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Kun minua pyydettiin syyskuussa 2021 toimimaan  
Pispalalainen-lehden seuraavan numeron päätoimittajana, 
olin hieman epäileväinen. Mietin tällöin, onko minusta  
luotsaamaan tätä perinteikästä kaupunginosalehteä. 
Otin kuitenkin kunniatehtävän vastaan, ja nyt kun lehti 
on menossa painoon, voin todella todeta sen kannattaneen 
– kiitos tästä kuuluu mahtaville pispalalaisille ja tahmelalaisille 
sekä lehden erinomaiselle toimituskunnalle. Erityiskiitokset 
voin lähettää loistavaa tukea antaneelle aikaisemmalle pää-
toimittajalle Katjalle sekä tämän numeron taittaneelle Anulle!

Olen itse vaikuttanut viime vuosina erityisesti Pispalan 
kirjastoyhdistyksessä. Päätoimittajuus on avannut aivan 
uuden tavan sukeltaa harjun sydämeen – ihmisten arjen ja 
juhlan keskelle. Sitä jaksaa aina ihmetellä, miten paljon 
kiehtovia tarinoita, historiallisia ulottuvuuksia, silkkaa 
luovuutta, sinnikästä yrittelijäisyyttä ja yhteiskunnallista 
paloa tänne mahtuu. Kaikkea tätä on totta kai luvassa myös 
tässä numerossa. Pispala on rakennuskannaltaan ja 
historialtaan merkittävä asuinalue, mutta ainutlaatuiseksi 
sen teette te ihmiset, jotka täällä asutte ja elätte. 

Mukavia lukuhetkiä ja rauhaisaa joulunodotusta kaikille!

Toivoo,
Jussi Lahtinen, uunituore päätoimittaja 
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Kesäkuussa 2021 Suomessa jaettiin valtaa kuntavaaleissa. 
Vaalit saatiin poikkeusoloista huolimatta hienosti maaliin, 
ja Tamperekin sai uuden pormestarin – sekä pormestari- 
koalition. Neuvottelujen jälkeen tahmelalainen Matti 
Helimo (vihr.) valittiin sivistyspalvelujen apulaispormes-
tariksi. Aurinkoisena marraskuun päivänä Helimo vieraili 
Tahmelan huvilalla ja vastaili kysymyksiin uudesta luotta-
mustoimestaan ja yleisesti elämästä Pispala-Tahmelassa.

MIKÄ APULAISPORMESTARI?
Apulaispormestari on päätoiminen luottamushenkilö, 
jonka tulee nauttia kaupunginvaltuuston luottamusta. 
Apulaispormestareita on Tampereella tällä hetkellä neljä:  
(1) elinvoiman ja kilpailukyvyn, (2) sivistyksen ja kulttuurin, 
(3) sosiaali- ja terveyden sekä (4) kaupunkiympäristön 
sektoreilla. Vuoden 2023 alusta, jolloin sosiaali- ja ter-
veyssektorit siirtyvät tuleville hyvinvointialueille, on He-
limon vastuulla budjetiltaan kaupungin suurin toimiala 
ja lautakunta. 

Vastuu ei kuitenkaan sivistys- ja urheilumiestä pelota. 
”Liikunta, urheilu, koulutus, kasvatus ja kulttuuri ovat 
minulle rakkaita asioita, joten ei tämän mielenkiintoi-
sempaa pestiä voisi ollakaan” , silminnähden innostunut 
Helimo toteaa. Hänen mukaansa parasta työssä on se 
ammattitaitoinen tekijäjoukko, jonka kanssa kaupunki-
laisille tärkeitä palveluja kehitetään ja tuotetaan. Harmai-
ta hiuksia aiheuttaa tällä hetkellä ”ylivoimaisesti eniten” 
arvio vuoden 2022 kuntatalouden tilasta – se nimittäin 
näyttää erityisen haastavalta: ”Meillä on niin monta hyvää 

asiaa, joihin voisimme rahoitusta osoittaa, mutta rahaa 
on vain tietty määrä, valintoja on tehtävä”. Tampereen 
väestö sekä kasvaa että ikääntyy yhtäaikaisesti, ja tämä 
aiheuttaa omat ongelmansa palveluverkostoon.

PISPALA-TAHMELA SAI POSITIIVISIA UUTISIA
Keskustelun siirtyessä kohti Pispala-Tahmelaa nostaa 
Helimo esiin alkuvuoden kaupunginhallituksen periaate-
päätöksen, jonka mukaan nykyisten kulttuurikäytössä 
olevien kiinteistöjen hallintaa siirretään tilakeskukselta 
kulttuurisektorille. Käytännössä tämä tarkoittaa muun 
muassa Tahmelan huvilan, Rajaportin saunan, Kurpitsa- 
talon ja Hirvitalon osalta aiempaa tunnustetumpaa ase-
maa kulttuuritiloina. Rakennuksien ei siis pitäisi olla enää 
jatkuvassa vaarassa joutua kaupungin myyntilistoille. Tämä 
antaa paremmin mahdollisuuksia toteuttaa pitemmän 
aikavälin suunnitelmia.

– Arjessa muutos ei kuulemani mukaan näy suuresti. Esi-
merkiksi vuokrien on tavoitteena pysyä pääosin samana, 
mutta kaupunki ottaa suuremman vastuun kiinteistöjen 
kunnossa pysymisestä ja toiminnan jatkuvuudesta pitkällä 
tähtäimellä, toteaa apulaispormestari.

Malli on osa laajempaa kulttuuritilojen kehittämisen 
kokonaisuutta. Muita vireillä olevia toimenpiteitä ovat 
muun muassa Rollikkahallin tyhjien tilojen ja Nekalan 
koulun ottaminen kulttuurikäyttöön. Myös Hiedanrannan 
tulevaisuuden suunnittelu on käynnistymässä. Nyt suun-
nitellut muutokset vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 

marraskuussa 2021, ja yksityiskohtaisempia neuvotteluja 
kulttuuritoimijoiden kanssa käydään tämän jälkeen.  

Pispalan kulttuurikenttä jää seuraamaan mielenkiinnolla 
tilanteen kehittymistä!

