ääninen kysy-
mys: “Miksi kutsutaan 
argentiinalaista karjapai-
menta?” Mielialat pöydis-
sä vaihtelevat tietämisen 
ilosta pään puristuksen 
tuskaan. Heidi tuo viini-
laseja janoisille. Pian 40 
vuotta täyttävä Pulteri elää 
kuten ennenkin - tunteella 
ja tunnelmalla.

Pispalan Pulteri on paikka jossa le-
gendoja on syntynyt, elänyt ja jonka 
kautta legendoja on kulkenut hauta-
usmaalle. Matti Pellonpäätä kuljet-
tanut ruumisauto pysähtyi Pulterin 
eteen, kun Kaurismäet poikkesivat 
siellä vainajaa kunnioittavalla ryy-
pyllä.

Pulterissa on tavattu, rakastuttu, erot-
tu, itketty ja naurettu. Se on paikka 
jossa vanhaa pispalalaisuutta voi vielä 
aistia ja tarkastella yhdellä istumalla. 
Ihmiset ja tekeminen ovat tärkeitä. 
Maallisuus ei ole pääroolissa, vaikka 
alue onkin porvarillistunut. Ihmisillä 
on erilaisia mielipiteitä ja ideologioi-
ta, mutta se ei estä yhdessäoloa. Tääl-
lä ollaan kaukana amerikkalaisesta 
”I love you” -meiningistä, jolla ei 
tarkoiteta mitään. Pulterissa ihmisiä 
rakastetaan sanomatta mitään.

Pispala, Suomen Kuuba?

Ulkopuolisen silmissä Pispala saattaa 
näyttäytyä Suomen Kuubana, jossa 
aika on pysähtynyt ja jossa elämisen 
laatua ei mitata euroissa. Pulteris-
sa ”Pispalan konjakki” on kolmen 
tähden jaloviinaa. Pispalalaisuus on 
tärkeämpi kuin ammatti tai asema, 
ja historia on osa tätä päivää. Ilma-
piiri on kuitenkin avoin myös ”tu-
risteille”. Rajaportin saunalla käy vä-
keä saunaseuroista ympäri Suomea. 
Heille Pulterissa käynti on osa sau-
namatkaa. Jenkkiautojen harrastajat 
täyttävät paikan Rompepäivien ai-
kaan. Pulterilaisia oudoilta näyttävät 
vieraat eivät kauhistuta.

Pispalassa ihmisten sattumanvarai-
set tapaamiset ja touhuaminen ovat 
tuottaneet suuren joukon eri yhdis-
tyksiä, tapahtumia, näytelmiä, elo-

kuvia ja. Pulterin jukeboxista löytyy 
neljä omatoimisesti Pispalassa tuotet-
tua CD-levyä ja ruokalistojen taakse 
on kirjoitettu lukemattomia runoja, 
lauluja ja suunnitelmia. 

Pulterissa käyvien ihmisten monitoi-
misuus häkellyttää. Yhdestä loosista 
voi löytää ryhmän, jossa päätoimitta-
ja säveltää valssia, teatterijohtaja laatii 
laulun sanoja, apulaispormestari kir-
joittaa runoa, ylilääkäri suunnittelee 
taidenäyttelyä, taiteilija viimeistelee 
nanoteknologia-artikkelia ja eri am-
matin harjoittajat opettelevat näytel-
mää. Paikassa voi törmätä tuttuun 
näyttelijään tai mäkikotkaan.

Ahosen ja Kältsyn aika 
1992

Pispalan Pulterin henki oli välillä hu-
kassa, kun paikka oli huonolla me-

Teksti ja kuvat Timo-Olavi Jalkanen
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nestyksellä saneerattuna moderniin 
formaattiin. Vuonna 1992 Matti 
Ahonen aloitti Pulterin palauttami-
sen vanhaan asuun. Vuosina 1993-
94 syntyi alkuperäistä muistuttava 
Pulteri kelohonkalooseineen. 

Paikka ei myöskään toiminut ilman 
pispalalaisen sielun ymmärtämistä. 
Sitä oppimaan ja paikkaa vetämään 
Ahonen poimi toisen ravintolansa 
baaritiskiltä Näsinneulassa kokkina 
toimineen Juha ”Kältsy” Tuomisen. 
Tehtävänä oli saada paikka jälleen he-
räämään. Kältsy piti enemmän salin 

puolen toiminnasta 
kuin keittiötöistä, 
ja pispalalaisten 
ymmärtäminen ja 
hengen rakenta-
minen alkoi. Myös 
Ahonen oli töissä 
Pulterissa vuosina 
1993-94. Nyt, 15 
vuotta myöhemmin 
ravintolapäällikkö 

Kältsy tuntee suuren osan asiakkais-
taan kuin omat taskunsa. Hänen tii-
minsä: Eetu, Heidi, Juhani, Reetta 
ja Vesa, ovat myös oppineet paikan 
hengen.

- Pulteri on monen pispalaisen olo-
huone. Täällä käy Rajaportin hum-
pan mukaisesti porvari ja duunari. 
Päivisin tulevat yrityslounastajat, il-
lalla vakioasiakkaat ja viikonloppui-
na perheet ja vähän kaikki, kertoo 
Kältsy.

Krouvari Ahonen tunnustaa, että 
yhtä voimakasta henkeä ei muista 
hänen ravintoloistaan löydy, vaikka 
ruokapuolen merkitys on myös tär-
keä.
- Panostamme kovasti hyvään ruo-
kaan. Kokkimme tekevät ne alusta 
alkaen. Emme käytä puolivalmistei-
ta, jolloin asiakas saa aina meidän 
parasta laatua. 
Asiakas on 
meillä vieras 
tullessa, ollessa 
ja mennessä. 
Henkilökun-
nan tehtävä on 
ylläpitää tuota 
Pulterin hen-
keä. Ja ilman 
sitä paikka ei 
toimi vaikka 
muut asiat oli-
sivat kuinka 
hyvin, toteaa 
Ahonen.

Pulteri syntyi 1968

Pispalan Pulteri perustettiin Alkon 
kortteliravintolakokeiluna silloin 
työläiskaupunginosaksi miellettyyn 
Pispalaan. Ravintola avasi ovensa 9. 
syyskuuta 1968 klo 19. Pulterin su-
perpihvi on ollut listalla avajaispäi-
västä tähän päivään. Pulterikivisei-
nät, ylähirret ja ulkoseiniä koristavat 
jättikokoiset ritsat ovat alkuperäiset.

Lähes joka päivä Pulterissa käyvä 
Erkki Ylinen oli paikalla jo avajaisis-
sa 1968. Hän muistaa vuosikymme-
nien takaiset tunnelmat paljon kiih-
keämpinä kuin nyt. Silloin Pulterissa 
oli myös vastakkainasettelua vallan-
kumousta tekevien opiskelijoiden ja 
työväen välillä. Nyt porukka on pal-
jon seesteisempää, Ylinen toteaa.

Pulteri jatkaa elämäänsä pispala-
laisten olohuoneena ja muidenkin 
kohtaamispaikkana. Yhdistykset 
sekä yksityiset touhuavat ja Heinarin 
karhea ääni kuuluu tietokilpailuissa 
sunnuntaisin. Se argentiinalainen 
karjapaimen on gaucho. Mutta miksi 
pulteri on pyöreä? Siksi että vierivät 
kivet eivät sammaloidu.

Kanta-asiakas Erkki Ylinen 
maisemapaikalla

Ahonen ja 
Tuominen
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ja ei ollut koskaan kunnolla merkitty 
kartalle.

Hitsaustaitoisena putkiasentaja Ma-
tin töihin sisältyi myös putkiliitok-
sia kiinteistöjen sisällä. Muutenhan 
kaupungin suora vastuu ulottui mit-
tarille, mutta erikseen saattoi laskulla 
pyytää kaupungin miestä tekemään 
muita liitoksia. Onpa Masan tullut 
tehtyä näitä hommia esimerkiksi kir-
jailija Salamalle ja professori Lauri-
lalle. ”Kissamummolle” Haulitornin 
kupeessakin lopulta saatiin johdot 
vedettyä, vaikka tämä aluksi vänkäsi 
vastaan. Rautamummo haukuskeli 
muutenkin nykyajan meininkiä, ku-
ten teollista ”heppakaljaa”. ”Sahtia 
sen olla pitää”, latasi mummo. Kissat 
hän piti hoidossaan kalanperkuilla 
pitkin tonttia.

Saneerauksen vuosina yhteyttä oli sa-
toihin kiinteistöihin. Olihan alueena 
Ylä-Pispala, Tahmela, Ala-Pispala, 
mutta ei Hyhky. Sen sijaan Haapa-

linna kuului saneerauksen alueeseen. 
Hyhkyssä on sittemmin ulkoistet-
tuna teetetty samoja hommia aivan 
viime talveen asti.

Tapana oli, että kiinteistöön otettiin 
yhteyttä ja kysyttiin, oliko toiveita 
myös kiinteistön sisäpuolella. Matin 
mielestä yleensäkin vesiasian kaltai-
sessa perusasiassa pitäisi aina olla hy-
vissä ajoin yhteyksissä kuntalaisiin. 
Mieleen tulee viime joulunseudun 
ennalta tiedossa ollut sähkölaitoksen 
parin tunnin katkos, josta ei ollut 
tiedotettu pispalalaisille millään ta-
valla. Kyseessä oli huoltotyön kaltai-
nen seisokki, joka saattoi aiheuttaa 
sydämentykytyksiä jouluaikaan.
 
Kun sähköt pantiin poikki, katkesi 
myös veden pumppaus. Paineen ka-
dotessa vedentulo hiipui. Periaatteessa 
hätätilanteessa painerajan venttiilistä 
saisi päästettyä vettä kiinteistöihin 
aivan Pispalan ylimpiä maastokoh-
tia lukuunottamatta. Tuolloin vettä 

Toimivassa yhteiskun-
nassa on totuttu siihen, 
että vettä tulee ja viemäri 
vetää. Perusasioita hoite-
levat ihmiset, jotka kut-
sutaan paikalle, kun jotain 
tarttis äkkiä tehrä. Salon 
Matti kuuluu niihin joille 
soitetaan kun hätä on 
suurin. Vielä eläkkeeltäkin 
pomo hälyttää välillä Ma-
san avuksi.

Kutsukaa Masa paikalle!

Matti palveli Tampereen vesilaitosta 
yli 30 vuotta. Kun hän aivan työsuh-
teen alussa oli töissä Reuharin toi-
mipisteessä, pomo kysyi, paljonko 
on vielä palvelusvuosia jäljellä. Olis-
ko kolmekymmentä vuotta, arveli 
Masa. No sitten olet sopiva mies Pis-
palan putkisaneeraukseen. Se kestää 
kauan, tuumasi pomo.

Ja kestihän se. Putkien uusiminen 
on ison kaupunkiyhteisön näkökul-
masta yhtä jatkuvaa projektia kuin 
ainainen vilu ja nälkä. Runkolinjo-
ja alettiin Pispalassa uusia 70-luvun 
puolesta välistä alkaen. Samalla teh-
tiin tietysti lähimpiä tonttikohtaisia 
liittymiä, yhtaikaa saattoi olla neljä 
monttua auki.

Pispalassa oli oma vesiosuuskunta 
vielä 60-luvulla mutta kaupungin 
systeemiin oli sitten liitytty. Sehän 
oli vasta alkua. Vanhoja tonttikoh-
taisia putkiliittymiä on ollut käytössä 
näihin asti. Vielä nykyisinkin niiden 
selvillesaanti edellyttää vanhan kaar-
tin apua. Matti sai aikanaan paljon 
neuvoa vesiosuuskunnan Vileenin 
Yrjöltä, jolla oli paikat muistissa.
Niinpä eräässäkin kohteessa ohje oli, 
että ”liitos on kolme metriä isosta 
koivusta ja pitkin tontin rajaa sit-
ten”. Vesiosuuskunnan aikaisia linjo-

Teksti Hannu T. Sepponen, 
kuvat Ilpo Mikkonen
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vaille jäisi vain Rinnekatu, harju ja 
Pispankadun yläpää. Alempana kor-
keusero Pyynikin ja Tesoman säiliöi-
hin takaisi vedensaannin.

Saneeraustöiden isoimman vaiheen 
jälkeen Matin työalueena oli huolto-
auton homma, eli yleinen kaupungin 
länsipuolen vastuualue vesilaitokses-
sa. Rajana on rautatie ja osan aikaa 
Härmälä kuului myös alueeseen. 
Päivystysaikana vastuussa oli koko 
kaupunkialue.
Kerran Lielahdessa puhkesi 300-mil-
linen linja pakkasaikaan ja lauantai-
na. Porukkaa kävi montun reunal-
la kyselemässä, päästäänkö tänään 
saunaan. Matti tuumasi, että eikös 
saunassa ole ovi. Ja lupasi että vielä 
tänään johonkin aikaan vettä tulee. 
Ja tuli kanssa. Ihmisten kärsimättö-
myys on joskus suurta ja ymmärrys 
pientä, mutta Matti sai tehdä töitään 
kylmässä kurassa.

Toisen kerran taas oli työnä sula-
tushomma kiinteistössä. Niitähän 
huoltoajossa oli paljon. Rouva Lam-
minpäässä oli pahoilla mielin, kun 
yrityksistä huolimatta sulatus ei ollut 
aiemmilta onnistunut. Pomo käski 
soittamaan Masan paikalle. Rouva 
lupasi kahvet ja lohileivät, etenkin 
jos sulatus onnistuu. Alkakaas keitel-
lä vaan kahvia, opasti Matti.
Eikähän siinä mennyt muutamaa mi-
nuuttia pidempään. Niksi oli siinä, 
ettei jäätynyttä venttiiliä saada vält-
tämättä auki, vaikka olisi höyryletku 
käytössä, ilman tietämistä. Pitää nar-

rata eikä pakot-
taa. Letkua piti 
pyörittää vent-
tiiliin käyttäen 
hyväksi muodos-
tuvaa sulamisvet-
tä, eikä suoralla 
pakotuksella.

Ei ihme, että Mattiin on luotettu 
myös pomotasolla. Niinpä kerran 
suunnittelijoilta uupui paineraja-
venttiilin sijoituspaikka, mikä olisi 
merkinnyt, että ”koko Pispanka-
dun väelle olisi saatu ostaa ämpä-
rit”. Matti soitti ylemmille tahoille 
huomatessaan asian paperilta. Aivan 
aluksi pyöriteltiin peukaloita ja siir-
rettiin asia vesilaitoksen johtajalle 
Esko Haumeelle. Kun Matti esitteli 
asian, tuli vastaus kuin tykinsuusta: 
siihenhän kuuluu paineraja, missäs 
se on. Ja niin tehtiin. 

Salon Masa tuntee Pispalan varmasti 
paremmin kuin moni omat taskun-
sa. Paikallistuntemus on syntynyt 
työn myötä, alkujaan Masa on oike-
astaan keskustan poikia, vaikka vart-
tui ja kävi koulut Koivistonkylässä. 
Alkuun asuttiin Hallituskadulla, 
kun iskä oli Aamulehden vahtimes-
tarina. Viimeisenä jatkosotavuonna 
syntynyt Matti meni kuuden kansa-
kouluvuoden jälkeen kahden vuo-
den ammattikouluoppiin. Alana oli 
puusepäntyö, mutta työura veikin 
metallihommiin. Jo kesähommissa 
poikasena hän oli töissä Rauta- ja le-
vytakomossa, sitten Tampereen Pel-
tityössä. Kohteita oli ympäri maata. 
Jos alkuun piti ollakin ”pidäkii” 
–miehenä Pitkänniemen sairaalassa 
kaiteita laittamassa, tuli sitten eteen 
yksi talvi Mikkelissä Tuukkalan ja 
kaksi talvea Hämeenlinnan läänin-
sairaalan putkitustöissä.

Myöhemmin armeijan jälkeen, 

1960-luvun lopulla Masa oli kuskina 
autoilija-isän kuorma-autolla. Kun 
sitten niissä hommissa tehtiin Nuo-
lialantietä, tuli kyseeseen kaupungil-
le siirtyminen. Tuleva esimies Timo 
Rannisto kysyi, kiinnostaisko kapea 
ja pitkä leipä kaupungin työmiehe-
nä.

Pispalan saneeraustyöt olivat Matille 
vuosikausien leivän tae, mutta mer-
kittävää muutenkin. Kun Mäkika-
dulla tehtiin runkolinjan uudistusta, 
oli asioitava nykyisessä Pulterinkatu 
nelosessa. Omistaja, vanha rouva 
kyseli, kuka olisi kiinnostunut osta-
maan talon. Ei tehnyt mieli myydä 
eräälle yli-innokkaalle ostajalle. Lo-
pulta Matti kiinnostui kun pankki 
sanoi jees. Omakotitalossa on nyt 
asuttu lähemmäs 40 vuotta.

Omakotitaloon tullessa syntyneet 
olivat jo Martti ja Kirsi, neljänkym-
pin molemmin puolin. Nyt Masa on 
onnellinen isoisä. Mutta vaimo on 
joutunut asumaan palvelukodissa 
pitkäaikaisen vaikean keuhkoahtau-
man johdosta. Sentään vuosia on 
kertynyt runsaasti enemmän kuin 
aikanaan ennustetut pari vuotta. En-
tisen maailman tapaan yhdessä on 
oltu siitä asti, kun oltiin seitsentois-
tavuotiaita.

