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     Pispalalainen on taas ilmestynyt, ja se on totta tosiaan osoi-

tus Pispala-Tahmelan alueen uniikista hengestä. Lehteä on tälläkin kertaa 

ollut tekemässä huomattavan suuri joukko alueen historiasta, kulttuurista, 

asukkaista, rakennuskannasta ja perinteistä kiinnostuneita. Noin kaksikym-

mentä eri kirjoittajaa, valokuvaajaa ja kuvittajaa on mahtava määrä ihmisiä, 

jotka vapaaehtoisesti tuottavat monimuotoista sisältöä harjun arjesta ja juh-

lasta. Kiitos teille – sekä kaikille tähänkin lehteen mainostilaa ostaneille toi-

mijoille! Ilman teidän panostanne ei lehteä olisi sisällöllisesti ja taloudelli-

sesti mahdollista julkaista. 

Kuten aina, Pispala-Tahmelassa tapahtuu. Ukrainan tilanne vaikuttaa kaik-

kien elämään ja onkin ollut sydäntä lämmittävää nähdä, miten harjulla 

on osoitettu solidaarisuutta ja konkreettisesti autettu sodan uhreja. Niin 

Musiikkiyhdistyksen muusikot ja Tahmelan huvilan pop-up-kokit kuin 

muutkin tahot ovat näyttäneet, että Ukrainan asia on yhteinen. Samalla 

Pispalan alue on saanut sekä hyviä että vähemmän hyviä uutisia kunnal-

lispoliitikoilta. On mahtavaa, että Pispalan yhteisötalot (Tahmelan huvila, 

Hirvitalo, Rajaportin sauna ja Kurpitsatalo) ovat vihdoin saaneet kaupungin 

puolelta virallisen aseman kulttuuritiloina. Pitkään jatkunut hyvä työ tuot-

taa nyt tulosta. Ei-niin-hyvä -uutinen taas on se, että yhdyskuntalautakunta 

hylkäsi Pispalan II-suoja-alueen suojelukaavan. Toivotaan, että valmisteluun 

palautettu asia kuitenkin lopulta etenee. 

Muuten lehti on taas täynnä pispalalaista arkea ja juhlaa sekä tiedettä ja 

perinteitä. Otan esimerkiksi ilolla vastaan tiedon, että Pispalan karnevaa-

lit tekevät paluun. Samalla on innostavaa huomata, että harju on mitä mie-

lenkiintoisempien uusien tutkimusten kohteena – niin perinteen ja historian 

kuin Tahmelan lähteen vedenkin osalta. Lopuksi toivotan vielä lehden puo-

lesta syntymäpäiväonnittelut ikiradikaali Hannu Salamalle (viime vuonna 

85 vuotta), Rakennuskulttuurikeskus Piirulle (10 vuotta) ja legendaariselle 

Vaakon Nakille (60 vuotta). Tästä on hyvä jatkaa!

Jussi Lahtinen, päätoimittaja
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Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta käsitteli kokouksessaan 5.4.2022 Pispalan 
asemakaavojen uudistamisen II vaihetta. Esityslistalla olivat kaavat 8310 ja 8824 

Pispalan valtatien eteläpuolelta. Kaavoituksen valmistelema syksyllä 2020 nähtävillä 
ollut kaavaehdotus ei saanut hyväksyntää, vaan lautakunta päätti palauttaa kaavat 

valmisteluun.

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi äänin 

10–3 yhdyskuntalautakunnan puheenjohtajan Aleksi 

Jäntin tekemän ehdotuksen mukaisesti seuraavasti 

perusteltuna:

”Esitys ei vastaa riittävästi kaupunginhallituksen ja 

yhdyskuntalautakunnan aiempia linjauksia, poliit-

tista ohjausta sekä Pispalan kaavoituksen käyn-

nistymisen yhteydessä tehtyjä periaatelinjauksia. 

Rakennusoikeuden voimakas laskeminen heikentää 

maanomistajien luottamuksensuojaa eikä ole heitä koh-

taan kohtuullista.

Pispalan ominaispiirteisiin kuuluu rakeisuus ja voima-

kas kerroksellisuus. Rakennusoikeuden säilyttäminen 

kohtuullisella tasolla ja yli yhden asuinrakennuksen 

rakentaminen tonttia kohti ei heikennä alueen ominais-

piirteitä ja kulttuuriympäristöllisiä arvoja, vaan päinvas-

toin vahvistaa niitä.”

Kaavauudistus etenee hitaasti
Pispalan kaavoituksen projektiarkkitehti Minna 

Kiviluoto kommentoi sähköpostitse, että lähikuukausina 

pyritään muodostamaan kaavaratkaisu, joka vastaa 

kaavan päätavoitetta kulttuuriympäristön arvojen tur-

vaamisesta, ja jonka yhdyskuntalautakunta voi hyväk-

syä. Päivitetyt kaavat 8310 ja 8824 tullaan asettamaan 

todennäköisesti syksyllä nähtäville.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kaavan I-vaiheessa 

(Ylä-Pispala) vuonna 2011 periaatelinjauksen koskien 

mm. rakennusoikeuden määrää. Pispalan kaavaperiaate 

mahdollistaa rakennusoikeuden maltillisen laskemisen 

ja nostamisen, perusteina mm. suojelu ja kaupunkikuva. 

Ennalta asetettu rakennusoikeuslinja ei kuitenkaan voi 

ohjata kaavaratkaisua, mikäli sen vaikutukset arvioi-

daan kaavaprosessissa ristiriitaisiksi suhteessa kaavan 

päätavoitteeseen.

II-vaiheeseen kuuluu myös Pispalan valtatien pohjois-

puolen asemakaava 8309.

“Kaava 8309 on tarpeen vielä tarkastaa ja asettaa uudel-

leen nähtäville, tavoitteena senkin hyväksymiskäsittely 

myöhemmin tämän vuoden aikana”, Kiviluoto kertoo.

Vanhan säilyttämiseen kannustetaan
“Pispalan kaavaprosessin alusta asti on pyritty löytä-

mään kannustimia, jotta vanhan korjaaminen olisi kan-

nattavampaa kuin purkaminen ja uuden rakentaminen, 

mutta se on osoittautunut vaikeaksi”, Kiviluoto kirjoittaa.

“Rahallisten kannustinkeinojen puuttuessa on yritetty 

parantaa ohjeistusta ja neuvontaa ja vaikuttaa asentei-

siin; lisätä arvostusta nimenomaan aitoa vanhaa raken-

nuskantaa kohtaan, vaikka sen korjaaminen vaatisi hie-

man enemmän vaivaa. Jos kiinteistönomistajat suosivat 

vanhan rakennuksen korvaamista uudella, vanhan tyy-

lisellä rakennuksella, alueen historiallinen kertovuus 

heikkenee ja alkuperäiset arvot katoavat. Tämä olisi 

sekä kulttuurihistoriallisten että imagoarvojen menetys 

paitsi Tampereelle, myös koko Suomen mittakaavassa.” 

Kannustimet jäävät siis pitkälti toiveiksi ja neuvoiksi. 

Pirkanmaan maakuntamuseolla työskentelee perinne-

rakennusmestari, jolta voi kysyä neuvoja vanhan raken-

nuksen arvot säilyttävään kunnostamiseen. Kaavan 

yhteydessä laadittu rakentamistapaohje antaa ohjeita 

myös Pispalaan sopivan korjaamisen tavoista.

Pispalalle on ominaista rakennetun ja vihreän vuorottelu 

tonteilla. Kaupunki voi ohjeistaa säilyttämään hienoa 

tonttipuustoa, mutta muuten yksityisten tonttien puus-

toon ei ole keinoja puuttua. Täydennysrakentaminen voi 

kannustaa puuston kaatamiseen ja pihakasvillisuuden 

hävittämiseen.

Melun ja tärinän armoilla
Pispalan valtakunnallista kulttuuriympäristöä tulee 

kehittää niin, että mm. meluhaittoja hallitaan, lista-

taan asemakaavamuutoksen selostusluonnoksessa. 

Kaupunki on tietoinen melun ja tärinän haitoista lukui-

sien selvitysten perusteella, ja erilaisia toimia tilan-

teen parantamiseksi on mietitty kaavaprosessin aikana. 

Yhdyskuntalautakunta 
hylkäsi Pispalan II-suoja-

alueen suojelukaavan

Pispalan asemakaavauudistuksen II-vaiheeseen kuuluvat kaava-alueet.

Teksti: Minna Lahti / Kuvat: Tampereen kaupunki, Minna Lahti
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Miltä sooloalbumin levyttäminen 
tuntui – jännittikö?
Sooloprojekti on ollut olemassa jo pitkään mutta se on 

joutunut väistämään monenlaista elämäntilannetta. 

Toki sen tekeminen tuntui isolta ja oli eri mittakaavassa 

kuin muut äänitykset, joissa mielipiteitä, tekijöitä ja vas-

tuunkantajia on enemmän. Tekeminen oli sekä kutkut-

tavaa että myös suorastaan kauhistuttavaa. 

Kertoisitko jotain levyn syntyprosessista? 
Kaikkien kappaleiden taustalla on ihmetys ihmisten 

omituisuudesta, meidän huikea kyky ja mielikuvitus 

keksiä erilaisia rakennelmia ja uskomuksia kuolemanpe-

lossamme. Musiikillisena/saundillisena lähtökohtana on 

ollut tietysti omat työvälineeni, sillä mielestäni soolossa 

täytyy pystyä toteuttamaan tekemisensä itse. 

Mitä teemoja levyllä käsitellään?
Kaikki kappaleet kietoutuvat jollakin tapaa pyhän 

ympärille, joko uppoutuen pyhän tunteeseen tai sitten 

kommentoiden pyhään liittyvää vallankäyttöä tai vaik-

kapa uskontojen väkivaltaista kuvastoa, henkilöpalvon-

taa ja politiikkaa. 

Haastattelija: Jussi Lahtinen / Kansi: Maria Atosuo 

Onko levyllä vierailijoita? 
Levyllä ei ole vierailijoita, mutta levyn tuottaja Joonas 

Outakoski on vaikuttanut lopulliseen albumin saundiin 

toki paljon. 

Onko levyssä jokin Pispala/Tahmela 
yhteys? 
Ei varsinaisesti, satun vain asumaan täällä. Paitsi ehkä 

siinä mielessä, että jotkin levyllä kuullut laulusaundit ja 

niiden opettelu liittyvät sikäli Pispalaan, että tutustuin 

tänne muutettuani ihmiseen, joka inspiroi esimerkiksi 

kurkkulaulutekniikoiden opetteluun. 

Mistä levyä voi ostaa/missä sitä voi 
kuunnella?
Levyn on julkaissut Eclipse Music, joten sitä saa esi-

merkiksi sen verkkokaupasta tilattua, tai bandcampista 

vaikka digitaalisena. Albumi löytyy toki myös suoratois-

topalveluista, mutta aina se on mukavampaa, jos ostaa 

albumin ja tukee näin alan tekijöitä. •

Myös muun muassa kuoronjohtajana tunnettu Petra 
Poutanen debytoi sooloartistina PELKKÄ POUTANEN 
nimellä. Pispalalainen-lehti otti yhteyttä muusikkoon ja 
kysyi, miten alkuvuodesta 2022 julkaistu Pyhä veri vuotaa 

-levy on syntynyt.

Pelkkä Poutanen 
julkaisi debyyttisoolon

Kaava-alueella 8309 melun ohjearvot ylittyvät monin 

paikoin Pispalan valtatien vilkkaan liikenteen ja juna-

radan takia. Melukartoista nähdään, että v. 2030 ennus-

tetuilla liikennemäärillä ja nykyisillä rakennuksilla, 

piha-alueiden keskiäänitasot ylittävät sekä päivä- että 

yöajalle osoitetut valtioneuvoston ohjearvot.

Pispalan valtatiellä on hiljattain alennettu nopeusrajoi-

tusta viidestäkymmenestä neljäänkymmeneen välillä 

Nokian moottoritie - Mäkikatu. “Läpiajoliikenteen 

rajoittamisen mahdollisuuksista on keskusteltu liiken-

nesuunnitteluyksikön kanssa, mutta se edellyttää vaih-

toehtoisten liikenneväylien kantokyvyn parantamista eli 

ei ilmeisesti ole ainakaan vielä toteutettavissa”, Kiviluoto 

kertoo.

Asemakaavalla maltillista aluekehitystä
Asemakaavan laatimisen tavoitteena on valtakunnal-

listen alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti Pispalan 

valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuu-

riympäristön (RKY) kulttuurihistoriallisten arvo-

jen säilyttäminen sekä alueen hallittu kehittyminen. 

Tavoitteena on turvata vielä jäljellä olevan, historiallisesti 

merkittäväksi arvotetun rakennuskannan ja arvoalue-

kokonaisuuksien säilyminen sekä mahdollistaa täyden-

nysrakentamisen sovittaminen alueen miljööseen lisäar-

voa tuottavalla tavalla. 

On erikoista, että ehdolla olleen kaavan hylkääminen 

perustellaan päätöksellä, että “Rakennusoikeuden voi-

makas laskeminen heikentää maanomistajien luot-

tamuksensuojaa eikä ole heitä kohtaan kohtuullista.” 

Perustelu on hieman ristiriidassa sen kanssa, että 

vuonna 2020 vain pieni vähemmistö kritisoi kaavaluon-

noksissa rakennusoikeuden rajoittamista. 

Kaupungin mukaan nähtävillä oloaikana kaavoista saa-

tiin 41 muistutusta ja 4 lausuntoa. Pääosassa muistutuk-

sia vaadittiin Pispalan vanhan rakennuskannan säilyttä-

mistä ja täydennys- ja uudisrakentamisen rajoittamista. 

Kolmessa muistutuksessa kritisoitiin rakennusoikeuden 

vähentämistä ja rakennusten suojelua vastoin kiinteis-

tönomistajan tahtoa. •

Pispalan valtatien nopeusrajoitusta on laskettu Pispalan kirkolta Nokian moottoritielle.
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Pispalan Musiikkiyhdistys järjesti kulttuuriravintola 

Telakalla keskiviikkona 9.3.2022 Apua Ukrainaan -kon-

sertin, joka kokosi yhteen tamperelaista muusikkoker-

maa. Loppuunmyydyssä konsertissa esiintyi kymme-

niä muusikoita, ja konsertista saadut tuhansien eurojen 

tuotot ohjattiin lopulta Lääkärit ilman rajoja -järjes-

tölle. Tässä raportissa on omat poimintani tärkeän illan 

annista. 

