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Pispalaan on luvassa ensi vuoden aikana esitys uudesta, pelkästään
kaupunginosaamme säätelevästä rakennusjärjestyksestä. Kauan voimassa
olleelle ja lupakäytännössä ilmeisen laveasti tulkitulle asemakaavalle on siis
luvassa tiukempi lukuohje. Rakennusjärjestys täsmentää asemakaavaa, mutta
ei voi poiketa siitä. Ongelmat ovat nykyisin olleet siinä, että asemakaava on
ollut tulkinnalle niin väljä, että ”yläkerrosten” suuntaan kaavamääräykset ovat
olleet kuin ilmaan piirretty viiva. Uusi rakennuslaki jo velvoittaisi tarkistamaan
linjaa esimerkiksi maanpäällisten kellarikerrosten osalta.
Rakennusjärjestyksen tarkoituksesta ja tulevasta sisällöstä voidaan toistaiseksi olla varovaisen optimistisia, koska Pispalan asema kulttuurihistoriallisesti
arvokkaana rakennettuna ympäristönä on todettu ja vahvistettu niin monella
suunnalla.
Valitettavasti tästä huolimatta silmiinpistävän väljä rakennuslupakäytäntö
on voinut jatkua. Kysyä sopii, miksi kaupunginosaan ei ole vielä säädetty
väliaikaista rakennuskieltoa. Se ei pysäyttäisi rakentamista totaalisesti.
Rakennusluvat olisivat harkinnanvaraisia. Lupaviranomainenkin eli rakennusvalvonta olisi velvollinen tuossa tilanteessa harkitsemaan, kuinka tulossa
olevan rakennusjärjestyksen sisältö otetaan huomioon rakennusluvissa.
Sekä kaavoitusjohtaja Jyrki Laiho että kaavoituspäällikkö Veikko Vänskä
ovat sitä mieltä, että Pispalaan tulisi säätää väliaikainen rakennuskielto. Tällainen esitys on tulossa lautakunnan käsittelyyn. Asukasyhdistyksen mielestä
päätös tulisi tehdä mahdollisimman pian. Juuri alueella, johon kohdistuu mitä
kuumeisin mielenkiinto, kiihkeä rakentaminen ja melkoinen vapaamielisyys
lupamenettelyssä, on kaikki syy asettaa julkisyhteisön käytössä oleva laillinen
hillitsemistoimi.
Hanketta on jo osaltaan viivästyttänyt aluearkkitehti Taru Hurmeen
siirtyminen kaavoitusvirastossa toisiin tehtäviin. Viivästyminen puoltaa
entisestään väliaikaista rakennuskieltoa.
Rakennusjärjestyksen laadintaan tulisi nyt saada vauhtia perusteellisten
pohja-aineistojen, rakennusselvityksen ja maisemaselvityksen tultua valmiiksi
puolisen vuotta sitten. Asia on kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2006
ja esitys on odotettavissa loppuvuoden aikana.
Rakennusselvitystä on selostettu lehtemme edellisessä numerossa, joka on
selattavissa myös Pispalan verkkosivuilla, samoin kuin koko selvitys. Tämän
numeron sivulla 20 selostetaan maisemaselvitystä, sekä miten selvityksiin ja
asukasyhdistyksen julkaisemaan Kulttuuriympäristöohjelmaan voi tutustua
Pispalan kirjastotalolla ja netissä. Kaupungin nettisivujen asiakasystävällisyydessä olisi sinänsä huomattavasti parantamisen varaa.
Käsillä oleva lehti juhlistaa Pispalan kirjastoyhdistyksen 10-vuotista taivalta.
Tätä korostavat aktiivisten pispalalaistemme muutamien kirjahankkeiden
esittelyt. Pispala on monen muun hyvän asian lisäksi melkoinen kulttuurikehto,
jota voimme vaalia myös tämän päivän olosuhteissa.

Reino Tusa, 040 748 0121

Joulumieltä ja toimeliasta tulevaa vuotta kaikille pispalalaisille!

Maire Kotilainen, 040 540 6901

Hannu T. Sepponen

PISPALAN ASUKASYHDISTYKSEN
jäsenmaksu vuodeksi 2005 on 5 euroa ja
kannatusjäsenyys 20 euroa.

Pispalalainen on foorumi kaikille pispalalaisille. Kirjoituksia, mielipiteitä, jutun aiheita yms. voi
toimittaa lehden tekijöille ja asukasyhdistyksen toimikunnan jäsenille.
Niitä voi myös lähettää tai jättää lehden postilaatikkoon
Pispalan kirjastotalolle osoitteeseen: Tahmelankatu 14, 33240 Tampere
tai lähettää sähköisesti: pispalalainen@tamperelainen.org

Tilinumero: Sampo 800017-893796.
KÄYTÄ VIITENUMEROA 110. Merkitse viestiksi “jäsenmaksu 2005” ja oma nimesi.
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Joulumyyjäiset 16.-23.12.2005
Pispalan kirjastotalolla

,
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Avoinna
ark. 14-20
la-su 12-17
Järjestää Pispalan kirjastoyhdistys ry

Pispalan kirjastolla pidetään kolmatta kertaa pispalalaisten käsityöläisten ja
taiteilijoiden joulumyyjäiset. Tekijöinä ovat mm. Tuula Aho, Pälvi Eliala, Mari
Karttunen, Maarit Koskinen, Mirkka Lötjönen, Ilpo Mikkonen, Kiti Miller,
Merja Osanen, Anneli Paavilainen, Oili Sihvonen ja Anna Sotka.
Myynnissä on graﬁikkaa, keramiikkaa, okariinoja, puettuja korkinavaajia,
villamyssyjä, pohjallisia, lasi- ja tiffanylasitöitä, huovutustöitä, leivonnaisia,
unisieppareita, Free Pispala -paitoja ja kasseja, kynttilöitä, kransseja, patalappuja, koristepeilejä, rintaneuloja...
Ja:
Antikvaarisia kirjaharvinaisuuksia ja poistokirjoja (kirjastoyhdistys)
Levyjä (musiikkiyhdistys ym.)
Paitoja, pyyheliinoja, saunakirja (saunayhdistys)
Trubaduuri Ilmo Korhonen laulattaa joululauluja myyjäisviikolla
tiistaina 20.12. klo 19.00. Tule mukaan laulamaan!
Joulumyyjäiset avataan perjantaina 16.12. klo 14.00. Samana päivänä Pispalan
kirjastoyhdistys tarjoaa kirjastolla poikkeaville syntymäpäiväkahvit (tai teet, tai
glögit) kirjastoyhdistyksen 10-vuotistaipaleen kunniaksi.
Huomaa, että myyjäiset ovat avoinna lauantaina ja sunnuntaina 12-17.

Tervetuloa!

Joulun aika Pispalan kirjastolla:
23.12.2005
24.12. – 26.12.2005
27.12. – 30.12.2005
31.12.2006
5.1.2006
6.1. – 8.1.2006

avoinna klo 12 – 18
suljettu
avoinna klo 14 – 20
avoinna klo 12 - 17
avoinna klo 14 – 20
suljettu

Pispala online:
www.pispala.ﬁ
mansetori.uta.ﬁ/media
•ajankohtaisia juttuja
•uutisia ja kannanottoja
•kuva-arkistoja
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Kylässä kävi ja kuvasi:
Hannu T. Sepponen

Heikin ääntä sateessa
Heikki Salon laulutekstejä on nyt
saatavana kirjana. Kustantamo Like
julkaisi elokuussa teoksen Sateen
ääni, joka käsittää laulutekstejä
melkein kolmelta vuosikymmeneltä.
Tunnetuimmat ovat kenties Miljoonasateen levytyksiä, mutta mukana
on runsaasti myös muille artisteille
kirjoitettuja tai sitten teatterissa ja
lastenlauluina kuultuja kappaleita.
Viime keväänä Salo alkoi suunnitella
laululyriikan
oppikirjaa.
Kustantaja kommentoi, että eihän
sinulta ole julkaistu tekstikokoelmaakaan. Niin oli sitten ryhdyttävä
työhön. Heikki karsi asiantuntevan
kustannustoimittajan kanssa tekstejä
niin, että lopulta jäi jäljelle kirjaan
painetut melkein sata kappaletta.
Urakkaa oli, onhan Salon kirjoittamia
lauluja pelkästään Teostossa melkein
kuusisataa. Tietämättömissä on vielä
lisää; monet esimerkiksi teattereille
tehdyistä kappaleista ovat kadonneet.
Laulusanoitusten lisäksi kirjaan on
otettu vuosien varrelta lauluntekoon
yleisemmin liittyviä kirjoituksia.
Joitakin on julkaistu Aamulehden
Morossa, eräitä Friitissä, kaustislaisten kansanmusiikkijulkaisussa.
Kun sanoituksia on kertynyt 70luvun loppupuolelta asti, tuli eräänlainen välitilinpäätös oikeastaan aika
sopivaan rakoseen.
Saloon vahvasti henkilöityvä Miljoonasade on keikkaillut edelleen
hiljakseen viime aikoina, vaikka
neljä vuotta sitten todettiin, että
aktiivinen keikkaelämä saa jäädä
nuoremmille. Sitä ennen, vuodesta
1986 Miljoonasateen toiminta elätti
täysipäiväisesti koko yhtyeen. Mutta
se merkitsi myös, että keikkabussi
haki keskiviikkoisin ja palautti äijän
sunnuntaina takaisin talon nurkalle.
Bändille kertyi keikkoja lähemmäs
1400 kappaletta.
”Elinkeinorakenteen purkamisen”
jälkeenkin yhtyeen jäsenet toimivat
musiikin mukana kukin tahollaan.
Pari jäsentä on Eurooppa-4 –teatterissa, yksi ryhtyi lentokapteeniksi.
6

Neljän vuoden ajan aikuisten
musiikkirintamalla Salo on tehnyt
osuutensa SaloRantala Soi –kokoonpanossa, jossa Iiro Rantalan kanssa
tehdään suurin osa keikoista kahdestaan. Välillä kumppaneina heiluvat Häkä Virtanen, Pekka Tegelman
sekä Sami Kuoppamäki.
Salon mieltymys lastenlaulujen
tekemiseen elää Herra Heinämaan
Lato-orkesterissa, joka keikkailee
välillä hyvin aktiivisesti. Niinpä tätä
juttua tehtäessä odoteltiin kymmenen päivän keikkaputkea: 20 esitystä
yhtä soittoa.
Teatterikansa tuntee Salon viimeksi
Tampereen Työväen Teatterin menestysmusikaalin Suruttomien lauluista.
Meneillään on seuraavan musikaalin
laulujen teko ”Patukkaoopperaan”,
joka on tulossa TTT:n ohjelmistoon
reilun vuoden kuluttua.
Salo työstää parhaillaan Suomen
ensimmäistä laululyriikan oppikirjaa. Sen on määrä valmistua kevään
2006 mittaan.
Voiko laululyriikkaa opettaa? Salo
tiivistää, että kyse ei ole niinkään
sääntöjen vaan keinojen opettamisesta. Heikki pitää mielellään esitelmää
esimerkiksi Juice Leskisen sanoitukp

i

s

p

a

l

a

l

a

i

n

e

sista, joissa ovat hänen laskelmiensa
mukaan edustettuina kaikki riimityypit, jotka tunnetaan. Suomessa
näitä asioita ei ole kirjallisuudessa
noteerattu eikä opetettu, joten tekstejä vakavissaan vuosia tehneiden
on ollut opiskeltava esimerkiksi alan
englantilaista kirjallisuutta.
Pelkästään jo 20 riimilajin luettelu
on Suomessa varsin uutta. Niistä kertyy eräänlainen riimin keinojen kartasto, joka aukaisee silmät näkemään,
mistä riimeissä on kyse ja miksi ne
ovat olemassa.
Salo kuitenkin muistuttaa, ettei
arkipäivän liikkuvaa kieltä tavoittelevassa laululyriikassa saa olla
liian tieteellinen. Jonkin laulutekstin
suosiota ei voi ennustaa, vaan jopa
selkeä moka saattaa kääntyä voitoksi.
Toivo Kärki sanoikin, että menestystekstissä monesti on kyseessä ”virhe,
jonka mutkassa raha lepää”.
Salo on pitänyt tekstikursseja jo
parikymmentä vuotta. Siltä ajalta on
kertynyt tietopankkia melkoisesti
niin, että Heikiltä löytyy paukkuja esimerkiksi 4-5 viikon kurssin
pitämiseen.
Niin, että mitä riimit ovat: otetaan
tähän loppuun laululyriikan oppikirjaa odotellessa kaksi esimerkkiä:
Koosteriimi l. mosaiikkiriimi; riimit
voivat muodostua myös useammasta
sanasta. Puhtailla riimeillä on tuolloin siis sama tavumäärä, mutta niiden ei tarvitse olla sidoksissa yhteen
sanaan:
salo kuvaa/valokuvaa

tai:
Vuoksi isänmaan! Eestä ristin tään
Täytyy miehen heilutella pistintään!
(Leskinen 1991: Vaasankin veri vapisee)

Rikottu riimi; säkeen viimeinen
sana katkaistaan siten, että sisätavua
käytetään ns. riimiagenttina.
Soita tuusannuuskaksi Pieksämäen asemalla blues
Oon kuin turboton Rosberg! Pieksämäen asemalla blues.
(Leskinen 1986: Bluesia Pieksämäen
asemalla)

www.heikkisalo.com
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Jututti Maarit Patrikainen

Reissunovelleja ja librettoa
Katariina Lillqvist elää työntäyteistä
syksyä. Syyskuussa ilmestyi sirkustaiteilija Kalle Nymanin elämästä
kertova esikoiskirja, Arvoisa Herra
Tarzan, josta muokataan tulevaisuudessa sekä musikaali että elokuva.
Myös Uralin Perhonen jatkaa kasvuaan kirjaksi ja elokuvaksi.
“Arvoisa Herra Tarzan” –kirjasta
on tekeillä Turun Kaupunginteatteriin musikaali, jonka ensi-ilta on
vuonna 2007. Koko projekti on siis
vielä alussa, Katariina kirjoittaa tällä
hetkellä musikaaliin vasta librettoa,
sen jälkeen valitaan säveltäjä ja suoritetaan osajaot.
- Kallen tarina on musiikillisesti
äärimmäisen rikas. Perinteiseen
musikaaliin voi sotkea reippaasti etnoaineksia, Kallen mustalais- ja juutalaistaustaa ja sirkusmusiikkia, sitä
ihanaa alakuloista ja vähän epävireistä. Lisäksi 40 –luvun trumpetteja ja
60 -luvun tivoleiden popiskelmiä
särisevistä kaiuttimista.
Musikaalin ohjaa Katariina Lahti ja
siihen on tarkoitus tuottaa tsekeistä
nukentekijöitä ja nukkenäyttelijöitä.

Kalle Nymanin tarina on lähtenyt
liikkeelle jo vuonna 2002, jolloin siitä
esitettiin sekä radiodokumentti että
dokumenttielokuva. Nyt legendaarisesta sirkusmiehestä on tekeillä
kanadalais-amerikkalaisena yhteis-
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työnä ﬁktioelokuva, jonka ensimmäinen käsikirjoitusversio on työn
alla. Suunnitteilla on perhe-elokuva,
joka kuvattaisiin oikeilla paikoilla
Lapissa, jossa Kalle kierteli talvimarkkinoilla ja jonne hän teki mm.
Skandinavian elefanttiturneen.

