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Välitä omasta sekä 
ystäväsi terveydestä.
Hanki Kipukoukku lahjaksi

 Hallituskatu 23 lh 3
     video-opastus
 www.kipukoukku.info

TAMPEREEN LIHAJALOSTE OY

jo vuodesta
1949

Pispalanvaltie 45
33250 TAMPERE

puh 03-2123002
www.pirkkahoito.fi

Fysikaalinen hoitolaitos

PIRKKA-HOITO OY
Fysioterapia
Hieronta
Akupunktio
Kinesioteippaus
Asentohuimaus

-hoito

Ikäihmisten
fysioterapia

KELAn vaikea-
vammaiset

Lehden toukokuun numerossa kir-
joitettiin Pispalan pusikoitumi-

sesta ja maisemien peittymisestä.
Silloin pyydettiin lukijoilta esi-

tyksiä raivausta tai muuta hoitoa tar-
vitsevista paikoista. Vastauksia tuli 
yllättävän paljon: kaikkiaan 28 asuk-
kaalta eri puolilta Pispalaa. Kiitokset 
kaikille!

Ehdotusten määrä osoittaa että 
ongelma on vakava ja sille on tehtävä 
jotain.

Toukokuussa haastattelimme kaupun-
gin ympäristön kehittämispäällikkö 
Teemu Kylmäkoskea asiasta. Hän lu-
pasi tulla yhdistysten edustajien kans-
sa katselmuskierroksille, jotka sitten 
tehtiinkin parina iltapäivänä heinä- ja 
lokakuun alussa. Mukana olivat asu-
kasyhdistyksen ja Moreenin edustajat. 
Kiersimme kaikkialla Pispalassa ja kä-
vimme läpi lukijapalautteissa ja muuten 
ongelmalliseksi havaittuja paikkoja.

Lähes kaikkialla olimme yksimieli-
siä siitä, että raivauksia tarvitaan jotta 
maisemat säilyvät.   Joidenkin erikois-
paikkojen kasviston ja eläimistön suo-
jelutarpeet täytyy kuitenkin ensin ottaa 
huomioon asiantuntijoiden avustuksella.

Ongelmana on vain puute työvoimas-
ta. Kaupungin säästöjen takia tekijöitä 
tällaisiin töihin on entistä vähemmän. 
Ensisijaisesti hoidetaan ykköshoito-
luokan puistot, joita Pispalassa on vä-
hän. Kylmäkoski lupasi kuitenkin ottaa 
kaikki esittämämme kohteet listoille 
toteutettaviksi harkinnan mukaan kun-
han työvoimaa liikenee. 

Ensimmäisiksi kohteiksi esitimme 
Pitkien portaiden varsien puskien rai-

vaamisen sekä koulun nurkalta Pispan-
kadun yläpäästä Pyhäjärvelle avautuvan 
maiseman avaamisen. Nekin odottavat 
vielä tätä kirjoittaessa tekemistään, 
mutta elämme toivossa, että ennen ensi 
kesän puiden lehtimistä raivaus tapah-
tuisi ja näiltä perinteisiltä näköalapai-
koilta näkisi taas kunnolla rinteeseen ja 
järville.

Joidenkin kohteiden totesimme sopi-
van myös asukkaiden talkoilla tehtä-
viksi, kunhan vetäjänä on asiaa tunteva 
henkilö ja kaupungin puolelta saadaan 
lupa ja ohjeet.

Tällaisina kohteina tehtiinkin kesän 
mittaan Ansionkallion näköalapaikan 
pusikoiden raivausta Mårten Sjöblo-
min vetämänä ja Provastinkadun itä-
pään kääntöpaikan järvimaiseman ava-
us Kari Laamasen vetämänä.

Jos muillakin porukoilla on halua 
raivata joku kaupungin maalla oleva 
pienempi paikka itse, 
niin lupa tulee kysyä 
Kylmäkoskelta: tee-
mu.kylmakoski@tam-
pere.fi

Ja jos kyse on yk-
sityisten tonttien rai-
vauksesta, lupa pitää 
luonnollisesti kysyä 
tontin omistajalta.

Syksyn aikana kau-
punki uudisti Pulk-
kasaarenkadun ranta-
päässä olevan lasten 
leikkipaikan. Töiden 
yhteydessä karsittiin 
myös rantapöheikköä 
siltä kohtaa. Tavoit-

teena on, että ainakin kaikkien rantaan 
päättyvien katujen kohdalta avattaisiin 
ennen pitkää maisema järvelle saman 
tapaan. 

Pyhäjärven rannan katselmuksessa 
arvioitiin myös, että ehkäpä ensi kesänä 
osa ranta-alueen pienempien puskien 
raivauksesta, haittakasvi jättipalsamin 
poistosta ja muusta niitosta voisi sopia 
Kurpitsaliikkeen työllistetyillä teetettä-
väksi jonkinlaisella sopimuksella kau-
pungin kanssa.

Katselmuksista kirjoitettiin muistiot, 
jotka ovat luettavissa Pispalan asukas-
yhdistyksen sivuilla:
http://www.pispala.fi/asy

Raivaus- yms kohteita voi edelleen eh-
dotella osoitteeseen: 
asypispala@gmail.com

Pöheiköt kuriin ja maisema 
esiin, osa 2:
KatSelMuKSet teHty, 
raivauKSet alKaMaSSa?

Pulkkasaarenkadun uudistetun leikkipaikan välineet 
toimivat hienosti, toteavat niitä joulukuun alussa testail-
leet veera ja veikko Hautsalo. Myös järvinäköalaa on 
osittaisella rannan raivauksella avattu jo tältä kohtaa.

Teksti ja kuva: Veikko Niskavaara
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Riikan kaipuu
Pispalaan

Tuli tehtäväksi kirjoittaa juttu, joka 
liittyy jotenkin Pispalaan. Melkein 

heti nousi mieleen vanha kaverini Riik-
ka, Mikkosen Riikka. 

Riikkahan muutti Pispalaan koti-
kaupungistaan Nokialta siinä joskus 
ennen vuosituhannen vaihtumista. Ei 
kestänyt kauankaan, kun jo tuntui, että 
aina se on siellä asunut, ja sinne se sel-
västi kuuluu.

Eipä Riikka nytkään kaukana Pispa-
lasta majaile, ihan nurkan takana Haa-
palinnassa. Siitä on kohtuullisen help-
po pistäytyä harjulla. Ongelma – näin 
olen ymmärtänyt – on se, että pelkkä 
pistäytyminen ei riitä.

Ne rinteet, huh huh !

Riikka on selvästi miettinyt asiaa, kun 
järjestäydyn hänen puheilleen kysele-
mään Pispalasta ja kaipuusta ja muusta 
vastaavasta. Kerrotaan siis heti alkuun 
se näkökulma, johon Riikka palaa pu-
heissaan useampaan otteeseen. 

- Mitä ylemmäs harjulla pääsee, si-
tä kotoisampi on olo. On ilmaa, tilaa ja 

järviä. Liikenteen meteli taas jää kau-
emmas, Riikka sanoo.

- Ilma, maa ja vesi kohtaavat oikealla 
tavalla, se tarkentaa hetken päästä, kun 
on jo ehditty jutella välillä jostain ihan 
muusta.

Pari muun aiheesta harhailemisen 
jälkeen Riikka palaa kuvailemaan, mil-
laista hyvää oloa harjulla oleileminen 
tarkkaan ottaen tuottaa.

– Sydän lyö tasaisemmin, henki kul-
kee. Mutta ne rinteet, huh huh! Talvel-
la etenkin, se puuskahtaa ja viittaa tällä 
kai lähinnä kurjilla keleillä kiipeilemi-
sen vaaroihin. 

Ei ole Pispalakaan ihan silkkaa rie-
musaattoa.

Hiekkalinnaa ja kissapukua

Muistellaan muistoja Pispalasta. On 
niitä rinteitä nimittäin välillä menty 
aika sukkelaankin. Silloin esimerkiksi, 
kun oli mökkireissu alkamassa ja piti 
matoja saada. Riikka siis kipaisi har-
julta Tahmelaan kasvimaalle, kaivoi 
paljain käsin tarvittavat lierot ja paineli 

harjun yli Pispalan valtatatien varteen. 
Joku parikymmentä minuuttia siihen 
kai meni.

Kesäisiä 30-vuotisjuhliaan Riikka 
miettii viettäneensä Tahmelan ran-
nassa. Oivallisin tapa juhlia on tieten-
kin hiekkalinnan rakentaminen, ja sen 
Riikka kertoo tehneensä tuolloin en-
simmäistä kertaa oikeaoppisesti, veis-
tämällä. Jos haluatte tietää tarkemmin, 
miten se tapahtuu, kysykää Riikalta. Se 
selittää kyllä!

Vielä muistellaan kissapukua, joka 
Riikalla on erään lastennäytelmän pe-
ruina. Kokopuku, ruskea pohja, tummat 
raidat, häntä, korvat… Siihen Riikka 
pukeutui yhtenä vuonna karnevaaleil-
la ja viimeisteli asun isoilla punaisilla 
kengillä, valkoisella käsilaukulla ja kis-
samaskilla. Täydestä meni.

Pispalassa et ole kummajainen

Riikka ryhtyy aika helposti puheisiin 
ihmisten kanssa, kyselee, kommentoi 
ja kuuntelee. Sillä tavoin alkoi myös 
Riikan pispalalaistuminen jo silloin sen 
edellisen vuosituhannen lopulla – jut-
telemalla ihmisille kadulla ja kapakas-
sa. Siitä päästäänkin toiseen suureen 
Pispala-kaipuun syyhyn.

– Pispala on paikka, jossa mahtuu 
sekaan. Ei ole kummajainen, Riikka 
pohtii. Tästä voi ymmärtää, että jossain 
muualla hyväksytyksi tuleminen saattaa 
hyvinkin  olla oleellisesti hankalampaa. 

– Ainakin ne kestää kuunnella 
mua, meen siinä sivussa, Riikka jat-

kaa. Jälleensyntymä ja divinaatio ovat 
kuulemma hyviä esimerkkejä aiheista, 
joista ei voi ihan minkä tahansa hiek-
kalaatikon reunalla kovin huoletto-
masti lähteä juttelemaan. Vaan annas 
olla, jos ollaan pispalalaisella hiekka-
laatikolla tai muulla keskusteluken-
tällä!

Annetaan Riikalle viimeinen sana siitä, 
millaisia ihmiset harjulla parhaimmil-
laan ovat. (Ei sillä, etteikö siellä osattai-
si myös nurjaa suhtautumista, toki osa-
taan, mutta pakkoko siitä on välittää? 
Ei ole pakko, Riikka toteaa.)

Ja nyt ne ihmiset, parhaimmillaan.
– Helpompia, mukavampia, fik-

sumpia ja avarakatseisempia. Mikäs 
on ollessa avarakatseinen, kun järvi 
näkyy, katsoi kumpaan suuntaan hy-
vänsä.

Pispala kolmella sanalla

Lopuksi esitän vielä kevytmielisen 
pyynnön: ole ystävällinen ja kuvaa Pis-
palaa kolmella sanalla. Tavoilleen us-
kollisena Riikka suhtautuu tehtävään 
vakavasti ja lupaa pohtia sitä kotiteh-
tävänä.

Muutaman päivän päästä tulee en-
simmäinen sana: tarinointi. Toinenkin 
sana on tuloillaan, mutta vielä vähän 
kesken. Kolmanteen asti emme toistai-
seksi ole ehtineet.

Mietintä siis jatkuu. Jos haluatte 
osallistua sanaleikkiin, jutelkaa Riikalle. 
Varatkaa aikaa, siitä saattaa kehkeytyä 
pidempi keskustelu.

 
ON  SYYTÄ  HUOLEEN

 ”Mielestäni pahin uhka on tuo keltainen vaara”, sanoi tuntemattoman 
Honkajoki, joka ei luottanut järjestelmiin. rauhan aikana hän turvautui  kä-
pyjen keräilyyn ja sodassa henkilökohtaiseen aseeseen.

itsetuntoisena hämäläisenä Honkajoki sopeutui ensimmäisenä jokai-
seen uuteen tilanteeseen, sodan lopputulosta myöten.

Mistä helkkarin kulttuurista tulevat nämä keskustelupalstojen ruikut-
tajat, jotka pelkäävät omaa varjoaankin? eivät hämäläisestä perinteestä 
ainakaan.

Nyt meitä näyttäisi uhkaavan Bilderberg-salaseuran, islamistien, juu-
talaispankkiirien ja kulttuurimarxistien kannattaman hallitsemattoman 
maahanmuuton aiheuttama tappaja-asteroidien törmäysvaara. tuossa olisi 
Honkajoellekin pohtimista.

Nämä blogistanin sankarit kutsuvat maahanmuuttoa hallitsemattomak-
si, mutta puhuvat seuraavassa hetkessä suurista suunnitelmista ongelman 
takana:

Suomeen tulijat ovatkin NatO:n agentteja, jotka rahdataan tänne 
kansallista yhtenäisyyttä tuhoamaan, jotta maan joka niemessä, notkossa 
ja saarelmassa odottavat kultakaivokset putoaisivat kolonialistisen kapita-
lismin käsiin.

tai:
Suomeen tulijat ovat kaikki Moskovan yliopistossa 1980-luvulla koulu-

tettujen sissien sukulaisia, jotka on tuotu perheenyhdistämisen varjolla 
valmistelemaan vallankumouksia omissa kotimaissaan; mutta jotka ovat 
jääneetkin tänne tuhoamaan taloutemme kukkahattutätien myöntämillä 
polkupyöräavustuksilla.

Näistä asioista puhutaan blogistanissa ihan uudella suomalais-ugrilai-
sella kielellä: perussuomella. Perussuomi on melkein yhtä läheistä sukua 
suomelle kuin vatjalle tai vepsälle, mutta ei sitä helppo ole ymmärtää. eh-
kä tohtori Halla-aho kirjoittaa joskus sen kieliopin.

Onneksi on velkakriisi, joka päästää meidät välillä huolestumaan muus-
takin kuin maahanmuutosta.

tiedättehän, että euroopan hallitukset ovat vuosikymmeniä seuran-
neet vapaamieliseksi veikoksi naamioituneen Suuren Saatanan, John May-
nard Keynesin, oppeja ja ottaneet velkaa.

Suomi on kuilun partaalla. Julkinen velka oli viime vuonna 48,4 pro-
senttia bruttokansantuotteesta. etla ennustaa, että suhdeluku kasvaa 
joka vuosi ja saavuttaa 55,9 prosenttia vuonna 2015. Hirvittävää, pensselit 
santaan, tuokaa pistooli.

totanoin nääs.

>Katsotaanpa yleisesti vuoden 2010 tilastoja, siis ajalta ennen tätä uusinta 
>velanoton ennätysvuotta. ei nyt viitsitä edes puhua tunnetuista 
>kriisimaista. Otetaan maailman asioita niin fiksusti hoitavien ja 
>kriisiohjelmia laativien demokraattisten valtioiden oman julkisen velan 
>suhde bruttokansantuoteeseen:

>alankomaat 64%, Britannia 76%, unkari 81%, ranska 82%, Saksa 83%, 
>Kanada 84%,  yhdysvallat 95%, Japani 220%.

>ehkä nukutaan välillä rauhassa, Pispalassa ainakin. Fukushimassa taas...

J-P vuOrelaTeksti: ja kuvat: Päivi Stenroos

KOLUMNIKOluMNi
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Tutustu laajaan STIEBEL ELTRON -valikoimaan. Voit säästää jopa 80% lämmityskuluissasi. Lue lisää verkkosivuiltamme.

Saksalaista energiatehokkuutta.

Stiebel Eltron  
ilma-vesilämpöpumput

WPL 10 AC | Ilma | Vesi -lämpöpumppu
HSBB 10 AC | keskusyksikkö

www.stiebel-eltron.fi

Lähin kauppiaasi:
Ilma-vesilämpöpumppu hyödyntää ulkoilmassa olevaa lämpöenergiaa ja 
käyttää sitä talon ja käyttöveden lämmitykseen. Pumppu on helppo asen-
taa ja se voidaan asentaa sellaisiinkin kohteisiin, joihin maalämpöpumpun 
asennus ei maaperän laadusta johtuen ole mahdollista. STIEBEL ELTRON 
-ilma-vesilämpöpumppu sopii myös saneerauskohteisiin jolloin se voidaan 
asentaa vanhan lämmitysjärjestelmän tilalle tai rinnalle.

Ota ympäristössäsi oleva energia käyttöön älykkäästi ja taloudellisesti – 
ympäri vuoden.

STIEBEL ELTRON. Lämmitysratkaisuja 35 vuoden kokemuksella.

Pispalan valtatie 134 I Tampere
Puh. 041 5467 548 
yritys@kotiloimu.com
www.kotiloimu.com Korkein luottoluokitus

'Soliditet 04-2010

Lämpöä 
lähikauppiaaltasi:

Rakennettavuusselvityksen riski-
arvioinnissa alueen paineellinen 

pohjavesi aiheuttaa suuria riskejä ra-
kentamiselle rakennetun Pispalanhar-
jun takia. Rakentaminen vaikuttaisi 
pohjaveden virtaukseen, joka puoles-
taan voi aiheuttaa muutoksia pohja-
veden pinnan tasoon jo rakennetulla 
alueella. Virtaukseen vaikuttaminen ja 
pinnan tason vaihtelut voivat aiheuttaa 
painumisriskiä ja jopa jyrkkien rintei-
den sortumista, todetaan selvityksessä.

- On erittäin vaikeata sanoa miten 
rakentaminen vaikuttaisi. Jos ajatellaan 
sellaista skenaariota, joissa pohjavettä 
pidättelevä vettä läpäisemätön pehmeä 
kerros poistuu tai muuten ei enää pidät-
tele pohjavettä maaperässä, paine pääsee 
purkautumaan ja pohjaveden pinta las-
kee harjulla. Tällöin maaperän kantavuus 
heikkenee ja rakennusten painumisriski 
kasvaa. Sortumisriskin havainnollis-
tamiseksi voisi ajatella vaikkapa lasten 
hiekkakakkuja; kosteana ne pysyvät hy-
vin koossa, mutta kuivuttuaan hajoavat 

helposti, selvittää Petri Jokinen Tampe-
reen Infran Suunnittelupalveluista.

- Mikäli taasen rakentamisella este-
tään paineellisen pohjaveden purkautu-
minen nykyisistä rannan lähteistä, niin 
pohjaveden paineellisuus kasvaa. Tämä 
aiheuttaa lisäongelmia nykyisille ra-
kennuksille ja rakenteille (tiet, vesijoh-
dot jne). Lisäksi on hyvin kuviteltavissa 
että paineen kasvaessa johonkin uuteen 
tasoon, niin se voi purkautua uutena 
lähteenä jossain.

Lisäksi paineellisen pohjaveden 
muutokset vaikuttavat nykyisiin lähtei-
siin, mukaan lukien Tahmelan lähde.

Paineellinen pohjavesi tarkoittaa 
sitä, että tämänhetkinen pohjaveden 
pinta on lähellä maanpintaa, monin 
paikoin myös korkeammalla.

Kova maa tai kallio yli 10 metrin 
syvyydessä

Kovaa maata tai kalliota tutkimuksissa 
ei juurikaan löydetty. Geologisen tut-

kimuskeskuksen aikaisemmissa aineis-
toissa kalliopinnan on arvioitu olevan 
4 - 30 metrin syvyydessä. Kasvimaista 
hieman länteen kalliopinta on varmuu-
della yli 30 metrin syvyydessä.

Geowork luotasi alueella 8 linjaa 
kaikkiaan 1200 metrin matkalta viime 
keväänä. Maaperätietoja luotauksilla 
saatiin 10 metrin syvyydeltä. Lisäksi sel-
vityksessä on hyödynnetty Tampereen 
kaupungin  1960-luvulta alkaen tekemiä 
kairaustuloksia. Näiden perusteella kas-
vimaiden itäpuolella on turvevyöhyke, 
jossa turpeen paksuus kasvaa itäänpäin 
mentäessä. Paikalla on todennäköisesti 
ollut muinoin hiekkakannaksen erotta-
ma, myöhemmin kuivunut suo. Alueen 
länsiosa on pääasiassa silttiä ja savea, Py-
häjärven ranta pääosin hiekkaa. 

Rakentaminen vaikeaa ja kallista

Selvityksessä arvioidaan, että kasvi-
maiden itäosa on rakennettavuusluoki-
tukseltaan heikko, länsiosa keskinker-
tainan ja rannan puoleinen osa hyvä. 
Tässä luokituksessa ei ole otettu huo-
mioon paineellisen pohjaveden vaiku-
tusta. Karkeasti arvioiden noin puolet 
alueesta on vaikeasti rakennettavaa ja 
kustannukset nousevat korkeiksi. Kun-
nallistekniikan kustannukset nousisivat 
huimasti, katurakentamisen osalta 230 
prosenttia ja vesihuollon 160 prosent-
tia keskivertorakentamiseen verrattu-
na. Tontin rakentaja joutuisi laittamaa 
peliin euroja 20 prosenttia enemmän. 
Savimaalle rakennettaessa kunnallis-
tekniikan rakentamisen osalta kustan-
nukset kasvaisivat 90 prosenttia. Kus-
tannuslaskelmat ovat “noin”-arvioita.

- Rakentamisen kustannukset li-
sääntyvät, mutta rakentaminen on silti 
hyvin todennäköisesti kannattavaa ot-
taen huomioon tämän alueen arvostus 
asuinalueena.

