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Kadonnutta Pispalaa
etsimässä
Teksti: Kirsi Hietala
Kuvat: Jatta Oksanen

Seija Viitasaari, 72, muistelee
työläisten ja laitapuolen kulkijoiden elämänmenoa erityisesti
40–60-lukujen Pispalassa.

S

eija Viitasaari kutsuu minut kotiinsa Vallikadulle. Siemailemme
pannukahvia, etsien vanhan Pispalan
tunnelmaa.
– Kun olin lapsi, rikkaat pelkäsivät
Pispalaa. He arvelivat, että täällä on
vain puukkojunkkareita ja viinakauppiaita. Nyt täällä on rikkaita, ja me
vanhat pispalalaiset olemme köyhiä,
vaikka osa onkin osakkeenomistajia. Rikkaimmat tamperelaiset asuvat
Ylä-Tahmelassa, kulkevat hisseillä
huusholleihinsa, sanoo Seija.
Seija on ylpeä pispalalaisuudestaan.
Hän on asunut vain Isolähteenkadulla: entisellä Suomaantiellä ja Vallikadulla. Hänellä on yksi poika, jolla
on neljä tytärtä. Seija on ollut töissä
Tahmelan lihakaupassa Kangaksenkadulla. Sen naapurissa asuu nykyisin
Mikko Alatalo. Hän on ollut myös
kauppiaana Pispankadun sekatavarakaupassa.
Isolähteenkadun asunto oli Seijan
mamman eli äidinäidin, omistamassa
viiden huoneen omakotitalossa. Sen
ikkunoista näki viljelypalstoille, joista
kolme olikin perheen käytössä.
– Koko porukka oli samassa pienessä yläkerran huushollissa: äiti, mamma,
minä, täti ja tädin neljä lasta. Mamma
oli aina kotona, joten saatoin turvata häneen. Mamma ja täti huolehtivat
meistä lapsista. Olin isätön 20-vuotiaaksi, kunnes siskoni Anne syntyi. Äitini työskenteli Pyynikin Trikoolla yli
40 vuotta, ja tädin mies oli merillä.

Vahvoja naisia
Seija muistelee Pispalan vahvoja työläisnaisia. Esimerkiksi Tyyne Mäenpää
pesi yötä myöten ihmisten pyykkejä.
Hän oli päivisin rakennuksella töissä.
Neljän jälkeen hän alkoi laittaa sakilleen ruokaa ja saattoi vielä illalla liottaa
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– Olen voinut hyvin, sillä olen optimistinen ihminen, kuten näet en ole tosikko, sanoo Seija.
pyykkejä.
– Kysyin joskus Tyyneltä, kuinkahan
kauan sää jaksat. ”Kyllä tää tästä” hän
sanoi ja lykkäsi kottikärryillä pyykkejä
Tahmelan saunalle, pyykkituvalle. Äijä
veti viinaa kuin pesusieni ja yritti alistaa
Tyynen, mutta Tyyne sanoi: ”Sää oot
hiljaa”, ja veteli tätä märällä pyyhkeellä
pitkin naamaa.
– Kun olin nuorena plikkana kaupassa töissä, Tyyne Faarpyöli tuli kulman
takaa viereisestä talosta kädet pullataikinassa ja sanoi: ”Seija tuo äkkiä
vehnäjauhoja, maksan sitten, kun mää
tuun”. Ei raaskinut pestä käsiään välillä. Ai ai kuinka mää nauroin ja sanoin
Tyynelle, ettei kyllä Hämeenkadulla
tehtäisi näin.
Seijasta ihmiset olivat ihania Pispalassa 40–60-luvuilla, mutta 1970-lu-

vulla ihmiset muuttuivat
itsekkäiksi. Ennen vanhaan naapurit huolehtivat jopa lapsista, eikä
heitä tarvinnut viedä
aina tarhaan.
Seija oli lapsena usein
menossa ja kuunteli itseään 30–40 vuotta
vanhempien ihmisten
juttuja:
– Kun Mattilan Paavo ja Mäkinevan Eino
istuivat
linja-autossa
takanani, Mattila kysyi
Mäkinevalta, tiedätkö
miten se asia meni, kun
mää en oikein muista.
Mäkineva vastasi: ”täytyy kysyä Kauppilan
Lyytiltä, hän tietää kaiken paremmin kuin tietosanakirja”.
– ”Kauppilan Lyyti
harjasi niin ahkerasti
Suomaantietä, että se
taisi kulua”, äitini sanoi,
sillä Lyyti oli utelias.
– Nämä kaikki mainitsemani ihmiset asuivat Vuorenmaan valtakunnassa, sanoo Seija.

Viinakauppaa
– Lapsuuteni Pispalassa puukotettiin
monia ihmisiä, esimerkiksi jos he eivät
meinanneet maksaa pulloa. Joka puolella myytiin viinaa. Asuimme lähellä
Vuorenmaan valtakunnan isoa viinakauppiaiden taloa. Tätä valtakuntaa
kutsuttiin myös hiljaisten miesten laaksoksi. Siellä oli 11 Penna Vuorenmaan
omistamaa vuokrataloa.
– Työläisten joukossa oli kaksi herrasväen taloa, joiden porttien sisäpuolelle minulla ei ollut asiaa, sillä rouvat
eivät sietäneet lapsia ja köyhiä ihmisiä,
hyvä jos koiria tai kissoja.
– Ihmiset hakkasivat meidänkin ovea,
pulloa pyysivät. Mamma sanoi ”pikku-

Seija on asunut Vallikadun asunnossa vuodesta 1987 lähtien.
hetki” ja toi tyhjän kaljapullon. ”En mää
semmosta tarkottanut. Meinasin viinapulloa”, ostaja sanoi. ”Jaaha, en tiedä,
missä viinaa myydään”, mamma sanoi.
Eihän tuntemattomia viitsinyt neuvoa
koittamaan tuosta talosta.
– En ole koskaan pelännyt Pispalassa. Vain kerran, kun tulin töistä Sulinin
grilliltä Pispalan valtatieltä, yksi auto
pysähtyi ja kuski sanoi: ”Nyt likka tuut
kyytiin”. Mää sanoin: ”En varmaan tuu.
Onneksi mää asun lähellä” ja näytin
Joen taloa, ”mulla on muuten koira.
Ei mun tarvi kuin hihkaista, niin se
kuulee”. En mää siinä kohtaa kyllä
asunut.
– Ylä-Voiman nurkilla oli hurjasti
viinakauppiaita noin vuoteen 1965
asti.

"

Persoonia

aviomiehen, ja Monttulan Penan, poikani isän, kysyin heiltä syytä moiseen.
He kertoivat, että mustamaija oli vienyt
Olgan Pälkäneelle putkaan. Olga oli
kävellyt avojaloin Pispalaan, kun hänellä ei ollut rahaa.

Puntti-Vihtori
– Kaikilla vanhoilla pispalalaisilla on
lempinimi. Esimerkiksi Vihtori Niemistä kutsutaan Puntti-Vihtoriksi,
koska hän on urheillut ja nostellut pai-

– Kun olin lapsi,
rikkaat pelkäsivät
Pispalaa. He
arvelivat, että
täällä on vain
puukkojunkkareita
ja viinakauppiaita.
Nyt täällä on
rikkaita, ja me
vanhat pispalalaiset
olemme köyhiä

Seijasta monet viinakauppiaat ja
juopottelijat olivat persoonia.
– Kun alkoi kuulua laulua Vapaa Venäjä, tiesi että on perjantai ja
kello 17. Silloin Palomäen Matti
lähti kännissä etenemään Tahmelan
lähteeltä, Vapaaliiton linja-auton
päätepysäkiltä, lähellä Vuorenmaan
valtakuntaa. Matti sai perjantaisin
tilipussin rakennuksilta, ja siitä hupeni heti pulloon.
– Luutin Ainolla oli käsittämättömän rumanvärinen vihreä hattu.
Toinen naispersoona oli Söönin Olga. Kumpikin käytti alkoholia enemmän kuin laki salli.
– Kerran 50–60-luvulla katselin
linja-autosta, kuinka Söönin Olga käveli paljain jaloin uimahallin nurkilla
keskellä kirkasta päivää. Kun seuraavan kerran näin Söönin Matin, Olgan

"

noja. Hän oli poikani Harri Mäkelän
kanssa samassa urheiluporukassa Ahjolassa. Hän on ollut hieman eri piirissä
kuin minä.

– Olen ollut enemmän Pyhäjärven
kuin Näsijärven puolella. Olimme usein
rannalla isolla kaveriporukalla. Milloin
olimme veneellä saaressa, milloin pyöräretkillä Hämeenkyrössä, milloin missäkin. Näsijärven puolelle kokoontui
mielestäni enemmän ryyppyihmisiä,
koska siellä oli paljon pusikkoa. Silloin
junaradan jälkeen oli vain Rantakylää
ilman aluetta pilkkovia Kekkosen- ja
Paasikiventeitä.

Yhteyksiä mukulasta asti
Seija lähettää Pispalalaisia lähes sadalle
koulu- ja leikkikaverilleen, muun muassa Ruotsiin, Parkanoon, Ylöjärvelle, Virroille, Helsinkiin ja eri puolelle
Tamperetta. Jotkut heistä kaipaavat
Pispalaa, ja osa tuntee olevansa aina
pispalalaisia.
– Kun laskeuduin Pispan koulun
rappusia hammaslääkäriin, kuului kovaa räminää. Ensimmäisen kerroksen
ovet aukesivat ja Metri-Helge liukui
mahallaan pitkin käytävää. Hän sanoi
ohimennessään ’terve Seija’ ja liukui
vielä monta metriä. Opettaja Helenius
oli varmaan heittänyt hänet niskapeppuotteella ulos.
Seijan luona kyläilee paljon porukkaa. Hän tapaa myös kuukausittain
entisiä Pispan koululaisia ja vähän
harvemmin Amurin koulukavereita.
Jokainen kertoo, jos jotain isompaa on
sattunut.
– Meinaa maailmankirjat mennä sekaisin, jos en pääse paikalle, naurahtaa
Seija.
– Olen voinut hyvin, sillä olen optimistinen ihminen, kuten näet en ole
tosikko.
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Lounasruokaa kotoisilla resepteillä, suoraan omasta keittiöstä.

Lounasravintola Peurankello
Tervetuloa nauttimaan herkullisista ruoista, kauniista
kodinomaisesta ympäristöstä ja lämminhenkisestä palvelusta.

Lounas tarjolla vuoden jokaisena päivänä!
Myös Jouluaattona ja muina juhlapyhinä.

Lounas
ma - pe ja su klo 11-14
ja lauantaisin klo 11-13

Juhlapalvelua tiloissamme, tilauksesta tuotteita myös kotiin!
(kastejuhlat, rippijuhlat, syntymäpäivät, muistotilaisuudet)
Ruokalistamme on
nähtävillä osoitteessa
www.puolustaja.fi
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Peurankalliokeskus
Peurankallionkatu 10
33230 Tampere

29€
TUKUSTA

HALLITUSKATU 32

Toivotamme asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme

Ihanaa Joulua
ja onnea
vuodelle 2014!

ilmoitus_pispala03.indd 1
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Suunnittelee ja toteuttaa:
yritysilmeet

esitteet käyntikortit

julisteet www-sivut tuotekuvaukset flyerit
messumateriaalit logot kutsut lehti-ilmoitukset

taidekortit
yritystunnukset

kuvitukset onnittelukortit
roll-upit tuoteluettelot

Ota yhteyttä!

Kortteli
Mäkikatu 12 A
33250 Tampere

www.kortteli.fi
helena.tuori@kortteli.fi
puh. 050 339 6714
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JÄÄHYVÄISET PISPALALLE
Kotiseutumies Saressalo muutti Turkuun
Rakastatko Pispalaa? Mistä syntyy tunne omasta kotiseudusta? Voiko meillä olla monta kotiseutua?
Onko kotiseutua ilman ihmisiä?
Nämä kysymykset sopivat meille kaikille, mutta nyt ne esitetään 24 vuotta Pispalan Vallikadulla asuneelle kotiseutumiehelle Lassi Saressalolle ja hänen vaimolleen Hannalle, juuri ennen kuin he palaavat
juurilleen.
Kun kaupunki päätti lopettaa Pispalan sivukirjaston, Lassi jyräsiTampereen kulttuuritoimenjohtana
toimiessaan kaupungin tukea Pispalan omalle kirjastolle. Hanna puolestaan huomasi sen tyhjän talon
Tahmelassa, jossa kirjasto nykyisin toimii. Ilman heitä Pispalan kirjasto ei olisi nykymuodossaan.
ikä siis on kotiseutu? Ainakaan
Pispalassa siihen ei liity fanaattista syntymäseuturakkautta. Suurin
osa Pispalan ja Tahmelan asukkaista
on tullut muualta. Lassi Saressalolla
on vuosikymmenien näkemys asiaan.
– Pispala ei ole sellainen yksipaikkainen kotiseutu, että "meidän suku
on asunut täällä kuusi sukupolvea, siksi
me olemme oikeita jotakin". Tuollainen
näkemys on muutenkin vanhakantainen. Siinä vaiheessa kun muuttajan
uudesta asuinseudusta tulee kotiseutu,
siirrytään emotionaaliselle tasolle. Syntyy henkinen turvallisuudentunne. Ympärillä on muita "meikäläisiä". Pispalaiseksi tuleminen on prosessi. Muuttaja
ei voi vain ruveta pispalalaiseksi, vaan
kasvaa, omaksuu ja lopulta luo pispalalaisuutta. Täällä hyvin erilaiset ajatusmaailmat elävät rinnakkain. Toki täällä
asuu ihmisiä, jotka eivät tartu lainkaan
pispalalaisuuteen. Kotiseudulla ei heille
ole merkitystä.
Olet vaimosi Hannan kanssa asunut
Pispalassa 24 vuotta. Mitkä ovat sinun
kotiseutusi?
– Asuin lapsuudessani kahdeksalla
paikkakunnalla isäni sotilasuran vuoksi, mutta Turusta tuli ensimmäinen
kotiseutuni. Myös vaimoni Hanna
turkulaistui. Pispalalasta tuli toinen kotiseutu. Tamperelaisuus ei minuun tarttunut. Kirjoitan maailmalla viraskirjaan
Pispala (niin muuten tämän jutun kirjoittajakin). Tämä on hyvä kylä lähellä
kaupunkia, henkisesti turvallinen.
Toimit vuosia Suomen Kotiseutuliiton
toiminnanjohtajana. Onko kotiseutuajattelussa eroja eri puolilla suomea?
– Urbaanit ja agraalit kotiseudut
10
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Teksti ja kuvat:
Timo-Olavi Jalkanen

Jos talkootyö
laitetaan
verolle,
nousen
barrikaadeille
miekka kädessä!
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pokkeavat suuresti toisistaan. EteläPohjalainen agraali kotiseutu on osin
sitä, kuinka kauan suku on asunut
seudulla - vaikka se ajatus on avautumassa. Nyt sielläkin syntyy kyläyhteisöjä, jotka ottavat uudet tulokkaan
nopeasti vastaan. Stabiilit kotiseudut
ovat muuttumassa dynaamiseksi. Uutta
ovat kausiasukkaat, monipaikka-asujat,
jotka muodostavat uuden kotiseuturesurssin, kun he kanavoivat tekemistään
paikallisuuteen. Kotiseutuaktiivisia alueita ovat erityisesti Varsinais-Suomi ja
Etelä-Pohjanmaa - ja tietysti Pispala.
Kun muutit Pispalaan, tulit Tampereen kulttuuritoimenjohtajaksi. Pispalan kunnallinen sivukirjasto Ahjolassa oli päätetty lakkauttaa. Kanavoit
kaupungin tukea Pispalan kirjastoyhdistykselle, joka loi oman kirjaston ja
monipuolisen kohtaamispaikan Tahmelaan.
– Kaupungin Pispalan sivukirjaston
lopetettamisen jälkeen, omin voimin

Viimeiset halaukset Pispalan rinteellä
myöhäissyksyn auringossa. Hanna ja Lassi Saressalo jättävät kotiseutunsa Vallikadun ympärillä. Paluu Turkuun on edessä.
ylläpidetty kirjasto aloitti ahtaissa tiloissa Ahjolan alakerrassa. Vaimoni
Hanna huomasi tyhjentyneen tilan
Tahmelassa. Minä järjestin kaupungilta
rahat tuon tilan vuokraamiseksi. Kirjaston lisäksi siellä on kulttuuriperinnearkisto, atk-koulutusta, näyttelytila ja
paljon muuta toimintaa. Toiminnassa
tärkeää, että se on MEIDÄN - vähän
niinkuin kunnallisbyrokratiaa vastaan,
vaikka itse olen ollut kunnallisbyrokraatti 15 vuotta. Siitä ajattelussa näkyy
ehkä minunkin pispalalisuuteni.
Kavahdan sanaa yhteisöllisyys, koska
monesti sitä käytetään tekopyhästi.
Pispalassa on kuitenkin paljon omintakeista kulttuuritoimintaa ja lukuisia
yhdistyksiä. Miten Lasse koet sen?

- Pispalalainen kulttuuri on tapa elää.
Täällä toteutetaan Pispalan karnevaaleja, Pispala Folkkia ja muita tapahtumia
spontaanisti. Suhtaudut ihan aiheesta
kyynisesti muotisanaan yhteisöllisyys.
Mutta kun ihmiset haluavat tehdä yhdessä asioita pyrkien johonkin tavoitteeseen, yhteisöllisyys on aitoa. Eikä
lähtökohta silloin voi olla kaupallinen
vaan talkoohenkinen. Talkootyö on
ikivanha pohjoismainen tapa, joka perustuu siihen, että täällä on oltu vapaita
eikä maaorjia. Talkoohengen merkitys
yhteisöllisyydelle on suuri. Jos talkootyö
oikeasti ollaan laittamassa verolle, minä
nousen barrikaadeille miekka kädessä!

tai kotiseutuyhdistyksissä paikallinen
yhdessämenestyminen on tärkeämpää
kuin jonkin liikkeen poliittinen valtaaminen. Yhdistyselämä ei saa olla vallantavoittelua. Tampereella toimiessani
ehkä eniten petyin "oman puolueeni"
näkökulmiin. Politiikka ja kotiseutuhenki eivät kuulu yhteen!
Pispalalainen yhteishenki on pitkän
rakentamisen tulos. Se voidaan siis
nopeastikin tuhota mutta se on hidas
uudelleen rakentaa?
- Yhteistyö on tärkeää. Myös Pispalassa poliittiset vaikuttamispyrkimykset
pitää haudata. Jotka haluavat valtaa,
menkööt mittaamaan kannatustaan

Mitä te nyt sitten Turussa teette. Jääkö
ikävä tänne?
– Kijoitan kirja-arvosteluja kymmeniä vuodessa ja teen scifi-kirjaa, sanoo
Lassi.
– Oikoluen ja korjaan Lassin tekstit
ja luen ehkä uusia kieliä, toteaa Hanna.
– Turun keskustaan muuttaessamme,
jäämme kaipaamaan auringonlaskuja
Pyhäjärvelle - ja pispalalaisia, miettivät
Hanna ja Lassi yhdessä.
Tapaan Saressalot vielä paikallisten
ympäröimänä viimeisessä yhteisessä
tapaamisessa Kujakollissa. Tuon iltapäivän tunnelman olisin toivonut monen muunkin kokevan. Mitä meistä jää
jäljelle, jos meillä ei ole avointa sydäntä
ja muita ihmisiä lähellä?
“Kiva kun kävitte Pispalassa - edes
24 vuotta”, toteaa Taisto, Anneli ja
Vemmeli (vasemmalla) sekä Olli, Matti,
Terhi ja Taru (oikealla).

Paikalliset sosiaaliset turvaverkot ovat
suomessa paljolti hävinneet, kun suku
ei enää asu vieressä. Läpi brittiläisen
historian public house, suomalaisittain
pubi, on ollut kyläyhteisöille keskeinen
tekijä. Miten sinä ne koet?
– Vaikka pubeihin liittyy alkoholinkäyttöä ja sen aiheuttamia lieveilmiötä, kyläpubit voivat olla merkittäviä
kokoontumispaikkoja. Niissä tavataan
muita paikallisia ihmisiä, silloin kun
heitä tarvitsee tavata. Olen itse tullut
tänne (Kujakolliin) vuosikaudet “päivystämään” sunnuntaipäivisin kahden
ja kolmen välillä.
Olet avoimeti ollut kokoomuslainen.
Miten puoluepoliitiikka näkyy kotiseutuliikkeissä tai yhdistystoiminnassa?
– Kotiseutuliikkeen on oltava jyrkästi
poliittisesti riippumaton. Ja olen nähnyt sen sellaisena ympäri maata. Ihmisille jotka toimivat nuorisoseuroissa

muualle. Vaikka järjestöelämässä aina vähän riidelläänkin, ihmiset tekevät
työtä alueensa eteen.
Pispalassa “ihmiset elävät sata vuotta
kuolemansa jälkeen” ja dokumentoituvat, kuten tälläkin haastattelulla tässä.
Pispalan muisti on pitkä sekä ihmisistä, että alueesta. Hanna ja Lassi, miltä
tuntuu kun nyt siirrytte viettämään
eläkepäiviänne Turkuun?
– On ollut hienoa asua Pispalassa,
joka kuuluu Tampereeseen. Lähden
Pispalasta kaiholla. Tampereen jätän
jälkeeni kylmästi. Nyt menen takaisin
kaupunkiin jossa kasvoin aikuiseksi,
Lassi toteaa.
– Pispalassa oleme asuneet, Tampereelle tulimme töihin. Aprillipila
90-luvun alun lehdessä kertoi, että viime yönä Pispala julistautui itsenäiseksi.
Tampereen ja Pispalan välissä on mentaalinen raja, naurahtaa Hanna.

“Jäämme kaipaamaan Pyhäjärven auringonlaskuja - ja pispalalaisia" miettii
Saressalon pariskunta. Tuon lauseen
perusteella jäähyväisseurue lahjoitti
heille viimeisessä yhteisessä tapaamisessa syksyistä Saunasaaren horisontin
auringolaskua esittävän Timo-Olavi
Jalkasen teoksen Oodi ilta-auringolle.