- Kanadassa on hyviä perhe-elokuvia, jotka animaatioiden tavoin ovat
aina olleet laatutavaraa. Tässä tapauksessa se tarkoittanee, että niissä
ei ole päälle liimattua tarpeetonta
väkivaltaa, Katariina selventää.

Myös Uralin Perhosesta on tekeillä
ﬁktiota ja animaatiota yhdistelevä
elokuva, jonka käsikirjoitus on viimeistelyä vaille.
- Hannu Salama on tarkistanut
historiallisia taustoja ja luonut ajankuvaa ja minä olen tehnyt tarinoita,
kertoo Katariina.
Elokuvan tarina ja rakenne noudattavat kuunnelman linjaa. Elokuva yhdistelee kokeellisesti monia aineksia;
pieni osa perinteistä näytelmäelokuvaa, iso osa arkistotrikkikuvia
ja lisäksi nukkeanimaatiota, jota
todennäköisesti tulee olemaan yli
puolet noin neljästäkymmenestä
minuutista.
Elokuvan on tarkoitus valmistua
vuoden 2006 lopussa. Neuvottelut
esityspaikasta TV 1:sen kanssa ovat
loppusuoralla ja elokuva tultaneen
esittämään Uudessa Kinossa.
- Tämän tyyppiset tarinat kauhean
herkästi laitetaan sinne turvalliseen
myöhäisiltaan. Tätä ehkä pidetään
sen verran arkana aiheena vieläkin.
Saman aikaisesti elokuvakäsikirjoituksen kanssa, Katariina työstää
vielä kirjaa Uralin Perhosesta.
- Ihanaa, kun ei ole minkään valtakunnan budjetin kanssa naimisissa niin kuin elokuvassa ja tavallaan
kuunnelmassakin. Kirja on rajaton
maailma, mihin saa kaikki sivutarinat, jotka eivät muualle mahdu.
Jos hyvin menee, kirja julkaistaan jo
ensi syksynä. Aineksia olisi isoonkin
opukseen, kirjan lopullinen muoto ja
pituus ovat vielä päättämättä.
- Minulle on kertynyt reissuvuosilta
paljon Itä-Euroopan ja Balkanin novelleja, jotka kustantaja haluaisi ulos.
Teemallisesti Uralin Perhonenkin
on itää, joten se voisi olla myös pisimpänä novellina osana kokoelmaa.
Kuvat:
Katariina Lillqvist, kuvasi Maarit Patrikainen
Kuvat Leijona ja Kalle ja Sirkus Panakos
kirjasta Arvoisa Herra Tarzan

www.cameracagliostro.ﬁ/suomi
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Johannes Heinosen Pispala-töitä Kahverissa
Jututti ja kuvasi: Hannu T. Sepponen

Kahverissa on ollut esillä Johannes
Heinosen maalauksia. Öljyväritöitä
voi käydä tarkastelemassa ainakin
vuoden vaihteeseen asti. Taidemaalarin töissä yhä suuremman
sijan ovat saaneet talviset aiheet
ennen muuta Pispalasta.

Heinonen kertoo, että kylmä vuodenaika oli ennen kaikin puolin
vastenmielistä aikaa. Viime vuosina
talven valot ja varjot, jatkuva värityksen vaihtuminen on inspiroinut yhä
enemmän.
Aiemmin hänellä on ollut töitä
esillä useampaan otteeseen mm.
kaupunginkirjastossa sekä aivan
äskettäin Galleria Seriolassa. Töitä
on hankittu mm. Laukon Kartanon,
Lenin-Museon ja Murikka-opiston
kokoelmiin. Heinonen on maalannut
monia töitä Rauni Mollbergin elokuvien aiheista. Useat näistä ovatkin
Mollbergin omistuksessa.
Nykyisin Nokialla asuva 52-vuotias taidemaalari muutti kymmenvuotiaana Tahmelaan. Tuossa iässä
koetut vaikutelmat ovat luonnollisesti Pispalan havainnoinnin ja ikuistamisen taustalla. Heinonen kertoo
kaupunginosan muutoksen välillä
järkyttävän aika tavalla. Pispalassa
on yhä valtavasti kuvaamisen arvoista, hienovireistä kauneutta, mutta
nopea muutos syö ympäristön esteettistä arvoa pala palalta.
Heinonen tykkäsi piirrellä ja
maalata nuoresta alkaen. Vielä kuusikymmenluvulla pieni arkinen pula
oli tavallista. Kun kotona oli kirjoja,
tuli niiden esilehdetkin käytettyä piirrosten tarpeisiin aika tarkkaan.
8

Heinosen
tuotantoon
kuuluu
vuosien varrelta runsaasti muutakin kuin maisematöitä. Hän maalaa
edelleen ajankohtaisten teemojen ja
puheenaiheiden innoittamia teoksia.
Osa niistä voidaan lukea sodanvastaisuuden aihepiiriin. Osa puolestaan tarkastelee pisteliäästi aikamme
julkisuuden henkilöitä, erityisesti
poliitikkoja. Monen teoksen näkökulma aiheuttaa varmasti nikotteluja.

uhrien luettelo, asia joka muodikkaassa nykypuheessa liukkaasti
sivuutetaan. Osa aihepiirin töistä
käsittelee hyvin suorasukaisesti sitä
irvokasta osaa, joka miehelle ja mieheydelle on nyky-Suomessa jätetty.
Halosen rikkumatonta julkikuvaa
Heinonen irvii monissa töissään.
“Isomman kädessä antaa viitteen
siitä, kuinka ongelmattomana taiteilija näkee Yhdysvaltain ja Suomen
suhteen. “Haavoittunut enkeli” on
Heinosen versio Hugo Simbergin
kuuluisasta työstä.

Aikalaisihmisten alati uusiutuva
tarve nähdä elämämme kulloisenkin
julkisen totuuden valossa on teema,
Heinosen käsittelyyn ovat päässeet
joka vaivaa taiteilijaa. On otettava
muun muassa Tarja Halonen, Tanja
riski, että osa töistä huomataan vasta
Karpela, Seppo Kääriäinen, Heidi
kymmenien vuosien päästä.
Hautala, Jorma Uotinen sekä Nokiaherätysliike. Nils Gustafsson on ehtinyt niinikään aiheeksi.

Sodanvastaisuus ja ajankohtainen
teema yhtyvät esimerkiksi teoksessa
”Eurooppa – yhteinen unelma”.
”Rivistössä” sotilassaappaiden jono
tuntuu heti kovin maskuliiniselta; ja
maskuliininen on myös sotien yleisin
p
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- Taiteen tehtävä on provosoida.
Taide puhuttelee suoraan tunteita.
Mielestäni nykytaiteessa on liu´uttu
vähitellen samanlaiseen harmittomaan konsensukseen, kuin lähivuosien Suomessa yhteiskunnallisesn
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sa päätöksenteossa. Taiteen tehtävä
on ravistella elämänvalhetta ja muuta
hyväntahtoista itsetyytyväisyyttä, johon alati tunnemme houkutusta.
Kahverin näyttely on Heinosen
kuudestoista yksityisnäyttely. Nyt
katse suuntautuu jo tulevan vuoden
sovittuihin näyttelyihin. Nokian
lisäksi töitä tulee olemaan esillä
Kouvolassa kesä-heinäkuussa sekä
Kuusankoski-talolla marraskuussa.
Kouvolan näyttely tulee olemaan
puheenaihe: esillä on töitä Tarja Halosesta. Kuusankoskella puolestaan
näyttely tulee olemaan toistaiseksi
laajin; esille tulee viitisenkymmentä
työtä.
Maalauksillaan elävällä on
Suomessa aina tiukkaa. Heinonen
kiittelee rouvaansa, joka on alun
alkaen hyväksynyt määrätynlaisen
elatusvelvollisuuden.
Kotijoukot
tietysti muodostavat myös kriittisen,
kannustavan arvosteluraadin. Kollegojen palaute kuuluu aina asiaan,
heidän joukossaan hengenheimolaiseksi nimetty jyväskyläläinen
Jaakko Valo.

Kadonnut Pispala?
Edellisessä lehdessä olleeseen Kuvatiatovisaan
ei tullut ainuttakaan vastausta. Onko kuvien Pispala jo täysin kadonnut vai eivätkö pispalalaiset
tunne asuinympäristöään? Jokainen lukija voi
tykönään pohtia vastausta, alla ovat kuitenkin
vastaukset, jotka Pasi Virtamo lähetti toimitukselle suuresta maailmasta.
s. 6 - Pispalan valtatie Pispalan taidetalon kohdalta itään
s. 12 - noin Provastinkadun ja Pispalan portaitten kohdalta
lounaaseen
s. 14 - vissiin kirjaston edestä pohjoiseen
s. 16 - Rinnekadun ja Pispalan portaitten kohdalta saunan
kortteliin
s. 18 - Mäkikatua saunan ja Puukkoniemen välistä
s. 30 - Mäkikatua saunan viereiseltä hiekkakuopalta
(keskimmäinen sininen talo, jossa on harja tien
suuntaisesti, taitaa vielä olla olemassa)
s. 31 - taitaa olla sama paikka kuin sivulla 16
s. 38 - Pispalan valtatietä länteen jostain Rajaportinkadun alun
paikkeilta
s. 43 - keskellä edessä Saunasaarenkadun vanhin talo (1918) ja sen
oikealla puolella Punaisen tukkitien vanha linja. Etualalla
siis nyk. Tahmelan viertotie.

P i s pal an k i rj ast o t al o n g al l eri a n äy t t elyt
kevät 2006
1. - 21.1. 2006
23.1. - 12.2.2006
13.2. - 5.3.2006
6.3. - 26.3.2006
27.3. - 16.4.2006
17.4. - 8.5.2006

Laina Koskela
Heli Innala
Tiina Lamminen
Kati Lehtinen
Nina Jokinen
Mikko Ängeslevä

- Ikoneita
- Piirroksia
- Maalauksia
- Veistoksia
- Maalauksia
- Maalauksia

www.pispala.ﬁ/kirjastotalo/galleria/tohka/nayttely_pispala.html
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Kylässä kävi ja kuvasi:
Hannu T. Sepponen

Johanna Sinisaloa viedään maailmalle
Pispalan runsaassa kulttuuri-ihmisten
joukossa vankan paikkansa on
ansainnut myös Johanna Sinisalo,
viiden vuoden takainen Finlandiapalkittu. Romaani -Ennen päivänlaskua ei voi- on käännetty melkein
kymmenelle kielelle ja se tuotti
äskettäin myös arvostetun amerikkalaispalkinnon.
Sinisalo kävi kirjan esittelymatkalla
lokakuun puolessa välissä Saksassa,
joka on viimeisin käännösmaa
palkitusta romaanista. Tätä ennen
käännetyt kielet ovat englanti, ruotsi,
ranska, puola, tsekki, latvia, japani ja
oikeudet on ostettu myös Bulgariaan.
USA:ssa, Ranskassa ja Ruotsissa
teoksesta on otettu toiset painokset.
Kanadassa Sinisalo oli viime vuonna kolmella festivaalilla kirjansa
johdosta.
Kirjoja on toki käännetty maailman
sivu toisille kielille, mutta pääsy anglosaksiselle kielialueelle, erityisesti
USA:n markkinoille on aika iso juttu.
Käännösromaanien osuus Yhdysvalloissa julkaistuista teoksista on vain
prosentin luokkaa.
Sinisalolle luovutettiin viime kesänä voittoisasta romaanistaan Bostonissa James Tiptree Jr. –palkinto,
pieni, mutta arvostettu huomionosoitus. Se myönnetään tieteis- tai
fantasiakirjalle, joka rikkoo tai uudistaa käsitystämme sukupuolisuudesta
ja seksuaalisuudesta, kuten pysyvät
palkintoperusteet sanovat. Sinisalo
itse tiivistää, että teos on ”osin
maagisen realismin keinoin toteutettu tutkielma luonnon ja kulttuurin
ristiriidasta sekä yhteiskunnallisen
toiseuden ongelmasta”.
Johanna on julkaissut pari vuotta
sitten myös romaanin Sankarit, jota
luonnehditaan Kalevalan uustulkinnaksi; mitä sankaruus merkitsee
nykypäivänä, kun julkisuus läpäisee lähes kaiken yhteiskunnallisessa ja vähän pienemmässäkin
elämässämme. Teos sai Tampereen
kaupungilta luovan kirjallisen työn
palkinnon 2003, vastaava myönnettiin myös vuonna 2000.
10

Muuten Sinisalo on tunnettu sciﬁja fantasianovellistina. Novelleistaan
hän on saanut Turun SciFi –seuran
Atorox –palkinnon seitsemän kertaa.
Viime keväänä tuli kirjakauppoihin
teos ”Kädettömät kuninkaat ja muita
häiritseviä tarinoita”, novellikokoelma parinkymmenen vuoden aikana
syntyneistä kirjoituksista, joita on aikaisemmin julkaistu antologioissa tai
lehdissä. Yksi uusi novelli on myös
mukana.
Kaksi romaania, joista ensimmäinen
Finlandia-palkittu.
Sinisalo
pysyy
vaitonaisena
meneillään
olevista tai tulevaisuuden kirjasuunnitelmistaan. Etukäteen lavertelu ei
kuulu Johannan tapoihin.
Hän näkee, että romaanin nimen
ansaitsevan teoksen tulisi toimia ainakin 4-5 tasolla. Kyse on siis hyvin
vaativasta kirjallisuuden lajista.
Voihan hyvässä novellissakin teksti
toimia samanaikaisesti useammalla
tasolla, mutta periaatteessa se voi
olla yhden idean juttu.
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Sinisalon maailmankuvaa tingatessa saa vastauksen, että kirjailijan
omasta mielestä häntä leimaa yleinen
skeptisyys, epäilys todellisuuden kuvauksia ja esityksiä kohtaan. Hyvin
harvoin Johanna niin sanotusti ostaa
valmiina ja pureskelematta mitään,
mitä sanotaan tai väitetään. Kirjailija
pyrkii näkemään ja löytämään uuden
katsomiskulman ja valaistuksen.
Harmittavan usein ihmiset tyytyvät
valmiin pureskeluun.
Sinisalo ei silti pidä itseään periaatteellisena vastarannan kiiskenä. Auktoriteettien kunnioituksen puute on
toki ollut leimallista kirjailijalle aivan
teinistä alkaen. Auktoriteettia kovasti
tarvitaan, mutta se pitää ennen kaikkea ansaita.
Johanna jättää nimeämättä ketään
varsinaista kirjallista esikuvaa, vaikka antaisikin tunnustusta yhdelle
hienosta ihmiskuvauksesta, toiselle
juonen kehittelystä ja kolmannelle
kielitajusta. Kirjailija lukee itse monentyyppistä tekstiä, usein mieluusti
asia- ja tietokirjallisuutta, joka saattaa
osoittautua kaunokirjallisia teoksia
antoisammaksikin. Esimerkiksi ”Planeetta Maan elämä ja kuolema” kuuluu mielilukemistoon, samoin ”Tykit,
taudit ja teräs”, kuvaus länsimaiden
hegemonian historiallisesta kulusta.
Viime mainittu esittää näkemyksen
biologisesta ja sosioekonomisesta
kehityksestä, jota on voinut säädellä
vaikka sellainen tilanne, että Afrikasta ei löytynyt kesytettäväksi
hevosen veroista apua kulttuurisiin
valloituksiin.
Kotieläinten pito sinänsä puolestaan saattoi olla tekijä, joka antoi läntiselle ihmiselle kovien koettelemusten jälkeen paremman immuniteetin
niitä vaivaavia tauteja vastaan. Siirtomaita vallattaessa suurimmat uhrien
määrät syntyivät tautien tuloksena.
Sinisalo valaisee palkitun romaaninsa lähtökohtaa, ideaa vilkkaana
käytävän susikeskustelun kautta.
Vastaavaa puhetta oli vuonna 1997
Tesoman karhun tapauksessa.
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Susi ja muut ihmisen kanssa kilpailevat lajit esitetään helposti tänäänkin
petomaisina olioina, jotka jotenkin
närkästyttävällä tavalla käyvät reviiritaistelua hallitsevan nisäkäslajin,
ihmisen nautintamaista. Johannan
mielestä eläinmaailman moralisointi
kertoo hyvin, kuinka ihmislaji on
oikeastaan taustastaan pahasti vieraantunut nisäkäs, hierarkkinen laumaeläin, jonka biologia itse asiassa
sanelee sitäkin, mitä kulttuuriksi ja
sieluksi kutsutaan. Kilpailevat lajit
ovat tässä hyviä vihollisia, joiden
kuvitellaan tekevän jotenkin tietoisia
ja meidän herkästi moralisoimiamme
pedontöitä. Koko pedon käsitekin
on aika tavalla kyseenalainen ja sen
soveltaminen vaikkapa eläinlajien
luokituksissa on varsin kertovaa.
Missä ovatkaan pedon, ”petouden”
rajat?
Sinisalo toteaa, ettei ihmiskunnan
elämän nykymeno voi tehdä hänestä
kovinkaan tulevaisuuden uskoista.
Voi olla että lajimme havahtuu ajois-