Selvityksen kustannusarvioihin ei 
sisälly paineellisen pohjaveden aiheut-
tamia lisäkustannuksia.

lähde: Geowork Oy, palstaviljelykäy-
tössä olevan ala-Pispalassa sijaitsevan 
tontin 837-218-1086 rakennettavuus-
selvitys, tampereen infra.

ryytiMaille HaNKala 
raKeNtaa
Pohjavesi on todettu riskitekitekijäksi tahmelan ryytimaiden ra-
kennettavuusselvityksessä. Ongelmia rakentamiselle aiheuttavat 
myös maaperän laatu ja kallioperän syvyys. tulokset ilmenevät 
tampereen infran Geowork Oy:llä teettämästä selvityksestä. infran 
ja esimerkiksi Geologisen tutkimuslaitoksen aiemmissa raporteissa 
rakentamiseen vaikuttavat myös runsaat lähteet ja mahdollisen il-
mastonmuutoksen seuraukset.

Noin puolet kasvimaa-alueesta sijoittuu rakennettavuusluokkaan kuusi, neljäs-
osalle (iii a) voisi rakentaa jotenkuten keskinkertaisesti. rannan hiekkamaalle (ii) 
se olisi normaalihintaista.

Teksti: Hilkka Hakala
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Dirty Harry tuli televisiosta Lap-
silta kiellettynä. Tuohon aikaan, 

1980-luvun alkupuolella, Tesomalla 
oli alaikäisiä poikia, joiden vanhemmat 
olivat pystyneet kieltämään väkivaltai-
seksi mainostetun filmin katsomisen.

Sitäkös pojat kirosivat pihalla, jolloin 
12-vuotias Tuomisen Juha sanoi: “Ei 
hätää, meillä on video!” (Laite ei silloin 
vielä ollut joka kodin kamaa). - “Voim-
me katsella leffan meillä videolta!”

Ja niin tehtiin.
Kuten muistamme, Clint Eastwoo-

din tavaramerkiksi brändäämä Likainen 
Harry oli oikealta roolinimeltään Harry 
Callahan. Ja niinpä teini-ikänen Juha 
huomasi olevansa tunnettu pihapiirissä 
ja koulussa käsitteellä Callahan, josta pi-
an muodostui aitoon tamperelaiseen ta-
paan käytännöllinen lempinimi Kältsy!

Vuonna 1992 Pulteriin - nyt 
ravintolapäällikkönä

Nykyään Kältsy on käsite, joka tunne-
taan. Pispalan Pulterissa, ja varmaan 

Teksti ja kuvat: Jorce Markkula

PulteriN KältSy täyttää 40 v. 
          - joulu jatkuu PisPalassa!

laajemmaltikin. Juha “Kältsy” Tuomi-
nen tuli Pulteriin kokiksi vuonna 1992 
ravintola Näsinneulasta. Näsinneulaan 
hän oli pestautunut heti Pyynikin Am-
mattikoulussa suoritettujen kokkiopin-
tojen jälkeen. 

Hyvin nopeasti sanavalmis Kält-
sy tuli Pulterin asiakkaiden suosikiksi 
tarjoilijana ja viinurina. Tällä  hetkellä 
hän kantaa ravintolapäällikön vastuuta. 
Alaisia on seitsemän. 

Kältsy on syntyperäinen tampere-
lainen, mutta kuten niin moni muukin, 
hän on syntyperäinen ensimmäisessä 
polvessa. Äiti tuli Tampereelle Hä-
meenkyröstä, isä on satakuntalainen ja 
kotoisin Kokemäeltä.

Asiakkaiden yksityisyyttä 
suojellaan - mutta eläkkeellä 
muistelmat!

Pispalan Pulteri tuntuu olevan Kältsyn 
toivepaikka.

- Olen aina ajatellut, että ravintola-
ala on minun kutsumukseni. Ja Pulte-

rin asiakkaat ovat tosi mielenkiintoisia,  
koska Pispalassa asustelee niin paljon 
eri alojen huippuja.

- Voin arvioida, että tunnen n. 95 
prosenttia asiakkaista. Loput ovat tu-
risteja. Mutta turisteillakin on tapana 
jäädä koukkuun Pulteriin ja tulla takai-
sin, jolloin heistäkin helposti tulee tut-
tuja. Esimerkiksi Jyväskylän Saunaseu-
ra käy joka vuosi Rajaportin saunaillan 
jälkeen illastamassa. Rajaportin saunan 
läheisyys ei muutenkaan ole Pulterin 
kannalta mitenkään kielteinen asia!

- Parikymmentä kanta-asiakasta on 
minun aikanani jo lähtenyt autuaim-
mille baaritiskeille, ja joskus - täytyy 
tunnustaa - heitä tulee oikein ikävä. 
Viimeisimpinä lähtivät Mutasen Mart-
ti ja Kaisa Miller. Eivät ole enää jaka-
massa juttujaan kanssani.

- Asiakkaiden kommelluksista olisi 
paljonkin kerrottavaa, mutta periaattee-
ni on, että asiakkaan yksityisyyttä suojel-
laan. Olen kyllä suunnitellut, että eläk-
keellä kertoisin muistelmani Pulterista! 

(Niin että hillitkää törttöilyjänne 
jos ette halua tulla huomatuksi Kältsyn 
muistelmissa! Toim. huom.)

“Samanlainen” ehdottomasti 
suosituin tilaus

Menestyvän ravintolan konsepti on 
Kältsyn mukaan yksinkertainen.

- On vain luotava sekä asiakkaille 
että henkilökunnalle mahdollisimmin 
miellyttävät olot! Palvelun on oltava 
huomaavaista ja ihmisten kohtelun rei-
lua ja tasapuolista. Siinä se!

No, helppo kai näin sanoa. Kyllä kai 
jokaisessa johtamiskoulutuksessa sano-
taan asiat tällä tavalla. Todelliset kyvyt 
punnitaankin kun teoriat pitää toteut-
taa käytännössä.

Kältsy on onnistunut ja saanut Pul-
terin menestymään.

- Ruokailijoita on tullut niin paljon, 
että keittiön työpanosta oli lisättävä. 

On palkattu lisää väkeä ja 
keittiön työssäoloaikaa on 
pidennetty. Firmat tuovat 
asiakkaitaan liikelounail-
le kauempaakin. Pulterin 
superpihvi on jo brändi!

- Ehdottomasti suosi-
tuin tilaus on “samanlai-
nen”. Oluttuopillinen on 
bulkkituote, mutta myös 
Pispalan konjakkia (= ja-
loviinaa) menee paljon. Ja 
viime aikojen hittisekoi-
tus on Tähtien sota (2 cl * 
+ 2 cl *** jaloviinaa).

“Ei oota” ei myydä

Sanavalmius lienee se syy, 
jolla Kältsystä on tullut 
jokaisen hänet kohdan-
neen asiakkaan suosikki. 
“Ei oo” ei kuulu Kältsyn 
sanavarastoon.

Mieleeni muistuu eräs 
tapaus, jolla Kältsy teki 
unohtumattoman vaiku-
tuksen stadilaisiin sauna-
turisteihin. 

Harjutorin saunan 
yhdistys oli Pispalan 
saunayhdistyksen vier-
aana Rajaportilla, joskus 
1990-luvun puolivälissä. 
Saunakahvilaa ei silloin 
vielä ollut, ja stadilai-
set suurkaupunkilaiseen 

tapaansa esittivät tästä reklamaationsa 
isännille.

Sanoin silloin piruuttani hel-
sinkiläisille: 

- Onhan meillä sau-
nakahvila, jonne voi 
mennä vaikka sauna-
asussa - nimittäin Pul-
teri.

Stadilaisethan eivät 
tätä tietenkään us-
koneet, jolloin lähdet-
tiin pelkkään pyyh-
keeseen kietoutuneena 
saunakaljalle Pulteriin.

Kältsy sattui olemaan 
silloin työvuorossa, ei 
tietenkään osoittanut 
huomaavansa tilantees-
sa mitään kummallista 
vaan otti  ilmeenkään 
värähtämättä tilaukset 
vastaan.

Juha Kältsy tuominen työmaallaan pulteriseinän 
edessä. Pulterihan määritellään, että se on sellai-
nen mukavasti kahden nyrkin kokoinen kivi. Pul-
terilla Pispalan asukkaat selvittelevät keskinäiset 
erimielisyytensä Bramsin sinfonioiden paremmus-
järjestyksestä. Musaa (yhden nyrkin kokoinen) 
tarvitaan, kun Pispala selvittelee välejään muiden 
kaupunginosien kanssa.

No, eräs stadilaisista halusi stadilai-
seen tapaan sprettailla. Hän oli juuri 
palannut Brittien saarilta, siellähän 
on tuhansia whiskytislaamoja, joiden 
tuotemerkeistä meillä ei ole aavistu-
stakaan. Tämä saunavieras oli muka 
matkallaan ihastunut  yhteen whis-
kylaatuun ja pyysi Kältsyä tuomaan 
pöytään juuri sellaisen.  Varmana siitä, 
että sitä ei valikoimasta löydy!

Kältsyhän ei häkeltynyt, vilkaisi 
whiskyhyllyä ja sanoi:

- Tämä merkki pääsi juuri lop-
pumaan, mutta jos maltat odottaa siinä 
pari päivää niin käyn hakemassa!

Helsinkiläisen saunavieraan ilme oli 
näkemisen  arvoinen. Kältsyn liikeperi-
aatteisiin kun kuuluu, että “ei oota” ei 
voi myydä!

Kutsu syntymäpäiväjuhlille 
tulossa vakiasiakkaille

Kältsy on muuten fyysiseltä pituudel-
taan 192 cm. Henkinen pituus ei vielä 
ole ehkä kasvanut täyteen mittaansa, 
mutta hän sanoo henkisesti kasvaneen-
sa koko ajan Pulterissa. Kuinka pitkäksi 
vielä ehtineekään, mitään suunnitel-
mia ei ole kasvattaa uraputkea jossakin 
muualla.

Ja joulu jatkuu Pispalassa, Kältsy 
viettää synttäreitään vakiasiakkaiden 
kanssa Pulterissa, missäs muualla. 

- Asiakkaat ovat minulle enemmäin 
kuin pelkkiä maksavia asiakkaita, he 
ovat kavereitani. Valitettavasti tilat ovat 
rajalliset, kaikkia en voi kutsua. Kun 
joulukiireistä selvitään, juhlitaan tasa-
vuosia, lupaa Juha “Kältsy” Tuominen, 
40 v. 

Kältsyn periaatteisiin kuuluu, että palvelun on oltava 
huomaavaista, eikä tälläkään lauantailounaalle poiken-
neella perheellä ollut palvelusta valittamista.
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KulttuuriKävely 
KauKaJärveltä 
PiSPalaaN

Kävelyretkelle osallistui kymmen-
kunta henkilöä, jotka kävelivät rei-

tin alusta loppuun, lisäksi oli muutamia 
lyhyen etapin kulkijoita. Houkuttimena 
koko matkan kävelylle oli Rajaportin 
saunan tarjoama sauna, jossa kävelyssä 
kipeytyneet jäsenet saivat rentoutua.

Euroopan rakennusperintöpäiviä 
vietettiin Suomessa jo 20. kerran ja 
tämän vuoden teemana oli Kulttuurin 
reitit. Teeman oli tarkoitus nostaa esiin 
teiden ja muiden kulkuväylien merkitys 
kulttuurien välittäjänä ja houkutella ra-
kennusperintöpäiville osallistuvia myös 
kulkemaan, katsomaan ja kokemaan. 

Keskiaikainen päätie

Kävelyretken myötäilemä tie on ollut 
yksi Pirkanmaan ja Suomen keskiai-
kaisen tieverkon pääteistä ja yhdistänyt 
Hämeen,  Satakunnan ja Pohjanmaan 
lisäksi kaksi linnaa, Hämeen linnan ja 
Korsholman linnan. Tielinja   on kul-
kenut Korsholmasta Kyrönjokivartta 
Ikaalisiin ja Hämeenkyröön, josta reit-
ti on jatkunut Tampereen Pispalaan 
ja edelleen Tammerkoskelle. Kosken 
itäpuolella tielinja on vienyt Kangasal-

le, Pälkäneelle ja edelleen Hämeenlin-
naan. Tielinjalta on ollut yhteys Salpa-
usselkää pitkin kulkeneeseen Yliseen 
Viipurintiehen ja se on muodostanut 
lyhimmän reitin Viipurista Pohjan-
maalle.

Kävelyreitti alkoi Messukylästä Vi-
lusenharjulta ja jatkui Messukylän van-
han kirkon, Kalevanharjun kautta Rati-
naan. Pispalaan tultiin Pyynikin harjua 
pitkin. Näkötornilla oli levähdyshetki 
ja aikaa nauttia munkkikahvit. Näkö-
tornilta reitti jatkui Pispalanharjulle, 
Pyykkimettän puistoon/Vesisäiliön-
mäelle, jossa kuultiin paikallisoppai-
den kertomana Vesilaitoksen histori-
asta ja vesireiteistä. Sieltä matka jatkui 
Pispalanharjua pitkin Mäkikadulle ja 
Uittoyhdistyksen talolle, jossa kuul-
tiin puutavaran uitosta ja talon uusista 
käyttösuunnitelmista. Reitti päättyi 
vanhan kirkon paikalle, jonne käveltiin 
muinaisjäännökseksi luokiteltua histo-
riallista tietä pitkin.

Kauniissa syyssäässä kävelymatka 
oli hieno kokemus. Itämään jäi ajatus 
vastaavan kävelyn järjestämisestä uu-
delleen vaikka ensi vuonna  Tampere-
päivänä!

euroopan rakennusperintöpäivien tapahtumana 10.9.2011 Pirkan-
maan ely-keskus ja Pirkanmaan maakuntamuseo yhdessä paikallis-
ten kotiseutu- ja asukasyhdistysten kanssa järjestivät keskiaikaista 
kulkureittiä myötäilevän kävelyretken Kaukajärveltä Pispalaan.

                                         Teksti:  Miinu Mäkelä, Irma Rantonen ja Leena Strandén 

Kuva: Irma Rantonen 

Arthouse Cinema Niagara
Pääosassa elokuva 

Tiistaisin viiden euron päivä!
www.elokuvakeskus.fi/niagara

Kehräsaari B-talo

ENSI-ILTA 9.12.
Sakari Kirjavainen:

HILJAISUUS

ENSI-ILTA 16.12.
Rosa Karo:

AVAIN ITALIAAN

ENSI-ILTA 16.12.
Tanya Wexler:
HYSTERIA

Arkkitehtuuritoimisto

Toivotamme pispalalaisille 
Mukavaa Joulunaikaa! 

Muina aikoina tarjoamme  

Asiakaslähtöistä suunnittelupalvelua  

Yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. 

Arkion Oy, Pyynikintori 3, 33230 Tampere 

Puh: 010 2190 810, www.arkion.fi, office@arkion.fi 
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OSuuStOiMiNtaleiri
      muuttaa PisPalaan

Juuri Kurpitsatalon sadonkorjuu-
juhlille tutustumiskäynnin tehnyt 

yleisö odotti mahat herkullista bors-
sikeittoa täynnä ja uteliaana päivän 
ensimmäisen puhujan, osuuskunta-
neuvoja Mirja Taipaleen, esitystä. Jo 
ennen Taipaleen esitystä oli herännyt 
paljon kysymyksiä vastattavaksi: kuin-
ka perustaa oma osuuskunta? Mitä 
mieltä Taipale oli yhteiskunnallisesta 
yrittämisestä? Millaisia osuuskuntia 
Tampereelta löytyy? Mikä mahtaa ol-
la taiteen rooli osuustoimintaliikkeen 
uudistamisessa?

Osuustoiminta on ihmisläheistä 
yrittämistä

Rautaisella asiantuntemuksella Tai-
pale piirsi realistisen, mutta rohkai-
sevan kuvan osuuskuntayrittämi-

lauantai-iltapäivänä 10. syyskuuta Pispalan kirjastolle kokoontui 
kansainvälinen osuuskunnista ja yhteistoiminnasta kiinnostuneiden 
joukko jakamaan tietojaan ja näkemyksiään yrittäjyydestä, talou-
desta ja yhteisöllisyydestä. Oli alkanut kolmipäiväisen Coop Camp 
-osuustoimintaleirin toinen päivä, jonka ohjelma oli laadittu vain 
hetkeä aiemmin Hirvitalolla yhdessä osallistujien kesken. 

sestä Pirkanmaalla. Vaikutelmaksi 
jäi, että osuuskuntamuoto on tur-
vallinen ja kannustava tapa lähteä 
kokeilemaan yrittäjyyttä - ei yksin, 
vaan yhdessä!

Lopulta lähes 12-tuntiseksi ve-
nynyt päivä avasi monenlaisia näkö-
kulmia osuustoimintaan. Taipaleen 
käytännönläheisen esityksen lisäksi 
Mikkelissä sijaitsevassa Ruralia-ins-
tituutissa pitkän uran tutkimusjohta-
jana tehnyt professori Tapani Köppä 
tarkasteli käynnissä olevaa talouden 
murrosta ja osuustoiminnan roolia 
siinä puheenvuorossaan “Osuustoi-
minta uuden humanismin aikakaudel-
la”. Köpän mukaan osuustoiminta 
ihmisten sosiaalisia ja taloudellisia 
tarpeita huomioon ottavana yritys-
muotona on osaltaan avartamassa ta-
louden ihmiskuvaa.

Teoriaa hihat käärittyinä

Köpän jälkeen tutustuttiin suomalai-
seen osuustoiminnan tutkimukseen 
- erityisesti verkon tutkimusympäris-
töihin - Co-op Network Studies -oh-
jelman verkko-opetuskoordinaattori 
Pekka Hytinkosken opastamana. 

Käytännön tekemiseen päästiin kä-
siksi Hirvitalolla Solidaarisuushillo 
-työpajassa, jossa mietittiin osallistujien 
kesken, kuinka monesti hyväksikäytet-
tyjen thaimaalaisten marjanpoimijoi-
den järjestäytymistä Suomessa voitai-
siin tukea paikallisin voimin   - mahdol-
lisesti osuuskuntamuotoisesti - tuotet-
tua mustikkahilloa myymällä.

Suvituulia Huotarin opastuksel-
la siirryttiin A-killalle kokkaamaan 
yhdessä illallista ja keskustelemaan 
ruokailun ohessa muun muassa sii-
tä, voisiko osuuskuntamuotoinen 
toiminta auttaa meitä huolehtimaan 
nykyistä paremmin veden, metsän ja 
maan kaltaisista yhteisistä resursseis-
tamme, joiden hallinta luisuu koval-
la vauhdilla globaalien suuryritysten 
käsiin.  

Multainen loppurutistus 
videotykin äärellä

Isot ja vaikeat kysymykset, joita osuus-
toimintaleirin päävieras, itävaltalainen 
sosiologi ja Global Villages -verkoston 
perustaja Franz Nahrada ruokailun ai-
kana esitti, eivät saaneet leiriläisiä lan-
nistumaan, vaan iltaa jatkettiin vielä ik-
kunapuutarha- ja aikapankkiaiheisten 
videoiden katselulla. 

Leirin virallinen osuus huipentui 
lopulta Tanja Korvenmaan johdattele-
mana Tamperelaisten oma pelto -hank-
keen järjestämään Real Dirt of Farmer 
John -elokuvesitykseen, joka toimi 
kauniina ja inspiroivana keskustelun-
herättäjänä käytännön pohdinnoille 
siitä, kuinka tamperelaisten lähiruokaa 
voitaisiin tuottaa ruokaosuuskunnan 
avulla lähiseudulta parhaillaan etsittä-
vää peltoa vuokraamalla. 

Tulevan visiointi jatkuikin vielä pit-
källe yömyöhään Sami Maalaksen joh-
dolla toteutetulla Kelluvalla puutarhal-
la Pyhäjärven tunnelmallista kuutamoa 
ihaillen.

Coop Camp Tampere

ensimmäistä kertaa tampereella järjestetyn osuustoi-
mintaleiri Coop Campin tavoitteena on luoda siltaa va-
paamuotoisen osuustoiminnan ja akateemisen osuustoi-
minnan tutkimuksen välille, sekä vahvistaa vuoropuhelua 
osuustoiminnan taloudellisen ja kulttuurisen näkökulman 
välillä.

Coop Camp järjestettiin yhteistyössä Pispalan kulttuuri-
yhdistyksen ja Pikseliähky Helsingin kanssa osana avointa 
Pixelversity -opintosarjaa. 

Franz Nahradan vierailu toteutettiin itävallan suurlähe-
tystön tuella.

tapahtumapaikkoina toimivat Hub tampere, Pispalan kir-
jasto, Kurpitsatalo, Hirvitalo ja a-kilta.

vuosi 2012 tulee olemaan yK:n kansainvälinen osuustoi-
mintavuosi: 
http://social.un.org/coopsyear/

Coop Camp netissä:
www.pixelache.ac/helsinki/pixelversity/programme-2011/
coop-camp/

Kiinnostuitko osuustoiminnasta? Katso lisää:
www.osuustoimintakeskus.net

Teksti ja kuva: Mikko Lipiäinen 
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– Kysyin kymmenisen vuotta sitten EMI-
yhtiöltä, myisivätkö he albumin masterin 
minulle. Ajattelin, että voisin itse järjestää 
levyn cd-version julkaisemisen.

EMI ilmoitti, että masteria ei myydä 
eikä levystä oteta uutta painosta.

Vastaukset harmittivat Siikavirettä. 
Hänen Lauri Viidan runoihin säveltä-
mänsä laulut ovat kestäneet aikaa niin 
hyvin, että albumia on kyselty säveltäjäl-
tä tämän tästä kaikki ne 25 vuotta, jotka 
alkuperäinen LP-levy on ollut loppuun-
myytynä.

Nyt Siikavire ei enää harmittele; nyt 
hän hymyilee.

– Tuntuu hyvältä.
Uskomattomasta tuli näet totta loka-
kuussa: tamperelainen Rocket Records 
-yhtiö julkaisi Lauri Viidan laulumailla 
-äänitteen cd:nä.

Woodoon kautta

Jo alkuperäisen albumin synnytys ta-
pahtui vähän mutkan kautta, ja samaan 
tapaan kävi myös levyn uudelleenjul-
kaisussa.