Ilta täynnä tunnetta
Kielo Kärkkäinen avasi konsertin kappaleellaan 

Keitä me olemme?. Saksofonisti Sami Sippolan ja kita-

risti Matti Salon kanssa tulkittu kappale alkoi pysäyt-

tävillä sanoilla: ”toivomme että voisimme unohtaa…” 

Kärkkäisen herkkä, mutta voimakas lauluääni loi lähes 

surumielisen tunnelman, joka ei jättänyt ketään epä-

tietoiseksi siitä, että Euroopassa tapahtuu tällä hetkellä 

käsittämättömiä, kauheita asioita. 

Toinen puoli illan tunnelmasta syntyi pispalalaisesta 

kitararockista, sen optimistisesta ja tulevaisuuteen kur-

kottavasta äänimaailmasta. Kärkkäisen jälkeen lavalle 

saapui, muusikoiden omien sanojen mukaan ”melko 

akustinen trio”: Pauli Hanhiemi, Riku Kettunen ja 

Ville Rauhala. Hanhiniemen hitit loivat ravintolaan 

rennon tunnelman, jonka jälkeen todellisen adrenaliini-

piikin tarjosi Pekko Käppi yhtyeineen. Käpin hypnoot-

tinen, mutta samalla melodinen jouhikon soitto räjäytti 

niin sanotusti pankin. Käpin sanoitukset – erityi-

sesti kappaleessa Veljen surmaaja – osui ajan hermoon. 

Kappaleen kertosäkeessä toistettu ”veljemme tulevat 

yöllä” -hokema palauttaa mieleen torstain 24.2. ja traa-

giset aamu-uutiset. 

Kunniavieras hurmasi 
Ilta sai puolessavälissä itseoikeutetun kunniavie-

raan. Musiikkiyhdistyksen puheenjohtaja Ari ”Selkä” 

Pulkkinen kutsui lavalle ukrainalaistaustaisen Anita 

DeCoteau, joka lauloi haltioituneelle yleisölle ukraina-

laisia kansanlauluja. Omien sanojensa mukaan ”puoliksi 

savolainen ja puoliksi ukrainalainen” laulaja valaisi per-

soonallaan koko ravintolan, ja – ei-niin-yllättävästi – 

hän sai yhdet illan raikuvimmista aplodeista. DeCoteaun 

lausahdus ”ukrainalaiset ovat rakastavia ihmisiä, antai-

sivat vaikka paidan päältään”, jäi soimaan päähäni illan 

jälkeenkin. 

Selkä & Issias -kollektiivin setin aikana lavalla näh-

tiin useita solisteja – Katwi Koo, Suvi Karjula, Pike 

Kontkanen, Gilbert K. ja Juha Hildén. Setin aikana 

muun muassa muisteltiin samoissa tunnelmissa järjes-

tettyä Apua Afganistaniin -konserttia. ”Voi, kun näitä 

konsertteja ei tarvitsisi enää järjestää”, todettiin lavalta. 

Lavalta kerrottiin myös Musiikkiyhdistyksen suunni-

telmasta lähteä ajamaan avustuskuormaa Varsovaan. 

Kysyin konsertin jälkeen matkasta, ja sain tietää mat-

kan alkaneen 13.3., ja jo 16.3. matkaseurue oli takaisin 

Suomessa. Suvi Karjulan ja Juha Hildén matkassa lasti 

oli toimitettu Varsovaan, vaikka pakettiauton jarrut oli-

vatkin olleet ajoittain toista mieltä. Apu meni puolalai-

selle Strajk Kobiet -järjestölle, joka on vuodesta 2016 

alkaen puolustanut erityisesti naisten oikeuksia maa-

ilmalla. Nyt järjestö organisoi apua Ukrainaan. 

Palataksemme Telakan iltaan: myös loppuil-

lasta löytyy useita helmiä, muun muassa 

Hauli Bros -yhtyeen omistaessaan kap-

paleensa Pieni suuri mies Vladimir 

Putinille. Hauskana yllätyksenä kon-

sertin aikana tuli tieto, että Haaveet 

Torstai 24.2.2022 mullisti maailmamme pysyvästi. 
Vladimir Putinin panssarivaunujen ylittäessä 
Ukrainan rajat heräsi kaikkialla – erityisesti 
läntisessä maailmassa – valtava auttamisen halu. 
Niin valtiopäättäjät, yritysjohtajat kuin tavalliset 
kansalaisetkin alkoivat pohtia kuumeisesti, 
miten auttaa hätää kärsivää kansaa. 
Samalla kulttuurielämä nousi osoittamaan 
solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan ympäri länttä 
– niin myös Pispalassa. 

Pispala lauloi 
rauhan puolesta

kaatuu -hitistä tunnettu Jore Marjaranta on muutta-

nut Tampereelle. Tervetuloa kaupunkiin! Marjaranta 

piti mielenkiintoisen välijuonnon, jossa hän muisteli 

Leningrad Cowboys -yhtyettä, ja yhteistyötä Puna-

armeijan kuoron kanssa. Tällainen yhteistyö tuntuu 

nyt kovin kaukaiselta. Mikko Alatalo taas aloitti oman 

osuutensa tunnetulla Agit Prop -kappaleella Natalia. Ilta 

loppui Heikki Salon esittämään Miljoonasateen kap-

paleeseen Lapsuuden sankarille (Lennä Juri Gagarin). 

Hetken tuntui, että myös yleisö lenteli kohti parempia 

aikoja.   

   

Konsertti loi toivoa paremmasta
Kaiken kaikkiaan Apua Ukrainaan -konsertti tarjosi sata-

päisenlle yleisölle toivoa paremmasta, ja ennen kaikkea 

se tuotti rahaa apua tarvitseville. Ukrainan sodan jat-

kuessa myös avun pitää jatkua, ja onkin hienoa huo-

mata, että Pispalassa Ukraina ei hevin unohdu mielestä. 

Siitä kertoi esimerkiksi tukikonsertin sisartapahtuma 

Tahmelan huvilalla, sunnuntaina 27.3.2022 järjestetty 

Solidarity POP UP for Ukraine. Tapahtumassa syötiin 

ukrainalaista ruokaa sekä nautittiin musiikki- ja muista 

taide-esityksistä, ja – mikä tärkeintä – taas kerättiin 

rahaa apua tarvitseville. Pispalan kulttuurikenttä totta 

tosiaan muistuttaa meitä kaikkia: Ukrainan asia on 

yhteinen. •

Teksti ja kuvat: Jussi Lahtinen
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Entinen pispalalainen ja nykyinen tukholmalainen vanhempi tutkija Tytti Erästö 
työskentelee Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuksen instituutissa eli Siprissä. 
Pispalalainen Eeva Viljanen kävi tapaamassa ystäväänsä Tukholmassa maaliskuun 
puolessa välissä ja keskustelu kääntyi väkisinkin muutamaa viikkoa aikaisemmin 
alkaneeseen Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa.

Erästöä hänen työstään Siprissä ja tämänhetkisestä 

maailmanpolittisesta tilanteesta. 

Minkälainen on tyypillinen päivä 
Siprissä?
Siprin tavoitteena on tuottaa tietoa ja analyysejä politii-

kassa työskenteleville, tutkijoille, tiedotusvälineille sekä 

kiinnostuneelle yleisölle. Työpäivän aikana olemme 

yhteyksissä kansainväliseen tutkijayhteisöön, teemme 

seminaarijärjestelyitä ja kirjoitamme raportteja sekä 

analyysejä jostain tietystä käynnissä olevasta tilan-

teesta. Medialta tulee myös kannanottopyyntöjä. 

Minkä aiheen parissa työskentelet tällä 
hetkellä?
Laadin vuotuista ydinaseriisuntaa käsittelevää raport-

tia Hiroshiman Prefektuurille. Tämänvuotisen rapor-

tin aiheena on ”minimaalinen ydinpelote” (engl. mini-

mal nuclear deterrence), jonka voi nähdä välietappina 

nykyisen ydinasepolitiikan ja ydinaseriisunnan välillä. 

Miten Ukrainan sota on vaikuttanyt 
ydinasepolitiikkaan? 
Venäjän ja Yhdysvaltain välinen ydinaseiden 

Koronapandemian vihdoin helpottaessa lähdin työmat-

kalle Tukholmaan ja tapasin samalla vanhan ystäväni 

Tytti Erästön, joka on minut aikanaan Pispalaan tutus-

tuttanut. Erästö on asunut Tukholmassa neljä vuotta ja 

tapasimme päiväkävelyn merkeissä Solnan kaupungi-

nosassa. Seurana meillä oli Erästön 2-vuotias Sulo-koira, 

joka on alun perin löytökoira Kreikasta.

Teksti ja kuvat: Eeva Viljanen

rajoittamiseen tähtäävä diplomatia on ollut jumissa jo yli 

vuosikymmenen. Viime vuonna oli jotain merkkejä siitä, 

että prosessi voitaisiin ehkä saada käynnistettyä uudel-

leen. Valitettavasti Ukrainan sodan takia tämä toivo on 

toistaiseksi mennyttä. 

Voisiko Putin käyttää ydinasetta 
Ukrainassa? 
Putin voi yksin päättää ydinaseen käytöstä.  Sama pätee 

Yhdysvaltoihin, jossa presidentillä on päätösvalta ydin-

aseiden käytön suhteen. Trumpin aikana tehtyä laki-

esitystä asian muuttamiseksi ei ole hyväksytty. Tämä 

johtuu siitä, että ydinasepelotteen ajatelleen vaati-

van kykyä laukaista ydinaseet niin nopealla varoitus-

ajalla, että demokraattiselle keskustelulle ei jää aikaa. 

Tämä lisää ydinaseiden käytön riskejä. Vaikka ongelma 

on aina ollut olemassa, se tiedostetaan nyt paremmin 

Putinin arvaamattomuuden vuoksi. 

Minkälaista tuhoa ydinase aiheuttaisi?
Riippuu paljolti siitä minkälaista asetta käytettäisiin ja 

millaiseen kohteeseen. Pienemmän tuhovoiman (engl. 

low-yield) ydinaseet eivät ehkä sellaisenaan saisi aikaan 

mittavaa katastrofia, mutta nekin ovat viime kädessä 

joukkotuhoaseita. Ydinaseiden ensikäyttö johtaisi 

todennäköisesti vastaiskuun ja sitä seuraavaan laajem-

paan eskalaatioon. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan 

rajoitettukin ydinsota saattaisi paikallisten siviiliuhrien 

ja ympäristötuhon lisäksi johtaa maailmanlaajuisiin seu-

rauksiin ilmakehää muuttamalla. 

Lenkkikaverimme Sulo olisi mielellään jäänyt nautti-

maan kevätauringosta pidemmäksikin aikaa ja jäi mie-

lenosoituksellisesti istumaan polulle lenkkimme lopuksi. 

Kiitokset molemmille mukavasta seurasta!  

Mikä on Sipri?
Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti 

yleisemmin SIPRI on Tukholmassa toimiva vuonna 

1966 perustettu rauhantutkimuslaitos. SIPRIn tutkimus 

Rauhantutkimusta 
Tukholmassa
Solna, Tukholma.

keskittyy kolmen teeman ympärille, jotka ovat aseis-

tus ja aseidenriisunta, konfliktit ja rauha sekä rauha ja 

kehitys. Suomalaisissakin tiedotusvälineissä viitataan 

usein SIPRIn tietoihin erityisesti kansainvälistä ase-

kauppaa käsiteltäessä. Pennsylvanian yliopiston Lauder 

Instituten Global Go To Think Tank Report sijoitti SIPRIn 

vuonna 2016 maailman merkittävimpien ajatushauto-

moiden listalla sijalle 28. •

Sulo-koira.

Siprissä Erästön erikoisaloina ovat muiden muassa 

Iranin ydinsopimus ja monenväliset ydinaseidenra-

joittamissopimukset. Kävelymme lomassa haastattelin 

Tytti Erästö ja Eeva Viljanen.

Muistelu,

Pispan koulu kuuskytviis

Sinisankaiset silmälasit

punaiset posket

viehkeä hymy

Muistoissain mulla on

Kähärän luokan soma Malla

MK

Teksti ja kuvat: Eeva Viljanen
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Näsijärven saaritäyttö alkoi helmikuussa 2022. 

Osana Tampereen ratikan toista vaihetta ja tulevaa 

Hiedanrannan kaupunginosaa rakennettava saari ehti 

ennen rakennusluvan saamista kiertää korkeimmassa 

hallinto-oikeudessa (KHO) asti. Hanke joutui vastatuu-

leen erityisesti sen jälkeen, kun Pirkanmaan ELY-keskus 

vaati lausunnossaan tarkempia selvityksiä hankkeen 

pohjavesivaikutuksista. Lopulta KHO myönsi rakennus-

luvan – muistuttaen kuitenkin siitä, että hankkeen vaiku-

tuksia alueen pohjavesiin on tarkkailtava rakentamisen 

edetessä. Vaikka hankkeelle näytettiinkin vihreää valoa, 

ei huoli Näsisaaren rakentamisen vaikutuksista pohjave-

siin ole kohtuuton.

Vuonna 2020 Helsingin yliopiston julkaisema Olli 

Nurmilaukkaan pro gradu -tutkimus selvitti syitä 

Tahmelan lähteen pilaantumiselle. Lähteestä saatiin 

talousvettä vuoteen 1969 asti, minkä jälkeen ratkaisua 

Teksti ja grafiikka: Jussi Robert Ojala / Kuva: Henry Pöyhiä

Kaupungistumisen 
vaikutuksia harjualueen 
pohjavesiin arvioitava 
huolellisesti

pilaantuneen lähteen puhdistukseen on puitu aina 

Tampereen kaupunginvaltuustossa saakka. Lähteen 

pilaantumisselvityksenä toteutettu pro gradu -tutki-

mus kuitenkin esittää, että lähteen puhdistaminen olisi 

vähintäänkin haastavaa, ellei mahdotonta.

Viimeisimmät tutkimuspäätelmät nostavatkin esiin tär-

keän huomion siitä, kuinka haastavaa kerran pilaantu-

neiden luontoalueiden puhdistaminen lopulta on.

Harjun pohjavesialue 
yhä osittain mysteeri
Näsijärven saaritäytön on pelätty aiheuttavan muutok-

sia rantaveden virtauksiin, mikä voisi ajan kuluessa hei-

kentää rannan pintavettä suodattavia maakerrostumia. 

Maakerrosten heiketessä niiden pintavettä suodattava 

ominaisuus uhkaa kadota, jolloin pintavettä voi sekoit-

tua pohjavesiin. Tahmelan lähde on viimeaikaisten tut-

kimusten mukaan voinut pilaantua juuri tästä syystä, 

sillä lähteen vedenlaatumittausten mukaan Tahmelan 

lähteeseen virtaa nykyään merkittävä määrä pintavettä.