PISPALA-TAHMELA ON RAKASTA ALUETTA
Helimo on kotiutunut Tahmelan alueelle vuosien aikana 
hyvin. Rakkaimmiksi paikoiksi hän nimeää Tahmelan tal-
visen luistelukentän, kynäjalavan seudun sekä ikonisen 
Pyykkipuiston. Myös muusikkona tunnettu Helimo ei 
uskaltanut haastattelun aikana luvata uutta musiikkia 
lähiaikoina, ”hektisen työn ohessa luomiselle ei nimittäin 

Teksti ja kuva: Jussi Lahtinen

Apulaispormestari 
Tahmelasta 
Matti Helimo valittiin loppukesästä Tampereen kaupungin 
sivistyspalvelujen apulaispormestariksi. 

meinaa jäädä aikaa”. Jouluinen hyväntekeväisyyskonsertti 
muusikkoystävien kanssa saattaa tosin toteutua. Jäämme 
innoissamme odottamaan myös tätä. 

Pispalalainen-lehti toivottaa 
apulaispormestarille 

onnea ja voimia uuteen työhön!
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Pispalan koulun perusparannustyöt alkoivat heinäkuun 
lopussa 2020. Edellinen peruskorjaus on tehty 1984, ja väliin 
mahtuu useita pienempiä muutos- ja korjaustoimen- 
piteitä. Koulu on rakennettu useassa vaiheessa: koulu val- 
mistui vuonna 1915 ja laajennus tehtiin 1922. Oppilasmäärän 
kasvaessa koulua laajennettiin taas vuonna 1943. 

Koulu on mitoitettu 300 oppilaalle, mukaan lukien esiope-
tuksen 40 lasta. Tampereen tilapalvelujen tiedotteessa 
kerrotaan, että nykyinen perusparannus ei tule vaikut-
tamaan oppilasmäärään. Perusparannuksessa huomioi- 
daan tilojen toiminnallisempi käyttö, esteettömyys se- 
kä mahdollisuus iltakäyttöön alueen asukkaille ja muil-
le toimijoille.

Teksti: Katja Villemonteix

Eri vuosikymmenten rakennusvaiheet näkyvät koulun 
rakenteissa, jotka on avattu remontissa. Rakenteet korja-
taan nykyvaatimusten mukaisiksi, ja samalla huomioidaan 
turvallisuus ja terveellisyys. Vanhaa arkkitehtuuria kun-
nioitetaan tilapalvelujen mukaan niin ulkokuoressa kuin 
sisätiloissa. Tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan.

Pispalan koulun perusparannuksesta vastaava hankein-
sinööri Panu Hirvonen Tampereen tilapalveluista vastaili 
ystävällisesti muutamaan kysymykseen.

Katja Villemonteix: Onko koulun lopulliseksi väriksi 
jäämässä valkoinen?
Panu Hirvonen: Nyt näkyvä väri on valmis pinta.  
Uusi väri on valkoinen. Arkkitehdit ovat suunnitelleet 
väriä yhdessä Museoviraston kanssa.
 

 Pispalan koulu aloitti toimintansa 20.8.1915.

 Koulu on rakennettu vuosina 1915, 1922 ja 1945.

 Koulun virallinen nimi oli Pirkkalan kunnan 
 Ylä-Pispalan kansakoulu. Pispala kuului 
 Pohjois-Pirkkalaan vuoteen 1937 asti.

 Koulu tunnettiin Pispan kouluna vuoteen 2006, 
 jolloin Pispan ja Hyhkyn koulut yhdistettiin 
 Pispalan kouluksi.

 Viimeisin peruskorjaus on tehty vuonna 1984.  
 Nykyinen perusparannus aloitettiin heinäkuun 
 lopussa 2020 ja se valmistuu toukokuussa 2022.

 Perusparannuksen kustannusarvio on 10.000.000 €.

 Pääsuunnittelija on Arkkitehtitoimisto 
 Lasse Kosunen Oy.

 Pihasuunnittelusta vastaa Ramboll Finland Oy

Remontti valmistuu 
toukokuussa 2022
Koulun uusi väri on valkoinen

PISPALAN KOULU

PISPALAN KOULUN 
PERUSPARANNUS

KV: Onko koulun remontti aikataulussa?
PH: Koulun remontin valmistuminen on toukokuussa 
2022. Remontin alkuperäinen aikataulu on pidentynyt 
johtuen laajemmista purkutöistä, piilossa olevista 
haitta-aineista sekä huonokuntoisten rakenteiden 
korjaamisesta. Näitä ei ole voitu huomioida  
suunnittelun aikana, koska koulu on ollut käytössä 
ja rakenteita olisi täytynyt avata reilusti.
 
KV: Olisiko avointen ovien päivä mahdollinen  
pispalalaisille? Sen voisi organisoida yhteistyössä 
Pispalan Asukasyhdistyksen kanssa.
PH: Tästä täytyy keskustella koulun opetushenkilö- 
kunnan kanssa. Kesäkuusta alkaen se toki on 
mahdollista rakennuttajan puolesta järjestää ja 
voin haluttaessa tulla kertomaan remontista.

Jäämme mielenkiinnolla odottelemaan harjun näkyvim-
män maamerkin valmistumista. Koulu on monelle tärkeä, 
siellä on oppilaita jo useassa sukupolvessa pitkän linjan 
pispalalaisten perheistä. Laitetaan avointen ovien päivä 
tilaukseen. Koulun valmistuminen on kakkukahvien ar- 
voinen tilaisuus!
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Pispalanharju on saanut uuden kirjailijan, kun vuosikym-
menet harjulla asunut, ja aktiivisesti muun muassa alu-
een asukasyhdistyksessä toiminut Anna ”Amo” Autiosaari 
julkaisi syksyllä esikoisromaaninsa Rakkaus matkalla 
(2021, Seutukustannus). Romaani kertoo suomalaisnai-
sen elämästä Ranskassa 1980-luvun alussa. Amo istahti 
marraskuun ensimmäisenä päivänä alas Pispalan kirjas-
tolla keskustelemaan teoksesta.

MITEN ROMAANI SYNTYI?
– Kirjoittaminen on ollut osa elämääni lapsesta asti. Täl-
löin äidin kannustus ja hänen hankkimansa päiväkirjat 
olivat inspiraation lähteitä. Romaanin kirjoittamista olen 
ajatellut jo pitkään, mutta itse käsikirjoitus alkoi muotou- 
tua vasta työelämän jälkeen 2010-luvulla. Vuonna 2014 
hain – ja pääsin – Viita-akatemian kolmivuotiseen kirjoit-
tajakouluun. Kirjoittajakoulu auttoi merkittävästi pitkään 
hautunutta ajatusta romaanista, se tarjosi sekä apuvälineitä 
kirjoittamiseen että tärkeän vertaisryhmän. Lopullinen 
aihe alkoi hahmottua kurssin ensimmäisinä vuosina, jon- 
ka jälkeen kirjoittaminen pääsi toden teolla käyntiin.