p

i

s

p

a

l

sa, mutta todennäköisempää lienee,
että ihmiskunta havahtuu omien
toimiensa ja valintojensa seurauksiin vasta sitten, kun on pakko tehdä
myös henkilökohtaisia uhrauksia
elämän pelastamiseksi.
Muun muassa ostopäätöksillä tavallinen ihminen voi koettaa vaikuttaa yhtä ja toista, mutta markkinavoimat ovat ripeydestään huolimatta
aina hitaammat kuin luonnon kehityksen iso pyörä. Politiikka ei tunnu
juuri lupaavammalta. Päätöksentekijä joutuu suorastaan toimimaan niin,
että valtaosan tyytyväisyys taataan
lyhytnäköisillä toimenpiteillä.
Kaiken kaikkiaan siis ympäristön
tilasta juontuvat sosiaaliset kriisit
näyttävät olevan realistinen tulevaisuuden näköala lajimme maa-
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pallolla elon ja olon haasteiden ratkaisussa. Porukalla opitaan ilmeisesti
vain ulkoisen pakon edessä.
Johanna muotoilee tästä syystä,
että tilannetta voisi auttaa, jos uskallettaisiin ajatella pidäkkeettömän
pessimistisesti. Musta olohan siitä
välillä tulee, mutta olisiko parempi
olla mustana ison kriisin keskellä.
Johanna Sinisalo on asunut Tampereella elämänsä 47 vuodesta viimeisimmät
neljäkymmentäkolme.
On käyty syntymässä Sodankylässä,
kääntymässä, joten lappilaisista
sukujuurista ei ole kyse. Pispalassa
Johanna on asunut vuodesta 1989.
Taitaa olla täällä kotonaan.
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Kylässä kävi ja kuvasi:
Hannu T. Sepponen

Suomen hevostelua
Sirkku Peltola sai elokuussa Suomen
Kulttuurirahaston Olavi Veistäjä
–palkinnon ja viime vuonna Pirkanmaan taidetoimikunnan palkinnon.
Palkitsijat eivät voi olla väärässä,
kun ei kansakaan tunnu olevan. Peltolan kirjoittama Suomen Hevonen
oli menestys KOMissa Helsingissä ja
nyt syyskuusta alkaen Tampereen
Työväen Teatterissa, jossa hän on
myös itse ohjaajana.
Suomen Hevonen on nyt julkaistu
näytelmäkäsikirjoituksena
Aamulehden
kustantamana.
Teatteriesityksissäkin myynnissä olevat
käsikirjoitusteokset ovat Suomessa
vielä varsin uutta. Kirjaversiot ovat
kuitenkin yleistymässä Euroopan
malliin. Osasyynä on painatuksen
halventuminen. Peltola toteaa, että
vaikka Suomi on teatterikäynneillä,
teattereiden määrällä ja harrastajamäärillä mitattuna alan huippumaa,
ei draamateosten lukeminen ole ollut toistaiseksi kansanlaji. Ehkä kyse
on jatkossakin yleisöystävällisestä
oheistuotteesta, tykkäämmehän pitää
hyllyssä laulutekstienkin kokoelmia.
Peltolalta on aiemmin julkaistu
kustantamo Lasipalatsin Kirja kerrallaan –sarjassa Mummun saappaassa
soi fox, joka oli TTT:n ohjelmistossa
muutama vuosi sitten.
Suomen Hevosen lähtökohtana
lienee ollut aikoinaan Maataloustuottajien keskusliiton mainoskampanja.
”Maaseudua ei voi tuoda” voitiin lukea
ladonkupeesta teitten varsilla. Peltolan
kirjan takakannessa iskulause jatkuu:
”ja helevetin vaikee sitä viedäkin on”.
Tapausten kulku seurailee erään hevosen teuraslihojen vientitempausta
Italian markkinoille – ja kuinka sitten
kävikään. Sittemmin Sirkku saattoi
havaita lehdestä uutisen, jossa kerrottiin juuri samasta asiasta tosiasiapohjalla.
Näytelmän keskiössä on juuri se
aika jota elämme. Suomi riiteli ennen
keskenään maataloustuesta ja maatalouden harjoittamisesta. Nyt riitely
on jätetty EU:n ratkottavaksi. Samalla
kaikki maatalouden harjoittaminen on
tullut uhanalaiseksi, niin että viljaa ei
12

enää kannattaisi tuottaa pohjan perukoilla. Viljelijä on epäilyksenalaisena
velvollinen täyttämään kaavaketta
toisensa perään. Rehellinen ammatti on
valvotumpaa kuin koskaan – eikä kannattavaa juuri millään konstilla. Tulonmuodostuksen rakenne on sellainen,
että EU:n voi perustellusti epäillä
hakevan koko tuotannonalan alasajoa
Suomessa ja muualla periferiassa.
Voi kysyä, mitkä tulevat maatalouden
lopetuksen seurauksena olemaan vaikutukset suomalaiselle maaseudulle,
maisemalle ja kulttuurille yleensäkin.
Pitkä matka, iso kierros on käyty lyhyessä ajassa siitä, kun sodan jälkeen
raivaustyö uudispeltojen hyväksi oli
kunniassaan ja pienviljelijäkin oli hetken arvossaan.
Näytelmä on nyt käännetty englanniksi ja parhaillaan on menossa
käännöstyö eestiksi ja turkiksi. TTT:n
ohjelmistossa Suomen Hevonen jatkaa
vielä ainakin kaksi vuotta, ovathan esitykset juuri alkaneet ja lähes loppuunmyytyjä useaksi kuukaudeksi.
Peltolan kirjoittama ja ohjaama
Suruttomat –musikaali on niinikään
menestynyt TTT:n näyttämöllä. Puoliso
Heikki Salo kirjoitti laulut musikaaliin.
Ja nyt työn alla on seuraava teos TTT:
lle. Ainakin tässä vaiheessa ”Patukkaoopperan” nimellä kulkeva musikaali
on tuleva ohjelmistoon kevään mittaan
2007. Peltolan ohella musikaalin tekip
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jätroikassa ovat Heikki Salo lyyrikkona
ja Iiro Rantala säveltäjänä.
Uusi musikaali jatkaa ajankohtaisella
teemalla. Elämme juuri sitä vaihetta,
kun teollisuustyö yleensä ja naisvaltainen teollisuustyö erityisesti on katoamassa maasta. Jo aiemmin nähtiin
perinteisemmän kulutustavarateollisuuden alasajoa tekstiilialalla ja kenkäteollisuudessa. Työ katoaa kiihtyvällä
vauhdilla, yhä useammin Aasiaan,
jonne työ viedään kun työläinen on
siellä halpa.
Yhteistoimintaneuvotteluja eli väen
vähentämistä on menossa monessa
tehtaassa ja lisää tulee. Kyse on useassa
tapauksessa hyvin koulutetusta työstä
ja kannattavasta tuotannosta. Peltola kertoo, että ylöjärveläisen Perloksen tapaus oli eräs sykäys uudelle
näytelmälle. Samoin Leaﬁn tapaus
Turussa. Suomalaisten tuotemerkkien
myynti kansainvälisille pääomasijoittajille jatkuu ja jäljet pelottavat.
”Patukkaoopperan” pääosassa on
55-vuotias nainen, elintarviketyöläinen,
vähemmän mediaseksikäs päähenkilö
nyky-Suomessa, kuten Peltola arvelee.
Kyse on inhimillisestä perustarinasta,
mukana rakkaustarina, pohjaltaan
tragedia. Kultaista aikaa lieneekin ollut harvoin ihmiskunnan elämässä, jos
kaikesta kansasta puhutaan.
Yhteiskunnallista teatteria vahvoissa asioissa on siis luvassa lisää
TTT:n isolla näyttämöllä. Eikä syyttä.
Aihepiireissä ei ole kyse ”edistysmielisestä” koketeerauksesta. Enemmänkin
siitä mitä tapahtuu ja mitä on tuleva.
Peltola arvaa, että EU on ajautumassa
väistämättä kriisiin, joka ei johdu
pelkästään pääoman, työn ja tuotannon
maastapaosta. Myös valta etääntyy yhä
kauemmas paikalliselta tasolta. Ja koko
unioni vaikuttaa parantumattomasti
oudolta rakennelmalta, johon ei voi
vaikuttaa sitäkään vähää mitä omiin
päättäjiin.
Käsittämättömiä asioita tapahtuu,
eikä kukaan tunnu tietävän miksi. Valitusoikeutta ei ole – ja päätöksiä tekevät
tuntevat huonosti todellisuutta, jota
liikuttelevat.
Tällainen rattoisa näkymä – hevosenleikkiä isoilla asioilla. Koetetaan kestää.
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Paulin laulut ovat kuvia
Pauli Hanhiniemi on julkaissut
Aamulehden kustantamana lauluteksteistään kokoelman Soitto on
sanoja. Melko nuori mies vielä ja
tekstejä on kertynyt kahdenkymmenen vuoden ajalta. Jos soitto on
sanoja, ovat laulut kuvia,
mietiskelee Pauli.
Laulutekstien lisäksi kirjassa on
useampia muistikuvia tilanteista,
elämästä laulujen takana. Niitä piti
kaivella muistista, mutta apuna olivat
erilaiset muistiinpanot ja suuri määrä
lehtihaastatteluja, joista hakea tukea
muistin kuville.
Toisaalta laulut itsessään ovat emotionaalisia muistiinpanoja. Kukapa ei
muistaisi läheisistä säkeistään jotakin,
mitä juuri tuolloin ajatteli tai mitä oli
tapahtumaisillaan. On vähän sama
kuin lapsuuden ajan käsitöitä käännellessä, muistaa yhtä ja toistaa. On
siinä mielen kaivaustöissä sielun
arkeologille töitä.
Tietenkin apuna oli kalentereita,
päiväkirjoja, iltatekstejä. Aikamatkalle pääsee monella avulla.
Paulin, juuri ja juuri nelikymppisen
kaverin elämän ja musiikinhistorian
iso tekijä oli Kolmas Nainen. Se ei
johdu pelkästään yhtyeen suuresta
suosiosta aivan 80-90-lukujen taitteessa. Kolmas Nainen oli jäsentensä
oma oppikoulu. Pauli eli siinä ”turvaverkossa”
kuusitoistavuotiaasta
kolmikymppiseksi.
Joten jos Hanhiniemi sanoo, että
yhtyeen jäsenet oppivat tosiaan tuntemaan toistensa kaikki ominaisuudet, on lausunto uskottava. Useammilla muilla nuoruusajan kotkotukset
ja sosiaaliset yhteydet vaihtuvat ja
poistuvat tuhkatiheään tuolla välillä.
Kolmas Nainen oli varsin omalaatuinen ilmiö aikana, jolloin esimerkiksi väärin laulaminen oli sosiaalinen pakko. Yhtyeen jäsenet tulivat
keskiluokkaisista perheistä ja urbaani
protestihenki ei ollenkaan kuulunut
luontevasti kuvaan.
Pikemminkin kotiseudulla elämää
sääteli nykyelämän moderni imperatiivi. Käskylause kouluja käyneille
kuuluu: jos aiot tehdä jotakin, lähde
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meneen. Alavudella, vakaasti asutetussa eteläpohjalaisessa kaupungissa
on lopetettu jopa ammattikoulu. Onneksi vakaa maatalous pitää seutukuntaa pystyssä.
Bändin perustamisen alkuvaiheissa
osa opiskeli jo muualla, mutta kokoonpano pysyi yhdessä. Soittaminen sinänsä on kiehtovaa, musiikki
oli hyvä syy pitää yhdessä sellaista,
mikä kenties muilla ihmisillä haihtuu
maailman tuuliin. Kun voi ilmaista
itseään, saa olla aika onnellinen.
Tämä kuuluu Hanhiniemen laulutavastakin. Ääni on auki, säkeet saavat tulla viimeiseen kirjaimeen asti
kaikkinensa. Mukana tuleva lievä
kaje lienee ripaus Elvistä, jota Pauli
sanoo ihailleensa aina.
Pauli kertoo, että selkeään, kauniiseen laulamiseen on useampia syitä.
Jossakin vaiheessa äänentoistolaitteet
yhtyeellä olivat kerta kaikkiaan niin
huonot, että oli pakko laulaa avoimesti, ilmaisevasti. Jotta nerokkaat
tekstit kuuluisivat! Ja myöskin jotta
ääni kestäisi. Sitäpaitsi ei ollut tarvetta olla vokalistia siten kuin tuolloin
rock-bändeissä oli tapana.
Elvistä Pauli tosiaan ihailee. Mietitään, johtuneeko täyteläinen äänen
ulostulo kaverin leveästä otsasta.
Myös Jethro Tullin Ian Andersonin
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laulutapa miellytti, CCR:n John Fogerty kuuluu hänkin idoleihin. Bob
Dylan on niinikään raju, eikä lainkaan
niin nenään-menevä, nasaali kuin
usein puhutaan, tuumii Pauli.
”Takana”-laulamista,
alunperin
ilmeisesti dramaattisuutta tavoittelevaan argentiinalaiseen tangoon
kuuluvaa vokalistin perässähiihtelyä
harrastetaan nykyisin iskelmä-tangon
ja pop-rockin fuusion aikakaudella.
Topi Sorsakoski on tätä uudeksi
hionut, mutta Pauli pitää kuvassa
mukana Olavi Virran ja tietysti Eino
Grönin, jonka kohdalla faneillakin
on jo tietämistä. Virtaa Pauli pitää
mainiona takalaulajana, joka oli taitavan oikullinen.
Suuret vanhat tekijät leimaavat
vielä toistaiseksi populäärimusiikin
karttakirjaa. Jos maailmalla Bob
Marley oli viimeinen joka teki jotakin
uutta, ei kotimaassakaan ole voinut
tapahtua erityistä pitkään aikaan.
Paulin mielestä tärkeitä asioita on
tehnyt varsin vanha ikäluokka, Hector, Tuomari Nurmio ja eräät muut.
Monet jäävät unohduksen ruohon
alle, kuten jyväskyläläinen Se, jolla
oli älyllistä sanottavaa myös tyylin
puolesta.
Hanhiniemi on tekstintekijänä
eräs maan populäärikentän johtavia
nimiä. Olli Lindholmin todistuksen
mukaan erään 80-luvun keskeisen
yhtyeen uudelleen tulosta ei olisi
tullut mitään, ellei eräänä kauniina
päivänä...
Niinpä uudelleen tähtitaivaalle
ampautuneen Yö-raketin teksteistä
jo nelisenkymmentä on Paulin käsialaa, Popeda on levyttänyt tekstejä,
samoin Anna Eriksson, Eija Ahvo ja
Harri Marstio. Pyyntöjä tulee paljon.
Pispalalaisittain tuttuja ovat tekstit
Hauli Brosille ja Selkä..Aika tuore on
mm. Siiri Nordinin levyttämä ikivihreä Gene Pitneyn Something`s got a
hold of my heart, joka tehtiin Helmiä
ja sikoja –elokuvaan.
Jos Yö-yhtyeen antamat mainesanat joskus hämmentävät, enemmän
hämmensi tilaus Popedalle. Kuinka
pohjanmaanhämy tekisi katu-uskottavan tekstin perusjätkälle Ikurista?
Kuitenkin ”Tahdotko mut tosiaan”
meni suoraan jakeluun.
13

www.universalmusic.ﬁ/paulihanhiniemi

Jututti ja kuvasi: Hannu T. Sepponen

Pispala + kirjasto

Jututti ja kuvasi: Hannu T. Sepponen

totta!