Vaikka Pispalan ja Pyynikin harjualueen ympäristöä 

on tutkittu kohtalaisen paljon, on harjun pohjavesialue 

yhä osittain kysymysmerkki. Yle uutisoi vuonna 2019, 

että Pirkanmaan ELY-keskus valitti Näsisaaren raken-

tamissuunnitelmista, koska Näsijärven saaritäytön vai-

kutuksia veden virtauksiin on nykytiedon valossa edel-

leen vaikea ennakoida. Vaikutukset pohjavesialueisiin 

nähtäisiin todennäköisesti vähitellen ajan kuluessa, 

mitä puoltaa myös Rambollin vuonna 2016 julkaisema 

geologinen selvitys, jonka mukaan Tahmelan lähteen 

pilaantumisen on arvioitu tapahtuneen pitkällä aika-

välillä. Esimerkiksi lähdeveden rautapitoisuuden huo-

mattiin miltei kaksinkertaistuneen 70-luvulla, kun vielä 

60-luvulla pitoisuudet olivat vain lievästi koholla. 

Ympäristövaikutusten arvioinnista haasteellista tekee 

se, että Pispalan harjun alla virtaavia pohjavesialueita 

ei tunneta vielä täydellisesti. Tutkimustietoa on vuosien 

mittaan karttunut ja esimerkiksi harjun pohjavesien vir-

tauksista on saatu parempi käsitys. Pohjavesien arvioi-

daan virtaavan suurimmaksi osin Näsijärven suunnalta 

Tahmelan lähteeseen sekä Hyhkyn vedenottamoon.

KHO sisällyttikin päätökseensä Näsi-saaren rakenta-

misesta tarkat kriteerit veden laadun 

valvontaan. Kriteerien mukaan saari-

täytön edetessä muun muassa veden 

happipitoisuutta, pH- ja mineraaliar-

voja on mitattava säännöllisesti. Lisäksi 

Näsijärven rannassa sijaitseville poh-

javesialueille tärkeitä maakerroksia 

on hankkeen aikana suojeltava huo-

lellisesti. Siten mahdolliset muutok-

set vesistön laatuun voitaisiin mini-

moida ja todeta mahdollisimman pian. 

Rakentamisesta koituvat pitkän aikavä-

lin vaikutukset pohjavesialueille jäävät 

kuitenkin nähtäviksi.

Saastuneiden luontoalueiden 
puhdistaminen haastavaa
Yhtenä ratkaisuna Tahmelan lähteen puhdistukseen on 

Tampereen kaupunginvaltuustossa aiemmin ehdotettu 

laskettavan säännöllisesti saostuskemikaalina tunnet-

tua polyalumiinikloridia. Nurmilaukkaan pro gradu -tut-

kimus lähestyy kyseistä ratkaisua kuitenkin kriittisestä 

näkökulmasta, koska lähteen veden vaihtuvuus on vii-

meisimmissä mittauksissa ollut varsin korkea; vettä 

puhdistava aine ei pysyisi lähteessä tarpeeksi pitkään 

luodakseen lähdettä puhdistavaa vaikutusta.

Tuore tutkimus esittääkin realistisemmaksi puhdistus-

ratkaisuksi lähteen pohjan tukkimisen ja puhtaan veden 

ohjaamisen lähteeseen keinotekoisesti. Tässäkin ratkai-

sussa piilee omat haasteensa, kuten harjualueen tulvi-

minen muualla, mikäli lähdevesi ei pääsisi virtaamaan 

luonnollista reittiään Tahmelan lähteeseen.

Ratkaisuehdotukset Tahmelan lähteen puhdistukseen 

nostavatkin esiin tärkeän muistutuksen siitä, kuinka 

ympäristön säilyttämiseen saadaan usein vain yksi 

mahdollisuus. Siksi onkin tärkeää, että nopeasti laa-

jentuvalla Tampereella ympäristö huomioitaisiin yhä 

ennaltaehkäisevämmin. Jääkauden vuosituhansia muo-

vaamat luontoalueet eivät ole itsestäänselvyys. •

Tahmelan lähteestä saatiin talousvettä vuoteen 
1969 asti, minkä jälkeen ratkaisua pilaantuneen 
lähteen puhdistukseen on puitu aina Tampereen 
kaupunginvaltuustossa saakka. Vuonna 2020 
julkaistu pro gradu -tutkimus esittää, että lähteen 
puhdistaminen olisi vähintäänkin haastavaa. 
Kiivaasti laajentuvalla Tampereella jääkauden 
muokkaaman harjuympäristön suojelu on tärkeää.

Kartta: Tampereen kaupunki / Virtaussuunta-arviot: Helsingin yliopisto ja 

Yleisradio / Grafiikan koonti: Jussi Robert Ojala.

Tahmelan lähde.
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IHME-LIISA on joensuulähtöinen, nykyään Pyhäjärven 
rannoilla asuva Liisa Hytti. Hänen debyyttisinglensä –

 Kaaosta kuin sä – julkaistiin maaliskuussa 2022 hienon 
videon kera. Single löytyy Spotifyista sekä muista 
suoratoistopalveluista ja musiikkivideo Youtubesta. 

Pispalalainen onnittelee debyytistä! Samalla Pispalalainen 
otti yhteyttä muusikkoon ja kysyi kuulumisia.

 Millaista musiikkia teet? 
Ihme-Liisan musiikki on urbaania melodista räppiä: spo-

ken wordia, laulua ja lausumista. Haluan musiikillani lii-

kuttaa tunteita ja transformoida ihmiselämän haasteita 

ja kipuja musiikin muotoon runouden, räpin ja melodioi-

den keinoin. Musiikki menee pop-kategoriaan, mutta 

kuuluu siinä vivahteita teatteri- ja elokuvamusiikistakin. 

Ensimmäisen albumini sanoitukset ja sävellykset olen 

tehnyt itse, tuotannon tekee Janne Eerola. 

Miltä debyyttisinglen 
julkaiseminen tuntui?
Samaan aikaan olin ihan kauhuissani jännityksestä 

ja tosi tyytyväinen! Olen keskittynyt tekemään omaa 

musiikkia vuodesta 2018, ja debyyttisinglen julkaisua 

kypsyttelin niin kauan, että julkaisu oli myös helpotus. 

Musiikki ja teatteri ovat olleet tärkeässä osassa elämääni 

lapsuudesta saakka, mutta ensimmäisen singlen julkai-

seminen tuntuu siltä, että astun viimein omalle polulleni 

taiteilijana.

Melodinen ja 
urbaani 
debyyttisingle

Entäs videon kuvaukset?
Oli ihan jäätävän kylmä! Jostain syystä halusin kuvata 

kaiken biisiin liittyvän visuaalisen materiaalin pakka-

sessa ohuissa vaatteissa. Kuvauksissa päätin, että seu-

raava video kuvataan kesällä. Mökkikohtaukset kuvat-

tiin Lohjalla siskoni kotitalon pihapiirissä olleessa 

hylätyssä mökissä, jossa legendan mukaan on asunut 

noita. Hetkittäin jännitti, että eihän alkuperäinen noita 

pahastu, että käytämme hänen mökkiään, mutta uskon 

että saimme sovittua asian! Ulkokohtaukset kuvattiin 

Tampereella Niihamalla. 

Onko Pispala vaikuttanut musiikkiisi?
Tämän biisin kirjoitusaikoihin asuin Rauhaniemessä 

ja Kaaosta ku sä on kirjoitettu Kaupin metsissä juostun 

juoksulenkin jälkeen. Nyt Pispalan tuntumassa asues-

sani olen kyllä jo useampaan otteeseen istahtanut len-

kin lomassa Pispalan portaille kirjoittamaan lyriikoita, 

joten voi odottaa, että näin tulee tapahtumaan tulevai-

suudessa. •

 

 

Haastattelija: Jussi Lahtinen / Kuvat: Ella Jaakkola.

Punainen mökki on rakennettu vuonna 1880 ja remon-

toitu 2000-luvun alkupuolella. Tiina Hakala perheineen 

muutti sinne asumaan vuonna 2006. Lasten muutet-

tua omilleen jäi tilaa ja siitä alkoi Pispalan pikku puo-

din tarina. Toukokuun lopulla avautuvasta puodista voi 

ostaa kaikenlaista mukavaa itselleen tai viemisiksi tut-

taville. Kahvikupposen ja maukkaan jäätelön voi naut-

tia pihamaalla Näsijärvelle katsellessa. Tai pohtiessa 

kuinka monta askelmaa vie tornin huipulle.

Rakkaus vanhoihin taloihin
Tiina muistelee, kuinka hän lopullisesti ihastui vanhoi-

hin rakennuksiin. – Ajelin ihmettelemään Sastamalan 

Wanhoja taloja. Historia ja perheiden tarinat huokuvat 

vanhoissa taloissa, se kiinnostaa ihmisiä. Puodissa poik-

keaa paljon nykyisiä ja entisiä pispalalaisia muistele-

massa vanhoja aikoja. Kahvilla piipahtaville turisteille 

toimin muun ohessa matkailuoppaana, Tiina kertoo.

Kiinnostus entisaikain elämään käy selville myös siitä, 

että Hakala saunottaa vierailijoita Sasissa perinteisessä 

savusaunassa. Ennen saunaa voi käydä vaikka melo-

massa kanootilla Lemmakkalanjärvellä.

Yhteiskunnallista vaikuttamista
Tiina Hakala otti asiakseen ajaa Pispalan radanvarren 

asukkaita häiritsevän hiilijunaliikenteen rauhoittamista. 

Venäläiset hiilijunat kanttipyörineen ovat tärisyttäneet 

taloja jo vuosien ajan. Välillä enemmän ja välillä vähem-

män. Tahti tuntui kiihtyvän syksyllä 2021. – Keräsimme 

radanvarren asukkailta naapurini Soilan kanssa adres-

sin Väylävirastolle, jossa vaadimme nopeuksien laske-

mista, Tiina kertoo ja jatkaa. – Useiden ja useampien 

asukkaiden yhteydenottojen jälkeen sain ilouutisen 

Väylävirastosta.  Sieltä ehdotetaan nopeudeksi 50 km/h 

nykyisen 70 km/h sijaan.

Istun pieni 4,5 kuukauden ikäinen, vielä nimetön Cornish 

rex -kissanpentu niskassani, kun Tiina jatkaa pohtimis-

taan oman tonttinsa tapahtumien ja koko Pispalaa kos-

kevan asian tiimoilta. En voi kun ihmetellä tätä Pispalan 

kaavoituksen tilannetta. On se kumma, että asiaa on 

aikaa ja varaa vatvoa vuosikausia, Tiina puuskahtaa.

Mauno-kissa katselee meitä lämpimän kaakeliuunin 

päältä. Taitaa herra odottaa, että pääsee jälleen hoita-

maan puotikissan hommaansa. Puoti aukeaa 28.5. ja on 

auki elokuun loppupuolelle asti. Poikkeahan ostoksille ja 

viihtymään! •

HAULITORNIN JUURELTA – 

Tiina Hakala 
ja pikku puoti

Teksti ja kuva: Katja Wallenius

Pispalan ikonisen maamerkin Haulitornin juurella, pienessä punaisessa mökissä 
asustelee Hakalan Tiina. Kesäisin Tiina pyörittää talon itäpäädyssä Pispalan pikku 
puotia.
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Mauro Zanato pilkkii Pyhäjärven jäällä taustanaan rakas kotipaikka Pispala.

Bella Pispala!

Kerro vähän itsestäsi.
Olen kosmopoliitti nomadi ja kotoisin Italiasta, 

Venetsian alueelta. Työskentelen ravinto-

la-alalla, viihdyn erinomaisesti työssäni 

Salud-ravintolassa.

Kuinka päädyit Pispalaan?
Näin vuokrailmoituksessa kuvan asunnosta 

avautuvasta maisemasta ja se riitti: tiesin, että 

minun oli pakko saada tämä asunto! Olin sinni-

käs, soittelin vuokraemännälle useaan kertaan. 

murheita, tuon heidät maiseman ääreen. Pidän kovasti 

myös Pispalan kylämäisestä tunnelmasta. Täällä on pal-

jon luovuutta, taiteellisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Mikä Pispalassa on huonointa?
Kaikki täällä eivät arvosta yhteisöllisyyttä. Joskus myös 

alkoholia käytetään liikaa, siitä seuraa monia ongelmia. 

Minua surettaa vanhojen talojen kohtalo: protesteista 

huolimatta niitä pilataan ja tilalle rakennetaan liian 

moderneja, tänne sopimattomia taloja. Mieluummin 

pitäisi remontoida vanhaa. Nykyään feikataan, talot 

rakennetaan betonista ja laitetaan puuta vain päälle. 

Halutaan päästä nopeasti ja helpolla. Puuta täytyisi 

käyttää rakentamisen alusta asti.

Italialainen Mauro Zanato muutti Espanjasta Tampereelle kolmisen 
vuotta sitten. Pispalan rinteille sympaattinen Zanato löysi tiensä 
puolitoista vuotta sitten. Parasta Pispalassa hänelle ovat maisema ja 
yhdessä tekeminen. Huonoimpana puolena Zanato pitää vanhojen talojen 
kohtaloa.

TAHMELA

Mitä tykkäät tehdä Pispalassa?
Olen paljon mukana Hirvitalon toiminnassa, meillä 

on monenlaisia yhteisöllisiä projekteja. Viihdyn usein 

Rajaportin saunalla, Kujakollissa ja Vastavirralla. 

Pyhäjärvi ja Saunasaari ovat myös tärkeitä paikkoja. 

Järvellä voi kalastaa kesät talvet, saaressa on mukava 

paistaa makkaraa. Viime talvena teimme ystävieni 

kanssa iglun Saunasaaren viereen. Liikun pyörällä ja 

kävellen sekä talvella myös liukurilla, olen laskenut liu-

kurilla alas myös kotikatuani. Eräs koiranulkoiluttaja 

oli vähän ihmeissään. Kotitalon rinteen kunnostaminen 

kasvimaaksi on ollut iso projekti ja jatkan sitä tänäkin 

kesäkautena. •

Teksti: Katja Villemonteix / Kuva: Mauro Zanato

Odotus kesti pitkään, koska asunnossa tehtiin 

ensin remontti.

Mikä Pispalassa on parasta?
Maisema, rakastan sitä! Joka kerta, kun palaan 

kotiin, tunnen olevani maailman parhaassa 

paikassa. Minulla ei ole edes televisiota, riit-

tää, kun minulla on suuri maisema edessäni. 