Kiitos Lassi: filosofian tohtori,
dosentti, Tampereen kulttuuritoimenjohtaja, Suomen Kotiseutuliiton pääsihteeri, kansanperinteen
tutkija, kirjailija. Kiitos Hanna! Oli
ilo haastatella.
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PORMESTARI PISPALAN KIRJASTOLLA
Jalkasen ja Karin Dialogi Valolle -näyttelyn avaajana

Teksti: Timo-Olavi Jalkanen

T

imo P. Nieminen avasi pispalalaisten taiteilijoiden Timo-Olavi
Jalkasen ja Mika Karin Dialogi valolle
-näyttelyn kirjastotalon galleriassa.
Rentoon pitkään pormestarin iltapäivään kuului seurustelua viereisessä
Pub Kujakollissa ja tervehdyskäynti Kkauppias Tomaksen luokse.
Dialogi Valolle -näyttelyssä taiteilijoita yhdistävä tekijä oli valo – riippumatta tuleeko se auringosta vai kynttilästä.
Timo-Olavi Jalkanen on taiteilija
ja toimittaja, joka tunnetaan parhaiten
valokuvataiteestaan sekä akvarelli-lyijykynäteoksistaan. Hän on myös Sara

Esillä oli pispalalaisen lasitaiteilija Taru
Syrjäsen teos Virgo, joka oli kaupungin
lahjavaihtoehto kuningatar Silvialle.
12

Hildénin taidemuseon johtokunnassa.
Esillä oli sekä Jalkasen voimakkaita
valokuvateoksia Pispalan rantojen uppopuusta tehdyissä puukehyksissä, että minimalistalisen hiljaisia kankaalle
toteutettuja teoksia. Sitä tyyliään hän
kutsuu mentaaliksi minimalismiksi.
Mika Kari maalaa öljyväreillä Tyrvään kirkon satoja vuosia vanhoille,
paanuille. Nyt nuo paanut ovat saaneet
uuden elämän teosten pohjana. Asetelmat kynttilänvalossa saavat ikivanhoista paanuista ainutkertaisen pehmeästi
läpikuultavan taustan.

Esko Kovero (Salattujen elämien Ismo)
esitteli Jalkasen tulkitseman “muotokuvansa”.

Kujakollissa Olli toimi seurustelu-upseerina
pormestarille.

Pubin puolesta isäntänä toimi
Baywatch

Kolumni
Tampereen
edellinen
pormestari on
Pispalan ystävä

HANKINTALAKI

ON MYÖS
HARKINTALAKI

J-P VUORELA

L

T

imo P. Nieminen vie mielellään niin suomalaisia kuin ulkomaisiakin vieraitaan Pispalaan ja
Pyynikille.
– Ne ovat Tampereen helmiä.
Pispala on rinneratkaisutaloineen
jotakin aivan erikoista Suomessa ja
näköalat todella hienoja. On pidettävä eri tavoin huolta, että tämä erikoisuus säilyy.
Kesäyönhämyinen Pispala harjuineen on vaikuttava näky, mutta myös
Pispalan haulitorni hienossa iltavalaistuksessa tuo paljon muistoja. Timo P. Nieminen oli järjestelemässä
tornin valaisemisen rahoitusta 2008.
Niemisellä on ollut Pispalassa paljon tuttuja aina.
– Varsinkaan nuoruudessani kaikki eivät ajatelleet kanssani poliittisesti samoin, mutta hyvin tultiin toimeen. Vasemmistolaisuus Pispalassa
oli mielestäni jotenkin rehellisempää
kuin esimerkiksi yliopistossa opiskelevien taistolaisnuorten.
Pispalassa tuntuu edelleen asuvan
tyytyväisiä asukkaita niin nyt kuin
aikaisemminkin.
– Alueen ihmisten yhteenkuuluvaisuus on hyvä, sen olen huomannut eri tilaisuuksissa muun muassa
vanhassa Pispalan kirjastossa.
Teksti: Kiti Saarinen
Kuva: Harri Nieminen

eikittelin hetken otsikolla "Hankintalaki – uhka vai mahdollisuus?", mutta
vitsi menisi liian pitkälle. En halua antaa pienintäkään tukea uususkonnolliselle tärähtäneistölle, jonka mielestä lakeja sopii noudattaa silloin kun huvittaa.
Tavallisten ateistien ja leipiintyneiden kristittyjen Suomihan on karvanoppainsinöörien paratiisi. Täkäläisten mielestä järkevin tapa tulkita mitä hyvänsä
lakia on aina se matemaattisesti helpoin tapa. Tämä koskee myös hankintalakia. Käytännössä valitaan aina siltainsinööri Jaatisen tarjous, jos tämä pystyy
vakavalla naamalla esittämään laskelmat, joiden mukaan se on halvin.
Mikään pakko ei tietenkään olisi. Hankintalaki löytyy Finlexistä melko helposti, eikä siellä missään sanota, että aina kun jotakin hankitaan, kunnan tai
valtion tai muun julkisyhteisön on valittava halvin tarjous. Itse asiassa hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laajuuteen nähden epäilyttävän alhaisen tarjouksen kokonaan.
Tosin EU:n uusinta hankintadirektiiviä ei ole vielä edes suomennettu, mutta
perusseikkoihin se ei vaikuta.
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteina voidaan käyttää
teknisiä ansioita, esteettisiä ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä ja erityisen heikossa asemassa olevan väestönosan tarpeita.
Aina ei tarvitse valita ollenkaan. Kaikkea ei tarvitse kilpailuttaa.
Hankintalain 27. pykälä määrittelee ne tapaukset, joissa voidaan käyttää
suorahankintaa. Valitettavasti jotkut momenteista ovat suomalaiseksi lainsäädännöksikin huonosti kirjoitettuja.
Entäpä 29. pykälä? Hankintayksikkö voi käyttää "kilpailullista neuvottelumenettelyä" erityisen monimutkaisessa hankinnassa.
Suomalaisen kunnallishallinnon perinteen kannalta on kuitenkin hankalaa,
että kaikenlaisista hankinnoista on ilmoitettava avoimesti ja julkisesti ja, herranen aika, etukäteen, ajoissa.
Hankintayksikön on käytettävä hyväksi "olemassa olevat kilpailuolosuhteet"
ja kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä.
Tietysti voidaan toisinaan kysyä, minkälaisessa kunnassa jotkin "kilpailuolosuhteet" ylipäänsä ovat olemassa.
Ei kai tarvitse erityisesti korostaa, että asia kiinnostaa kovasti Suomen
sisämaassa, jossa kaupunginosat on perinteisesti jaettu rakennusliikkeiden
kesken.
Kuntaliitolla on neuvontayksikkö, joka tulee pyydettäessä paikalle kertomaan, minkälaisella salapoliisityöllä esimerkiksi kartellit voidaan tunnistaa.
Valokuvien perusteella voi arvata, että moni neuvoja on syntynyt sen jälkeen
kun hänen oppilaansa rupesi tekemään kunnallisia hankintoja.
Asiaan liittyvissä OECD:n ohjeissa on kuitenkin joitakin ihan täysjärkisiä
huomioita. Otan esimerkin, jonka pitäisi hypätä silmille, jos hankintapäättäjä
ajattelee vakavissaan työllisyyttä ja kunnallisveroja:
Harkitkaa osatarjouksien hyväksymistä kokonaistarjouksien sijaan aina kun
mahdollista. Laajoissa hankinnoissa saattaa olla osa-alueita, jotka voivat kiinnostaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
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Talo Pispalanharjulla
bunkkerista pumpulienkeleihin
ja sanantaitajiin

Heikin saunassa on miesten vuoro aina uudenvuodenaattona klo 24. Silloin hienoon
maisemaan tuovat lisänsä Pyykkipuistosta ammutut raketit.

Heikki Salo perheineen on viihtynyt Pispalanharjulla jo vuodesta
2008. Miten pohjalainen päätyi moreenimäen kukkulalle?

M

uuttoidea Pispalaan syntyi Heikin vaimon Sirkku Peltolan ollessa päättämässä kiinnitystään Lahden
kaupunginteatteriin ajatuksenaan jatkaa työskentelyä freelancerina. Heikin
keikkaluonteinen työ taas ei ollut niin
asuinpaikasta kiinni. Uuden asuinpaikan etsintä aloitettiin Sirkun työmahdollisuuksien mukaan eli Helsingin,
Turun ja Tampereen alueilta. Aluksi
auton keula suunnattiin viikonloppuisin kohti Helsingin asuntotarjontaa. Se
alkoi kuitenkin tympiä aika nopeasti.
He päätyivät katsomaan Tamperetta ja
muutamien muiden kohteiden jälkeen
tultiin Pispalan alueelle.
– Se oli siinä sitten. Jo ekalla käynnillä se tuntui, että tänne, Heikki muistelee.
Tässä vaiheessa he ostivat paritalon
puolikkaan Tahmelasta vuonna 1995.
Vuodet vierivät ja perhe kasvoi kahteen
lapseen. Kangasalta hankittiin hirsimökki, joka laajennettiin ja ”remonteerattiin” talviasuttavaksikin.
– Merkittävää se oli siinä mielessä,
14

että tutustuin hirsirakentamiseen ja tajusin, että täällähän on kiva olla hengittävässä hirsitalossa.
He alkoivat jälleen käydä asuntoesittelyissä. Toivesijainniksi täsmentyi
Pispalanharjun etelärinne ja haetuksi
talotyypiksi Kangasalan kokemusten
pohjalta hirsitalo. Asunnonhaku ei kuitenkaan ollut kovin aktiivista, kunnes
Pispalanharjulla tuli alun perin vuonna 1916 rakennettu hirsitalo myyntiin.
Kohde oli ollut jo aiemmin myynnissä, mutta kauppoja ei ollut syntynyt.
Heikki lähti kuitenkin katsomaan taloa
uudestaan Tahmelan kodissa remonttia
tehneen Olli Nieppolan kanssa.
– Olli oli sitä mieltä, että harkitse
nyt vielä vähän. Talo oli niin alkeellinen, että se menisi lähes kokonaan
uusiksi. Mutta kyllä mä tän nyt ostaa
paukautin! Tää on hirsitalo, tää on hienolla paikkaa ja jotenkin aika fiiliksellä
mentiin.
Kaksi viikkoa kaupanteosta Pispala
julistettiin rakennuskieltoon. Kielto oli
asetettu, koska haluttiin estää liiallinen

Teksti ja kuvat: Tommi Kulokas

vanhan jyrääminen ja ylisuuri uudisrakentaminen. Syyttömänä niihin Heikki
joutui kuitenkin kiellon takia loukkuun heti ensimmäisten joukossa. Rakennusluvan sijaan pitikin heti hakea
poikkeuslupaa ja sitten vasta uudestaan
rakennuslupaa. Tahmelan asunto oli
myyty ja luovutusaika lähestyi. Toisaalla Pispalanharjun talon remontti uhkasi seisahtua poikkeuslupahakemuksien
tullessa bumerangina takaisin. Pienin
askelin luparumba saatiin silti tanssahdeltua läpi. Vaikka voisi kuvitella,
että suojelukohteen kunnostaminen ja
lupahakemusten laatiminen olisi ollut
uuvuttava taisto byrokratian hampaissa,
Heikki haluaa kiittää kaupungin virkamiehiä.
– En voi kuin kehua. Sellaista ymmärtämystä ja fiksuutta asioissa, marssijärjestyksissä ja muussa. Me saatiin
niin paljon opastusta ja tukea. En olisi
uskonutkaan!
Ajan tapaan tässäkin talossa oli alun
perin useita asuntoja. Keskikerroksessa
oli kolme taloutta, joilla jokaisella oli

lähtee ruokatunnille, mutta voitte kaivaa. Sen jälkeen sitä ei näkynyt.
Talolla ei ollut nimeä. Kertoman mukaan Lauri Viita oli syntynyt keskikerroksen länsipään asunnossa ja tämän
innoittamana Heikki alkoi kahlata läpi
Lauri Viidan tuotantoa löytäen Kukunor ja Kalahari -runoelman. Runoelma

"

huone ja keittiö sekä oma sisäänkäynti.
Alakerrassa oli yksi hellahuone ja yksi
kahden huoneen asunto. Vintillä oli lisäksi yksi huone kaakeliuunilla. Kaikkiaan talossa oli siis kuusi taloutta. Pieniä
hellahuoneita kutsuttiin aikanaan myös
”pumpulienkeleiden” asunnoiksi, koska
niissä asui usein puuvillatehtaassa työskenteleviä yksin eläviä naisia.
Talo oli laajennettu nykyiseen muotoonsa vuonna 1918 ja sen laajennussiipeen oli käytetty rakennusmateriaalina
hirsiä ja ratakiskoja pihassa sijainneesta
vanhasta bunkkerista. Pispalahan oli
ollut aikaisemmin venäläisten linnoittama. Heikin remontin yhteydessä ehjiä hirsiä ja bunkkerin kattorakenteina
alun perin toimineita ratakiskoja otettiin talteen. Hirret työstettiin sileäksi
pöytälevyksi ja ratakiskoista tehtiin jalat. Näin syntyi talon historiaan sopiva
keittiön pöytä.
– Tämä on vähän tämmöistä leikkiä
tämä meidän suhtautuminen tähän taloon. Me yritetään toisaalta kunnioittaa
sitä, mutta silti hiukan leikkiä asian
kanssa. Tää pöytä on yksi asia, mikä on
aika hieno homma. Tähän taloon liittyy
tarinoita.
Vastassa olivat kuitenkin samat haasteet kuin niin monella muullakin puutalon kunnostajalla.
– Alun perin en ymmärtänyt, kuinka
iso homma tää sitten on. Tää paisui, ja
edetessä katsottiin sorkkaraudalla, mitä
tuolla takana on. Niin oho, täällä onkin
tämmöistä!
Remonttia monimutkaisti talon kuuluminen kaupungin suojelukohteisiin.
Se tarkoitti käytännössä samaa kuin
museoviraston suojelukriteerit. Talon
piti näyttää samalta ulospäin kuin alkuperäisenä, mutta sisälle voi muutoksia
tehdä vapaammin mutta alkuperäistä
rakennustapaa kunnioittaen. Lisäksi
tontin maaperä oli suojeltu. Kaikkeen
kaivamiseen tarvittiin kaupungin lupa.
Tarkoituksella vanha bunkkerin alue
jätettiin mahdollisimman vähälle kaivamiselle ja uusi piharakennus rakennettiin tontin kulmaan, missä ei ollut
ollut mitään vanhoihin rakennuksiin
viittaavaa. Näin välteltiin riskiä, että
törmättäisiin arkeologisia tutkimuksia
tarvitseviin ja remonttia hidastaviin
jäännöksiin. Mitään lisätutkimuksia
tarvitsevaa ei tältä osin onneksi löytynyt.
– Arkeologi oli katsomassa pihan
kaivuuta. Puolilta päivin se sanoi, että

Tähän taloon
liittyy tarinoita.

"

kertoi kuuden vuoden ikäisestä peikkoparista, joka vietti aikaa professorin
kesähuvilalla. Lopussa peikkopari palasi omaan kotiinsa, joka oli tornikuusi
saunan takana. Heikin talo sai nimeksi
Tornikuusi. Hellanluukuissa oli jo valmiiksi tornimaisia kuusia muistuttavia
ornamentteja. Remontissa niitä lisättiin sisustukseen kuten keittiön kaa-

mielessä merkittävä. Jotkut toimittajat
kirjoittivat yhdessä vaiheessa, että me
koitetaan tavoitella jotain taiteilijahenkeä täällä. Viita oli siis muuttanut täältä
jo kaksivuotiaana pois!
Talo on olemassaolonsa aikana nähnyt monenlaista. Yksi asia Heikkiä askarruttaa erityisesti.
– Pispalaa tykitettiin silloin vuonna
1918, mutta talossa ei ole yhtään osumaa. Olen etsinyt sen aikaisesta ulkoseinästä jälkiä, mutta yhtään en ole
löytänyt. Talo sijaitsee niin näkyvällä
paikallakin!
Persoonallinen talo ei kuitenkaan
Heikin mukaan ole helpottanut luovaa
työtä. Päinvastoin se saattoi jopa hidastaa, koska remontti vei aikaa. Hänellä
on työhuone kotona, mutta Sirkulla se
sijaitsee Tampereen työväen teatterin
tiloissa. Elämisen tunnelmaan täällä
asuminen vaikuttaa, saa mukavia näkökulmia elämään ja on hän tehnyt
biisinkin vieressä sijaitsevasta Pyykkipuistosta.

Talon alkuperäinen ilme on saatu erinomaisesti säilytettyä.
pinovien kuviointeihin. Pönttöuunien
luukkuihin ornamentit ovat edelleen
etsinnässä, jotta sekin ”runo” saadaan
valmiiksi.
Heikki kiistää silti jyrkästi Lauri Viidan olleen syy talon hankinnalle. Se tuli
lähinnä bonuksena.
– Lauri Viita oli yksi lause tässä
runossa, mutta se ei ollut meille siinä

Heikki muistelee vielä muuttoa. Remonttiruljanssin jälkeen asettumaan
taloksi päästiin kaksi viikkoa ennen
vappua. Keskikerroksesta puuttuivat
kaikki ikkunat ja aukot oli peitetty vain
muoveilla. Onneksi huhtikuu oli silloin
lämmin. Tornikuusen asukkaat olivat
löytäneet kotinsa.

15

Kiemuraiset Juuret
Minkälaiseksi elämäsi juuret
muokkautuvat, kun sinulla on
kaksi kotia? Tätä kysymystä on
miettinyt runoilija, kääntäjä,
englanninkielen- ja luovan
kirjoittamisen opettaja Donald
Adamson.

O

tsikko on käännös Donald
Adamsonin kesällä julkaistun
runokokoelman From Coiled Roots -nimestä. 70-vuotias Donald on syntynyt
Dumfriesissä
Lounais-Skotlannissa
lähellä Englantia. Yksi koti on lähellä
synnyinseutuja ja toinen löytyy Pispalan harjulta. Ensikosketuksen Suomeen
hän sai jo vuonna 1968. Pispalaan hän
löysi tiensä 90-luvun puolivälissä nykyisen vaimonsa Riikan kautta.

Elämisen haasteita
Kun elää kahdessa paikassa - varsinkin
kun ne ovat eri maissa - siihen sisältyy
haasteita. On byrokratia, talous sekä
sosiaaliset suhteet, jotka on hoidettava
kahdesti. Eikä iän myötä matkustamisessakaan ole samanlaista hohtoa kuin
nuorempana. Toisaalta elämänilo, joka
hänen silmistään on nähtävissä, kertoo,
ettei tällainen elämänmuoto ole täysin
uuvuttanut. Adamson on asunut myös
työn vuoksi vuoden Iranissa sekä Ranskassa St.Etiennessä ja Dijonissa. Nykyään hän pyrkii olemaan pidempiä ajanjaksoja kerralla Skotlannissa. Vuodessa

yhteensä 4-5 kuukautta. Suomalainen
elämänmuoto vakavuudessaan ja kuivassa huumorissaan sopii hänelle.

Töistä
Runokokoelmassa Adamson on tutkinut ja miettinyt kysymyksiä, kuinka
juuret muovautuvat, kun elämään tulee
uusi ympäristö vanhan rinnalle. Hän
on saanut kiitosta runoissaan erityisesti
kahdesta asiasta: huumorista, joka on
ironista ja tunteisiin vetoavista rakkausrunoista. Hyvä huumori onkin vakava
asia, koska monesti se kuvastaa elämää
ja sen realiteetteja kaikkein parhaiten.
Adamson on ollut opiskelujensa vuoksi aina hyvin kiinnostunut runoudesta.
Hän alkoi kirjoittaa runoja, kun teki
työssään aikoinaan englanninkielen
oppikirjoja. Se oli hyvin tiukkaa kieliopillisesti eikä millään tavoin luovaa.
Runot olivat hyvä keino purkaa sisällä
ollutta luovuutta.

Kääntäminen
Suomesta englanniksi Adamson on
kääntänyt noin sata Eeva Kilven runoa
ja Lassi Nummelta muutamia. Kilven
itseironinen huumori, maanläheinen
seksuaalisuus ja lyyrisyys viehättivät.
Nummen Requiem runoissa oli jotain
pysäyttävää, ja juuri tästä hän sai idean
kokeilla, onnistuisiko runojen kääntäminen. Se on vaikeaa eikä onnistu, ellei

Teksti : Jyri Lehtimäki
Kuva: Tommi Kulokas

todella pidä runosta. Riimeissä ja rytmissä on omat ongelmansa, jotka pitää
osata ratkaista, niin että käännös on alkuperäisen tekijänsä näköinen. Adamson sanookin kykenevänsä kääntämään
suomesta englanniksi, mutta katsoo, ettei ole tarpeeksi pätevä tekemään päinvastoin.
Tulevaisuudessa hän toivoo kääntävänsä kokonaisen teoksen Nummen
runoja. Omat tekstit ovat koko ajan
työn alla. Skotlannissa hänellä on vielä
tämän vuoden puolella kiertue yhdessä
muiden runoilijoiden kanssa.

Runoilijana
Adamson ei istu kahvilassa tai takapihan keinussa viinilasi kädessä. Hän todella toivoisi asian olevan näin, mutta
valitettavasti tällaiset työskentelymetodit eivät sovi hänelle. Runoja kirjoittaessaan Adamson pyrkii vasaroimaan
näppäimistöllä ajatuksia ja sanoja vapaasti assosioiden. Tämän jälkeen tarvitaan aikaa ja pikkuhiljaa viilaamalla
runot saavat viimein muotonsa. Toisinaan hän herää öisin, saaden täysin
kristallinkirkkaan vision, kuinka luonnoksesta tulee täydellinen. Hyvän runon hän määrittääkin sellaiseksi, joka
on odottamaton, että se yllättää lukijan.
Runosta tulee myös näkyä kirjoittajan
aitous sekä usko ja innostus siihen mitä
hän kirjoittaa.

• lisensiaattia vastaava tutkinto sovelletuista kielitieteistä 1973 Edinburghin yliopistossa
• toiminut Suomessa yliopiston lehtorina Helsingissä ja Jyväskylässä
• palkittu useissa runokilpailuissa muun muassa Herald Millenium Poetry Competitionissa
• runoja julkaistu useissa lehdissä ja antologiassa. Muun muassa kokoelmassa Soul Feathers, muita nimiä mm. Bob Dylan ja Leonard Cohen
• kirjoittaa englanniksi ja skotiksi
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Kitarataitajia vierailulla Pispalassa

T

ampereella järjestettiin lokakuussa
2013 Tampereen kitarasyksy 2013
-tapahtuma. Sen myötä arvostettu
amerikkalainen klassisen kitaran taitaja
Stephen Mattingly vieraili Suomessa
ensimmäistä kertaa. Hänen konserttinsa kuultiin Finlaysonin kirkossa 9.10.
Mattingly myös luennoi Pispalan kirjastotalolla 10.10. Samassa yhteydessä
Pub Kujakollissa järjestettiin brasilialaisen musiikin työpaja kitaristeille, lyömäsoittajille ja kaikille kiinnostuneille.
Vetäjinä olivat brasilialainen 7-kielisen
kitaran taitaja Daniel Marques ja kotimainen lyömäsoitintaiteilija Markus
Jaatinen. Ilta huipentui ikimuistoiseen
konserttiin Kujakollissa. Tapahtuman
järjestivät Tampere Guitar Festival ja
Tampereen kitaraseura yhteistyössä
Pispalan kirjaston, Pub Kujakollin ja
Tampereen ev.lut seurakunnan kanssa.