OLIKO KUSTANTAJAN LÖYTÄMINEN VAIKEAA?
– Ei sinänsä, koska tutustuin Viita-akatemian kurssilla 
tulevaan kustantajaani Oili Sainilaan. Hän perusti Seutu-
kustannuksen vuonna 2020. Kirjani on itse asiassa uunituo- 
reen kustantamon ensimmäinen romaanijulkaisu. On hie- 
noa, että nykyään voimakkaiden perinteisten kustanta-
moiden rinnalle on tullut runsaasti pienkustantamoja. 

MISTÄ ROMAANISI RAKKAUS MATKALLA KERTOO?
– Romaaniani voi kutsua autofiktioksi, koska se perustuu 
tositapahtumiin – elämääni Pariisissa vuosina 1982–83. 
Olin siellä kulttuurinvaihtostipendin avulla, joita oli silloin 
haussa vuosittain. En tiedä, onko tätä hienoa järjestelmää 
enää olemassa. Matka suuntasi ensin Vichyn pikkukaupunkiin 
ja sitten Pariisiin. Pariisissa osallistuin televisiotuotannon 
kurssille, joka tosin oli sisällöltään varsin tyhjänpäiväinen. 
Suuria tunteita matkalla herättivät muut asiat, ennen 
kaikkea rakkaus. Romaanin juonessa on keskiössä edel-
leen ajankohtainen aihe, eri kulttuuritaustaisten ihmis-
ten rakkaussuhde. Tarinasta löytyy tosin myös runsaasti 
kuvauksia politikoinnista kuppiloissa, ystävyyssuhteis- 
ta ja ulkomailla koetusta vapaudesta. Itse Pariisi oli hieman 
kalsea kaupunki, paikallisiin oli vaikea tutustua. Toki siellä 
on ollut mukava käydä perheen kanssa asumisjakson 
jälkeenkin. 

ONKO PISPALA MUKANA TARINAKUVIOISSA?
– Kyllä, tarinassa piipahdetaan pariin otteeseen Pispa-
lassa – eli teoksen Mäkkylässä.

ONKO SEURAAVA TEOS AJATUKSISSA?
– Minulla on jo seuraava teos mielessä, aihe tosin on vielä 
salaisuus. Sen voin jo sanoa, että kirjoittamiseen tarvitsee 
aina jonkinlaisen vertaisryhmän – muuten ei työstä tule 
mitään. Nyt ajankohtaista on kuitenkin saada Rakkaus 
matkalla romaanin toinen painos ulos, koska ensimmäi-
nen painos on myyty loppuun.
 

Teksti: Jussi Lahtinen

Anna Autiosaari kirjoitti 
romaanin nuoruuden Pariisista

PISPALASTA
PARIISIIN

Rakkaus matkalla on lainattavissa Pispalan kirjastosta 
ja myynnissä osoitteessa https://seutukustannus.fi/. 
Teoksen toinen painos ilmestyy näillä näkymin joulukuussa, 
ja sitä saa ostaa esimerkiksi Pispalan joulumyyjäisistä!

Kirjan julkistamistilaisuus järjestettiin 13.10.2021 
Pispalan kirjastolla ja se myös striimattiin. 
Tallenteen tapahtumasta voi käydä katsomassa 
Pispalan kirjaston Youtube-kanavalta.

TAHMELA
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Petra Poutanen on pispalalainen säveltäjä-muusikko,  
jonka työnkuvaan kuuluvat tilaussävellykset teattereihin  
ja kuoroille sekä kuorojen johtaminen. Poutanen tekee  
myös soolouraa ja toimii useissa bändeissä, muun mu-
assa yhtyeessä UTU.

YHTEISÖ OTTI OMAKSEEN
Petra Poutanen pispalalaistui 17 vuotta sitten tullessaan 
Tampereelle opiskelemaan musiikkipedagogiikkaa. Nuor-
ta naista Pispalassa viehätti heti paitsi ympäristö, myös 
yhteisöllisyys.

– Tuolloin täällä järjestettiin Tupari-festaria, joka oli ihan 
mieletön tapa tutustua kanssataiteilijoihin ja naapureihin. 
Nykyään oma arki on hieman erilaista ja siirtynyt lähin- 
nä tuonne leikkipuistoihin, naurahtaa Poutanen, kolme-
vuotiaan pojan äiti.

MINKÄ IKINÄ ENERGIAN SINNE HEITÄT.. .
Naiskuoro Tellusta Petra Poutanen on johtanut usean vuo- 
den ajan. Kuoron uutta teosta varten hän on nyt säveltä-
nyt kuorolaisten kirjoittamia tekstejä. Tulevan esityksen 
nimi on Kiitti vitusta.

– Nimi on ehkä provosoiva, mutta sanaleikissä on pal-
jon sisältöä. Kuorolaisten tekstit ovat huikeita, ja niissä  

käsitellään naiskehoon yleisesti liitettyjä erilaisia arvoja 
ja rakenteita. Kehohäpeää, mutta myös kehoiloa, Pou-
tanen kertoo.  

Vuosien varrella Tellus-kuorosta on tullut Poutaselle kuin 
instrumentti, jota hän tunnistaa osaavansa soittaa. – Kuo-
rojen kanssa työskentely on ihanaa: minkä ikinä energian 
sinne heität, se tulee moninkertaisena takaisin.

– Kuoronjohtajana tavoitteenani on, että kaikista jäsenis- 
tä tulee yhtä tärkeitä, ja pyrkimykseni on koko ajan teh-
dä itsestäni vähemmän tärkeä. Improvisoitaessa haluan 
luoda niin turvallisen tunnelman, että kaikki uskaltavat 
antaa palaa.

Petra Poutasen kuoroissa liike on yhtä luonnollinen osa 
ilmaisua kuin laulu. – Liike on hyvä tapa kommunikoida.