– Kun silloin 1980-luvun alussa 
olin säveltänyt nämä Viita-laulut ja 
lähettänyt ne EMI:n Rolf Kronqvis-
tille, hän piti musiikkia liian epäkau-
pallisena. Kronqvistin vaimo, laulaja 
Helena Siltala sattui kuitenkin kuu-
lemaan demomme, ja hän se taivutti 
miehensä julkaisemaan levyn, Siikavi-
re kiittelee.

Albumin uudelleensynty puolestaan  
kulki Woodoo-nimisen koukkauksen 
kautta.

Siikavire soitti ja lauloi 1970-luvun 
alussa Woodoo-nimisessä progebän-
dissä, joka teki Taikakulkunen-nimisen 
albumin. Tuo levy ilmestyi vuonna 

Siikavireen Lauri Viita 
-laulut syntyivät sittenkin 
uudelleen
ei. Suoraan sanoen säveltäjä Jukka Siikavire ei uskonut, että hänen 
vuonna 1982 tekemästään lauri viidan laulumailla -levystä koskaan 
saataisiin uutta painosta.

1971 Finnlevyn UFO-levymerkin jul-
kaisuna numero 001.

– Rocket Recordsin Juha Rantala 
innostui kovasti tuosta UFO-levymer-
kistä, jolla tehtiin lopulta vain neljä 
albumia. Rantala tiesi, että maailmassa 
on sellaisia keräilijöitä, joita varmasti 
innostaa jonkin levymerkin koko tuo-
tannon hankkiminen. Rantala sanoi, 
että jo pelkästään Japaniin menee heti 
sata Taikakulkunen-cd:tä, Siikavire hy-
myilee.

Ratkaisu hetkessä

Kun Rocket Records viime kesänä 
oli julkaisemassa Taikakulkusta, Siika-
vire otti Juha Rantalan kanssa puheeksi 
Lauri Viidan laulumailla –albuminkin.

Asia oli muutamassa päivässä selvä: 
Rantala oli hankkinut EMI:ltä oikeu-
den albumin julkaisuun.

Rocket Recordsin toimintapana on 
liisata uudelleenjulkaisuoikeus alkupe-
räiseltä levy-yhtiöltä. Uuden elämän on 
tällä tavoin saanut jo satakunta suoma-
laisalbumia. Rocket Recordsin julkaisuis-
sa ääneen pääsevät mm. Kari Peitsamo, 
Veikko Lavi, Jaakko Teppo, Ossi Ahla-
puro, Paroni Paakkunainen, Arja Sai-
jonmaa, Unisono, Tapio Heinonen, Vera 
Telenius, Christian Schwindt Quintet, 
Matti Rag Paananen, M.A. Numminen, 
Anki Lindqvist ja Oiling Boiling.

Yhä pispalalainen

Jukka Siikavire myhäilee albuminsa 
uutta tuloa keskikaupunkilaisena.

Hän syntyi Pispalassa, mutta muutti 
seitsemän vanhana Kalevaan. Takaisin 
Pispalaan hän palasi vuonna 1986, ja 
asui kaupunginosassa viime vuoteen 
asti.

Pispalan maineen muuttumista ku-
vaavat Siikavireen kommentit muutois-
ta:

– Ensin pääsin Pispalasta ja sitten 
pääsin Pispalaan…

Viime vuodesta alkaen Jukka Sii-
kavire ja hänen vaimonsa Ulla-Maija 
Siikavire ovat olleet kyttäläläisiä – ihan 
käytännön syistä:

– Olemme aina kesät mökillä Tu-
run saaristossa, joten emme koskaan 
kuitenkaan pääse nauttimaan Pispa-
lasta kesällä eli siihen hienoimpaan 
aikaan.

Siikavire ei siis enää asu Pispalassa, 
mutta sanoo itsestään ihan samoin kuin 
sieltä lähtenyt Lauri Viita.

– Totta kai tunnen itseni pispalalai-
seksi – elämäni loppuun asti!

Jukka Siikavireen purjehdusmuistot ovat peräisin pääosin mereltä, mutta on
hän Pyhäjärvelläkin seilannut. Kuva on vuodelta 1986. Siikavire oli nähnyt ran-
nassa alfhild-nimisen purjejollan. lauri viidan runouden ystävän oli tietysti 
pakko ostaa se… Kuva: Jukka Siikavireen albumi

Syntynyt 1951.

esiintynyt mm. tampereen 
Popteatterin Hairissa, lauluyh-
tye Siruissa, Woodoo-yhtyees-
sä ja eri teattereissa.

Ollut päätoiminen draama-
säveltäjä 1980-luvun alusta. 
tehnyt musiikin kaikkiaan noin 
sataan produktioon: tv-näytel-
miä, draamasarjoja, elokuvia ja 
musikaaleja.

Sävelsi vuonna 1984 Kirkan 
euroviisuvoittajan Hengail-
laan, joka oli myös Kirkan 
ensimmäisen kultalevyn nimi-
kappale.

Muita tunnettuja yksittäisiä 
sävellyksiä esimerkiksi Liehu-
va liekinvarsi, Pikku Kakkosen 
Unihiekkaa ja Lauri Viidan 
laulumailla –levyn laulut.

Jukka Siikavire

Jukka Siikavireen hiihtotaidot ovat peräisin Pispalasta. vuonna 1958 hän 
treenasi kotinurkilla. Harjulta alas laskeutuva väylä on nykyisin nimeltään 
Punkkerinkatu.  Kuva: Jukka Siikavireen albumi

                                         
Jukka Siikavire esitti viita-
laulujaan Pispalan karnevaaleilla 
vuonna 1982. Bändissä soittivat 
Juuso Nordlund (vas.), ippe Kätkä 
ja risto Hiltunen.
Kuva: Pertti Nurminen

"  Totta kai tunnen 
itseni pispalalaiseksi - 
elämäni loppuun asti! 

"

Teksti: Hannu Hyttinen 
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Kirjoitelmani käsittelee lapsuuteni 
aikaista  Mooseksenmäen ja vanhan 
Pispalan VPK:n välistä aluetta.

Viime elokuussa kuulin Tampereen 
kaupungin taholta että Pölkkylän 

metsän polku, eli  vanha tie, on saa-
nut muinaisen kulkuväylän statuksen, 
siitä on tullut museopolku. Tämä tien 
pätkä on ollut yksi pääkulkuväylistä 
Turusta Kangasalan Liuksialaan. Tätä 
tietä Kaarina Maununtytärkin, jonka 
läänitykset Jakob De La Gardien ohel-
la olivat laajat varsinkin Hämeessä, on 
varmasti kulkenut.

Pölkkylän metsäksi kutsuttu alue si-
jaitsee aivan Pispalan nykyisen kirkon 
vieressä ulottuen melkein Pispalan to-
rille saakka. Se oli meidän alueen poi-
kien tärkein leikki- ja urheilupaikka, 
vastapäätä Pispalan valtatien toisella 
puolella sijaitsevan Rosenlewin entisen 
perunapellon lisäksi. Perunapellon pai-
kalla on nyt parkkipaikka. Myös opet-
taja Simolan talon piha ja Ison-Simo-
lan talon piha ja vielä Rimmintie koko 
pituudeltaan olivat meidän reviiriä.

Näillä alueilla me leikimme, urhei-
limme ja teimme konnantyömme.

Mäkihyppyä

Pölkkylän metsikössä oli talvella useita 
hyppyrimäkiä. Leppienvälinen ja Kak-
soismäki, joiden alastulot eli luiskat 
laskivat monttuun rautatien ja metsän 

välissä.Tämä ns. morkku oli silloin mel-
koisen laaja, koska raiteita ei ollut kuin 
yksi nykyisen kahden asemesta. 

Kesäisin siinä pelattiin jalkapalloa, 
hypättiin pituutta ja korkeutta ja työn-
nettiin kuulaa.

Toinen metsikkö sijaitsee Rosenle-
win vanhan tallin takana, siitä hieman 
länteen päin. Siellä oli soikionmuotoi-
nen juoksurata. Tämän 
metsikön kupeessa oli 
myös laaja monttu. 
Kesäisin siinä heitet-
tiin keihästä ja siinä 
oli myös varsin hieno 
lentopallokenttä. Tal-
visin montun reunalla 
hypättiin jälleen mäkeä 
kahdesta hyppyristä, 
Valkolaaksosta ja Kak-
soismäestä.

Niin kutsuttu 
Olympiahoppa sijaisi  
lähellä Puutyö Uran 
tehdasta, siitä hieman 
länteen päin. 

Vauhti otettiin rautatieltä ja itse 
hyppyrin nokka sijaitsi nyt jo kadon-
neen vanhan rantapolun paikalla. Alas-
tuloa laskettiinkin sitten luiskaa pitkin 
Näsijärveen. Tämä mäki vaati jo hie-
man luonnetta.

Ranturin eli  Pispalan Tarmon hyp-
pyri oli kuitenkin Ala-Pispalan isoin, 
siinä parhaat ylittivät jo 20 metriä. 

Tämä hyppyri sijaitsi Hiedan rannan 
ja Näsijärven puoleisen uittotunnelin 
suun läheisyydessä. Siellä  myös kirjai-
lija Lauri Viita poikkesi silloin tällöin 
ihailemassa poikien ilmalentoja ja an-
tamassa  ohjeita.

Talvella hiihdettiin Pyhäjärvellä 
mm. Saunasaaren hiihdot ja tässä kil-
pailussa pyrittiin kaikille antamaan 
jonkinlainen palkinto. Tämän hiihdon 

järjestäjänä oli Joen talossa asuva Leh-
tisen Väinö.

  
Mitä pojankillit silloin 40- luvun 
lopulla ja 50- luvulla sitten 
tekivät?

Täytyy sanoa, että niitä olympialaisia 
meillä pidettiin joka kesä ja talvi, oli 
eri maitten lippuja rinnassa ja varsin-

kin ”neekerinä” oleminen oli suosiossa. 
Heitähän pidettiin jo silloin parhaina 
juoksijoina Zatopekin lisäksi.

Opettaja Simolan saunassa näytet-
tiin itse tekemiämme rainakuvia eli 
lehdestä leikattuja sarjakuvia, kuten 
Prinssi Rohkeaa ja Taika Jimiä.

Iltojen pimetes-
sä  mentiin pumaa, 
rönttöä, käytiin seu-
rakuntapojissa. Myös 
niin sanottuja ”hätkiä” 
otettiin naapureilta ja  
muunlaistakin  ”jäynää” 
tehtiin.

Kaikkein jännit-
tävintä oli kuitenkin  
miekkojen ja kilpi-
en kanssa ritarileikit. 
Muistan, miten Reinin 
Jontekin, myöhemmin 
Suomen valtakunnan-
sovittelija, ruoskittiin  
miltei nykyisen kirkon 
vieressä olevaan män-
tyyn sidottuna. Hän 
oli ilmeisesti rikkonut 

”sodan” sääntöjä. Rita-
rileikit olivat suuressa 
suosiossa varsinkin sen 
jälkeen kun oltiin oltu 
katsomassa Kino-Pa-
latsissa Ivanhoe-eloku-
vaa ja sitten vielä Robin 
Hoodin seikkailuja. 

Teimme itse puumie-
kat ja kilvet, joihin oli 
tietenkin maalattu ri-
tarivaakunoita. Sieltä 
löytyi muutama Ivan-
hoe, Prinssi Rohkea, 
Kaarle Suuri, Rikhard 
Leijonanmieli, Kunin-
gas Arthur, ja tienkin 
Robin Hood kumppa-
neineen; tärkeä henki-
lö oli ruoskija. 

Taisimme olla koko 
alueen kauhuna jonkin 
aikaa.

Syksyisin tieten-
kin naapurin omenat 
olivat parempia kun 
oman puutarhan anti-
met. 

Pispalan Kirjastos-
sa, joka sijaitsi silloin 
lähellä Pispan Toria 
istuimme usein lu-

eskelemassa lähinnä Sarjakuvalehteä, 
Seura-lehteä, missä erikoisesti Ratsu-
poliisi King -sarjakuva oli ylivoimainen 
suosikki, Tarzania ja jonkin verran his-
toriankirjoja (erikoisesti Kumpujen Yös-
tä), sotakirjoja, urheilukirjoja poikien 
seikkailukirjoja. Tietenkin uittotunne-

lin läpi käveltiin ja joku meni sen läpi 
kanootillakin, ettei vaan olisi ollut  Pat-
jaksen Saku.

Kölhin pellolle eli entisen kirjaston 
eteen lähellä Pispalan toria, tehtiin pol-
kupyörä-speedwayrata.

Sivusen Pena oli ylivoimainen, hän 
rakensi polkupyöränsä takapyörän 
keskiöön ns. pinnantappajat eli kum-
mallekin sivulle ulottuvat 10-sentti-
set piikit. Varsin lähelle ei uskaltanut 
mennä.

Lapsuuden kesät olivat aina 
lämpimiä ja helteisiä.

Kesäisin käytiin myös uimassa lähin-
nä Hiakkurissa eli Näsijärven rannas-
sa Pölkkylän niemen kupeessa. Joskus 
käytiin myös Hiedan rannassa eli hie-
nossa hiekkarannassa, joka vieläkin on 
miltei yhtä hyvä kuin ennenkin. Se si-
jaitsee uittotunnelin suulta hieman län-
teen, Lielahden tehtaille johtavan tien 
reunassa. Pyhäjärven rannassa käytiin 
varsin harvoin, sillä  40- ja 50-luvuilla 
vesi oli siellä likaisempaa kuin Näsijär-
vessä. Mutta sitten  toisaalta kyllä 50- 
luvulla olimme varsin useasti Palomäen 
uimalassa.

Elämä oli nykynäkemyksen mukaan 
köyhänlaista, pröystäily oli harvi-
naista. Varsinaisia rikkaita ei siihen 
aikaan todellakaan Pispalassa ollut 
tai ei ainakaan kukaan sitä erikoisem-
min ulospäin näyttänyt. Herrasväkeä 
olivat Pölkkylänniemen Rosenlewin 
herrat.

MuiStele vaNHaa 
PiSPalaa

Teksti:  Jukka Sirén | Kuvat: Sirénin kuva-albumi Pispalalainen aloittaa uuden, vanhaa Pispalaa muis-
televan juttusarjan. Sarjan aloittaa Moreenin pitkä-
aikainen puheenjohtaja Jukka Sirén. Hänellä riittää 
pispalalaistarinoita kerrottavaksi ja tässä numerossa 
pääsemmekin vasta alkuun. Jukka Sirén jatkaa sarjaa 
vielä seuraavassa Pispalalaisessa.
   Samalla haastamme muutkin kirjoittamaan tarinoita 
meidän kaikkien luettavaksi.

Pispalan talviolympialaiset n. 1954-1956. taustalla nä-
kyy Pölkkylän niemen huvila Näsijärven rannassa

Pispalan Näsijärven hiekkaranta eli Hiakkuri. raiteella 
kuljetettiin puutavaraa uran ja Pölkkylänniemen va-
raston välillä. Kuvassa istumassa vasemmalta: Pirkko 
Sirén, airi Sirén (myöh. Harmes) ja serkku Jim Sirén 
australiasta. Seisomassa Jukka Sirén ja pikkuserkku 
antti Sirén.

Pispalan Sirénin vanha talo, puuseinämä taustalla punaisen tukkitien seinämä. talon taka-
na mäellä punaisen tukkitien konehuone eli konnari. välissä kulki Pispalan valtatie.
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Pirkanmaalla yrittäjäjärjestön alu-
eellinen toiminta on organisoitu 

toisella tapaa kuin muualla Suomessa. 
Lähes kaikissa muissa Suomen kunnissa 
tai kaupungeissa on yksi yrittäjäyhdis-
tys, Tampereen kaupungissa yrittäjien 
järjestäytyminen on tapahtunut kau-
punginosittain. Tampereella toimii 10 
kaupunginosayhdistystä sekä ammatti-
pohjainen Tampereen Käsityö- ja Teol-
lisuusyhdistys ry. Malli on osoittautunut 
toimivaksi, sillä aluejärjestömme, Pir-
kanmaan Yrittäjät, on Suomen Yrittäji-
en suurin aluejärjestö. Jäsenyrityksiä on 
reilut 10  000, joista noin 40 prosenttia 
kuuluu Tampereen kaupunginosa-yh-
distyksiin. Suomen yrittäjät, aluejärjes-
töineen ja paikallisyhdistyksineen, onkin 
yhteisö, joka on selkeästi pienen yrittä-
jän asialla. Jäsenistöstä yli 93% on alle 10 
henkeä työllistäviä mikroyrityksiä.

 

Pispala-Pyynikin yrittäjät ry:ssä 
yli 300 jäsentä  

Pispala-Pyynikin Yrittäjät ry. on vuon-
na 1983 perustettu yhdistys, jonka teh-
tävänä on vaikuttaa alueensa kunnal-

liseen ja seudulliseen elinkeinopoliit-
tiseen päätöksentekoon. Tätä teemme 
tällä hetkellä yli 300 jäsenyrityksemme 
voimin. Maantieteellisesti Pispala-Pyy-
nikin Yrittäjien alue alkaa Hämeen-
puistosta, edeten länteen aina Nokian 
rajalle saakka moottoritien eteläpuoli-
sella alueella. Kaupunginosayhdistyk-
sistä olemme jäsenmäärällä mitattuna 
neljän suurimman joukossa. 

Pispala-Pyynikin jäsenyrityksistä 
leijonanosa koostuu nykyään erilaisista 
liike-elämän palveluja tuottavista yri-
tyksistä, jotka tarjoavat muun muassa 
suunnittelu- ja insinööritoimisto-, kon-
sultti-, asianajo-, isännöinti- tai kirjan-
pitopalveluja. Lisäksi jäsenkunnastam-
me merkittävä osa on sekä tukku- että 
vähittäiskauppaa harjoittavia ja erilaisia 
kuluttaja-, kulttuuri- ja muita palveluja 
tuottavia yrityksiä. Alueen luonteesta 
johtuen jäsenistössämme ei ole enää 
kovinkaan montaa teollista yritystä. 

Yrittäjäyhdistykset ovat luonnolli-
sesti jäsenkuntansa edunvalvojia ja pyr-
kivät vaikuttamaan yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon ja edistämään yrittä-
misen ja yritystoiminnan edellytyksiä 
alueellaan erityisesti pk-yrittäjien nä-
kökulmasta. Tiedotus, yrittäjien yhteis-
työn edistäminen, verkostojen luomi-
nen ja osallistuminen ovat keskeisiä asi-
oita tässä edunvalvontatyössä. Näiden 
asioiden edistäminen on avainasemassa 
myös Pispala-Pyynikin Yrittäjät ry:ssä.

Paikallista vaikuttamista

Yhdistyksenä olemme osallistuneet 
mm. Pispalan Markkinoille sekä Hä-

meenpuiston tapahtumiin muiden 
paikallisten yhdistysten ja yrittäjien 
kanssa. Tämän lisäksi olemme järjes-
täneet jäsentilaisuuksia, saunailtoja, 
teatteri- ja kulttuuriretkiä ja vastaavaa 
toimintaa, joka täydentää aluejärjestön 
laajaa jäsentapahtuma- ja koulutustar-
jontaa. Lähtökohtana on ollut se, että 
toimimme jäsenistömme vuoksi ja eh-
doilla, samalla pyrkien hyödyntämään 
paikallisuutta ja paikallista tarjontaa. 
Tätä kautta myös jäsenistömme saa 
parhaimman mahdollisen ”katteen” jä-
senmaksulleen ja myös äänensä kuulu-
viin.

Yhteydenpito Tampereen kaupun-
gin päättäjien suuntaan tapahtuu eri 
tavoin ja monella tasolla. Teemoina 
kaupunkiin päin ovat olleet esimer-
kiksi paikallisen yrittäjyyden huo-
mioiminen kaupungin hankinnoissa, 
yritystoiminnan edellytysten paran-
taminen ja paikallisen yrittäjyyden 
kerrannaisvaikutusten esiintuominen 
kaupunkikehityksessä erityisesti ve-
rotuksen ja työllistämisen näkökul-
mista. Lisäksi kaavoitus ja yrittäjyy-
den edellytysten huomioiminen ovat 
vahvasti esillä. Kunnallisessa päätök-
senteossa päätösten yritysvaikutusten 
arviointi samoin kuin yrittäjävaltuu-
tettujen määrän lisääminen ovat tu-
levien kunnallisvaalien keskeisiä tee-
moja.

Kaavoitus kasvupaineissa

Kaupunginosayhdistyksenä olemme 
olleet jäsenistömme kautta mukana 
muun muassa alueemme kaavoitus-

prosesseissa Pispalassa ja Santalahdes-
sa. On myös yrittäjäjärjestön ja sen 
jäsenten etu, että kaavoitus onnistuu, 
onhan se kaupunkikuvamme ja alu-
eemme kehityksen ja kiinnostavuu-
den kannalta elintärkeää. Arvioiden 
mukaan Tampereen seutukunnalle 
muuttaa lähivuosikymmenten aikana 
noin 90   000 asukasta ja tätä kaut-
ta syntyy myös paineita kaavoituk-
sen ja kaupunkikuvan kehittämisen 
suuntaan. Tästä syystä on tärkeää, et-
tä Santalahti, tämä lähes kaupungin 
keskustassa oleva ja osittain rappeu-
tunut entinen teollisuusalue saadaan 
kaupunkimaiseen asumiskäyttöön. Jo 
uusi asuinalue mahdollistaa palvelu-
tarjonnan monipuolistumisen myös 
Pispalassa asuville. Ja syntyyhän näin 
entistä useammalle kaupunkilaiselle 
mahdollisuus nauttia järvimaisemista 
ja hyvistä palveluista miltei keskellä 
kaupunkia.  Pispala-Pyynikin yrittäjät 
ovat esittäneet, että alueelle pitää myös 
kaavoittaa yritystiloja sekä pienille ki-
vijalkakauppiaille että palveluyrittäjil-
le. Matkailutarjonta on ollut yksi oh-
jenuorista. Tällä tavoin varmistetaan 

monipuolinen kaupunkikuva ja myös 
Tampereen länsipuolisen ”keskusta-
alueen” elävöityminen.