Monipuolinen Mattingly
Stephen Mattingly on arvostettu amerikkalainen soolokitaristi ja Tantalus
Kvartetin perustajajäsen. Hän on väitellyt musiikin tohtoriksi Floridan
yliopistosta, jota ennen hän opiskeli
musiikkia muun muassa Saksassa ja
Italiassa. Tällä hetkellä Mattingly työskentelee Louisvillen yliopiston klassisen kitaransoiton apulaisprofessorina.
Lisäksi hän julkaisee ajoittain kitaransoiton historiaan ja pedagogiikkaan
liittyviä artikkeleita aikakauslehdissä
sekä jatkaa tutkimustyötään. Mattinglyn esiintymisiä on taltioitu niin
televisioon kuin radioonkin, ja hän on
levyttänyt muun muassa Franz Schubertin tuotantoa. Konsertoinnin lisäksi Stephen on luennoinut ja opettanut
monissa konferensseissa maailmanlaajuisesti, ja hän on aktiivisesti mukana
myös Louisvillen Kitarafestivaalin sekä
Kitaraseuran toiminnassa.

Värikästä soittoa Finlaysonin
kirkossa
Mattingly esitti konsertissaan Finlaysonin kirkossa viisi erilaista teosta.
Ensimmäinen Fernando Sorin Fantasie
Élégiaque, Op.59 oli perinteistä klassismin ajan laulavaa musiikkia säestettynä
kevyellä harmonialla. Seuraava Fred-

rik Mompoun kuusiosainen teos Suite Compostelana oli harras ja kirkkoon
sopiva teos. Vaikka teos on sävelletty
1900-luvulla, on siinä paljon vanhemman musiikin, kuten renessanssin ja
barokin piirteitä. Väliajan jälkeen artisti
esitti kolme teosta, joista ensimmäisenä vuorossa ollut Joseph Michaelsin
Variations for Guitar on omistettu itse
Stephen Mattinglylle, jonka artisti tulkitsi taitavalla tekniikallaan värittäen
sitä hienoilla äänensävyillä uuden musiikin sävellykseen sopivalla tavalla. Aivan upea teos oli myös seuraava Roberto Gerardin Fantasia, joka oli samalla
illan modernein teos. Tämä Fantasia
piti kuuntelijan koko ajan jännityksessä erilaisten fraasien ja äänensävyjen
syöksyessä kuuntelijoiden korviin tahtiosoitusten vaihdellessa. Joaquín Turinan Sonata, Op. 61 oli illan viimeinen
teos. Tämä paljon esitetty teos palautti
kuuntelijat modernin musiikin maailmasta takaisin tonaaliseen ja romantiikan ajan musiikkiin, josta välittyi selkeästi espanjalainen tunnelma.

Schubertin tuntija
Konserttia seuraavana päivänä Mattingly piti Schubert ja kitara –aiheisen
luennon Pispalan kirjastolla. Luento piti sisällään kaikki oleelliset asiat
Franz Schubertin elämästä ja urasta,
sekä useita mielenkiintoisia sivuseikkoja. Lisäksi luentoa kuunnellessa itselle
välittyi hyvin selkeästi se käsitys, että
Mattingly itsevarmalla ja huumorintajuisella esityksellään todella tiesi läpikotaisin aiheen, josta luennoi. Samalla
hänestä välittyi ystävällinen ja rento
tunnelma unohtamatta hänen akateemista taustaansa. Luennon jälkeen
Mattingly kertoi todella nauttivansa
konsertoinnin lisäksi myös muun muassa luentojen ja kitaran mestarikurssien
pitämisestä. Mattinglyn tulevaisuuden
suunnitelmiin kuuluvat kitaransoiton
opetus yliopistossa sekä soolokitaristina ja kamarimuusikkona esiintyminen.
Teksti : Toni Tatti, Tampereen
kitaraseuran taiteellinen johtaja
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Vielä on aikaa ottaa
kantaa Santalahteen
Santalahden asemakaavaluonnos on esillä 16. joulukuuta saakka. Nyt voi jokainen viimeistään
kiinnostua tai huolestua, mitä tuleman pitää. Muutosehdotus on
nähtävillä netissä ja palvelupiste
Frenckellissä, jossa voi myös
tutustua pienoismalliin tulevasta
alueesta.

N

äillä visioilla rakentuessaan Santalahteen tulisi 2100 uutta asukasta, mikä on enemmän kuin osayleiskaavassa muutama vuosi sitten kaavailtiin. Kokonaisasukasmäärä nousisi
reiluun 2300:een. Pahimmista visioista
on päästy: vielä vuosi sitten alueelle
ehdoteltiin jopa 16-kerroksisia taloja.
Nyt kerroskorkeus laskee maksimissaan
noin 8–9:ään.
Ainakin korkeuslukujen perusteella
järvinäkymien Pispalan valtatien tasolta pitäisi säilymän. Vesikaton ylimmästä korkeudesta on määrätty, että ilmastointilaitteita, hissikonehuoneita tai
vastaavia, jotka rajoittaisivat näkyvyyttä
Pispalasta, ei saa katoille tuoda.
Ehdotus ei ole aivan niin maltillinen, kuin mitä esimerkiksi Pispalan
Moreeni ja Pispalan asukasyhdistys
ovat yhteisessä kannanotossaan toivoneet. Vielä on kuitenkin aikaa antaa
mielipiteitä, sillä tarkistettu kaavaehdotus tulee vasta sen jälkeen yhdyskuntalautakuntaan, sieltä kaupungin-

hallitukselle ja viimein valtuustoon.
Valituskierros lienee luvassa, ja niinpä on arvioitu, että jos kaava menee
lopulta läpi, rakentaminen voisi alkaa
2015–16.

Mitä Santalahteen sitten tulisi?
Kerrostalovaltainen asuinalue, jossa
uutta asuinalaa on noin 100 000 kerrosneliömetriä. Siitä murto-osa (yksittäin
laskettuna toistakymmentä kappaletta)
olisi pientaloja, joista pääosa sijoittuisi
Paasikiventien puolelle.
Suunnitteilla on 13 puistoa ja lisäksi
suojaviheralueita sekä kattavat kävelyja pyöräily-yhteydet. Autot sijoitetaan
kansirakenteiden alle siten, että vain
huolto- ja hälytysajo sallitaan pihoissa. Pihat ja puistot ovat pääosin näillä
kansilla.
Tikkutehtaan alueelle rakennetaan
sadan lapsen päiväkoti, johon tulisi
myös koulun alaluokkia. Alueelle varataan tilaa lähikaupalle. Tikkutehtaan
alueesta länteen alkaisi raskaampi rakentaminen.
Säilytettäviä rakennuksia ovat muun
muassa tikkutehdas ja sen ruutivarasto, Santalahden paperitehdas ja sen
piippu, samoin luujauhotehtaan piippu, Enqvistin ja Breitensteinin huvilat,
Näsijärven pahvitehdas ja sen voimalarakennus. Lännempää Tukkilaisten
talo ja pieni mökki on tarkoitus siirtää

Pölkkylänniemeen.

Väyliä luvassa radan ylitse
Graffitien tekijöiden suosiossa ollut
kattohuopatehdas puretaan. Sen tuntumaan tulisi ylikulku Rajaportin saunan
kohdalta. Toinen ylikulku Pispalasta
tulisi Haulipuiston kohdalta Pispalan
valtatieltä. Lisäksi Santalahdesta yli- ja
alikulut Näsijärven rantaan.
Radan ali menisi edelleen kaksi tunnelia, Ahjolan tuntumassa sekä Pispalan kirkon kohdalla – vanhojen tukkiteiden alikulut siis. Lisäksi alueen
kaupungin puoleiseen päähän tulee
Tipotien tunneli.
Enqvistin huvilan tuntumassa säilytetään vanhoja kivirivintereitä, samoin
pahvitehtaan lähistöllä. Santalahden
entisen seisakkeen kivijalkaa ja muita
rakennelmia säilytetään.
Seikkaperäinen ja jokseenkin uuvuttava selvitys koko asemakaavasta löytyy
siis netistä kaupungin sivuilta. Kannattaa mennä Hallinto ja talous -osion
kautta Päätöksentekoon ja sieltä hakea
yhdyskuntalautakunnan 5.11. 2013
pöytäkirja (sieltä liitetiedostot). Jostakin syystä kaavoituksen sivuilla oleva
vastaava aineisto ei ainakaan allekirjoittaneen koneella auennut.
Teksti: Jari Niemelä

Kaava-aineiston kuvasovite näyttää Santalahteen suunniteltujen kerrostalojen
kattokorkeuden suhteessa vasemmalla näkyvään Pispalan valtatiehen. Kuva:
Tampereen kaupunki.
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Uusia katuja ja puistoja
Santalahteen tulee kaksi uutta katua, Ingeliuksenkaari ja Uranrinne. Tikkutehtaanrinne jää entiselleen. Seuraavat sijoittuvat sitten kussakin osiossaan
kutakuinkin lännestä itään:
Kevyen liikenteen väyliä ovat Tiporaitti, Kuormurinpolku, Paperitehtaanraitti, Tervatehtaanraitti/
Saarelankuja, Pahvitehtaanraitti, Uranraitti/Breitensteininrinne ja Rantakylänraitti.
Lisäksi Tikkukuja, Ruutivarastonrinne, Johan
Reinholdin polku, Santarannanpolku ja Santaran-

nanporras ovat osa tontteja, virkistysalueita ja suojaviheralueita.
Uusia puistoja ovat Svante Lehtisen puisto, Tikkutehtaanpuisto, Ruutivarastonrinne, Rajaportinpuistikko, Paperitehtaanpuisto, Kehränpuisto, Rivinterinpuisto, Nestor Kivimäen puistikko, Anni Flinckin
puisto, Flinckinrinne, Rantakylänpuisto, Tukkipuisto
ja Tukkirinne.
Suojaviheralueiksi merkitään Rivinterinrinne, Luikunrinne, Tiponmetsä ja Santarannanmetsä.

Mitä tehdä Tahmelan lähteelle?
– se selviää ensi vuoden aikana
Tahmelan lähteen puhdistamisesta on tekeillä perusteellinen
selvitys. Asia nytkähti eteenpäin
viimekeväisen valtuustoaloitteen myötä. Selvitys valmistuu
ensi vuoden aikana.
Sitten on johtopäätösten aika:
miten lähde vihdoinkin voidaan
puhdistaa?

P

arissa viime numerossamme olemme käsitelleet Tahmelan lähteen
asiaa. Vuosi sitten biolääketieteen opiskelija Laura Telenius esitti tutkielmassaan, että lähde voitaisiin kunnostaa
kemiallisesti käyttämällä polyalumiinikloridia.
Viime Pispalalaisessa sittemmin
edesmennyt Moreenin kunniapuheenjohtaja Sakari Patjas pohti, voidaanko
lähteeseen johtaa puhdasta vettä, jol-

loin se torjuisi alhaalta puskevan samean veden. Aikoinaan lähdettä on myös
puhdistettu laskemalla sieltä vettä pois
ja haravoimalla lähteen reunat.
Tein helmikuussa 2013 valtuustoaloitteen lähteen puhdistamiseksi.
Vastaus tuli kesäkuussa. Kemiallista
puhdistamista ei pidetty lähtökohtaisesti parhaimpana menetelmänä.
Kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä
todettiin, että nyt pitää perusteellisesti
selvittää, mistä lähteen sameus johtuu.
Näin lausunnossa:
”Kaupunkiympäristön kehittäminen,
yleisten alueiden suunnitteluyksikkö laatii
vuosina 2013–2014 perusteellisen selvityksen Tahmelan lähteen veden laatuun
vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena on
selvittää, mistä lähde saa vetensä ja mistä
pilaantuminen on peräisin. Vaikka riittävä taustatietokin olisi hankittu, ei ole

itsestään selvää, että lähdettä voidaan
kemiallisesti tai muilla menetelmillä kunnostaa. Luonnontilaiset lähteet ovat vesilain nojalla suojeltuja. Kunnostustoimia
suunniteltaessa tulee lähteen luonnontilaisuutta ja kunnostustoimien mahdollista
luvanvaraisuutta arvioida yhdessä ELYkeskuksen kanssa.”
Tuorein tieto on, että kaupunki on
alkusyksystä tilannut ulkopuoliselta
konsultilta edellä viitatun selvityksen.
Se valmistuu ensi vuonna – joten silloin ollaan viisaampia, mitä lähteelle
voidaan tehdä. Ensi vuoden budjettiin
aloitteelle ei tullut rahaa, mutta selvitys
on jo tekeillä, joten ei huolta.
Teksti: Jari Niemelä
Kuva: Tommi Kulokas
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Asemakaava valmistuu vähitellen:

Ylä-Pispalan kaava pian
hyväksymisvaiheissa

P

ispalan asemakaavaa on uudistettu kuutisen vuotta. Ensimmäinen osa-alue, Ylä-Pispala,
alkaa olla valmis. Sen kaavaehdotus oli nähtävillä syyskuussa
ja siitä kaavoittaja sai vielä
lukuisasti muistutuksia alueen
asukkailta ja muilta tahoilta.
Nämä tutkitaan lähikuukausina
ja kaavaa korjataan niiden pohjalta vielä jos tarpeelliseksi harkitaan. Sen jälkeen kaavaehdotus tulee hyväksymiskäsittelyyn
yhdyskuntalautakuntaan.
Toisen kaava-alueen, Pispalan
valtatien varren ja Ala-Pispalan
yläosien, työstäminen alkaa ensi
vuonna ja kolmannen, Ala-Pispalan rantapuolen ja Tahmelan,
aikaisintaan 2015.
Pispalan yhdistykset ovat ottaneet kaavaehdotuksen pääosin
myönteisesti vastaan, sitä pidetään melko hyvänä kompromissina, joka turvaa Pispalan
miljöön ja vanhojen rakennusten
säilymistä paremmin kuin vanha
kaava, mutta toisaalta mahdollistaa tyyliin sopivan täydennysrakentamisen, jolle uusi kaava an-
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taa tarkat määräykset ja ohjeet.
Julkaisemme ohessa Pispalan
asukasyhdistyksen syyskuussa
kaavasta antaman muistutuksen,
jossa vielä annetaan kaavoittajalle parannusehdotuksia joihinkin kaavan kohtiin.
Pispalan Moreeni ei tässä vaiheessa jättänyt muistutusta. Yhdistysten aiemmat kannanotot
kaavaan löytyvät netistä: www.
pispala.fi/kaavoitus/
Yleistä
Pidämme kaavaehdotuksia hyvinä
kompromisseina, joissa on kohtuullisen hyvin saavutettu kaavauudistukselle
asetetut tavoitteet rakennetun ympäristön asemakaavalliselle suojelulle,
Pispalan erityispiirteiden säilymiselle
ja paremmalle uudisrakentamisen ohjaukselle.
Kaavaehdotukset
mahdollistavat
myös Pispalan rakennuskannan kehittämisen ja täydennysrakentamisen riittävästi. Sitä ohjataan kaavamääräyksillä
ja rakentamistapaohjeella soveltuvaksi
vanhaan rakennuskantaan ja Pispalan
miljööseen, mikä on välttämätöntä Pis-

palan arvon säilyttämiseksi ja mitä vanha asemakaava ei ole riittävästi tehnyt.
On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota muutamiin ehdotuksen kohtiin, jotta
kaavan tavoitteet Pispalan ainutlaatuisen rakennetun ympäristön vaalimisesta ja sen ominaislaadun säilyttämisestä
toteutuisivat vielä paremmin.

Rakennusten suojelumerkinnät
Kaavaehdotuksessa on kolmen tasoisia
suojelumerkintöjä: srp-1, srp-2 ja srp-3.
Niistä tiukin, srp-1, ei mahdollista
rakennuksen laajentamista. Aikaisemmin olemme esittäneet, että kaikkia
suojeltuja rakennuksia pitäisi voida
tarkasti ohjeistettuna laajentaa, mikäli
tontilla on rakennusoikeutta.
Pidämme hyväksyttävänä myös ehdotuksen srp-1 merkintää (ja siis sen
laajennuskieltoa), mikäli merkinnän
antamisessa käytetään tarkkaa harkintaa ja otetaan huomioon myös kiinteistönomistajan näkemykset. Srp-1 merkintä on näin annettuna tärkeä osoittaessaan kaikkein tyypillisimmät ja
arvokkaimmat pispalalaistalot. Niiden
säilyttämiselle ja entisöivälle korjaamiselle tulisi löytää myös lisää kannustei-

ta, joita olemme esittäneet jo kaavamielipiteessämme 5.4.2012.
Kaavaehdotuksen käsittelemällä YläPispalan alueella srp-1 merkintä on
annettu useimmiten tonteilla, joilla ei
enää ole rakennusoikeutta. Niillä merkintä on ongelmaton.
Joillakin tonteilla merkinnän on
saanut pikkumökki-tyyppinen rakennus, johon tarvittaisiin (perheasunnon
tarpeisiin) niin suuri laajennus, että
vanhan rakennuksen tunnistettavuus
häviäisi.
Näillä tonteilla rakennusoikeutta on
kuitenkin yleensä niin paljon jäljellä,
että perheasuntokokoinen uudisrakennus on mahdollista rakentaa erillisenä.

nä sitä, että laajennuksen tyyli sopii jo
olemassa olevaan taloon, sekä pispalaiseen ”pienirakeiseen” rakentamisen
tapaan.
Näissä tapauksissa rakennukset tulee
luokitella laajennukset mahdollistavaan
srp-2 luokkaan ja merkitä rakennusalat
niin, että laajennus tai kytkeminen on
mahdollista, sekä toisaalta niin, että
sallittu rakennusala ohjaa uudisrakentamista niin ettei se uhkaa vanhan rakennuksen arvoa.
Joillakin kaavaehdotuksen tonteilla
on inventoinnissa 1-luokkaan luokiteltuja rakennuksia (sekä asuin- että piharakennuksia) merkitty srp-3 -luokkaan,
tai jätetty jopa kokonaan ilman suoje-

Joillakin tonteilla (kuten kaupungin
tontti Pispalanharju 32) kaavaehdotus
on tämän mukainen ja hyväksyttävä.
Tulevilla kaava-alueilla lienee monia
1-luokkaan inventoituja taloja, joiden
tontilla rakennusoikeutta on jäljellä
toimivaa erillisrakennusta vähemmän,
ja jotka voitaisiin maltillisella laajennuksella laajentaa toimivammiksi.
Tällaiset rakennukset tulisi luokitella
laajennukset mahdollistavaan srp-2
luokkaan. Myös runsaasti lisärakennusoikeutta omaavilla tonteilla lisärakennusten kytkeminen yhdysosalla
vanhaan suojeltavaan rakennukseen tulee sallia, mikäli tontin olosuhteet sallivat sen tekemisen vanhaa rakennusta kunnioittaen ja miljöön säilyttäen.
Rakennuksia laajennettaessa ja toisiinsa
kytkettäessä pidämme erityisen tärkeä-

lumerkintää.
Tämä ei ole nähdäksemme perusteltua (perusteita ei ole ainakaan esitetty),
eikä kaavan suojelutavoitteen mukaista,
vaan rakennukset tulisi merkitä srp-1
tai srp-2 -luokkaan. Myös kiinteistönomistajien tasapuolinen kohtelu edellyttää tätä tai päteviä perusteluja suojeluperiaatteesta poikkeamiselle.

Tonttien rakennusalat,
rakennusvalvonta
Kaavaehdotuksessa rakennusalat on
suunniteltu ja määritelty tonttikohtaisesti harkiten, mikä on hyvä periaate ja
tärkeää Pispalan miljöön ja muun muassa naapuritonttien maisemanäkymien säilyttämisen kannalta.
Joissakin tapauksissa tämä on saatta-

nut johtaa liian rajoitettuun rakennusalaan, joka ei jätä rakennussuunnitteluvaiheeseen juurikan variointimahdollisuuksia.
Rakennusalat voisi määritellä hieman väljemmin ja lisätä tonttikohtaisia
sanallisia rakentamistapaohjeita. Tämä
jättäisi rakennussuunnittelu ja -lupavaiheeseen enemmän liikkumavaraa, mikä
vähentäisi
poikkeuslupahakemuksia
rakennusaloihin liittyen. Poikkeuslupien suuri määrä saattaa pahimmillaan
nakertaa kaavan uskottavuutta ja lisätä
poikkeuslupien vaatimista myös muihin kaavamääryksiin, mikä voisi vesittää koko kaavan.
Nähtävillä olevan I-kaava-alueen
kiinteistönomistajien tulee
voida keskustella rakennusaloihinsa haluamistaan
muutoksista myös nähtävilläoloajan jälkeen, jotta
turhilta valituksilta ja poikkeuslupahakemuksilta vältyttäisiin. Muistutusaikaa
tältä osin tulee siis jatkaa
mahdollisimman pitkälle.
Rakennusalojen väljentäminen lisää rakennuslupavaiheen harkinnan ja
ohjauksen tarvetta, mikä on
joka tapauksessa normaalia suurempi Pispalan ja
muidenkin suojelualueiden
rakentamisessa, vaikka asemakaava onkin normaalia
tarkemmin ohjaava.
Tämän takia toistamme
jo aiemmin tekemämme
ehdotuksen suojelukaavaalueisiin ja entisöivään korjausrakentamiseen keskittyvän neuvonta- tai lupaarkkitehdin viran perustamisesta rakennusvalvontaan. Kaikkien Tampereen
suojelukaava-alueiden korjaus- ja rakennushankkeet voisivat olla henkilön
ohjauksessa jo ideointivaiheesta lähtien.
Tämä säästäisi paljon turhaa työtä monella taholla, kun sopimattomia rakennuslupia ei pääsääntöisesti edes haettaisi. Tästä toimintamallista on jo vuosikymmenien hyvät kokemukset esimerkiksi Vanhan Rauman suojelualueelta.
Tulisi myös harkita suojelukaavoitettujen pientaloalueiden rakentamista ohjaavan toimikunnan perustamista. Sen
tehtävänä olisi osallistua rakentamisen
ohjaukseen rakennusvalvonnan asiantuntijaelimenä neuvonta-arkkitehdin
apuna. Toimikunnan mielipiteelle tu21

lisi antaa rakennuslupien käsittelyssä
erityisen suuri painoarvo. Kokoonpanolle hyvän rungon voisi muodostaa
nykyisessä poikkeuslupatoimikunnassa
edustettuna olevat tahot täydennettynä esim. kaupunkikuvatoimikunnan
asiantuntijoilla, korjausrakentamisen
asiantuntijoilla sekä suojelukaava-alueiden asukkaiden tai kiinteistönomistajien edustajilla.