Täällä on kuin tunturin laella ja tuntuu kuin 

kaikki olisi mahdollista. Tällä maisemalla on 

terapeuttinen vaikutus. Jos ystävilläni on 
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Hannu Salaman 
                      novellit 

elävät yhä

Pispalan oma ikiradikaali Hannu Salama täytti viime vuoden loppupuolella 85 
vuotta. Pispalalainen-lehti halusi muistaa kirjailijaa syntymäpäivän johdosta ja pyysi 
Hannu Salama -seuralta tekstiä Salaman vähemmän tunnetusta tuotannosta – hänen 
novelleistaan. Ystävällisesti seuran aktiivi Teppo Sulonen otti haasteen vastaan. Kiitos 
Teppo, ja isot – hieman myöhästyneet – syntymäpäiväonnittelut Hannu Salamalle!

Teksti: Teppo Sulonen

Hannu Salama on armoitettu novellin tekijä. Lauseet 

eivät ole pitkiä kuin romaaneissa, ja tarina jatkuu kuin 

juna.  Hienoja juttuja. Vuonna 1955 Hannu teki lopulli-

sen päätöksen ryhtyä kirjoittamaan. Hän oli 19-vuo-

tias. Sain aikoinaan 13-vuotiaana enoltani käteeni 

Juhannustanssit. Se oli miehen neljäs kirja. Olimme 

kylässä Hesassa, ja luin sen siltä istumalta. Kirjaa ei ollut 

vielä ehditty sensuroimaan. Sen jälkeen ahmin kolme 

muuta. Läjästä löytyi romaani, runoja ja novelleja. Kaikki 

kävi. Olin myyty.

Hannu Salama syntyi vuonna 1936. Syntymäajasta 

on kaksi eri versiota, ovat sentään samalla viikolla. 

Pispalan poikanahan hänet tunnetaan, mutta asuin-

paikkoja on monta. Tampere ei kuitenkaan miehestä 

lähde. Klassillinen lyseo otti miehen oppiin, joka jäi kes-

ken, kuten monella hieman köyhemmällä. Koulu tuotti 

muutenkin paljon kirjailijoita, Jussi Kylätasku, Jouko 

Turkka ja Jorma Kannila esimerkiksi. Innoittavana 

opettajana toimi Arohonka, jonka sovinnaiset opit vei-

vät porukkaa automaattisesti vastavirtaan.

Hieman myöhemmin Salama linnoittautui 

Kämmenniemessä yläkertaan ja vaikeuksien kautta 

tulosta alkoi syntyä. Runot olivat aluksi pinnalla, mutta 

jäivät onneksi draaman jalkoihin. Tuomas Anhava antoi 

tukensa. Toinen kirjailija, Jorma Kannila, Kenttäläiseksi 

kutsuttu, piti seuraa ja luki myös paljon.

Lomapäivä (1962)
Porukkaa Pispalassa oli paljon. Nuorten poikien rajut lei-

kit keskeyttää vain vaarin kanssa tehdyt kalareissut. Ne 

ovat kasvattava voima, vaikkei paljoa puhutakaan. Siinä 

on läheisyyden tuntua, oma isä oli paljon poissa. Vaari 

ottaa uuden vaimon ja läheisyys hieman katoaa. Hannu 

alkaa isoksi pojaksi ja suuntaa katseen laajemmaksi. 

“Huomasin, että minulla on sanottavaa”. Lomapäivän 

alkupää on vaarin kanssa kalastelua.

Muutamia vuosia myöhemmin päähenkilö asuu ker-

rostalossa ja yrittää tutustua naapureihin.  Kerrostalon 

ilmapiiri on erilainen kuin Pispalan 

kapeilla teillä. Jutuissa on vielä 

sisäpiirin henkeä. Sitten siirry-

tään maalle, Teiskon perukoille. 

Tyttöystävä on löytynyt, ja se onni 

palailee mieleen yhtä mittaa.  

Kohjo on ensimmäinen novelli, missä tyttö on pää-

henkilö. Sekin onnistuu. Tyttöpari sekoilee varovasti, 

lopussa tulee rauha. Ilmeisesti Hannu ei ollut tarinaan 

tyytyväinen, koska näyttäviä naishahmoja ei juurikaan 

myöhemmin esiinny. Sen sijaan Tienviitta on lupauksia 

antava. Se on isänmurha vailla rangaistusta. Novellissa 

Hannun isä ja äiti selvittelevät välejään, tarinan viedessä 

henkilöitä eteenpäin. Paavo Kenttäläinen tupsahti esiin 

toiseksi viimeisessä novellissa. Hän tulisi olemaan seu-

raavissa novelleissa henkilö, joka sukii omia estojaan. 

Esikoiskokoelma on vielä epätasainen. Salama etsii 

sopivaa suuntaa, joka ei kuitenkaan voi olla alkupään 

nuoruusmuistot. Kahdessa lähteessä on siementä. Paavo 

Kenttäläinen on sopivan ristiriitainen hahmo, ja oma 

suku on aina varma ja tuttu valinta.  Hiljaista huumoria 

on mukana arjen touhuissa, se vain pitää löytää. Kerronta 

on suoraa, isompia koukkuja ei vielä ole mukana. 

Ajankuvana Suomea viedään vauhdilla eteenpäin. 

Kenttäläinen käy talossa (1967)
Avausnovelli puhkuu voimaa ja viinaongelmaa. Kirjailijan 

nimikin on Talokas. Lisääntynyt viinankäyttö ja sekoi-

leva elämäntyyli elävät. Aikataulu on kateissa. Avaus 

sopii hyvin niihin tuntoihin, joita Juhannustanssien 

melske toi. Seuraava taas palaa lapsuuteen, pojat teke-

vät ja tappelevat. Vauhtia riittää, se on iso ero esikoisno-

velleihin. Pispalan kieli on hyvin tarttunut ja tuo oman 

sävynsä, armottoman. Kolmas novelli taas vie kouluai-

koihin.  Hannu saa siellä monnin kohtelun, mutta pitää 

puolensa. Kirjailija on syntymässä. Vielä hän empii myös 

armeijaan menemistä.

Olen aina pitänyt Muuntajatyömaata Salaman parhaana 

novellina. Se on kaikin tavoin hallittu kokonaisuus. Siinä 

apumieheksi joutunut Hannu tuntee olevansa väärällä 

alalla. Kärvistelee mukana vasurina, rahaa pitää jostain 

saada. Isän viinanjuonnin takia päättää Hannu lähteä 

karkuun. Seuraavana päivänä homma uusitaan, ja her-

mot ovat kireällä. Hässäkässä ovi jää auki. Utelias poti-

las saa kuolettavan iskun. Onneksi Salamasta ei tullut 

sähkömiestä. Tarinoiden loppukappale on samanlai-

nen, kirjailija katsoo tulevaan. Mukana on myös novelli, 

missä pohditaan kirjallisuutta, sen syvintä olemusta ja 

luomisen tuskaa, tulevaisuutta.

Novelli Paavo ja Liisa taas esittelee kokoelman nimihen-

kilön. Paavo kieriskelee naista etsiessään kuumeisesti. 

Ylioppilaaksi asti ehtinyt Paavo jää perimysjärjestyk-

sessä isoveljen jalkoihin. 

Kesäleski (1969)
Aloitusnovelli pohtii kirjoittamista bussimatkan ajan.  

Toinen, Tyttö ja viinapullo, taas pohtii elämää ja ympä-

rillä pyöriviä kavereita. Hyvä novelli kaikessa tavan-

omaisuudessaan. Kolmannessa taas syntyy päähenkilöi-

den välillä riita. Neljäs on eri maata, työmaaruokalassa 

työskentelevä Kaija saa mustankipeältä poikaystävältä 

turpiinsa. Toimittaja Mikkolan ensimmäinen juttu kuvaa 

hienosti ensimmäistä tekstiään sorvaavaa toimittajaa. 

Hautajaiset on synkkä mutta avartava kokemus. Kirjailija 

tarkkailee tilannetta ulkopuolisena ja miettii samalla 

omaa kirjaansa. Novellista muodostuu ehjä kokonaisuus, 

missä ei oikeastaan tapahdu mitään, ja toisaalta taas pal-

jon. Kesäleski kertoo taas lomapäivästä. Kirjailijan avio-

liitto on heikossa jamassa. Kesälesken jälkeen Tienviitta 

(1974) kokosi siihenastiset novellit yhteen.

Kolme sukupolvea (1978), Näkymä 
kuivaushuoneen ikkunasta (1988) 
ja Hyvä veli (1992)
Kolme sukupolvea -kokoelman Loivarannan Villen lähtö 

on yksi parhaista novelleista. Se tapahtuu Teiskossa ja 

henkilöt ovat luontevia kuten aina. Hannun isä seikkai-

lee sekä tarkkailee Villen ja Roivaksen kanssa. Loppu on 
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yllättävä. Se on saanut myös radiototeutuksen. Varma 

kokonaisuus. 

Vuoden 1988 jutut ovat täysin valmiita novelleja. Aiheet 

liikkuvat laajalla alueella. Muutto Helsinkiin tuo mukaan 

hienompia sävyjä. Viimeinen novelli pohtii armeijan 

asioita. Se taisi olla Hannun päässä yhtenä vaihtoeh-

tona, ryhtyminen kapiaiseksi. Porukan aatokset ovat 

kyllä muualla, naisissa tietysti. Kuvaavaa on, että viimei-

nen novelli on juuri armeijasta. Novelleja löytyy myös 

aikakausilehdistä.

Hyvän veljen ensimmäiset novellit ovat täysin erilaisia, 

toinen lapsuudesta ja toinen taas nykytekstiä. Kolmas 

on pitkä ja oivallinen mietintö seksuaalisuudesta. Aiheet 

vaihtuvat, asia ei. Seksiä ja politiikkaa. Todella valmista 

tekstiä ja hyvää aikalaisen pohdintaa. Politiikka nousee 

esiin vahvasti.

Pispalan Tarmo 50 
vuotta (1982)
Pispalan poika kutsuttiin tietysti 

kirjoittajaksi myös PisTan histo-

riikkiin, mukana muun muassa 

Matti Ahde, Pertti Paloheimo, 

Erkki Lepokorpi, Leo Suonpää, 

Yrjö Varpio. Hannu kirjoittaa ilolla ja hauskasti. Selvästi 

on rakkaus seuraan noussut pintaan. Novellissa kuva-

taan koripallo-ottelua. Hannu on innolla mukana vara-

miehenä. Tunnelma on käsinkosketeltava, ja tamperelai-

nen. Työväenjoukkue vastaan hienommat ihmiset. PisTa 

oli siihen aikaa mestaruussarjan kamaa. Kannattajat 

ovat tiukasti erillään toisistaan, mutta huudot ovat 

sitten iskevämpiä ja äänekkäitä. Naisten vapautu-

nut ääni tulvii ahtaassa salissa. Suurimmat aplo-

dit saa vastustajan loukkaantuminen. Jos pelaaja 

vielä kannetaan ulos salista, suosio on suun-

naton. Ollaanhan Tampereella. Ilmitappelua 

ei syntynyt, kiihkeässä tunnelmassa ei siihen 

ehditty.

Loppusanat
Hannu on loistava ihmisen kuvaaja, hän ei tyrkytä.  

Alkupään teokset noudattavat perinteistä kerrontaa. 

Lauseet ovat vielä lyhyitä ja niissä on mukavaa arki-

päivän realismia. Kolmas tyylilaji on vaikeahko pitkän 

lauseen ja pohdinnan tulos. Se tulee esiin Finlandia-

sarjassa.  Sitten lähestytään raamattua, onneksi puolet 

on kunnon menevää kerrontaa.

Useat toteavat Salaman tuotannosta: “On se niin tör-

kee, etten koskekaan”. Novellit kuitenkin ovat sellaisia, 

että kirosanaa saa hakea. Salama on novellistina par-

haimmillaan. Tyylilaji on ihmisten tarkkailu. Jutut ovat 

kaiken huipuksi vielä erilaisia. Uskontokin on noussut 

käsiteltäväksi. Hannu on suorasukainen ja saanut siitä 

kärsiä. Esimerkiksi syksyllä 1972 oli täyteenahdettu kir-

jastotalo mielenkiintoisena näyttämönä. Pääteos oli 

ilmestynyt, ja kaikki loukkaantuneet olivat paikalla.

Repliikit olivat merkittävässä roolissa alkupään teok-

sissa. Nokkeluus on lauseiden sisällä. Suorasanaisuus 

on ollut aina Salaman valtti. Siitä syntyy asenne, 

jota ei muuta millään. Salama ei ole niin paha kuin 

Juhannustanssien jälkipyykki antoi ymmärtää. Se ajoi 

silti myös itse Hannun pessimismiin, joka eli miehessä 

pitkään. Hieno mies. •

Hannu Salaman 

novellituotanto:

- Lomapäivä (Otava, 1962)

- Kenttäläinen käy talossa (Otava, 1967)

- Kesäleski (Otava, 1969)

- Kolme sukupolvea (Otava, 1978)

- Näkymä kuivaushuoneen ikkunasta 

(Otava, 1988)

- Hyvä veli (Otava, 1992)
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Lähdin etsimään tarinaa Pispalasta. Ensimmäisen löy-

sin kotipihasta. Luistinrataa muistuttavalla harjun 

kujalla vastaan tuli hän. Lakki päässä, kamera taskussa 

ja muisti täynnä nimiä ja vuosilukuja. Kevätauringossa 

poltin poskeni, kun tunnin ajan kuuntelin otteita tämän 

hassun harjun elämästä.

Kun historiakierroksemme päättyi entiseen Harjukatu 

ykköseen Hellaakosken talon paikalle, hän ohjaa seuraa-

vaksi tutustumaan Laten puutarhan tarinaan. Luistelen 

siis Pispalan portaat alas Omenakujalle. Rappuja on 

kutsuttu myös Jaakobin portaiksi, koska ne johtavat 

taivaaseen.

Omenakujalla saan kuulla, että Late oli tontin ja torpan 

entinen omistaja, latvialainen Sladey, joka alunperin 

Kohtaamisia kylillä

Teksti Ja kuvat: Tiina Kokki

omenapuut istutti yli sata vuotta sitten. Sittemmin tontti 

on myyty palasiksi, huvila purettu uudempien talojen 

tieltä ja torpankin kohtalo on kysymysmerkki.

Uudelta oppaaltani, vastaan kulkeneelta kirjavatump-

puiselta pohdiskelijalta kysyn, miten polku on kes-

kelle tonttia muodostunut. Hän ei tiedä. Mutta niin kuin 

Kristiina Harjulan kirjassa Unelma Pispalasta tuuma-

taan, näillä kulmilla on ollut tapana kulkea siitä, mistä 

helpoiten pääsee. Sama se kenen tontilla ollaan. Näin 

oletamme tämänkin väylän syntyneen.