Matkailussa mahdollisuuksia

Tampere, Pispala ja Pyynikki kiinnos-
tavat ympäri maata. Niillä on jo ole-
massa brändi, jonka arvo on huikea. 
Hyvä esimerkki on, että alueellemme 
sijoittuvassa Särkänniemessä vierailee 
vuorittain reilut 1,5 miljoonaa kävijää. 
Heistä puolet vierailee huvipuistossa. 
Tästä matkailijavirrasta merkittävä 
osa olisi oikeilla toimenpiteillä ohjat-
tavissa vaikkapa Santalahden houku-
tusten kautta Pispalaan ja kehittyvi-
en matkailupalvelujen ääreen. Tässä 
mielessä Pispala on valtakunnallisesti 
ja kansainvälisestikin tunnettu, mutta 
edelleen kaupallisesti hyödyntämätön 
helmi. Pelkästään ajatusleikki siitä, 
että jo tälläkin hetkellä alueella eri 
tavoin vierailevat kymmenet, kenties 
jopa sadattuhannet kävijät voisivat 
hyödyntää alueen majoitus- (vaikkapa 
bed and breakfast), hotelli-, ravinto-
la-, paikallista matkamuisto-, taide- 
tai käsityötarjontaa made in Pispala, 
on jännittävä. Mitä tarkoittaakaan 
alueemme ihmisille ja yrittäjyydelle 
mikäli heistä jokainen käyttäisi vaik-
kapa 50-100-200 euroa paikalliseen 
tarjontaan? 

Visioita 

Mitä olisikaan laivamatka Laukontoril-
ta uittotunnelin Pyhäjärven puoleisessa 
päässä olevaan laituriin? Matkailija lä-
heltä ja vähän kauempaakin saisi tilai-
suuden katsella Pyynikin ja Pispalan 
kansallismaisemia järveltä käsin. Se olisi 
hyvä alku ohjatuille kulttuurielämyksille 
ryytimaiden kautta yli Pispalanharjun 
ja erilaisten matkailupalvelujen ääreen. 
Mitä kaikkia mahdollisuuksia turistille 
tai pispalalaiselle ja pyynikkiläiselle pk-
yritykselle alueemme tarjoakaan näkö-
torneineen, Pyynikintoreineen ja maail-
man mahtavimpine harjumaisemineen? 
Potentiaalia riittää. Olisiko tässä pohjaa 
jatkaa keskustelua, jonka moni paikalli-
nen on nostanut rakentavasti esille. 

PisPala-Pyynikin 
yrittäjät ry. 
- PaiKalliNeN 
vaiKutuSKaNava

Pispala-Pyynikin Yrittäjät r.y.

Kiitokset kuluneesta vuodesta
Hyvää Joulua ja Menestystä Vuodelle 2012

Tekstin kirjoittaja on Veli-Pekka Väisä-
nen. Kaakinmaalla asuva Pispala-Pyy-
nikin Yrittäjien luopuva puheenjohtaja. 
Hänen seuraajakseen valittiin äskettäin 
Sakari Turpeinen.

Teksti: Veli-Pekka Väisänen | Kuvat: PPY
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- Yhdistysten on hyvä ravistella raken-
teitaan ja toimintamuotojaan. Tulimme 
Pispalaan, jossa meidän on hyvä aloitta 
uudenlaista toimintaa yhdessä ihmisten 
kanssa, heidän rinnallaan eri elämän-
tilanteissa eläen, yksilöllisestikin, ki-
teyttää yhdistyksen toiminnanjohtaja, 
ravitsemuskouluttaja Elina Lammi.

Ruohonjuuritasoiselle toiminnalle 
antaa houkuttelevat puitteet Mäkika-
tu 80:n kivijalassa avattu 
toimitila Hertankulma ja 
Sydäntuotteiden spesiaa-
lisoppi, Peräkamari.

Tarkoitus on jalkautua 
ja elää pispalalaisten ih-
misten kanssa arvostavaa 
arkea myötäeläen ja mut-
kattomasti. 

Käytännössä nämä 
periaatteet tarkoittavat 
monimuotoista ja vapaa-
ehtoista yhteistyötä eri 
ikäisten ja erilaisten ih-
misten kanssa. Päiväko-
tien, koulujen, seurakun-
nan ja Ahjolan kanssa 
on yhteistyötä viritelty, mutta olemme 
kiinnostuneita myös pispalalaisista.

- Itse asiassa haluaisimme kuulla 
enemmän pispalalaisilta itseltään, mil-
laisia tarpeita heillä on ja millaiseen 
toimintaan Hertankulmassa kannattai-
si panostaa. Siksi avaammekin ovem-
me kaikille halukkaille tammikuun 17. 
päivä kello 15 - 20 ja kutsumme asiasta 
kiinnostuneet kahville tutustumaan ja 
purkamaan sydäntä; iloisiakin asioita.  
Jutellaan, mitä voisimme yhdessä tehdä.

Yhdistyksen sydämessä on sydän. 
Sydän voi puolestaan toimia hyvin tai 
huonosti. Vertaisryhmät ovat tärkeä osa 
toimintaa. 

- Rytmiryhmä on oiva esimerkki 
tästä. Joka toinen viikko kokoontuvas-
sa ryhmässä käyvät ihmiset, joilla on 
mielessään jonkin sortin sydänvaiva ja 
he ovat käyneet läpi esimerkiksi tulppa-
avokuntoutuskoulutusohjelman. Mutta 

muutkin voivat liittyä seuraan, onhan 
sydän paljon muutakin kuin noin 300 
grammaa painava sykkivä elin.  

Joukkoon voivat tulla kaikki, jotka 
kokevat läheisiksi vaikkapa sydämeen 
liitetyt lukuisat vertauskuvalliset käsit-
teet kuten luottamus, elinvoima, roh-
keus ja rakkaus. Naisten Voimaryhmä 
jaksaa myös hyvin.

Sydänyhdistyksen toiminta ei ole enää 
pitkään aikaan ollut yhdistystoimin-

taa sanan perinteisessä merkityksessä. 
Oleellista on palvella ihmisiä ja erilaisia 
ihmisryhmiä heidän tarpeidensa mu-
kaan. 

- Etsintäkuulutamme vinkkejä sii-
tä, mitä haluja ja tarpeita pispalalaisilla 
oikeasti on iloiseen, hyvän terveyden, 
maittavan ravinnon ja henkevän kes-
kustelun vaalimiseen. Pelejä, visailuja ja 
aivovoimisteluja unohtamatta. Olem-
me uteliaita kuulemaan myös siitä, mitä 
mahdollisesti ei haluta Hertankulmaan 
ja miksi. 

Tampereen Sydänyhdistys haluaa 
siis toimia yhdessä pispalalaisten ja jo 

Pispalassa toimivien eri-
laisten  ryhmien kanssa. 
Niinpä ensi kevään ai-
kana kehitetään toimin-
taa entisestään. 

- Siinä sinun apusi 
on avainasemassa. Näh-
dään! huikauttaa Elina 
Lammi päätteeksi.

PS.  Sananiekka Jussi 
Tuominen Sydänyhdis-
tyksestä lähettää seuraa-
vien sanojen myötä läm-
pimän joulutervehdyk-
sen Pispalaan ja kaikille 
Pispalalaisen lukijoille: 

- Hyvä ystävä ja nauru ovat halpaa, 
mutta arvokasta sydänlääkettä!

hertankulmasta:
ilOiSta SyKettä    
      PiSPalaN Kylälle
Mutkattomasti toimien on yksi tampereen Sydänyhdistyksen toi-
mintaa ohjaava periaate. ei siis pidä ihmetellä, miksi yhdistys viime 
keväänä kokosi kimpsunsa ja kampsunsa Hämeenpuistosta ja muut-
ti Mäkikadulle.

Sydänyhdistyksen kauniin kyltin on takonut 
Jukka Jurkka taidetakomosta. 

JOULUMYYJÄISET

10.–11. JOuluKuuta 
KlO 10–14

Hertannurkka, Mäkikatu 80, 
Pispala

Tahmelalaisen Matti Helimon toi-
nen soololevy julkaistiin (Hype 

Records) marraskuun viimeinen päivä. 
Näytelmä-nimeä kantavalla kokonai-
suudella elämää käsitellään popmusii-
kin keinoin näytelmänä, josta kappaleet 
ovat näytöksiä. 

Tapahtumat etenevät kronologisesti, 
alkaen Näytelmän esittelystä ja päätty-
en Silta-nimiseen lauluun, jossa näyt-
telijät jo reput selässä poistuvat siltaa 
pitkin tuonpuoleiseen. Pispalalaisittain 
levyn mielenkiintoisin raita on ehdot-
tomasti Joulu Pispalassa.

- Halusin jatkaa paikallisuuden lin-
jaa levyilläni ja siksi Joulu Pispalassa on 
mukana, Helimo taustoittaa. 

Helimon ensimmäinen levytyshän 
oli kultalevyn rajan 5000 kpl ylittä-
nyt single Janne Ojanen. Vuonna 2009 
julkaistulla Blogi-albumilla ollut Kesä 
-Tampere valittiin puolestaan kesällä 
2010 Aamulehden lukijaäänestyksessä 
parhaaksi Tampere-aiheiseksi lauluksi.

Albumilla soittaa joukko Suomen 
eturivin muusikoita: Marzi Nyman 

matti helimolta    
       uuSi levy Ja joulu    
   PisPalassa

(kitara), Risto Niinikoski (rummut), 
Jaan Wessman (basso), Seppo Kanto-
nen (koskettimet) ja Eva Alkula (säh-
kökantele). Lisäksi mukana on joukko 
muita paikallisia muusikoita. Tahme-
lassa heistä ovat asuneet Pauliina Vir-
tanen (taustalaulu) ja Riitta Savilahti 
(viulu).

- Äänitimme viikon aikana Mar-
zin, Riston, Jaanin ja Timo Toivosen 
(piano) kanssa kappaleiden pohjat li-
venä studiossa, jotta saisimme elävää 
yhteissoittoa kappaleisiin. Helsingin 
pojat asustelivat meillä Tahmelassa, jo-
ten pystyimme keskittymään vain levyn 
tekoon, Helimo kertoo levyn syntyhet-
kistä. 

- Jouset, sähkökantele ja Kantosen 
Sepon osuudet soitettiin sitten pääl-
lekkäisäänityksinä. Levyn sydän on sen 
livemeiningissä, hän tarkentaa.

- Toivottavasti levy tavoittaa 
mahdollisimman monta kuulijaa 
ja herättää tunteita. Viettäkäämme 
kaikki rauhallinen ja hyvä Joulu Pis-
palassa. 

1. Rajaportin lauteilta aatto alkaa saa
laskeudutaan portaita alas Tahmelaan
Lähteestä haen vettä, kynäjalava katsoo 
kuinka luistimet piirtää jäähän kiharaa

 
On joulu Pispalassa
niin kuin muillakin
Ei yhtään enempää
ei vähempää
Joulu Pispalassa
niin kuin muillakin
kiireen katkaisee
moni hymyilee
 

2. Ryytimailta harjulle, lunta tuiskuttaa
Käännytään katsomaan kansallismaisemaa:
kuin kaunein joulukortti, haulitorni hohkaa
Edessä taas Pyhä Jouluyö

 
On joulu Pispalassa…

Matti Helimon Näytelmä-albumiin voi 
tutustua ja Joulu Pispalassa -kappaletta 
kuunnella maksutta osoitteessa: 

www.mattihelimo.com   
  

Teksti: Niko Virtanen 

Teksti: Eija Rautavuori | Kuva: Ilpo Mikkonen
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Epäilys herää, että Tyttöjen Tuvan kum-
mitus, Maki, olisi ollut tietokoneen se-
koittamisen takana. Aikaisemmin Maki 
nimittäin oli juhlissa mukana ja sala-
myhkäisesti  livahtanut jonnekin juuri 
ennen kuin professori oli marssinut sisään. 
Makilla on ollut tapana myös sekoittaa 
Tyttöjen Tuvan tietokonetta tasaisin vä-
liajoin. Tämän vuoksi tytöt lähtevät ryh-
missä selvittämään, mitä linnassa oikein 
tapahtuu.  

Tytöt ryömivät läpi mustan aukon ja 
päätyvät ullakolle, jossa Maki piileskelee. 
Hän on kovin pahoillaan tekosestaan ja 
pyytää tyttöjä avuksi hankkimaan tut-
kimustulokset takaisin Hullulle Professo-
rille. Tytöt tekevät älykkyyttä ja aisteja 
vaativia testejä sekä fyysistä kuntoa ja 
koordinaatiota vaativia tehtäviä. Tytöt 
saavat kuin saavatkin kaikki hävinneet 

tutkimustulokset takaisin ja tästä iloiten 
Hullu Professori antaa Makille anteeksi. 
Lopuksi Maki ja Hullu Professori halaa-
vat sovinnon merkiksi.

Valtatien varrella Ylävoiman 
talossa

Tyttöjen Tuvalla vietetään vuosittain 
monia juhlia ja teemapäiviä, joista esi-
merkkinä Isosisko- ja Tyttöjen Tupa-
toiminnan syntymäpäiväjuhlat, joita 
juhlitaan aina Halloweenin aikaan lo-
kakuun lopussa. Isosiskotoiminta täytti 
tänä vuonna 12 vuotta ja Tyttöjen Tupa 
10 vuotta. Juhlia vietettiin vielä toista-
miseen 30.11. virallisemmissa merkeis-
sä. Tällöin Tuvalla oli nähtävillä valo-
kuvanäyttely tyttöjen Ihanakuvista ja 
eheyttävistä valokuvista (vrt. voimaan-

nuttavat valokuvat). Juhlapuheen piti 
Setlementtiliiton Tyttötyön verkosto 
-hankkeen projektipäällikkö Heli Ei-
scher.

Tyttöjen Tuvalla käy tällä hetkel-
lä aktiivisesti noin 100 Pikkusiskoa, 
6-16-vuotiaita. Koko toiminnassa on 
mukana noin 300 Isosiskoa ja Pikkusis-
koa. Isosisko on vähintään 18-vuotias 
nainen, joka haluaa toimia vapaaehtoi-
sena ja joka on käynyt Isosiskokurssin. 
Isosisko on aikuinen kaveri ja positii-
vinen naisen malli nuoremmille. Tu-
paisosiskona voi toimia Isosiskokurssin 
käytyään vähintään 16-vuotias, joka 
haluaa tehdä vapaaehtoistyötä Tuvalla. 
Tyttöjen Tupa on toimintatila kaikille 
tamperelaisille 6-16-vuotiaille tytöille 
sekä vapaaehtoisille ja se on auki tiistai- 
ja torstai-iltaisin.  

Isosiskoja ja Tupaisosiskoja koulu-
tetaan neljä kertaa vuodessa ja Tupa-
mummoja ja Tupakummeja perehdyte-
tään aina kun uusia vapaaehtoisia tulee 
mukaan toimintaan. 

www.ahjola.fi/nuorisotoimi/
isosiskot 

Hullu Professori astelee sisään lady Burgenheimin linnaan raivois-
saan. ”Joku on sekoittanut minun tietokoneeni ja kaikki tutkimustu-
lokseni ovat hävinneet!” hän huutaa. Sitten hän lähtee marssimaan 
takaisin kohti laboratoriotaan. Kyseessä on isosisko- ja tyttöjen 
tupatoiminnan Halloweenjuhlat ja samalla tyttöjen tuvan 10 -vuo-
tisjuhlat. Paikalla on noin neljäkymmentä isosiskoa ja Pikkusiskoa, 
jotka ovat pukeutuneet hurjiin naamiaisasuihin. tarjolla on herkku-
ruokaa ja tietenkin synttärikakkua.

             Tyttöjen Tuvalla 
                        juhlittiin      
                     10-vuotisjuhlia

Teksti:  Piia Seppälä | Kuva: Ilpo Mikkonen

Viljami Lehtonen aloitti toiminnan 
Rajaportin saunan Hoitolassa  kesäl-

lä 2011 ja toiminta on pyörähtänyt käyn-
tiin kuluvan syksyn aikana mukavasti.

Astuessani Rajaportin Hoitolan 
ovesta sisään, vaalea parrakas mies avaa 
työhuoneensa oven ja tervehtii iloisesti.
Työhuoneen nurkassa komeilee suuri 
valkoinen pönttöuuni, seinillä useita 
kuvasarjoja ihmisen luurangosta, lihak-
sistosta ja hermojärjestelmästä. Autojen 
hurina kuuluu valtatieltä selvästi, mutta 
huoneessa on rauhoittava tunnelma.

Lehtonen päätyi perinnehoitajak-
si tavattuaan mestarikansanparantaja 
Jarkko Haapasen, joka  järjestää kan-
sanparantaja-koulutusta Vammalassa. 

- Suomalaista kansanparannusta 
opetetaan perinteisin tavoin eli mesta-
rilta suoraan oppilaalle, sitä ei voi op-
pia lukemalla kirjoja vaan tekemällä ja 
seuraamalla mestaria työssään.Valmis-
tun ammattiini eli perinnehoitajaksi 
toukokuussa 2012, siihen asti toimin 

kansanparantajaki-
sälli-nimikkeellä. 

- Olen viihtynyt 
Rajaportin löylyissä 
viikoittain, tämä on 
erittäin kotoisa ja 
mukava paikka se-
kä työskennellä että 
muutenkin viettää 
aikaa. Viljami on 
tekevä heppu, hän 
opiskelee tervey-
denhuollon perus-
teita aikuisopis-
tossa, sekä toimii joogaohjaajana Om 
Yoga -koululla. Hän on kiinnostunut 
ihmisen hyvinvoinnista kokonaisval-
taisesti ja on asian kanssa vakavissaan. 
Hän myös toimii aktiivina Suomalai-
nen Perinnehoito ja Luontaislääketie-
de -yhdistyksessä. Se valvoo jäsentensä 
ammattitaitoa ja jakaa tietoa alasta sekä 
pyrkii säilyttämään perinteisiä hoito-
keinoja ja siihen liittyvää kulttuuria.  

Suomalainen perinnehieronta ja jä-
senkorjaus ovat Viljamin tärkeimmät 
välineet hoitotyössä, niistä voi lukea 
lisää Rajaportin saunan internet-si-
vuilta. - Tähän mennessä asiakkaani 
ovat olleet pääasiassa aikuisia, iältään 
20-50-vuotiaita. Työni on ihmisen fyy-
siset sekä psyykkiset puolet huomioon 
ottavaa käytännön työtä, tekemisen 
hommaa eikä mitään taikatemppuja.

Saunominen Rajaportilla rentouttaa 
jo sinällään, ja Johanna Linnan 

hoitosaunassa ihan erityisesti. Joka 
kuukauden ensimmäisenä maanantaina 
Johanna tarjoaa Rajaportilla kuukausit-
tain vaihtuvia saunahoitoja. 

Kiireettömässä, pehmeässä löylyssä 
sielu lepää. Saunan lämpö ja kosteus, 
käden ja vihdan kosketus ja luonnon-
mukaiset, ekologiset hoitoaineet tekevät 
saunareissusta kokonaisvaltaisen hoito-
tapahtuman. Hoitoja on moneen tar-
peeseen: on pesua, hierontaa, kuorintaa 
ja vihdotusta, on jalka- ja yrttikylpyjä, 
kääre- ja haudehoitoja. Johanna käyttää 
hoidoissa eteerisiä öljyjä ja yrttejä, ha-

vua, ruusua ja suklaata, turvetta, suolaa 
ja hunajaa. Esimerkiksi Porosaunassa 
Johanna käyttää hierontaan kahvinpo-
roja ja hunajaöljyä, jonka jälkeen hän 
vihtoo jalkapohjia hyvin haudutetulla 
katajavihdalla ja tekee lopuksi turvenaa-
mion. Hoito kestää reilun tunnin.

Johanna tunnustaa olevansa itse-
kin saunahullu. Hän suoritti Mervi 
Hongiston ja Merja Pihlajamäen 
saunaterapia -koulutuskokonaisuuden 
ja perusti yrityksen, Sauna&Wellness –
hoitolan. Rajaportilla Johanna on ollut 
runsaan vuoden hyvällä menestyksellä. 

www.saunahoidot.fi

PeriNNeHOitOJa PeriNteiSeSSä PaiKaSSa

JOHaNNaN SauNaHOidOiSSa 
StreSSi Saa Huutia

Teksti ja kuva: Emmi-Riikka Marin

Teksti: Tiina Huuhtanen | Kuva: Laura Vesa
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viHtaHOitOa raJaPOrtiN     
    SauNaSSa

Liettuassa, ja ylipäätään Baltiassa, 
vanhat kylvettämisen ja vihtomi-

sen perinteet ovat säilyneet toisin kuin 
meillä, ja Lithuanian Bath Academy 
-järjestö on lisäksi kehittänyt perintees-
tä vakavasti otettavan hoitomuodon.