Kaavamääräyksistä,
rakentamistapaohjeesta, kaavan
tulkinnasta
Kaavaehdotus sisältää suuren joukon
hyviä kaavamääräyksiä ja niitä tukevat
laajat ja huolella mietityt rakentamistapaohjeet. Kaavan toteutumisen kannalta on tärkeää, että ne olisivat mahdollisimman yksiselitteiset ja että niitä
myös noudatettaisiin. Muutamat viime
aikoina määräysten ja ohjeiden luonnosten vastaisesti myönnetyt poikkeusluvat eivät herätä luottamusta asiaan.
Rakennuskiellon aikaisen poikkeuslupatoimikunnan linjaa ja kaavan
hyväksymisen jälkeisen rakennusvalvonnan linjaa tulee tiukentaa niin, et22

tä kaava ei vesity löysällä tulkinnalla
ja perusteettomilla poikkeusluvilla.
Kaavan hyvässä toteuttamisessa auttaisi suuresti edellä mainitut neuvonta-arkkitehdin viran ja erityistoimikunnan perustaminen. Myös naapurien kuulemista lupaharkinnassa
tulisi kehittää ja laajentaa toimivaksi
ja monivaiheiseksi konsultaatioksi.
Kaavamääräysten ja rakentamistapaohjeen suhde on epäselvä. Määräyksissä
viitataan Rt-ohjeessa oleviin tarkennuksiin, mutta ovatko ne myös sitovia?
Niiden tulisi olla.
Mielestämme ainakin seuraavissa
kohdissa kaavamääräyksiä tulisi täsmentää:
Kohdassa ”Rakentamisen tapa” todetaan nyt: ”Rakennukset tulee sijoittaa
maastoon ilman perusteettomia täyttöjä ja leikkauksia, säilyttäen luonnollisia
ja olevia tasoeroja.”
Määräystä tulee täydentää kaivujen
maksimisyvyyden määrittelyllä esimerkiksi yhteen kokonaan maanalaisen kellarikerrokseen, max. 2,5 metriin maanpinnasta. Rakennusten tulisi
siis porrastua rinteen mukaisesti sekä
maanpäällisesti että maanalaisesti. Tä-

mä on perusteltua harjun maaperän
suojelun kannalta, paineellisen pohjaveden riskien, sortumariskien ja radonriskin kannalta.
Kohdassa ”Rakentamisen tapa” todetaan myös: ”Lasia tulee käyttää vain
ikkunoissa ja parvekelasituksissa maltillisen kokoisina pintoina.” Mikä on
maltillista? Viimeaikaiset toteutuneet
uudiskohteet osoittavat että ”maltillinen koko” on joidenkin mielestä vaikkapa 10 neliötä, mikä on mielestämme
ehdottomasti Pispalaan sopimatonta.
Ikkunoiden
maksimikoko
tulee
määritellä ja myös edellyttää suurempien ikkunoiden jakoa välikarmeilla tai jakopuitteilla. Esimerkiksi
enintään ikkunakoko kaksi neliötä ja yli neliön ikkunat on jaettava.
Rt-ohjeessa on maininta ”Julkisivussa
saa olla lasipintaa puitteineen enintään
30 prosenttia”. Ohje on hyvä ja se tulee
ottaa osaksi kaavamääräystekstiä.
Pispalan asukasyhdistys ry, 22.1.2013
Kuvat: Pispalan kirjastotalon
arkisto

Kaavoittajan tiedote:
Pispalan asemakaavojen uudistamisen I vaiheen (Ylä-Pispala) asemakaavaehdotukset
olivat nähtävillä 23.9 -22.10.2013 välisen ajan.
Nähtävilläoloaikana saatiin palautetta viranomaislausuntoina ja muistuksina muilta tahoilta.
Viranomaislausunnot

Muistutukset

Tampereen Vesi: korostaa lausunnossaan, että kaavamuutoksesta johtuva tonttijohtojen lisärakentamisen
tarve tulee kaavamuutoksen edunsaajan kustannettavaksi. Mikäli tonttijohdon liitoskohdalle liitytään
toisen kiinteistön kautta tai yhteisellä tonttijohdolla,
sopivat kiinteistöt tästä keskinäisellä sopimuksellaan.
Johtotietojen epätarkkuuden tai puuttuvan tiedon ilmetessä tulee rakentajan aiheutuvasta toimenpiteestä
sopia vesihuoltolaitoksen kanssa.
Ely-keskus: Kaavoissa on huomioitu asemakaavan
sisältövaatimukset rakennetun ympäristön vaalimisen
osalta sekä alueen arvojen säilyttäminen uudisrakentamisessa. Pispalan portille osoitetun palvelutontin
rakentamistapaohjeita on tarpeen täsmentää ja Lauri
Viidan puiston kevyen liikenteen reitin jatkuvuus alueella tulee varmistaa. Pispalan alueen valtakunnallisesti arvokkaan luonteen säilyminen ja rakentamisen
laadun varmistaminen tulee edellyttämään rakennusvalvonnalta erityistä ohjauspanosta ja resursointia
korjausrakentamiseen.
Pirkanmaan maakuntamuseo: Kaavaratkaisulla saavutetaan rakennussuojelun tavoitteet vähintään kohtuullisella tavalla. Pispalan portin palvelurakennuksen osalta museo esittää rakennusalan tarkistamista.
Arkeologisten kohteiden osalta esitetään kiinteiden
muinaisjäännösten rauhoituksen asukkaita ja alueen
käyttäjiä velvoittavan luonteen korostamista vaikutusarvioinnissa.
Rakennusvalvonta: Museoviranomaiselle tulee
antaa lausuntomahdollisuus, kun kyseessä on mm.
suojellun rakennuksen purkamishanke, suojeltujen
rakennusten korjaus- ja muutoshankkeet, laajentaminen, korotukset, merkittävät julkisivumuutokset. Täydennys- ja uudisrakennushankkeiden ohjaus ja arviointi on kuitenkin pääsääntöisesti rakennusvalvontaviranomaisten ja kaupunkikuva-arkkitehdin tehtäviä.
Lausunnossa esitetään lievennyksiä ja tarkistuksia
rakentamisen tapaa koskeviin ohjeisiin ja määräyksiin
ulokkeiden, sisäänvetojen ja parvekkeiden osalta sekä
esitetään, että uudisrakentamisessa voisi kautta linjan
toteuttaa ikkunat puu-alumiini-ikkunoilla. Lausunnossa katsotaan, että ikkunapinnan osuuden määrittäminen kaavalla 30 %:iin saattaisi olla liian tiukka
määräys. Ikkunapinnan jakamisen edellyttämistä johonkin tiettyyn neliömäärään ei pidetä perusteltuna.

Muistutuksia kaavasta jätettiin erillisinä kirjauksina
yli 40; kun saman henkilön/tahon samassa roolissa
jättämät muistutukset yhdistetään, määrä on 38 kpl.
Hieman myöhässä tulleet muistutukset on hyväksytty.
Muistutukset koskevat pääosin samoja aihepiirejä
kuin luonnosvaiheessa.
Useita muistutuksia on mm. seuraavista aihepiireistä:
Rakennusaloja toivotaan siirrettävän tai väljennettävän ja massoittelumerkintöjen kohdistamista tarkistettavan.
Suojelumerkintöjä halutaan poistettavan tai muutettavan.
Rakentamisen tapaa koskevissa määräyksissä on
nähty tulkintaongelmia
Naapurien näkymiä halutaan sekä huomioitavan
ehdotuksessa esitettyä tarkemmin että toisaalta huomioinnin vaatimuksen yleismääräyksessä nähdään aiheuttavan valituksia rakennuslupavaiheessa.
Kaavan tavoitteiden ja periaatteen tarkistuksista
ehdotusvaiheessa saatiin kritiikkiä.
Muistutuksissa on jätetty 24 yksittäistä tonttia koskevia mielipiteitä. Useita mielipiteitä kohdistui Provastinkadun yläpuoliseen rinteeseen korttelissa 1027
ja sen rakentamismahdollisuuksiin sekä Provastinkadun alapuolisen korttelin 1037 rakennusoikeuden
määrään. Pispalan portin ratkaisuista saatiin myös
muutama muistutus. Kaava-alueen ulkopuolella olevista alueista (mm. Santalahti, Rajaportin rinne) ja
kaava-rajausten muutoksista jätettiin myös muistutuksia.

Jatkotoimet
Kaavaehdotuksesta saatua palautetta käsitellään 4.12.
viranomaisneuvottelussa. Kaavaan tehdään tarvittavat
tarkistukset ja käydään niihin mahdollisesti liittyvät
neuvottelut. Tämän jälkeen kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn.
Pispalan asemakaavojen uudistamisen II vaiheen
(Pispalan valtatien varsi ja Ala-Pispalan yläosat) kaavojen valmistuminen ajoitetaan kaavoitusohjelmassa
vuodelle 2016.
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Yrittäjänäkökulma osuuskuntaan
P

ispalan Kivijalka on käsityöläisten
ja luovien tekijöiden osuuskunta.
Se on ensimmäinen osuuskunta, joka
on liittynyt Pispalan Pyynikin yrittäjäyhdistykseen.
– Nykyisin osuuskunta nähdään yrityksenä, kun aiemmin sitä vieroksuttiin
yhteisenä puuhasteluna. Jos osuuskuntayrityksellä on y-tunnus, se pääsee
halutessaan yrittäjäjärjestöön, sanoo
Pispalan Pyynikin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Sakari Turpeinen.
– Haluamme tehdä yhteistyötä Kivijalan kanssa. Suuntaviivana on se, että
se työllistää ihmisiä ja tuo uusia yrityksiä markkinoille. Ihmiset voivat löytää
oman juttunsa osuuskunnan avulla yrittäjämäisesti.
Sakarista on hienoa, että Pispalan
Kivijalka on Pispalasta ja että siellä on
osaajia monelta eri alalta.
– Sen tulevaisuudennäkymät ovat
mainiot, koska Pispalassa on paljon
idearikkaita ihmisiä. Siihen on helppoa liittyä, jos ei löydä töitä ja haluaa
toteuttaa ideoitaan. Sen jäsenet voivat
keskittyä omaan tekemiseensä ilman
yrityksen taustapyörityskuvioita, miet-
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Nuorisotyöttömyydestä huolestunut Sakari
Turpeinen tuli mukaan Pispalan yhteisöön.
tii Sakari.
Sakarin oma yritys Palacio Oy on
myös liittynyt Kivijalkaan.
– Liityin Kivijalka osuuskuntaan,
koska olen huolestunut erityisesti
nuorten työttömyydestä. Kivijalka voi
työllistää kymmenessä vuodessa huomattavan määrän ihmisiä ja etenkin
nuoria. Tehtävänäni onkin etsiä töitä
osuuskunnan jäsenille ja markkinoida
Kivijalan tuotteita ja palveluita.

Kivijalka osuuskunta tekee jäsentensä
kirjanpidon, laskutuksen ja palkanmaksun. Siihen pääsee mukaan maksamalla
sadan euron osuusmaksun, jonka saa
takaisin erotessaan, kunhan on ollut
vuoden jäsenenä.

Teksti: Pispalalaisen toimitus
Kuva: Tommi Kulokas

Aikuisikään tullut kaupunginosayhdistys

ajaa alueensa ja jäsenistönsä asiaa

P

ispala-Pyynikin Yrittäjät juhlivat
9.11. yhdistyksensä 30-vuotistaivalta upeissa puitteissa Hatanpään kartanossa. Paikalla oli merkittävä joukko
yhdistyksemme jäseniä ja yhdistysvaikuttajia eri aikakausilta, nauttimassa
vuoden 2013 yrittäjien palkitsemiskierroksesta näissä arvokkaissa puitteissa.
Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan myös Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Simolinna vaimoineen,
Pirkanmaa Yrittäjien puheenjohtaja
Veikko Kiili ja toimitusjohtaja Jari Jokilampi. Erityisesti meitä ilahdutti se,
että Tammerneon Oy:n perustaja, yrit-

kuitenkin näyttävän hyvältä ja pystyäkseen hoitamaan annetut sitoumukset
paineita on mm. henkilökunnan kasvattamiseen. Mukavaa kuultavaa.
Nuoren yrittäjän palkinnon pokkasi Mika Salonen, Resulttia Solutions.
Tämä jäsenyrityksemme on vahva tietotekninen osaaja ja erityisesti tulospalvelujärjestelmien innovatiivinen kehittäjä ja verkkokaupan taitaja. Mika on
myös mies Firmabiljardiliigan takana.
Kiitos Mikalle upeasta puheesta.
Muita tilaisuudessa palkittuja olivat
timanttisen yrittäjäristin saaja, pitkäaikainen puheenjohtajamme Merja

Pispala Pyynikin vuoden 2013 yrittäjä Tampereen Rantakoneistus Oy. Olavi Soinila , Kyösti Pitkänen ja Ville Pitkänen.

Juhlakansaa arvokkaissa puitteissa.
täjäneuvos Markku Koskenniemi oli
saapunut juhlaan. Olihan hän aikanaan
keskeisessä roolissa, kun yhdistystä perustettiin vuonna 1983, toimiessaan
silloin Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtajana.

Upeita palkittuja
Tässä tavallista arvokkaammassa juhlassa Pispala-Pyynikin vuoden 2013
yrittäjäksi palkittiin ansioituneet yrittäjät Olavi Soinila sekä Kyösti ja Ville
Pitkänen Tampereen Rantakoneistus
Oy:stä. Yritys on alihankintakonepaja,
jonka tuotteita menee mm. uudistuvaa
energiaa hyödyntävien laitteiden kokoonpanijoille. Kiitospuheessaan Olavi Soinila, joka on yhdistyksessämme
keskeisesti vaikuttanut aktiivi ja myös
aluejärjestöaktiivi, totesi yleisen taloustilanteen olevan haastava. Rantakoneistuksen osalta hän kertoi tilauskannan

toriikki, joka perinteisen kirjahyllyssä
pölyyntyvän teoksen vastapainoksi oli
interaktiivinen nettiversio, jäsenkarttoineen, aktiivijäsenten videohaastatteluineen, jäsenyrityksiä esittelevine
videoineen ja alueemme yrityshistoriasta kertovine, Pispalan Moreenin puheenjohtaja Jari Niemelän ansiokkaasti kirjoittamine osioineen. Lisäksi tätä
kaikkea täydennettiin tietovisalla.
Historiikkimme löytyy osoitteesta
http://www.yrittajat.f i/f i-FI/pirkanmaanyrittajat/pispalapyynikki/. Käy tutustumassa, mikäli et ole vielä käynyt.
Jos toteat, että yrityksesi ei ole vielä

Nevalainen yli 30 vuotta jatkuneesta
yrittäjäurasta, Suomen Yrittäjien hopeisella järjestöansiomerkillä palkitut
Ossi Aho, paremmin tunnettu Tarjanne-laivan luotettavana kipparina ja
Veli-Pekka Väisänen, puheenjohtaja
vuosilta 2006–2011. Pronssisella järjestöansiomerkillä palkittiin yhdistyksen
nykyinen puheenjohtaja Sakari Turpeinen.

Pynsa Virmat
Ennen runsasta ja maukasta juhlaillallista esiteltiin yhdistyksemme his-

näkyvissä karttapohjallamme, ota pikaisesti yhteyttä sihteeriimme Vesa
Karppiseen niin korjataan tilanne välittömästi. Jos taas koet tarvetta yrityksesi tunnettavuuden lisäämiseen esim.
yritysesittelyvideon kautta tai 360°-kuvan myötä, saat senkin järjestettyä
kauttamme.
Iltaa juonsi jouheasti Janne Viitaniemi, joka vastasi Boss-orkestereineen
tilaisuuden musiikillisesta annista.
Alueemme asukkaille, jäsenkunnallemme ja yhteistyökumppaneille Hyvää Joulua ja Onnellista vuoden 2014
Y-juhlamme odotusta toivottaen.

Teksti: Veli-Pekka Väisänen ja Pispala-Pyynikin yrittäjät ry
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Pispalassa eksyvä löytää
kun matkailukartta valmistuu

Pispalan ja Pyynikin alueen markkinointi on saamassa uusia avauksia: on syntymässä sekä verkko- että printtiversiona toteutettava
elämyksellinen matkailukartta.
– Tämä synnyttäisi vähitellen alueelle imagon, jonka houkuttelevuus
tukisi koko tamperelaista ja pirkanmaalaista matkailutarjontaa ja
-yrittäjyyttä, sanoo Pispalan-Pyynikin Yrittäjien varapuheenjohtaja
Veli-Pekka Väisänen.

–B

rändi rakentuisi luovan käsityöläisyrittäjyyden, kuva- ja ympäristötaiteen, musiikin, antiikin, kahvilaja ravintolatarjonnan, ”pistäytymispaikkojen” ja matkamuistotarjonnan ympärille – perhemajoitustarjontaa (bed and
breakfast) tai muuta matkailutarjontaa
(esimerkiksi vesiliikenne) unohtamatta.
Väisäsen visioissa alueelle syntyisi
nykyistä tarjontaa tukevia ja laajentavia
pieniä, aktiivisia yrityksiä ja työpaikkoja, jotka vähitellen täydentyisivät Santalahden kaavoituksen tarjoamilla palveluilla ja mahdollisuuksilla yhdistää
asuminen ja työssäkäynti.
– Tosiasia on se, että Pispala-Pyynikin alue on tunnettavuutensa ja omaleimaisuutensa ansiosta sekä ulkomaisten
että kotimaisten matkailijoiden ykkösvierailukohteita Tampereella ja Pirkanmaalla. Alueella on jo nyt valtavasti
aihioita erilaisiin elämyksellisiin kokemuksiin, mutta niiden tuotteistaminen
ja koordinointi on vain valitettavan hajallaan. Siksi alue ei ole tehokkaasti pystynyt hyödyntämään matkailijavirtojen
tuomia taloudellisia mahdollisuuksia.
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Mitä kartalle piirrettäisiin?
Väisäsen mukaan kartalla tuotaisiin
esiin Pispalan ja Pyynikin alueen matkailullisia erityispiirteitä ja tutustumiskohteita, kuten Rajaportin Sauna,
uittotunneli, Haulitorni, Haulitehdas,
Lauri Viidan museo, Pyynikin näkötorni ja niin edelleen.
– Pispalan Teatteri, Pispalan portaat,
kulttuuri- ja ravintolatarjonta ylipäätään voisivat olla mukana, samoin kuin
Pyynikin kulttuurihistoria. Nämä nyt
vain esimerkkeinä.
Verkossa ja printtinä esille pantavan
elämyksellisen matkailukartan tuottaisi
Pispalan Kivijalka Osuuskunta. Matkailukarttaidea perustuu viime kesänä
Tampereella päivitettyyn seudullisen
matkailun strategiaan.
– Pispalassa ja Pyynikillä on laajan
taustaverkoston kesken käyty keskustelua siitä, että olisiko mahdollisuus
hyödyntää alueellisesti vahvemmin Pispalan ja Pyynikin tunnettavuutta osana
elämys- ja kulttuurimatkailubrändiä.
Väisäsen mukaan hiljalleen on synty-

nyt vahva yhteinen näkemys siitä, että
osana Pirkanmaan ja Tampereen elämystalouden strategian toimeenpanoa
kannattaisi tiettyjen alueiden erityisarvo ja niiden matkailullinen hyödyntäminen nostaa entistä vahvemmin esille.
– Tätä näkemystä on myös käyty esittelemässä strategian rakentajille, jotka
pitivät ideaa hyvänä ja kannatettavana. Vastuu toteutuksesta ja sitä varten
tarvittavasta rahoituksesta heitettiin
kuitenkin "takaisin kentälle". Keskustelussa mukana olleiden kannattaisi nyt
yhdistää voimansa myös taloudellisesti,
jotta päästäisiin hyvästä ideasta myös
hyvään toteutukseen.

• taustakeskusteluissa ovat mukana olleet muun muassa Pispala-Pyynikin Yrittäjät, Pispalan
Moreeni, Pispalan kumppanuus,
Pispalan Kivijalka osk ja lukuisat
muut alueen yritykset sekä kulttuuri- että kaupalliset yhteisöt
ja toimijat
• hanke liittyy osaksi Pirkanmaan
ja Tampereen elämystalouden
Visit Tampere -strategiaa

Teksti: Jari Niemelä
Kuva: Tommi Kulokas

Ompeleminen On In

Teksti: Jyri Lehtimäki
Kuva: Tommi Kulokas

Rahalliset ja ajalliset panostukset tuottavat tulosta.
Ompelukonekeskus Koivu Oy:n
bisnes kasvaa.

O

mpelukonekeskus Koivu Oy avasi
uuden Tampereen varastomyymälän. Uusi osoite on Pispalan valtatie
53 ja tilaa on nyt noin 400m². Monille
alan harrastajille tutumpi nimi on Ompelijanmaailma, joka on virallinen aputoiminimi. Ompelijanmaailma on Suomen suurin ompelualan verkkokauppa.
Päätoimipaikka on Vammalassa, josta
hoidetaan verkkokaupan kautta tehdyt
tilaukset kaikkialle Suomeen.
Uusia liiketiloja oli haettu muutaman vuoden. Keväällä Petri Koivun
mieleen juolahti tiedustella uusien tilojen edelliseltä vuokralaiselta, mitä tiloille on tapahtumassa. Puhelinsoitosta
selvisi, että vuokrasopimus oli päättynyt
viikkoa aikaisemmin.
Lokakuussa 1967 Petrin isä Erkki
Koivu perusti yrityksen, joka keskittyi
kodinkone-, huolto- ja korjaustöihin.
Myöhemmin tuli mukaan ompelukoneet ja pikkuhiljaa kaikki ompeluun
liittyvä tarvikkeisto. Nykyään yritystä

Ilman vahvaa uskoa valoisaan tulevaisuuteen ei voisi laajentaa.
luotsaa perustajan poika Petri Koivu,
jolle opiskeluaikoina heräsi kiinnostus
alalle. Hänellä ei ole aikaa itse harrastaa ompelua, mutta on siitä hyvin kiinnostunut. Osa yrityksen menestystä
ovat olleet työntekijät, joilla on paloa
ompelemiseen ja käsitöihin. Käsityö
on monille aluksi harrastus, mutta ajan
kuluessa muuttunee intohimoksi.
Kädentaidot eivät ole katoamassa,

jos alan tarvikkeita myyvällä yrityksellä
menee hyvin. Asia ei ole ehkä ihan niin
yksinkertainen. Moni pienempi tekijä
on joutunut huomaaman sen. Kuitenkin on selkeää, että ompelualalla on ollut kasvua viimeiset pari vuotta. Enää
ihmiset eivät tee itse vaatteita, jotta
säästäisivät, vaan tilalle on tullut kaikkea muuta mikä leviää netin ja harrastetoiminnan kautta.