Huvilan kahvijonossa kuulen, että työhakemukseen ei 

passaa osoitettaan laittaa jos asuu näillä kulmilla. Eivät 

kuulemma ulkopaikkakunnilla usko, että töihin haluaa 

Tampereen ulkopuolelle, jos on Pispalasta.

Kahvikupin äärellä Huvilan terassilla keskustelua käy-

dään amerikkalaisista tosi-TV-sarjoista. Vaunuja heilut-

taen yksi toteaa olevansa koukussa. Tekee kuulemma 

hyvää huomata, että jonkun muun elämä on dramaat-

tisempaa kuin omansa. Toinen kertoo käyneensä ham-

maslääkärissä rentoutumassa. Siellä kun ei tarvitse 

tehdä muuta kuin maata ja olla hiljaa.

Kurpitsatalon keinulla tiedetään kertoa, että 

kesästä tulee kuumempi kuin koskaan. Ja se tuo muka-

naan ennätysmäärän punkkeja ja ilmalämpöpumppuja.

Kujakollin terassilla pohtivat, että mahdotontahan 

se on yhtä tarinaa Pispalasta kirjoittaa. Siitä tulisi liian 

paksu kirja ja sekava selostus, kun on niin monta pää-

henkilöä mukana.

Kehottavat kuitenkin kirjoittamaan Kujakollin histo-

riasta. Jääkauden jälkeen sen ikiaikainen terassi sijaitsi 

tuopin äärellä tehtyjen laskelmien mukaan suunnilleen 

Pispalanharjun ja Provastinkadun puolivälissä. Sieltä se 

on sitten vedenpinnan madaltumisen myötä laskeutu-

nut nykyiselle paikalleen.

Pyykkipuistossa yksi käy kiivasta keskustelua män-

nyn kanssa. Toinen laulaa kantavalla soinnilla täysin 

keuhkoin I wanna rock with you allnightia.

Tuopissa seuraan liittyy koko olemuksellaan naurava 

kaveri. Hän asuu Pispalassa. Ei ylä- eikä ala-Pispalassa, 

eikä varsinkaan harjulla, vaan siellä Oikeassa Pispalassa. 

Pitkin kirjavin perusteluin myös hän kyseenalaistaa 

tarinan metsästykseni. Koko kylä kun on yksi iso tarina, 

jota ei voi kuvailla, se pitää kokea. Kehoittaa kuitenkin 

mahanpohjasta asti kohoavan kumean naurun säestyk-

sellä olemaan varovainen siellä harjulla. Kaikenmaailman 

hanhiniemet kun siellä ympäriinsä juoksentelevat.

”Tietä käyden tien on vanki. Vapaa on vain umpihanki”, hän sanoo käsien liikkuessa 
ilmassa sanojen tahdissa. ”Tämän minä ratkaisin. Se toinen, nous hauki puuhun lau-
lamaan, on vielä mysteeri.”

Kotimatkalla Pyynikin näköalapaikalla keväisessä 

tihkusateessa istuu yksinäinen selkä. Soran rohinasta 

havahtuu huomaamaan, että kuljen ohi. Kääntyy, nostaa 

käden ja huutaa kirkkaalla äänellä hyvää kotimatkaa.

Huikkaan kiitoksen ja mietin, että tässä on nyt pähki-

nänkuoressa se tarina, jota etsin. Ei suuria sankaritekoja, 

vaan pieniä ja avoimia arjen kohtaamisia monenkirjavan 

ihmisjoukon kanssa.  

Ei tainnut tihkussa istuva arvata, kuinka oikeaan osui. 

Ensimmäistä kertaa tunnen todella olevani matkalla 

kotiin. Osaksi tämän hassun harjun tarinoita. •

Tahmelassa kesällä -80

On kauan jo kukkineet omenapuut,

niin laulettiin laulussa ennen.

Lie liianko kauan ne kukkineet

kun on puut ja kukkaset menneet.

On kaadettu koivut ja pihlajat  pois

uus aika kun astuvi esiin.

Ei oo missä lintujen laulu nyt sois,

ei oksaa mihin pääsisi pesiin.

Vain traktorit, kaivurit jyllää ne maata

ja nosturit taivasta hipoo.

Tätä näkyä silmät ei uskoa saata,

vieri vieressä katot kun toisiaan nitoo.

mummun mietteitä 

Suoma Nurmio
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Annamme Umbra-kissan tutustua meihin rauhassa 

ennen kuin siirrymme syvemmälle Kari Aronpuron 

Mustanlahdenkadun asuntoon. Katseemme vaeltavat 

kauniissa esineissä, tauluissa ja kirjoissa. Karin tarinoi-

dessa ajan tajumme katoaa.

”Se on Pegasos, antiikin Kreikan lentävä hevonen.

Palermossa turisteille myydään värikkäitä runoratsuja. 

Löysin takahuoneesta keskeneräisen, sanomalehtipape-

rilla päällystetyn Pegasoksen, jonka arvelin sopivan kol-

laasirunoilijalle”, naurahtaa Kari.

Hän kierteli 17-vuotiaana maailmaa liftaamalla ja kulku-

rikirjat kiehtoivat, kunnes hän ihastui Pentti Haanpään 

teoksiin.

”Lainasin Vanhan kirjastotalon rynohyllystä Eeva-Liisa 

Mannerin Tämän matkan, T. S. Eliotia, Mastersin 

Spoon River antologian, Carl Sandburgia, Walt 

Whitmania, Ezra Poundia, ja innostuin vapaamittai-

sesta runoudesta.”

Aronpuron kollaasityyli syntyi jo varhain J. H. Erkon esi-

koisteospalkinnon saaneesta Peltisistä Enkeleistä (1964) 

aina menehtyneelle puolisolle Marra Lampille (yhdessä 

1988–2021) omistettuun runovalikoimaan Rouheimpiin 

(2021) saakka.

Teksti: Kirsi Hietala

Kollaasirunoilija 
Kari Aronpuro
Kari Aronpuro, 81, on kulkenut edellä aikaansa 
jo esikoisteoksissaan Peltisissä enkeleissä (1964) ja 
Aperitiff – avoimessa kaupungissa (1965) ja tuonut 
jokaiseen kirjaansa uutta.

Tarinoita Pispalasta
Kari oli armeijan jälkeen 1963 talvella kirjastoapulai-

sena Pispalan kirjastossa. Siellä oli kirjoituskone, jossa 

oli kaksiosainen värinauha: luettelokorttiin kirjoitettiin 

punaisella pääsana ja muut tiedot mustalla. Hän kirjoitti 

koneella novellin, jossa oli repliikit kirjoitettu punaisella 

ja muu teksti mustalla.

”Oivalsin myöhemmin saaneeni novellin idean Buster 

Keatonilta”.

Tuolloin hän kirjoitti myös alla olevan runon, jonka esitti 

tytär rintarepussa pispalalaisten ja pirkkalaiskirjailijoi-

den valtaamassa Pispalan kirjastossa 1991.

 Kirjoitan Teille kaupungista

 jossa ei ole vihanneskauppiaille omistettua katua

 sitä paitsi on talvi

 kuutamossa saaret ja saarten varjot

 hangen alla nokiset kivet

 kapakassa miehet

 auki kuin horsman kukat

 takaraivolla hatun painama kehä

 asemakaavattomalla rinteellä tavarajuna ohittaa

 sivukirjaston

 kauppahallin päädyssä Hermeen sauvat

 katulamppujen hämärässä

 kapeiden nautojen kallot

Esityksen aikana sattui menemään kirjaston ohi pitkä 

tavarajuna.

”Kun talvisota syttyi (30.11.1939), Pispalan kirjastosta 

lainattiin yksi kirja. Pian tilanne normalisoitui, ja lai-

naukset jatkuivat kuin yleensä”, sanoo Kari.

”Välirauhan aikaan tamperelainen nuorisojoukko jakoi 

sodanvastaisia lehtolehtisiä Keskustorilla. Sen vuoksi 

Pispalan kirjastonhoitaja vangittiin kesken työpäivän 

sodan ajaksi. Pariisin rauhansopimuksessa luki, että 

kaikki liittoutuneiden puolesta taistelleet saisivat enti-

set työpaikkansa takaisin. Vapautunut kirjastonhoitaja 

työskenteli Vanhan kirjastotalon sanomalehtilukusalin 

hoitajana eläkeikäänsä asti. Selvitin asian kaupungin-

hallituksen ja kirjastolautakunnan pöytäkirjoista.”

Runousmetodi
Aronpuron runousmetodina on 1,5 vuotta taustatyötä, 

puoli vuotta kirjoittamista.

Rouheimmat on sommittuma vuosien 1960–2020 

runoista. Kari ja kirjan toimittanut Tuomas Taskinen 

valitsivat siihen kumpikin noin 80 runoa, jotka Kari kir-

joitti uudelleen ja laittoi ne arvotussa järjestyksessä 

kirjaan.

Nyt hän viimeistelee belgialaisen Paul van Ostaijenin 

tuotannon ja erityisesti kokoelman Miehitetty kaupunki 

käännöstä. Van Ostaijen on avantgarden klassikko, 

jonka kuolemasta tulee pian 100 vuotta.

Kirjoitusnurkkauksen ikkunan yllä on Aaro Hellaa-

kosken kolmimetrinen puusuksi lyly.

”Hellaakoski runoili: Vapaa on vain umpihanki”, naurah-

taa Kari. •

Kari ja Silja Maaria Aronpuro val-
taamassa Pispalan kirjastoa 1991 
(Pispalalainen 1/1992).

Peltisiin enkeleihin sahattiin merkkejä palasiksi ja ladottiin ne tekstin joukkoon. Kuva: Anna Hämäläinen.
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Teksti: Heidi Huhtamella / Kuva: Saara-Maija Nevalainen-Kiiskilä.

Tahmelan Huvilan 
tarina jatkuu

Yhteisöllisyyden voimaa
Tahmelan Huvilan tarina jatkuu, koska TE kaikki 

otitte Huvilan suojelukseenne ja omaksi paikaksenne. 

Viimeisen kolmen vuoden aikana Huvilalla on järjes-

tetty satoja tapahtumia, yli 50 taidenäyttelyä ja käyn-

tikertoja on ollut liki 50.000. Useat yhteisöt ja kult-

tuuriaktiivit ovat käyttäneet aikaansa ja osaamistaan 

tuodakseen Huvilalle ohjelmaa, joka on pääsääntöisesti 

yleisölle maksutonta. Huvilalla on itsessään hyvä feng 

shui -henki, mutta sittenkin tunnelman luovat ihmiset, 

ilo, nauru ja ideat täyttävät Huvilan ja sen loistava akus-

tiikka tekeekin siitä sitten innostavan paikan niin työs-

kennellä, viettää aikaansa tai muuten vain poiketa.

Yksi yhteisöllisistä hyvän tahdon tapahtumista maalis-

kuussa 2022 oli eri yhteisöjen aktiivien ja talkoolaisten 

yhdessä tekemä Ukrainan tuki -popup. Borsch-keitto, 

pannukakku, popup-kokkien herkut uskomattoman liki 

Aina silloin tällöin hyvä saa palkkansa. Tältä se tuntui, kun kaupunginhallitus 
keväällä 2021 nosti Tahmelan Huvilan osaksi kaupungin omaehtoisia kulttuuritiloja. 
Tahmelan Huvila pääsi Pispalassa samaan joukkoon Rajaportin saunan, 
Hirvitalon ja Kurpitsatalon kanssa. Ja huhtikuun ensimmäisellä viikolla 2022 
Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys allekirjoitti uuden sopimuksen Tahmelan 
Huvilasta. Sopimus on hyvä, ensimmäistä kertaa meidän kaikkien neuvottelu- 
ja sopimuskumppaniksi tuli Tampereen kaupungin kulttuuritoimi. Pispalan 
kulttuuriyhteisöt ovat tätä sopimuskumppanuutta toivoneet jo vuosikymmeniä.

viisituntisen non-stop ohjelman kera houkutteli paikalle 

vierailijoita, jotka avokätisesti ”maksoivat” punaiselle 

ristille liki 2000 euron edestä syötäviä. 

Uudet tuulet
Takana on siis mielenkiintoiset kolme vuotta, ja 

uusia suunnitelmia on jo todella paljon. Laakereilla ei 

levätä. Galleriatoiminnan osalta näyttelyhaku päät-

tyi 10.4. ja valinnat tehdään kesäkuuhun mennessä. 

Näyttelyhakuun tuli 33 hakemusta. Tämän vuoden 

näyttelyjen teemoina olivat toivo, näky, mahdollisuus 

ja Upside Down! Odotamme siis mielenkiinnolla tulevia 

näyttelyitä! 

Nyt jo tiedossa olevista näyttelyistä toukokuussa kahvi-

latilaan tulee pienimuotoinen näyttely Wivi Lönnistä. 

Näyttely perustuu Jussi Jäppisen kirjaan Wivi Lönn, 

muistojen albumi (2021). Lauantaina 7.5. vietetään 

avajaisia, joissa Jussi Jäppinen esittelee näyttelyä ja kir-

jaansa. Tilaisuutta emännöi arkkitehti Iida Kalakoski. 

Saunatoimintaan kuuluu myös uutta. Ainoana sauna-

pääkaupungin saunoista Huvilalla on perinnesaunot-

taja säännöllisesti saunottamassa väkeä parittoman 

viikon tiistain saunavuoroissa. Perussaunamaksu sau-

naan, ja niin halutessa voi esimerkiksi ottaa vihtapesun 

Rajaportin saunaltakin tutulta Siiri Koskelta. Uutena 

palveluna käynnistyy myös sauna guide-palvelu, vetä-

jänä lämmittäjämme Alex Lembke. Alex tarjoaa henki-

lökohtaista opastusta englannin/saksan kielellä suoma-

laisen saunan sisimpään ja lähtee oppaaksi Tampereen 

seudun yleisiin saunoihin.

Kuluvana vuonna on järjestetty jo yksi kaupungin-

osakonsertti Huvilalla. Toni Jokiniitty vei huvilalli-

sen väkeä Espanjaan kitaransa avulla. Flamenco soi ja 

innosti kuuntelijoita tanssimaan. Pidämme sormet ris-

tissä, jotta saisimme näitä lisää aina silloin tällöin. 

Kaupunki yhteistyön puitteissa olemme päässeet myös 

yhdeksi kaupungin puistokonserttipaikoista. Heinäkuu 

onkin sitten puistokonserttien aikaa.