Yksi hoitosessio kesti tunnin. Hoito 
alkaa perusteellisella lämmittelylöylyllä, 
lyhyt vilvoittelu välillä, ja sitten paneu-
dutaan makuulle. Birute panee hyvin 
haudutetun kylmän katajavihdan kylve-
tettävän rinnan päälle. Löylyä nostetaan 
vähitellen, ja toinen viileä vihta paine-
taan kasvoille suojaamaan aivokoppaa 
liialliselta kuumuudelta. Olo on rauhal-
linen, koska henki kulkee kuumasta löy-
lystä huolimatta, kasvot ja pää pysyvät 
vilpoisina. Katajavihdan alta hämärässä 

Kolme vihdankäytön virtuoosia liettuasta antoi hoitoja sunnuntaina 
30.10. rajaportin yleisessä saunassa. Rimas Kavaliauskas ja Gied-
rius Gervys kylvettivät kahteen pekkaan miehiä, Birute Lenktyte 
työskenteli yksin naisten puolella. Me - 10 miestä ja 5 naista - saim-
me tuta liettualaisten saunavelhojen käsittelyssä jotain ihan muuta 
kuin totuttua löysää läpsyttelyä koivuvihdalla. ajottain meno oli 
suorastaan shamanistista.

löylyhuoneessa ei liiemmin näe mitään, 
mikä on omiaan vahvistamaan mui-
ta aistimuksia kuten katajantuoksua ja 
hentoa savua, veden ääniä, kylvettäjän 
läheisyyttä. Hiipii olo kuin joskus mui-
noin lasna. Sitten alkavat monista eri 
puulajeista tehdyt vihdat laulaa. Birute 
ripottaa, ravistaa, lennättää, varistaa vih-
toja rytmisesti, nopeutta ja intensiteettiä 
muunnellen niin, että kuuma höyry nou-
see aaltomaisesti. Lihakset rentoutuvat, 
tulee irtonainen olo. Vihdat suihkivat il-
mavirrassa kuin ison linnun siiveniskut. 
Kylvettäjä vihtoo kehoa kevyesti, kylmää 
ja kuumaa vuorottain. Tätä kestää noin 
varttitunti. Tämän jälkeen hän kuorii 
asiakkaan ihoa suolayrttiseoksella, jossa 
on ainakin salviaa ja kehäkukkaa. Pesu, 

hieronta ja rasvaaminen voimakkain 
ottein viimeistelevät kehon puhtaaksi, 
mieli on tyhjä ja huokuu kiitosta. Ačiū!

Kokeneetkin hämmästyivät

Aktiiviset saunaharrastajat Eila Sihvo-
nen ja Lassi Vuorenoja olivat ensiker-
taa liettualaisten käsittelyssä. Lassi oli 
aiemmin katsellut touhua Rymättylän 
Herrankukkarossa pidetyssä vihtomis-
tapahtumassa, ja hassunkuriseltahan 
se ulkopuolisesta näytti, kun on koko 
ikänsä tottunut vihtomaan tavalli-
seen suomalaiseen tapaan. Mutta kun 
hän nyt pääsi kokemaan asian omalla 
kehollaan, hoito osottautui aivan us-
komattoman hienoksi kokemukseksi. 
Vaikka vihdonta on kevyttä ja paikoin 
vihta ei edes koske ihon pintaa vaan 
pistää ilman kiertämään iholla, on ko-
kemus voimakas ja herättää aivan yllät-
täviä tuntemuksia.

Eila on konkari hoitojen suhteen, 
hierotuttanut itseänsä ja ottanut vaikka 
mitä hoitoja erinäisiä vuosikymmeniä. 

Tämänkertainen oli uusi kokemus. Eila 
arveli kylläkin alkuun että homma on 
huu-haata: katajavasta rinnalle ja toinen 
päähän, ja sitten huidotaan vihdalla, 
hui hai. Mutta hoito tuntuikin sitten  
hurjan mukavalta! Otteet tuntuivat ko-
vempaan käsittelyyn tottuneesta varsin 
kevyiltä, mutta hoito teki tavattoman 
hyvän olon. Iho pehmeni, tuli hyvä uni.

Rajaportilla omat haasteensa

Birute kertoo, että Rajaportin sauna ei 
ollut fyysisesti kovin helppo paikka työs-
kennellä. Löylyä oli hankala kontrolloi-
da, koska sama kiuas lämmittää myös 
miesten puolta, jossa Rimas ja Giedrius 
työskentelivät omaan tahtiinsa. Birute 
oli silti täysin myyty, saunassa vallitsi niin 
vahva energia, se oli kuin oma maail-
mansa. Kesti kotvan aikaa tutustua sau-
naan kuin elävään olentoon, mutta kun 
sen kanssa tuli tutuksi, työ sujui helpos-
ti. Kokemus oli hyvin mielenkiintoinen 
juuri outoutensa takia, sillä se vaati kyl-
vettäjältä herkeämätöntä henkistä läsnä-
oloa. Kosketus suomalaisiin asiakkaisiin 
toimi mutkattomasti hoitojen aikana. 
Birute olisi mielellään jutellut ja kuullut 
ihan suusanallistakin palautetta jälkeen-
päin, mikä ei hänen sujuvasta englannin 
kielentaidostaan huolimatta aina käynyt 
päinsä. Puhe ei kuitenkaan ole ensisi-
jainen viestintämuoto saunahoidoissa. 
Hoidon jälkeen kehonkieli viestittää sa-
maa hyvää oloa kielirajoista piittaamatta.

Vihdontahoitoja useammin?

Rajaportilla liettualaiset työskenteli-
vät liki pitäen tauotta viisi tuntia, mikä 
oli tuhti rupeama, vaikkakaan ei ihan 
ainutkertainen. Birute tekee meditaa-
tioharjoituksia elpyäkseen nopeammin 
työn rasituksesta. 

Sunnuntain hoitopäivää seuraa-
vana maanantaina Rimas piti vielä 
Valkeakoskella sijaitsevan Päivölän 
kansanopiston kansanperinteen lin-
jalla iltapäivän mittaisen luennon ja 
demonstraation vihdontahoidosta. 
Siihen osallistuivat myös Rajaportin 
saunalla työskentelevät saunahoito- ja 
hierojayrittäjät Johanna Linna ja Adam 
First. Mielenkiinto heräsi, ja toivoa on, 
että ennen pitkää voidaan Suomessakin 
toteuttaa Lithuanian Bath Academyn 
kehittämä koulutuskokonaisuus ja sitä-
myötä vihdontahoidot saadaan suoma-
laistenkin saunahoitajien repertuaariin. 

Birute lenktyte vihtoo kahdella tammivihdalla. Kuva: ari Johansson

Giedrius Gervys tekee kuorintapesua kahvi-
hunajaseoksella vihdonnan jälkeen.
Kuva: ari Johansson

vihdonnan jälkeen oli vilvoittava lepo paikallaan 

sekä vihdotulle että vihtojalle: ari Johansson (vas.) 

ja Giedrius Gervys. Kuva: veikko Niskavaara

rimas Kavaliauskas vihdontahoidon kiivaassa vaiheessa.
Kuva: veikko Niskavaara

Linkit: 

lambasting.org/en/events/professional/rajaportin-sauna-2011 
www.rajaportinsauna.fi 
www.saunahoidot.fi 
www.paivola.fi/kansanperinne/

Teksti: Tiina Huuhtanen 
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uNelMaNa
raKeNNuSKulttuuri-

KeSKuS PirKaNMaalle

Teksti:  Irma Rantonen | Kuva: Ilpo Mikkonen

Muistan, että Pispalan saunayhdis-
tyksen hallituksen jäsenistä on 

aikoinaan sanottu, että heillä on jalat 
tukevasti ilmassa. Silloisella hallituk-
sella oli unelmia, että Rajaportin sauna 
olisi säännöllisesti auki ja että sauna-
korttelissa voisi olla kahvila.

Nyt Pirkanmaalle ollaan suunnit-
telemassa rakennuskulttuurikeskusta, 
josta voisi saada vinkkejä vanhan talon 
korjaamiseen. Unelmana on, että jat-
kossa remontointitarinat eivät ala niin, 
että ensiksi tyhjennetään talo runkoa 
myöten, viedään useita kuormia kaa-
topaikalle ja sitten aletaan rakentaa 
kaikki uusiksi. ”Kyllähän siinä rahapus-
si keveni ja avioero tuli, mutta nyt talo 
näyttää aivan uudelta eikä vanhasta ole 
jälkeäkään.”

 Unelmatarinoita ovat sellaiset, jois-
sa ensiksi tutkitaan talon kunto ja selvi-
tetään, mitkä osat vaativat toimenpitei-
tä. Sitten tehdään suunnitelma, jossa eri 
korjaukset laitetaan tärkeysjärjestyk-
seen ja aikataulutetaan niin, että välillä 
ehditään hankkia korjauksiin rahaa ja 
lomailla, eikä eletä koko aikaa remontin 
keskellä. ”Uusia materiaaleja ostimme 
vain tarpeeseen. Esimerkiksi keittiön 
katosta poistettiin kummalliset 70-lu-

vun muovilevyt ja alta paljastui helmi-
paneeli, mikä oli pesua vaille kunnossa. 
Levyt käytettiin suojaustarkoituksiin 
kun kunnostimme vanhaa uunia.”

Sekin on unelmana, että ihmiset saisi-
vat kiihkotonta tietoa, kuinka he voivat 
hoitaa vanhoja talojaan. Olisi paikka, 
jossa voisi vertailla erilaisia ratkaisuja, 
eikä kukaan kiirehtisi tekemään pikai-
sia päätöksiä. Kun rakennuksen kuntoa 
seurataan ja tehdään pieniä huoltotoi-
mia säännöllisesti, vältytään suuria in-
vestointeja vaativilta jättiurakoilta tai 
purkutuomioilta.

Unelmana on myös, että Pirkan-
maalla olevat eri alojen taitajat putki-
miehistä pintakäsittelijöihin voisivat 
kehittää osaamistaan korjausrakenta-
misen puolella. Osaaminen tulisi saada 
näkyväksi, jotta vanhan talon omistaja 
löytäisi oikean ihmisen oikeaan työhön.

Tosi iso unelma on kohottaa 
korjausrakentamisen laatua 
Pirkanmaalla

Pispalan osalta unelmana on antaa Uit-
toyhdistyksen talolle uusi elämä Ra-
kennuskulttuurikeskuksena. Kaupunki 

on ostanut talon, mutta monta mutkaa 
on vielä edessä ennen kuin talo on kun-
nostettu ja käytössä. Unelmana on, että 
taloa ylläpitäisi ja keskuksen toimin-
nasta vastaisi yhdistys, jonka jäseniä 
olisivat Pirkanmaalla toimivat oppi-
laitokset, alan yritykset, yhdistykset ja 
kunnat. Nyt jälkeenpäin ajatellen Pis-
palan saunayhdistyksen unelmat eivät 
tunnu kovinkaan kummoisilta. 

Toivottavasti voimme tulevaisuudes-
sa muistella samalla tavoin näitä raken-
nuskulttuurikeskushaaveita ja silloin ei 
haittaa, vaikka nyt sanottaisiin, että nyt 
taitaa Rantonen unta nähdä. 

Unelmat ovat jo yhden askeleen 
lähempänä toteutumista, sillä Pir-
kanmaan Maakuntahallitus myönsi 
Ekokumppanit Oy:lle Tampereen ra-
kennuskulttuurin neuvonta- ja kou-
lutuskeskus -projektin toteuttami-
seen EAKR-rahoitusta noin kahden 
vuoden ajalle. Nyt kootaan verkostoa 
Pirkanmaan alueella ja selvitellään 
mahdollista rahoitusta tulevan kes-
kuksen kunnostamiseksi näyttely- ja 
toimintatiloiksi. Vähitellen syntyy tie-
topankki ja nettisivusto, josta voi löy-
tää korjaustietoa ja linkkejä eri alojen 
osaajiin.

>>>

Tulossa ensi vuonna:

• iltatilaisuuksia eri-ikäisten raken-
nusten korjauksesta

• Julkisivun korjaus -teemapäivä 
maalis-huhtikuussa

• Wanhat talot -kierros syksyllä

• varautuminen talven tuloon -tee-
mapäivä lokakuussa

• lisäksi keväällä avataan nettisivut, 
perustetaan kannatusyhdistys sekä 
haetaan kumppaneita ja rahoitusta 
uittoyhdistyksen talon kunnosta-
miseksi.

Joka perjantai projektin facebook-
sivulle tulee vinkki viikonlopuksi, 
jossa on pieni ajankohtainen huol-
totoimi, jonka avulla talon elinkaari 
jatkuu.

http://www.facebook.com/pages/
tampereen-rakennuskulttuurin-
neuvonta-ja-koulutuskeskus-ro-
jekti/163044647123889?sk=wall

Lisätietoja:
irma.rantonen@tampere.fi
puh: 0408062775
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on oma
Taiteen l a j i n s a

P A U L A   H U H T A S E N   M A A L A U K S I A   K O N V E H T I R A S I O I H I N   

Suklaa
Pispalasta on tullut usein ku-
vataidetta, joka rikkoo perinteisiä 
raameja. Nyt on kyse taiteen lii-
tosta suklaan kanssa: Dammen-
bergin suklaatehtailija Marko 
Iso-kungas ja taiteilija Paula 
Huhtanen ovat sulattaneet yh-
teen suklaan ja taide-energian. 
Tuloksena on kolmen teoksen 
rasiankansinäyttely laatukonveh-
tien seuraksi, herkullinen paikal-
linen tuote, josta tulee hyvä mieli.

Taidekonvehdit ovat Lempäälässä toimivan 
Suklaatehdas Dammenbergin uusin alue-
valtaus. Niissä yhdistyvät pispalalaisen 
Paula Huhtasen kuvat sekä Dammenber-
gin uudet suklaamaut, värikkäät pakkaukset 
on suunnitellut Mainostoimisto Funky Print. 
Rasioissa on esillä kolme eri maalausta: 
Naarasikoni (2010), Shamaanitanssi (2011) 
ja Kirjahylly ja lukulamppu (1998).
- Teosvalinnoissa tuntosarvet ovat olleet 
herkkinä, sanoo Paula.
Myös makumaailmoja on kolme ja ne on 
suunniteltu pieteetillä taideteosten henkeen 
pitkällisen makutuomaroinnin kautta.
Kumpi oli ensin, suklaa vai taide? Ensin 
oli verkottava tapaaminen. Suklaatehdas 
Dammenbergin omistaja Marko Iso-kungas 
ja taiteilija Paula Huhtanen tutustuivat Pis-
pala-Pyynikin Yrittäjien ja pispalalaisen työl-
listämishankkeen kautta vuonna 2008 - ja 
idea yhteistyöstä pulpahti esiin. Ideoita oli 

hämmentämässä myös puheenjohtaja Ma-
rita Sandt Pispalan kumppanuus ry:stä. 
Tulokset ovat nyt vihdoinkin nautittavassa 
muodossa.

Suklaa ja taide yhteisen hyvän
asialla

Lempäälässä toimiva Dammenberg on 
erikoistunut allergiavapaisiin suklaatuot-
teisiin. Koko tehdas oli jo vuonna 2003, 
ensimmäisenä Euroopassa, pähkinätön, 
gluteeniton ja kananmunaton. Miltä erikois-
suklaat maistuvat?
 - Suklaamme valmistetaan huolella vali-
tuista raaka-aineista. Kaakaopavuissa on 
jokaiselle kasvupaikalle tyypillisiä vivah-
teita. Papuja valitaan kuin rypäleitä viiniin. 
Käytämme vain aitoja raaka-aineita, kuten 
tuoretta kermaa ja kotimaisia marjoja. 
Kaakaopavut tulevat Venezuelasta, Ecua-
dorista, Perusta ja Dominikaanisesta tasa-
vallasta. Suklaamme ovat gourmet-laatua, 
sanoo Marko Iso-kungas, suklaareseptien 
kehittäjä ja taikasormi.
Dammenberg on edistyksellinen myös suk-
laan tekijöiden palkkaamisessa: tehtaalta 
on saanut työpaikan moni pitkäaikaistyötön.

Paula Huhtasen taide sopii Dammenber-
gin suklaakonvehteihin kuin haulitorni Pis-
palaan. Hyvänä pohjana yhteistyölle ovat 
samankaltaiset arvot ja maailmankuva. 
Puhutaan yhteiskuntavastuusta sekä 
elämän pienten ja syvällisten nautintojen 
kunnioittamisesta.

K I R J A ,  J O U L U Y Ö ,  J A   S U K L A A
Taidekonvehteja voi ostaa Tahmelan K-marketista,

Tampereen Joulutorilta 9.-23.12., Dammenbergin tehtaan-
myymälästä Lempäälästä (Varastotie 1) sekä verkkokaupasta:

w w w . d a m m e n b e r g . f i / s h o p

– s.1965 Lapissa
– Väri. Energia. Taika.
– Tuottaa. Kouluttaa. Koutsaa. Luo.
Yrittää. Esiintyy. Kuvittaa. Julkaisee.
Järjestää. Kirjoittaa. Opettaa. ITE.
– Pispalaan 2005.
– PAUhouse taidetyön yhteisö.
Kohtaamo. Yhteisö. Työtila. Pauppa.
– NYT: Dammenbergin Suklaat;
Naarasikoni. Shamaani. Lukutoukka 
– Naarasikoni näyttely 5.-11-12.2011
PAUhousen JO U-tapahtumassa
(Pispalan valtatie 11)

w w w. p a u l a h u h t a n e n . f i

Naarasikoni Mariakonvehti -rasia 
sisältää konvehteja lakka-, karpalo-, 
puolukka- ja mustaherukkatäytteel-
lä. Mystinen Shamaanin suklaa on 
mausteinen tumma suklaa, joka si-
sältää kanelia, neilikkaa, mustikkaa 
ja chiliä. Lukutoukan Suklaati 
-lajitelma koostuu viekoittelevasta 
maitosuklaasta ja täyteläisestä tum-
masta suklaasta.

Suklaatehdas Dammenberg™
p. (03) 367 0080
www.dammenberg.fi

Tämän sivun taittoi Mainostoimisto Funky Print.

N A A R A S I K O N I
M A R I A K O N V E H T I

S H A M A A N I N   S U K L A A

L U K U T O U K A N
S U K L A A T I

Toimittaja: Helena Virtain

Hyvän tekijät Paula Huhtanen ja Marko Iso-
kungas. Kuva: Marita Sandt

taitto_luonnos_2.indd   1 28.11.2011   0.21

Sosiaaliasema X on vasemmistolaiseen arvopoh-
jaan perustuva auttamisverkosto. Sen tarkoitukse-
na on etsiä porukalla ratkaisuja niihin arjen ja viran-
omaisjärjestelmien varjopaikkoihin, joissa ihminen 
ei yksin pärjää.

Sosiaaliasema X on Tampereella toimiva verkos-
to, joka kokoaa yhteen ihmisiä elämän eri osa-alu-
eilta. Perusideana on, että auttaja ja autettava ovat 
samalla viivalla, heitä ei erotella luokitteluilla tai 
kankeilla virastorakenteilla. 

Sosiaaliasema X ei tyydy vain auttamaan ihmisiä, 
vaan tavoitteena on nostaa yhteiskunnalliset epä-
kohdat esille ja muuttaa yhteiskuntaa sen myötä. 
Sosiaaliasema on joustava ja muuttuva. Se on yhtä 
kuin verkostonsa ihmiset, pulmineen ja ratkaisui-
neen.

www.sosiaaliasemax.fi  | sosiaaliasemax@gmail.com
puh. 050 574 1357 | Kahvila Hertta, Näsilinnankatu 22
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Johanna Vehkoo
Täällä ollaan! 

Ami Assulin
Hianoo - aloittakaamme... koska 
asuit täällä ja koska päätoimitit Pis-
palalaista? 

Johanna Vehkoo
Päädyin Pispalaan silloisen poikaystä-
vän vuoksi vuonna 1995 tai 1996. Muis-
taakseni sekaannuin nopeasti Asukas-
yhdistyksen toimintaan ja päädyin 
Pispalalaisen päätoimittajaksi vuonna 
1998. Tein lehteä aika kauan, kevääseen 
2003 asti. Siinä välissä  olin toimittajana 
ylioppilaslehti Aviisissa ja 2003 alkaen 
Aamulehden kulttuuritoimituksessa. 

Ami Assulin
Miksi ja milloin poistuit Pispalasta? 
 
Johanna Vehkoo
(Ootas, pitää laskea) 

Ami Assulin
Poikaystävät vai vuodet..? 

Johanna Vehkoo
(Sama asia!)
Muutin pois Pispalasta varmaankin 
vuonna 2005 – ensin Pyynikille ja 

Tammelaan, sitten Oxfordiin ja nyt 
Helsinkiin. 

Ami Assulin
Miksi ihmeessä  pois Pispalasta? 

Johanna Vehkoo
Poismuutto taisi johtua puhtaasti siitä, 
ettei löydetty tarpeeksi tilavaa vuokra-
kämppää. 

Ami Assulin
(vai taas jonkun poikaystävän syy..)
Okei, mikä  on merkittävintä mitä  sul-
le on sen jälkeen tapahtunut? 

Johanna Vehkoo
Se, kun näin Journalisti-lehdessä  Hel-
singin Sanomain Säätiön ilmoituksen 
toimittajille tarkoitetuista stipendeistä 
Oxfordin yliopistoon. ;-)  

Ami Assulin
ja sitten..? 
 
Johanna Vehkoo
Olin kyllä sitä ennen jo tavannut britti-
läisen miehen, mikä varmaan oli merkit-
tävämpää, mutta kyseinen ilmoitus mah-
dollisti monta asiaa, kuten opintovapaan 
ottamisen ja kirjan kirjoittamisen. 

Hain stipendiä ja sain sen. Sitten piti 

odottaa vielä melkein vuosi, että pääsi 
muuttamaan ja lukuvuosi alkoi. 

Ami Assulin
Mitä  teit kahden Oxfordin vuoden ai-
kana? 

Johanna Vehkoo
Ensimmäisen vuoden aikana Oxfordin 
Reuters-instituutissa kypsyi idea kirjan 
kirjoittamisesta. Hain Helsingin Sano-
main Säätiöltä uutta apurahaa, minkä 
turvin pystyin jäämään vielä toiseksi 
vuodeksi kirjoittamaan kirjaa.

Ekana vuonna osallistuin kansainvä-
liseen toimittajien Fellowship-ohjel-
maan, johon kuuluu mm. oman tutki-
muksen tekeminen englanniksi. Tein 
sen aiheesta "mitä on laatujournalismi 
ja miten se voidaan pelastaa". Aihe 
osoittautui sikäli valtavaksi, että sii-
tä olisi jo siinä vaiheessa saanut kirjan 
aikaan. Toinen vuosi siis meni kirjan 
taustatutkimustyöhön, haastatteluiden 
tekemiseen ja kirjoittamiseen. 