Haltijat, velhot ja shamaanit hohoi!

Pispalan Kivijalka Osuuskuntaan myös noitapalvelu
Teksti: Hexa Magia
Kuva: Tommi Kulokas

P

ispalan Kivijalka -osuuskunta etsii
verkostoonsa noitia. Osuuskunta
toivoo noidilta muun muassa osaamista viestinnän ja henkisyyden alueella.
Osuuskunta etsii niin korteista lukijoita kuin henkilöitä, jotka voivat oikeasti
auttaa ihmisiä ratkaisemaan ongelmiaan. Noidan perustaitoihin kuuluvat
tarot-korttien luvun ohella muun muassa kyky tulkita kristalleja ja toimia
kanavana henkimaailman ja näkyvän
välillä. Osuuskunnassa noidat tekevät
työtä jopa kotoa käsin ja vastaanottavat
eri elämänkysymyksiin apua kaipaavia
asiakkaita.
Noidan pitää lähteä siitä, että ymmärtää mistä noituudessa on kyse:

oman minän, kehon ja minuuden yhteydestä ympäristöön, luontoon ja maailmankaikkeuteen. Noita on yhteydessä
luontoon ja luonto noitaan, ja tämä on
yksi tärkeä piirre miksi loitsut toimivat
kun ne tekee kokenut ja osaava noita.
Noita omistautuu noituudelle, eikä ihminen voi sanoa itseään kunnolla noidaksi vasta kuin vuosien harjoittamisen
jälkeen. Tämä elämänpolku on noidalle
valintakysymys, ja nykymaailman ympäröimänä se ei ole helpoin valinta.
Oppia ikä kaikki myös noidan töissä.
Toisaalta noidan kyvyt voivat olla synnynnäinen lahja ja jopa perinnöllinen
taito.
Pispalan Kivijalka -osuuskunnan

noidat tulevat mielellään myös erilaisiin tilaisuuksiin, juhliin ja tapahtumiin.
Miten olisi noitapalvelu polttareissa,
naisten illoissa, pikkujouluissa tai vaikkapa syntymäpäivillä? Myös työyhteisöihin noita-akka sopii, omalla vastuulla. Noidan mukana kulkee korttien
ja muiden työvälineiden kanssa myös
rumpu tai useampi. Mielikuvarentoutuksia rummun kera, ohjattua intuitiivista tanssia tai vaikkapa opastusta
hoitamaan toisianne.
Pispalan noitien yhteinen info:
Pispalan kirjastotalo 9.1.2014
kello 14.
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Teksti: Jannastiina Hakala
Kuva: Ilpo Mikkonen

Pieni pirteä liikekeskus
Pispalan valtatie 21:n ”Liikekeskus” on pirteä ja iloinen kolmen yrityksen rypäs, josta saa palvelua moneen lähtöön. 1960-luvun alussa
valmistuneen talon edeltäjässä sijaitsi Pispalan oma ”sentraalisantran keskus”. Puhetta ja iloista pulinaa riittää nykyisinkin – siitä pitävät huolen asiakkaat, yritysväki ja Cindy.

V

iini- ja oluttarvikeliike on toiminut samassa tilassa valtatien varrella jo 25 vuotta. Viimeiset seitsemän
ja puoli vuotta yrittäjänä on ollut Jukka
”Jussi” Viitaniemi. Menneinä vuosina
vastaavia liikkeitä oli pelkästään Tampereella useita.
– Nyt Pispalassa sijaitsee koko Pirkanmaan ainoa alan erikoismyymälä,
kertoo Jussi.
Jussilta löytyy oluen ja viinin valmistukseen tarvittavien tuotteiden lisäksi
esimerkiksi lahjatavaroita.
– Vaikka pukin pussiin.
Jussin lisäksi asiakkaita palvelee Cindy.
– Hauhau, tervehtii Cindy ystävällisesti asiakkaita.
Keskimmäisestä
liikehuoneistosta
kuuluu se perinteinen pispalalainen
puheen pulputus. Salon Eira, Pispalan
parturi leikkaa, värjää ja kähertää. Ja
nauraa. Eira on palvellut talossa asiakkaita kuusi vuotta. Liike kuuluu hyvän
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ilman kampaamoketjuun, joissa kaikki
permanentti- ja värikäsittelyt tehdään
tuotteilla, joista on karsittu allergisoivimmat ainesosat.
– Hajusteettomat tuotteet ja hypotuoksut mahdollistavat palvelun myös
astmaatikoille, valistaa Eira.
Liikkeestä saa myös kotihoitotuotteita ja tietenkin lahjakortteja.
- Näiden lisäksi tarjolla on pienessä
määrin käsityöläisten ja taiteilijoiden
tuotteita.
Talon tuoreimmat yrittäjät löytyvät
entisen Rajakioskin tiloista. Pispalan
Soppa ja Soosi on tehnyt kotiruokaa
lounastajille vajaat kaksi vuotta. Lounaan ja kahvilatoiminnan lisäksi keittiössä valmistuu pitopalvelua pienemmistä juhlista isompiin tapahtumiin.
– Asiakkaat kiittävät erityisesti hyvää
makua, annoksen runsautta ja nopeaa
palvelua, sanoo yrittäjä Sanna Hurme.
– Siitä kertonee myös se, että meidät
äänestettiin kovassa sarjassa parhaiden

tamperelaisten lounaspaikkojen joukkoon.
Yritys on saanut jalansijan kilpailtuun pitopalvelualaan. Nyt odotellaan
pikkujoulusesonkia ja jouluruokien tilauksia.
– Koska kaikki tehdään itse hyvistä raaka-aineista: esimerkiksi suosittu
kakkuvalikoimamme maistuu taatusti
teollista tuotetta paremmalta.

Kuva: Tommi Kulokas

Tulisen tekninen flamenco
T

oiset
tykkäävät
kuunnella musiikkia ja toiset voivat innostua siitä niin paljon,
että opettelevat uuden
kielen, ottavat kitaran
kainaloon ja muuttavat Espanjaan. Toni
Jokiniitylle, 32, kävi
juuri näin, ja hän lähti
nuoruudessaan vuodeksi
opiskelijavaihtoon
Sevillan
yliopistoon.
Kaupungissa hän ahmi flamenco-keikkoja
ja jammaili paikallisten
kanssa.
Nyt
pirkkalalainen
muusikko on työstänyt
uutta materiaalia yhty- Kitaristi ja laulaja Toni Jokiniitty oli innostunut afroamerikkalaisesta bluesista, mutta pääeensä kanssa. Treenien
tyi kitaranopettajansa innoittamana jonnekin aivan muualle.
ohessa
PAUhousella
hän kertoi Pispalalaisen
lukijoille mitä on aito flamenco ja kuka erottamaan vanhat flamencokappaleet nen pasunisti Andrés Mena. Yhtyeen
uusista.
kokoonpano voi vaihdella keikoittain
on maailman paras kitaristi.
– Joka vuosi tulee uusia juttuja, kuten johtuen pitkistä työmatkoista.
Flamenco ei ole mikään valtavirran
Jokiniityn isoin keikka on ollut Tamjuttu maailmalla tai edes synnyinsi- harmonioita, sointuja tai asteikkoja, ja
joillaan Espanjassa. Se on urbaania välillä on vaikea pysyä perässä. Kieh- pere Guitar Festivalin yhteydessä. Hän
musiikkia, jossa suuressa roolissa ovat tovaa kuinka eläväistä se kulttuuri voi lämmitteli yhtä suurinta flamencomuusikkoa Vicente Amigoa Tampere-tavirtuositeetti ja tekninen haastavuus. olla.
Flamencon syntyperään liitetään lolla. Sali oli täynnä.
Soittaminen vaatii tulisuutta, voimaa ja
Keikkoja Jokiniityllä on vuodessa
nopeutta ja kappaleet pitkää sävellys- usein mustalaisromantiikkaa, mutta Jonoin nelisenkymmentä. Flamencokeiktyötä. Kertosäkeitä voi olla, mutta fla- kiniitty ei väitettä allekirjoita.
– Jotkut sanovat, että vain mustalaiset kojen lisäksi hän säestää tanssikursseja,
mencossa tarina vie eteenpäin ja taakse
voivat esittää aitoa flamencoa, mutta se esiintyy trubaduurina ja soittaa ja lauei katsota.
laa ikivihreitä espanjalaisia klassikoita.
– Kymmenen vuotta taaksepäin ei ei pidä paikkaansa.
Flamenco on syntynyt kaupungeissa Musiikki on hänen jokapäiväistä työollut muita kuin espanjalaisia flamencokitaristeja. Ulkomaalaiset kitaristit ja se ottaa vaikutteita maailman kaikes- tään.
– Ei mun kannata enää mitään muuta
ovat viimeaikoina saaneet enemmän ta musiikista, esimerkiksi rokista, bossa
arvostusta myös Espanjassa, Jokiniitty novasta ja jazzista. Melodioita voi so- alkaa opetteleen. Flamenco on ehdotveltaa niin oopperalaulusta kuin heviki- tomasti mun juttu, Jokiniitty kuittaa.
kertoo.
Espanjassa töitä piti tehdä kaksin taroistakin. Aitoa flamencoa on juuri se
verroin, että paikalliset uskoivat ky- mitä kuulee konserteissa ja teattereissa.
seessä olevan aito flamencokitaristi Suurin flamencon kehitykseen vaikuteikä mikään sorminäppäryyttä esitte- taneista kitaristeista on Paco de Luciá.
– Hän on maailman paras kitaristi,
levä elvistelijä. Jokiniittykään ei välttyToni Jokiniitty & Antonio Curtido
nyt epäilijöiltä, mutta turpiin ei tullut Jokiniitty täräyttää.
esiintyvät PAUhousella
Jokiniitty on koonnut omaa kansainja rakkaus flamencoon pitää edelleen
itsenäisyyspäivänä 6.12.
välistä yhtyettään Toni Jokiniitty En17-vuoden jälkeen.
kello 13 ja 14
Alun perin Espanjan Andalusiassa sembleä ja hänen luottomiehenään on
syntynyt flamenco lähti laulamises- espanjalainen kitaristi Antonio Curtita ja kitara ja tanssi on tullut mukaan do. He vaihtelevat ideoita ja työstävät
myöhemmin. Nykyään kitaran lisäk- sävellyksiä yhteistyönä. Yhtyeeseen
si käytetään muitakin instrumentteja kuuluu myös Madridissa asuva perkusTeksti: Miska Koivumäki
kuten pianoa. Nopeasta muutoksesta sionisti Iván Mellén, jota tuuraa tarvitKuva: Tommi Kulokas
kertoo myös se, että Jokiniitty pystyy taessa Samuli Rounioja, ja kuubalai29

Kirjastotalo on kansalaistalo

Teksti: Anne Rasmussen
Kuva: Tommi Kulokas

Pispalan kirjastotalo on yhteisöllinen, sitoutumaton, kaikille avoin
kansalaistalo. Kirjastotalon toiminnasta vastaa Pispalan kirjastoyhdistys ry. Kirjastotalossa on lainattavissa lukemista laidasta laitaan:
kaunokirjallisuutta, dekkareita, runoja ja paljon muuta.

K

irjat on saatu pääasiassa lahjoituksina yksityisiltä ihmisiltä. Kiitos siitä kaikille lahjoittajille!
Talossa sijaitsee pieni galleria/näyttelytila, lehtien ja kirjojen lukunurkkaus ja
muutama nettipiste asiakkaille kirjaston aukioloaikoina.
Kirjastotalolla järjestetään erilaisia tapahtumia, matineoita ja kirjailijavierailuja. Kirjastoyhdistys tekee yhteistyötä
myös muiden pispalalaisten yhdistysten
kanssa. Kirjastotalolta voi myös varata
kokoustilaa yhdistysten ja taloyhtiöiden käyttöön. Pispalan kirjastoyhdistys

on Pispalan Kumppanuus ry:n jäsen ja
kirjastotalossa sijaitsee myös Kumppanuus ry:n toimisto. Kumppanuus hoitaa muun muassa työllistämis- ja oppisopimusasioita.
Tampereen kaupunki tukee kirjastotaloa yleisavustuksella, joka kattaa
suurimmalta osalta kirjastotalon vuokran. Kirjastoyhdistyksen jäsenmaksu on
toistaiseksi vain 5 euroa.
Seuraavassa muutama asiakaskommentti yhdeltä syksyiseltä lauantailta:
"Kävelen kirjastotalolle vähintään kerran viikossa harjun yli. Olen yksinäinen

Näkökulmia-näyttely

L

uonto ja ihminen ovat valokuvaaja Anne Aromaan
tärkeimmät aiheet. Kuvan
avulla hän luo maailman, jossa puu ei ole pelkkä puu eikä
lintu useinkaan vain helposti
tunnistettava siivekäs. Ihmisten kuvaamisessakin hän etsii
mieluiten tunnetta tai tunnelmaa.
Pispalan kirjastossa on esillä
3.-22. helmikuuta Annen kuvien näyttely. Useimmat otokset on napattu digitaalisella
järjestelmäkameralla, mutta
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ja täällä tuntee olevansa osa yhteisöä.
Täällä on myös yllättävän hyvää kirjallisuutta, itse lainailen lähinnä dekkareita,
joita on paljon.”
"Onneksi on Pispalan kirjastotalo ja
nettipiste. Apurahan hakeminen jäi viime
tinkaan ja muistin kirjastotalon."
"Hei, täällähän on sarjakuvaklassikoita!"
"Tulin tänne ihan vaan ajan kuluksi, ei
jaksa aina mennä baariin, ja tänne tulee
vielä sanomalehtiä."
"Täältähän löytyy Pispalan asemakaava ja suojeltujen rakennusten selvitys."
Kirjastotalo on avoinna asiakkaille
ma–pe kello 14-20 ja la kello 12-17.

Teksti: Asko Vilén
Kuva: Anne Aromaa

joukosta löytyy myös yksi filmikameralla otettu kuva ja lisäksi harvinaisempi pari, joka on kuvattu neulanreikäkameralla.
Anne Aromaa on koulutukseltaan
mainosgraafikko, mutta on suorittanut
myös valokuvaajan ammattitutkinnon.
Hän luonnehtii kirjaston kokonaisuutta luonto- ja henkilökuvien taidenäyttelyksi.
– Valokuvaaminen on seikkailu ja
kuvauksen otosten valitseminen kuin
aarteenetsintää. Lopuksi jäljelle saattaa
jäädä helmiä jopa muillekin näytettäväksi, Anne sanoo.

Irakin Purkkajeesus
Absurdeja sattumuksia, hillitöntä mustaa huumoria, painajaismaista tunnelmaa.

H

Hassan Blasim

Irakin Purkkajeesus
Novelleja, 191 sivua
Suomentanut Sampsa Peltonen
WSOY 2013

assan Blasimin taito kertoa tarinoita sisäkkäisillä tarinoilla
tempaa mukaansa tekijän toisessa novellikokoelmassa Irakin Purkkajeesus.
Esimerkiksi Pukinlaulu on tarina ihmisistä, jotka jonottavat kertoakseen
surullisimman tai tuskallisimman sotatarinansa. Sen sisällä on tarina pikkupojasta, joka tappoi veljensä tankkiin, ja
miten äiti kohteli häntä sen jälkeen:
Ennen kuin aurinko ehti laskea, se saatiin esiin: kuollut lapsi, paskavettä käärinliinanaan.
Blasimin toisen novellikokoelman
tarinoiden teemana voi nähdä traumat

ja oudot keinot käsitellä niitä.
Osa henkilöhahmoista fiilistelee lukemista, kuten novellissa Tuhat ja yksi
veistä. Se kertoo katseella veitset katoamaan saavista ihmisistä ja eräästä joka
saa veitset ilmestymään takaisin.
Parahin Beto on kirjoitettu isäntänsä
Markon hukuttaneen, entisen katukoiran näkökulmasta. Hänen koulukaverinsa on julkaissut kolme tiiliskiveä
aiheesta “Yhteiselo ihmisen kanssa
– uhka vai mahdollisuus?” Filosofinen
koira väittääkin: Vain kaksi ääntä voi
saada aikaan rauhan: metsäsointi ja musiikki.
Teksti: Kirsi Hietala

Saturomaani kasvimaan vartijasta
P

ispalan rantapuisto kasvimaineen ja Kurpitsataloineen on
antanut ympäristön uudelle Pispala-kirjalle. Teos on
ilmestymässä joulumyyntiin tamperelaisen Mediapinta-kustantamon
kustantamana.
Romaanin kirjoittaja
Marita
Peltoniemi on halunnut luoda fantasiamaailman, joka
viihdyttää
isovanhempia ja vanhempia,
jotka haluavat lukea tarinoita ääneen lapsilleen.
Ja tietysti 4–12-vuotiaille
lapsille. Äidinkielen opettajana
työskentelevä Peltoniemi toivoo myös
opettajien ja teatterilaisten löytävän
kirjan. Lähiluonnosta ja lähiruuasta
voi oppia yhtä ja toista huumorin säestyksellä.
Keskushahmona liitelee louhikäärme
Leukku, ukko, jonka alter ego körmyilee maataideteoksena Kurpitsatalon

Leukku pistäytyy usein uimassa Saunasaareen saunan ponttoonilaiturilla.
kulmilla. Peatta Tervon muovailema
otus herättää huomiota vahvoilla leukaperillään. Tärkeä rooli on ottopoju
Käpsyllä.
Luvassa on myös kuvataiteilija Johanna Longan näyttely, jossa kuvituksen originaalit saavat enemmän tilaa
kuin pienoisromaanissa.

Hirvikadulla asuvan Peltoniemen
kirjoittajataustaan kuuluu oppimateriaalityötä, lehtityötä, novelleja ja kirjoittajaryhmien ohjaamista.
Kuva teoksesta Leukku - kasvimaan vartija
Kuvittaja: Johanna Lonka
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Pispalan lasten kuvataidekoulu
E

lokuusta lähtien Hirvitalolle on kokoontunut maanantaisin joukko
raikkaita
kuvataiteilijoita
tekemään
monenkirjavia
teoksia suurella innolla, uteliaisuudella ja lujalla luomisen vimmalla. Nämä nuoret
taiteilijat ovat Pispalan lasten
kuvataidekoulun ensimmäisiä urhoja ja tulenkantajia.
Homma alkoi ensin oman
esiliinan tekemisestä ja korisHans, Sara, Mira ja Linnea Hirvitalolla
telusta. Sitä esiliinaa on sitten
sotkettu monenmoisilla tavoilla, kuten kuuluu myös piparin paistoa, lyhtyjen
tekemällä omakuvat kierrätysmateri- tekoa, huovutusta, teatteria, leikkiä ja
aaleista, maalaamalla asetelmaa, piirtä- laulua ja ties mitä muuta inspiraatimällä, rakentamalla lautta, ompelemal- on vimmassa tapahtuvaa kansakuntaa
la, syömällä omenoita, veistämällä kur- kohottavaa toimintaa. Halloweenia on
pitsaa, värjäämällä lankoja, kiipeilemäl- muistettu tekemällä kortit, kolonialislä puussa, seikkailemalla pitkin kyliä ja mia valmistamalla uudet etiketit anaseilaamalla lautalla Pyhäjärven laineilla. naspurkkeihin ja pikkujouluakin vielä
Monitaiteelliseen
opetusohjelmaan juhlistetaan. Monia erilaisia taidetek-

niikoita on tullut vastaan ja
uusiakin on luotu.
Nuorin kuvataiteilija on
viisivuotias ja vanhimmat
pitkälle toisella kymmenellä.
He kokoontuvat Hirvitalolle
kahdessa ryhmässä runsaaksi
kahdeksi tunniksi kerrallaan
omien menojensa ja ikäjakauman mukaan.
Kuvataidekoulussa on pääsääntöisesti kaksi koulutettua
opettajaa sekä satunnaisesti
muita vierailevia tähtiä, oman
aiheensa erityisosaajia. Uudet tulokkaat
ovat tervetulleita Hirvitalolle vuodenvaihteen jälkeen. Lisätietoja kuviskoulusta voi kysellä ja ilmoittautumisia
tehdä sähköpostilla osoitteessa miraheija@yahoo.fi
Teksti: Hans Hohtimo

anarkismi kohtaa mustan huumorin
– pispalalaisilla mausteilla

T

ea-Mari Brax kuuluu syksyn esikoiskirjailijoihin. Novellikokoelma
Todellisuusterapiaa ilmestyi äskettäin.
Suurimman osan aikuisikäänsä Pispalassa asunut Brax kertoo ammentaneensa novelleissa myös elämästään
Pispalassa ja sen ihmiskohtaloista. Hän
asuu tällä hetkellä puoliksi Pispalassa ja
puoliksi Pohjois-Norjan saarilla.
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Tea-Mari kertoo, että ainakin kahdessa novellissa näkyy Pispalan hahmot
vahvasti:
– Pispalalainen elämänmeno, tunnelma ja omakohtaisesti 80-luvun alusta
lähtien koettu paikallishistoria ovat
lyöneet leimansa koko henkilöhistoriaani, ja samalla tietysti myös kirjoittamiseeni.
– Olen tutustunut kaikkiin kertomusteni henkilöihin jossakin elämäni
vaiheessa. Novellikokoelmassani heidän piirteistään on muodostunut täysin
fiktiivisiä hahmoja, jotka yllättävät minut usein. Kurkistelen mieluusti kulissien taakse, koska siellä tapahtuu kaikkea kummaa ja mielenkiintoista.
Brax on asunut hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja matkustanut riittävästi
– myös vuoristoradassa. Vuosituhannen
vaihteessa hän maalasi tauluja.
– Olen eksynyt usein, jopa niin että
siitä on muodostunut lähes elämäntapa,
Brax naurahtaa.