Kuoroista tuoreimpia ovat 2 vuotta sitten perustetut se-
kakuoro Väki sekä ammattilaisille suunnattu Tampereen 
Ihankaikkinen Kuninkaallinen Tuomiokuoro. Ensin mai-
nittu myös kantaesittää Poutasen tuotantoa. Kansan-
musiikista ammennetaan ja improvisaatiota on paljon.

– Väki-kuorossa on todella lämmin henki, Poutanen kuvaa 
ja muistuttaa, että mihinkään hänen kuoroistaan ei ole 
pääsykokeita. – Laulun ilo on kaikille sama.

MINÄKIN HALUAN SOITTAA!
Petra Poutasen lapsuudenperheessä ei harrastettu musiik-
kia, mutta pienen tytön veri veti vahvasti laulun ja soiton 
pariin. – Kun menin kouluun, huomasin että isommille 
oppilaille opetettiin erilaisia soittimia. Minäkin halusin 
oppia soittamaan! Opettelin sitten 5-kielistä kanteletta 
tutun viidesluokkalaisen johdolla, Poutanen muistelee.

Teksti: Heidi HonkamäkiKuva: Saara-Maija Nevalainen-Kiiskilä

Laulun ilo  
on kaikille sama

Kanteleopinnot etenivät ja johdattivat ensin klassisen 
musiikin puolelle, lopulta kansanmusiikin pariin. Tampe-
reella Poutanen valmistui kanteleensoiton opettajaksi, 
mutta opiskeli myös yliopistossa etnomusikologiaa. Koska 
hurahdus kansanmusiikkiin oli tapahtunut, hän jatkoi 
Sibelius-Akatemiaan ja suoritti siellä kansanmusiikin 
maisteriopinnot.

SIPERIAAN OPPIMAAN
Kun Petra Poutanen esiintyy soolona, hän on Pelkkä 
Poutanen ja luo haluamansa äänimaailman itse erilaisilla 
laulutekniikoilla, kansansoittimilla ja live-elektroniikalla.

Äänensä kanssa Poutanen on melkoinen akrobaatti. Hän 
taitaa niin skandinaaviset kansanlaulu- kuin itämaiset 
kurkkulaulutekniikat.

Tutustuminen kurkkulauluun tapahtui aikoinaan sattu-
malta: – Kun olin muuttanut Pispalaan, eräs tyyppi otti 
yhteyttä, pyysi kanteletunteja ja tarjosi palkaksi kurkku-

laulun opetusta. Tästä aukesi varsinainen Pandoran lipas, 
Poutanen nauraa.

Kymmenen vuotta sitten hän teki opintomatkan kurkku-
laulun syntysijoille Siperian Tuvaan, Mongoliaan ja Intiaan. 
– Kurkkulaulun myötä olen oppinut eräänlaista extreme-
äänenkäyttöä, Poutanen kertoo, ja kun pyydän, hän antaa 
häkellyttävän ääninäytteen matalasta kurkkulaulusta.

PYHYYTTÄ TUTKIMASSA
Tammikuussa 2022 Pelkkä Poutaselta ilmestyy sooloalbu-
mi, josta on saatu kuluneena syksynä esimakua singlen 
muodossa. Lauluissa hän käsittelee pyhyyden kokemusta. 
– Pyhää pyritään tavoittamaan taiteella, ja se pysyy vaikka 
pyhänä pidetty muuttuu, ja muuttuessaan siitä tuleekin 
usein absurdia, Poutanen toteaa.

– Ei ole muuta tarkoitusta olla olemassa 
kuin laulaminen ja tanssiminen, 
kiteyttää kolmen kuoron johtaja 
Petra Poutanen. Hänelle improvisaatio 
ja heittäytyminen ovat sydämenasia.

Petra Poutanen Tahmelan Huvilan rannassa marraskuisena aamuna.
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Tahmelasta kajahtaa, nimittäin J Mikaelin kolmas albu-
mi Tuli (2021). Levy jatkaa elementtiteemalla edellisten 
levyjen – Vesi (2019) ja Puu (2020) – tapaan. Uusin levy on 
äänitetty lähes kokonaisuudessaan Tahmelan huvilalla, 
vain rummut on äänitetty muualla. Pispala-Tahmelan hen- 
ki on siis levyllä voimakkaasti läsnä. 

TEKSTIT KESKIÖSSÄ
J Mikael esittää tekstejään akustisen kitaran säestyksellä 
lämpimän rouheasti rytmitellen. Lauluissa vallitsee syvä 
elämän ja ihmisyyden pohdinta ja kokeminen, intiimi  
tunteikkuus ja meditatiivisuus sekä kantaaottavuus, huu- 
morin ja itseironian sävyjä unohtamatta. 

Teksti: Jussi Lahtinen

J Mikaelin musiikkiin voi tutustua 
musiikin suoratoistopalvelujen kautta. 

Levyä voi ostaa Jannelta itseltään, 
Tahmelan huvilalta tai 

verkkosivustolta www.jmikael.fi., 
josta löytyy myös lisää infoa. 

Seurata voi myös: 
www.facebook.com/jmikaelmusic

J Mikaelin 
uusi levy on ilmestynyt!

– Tää on ehkä kompaktimpi kokonaisuus kuin aiemmat, 
joissa oli peräti 16 kappaletta molemmissa – tässä 12. Soitan 
ja laulan paljolti itse, vaikka kolme vierailijaa on mukana 
pienillä osuuksilla. Tälläkin levyllä sisältö on tärkeintä ja 
muodot ja tyylit ovat muotoutuneet sitten tukemaan kun- 
kin laulun ominaisia sävyjä, muusikko sanoo.
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Teksti: Katja Wallenius
Kuva: Saara-Maija Nevalainen-Kiiskilä

Entistä Uittoyhdistyksen taloa remontoitiin pitkään ja vuo-
sien uurastuksen jälkeen talo on arvoisassaan asussaan. 
Jotta urakan suuruus ja vuosien uurastus ei unohtuisi 
on talon korjaushistoria nyt kaikkien helposti saatavilla. 
Piirulle tehtiin useita infotauluja kertomaan eri huoneista 
pähkinänkuoressa, tauluissa on QR-koodit, joiden takaa 
pääsee tutustumaan seikkaperäisesti remontin eri vai-
heisiin videoiden välityksellä. Samalla videot toimivat pe-
rinteisin menetelmin toteutettavan korjausrakentamisen 
opetusmateriaalina. 