Matti nähdään useinkin toukokui-
sena päivänä kaasuttelevan jonne-
kin, aika isolla prätkällä. Joku kone, 
ihan aluksi Jawa, on ollut alla kohta 
viisikymmentä vuotta. Nytkin pi-
harakennuksessa on kunnostettuna 
museovehkeeksi juuri Jawa.  Mootto-
ripyöräkerho Pipersin (vesilaitoksen 
kerho) jäsenenä Masa on osallistunut 
sen seitsemiin ajoihin ympäri maata. 
Kun Pispalasta lähdetään, on ensim-
mäinen pysäys Iissä tahi Oulussa, jos 
mennään pohjoiseen. Muita ajoja tu-
lee monta kesän mittaan.
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Suttarit 
kuriin!

Ensimmäinen, suunnitteleva ko-
koontuminen pidetiin Rajaportin 
saunakahvilassa huhtikuun seitse-
mäntenä päivänä. Paikalle oli saapu-
nut pieni, mutta kiukkuinen joukko 
töhrimiseen kyllästyneitä. Yhteistuu-
min päätettiin, että viimeisen vuoden 
aikana todella villiksi äitynyt meno ei 
saa jatkua - tarttee tehrä jotain! 
Ensinnäkin; töhryt kannattaa putsa-
ta heti pois, jottei tekijä pääse nautti-
maan “taiteestaan”, vaan huomaa, että 
tänne on ihan turha näitä töhertää.
Toiseksi; jos joku näkee töhertelijän 
itse teossa, soitetaan välittömästi po-
liisille ja ilmoitetaan ilkivallan teosta. 
Valokuvan voi napata, mikäli sattuu 
fotoaparaatti olemaan käsillä. Kol-
manneksi; perustetaan partiot, jotka 

kulkevat pitkin Pispalan katuja ja kujia, 
öisin ja päivisin, vahtimassa mitä täällä 
tapahtuu.

Sovittiin myös, että järjestetään avoin 
tilaisuus kaikille kiinnostuneille
pispalalaisille. Paikalle tulee poliisin 
edustaja kertomaan, miten
menetellä, kun törmää töhrijään, 
missä menee raja mitä voi tehdä ja 
mitä taas ei.
Pyydetään myös asiantuntija kerto-
maan miten töhryjä on paras poistaa 
ja miten erilaiset pinnat tulee käsitel-
lä, jotta niistä helpommin tussit ja 
spray-maalit lähtevät pois. Jos mah-
dollista pyydetään paikalle myös yksi 
tällainen töhry-taiteilija kertomaan, 
mikä saa tai sai hänet lähtemään 

töhryjentielle. Tilaisuudesta viestite-
tään paikallisissa tiedotuskanavissa 
sekä kaupunkilehti Morossa, heti kun 
päivä on tiedossa.

Tehtävästä ei tule helppo, eikä se rat-
kea yhdessä yössä. Mukaan tarvitaan 
paljon reipasta ja vähäunista väkeä, 
sillä oletettavaa on, että suurin osa 
töherryksistä tehdään yön pikkutun-
teina. Mutta onneksi on tulossa kesä 
ja valkeat yöt. Mikäpäs sen muka-
vampaa kuin kuljeskella pitkin poi-
kin ihanaa soraharjua! 

Graffi  tien ja tagien tekeminen ilman lupaa on laitonta useim-
missa maissa, myös Suomessa. Myös tämän kuten monien mui-
denkin “pikkurikosten” valvonta on melko hankalaa. Mutta ei se 
mitään, kyllä hätä keinot keksii. Näihin töhrijöihin suivaannut-
tamina on perustettu taistelujoukot, jotka käyvät innolla kitke-
mään tätä Pispalan rinteille pesiytynyttä ilkivallantekoa.
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Pispala oli punaisten viimeinen linnake

Pispalalaisittain kiintoisin-
ta antia kevään “kapinakir-
jallisuudesta” ovat ilman 
muuta Timo Malmin ja 
Ari Järvelän teos Tampere 
tulessa 1918 sekä Museo-
keskus Vapriikin uunituo-
re teos Tampere 1918.
Molemmat kirjat kertovat 
sisällissodan ratkaisevasta 
käänteestä, Tampereen val-
tauksesta 90 vuotta sitten. 
Vapriikin 1918-näyttelyyn 
liittyvä massiivinen liki 
300-sivuinen teos valottaa 
myös laajalti valtauksen 
jälkeistä elämää Tampe-
reella.

Timo Malmi ja Ari Järvelä ovat sitä mieltä, että vuoden 1918 tapahtumista pitää voida 
puhua yhä. Tullikamarin seinässä on yhä muistoja kansalaissodasta. Kuva: Jari Niemelä.

Herrat Malmi ja Järvelä penkoivat 
arkistoja ja kaivoivat esiin kumman-
kin puolen sotilaiden ja siviilien ker-
tomuksia reilun kahden viikon ajalta 
ennen Pispalaan vetäytyneiden pu-
naisten antautumista.
Tutkijoiden teos alkaa päivästä 20. 
maaliskuuta 1918, jolloin punaisten 
esikunta julisti Tampereen sotatilaan 
valkoisten kiristyneen saartorenkaan 

vuoksi. Sitten seurataan päivä päiväl-
tä tapahtumia ja marssitetaan esiin 
toinen toistaan hätkähdyttävämpiä 
kertomuksia sodan molemmilta osa-
puolilta. 
Harvinaisia henkilökohtaisia näke-
myksiä ja tuntoja esittelevät tekstit 
perustuvat Suomen ja Ruotsin sota-
arkistojen, Työväen ja Kansanarkis-
ton, Kansallisarkiston, Tampereen 
kaupunginarkiston ja Tampereen 
yliopiston kokoelmiin.

Punaiset pakenevat
Tampereelta Pispalaan

Pispala ja Pyynikki vilahtavat teoksen 
alkupuoliskolla harvakseen, sillä sota-
tapahtumat sijoittuvat siinä vaiheessa 
vielä vallan muualle. Punakaartilai-
nen Eino Salminen selostaa punais-
ten sankarihautausta Thermopyleen 
kentällä Pyynikillä (20.3. 1918):
– Kansan Lehti piti punaisten mieli-
alaa korkealla kertoen lahtarien suu-
rista ja omien pienistä tappioista. 
Kovin suuria määriä ei voitu tuoda 
julkisesti haudattavaksi.
Kuun lopulla pohjoisen rintaman 
yleisesikunta kirjaa:
– Pispalasta ilmoittaa ylipäällikkö Aat-
to Koivunen, että mitään kiivaampaa 

taistelua ei ole ollut. Vain hiljaisempaa 
laukausten vaihtoa on pidetty. Edel-
lisessä taistelussa Koivunen sanoo vi-
hollisia kaatuneen noin 400.
Huhtikuun 2. päivä esikunnan ra-
portti kertoo:
– Aatto Koivunen ilmoitti, että tänä 
aamuna on Pispalassa taisteltu oikein 
lujasti. Vihollinen on ankarasti am-
punut kanuunoilla. Suurempia uhre-
ja ei pommitus kuitenkaan ole vaati-
nut. Yksi vaimo ja lapsi ovat kuolleet. 
Taistelu jatkuu siellä parasta aikaa.
Nämä raportit puhuvat Pispalasta, 
mutta todennäköisesti raportissa on 
tarkoitettu koko laajaa Pispalan rin-
tamaa, lähinnä Epilänharjua, jonka 
puolustusta Koivunen johti.
Valkoiset tunkeutuivat Tampereelle 
idästä. Kolmantena huhtikuuta kau-
pungin itäpuoli jäi valkoisten haltuun. 
Punakaartin esikunta pakenee Pirk-
kalan Pispalaan, samoin yksittäisiä 
kaartilaisia ja hajanaisia ryhmiä al-
kaa vetäytyä harjulle. 5. huhtikuuta 
400 punaista onnistuu pakenemaan 
Pyhäjärven jäätä pitkin. Samana päi-
vänä naiskaartilaisten käytännössä 
johtama joukko antautuu Raatihuo-
neella. Punasotilas Jussi Mäkinen 
kertoo:
– Kyllä Pispalaa pommitettiin ko-
vasti. Olin tulossa harjulle, kun tuli 
osuma vähäisen talon vinttiin… Sa-
hanpurua ja laudanpätkiä lensi yli 
kadun niin, että oli pytyä silmät ja 
korvat täynnä.

Kauhun yöt
Pispalassa

Valkoiset vyöryvät kohti Pispalaa 
aamulla 6. huhtikuuta, minkä seu-
rauksena punaiset lopullisesti antau-
tuvat. Aiemmin yöllä 700 punaista 
on päässyt pakenemaan Näsijärven 
kautta. Valkoinen muistitiedon ke-
rääjä S. Lilja kertoo:
– Viimeinen punaisten hallitsema yö 

Teksti: Jari Niemelä
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Pispalasta 
vangittuja pun-
aisia saatetaan 
jonossa pitkin 
Hämeenkatua 
kohti Keskustoria. 
Kuva teoksesta 
Tampere tulessa 
1918.

Harvinainen kuva Pispalan punakaartista, todennäköisesti ampumaharjoituk-
sista keväältä 1918. Kuva teoksesta Tampere 1918.

oli Pispalan asukkaille kauhun yö sil-
lä valkoiset ampuivat kylään tykeillä 
joka puolelta. Pommeja tuli mel-
kein  satamalla. Paljon rakennuksia 
vioittui… Pispalan piiritys oli kestä-
nyt paria päivää vaille kaksi viikkoa. 
Kyyneleisiin saakka liikutettuina ja 
kiitollisina palasivat asukkaat piilo-
paikoistaan ja pakoretkiltään kotei-
hinsa.
Piirityksestä paenneen punapäällikkö 
Aatto Koivusen tytär, sairaanhoitaja 
Martta Keltamäki kertoo, kuinka 
hänet, Asta-sisar ja äiti-Hilma mei-
nattiin teloittaa antautumisen jäl-
keen:
– Olimme toisiamme vastakkain. 
Äkkiä sotilaiden komentaja sanoi: 
“Ei tehdä tätä. Minä tunnen Aatto 
Koivusen. Aseet alas”.

Jälkipuhdistus
alkaa Pispalassa

Tampereen kaupungin 
museotoimen julkaisema Tampere 
1918 -teos antaa suunvuoron useille 

Tampereen yliopiston 
tutkijoille, kuten Pert-
ti Haapalalle, Tuo-
mas Hopulle, Sami 
Suodenjoelle, Mar-
ko Tikalle ja Mervi 
Kaarniselle. Teos 
tiivistää sisällissodan 
taustan, sodan vaiheet 
sekä jälkipyykin Tam-
pereella. Voimallisesti 
nousee esiin kirjan 
kuva-anti, sillä 
mukana on run-
saasti aiemmin 
julkaisematonta 
materiaalia.

Punaisten tappion jälkeen alkoi val-
koinen terrori, ja Pispalan taloissa 
tuttu näky olivat Hämeen Lentävän 
Ratsuosaston kovaotteiset rankaisijat. 
Tämä lähes poikkeuksetta tampere-
laisista nuorukaisista ja koululaisista 
koottu noin 50 “miehen” ryhmä oli 
valkoisten perustama likvidointiosas-
to, jonka tehtävä oli puhdistaa val-
koisten valtaamat alueet kapinallisista, 

toisin sanoen tappaa heidät tai viedä 
vankileirille tai kenttäoikeuden eteen. 
Osastoa johti Pispalaan komendantik-
si määrätty liikemies Hugo Lövgren, 
joka palkkasi avukseen Pispalan en-
tisen poliisikonstaapeli Heikki Aho-
sen. Tällä punaisten piirissä lahtarina 
pidetyllä poliisimiehellä oli laaja pai-
kallistuntemus, sillä hän oli aloitta-
nut Pirkkalan pitäjässä poliisina jo 
1902. Valkoisesta näkökulmasta siis 
mitä sopivin mies puhdistajaksi.
Valkoinen sotilas Lauri Haanpää 
muistelee:
– Joka talo tutkittiin vinttiä myöten 
ja epäilyksenalaiset vietiin palokun-
nan talolle tutkittaviksi ja tuomitta-
viksi. Mallasjuomatehtaan kellarista 
löydettiin tehtailija Rantasen veljek-
set ja tytär sekä eräs vieras mieshen-
kilö. Nämä ammuttiin palokunnan 
talolla.
Tämä tapahtui 22. huhtikuuta, siis jo 
aikaa punaisen Tampereen kukistu-
misen jälkeen. Lövgrenin johtaman 
Pispalan kenttäoikeuden toimista tai 
päätöksistä ei ole säilynyt kuulustelu-
pöytäkirjoja sen koommin Rantasen 
veljesten kuin muidenkaan Pispalas-
sa sodan jälkeen teloitettujen osalta.

Pispalan naiskaartin
todellinen merkitys?

FT Tuomas Hoppu oikaisee Tampere 
1918 -kirjassa paljon puhutun Pispa-
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Ei saa unohtaa

Tampere tulessa 1918 -teoksen kirjoittajat Timo Malmi ja Ari 
Järvelä katsovat, että sisällissodasta tulee edelleen kirjoittaa, 
sitä tulee muistella – kuten 6.4. 2008 Päivä Tampereella -ta-
pahtumassa – ja pohbtia edelleen. Sillä, kaikkia kiviä ei ole 
käännetty. 
– Ihmisiltä on tullut kirjamme ilmestymisen jälkeen paljon yht-
eydenottoja, joissa on noussut esiin uusia sukujen tarinoita 
sisällissodasta. Meille kirjan tekijöille arvokkain anti on, että 
ihmiset alkavat itse muistella esivanhempiensa ja sukulaist-
ensa kohtaloita sisällissodassa ja innostuvat selvittämään 
niitä, sanoo Järvelä.
Timo Malmin mukaan vastaan on viime viikkoina tullut myös 
näkemyksiä, joiden mukaan “ei kannattaisi enää kaivella auki 
vanhoja haavoja”. Onko vaikeneminen ja unohtaminen sitten 
jonkinlainen suojakeino?
– Ehkäpä. Mutta luulen, että kun suuret ikäluokat on saateltu 
hautaan, vuoden 1918 tragedia hellittää. Alle viisikymppiset 
aloittavat nykyään puhtaalta pöydältä. He ovat kiinnostuneita 
sisällissodasta ilman tunnelatauksia.
– Kaikkia kiviä kapinasta ei ole vielä käännetty, eikä kaikkia 
näkökulmia ole tuotu vielä esiin. Sitten on aika unohtaa kun 
tiedetään tarpeeksi, arvioi Järvelä.

lan naiskaartin osallisuutta sotatoi-
miin. Itse asiassa Hoppu romuttaa 
aikalaistodisteiden nojalla Pispalan 
naiskaartin sankarillisen historian 
– tai pikemminkin ehkä palauttaa 
sen todellisuuspohjan. Ja huomio! 
Pispala kuului kapinan aikana Pirk-
kalaan, ei Tampereeseen.
Pispalan naiskaarti ei ensinnäkään 
osallistunut Onkiniemen taistelui-
hin, kuten on kehuttu, ja osanotto 
Näsilinnan taisteluun huhtikuun 
alkupäivinä tuntuu epävarmal-
ta. Kaarti keskittyi enemmänkin 
vartiotehtäviin, ja ainoa Pispalan 
naiskaartin henkilötappio oli Tai-
mi Sandbergin haavoittuminen sel-
kään Pispalassa 1. huhtikuuta 1918. 
Mitä sitten itse Tampereen naiskaar-
tit tekivät, mitä kokivat, sitä kirja ei 

Tampereen Yliopiston historiatieteen sarjasta Vasem-
mistolainen työväenliike Pirkanmaalla on ilmestynyt:
 
Sami Suodenjoki-Jarmo Peltola: 
Köyhä Suomen kansa katkoo kahleitansa.
Luokka, liike ja yhteiskunta 1868-1918.
Ulla Aatsinki-Mika Lampi-Jarmo Peltola: 
Hirmuvallan huolena vankilat
ja tuonela. Luokka, liike ja yhteiskunta 1918-1944. 
(Erityisen paljon Pispala-aineistoa)

Punainen Pispala verkkosivusto
www.pispala.fi/historia/punainenpispala/
(mm. selvitys Aatto Koivusen perheen kohtalosta ja his-
torioitsija S.Liljan vuonna 1920 kokoama Kapina Pirkka-
lassa, jota ei ole koskaan aikaisemmin julkaistu)

kerro.
– Yhdenkään Pispalan naiskaarti-
lai-
sen ei tiedetä tulleen teloitetuk-
si tai kuolleen taisteluissa. Käsitys 
naiskaartilaisten julmasta kohte-
lusta Tampereella on kuitenkin 
kokonai-
suuden huomioon ottaen myytti, 
kirjoittaa Tuomas Hoppu.
Kaartiin kuului ainakin 44 nuorta 
naista, mukaan lukien Koivusen ty-
tär Martta. He olivat 16–24 -vuo-
tiaita nuoria naisia, keski-iältään 
19-vuotiaita. Tahmelan työväenta-
lolla harjoiteltiin, ja ensimmäinen 
Pispalan naiskaartin tulikoe tuli, 
kun he ampuivat Pispalan ampu-
mahaudoista kohti valkoisten jo 
hallitsemaa Epilänharjua maalis-

kuun 26:n päivän tuntumassa.
Kaartiin kuulunut Tyyne Lindstedt 
sanoi 1970-luvulla – enää ilman ran-
gaistuksen pelkoa:
– En minä kuullut sitä, että naiset 
olisivat minnekään rintamalle men-
neet ja sitten vastapuolen miehiä 
ampuneet. 