Teksti: Simo ollila

Kirjoittajakollega Raija Paananen
on sanonut Tea-Marin novelleista:
”Hän kirjoittaa hulvattoman tarkkanäköistä tekstiä. Kaikenlaiset rajat ylittyvät ja lukijaa huvittaa tarinoinnin vaivihkainen ironia sekä suora huumori,
hiukan järkyttääkin. Nauru pulpahtelee
sydänalassa, kun lukija tunnistaa tekstistä itsensä ja omat heikkoutensa.”
Novellikokoelmaa on laajemminkin
kehuttu anarkistisesta huumorista.
Tea-Marin novelleissa kuvataan
muun muassa, kuinka psykologi päätyy tilaan, jossa hän päättää kertoa
asiakkailleen rehellisen mielipiteensä
ja kuinka lapseton pariskunta päättää
varastaa vauvan.
Kertomusten henkilöt yrittävät usein
epätoivoisesti hallita elämänsä tapahtumia, mutta heidän suunnitelmansa eivät aina toteudu. Mustan huumorin sävyttämissä kertomuksissa ihmiset ovat
yhtä ristiriitaisia kuin elämä.

Kirkko täyttyy ihmisistä

Maailmojen Messussa
M

onikulttuurinen ja ekumeeninen Maailmojen Messu –
Worlds Within Worship on onnistunut yli odotusten Pispalan kirkossa. Ensimmäinen messu järjestettiin
kynttilänpäivänä 2012. Sen jälkeen
niitä on järjestetty muutaman kerran
vuodessa.
Messuun kutsutaan eri kulttuurien
edustajia kohtaamaan ja viettämään
yhteistä juhlaa jumalanpalveluksen,
musiikin ja ruokailun merkeissä.
– Kirkko on ollut täynnä kaikenikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä. Messun aikana järjestetyssä pyhäkoulussa
on ollut mukana useita lapsia. Messun jälkeen on tarjottu maukkaita
ruokia ja ihmiset ovat viihtyneet yhdessä. Kokemukset ovat olleet hyvin
lupaavia, iloitsee lähetystyöntekijä
Sakari Löytty, yksi Maailmojen
Messun järjestelytiimin jäsenistä sekä musiikkipajan ohjaajista.
– Perusajatuksena tässä on tuoda
elämää päivämessuihin ja avata niitä
myös maahanmuuttajille. Uskon edelleen, että meidän suomalainen päiväjumalanpalveluksemme on pelastettavissa seurakuntaelämän keskeiseksi
ja kokoavaksi, eläväksi tapahtumaksi,
uskoo Löytty.
Maailmojen Messun ja musiikkipajan järjestämisestä vastaavat Harjun
seurakunta ja Suomen Lähetysseura.
Pispalan kirkolla toimii matalan kynnyksen musiikkipaja, johon kutsutaan
soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneita ihmisiä – sekä maahanmuuttajia että suomalaisia. Messun musiikki
syntyy niistä ideoista ja aineksista, joita
ihmiset tuovat mukanaan.
Monikulttuurisen musiikin ohella
messussa lauletaan tuttuja, suomalaisia
virsiä ja tuttuja liturgisia lauluja.

Maailmojen Messu
vahvistaa yhteisöllisyyttä
Maailmojen Messu on päiväjumalanpalvelus, jonka tarkoitus on koota kaikenlaisia ihmisiä yhteisölliseen mes-

Emmanuel Eneh toimitti Maailmojen Messun isänpäivänä 2012.
suun. Raamatun tekstit luetaan osallistujien omilla kielillä. Osallistujat voivat
ottaa mukaan oman Raamattunsa.
Tulkkaus järjestetään tarvittaessa
englanniksi ja muillekin kielille. Lapsille pidetään pyhäkoulua messun aikana.
Messun jälkeen nautitaan yhdessä
talkoovoimin valmistettu yhteinen ateria. Tarkoituksena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ruokayhteydellä.

Palaute kehittää
jumalanpalveluselämää
Harjun seurakunta on valittu yhdeksi jumalanpalveluselämää kehittäväksi
seurakunnaksi Suomessa. Kokeiluseurakuntia on 40.
– Tahdomme kehittää jumalanpalveluksia erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten
yhteiseksi messuksi. Jumalanpalveluselämä on sitä rikkaampaa, mitä laajemmin siihen osallistuu kaikenlaisia
ihmisiä erilaisista taustoista ja sosiaaliluokista, sanoo Harjun kirkkoherra
Veli-Pekka Järvinen.
– Tarvitsemme kipeästi samanmielisten tai samaa elämänvaihetta elävien

erityisiä ”meidän heimomessuja”. Vielä
enemmän tarvitsemme eri heimot yhteen kokoavia messuja.
Harjun kokeilu niveltyy Tampereen
seurakuntayhtymän Monipuolistuva
jumalanpalveluselämä -projektiin, joka
on yksi strategian kärkihankkeista.
– Messussa tärkeintä on ihmisen
kohtaaminen, kuuleminen, vierellä kulkeminen ja hengellinen syventyminen.
Osallistujalle on tarjolla syvintä mahdollista apua, tukea ja turvaa elämän
arkeen. Samalla voimme olla tueksi
muille vaikkapa rukoilemalla ja osallistumalla kolehtiin. Uskon määrä tai laatu ei vaikuta oikeuteen tulla kirkkoon.
Jokainen syy on yhtä oikea, tiivistää
yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo
Takala.
Seuraava Maailmojen Messu
järjestetään 13.4.2014
kello 11 Pispalan kirkossa.
Teksti: Kirsi Airikka
Kuva: Marjaana Malkamäki
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Pelkkä Paperihaava
T

yttöjen Tuvan nuoret saivat kaksi vuotta sitten idean, että he haluaisivat toteuttaa oman musikaalin.
Nuorten musikaalia varten Ahjolan
Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminta sai
rahoituksen Lasten ja Nuorten säätiön
Myrsky-hankkeelta. Ohjaajana toimi
Maria Halminen, musiikin teosta vastasi Elina Salo ja apuohjaajana toimi
Emma-Lotta Kiuru. Pelkkä paperihaava sai ensi-iltansa toukokuussa ja näytöksiä oli viisi Monitoimitalo 13:ssa.
– Osallistuimme musikaalin tekoon,
joka käsittelee nuorten keskuudessa
yleisiä ongelmia. Mukana oli yli kymmenen 12–17-vuotiasta tyttöä sekä
teatteri- ja musiikkialan ohjaajat.
– Aluksi porukka vaikutti kaukaiselta,
emmekä olleet varmoja, mitä tästä tulisi. Itsehän olimme tunteneet toisemme
jo seitsemän vuotta. Tutustumista helpotti se, ettei heti tehty käsikirjoitusta,
vaan annettiin aikaa. Kun päästiin kirjoittamaan, tuli erilaisia ehdotuksia ja
yhteinen sävel löytyi ihmisten välille.
– Havaitsimme, että porukasta tulisi
tiivis. Yhteishenki korostui viimeisessä esityksessä. Ajatus, ettei näiden ihmisten kanssa oltaisi enää tekemisissä
useasti viikossa ja että koko projekti

hipoi loppuaan,
oli hyvin ristiriitainen. Kerrankin
oli antanut parhaansa alusta asti. Oli mahtavaa
tajuta, että vaikka
kaikki olisi kohta
ohi, niin saisimme
olla ylpeitä vielä
pitkään.
– Meillä oli
alussa
esiintymispelkoa. Laulaminen muiden
edessä oli kaikista pahinta, se sai palan
kurkkuun. Projekti toi paljon itsevarmuutta. Ihmeellistä, miten hyvin lyhyessä ajassa oppii luottamaan vieraisiin
ihmisiin ja itseensä. Pystyimme nauttimaan esiintymisestä. Puoli vuotta sitten
emme olisi suostunut laulamaan yleisön edessä duoa kaverin kanssa. Tästä
on saanut myös älyttömästi kokemusta,
ja tämä on opettanut täsmällisyyttä ja
sitoutumista.
– Lavalla ei arki painanut. Sai elää
jonkun muun elämää. Tunteet sai
päästää pihalle ilman että kukaan oli
tuomitsemassa ja niin tehtiin. Mitä

OLI PISPALAN MÄESSÄ SÄLLI

I

lkka Kuusniemi - Pispalan Sälli on julkaissut tarinansa nuoruuden
vuosilta, reiteiltä Pispalan mäessä ja vähän mäen allakin. Itse hän kertoo, että
eletyn elämän hurjilta vuosilta neljän,
viiden vuosikymmenen takaa olisi tarinoita vielä monin verroin. Neljätoistavuotiaana hän tarttui pulloon, mutta
pisti korkin kiinni 26-vuotiaana, kun
oli pakko. Moni kaveri jatkoi ja on nyt
hautuumaalla.
Pian kaksikymmentä vuotta Pispalan
Sälli on esiintynyt tanssiorkesterinsa
kanssa lavoilla ja kuppiloissa. Mutta
esiintymisuraa on takana oikeastaan
kuusi vuosikymmentä. Virallinen alku
lienee 1955 Pyynikin pyörivän kesäteatterin avajaisissa, Pispalan Pikkukisäl-
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lien kokoonpanossa. Poikien lauluryhmä menestyi valtakunnallisestikin. Ihmeellistä oli kun yleisö taputti jo ennen
kuin mitään oli laulettu. Oli aika polleaa esiintyä Tapsa Rautavaaran kanssa.
Ilkan muistelmissa on todella vahva
ja "katu-uskottava" aikalaistodistuksen
jälki. Kyllähän hurjien vuosien tempaukset ovat vahvasti nestepitoisia, mutta
niistä välittyy paljon muutakin. Värikästä pispalalaista tavallisen köyhän
kansan elämää. Kuljetaan katutason
horisontissa, niin että oikeastaan kirja
on myös eilisen Pispalan "tiekartta",
jossa mukana ovat sen ajan aikalaisille
tutut maamerkit. Sälli ei peittele puolirikollisen elämäntavan tekosia, ei kaunistele.

Teksti: Kia Skarp ja Aino Mälkiä
Kuva: Paprika Ilmaniemi

enemmän tunnetta sen parempi. Tämä
ei ollut pelkkää ruusuilla tanssimista.
Alkukeväästä pääsimme aktiivisesti
harjoituksiin, mutta pakolliset menot
painoivat loppukeväästä ja jouduimme
olemaan poissa monesta läpimenosta.
Silti selviydyimme kunnialla omasta
osuudestamme.
– Tärkeintä, mitä tästä meille jäi, on
kokemus ja uusi tapa ilmaista itseämme. Kumpikin meistä pitää esiintymisestä ja näyttelemisestä. Ei olisi ihme,
vaikka päätyisimme vielä teatteriin.
Näimme tähän paljon vaivaa ja aikaa
mutta se oli sen arvoista.

Teksti: Hannu T. Sepponen

Pispalan Sällin tarinan voi hankkia ainakin Rajaportin Saunalta sekä Sokoksen kirjaosastolta hintaan 25 euroa.
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Graffititaidetta hylätyillä
tehtailla
Teksti: Jokke Laaksonen
Kuva: Jatta Oksanen

Santalahden alueelle on löytynyt uusi käyttötarkoitus. Aurinkoisina kesäpäivinä vanhan
tulitikku- ja kattohuopatehtaan
ympäristössä ohikulkija voi
kuulla raikaavan musiikin ja aerosolitölkkien kolinaa.

S

antalahden alue otettiin hitaasti
käyttöön. 1800-luvun puolenvälin
jälkeen Santalahteen alkoi ilmestyä
pienimuotoista teollisuutta – ensimmäisenä perustettiin saha vuonna 1875.
Sen jälkeen Santalahteen perustettiin
luujauho-, pahvi- ja kattohuopatehdas.
Vanha tulitikkutehdas valmistui
1926 eli noin kymmenen vuotta aiemmin kuin Pispala liitettiin Tampereeseen. 60–70 pispalalaista työllistänyt
Osuustukkukaupan tehdas toimi vuoteen 1969 asti, minkä jälkeen omistus
siirtyi Finn-Match OY:lle. Viimeisenä
sen omisti Pekka Mäkinen. Kattohuopatehdas valmistui 1885.

Tampereen suurin taidegalleria
Pispalan feimit eli maalauskeskittymä
on ollut nykyisessä käytössä 20 vuotta.
– Aluksi sinne mentiin öisin salaa
maalaamaan. "Ulkopuoliset" ihmiset
eivät katsoneet sitä kovin hyvällä, joten
siksi pidettiin matalaa profiilia, sanoo
Ensio.
Ensio innostui graffitimaalauksesta 80-luvun lopulla. Siihen innoitti
Helsingin seinille ilmestyneet graffitit
80-luvun puolenvälin jälkeen.
– Ensimmäiset Pispalan feimien
maalaukset tehtiin kattohuopatehtaan
etuseinälle, joka näkyy valtatielle asti,
muistelee Jussi.
Jussin polte graffitimaalaamiseen
alkoi 90-luvun vaihteessa, kaverin innoittamana. Kaverukset Pertsa ja Kilu
aloittivat maalaamisen kolmisen vuotta
sitten, innoittajina oli rap- ja graffitikulttuuri.
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Mikä tekee Pispalan feimeistä erikoisen?
– Tampereella on omaleimainen tyyli
graffitiskenessä ja juuri Pispalan feimeille ihmiset tulevat muualta katselemaan Tampereen meininkiä. Kyllähän
vanhat tehtaat ovat maailmanlaajuisessa tiedossa, ja ulkomailta asti tulee
ihmisiä maalailemaan Pispalaan, Ensio
sanoo.
– Ja Porin radan varressahan on Pohjoismaiden pisin, yhtenäinen graffitiseinä, Kilu lisää
– Miettikää koko aluetta: kesäisin se
on ihmisille yleinen oleskelupaikka, samalla alueella on skedeparkki, ihmiset
pääsevät maalaamaan rauhassa ja siellä
on kaksi itse tehtyä grilliä, Pertsa sanoo.
– Se on oma kulttuurikeskittymänsä.
Vanhalla kattohuopa- ja tikkutehtaalla
valokuvataan hääkuvista taidekuviin ja
kuvataan lyhytelokuvia.
– Se on semmoinen henkireikä, Jussi
tiivistää.

Graffiti rantautuu
20 vuoden maalaamisen jälkeen Jussi ja
Ensio ovat ehtineet nähdä, miten graffitikulttuuri on rantautunut Suomeen
ja miten se on sopeutunut tänne.
– Jos tuota kehitystä miettii, niin
graffitiskene on kasvanut Suomessa
paljon. Nuoremmat sukupolvet ovat
tulleet mukaan, ja pelkästään Tampereelta löytyy paljon uusia ja lahjakkaita
tekijöitä. Samalla kaikesta on tullut nä-

kyvämpää.
– Pispalan feimeillä maalaajat eivät
herätä enää niin paljon huomiota kuin
vielä parikymmentä vuotta sitten.
Nyt alueella saa maalata melko rauhassa. Haastateltavat kertovat silti, että viime kesänä vanhoilla tehtailla on
alkanut näkyä 10–13-vuotiaita nuoria,
jotka sotkevat maalaajien tekemiä graffiteja ja tiputtelevat tiiliskiviä katoilta
ihmisten päälle.
– Tämän seurauksena alueella ravaa poliiseja. Ei maalajien takia, vaan
näiden penskojen, jotka hyppivät rautatiellä junien edessä. Joten ihmiset –
sanokaa lapsillenne, että se ei ole leikkipaikka.

Mallia Helsingistä
Tulevaisuuden suhteen miehet ovat
toiveikkaita. Santalahden uusi kaavoitus silti mietityttää.
– Jos nuo vanhat tehtaat jyrätään
maan tasalle, niin pitäisi keksiä vaihtoehtoinen paikka. Tampereelle pitäisi
muutenkin saada laillisia seiniä, joihin
saisi maalata, otetaan Helsingistä mallia.
Olisi hienoa kaupungilta säästää
edes yksi rakennuksista graffititaiteelle.
Maalaaminen ei tule loppumaan, vaikka Santalahden vanhat rakennukset
hävitettäisiin. Kaupunki tuskin pystyy
tarjoamaan uusia vastaavia tiloja.
Haastateltavien nimet muutettu

- Graffitit ovat kiinnostaneet jo lapsesta asti, ja olen
miettinyt millaiset tyypit niitä tekevät ja miksi, sanoo
Malin Pispalan feimeillä.

Graffititietoa ja naisnäkökulmaa
Malin Fransbergistä on hienoa
rikkoa illuusioita graffitimaalareista, kuten Helsingin K65
Crew – yli 65-vuotiaiden maalareiden ryhmä – tempauksillaan.

-N

yt graffititaidetta on enemmän
katukuvassa, ja tilaustyöt ovat
lisääntyneet. Aiemmin maalarit olivat
etäämmällä yhteiskunnasta, koska heistä puhuttiin syrjäytyneinä nuorina miehinä, eikä sellaisina haluttu tulla esille,
sanoo Malin Fransberg.
Malin tutki gradussaan, miten graffiti
rakentaa nuorten miesten identiteettejä nollatoleranssiympäristössä. Etnografisessa tutkimuksessaan hän teki yli
vuoden muistiinpanoja, joissa pohti
tapahtumia, keskustelujaan tutkittavien
kanssa ja graffitialakulttuurin tapoja.

Nollatoleranssi ja omaehtoisuus
Helsingissä oli graffitien vastainen
Stop Töhryille -kampanja (1998-2008).
Esimerkiksi Kiasma sulki graffititaidenäyttelyn 2000-luvun alussa VR:n
painostamana. VR arveli, että näyttely
yllyttäisi rikolliseen toimintaan.
– Helsingissä on yhä nollatoleranssiympäristö, sillä yhteiskunnalliset sanktiot ovat laillisella tasolla korkeat. Myös
maalauksia pestään pois alueilta, joissa
niiden ei pitäisi haitata ketään.
– Pispalan vanhalla tehdasalueella
graffitit on hyväksytty osaksi ympäristöä eikä maalareita paheksuta.
– Helsingissä on kahdeksan laillis-

ta graffitiseinää, ja uusia tehdään koko
ajan. Alakulttuurit, jotka eivät oikeastaan vahingoita mitään, olisi hyvä jättää
rankaisematta. Se voi ennaltaehkäistä
syrjäytymistä, sillä kontrolloiminen
siirtää nuoria yhteiskunnan laidoille,
pohtii Malin.
Malinista laittomat graffitit ovat
vastalauseita yliorganisoituneelle yhteiskunnalle. Erityisesti nuoret luovat
itselleen omaehtoisia kulttuureita, joissa voi elää helpommalla paineella kuin
valtavirran kulttuurissa.
– Nollatoleranssipolitiikan myötä
laittoman graffitin tekijän arvostus on
noussut alakulttuurissa, koska niiden
tekemiseen on liittynyt enemmän riskejä lisääntyneen kontrollin takia.
– Alakulttuurinen status perustuu
tietoon, miten osaa maalata ilman ongelmia. Kuka tahansa voi maalata, mutta kiinnijääminen on eri juttu. Jos jää
maalaamisesta kiinni, ei arvosteta yhtä
paljon kuin jos sen onnistuu välttämään.
Malin tutki myös graffitien kuvaamisen merkitystä graffitialakulttuurissa.
– Kuvat olivat maalareille tärkeitä, sillä niiden avulla voi esimerkiksi ikuistaa
junamaalauksia, jotka ovat liikenteessä
yleensä muutaman tunnin ennen junien poistamista liikenteestä pestäviksi.

Naiset vähemmistönä
– Löysin graduuni yhden tyttömaalarin. Hän pelkäsi, että häntä pidetään
feimihuorana, joka maalaa vain näkyäkseen. Graffititutkimusten mukaan

naismaalareita arvioidaan sukupuolen
kautta: tuo on hyvä tytöksi tai tuo on
sen tyttöystävä, siksi hän maalaa.
– Joku nainen saattaa tulla helpommin tunnetuksi maalarina, koska on
nainen, sillä heitä on vähän. Se voi vaikuttaa alkuun siltä, että naiset saavat
helposti mainetta, mutta sitä ei nähdä
aitona.
– Tyttöihin saatetaan kiinnittää
enemmän huomiota laillisilla seinillä,
koska heitä on vähän. Se voi olla ahdistavaa, jos tyttö on ensimmäistä kertaa
maalaamassa ja hänellä on kovat paineet onnistua graffitien tekemisessä,
kun toiset katselevat.
– Graffititutkimuksissa on ilmennyt,
että miehet voivat tuntea olevansa vastuussa naisesta, jos mennään kuumottaviin mestoihin yhdessä maalaamaan.
Malin oli mukana järjestämässä Helsinkiin Lady Crew:tä, nuorisoasiainkeskuksen graffitityöpajaa tytöille (15–
29 vuotiaille). Siinä tytöt maalaavat
naisohjaajan kanssa laillisilla mestoilla.
– Mitä vahvemmin graffitialakulttuuria kontrolloidaan, sitä vahvemmin
se sulkeutuu. Naismaalareille voi olla
vaikeaa päästä sen yhteisöllisyyteen. Se
helpottuu, jos on Lady Crew:n kaltaisia
pajoja.
Malin Fransberg: Graffitikunskap – En
etnografisk undersökning av graffitimålare i en nolltoleransmiljö, pro gradu
-tutkielma, Helsingin yliopisto 2013
Teksti: Kirsi Hietala
Kuva: Jatta Oksanen
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Millä mielin
Itsenäisyyspäivän juhliin?
Lehtemme kyseli Itsenäisyyspäivän juhliin kutsun saaneilta kansanedustajilta Mikko Alatalolta ja Saara
Karhulta tunnelmia.
1. Millä mielellä astelette juhliin, jotka nyt pidetään "kotikentällä" Tampereella?
2. Mitä ajattelette siitä, että pitopaikaksi tuli juuri Tampere-talo ja Tampere?
3. Mitäs joulunviettosuunnitelmia on mielessä?
Mikko Alatalo (kesk), Pispala
1. Vakavana juhlitaan. Maan talous sukeltaa, on suurtyöttömyys. Kivihiiltä tuodaan, vaikka puuenergiaa kasvaa yli 100 miljoonaa mottia vuodessa. Terveys- ja sosiaalipalvelut leikataan. Valtionvelka kohta 100 miljardia. Jos velan korot nousevat,
Suomen itsenäisyys on vaakalaudalla. Edessä on silloin Kreikan tie, isäntänä EU.
2. Hyvä Tampere! Suomen linja on niin keskittävä ja Helsinki-keskeinen, että
hyvä on kansakunnan kerman tulla tänne maakuntaankin. Perinne voisi jatkua
vaikka Ouluun. Muistettaisiin, että Suomi on muutakin kuin pääkaupunkiseutu.
Ehkä sen kestää, ettei saa tanssia, jos musiikki on hyvää Tampere-talossa. Kulttuuri sivistää kermaakin.
3. Lasten ja lastenlasten kanssa hiljennytään jouluun. Joulukirkko kuuluu ohjelmaan. Lumen perässä mennään, jos sitä ei ole Pirkanmaalla. Suksille pitää päästä.