PAIKAN PÄÄLLE TAI VERKKOON OPPIMAAN
Piirun miljööseen pääsee tutustumaan niin paikan päällä 
kuin verkossakin. Piirulla osoitteessa Uittajankatu 10 esit-
telykierros alkaa heti porstuasta. Nappaa mukaasi kart- 
ta ja tutki talon kunnostuksen historiaa esittelytaulujen, 
kurkistusikkunoiden ja QR-koodien takana olevan lisä-
materiaalin avulla. Huonekohtaiset esittelytaulut kerto-
vat tarkemmin kyseisen tilan kunnostuksen vaiheista. 
QR-koodien takaa löydät esimerkiksi videoita huoneiden 
alkuperäisestä kunnosta. 

Piirun oppimisympäristöön pääset tutustumaan myös 
Piirun verkkosivuilla www.piiru.fi. Klikkaa vasemman reunan 
palkista Piirun oppimisympäristö ja pääset pureutumaan 
jokaiseen huoneeseen (eteinen, keittiö, salonki, kirjasto 
ja Kissala) yksitellen sivun ylälaidan navigaatiopalkista. 

Piiru 
hypähti 
digiaikaan
Pirkanmaan rakennuskulttuurikeskus 
eli Piiru hypähti digiaikaan, kun pitkään 
haaveissa ollut QR-koodiopastus on nyt 
nähnyt päivänvalon.

PISPALAN TALOJEN HISTORIA TALTEEN
Piirun QR-koodiprojektin osa 1 onnistui hienosti. Jatkoa 
seuraa, sillä materiaalia on kertynyt vuosien varrella to-
della runsaasti. Ja uutta historiaa kirjoitetaan koko ajan. 
 
Kun kerran on päästy alkuun, vauhti vain kiihtyy. Tavoitteena 
on päästä pikaisesti liikkeelle Pispalan talojen historiasta 
kertovien QR-kooditaulujen asentamisessa rakennusten 
aitoihin/seiniin tai muihin helposti saavutettaviin paikkoihin. 
Liikkeelle lähdetään pispalalaisista kohtaamispaikoista 
eli pispalalaisten ylläpitämistä tiloista: Tahmelan Huvila, 
Rajaportin sauna, Kurpitsatalo, Hirvitalo ja Haulitehdas.

Jos sinä olet kiinnostunut jakamaan 
oman talosi historiaa, 

laitahan postia info@piiru.fi

Tervetuloa tutustumaan 
Rakennuskulttuurikeskus Piiruun!

Uittajankatu 10, 33250 Tampere
Avoinna ti–ke kello 12–15 & to 12–18
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Kotitoimistoltaan Pispalanharjun kupeesta tavoitettu 
Pispala Clothingin perustaja Onni Ikonen on innoissaan. 
Alkuvuodesta perustetun vaatemerkin ensimmäinen 
unisex-paitamallisto on lanseerattu pari viikkoa sitten, 
marraskuun 2021 alussa. Lanseeraus onnistui hyvin, ja 
tällä hetkellä brändin ympärillä on ”positiivista pöhinää”.

Taidetta ja vastuullisuutta korostavan, ja säväyttäviä väre- 
jä suosivan vaatemerkin idea syntyi noin 2,5 vuotta sit-
ten, kun Onni matkusti ympäri Afrikkaa, pohtien samalla 
sitä, mitä elämällään tekisi. ”Olin aikaisemmin toiminut 
markkinointipäällikkönä moottorikorjaamossa. Työ oli 
mielenkiintoista, ja sain paljon vastuuta, mutta työym-
päristönä se ei ehkä ollut minulle ideaali”, Onni pohtii. 
Siirtyminen vaatemaailmaan oli jännittävä, koska ekono-
miksi valmistuneella Onnilla ei ole ennestään vaate- tai 
tekstiilialan koulutusta. Vahva visio antoi kuitenkin pohjan 
hypätä uuteen.

UNIIKKI IDEA
Onni korostaa Pispala Clothingin liikeidean olevan ainut-
laatuinen. Idean keskiössä on yhdistää kuvataide ja arkinen 
vaatemuoti sekä halu nostaa mielenkiintoisia taiteilijoi-
ta uudella tavalla esiin. Ensimmäinen mallisto syntyikin 
Onnin ja tamperelaisten taiteilijoiden yhteistyönä. ”Paita 
toimii kuin kankaana kuvataiteilijalle, he saavat luoda 

Teksti: Jussi LahtinenBrändi- ja henkilökuvat: Kukka-Maria Rosenlund

YHDISTÄÄ
MUODIN

TAITEEN
JA

Pispalalainen Onni Ikonen 
perusti helmikuussa 2021 yrityksen, 
jonka tavoitteena on uudistaa 
arkista muotimaailmaa.

kokonaisuuden itse alusta loppuun asti”, Onni kertoo. 
Edes vaatemerkin brändi ei ole vaatteessa esillä, vaan tai- 
teilija saa päättää jopa ”logolapun” sisällön.

Toiveena on, että vaatteeseen ihastunut kuluttaja tutus-
tuu myös taiteilijan muuhun tuotantoon, vierailee taide- 
näyttelyissä ja gallerioissa – ja lopulta mahdollisesti os-
taa taiteilijan taideteoksia. Taide on tekemisen keskiössä. 
Yrityksen brändilupaus on, että liikevaihdosta vähintään 
kymmenen prosenttia menee aina taiteelle. Toisin sanoen 
aina kun kuluttaja ostaa Pispala Clothing -vaatemerkin 
tuotteen, tukee hän myös taidekenttää.

Ensimmäisen malliston kuoseja ja printtejä on suunnitel-
lut muun muassa Emmi Kallio, Erno Peltonen, Teemu 
Mäenpää, Iidu Tikkanen ja Tuomo Rosenlund. Sen lisäksi 
Kukka-Maria Rosenlund on vastannut brändikuvauksesta. 
Yhteistyö taiteilijoiden kanssa lähti liikkeelle ”yllättävänkin” 
vaivattomasti. Koko elämänsä taiteilijaympyröissä pyö- 
rineellä Onnilla oli ennestään paljon kontakteja, jotka heit-
täytyivät mukaan uudenlaisen konseptin kehittämiseen.