Tulevana kesänä on luvassa myös muusikkokäve-

lyitä (päättyvät Huvilalle), Tampereen matkailuoppai-

den järjestämiä kulttuurikävelyitä (päättyvät Huvilalle), 

Pispalan musiikkiyhdistyksen järjestämä Lasten Folk ja 

paljon, paljon muuta.

Ja pakko vielä lisätä tähän ennakkotietona, että ensi 

kesänä Huvilan pihan täyttää kukkaloisto. Teemme 

yhteistyötä Mitäs Mitäs Mitäs -festivaalin kanssa, ja 

pidämme heidän kukkalavoistaan (15kpl) huolta kesän 

festivaaliaikaa lukuun ottamatta.

Seuraa toimintaamme somessa, tule mukaan järjestä-

mään toimintaa, ja jos tarvitset työkokeilupaikkaa/palk-

katukipaikkaa Huvilan kahvilassa, niin ota ihmeessä 

yhteyttä. Osallistua voi monella tapaa. Tai sitten tulla 

vain nauttimaan ohjelmasta. •

Kaupunginhallitus tunnusti niiden uuden ase-

man päätöksellään maaliskuussa 2021. Kaikille 

taloille on nyt tehty kaupungin kulttuuritoimen 

kanssa uudet, pitkäaikaiset vuokrasopimuk-

set, joissa kaupunki sitoutuu talojen kunnos-

sapitoon. Toiminta taloissa jatkuu yhdistysten 

hoitamana. Tähän asti kaikki talot ovat toimi-

neet lyhytaikaisilla sopimuksilla, ja kunnossa-

pito on ollut vuokralaisten kontolla. Välillä on 

väläytelty talojen myyntiä pois kaupungilta. 

Nyt on tämä uhka väistynyt ja yhdistykset voi-

vat suunnitella talojen toimintaa pitkällä täh-

täimellä kaupungin täysipainoisella tuella.

On siis tapahtunut historiallinen muutos. 

Päätöksellään kaupunki on tunnistanut ja tun-

nustanut yhdistysten Pispalassa tekemän vuo-

sien, jopa vuosikymmenten työn. Siinä on 

rakennettu monenlaista ruohonjuuresta pon-

nistavaa kulttuuritoimintaa, perustuen pai-

kalliseen perinteeseen ja samalla on suojeltu 

Pispalan rakennettua kulttuuriympäristöä 

pelastamalla vanhat talot, joissa toimitaan. 

Talot tuottavat palveluillaan hyvinvointia kai-

kille tamperelaisille, ja niistä on kehittynyt 

samalla tunnettuja matkailukohteita.

Asiaa juhlistetaan Pispalan karnevaaleilla la 

21.5. klo 13 apulaispormestari Matti Helimon 

ja Pispalan kulttuuritalojen edustajan 

puheenvuoroilla ja maljannostolla. 

Tervetuloa!

FB: TAHMELAN HUVILA, TAHMELAN HUVILAN KAHVILA, TAHMELAN HUVILAN SAUNA  

Tahmelan Huvilan 
tarina jatkuu

INSTAGRAM TAHMELAN HUVILA / TAHMELANHUVILA@GMAIL.COM

Pispalan yhdistysten pyörittämät Rajaportin 
sauna, Kurpitsatalo, Hirvitalo ja Tahmelan 

Huvila muuttuivat talven aikana myös 
kaupungin virallisiksi kulttuuritiloiksi.

Pispalan yhteisötalot 
ovat nyt myös kaupungin 

kulttuuritiloja
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Olipa kerran…
… vanha, yli 100-vuotias talo. Katossa reikä, lattiat osin 

painuneet, hirsiä lahonneena, jälkiä vesivahingoista. 

Entistä uittoyhdistyksen taloa uhkasi purkaminen, kun 

rakennusliikkeellä oli tarkoitus valloittaa tontti uudis-

rakentamiselle. Pispalalaiset ja muut aktiivit eivät 

tätä kuitenkaan purematta nielleet, vaan perustivat 

yhdistyksen.

Uittoyhdistyksen talo ristittiin kesällä 2014 

Rakennuskulttuurikeskus Piiruksi. Rakennusta korjat-

tiin eri projektien avulla, alkaen vuoden 2012 syksystä. 

Urakka alkoi vuotavan katon korjaamisella. Vuoden 2017 

elokuussa vietettiin Piirun avajaisia puheiden, musii-

kin ja hyvä ruoan parissa teemalla Syödään yhdessä 

Pispalan taivaan alla. Tapahtuma oli samalla osa Suomi 

100 -juhlavuotta.

Piiru juhlavuonna 2022
Vuosien ahkeroinnin jälkeen voimme olla tyytyväi-

siä Piirun nykypäivään. Rakennuskulttuurikeskus on 

pysyvä korjausrakentamisen oppimisympäristö ja vie-

railukohde. Tänne voit tulla tutustumaan säilyttä-

vän korjausrakentamisen keinoihin ja materiaaleihin. 

Piiru 10 v 
rakennusperinteen 
vaalijana

Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry perustettiin 10 vuotta sitten. Yhdistyksen 
tarkoitus on vaalia rakennuskulttuuria, rakennusperinnön hoitoa ja olemassa olevaa 
rakennuskantaa Pirkanmaalla.

Teksti: Katja Wallenius / Kuva: Saara-Maija Nevalainen-Kiiskilä.

QR-kooditaulujen avulla on mahdollisuus tutustua talon 

remonttivideoihin. 

Talossa järjestetään paljon erilaisia kursseja aina savi-

rappauksesta ikkunankunnostukseen ja itkuvirsiin sekä 

pettuleivän leipomiseen. Seuraa Piirua Facebookissa tai 

Instagramissa sekä verkkosivuilla www.piiru.fi. 

Juhlavuoden iloksi järjestämme mm. pihatanssit 

jokaisena heinäkuun perjantaina klo 17–19. Tulehan 

laittamaan jalalla koreasti! Kesäkuun puolenvä-

lin paikkeilla pestään mattoja Tahmelan rannassa 

Jätkäperinnemusiikin tahdissa ja haastamme muut kau-

punginosat mukaan pesutalkoisiin. Tahmelan Huvilalla 

järjestetään Puistokonserttien sarja kesän aikana.

PiPa – Piirun verran Parempaa
Pipa päähän ja Piirulle! PiPa – Piirun verran Parempaa 

-työllisyyspoliittinen hanke jatkaa Piirun aiempien 

hankkeiden jalanjäljillä tarjoten työkokeilu- ja palk-

katukipaikkoja sekä oppimisympäristön korjausra-

kentamisesta ja rakennuskulttuuriin laaja-alaisesti 

liittyvistä tehtävistä kiinnostuneille. Hankkeessa yhteis-

työssä Piirun kanssa toimivat Pispalan kirjastoyhdistys, 

Rajaportin sauna, Hirvitalo, Kurpitsa-liike, Tehdas 108 ja 

TAD ry. •

Piiru 10 v 
rakennusperinteen 
vaalijana

Sauna ja telttasauna avaavat höyryiset ovensa klo 14.00, 

Rajaportin kahvion kattaus ja pihakeittiön maukas muo-

nitus puolta tuntia aikaisemmin. Hoitolat ovat avoinna 

ja vihdan teon opetusta saa päivän mittaan vihtamesta-

rin opastuksella.  

Esiintymislavalla, Lauteilla, ohjelma alkaa klo 15.00 

Kansainvälisen Savusaunaklubin edustajan Heikki 

Lyytisen esittämällä Saunarauhan julistuksella. Sen jäl-

keen saa lähtölaukauksen saunanlämmittäjä, valoku-

vaaja Alexander Lembken ideoima saunakiulumaraton 

kohti Saksan eri kaupunkeja. Se on yhteishanke Suomen 

Saksan-instituutin ja Visit Tampereen kanssa.

Teksti: Eevamaija Miettinen-Kopsa / Kuva Ari Johansson.

KESÄN PARAS TAPAHTUMA – 

Suomalaisen saunan 
päivää juhlitaan 

11.6.2022 Rajaportilla
Suomalaisen saunan päivää vietetään joka vuosi kesäkuun toisena lauantaina. Sen 
juhlistaminen Rajaportin saunalla on ollut mahdotonta kaksi koronavuotta, mutta tänä 
vuonna päästetään jälleen ilo irti! Kesäinen, saunan ja vihdan tuoksuinen juhla kutsuu 
saunojia ja saunan ystäviä tapahtumaan 11. kesäkuuta.

Lauteille kiipeävät musisoimaan muun muassa Pispalan 

Sälli Ilkka Kuusniemi, Ville Leinonen, Nastolan 

Pikkupelimannit, Kusti Vuorinen Swing Band, Outi 

Jäppinen, Yhden Joukon Yhtye ja Hirvikoira Hirvonen. 

Runoja lausuvat saunanlämmittäjä Ilmari Lyymä ja 

ohjelman juontaja, näyttelijä Pirkko Uitto.

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Seuraa 

Rajaportin saunan Facebook-sivuja, saunan verkkosi-

vuja www.rajaportti.fi ja ”tolppailmoittelua”. •

Järjestäjä: Pispalan saunayhdistys ry

Yhteistyö: Tampere Guitar Festival, Visit Tampere ja 

Suomen Saksan-instituutti.

Tunnelmaa Saunan päivänä vuonna 2018.
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1962
28.4.1962 perustettiin Vaakon Nakki. Se on nimetty lähis-

töllä sijainneen Vaakkolammin mukaan. Grillin perus-

tivat Wigrenin makkaratehtaalla työskennelleet Pauli 

Lamminen ja Kyösti “Kössi” Ahtonen. Sen ensimmäi-

senä toimipisteenä oli pieni aaltopeltikoppi.

1972
Ahdas peltikoju vaihtui tilavampaan, pystylaudoitettuun 

puurakennukseen. Kioskin osoite pysyi samana, 1970-

luvun alkuun asti grilli sijaitsi Pispalan valtatien varrella 

junaradan puolella, noin 100 metriä Vaakonkadun riste-

yksestä keskustaan päin.

1982
1970-luvun jälkipuoliskolla Vaakon Nakin tarinaan 

tuli muutaman vuoden tauko. Perustajat Lamminen ja 

Ahtonen siirtyivät tuolloin pitämään kauppaa. Vuonna 

1982 Pauli Lamminen päätti palata jatkamaan grilliyrit-

täjänä. Vaakon Nakin uusi paikka löytyi sen nykyisestä 

osoitteesta Pispalan valtatie 37:stä.

1988
Pauli Lammisen elämä päättyi traagisesti. Lammisen 

kuoleman jälkeen grilli oli hetken kiinni, kunnes noki-

alainen Arja Syrjänen osti sen Lammisen perikunnalta.

1988–1993
Arja Syrjänen piti grilliä viisi vuotta. Hänen kaudel-

laan valikoimiin tuli muun muassa uudenlainen “Kuuma 

koira”, nokialaisen legendan Teodor Leppäsen jo 

Tiedot koonnut Vaakon Nakin verkkosivustolta: Jussi Lahtinen  

Vaakon Nakki, 60-vuotias    klassikko
Lauantaina 23.4.2022 Vaakon Nakki vietti riehakkaita syntymäpäiväjuhlia. Tällä 
iällä grilli on tiettävästi Tampereen vanhin. Pispalalainen-lehti toivottaa grillille 
onnea merkkivuoden johdosta, ja samalla esittelee lukijoilleen grillin kunniakasta 
historiaa. Historiaosuus on tiivistelmä Vaakon Nakin verkkosivustolta löytyvästä 
erinomaisesta historiikista.

1950-luvulla kehittelemä makeaa munkkia ja suolaista 

täytettä yhdistelevä piirakka.

1994–2009
Vuonna 1994 Saija Rantaharju (silloinen Salmi) osti gril-

lin ilman kokemusta alalta. Hän pyöritti grilliä 14 vuotta. 

Saija Rantaharju oli lyömätön tuotekehittäjä. Esimerkiksi 

lähes kaikki Vaakon Nakin nykyiseltäkin listalta löyty-

vät lihapiirakka-annokset ovat hänen ajaltaan. Myös 

Vaakon Nakin nykyisen, Pispalan haulitornia hyödyntä-

vän logon Saija Rantaharju muokkasi aikoinaan mainos-

toimiston kanssa.

2008
Saija Rantaharju myi grillin Mikko Aartiolle ja Christa 

Tiaiselle, jotka omistavat sen tänäkin päivänä. Samoihin 

aikoihin ruokalista täydentyi ajan hengen mukaisesti 

kasvisvaihtoehdoilla.

2010–2011
Vaakon Nakin toiminta keskeytyi, kun rakennus tuhoutui 

tulipalossa. Vaakon Nakki, tulethan takaisin -faniryhmä 

keräsi Facebookissa nopeasti yli 2200 jäsentä. Neljän 

kuukauden remontin jälkeen, grilli avasi uudelleen.

2022–
Lukuisia palkintoja haalinut, kulttuurihistoriallisesti 

merkittävä grilli täyttää 60-vuotta, ja jatkaa toimin-

taansa kohti tulevaa. • 

Lue lisää grillin historiasta, ja ihmisten muistoja siitä osoitteesta https://www.vaakonnakki.fi/historiikki/

Kuvassa keväällä 2022 Hilla Elers ja tyytyväinen 

asiakas Vadelma Villemonteix. 

Kuva: Katja Villemonteix.

Tarjolla kahvia ja pullaa sekä asiaa 
kaavoituksesta

Vuosikokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat 

ja valitaan ensi kaudelle uusi hallitus. Ohjelmassa on 

kahvi- ja pullatarjoilun ohella ajankohtaista asiaa kaa-

voituksesta, saamme kuulla alustuksen kaupungin 

yhdyskuntalautakunnan viimeisistä päätöksistä.

Pispalan asukasyhdistyksen tarkoituksena on edistää 

Pispalassa ja lähialueilla asukkaiden yhteisiä asumiseen 

liittyviä etuja, alueen viihtyvyyttä, ekologisuutta, palve-

lutasoa sekä omaleimaisuuden, ympäristön ja kulttuu-

rihistoriallisen arvon säilymistä. Sääntöjensä mukaan 

yhdistys vaalii ja painottaa katoamassa olevan van-

han rakennuskannan sekä kulttuuriympäristön suoje-

lua. Täydennysrakentamisen tulee olla tarkoituksenmu-

kaista, alueen vanhaa rakennuskantaa kunnioittavaa ja 

maisemaan sopivaa.

Purkulupa-asioiden seuraaminen on tärkeä osa yhdis-

tyksen työtä. Asukasyhdistys pyrkii kannan- ja yhtey-

denotoillaan vaikuttamaan kaupungin virkamiehiin ja 

päättäjiin, jotta pispalalainen miljöö ja vanha rakennus-

kanta säilyisivät.