Saara Karhu (sd), Hyhky
1. Vietän Itsenäisyyspäivää juhlavin ja iloisin mielin. Kyseessä on arvokas juhla,
jonka sankareita ovat maamme sotaveteraanit. Olen ylpeä meidän tamperelaisten
puolesta, sillä olemme tässä kaikki tavallaan myös vähän kuin isäntinä. Jännittävää
on nähdä, millainen Tampere-talon uudistettu juhla on, ja hienoa on kerrankin
mennä juhlan jälkeen yöksi omaan kotiin!
2. On todella upeaa, että saimme juhlan juuri Tampereelle, maamme keskeiseen
kasvukeskukseen. Mielestäni juhlan saaminen on tunnustus Tampereelle, kaupungin vetovoimalle sekä kyvylle hoitaa isoja tapahtumia onnistuneesti.
3. Joulu vietetään kotona Tampereella. Perinteisiin kuuluvat (avanto)sauna,
joulupöytä ja joululaulut. Teemme todennäköisesti Hyhkyssä ja Pispalassa myös
perinteisen iltakävelyn, jonka aikana "bongaamme" illansuussa liikkeellä olevia
joulupukkeja.
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Pieni pala Pispalan historiaa

– iso osa naisten historiaa
Työväenkirjallisuuden päivillä elokuussa julkaistiin historiantutkija
Lauri Lepolan kirja Rohkeat Punatytöt Tampereella 1918. Teoksen
olennaisena osana kerrotaan Pispalan naiskaartista.
Historiantutkija Lepola halusi tuoda esille karun todellisuuden naisten asemasta 1900-luvun alussa sekä puhdistaa punakaartiin kuuluvien naisten mainetta.
Tyttö-nimitys sopiikin paremmin, koska punakaartiin kuuluneiden
naisten keski-ikä oli noin 20 vuotta, ja nuorimmat olivat vain 14-vuotiaita.

Y

leisesti ottaen naisten osallistuminen aseelliseen sodankäyntiin
ei ollut vuonna 1918 ajalle tyypillistä. Siksi punatyttöjä herjattiin ja
häpäistiin, erityisesti kirkon asenne oli hyvin tuomitseva. Syitä, miksi juuri punaisen puolen naisilla oli
halu tarttua aseisiin, löytyy useampi.
Työväestön keskuudessa tasa-arvo
oli voimakkaasti esillä. Naisten äänioikeuden saaminen 1906 oli pitkälle työläisten ansiota. Työläisnaisten
tilanne oli vielä paljon miehiä huonompi. Itse asiassa Tampereella asiat
olivat vähän paremmin kuin muualla,
koska tehtaassa naiset saivat palkkaa.
Kirotuksi sanottu piikalaki poistettiin
vasta 1922. Tämä laki tarkoitti, että
isäntä omisti piian täydellisesti, mikä
pahimmillaan tarkoitti naisille seksiorjana olemista. Osa kaartiin liittyneistä
lähtikin ”vapaussotaan” taistellakseen
oman kehon vapauttamiseksi.

Pispalan naiskaartin
perustaminen
Tarkkaa perustamisajankohtaa ei kaartille ole, mutta melkoisella varmuudella se tapahtui maaliskuun puolivälissä
1918 työväentalolla. Naiskaartin johtohahmoja oli Hilda Virtanen, joka toimi
esikunnassa. Samoin Hilma Koivunen,
joka toimi ensiapu- ja sanitääriosaston
johtajana. Hän oli Pispalan punakaartin johtajan Aatto Koivusen vaimo.
Heidän poikansa Martti kaatui taistelussa Epilässä. Kaksostyttäret Asta ja
Martta toimivat sairaanhoitajina.
Koska kahdella johtonaisella oli jo
tehtävänsä, niin sattumalta 18-vuotias
Emma Oksala, joka oli tullut Juupajoelta
Pispalaan noihin aikoihin, sai naiskaartin aseellisen osaston päällikön paikan.

Naiskaartissa arvellaan olleen noin 50
tyttöä. Vertailun vuoksi todettakoon,
että Tampereen naiskaartin vahvuus oli
noin 250 naista.

Pispalan nuoret neidot
taistelussa
Naiskaarti ei ehtinyt kovinkaan pitkään toimia, sillä Pispala miehitettiin
jo huhtikuun kuudentena päivänä.
Länsipuolella rintamaa naiset osallistuivat miesten mukana puolustukseen.
Itärintamalla oli varmasti myös yksittäisiä naisia taistelemassa Tampereen
naiskaartin yhteydessä. Kevään 1918
tapahtumiin viittaavissa keskusteluissa
ja kirjoituksissa on ollut kiistaa, osallistuivatko naiset Onkiniemen ja mahdollisesti Näsilinnan taisteluihin. Lepola
pyrkii kertomaan, miksi näistä ei ole
jäänyt merkintöjä valkoisten laatimaan

historiankirjoitukseen.
Naiskaartin
historiaa onkin ollut hankala selvittää,
koska kuvia saati asiakirjoja yhtä lukuun ottamatta ei ole säilynyt.

Valtauksen jälkeen
Aiemmin mainitut Pispalan naiskaartin johtohahmot saivat vankeustuomiot. Naisvankeja kohdeltiin huonosti. Pispalassa ei nähty kuitenkaan
sellaista teurastusta kuin Lahdessa,
jossa noin 190 naista teloitettiin. Pispantalo ja palokunnantalo toimivat kenttäoikeuksien näyttämöinä.
Ainuttakaan oikeaa tuomaria ei kuulusteluissa ollut. Pispalan komendantiksi valittu Hugo Lövgren määräsi
konstaapeli Heikki Ahosen johtamaan
kuulusteluja – Ahonen oli aiemmin
toiminut ulosottomiehenä Pispalassa.
Myöskään pöytäkirjoja näistä kuulusteluista ei ole päätynyt arkistoihin.
Tässä ajassa voi olla vaikeaa käsittää,
että naisten rangaistusta lisäsi housupuvun käyttö, kuten Emma Oksalan
valtiorikosoikeudenkäynnistä käy ilmi.
Kirjassa kerrotaan, miksi näistä asioista
haluttiin ja halutaan nykyäänkin vaieta.
Ehkäpä aika avaa historian salat.

Lauri Lepola
• syntynyt Korvon kylässä
Nokialla 23.6. 1936
• asunut 1960-luvulla Pispalassa
• ennen eläkkeelle jäämistään toimi autoliikkeen
toimitusjohtajana
• muita kirjoja: Kylä nimeltä Korvola (2010), Verinen
Siuro (2011) ja Verinen
Tampere (2012)
• pyrkii kirjoissaan ihmisläheisyyteen ja tuomaan
tunteet esille perinteisen
historian kirjoituksen
sijaan

Teksti: Jyri Lehtimäki
Kuva: Tommi Kulokas

Lauri Lepola Teatteri Mukamaksella, entisellä palokunnantalolla.
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Marita Sandt, Antti Jehkonen ja Paula Huhtanen
tapaavat huoneessa, jossa yhteistyö sai alkunsa.
Nykyään tiloissa toimii Pispalan Raja Records.

Voionmaan opisto ja
Kumppanuus yhteistyöhön
Pispalan kumppanuus -hanke ja
Voionmaan opisto ovat käynnistäneet kuluneen vuoden aikana
yhteistyönsä.

K

umppanuuden ja Voionmaan
opiston yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia Pispalan työllistämistoimintaan. Nuoret pääsevät tutustumaan
Voionmaan laajaan koulutustarjontaan,
mikä voi toimia sykäyksenä omalle
uralle.
Voionmaan opisto on media-aloille
erikoistunut kansanopisto, joka sijaitsee
20 kilometriä Pispalasta, Ylöjärvellä.
Opiston kuudella koulutuslinjalla voi
opiskella elokuva-alaa, näyttelemistä,
valokuvausta, radio- ja tv-toimittamista
tai lehtialaa. Elokuva-alalla on myös
erikseen dokumenttien tekemiseen
erikoistunut linja. Lisäksi opistolla on
mahdollista suorittaa valokuvauksen ja
audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnot.
Syyskuun lyhytkurssimuotoisessa pilotissa ensimmäinen 11 hengen ryhmä
osallistui Miten media-alalle -koulutukseen. Neljän päivän workshopissa
jaettiin tietoa siitä, mitä työ mediassa
on ja miten media-alalle pääsee. Ryhmässä selvitettiin alan pidempiä koulutuspolkuja ja myös nopean työllistymisen malleja.
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Miten media-alalle -lyhytkurssit jatkuvat keväällä. Suunnitelmana on tarjota media-alan tutustumiskurssia 12–
16 hengen ryhmälle. Kurssilla esitellään
muun muassa Voionmaalla tapahtuvaa
koulutusta, ja kurssilaiset pääsevät itse
kokeilemaan eri aloja Voionmaan kalustoa käyttäen.
Kumppanuuden ja opiston yhteistyötä tehdään vuoroin vieraissa periaatteella. Yhteiset projektit tuovat
opiston käyttöön myös kumppanuuden
resursseja esimerkiksi niin että Kumppanuuden taiteilijoilta saataisiin tukea
graafista osaamista vaativissa töissä.
Pispalan Kumppanuus auttaisi myös
Voionmaalta valmistuvia työllistymään.

Hankkeella pitkät juuret
– Tulimme Antin kanssa heti juttuun,
Olemme tavanneet yhteistyön tiimoilta
säännöllisesti ja Voionmaan yhteistyöhanke tuli kuvioihin nyt alkuvuodesta.
Eräänä aamuna Antti Jehkonen ilmestyi paikalle, ja sanoi että nyt on tytöt
tällainen idea.Siitä sitten lähdettiin rakentamaan, muistelee työllistämiskoordinaattori Marita Sandt.
Sandt kertoo yhteistyön vahvistavan
kumppanuuden asemia pyrkimyksessä
tukea hankkeen nuoria.
– On monia nuoria jotka ajattelevat

ettei koskaan enää kouluun, mutta sitä ei usein käsitetä, että koulu voi olla jotain oikeasti hauskaa, jossa pääsee
toteuttamaan omia intohimojaan ja
ideoitaan.
Hän tietää Pispalasta nuoria joilla on
vaikeuksia päästä eteenpäin elämässä.
– On niitäkin joilla ei ole juuri syytä
nousta sängystä ylös aamulla.
Kumppanuudella on monia projekteja, jotka tähtäävät nuorten elämänlaadun parantamiseen.
– Vaikka kaikki talot romahtaisivat
New Yorkissa, ei hetkauta, mutta siihen
mitä Pispalassa tapahtuu voin oikeasti
vaikuttaa.
Jehkonen taas toivoo, että ainakin
muutama nuori löytäisi suuntansa projektin kautta. Tarkoitus ei ole töniä
nuoria väkisin kohti työelämää, vaan
tärkeimmäksi tavoitteeksi hän nostaa
aktivoitumisen. Jehkonen ottaa kantaa
myös siihen, jos opiskeltu ala ei tunnukaan omalta.
– Se on ihan yhtä arvokas kokemus
opiskella vuosi lehtitoimittajaksi ja
huomata, että tätä en ainakaan halua
tehdä, sanoo Jehkonen.
Teksti: Petteri Paajanen ja
Minja Rantavaara
Kuva: Petteri Paajanen

yhteistyöToimintaa

kehitetään kumppanuudella
P

ispalan kumppanuus ry ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
ovat tehneet yhteistyötä monella eri
tasolla usean vuoden ajan. Yhdistyksen
toiminnan kehittämisen välineenä on
käytetty muun muassa oppisopimuskoulutusta, joka on toteutettu kumppanuuden hengessä.
Pispalan kumppanuus ry on aktiivinen työllisyydenhoidon toimija Tampereella. Yhdistyksen toiminnassa on
keskitytty erityisesti välityömarkkinoiden kehittämiseen. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiin on kehitetty polku,
johon sisältyy kuntouttavaa työtoimintaa, työelämävalmennusta ja työkokeilua. Polkuun on yhdistetty tilannekohtaisesti myös palkkatuettua työtä.
Palkkatukityöhön on tilanteen mukaan
liitetty tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta, jossa kouluttajana on
ollut TAKK.
TAKK on kouluttanut Pispalan
kumppanuudella palkkatuetussa työsuhteessa olevia henkilöitä muun muassa liiketalousalalle sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Oppisopimusopiskelijat ovat työskennelleet yhdistyksen eri
toimipisteissä tutkintoaan vastaavissa
tehtävissä. Oppisopimuskoulutuksella
on suoritettu sekä perustutkintoja että
ammattitutkintoja.
Oppisopimuskoulutus muodostuu
aina tietopuolisista opinnoista oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Tietopuoliset opinnot opiskelijat suorittavat siis TAKKssa ja työpaikalla kouluttamisesta vastaa työnantaja eli Pispalan kumppanuus ry. Oppisopimuskoulutuksen yhdistäminen

Oppisopimus
• oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen
• tietopuoliset opinnot toteuttaa aikuiskoulutusta järjestävä oppilaitos
• työnantaja vastaa kouluttamisesta työpaikalla
• oppisopimuksella voi opiskella ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja
• tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina ja osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa
• opinnot henkilökohtaistetaan eli opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutuksen sisällön suunnittelussa
• oppisopimuskeskus maksaa työnantajalle koulutuskorvausta
• TE-toimisto voi lisäksi maksaa työnantajalle palkkatukea, jos työllistetään työtön työnhakija
• työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan

palkkatukityöllistämiseen kehittää sekä
työnantajan toimintaa että parantaa tukityöllistetyn asemaa. Tuore tutkinto ja
koulutus lisäävät työllistymismahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille.

Kehittämisyhteistyötä tehdään
monella eri tasolla
Pispalan kumppanuusyhdistyksen voimakaksikko, työllistämiskoordinaattorit Marita Sandt ja Paula Huhtanen,
opiskelee parhaillaan TAKKssa johtamisen erikoisammattitutkintoa.
– Tutkinnossa keskeistä on oman
johtajuuden kehittämisen lisäksi organisaation kokonaisvaltainen kehittäminen, kertoo kouluttaja Sari Siren.
Opintosisällöt rakennetaan aina niin,
että ne vastaavat omia ja työpaikan kehittämistarpeita. Oppisopimuskoulutuksessa yleensäkin opinnot työpaikka-

kohtaistetaan eli koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan
kyseisen työpaikan koulutustarpeet ja
oppimisympäristö.
Yhdistyksen toiminta painottuu kulttuuri- ja taidealalle, jolla töiden löytäminen on haastavaa. Tähän haasteeseen
Pispalan kumppanuus ry:ssä halutaan
vastata kehittämällä koko ajan uusia
ideoita taiteilijoiden työllistymisen tueksi. Uutena kokeiluna on suunnitteilla
yhteistyö TAKKn työhönvalmennuksen kanssa. Työhönvalmennusta, työkokeilua ja palkkatuettua oppisopimuskoulutusta yhdistämällä voitaisiin luoda suunnitelmallisesti tuettuja polkuja
avoimille työmarkkinoille.
Marjo Nieminen
Viestinnän suunnittelija, FM
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
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Pispalan monipuolisin kumppani
Pispalan Kumppanuus yhdistyksestä löytyy monta tarinaa kerrottavaksi. Luovien alojen osaajat ja tekijät ovat päätyneet mukaan kaikki omilta persoonallisilta poluiltaan. Virikkeenä heillä on toiminut koulu,
joillekin työttömyys ja toisille intohimo kehittää osaamistaan – tai kaikki yhdessä. Kumppanuudelle
tullaan mukaan omana itsenään. Asiakkaan kiinnostukset ja toiveet huomioidaan, jotta työn tekeminen
kumppanuudella palvelisi parhaiten asiakkaan omaa valoista tulevaisuutta.
Pispalalainen haastatteli kuutta eri Kumppanuuden kumppania, joiden polku koukkasi Pispalan kautta.

Jan Jwan Kurimi

O

len taidemaalari ja enimmäkseen
teen omia maalauksia, mutta
Kumppanuudessa olen auttanut myös
muita jäseniä töissään. Tutustuin hankkeeseen PAUhousen kautta noin vuosi
sitten. Olen saanut paljon apua ja tukea
yhteisöltä.
Minulla oli marraskuussa taidenäyttely 'Syyrialainen katse Kalevalaan'
Emil Galleriassa Vanhalla kirjastotalolla. Maalasin 13 teosta pohjautuen näkemykseeni Kalevalasta ja suomalaisesta
mytologiasta, johon olen tutustunut jo
vuonna 2005 Damaskoksessa, Syyriassa. Sain tuolloin Suomen suurlähetystöltä lahjaksi arabiankielisen Kalevalan.
Kumppanuudelta olen saanut paljon
apua näyttelyideni kanssa Pispalan kirjastotalolla sekä nyt Emil Galleriassa.
Kumppanuus on auttanut myös mediasuhteiden luomisessa ja markkinoinnissa. Minulla on paljon uusia ideoita
tulevaisuuteen, joita haluaisin toteuttaa
yhdessä ryhmäläisten kanssa. Suosittelen Kumppanuutta kaikille luovilla
aloilla työskenteleville!
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T

Kiti Saarinen

ulin Tampere-päivänä 2012 ottamaan selvää työllistämistorista
ja ihastuin PAUhousen tunnelmaan.
Hain Pispalan kumppanuuteen tiedottajan tehtäviin ja pääsin. Tein tiedottajan töitä, aluksi työelämävalmennuksessa, pääasiassa PAUhouselle. Pispalassa parasta ovat ihmiset.
Vedin kirjoittajaryhmää, jonka jäsenet ovat upeita ja hauskoja persoonia
sekä lahjakkaita kirjoittajia. TYPAn ja
Pispalan kumppanuuden kautta pääsin
määräaikaiseen unelmatyöhön Tampereen Joulutorin tiedottajaksi, mistä
olen tosi iloinen. Työ kestää vuoden
loppuun.

Anni laivoranta

K

eväällä 2011 ennen kuva-artesaaniksi valmistumista olin työharjoittelussa Maria Mattilan Funky Print
yrityksessä. Töiden lomassa tutustuin
Paula Huhtaseen, joka kehotti minua
mukaan Kumppanuuden toimintaan.
Saman vuoden kesänä aloitinkin työharjoittelun PAUhousella. Siitä asti
olen tehnyt töitä Pispalan Kumppanuus ry:n kanssa.
Työtehtäviini on kuulunut muun
muassa tapahtumien kuvaamista sekä julisteiden ja tuotekorttien tekoa.
2012 vuoden alusta olen tehnyt taittoa
Pispalalainen-lehdessä. Opiskelen tällä
hetkellä Voionmaan opistolla valokuvausta. Samalla työskentelen graafikkona
Kumppanuudessa.
Kumppanuus on ollut minulle tukipylväs työelämän suhteen sekä rohkaisija tarttumaan tilaisuuksiin kun ne
tulevat eteen. Suosittelen Kumppanuuden palvelua kaikille niille jotka ovat
kiinnostuneet luovasta ja monipuolisesta työstä. Täällä pääset toteuttamaan
ideoitasi.

Terhi Eskelinen

V

ärikäs PAUhouse pisti silmääni
kulkiessani bussilla Pispalan Valtatiellä ja etsin netistä lisätietoa. Näin
löysin Kumppanuuden. Koska hanke
vaikutti mielenkiintoiselta, tulin kesän
2013 ajaksi suorittamaan kouluni työssäoppimista.
Kumppanuudella suurin osa työtehtävistä tapahtui PAUhousella tai Pispalan kirjastotalolla, joissa tein omia taideprojektejani, kasasin nettiportfolion,
kunnostimme ja maalasimme kollektiivisesti PAUhousen julkisivua ja yhteisiä
tiloja. Olin myös mukana järjestämässä
tapahtumaa nimeltä Pispalan Pasaari,
joka oli Pispala Folkin yhteydessä.
Innostuin Kumppanuudesta paljon,
minusta se on hieno hanke ja olisi hienoa jos Suomessa olisi saman tapaisia
enemmänkin. Hankkeesta on ollut minulle paljon hyötyä, koska se on saanut
minut varmemmaksi siitä millainen
minun polkuni elämässäni ja työurallani voisi olla. Olen suositellut paikkaa
muille kaltaisilleni luoville nuorille jotka voisivat hankkeesta innostua.
Moni luova nuori voi Kumppanuuden kautta innostua ja rohkaistua tekemään sitä omaa juttuaan, nykyään
kun ei turhan paljon nuoria siihen kannusteta ja siksi minusta on hienoa että
Kumppanuuden kaltainen hanke on
olemassa.

Maria Morjes

P

AUhousen takapihalla oli meneillään jonkin sortin kyläkokous, ja
jäin sitä sivusta seuraamaan. Pian rohkaisin mieleni, ja kysyin, sopisiko liittyä seuraan. Kohta olinkin jo Pispalan
Teatteriyhdistyksen jäsen. Minulla oli
ennestään media-assistentin tutkinto ja
kulttuurituottajan opintoja, ja Pispalan
Teatteri olikin jo kaivannut juuri kaltaistani osaajaa. Rupesin siltä istumalta
graafikon ja tiedottajan vapaaehtoistöihin.
Mainostöitä tuntui Pispalanmäellä
piisaavan ja parin kuukauden päästä
minulla olikin jo oma yritys. Perustin Pispalaan pienen mainostoimiston
Funky Printin. Ilman Kumppanuus
-verkostosta saamaani inspiraatiota ja
kannustusta yrityksen perustaminen ei
olisi tullut mieleenikään. Ensimmäisen
yrittäjävuoden ohessa suoritin yrittäjän
ammattitutkinnon TAKK:issa.
Tällä hetkellä työskentelen Pispalan Kumppanuudessa osa-aikaisena
graafikkona opiskelun ohessa. Vastaan
hankkeen visuaalisesta viestinnästä.
Saan edelleen toteuttaa osaamisalaani
inspiroivassa yhteisössä.
Aloitin elokuussa 2013 opinnot Oriveden opiston musiikki-linjalla. Takana on neljä vuotta yrittäjänä, ja kuluva
opiskeluvuosi on ainutkertainen tilaisuus keskittyä täysipainoisesti intohimooni musiikin saralla.