Pispalan kirjastoyhdistys on tullut
kymmenen vuoden ikään. Kirjastotaloa ja sen palveluja pidetään kenties jo itsestäänselvyytenä. Näin ei
ollut keväällä 1992, kun sivukirjasto
kaupunginosasta lopetettiin.
Kirjasto oli ollut lopetettuna kolmisen vuotta, kun erään kerran tutulla porukalla Pulterissa istuttaessa
tultiin siihen tulokseen, että näin ei
voi jatkua! Perustamme kirjaston.
Tämä istunto, jota ei ollut miksikään
kokoukseksi suunniteltu, päätti kutsua järjestäytymiskokouksen koolle
kahden viikon kuluttua.
Ilpo Mikkonen ja Seppo Sundqvist
olivat paikalla legendaarisena iltana
4.6.1995 Pulterissa.
- Ilta oli hyvin kohtalokkaan tuntuinen. Oli tavattoman voimakas
ukonilma ja salamat löivät yhtenään
Näsijärveen, muistelee Ilpo. Pöytäseurue oikeasti pelkäsi Tolosen Karin
puolesta, joka oli purjeveneellä Näsijärvellä. Kari itse ja puoliso Vuokko
olivat alusta alkaen kirjastohankkeen
voimahahmoja, jo sivukirjaston lopettamisen aikoihin.
Taivaan voimien juhlistaessa päätettiin kello 22.22 avata Pispalan
työväenkirjaston perustava kokous.
Neljätoista minuuttia myöhemmin
todettiin kokous päättyneeksi ja perustamispäätös tehdyksi. Yhdistyksen tarkoitukseksi nimettiin ”korkean
yhteiskuntamoraalin etsijöitten vapaiden pyrkimysten edistäminen”.
Läsnä olivat Vuokko Tolonen, Ilpo
Mikkonen, Seppo Sundqvist, Piritta
Hana sekä edesmennyt Eero Kela.
Aikomuksen mukaan kutsuttiin
18.6.1995 Pispalan kierrätyskeskuksen tiloihin yhdistyksen järjestäytymiskokous. Kokouksessa käytiin
vilkasta mielipiteenvaihtoa myös
siitä, olisiko perustettava kirjasto
työväenkirjasto, kansankirjasto vai
yksinkertaisesti kirjasto. Kiistaan
liittyi monia näkökulmia, muun
muassa se, kuinka valittava nimi ja
toimintalinja vaikuttaisi hankkeen
rahoitusasioiden edistämiseen. Joku
14

Seppo Sundqvist (vasemmalla) ja Ilpo Mikkonen ovat olleet Pispalan kirjastoyhdistyksen
taipaleella mukana alusta asti.
innostui jo uhkaamaan eroamisella koululta Ahjolaan, jossa näyttelijä
hankkeesta ennen sen alkuakin. Jorma (Jorce) Markkula piti papin
Nämä laineet tasoittuivat.
ominaisuudessa muistopuheen ja
Seppo Sundqvist johti puhetta siunauksen vainajalle.
tuossa kokouksessa. Paikalla olivat
Kirjastoyhdistyksen perustamisaedellä mainittujen lisäksi Tuula Aho, siakirja, virallinen paperi yhdistysKari Punkka, Esko Mäkinen, Henrik rekisteriin allekirjoitettiin itsenäiLahtinen, Seppo Kujala, Jorma Mark- syyspäivän aattona, 5.12.1995. Tästä
kula sekä edesmennyt Pekka Urho, kokouksesta laskettuna yhdistykselle
pitkien puheenvuorojen käyttäjä. on juuri tullut täyteen kymmenen
Tilakysymyksestä ei Sundqvistin vuotta.
muistaman mukaan vielä puhuttu.
Yhdistyksen perustamisen jälkeen
Seppo Kujala ilmoitti heti kättelyssä etsittiin tiloja kirjastolle. Aivan aluksi
lahjoittavansa 300 teosta kirjastolle. oli esillä Kierrätyskeskuksen tila
Muun muassa Marquezin ”Sadan Rajaportin saunan vieressä. Myös
vuoden yksinäisyys”. Jotta ei itse entinen Sirenin saunan talo ravinsiihen jouduttaisi!
tola Amandan lähellä ja entinen
Hanke oli alussa ennen kaik- kauppakiinteistö Vuorenmaan valkea protesti kaupungin erikoiselle takunnan vastapäätä olivat kuvassa
päätökselle säästöihin viitaten lak- mukana.
kauttaa sivukirjasto. Säästöjen suuKirjastolle saatiin kuitenkin ensiksi
ruutta kuvasi, että vastaavaa sum- tila Ahjolan kellarikerroksessa radan
maa oltiin varaamassa Tahmelan puolella. Kirjasto avattiin 15.5.1997.
lähteen puistoreittien leventämiseen Tuolloin lahjoituksina saatujen kirjoja asfaltointiin. Kovin suurta liioitte- jen määrä oli jo 10 000 kappaletta.
lua ei ole sanoa, että päätös oli skanHankkeella oli monia tunnettuja
daali kaupungin kulttuurisesti kentukijoita kulttuurielämän piiristä,
ties elävimmässä kaupunginosassa.
kuten suojelijana ministeri Claes AnSivukirjaston lakkautuksen joh- dersson ja ensimmäisten lahjoittajien
dosta järjestettiin kiirastorstaina joukossa muun muassa Daniel Katz,
1992 Pispala-passio, kirjaston kuole- Kari Aronpuro, Osuuskunta Vasmaan saattelu. Surukulkue vaelsi tapaino ja divari Komisario Palmu.
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Suuri merkitys hankkeen kummeina
oli
Pirkkalaiskirjailijoilla.
Myös
julkisuus oli vahvasti mukana televisiota myöten. Kirjastoyhdistys teetti
kirjaston tarpeesta kyselyn vuonna
1996. Vastanneista yli 90 prosenttia
piti kirjastoa tarpeellisena.
Tuossa vaiheessa ja vielä vuosia
eläteltiin toivoa sivukirjaston uudelleen syntymisestä. Moni saattaa sitä
toivoa vieläkin. Vapaaehtoisesta
Pispalan kirjastotalosta on kuitenkin
tullut käytännön sovellutus monitoimitalosta tai kansalaistalosta,
joita myös alkutaipaleella ehdotettiin toiminta-ajatukseksi. Kehitys on
tapahtunut melkeinpä huomaamatta
ja aika hyvin, jos verrataan lähtötilanteeseen.

kirjaston toimintaedellytysten turvaamiseen.
Kaupunki kustansi jo Ahjolan aikana tilat ja muita pakollisia kuluja.
Virallisessa koneistossa kuitenkin
herätti jopa hymyilyä yhdistyksen
laskelmat siitä, kuinka niukilla
kustannuksilla kirjastoa voidaan
pyörittää.
Toiminta Ahjolan tiloissa kesti kaksi ja puoli vuotta. Nykyisiin tiloihin
Tahmelan mutkaan siirryttiin vuosituhannen vaihteessa, niin että avajaiset pidettiin 5.1.2000. Siitä lähtien
kirjasto on toiminut monipuolisena
kansalaisten kirjasto-, informaatio- ja
toimintatarpeita palvelevana keskuksena.

Tuhannen tarinan mies
Martti Palomäki on juuri julkaissut
omakustanteena muistelmakirjan ”Masa
– tuhannen tarinan mies”. Kirja sisältää
muistumia ja tarinoita lähes 80 Pispalassa
eletyn vuoden ajalta.
Masa on elänyt koko elämänsä Pispalassa noin kilometrin säteellä. Tätä nykyä
hän asustelee Ylä-Voiman talossa. Palomäen vaiherikas elämä käsittää jaksoja
myös elämän laitapuolelta. Viimeiset 38
vuotta mies on elänyt täysraittiina.
Itsenäisyyspäivän jälkeen ilmestynyttä
kirjaa on myytävänä Pispalan kirjastotalolla, Rajaportin saunalla sekä liikkeissä Tesomalta Pispalaan. Lehtemme
palaa Masan elämän vaiheisiin ensi kevään numerossa.

Paluu Pispalaan – viimeinkin
Tampere-Seura on julkaissut tänä syksynä yli kolmekymmentä vuotta
julkaisuaan odottaneen valokuvaaja Jarmo Janssonin ja toimittaja Raimo
Seppälän teoksen ”Paluu Pispalaan”.
Kirja on matkaopas Pispalaan, jota ei enää ole, kuten seura kirjaa mainostaa. Todellinen aikamatka siis.
Teos sai innoituksensa 60-luvun lopun pohjoismaisesta arkkitehtikilpailusta, jonka tuloksena Pispalasta piti tulla pelkästään paremman väen terassikaupunginosa. Edessä häämötti ”suuri tulevaisuus”. Tekijät kiersivät
Pispalaa kyselemässä, mitä mieltä asukkaat tästä olivat.
Kirjaa on saatavana Tampere-Seurasta, Kauppakatu 1, seuran jäsenille 30 ja muille 32 euron hintaan. Myös ainakin Akateemisessa ja
Suomalaisessa kirjakaupassa sekä Sokoksella kirjaa on saatavana.
Osa kirjan mainiosta aineistosta on myös nähtävänä valokuvanäyttelyssä seuran toimistolla kuluvan joulukuun loppuun saakka. Toimisto avoinna ma ja to 10-17 sekä ti, ke ja pe 10-15.30.

Kaupunki toki suhtautuu tänä
päivänä positiivisesti vapaaehtoiskirjastoon, kuten jo siinä vaiheessa, kun
kansalaiskirjasto toimi Ahjolan alakerrassa väliaikaistiloissa. Kaupungin kulttuuritoimella ja sen johtajalla
Lassi Saressalolla oli suuri vaikutus
Pispalan asukasyhdistys odottaa kaupungin
saattavan päätökseen Pispalan valtatien kaupungin
pään saneerauksen. Aloitteessa edellytetään
myös joukko- ja kevyen liikenteen edellytysten
parantamista. Liikennepaine purkautunut lisää
Tahmelan viertotielle ja Kannaksenkadulle.
Kaksi hidastetta poistettu kiinteistönomistajien toivomuksesta Tahmelan kaupalta eteenpäin.
Kaupungin miehet kertovat, että kavennusten
kohdalle toimitetaan kuitenkin myös puuttuviin
kohtiin hidastetolpat.
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Teksti: Jiipee Villanen
Kuvat: Asko Parkkonen
ja Tahven arkistot

Tahven mäkisirkuksesta
Yhdistys nimeltä Tahmelan Wesa
perustettiin 1919. TAHVE on Tampereen vanhimpia urheiluseuroja.
Alkuaikoina TAHVE keskittyi
pääasiassa hiihtoon, mäkihyppyyn,
voimisteluun ja voimailulajeihin.
Sittemmin lajikirjoon ovat tulleet
mm. jalkapallo, jääkiekko – ja jopa
pyöräily ja pöytätennis. Nyttemmin,
eli vuonna 2005 TAHVEN ainoana
virallisena lajina on jalkapallo, edustus- ja ikämiesjoukkuein.
Viime Pispalalaisessa oli valokuva
varsin erikoisesta TAHVEN mäkihyppytapahtumasta
1950-luvulla,
jossa alastulorinteenä näkyi ja väitettiin olevan Pyhäjärvi. Lehdessä kysyttiin, että mikähän ihmeen mäki
se kesälläkin lennätti Tahmelan mäkimiehiä ja missähän kyseinen rinne
sijaitsi.
Vastaus tulee tässä: Mäki oli suora
ränni Jalkasaaren (auringonottokallio Pyynikin rannassa) huipulta
kohti Rosendahlia. Varsinaisesti se
oli vesikelkkamäki, puusta rakennettu ränni, josta kesäisin laskettiin
kelkalla kovalla vauhdilla. Rännin
nokka oli lähellä järvenpintaa, joten
kelkka tuli sopivassa asennossa veteen ja liukui pitkään veden pinnalla.
Kelkka oli rekisteröity kuudelle henkilölle. Liukuvoiteena mäessä käytettiin hyväksi havaittua yhdistelmää;
vettä ja saippuaa. Kelkka vedettiin
takaisin ylös varta vasten sitä varten
rakennetulla vinssillä.
Selvähän se. Nimittäin Tahmelan
ja Pispalan salskeat mäkinuorukaiset oivalsivat oitis, että tässähän on
hyvä kesäharjoittelumahdollisuus ja
samalla kiehtova ekstriimilaji. Kyllä
siinä kuulemma hyvän vauhdin sai ja
pitkälle kiiti - ennenkuin kastui.
Nykyisin, kun puhutaan mäkisirkuksesta, se tarkoittaa esim. mäkimaajoukkueen rankkaa urakkaa
maailmankupeissa ym. kilpailuissa.
Vanhaan hyvään aikaan se tarkoitti
ainakin näillä nurkilla myös oikeata
sirkusta, eli temppuilua. Vauhdikas
hyppy vesikelkkarännistä järveen
oli sirkustelua parhaimmasta päästä.
Mutta TAHVEN mäkimiehille se ei
16