Tule mukaan toimintaan ja vaikuttamaan!

Tervetuloa vuosikokoukseen keskiviikkona 18.5. 

kello 17:30. Paikka: Rakennuskulttuurikeskus 

Piiru, Uittajankatu 10.

Tue Asukasyhdistyksen toimintaa: 10€, FI77 8000 1700 

8937 96

Terveisin,

vpj Katja Villemonteix ja hallitus

Pispalan asukasyhdistys ry

Pispalan asukasyhdistyksen 
vuosikokous keskiviikkona 
18.5.

Vaakon Nakki vuonna 1983 (Pispalalainen 2/1983).
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Musiikin tutkija Jari Eerola on aloittelemassa hanketta, joka 
liittyy laajempaan, Pispalan alueen hämäläisiä perinteitä – ja 
erityisesti musiikkia – koskevaan tutkimukseen. 

Mitä tutkit?
Varsinaisesti tutkijan työni Tampereen yliopistossa 

alkoivat vuonna 2000, jolloin aloitin työni Euraasian 

laulu –nimisessä projektissa, missä tutkin suomalaisten 

sukukansan vepsäläisten musiikkia. Tein useita kent-

tämatkoja Venäjälle ja tallensin haastatteluja ja lauluja. 

Vuonna 2012 sain väitöskirjani valmiiksi. Tämän jälkeen 

aloin tutkia vepsäläisten itkuja. Oikeastaan ensimmäi-

nen yhteys hämäläisiin ja Tampereeseen tuli tässä vai-

heessa Elias Lönnrotin kirjoitusten kautta. 

Lönnrotin (1828, 36) Matkamuistelmista löytyy stereo-

tyyppisiä mainintoja etenkin juuri hämäläisistä. Lönnrot 

kirjoittaa muun muassa, että ”vanhat runot täällä ovat 

joutuneet melkein kokonaan unohduksiin”. Syyksi hän 

mainitsee, että hämäläiset ovat muita hitaampia runo-

jen säilyttämisessä. Hänen mukaansa hämäläiset laati-

vat ruotsinkielisistä laulelmista typistetyillä säkeistöillä 

mauttomia lauluja, joka taas kertoo tekijöiden parempien 

aatteiden puutteesta. Vastaavasti Sakari Topeliuksen 

kirjoittaman Maamme kirjan (1875) mukaan hämäläiset 

ovat jäykkiä ja sotaisia, kuten pirkkalalaiset.

Miksi Pispala kiinnostaa?
Pispala on aina kiinnostanut minua. Ehkä suurin syy 

kiinnostukseeni Pispalaa kohtaan on se, että olen itse 

asunut Pispalassa 1960–70-luvuilla ja olen monesti 

halunnut selvittää sitä, miksi sukuni muutti juuri sinne. 

Miksi sukuni nimi muutettiin Vendelinistä Eerolaksi 

muuton jälkeen? Isoäitini muutti Pispalaan 1920-luvulla 

Pispalanharju 24:ään. Talo oli meillä aina 1970-luvulle 

asti kunnes kaupunki pakkolunasti sen maksamatto-

mien vuokrien takia. Mielenkiintoista tässä on se, että 

Pispala perinteen-
tutkimuksen kohteena

huhujen mukaan kaupunki tarjosi isoisoäidilleni tonttia 

viiden markan hintaan. Kertoman mukaan hän ei suos-

tunut maksamaan viittä markkaa tontista, joka sijaitsi 

niin surkealla alueella. 

Itse muistan 60-luvun Pispalasta sen, että kauppoja 

oli lähes joka kadulla ja Pispalanharjullakin taisi olla 

peräti neljä kauppaa. Huonon kunnallistekniikan takia 

valtavat rotat elelivät luksuselämää ja niitä näki päi-

vittäin. Lapsia oli paljon. En muista, että vanhemmat 

olisivat koskaan erityisesti osallistuneet lasten leikkei-

hin. Erityisen vähän muistan, että vanhemmat olisivat 

puhuneet omista taustoistaan ja perinteistään. Pispala 

jäi mieleeni erityisesti siitä syystä, että asuinympäris-

tössä oli jotain kiehtovaa. Perheemme muutti 70-luvulla 

Hervantaan. Vaikka Hervanta tarjosi hienoja asioita, 

kuten esimerkiksi sisävessan, suihkun, lämpimän veden 

asuntoon ja paljon muuta, puuttui sieltä Pispalan tyypil-

linen sosiaalinen elämä ja meininki. 

Mitä perinteentutkija tutkii?
Matti Sarmela (2006, 9) toteaa Suomen perinneat-

las kirjassaan, että traditioilla ja kulttuureilla on ”oma 

elinkaarensa niin kuin ihmisellä itselläänkin”. Pispalan 

tapauksessa näyttää siltä, että traditiot ja oma kulttuu-

ritausta unohdettiin pikavauhtia. Kun ihmiset muuttivat 

Pispalaan, mihin ihmisiltä katosivat taidot esittää esi-

merkiksi runoja. Monet ihmiset tulivat Pispalaan kuiten-

kin maaseuduilta. Miksi erilaisista kulttuuritaustoista 

tulleiden ihmisten omat perinteet katosivat tai miksi 

niistä ei puhuttu tai tuotu esiin? Tätä lähden tulevassa 

tutkimuksessani selvittämään, muun muassa vanhojen 

ääninauhoille tallennettujen haastattelujen pohjalta. •

Satu Kankkonen valmistelee Tampereen yliopiston 
historian tohtoriohjelmassa väitöskirjaa Pispalasta.

Haastattelija: Jussi Lahtinen / Kuvat: Pispalan Moreeni Ry:n kuva-arkisto

Mitä tutkit?
Väitöskirjatutkimukseni kohteena on Tampereen 

Pispala ja sen historian alkutaival. Tarkemmin ilmais-

tuna tutkin Pispalan esikaupungin muotoutumista tilal-

lisena ilmiönä 1900-luvun taitteessa ja ennen vuotta 

1918. Työn keskeiset käsitteet ovat siten esikaupunki ja 

tila. Pääasiassa kaupunkien rajojen ulkopuolelle synty-

neet esikaupungit olivat tutkittavan aikakauden tuote. 

Tila-käsitteen avulla jäsennän esikaupunkia moniulot-

teisena kokonaisuutena. Tutkimusajankohtana Pispala 

oli osa Pirkkalan pitäjää, joka jakautui 1920-luvun alussa 

kahdeksi maalaiskunnaksi (Etelä-Pirkkala ja Pohjois-

Pirkkala). Tampereen kaupunkiin Pispala liitettiin vuo-

den 1937 alusta. 

Miksi Pispala kiinnostaa?
Tein aikanaan gradun Pispalan entisen emäkunnan 

Pohjois-Pirkkalan (nykyisin Nokia) suhtautumisesta 

esikaupunki-Pispalaan ja siitä, miten alue lopulta pää-

tyi osaksi Tampereen kaupunkia. Tätä työtä tehdessäni 

tunnistin, että tutkielmani näkökulma oli liian yksipuo-

linen, ja jotain hyvin oleellista jäi puuttumaan. Nyt työn 

alla olevassa väitöskirjassa ovat läsnä yhtä lailla esikau-

pungin fyysinen rakentuminen, asukkaat ja arki, toi-

minta, valtakunnallinen ja paikallinen esikaupunkipoli-

tiikka sekä näihin kytkeytyvät käsitykset ja uskomukset. 

Ulkopuoliset toimijat nimittäin pyrkivät tuottamaan 

esikaupunkitilaa omista lähtökohdistaan. Asukkaiden 

näkökulma taas edusti esikaupungin toista puolta. Näitä 

eriäviä näkökulmia ei voi selittää ilman, että kuvaa val-

linnutta yhteiskunnallista tilannetta. Moniulotteisuus 

tekee aiheesta mielenkiintoisen.

Mitä havaintoja olet tutkimuksen aikana 
tehnyt?
Pispala oli legenda jo syntyessään. Esikaupunkien synty 

kaavoitetun alueen ulkopuolelle nähtiin tuona aikana 

Suomessa yleisesti kielteisenä ilmiönä. Tähän vaikutti 

alueiden suunnittelematon ja hallinnollisesti järjestämä-

tön luonne sekä pelko sosiaalisten ongelmien kasautu-

misesta. Tämä ajattelutapa kiinnittyi Pispalaan jo siinä 

vaiheessa, kun harjun alarinteille oli rakentunut vasta 

muutama ”tölli”. Pispalan kaltaisista työväen asutta-

mista asuinalueista muodostui omanlaisensa esikau-

punkikategoria. Nämä alueet olivat ”mustia pilkkuja”, 

jotka uhkasivat vallitsevaa järjestystä. Tästä käsityk-

sestä johtuen aikakauden uutisointi esikaupungeista 

oli värikästä ja leimaavaa. Tällä julkisella puhunnalla oli 

seurauksensa myös Pispalan kohdalla, se oli esikaupun-

gin rakennusainetta siinä missä pulterikivetkin.

Koska harjulla päästään lukemaan 
valmista väitöskirjaa?
Tähän kysymykseen on vaikea tarkalleen vastata. 

Sanotaanko niin, että käsikirjoitus valmistuu vuoden 

2022 loppuun mennessä. Lopulliseen valmiiseen tutki-

mukseen siitä pisteestä on vielä askelia otettavana. • 

Legenda jo 
syntyessään, 
esikaupungin synty 
tutkimuskohteena
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Helvi Salosen 
matkakertomukset
osa 2 - Isosaari
Juttusarjan osa 1 julkaistiin Pispalalaisessa 2/2021.

Teisko laiva oli olemassa 1891 —1959. 
— Kuva: Veikko Kanninen 1938, 
Vapriikin kuva‐arkisto.

Pispalan Rantakylästä kotoisin ollut 
21-vuotias Ahjolan vapaaehtoistyöntekijä 
Helvi Salonen kertoo leirielämästä kesällä 1935.

Leirillä Teiskossa 
Isossasaaressa. 24. p:nä VII. 35.
Tulimme Mustaanlahteen. Etsimme ”Teiskon” ja 

astuimme laivaan. Siellä olikin jo paljon tyttöjä

28–29 p:nä heinäkuuta 1935
Tapahtumat Teiskossa Isossasaaressa. 

Niin — rauha on jälleen maassa.

Raportti:
Eilen illalla karkasimme illatsuihin. Kello 19,30

meitä odotti vene saaren pohjoiskärjessä. Oli 

jännää hiipiä puolipukeissa, vaatteet kaina-

lossa, pitkin pimenevää metsää.

Vihdoin olimme veneessä ja noin 1/2 t. kuluttua

olimme iltamatalolla. Se oli ihan Sääsken lai-

valaiturin yläpuolella. Menimme iltamatalo-

lle, ostimme liput ja painuimme sisään. Ihmiset 

katsoivat meitä pitkään, kuten tavallista, mutta 

olimmehan jo tottuneet siihen.

Kuvat ja kertomus: Salosen suvun kokoelmat, ellei toisin mainittu.
Kuvatekstit: Pispalalaisen toimitus

Huomasin miten eräs kiva poika katseli kun hän 

tanssitti erästä vaaleaa tyttöä. Seuraava kap-

pale oli saksanpolkka ja tuo äskenmainitsemani 

poika tuli hakemaan minua tanssimaan. Hän 

pyysi minua ulos kävelemään ja tietenkin minä 

menin. Kävelimme aika kauan. Tutkimme urhei-

lukentän ja istuskelimme metsässä. Hän sanoi 

asuvansa Lielahdessa jossain siellä Ritalan kul-

malla. Tulimme sisään ja Kehräävä rukki alkoi 

soida. Menimme taas joraamaan.

Oli hauska olla siellä iltamissa. Iltamat oli järjes-

tä yt Lielahden V. P. K. ja Intti oli heitä kyytissä.

”Teisko. Isosaari. Siltalan Vinolassa. Latriisipassista.

Sampsa Huttula.” — Helvi Salosen matkapäiväkirjaan

on liimattu monia pieniä muistoja, kuten tämä lipuke.

Eräs herraspuikkarikin haki minua tanssimaan ja hän 

luuli että olemme pyöräretkellä. Hän sai nimen sivisty-

nyt, kun hän puhui niin kovin hienosti. 

Iltamat loppuivat klo 12. ja viimestä valssia soitetta-

essa me aloimme painua, sillä olimme jo kysyneet, että 

pääsisimme samassa veneessä takaisin, jossa olimme 

tulleetkin.

Yö oli ihan pimeä, kun vihdoin olimme taas leirillä.

Hiivimme hiljaa kuin hiiret Marin kopin ohi jottei hän 

heräisi. Onnistuimmekin. Tulimme telttaamme, mutta 

se oli tyhjä, vaikka Kaisun ja Jaken oli määrä olla siellä 

yötä. No, aina parempi. Panimme kynttilän palamaan, 

ja söimme päivälliseltä jääneen präiskäleen loput sekä 

lopetimme ne maapähkinät. Ajattelimme jo valmiiksi 

mitä Marille sanoisimme, sillä aamulla olisi varmaan 

kuulustelu. Saatuamme valmiiksi vastauksemme sam-

mutimme kynttilän ja oikasimme ruotomme. 

29. päivän tapahtumat:
Aamulla heräsimme kovaan huutoon. Viinikkalaiset läh-

tivät laivalle. Marjatta kurkisti teltan ovesta sanoen: 

”Jokos ne yökulkiamet ovat tulleet.” Emme viitsineet 

ees vastata, mutta vastaisuudessa kyllä, sillä emme tulisi 

sietämään mitään saivarteluja. Hetken kuluttua tuli Mari 

telttamme luo ja syntyi seuraava keskustelu:

Mari: Missäs te olitte?

Minä: Vähän jatsaamassa.

Mari: Millä te sinne menitte?

Minä: Veneellä.

Mari: Ei ole lainkaan mukavaa mennä vieraiden

           ihmisten veneisiin.

Minä: Eivät ne olleet vieraita.

Mari: Missäs te sitten olette tulleet tuntemaan

            heidät?

Minä: Ainahan sitä sen verran tulee tuntemaan.

Sitten seurasi vähän saarnaa, jota ei ole tarpeellista jäl-

jentää. Ruokapöydässäkin hän siitä mainitsi, mutta me 

vain naureskelimme.

 

Intti laiva, jolla kiva poika Lielahdesta 

Ritalan kulmilta oli tullut illatsuihin, 

on 120- vuotiaana edelleen liikenteessä. 

Kuvassa Intti Mustalahden sataman 

Kortelahdessa syksyllä 2019. 