Jan Huhtanen

O

lin kumppanuudella vapaaehtoisena, kunnes viime keväänä menin virallisesti työkokeiluun. Olin ollut
huonossa elämäntilanteessa opiskeluiden keskeydyttyä ja kumppanuus tarjosi mahdollisuuden päästä toteuttamaan
omaa intohimoani musiikkiin.
Kumppanuudella tuotin musiikkia
sekä ääntä erinäisiin audiovisuaalisiin
tuotantoihin.
Tällä hetkellä opiskelen Voionmaan
opistossa elokuva- ja tv-alaa, johon
päädyin kumppanuuden kautta. Opiskelu maistuu ja ala on osoittautunut
oikeaksi.
Kumppanuuden hankkeesta on ollut
suunnattoman suuri apu omalla kohdallani. Kumppanuus on mahdollistanut oman luovan tekemisen musiikin
muodossa, sekä auttanut löytämään
oman polun opiskelun ja tulevaisuuteni
suhteen.
Suosittelen kumppanuutta kaikille
luoville sekä oma-alotteisille nuorille,
jotka kaipaavat mahdollisuutta päästä
toteuttamaan itseään.
Kumppanuuden toiminta on erittäin
arvokasta sekä kulttuurin edistämisen
että syrjäytymisen ehkäisyn kannalta.
Mielestäni kumppanuus ei saa tarpeeksi huomiota tai kiitosta toiminnalleen.
Yksilötasolla kumppanuuden toiminta
on erittäin konkreettista!

Pispalan kumppanuus –hanke 2013
Kymmenen kuukauden saldo:
• 47 henkilöä työsuhteessa:
- 8 henkilöä yli vuoden kestävällä oppisopimuksella
- 11 henkilöä työskenteli yli 6 kk
- 24 henkilöä teki alle 6 kk projektia
- 4 henkilöä työskenteli opintoja tukevassa osa-aikatyössä

• 39 henkilöä osallistui työkokeilijana, -harjoittelijoittelijana, työhönvalmennettavana
tai toisen asteen koulutuksen työssäoppijana
• 30-40 henkilöä osallistui työllistymispolkunsa alkuvaiheen kuntouttavan työtoiminnan palveluun
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Mitä kuuluu Uittoyhdistyksen talolle?

P

irkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry vuokrasi Uittoyhdistyksen
talon kaupungilta reilu vuosi sitten ja
korjaustyöt aloitettiin elokuussa 2012
arkkitehti Harri Metsälän johdolla.
– Tänä vuonna odottelemme talvea
turvallisin mielin. Katto ja ulkovuoraus on korjattu ja talo on saanut uuden
maalipinnan, kertoo hankkeen projektipäällikkö Irma Rantonen.
Korjaukset on toteutettu silmälläpitäen talon tulevaa tehtävää, korjausrakentamistiedon jakamista. Remontin
eri vaiheet on dokumentoitu ja eteläseinällä verrataan viiden eri valmistajan
öljymaalia. Myöhemmin kokeilua täydennetään kylteillä, joihin tulee tietoa
testatuista maaleista.
Sisäosien korjaukset aloitetaan ensi
vuonna. Yleisön nähtäväksi jätetään eri
aikakausien kerrostumia ja korjausvaiheita. Talosta tulee perinteisestä rakentamistavasta kertova pysyvä näyttely.
Lisäksi siellä tullaan järjestämään korjausrakentamiskursseja ja jo perinteeksi muodostuneet Taidesuunnistus ja
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien

tapahtuma kuuluvat jatkossakin talon ohjelmaan.
Remonttivaiheen aikana tietoa on tarjottu muun
muassa Entistä parempi
-korjausrakentamisiltojen
yhteydessä. Tämän vuoden
aiheina olivat homekoiratoiminta, lämpöeristäminen
ja kosteusongelmat. Illat
jatkuvat edelleen ja tiivistelmät niistä löytyvät osoitteesta: www.trkk.fi
Nettisivuilta löytyy tietoa
myös menneistä ja tulevista tapahtumista, Uittoyhdistyksen talon historiasta,
korjausrakentamisesta
ja
viimeisempänä on avattu
videoarkisto, josta löytyvät esimerkiksi ikkunoiden
korjaus- ja talon maalaus
-videot.
Vuodessa on tapahtunut paljon ja
lisää on tulossa. Konservaattori Niko
Palonen on tehnyt suunnitelman varaosien kierrätyspankista ja suunnitteilla

on osaajarekisteri alan ammattilaisista.
– Kannattaa seurata internetsivujamme, vinkkaa Rantonen.

Koulupäivä tukinuiton tunnelmissa
P
ispalan koulussa alueellinen kulttuuriperintö ympäröi koulupäivien
arkista kulkua; maisemat koulumatkoilla, talot, joissa asutaan – kaikki kertoo menneen ja nykyisen ajan elämästä.
Vuosittain julistettava Euroopan
rakennusperintöteema käsitteli tänä
vuonna rakennusten uusiokäyttöä.
– Ensin koululla oli tietoisku uittomiesten talosta. Tietoiskun jälkeen
lähdimme uittomiesten talolle. Saimme tutkia pihaa. Kävelimme puujaloilla. Siellä oli mies, joka opetti meitä
soittamaan sahaa ja lehteä, esimerkiksi
ratamon tai puun lehteä. Sahaa soitettiin siten, että ensimmäiseksi istutaan,
otetaan saha jalkojen väliin, taitetaan
sahaa ja sitten lyödään kepillä, kertoivat
Maria ja Ella.
Uittomiesten talolla vierailun jälkeen
käveltiin uittotunnelin läpi ja satamamestari Matti Joki kertoili tunnelin
nykyisestä käytöstä ja menneisyydestä.
Tunnelissa oli jännittävää ja se oli pidempi, miltä näytti.
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Teksti: Konsta ja Joel
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Sakari Patjas
S

akari syntyi 6.7. 1931 Pispalaan,
kuten hän itse kertoo laatimassaan
Muototerää koskevassa historiikissa.
Olot lapsuudessa olivat suhteellisen
vaatimattomat, 30-luvun alkupuoli oli
aika ankeata vaihetta työttömyyden
ja muiden vaikeuksien takia. Perhe oli
kuitenkin ahkeraa väkeä ja toisiaan
tukevaa. Pispala oli paikka, jossa vaatimattomissakin oloissa oli hyvä elää.
Sakari varttui siinä ilmapiirissä, johon
liittyivät isän ammatti ja työkeskeisyys.
Työtä ja työtä, aina kun sitä oli saatavilla.
Koulunkäyntikin kuului kuvaan.
Sakari hakeutui kansakoulun jälkeen Tampereen lyseoon, jossa hän
kävi keskikoulun. Kuudes luokka
jäi kesken sairauden takia ja syystä,
että opinnot jäivät matematiikan
osalta kesken. Opettajan ja Sakarin
mielipiteet eivät kohdanneet. Sakari totesi, että luokalle hän ei jää.
Niinpä hän marssi rehtorin puheille ja ilmoitti eroavansa koulusta.
Koulutukselle hän on silti antanut paljon arvoa. Siitä osoituksena
on, että tytär Päivi ja poika Pekka saivat hyvän koulutuksen. Pekka valmistui diplomi-insinööriksi.
Tästä oli tietysti paljon hyötyä, kun
Pekka Patjas ryhtyi johtamaan isänsä kehittämää ja hyvin menestyvää
metalliyritystä – Muototerä Oy:tä.

reenille. Kuvaavaa oli, että Sakari ja
hänen vaimonsa Irja hoitelivat yhdessä
Haulitehtaan tilaukset ja siivoukset toiminnan alkuvaiheessa. Se oli melkoisen
rankkaa aikaa, mutta valitusta ei kuulunut. Myöhemmin apujoukkoja kuitenkin tuli mukaan, ja paine hieman hellitti. Sakari ja Irja olivat innolla mukana
yhdistyksen erilaisissa tapahtumissa.
Matkoja tehtiin sekä kotimaassa, että
myös ulkomaille. Jäsenet olivat tyytyväisiä.
Oli tavattoman tärkeää, että suhteet

Niin tärkeä kuin Sakarin johtama yritys olikin, katselemme ja muistelemme Sakarin hienoa osuutta Pispalan
Moreenissa, siis pispalalaisuudessa ja
moreenilaisuudessa. Sakari oli aivan
ilmeisesti aina hyvin päättäväinen ja
päämäärätietoinen henkilö. Helposti
jäi sellainen mielikuva, että hän johti
Pispalan Moreenia samanlaisella otteella kuin omaa teollisuusyritystään.
Tämä saattoi joskus ympäristössään
vaikuttaa liiankin suoraviivaiselta, mutta aina tarkoitus oli yhdistyksen etu,
eikä missään tapauksessa mielivalta.
Eräs tärkeä ominaisuus Sakarilla myös
oli: hyvä ja leppoisa huumorintaju.
Vaikka työ firmassa vaati paljon, Sakarilla oli kuitenkin aina aikaa Mo-

Tampereen kaupunkiin ja muihinkin
yhteisöihin toimivat. Yhteistyö toimi
erinomaisesti. Tyypillistä oli, että Moreeni tuli kaikessa omillaan toimeen.
Alkuvaiheessa tarvittiin kuitenkin rahaa Haulitehtaan kunnostukseen. Kaupunki takasikin suuren lainan, jonka
Moreeni säntillisesti hoiti. Kun laina oli
loppuun maksettu, Sakari pyysi tapaamista kaupunginjohtaja Jarmo Rantasen kanssa. Kutsu saatiin ja Sakarin
johdolla pieni joukko kävi pullakahvilla Rantasen luona ilmoittamassa, että
kaupunki on vapautunut vastuustaan.
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in mem
erinomaisena pispalalaisuuden ja moreenilaisuuden lipunkantajana. Hän
oli erittäin pidetty johtaja ja esimerkki
meille kaikille kotiseudun kehittäjänä ja kotiseuturakkauden ylläpitäjänä.
Moreeni arvosti johtajaansa, ja hänet
kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.
Sakari ja Irja rakennuttivat Lauri Viidan kadun varteen vuonna 1966
ison talon, jossa oli kolme kerrosta.
Tässä talossa he asuivat 46 vuotta eli
siihen saakka, kun Irja ja Sakari muuttivat Tursonkadulle vuonna 2012.
Alimmassa kerroksessa oli tilat Sakarin harrastuksille. Hän oli innokas moottoripyörämies ja vanhojen
autojen harrastaja. Sakarille luistelu
ja pyöräily olivat hyviä kunnon ylläpitäjiä omana aikanaan. Kolhuja ne
joskus aiheuttivat, mutta hyvin niistä selvittiin.
Tahmelan lähde oli kohde, joka aiheutti paljon keskustelua. Se
oli ollut pispalalaisten juomaveden
lähde vuosikausia, mutta aikanaan
se poistettiin käytöstä. Sillä olisi
ollut merkitystä vielä myöhemminkin, mutta se pilattiin turhalla
ja taitamattomalla ruoppauksella.
Sakarilla oli asiasta selkeä käsitys,
miten asia olisi ollut korjattavissa,
mutta järkipuhetta ei kuunneltu.
Näin lähde on huonossa kunnossa, eikä varmaan palaa entiselleen.
Kuten kirjoituksen edellä olevassa osassa totesin, Sakari nautti suunnatonta
arvostusta jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden piirissä. Hänen poismenonsa
on koettu suurena menetyksenä. Muistelemme ja kunnioitamme Sakaria.
Toivomme, että Pispalan Eiffel-torni
valaisee hänen tekemisiään ja antaa
uskoa tulevaisuuteen. Pariisilla on Eiffel-torninsa ja meillä Haulitornimme,
jonka valaistusta Sakari oli ajamassa
innolla.

Simo Suvia
Sakari toimi 14 vuotta Moreenin peräsimessä. Jäsenet muistelevat häntä

Sakarin monivuotinen ystävä ja
Pispalan Moreeni ry:n varapuheenjohtaja

oriam

Ilpo Mikkonen
Okariinomies
otti ja lähti
perkele
tanssimatta jäi
Rasputinin ripaska
soittamatta jäi
Saunasaari rappi
mutta yhä kuuluu
kujeinen soitanta
mullistellen mallistelen
okariinomies matkaa
kuin hillitön huilunsoittaja
yli harjun
läpi lähteen
tyveneen rantaan
jossa tervainen ruuhi
odottaa soutajaansa
— J. K. Ihalainen

1950 - 2013
Runoja

Anne Nieminen

UNDULAATIN UNILAULU
SININEN SIIPI

On pienen linnun aika mennä

VÄHÄISET SANANI

nukkumaan,

Meillä on pieni lintu.
Se lintu on suloinen.
Sen nimi on pikku Pilvi.
Sen väri on – sininen!
Se on kaikkein suloisin lintu,
se kultainen ystävä on,
sen nimi on pikku Pilvi,
ja se kaikkein rakkain on.

ja kohta tummat silmät sulkeutuu
ja pieni nokka siiven alle hakeutuu,
ja lintu nukkuu kohta unta rauhaisaa.
Mikään sitä häiritä ei saa.
Kun säde kuun käy hiljaisena
huoneeseen,
niin tumma silmä hiukan avautuu.
Ei huolta, siinä on vain vanha

Puhuiko hän minulle,
puhuiko hän yölle?
Hänen kääntyessään pois
kuulin vain omat sanani
kuin riitteeseen kuolevat aallot
joilla ei ole voimaa rikkoa
aution rannan
jäätyvää hiljaisuutta

tuttu, kuu,
ja lintu nukkuu jälleen unta rauhaisaa.
Mikään sitä häiritä ei saa.
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Harjakaiset

UittoyHdistyksen talolla
11.12.2013 klo 14–17
Talon katto ja ulkoseinät on nyt korjattu.
Tule katsomaan tuloksia!
Glögitarjoilua Pirkka-Hämeen Jätkäperinne
Ry:n esittämän uittoperinteen ja tukkilaislaulujen tahdissa.
tervetuloa ja hyvää joulun odotusta
toivottavat:
Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja
koulutuskeskus -projekti
Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry
Katso uusimmat kuulumiset ja tulevat
tapahtumat osoitteesta www.trkk.fi
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Musiikkikoulu|Guitar Shop

koko Pispalan väelle!

31.5. – 8.6.2014

Lahjavinkit ja -kortit
löydät Tahmelan Guitar
Shopistamme – soita ja
sovi tapaaminen, tai
tilaa verkkokaupastamme

Juhlavuoden ohjelma
julkistetaan 16.1.2014
avautuvilla verkkosivuilla

TGF.FI

www.musiikkitoteemi.fi
Puh: 044 5633 949

Tervetuloa edullisille ostoksille!
Kauppiaasi tarjoaa -10% alennuskupongin jouluvalmisteluja varten.

15.12.2013 ASTI

Hyvää joulunodotusta!
t. Tomas, Kirsi & henkilökunta
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Rakkauden Joulusatu
K

ylmä pohjoistuuli toi lumisateen harjun ylle.
Etelästä kantautunut joulurauha loi lämpimän
tunnelman ihmisten mieliin. Maijun kotiinpaluu oli
voitto yksinäisyydestä sekä katkeruuden sävyttämästä
erosta ja huolesta mitä esikoistaan odottava äiti tunsi.
Läheiset odottivat talossa, josta Maiju oli maailmalle lähtenyt. Ilosanoma paluusta oli tullut pikkuveljien
Lucasin ja Matin korviin, he riemuiten olivat lähdössä
Pispankadulle vastaan. Katu oli juhlallinen näky, valot
kimmelsivät pimeässä eikä hento lumisade peittänyt
niiden loistoa. Maijun kävellessä rinnettä ylös tuli idästä vastaan kolme viisaan näköistä miestä. Yksi
heistä oli muukalainen, joka nosti lakkiaan kuin kunnianosoitukseksi pyhälle olennolle. Vanhan talon sisäpihalta kuului tyttöjen laulua, Maiju ajatteli sen olevan
enkelkuoro. Provastinkatua ajoi vanhus, jonka vaatetus
oli yhtä punainen kuin hänen autonsakin, mitä koristi
poroa muistuttava keulamaskotti. Vanhus pysähtyi talojen kohdalla ja ryntäsi säkki selässään sisälle. Hohottaen hän toivotti ”Hyvää Joulua.” Ulos tullessaan tyhjä
kassi lensi takakonttiin. Vaikutti siltä kuin hän olisi
unohtanut sanoa jotain, huuto kuului auton jo edetessä
kohti seuraavaa taloa ”Ja, onnellista uutta vuotta!”
Viimeisillään olo vei voimat. Ennen kuin Maijulta
lähti jalat alta, hän huomasi autotallin oven olevan auki.
Joonas nikkaroidessaan siellä pöytää, huomasi tämän
ja auttoi tuskissaan olevan neidon lämpimään. ”Mitä voin tehdä?” Kysyi nuorimies. ”Soittaisitteko ensin
apua ja sitten isälleni.” Maiju vastasi peloissaan. Joonas
yritti kaikin keinoin saada ihmisiä kiinni, mutta kaikkialla oltiin varattuja tai tavoittamattomissa. ”Odota
tässä haen apua” Joonas sanoi ja ryntäsi naapuri taloon.
Hän muisti, että majataloa piti eläkkeellä oleva kätilö.
Pian he saapuivat yhdessä. Kätilö katsoi Maijua ja silitti tätä otsalta. Hän tiesi synnytyksen käynnistyneen.
Huuto ja hallitsematon hengitys oli paniikinomaista.
Maiju karjaisi ”Tällaistako on joulu helvetissä?” Kätilö käski Joonasta rauhoittamaan tyttöä, jos ei muuten
niin vaikka laulamalla. Hän hyräilikin ”Aa-a-a-a-aaa”.
Hetki oli neitseellinen, kun rakkaus kiemurteli sisään virran lailla, karanneena kirjasta. Satumainen
ilmiö houkutti heitä lähemmäksi toisiaan. Se vei mukanaan tarinaan, jota ei vielä ollut kirjoitettu. Auttajan
ja autettavan kohtalo sinetöityi aattoiltana. Kokemus
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oli niin voimakas, että vieras muuttui läheiseksi. Se ei
ollut rakkautta ensisilmäyksellä, se oli jotain uutta ja
uniikkia. Kai sitä pystyi kutsumaan rakkaudeksi ennen
treffejä.
Vieras ja voimakas tunne helpotti Maijun kipuja.
Synnytys oli loppumaisillaan. Poikalapsi nousi kätilön
käsivarsilla ylös. ”Sinusta tulee varmasti jonain päivänä meidän hallitsijamme.” Hän sanoi. Maiju ja Joonas
itkivät, kun he halasivat toisiaan. ”Te olette kauneinta mitä olen nähnyt.” Sanoi Joonas antaen punaiselle
poskelle suukon. Kätilö kapaloidessaan lasta totesi tämä itkua vääntävälle pienokaiselle ”Älä itke, pian pääset äitisi luo, kun meiltä puuttuu seimi.”
Ei mennyt kauaa, kun lapsi viaton nukkui äitinsä
sylissä. Joonas yritti tavoittaa isää uudestaan. Meni
hetki, kun puhelimesta vastattiin. Hän ilmoitti ”Tänä
yönä on teille syntynyt tyttären poika.” Hiljaisuus tuli puhelimeen. Joonas kysyi. ”Miksi olette niin hiljaa,
kun suuren ilon teille ilmoitin?” Hän jatkoi. ”Lähtekää
nyt jo katsomaan.” Puhelun katkettua kotona kysyttiin ”Kuka siellä oli ja miksi olet noin hämmästynyt?”
Isä nousi pöydälle ja kohotti maljan. ”Pispalan valtakuntaan on syntynyt uusi kuningas. Nyt lähtekäämme tervehtimään häntä riemulla ja syttyköön taivaalle
tähdistä kirkkain merkiksi sen.”
Tallissa oltiin jo rauhallisin mielin, odottaen kansojen saapumista. Maiju kysyi. ”Tahdotko olla lapselle
isä? Sinun on päätettävä se ennen kuin ihmiset tulevat.” Joonas mietti mielin hiljaisin. Sydämeen tämä
joulu teki muutakin kuin lapsen syntymän. Hän katsoi
Maijua ja asetti kultaisen nauhan tämän otsalle. ”Ehkä tämä on sitä suurinta rakkautta.” Sanomaton kieli
puhui heille.
Valta ja loisto eivät olleet turhaa unelmaa joulumaassa, sen löysivät onnelliset rinnoistaan. Vaikeudet
vaikenivat ja joutui ne jo unholaan. Autuas hetki sovitti vainon veljesten välillä. Oi kun syntiset lohdun
saivat ja orjat vapautettiin yöksi juhlallisen. Kunnian
rukouksiin päättyi tarina rakkauden ja joulun, onnellisesti eläköön he, kun aurinko jo nousee. Jouluaamuna
järvi oli jäätynyt ja kyyhky valkoinen lensi maahan niin
kauniiseen, jota luminen huntu peitti.
Kirjoittanut: J.L

Rajaportille kaksi tunnustuspalkintoa
S

uomen Saunaseura myöntää vuosittain Löylynhenki-tunnustuspalkinnon suomalaisen saunakulttuurin hyväksi tehdystä työstä. Tänä vuonna tunnustus annettiin Rajaportin saunalle.
Saunaseura perusteli palkintoaan näin:
Yli sata vuotta Pispalassa toiminut
Rajaportin sauna on selvinnyt vaikeistakin kohtalon vuosista. Nyt sen löylyistä ja tunnelmasta nauttivat niin paikalliset kuin kaukaakin tulevat saunojat.
Rajaportin sauna on yksi harvoista
yleisistä saunoista maassamme. Se on
kortteli-kivisaunana lajityyppinsä ainoa Tampereella, jossa parhaimmillaan
on toiminut reilusti toista sataa yleistä
saunaa.
Suomen Saunaseura onkin huolestunut yleisten saunojen häviämisestä
maassamme. Suomalaisilla ja maassamme vierailevilla turisteilla pitää
olla mahdollisuus aitoon saunakokemukseen. Kaupunkien, kortteleiden ja
kylien saunakulttuuri on herätettävä
uudelleen henkiin. Yleinen sauna on

erinomainen ja luonteva paikka sosiaaliselle kanssakäymiselle. Terve saunominen helpottaa stressiä ja vahvistaa
hyvinvointia.

olevia oluita. Yhdistys on saunakahvilatoiminnassaan onnistunut mainiolla
tavalla yhdistämään sauna- ja olutkulttuurin.

"Golden Hop - Kultainen
Humala" -kunniamaininta
saunakahvilalle
Tämän yhdettätoista kertaa jaettavan
kunniamaininnan myöntävät tamperelaiset olutseurat Hämeen Tummat ja
Vaaleat sekä Salhojankadun Olutseura
ry.
Pispalan saunayhdistys ry on mainiolla tavalla edistänyt tamperelaista
olutkulttuuria. Se tarjoaa saunakahvilassaan Rajaportilla olutharrastajaa
ilahduttavan monipuolisen valikoiman
oluita. Erityisesti kiitetään erikoisoluiden valikoimaa. Yhdistyksen omatuonti kotimaisia sekä ulkomaisia
pienpanimoiden tuotteita on poikkeuksellista ja tarjoaa kävijälle mahdollisuuden maistella harvemmin saatavilla

Teksti: Veikko Niskavaara
Kuva: Jenna Säkkinen
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