vielä riittänyt. Talviaikaankin piti tehdä normaaliharjoittelun ja kilpailujen
lisäksi jotain jännittävää. Niinpä
pimeimpiin talvi-iltoihin järjestettiin
Hopassa mäkisirkusta, jossa TAHVEN kotkat tekivät ihmispyramideja
ym. voimistelutemppuja sekä hyppivät henkeäsalpaavasti mm. tulirenkaiden läpi.
Sirkustemppuilut olivat tottakai nuorille miehille tarpeellista
poikkeavuutta normaalirutiiniin ja
yleisölle mukavaa seurattavaa. Mutta
oli niistä varmasti mäkimiehille myös
hyvää koordinaatioharjoitusta ja
muutakin lajitreenaukseen liittyvää
lisää. Varsinainen syy näihin tempauksiin taisi kuitenkin olla taloudellinen. Varainhankintaa tehtiin silloin
monella tavalla ja lipputuloja saatiin
mm. sirkustelemalla.
Ilmeisen hyvä ja keskenään
toimeentuleva mäkiporukka TAHVELLA on ollut. Sen tuntuisesti
Fagerströmin Veikko ja Grönludin
Lasse Pispalan kirjastotalolla vanhoja
kuvia referoivat ja juttuja kertoilivat.
Jatkuvasta nimitulvasta jäi mieleen
mm. Horpun Tinsa ja Veska, Pesosen
Jussi, Virtasen Artsi ja Pertti, Jokisen
Pate, Heinon Lepa, Hakalan Raika,
Niemisen Jokke, Joutselan Pekka,
Karkian Masa, Pasin Teppo, Kovalaisen Rene ja Raimo, Niemen Onska, Järvisen Into, Lindroosin Rore,
Peltosen Veijo, Lindholmin Pauli,
Suoniemen Matti, Ereniuksen Kilari
..... Korvaan kolahti voimakkaimmin
kuitenkin Suurosen Anita, joka voitti
nuorten sarjan kilpailuja poikien nenän edestä.
Myös tähän juttuun haastatelluilla
konkareilla on vankka urheilutausta
Tahmelan Vesassa. Fagerströmin
Vakke oli aikanaan koko TUL:n
kunkku mäkihypyssä ja yhdistetyssä, kun taas Grönlundin Lasse
(nyk.tuttavall. Paavi) pelasi mäkiuran jälkeen mm.TUL:n joukkueessa
lätkää yhdessä Molinin Vemmelin
kanssa.

Fageströmin Vakke lähdössä veden ja
saippuan voimin kohti Pyhäjärveä.

Lasse ja Vakke kesämäen nokalla.

Samat kaverit. Lasse (vas.) ja Vakke
Pispalan kirjaston portailla 2005.
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Ja ei se mäkitouhu pelkkää temppuilua ollut. Kilpailuja käytiin
ympäri maan. Tutuiksi tulivat niin
Ounasvaara ja Laajavuori kuin
Hyvinkää ja Mänttäkin. Parhaimmat
kävivät myös ulkomaiden kisoja.
Seuran plakkarissa on mm. 16 TUL:n
mestaruutta. Tahmelan Hoppa eli
hyppyrimäki, joka lennätti sankarit
Pispankadun yli alas nykyiselle
Tahmelan kentälle, purettiin 1980luvun alussa ja sen jälkeen mäkitouhu hiipui. Mäkiennätykseksi jäi
44 metriä.
Harmi, että mäki purettiin tai
ettei se saanut seuraajaa. Nimittäin
Hoppa toimi useiden kisojen näyttämönä - etenkin 1950-luvulla, joka
oli Työväen Urheiluliiton kulta-aikaa. Hopassa hypättiin Tampereen
mestaruuksista, TUL:n mestaruuksista ja piirin mestaruuksista. Sokerina pohjalla oli vuonna 1961 TUL:n
Nuorten talvikisat, joissa TAHVE
valittiin TUL:n parhaaksi hiihdon ja
mäenlaskun seuraksi.
Kuriositeettina mainittakoon vielä,
että 50-60 -lukujen useista tamperelaishyppyreistä Hoppaa lähin ei ollut kaukana. Ranturin hyppyrimäki
oli myös Pispalan mäki. Se sijaitsi
rinteen toisella puolella, Ahjolasta
vähän länteen päin ja laski Näsijärvelle.

NÄYTTELY JA VETOOMUS

Tahven väkeä näyttelyn keskellä

Tahmelan Vesalla oli näyttely Pispalan
kirjastotalolla marraskuun lopulla. Esillä oli
runsaasti valokuva- ja lehtileikemateriaalia,
pokaaleja, urheiluvälineitä sekä mm. oiva
video mäkihyppyharjoituksista Hopassa
1960-luvulta.
Lauantaina 26.11. kokoontui Tahven veteraaneja sekä uudempaa kaartia lämminhenkiseen kahvitilaisuuteen muistelemaan menneitä ja ideoimaan uutta.
Tahven arvovaltainen kahvitteluväki päätti
yksissätuumin laittaa vireille vetoomuksen,
jonka avulla pyritään saamaan vanhan hyppyrimäen alastulorinteeseen laskettelumäki
tuleville talville. Tällä hetkellä mäessä kasvava näreikkö ja tennisalueen sijainti Tahmelan
kentällä estävät kaikenlaisen laskettelun
– niin suksilla kuin pulkalla.
Toivomuksena on, että tulevaan vetoomukseen ottaa osaa mahdollisimman moni Tahmelan ja Pispalan yhdistys ja asukas.

SAUNASAAREN RATIRITIRALLA 19.2.2006
talvitapahtumia. Asialla olivat silloin välillä Tahmelan Vesa
ja välillä MLL:n Harjun osasto
Nyt tuntuu taas olevan tilausta tälläiseen toimintaan. Keväisin ja kesäisin
on mm. Karnevaalia ja Folkkia, mutta talvisinpa ei mitään vastaavaa.
Pispalan ja Tahmelan yhdistykset ovat nyt yhdessä päättäneet järjestää
kevättalvella perhetapahtuman nimeltään

SAUNASAAREN RATIRITIRALLA.
Päivän aikana on Saunasaaren kupeessa lasten hiihtokilpailua, pilkkikisailua
ja lumisählypelaamista. Toki kunnon talvitapahtumaan kuuluu myös
sopansyöntiä sekä makkaranpaistoa.
Ratiritilallan ajankohta on sopivasti ennen lasten hiihtolomia,

Joutselan Pekka ilmojen halki Hopasta.

sunnuntaina 19.2. klo 12 – 16.
Tarkempia tietoja tapahtumasta vuodenvaiheen tienoilla.
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Parhaimmillaan huumori tekee yhtä aikaa
levottomaksi ja rauhoittaa
Lokakuussa Pispalan kirjastotalolla
näyttelyn pitänyt Heikki-Pekka Miettinen, Heinarinakin tunnettu, on
pitkän linjan graafikko ja huumorityöläinen. Hän on asettanut asioita
outoon valoon jo kolmisenkymmentä vuotta sarjakuvan keinoin
sekä tehnyt monenlaisia kuvitustöitä
ja käyttögrafiikkaa.
Monet muistavat Heinarin taannoisen Pahkasika –huumorilehden
legendaarisista hahmoista Pahkeisesta ja Miihkalista. Omaa näyttelyä Heinari oli suunnitellut jo vuosikaudet.
- Lopulta näyttely oli jotain ihan
muuta kuin alkuperäinen idea.
Asiat vaan muuttavat muotoaan.
Lähtökohta näyttelylle oli kuitenkin
se, että olin kuvittanut paljon muiden
juttuja ja halusin tehdä pitkästä aikaa
jotain kokonaan omaa.
Koulutukseltaan Heinari on mainospiirtäjä.
- Olin mainostoimistossa töissä yhden päivän. Tiesin jo siinä vaiheessa,
että se ei ole minun juttuni, hän tuumaa.
Pahkeisen hahmo ilmestyi ensimmäistä kertaa 1980-luvun alussa
Aviisin sivuille. Heinari työskenteli
silloin lehden kuvittajana.
- Silloisesta kirjapainotekniikasta
johtuen yhteen sivun ladelmaan jäi
parisataa milliä tyhjää tilaa, eikä
siihen neljän palstan soiroon mahtunut kuin sarjakuva. Minulta pyydettiin sellaista, joten piirsin sen. Lehden
ilmestymisen jälkeen olin jo unohtanut koko jutun, kunnes seuraavaa
numeroa valmisteltaessa minulta
tultiin kysymään, että missäs se sarjakuva on. Sitä tein sitten seuraavat
20 vuotta.
Sekä Pahkeinen että Miihkali
saivat alkunsa sattumalta, kuten
niin monet hyvät ideat historiassa.
Heinari kertoo, että Miihkali oli alun
perin parodia lasten kuvakirjasta,
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ja muotoutui pikkuhiljaa sarjakuvaksi. Ensimmäisen Pahkeisen syntyä vauhditti lehden aikatauluista
johtuva kiire.
- Ajattelin että tällaisen vanhushahmon voisi vetää ihan överiksi ja
katsoa mitä tapahtuu. Pahkeinen
on vuosien saatossa muotoutunut
sellaisesta loputtomissa oudoissa tilanteissa kompuroivasta hahmosta
enemmänkin ajan ilmiöitä kuvaavaksi tyypiksi.
Pahkeisen ystäville on tiedossa
ilouutisia: näillä näkymin sarjakuva
alkaa ilmestyä Tamperelaisessa vuodenvaihteen jälkeen.
Yhteiskunnan rakenteet sekä ihmisten käytös ja vallitsevat arvot ovat
ne asiat, joista ideat pääosin kumpuavat. Heinari tosin toteaa, ettei prosessi ole mitenkään tietoinen.
- Äärimmäisen harvoin on itsellä
mitään käsitystä mistä joku juttu on
lähtenyt. Asiat vaan jäävät päähän
muhimaan ja pulpahtavat sieltä sitten
niin kuin metaanikuplat lettosuosta.
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Teksti:
Riikka Laitinen
Kuva:
Asko Parkkonen

Nuorempana
yhteiskunnallisuus oli peruslähtökohta – tein töitä
opiskelijalehteen vasemmistolaiselta
ja edistykselliseltä pohjalta. Sittemmin olen joutunut näkemyksiäni
tarkistamaan. Olen ikäni ihmetellyt
niitä käsitejärjestelmiä mitä ihmisillä on asioille. Tänä päivänä ihmiset
tietävät tarkalleen Idols –osallistujien
kuulumiset, mutta harva muistaa
Ruandan tapahtumista mitään, vaikka niistä ei ole kovin montaa vuotta.
Sellaisen asian kiinnostavuusaste on
mitätön, Heinari kritisoi.
Hän ei usko ilmestyksenomaisiin
inspiraatioihin, vaan pikemminkin
hihat ylös ja hommiin –periaatteeseen.
- Inspiraatiota ei voi jäädä odottelemaan. Jo deadlinet pitävät siitä
huolen. Toisaalta minulla on aina ollut vaikeuksia määräaikojen suhteen.
Markku Paretskoi (Pahkasian päätoimittaja) narrasi aikanaan päin näköä
minulle deadlinen viikkoa aikaisemmaksi kuin muille. Myöhästyin siitä
sitten pari päivää, Heinari muistelee.
Hänen saamansa palaute on ollut
kaiken kaikkiaan positiivista. Kommentteja tulee vuosienkin takaisista
töistä.
- Tyypillinen palaute on sellainen,
että jollekin on kolahtanut joskus 15
vuotta sitten joku kuva, jota itse ei
välttämättä muista ollenkaan. Sitten seuraa koomisia keskusteluja,
kun yrittää jäljittää kyseistä kuvaa.
Harvapa tulee sanomaan, että miten
sä kehtaat, eikö pitäisi jo hankkia
oikeata työtä, Heinari hekottelee.
- Toisaalta se on pelottava ajatus,
että tekee pitkän aikaa kuvia ja
ne elää omaa elämäänsä ihmisten
päissä. Jos minulla olisi enemmän
taipumusta kontrollifriikkiyteen, niin
heräisin yöllä miettimään, onkohan
joku saanut niistä isonkin trauman,
tai että mitenkähän tuokin nyt ymmärretään…
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Huumoria sanotaan usein vaikeaksi lajiksi, mutta Heinari ei täysin allekirjoita väittämää.
- En tiedä, onko se lopulta niin vaikeaa… Se mekanismi,
jolla se otetaan vastaan, on suhteellisen selkeä, mutta
kukaan ei tiedä tarkalleen miten se tapahtuu. Pääasia on,
että se toimii. Parhaimmillaan se tekee yhtä aikaa levottomaksi ja rauhoittaa.
Hyvän strippisarjakuvan perusainekset voivat olla
monenlaisia, mutta joitakin linjoja Heinari hahmottelee.
- Tietysti on hyvä olla jonkinlainen jatkuvuus. Tuttu
hahmo mahdollistaa sen, että pieneen tilaan mahtuu paljon asiaa, kun ei tarvitse joka kerta esitellä hahmoa. Persoonan pitäisi olla riittävän selvärajainen, mutta toisaalta
joustava, jotta sen voi siirtää eri tilanteisiin.
Heinari tunnetaan myös tietovisailun parista. Hän osallistui yhtenä neljästä joukkueenjäsenestä tietovisailun
EM-kisoihin marraskuun alussa Tallinnassa, mutta tällä
kertaa jatkoon ei päästy. Visailuharrastus on viime vuosina laajentunut niin, että nykyisin hän vetää kisoja itse
laatimillaan kysymyksillä. Tyypillisestä pubivisailusta
poiketen ne painottuvat enemmän klassiseen yleistietoon
kuin ajankohtaisuuksiin, ja sisältävät usein myös kompia.
Tietovisoihin voi osallistua esimerkiksi Pispalan Pulterissa sunnuntaisin yhdeksältä ja tiistaisin kahdeksalta
ravintola Kuppilan Kulmassa.
Heinari on asunut Pispalassa jo 25 vuotta ja kertoo viihtyvänsä erinomaisesti.
- Pispala on kuin kylä keskellä kaupunkia. Olen
huomannut, että jos lähden jonnekin, niin en sano,
että olen Tampereelta, vaan että olen Pispalasta. Se on
varmaan töissäkin mukana jonkinlaisena sielunmaisemana ja asenteena.
Millainen asenne Pispala sitten on?
- Hedelmällinen. Pääasia siinä on, ettei se koskaan johda
nipottamiseen. Se saattaa johtaa revittelyyn ja uhoamiseenkin, mutta ei koskaan pikkusieluisuuteen.