Ami Assulin
Kirjasi Painokoneet seis - kertomuksia 
uuden journalismin ajasta ilmestyi tänä  
syksynä - kerro lyhyesti, mikä  on jour-
nalismin tulevaisuus? 

Johanna Vehkoo
Multa kysytään tuota tulevaisuus-
juttua usein. Vastaus riippuu siitä, 
olenko kyynisellä vai optimistisella 
tuulella. 
 
Ami Assulin
Entä  tänään? Millä tuulella, mikä vas-
taus? 

Johanna Vehkoo
Ikävä skenaario on, että  vanhat insti-
tuutiot nakertavat itsensä ontoiksi irti-
sanomalla liikaa väkeä. Silloin ne kuo-
levat pois, emmekä voi olla varmoja, 
että niiden tehtäviä jatketaan tarpeeksi 
laajasti.

Ikuisena optimistina uskon kuitenkin, 
että uuden teknologian ansiosta luki-
joilla on paljon enemmän valinnanva-
raa kuin koskaan ennen. Kyllä siitäkin 
jotain hyvää seuraa. Ihmiskunta tarvit-
see luotettavaa journalismia niin paljon, 
ettei se voi antaa sen kuihtua kokonaan 
pois. 
 
Ami Assulin
Minkälainen rooli uudella medialla on 
tässä pelissä tai vaikka suhteessa demo-
kratiaan? 
 
Johanna Vehkoo
Uusi digitaalinen media haastaa van-
hoja instituutioita alueilla, joissa ne 
eivät ole omimmillaan. Avoimuus, 
läpinäkyvyys ja tavallaan reilumpi 
journalismi ovat verkon tuomia uusia 
juttuja. 

Ami Assulin
Mitä  riskejä sun mielestä liittyy uu-
teen, digitaaliseen mediaan? 
 
Johanna Vehkoo
Riskinä on, että monilta ihmisiltä puut-
tuvat kriittiset välineet, joilla tehdä ero 
luotettavan ja epäluotettavan tiedon 
välille. Netissä on helppo naamioitua 
journalismiksi. 
 
Ami Assulin
Eli joku voisi tehdä  vaikka vale-Pispa-
lalaisen, ja...? 

Johanna Vehkoo
On kyllä vaikea keksiä, miksi ku-
kaan tekisi vale-Pispalalaisen. Vale-
Aamulehden voisi kyllä  joku vään-
tää. 

 Ami Assulin
No hyvä. Entäpä  Pispalalainen, tämä 
lehti. Minkälainen se voisi olla tulevai-
suudessa? 

Johanna Vehkoo
Pispalalainen voisi ilmaantua paikallis-
ten taulutietokoneisiin, tai mitä laitteita 
vielä ilmaantuu-
kaan. Ei sitä tarvit-
se varmaan kovin 
kauan enää painaa 
paperille. Digi-
Pispalalainen voisi 
päivittyä aina, kun 
on uutta ja tärkeää 
kerrottavaa!

Tosin mäkien 
kapuaminen on 
erinomaista liikuntaa, joten suosittelen 
paperi-Pispalalaisen jakovuoroja kai-
kille. 
 
Ami Assulin
Eikö  siinä ole riskiä, että  jää lukemat-
ta? Mökin mummuilla ei taida ensim-
mäisenä  tulla taulutietokoneen han-
kinta mieleen? 
 
Johanna Vehkoo
Mökin mummuillakin on viimeistään 
kymmenen vuoden päästä joku lukulai-
te, ellei aiemmin. Oma mummuni, 88, 
käyttää sujuvasti nettiä ja sähköpostia ja 
äitini, 64, haaveilee iPadista. 

Ami Assulin
Eikä  täällä enää tarvitse juosta mäkiä  
ylös ja alas, kun jaetaan Pispalalaista. 
Kätevää. Mutta takaisin sinuun - mitä 
teet seuraavaksi, ja missä? 
 
Johanna Vehkoo
Nykyään olen vapaa toimittaja, joka te-
kee myös keikkaa journalismin tulevai-
suuden matkasaarnaajana. Kirjahank-
keita tulee varmasti lisää. Toistaiseksi 
aion pysytellä nonfiktion jalojen perin-
teiden parissa. 
 
 Ami Assulin
Luin täältä  facebookista, että kävit 
Pispalassa eilen – miltä tuntui palata 
tänne?
… siis Pispalaan. 
 
Johanna Vehkoo
Kävin Heinarin hääbileissä  Vasta-
virralla. Oli tosi hauskaa nähdä pal-
jon vanhoja kavereita, joista monia en 

ole tavannut vuosiin. Hyvät kekkerit, 
harmi vaan, että  piti ehtiä viimeiseen 
junaan – kesken legendaarisen Wäinö  
Lakin keikan! 
 
Ami Assulin
Mitä  terveisiä tahdot lähettää Pispa-
laan ja niille, joita et eilen tavannut? 

 
Johanna Vehkoo
Eipä Pispala ole 
tainnut juuri muut-
tua. Toivottavasti 
vanhojen raken-
nusten suojelun 
puolesta ei tarvitse 
enää tapella niin 
hirveästi kuin vie-
lä 10 vuotta sitten. 

Olen suunnitellut muuttavani sinne 
mummona takaisin ja kohentavani 
kuntoa kapuamalla harjun yli Kollista 
Pulteriin. 
 
Ami Assulin
OK, nähdään 30-40 vuoden kulut-
tua rinteissä... oliko sulla jotakin, 
mitä  haluaisit vielä kertoa pispala-
laisille?  
 
Johanna Vehkoo
Pispala on kansallismaisema, jonka 
säilymisestä saadaan kiittää sen erin-
omaisen aktiivisia asukkaita. Pitäkää se 
mielessä – sillä tavoin alueen omalei-
maisuus pysyy tallella. Pispalan kirjas-
to ja Hirvitalo ovat eläviä esimerkkejä  
siitä hengestä. Lupasin muuten lahjoit-
taa yhden kappaleen kirjaani Pispalan 
kirjastolle.

Huomasin äsken uutisen, jonka mu-
kaan Uittoyhdistyksen talon kunto-
arvio on nyt valmis. Mitä hittoa? Me 
kirjoitettiin varmaan joka numerossa 
siitä talosta 10 vuotta sitten! Vieläkö 
kasvimaistakin tapellaan? 
 
Ami Assulin
Kasvimaatilannetta en ole päivittänyt... 
kiitos Johanna ja hyvää loppuviikon-
loppua. 
 
 Johanna Vehkoo
Nytkö lähdet Kolliin? ;-)
 
Ami Assulin
Saunan kautta!

CU!

tietokirjailija, entinen Pispalalaisen päätoimittaja, Johanna vehkoo 
poistui Pispalasta Oxfodin kautta pääkaupunkiin. Kirja Painokoneet 
seis – kertomuksia uuden journalismin ajasta ilmestyi tänä syksynä. 
Sen hengessä sovimme haastattelusta sosiaalisessa mediassa, Face-
bookissa eli naamakirjassa. Kirjoitimme siis jutun yhdessä lauantai-
iltapäivänä. Näin: 

Pispalalaisen 
päätoimittajasta tuli
tietOKirJailiJa

Teksti: Ami Assulin ja Johanna Vehkoo 
Haastattelu: Ami Assulin 
Kuva: Ilpo Mikkonen

NetiSSä ON HelPPO 

NaaMiOitua 

JOurNaliStiKSi.  

"

"
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Pispala on aluekokonaisuus, joka tunnetaan omana itse-

nään ei vain Suomessa, vaan laajemminkin Pohjoismaissa 

ja Euroopan Unionissa. Sillä on monikerroksinen ja moni-

merkityksinen maisemallinen, kulttuurinen ja poliittinen 

arvo ja historia. Käsitteenä Pispala-nimi kertoo alueen 

omaleimaisuudesta, merkityksestä ja vaikuttavuudesta.

Pispalan Sos. -dem. Työväenyhdistys ry. on toiminut yli 110 

vuotta SDP:n puolueosastona ja omalta osaltaan edistänyt 

vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaattei-

siin nojautuvan hyvinvointiyhteiskunnan rakentumista. 

Yhdistyksen perusta on vankkumaton. Se yhdistää sosiali-

demokraattisesti ajattelevia ihmisiä ja antaa mahdollisuudet 

paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen poliitti-

seen toimintaan. 

 

Samalla kun kutsumme Pispalalainen-lehden lukijoita 

mukaan yhdistykseemme ja sen toimintaan, samalla toivo-

tamme kaikille

Pispalan Sos. -dem. 

Työväenyhdistys ry.

FLEISCHMANN  PIENOISRAUTATIET

WILESCO – HÖYRYKONEET 

J. JOKIPII   - Pyynikintori 1  -   p. 03-222 7477
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Irakilaissyntyinen elokuvaohjaaja ja 
kirjailija, 38 -vuotias Hassan Blasim 

tuli Suomeen vuonna 2004 rakkauden 
saattelemana. Hassanin tarkoituksena 
oli ensin matkustaa Ranskaan, mutta 
tie toi pohjoisirakilaisen tyttöystävän 
vanavedessä Suomeen.

- Kirjailijan työskentely ei loppujen-
lopuksi ole riippuvainen olinpaikasta, 
kertoo Blasim.

Tällä hetkellä hän työstää uutta kir-
jaansa Tampereen Pispalassa, kääntäjä-
avovaimo ja 4-vuotias poika asuvat 
Helsingissä.

Kustantamot nihkeitä 
ulkomaalaisille

Kirjailijan ura lähti nousuun merkittä-
vän englantilaisen kustantamon Com-
ma Pressin löydettyä hänen novellinsa 
kustantamossa työskentelevän tuttavan 
kautta.

Vuonna 2009 kustantamo julkai-
si tilamaansa novellikokoelman The 
Madman of Freedom Square. Koko-
elma tavoitteli The Independent Fo-
reing Fiction Prize palkintoa vuonna 
2010.

Kirjan tultua suosituksi Englannis-
sa, siitä kiinnostui myös suomalainen 
WSOY.

- Suomessa ulkomaalaisen kirjailijan 
on vaikea saada itsensä näkyviin. Tääl-
lä kustantamot huomaavat sinut vasta, 
kun olet ulkomailla kerännyt julkisuut-
ta, Blasim huomauttaa.

Kokoelma ilmestyy ensi vuonna suo-
meksi ja italiaksi.

Ristikoista 
kirjallisuuskeskustelijaksi

Lähes joka kuukausi Blasim matkustaa 
kutsuttuna ulkomaille kirjallisuusta-
pahtumiin.

Viimeaikoina hän on ollut vieraana 
muiden muassa Literary Festivaaleilla 
Saksassa ja 17th International Book 
Fair tapahtumassa Unkarissa.

Kirjallisuus alkoi kiinnostaa 
12-vuotiasta irakilaispoikaa yli kaiken 
muun.

15 -vuotiaana hän suunnitteli jo ris-
tikoita ja kirjoitti runoja irakilaisiin sa-
nomalehtiin.

Koska kotimaassa ei ollut mah-
dollista opiskella kirjailijaksi, hän 
aloitti audiovisuaaliset opinnot. Se 
oli ainoa reitti kohti haaveena ollutta 
uraa.

- Opiskeluuni kuului kaikkea. Maa-
lausta, piirtämistä, taidetta, kuvaamista, 
kirjoittamista, hän luettelee.

Samoihin aikoihin hän alkoi kirjoit-
taa pidempiä juttuja ja novelleja iraki-
laisiin lehtiin.

Kielletty sananvapaus

Opiskeluaikoina kompastuskiveksi 
muodostui Irakissa vallitseva Saddam 
Husseinin diktatuuri, joka ei sallinut 
oman mielipiteen vapaata ilmaisua.

- Ongelmia koitui sekä kirjoituksista 
että kantaaottavista lyhytelokuvista.

Nyt työn alla on uusi kirja, josta on 
julkaisusopimus Englantiin.

Blasim on työstänyt tekstejään Pis-
palan PAUhousen, entisen Puukkonie-
men tiloissa.

Syksyllä julkaistiin hänen tuorein 
lyhytelokuvansa Two Shadows One Si-
lence, jonka hän ohjasi työharjoitteluai-
kanaan Pispalan kumppanuudella.

Hän kirjoittaa säännöllisesti novel-
leja arabialaiselle sivustolle, jossa monet 
arabialaiset kirjailijat julkaisevat teoksi-
aan.

Myös Blasimin teokset ovat siellä 
kaikkien luettavissa.

- Eikä sensuurivaatimuksia ole, 
päättää Blasim.

www.iraqstory.com,
www.hassanblasim.com

Pispalassa on nykyisin paljon kansainvälistä toimintaa. Monikulttuu-
risuus näkyy erityisesti taiteen tekijöiden luovina töinä eri puolilla 
harjua. tässäkin Pispalalaisen numerossa esittelemme heistä muu-
tamia, jotka ovat löytäneet kulttuurisen kodin ja työskentelymah-
dollisuuksia Pispalasta.

Hassan Blasim
Teksti ja kuva: Anni Laivoranta

Adam First

Israelilainen 31-vuotias "lihastera-
peutti" Adam First muutti Tampe-

reelle vuonna 2010. Hän asuu täällä 
yhdessä vaimonsa ja lapsensa kanssa.

- Asuin ensin muutaman vuoden 
Sveitsissä ja sieltä päädyin tänne, First 
kertoo.

Suomessa miestä kiehtoi kontrasti 
ja kulttuurierot kotimaahansa verraten. 
Hän paljastaa tarvinneensa tilaa itselleen 
ja sitä täällä tarjoaa luonto ja sen hiljai-
suus. Kysyessäni harrastuksista hän tote-
aa tyynesti rakastavansa avantouintia ja 
nauraa kummastuneelle katseelleni.

- Se on hyvin parantavaa keholle. 
Pystyn viettämään avannossa nykyään 
jo 15 minuuttia. 

12 vuoden metsästys

Monien opiskeluvuosien jälkeen First pää-
tyi Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin. Siellä 
toimivasta School for Creative Touchista 
hän löysi itselleen ja luonteelleen sopivan 
hierontaterapian; Rebalancing-hieronnan.

- Olen opiskellut erilaisia "Body 
Work" -tekniikoita viimeiset 12 vuot-
ta ja tämä on yksi voimakkaimmista 
terapioista joihin olen törmännyt, hän 
kertoo innoissaan.

Tavoitteena kyseisessä tarapiassa on 
kehon tasapainon palautus sekä sisäisen 
hyvinvoinnin löytäminen. 

- Rebalancing hieronta antaa tilaa 
lihaksille, korjaa ongelmat fyysisellä 

Teksti ja kuva: Anni Laivoranta

hieronnalla sekä parantavalla energialla.
Hän haluaa painottaa, miten tärkeää 

hieronnassa on hierottavan ja hierojan 
välinen luottamus.

- Kosketus, rauha, luottamus. Ne ovat 
avainsanoja kun halutaan päästä paran-
taviin tuloksiin, hän sanoo vakavana.

- Hieronnassa pitää löytää tasapaino 
kaiken välillä. Jos koko hieronnan ajan 
jännittää, eivät ongelmakohdat aukea.

Syvällinen hieroja

First kuvailee itseään syvälliseksi hiero-
jaksi ja kertoo rakastavansa omaa keho-
aan. Hän harrastaa myös paljon liikun-
taa pitääkseen itsensä hyvässä kunnossa 
ja ollakseen tasapainossa sekä fyysisesti, 
että henkisesti.

- Keho on asumuksemme, joten sen 
tulee voida hyvin.

Eniten First haluaa painottaa sitä, 
että hieronta ei ole hänelle vain työ. Se 
merkitsee hänelle paljon enemmän, sil-
lä se tekee hänet onnelliseksi.

- Kaipaan välillä aurinkoa ja ko-
timaani lämpöä, mutta haluan tuoda 
lämmön Suomeen hierontani kautta, 
hän päättää.

www.rebalancingfinland.
blogspot.com
http://www.pispala.fi/
rajaportinsauna/hieronta/
AdamFirst.html

KaiPaaN välillä 

auriNKOa Ja 

KOtiMaaNi

läMPöä.  

"
"
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KuNtOtarKaStuKSeSta 
ON Hyötyä KOrJaaJalle

Teksti:  Irma Rantonen | Kuva: Ilpo Mikkonen

asuntojen kuntotarkastukset liitetään yleensä asuntokauppaan. 
yleensä myyjä tilaa tarkastuksen, jotta ostajan olisi helpompi tehdä 
ostopäätös. Kuntotarkastus tehdään aistinvaraisesti rakennuksen 
sisä- ja ulkopuolelta rakenteita rikkomatta. yleensä siihen liittyy 
märkätilojen ja kosteudelle alttiiden tilojen kosteusmittaus.

Kuntoarvioinnin tekijä aki Sulonen.

Kuntoarviosta on paljon hyötyä myös 
rakennuksen nykyiselle omistajalle. 

Arvion avulla voi saada tietoa rakennuk-
sen ikääntymiseen liittyvistä korjaus- ja 
huoltotarpeista ja rakennuksen yksilölli-
sistä riskipaikoista. Tieto riskeistä auttaa 
myös piilevien virheiden löytämisessä, 
siten niitä osataan etsiä ja korjata. Van-
hoissa rakennuksissa on eri aikakausien 
materiaaleja ja parasta tietämystä yhdis-
tettynä vanhaan perinteiseen rakenta-
misen tapaan. Myös jotkut korjaustavat 
ovat osoittautuneet riskialttiiksi, niistä-
kin olisi hyvä tietää.

Kuntotarvioijan valitseminen on 
vaikeaa. Mitä vanhemmasta talosta on 
kyse, sitä yksilöllisempiä ratkaisuja ja 
useampia korjauskerroksia sieltä löytyy. 
Jos tarkastaja on vailla riittävää ammat-
titaitoa, tulos ei ole pätevä ja pahim-
millaan johtaa turhiin tai aivan väärin 
toteutettaviin korjauksiin. Onneksi 
tähän on tulossa apua, sillä Motiva on 
laatimassa ohjeita riskirakenteiden tut-
kimiseen ja luomassa kuntoarvioijien 
koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmää.

Uittoyhdistyksen talon 
kuntoarvio 

Vuonna 1892 rakennetun ja 1920-lu-
vulla laajennetun Uittoyhdistyksen 
talon kuntoarvion teki Aki Sulonen. 
Rakennuksessa on tehty hyvin vähän 
muutostöitä, joten siinä mielessä tilan-
ne on ainutlaatuinen. Kuntoarvio oli 
yllätävän positiivinen suhteessa siihen, 
että talo on ollut pitkään tyhjillään 
ja etenkin katto on näyttänyt olevan 
aivan rikki. Hirsikehikko on säästy-
nyt suuremmilta vaurioilta pitkälti 
sen vuoksi, että huopakaton alla ollut 
pärekatto, joka on johtanut kosteutta 
hirsikehikon ohi ja tasannut kosteu-
den vaihteluita.

Kiireellisiä toimenpiteitä vaatii talon 
katto, joka päästää vettä lävitseen. Ka-
tosta on purettava vain kuistien katot, 
muuten katto voidaan korjata. Laho-
vaurioisia kattotuoleja vaihdetaan ja 
osalle riittää vahvistaminen. Kolmiori-
mat täytyy vaihtaa ja päälle laittaa uusi 
huopakate.

Lattian alarakenteet ovat kuivia, 
lahovaurioita löytyi vain yhdestä keit-
tiöstä putkirikon jäljiltä. Kaksi yläker-
ran ikkunoista on uusittava kokonaan, 
muut voidaan korjata. Sisäpuoliset 
pintarakenteet ovat huonokuntoisia, 
mutta korjattavissa. Lvi- ja sähkötek-
niikkaa ei ole tutkittu vaan on oletettu, 
että niiden kunto on niin huono, että 
ne on tehtävä kokonaan uudelleen. 

Pispalan karnevaaleilla järjestettiin tou-
kokuussa perinteisen jalkapallo-ottelun 
tauolla harjun ensimmäiset Hanuriinve-
tokilpailut. FC Pispalan Tohvelisankari-
en sekä yhdistetyn Kujakollin ja Pulterin 
joukkueet potkivat lasten kevyttä palloa 
viiden metrin päähän sijoitettuun haita-
riin. Lopputulema lienee tasapeli, ellei 
vierasjoukkue sitten voittanut.

Kesän ainoan harjoitusottelunsa 
sankarimme ottelivat toukokuussa Ilves 
Naisten liigapelin tauolla Tammelan 
pallokentällä. Vastaan asettui TPV:n 
Auringonnousu-joukkue.

Joukkueesta sukeutui 
esiintyviä artisteja

Elokuussa FC Pispalan Tohvelisankarit 
autoilivat bussilla legendaarisiin MM 
Reiska-jalkapallokisoihin Pohjois-
Savoon Vesannolle. Joukkueesta irto-
si yllättäen myös Pekka Haapakoski ja 
hänen orkesterinsa, joka esiintyi kisojen 
iltajuhlassa varsin mallikkaasti argen-
tiinalaisvahvistuksemme Hernando 

jorasi näytöstangoa naisystävänsä kera. 
- Kyllä savolaiset olivat ihmeissään! 

Muuten turnaus oli joukkueeltamme 
järjestyksessään toinen. Kehitystä on ta-
pahtunut, nimittäin Tohvelisankarit nap-
pasivat kisoissa kaikkien aikojen ensim-
mäisen pisteensä pelaamalla yhden tasa-
pelin, riemuitsee joukku-
een ylipäävalmentaja Per 
Sontåg.

Joukkueen kauden 
päättäjäis- ja samalla 
uuden kauden aloitta-
jaisjuhlat vietettiin elo-
kuun lopulla Vastavirran 
yläkerrassa. Edellä mai-
nittu orkesteri musisoi, 
jalalla pistettiin koreasti 
ja palkintoja jaettiin.