Kuva: Pispalan Kirjastoyhdistyksen 

arkistot.

Leirillä oli tarkka päiväjärjestys, jonka 

Helvi Salonen on tähän kopioinut. 
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Neitosen matka

Rajajoki, Ollila, Kuokkala, Kellomäki

Terisjoki, Tyrisevä, Raiviola

Mustamäki, Uusikirkko, Lounatjoki, Perkjärvi

Kalitsiina, Kämärä ja Säiniö.

Viipuri, Tammisuo, Kerstilä, Taali

Kavatsaari, Kavatsalmi, Hannila.

Kuorekoski, Kalalampi, Ensiö, Jääski,

Ensoja, Kivioja, Imatra.

Neitonen nuori kuin kukkanen kevään,

Rajajoelta, Imatralle matkusti.

sillalta hyppäs ja kuohuihin painui,

aallot ne saivat häntä tuudittaa.

Yksi on ollut jota minä lemmin,

jota minä öin päivin unelmoin.

Hän minut petti ja hän minut jätti,

nyt minä Imatrassa uinahdan.

Eikä mua tarvitse kenenkään surra,

eikä mua tarvitse rakastaa.

Imatran koski niin kovasti pauhaa,

siellä mä rauhassa levätä saan.

Viekää te aallot terveiset multa,

viekää mun rakkaalle äidilleni.

Viekää mun isälle, siskoille, veljille,

viekää mun syntymäseudulleni.

Muistatko muinoin kun yhdessä käytiin,

ruusuja kauniita taittelemas.

Ruusun sä taitoit ja rintaasi laitoit,

muistoksi ettei me erota saa.

Loppu. Jakke Huttula.

”Molli-Jorin” valokuva 
tarttui mukaan sähköpylväästä

”Viinikkalaista” lukee runotervehdyksen alla. 

Oranssi kalvo lienee karamellin ympäriltä?

"Georg Malmsteinin kuva. Otettu eräästä 

ilmoituksesta joka oli sähköpylväässä."

— Soittaja, säveltäjä, laulaja ja elokuvatähti Georg 

Malmstén (1902— 1981) oli kaiken ikäisten suosikki. 

Hänen suomenennätyksensä, 842 omalla nimellä teh-

tyä levytystä, kesti vuoteen 2014 asti.

Illalla taas vähän juonimme tyttöjen kanssa. Kun 

oli nuotioseremoniat olleet ohi, me lähdimme 

sotaretkelle. Filtit niskassa me marssimme pit-

kin saaren rantoja. Oli jännää hiipiä pitkin synk-

kää metsää ja kivuta korkeita kallioita. Kello oli 

jo 23,30 kun vihdoin hiljaa hiivimme  telttoihimme.

Niin päättyi sekin muistorikas päivä.

"Näinkin voi käydä."

— Matkapäiväkirjaan liimattu lehtileike

Irja Aholainen (1904 —1994) oli Suomen

Kansallisoopperan sopraano.

— Matkapäiväkirjaan liimattu lehtileike.

30 p:nä heinäkuuta. 35.
Tää päivä on ollut taas kokkipäivä. Olimme mar-

jassa tänään sahanmetsässä mansikassa ja saim-

mekin eristi.

Tänään oli päivälliseksi hernesoppaa ja suklaa-

kiisseliä ja se kiisseli meinas tehdä tenän. Kaikki 

tulivat niin äkkiä täyteen.

1 p:nä. elokuuta. 1935. klo 12,15
Joo — tää on viimeinen päivä kun ollaan täällä 

leirillä. Eilen oli hauska iltanuotio ja arvo-

kas. Meillä olivieraana kuuluisa laulajatar Irja 

Aholainen. Hän lauloikin meille laulun ”Kun val-

kenee kaukainen ranta...”

2 p:nä elokuuta 35.
Lähtö leiriltä.

Laivassa tuli Irja Aholainenkin. Hän meni jo 

kotiin Helsinkiin.

"Mari jakoi leirillä karamelliäkin."
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Teksti: Ari ”Selkä” Pulkkinen 

Kuva: Tommi Natri

Selkä & Issias 
kollektiivilta uutta 
musaa lähiaikoina

Uusi pitkäsoitto on teemallinen levy, jossa 

kulkee Johanna Sinisalon kirjoittama 

tarina biisien välissä – lukijoina Kirsimarja 

Järvinen Tampereen Teatterista, sekä 

muun muassa Salatuista elämistä tuttu 

Esko Kovero. Vahvasti paikallista väriä siis, 

vaikka muusikoita on taas tuttuun tapaan 

vähän joka puolelta mukana. Levyltä on 

julkaistu kolme singleä, joista tuoreim-

pana Katwi Koo:n tulkitsema Sit tulit sä, 

joka on saanut paljon radiosoittoa, ja suo-

ratoistoissa mennään jo viisinumeroisilla 

lukemilla.

Vierailevia solisteja ydinryhmän lisäksi ovat 

mm. Ninni Poijärvi, Suvi Karjula, Ilaria 

Tucci, Juha Hilden ja Pauli Hanhiniemi. •

Kuva edellisen levyn julkkareista 

G Livelabista.

Väritä ny ihmeessä! Kuva: Anni Peura.

Kolme Puujumalaa

Niillä oli tapana kulkea erikseen, mutta yhteen törmätessään ne 

sulautuivat yhdeksi hurjatukkaiseksi möhkäleeksi.

Pispalan Nurkkapöydissä ne hyrisivät salaperäisesti ja puhuivat 

joskus eri kielillä.

Hyväntahtoisuudessaan ja tahattomassa komiikassaan ne 

muistuttivat Friikkilän poikia yhtä paljon kuin  tauolla turisevia 

turjakkeita.

Yksi Puujumala tassasi usein samoilla reiteillä kanssani, mutta 

lähes aina törmäsimme mennessämme vastakkaisiin suuntiin ja 

morjestimme kuin ystävät konsanaan.

Mietin mitä laulua hän päässään kuunteli ja usein hyräili 

– samaako mitä itsekkin juuri tuolla hetkellä....

Niiden tyyliin ei kuulunut kantaa kuulokkeita ja kännyköitä 

mukana laulut oli muistettava ulkoa tai mieluummin keksittävä 

itse. Ja se teki hyvää.

Eräänä talvena yhdeltä tipahti tukka surusta. 

Mutta se kasvoi takaisin –

hiljalleen ajan kanssa.

Sitten yhtäkkiä, jonain kesänä yksi puujumalista lähti. 

Veneellä aluksi, lopuksi lentäen avaruuteen.

Aina kun soutelen, heilutan hänelle Pispalan rannoilta ylöspäin.

Kahden jäljellejääneen kanssa hymyilemme nykyään useammin 

tavatessamme.

Joskus intoudumme jopa vaihtamaan parit sanaset.

Mutta ei missään nimessä mitään turhia jorinoita.

Ja taas matka jatkuu.

Anne Rasmussen 

(Omistettu kaikille Puujumalille, tukalla tai ilman)



PYSYVÄ KORJAUSRAKENTAMISEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ JA VIERAILUKOHDE

Kursseja ja luentoja • Piirun Oppimisympäristö QR-koodikierros
Juhla- ja neuvottelutilaa • Varaosapankki • Korjausrakennuspalvelut

Poikkea Piirulla, tutustu taloon ja sen korjaushistoriaan 
sekä pieneen käsikirjastoomme!

Avoinna ma-to klo 10-15 ja ryhmille sopimuksen mukaan
Rakennuskulttuurikeskus Piiru • Uittajankatu 10, 33250 Tampere 
Ota yhteyttä info@piiru.fi tai p. 050 4610106 • www.piiru.fi
Tulevat tapahtumat ja ilmoittautumiset: piiru.nettilomake.fi

Rakennuskulttuurikeskus Piiru         Piiru         rakennuskulttuurikeskus_piiru

10v
2012–2022

OSALLISTAVA KULTTUURITILA 
KAIKENIKÄISILLE
Musiikkia, teatteria, näyttelyitä, kirjajulkkareita, 
kirjailijavieraita, erilaisia tapahtumia 

TAHMELAN SIVUKIRJASTO
ylläpitää Pispalan Kirjastoyhdistys

UNELMOINTIHUONE yläkerrassa
ylläpitää Mahdollisuuksien Tila

HUVILAN KAHVILA
ylläpitää Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys

HUVILAN SAUNA (saunat ma, ti, to ja tilauksesta)
ylläpitää Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys

Huvilalla Tahmelan Huvila      
tahmelanhuvila 

Tahmelan Huvilan Kahvila
Tahmelan Huvilan Sauna

Avoinna:
ma ja pe 11–17
ti, ke, to 11–20

la 12–16
su 12–16 (popup-kokit)

Uramonkatu 9, Tampere 

www.tahmelanhuvila.fi
tahmelanhuvila@gmail.com

SEURAA SOMESSA:

tapahtuu

Pispalan valtatie 13, Tampere

Arvotaiteen myynti,

osto,vaihto, kehystys,

ilmainen arviointi 

p.0400 731 262

www.artpispala.fi

16.–18.9.
September 16–18

MAAILMANTANGO-FESTIVAALI
WORLD OF TANGO FESTIVAL

2022

TAMPERE

Pispala-haikuja 
purkkiin
Runoilijat Rea Lehtonen ja Kiti Saarinen ovat ideoineet Pispalan kir-
jastolle haikupurkin, jonne voit tuoda omia haikurunojasi. Kirjoita oma 
Pispala-haikusi ja tuo tai lähetä se kirjastolle viimeistään 11.6.2022. 
Haikuilun satoa ripustetaan esille kirjastolle, ja parhaimmistolle on tie-
dossa yhteinen runokeikka.

Katso osallistumisohjeet osoitteesta https://haikustories.cazfi.net/

Seuraava haiku-ilta kirjastolla to 2.6.2022 klo 18.

Lauantai 3.9.2022 klo 11.00–18.00

Työväenmuseo Werstas, Tampere
Teemana ”Oikeus ja kohtuus”

Tervetuloa!
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“Kaikki mitä minussa tapahtuu,
 tapahtuu Pispalassa”

(Lauri Viita)
 
 

Liity Pispalan Moreenin 
jäseneksi lähettämällä

yhteystietosi 
sähköpostiosoitteeseen

moreeninhallitus@gmail.com
 

www.pispalanmoreeni.fi

Flying Words Project (USA) | Imogen Stirling (UK) | Ghayath Almadhoun (SYR)

Elías Knörr (IS) | Marja-Leena Mikkola & Kielo Kärkkäinen | Ursus Factory
Sanni Purhonen | Heli Laaksonen & Harri Hertell | Antti Paalanen | Pertti Seppälä
Pelle & Romantiks | Pelkkä Poutanen | Mirjami Heikkinen | Johanna Venho
Jukka Viikilä | Aino-Kaisa Koistinen | Kirsi-Marja Moberg & Sara Vallioja

PÄÄTÖSKLUBI: Nihkee Akka & Pimeä Hedelmä.

11.6.2022 TAMPERE JÄTTILÄISTEN HARTIOILLA
ANNIKKI POETRY FESTIVAL

ENNAKKOLIPUT: lippu.fi
annikinrunofestivaali.net

ANNIKIN RUNOFESTIVAALI
On the Shoulders of Giants

Tahmelan
KOKOUS- JA JUHLATILA

Tiedustelut: tahmelanjuhlatila@gmail.com • 044 5633 949
Selininkatu 5, Tahmelan liikekeskus • musiikkitoteemi.fi/juhlatila

e Muskarit vauvoista alkaen
e  Vekarabändi e Soitinkaruselli
e Akustiset kitarat e Sähkökitara
e Ukulele e Laulu e Viulu e Piano
e Rummut ja lyömäsoittimet

• Kaikenikäisille
• Osaavat opettajat
• Mukaan läpi vuoden
• Ei pääsykokeita

Smartum • ePassi • Eazybreak • Edenred

www.musiikkitoteemi.fi  e   044 5633 949 e  info@musiikkitoteemi.fi  e  Selininkatu 5, Tahmelan liikekeskus

e Klassisen kitaran erikoisliike
e Nuotit ja soittotarvikkeet
e Musiikilliset lahjatavarat

• Puoti avoinna sopimuksen mukaan
• Verkkokauppa 24/7

2004
vuodesta

Varaa nyt juhlatila kesän ja loppuvuoden juhliin!
Käytössäsi on täydellinen astiasto ja kalusteet,
ja kokouksissa myös projektori ja valkokangas.

Ota yhteyttä ja sovi esittely!

Ilmoittaudu nyt ja varmista 
paikkasi kaudelle 2022-23:

musiikkitoteemi.fi
Tutustu tarjontaan:
kauppa.musiikkitoteemi.fi

eSinun musiikkikoulusi
TOTEEMIPUOTI TOTEEMIPUOTI

TOTEEMIPUOTI TOTEEMIPUOTI

Palvelua ammattitaidolla
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Kesän leireille, kursseille ja 
lomille ilmoittaudutaan 

varala.fi

Liikunnallista tekemistä ja 
mukavaa yhdessäoloa kaikenikäisille!

Katso aukioloajat varala.fi/flowpark

VARALA

Ihon hoitoa farmaseuttisella
tarkkuudella,

Rentoutumista unohtamatta.

Heidi-mummu

www.pispalanmummula.fi
Mäkikatu 84, Pispala

040 59 28 499

Sky-kosmetologi,
Farmaseutti,
Mindfulness-ohjaaja,
Rentoutusvalmentaja,
Vyöhyketerapeutti

Sinua lämmöllä ja ammattitaidolla hoitaa:
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SKY Cidesco -kosmetologi

TIINA ISOKASKI
Mustalahdenkatu 20 • puh. (03) 213 2226

www.kauneusafrodit.fi
Auki sopimuksen mukaan

TAMPEREEN LIHAJALOSTE OY

jo vuodesta
1949

Pispan lähitori

                     

!
!
!
!
!
!
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Tue Pispalan
 yhdistysten toimintaa

Pispalan asukasyhdistys ry 10 € FI77 8000 1700 8937 96 
Pispalan Kirjastoyhdistys ry 5 € FI06 8000 1270 9340 38 

Pispalan Kulttuuriyhdistys ry Hirvitalo 
20 € (vähävaraiset 10 €) FI94 4726 5020 0414 18 

Kurpitsaliike ry 10 €, vähävaraiset 5 € FI31 8000 1870 5926 32 
Pispalan Musiikkiyhdistys ry 5 € FI65 5732 0920 0203 14 

Pispalan Moreeni 15 € FI26 5730 0820 6060 08 
Lauri Viita -seura 20 € / opiskelijat 10 € FI16 6601 0001 1624 11

Kiitos!