MITTAA TIETOVISAILUN TASOSI
Tässä muutama tietokilpailukysymys, joilla voit
testata omaa visailuvireyttäsi.
Kysymys 1.
Minkä värinen kypärä on jääkiekkotuomarilla?
Kysymys 2.
Mikä on kivipiira?
Kysymys 3.
Miten monessa kohdassa olympiarenkaat menevät päällekkäin?
Kysymys 4.
Pääosa Oscarin jakamisessa on päädytty kerran
tasatulokseen. Ketkä saivat jaetun Oscarin ja
minä vuonna? (EM-kisakysymys)
Kysymys 5.
Missä andalusialaisessa taistelupaikassa myytti
Napoleonin voittamattomuudesta sortui vuonna
1808? (EM-kisakysymys)
Nämä kysymykset (ainakin 1-4) vastauksineen tammikuun aikana Pispalan tietovisailupaikoissa:
Ravintola Pulteri
Pub Kujakolli
Ravintola Amanda

su klo 21.00 (vetäjänä Heinari)
ke klo 19.07 (Jiipee ja Rami)
la klo 15.00 (Rami)

www.pispala.ﬁ/karnevaalit/karnevaalit-05
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Pispalan maisemaselvitys nähtävänä
Kevään lopulla valmistunut Pispalan maisemaselvitys on nähtävänä
kaupungin internet-sivuilla. Maisemaselvitykseen voi tutustua myös Pispalan kirjastotalolla painotuotteena.
Selvitys täydentää viime lehdessä
selostettua “Pispalan rakennustavat”
–selvitystä. Kummatkin ovat keskeistä pohja-aineistoa meneillään olevassa Pispalan rakennusjärjestyksen
laatimisessa.
Rakennusjärjestystä ollaan laatimassa ohjaamaan asemakaavan
soveltamista rakennuslupamenettelyssä. Tunnetusti Pispalaan on noussut viime vuosina varsin paljon uusia
rakennuksia, joukossa eräitä silmiinpistäviä kohteita. Pispalan rakennetun kulttuuriperinnön kohtalo on
ollut vaakalaudalla. Alue sisältyy jo
vuodesta 1993 ympäristöministeriön
rakennetun
kulttuuriympäristön
suojelulistalle, joten tosi toimilla
alueen ilmeen mahdollisimman
hyväksi säilyttämiseksi on kiire.
Maisemaselvityksen ideana on
osoittaa arvokkaan kulttuuriympäristömme luonteenomaiset ja arvokkaat maisemalliset piirteet, kuten
selvityksessä todetaan. Se keskittyy
julkiseen tilaan, katuihin, aukioihin,
puistoihin, mutta pyrkii esittelemään
myös rakennusten muodostamaa
kokonaismaisemaa. Samoin pihojen
vaikutus julkiseen kaupunkitilaan on
tarkastelussa.
Maisemaselvitys käy aluksi lävitse
Pispalan harjualueen maastollisia
seikkoja sekä historiaa. Sitten selvitetään parinkymmenen pispalalaisen miljöötyypin, tyyppiympäristön
piirteitä. Erikseen käsitellään siis
esimerkiksi Pispalan valtatien vartta, Pohjoisrinnettä Rinnekadun ja
Mäkikadun
kaupunginpuoleiselta
osilta, Länsirinnettä Mäkikadun-Portaanpään kulmilla, Pispalanharjua,
Tahmelan viertotien Etelärinnettä,
Alarinnettä Vuorenmaan valtakunnan kohdilla. Mukana myös uusi
kaupunginosa Pispalan pihojen kohdilla ynnä muita alueita.
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Julkista tilaa jäsentävien aukioiden
kohdalla selvitys nostaa esille monia ongelmakohtia, joita erityisesti
liikenteen voimakas lisääntyminen ja
järjestely on aiheuttanut.
Niinpä Vanha tori nykyisen Pizpalan Grillin ympärillä on nykyisellään
varsin selkiintymättömän tuntuisen
liikenteen ja käytön kohteena. Torin
tila on myös supistunut ja muuttunut
keskeisesti paikoituksen käyttöön,
kuten on käynyt muillakin aukioilla.
Ahjolan aukio, Pispalan julkinen
keskipiste, on sekin jossakin määrin
epämääräisesti avoin tila. Rajauksen
puute, rönsyilevä julkinen tila, kadun alikulku ja pysäköintitilat sekä
kiireinen ja ruuhkainen liikenne leimaavat aukiota. Sinänsä paikka voisi
tunnettuine maamerkkeineen, YläVoiman ja haulitornin merkitsemänä
voisi olla selkeämpi keskus.
Viereinen Päivölänkadun aukio on
selvityksen mukaan syntynyt aivan
sattumalta, mutta myös paikoituksen
käytössä oleva tila on varsin kaunis
harjulle nousevine Mäkikadun proﬁileineen.
Koulun edustan aukiota, jota bussin kääntymisen ja pysäköinnin tarve
leimaa, voitaisiin käyttää ja ainakin
jäsentään myös paremmaksi tilaksi jo
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Teksti: Hannu T. Sepponen
Kuva: Ilpo Mikkonen

istutustenkin käytön avulla. Mäkikadun aukiota Kosteikolta alaspäin leimaa kuten monta muutakin, liikenneväylän tarpeet, vaikka tässäkin tila
voisi paremmin rajattuna, istutuksiin ja pinnotteisiin huomiota kiinnittämällä olla kauniimpi.
Selvityksessä käydään lävitse myös
kevyen liikenteen väyliä, puistoja,
avautuvia maisemia, valoja ja varjoja
kaupunginosassa, pihoja ja niiden
kasvillisuutta, pihojen rajautumista,
puustoa sekä pysäköintipaikkoja.
Selvitys on nähtävänä, tosin
ehkä aikaa vievän pdf-tiedostojen
lataamisen
jälkeen,
internet-sivuilla osoitteessa http://tampere.ﬁ/

kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/
asemakaavoitus
jossa selvitys nimellä ”Pispalan
maisema”. Samasta paikasta löytyy
myös em. ja edellisessä lehdessämme
selostettu rakennusselvitys ”Pispalan rakennustavat”. Kumpaakin voi
käydä tarkastelemassa Pispalan kirjastotalon omista kappaleista.
Sekä rakennus- että maisemaselvitys löytyvät myös osoitteesta:

www.pispala.ﬁ/uuttanyt
Rakennusselvitys on sivuilla
helpommin luettavassa muodossa.
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Koulutuksista rohkeutta
tietokoneen ja Internetin käyttöön
Koulutuskuulumisia
Kirjastotalon atk-koulutuksissa on
istuttu ahkerasti tänä syksynä. Koulutustarjonnassa on ollut peruskurssien
lisäksi mm. tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, digikuvausta, kuvankäsittelyä ja verkkosivu työpajoja.
Osa peruskursseista tarjottiin vain
materiaalimaksun hinnalla ja jatkokurssienkaan 30€ hinta ei päätä
huimannut.
Osa ensi kevään koulutuksista on
jo löytänyt paikkansa koulutuskalenterissa eli kannattaa ilmoittautua ajoissa. Tammikuussa alkavia
kursseja ovat mm. Peruskurssi ja
Tekstinkäsittelyn perusteet (Word).
Uusia kursseja ja peruutuspaikkoja
kannattaa muutenkin kysellä kevään
mittaan kirjastolta. Ilmoittautua voit
suoraan kirjastonhoitajalle soittamalla tai käymällä paikan päällä.

Palautteet kertovat mitä koulutuksia
kaivataan
Digikuvaus ja kuvankäsittely- ja
Syventävä kurssi saivat alkunsa
oppilaiden kurssipalautteiden ja
-toiveiden pohjalta. Digitaalisten
kameroiden myötä valokuvaus ja
kuvankäsittely on alkanut kiinnostamaan yhä useampia. Viikonloppukursseilla raapaistiin pintaa tästä
mielenkiintoisesta mutta laajasta
alueesta.
Syventävä kurssi on suunnattu
ensisijaisesti peruskurssin käyneille
oppilaille. Tarkoituksena on kerrata
ja harjoitella peruskurssin asioita ja
edetä sellaisiin uusiin asioihin, joista
olisi mahdollisimman paljon hyötyä
jatkossa. Tietokoneen itsenäinen
käyttö voi tuntua alussa työläältä,
siksi taitojen syventäminen on paikallaan. Tästä on hyvä jatkaa vaikka
sovellusohjelmien pariin, Word- ja
Excel kursseille.

Juttu: Satu Mäkipää

Kurssilaisten mielipiteitä
Kyselin tällä hetkellä Syventävällä
kurssilla olevilta oppilailta mikä
sai lähtemään tietotuvan koulutuksiin. Peruskurssille tuloon vaikutti
yksinkertaisesti halu oppia uutta
tietotekniikasta ja tarve esim. käyttää sähköpostia. Pieni ryhmä oli
kurssilaisten mielestä hyvä asia,
sillä neljän hengen ryhmässä jäi aikaa
kysymyksille ja voitiin edetä rauhalliseen tahtiin. Siksi peruskurssia voi
suositella aloittelijoille tai niille, joilla
on kulunut pitkä aika tietokoneen
käytöstä. Syventävälle kurssille taas
tultiin kertaamaan asioita ja opettelemaan tekstinkäsittelyä. Peruskurssin jälkeen alkaa tietokoneelle löytyä
yhä enemmän käyttöä ja tekee mieli
oppia vielä vähän lisää…

Tervetuloa koulutuksiin ensi vuonna!

K-Market Tahmela

Teksti ja kuvat: Katja Wallenius

Keväällä Tahmelan Pikkolon kauppiaana aloitti Tomas Laakso, 37,
yhdessä vaimonsa Kirsin kanssa. Ylöjärvellä asustelevaan perheeseen
kuuluu myös kaksi kouluikäistä lasta. Tomaksen harrastuksille ei paljoa
jää aikaa aamuisen kodinhoidon ja iltojen kaupanteon jälkeen. Sopeutuminen pispalalaiseen menoon on sujunut ja asiakkaisiin tutustuminen on
päässyt hyvään alkuun. Niin hyvään, että toiveena on pitkä tulevaisuus
kauppiaana Pispalan rinteellä. Tomas on ”kauppias jo syntyessään” eli
kaikki hänen työkokemuksensa on kertynyt kaupan alalta. Kauppa Pispalassa käy kohtuullisen hyvin, pienenä yllätyksenä on ollut luomutuotteiden hyvä menekki.
Tomas toivottaa lämmintä joulun aikaa ja onnea vuodelle 2006 !

Kauppias Tomas Laakso

R-kioski
Pispalan posti lopetti toimintansa keväällä ja
postin palvelut siirtyivät R-kioskille. Toiminnan vetäjänä toimii Sirnelän Laura apunaan
kolme vakinaista työntekijää sekä yksi tuuraaja.
Laura on työskennellyt Rautakirjalla jo neljä
vuotta, nykyinen pesti on hänen ensimmäinen
työnsä asiamiespostissa sekä esimiestehtävissä.
Alun hiljaiselon jälkeen asiakkaiden määrä
on kasvanut tasaisesti. Postin katoaminen hämmästytti pispalalaisia aluksi ja palaute saattoi
olla negatiivista. Suurin osa asiakkaista kuitenkin on tyytyväistä saamaansa palveluun. Voihan yhdellä käynnillä hoidella monia asioita.
R-kioskin ja Postin yhteistyö on toiminut
hyvin, kiittelee Laura. Postilta he saivat osaavaa apua alkutohinoissa, eikä ilman neuvoja
ongelmatilanteissa nytkään jäädä.
R-Kioskin esimiehenä toimiva Laura Sirnelä jaksaa hymyillen
palvella asiakkaita kovasta flunssasta huolimatta.

www.r-kioski.ﬁ
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Kuvat ja tekstit: Maarit Patrikainen

Ryytimaitten vaalijat

Tahmelan ryytimailla on huvia ja hyötyä yhdistetty jo vuosikymmeniä. Pentti Hakalan kertoman mukaan koko viljelytoiminta käynnistyi, kun hänen isänsä kaverinsa Pajusen kanssa sai Pispan Matilta viljelysmaata rannanhoitoa vastaan.
Myöhemmin palstanvuokraus jäi Matin sisarelle, jolle sitten maksettiin, jos jaksettiin. Kaupungille homma siirtyi 60 –luvulla.
Jokaisella palstalla ja sen pitäjällä on oma tarinansa, tässä niistä kuusi. Kaikki haastattelut on tehty kesällä 2005.

www.pispala.ﬁ/kurpitsa
Tusan perhe muutti Pispalaan
vuonna 1974 Ylitorniosta. He asettuivat vuokralle Vuorenmaan valtakuntaan, joka silloin oli Benjamin
Vuorenmaan pojan Villen omistuksessa.
- Pohjoisesta oli lähdettävä töiden
perään ja ennen kaikkea lasten
paremman tulevaisuuden vuoksi,
kertoo Reino Tusa.
Ville luopui valtakunnastaan 1980
–luvulla ja Tusat saivat oman talon.
Nykyisin museokorttelissa on kolmen talon muodostama osakeyhtiö ja
se on suojeltu.
Heti seuraavana vuonna muuton jälkeen Tusat ottivat palstan
viljeltäväksi, joten tänä vuonna tuli
jo kolmekymmentä vuotta täyteen
kasvimaan pitoa.
- Eihän tästä viljelystä mitään rahallista hyötyä ole, mutta kyllä tämä
on sitä tarpeellista hyötyliikuntaa ja
tärkeä henkireikä meille, sanoo Reino Tusa.
Palsta on muutaman kerran vaihtunut vuosien varrella, mutta nyt on

Kasvimaa on henkireikä
sama palsta ollut jo yli kymmenen
vuotta. Puolentoista aarin maa on
suurelta osin tänä vuonna perunalla,
mutta paljon muutakin hyvää löytyy.
Palstan reunalla rehottavat punaiset
ja mustat viinimarjapensaat.
Alkuvuosina Tusan tontti ja kasvimaa olivat hyvinkin rauhallisia
alueita, koska tie ei vielä ulottunut
sinne asti. Siihen aikaan kasteluvesi
kasvimaalle kannettiin ojasta, joka
laski Pispan koululta. Kun tuli tie,
loppui veden tulo. Pispan Matti keksi
kuitenkin onneksi tuoda kasvimaalle
letkun, jolla kasteluvesi saatiin johdettua matonpesupaikalta ja viljelijät
olivat tyytyväisiä.
- Eipä tässä juuri muita vaivoja
olekaan ollut kuin kotilot, toteaa Eevi
Tusa.
Varkaista ei Tahmelassa juuri ole
haittaa, väki tuntee toisensa ja vahtiminen sujuu itsestään. Joskus alkuvuosina tosin Tusan palstalta vietiin
perunoita, mutta silloinkin oli tilalle
jätetty kaali.

Reino Tusa ihailee kättensä töitä.
Tusat aikovat jatkaa kasvimaan
pitoa niin kauan kuin vaan kuntoa
riittää. He ja ympäristön muutkin
asukkaat ovat yksimielisiä siitä, että
Tahmelan ryytimaat on säilytettävä
ja taistelutahtoakin löytyy tarpeen
tullen. Niin kurpitsaliike kuin myös
asukasyhdistys ovat tärkeä osa pispalalaisten elämää.