Museokeskus Vapriikin huhtikuun lopulla 
avautuneessa näyttelyssä on ensim-
mäistä kertaa esillä Tampereen museoi-
den omiin kokoelmiin kuuluva todistus-
voimainen kokonaisuus keväällä 1918 
taistelupaikoilta ja kaupungin kaduilta 
kerättyä esineistöä.
Näyttely on laadittu yhteistyössä 
Tampereen yliopiston historiatieteen 
laitoksen kanssa. Useita vuosia valm-
isteilla ollut näyttely perustuu uusimpaan 
tutkimustietoon ja sisältää paljon ennen-
näkemätöntä kuva- ja esinemateriaalia.
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Siihen aikaan kun Jeesus 
kulki Karjalassa 

Juha Pitkänen esittelee Pispa-
lan VilkkariOff – elokuvatapah-
tumassa elokuvansa Kosteikko

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooolkllVILKKARIT08llllllloooooooolh

Dokumentteja ja meriseikkailuja

Juha Pitkänen on alun perin Joen-
suusta kotoisin, mutta asunut Pispa-
lassa jo parikymmentä vuotta, nykyisin 
Pispalanharjun laella, kauniilla paika-
lla, johon Pyhäjärvi lempeänä siintää. 
Hän on TV2:lla ollut kuvaamassa 
mm. Carl Mestertonin ohjaamia sar-
joja Metsolat ja Hovimäki.
Ohjaajana hän toimi 44-osaisessa do-
kumenttisarjassa Hovimäen aikaan.
Nyt hän on ottanut uuden askeleen 
urallaan ja jättäytynyt freelance-
ohjaajaksi ja AV-alan kouluttajaksi. 
Työn alla on tällä hetkellä merenku-
lun historiaa käsittelevä dokumentti. 
”Olen intohimoinen vesillä kulkija ja 
veneilijä, minulla on Saimaalla 30 
jalan fiskari- vene, ja vietän kesällä 
2-3 kuukautta vesillä.  Viime vuonna 
taivalsimme veneellä Saimaalta Tu-
run saaristoon ja takaisin.
Elämääni on aina leimannut matkus-
tamisen ja kulkemisen teema, olen 
osapäivämustalainen.”
Motto?  ”Ukkini sanoi: `Asiat voi te-
hdä monella tapaa oikein.`” 

Teksti Mikko Mäkitalo, kuva Ilpo Mikkonen

Elokuvaohjaaja Juha Pitkä-
nen ohjasi vuonna 1996 yh-
dessä Vesa Merosen kanssa 
dokumenttielokuvan legen-
daarisesta Kosteikon kios-
kista, joka aloitti toimin-
tansa jo 30-luvulla. Kioski 
sijaitsi Pispalanharjulla Pis-
pan koulua vastapäätä.
Pitkänen kävi Kosteikolla 
aikoinaan lähes päivittäin. 
Asioiminen oli aina hyvin 
mieluisaa.

”Siellä oltiin joskus hyvin suorapu-
heisia ja tamperelaisen tyylin mukai-
sesti kaunistelemattomia. Muistan 
kerran kun halusin ostaa määrättyä 
tupakkamerkkiä, mutta sitä ei näyt-
tänyt olevan tarjolla, niin Aili sanoi 
minulle: ´Mitä sä niitä valkkailet 
– samaa paskaa ne on kaikki!`.”
Aili ja Matu uskalsivat olla persoonia. 
Paikalla oli vahva ominaisluonne.
”Elokuvan teimme kun saimme kuulla 
Niskavaaran Veikolta ja Haverin Jukal-
ta, että Kosteikkoa oltiin lopettamassa. 
Käsitimme, millainen tuulahdus Kos-

teikko oli Vanhasta Pispalasta.”

”Kun katselin elokuvan nyt tätä 
tilaisuutta varten pitkästä aikaa, 
mieleeni tuli, että dokumentaristin 
olisi aika tärkeä pitää huolta omas-
ta takapihastaan. Aika useinhan 
me lähdemme kuvaamaan Bur-
man viidakoihin alkuperäiskan-
sojen katoavaa elämänmuotoa ja 
haemme isoja aiheita kaukaa, ja 
sitten nämä pieniltä tuntuvat asi-
at tässä kotipiirissä jäävät hel-
posti tallentamatta.”

Aihe puhukoon

”En tietysti tässä yhteydessä voi 
olla puhumatta Lillqvistin Katarii-
nan Uralin perhosesta ja sitä kautta 
folkloresta, koska se, kuten myös 
Kosteikko ovat tavallaan folklorea, 
vanhoja pispalalaisia tarinoita ja elä-
mäntapaa tallennettuna.”
”Folkloren dokumentointi Suomessa 
voi huonosti, kun tv on journalistien 
hallussa. Tämä tarkoittaa sitä, että do-
kumentteihin on täytynyt saada jon-
kinlainen journalistinen kärki, eli pitä-
nyt jollakin tapaa saada ne myydyiksi 
ja puheenaiheiksi. Uralin perhosestakin 
tuli medialle tärkeä osittain siksi, että 
Mannerheim esitettiin siinä homona. 
Elokuvan kaunis folklore-tarina kirgiisi-
pojasta jäi julkisessa keskustelussa aluksi 
huomiotta.”
”Tämä on mielestäni dokumentaris-
tien ongelma tässä maassa: vaaditaan 
liian raflaavia juttuja, liian voimakkaita 
kannanottoja, liian voimakkaita näkö-
kulmia. Haluaisin itse tehdä sellaisia 
juttuja, jossa itse aihe puhuu ja aiheella 
on sanottavaa, eikä se, että minä itse te-
kijänä väitän jotakin.”

Kansanrunouden väitteet

”Kun katsoin telkkarista Uralin per-
hosesta käytyjä keskusteluita, minul-
le tuli mieleen runoilija Mustapään, 
siis kansanrunoudentutkija-akatee-
mikko Martti Haavion kirja Luojan 
linnut. Hän on tallentanut siihen 
karjalaisia pyhäintaruja, ja aika mo-
net niistä alkavat näin:
Siihen aikaan kun Jeesus kulki Karja-
lassa, pyy oli vetohärän kokoinen...
Aikamoisia väitteitä! Onko Jeesus to-
della kulkenut Karjalassa ja pyyt ai-
emmin olleet näin isoja? Keskustelu 
on vapaa.”
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Kati Lillqvist Pispalan VilkkariOff - elokuvatapahtumassa

Juuret Pispalassa

”Isäni isän valkoinen perhe 
teki hänestä perinnöttömän, 
kun hän kihlautui punaisen 
perheen tyttären eli isäni äidin, 
siis mummun kanssa ja muutti 
Oulusta Tampereelle. He aset-
tautuivat asumaan pieneen hel-
lahuoneeseen Pispalassa ja iso-
isäni murehti tuolloin: `Mutta 
Toini, mihin me panemme 
palvelijan?´… Elämänmuutos 
oli isoisälle dramaattinen.”

Näin saapui Lillqvist Pispalaan, ja 
Ala-Pispalassa Kati Lillqvist asuu 
nytkin.
”1960-70-luvuilla kaikki pakenivat 
täältä moderniin yhteiskuntaan, ker-
rostaloihin `Kalevan maanpäälliseen 
taivaaseen`, joka oli tavallaan Pispalan 
juurevan yhteisöllisyyden antiteesi, ja 
sinne isänikin vei lap-suuden ajan 
perheeni. Lohduttavaa ja jännittävää 
on se, että rakennusyhtymä Haka 
suunnitteli samaan aikaan Ulan-Bato-
riin Mongoliaan prikulleen samanlai-
sen kadun rakennuksineen päivineen 
kuin mitä Sammonkatu on. Jurtista 
ja Pispalasta muutettiin samaan ai-
kaan samanlaiseen miljööseen!” 
”Mummu oli alkuperäisiä pispalalai-
sia. Hän asui pienenä tyttönä Pispa-
lanharju 1:n vuokrakasarmissa, joka 
vakuutuspetoksen yrityksessä tuho-
poltettiin ja mummun veljen vieläpä 
väitettiin sytyttäneen tulipalo heittä-
mällä tupakanstumppi liiteriin. On-
neksi tunnon tuskiin tullut syyllisen 
vaimo tunnusti. 
Kaikki omaisuus mummuni perheel-
tä kuitenkin tuhoutui, eikä sitä ku-
kaan koskaan korvannut. Onneksi 
Pispalassa oltiin perinteisen solidaa-
risia, ja naapurit ja ystävät majoit-
tivat perheen ja auttoivat kaikin eri 
tavoin.”

iiVILKKARIT08illlllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Äidin äidin puolelta Katin suonissa 
virtaa myös romaaniveri. ”Menneen 
ajan Pispala oli oikein labyrintti- ja 
viidakkomainen kulttuurien sulatus-
uuni, pienelle alueelle mahtui monen-
laista ja vaikka mitä. Kun järjestimme 
muutama vuosi sitten pispalalaisen 
lauluperinteen juhlan, olimme häikäis-
tyneitä siitä elävän romaani-, tataari- ja 
venäläisemigranttimusiikin juuresta, 
jonka Pispalasta kohtasimme.” 
”Varttuminen Kalevassa ei ollut niin 
steriiliä kuin miltä se saattaa kuulos-
taa. Olihan vieressä Hippos ravei-
neen ja markkinoineen – ja kaksi-
omme oli aina täynnä muusikoita ja 
tupakansavua, kun isäni soitti kvin-
tetissä tanssimusiikkia.”
Katin isän isä oli taidemaalari ja 
mummu mahtava tarinankertoja. 
Kati Lillqvist onkin aina pursunut 
taidetta. Hän on kirjoittanut aivan 
pienestä pitäen. Elokuvantekoon ja 
animaatioihin hän tutustui nuorena 
Tshekissä ollessaan ja nykyisin hänet 
tunnetaan nimenomaan eturivin ani-
maatioelokuvien tekijänä. Aikaa ku-
luu paljon Tshekissä, kun aviomies 
on sieltä kotoisin ja kaikki kuvaukset 
tapahtuvat siellä. 

”Mummukin muutti silloin aikoi-

naan pois, mutta Pispalan kupeeseen 
kerrostaloon. Lapsena ollessani me-
nimme joka päivä kävelemään Pis-
palaan. Se oli turvallinen ja ajaton 
kuistikahveineen, kissoineen ja lap-
sineen.”
”Nuo kävelyt eivät olleet vailla mur-
heen makua, koska jouduimme aina 
kävelemään kuoleman esikartanoit-
ten läpi, Pyynikin punaisten jouk-
kohauta-alueen kautta (nykyisen 
näkötornin tietämillä). Mummuni 
perhehän lyötiin rikki veljessodassa, 
isosetäni ammuttiin, ja kaksi hänen si-
sarustaan siirrettiin `ongelmajätteenä` 
vankileirin jälkeen Tyrnävän mielisai-
raalasaarelle, jossa heidät hitaasti kidu-
tettiin järjiltään. Valkoinen Suomi teki 
siellä puhdasoppisuus-kokeitaan, Arvo 
Ylppökin oli paikan päällä.”
On tärkeää muistaa, että sellainen-
kin aika on ollut veljessodan jälkeen, 
jossa oli säädettynä laki, jonka mu-
kaan punaisille ei saanut pystyttää 
hautakiveä ja jos sellaisen oli joku 
pystyttänyt, sen sai potkia nurin. 
Pyynikin joukkohauta oli yksi osoi-
tus vastaavankaltaisesta häpeällisestä 
nöyryytyksestä. Aikanaan onneksi 
tuonkin joukkohaudan vainajat saa-
tiin siirrettyä Kalevankankaalle. 

Teksti Mikko Mäkitalo, kuva Ilpo Mikkonen



23iiVILKKARIT08illlllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Mustia aukkojaKati Lillqvistin animaatio Ura-
lin perhonen kuumensi men-
neisyyden hallintakeskuste-
lun niin, että höyryt puskivat 
kannen alta. Kun animaation 
on katsellut useamman ker-
ran, jää vaivaamaan pari kysy-
mystä.

Lillqvist ilmoitti toistuvasti, että teos 
käsittelee Mannerheimin elämän mus-
tia puolia. Niistä olisi vaiettu kymmeniä 
vuosia. Yksi olisi ainakin Mannerheimin 
asema valkoisen armeijan johtajana, ja 
siten Tampereen valtauksen jälkiseu-
rausten päävastuullisena. Itselleni jäi 
epäselväksi, oliko sotilaspalvelijan hyl-
kääminen kuitenkaan se toinen musta 
sivu, jonka taideteoksen ilmoitettiin 
esittelevän.

Tampereen sotatoimien jälkeisillä tapah-
tumilla oli vähäinen sija. Mannerheim 
kutsutaan paikalle, kun Keskustorilla 
jo makaa ruumiita. Ampumiseen hän 
osallistuu laukomalla pahvisia kohteita, 
näytöksen tapaan. Hänet kuljetetaan 
paikalta avoautolla. Kuva keulakuvaksi 
nostetusta tsaarin upseerista on enem-
män edustusluonteinen kuin strategi-
nen.

Tampere on kärsinyt maanpäällisen 
helvetin. Taistelutapahtumia ei enää 
ole, oikea laukaus elävää henkilöä kohti 
ammutaan vain, kun valkoinen sotilas 
Keskustorilla osuu Perhoseen. Tämä 
haavoittuu, saa myöhemmin kyydin 
sairasrattailla, halki raunioituneen kau-
pungin. Sairastuvalla Pispalassa on tais-
telujen seurauksena haavoittuneita. 

Käsittääkseni etukäteiseen ja julkiseen 
puheeseen nähden kapinan ja sen jälki-
hoidon mustat puolet eivät oikeastaan 
erotu juuri mitenkään Mannerheimin 
toimintana teoksessa.

Sen sijaan toinen puoli, johon liittyvä 
”musta” on kuitenkin jäänyt mielestäni 
julkisuudessakin täsmentämättä, esiin-
tyy teoksessa painokkaasti. 

Mannerheimin ja Perhosen suhde on 

alun alkaen alisteinen. Mannerheim 
leimaa poltinmerkillä Perhosen käm-
menselän. Siitä tämä tunnistetaankin 
Rajaportin saunan lauteilla, ennenkuin 
turpiin tulee. Perhonen jakaa yleisem-
minkin Mannerheimin ”haaveellisen 
elämäntavan”, jonka tähdennyksenä 
matkalaukun tirkistysluukusta avautuu 
kaukaisen ja eksoottisen saaren kartta. 
Perhonen ja Mannerheim toki jakavat 
haaveellisen elämän lihallisestikin. En 
tiedä, kenestä homoeroottinen rakkaus 
on kaunista tai rumaa, mutta kauniiksi 
en kutsuisi kohuttua yhdyntää. Ja ta-
pahtuma on groteskin korostetusti väli-
neellinen. 

Matkalaukku-peräosa saa teoksessa toi-
mittaa monenlaista virkaa. Se on jotakin 
liikkeellä olevaa, puolet kentauri-Man-
nerheimistä, se on haaveellisen elämän-
tavan konkreettinen välitysesine, sitten 
se onkin Anastasian hallitsemaa kapitaa-
lia, jopa lentoväline, jonka turvin har-
mistunut rouva säntää tiehensä ilmojen 
halki. Kun tuota kapasiteettia ei ole, jää-
vät haaveilutkin sikseen.

Voihan olla, että homoseksuaalisen suh-
teen alisteinen ja välineellinen esittämi-
nen on oireellista sen sanoman kannal-
ta, jonka näen Uralin perhosen kenties 
paradoksaalisimpana viestinä. Tuota 
isoa viestiä pidän myös mahdollisesti 
tahattomana. Sitä suuremmalla syyllä se 
korostuu.

Perhonen oli tuon ajan kansanomainen 
nimitys homoseksuellille. Ja siivekkään-
hän Mannerheim Keski-Aasiasta yhyt-
tää. Siivet Perhosella on vielä selässään 
silloinkin, kun tikapuita pitkin laskeu-
dutaan Keskustorin helvettiin. Ja ovat-
han ne selässä saunan lauteille asti. Kun 
työmiehen nyrkki puhuu, ne vihdoin 
irtoavat. Perhonen hautaa ne samoille 
sijoille kuin aiemmin keskoslapsen jään-
teet.

Vielä kerran olisi siivillä käyttöä, kun 
Perhonen haluaisi lentää Haulitornista 
ponnistaen kohti kotimaita, kaukais-
ta Uralia. Hänen pyynnöstään nainen 
sairastuvalta kiinnittää uudet. Niillä ei 

lentäminen onnistu. Ne ovatkin ”he-
teroseksuaaliset” siivet, olkoonkin että 
riikinkukon pyrstösulat, mutta masku-
liiniset koreilusiivet. Perhoselle liito ei 
onnistu, seuraavassa kuvassa mies on 
arkussa ja tarina päättyy.

Kun olen katsellut teosta nyt neljä ker-
taa, olen tullut seuraavaan tulokseen: 
Kati Lillqvist on epäonnistunut teok-
sessaan Murha-Kustaan Tampereen 
vastuullisuuden osoittamisessa. Teos 
ei esitä huhuttua homoseksuaalisuutta 
kauniina, tahi tasaveroisten osapuolten 
suhteena. Suhde on alistava ja välineel-
linen. Haaveellisessa elämäntavassa pää-
henkilöt toki jakavat kumppanuutta.