Muun muassa alle-
kirjoittaneen pelinumero 
013 jäädytettiin ensim-
mäisenä. 

FC Pispalan Tohveli-
sankarit valmistautuu 

paraikaa maailmanhistorian ensim-
mäisiin Reiskahöntsyn MM-kisoihin, 
jotka järjestetään Tampereella Koulu-
kadun kentällä maaliskuussa. 

- Kevään mittaan pelaamme muuta-
man harjoituspelin. Tähtäimemme on 
ensi kesän Reiska MM –jalkapallokisat 
Vesannolla. Tavoitteenamme on saada 
vähintään kaksi pistettä, linjaa ylipää-
valmentaja Sontåg.

Tohvelisankarien ensimmäinen 
piste Reiskakisoissa!

Tekstit:  Jari Niemelä | Kuvat: Asko Parkkonen ja Ilpo Mikkonen

Pispalan pelimiehet ja –naiset valmistautuvat nyt kevään reiska-
höntsyn MM-kisoihin, jotka järjestetään Koulukadun kentällä.

Pekka Haapakoski orkestereineen. vasemmalta orkes-
terinjohtaja (laulu, saksofoni), sitten Juhani Wahl (laulu, 
kitara), veikko tiihonen (laulu, kitara, pyykkilauta), Otto 
lindgren (laulu, basso) ja rainer Meskanen (koskettimet).

PiSPalaN KirKKO Sai uudet BarOKKiurut

40 vuottaan juhliva Pispalan kirkko 
sai uuden ja komean säestyspelin, jo-
ka mukailee barokin mestarisoittimia. 
Kirkon urut on rakennettu barokki-
ajan urkumestarin Gottfried Silber-
mannin (1683–1753) rakentamien 
soittopelien tyyliin. Mallina on ollut 
Silbermannin urkuja Freiburgin ym-
päristöstä Saksasta. Maestro oli muu-
an Johan Sebastian Bachin kaveri. 
– Nyt sain uuden paremman työ-
kalun, riemuitsee Pispalan kir-
kon kanttori Tarja Laitinen.
Kirkon urut vihittiin joulukuun alus-

sa, jolloin tärähti ensimmäisen ker-
ran julkisesti. Tärähti? Näin kantto-
ri luonnehti uutta messusoitintaan. 
Laitisen mukaan soundi on entisiä 
urkuja muhkeampi ja pyöreämpi. 
– Uudet barokkiurut soundaavat oikein 
hyviltä. 

Ainutlaatuiset urut Tampereella

Pispalan kirkko viettää nyt 
40-vuotisjuhliaan. Uusien urku-
jen saaminen juuri tähän ajankoh-
taan oli usean vuoden projekti. 

– On onnenkantamoinen, että saim-
me hankkeen alkuun ennen vuoden 
2008 jälkeistä talouslamaa. Urut mak-
soivat 400 000 euroa, mutta kustan-
nus jakautuu onneksi usealle vuo-
delle, sanoo Harjun seurakunnan 
kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen.
Pispalan kirkon urut ovat varsin ai-
nutlaatuiset Tampereella. Seurakun-
tien kirkoissa ei ole aiemmin ollut 
puhdastyylistä barokkiurkua. Kilpai-
lutuksen voitti tervakoskelainen Ur-
kurakentamo Martti Porthan Oy. 
– Pispalan kirkon uudet urut olivat työn 
alla parisen vuotta. Siinä on tietysti rin-
nalla kulkenut muitakin töitä, kertoo 
urkujenrakentaja Martti Porthan.

Nyt pauhaa kunnolla! ei vanhassa holvikirkossa, vaan Pispalan kir-
kossa. Harjun seurakunta sai joulukuussa uudet barokkiurut, jollai-
sia tampereella ei aiemmin ole ollutkaan.

Pyynikin seura-
kunnan kanttori 
riikka viljakainen 
piti soolokonser-
tin urkuviikolla.
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Haulibros-yhtye on aloittanut uuden 
levyn äänitykset marraskuun lopulla.

Ensimmäisessä sessiossa äänitetään 
neljä biisiä. Niiden rumpalina on  Lacu 
Lahtinen Popedasta, sillä Rinnekadun 
Kaitsu, eli Kai Huovinen on jäänyt pois 
bändistä, kertoo Brossien basisti Selkä.

Biiseistä yksi on Selän, yksi Selän ja 
Juicen, yksi Jurin, yksi Jurin ja Jari Sa-

losen käsialaa.
Haulit jatkavat ensi keväänä ilmes-

tyvällä levyllään omalla tutulla tyylil-
lään.

Levy sisältää kaikkien kolmen Hau-
li-veljen biisejä, ja levy tuotetaan edel-
leen Epen tallissa.

Seuraavaan pitkäsoittoon valmistau-
tuvan pispalalaisbändin loppusyksyn ja 

alkutalven keikoilla rumpupalikoita na-
puttavat lainarumpalit, Lacu Lahtinen 
Popedasta, Topi Sorsakosken Kulku-
koirista tuttu Harri "Oinari" Vainion-
pää ja Haulikitaristi Kalle Alatalon 
veli Jaska Alatalo.

Kallen lisäksi Haulibrosissa soittavat 
edelleen Juri Lindeman ja Ari "Selkä" 
Pulkkinen.

haulibros muutoksessa

Uutisellista

Haulibros, Selkä, Juri, Kalle ja lacu lahtinen soundcheckissä 
tampereen ylioppilastalolla marraskuun lopulla.

Teksti Hilkka Hakala
Kuva: Ilpo Mikkonen

Hannu Salaman romaaniin perustuva 
kaksiosainen draamasarja Siinä näki-
jä missä tekijä nähdään vihdoin TV 1 
Kotikatsomossa helmikuussa 2012. 
Elokuvan on ohjannut Kari Paljakka 
ja käsikirjoituksen on tehnyt Raija Tal-
vio. Päärooleissa nähdään Seija Len-
tonen Maijana ja Tommi Raitolehto 
Santtuna. Näin kertoo tuotantoyhtiö 
Production House verkkosivuillaan.

Liisa Akimofin johtama Production 
House on tv-elokuvan toinen tuottaja. 
Toinen on Katariina Lillqvistin pe-
rustama Camera Cagliostro, jossa tuot-
tajana on toiminut Jyrki Kaipainen. 
Jyrkihän tunnetaan Pispalassa mm. 
Pispalalainen-lehden päätoimittajuu-
desta vuosina 1996-1998.

Tv-elokuva kertoo vasemmistolaisen 
vastarintaryhmän toiminnasta Pispa-
lassa jatkosodan aikana. Sarjan pääku-
vausjaksot tehtiin jo loka- marraskuus-
sa 2009 muiden muassa Annikinkadun 

puutalokorttelissa. Joitakin kohtauksia 
on onnistuttu kuvaamaan myös Pispa-
lassa, vaikka täältä on enää vaikea löytää 
ajan miljööseen sopivia kuvauspaikkoja.

Tamperelaisen vastarintaryhmän 
toimintaa kuvaa myös syksyllä ilmesty-
nyt Sakari Selinin kirja Kun valtiopetos 
oli isänmaalllinen teko - nuoret taiste-
lussa Hitleriä vastaan. Sakari Selin itse 
kuului siihen neljätoistahenkiseen nuo-
risoryhmään, joka syksyllä 1942 järjes-
teli kuuluisan “Tampereen pommiyön”. 
Silloin syyskuun yönä suoritettiin lu-
kuisia muuntaja- ja junasabotaaseja 
samaan aikaan useassa eri paikassa itse 
keksityillä aikasytyttimillä. Esimerkik-
si Santalahden pysäkillä pysäytettiin 
sotarvikkeita kuljettanut tavarajuna 
räjäyttämällä raiteet. Mallia räjäytysap-
paraatille oli haettu Espanjan sisällisso-
dan partisaanien taistelusta kertovasta 
Jarno Pennasen toimittamasta kirjasta 
Suomen pojat Espanjassa (1939).

Hannu Salama on romaanihah-
moonsa Reijo Tammelund kirjannut 
Selinin toiminnan piirteitä. Tv-eloku-
va on kuitenkin ennen kaikkea Han-
nun vanhempien Mirjam (“Maija”) ja 
Sulo (“Santtu”) Salaman rakkaustari-
nan sodan vaikeissa olosuhteissa.

siinä näkijä missä tekijä 
KOtiKatSOMOSSa HelMiKuuSSa 2012

Teksti: Asko Parkkonen 

Ennen vanhaan Pispalassa perustettiin 
uusia yhdistyksiä melkein joka toinen 
viikko, edelleen on näistä toiminnassa 
tiettävästi kymmeniä. Nyttemmin pe-
rustetaan osuuskuntia, joita tällä mäellä 
onkin muutamia. Ei kuitenkaan niin 
paljon, etteikö mahtuisi yksi lisää!

Perustakaamme siis osuuskunta. Asi-
aa ovat valmistelleet Pispalan Kumppa-
nuuden pj Marita Sandt, varapj Esko 
Mäkinen, sihteeri Paula Huhtanen 
sekä graafikkoyrittäjä Maria Mattila. 
Osuuskunta on avoin kaikille, perusta-
jiksi pyydetään pispalalaisia yhdistyksiä, 
yrityksiä sekä yksityishenkilöitä. Varsi-
naista yyyyhteistyötä... 

Normaalin työosuuskuntana toimi-
misen lisäksi on ajatus toimia työllis-
tämistoiminnan tukena, jatkopolkuna 
omaehtoisesta yrittämisestä kiinnos-
tuneille ihmisille. Osuuskunnassa voi 

toimia yksi tai yhdessä, sopii siis kaikil-
le erakoista ja ekstrovertteihin. Kuten 
tiedetään, on osuuskuntayrittäminen 
myös helppoa ja turvallista, sillä jos 
osuuskunnassa on enemmän kuin seit-
semän jäsentä, on yksittäinen jäsen pal-
kansaajan asemassa, jolloin yhteiskun-
nan turvaverkko on tarvittaessa tukena.

Perustettavan osuuskunnan pää-
toimiala tulee olemaan kulttuuri. Toi-
saalta, mikäpä ei ole kulttuuria, joten 
toimialapykälään lisätään tämän lisäk-
si kaikki laillinen liiketoiminta. Muita 
pykäliä kirjoitetaan Osuuskuntaneuvo-
jan opastuksella, näin säännöistä tulee 
kerralla lakien ja asetusten mukaiset.

Emme ole keksineet osuuskunnal-
le vielä nimeä, ehdotuksia saa lähettää 
valmistelevalle työryhmälle ja nimi 
päätetään varmasti perustavassa koko-
uksessa. Sen tiedämme, että osuuskun-

nasta tulee virkeä ja viriili, ekstrovertti 
ja dynaaminen, rohkea ja ennakkoluu-
loton.

Toivomme, että asiasta kiinnostu-
neet tuntevat itsensä erittäin tervetul-
leiksi tammikuussa tiistaina 31.1.2012 
klo 17.00 Pispalan Kirjastotalolle 
kuulemaan lisää!

uuSi OSuuSKuNta!

KirJaStON taPaHtuMia

9.1.-28.1. Sini ja Johanna Mäkeläinen 
Huvikuvia, maalauksia.
30.1.-18.2. Jesse Saikkonen
Valokuvia
20.2.-9.3. Inka Ylihärsilä 
Maalauksia.
10.3.- 31.3. Jyrki Rönkkö Osasto 5
Valokuvia.
2.4.-21.4. Tiina Lamminen ja Anna 
Kirstinä, maalauksia.
23.4.-12.5. Elma-Riitta Hannonen 
Hylätyt esineet puhuvat.
14.5.-2.6. Pispalan karnevaalit
Karnevaalit 19.5.
4.6.-20.6. Jouni Kopsa
Lasitaidetta

Pispalan kirjastotalon 
gallerian näyttelyt 
Kevät 2012

Teksti ja kuva:
Esko Mäkinen

14.12. Musiikkikoulu Musiikkitoteemin kitaraoppilaiden JOULUKONSERTTI klo 18. Kahvi-/mehutarjoilu.
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Hyvää joulua 
kaikille pispalalaisille!

Toivottaa Satu Hassi

                                         

Tulevaan massiiviseen rakennukseen 
sijoittuvat Pyynikin ja Pispalan terveys-
asemat, muita lähipalveluja sekä länti-
sen Tampereen alueelliset terveyspalve-
lut. Satamakadun sosiaalivirastotalosta 
Tipotielle muuttaa kaikille tamperelai-
sille tarjottavat palvelut. Myös Amurin 
hammashoitola muuttaa rakennukseen.

Kerroksia rakennukseen tulee viisi, 
joista vain yksi on Pirkankadun yläpuo-
lella. Pääsisäänkäyntejä on kaksi, toinen 
Pirkankadulta ja toinen radan puolelle 
tulevalta varsinaiselta pihalta.

Bruttoalaa rakennuksessa on noin 
17 000 neliötä. Julkisivuissa käytetään 
kuparia ja silkkipainettua lasia. Kustan-
nusarvio hankkeelle on 33 miljoonaa 

euroa ja valmista pitäisi olla kesäkuussa 
2013. 

Henkilökunnan määräksi on arvioi-
tu 330.

Alikulkutunneli Paasikiventieltä 
Pispalaan

Syksyn aikana Pirkankadulle on raken-
nettu Rollikkahallin eteen uusi risteys, 
johon tulee liikennevalot. Myös bus-

rollikkahallin edustalla on syksyn aikaan käynyt kova tohina, joka 
kiihtyy heti alkuvuodesta. uutta Pyynikin sosiaali- ja terveysasemaa, 
meidän kielellä tipotien terveysemaa, rakennetaan puolitoista 
vuotta.

sipysäkkien paikat ovat muuttuneet. 
Pirkankatu muuttunee tältä osin entis-
täkin vilkkaammaksi. Keväästä syksyyn 
jatkuneet maaperän puhdistustyöt on 
saatu päätökseen ja rakennustyöt ovat 
alkaneet. Paikalla oli vuoteen 1966 
saakka Tipotien kaatopaikka.

Suunnitelmissa on varauduttu kevy-
en liikenteen tunneliyhteyden rakenta-
miseen radan ali Paasikiventieltä terve-
ysaseman tontille. 

Hanke toteutetaan Sampo Pankin ra-
hoittamana. Kaupunki vuokraa tilat 20 
vuoden leasing-sopimuksella, jonka jäl-
keen kaupunki voi lunastaa sen tai jat-
kaa vuokrasopimusta 10 vuodella.

TIPPATÄdILLE TIPOTIELLE
                                         Teksti: Hilkka Hakala

Kuva: Tampereen Tilakeskus

Ensimmäinen rakennusvuosi on 1905, 
laajennuksia rakennukseen on tehty 
1910- ja 1920 -luvuilla. Suutari Joki-
nen rakensi sen asunnokseen, joten sil-
lä on pitkät perinteet. Jo 1920-luvulla 
siinä toimi kenkätehdas. Urvikon keh-
kätehtaan toiminta alkoi vuonna 1932. 
Urvikot itse asuivat kahdessa matalassa 
vinttihuoneessa, koska koko alakerta 
oli kenkätehtaan tiloina. Parhaimmil-
laan työntekijöitä oli 10. Yksi tunne-
tuimmista tuotteista lienee tyttöjen 
valkoinen, reikäkoristeltu remmikenkä. 
Kenkätehtaan toiminta päättyi 1973, 
jonka jälkeen tilat muutettiin takaisin 
asunnoiksi.

Kolmessa vuodessa suojeltavasta 
purkukelpoiseksi

Rakennuksessa on säilynyt muiden 
muassa alkuperäiset ikkunat sekä kaksi 
vanhaa tehdashuonetta. Inventoinnin 
toimenpidesuosituksissa sanotaan, että 

pihapiirin kokonaisuus tulisi säilyttää 
mahdollisimman tarkkaan ja ylläpidon 
laiminlyönti ei ole syy purkamiselle. 
Myöskään rakennusten sijoittelua ei 
tulisi muuttaa. Pihapiirissä on myös al-
kuperäinen ulkohuonerakennus. Lisäk-
si tonttia reunustaa itäpuolella vanha 
Pispalan ja kaupungin välinen pulteri-
raja-aita. Inventointi on tehty touko-
kuussa 2008. Kaupunkikuvatoimikunta 
ja Pirkanmaan maakuntamuseo puol-
sivat purkulupaa. Museo edellyttää ra-
kennuksen dokumentointia.

Nykyisen rakennuksen tilalle on 
suunnitteilla kahden 
talon kompleksi, jossa 
on yhteensä neljä asun-
toa sekä kaksi autoka-
tosta. 

- Kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaan alueen 
ja arvokkaiden raken-
nusten kannalta juuri 
pystyyn lahottaminen 

on ollut ja on jatkossakin ongelma Pis-
palassa. Tulevaankin kaavaan on jää-
mässä porsaanreikä, jonka mukaan kor-
jauskelvottomiksi katsotut rakennukset 
voidaan purkaa. Lisäksi on paikallaan 
kysyä, mikä on kaupungin vastuu, jos 
sen toimien seurauksena – kuten katua 
korotettaessa – rakennus vaurioituu, 
ihmettelee pispalalainen Katja Wal-
lenius. 

- Jos tähän ei puututa, mitä virkaa 
rakennusperinnön säilymisen kannalta 
oikeastaan on Pispalan kaavoituspro-
sessilla tai rakennusten ja alueen kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaaksi nimeä-
misellä? 

Rakennuskielto päättyy maaliskuus-
sa 2013.

PURKULUPA RINNEKAdULLE
Teksti: Aura Kalli, Hilkka Hakala 
Kuva: Ilpo Mikkonen

rinnekatu 2:ssa sijaitseva 1900-luvun alussa rakennettu niinkutsut-
tu urvikon kenkätehtaan talo on saanut purkutuomion. yhdyskun-
talautakunta hyväksyi luvan poiketa rakennuskiellosta ja rakennus-
alasta asuinrakennusten rakentamiseksi lokakuun puolivälissä. Ky-
seessä on ensimmäinen Pispalan rakennuskiellon aikana myönnetty 
purkulupa. talo on arvioitu Museoviraston inventoinnissa kulttuuri-
historiallisesti erittäin arvokkaaksi (i-luokka).
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Kun kuoroa perustettiin, ei siitä tie-
dotettu missään, mutta pispalalai-

sittain tieto levisi nopeasti puskaradion 
kautta, ja hetkessä siihen ilmoittautui 
lähes 30 naista. 

Minkäänlaisia pääsyvaatimuksia ei 
ollut, ei edes laulutestiä.

- Tässä kuorossa on hienoa, että 
kaikki saavat laulaa äänellään, eikä lau-
lamista tarvitse ottaa vakavasti. Tär-
keämpää on yhteen liittyminen ja kuu-
luminen johonkin, tiivistää yksi Telluk-
sen sopraanoista Kaarina Porkkala.

Kaarina on laulellut aina, mutta pitää 
itseään hyvin harrastajatason laulajana.  

- Laulaminen on yksi parhaita yh-
dessä olemisen muotoja, eikä kuorossa 
tarvitse, eikä saa kilpailla. Siinä pyritään 
harmoniseen yhteiseen säveleen toinen 
toistaan tukien.

Telluksessa laulaa kaikenikäisiä nai-
sia. Kaarina on vanhimmasta päästä, 
mutta tässä porukassa iälläkään ei tun-
nu olevan merkitystä.

-  On sääli, että Suomessa niin har-
voin vanhat ja nuoret toimivat samoissa 
ryhmissä. Muualla maailmassa se on 
luonnollisempaa. Aito yhteisöllisyys on 
rikasta juuri siksi, että siinä on monen 
eri ikäisiä tasavertaisina yhteisön jäse-
ninä.

Kaarinan mielestä kuoron tarjoama 
yhteisöllisyys on sikälikin helppoa, et-

tä siinä ollaan loppujen lopuksi aika 
anonyymejä. Siinä ei halutessaan tar-
vitse tietää toisista mitään, vaan voi 
vain nauttia yhteisöllisyyden parhaista 
puolista.

Kaikki oppivat laulamaan

Alusta lähtien kuoroa on johtanut lau-
lunkantajaksi itsensä esittelevä sävel-
täjä-muusikko Tellu Turkka, joka on 
tullut tunnetuksi erityisesti kansan-
musiikin tekijänä ja esittäjänä. Ennen 
Pispalan Tellusta hänellä ei ollut omaa 
kuoroa, mutta hän oli ohjannut lukuisia 
olemassa olevia kuoroja. Niistä poike-
ten Pispalan kuorossa Tellu opettaa 
usein uudet laulut ensin korvakuulolta, 
minkä ansiosta hän voi sovittaa ja tes-
tata sovitukset ”lennossa” harjoituksissa 
ja kirjoittaa ne paperille vasta myöhem-
min.-  Tällainen harjoittelu on hirve-
än mukavaa, kun oppiminen tapahtuu 
ensin korvakuulolta ja paperi on vain 
muistin jatke. Se vaikuttaa siihenkin, 
kuinka ihmiset alkavat soida yhteen, 
kun hahmotetaan asiat korvan eikä sil-
män kautta. 

Myös Tellu kokee kuorossa vahvan 
yhteisöllisyyden tunteen.

-  On tärkeää kokea kuuluvansa jo-
honkin, ja laulaminen tekee ihmiselle 
hyvää. Se on soitin,  joka soittaa kehoa. 

Se avaa tietä sisäänpäin ja nostaa sieltä 
esiin asioita.

Tellu Turkka korostaa, että kuoro on 
myös johtajansa instrumentti, ja johta-
jan on tunnettava instrumenttinsa. Tel-
lu vakuuttaa, että hyvällä ohjauksella 
kaikki voivat oppia laulamaan. Toiset 
osaavat sen automaattisesti ja synnyin-
lahjana ja toiset omien edellytystensä 
mukaan.

-  En ole vielä tavannut ketään, joka 
ei ole oppinut. Jokaisella on omat haas-
teensa.