Pispalalaisen
mainoshinnasto:
1/1 — 250 euroa
1/2 — 140 euroa
1/4 — 80 euroa
1/8 — 50 euroa
1/16 — 40 euroa
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Kolmekymmenvuotinen sota
Koko pitkän ikänsä Pispalassa
asunut Kirsti Jansson muutti kolmevuotiaana kasvimaan tuntumaan
Tahmelan vierotien varteen pikkumökkiin, jossa nykyään asuu hänen pojantyttärensä. Jo kymmenenkesäisenä pikkulikkana Kirsti kävi
Nopolan puutarhassa perkaamassa.
Pispalan puutarhaa piti Yrjö Nopola.
Hänen veljellään Oskari Nopolalla
oli oma puutarhansa Epilässä. Kaikkiaan Pispalan valtatien varrella
toimi kuusi puutarhaa, mutta vain
Yrjö Nopola maksoi palkkaa markan
tunnilta.
- Nopolan pappa tuli heti, kun koulu loppu, sanomaan, että muistatte
likat, että heti työhön, kun tulee
perattavaa.
Kirstillä on 30 –vuotisen viljelyuransa aikana ollut palsta ainakin
neljässä eri paikassa. Nuorempaa
sukupolvea kasvimaan pito ei kovin
innosta, mutta Kirsti on jaksanut
kulkea Pispankadulta tähän asti.
- Lapsena totuin jo niin, että se käy
luonnostaan. Nyt olen kyllä ajatellut,

etten enää ensi vuonna tule ja minun
kohdaltani kolmikymmenvuotinen
sota loppuu tähän.
Nuorempana Kirsti viljeli porkkanaa, punajuurta, perunaakin oli
enemmän. Tilliä ja sipulin satoa tuli
niin paljon, että Kirsti kantoi niitä
miniöille ja serkuille syötäväksi.
Joskus maalla on ollut lanttua, kun
naapurit ovat antaneet taimia, ja salaattia. Viime vuosina viljelysala on
pienentynyt, mutta vielä maalla on
kasvanut tilliä, vähän perunaa ja yllin kyllin sipulia.
Kirsti on ollut nuoresta asti mukana Pispalan Tarmon toiminnassa.
Viidan Kertun ja Vuoren Eevan kanssa on vuosien varrella monet kahvit
keitelty ja talkoot tehty. Kirsti kulki
parikymmentä vuotta joulukuut
paketoimassa joululahjoja vanhassa
Ekamarketissa. Myös Moreenissa
Kirsti on ollut mukana jo 30 vuotta.
Ennen sielläkin pidettiin paljon
myyjäisiä ja järjestettiin ohjelmaa.
Näistä saatiin rahaa teatterimatkoihin, joita tehtiin paljon.

- Kaikki ovat niin vanhentuneet,
kun nuorempia ei tule kaikki hiipuu.
Talkoisiin ei tahdo enää saada millään väkeä ja muutenkin kaikki
touhut ovat paljon harventuneet. Ja
onhan
minustakin
tullu
ihan
ikivanha, toteaa Kirsti.

Kerrassaan hauskaa hommaa!
Yksi Tukkimiehenkadun varren
kasvimaista on tänä kesänä herättänyt aivan erityistä ihastusta muiden
palstanpitäjien ja ohikulkijoiden keskuudessa. Kasvimaan lukemattomat
eri lajit, kukat ja köynnökset kipuavat pajurakennelmia, penkit ovat
huolella rakennettuja ja hoidettuja.
Kaikesta näkee, että palstanpitäjä
nauttii kättensä töistä.
- Into sen kun kasvaa! Pajutyöt nyt
ovat tällaisia viritelmiä vielä, mutta
antakaahan, kun minä tästä opin,
ensimmäistä kesää yksin palstalla
huhkiva Arja Eder nauraa.
Arja valmistautui kesään pitkän
talven lueskelemalla kasvikirjoja ja
tekemällä suunnitelmia, hän halusi
kasvimaastaan hieman erilaisen.
Arja ”harjoitteli” viljelyä useamman
vuoden Niihaman ulkoilumajan lähimaastossa ja pyöreät muodot lähtivät
hahmottumaan jo siellä.
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Kasvimaan idea syntyi vanhasta
kompostista löytyneestä kivestä,
joka herätti Arjassa ajatuksen, että
kasvimaalla on oltava keskusaukio.
Korvasieniretkeltä sienien lisäksi
Arja löysi kasan litteitä kiviä, joilla
hän kivesi aukion. Keskusaukio on
palstan sydän, risti, josta käytävät
lähtevät eri suuntiin, muodostaen
kaaria. Kasvimaan kulmassa on lehtimaja, jossa Arja juo kahvinsa, syö
eväänsä, lueskelee ja tekee pajutöitä
kuunnellen mustarastaan laulua.
Usein häneltä vierähtää palstalla
koko kesäpäivä, välillä työtä tehden,
välillä leväten ja nauttien työnsä tuloksista.
- Ei tämä palsta ole ihan ilman
tullut, kevätkesällä varsinkin on
kitkettävä ahkerasti. Kun toiseen
päähän pääsee, on toisesta päästä
taas aloitettava. Köykkiminen voi
silti olla aika hauskaakin, kun ottaa
sen asenteen. Kivaa tämä on, mää
ihan odotan jo ensi kevättä!
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Tämä vuosi on ollut Arjalle puhdasta kokeilua, hän on halunnut
selvittää, mitä kannattaa viljellä
missäkin kohtaa, mikä menestyy
ja mistä hän itse pitää. Arja kylvi
keväällä monia erikoisia ja vieraita
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lajeja vain nähdäkseen miten niiden
kanssa käy. Penkeissä kasvaa mm. japaninkaalia, sikurisalaattia, paksoita,
rucolaa, lollorossoa, mangoldia, mustajuurta, maa-artisokkaa ja monia
erilaisia yrttejä. Erityisen ylpeä Arja
on kasvihuonekurkuistaan, jotka
kompostin päällä kasvavat mahtavaa
satoa. Auringonkukat, joiden piti
kasvaa kuusikymmentäsenttisiksi,
ovat venähtäneet reilusti kaksinkertaisiksi. Viherpeukalonsa Arja on
perinyt äidiltään, kuten myös tavan
yhdistellä hyöty- ja koristekasveja.

Tästä se alkoi
- Täällä kasvimaalla on niin paljon
kaikkia mielenkiintoisia juttuja, että
ihan joka kerta tänne on jännä tulla.
Aina ajattelee, että missähän kunnossa se on ja onkohan se jo noussut
ja joko se ja se nuppu on auennut.
Suosittelen kaikille!

Koti mehiläisille
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Palstan reunalta löytyy kalustettu mehiläispesä, pajurakennelma,
jonka käyttötarkoitusta on varmasti
moni aprikoinut. Arja arvelee tehneensä pesän liian myöhään, koska
kukaan ei siihen tänä vuonna asettunut asumaan. Pesä on rakennettu
putkista, joiden sisällä on heinää.
Heinän tilalla pitäisi olla hiirenpesiä,
mutta niitä ei Arja tänä vuonna löytänyt. Ensi keväänä on toivottavasti
parempi onni.

Keskusaukio
Arjasta näyttää todennäköiseltä,
ettei kasvimaa tule säilymään
tulevaisuudessa. Alue on hänen
mielestään kuitenkin niin tärkeä
happivarasto ympäristölle, että hän
toivoo edes osan säilyvän.
- Täällähän on vaikka kuinka paljon lääniä ja jos nyt joku haluaa tänne
rakentaa, laittaisivat vain johonkin ja
väliin jättäisivät kasvimaa-alueita. Se
hyödyttäisi uusia asukkaitakin.
Kasvimaan jatkon epävarmuus
haittaa myös Arjaa, hän mielellään
kasvattaisi palstallaan ruusuja, mutta
ei halua niitä hankkia niin kauan,
kun seuraavasta vuodesta ei ole
täyttä varmuutta. Hän aikoo kuitenkin kokeilla valkosipulien, salaattien, porkkanoiden ja kehäkukkien,
persiljan, retiisin, ja ehkä pinaatinkin
kylvämistä talven alle, niiden mahdollinen menetys ei kirpaise liikaa.
- Jos viljely täällä jatkuu, perusasiat
olisi kasvimaalla pistettävä kuntoon
ja ojat kaivettava, niin etteivät vedet
makaisi maalla.
Talvi kuluu taas kasvimaan suunnittelussa, joitakin lajeja ehkä tippuu pois ja joka tapauksessa Arja
aikoo muuttaa kasvien järjestystä.
Ensi kesän pohjapiirros on jo alkanut hahmottua: kaarikäytävien
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ja auringonkukkien paikat Arja on
miettinyt valmiiksi, haaveena hänellä on vielä saada lisämaata keväällä.
Talven aikana hän piirtelee ja miettii
värejä, malleja ja reunuksia. Lopulta
paperille syntyy suunnitelma, kartta,
johon kaikki on kirjattu.

Työkaluvajakin voi olla kaunis
Tammi- helmikuussa alkaa esikasvatus uskossa tulevaan kesään.
Uskoa riittää. Siemenet on jo ostettu.
Ensi kesänä kasvimaan kruununa on
palmukaali ja tomatillo.
Arja aikoo tallentaa kasvimaansa
tarinan joka vuosi, kirjoittamalla
ideoiden synnystä, töiden edistymisestä, itämisestä ja kasvusta sekä
valokuvaamalla kaikki vaiheet. Dokumentin työnimenä on tällä hetkellä
”Mummon maa”. Tänä vuonna Arja
on saanut tallennettua kaiken muun
paitsi keväisen raivauksen ja maanmuokkauksen, koska hän oli silloin
niin innoissaan ettei lapio enää irronnut käsistä työt aloitettuaan.
- Tämä on vasta viritys, ensi kesänä
mää vasta rupeen!

Auringonkukkien hehku saa kaipaamaan kesää.
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Peruspispalalainen
Kauko Enqvist muutti Pispalaan
vuonna 1971 nykyiselle Viikinsaarenkadulle. Katu oli pelkkä kuratie
ja postiosoitekin oli Suonperä, AlaPispala, Provastin alue. Kasvimaan
seutu oli siihen aikaan mitätöntä
joutomaata, suota, jolle ei annettu
mitään arvoa. Silloinen naapuri Eero
Salonen tuli seuraavana vuonna
ehdottamaan Kaukolle perunamaan
tekoa tien toiselle puolelle.
- Mää sanoin, että uskaltaako siihen
tehrä, kun ei tiedä kenenkä maata se
on. Mutta sitten ajattelin, että tehrään
sitte, ajakoon pois.
Koska perunat kasvoivat valtavan hyvin, seuraavana vuonna he
kylvivät porkkanaa lisäksi ja aina
joka kevät lisäsivät viljelysalaa.
Kauko Enqvist teki pitkän työuran
Suomen Trikoolla, aloitti 15 -vuotiaana välirauhan aikaan ja pääsi
eläkkeelle vuonna 1979.
- Aika ei ole tullut pitkäksi, ei
varmaankaan. Tässä on hommaa,
kun puutarhan pitää kunnossa ja
kasvimaan. Perunat onnistu tänä
vuonna huonosti, rutto vei. Lantut
siellä vielä on ottamatta ja porkkanaa
on maassa. Kesäkurpitsoista viimeset
on kellarin hyllyllä, muut on menny.
Viljely on Kaukolle tärkeä askare,
mutta hän sanoo, että maan pitäisi
antaa myös levätä.

Haittana tuhkan käytölle on se,
että käsittely täytyy uusia sateen jälkeen, koska tuhka liukenee maahan.
Hienolla hiekalla pitäisi Kaukon mukaan olla sama vaikutus etanoihin,
kun sen levittää kaikille käytäville.
Pahimpaan
etana-aikaan
muutama vuosi sitten Kauko torjui niitä
keräämällä ne joka aamu ämpäriin,
jossa oli toluvettä.
Kauko käyttää lannoitukseenkin mielellään luonnonmukaisia
keinoja. Koivuntuhka sopii parhaiten
sipuleille. Kasteluveden joukkoon
sekoitettu nokkosvesi on paras typpilannoite maalle. Kalkki on hyvä
maanparannusaine, jota tosin ei kannata laittaa perunoille, niin kuin ei
tuhkaakaan.
- Lehtikompostia tulee myös jatkuvasti, tontilla on kolme tammea. Tosin tammenlehden lahoaminen vaatii
ainakin kolme vuotta.
Kauko on kiihkeä vanhan Pispalan
puolustaja, joka pitää pintansa, vaikka uusi aika yrittää puristaa molemmin puolin.

- Maan pitäisi kerta kaikkiaan olla
kaksi vuotta levossa tai kesannolla.
Toinen vaihtoehto on kasvattaa
maalla välillä pelkästään hernekasveja, jotka keräävät typpeä maahan
tai sinimailasta, joka myös parantaa
maan laatua. Uudismaasta saatu
sato on maultaan aivan omaa luokkaansa.
Aika pitkän aikaa varkaat vierailivat säännöllisesti Kaukon kasvimaalla, satoa ei suinkaan saanut korjata
yksin.
- Siellä tuppas oleen aina joku, joka
haki perunoita omaan kattilaansa.
Täällä oli rytötaloja, johon kaupunki
sijoitti laitapuolen kulkijoita, työhaluttomia ja alkoholisteja reppanoita,
joille välillä tuli nälkä.
Salosen Elsa naapurista sääli
varkaita kovin. Elsa oli kerran pystyttänyt kasvimaan reunalle seipään ja
laittanut seipääseen muovikassin,
jossa oli viisikymppinen. Mukana oli
kirje, jossa kehotettiin ottamaan raha
ja ostamaan sillä ruokaa, ettei tarvitse
ihmisten perunoita ottaa.
Kumppanuus
- Sillaihan siinä kävi, että meni viikolmannen
sektorin kaupunginosasikymppinen ja meni perunatkin.
kohtainen
yhteisö-,
työllistämis- ja
Kauko kertoo omista keinoistaan
tietoyhteiskuntahanke.
torjua kotiloita kasvimaalta.
Projektissa on työssä n. 15 työllistet- Hyvä konsti on pistää tuhkaa tyä tai harjoittelijaa. Vapautuvia työ- ja
viljelysten ympärille. Kun etana me- harjoittelupaikkoja kannattaa kysellä.
nee kuivaan tuhkaan, se pysähtyy.
Toimipaikat: Pispalan kirjastotalo, Rajaportin sauna ja Kurpitsatalo.
Lisätietoja: www.pispala.ﬁ/kumppanuus/

Yhteystiedot: Pispalan Kirjastotalo,
Tahmelankatu 14, 33240 Tampere
p. 2239654 tai suoraan projektipäällikkö Heidi Salonen 040 5534 114.
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Isältä tyttärelle
Nykyisin sotainvalidiliiton veljeskodilla asuva
Tauno Salo viljeli Tukkimiehenkadun varrella
olevaa palstaansa 42 vuotta, vuodesta 1960 aina
siihen asti kunnes menetti liikuntakykynsä.
- Kasvimaa on vanhaa järven pohjaa, se on niin
heikkarin hyvää maata, parempaa multaa et saa
mistään, kertoo Tauno.
Nyt saman palstan pitoa jatkaa tytär Tiina Lindberg koko perheensä voimin.
Vuonna 1960 kasvimaa ei ollut vielä yleisesti
vuokrattavissa, vaan Tauno sai kahden aarin
palstansa autoteknikko Mikko Niemisen kautta.
Nieminen työskenteli Autokauppa –nimisessä
yrityksessä, joka oli vuokrannut maan omille
työntekijöilleen.
Kasvimaa tuotti kasviksia niin paljon, että ne
riittivät perheelle melkein koko talveksi. Herneitäkin Tauno kokeili vähän aikaa, mutta joutui
niistä luopumaan, koska pikkupojat kävivät ne
aina sotkemassa.
- Olihan viljelystä hyötyäkin, mutta kyllä se
oli sellasta ajankulua minulle, kun olen tällainen
multasormi, toteaa Tauno.