Mutta haaveellinen elämäntapa (myös 
yleisemmässä muodossaan) onkin se 
pohjimmainen elämälle vieras ja tuhoon 
tuomittu osa, joka kumpaakin päähen-
kilöä varjostaa. Kun se on elinkelvoton-
ta, on se myös luonnotonta. Tai elämälle 
vieraana mahdollistaa elämää tuhoavia 
seurauksia. 

Lillqvistin teoksen sukupuolisuus ja sek-
sikuvasto sisältää ajankohtaisesta poliit-
tisesta suhdanteesta riippumattoman, 
konservatiivisen viestin. Lillqvist pelaa, 
tietoisesti, tiedostamatta tai suullisen 
kansanperinteen vankina, perinteisellä 
homo-kortilla. Käsittääkseni historian 
naispuoliseen merkkihenkilöön liitetty-
nä vastaava seksuaalinen ja esteettinen 
kuvasto koettaisiin rajuna sovinismina. 

Teksti Hannu T. Sepponen
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Pispalan 27. karnevaalit
LA 24.5.2008
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11.00 - 13.00 Lasten karnevaalit
Uramonkadulla
Seikkailurata, palloilua, musiikkia, 
puffetti ja kasvomaalausta

OHJELMAA PUISTOTORIN LAVALLA
Hirvikadun ja Tahmelan viertotien 
kulmassa
13.00 - 16.30 
Puheita ja musiikkiesityksiä:
Janne Laurila, Last Calls, Teboils,
Nikotiimi
Basaarissa käsitöitä
***********************

HIRVITALO
Hirvikatu 10
12.00 - 17.00
Pihassa  Kirppari, soppaa ja kahvila
Galleriassa Ladyfest-näyttely

15.00 Naamiokulkue lähtee pihasta
Huom! Naamiotyöpajat perjantaina 
klo 12-18,
tule ideoimaan ja tekemään oma 
naamio.
***********************

KURPITSATALO
Isolähteenkatu 2
Karnevaalikahvila

TAHMELAN KENTTÄ
17.00 Jalkapallo-ottelu 
Kujakollit vastaan Pulterrierit

ILTAOHJELMA:

KUJAKOLLIN PIHA
18.30 – 22.00 Parkkitanssit
Stagella: The Outburst, 
Hienot Hemmot & Lopunajan Hoidellut
Trumba Tre sekä Wuoriston 
Humppaveikot

VASTAVIRTA-KLUBI
22.00 Karnevaalien päätösklubi
Stagella: Underground 
Groovement, Black And White
Night, Lines Of Leaving - 3e

           VARAA 
     MYYNTIPAIKKA 
      KIRPPIKSELLE
        Hinta: 5€/paikka (oma pöytä), 
       10€/myyntipöytä
        Pälvi Eliala 045-6337827
    Karnevaalien ohjelma päivittyy 
osoitteessa www-pispala.fi /karnevaalit

       Karnevaalit järjestää
Pispalan kumppanuusverkosto

                 Yhteystiedot
        marita.sandt@gmail.com, 
             040-5588084

PÄIVÄOHJELMA:

Kuuluvaishattu
 -ryhmän ylläreitä

Kuuluvaishattu 
-ryhmän ylläreitä
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Isä ja poika  -  musiikkimiähiä
  John ja Julian Lennon,  Bobby ja Ziggy Marley,  Olavi ja Pauli Virta, Toni ja 
  Samuli Edelman,  Mikko ja Kalle Alatalo.  Siinä muutama tunnettu isä ja    
  poika  – yhdistelmä musiikkielämästä.

Nyt keskitytään isään ja poikaan, jot-
ka molemmat ovatkin   paljasajalkaisia 
pispalalaisia. Aarne ja Juha Hilden tun-
netaan musiikkipiireissä paremminkin 
nimillä Aake ja Hilu, jälkimmäistä 
myöskin Baywatchiksi kutsutaan hä-
nen veneilytaustastaan johtuen.
                                                 
Aake aloitti mittavan musiikkiuran-
sa jo Aleksanterin koulun kuorossa 
esiintyen mm. Markus-sedän radio-
ohjelmassa. Kun sitten isä Aakel-
le kitaran osti vuonna 1952, alkoi 
musiikki viedä poikaa.  Soitto-oppia 
Aake sai legendaariselta Acre Karilta.  
Usko Paasion pumpussa basson var-
ressa alkoi keikkaelämä ja nyt Aake 
pääsi verryttelemään jo laulusolis-
tinakin. Vuonna 1964 Rauno Leh-

tinen kutsui  Hildenin levyntekoon 
ja näin syntyi kaksi singleä RCA:lle, 
jossa Lehtinen silloin oli päällikkö-
nä. Samoihin aikoihin tuli  meriitiksi 
iskelmälaulukilpailujen voitto.  

Armeijavuoden jälkeen tuli  kiinnitys 
hyvän kaverin Rauno ”Rane” Floorin 
yhtyeeseen.  Siinä bändissä Hilden jat-
koi soittamista Höfnerin legendaari-
sella beatle-bassolla ja toimi solistina. 
Antoisaa aikaa oli mm. kiertäminen 
pari vuotta Olavi Virran kanssa. Al-
kuilta solisti Hildenin ja loppuilta 
solisti Virran tahdittamana.  Floor-
kontrahdin jälkeen Aake siirtyi noin 
kymmenen vuoden ajaksi Kulkurit-
yhtyeen vokalistiksi Pasi  Kauniston 
keskittyessä soo-

louralle. Muistiinjäänyt  rupeama oli 
mm. “Suomen neito”-kiertue, jonka 
musiikista Kulkurit vastasi Teija So-
pasen välillä juontaessa.

70-luvulla Kulkureiden aikana Aa-
kea tituleerattiin ”Laulavaksi pankin-
johtajaksi”.  Sitäkin työtä nimittäin 
monitoimimies on aikansa ehtinyt 
tehdä.  80-luvulla aktiivinen soitto- ja 
lauluhomma jäi, muttei suinkaan mu-
siikkimaailma.  Aake perusti Pirkan-
maan Musiikkituotannon (PIMU).  
Moni varmaan muistaa tyylikkään 
mustavalkoisen Marilyn-logon.  Yli 
seitsemänkymppisen Veera Tele-
niuksen  oma käännös ”Miljoona 
ruusua” ei tuntunut kelpaavan isoille 
levy-yhtiöille, mutta Aake Hildenin  

Aaken kuva-ja leikealbumista löytyy paljon muistoja, joita Juhakin on ollut kokemassa. Toimihan hän usein kuskina Kulkureiden kei-
koilla, Chevrolet-farmarilla. Kuva on uusitusta Pub Kujakollista, jonka pääarkkitehti Juha on.

Teksti: JiiPee Villanen, Kuva Ilpo Mikkonen. Bändikuva Aake Hildenin arkisto
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kokemuksen ja vainun ansiosta 
levy myi hetkessä timanttilevyn 
arvon.  PIMU tuotti Teleniuksen 
lisäksi paljon muutakin – mm. 
Sami Saaren, Erkki Junkkarisen, 
Kiti Neuvosen ja Jerry G:n levyjä.  
Armeijasta juuri sopivasti tuohon 
bisnekseen palannut Juha-poika 
otti yrityksessä vastuulleen kasetti-
tuotannon. 
Juhan musiikkielämä alkoi samoi-
hin aikoihin kun koulutaival.  Ko-
tiin nimittäin ostettiin piano.  Het-
ken päästä jo pojankoltiainen kulki 
harjun yli Tampereen mu-siikki-
opistoon (nyk. konservatorio).  Sitä 
opiskelua kestikin vuosikausia.  
Perinteiseen tyyliin Hilun ensim-
mäiset bändikokemukset olivat lu-
kioaikana Rellussa.  Koulun bän-
dien kanssa tehtiin keikkaa paitsi 
koulun omissa juhlissa, myös eri 
puolilla kaupunkia. Treenikämppä 
saatiin Pispalan paloasemalta.   Ar-
meijan jälkeen 80-luvulla Juhalla 
oli parin vuoden kiinnitys Tans-
siyhtye Näsijärven kosketinsoitta-
jana ennen pitkää lähes 15 vuoden 
taukoa.
 Pitkän bänditauon aikana ei mu-
siikki kuitenkaan kokonaan ollut 
kaapissa.  Neljä vuotta kului tam-
perelaisessa legendaarisessa Mies-
kuoro Laulajissa tenorin roolissa. 
Kuoron johtajana toimi silloin 

Aake beatle-bassonsa kanssa 
(ylh.vas) Floorin yhtyeessä. 
Rumpalina Jouko Tuomi, haita-
ristina Esko Majaniemi ja kitaris-
tina Rauno Floor. Pispalan poikia 
muut paitsi Floor.

Tampere Guitar Festival neljännen kerran

Tampere Guitar Festival järjestetään tänä 
vuonna neljättä kertaa. Festivaaliviikko koostuu 
konserteista Tampereella, Nokialla ja Ylöjärvel-
lä, sekä kitarakursseista Voionmaan opistolla. 
Mukana ovat kotimaasta esimerkiksi klassisen 
kitaran tekijät Juuso Nieminen ja Otto Tolonen. 
Esiintyjinä ovat myös Antonio Forcione Quartet, 
Marco Socías, Sina Kujansuu, Carmen María 
Ros, Ismo Eskelinen, Gaëlle Solal ja Juan Ig-
nacio Rueda. 
  Festivaalin johtaja ja perustaja on Tomi Tolva-
nen, Tahmelassa asusteleva kitaristi, säveltäjä 
ja musiikkipedagogi joka pyörittää Musiikkito-

Pispan koulun hiljattain eläkkeelle 
jäänyt rehtori Pekka  Nikula.  Aiem-
pi koulun johtaja Tauno Sola taas oli 
Aakella Pispan koulussa laulunopet-
tajana. Näin ollen Pispan koululla 
on suuri merkitys molempien laula-
jien musiikkiuraan,

Vuonna 1998 perustettiin sitten 
Ikurin Eagles, jossa Hilu on vastan-
nut  piano- ja urkusoundeista sekä 
stemmalaulusta. Kymmenen vuo-
den ajan on tämä  kvintetti esittänyt 
heleätä Amerikan länsirannikon 
rockia usean äänen stemmoilla.

Uuden Kujakollin avajaisiin kehi-
tetystä Ikurin Eaglesin eräänlaisesta 
terapiabändistä  kehkeytyi reilu vuo-
si sitten tietynlaista kulttimainetta 
näillä nurkilla jo niittänyt Rantavah-
dit orkesteri. Rantavahdit keskittyy 

repertuaarissaan pääasiassa Topi Sor-
sakosken ja Agentsien ohjelmistoon. 
Tässä orkesterissa Juha onkin sitten 
solisti ja näin seuraa isänsä jälkiä.

Hienoja muistoja molemmilla muusi-
koilla uraltaan on kertynyt valtavasti.  
Aake  kertoo hymyillen tapauksesta 
Hyvinkään kirkossa.  Häntä oli pyydetty 
laulamaan hautajaisissa  ”Oi muistatko 
vielä sen virren”. Kanttori oli tullut vii-
me hetkellä paikalle ja sanoi ettei tie-
dä  laulua. Aake ilmoitti sävellajin ja 
kanttori yritti räpeltää mukana. Taisi 
olla joku kesäkanttori. 

Juha taas muistaa hyvin kuinka isä 
tuli Kivikasvojen kanssa keikalta Hil-
denien keittiöön, josta kuului iloista 
puheensorinaa isän baritonin ja Fre-
din sopraanon ryydittämänä. 

teemi-nimistä musiikin monitoimifirmaa. Tomi 
vetää myös RX-Acoustic Orchestraa ja Groove 
Clinic-bändiä, jolta ilmestyi maaliskuussa 2007 
pitkäsoitto ”Groove Clinic”. Molemmat bändit 
ovat esiintyneet Musaa Mäeltä -levyillä.
  Kitarafestivaalin kaksi pääkonserttia pide-
tään Tampere-talossa sekä muita konsertteja 
mm. Nokian ja Ylöjärven kirkoissa. Esiintymi-
siä järjestetään myös pubeihin. Vuoden 2007 
lopetusjameissa ranskalainen Thibault Cauvin 
esiintyi oman konserttinsa lisäksi Pub Kujakol-
lissa.

Kujakollissa kaksi klubi-iltaa

Festivaalin yhteydessä on tänä vuonna klubi-
ilta kahdesti Pub Kujakollissa.
Su 25.5. klo 18 Otsikolla ”The Classical Guitar 
Pre-Battle” kitarailoittelussa toisistaan mittaa 
ottavat kaksi kotimaista huippua, Juuso Niemi-
nen ja Otto Tolonen. Ottelu otetaan uusiksi 1.6 
Tullikamarin Klubilla. 
Sunnuntaina 8.6. klo 17 Kollissa esiintyy rans-
kalainen Gaëlle Solal. Hänen opettajinaan ovat 
toimineet mm. Alberto Ponce, Roberto Aussel, 
Alvaro Pierri, Pepe Romero ja Oscar Ghiglia.

http://www. tampereguitarfestival.com/
http://www.musiikkitoteemi.fi/
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Yhden Joukon Yhtye

Aurinko laskee Tahmelan 
uimarannassa. Samalla pai-
kalla Yhden Joukon Yhtye 
toi hymyn monen huulille 
viime syksyn Pispala Fol-
kissa. Mutta koulussa mu-
siikin numerona oli apea 
kuutonen.

Jouko Mäki-Lohiluoman juuri ilmes-
tyneen cd-levyn vihkosessa on teksti: 
“Oy Ford Ab ei ole tukenut tätä le-
vyä taloudellisesti. Lauluni ‘Transit-
mies’ antaa kuulemma autosta juuri 
sen kuvan, josta he haluavat päästä 
eroon. Ymmärrän heitä hyvin.”
Joukon pihalla on oma 20 vuotta 
vanha Transit.

Laulussa sanotaan mm: “Taas katsas-
tus kun lähestyy, mä ryömin auton 
alle ja siellä jonkun tunnin hitsailen. 
Ja sitten, kun mä rehvakkaasti kur-
vaan asemalle, mua vastaan inssit 
juoksee laulaen: Transitmies, tran-
sitmies. Näyttää hienolta kun tulee 
transitmies..”
Jouko on käynyt esittämässä kappa-
letta paikallisen autoedustajan ta-
pahtumissakin ja vastaanotto on ol-
lut hyvä ja positiivinen. 

Levyn kappaleet vaihtelevat kantri-
rokista herkkiin balladeihin. Osassa 
lauluista on ironiaa, kuten kappalees-
sa Taksi porsaan kotiin ajaa. Monissa 
sanoituksissa puhutaan rakkaudesta. 
Musta aukko -kappaleen säe kuu-
luu:
“Minun rakkauteni sinuun, mustan 
aukon kaltainen: Se on olemassa, 
vaikkei sitä näy. Niinkuin luhistunut 
tähti linnunradan kaukaisen, missä 
toisenlaista aikaa kellot käy.”

Seinäjoella nuoruutensa viettänyt 
Jouko opiskeli  Jyväskylässä, jossa 
valmistui liikunnanopettajaksi. Mut-

ta musiikki vei miehen mukanaan. 
Lupaava seiväshyppääjä 
muutti Tampereelle vaimonsa kanssa 
vuonna 1992. 
- Varhaisnuorisolle suunnatut kap-
paleet ja yhden miehen bändi ovat 
keksintöjäni, jotka johtivat tähän 
uraani. Tykkään esiintyä erilaisissa 
tilaisuuksissa, Jouko sanoo.

Omintakeisten laulujen kirjoittami-

sen hän aloitti jo 15-vuotiaana. Kol-
men vuoden päästä hän alkoi elää 
keikkapalkkioilla. Huomattuaan sen, 
että murkkuikäisille ei ollut omia teks-
tejä, Jouko alkoi tuottaa varhaisnuori-
sorockia, joiden teksteissä esiintyi mm. 
Ritari Ässä ja Tarzan. 
- Silti piilotin rivien väleihin piilohu-
maania asiaa, kuten sen, että Ihmiset 
ovat tärkeämpiä kuin tavarat. 1980-lu-
vulla keikkailimme Takapulpetin Pojat 
-yhtyeen kanssa. Varsinkin seurakun-
nat olivat tilaajia, vaikka laulut eivät 
olleet julistavia. 

- Yhden miehen bändi, jossa soitan 
useita instrumentteja syntyi kun muut 
bändiläiset siirtyivät muualle. Pystyn hoi-
tamaan yksin vaikka tanssit. Soitan yksin 
samanaikaisesti rumpuja, bassoa, kitaraa, 
huuliharppua – ja laulan. Taustanauho-

ja tai rumpukoneita ei ole, vaan hom-
ma hoituu polkimilla ja vivuilla, sekä 
erikoiskitaralla, jossa on myös yksi bas-
sokieli. Otan Yhden Joukon Yhtyeen 
tosissani, mutta myös itseironialla. Yh-
den miehen bändi on usein kuulijoille 
vapauttava kokemus, hän kuvailee.

Kerran Jouko oli esiintymässä rippi-
koululaisille. Setin puolivälissä takari-
viin ilmestyi keski-ikäinen tyyppi, joka 
alussa huuteli jotakin. Lopussa kaveri 
tuli kyynelsilmin kättelemään ja kertoi, 
että konkurssin ja avioeron koettuaan 
hän oli menossa ampumaan itsensä. 

Mutta ”nyt kun mää oon kuunnellu 
sun touhuas puoli tuntia olen muut-
tanut mieleni. Jos tommonen kaveri 
pärjää elämässä, niin kyllä määkin 
pärjään.”
Jouko ei saanut sanaa suustaan. Har-
voin saa noin rankkaa positiivista pa-
lautetta. 