Pyynikin trikoolla, vain kivenheiton päästä Pispalasta. 
Ehkä jonain päivänä tamperelaisia on jälleen runsain 
määrin vaateteollisuuden palveluksessa. Samalla Onni 
toivoo, että kaupunginosan asukkaat ottaisivat vaa- 
temerkin ylpeästi omaksi. 

Niin kuin esimerkiksi Vallila Helsingissä, myös Pispala to- 
den totta ansaitsee oman tuotemerkkinsä!

PISPALA CLOTHING

Pispala Clothing osallistuu 
Pispalan joulumyyjäisiin 
14.–16.12. (Haulikatu 8). 

Myyjäisissä on mahdollista käydä 
jututtamassa Onnia ja ostaa pukin 

konttiin vaatemerkin tuotteita!

Pispala Clothingia voi seurata 
Facebookissa ja Instagramissa. 

Tuotteita voi ostaa verkkokaupasta
osoitteesta https://www.pispalaclothing.com/

HARJUN OMA VAATEMERKKI
”Kävin Pispan koulun ja muutenkin vietin lapsuuteni täällä, 
juureni löytyvät täältä harjulta”, sanoo Onni. Miettiessään 
yrityksensä nimeä kotiseuturakkaan miehen mieleen nousi 
ajatus pispalalaisesta vaatebrändistä.

– Pispala edustaa yhteisöllisyyttä, ja se kiteyttää kaikki 
arvot, joita yritys edustaa. Liikeideani on uniikki, ja ku-
ten kaikki tiedämme, myös Pispala on ainutlaatuinen. 
Pispala on myös taiteellinen, se on koti suurelle määrälle 
taiteilijoita. Tietysti alueen historiakin on inspiroiva. On 
kuitenkin hyvä vielä painottaa, että itse brändiä ei tuot- 
teissa suoraan näy, kuosin sunnitelleella taiteilijalla on 
vapaus luoda kokonaisuus – logo-paitoja ei siis ole tu-
lossa, Onni kertoo.

HAAVEENA KOTIMAINEN TUOTANTOLINJA
Tulevaisuuteen Onni katsoo positiivisin mielin. Tällä het-
kellä vaatteet suunnitellaan Suomessa ja valmistetaan 
vastuullisuutta korostavassa portugalilaisessa yrityksessä. 
Entisessä tekstiilitehtaiden luvatussa kaupungissa asuvalla 
Onnilla on kaukainen unelma saada tuotantokin lopul-
ta kotimaahan – ja erityisesti Tampereelle. Hänen omat 
isovanhempansa ovat työskennelleet tekstiilitehtaassa 
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Teksti: Jussi LahtinenKuva: K-Market Tahmela

Onneksi olkoon diplomista kauppias Henri Järvinen! 
Miltä kunniamaininnan saaminen tuntui?
– Kiitos kiitos! Tottakai muistaminen aina mukavalta tun-
tuu. Viime vuosi oli koronapandemiasta johtuen meillä 
hektinen. Pystyimme vastaamaan muuttuneeseen tilan-
teeseen varsin hyvin ja avasimme muun muassa ruoan 
verkkokaupan. Vaikka diplomi onkin osoitettu kauppiaalle, 
suurin kiitos kuuluu kuitenkin meidän loistavalle hen-
kilökunnalle, joka suoriutui erittäin hyvin stressaavassa 
ja kiireisessä ympäristössä. Kiitos kuuluu myös meidän 
ihanalle asiakaskunnallemme, joka ymmärsi ja osaltaan 
tsemppasi meitä haastavissa olosuhteissa.

Muutama vuosi sitten Tahmelan työntekijä sai myös 
K-ryhmän "vuoden nuori työntekijä" -palkinnon. Mistä 
mielestäsi johtuu se, että Tahmelaan ropisee kunnia-
mainintoja? Mitä kaupassa tehdään oikein?
– Suuri vaikutus on varmaankin ollut sillä, että meillä on 
ollut aina loistava työporukka töissä. Meillä on työnteki-
jöiden ikähaarukka 17–67. Uskon, että eri ikäisillä ihmi-
sillä on paljon annettavaa ja opittavaa toisiltaan. Meillä 
saavat kaikki ottaa vastuuta ja ehdottaa vapaasti omia 
ideoitaan. Tämä ehkä osaltaan estää kangistumasta 
kaavoihin. Meille tulee myös paljon asiakaspalautetta, 
jota kuuntelemalla saamme vietyä kauppaa eteenpäin. 
Valikoimamme on hyvin suurelta osin rakennettu asiak- 
kaiden toiveiden pohjalta. Kahdensadan neliön lähi-
kaupassa ei toki voida ihan kaikkea samaa toistaa kuin 
hypermarketeissa.

Onko kaupalla jokin erityinen tulevaisuuden tavoite 
tai kehityskohde? Eli millä mielin tulevaisuuteen?
– Tavoitteena meillä on ehdottomasti pitää kiinni kylä-
kauppamaisesta meiningistä ja palvelusta. Ruoan verk-
kokaupan kehittyminen on yksi kaupan alan mielenkiin-
toisimmista tulevaisuuden näkymistä, ja haluamme olla 
siinä mukana. Tahmela on mahtava paikka pitää kauppaa, 
ja monet asiakkaat ovatkin tulleet läheisiksi minun ja 
henkilökuntamme kanssa. Tämä motivoi meitä olemaan 
sellainen kauppa, jonka tämä erityinen alue ansaitseekin. 
Rauhaisaa joulun odotusta!

Helmikuussa 2021 K-Market-ketju 
palkitsi kauppiaitaan. Valtakunnallisen 
”Vuoden kauppias” -diplomin sai 
Tahmelan oma Henri Järvinen.

Teksti ja kuva: Jussi Lahtinen

Pispalan valtatietä kulkiessa 
on saattanut huomata, että Pulterin 
viereen on valmistunut uusi liiketila. 
Siellä on joulukuussa 2020 aloittanut 
parturiliike Finest Barber Shop 
(Pispalan valtatie 25).

15 VUOTTA ALALLA
Parturiyrittäjä Ameer alMurshidilla on alalta vuosien koke-
mus. Hän on työskennellyt parturina jo synnyinmaassaan 
Irakissa, joten Suomeen tullessa hänen oli luonnollista 
jatkaa samalla alalla. Tampereella Ameer etsi aluksi liiketilaa 
keskustasta, mutta huomasi pian, että alueella on kova 
kilpailu. Tutustuminen Pispalan liiketilaan sai yrittäjän 
innostumaan välittömästi – mainiot kulkuyhteydet ja kylä- 
mäinen tunnelma sopivat hyvin parturitoiminnalle. 