Kuoron ohjelmisto on hyvin moni-
puolinen virsistä tangoihin. Nuores-
ta iästään huolimatta Pispalan Tellus 
on keikkaillut jo lukuisia kertoja. Jo 
ensimmäisenä toimintavuonnaan se 
uskaltautui esiintymään kotikylän kar-
nevaaleille ja folkkareille. Kaksi vuotta 
sitten Tellus hämmästytti ja hurmasi  
tango-ohjelmistollaan Maailmantan-
gofestivaaleilla. Pispalan kirkon juma-
lanpalveluksiin Tellus on toivottu vie-
ras, ja jouluisin se kiertää ilahduttamas-
sa vanhain- ja palvelukotien asukkaita. 

Tänä jouluna kuoron esittämiä jou-
lulauluja saa kuulla Pispalan kirkon ju-
malanpalveluksessa neljäntenä advent-
tina 18.12.2011 klo 11, ja sen jälkeen 
Kurpitsa-talon puurojuhlassa, joka al-
kaa klo 13.

Lisätietoja ja kuoron tilaukset: Tellu Turkka, 
puh. 0500-708941, tellu.turkka@gmail.com

Tellus on tomera kuoro
Naiskuoro Pispalan tellus täyttää näinä päivinä kolme vuotta. 
Kuorosotaan tellus ei lähde, mutta rauhantyöhön sitä saa tilata.

Teksti: Iita Kettunen | Kuva: Lauri Virkkala

telakalla seuraani istui tamperelainen Black Motor –yhtye, joka 
on saavuttanut mainetta intensiivisenä liveorkesterina sekä myös 
levyttänyt kuusi albumia. Paikalla oli koko kokoonpano: Simo Laiho-
nen, Ville Rauhala ja Sami Sippola.

Black Motoriin liitetään helposti 
termi free jazz, mutta bändi itse 

suhtautuu tähän leimaan hieman vara-
uksella. Rauhala sanoo, ettei edes joka 
yhteydessä ajattele soittavansa free jaz-
zia. Laihonen on samoilla linjoilla: 

- Voisi ennemminkin puhua free 
musasta tai vapaasta ilmaisusta. 

Soittaminen tuntuu bändille ko-
ko ajan vähemmän summittaiselta, tai 
”hakuammunnalta”, joka free jazziin 
tai improvisaatioon usein virheellisesti 
liitetään.

- Tuntuu itselle ihan loogiselta, mel-
kein sävelletyltä tai sävellykselliseltä se 
musa, Rauhala toteaa.

Jokainen bändissä viettää melkein 
kaiken vapaa-aikansa musiikin parissa. 
Laihonen sanoo, että jos osaa vähän pi-
tää kiinni muistakin jutuista, niin hyvä. 
Sippolan sanoissa kaikuu perfektionis-
mi, kun hän toteaa, että on harvoin siel-
lä, missä pitäisi kehityksessä olla. 

- Sitä miettii, että keikalla soittaa 
tietyllä tavalla, mutta se ei ikinä mene 
sinnepäinkään.

Kaikki painottavat sitä, että rauhalli-
sempaan soittoonkin pitäisi saada sama 

voima kuin äänekkäämpään rymiste-
lyyn.

Eri ihmisten kanssa soittaminen 
Black Motor –klubeilla on antanut 
mahdollisuuden omien vahvuuksien ja 
heikkouksien tarkasteluun. Klubien anti 
ei jää vain yhteen iltaan, vaan se synnyt-
tää uusia ideoita pidemmälläkin tähtäi-
mellä. Joidenkin kanssa on syntynyt ihan 
selkeitä bändejä, kuten Raoul Björken-
heimin ja Jukka Orman kanssa.

Black Motor liitetään usein Pispalaan, 
mutta tällä hetkellä kukaan heistä ei 
asu siellä. Sippolalle ei siellä vietetyistä 
kymmenestä vuodesta jäänyt pelkäs-
tään hyvä maku.

- Kun on tällainen kansan ihminen, 
niin se rikkaiden leviäminen sinne… 
koko ajan vain vitutti. Aina kun joku 
tuli BMW:llä vastaan, pulssi nousi. 

Sippola asuu tällä hetkellä Härmä-
lässä, ja näkee, että siellä asuinalueen 
jatkuva muuttuminen ei haittaa, mutta 
Pispalassa hän otti vanhojen talojen hä-
viämisen henkilökohtaisesti.

Keikkailemisen Black Motor kui-
tenkin aloitti nimenomaan Pispalassa, 

Piitsen ja kumppaneiden myötämie-
lisellä avustuksella. Laihonen näkee, 
että Pispala on ihan oma lukunsa 
kaupunginosana, oma pieni maailma. 
Rauhalalle se on myös Tampereella 
sellainen paikka, jossa on helppo hen-
gittää.

Vastavirran yläkerrassa sijaitsevassa 
pubissa Black Motor soittaa mielellään.

- Siellä on kyllä erittäin intensiivisiä 
keikkoja ollut välillä, Laihonen innos-
tuu. Se on tuo Pispalan touhu, se on 
antaumuksellista kyllä. Siellä tuntee 
soittavansa jollekin!

Huurupiilossa on samaa intensiivi-
syyttä. Rauhala sanoo, että sitä tunnetta 
kun ihmiset istuvat metrin päässä, ei 
voi saavuttaa missään konserttisalissa. 
Isossa tilassa taas tietyt äänet soivat 
hienommin ja voi tehdä äänikuvia, jot-
ka eivät onnistu pienemmissä paikoissa.

Black Motor on toiminut vuodesta 
2005 lähtien, mutta leipiintymistä ei 
kuitenkaan vielä ole ilmassa, päinvas-
toin. Laihonen kokee klubihomman 
antavan koko ajan paljon ideoita.

- Kaikenlaisia keikkoja ja yhteistyö-
projekteja on suunnitteilla ja tulossa. 
Koko aikana ei ole tarvinnut miettiä, 
mitä tässä tekisi.

17.12. vastavirralla PK Keränen & 
Black Motor sekä Hasputri.

                                         
Black Motor vasemmalta oikealle: Simo laihonen (rummut, 
perkussiot, huilu), Sami Sippola (saksofoni), ville rauhala 
(kontrabasso, sähköbasso)

Free musaa
täydellä sydämellä

Teksti: Mikko Nenonen | Kuva: Simo Laihonen 
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Viime vuonna joulun alla julkaistus-
sa Pispalalaisessa oli juttu Pyykki-

puiston näköalapaikan reunalle kaavail-
lusta aidasta. Kuten pispalalaiset ovat 
huomanneet, ei aitaa tai muitakaan 
muutoksia ole Pyykkipuistossa vielä 
näkynyt. Tampereen kaupunginpuutar-
huri Timo Koski kertoo, että toistai-
seksi hanke on jäissä. 

- Ajatusta ei ole kuopattu, mutta 
Pyykkipuisto ei ole mukana vuoden 
2012 talousarviossa. Puiston muutos-
työt aloitetaan aikaisintaan vuonna 
2013. Lisäksi Maakuntamuseo tulee 
tekemään paikalla arkeologisia tutki-
muksia, mutta heti niiden valmistuttua 
puiston remontti etenee, Koski kertoo.

Rinne liikennettä suurempi 
riski?

Pispalalaisten keskuudessa näköala-
paikan reunalle suunniteltu 110cm:n 
aita on herättänyt paljon keskustelua ja 
vastustusta. Aitaa vastustavan adressin 
allekirjoitti yli 600 henkilöä. Yksi aidan 
keskeisistä perusteluista on kaupungin 
mukaan ollut lasten turvallisuus. Joi-

denkin vastustajien näkemysten mu-
kaan aita voisi olla jopa nykyistä avoin-
ta rinteenreunaa suurempi turvallisuus-
riski lasten kannalta, joita aita saattaa 
houkutella kiipeämään.

- Kaupungin lähtökohtana on taa-
ta leikkipaikkojen turvallisuus. Tässä 
yhteydessä sovelletaan lakia kulutus-
tavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-
vallisuudesta, joka velvoittaa kaupunkia 
leikkipaikkojen kunnostustöihin liitty-
en, Koski perustelee.

Useat leikkipaikat ovat nykyään 
aidattuja, mutta pelkkä leikkiväline-
alueen aitaaminen ei Kosken mukaan 
tule Pyykkipuistossa kyseeseen, koska 
se hankaloittaisi alueella liikkumis-
ta. Koko puistoa ei kuitenkaan tultaisi 
aitaamaan, vain rinteen yläreuna. Päi-
väaikaan vilkkaasti liikennöityä Pispa-
lanharjua kaupunki ei pidä niin suure-
na turvallisuusriskinä, että se katsoisi 
kadun puolelle tarvittavan yhtenäistä 
aitaa.

Aitahanketta vastustaneiden pää-
huolenaiheena on ollut sen vaikutus 
tärkeään pispalalaiseen kulttuurimai-
semaan. Aita muuttaisi olennaisesti 

näkymää Pyhäjärvelle ja heikentäisi 
näin ollen alueen kulttuurihistoriallista 
arvoa. Timo Koski kertoo, että vastaus 
vaatimuksiin päästä vaikuttamaan aita-
päätökseen on aitamoduulien tuomi-
nen paikanpäälle nähtäväksi, jolloin 
kaikki voisivat vapaasti arvioida niiden 
soveltuvuutta ympäristöön. Aidatto-
muus ei kuitenkaan näyttäisi edelleen-
kään olevan vaihtoehto. 

Hulvatonta menoa

Pyykkipuiston lähistöllä asuvien kes-
kuudessa keskustelua on herättänyt pal-
jon myös puiston toisinaan railakkaaksi 
äityvä meno. Puistoon ajetaan autoilla, 
roskia heitellään maahan ja puskiin 
virtsataan. Uuden vuoden jälkeen puis-
to ja rinne ovat täynnä rakettijätettä. 
Paikka on kiistatta yksi Tampereen 
hienoimmista, ja maisemaa saavutaan 
ihailemaan kauempaakin. Kenties pai-
kallaan olisi yleinen keskustelutilaisuus 
Pyykkipuiston käytöstä ja sitä koske-
vista suunnitelmista. Mitä puistoon ha-
lutaan ja mitä ei? Miten Pyykkipuisto 
voitaisiin pitää miellyttävänä ja kaikille 
avoimena paikkana kajoamatta liikaa 
sen kulttuurihistorialliseen arvoon?

Pyykkipuiston 
aitahanketta ei ole 

kuopattu
Paljon keskustelua herättänyt aitahanke on edelleen ajankohtainen, 
mutta aikataulu on vielä avoinna.

                                         Teksti ja kuva: Salla Korhonen 
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Pispalan uuden asemakaavan en-
simmäisen osan, Ylä-Pispalan 

luonnos on tulossa nähtäville tam-
mikuun 2012 aikana. Asiasta ilmoite-
taan virallisin kuulutuksin ja kuukau-
den nähtävilläoloaikana on kaikilla 
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä 
luonnoksesta. Kantaa voi ottaa ylei-
sesti kaavan määräyksistä tai vaikka 
vain omaa tonttia koskevista asiois-
ta. Saatava palaute vaikuttaa siihen, 
millaisin tarkistuksin kaava tuodaan 
seuraavassa vaiheessa, eli kaavaehdo-
tuksena nähtäville.

Seuraavassa kaavatyön vetäjän, 
Riikka Rahkosen selostus viime ai-
kojen kaavatyöstä ja tilanteesta nyt.

Syksyn 2011 aikana on järjestetty Ylä-
Pispalaan sijoittuvien kaavojen 8256 ja 
8257 alustavasta kaavaluonnoksesta ja 
rakentamistapaohjeesta päivystyspäivät 
suojeltaviksi esitettävien rakennusten 
omistajille 13.9 ja14.9. sekä kaikille 
avoin työpajailta 29.9. Pyynikin am-
mattiopistolla. Osallisryhmä on ko-
koontunut kaksi kertaa, 12.10. ja 19.10.

Syksyn aikana on myös tehty katsel-
muskäyntejä tonteille, joiden omistajat 
ovat esittäneet rakennuksensa olevan 
erittäin huonokuntoinen. Käynneillä ovat 
olleet mukana rakennusvalvonnan, maa-
kuntamuseon ja kaavoituksen edustajat. 
Katselmusten pohjalta harkitaan suoje-
lumerkinnän tarvetta, suojelumerkinnän 
tyyppiä ja tarkempien kuntotutkimusten 
edellyttämistä. Kaavoittaja toimittaa tar-
kastuskertomukset ja esitykset jatkotoi-
menpiteistä kirjeitse kiinteistönomista-
jille tammikuun 2012 alkupuolella.

Parhaillaan on meneillään kaava-
luonnosaineiston, rakentamistapaoh-

jeen ja vaikutusarvioinnin työstäminen 
hyödyntäen em. tilaisuuksissa ja suori-
na yhteydenottoina tullutta palautetta.

Rakennusoikeuden suhteen tutki-
taan vielä tarkemmin niitä tontteja, 
joilla alustavassa luonnoksessa oli 
kaava-alueen yleislinjasta (e = 0,5) 
poikkeava rakennusoikeus. Rakenta-
mistapaohjeessa on luovuttu tonttikoh-
taisista ohjeista, sen sijaan vaativille 
uudisrakentamispaikoille kohdistetaan 
massoittelumääräyksiä ja vanhoille ra-
kennuksille kehitellään tyyppikohtaisia 
ohjeita.

Suojeltaville rakennuksille esitetään 
kaavaluonnoksessa kannustimia, niistä 
on yksi esimerkki tämän tekstin jälkeen 
erikseen.

Kaava-alueita on päädytty tarkista-
maan luonnosta laadittaessa; kaavasta 
8256 on siirretty II-vaiheen kaavaan 
Rajaportin rinnetontti ja kaavasta 8257 
III-vaiheeseen kaakkoinen osa. Tar-
kistetut rajaukset on 
esitetty oheisessa ku-
vassa.

Kaavaluonnos esi-
tellään tammikuun 
2012 aikana osallis-
ryhmälle ja yhdys-
kuntalautakunnalle ja 
asetetaan sen jälkeen 
nähtäville. Nähtävil-
läolosta ilmoitetaan 
kuulutuksin. Tar-
kistettava osallistu-
mis- ja arviointisuun-
nitelma lähetetään 
nähtävilläoloaikana 
suunnittelualueen ja 
lähivaikutusalueen 
tonttien omistajille 

tai haltijoille sekä osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmassa luetelluille muil-
le osallistahoille. Kaavaluonnoksesta 
saatavan palautteen pohjalta laaditaan 
kaavaehdotus, joka viedään yhdyskun-
talautakuntaan nähtäville asetettavaksi, 
tavoitteellisesti loppukeväästä2012. 
Kaavaehdotuksesta saatavat muistu-
tukset ja lausunnot vaikuttavat siihen, 
onko kaavaa vielä tarvetta tarkistaa. 
Kaava on tarkoitus saada kaupungin-
valtuuston hyväksymiskäsittelyyn vuo-
den 2012 aikana.

Pispalan II-vaiheen kaavat 8309 ja 
8310 Pispalan valtatien varrella ja Ala-
Pispalassa on tarkoitus tehdäkonsult-
tityönä vuosien 2012 ja 2013 aikana. 
III-vaiheen eli Tahmelan ja Pyhäjärven 
rantavyöhykkeen rakennusinventoin-
tien päivitystyö aloitetaan ensi kevää-
nä. Tämän alueen kaavamuutoksen 
valmistuminen on ajoitettu kaavoitus-
ohjelmassa vuoteen 2014.

Yhteyshenkilöt kaavoituksessa:

Kaava 8256 ja projektin veto:
Riikka Rahkonen
projektiarkkitehti, läntinen alue
Tampereen kaupunki
Kaupunkiympäristön kehittäminen
Maankäytön suunnittelu
puh. 040-801 2724
riikka.rahkonen@tampere.fi

Kaava 8257:
Sari Pietilä
erikoissuunnittelija, arkkitehti
Tampereen kaupunki
Kaupunkiympäristön kehittäminen
Maankäytِön suunnittelu
puh. 040-806 2699
sari.k.pietila@tampere.fi

ensimmäisen kaava-alueen tarkennettu rajaus tummennettuna.
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PiSPalaN aSeMaKaava: 
KaavaluONNOS NäHtäville 
taMMiKuuSSa

Alustava kaavaluonnos: Suojeltavia rakennuksia koskevia kannustimia
Tavoitteena on, että
• suojeltu rakennus saisi rakennusoikeuden suhteen etua verrattuna uudisrakentamiseen
• vanhan rakennuksen kohdalla on oleellisempaa muutosten sovitus vanhaan taloon kuin käytetty rakennusoikeus; 
suojeltujen rakennusten rakennusaloilla rakennusoikeus koskee uudisrakentamista

esimerkki kannusteista:
rinnekatu 25. Pikkutaloa voi laajentaa ja myös hieman 
korottaa. Myös takana olevalle talolle voi rakennusalan 
puitteissa tehdä pienen laajennuksen.

yHteyStiedOt:

Kaava 8256 ja projektin veto:
riikka rahkonen
projektiarkkitehti, läntinen alue
tampereen kaupunki
puh. 040-801 2724
riikka.rahkonen@tampere.fi

Kaava 8257:
Sari Pietilä
erikoissuunnittelija, arkkitehti
tampereen kaupunki
puh. 040-806 2699
sari.k.pietila@tampere.fi

lisätietoa kaupungin kaavasivuilla:
www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus/
asemakaavoitus/pispala.html

Pispalan asukasyhdistys ja Pispa-
lan Moreeni ovat jättäneet Pir-

kanmaan ELY-keskukselle aloitteen, 
jossa Pispalan järvimaisemat mää-
riteltäisiin valtakunnallisesti arvok-
kaaksi maisema-alueeksi.

Aloite liittyy käynnissä olevaan 
valtakunnallisesti arvokkaiden mai-
sema-alueiden inventointiin ja päi-
vitykseen, joka ELY-keskuksessa on 
meneillään.

“Pispalanrinne on valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympä-
ristö (RKY) ja myös sieltä avautuvilta 
järvimaisemiltaan se on poikkeukselli-
sen merkittävä. Pispala on merkittävä 
kulttuurimatkailukohde ja sen järvimai-
semat ovat siihen kuuluva tärkeä mat-
kailunähtävyys", aloitteessa perustellaan.

Uudisrakentaminen uhkana

Järvimaisemia ei ole millään tavoin 
suojeltu eikä käynnissä oleva asema-
kaavoitus huomioi niitä riittävästi. Nä-

sijärvimaisemaa uhkaa Santalahteen 
kaavaluonnoksissa suunniteltu ylikor-
kea, maisemat peittävä rakentaminen. 
Luonnokset ovat tulossa hyväksyttävik-
si mahdollisesti jo tämän syksyn aikana.

Pyhäjärvimaisemaa uhkaisi puoles-
taan yleiskaavan mukainen Pyhäjärven 
rannan kasvimaa-alueen asemakaavoit-
taminen asuntorakentamiseen.

Santalahden rakentamisen tapa 
päätetään pian 

Santalahden uutta asemakaavaa val-
mistellaan parhaillaan. Luonnos sii-
tä on tulossa nähtäville alkuvuodesta. 
Maanomistajat haluaisivat kaavaan jopa 
15-kerroksisten kerrostalojen rakennus-
oikeuksia. Tämä peittäisi tehokkaasti 
Näsijärvimaisemat Pispalan rinteiltä. 

- Mitään lopullisia päätöksiä raken-
tamisen tehokkuudesta ei ole kuiten-
kaan vielä tehty, sanoo apulaispormes-
tari Timo Hanhilahti, joka on myös 
kaavoista päättävä yhdyskuntalauta-
kunnan puheenjohtaja. 

- Kaava ja rakentamisen tehokkuu-
det ovat tulossa yhdyskuntalautakun-
nan päätettäväksi kevään aikana näh-
tävilläolon jälkeen. Ymmärrän kyllä 
tehokkaan maankäytön tarpeet San-
talahdessa, mutta myös Pispalan järvi-
maisemat on otettava rakentamisessa 
huomioon. Pispala sieltä avautuvine 
maisemineen on  yksi Tampereen ve-
tovoimaisimmista matkailukohteista, 
toteaa Hanhilahti.

Hanhilahti kaipaa kaavoittajilta pää-
töksenteon pohjaksi havainnollisia kuvia, 
joissa nähdään miten eri korkeuksinen 
Santalahden rakentaminen todellisuu-
dessa vaikuttaisi järvimaisemaan Pispa-
lan rinteen eri korkeuksilta tarkasteltuna. 

- Yhdistysten aloite järvimaisemien 
suojelemiseksi on tärkeä ja annamme 
siitä ELY-keskukselle aikanaan oman 
lausuntomme sekä otamme huomioon 
aloitteen huolen maisemista myös kaa-
vaharkinnassa, lupaa Hanhilahti.

Järvimaisema-aloiteteksti kokonaisuu-
dessaan: www.pispala.fi/asy

järvimaisemat säilytettävä
- SaNtalaHdeN raKeNtaMiNeN uHKaNa

Esimerkki alustavasta kaavamääräyksestä:
Olemassa olevassa suojellussa rakennuksessa saa muuttaa 
vaipan sisällä tiloja pääasiallisen käyttötarkoituksen mukai-
seen käyttöön sekä laajentaa rakennusta rakennusalan puit-
teissa rakennusalalle merkitystä rakennusoikeudesta ja ton-
tille sallitusta enimmäiskerrosalasta huolimatta.
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ELÄINLÄÄKÄRI
Inka-Mari Anttila
Pättiniemenkatu 5
33270 Tampere

VASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA p.040 585 9799

Haluatko Länsi-Tampereen 
ohitusliikenteen takapihallesi?

Tule mukaan vaikuttamaan!
Ota yhteyttä,

 terhikiemunki@hotmail.com / heikki.p.luoto@gmail.com

Tampereen Perussuomalaiset toivottaa
Rauhallista Joulua ja menestystä Uudelle Vuodelle 2012!

Me emme.
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