Tammikuussa julkaistun levyn 
juulkistamistilaisuus oli Kujakollissa. 
Transitmies -kappale päätyi Radio 
Suomen soittolistalle, ja on nyt Jou-
kon tunnetuin piisi. Levyn on tuot-
tanut Yhden Joukon Yhtiö. Kohta-
laisen levymyynnin ansiosta tuotos 
on päässyt plussalle. Jouko on tehnyt 
yhteensä kahdeksan levyä ja uusi levy 
on tekeillä varhaisnuorille. 

Lisätietoja: www.maki-lohiluoma.fi  

Teksti ja kuvat: Timo-Olavi Jalkanen




Pispalan Jouko kokee ainut-
laatuisen kirjavana asuinal-
ueena. Vanhan asujamiston 
vasemmistoliittolaisuus, uus-
rikkaiden kokoomukselaisu-
us ja elämäntapaintiaanien 
vihreys tekee alueesta oma-
leimaisen.
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Kiiruhda hitaasti

Ilmo Korhonen julkaisi vapun alla 
ensimmäisen oman äänilevynsä. 
“Älä kiiruhda” sisältää kaksi omaa 
sävellystä. Keskeisellä sijalla ovat 
venäläiset laulelmat. Ilmon laula-
janura on alkanut yli kolme vuosi-
kymmentä sitten.

Ajatus levystä kypsyi, kun yleisön 
taholta jatkuvasti tiedusteltiin, onko 
Sotaveteraanien lapset saatavissa ää-
nitteenä. Ilmo oli tehnyt suurten ikä-
luokkien tuntoja heijastelevan laulun 
aivan 1990-luvun alussa. Toinen oma 
kappale, Syksyn lehdet syntyi puoles-
taan vieläkin henkilökohtaisempien 
vaikuttimien seurauksena. Muutama 
vuosi sitten voimakas työuupumus 
pysäytti. Kun siitä selviää, tuntui kuin 
syntyisi uudestaan. Elämänilon löytä-
minen uudelleen, värien paluu maail-
maan, siitäkin laulu kertoo.

Ilmon esityksiä on olemassa useam-
millakin äänitteillä, mutta omaa le-
vyä ei vielä ollut. Pitihän se tehdä. 
Hän oli sentään noussut esiintyjäla-
valle vuosien mittaan yli 2000 ker-
taa. Komeaäänistä bassoa kuultiin al-
kuun usein ”osallistuvissa” riennoissa, 
milloin solidaarisuustilaisuuksissa ja 
mielenosoituksissa, milloin taas jär-
jestöjen, kuten ammattiyhdistysten 
ja työväen urheiluseurojen tilaisuuk-
sissa. 

Hieman myöhemmin alkoi viehät-
tää ajatus lauluopinnoista Tampe-
reen konservatoriossa. Kiinnostus 
oopperaan ja laajemminkin klas-
siseen lauluun jatkuu edelleenkin. 
Oopperaluokalla eteen on tullut 
mm. Mozartin Figaron häissä Kreivin 
rooli, Tauno Marttisen Psykiatrissa 
nimiosa,  kuorossa Ilmo oli mukana 
tekemässä Lemmenjuomaa, samoin 

Verdin Requiemiä. Syksyllä kuorossa 
alkavat Don Carloksen harjoitukset.

Vaikuttaa siltä, että erityisen lähellä 
Ilmon sydäntä ovat venäläiset lau-
lelmat ja romanssit. Raskasmielinen 
rajaseutujen ja uurastuksen kansa 
on aina tuntenut vetoa haikeisiin ja 
melankolisiin säveliin. Kyllä kaiho-
mielinen tunteellisuus sentään on 
sillä rajalla, joka sitoo meitä itään. 
Ruotsalaisilla ei ole mollivoittoista 
kansanmusiikkia, eikä meillä juoma-
lauluperinnettä. 

Eipä ihme, että alkuvuodesta Ilmolla 
oli Georg Otsin tuotantoon paneu-
tunut konsertti Jussi Rainion kanssa 
Tammela-keskuksessa. Otsin ver-
taansa vailla oleva elämänfilosofinen 
Älä kiiruhda on täydellä syyllä levyn 
nimikappale. Ots oli se laulaja, joka 
puhutteli niin kotimaassaan Eestissä, 
laajalla Venäjänmaalla, että Suomes-
sa. 

Harvemmin tallennettu venäläinen 
kansansävelmä Tiet on mukana. 
Laila Kinnusen tulkinta on hieno 
ja kappale esitetäänkin tuolla sanoi-
tuksella. Tulkinnan puolella Ilmoon 
on tehnyt vaikutuksen nykylaulajista 
Dmitri Horostovskin esitys. Tämä 
voitti Cardiffin laulukilpailut pari 
vuotta ennen Karita Mattilaa.
Levyllä oleva Syysserenadi on eräs 
harvoin kuultuja Olavi Virran en-
simmäisiä äänityksiä, tehty ensi ker-
ran jo 1938. Virran laajassa tuotan-

nossa helmiä riittää. Ilmo arvelee, 
että laajemmin tunnetaan kenties 
vain viidesosa mestarin levytyksistä.

Ilmo perusti Ahti Jokisen kanssa 
1990-luvun alussa Nääsboys –lau-
luyhtyeen, jonka innoittajana oli 
Kipparikvartetti. Yhtye syntyi, kun 
päätettiin tehdä lauluilta aiheena 
suomalaisen miehen sielunmaise-
ma. Mukaan tulivat Erkki Vilkman 
ja Keijo Kuivanen. Huomattiin että 
Kippareiden lauluista vain harvat 
olivat nuotilla. 

Yhteyttä otettiin Harri Bergströmin 
leskeen, joka päästi miehet alkupe-
räisnuottien äärelle. Niistä valikoitui 
parinkymmenen kappaleen ohjelmis-
to, jota esitettiin kippari-henkisesti 
90-luvulla aika paljon. Kipparikvar-
tetin ohjelmisto on siitä harvinaista, 
että se uppoaa kaikenikäisiin.

Ilmo Korhonen tunnettiin vuosi-
kymmenet Tampereen kaupungin 
aktiivisena nuorisosihteerinä ja kult-
tuurisihteerinä, viimeksi Tullikama-
rin kulttuuriklubin johtajana. Nyt 
hän toimii vapaana taiteilijana. Ke-
sällä ohjelmassa ovat esimerkiksi Tar-
janne-rapsodian esitykset satavuoti-
sen laivan kunniaksi Inga Sulinin ja 
Ahti Jokisen kanssa.

Ilmon levyä on saatavana laulajalta 
itseltään sekä Tahmelan K-kaupasta 
ja Tampere-Seurasta.

Teksti Hannu T. Sepponen, kuva Ilpo Mikkonen



30

 Lassi Saressalo 
- kotiseudun mies

Kesä on saapunut Pispalaan. Ylhäältä 
rinteeltä katsottaessa pispalalaisten koti-
seutu on kuin vuoristokylä. Lassi Sares-
salo alkaa pian havainnoida kotiseutu-
rakkautta monesta suunnasta. Syksyllä 
hän aloittaa työnsä Suomen Kotiseutulii-
tossa. Siihen kuuluu peräti 620 kotiseu-
tu- ja kaupunginosayhdistystä ja lisäksi 
parisataa kuntaa ympäri Suomea.

Tunnetko naapurit ja naapurien naapu-
ritkin? Koetko kotiseudun yhteiseksi, 
omaksesi ja turvalliseksi?  Se, että ihmi-
set tuntevat rakkautta ja yhteenkuulu-
vuutta kotiseutuunsa ja sen ihmisiin on 
nykyisessä pirstoutuneessa, alati muut-
tuvassa yhteiskunnassa uudella tavalla 
merkittävää. Ihmisillä on syntymäko-
tiseutu, mutta myös uusia elinympäris-
töjä. Näistä rakentuu kotiseutuajattelu.

Lassi Saressalo aloittaa liiton toimin-
nanjohtajana syyskuun alussa, jolloin 
toimintaa yli 40 vuotta johtanut Mark-
ku Tanner jää eläkkeelle.  Saressalo on 
filosofian tohtori ja Turun yliopiston 
folkloristiikan dosentti, tutkija ja tie-
tokirjailija. Hän on toiminut aiemmin 
Tampereen kaupungin kulttuuritoi-
menjohtajana.

Äskettäin sata vuotta täyttäneen 
Suomen Kotiseutuliiton ulospäin 
näkyvintä toimintaa ovat Kotiseutu-
päivät. Tampereella ne olivat vuonna 
2003. Valtioneuvosto on antanut lii-
tolle tehtäväksi myös ohjata seurain-
talojen remonttirahoja ympäri Suomea. 
Organisaatio harjoittaa korjausneuvon-
taa.  Se osallistuu myös kaavoituspro-
sesseihin auttamalla lausuntojen anta-
misessa. 

Kulttuuriperinnön vaaliminen on osa 
toimintaa ja kaavoitus sekä rakenta-

miskysymys puolestaan sen tärkeä 
osa. Hyvää makua siinä pitää vaalia. 
Liitto on kyllä myötämielinen mil-
jöön uudistamiselle, kunhan se ta-
pahtuu kulttuurimaisemaa arvosta-
en ja kunnioittaen. Ei voida vaatia, 
että korjauskelvottomat talot pitäisi 
säilyttää. Joku tolkku pitää olla, to-
teaa Saressalo.

Liitto julkaisi Kotiseutu nimistä 
lehteä 60 vuoden ajan. Se yhdistyi 
joitakin vuosia sitten Hiidenkivi -
lehteen, mutta  Saressalo aikoo he-
rättää Kotiseudun uudelleen hen-
kiin enemmän lukijoita palvelevassa 
muodossa.

- Organisaatiolla ja sen nimellä saat-
taa olla hieman vanhahtava imago. 
Silti suuri osa sitä ovat nuorehkot 
kaupunginosayhdistykset. Toki mu-
kana on yli satavuotiaita pitäjäyh-
distyksiäkin. Lapset ovat kotiseutu-
ajattelussa tärkeä kohderyhmä. Tällä 
hetkellä tyypillisin kotiseutuliiton 
paikallisyhdistyksen jäsen on 45-
vuotias äiti, joka haluaa lapsilleen 
hyvän elinympäristön. Jäsenistö on 
viime aikoina nuorentunut, mutta 
eihän järjestö ole nuorisoseura, vaan 
aikuisille tarkoitettu. Tarkoitus on 
päivittää kotiseutuajattelu seuraaval-
le sukupolvelle, Saressalo kuvailee.

Tampereelta Suomen Kotiseutuliit-
toon  kuuluvat Tampere-Seura, Pis-
palan Moreeni, Härmälä-Seura ja 
Messukylän Perinneyhdistys sekä 
Tampereen kaupunki. Eri yhdistys-
ten kautta Suomen liitolla on 200 
000 toimijaa. Sen pääpaikka on Hel-
singissä, mutta Saressalo tulee toimi-
maan Tampereelta käsin, joten Valli-
kadulla hänet nähdään edelleenkin.
Tulevaisuuden pyrkimyksenä on oh-
jata toimintaa lähempää jäsenistöä. 
Nyt ohjaus on tullut enemmän yl-
häältä alas. Saressalo lähtee etsimään 
sitä, mitä ihmiset todella kaipaavat. 

- Kotiseutuideologian läpivienti koulu-
järjestelmään olisi tärkeää. Kaupungin-
osayhdistyksiä syntyy koko ajan, mikä 
osoittaa niiden tarvetta. Pispalassa yh-
distyksillä on oma, var-sin hajanainen 
toimintamalli. Siihen vaikuttavat osit-
tain historialliset ja poliittiset taustat. 
Pispala oli vuonna 2003 lähellä saa-
da ykkössijan koko Suomen Vuoden 
Kaupunginosana. Se, että järjestöt 
eivät osoittaneet toimivansa riittäväs-
ti yhdessä, romutti asian. Vaikka Pis-
palan yhdistykset ovat tavoitteiltaan 
erilaisia, Kotiseutuliitto ja Tampereen 
kaupunki toki arvostavat niiden ak-
tiivista toimintaa. Silti tuntuu, että 
yhdistykset voisivat tehdä enemmän 
yhdessä, Lassi Saressalo tuumii. 

Teksti ja kuva: Timo-Olavi Jalkanen
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    Matka Užupiksen Tasavaltaan
                        -Hirvitalon työntekijän raportti

Teksti ja kuvat Sebastian 
Boulter -kuvataiteilija, Pispa-
lan Užupiksen suurlähettiläs

Užupis on Liettuan pää-
kaupungin Vilnan kau-
punginosa, jolla on hyvin 
paljon samanlaisia piirteitä 
kuin Pispalalla. Siitä en ole 
varma onko Pispalalla ollut 
niin laajasti seuraavia pyr-
kimyksiä, mutta Užupis on 
julistautunut itsenäiseksi 
tasavallaksi.

Heillä on perustuslaki, kansallishym-
ni, lippu, postimerkki, raha jne. 
Kaikkea mitä nyt tavallisellakin val-
tiolla yleensä on. Mutta Užupis on kui-
tenkin ennen kaikkea mielentila, kuten 
Romas Lileikis, Užupiksen Tasavallan 
presidentti on asian ilmaissut. Aprilli-
päivä on Užupiksen Tasavallan itse-
näisyyspäivä.

Tomas Čepaitis on Užupiksen ulko-
asiainministeri ja on Lileikisin ohel-
la jäsenenä Užupiksen pingviinit 
-taiteilijaryhmittymässä, joka oli 
perustamassa Užupiksen Tasavaltaa 
Vilnassa vuonna 1997. Siitä lähtien 
hän on kutsunut ja nimennyt kult-
tuurialan ihmisiä Užupiksen Tasa-

vallan suurlähettiläiksi. Yksitois-
ta vuotta itsenäisen Užupiksen 
Tasavallan perustamisesta läh-
tien on kyseisiä suurlähettiläitä 
kertynyt Čepaitisin toimesta yli 
180. Tulevan heinäkuun 1. päi-
vänä alkaa Užupiksessä Čepaitisin 
suunnittelema ja Pispalan nykytai-
teen keskuksen yhteistyökumppa-
nin, užupisläisen taidekeskuksen, 
Užupio Meno Inkubatoriuksenjär-

jestämä Užupiksen suurlähettiläiden 
Monmartre -edustajakokous. Tämä 
eri puolilla Eurooppaa oleville luo-
ville yksilöille ja yhteisöille tarkoi-
tettu festivaali on kunnianosoitus 
1900 -luvun vaihteen Monmartrelle. 
Festivaalin motto on ”Luova vapa-
us = luovat ihmiset = luova yhteisö 
= vapaa maailma.” (Tarkemmat tie-
dot tapahtumasta: www.culturelive.
lt/en/events2008/monmartre/). 

Saavuin Aprillipäivänä Užupikseen 
jossa juhla oli jo täydessä vauhdis-
sa. Užupiksen sillalla oli perinteeksi 
muodostuneet tullivirkailijoiden tar-

kastukset sillan ylittäjille. Leiman sai 
kämmenselkään jollei passia tullut 
mukaan. Paraati kiersi Užupiksen 
kujia vaskipuhallinorkesterin johdol-
la, joka päättyi Enkelin aukion la-
valle. Jaeltiin Užupiksen seteleitä jota 
vastaan sai tuopin olutta paikalli-
sesta. Ohjelma jatkui aukiolla Vilnan 
kaupungin pormestarin puheella, 
Užupiksen kansallishymnillä ja teat-
teri- sekä musiikkiesityksillä. 

Matka paikkaan jota 
ei ole

Toisena matkapäivänä astun kahvi-
laan taskussani užas -seteli. Puolelta 
päivin Užupiksen kadut ovat hiljai-
set. Kahvilassa on vain pari asiakasta. 
Presidentti Lileikis, elokuvaohjaaja 
ja muusikko, nauttii siellä jotain aa-
miaisen tapaista. Tilaan kahvin jol-
loin Čepaitis, kirjailija ja Užupiksen 
boheemi utopisti, astuu sisään. Hän 
oli hiljattain antanut haastattelun 
France Inter -radiokanavalle ja rans-
kalainen Christoph Cousin oli jul-
kaissut kirjan nykyutopiasta, joka si-
sälsi kaksi lukua keskustelua aiheesta 

Užupiksen Tasavallan Presi-
dentti Romas Lileikis 

U ž u p i k s e n 
Tasava l l an 
U l k o a s i a i n 
ministeri To-
mas Čepaitis 
(oikealla) ja 
pa ika l l inen 
kuvataiteilija 
V y g a n t a s 
Vėjas 
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Čepaitisin kanssa. Istumme alas Li-
leikisin seuraan. Cepaitisin ja Lileiki-
sin kehuskeltua ja moitittua toisensa 
ja edellispäivän tapahtumat läpi käytyä, 
en voi olla ottamatta esille Čepaitisin 
mainitsemaa, Christoph Cousinin 
julkaisemaa kirjaa. Kirja siis käsitte-
lee utopistisia ilmiöitä nykypäivän 
maailmassa. Yksi osa Cousinin tut-
kimusta käsittelee Užupista. Lileikis 
yhtyy keskusteluun. Užupiksestä ja 
utopiasta puhuessamme ilmaantuu 
keskusteluumme uudenlainen ter-
mi užotipa. Hiljaiset kadut ja elä-
mä kahvilan ulkopuolella tuntuvat 
loittonevan meistä. Čepaitis johdat-
telee keskustelua utopian ja Lileikis 
Užupiksen näkökulmasta jolloin 
nämä kaksi aihetta kietoutuvat ja su-
lautuvat toisiinsa. Löysin Youtubesta 
vuoden takaisen, 10. itsenäisyyspäi-
vän Lileikisin tv-haastattelun jossa 
hän kuvailee Užupiksen Tasavaltaa 
paikkana joka ei ole maailmankar-
talla mutta jolla on oma karttansa. 
Tässä Lileikis on ilmeisesti viitannut 
utopia-sanan syntyperään. Užupiksen 
Tasavallan 41 pykälää käsittävä perus-
tuslaki nojaa hyvin pitkälle ihanneku-
viin yhteiskunnassa elämiseen ja on 
idealistinen sekä käytännönläheinen 
mihin utopistinen käsite juuri pe-
rustuu, mutta termi viittaa kuiten-
kin usein optimistiseen, idealistiseen 
ja mahdottomaan täydellisyyteen, 
myyttiin. Ymmärrän että myytti on 
tarvinnut  metaforan ja Užupis on 
tämän myytin eräänlainen muo-
donmuutos. Henkilökohtaisen koke-
mukseni pohjalta voin yhtyä kaikkiin 
kuvauksiin Užupiksen mentalitee-
tista, josta Čepaitis ja Lileikis ovat 
puhuneet. Tiedostan olevani hyvin 
erikoisessa paikassa, joka kyllä on - 
jossain. 