Tällä hetkellä toiminta on vakiintunut. Ameerilla on jo 
pari työntekijää palkkalistoilla, ja töitä saa tehdä usein 
”aamusta iltaan”. Koronapandemian aika ei ole ollut help-
po pienyrittäjille, mutta siitäkin on selvitty.  

EROAAKO BARBER SHOP PARTURILIIKKEESTÄ?
Barber Shop termi on yleistynyt viime aikoina Suomessa, 
ja Ameerille se viestii ennen kaikkea kansainvälisyydestä. 
Hän korostaa, että käytännössä Barber Shop on synonyymi 
parturiliikkeelle. Liikkeessä siis hoidetaan niin hiukset ja 
parrat kuin viiksetkin. Leikkaukset ja trimmaukset tehdään 
yrittäjän synnyinmaan parturiperinteitä mukaillen, ja ne 
eroavatkin hieman perinteisestä suomalaisesta tyylistä. 
Samalla Ameer kertoo kunnianhimoisesta alkuperäis-
ideastaan: 

– Aluksi yrityksen nimen piti olla 03 Finest Barber Shop, 
Tampereen suuntanumeron mukaan. Ajatus oli tulevai-
suudessa laajentaa toimintaa esimerkiksi Helsingin seu-
dulle, jossa nimi olisi ollut 09 Finest Barber Shop. Lopulta 
päädyimme kuitenkin ytimekkäämpään nimeen ja jä-
timme suuntanumerot pois.

Vasemmalla Ahmed Shahib, 
keskellä yrittäjä Ameer alMurshidi 

ja oikealla Abbas alSaraifi.

Pispalalainen toivottaa 
uuden yrittäjän 

tervetulleeksi harjulle!

Ensimmäinen vuosi 
Pispalassa

FINEST BARBER SHOP

Kauppias 
palkittiin

K-MARKET TAHMELA
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Horpun kaupan historia alkoi 120 vuotta sitten, jolloin 
23-vuotias kauppapalvelija Emil Ferdinand Horppu osti 
Ylä-Tahmelasta kaupparakennuksen varastoineen. Emil 
oli kotoisin Viipurin läheltä Nurmista. Hän oli hiljattain 
avioitunut Aina Emilia Rantasen kanssa. Perheeseen 
syntyi viisi lasta: Juho, Naimi, Martta, Veikko ja Suoma. 
Horpuilla oli myös kasvattipoika Yrjö Roiha.

Vuonna 1909 Emil osti talon paremmalta paikalta Ala-
Tahmelasta, nykyosoitteesta Tahmelankatu 2, ja siirsi kaup- 
pansa sinne. Se onkin talo, jonka vanhat paikalliset yhä 
muistavat.

KAUPAN ARKEA
Rakennus oli L-kirjaimen muotoinen: kauppa ja Emilin 
perheen asunto oli suuremmassa osassa, toisessa siives-
sä taas oli vuokra-asunto, johon kuului kamari, keittiö ja 
eteinen.

– Säkeissä olivat jauhot ja ryynit, toppasokeria vuoltiin tal- 
talla. Keskellä sijaitsi kauppatiski, lasikannellinen karamelli- 
tiski, lähellä ovea kassakone, käärepaperipinot. Kaupan 
perällä oli lyhyttavaraosasto: lasivitriinissä lankoja ja neuloja, 
hyllyssä alusvaatteita, sukkia ja muutama kangaspakka, 
muistelee Airi Karima, Emil Horpun lapsenlapsi.

– Kuusivuotiaana pääsin Horpun kaupan karamellitiskin 
taakse, ja Martta-tätini opetti minulle karamellitruutin 
teon. Ensin harjoittelin truutin muotoilemista tötteröksi. 
Sitten punnitsin siihen irtokaramelleja ja myin asiakkaalle, 
hän jatkaa.

Pyynikin Trikoon naistyöntekijät kipaisivat tunnin ruoka-
tauollaan Horpun kaupalle hakemaan ruokatilauksiaan, 
kuten leipää ja maitoa.

– Runoilija Yrjö Jylhän isä tuli naapurista kujaa pitkin kaup- 
paan viettämään aikaa vaarin kanssa ja pyysi että hänelle 
laitettaisiin kaljaa ajoissa lämpenemään. Ykköskaljaa se 
silloin oli.

SURUT JA SODAT
Vuonna 1910 perhettä kohtasi suru, kun äiti Aina kuoli 
40-vuotiaana. Emil joutui huolehtimaan kodista ja kaupas-
ta kotiapulaisen avustuksella. Emil kutoi lapsilleen vaat- 
teita kutomakoneella.

Teksti: Kirsi HietalaKuva: Airi Kariman arkisto

Pyynikinharjulla taisteltiin vain muutaman sadan met-
rin päässä Horpun kaupasta vuoden 1918 sisällissodassa. 
Hilma-täti vei lapset pakoon keskikaupungin sukulais-
perheeseen, ja Emil jäi hoitamaan kauppaa.

– Emil selvisi sisällissodasta hengissä, sillä häntä kunnioi-
tettiin ja hän oli reilu ja hyväntahtoinen ihminen, pohtii Airi.

Miehet lähtivät talvisotaan 1939, johon Emilin ei tarvinnut 
ikänsä vuoksi osallistua.

Airin Martta-täti toimi kotirintamalottana.

– Kun hälytys soi, Martta juoksi lumipuvussa 200 metriä 
toimipaikkaansa, entiseen Wahrenin huvilaan, ja heittäytyi 
välillä ojaan, koska pommikoneet lensivät kovin alhaalla.

Sota-aikana Emilin terveys horjui ja hän nukkui pois 
6.12.1945 kotonaan. Hän oli toiminut aktiivisesti Tahme-
lan vapaapalokunnassa, telefooniyhdistyksessä, köyhäin-
hoidossa, vähittäiskauppiaiden liitossa ja kunnallisissa 
luottamustehtävissä.

Hänen lapsensa Naimi ja Martta jatkoivat kaupan toi-
mintaa, ja Suoma tarpeen tullen avusti.