Tauno Saloa ympäröivät tärkeiden ihmisten valokuvat.
Salon perhe asui vuodesta 1970 Pyynikintien varrella Piispantalossa, jossa Tauno työskenteli tuomiokapitulin palveluksessa
toimimiehenä. Yleismiehen toimenkuvaan kuului myös piispojen kuljetus. Tauno ehti kahdenkymmenen vuoden aikana
palvella kahta piispaa, Erkki Kansanahoa ja Paavo Kortekangasta.
- Se oli heikkarin kivaa aikaa siellä. Työmaa
tuomiokapitulissa oli aika vapaata ja pääsin
sieltä ihan koska vaan kasvimaalle.

Toisen polven multasormi
Tauno Salon tyttären, Tiina Lindbergin, varhaisimmat muistot kasvimaalta ovat 1970 –luvun alusta,
jolloin hän oli viisivuotias. Vanhat
valokuvat
kuitenkin
todistavat
hänen olleen mukana viljelyssä syntymästään asti.
- Vaikka matka oli pitkä, isä työnsi
minut sinne rattailla. Hän kun aina
oli sellainen kuntoilija, kertoo Tiina.
Tiina tunnustaa ettei ole ihan yhtä
innokas multasormi kuin isänsä oli,
mutta hänestä on kuitenkin tärkeää
jatkaa palstan pitoa omien lastensa
kanssa. Heidän kasvattamiaan perunoita on mukava viedä isälle ja
appiukolle maisteltavaksi.
- Vähän pakolla kasvaneenahan
olen tässä ollut mukana, mutta kyllä
täytyy sanoa, että kun otan maasta
perunoita, jotenkin ne vaan tuntuvat
paremmilta. Silloin, kun tämän maan
korjasin isän jäljiltä ja maksulappu
siitä tuli, mietin kuinka tätä jaksan
hoitaa. Mutta täytyyhän näin tärkeä
henkireikä säilyttää, eihän monesta
paikasta tällaista mustaa multaa edes
löydy.
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Tiinan mielestä kasvimaa on
korvaamaton virkistysalue kaupunkilaisille ja erityisesti ympäristön
asukkaille, hän pitää sitä yhtä merkittävänä kuin Pyynikin harju.
- Hurjalta tuntuu, että tästä kaikesta
pitäisi luopua. Tänä päivänä ihmiset
ovat päätteiden ääressä päivänsä ja
heidän on saatava sille vastapaino.
Keväällä on ihan pakko päästä multaan möyryämään ja vaikka kesän
aikana pääsee tähän kyllästymään,
syksyisin koittaa aina uusi vaihe ja
on ihana päästä korjaamaan satoa.
On hienoa, kun voi seurata kasvun
voimaa.
Tiinaa, kuten monia muitakin palstanpitäjiä, kiukuttaa
kasvimaan tulevaisuuden epävarmuus.
- Tuntuu, että niin
kauan
kuin
tulevaisuus on kiikun
kaakun, ihmiset eivät
jaksa hoitaa palstojaan
kunnolla.
Viljelijät
eivät myöskään hanki
monivuotisia kasveja,
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kun seuraavasta vuodesta ei koskaan
tiedä. Epävarmuus on inhottava rasite elämässä, jonkunlainen selvyys
jatkosta olisi saatava.

Ronjasta ja Rasmuksesta on äitinsä
Tiinan opastuksessa kasvamassa
toivottavasti kolmannen polven
palstanpitäjiä.
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Kylässä kävi ja kuvasi:
Hannu T. Sepponen

Sellanen tsydeemi
Pispalassa on muutaman kuukauden
herättänyt huomiota uusi taidekauppa. Tsydeemi keltaisine sävyineen
on pistänyt ohikulkijoiden silmään
Pispalan valtatiellä. Taidekauppa?
Ei pelkästään, vaan periaatteessa
kuuden toimialan yritysidea.
Tsydeemin voimahahmot Paula
Huhtanen ja Antti Niemi sanovat, että Pispala oli helppo valinta
maaperäksi kokeilulle, jolla on kohtalaisen suuret tavoitteet. Kulttuuri ja
taide pitäisi palauttaa lähtökohtiinsa,
vuorovaikutuksen,
merkityksen,
yhdessä toimimisen väylälle. Jako
ala- tai populäärikulttuuriin ja korkeampaan on lopetettava.
- Kulttuuri ja taide ovat eräänlaista
maanparannustyötä, kuten tietysti
kulttuurin sanallinen merkityskin
alunpitäen oli, sanoo Paula, Tsydeemin ”taiteellinen vastaava”.
Antti puolestaan edustaa idean
liikeosaamista.
Maanparannuksen
lisäksi tarvitaan nimittäin myös
metsästäjiä, jota bisnes edustaa. Antti
on toiminut liike-elämän palveluksessa kahden vuosikymmenen ajan.
Hän tuntee myös sen tilanteen, kun
yrityksessä, missä tahansa projektissa toiminnot on viritetty huippuunsa,
työnjako, tekniikka ovat huippuluokkaa – eikä silti synny tulosta, ei voida
hyvin, tökkii...
Taide ja yrittäminen siis tarvitsisivat toisiaan. Taiteilijat on laiskoja,
täräyttää Antti, ja hyvä niin kun
taukoa, virittelyä tarvitaan. Kulttuurin monet tekijätkin ovat oikeastaan
virkamiehiä, eikä siinäkään mitään,
jos virkamiehen on toimittava kuten
on säädetty.
Mutta taiteen ja yritysmeiningin
kohtaamisesta voisi syntyä jotakin
uutta vetoa, jotakin jossa yhtälön ykkösistä tuleekin yhteenlaskien jotakin
paljon enemmän. Silloin olisi tyhmää
jatkaa laiskana, odotella, aikoa, vaan
on ajateltava, että ”joka hetki on paras hetki”, kuten Antti sanoo englanninkielisen sloganin mukaan.
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- Maa on täynnä älyttömän hyviä
aikomuksia. Kerran sanoin tuttavalle; teen kirjan. Hän sanoi: kirjoita
se ensin. Se jäi mieleen.
Taisi jäädä mieleen tehokkaasti,
koska kustannustsydeemi on juuri
julkaissut teoksen ”Art of Selling,
Selling of Art” – myynti on taidetta ja
taidettakin pitäisi myydä.
Tsydeemissä halutaan antaa palveluja myös yrityksille, jotka tarvitsevat uutta virtaa. Näissä merkeissä
Niemi ja Huhtanen myös alkujaan
tapasivat, sattumoisin Heinolassa
jossa Paula oli yrityksen koulutustilaisuuteen pyydettynä yllyttäjänä.
Paula käski osallistujia maalaamaan
yrityksen vision. Että miltä se kuvana näyttäisi, miltä tuntuisi, minkä
muotoinen olisi.
Taide voi siis olla väline löytää yhteisön toimintaan uutta näkökulmaa.
Yhteistyön löytämiseksi ja voimavarojen saamiseksi samaan kuvaan
voidaan käyttää konsteja (konst,
Kunst, taide), joilla jotakin uutta
aukeaa.
Miksi tarvitaan uutta? Eikös yritysten ja yhteisöjen johtamiskoulutuksessa ja innostamisessa tunneta jo
kaikki tavat?
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Antti meinaa, että kokemus osoittaa, kuinka yritysten kaiken systematiikan, huippuunsa viritetyn toiminnan sisällä luovuus katoaa. Hyvääkin
tulosta tekevä yritys voi olla pystyyn
kuollut, virta hukkaantuu tuloksentekoon, tehokkuus vanhanaikaisessa
mielessä on aivan huipussaan – ja
voidaan huonosti. Samoin ennuste
lähivuosiksi on huono.
Tässä kohtaa taide astuu peliin
mukaan. Ehkä on liioiteltua puhua
ikiliikkujan keksimisestä, mutta
tsydeemiläiset ovat sitä mieltä, että
niin yrityksissä kuin muissakin yhteisöissä ilo ja nautinto pitäisi saada
toimintaan mukaan, tunne ja järki
tasapainoon.
Saman pitäisi koskea yhteistoimintaa ja verkottumista. Muun muassa
taiteen ja kulttuurin alalla. Tilanne
kotimaassamme on tässäkin asiassa
aika pysähtynyt, vallitsee aikomusten ja kateuden ilmapiiri. Pysähtyneisyys on levinnyt leveysasteillemme.
- Tosiaan tuntuu, että taidekauppakin on helposti vain kuolleiden taiteilijoiden kauppa. Voisiko olla niin,
että kaikki olisi toisin, kun tekijät
olisivat paikalla, sanoo Paula. Hänen
käsistään ovat lähtöisin lähes kaikki
liikkeessä esillä olevat työt.
Kuusi toimialaa? Tsydeemille on
tosiaan suunniteltu ainakin kuusi
toimintasuuntaa:
kustantaminen,
terapia, taidekauppa, koulutus, kiinteistötsydeemi ja vieläpä taideravintolakin. Kustantaminen on lähtenyt
liikkeelle uudella taidekalenterilla ja
Selling Art-teoksella. Lastenpäivän
merkeissä
julkaistiin
Aikuiset
Lapset –ryhmän ”Hiljaa kun puhuu”
–äänite, jonka tuotosta pulitetaan osa
Uniceﬁlle. Taidekauppa on toiminnassa. Koulutusta oppimossa annetaan täyttä häkää. Muita muotoja
kehitellään. Ja hyvillä ideoilla voi
hankkiutua osalliseksi, vihjaavat
Antti ja Paula.

www.tsydeemi.com
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Naulantaivutusta harjoitettiin tänä
vuonna ensimmäistä kertaa. Sen
tarkoitus on haastaa jäykkiä näkemystapoja ja antaa pispalalaisille
kokemuksia uuden esittävän taiteen
alueelta.
Tarkoituksena on että Naulantaivutus-ilmiö taidetapahtumana antaa
mahdollisuuden, jonka sisältöä ja
muotoa määrittelee yhtälailla sen
yleisö kuin esittäjät. Tapahtuma antaa kaikille halukkaille mahdollisuuden tulla esiin esittämään taidettaan
Pispalan avaralle Taidekentälle.
Luonnon uusiutumista juhlistavassa mysteerinäytelmässä pitää mielestäni olla naamiokulkue, tulta,
torvia, rumpuja ja kilistimiä. Kuulin,
että tällaisia karnevaalikulkueita
on Pispalassa ollut perinteisestikin
tapana järjestää joskus vuosikausia
sitten. Nyt se tuli ainakin hetkellisesti
takaisin.
Perinteinen naamiokulkue avaa siis
Naulantaivutuksen. Nimenä se assosioituu jokaisella erilaiseksi tunnekuvaksi. Minulle se kuvaa ajanjaksoa
tai tapahtumaa luonnon taitostilojen
välissä.
Alkukeväästä etsimme sopivaa
paikkaa tapahtuman keskusakseliksi.
Sellainen paikallistui tarkkojen esoteeristen mittausten jälkeen Tahmelan
rantapöheiköstä, Tukkimiehenkadun
päästä. Asianmukaiset luvat haettiin kaupungilta ympäristötaiteen
tekemiseen. Tonttia raivattiin, luotiin
polut ja koristeltiin juhlakuntoon.
Jättömailta haettiin kiviä, puuta ja
kaikenlaista kiinnostavaa. Nelisen

Turkulainen Hysteerinen Eläin-ryhmä esittäytyi myös Taidelehdossa
päivää kestäneitä alkuvalmisteluja man tiesimme jotenkin sopivan
haittasi jatkuva, raastava tuuli ja ekologisiin lähtökohtiimme. Taidesadekin.
lehtoa toteutettiin koko kesän ajan
Hirvileuka-orkesteri ja koko kul- ja sitä on tarkoitus jatkaa. Siellä olisi
kuekansa musisoi, kun lähdimme kivaa pitää pieniä tapahtumia koko
kiertämään Pispalaa. Tanssimme vuoden ympäri, syksyisin tarinatulia
ja tuuletimme talven pölyjä pois. ja talvisin lumiveistoa.
Kiipesimme Pyhäjärven rannasta
Nyt syksy on nakertanut alueen
aina harjun päälle, Pyykkipuistoon paljaaksi ja kävimme siivoamassa
saakka. Tähystimme Pispalan har- sen talvea varten.
jakattoja ja Pyhäjärveä korkealta ja
Pyhäjärven ranta on ihmisten
mölysimme niille kevättä.
virkistysaluetta, joka on tärkeä säilytNaamiokulkueen kautta ilmiö jat- tää sellaisena. Paikkaa ei saa rakentaa
kui Tahmelan rannassa viikonlopun asuintaloista tukkoon. Rauhalliset
yli kestäneellä tapahtumalla. Siellä tapahtumat elävöittävät ja rytmitnähtiin performansseja, tehtiin veis- tävät ihmisten arkea ja ennen kaikkea
toksia puusta, savesta ja löydetystä tuovat meidät yhteen. Haluaisin että
materiaalista. Illalla syötiin yhdessä pispalalaiset rakentaisivat rohkeamleirinuotion loimussa lämmitettyä min alueen kulttuuri-ilmettä.
ruokaa, kerrottiin tarinoita ja muPispala on monille tänne muutsisoitiin.
taneille muodostunut heti alusta
Naulantaivutus on luonnon uu- saakka rakkaaksi paikaksi, jonka
siutumisen ja muutoksen mysteeri- henkeä halutaan ruokkia ja ylläpitää.
näytelmä; valon voitto pimeydestä. Aktiivinen, myötämielinen, ilmapiiri
Sitä juhlitaan keväisin vapun aikaan on luonut puitteet monien mielikuja syksyisin kekrinä, jolloin kerään- vituksellisten ideoiden kypsymiselle.
nytään yhteen kertomaan juttuja.
Tällainen idean siemen on myös
Mutta miksi? Koska tunnemme Naulantaivutus-ilmiö, jonka lopulettä olemme vieraantuneet luon- lista kukkaa ei vielä näe mutta jonka
nosta. Juhlimalla vuodenaikojen vaih- siemen on painettu Tahmelan metumista olemme mukana sen kier- hevään maaperään. Sen kastelu on
rossa, tunnemme yhteisöllisyyden kiinni meistä ihmisistä.
voimistumisen
ja
huomaamme
Tapahtumaan oli vapaa pääsy ja
jälleen kunnioittavamme ekologisia sitä tukivat Tampereen kaupunperiaatteitamme.
gin
kulttuuritoimi
ja
alueelle
Taidelehto on Naulantaivutukses- tehtyä ympäristötaidetta rahoitti
sa mukana olleiden taiteilijoiden ja Ympäristötaiteen säätiö- Stiftelsen
alueen asukkaiden yhteinen luo- för miljökunst. Kiitos kuuluu kaikille
mus Tahmelan ryytimaiden ran- teille jotka olitte mukana osallistujina
tametsään. Lehtoon tekivät teoksiaan ja tekijöinä. Kiitos myös asukasyhtaiteilijat, joiden työn ja arvomaail- distykselle ja Kurpitsaliikkeelle.
Teksti ja kuvat: Sami Maalas
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www.pispala.ﬁ/karnevaalit/karnevaalit-05

Naulantaivutus on luonnon uusiutumisen mysteerinäytelmä