Keskustelun päätteeksi sovimme Ul-
koasiainministeri Čepaitisin kanssa 
hänen vierailustaan Pispalaan. Lä-
hettäisin hänelle eräänlaisen viral-
lisen valtiovierailukutsun. Čepaitis 
tekee ulkomaanvierailuillaan tutki-

muksia paikkojen omi-
naishengestä. Pispalan 
tukimusta varten hän 
luettelee lähtökohdik-
seen turismin, antropo-
logian, järvet ja kääpi-
öt. Matkan ajankohta 
suunnitellaan elokuun 
loppuun, Pispalan Ny-
kytaiteen Keskuksen 
kolmannen Perfor-
manssifiestan aikaan. 

Lauluja suuren mäen alta

Pispalan kulttuuriyhdistyksen uusi puheenjohtaja Teemu Raudaskoski on kerän-
nyt kevään kuluessa lauluja ystäviltä ja tuttavilta. “Istuimme eräänä syysiltana 

           Tapahtumia Pispalan Nykytaiteen 
                 Keskuksella, Hirvitalolla 
                  (www.hirvikatu10.net):

11.5. – 1.6.  Ladyfest 2008 -ryhmänäyttely:
Tuula Alajoki, Hanna-Kaisa Laine, Heta 
Laitakari ja Tiitu Takalo
Avajaiset 10.5. klo 18-21

        Flamenco -ryhmä perjantaisin klo 18
           Dokumentti- ja elokuvaillat 
                sunnuntaisin klo 18
                 Kesäaikaan kokkailua, 
                       kts. nettisivut

Tuplaeristetty komposti

Huhtikuussa Hirvitalolla vietettiin permakulttuurihen-
kisiä puutarhapäiviä. Viikonlopun aikana kuunneltiin 
Ossi Kakon seikkaperäistä selvitystä ekologisesta ja 
omavaraisesta elämäntavasta pohjoisilla leveysasteilla, 
kierrettiin ihmettelemässä kaupunginosamme villeinä 
kasvavia hyötykasveja sekä laitettiin Hirvitalon piha 
kesäkuntoon.
Mittavin viikonlopun saavutus oli kuitenkin uusi uljas 
komposti, joka rakennettiin yhteistoimin tontin nurkalle. 
Suurisuuntainen rakennusprojekti kesti lopulta neljä 
päivää ja kymmeniä miestyötunteja. Kaksinkertainen 
lautakehikko vuorattiin saven ja lasimurskan seoksella, 
ohuilla painopelleillä ja metalliverkolla. Kastemadoil-
le porailtiin kulkureittejä sopiviin kohtiin ja kompostin 
alapuoli peiteltiin puuhakkeella. Nyt kelpaa biojätteen 
maatua, eikä rotista tule olemaan seuraa.  Puutarha-
päivät saavat mahdollisesti jatkoa kesällä.  

Kuvassa Teboils: Minna 
Sihvonen, Timo Alatalo 
ja Teemu Raudaskoski

kaverin kämpillä kuun-
telemassa tuttujen pöy-
tälaatikkonauhoituksia, 
ja sain siitä idean että 
nämä täytyy tuoda päi-
vänvaloon! Tälläiset lau-
lut jäävät helposti muuten 
unholaan!”. Tulossa on 
siis kokoelma folk-henki-
siä lauluja enimmäkseen 
“tuntemattomilta” pispa-
lalaisilta lauluntekijöiltä. 
Poikkeuksena Joose 
Keskitalo, jolta tulee levyl-
le laulu “Pispalan tyttö”. 
Levyn julkaisee Helmi-le-
vyt loppukesästä Pispala 
folkkien aikoihin.
Taatusti laatua ja luo-
mua!
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    alo nukkui.

          Vanha keltamullalla maalattu puutalo veteli hirsiä rantakoivun 
suojassa. Kaukomailta palanneet muuttolinnut visersivät ilmassa, kevät-
aurinko tulvi huoneisiin, mutta talovanhus vain jatkoi sitkeästi talviun-
taan.
”Herää, herää”, huutelivat pääskyt.
Talo haukotteli niin että lankut natisivat ja lähipuut huojuivat. 
Sitten se venytti runkoaan, ravisteli talven yltään ja avasi silmänsä.
      ”Herää, herää”, huusivat linnut. ”Sinulle on saapunut vieras”.
Portilla seisoo kulkija.
Seisoo siinä hiljaa, harmaat silmät tummina, tulevaisuutta katsellen. Kul-
kija astuu pihamaalle ja tuntee kuin tapaisi vanhan ystävän – samasta 
puusta veistetyn. Hän katsoo taloa ja talo katsoo häntä – heidän polkunsa 
ovat kohdanneet.
Kulkija astuu varovasti sisään, sytyttää talon sydämen.
Kerrotaan tarinoita menneistä ajoista. Kulkija kuulee sotavuosista, van-
hasta väestä, talon arjesta, jossa sopu antoi sijaa monellekin perheelle 
asua, muuttuvasta maailmasta, joka niin helpostivie ihmiset mennes-
sään. Miehestä, joka kaatoi metsän mahtavimmat puut ja loi 
talolle selkärangan.
Huoneet lämpiävät, kevättuuli pyyhkii ikkunoita. Viimeisetkin lumikeot 
sulavat pihamullan joukkoon. Ilmassa                    
tuntuu tarttuva innostus. pian saa-
puisivat viljelijät palstoilleen. 
Hymyillen jää talo odottamaan 
tulevia vieraitaan.

Avoinna

ti-su 13-18

Tervetuloa!
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Tiedätkö tarinoita talon historiasta? Kuulisimme niitä mielellämme. Puh. 0415257 956 
ja 0440250 778.

Kurpitsalla tapahtuu…

Tulossa:

1.6. Kurpitsan vauvapäivä
3.6. Lasten kesäkerho
15.6. Juhannusmarkkinat, koko perheen perinne-
tapahtuma. Esiintyjiä, luentoja, työpajoja, Pispalan-
raitti, yrttipolku, käsityöläiskojuja

1.4. Kurpitsaliike ry:n vuosikokous kutsuttiin tänä vuonna koolle 
hallituksen jäsenten toimesta. Uusi hallitus muodostui 46:n ihmisen 
yksimielisellä kannatuksella. Esko Mäkinen kommentoi tunnelmia 
näin: Kokouksessa oli tiivis tunnelma. Yksimielisyys leijui ilmassa 
konkreettisena.   

             Paapi Ruotsalain-  
      en tuli mukaan hal-
litukseen, koska haluaa 
tukea Pispalan lasten kult-
tuuritoimintaa.

26.4. Kurpitsaliike
ry:n ja asukasyhdistyksen  
    järjestämät rannan-
siivoustalkoot sujuivat n. 
30:n ihmisen voimin lep-
poisan sään vallitessa.
Talolta voi ostaa jysintä-
palvelua, vuokrata venettä, 
oksasilppuria sekä itse 
taloa yksityistilaisuuksiin. 
Talolta saa lainaksi työka-
luja.
Otamme mielellämme 
lahjoituksia vastaan, huo-
nekaluja, mattoja, pihaka-
lusteita ym.

Kurpitsan ry:n uuden hallituksen jäseniä
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TAIDENÄYTTELYITÄ

Ladyfest kutsuu
Kulttuurifestivaali Ladyfest Tampere kokoaa yhteen erilai-
sia naistekijöitä 22-25.5. Tampereelle, pääasiassa Pispa-
laan. Vapaaehtoisvoimin järjestettävä tee se itse -festivaali 
tarjoaa areenan bändeille, performanssi-, sana- ja kuvatai-
teilijoille sekä työryhmille.
Ladyfest Tampereen tapahtumapaikkoina toimivat muun 
muassa Hirvitalo, Vastavirtaklubi ja Ahjola. Luvassa on 
taidenäyttelyitä, keikkoja ja erilaisia työpajoja. Myös Pispa-
lan ulkopuolella tapahtuu, esimerkiksi elokuvateatteri Nia-
garassa on elokuvanäytös, Tullikamarin Klubilla järjeste-
tään keikka ja Sampolassa on esillä taidenäyttely.
Ladyfest-festivaali on yhteisöllinen, voittoa tavoittelematon 
maailmanlaajuinen musiikki- ja taidefestivaali naistekijöil-
le. Tapahtuman juuret ovat 1990-luvun feministisessä un-
derground-liikkeessä ja tee se itse -ideologiassa. Suomen 
ensimmäinen Ladyfest järjestettiin Turussa toukokuussa 
2007.
Ladyfest yrittää erottautua tapahtumista, joihin ei välttämät-
tä liity mitään totutun sukupuoliajattelun ja -roolien kyseen-
alaistamista. Lady voikin olla esimerkiksi henkilö, jonka su-
kupuoli-identiteetti ei sovi kulttuurin hyväksymiin malleihin. 
Kaikki sukupuolet ovat tervetulleita!
Tule auttamaan festien tekemisessä. Lisää ohjelmasta ja 
mukaan ilmoittaumisesta: 
www.myspace.com/ladyfesttampere, 
www.ladyfestfinland.net, ladyfest2008@riseup.net.
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Vapun viettoa Pispalassa
Työväenliikkeen voiman 
päivien jälkeen pispalalais-
ta vappuperinnettä piti yllä 
paikallinen kulttuuriyh-
distys Moukari ja Korttita-
lo ry. Sen järjestämät vap-
pujuhlat pidettiin viimeksi 
Pyykkipuistossa 2004.

Tämän vuoden vappujuhlan järjesti 
paikallisten asukkaiden lisäksi uu-
delleen herätelty kulttuuriyhdistys. 
Ennen vappujuhlia pidettiin reilun 
puolen tusinaa palaveria, lähetettiin 
lukemattomia sähköpostiviestejä, 
tekstiviestejä ja soitettiin useita eri 
puhelinsoittoja. 

Vappuaamuna aurinko lämmitti 
Pispalan rinnettä ja ensimmäiset jär-
jestäjät olivat jo kymmeneltä kanta-
massa istuimia ja keittiötarvikkeita. 
Vähitellen tapahtumapaikka alkoi 
näyttää juhla-alueelta. Kahden mais-
sa aktiivisimmat kokoontuivat Ahjo-
lan parkkipaikalle.

Vappukulkue lähti liikkeelle puo-
li kolmelta reilun parinkymmenen 
toverin voimin. Kulkue eteni reilun 
vartin verran Pispalan valtatien tois-
ta kaistaa ja saapui hieman ennen 
kolmea Pyykkipuistoon. Kulkueen 
teemana oli: ”Elävä ja turvallinen 
Pispala”.

Pyykkipuiston 
kansanjuhla

Kansanjuhlalla olivat hienot puitteet. 
Puiston itäpäässä oli esiintyjien lava. 
Puiston keskellä oli ruokamyyntiä ja 
lasten alue. Vieressä Paula Huhtanen 
esitteli taidettaan ja Oikeutta Eläi-
mille –järjestö materiaaliaan. Kansaa 
palveli kaksi yleisövessaa. Kanttiinis-
ta yleisö,  

esiintyjät ja työntekijät saivat ilmais-
ta kasvissoppaa. Kanttiinista sai myös 
simaa, teetä ja kahvia. Syömäpuolel-
la oli munkkeja, sekä kahta erilaista 
kasvispiirakkaa ja keksejä.

Tapahtuman käynnisti näyttelijä-
ohjaaja Jorce Markkula. Tämän jäl-
keen punamuistomerkillä sytytettiin 
kynttilät ja laskettiin ruusut. Sitä 
seurasi hetken hiljaisuus. Musiikin 
aloitti Pispalan Työväen Naislaula-
jat. Heidän jälkeensä Markkula esitti 
Kaarlo Uskelan runon Pillastunut 
Runohepo.Pouco a Pouco Interna-
tional Fighting Song Orchestra & 
Choir esitti reipasta työväenlaulua ja 
Markkula lausui T. Karin runon. 

Pääluottamusmies Seppo Kenttä-
kumpu, Kemijärvi-liikkeen aktiivi, 
esitti yhteenvedon näkemyksensä 
Stora Enson tehtaan lopetuksesta. 
Kansanliikkeiden on syytä haastaa 
politiikan vaihtoehdottomuus. Se-
pon puhe noteerattiin Maikkarin 
uutisissa, kuten koko Pispalan vaih-
toehtoinen vappu. 

Ohjelmassa esiintyi myös trubaduuri 
Jasu Terävä akustisesti.  Aarne Rae-
vaara kertoi Pispalan kaavoituksesta. 
Tulevaisuus ei välttämättä sittenkään 

tule olemaan kovinkaan ruusuinen, 
vaikkei pyyhettä ole vielä kehään 
heitetty.

Perinteisemmän vappuohjelman 
päätti  Pispalan Työväen Naislaula-
jain heläyttämä Kansainvälinen. 
Hieman ennen viittä lavalla asteli 
Heikki Salo. Hän esitti pääasiassa 
lastenlauluja. Lapsille tapahtumassa 
oli leikittämistä, askartelua ja kulku-
eeseenkin osallistunut Pispalan oma 
Peppi Pitkätossu.

Rockin osuudessa hmc-city esitti 
punkrokkia. Lavalle nousi seitsemäl-
tä Pravda. Venäjäläisviritteinen kan-
sanmusiikki upposi ihmisiin kuin 
häkä. Illan päätti Snakebeat. Ja ylei-
söä se kovasti lämmitti. Ilta päättyi 
ennen yhdeksää.

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli me-
nestys, päivän aikana kävijöitä oli 
noin 500 ja Kenttäkummun puheen 
aikana ja tapahtuman alussa ennen 
hänen puhettaan puistossa oli noin 
300 kuulijaa. Tähän on hyvä päättää 
ja ensi vuonna taas jatkaa. Pispala on 
saanut omat vappujuhlansa takaisin. 
www.pispala.fi/vappu

Teksti Kari Lehtinen, kuva Ilpo Mikkonen
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    Millainen on Pispala parhaimmillaan?
                         Pispan koululaisten ajatuksia uuden 
                               asemakaavan suunnittelijoille

Kuvassa Aku Karima, Juho Keto-Tokoi ja Joona Eeriksson.

Pispan koululaiset ovat kevään 
aikana kantaneet oman kortensa 
kekoon uuden asemakaavan suun-
nitteluprosessissa pohtimalla as-
uin- sekä kouluympäristönsä hyviä 
ja huonoja puolia. Oppilaskunta 
laati pienimuotoisen kyselykaa-
vakkeen, johon kaikki halukkaat 
saivat kirjata ajatuksiaan ja tunto-
jaan Pispalasta.

Koululaiset pohtivat mikä heidän mielestään 
on alueella mieluisinta, kauneinta tai heille 
arvokkainta ja mikä puolestaan ei sovi tähän 
ympäristöön ja miksi ei. Oivallisia ajatuksia 
sekä mielenkiintoisia näkökulmia kertyi run-
saasti toimitettavaksi uutta asemakaavaa suun-
nitteleville arkkitehdeille. Tämä on ollut siten 
oppilaillekin toimivaa ja todellista osallistuvan 
kansalaisuuden harjoittelua!
Vastausten perusteella ylivoimaisesti parhaik-
si asioiksi Pispalassa lapset ja nuoret kokevat 
kaksi asiaa; vanhat, sikin sokin sijaitsevat puu-
talot sekä ihanat maisemat metsikköineen, 
lähteineen ja rantoineen. Näiden säilyttämistä 
tulevaisuudessakin oppilaat pitävät erittäin tär-
keänä. Luonnon läheisyyden tunteminen koti-
ympäristössä on monelle rakas asia. Mieluisia 
ovat myös alueen oma kauppa sekä kirjasto.
Pispalaan sopimattomina seikkoina osa koulu-
laisista mainitsee liian isot tai liian modernit 
talot sekä kerrostalot, sillä ne eivät heidän mie-
lestään sovi pienten ja vanhojen talojen keskel-
le. Monissa vastauksissa tuli esiin myös se, että 
autot kaahailevat kapeilla kaduilla aivan liian 
lujaa ja pienten kulkijoiden liikkuminen kä-
vellen tuntuu turvattomalta. Pyöräteitä kovasti 
kaivattaisiin! 
Ikävänä asiana Pispalassa monet mainitsevat 
myös autiot talot, sillä ne tuntuvat lapsista ko-
vin pelottavilta. Myös viimeaikaiset spray-maa-
lisuttailut saavat oppilailta ankaran tuomion!
Mikä siis koululaisten näkökulmasta tekee Pis-
palasta juuri Pispalan? Tässä suoria lainauksia 
oppilaiden vastauksista:

”Pispalasta tekee Pispalan vanhat puutalot ja maisemat.”
”Vanhat puurakennukset ja luonto.”
”Pihat, puistot ja talot ja rannat.”
”Vanhat puutalot, Tahmelan ranta, viheralueet ja kasvimaat sekä 
perinteet. Pispalassa on hyvä näin!”
”Pispala näyttää hienolta.”
”Pispalasta tekee Pispalan vanhat talot, vanhat puistot, yksi koulu 
ja kauniit näköalat.”
”Isot metsät, iso harju, pienet kadut ja polut.”
”Mäet ja portaat.”
”Koko Pispalan kokonaisuus.”
”Pispalasta Pispalan tekevät Pyykkipuisto, Pispan koulu, Kurpit-
satalo, puistot, metsät, näkötorni ja vanhat talot.”
”Pispalan yhteishenki on loistava ja siellä tutustuu ihmisiin nope-
asti.”
”Yhteishenki ja ihanat maisemat.”
”No tää on niin Pispala vaan!”
”Pispalasta tekee Pispalan tutut ja vanhat talot, mutkikkaat polut, 
Pispan koulu.”
”Vanhat talot, Kurpitsatalo, kasvimaat ja se että säilyy vanhat pe-
rinteet.”

Pispalalaista ympäristöä on tutkailtu ja tarkasteltu monissa luokis-
sa vuoden mittaan muutenkin hyvin tarkasti ja näitä oppilaiden 
havaintoja on konkretisoitu muun muassa kuvaamataidon keinoin 
sekä luovasti kirjoittamalla. Esimerkiksi 4B-luokkalaiset keräsivät 
syksyllä ensin piirtäen havaintoja alueen erilaisista rakennuksista 
pienimmätkin rakenteelliset yksityiskohdat huomioiden. Näiden 

Niina Riihimäki, 4B -luokan opettaja, Pispan koulu
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piirrosmallien pohjalta koulussa ra-
kennettiin upeita kolmiulotteisia 
Pispalan taloja pihoineen ja aitoi-
neen. Kirjoittamalla taloihin saatiin 
myös elämää, kun kukin sai kuvitella 
talonsa asukkaat ja heidän huikeita 
sekä hauskoja hetkiä kodissaan! 
Kevätlukukaudella tutkivat katseet 
suunnattiin pihojen ulkopuolelle-
kin, katuihin, puistoihin sekä har-
raste- ja urheilupaikkoihin. Oppilaat 
pohtivat tässä yhteydessä myös niitä 
asioita, mitä he Pispalaan vielä kai-
paisivat ja näistä tutkielmista on luo-
kassa juuri valmistumassa, myöskin 
kolmiulotteisesti toteutettuna, aitoa 
pispalalaista seutua syksyllä tehtyjen 
talojen ympärille.
Kaikki nämä projektit ovat hyvin he-
rätelleet oppilaita tutkimaan ja myös 

arvioimaan rakennettua asuinympä-
ristöään entistä tarkemmin. Työs-
kentely on ollut täynnä innostusta ja 
arvostus Pispalan ainutkertaisuutta 
kohtaan on koululaisilla hyvin vah-
va!

Kiitoksia kaupungille

Edellisen Pispalalaisen jutussa ”Ympä-
ristökierroksen havaintoja” ympäristö-
ryhmä kummeksui sitä, että Tahmelan 
uimarannan hopeapajut oli kaadettu. 
Kerron miksi näin tehtiin.
Olimme kauniina syyskesän päivänä 
rannassa telttasaunaa purkamassa 
Kelokosken Makon ja Mäkisen kanssa. 
Juuri koululaisikäinen pikkupoika ajoi 
pyörällä puiden alta. Mako näki kau-
hukseen, kuinka seitsenmetrinen oksa 
rysähti maahan kohtaan, josta poika oli 
sekunnin murto-osaa aiemmin pyöräil-
lyt. Jokainen voi itse arvailla seurauksia, 
jos oksa olisi lapseen osunut.
Niinpä soitin kaupungin puisto-osastol-
le ja kerroin tapahtuneen. Siellä kuun-
neltiin ja toimittiin: puut kaadettiin. Puut 
olivat kauttaaltaan silkkaa kosteaa, ku-
mimaista höttöä.
Vain onni pelasti pojan tai jonkun 
niistä kymmenistä ihmisistä, jotka kesän 
saatossa puiden siimeksestä nauttivat. 
Nyt siis kerrankin kiitoksen paikka kau-
pungin suuntaan!

Seppo Sundqvist

      Katupuhdistus toimii

Kuluvana keväänä pispalalaiset 
ovat saattaneet havaita, että ka-
dut on saatu huomattavan aikaisin 
kuntoon. Kuivista ja aurinkoisista 
säistä huolimatta pölyä on ollut 
ilmassa selvästi aiempia vuosia 
vähemmän. Katujen puhdistus 
on toiminut ajallaan hyvin ja eri-
tyisesti hyötyä on ollut tehos-
tuneesta hiekan talteenotosta. 
Niinpä on paljolti säästytty myös 
liikenteen aiheuttamista pölypil-
vistä. 
Tästä on syytä antaa pisteet ka-
tujen kunnossapito-osastolle ja 
työntekjöille!
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                       talonvaltaus  Pispalassa
                                  - Kulkueeseen osallistui 250 ihmistä

Huhtikuun toisena viikon-
loppuna vallattiin tyhjillään 
oleva asuintalo Ahjolan 
kansanopiston alapuolella 
radan takana. Paasikosken 
talona tunnettu rakennus 
on ollut vuoden nykyisellä 
omistajalla. 

Talonvaltaajat lähtivät liikkeelle huh-
tikuisena lauantaina Tullintorilta ka-
tujuhlan merkeissä. Kulkueeseen osal-
listui järjestäjien mukaan 250 henkeä. 
Saavuttuaan Pispalaan osa joukosta, 
noin sata henkeä suuntasi valtauskoh-
teeseen, tyhjillään olevaan rakennuk-
seen. Punainen hirsirunkoinen talo 
sekä vieressä oleva pienempi asuin-
talo kuuluvat samaan kiinteistöyh-
tiöön. Alempana oleva, pitempään 
tyhjillään oleva isompi vuokratalo 
kuuluu toiseen kiinteistöön, mutta 
ne ovat nykyisin samalla omistajalla, 
liikemies Matti Lahtisella.

Kiinteistönomistaja teki valtauksesta 
rikosilmoituksen sekä pyysi valtaajia 
poistumaan talosta. Omistajataho 
ilmoitti olevansa halukas keskustele-
maan, mutta vain poistumisajankoh-
dasta. Samana päivänä, huhtikuun 
21. päivänä paikalla kävivät myös 
poliisit.

Valtaajien edustajat kävivät keskuste-
lemassa kaupungin johdon, apulais-
pormestari Tarja Jokisen kanssa 24. 

huhtikuuta. Mukana oli myös asukas-
yhdistyksen sekä asemakaavoituksen 
osallisryhmien, siis KaOs –projektin 
ryhmien edustajia. Kaupungin puo-
lelta ei sitouduttu vallatun talon koh-
dalla toimenpiteisiin.

Valtaajat ja kiinteistön edustajat kävi-
vät neuvottelun 30. huhtikuuta. Val-
taajien ehdotukseen saada talo vuok-
ralle ei edelleenkään suostuttu. Näin 
päästiin tiettävästi sopimukseen siitä, 
että talo tyhjennettäisiin vapaaehtoi-
sesti maanantaihin 5.5. mennessä.
Valtaajat kuitenkin päättivät pysyä pai-
kalla päivämäärän ylikin. Viikonloppu-
na 3-4. toukokuuta paikalle kutsuttiin 
lisää väkeä KänkkäRänkkäRock –ta-
pahtuman nimellä.

Maanantaiaamuna 5.5. kiinteistöyhtiö 
Tampereen Pispanrinteen taholta kerrot-
tiin, että nähtävästi sopimusta talon tyh-
jentymisestä ei ole olemassa. Omistaja 
ei vielä ole päättänyt mihin toimiin 
ryhtyä jatkossa. 

Valtaajat katsovat, että omistajan tar-
koitus on ollut antaa rakennuksen 
käyttämättömänä tulla siihen kun-
toon, ettei sen käyttö ja korjaus myö-
hemmin ole mahdollista. Valtaajat 
viittaavat siihen, että kohde on San-
talahden osayleiskaavassa merkitty 
lähtökohtaisesti suojeltavaksi tai uu-
diskäyttöön. Valtaajat myös arvelevat, 
että valtauksen yhteydessä esille tullut 
talon vuokraus ulkopuoliselle varas-

tokäyttöön on näennäinen toimi, 
jolla on tarkoitus perustella talon 
pikaista tyhjentämistä. Kiinteistön-
omistajan arvellaan tavoittelevan 
paikalle kerrostalojen rakentamisen 
mahdollistavia kaavoitusratkaisuja. 
Santalahden alueeseen kuuluvien 
tonttien kaavoitus on kesken.

Valtaajien mielestä talossa voisi hyvin 
toimia ns. autonomisen sosiaalikes-
kuksen kaltainen yhteisöllinen käyttö. 
Viime vuonna Ratakadulla vallattiin 
rakennus vastaavassa tarkoituksessa, 
mutta neuvottelut kaupungin kanssa 
asiassa eivät edenneet.

Tampereen talonvaltaajien blogi:
http://squattampere.blogspot.com/

Talonvaltaus liikkeenä - Miksi squat 
ei antaudu-julkaisu netissä:
www.nuorisotutkimusseura.fi/jul-
kaisuja/talonvaltaus.pdf

Viime Pispalalaisen numerossa 
(2/2007, sivu 27) haastattelun yhte-
ydessä luvattu ns. saunanäytelmä 
siirtyy valmistettavaksi myöhemmin. 
Syynä ovat näyttelijöiden työaikatau-
lut. Lehtemme palaa aikanaan asi-
aan.

Suomen sosiaalifoorumi järjestetään tänä 
vuonna Tampereella 17-18.5. Ohjelma ja 
     lisätietoja nettisivuilta osoitteessa 
             www.sosiaalifoorumi.fi

Teksti Hannu T. Sepponen,
Kuva anonyymi valtaaja

Talon sisältä otettu kuva en-
nen valtausta ja siivoamista
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      Onni ”Onska” Niemi 
         – mies Rajaportin saunan lauteilta

Pispalalaisten   ja monien 
tamperelaisten  tuntema 
Onni  Niemi on poistu-
nut keskuudestamme 
16.02.2008. Hän oli syn-
tynyt Pohjois-Pirkkalan 
pitäjässä, Rajaportilla 
17.10.1919. Pispalassa 
hän asui samassa paikassa 
koko ikänsä.  

Helmikuisena saunapäivänä saapuessam-
me saunomaan, oli vastassamme murheel-
linen viesti, Onni Niemi oli irtaantunut 
elämästä 88 vuotiaana. Meille ”Onskan” 
ryhmäläisille Pispalan saunayhdistys oli 
päättänyt kustantaa ilmaisen saunan On-
nin muistoksi. Hänen vakituisella paikal-
la tuikki pari kynttilää ja tyhjässä naulassa 
riippui käyttämätön vihta.

Kuka oli tämä Onni Niemi? Saunapäivä-
nä, noin kolme minuuttia ennen saunan 
aukeamista putkahti Pispalan valtatie 
yhden portista lyhyenläntä ja hieman ku-
marainen mies, pieni saunapussi kädes-
sään ja vihta kainalossa. Pari askelta jäljessä 
kapritti hänen vaimonsa Eila. Sauna-aika 
alkoi juuri silloin kun Onni vaimoineen 
ehti saunan oven eteen. 
Onni pääsi yleensä ensimmäisenä kassalle 
ja vakiolause oli morjens -sanan lisäksi: 
”muijasta ja punainen limsa.” Onskan 
tapana nimittäin oli, että hän maksoi Ei-
lansa ja sen lisäksi osti punaisen Jaffan. 
Koskaan ei kukaan nähnyt hänen juovan 
olutta tai väkevämpää. 
Vuosiin ei Onnin tarvinnut itseään sau-
naan maksaa, sillä saunayhdistys oli julis-
tanut hänet vapaajäseneksi.

Vanhuudenpäiviin asti saunan 
ahkerin asiakas

Aikoinaan televisiossa kerättiin Suomen 
parhaita asioita kokoon, Rajaportin sau-
na ei saanut Suomen parhaan saunan 
titteliä, mutta Suomen parhaan saunojan 
titteli osui kuitenkin Rajaportin saunan 
asiakkaalle.  
Parhaina työvuosinaan hän kävi joka päi-

vä saunassa, kunhan se vain oli auki; on 
päädytty noin 7000 saunomiskertaan.
Onni todella tarvitsi saunaa. Hän ajoi 
päätyönään hevosella asiakkaitten tilaa-
mia halkoja ja klapeja eri puolille kau-
punkia. Oli varmaan autuus päästä sau-
naan hikisen päivän jälkeen verryttämään 
lihaksia ja pesemään lika pois. 

Onni riisui rauhallisesti, saunassa ei saa 
olla kiirettä. Ensimmäinen toimenpide 
saunan puolella oli vihdan hautominen. 
Sen Onni teki ainoalla oikealla tavalla. 
Veteen kastetun vihdan hän heitti kiville 
ja kuupalla vettä päälle. Pari äkkinäistä 
kääntöä ettei vihta pala ja kohta se olikin 
pehmeä. 
Onnilla oli oma paikkansa lavollakin, 
penkinpää suoraan rappusten päässä. 
Kymmenminuuttisen jälkeen Onni tuli 
alas, heitti kiulullisen vettä päälleen ja 
tuli istumaan paikalleen pukuhuonee-
seen. Pyyhe loimeksi selkään ja sitten 
hän korkkasi limsan ja kulautteli pitkiä 
ryyppyjä silminnähden nauttien. 
Pukuhuoneessa on yleensä aina vilkasta 
keskustelua. Harvoin sitä Onni kuiten-
kaan aloitti. Tarkasti hän kuitenkin seu-
rasi, mistä oli puhe. Erityisen mieleistä 
oli hänelle puhua urheilusta, varsinkin 
polkupyöräilystä. 
Onni oli jo kiertänyt Eurooppaa kilpaile-
massa siihen aikaan kun ei turismia vielä 
harjoitettu. Muistini mukaan Onnille oli 
tärkeämpää selostaa kilpailumatkoiltaan 
kaikkea muuta näkemäänsä tai koke-
maansa kuin varsinaista kilpailua. 

Toinen asia, josta Onnia aina tentat-
tiin oli tietenkin sota. Onni ei kovin-
kaan mielellään sota-asioista kertonut. 
Jos kertoikin, asia kiersi kavereissa ja 
sotimisen lomassa tapahtuneissa asiois-
sa. Salaisuus ei ollut, että mies oli varsin 
varteenotettava kaukopartiomies. Juuri 
mitään hän ei partioitten touhuista ker-
tonut.
Kun tuli porukan kesken kina jostain 
asiasta, pyydettiin Onnilta lausuntoa 
kiistan ratkaisemiseksi. Muistuu mie-
leen tapaus, kun kiisteltiin vuoden 
1918 tapahtumista. Miksi tapahtu-
mia pitäisi nimittää? Veljessota, va-
paussota, sisällissota… Onni ilmoitti 
lyhyesti, että Pispalassa sitä sanottiin 
yksimielisesti kapinaksi. Onnin lau-
sunnon jälkeen ei ollut eriäviä mieli-
piteitä asiasta. Kapina mikä kapina. 

Kun saunominen oli kestänyt sellaiset 
kolme tuntia, aloitti Onska pukeu-
tumisen. Sitten Niemen vaari kokosi 
kamppeensa ja otti vihdan kainaloon-
sa ja sanoi ”morjens” ja lähti. Muu-
taman minuutin päästä hän varmasti 
istui Eilansa kanssa kahvipöydässä. 

Taivaallisissa löylyissä...

Ehdimme jo hieman tottua tyhjään 
paikkaan, kun Onni sairasti reilut 
pari vuotta. Nyt on paikka lopullisesti 
vapaa. Pieni hopeinen kilpi naulakos-
sa kertoo, missä oli Onnin vakituinen 
paikka. Viimeisen kerran Onni kävi 
saunassa Rajaportilla, kun saunassa 
vietettiin satavuotisjuhlia. 
Saattajien avulla Onni ja Eila haettiin 
vanhainkodista juhliin. Kainaloista 
tukien hänet käytettiin lavolla ja hie-
man pestiinkin.
Vaikka me Onnin saunakaverit olem-
mekin jo aikuisia, paljon nähneitä 
miehiä, on meillä pala kurkussa ja ikä-
vä tunkee vesihelmiä silmäkulmaan. 
Joku kuitenkin sanoi kuultuaan Onnin 
kuolemasta: ”Jos taivaassa on saunoja ja 
sinne itse päästään, niin Onnikin näh-
dään taas saunomassa.” Mikä olisikaan 
taivas ilman saunaa? 

Muisteli Tauno Saarinen
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Pispalan tarinapolku

Kertoisin teille nyt erään tarinan Pispa-
lasta mutta en tiedä vielä miten se me-
nee. En tiedä mihin päin Pispalaa tarina 
sijoittuu, kenestä se kertoo tai edes 
missä ajassa se on eletty. Tiedän vain, 
että tarina kuvaa Pispalan arkea jonkun 
tavallisen pispalalaisen näkökulmasta. 
Tarinassa saattaa olla iloa tai surua, se 
saattaa kertoa lasten leikeistä, kotitöis-
tä, kylän ensimmäisestä televisiosta tai 
vaikkapa naapureiden välisistä suhteista. 
Etsintä-kuulutan nyt tämän kadonneen 
tarinan ja kaikki sen kaltaiset kertomuk-
set! 

Aion tänä keväänä kerätä edellä 
kuvailemieni tapaisia kertomuksia 
Pispalasta opinnäytetyötäni varten. 
Valmistun syksyllä Hämeen Am-
mattikorkeakoulusta Wetterhoffil-
ta ohjaustoiminnan artenomiksi ja 
opinnäytetyöni nimi on “Pispalan 
tarinapolku”. Ohjaan toiminnallisen 
kävelyreitin Pispalaan, joka muodos-
tuu teidän tarinoistanne ja muistois-
tanne. Pispalan tarinapolulle osallis-
tuva kulkija tulee näkemään teidän 
tarinanne, runonne tai laulunne näy-
teltyinä kohtauksina pitkin kaunista 
harjumaastoamme. Ehkäpä Pyykki-
puistossa tapaamme kotirouvan joka 
ripustaa lakanoitaan kuivumaan, 
Isolähteellä miehen joka yrittää is-
tuttaa siihen lohia ja Kannaksenka-
dulla lapsen joka kertoo saamistaan 
mustelmista musasodassa? Pispalan 
tarinapolkua pääsevät kokemaan 
niin Tampereen päättäjät, turistit 
kuin koululaisetkin. Tulemme siis 
varmasti saamaan paljon arvokasta 
näkyvyyttä Pispalalle ja asioille, jotka 

koemme tärkeiksi. Kävelyretki tulee 
olemaan kaiken ikäisille suunnattu ja 
maksuton. Sen tarkoitus on herättää 
Pispalan tarinat henkiin ja saada alu-
een näkymätönkin arvo näkyväksi.

Ensimmäinen Pispalan tarinapolku 
tullaan järjestämään Pispalan Juhan-
nusmarkkinoiden päivänä 15.6.2008. 
Kävely järjestetään useamman kerran 
tämän vuoden puolella ja se tulee 
olemaan joka kerta hieman erilainen 
sillä tarinat tulevat vaihtumaan ja 
niiden esittäjät myös. Siksi toivonkin 
saavani paljon tarinoita kuultavakse-
ni tai luettavakseni, jotta tarinapolku 
voisi todella elää! Esiintyjäksi saa tul-
la kuka tahansa, joka tuntee sisim-
missään pienen tarinankertojan tai 
tunteiden tulkin aineksia. Kaikkia 
sukupuolia ja ikäryhmiä kaivataan! 
Kohtaukset tulevat olemaan lyhyitä 
ja tavallisesta Pispalan arjesta kertovia, 
joten jokainen pieni juttu on huomi-
on arvoinen ja jokainen esiintyjä 
tarpeeksi kokenut, sillä kenenkään ei 

tarvitse olla valmis esiintyjä. Voi olla 
oma itsensä tai esiintyä roolissa. Pu-
huminenkaan ei ole pakollista vaan 
kaikki askaroiminen, työteko ja leik-
kiminenkin käy aivan yhtä hyvin.

Tulette varmasti kuulemaan Pispalan 
tarinapolusta lisää lähikuukausina 
mutta tässä oli teille pieni tiivistelmä 
tulevasta. Toivon kaikkien tarinoita 
tietävien ja/tai esiintymään haluavi-
en laittavan minulle mielellään tou-
kokuun aikana sähköpostia niin pää-
semme todenteolla suunnittelemaan 
Tampereen suurinta ja parhaiten la-
vastettua teatterinäyttämöä!

Yhteydenotot tänne,
kiitos: paapigirl@hotmail.com 
tai puhelimella 044-7770666

Poluilla nähdään! 
terveisin 
Paapi Ruotsalainen

Kuvat Ilpo Mikkonen
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     Pispalasta kajahtaa 
– uusia musiikillisia tuotoksia

Mikko Alatalo: Kaikki sitä tekevät 
mielellään 
Kantri 2-alaviitteen saaneella levyllä on 
kaksikymmentä biisiä. Joukkoon mah-
tuu paitsi juuripoljentoa myös Suomi-
kantria, vakavaa iskelmää ja rilluttelevaa 
poppia. 

Mikon kantriuutukainen on 46. albu-
mi. Tällä levyllä Mikko palasi vanhan 
harrastuksensa pariin. Edellinen Kant-
ri-levy ilmestyi 2001. Eräässä haastatte-
lussa Mikko on todennut että Suomen 
kansa rakastaa kantria mutta ei vaan vie-
lä tiedä sitä.
(www.mikkoalatalo.net)
 

Pauli Hanhiniemi & Hehkumo: 
Aukkoja tarinassa
Kerrotaan että albumi on pispalalaisen 
purkutalon ullakolta löytynyt leffakäsis. 
Kiintoisaa on, että Pauli Hanhiniemi on 
kehitellyt pätkistä juonen lyhyteloku-
vaan jonka ensi-ilta on kesäkuun Pro-
vinssirockissa. 

Hehkumon tausta on Alavuden kan-
sanmusiikkifestivaaleilla jonne haluttiin 
rokkia ja pelimannimusiikkia yhdis-
televä esitys. Hehkumon voi bongata 
kesällä esim. Imatran Ugrijuhlissa tai 
Rovaniemen Jutajaisissa. Odotamme 
mielenkiinnolla koska Pauli esittelee 
Hehkumonsa pispalalaisille.
(www.seitamusic.com/hehkumo/)
 

Kimara: Viisasteluviisut
”Vaikka Pispala täynnä on taiteilijoita, 
niin huono ei ole kukaan. Mutta uitto-
tunnelin väärältä puolelta, turha on pyr-
kiä mukaan”, näin kirjoittaa Asko Vilen, 
lempeä mies Hyhkystä, Pispalalaisen 
edellisessä numerossa 2/07 esitellyssä 
runo- ja aforismikirjassa Huomioita ja 
tuomioita.

Kimara-kuoron levyllä kuullaan kappa-
leet kuten Uittotunnelin jenkka, Kipee 
ukkeli ja Katkeran miehen valssi. Sä-
vellykset, sovitukset ja sanoitukset ovat 
Asko Vilenin käsialaa. Vilen on johtanut 

Kimara-kuoroa viimeiset 17 vuotta.

Ilmo Korhonen: Älä kiiruhda
Tunnetussa Nääsboys-kvartetissa ensim-
mäistä bassoa laulavan Ilmon soolole-
vyä sävyttävät venäläiset melankoliset 
tunnelmat. Eräs innoittajista on ollut 
Georg Ots. Varsinaisesti levy on synty-
nyt Sotaveteraanien lapset -kappaleen 
ympärille. Ilmo alkoi 17 vuotta sitten 
miettiä suurten ikäluokkien elämää ja 
tiivisti sen neljään säkeistöön. Toinen 
oma kappale on Syksyn lehdet. 
Pispankadulla asusteleva Ilmo Korhonen 
on tehnyt pitkän työrupeaman nuoriso- 
ja kulttuurisihteerinä sekä Tullikamarin 
kulttuurikeskuksen vetäjänä. Nykyisin 
hän toimii freelancer -esiintyjänä ja on 
mukana myös mm. Tampereen Ooppe-
ran kuorossa.
(www.kotiposti.net/ilmo.korhonen/)

Kultakurkut:
Neljän miehen lauluyhtye Hyvinkään 
suunnalta laulaa soitinsäestyksellä ja il-
man. Teoksista valtaosa on Asko Vilénin 
lauluja mm Lorcan, Nerudan ja omiin 
teksteihin.
Mm trumpettisoolona tunnettu Game 
over-kappale saa lauluensiesityksensä.
Vilénin teosten lisäksi muut levyn kap-
paleet vaeltavat Kipparikvartetin ja sere-
nadien maailmassa.

Jouko Mäki-Lohiluoma: 
Transitmies
Pispalan harjun trubaduuri tunnetaan 
Yhden Joukon Yhtyeestä, Punapapeista ja 
Herra Heinämäen Lato-orkesterista.  Rie-
mastuttava kokoonpano on myös The 
Pluggless, rockmusiikin klassikoita ilman 
sähköä veivaava orkesteri, jossa Jokke 
rumpaloi, soittaa huuliharppua ja lau-
laa.

Taannoin Transitmies yllätti kipuamalla 
Radio Suomen soittolistan kärkeen. Jo-
tain erikoista tässä pitää olla, kun tulee 
Transitmies. Niinpä tarjolla on myös 
T-paitoja, joiden helmassa on Jouko 

Mäki-Lohiluoman öljynvaihdon tuok-
sinassa kirjoittama nimikirjoitus ja sor-
menjäljet.
(www.maki-lohiluoma.fi/)

Rantavahdit: Sydänhierontaa
Uuden Pub Kujakollin avajaisissa ja  ke-
sän 2007 Pispalan  karnevaaleilla säväyt-
täneen Rantavahtien liveäänitys. Soitta-
jisto tunnetaan myös Ikurin Eaglesina, 
tosin repertuaari on jotain ihan muuta. 
Rantavahdit keskittyy pääasiassa Topi 
Sorsakosken ja Agentsien ohjelmistoon. 

Levyllä kuullaan klassikkoja kuten Olet 
rakkain tai Yksi sana riittää. Laulusolis-
tina vakuuttaa  syntyperäinen pispala-
lainen ja Kujakollin pääarkkitehti Juha 
’Hilu’ Hilden. 

Rieväkylän Poijat ja Tuula: Myö-
tätuuleen-Vastavirtaan
Yhtye on nelimiehinen soittoryhmä, 
jonka laulusolistina on Tuula. Levy on 
ilmestynyt loppukeväästä, ja sisältää yh-
deksän Asko Vilénin sekä kolme muuta 
kappaletta, nekin osin Vilénin sovitta-
mia.
Levyn musiikillinen ilme on kansan-
musiikin ja perinteisen tanssimusiikin 
yhdistelmä. Nimiteokset ovat lähellä 
foxtrottia, siis tanssimusiikkia. Polska- 
ja polkkasävelmät muistuttavat enem-
män perinteistä kansanmusiikkia vaikka 
tanssittavia ovatkin ja valssit sopivat hy-
vin kumpaankin ryhmään. 

Underground Groovement: Voo-
doo Disco
PispalaFolkin järjestelyistä tutun Katwi 
Palosen tähdittämän kuusihenkisen or-
kesterin debyyttilevy. Kovan livebändin 
maineen omaava, osin pispalalaisen yh-
tyeen on sanottu soittavan tummasyistä 
grooverockia, jossa maistuu myös jazz ja 
funk.


 


















Asko Parkkonen
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      KUNNALLISVAALIT SYKSYLLÄ
          TAHMELAN TYÖVÄENYHDISTYS 
                      101  VUOTTA 
                 VIRKEÄSTI VAUHDISSA

    Ehdokkaamme Pispalassa

AULI KORHONEN
Pispala on aarre, pidetään siitä
ja toisistamme hyvää huolta.

MARITA SANDT
Kumppanuustoiminnalla 
virkeyttä kaupunginosiin. 
Yhdistysten palveluja ja 
työpaikkoja tarvitaan.

UNTO VESA
Reilu Tampere tarvistee kunnon 
kunnallispolitiikkaa.
Reilut tamperelaiset ansaitsevat 
elämää sykkivän kaupungin,
toimivan, puhtaan ja turvallisen.

HILKKA SILLANPÄÄ
Kaupungin palvelut, kaupunki 
työnantajana.

HAASTE  TIETOVISAAN 
KE 17.9.2008 KLO 19.07
Kujakollissa
Tule kisaamaan Tampereen 
historiasta ja kulttuurista. 
Tuo ystäväsikin.
Visaisäntänä  Jari Niämelä
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Tammerkoski-lehti täytti 70 vuotta
Teksti ja kuva: 
Jari Niemelä

  Tammerkoski
- Tampereen seudun kotiseutulehti 
- ilmestynyt vuodesta 1938
- vuodessa 10 numeroa, joista yksi 
   kaksoisnumero
- lehti käsittelee Tampereen historiaa ja   
  nykypäivää.
- lehdellä on digitaalinen arkisto, johon   
  toistaiseksi digitalisoitu
  numerot vuoteen 1944 
- www.historia.tampere.fi/tklehti/index.phtml

Tampere on monessa ol-
lut edelläkävijä, niin myös 
kotiseututyössä. Tampere-
Seuran julkaisema Tam-
merkoski-lehti täytti huhtik-
uussa 70 vuotta. Lehti on 
maan vanhin kotiseutulehti.

Pispalasta Tammerkoski on vuosikym-
menten varrella kirjoittanut kuta-
kuinkin yhtä paljon kuin Amurista 
ja Kyttälästä. Tampereen kaupun-
ginosista näistä kolmesta on lehdessä 
ollut määrällisesti eniten juttuja. 
Pispalan ajankuvista ovat ansiok-
kaasti kirjoittaneet ennen kaikkea 
Kyllikki Helenius, Tuomo Koivisto, 
Uuno Sinisalo ja Sakari Patjas. Lehti 
huomioi myös viime vuonna Pispa-
laa – tulihan tuolloin kuluneeksi 70 
vuotta läntisten alueiden liittämi-
sestä Tampereeseen.
Mitä kaikkea sitten Tammerkoskessa 
meidän harjultamme on kirjoitettu, 
siihen palaan Pispalalaisen syksyn 
numerossa. Mutta vielä toviksi juh-
livan Tammerkosken pariin.

– Olen ylpeä siitä, että Tampere-
Seura aikoinaan oli niin viisas, että 
perusti kotiseutulehden ja loi sille 
vankan perustan, josta meidän on 
ollut hyvä jatkaa, iloitsee vuonna 
1991 lehden päätoimittajaksi tullut 
Katriina Avonius. 
– Tammerkosken tehtävänä on luo-
da taustaa asioille, esimerkiksi
kaupunkikuvan muuttumiselle. Että 
ihmiset tietäisivät, mitä aiemmin on
tapahtunut ja pystyisivät ikään kuin 
syväkatselemaan katumaisemia ja
kaupunkimiljöötä.
Tammerkoski-lehti polkaistiin 
pystyyn keväällä 1938 puolisen vuot-
ta seuran perustamisen jälkeen. Leh-
destä tuli seuran äänitorvi, ja
alkuvuosina lehti puuttui aktiivises-

ti kaupungin kehittämiseen. Kau-
pungin hallinto oli 70 vuotta sitten 
nykyistä huimasti ohkaisempi, joten 
työsarkaa kotiseutuihmisillä riitti. Hoi-
dettiinhan esimerkiksi kadunnimiasioita 
Tampere-Seurasta käsin ennen kuin 
kadunnimitoimikunta perustetiin 
1954.
– Lehden linja ei varsinaisesti ole 
muuttunut. Olemme edelleenkin seu-
ran tavoitteiden takana. Siirrämme 
tamperelaista perinnettä sukupolvel-
ta toiselle.

Moottoreita ja pärinää

Pentti Keskinen ryhtyi kirjoittamaan 
Tammerkoskeen vuonna 1973. 
Myös hän pitää perinteen välittämis-
tä Tammerkosken tärkeimpänä teh-
tävänä. 
– Olen aikoinani löytänyt Tampe-reen 
ja Suomen ensimmäiset moottoripyö-
rät, ja niistä kirjoittaminen on kyllä 
tuottanut mielihyvää. Intohimonani 
ovat eritoten numisma-tiikka, moot-
toriliikenteen erilaiset kulkupelit ja 
tamperelainen elokuvahistoria, sanoo 
Keskinen.
– Palautettakin on jonkin verran tul-
lut. Kirjoitin kerran vanhoista
veneiden kipinämoottoreista jutun, 
joka oli kovin teknisluonteinen. 
Mutta niin vaan sen jälkeen monet 

konepajamiehet ovat kadulla pysäy-
telleet ja kertoneet että heilläkin teh-
tiin samanlaisia moottoreita, entisajan 
halpatuotteita.

Helsinki-keskeisyys 
sapetti aikoinaan 

Päätoimittaja Avonius selailee Tam-
merkosken vanhoja numeroita. Mo-
nina vuosina niissä kiritisoitiin Hel-
sinki-keskeisyyttä, jota ei Tampereella 
hyvällä katsottu.
– Tuli tunne, että oltiinpa täällä it-
setietoisia. Sitten esimerkiksi vuon-
na 1956 oli lehdessä juttu, jossa ke-
hotettiin tamperelaisia lopettamaan 
veikkaaminen, koska veikkausvaroja 
ei kuulemma jaettu tarpeeksi Tampe-
reelle. Se oli ihan pääkirjoituksessa. 
Tarina ei tosin kerro, järjestivätkö 
tamperelaiset sitten veikkausboiko-
tin, hymähtää Avonius.
– Myös Tampereen läänikysymys 
puhutti aikanaan kovasti.
 

Tammerkosken pitkäaikainen kirjoittaja Pentti Keskinen ja päätoimittaja Katriina Avonius 
pystyttivät Tampere-Seuran toimistolle Kauppakatu 1:een Tammerkoski-lehden juh-
lanäyttelyn.
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Tammerkoski-lehti täytti 70 vuotta
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