TOIMINTAA K-KAUPPANA
Horpun kauppa toimi esikaupungin kyläkauppana. Siitä 
tuli K-kauppa vuonna 1947, sillä Keskolta sai keskitettyä, 
edullista hankintaa. Kauppa toimi vuoteen 1970 saakka. 
Liiketoiminnan loputtua kauppiaat Martta ja Naimi Horppu 
asuivat talossa vielä muutaman vuoden, minkä jälkeen 
rakennus myytiin. Tampereen kaupunki oli aikaisemmin 
pakkolunastanut osan tontista katua varten. Raja kulki 
talon seinää pitkin, joten kulku kauppaan vaikeutui.

HORPUN

Lisätietoa:
Horpun kauppa v. 1901–1970 

-valokuvanäyttely (4.10.–31.12.2021) 
Tahmelan sivukirjastolla, 

Uramonkatu 9.

Horpun kauppa -näyttelyjulkaisu, 
jota voi ostaa Pispalan kirjastolta ja 

Tahmelan sivukirjastolta hintaan 5 €/kpl.

SEKATAVARAKAUPASTA
TARINA

Isä ja tyttäret kauppiaina Tahmelassa lähes 70 vuotta.

Naimi Horppu käy kauppaa tuntemattoman asiakkaan kanssa.
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– Idea kilpailun järjestämiseen lähti omakohtaisesta pien- 
purjeveneen kunnostusprojektista ja havainnosta, että 
muitakin vastaavia veneitä näkyy rannassa. Kilpailu-
vietti sai näistä lähtökohdista kimmokkeen ja totta kai 
pispalalaiset laittoivat järjestelypyörät liikkeelle. Pispalan  
Musiikkiyhdistys toimi tapahtuman pääjärjestäjänä, Juha 
Hildèn kertoo ystävänsä Juho Toivosen säestämänä. 

Niin kisajärjestäjiin kuin miehistöihinkin kuului sekä en-
sikertalaisia että varsin kokeneita purjehduksen ystäviä; 
miehistöissä oli mukana muun muassa Suomen ja Ja-
panin mestareita sekä Atlantin yli purjehduksen ARC:n 
voittajia ja järjestäjissä kokeneita kisapurjehdusjärjestäjiä 
MM-, EM- ja SM-tasolta. 

PAATTEJA KUUSEN ALTA
Kilpailukansliana toimi 1898 rakennettu m/s Syvinki, tuo-
mariveneenä Nauticat 25 ja valvontaveneenä Tracker V17. 
Näsijärven Purjehdusseura antoi käyttöön 380-veneen ja 
Tampereen satamatoimisto Uittotunnelin vierasvenelai-
turin kisajärjestelyjen ja kilpailun ajaksi. Ratapoijut saatiin 
lainaksi Tampereen Pursiseuralta.

Kilpailun veneet olivat niin sanottuja mökkijollia, jotka oli- 
vat lojuneet joitain vuosia vähemmän huolenpidon alla. 

Joidenkin pohjalle oli kertynyt sammalta ja perälaudat 
menneet kehnoon kuntoon. Painepesulla saivat samma-
let kyytiä ja pienillä paikkauksilla ja Kormuksen tarralla 
saatiin veneet purjehduskelpoisiksi. 

KOMMELLUKSIA
Ennen ensimmäistä lähtöä Pauli Hanhinimen kisaan lai-
naama Terhisail 375 haaksirikkoutui matalikkoon katkaisten 
veneen vanerikölin ja peräsimen, joten kisaa jouduttiin 
käymään kolmella veneellä.

Strategiaguru Terjo Linnasen pieteetillä laatima lähtö-
järjestys- ja kierrosaikakaavio meni kerrasta uusiksi ja 
kisasihteeri yritti parhaansa mukaan pysyä kärryillä niin 
veneistä kuin miehistöistä. 

Puuveneessä ilmeni kahden hengen miehistön painon 
vuoksi vuotoa, minkä paikkaukseen ja jumittuneen kölin 
alas saamiseen vierähti myös tovi. Kisa saatiin startattua 

Kilpapurjehduksen 
historiaa 

Hyhkynlahdella
vihdoin tunti ilmoitettua ajankohtaa myöhemmin. Tästä 
ei kukaan ollut kuitenkaan pahoillaan, vaan kaikki iloisia 
siitä, että saatiin yhteisillä ponnistuksilla homma käyntiin.

TUNNELMAA
Intomieli oli kuin suuremmassakin urheilujuhlassa! In-
nostus paistoi kilpailijoista, toimitsijoista sekä yleisöstä. 
Hetkittäinen rankkasade ja kovempikaan tuuli eivät saaneet 
tunnelmaa laskemaan. Catering-emäntä Jenna Heiniön 
herkulliset tarjoilut ja sponsorien toimittamat juomat piti-
vät kilpaväen voimissaan läpi kisan.  – Kyllä se oli huikeeta 
herkkua ja märkää touhua, kuvailee kilpamiehistön jäsen 
Lasse Vuorenmaa. – Ja lähden ehdottomasti mukaan 
seuraavaan kisaan! 

Petäjämäkien Tuomarialus-Nauticatissa ikkunat huurtuivat 
jännittävästä tunnelmasta ja ehkä kosteasta säästäkin 
johtuen. – Kilpailu oli todellista ja täysillä siellä vedettiin 
"mies miestä" vastaan hetkittäisestä rankastakin sateesta 
ja puuskista huolimatta, summaa linjatuomari Hildén. 

PALKINTOJEN JAKO
Kilpailun jälkeen miehistöt ja toimitsijat pääsivät nauttimaan 
Bistro Pihan takkatulen ääressä perinteistä raumalaista 
merimiesruokaa – lapskoussia. – Juho Toivosen toiveesta 
toteutimme Pihan oman lapskoussin tutkimalla ruuan 
historiaa. Meidän versiossamme maistuu myös Pihan hiili- 
grilli, kertoo ravintoloitsija Tatu Nieminen.

Pispalan Likka -kiertopalkinnon voitti tässä aikamme en-
simmäisessä kisassa miehistö Tahmelan Vesa, eli Petro 
Pälviranta ja Arto Karima. Kaikki kuusi miehistöä palkittiin 
Pispala-aiheisilla tuotteilla tai lahjakorteilla. 

JATKOA SEURAA
Ensi vuonna 2022 kilpailu järjestetään 13.8. jälleen Hyh-
kynlahdella. Tavoitteena on purjehtia viidellä veneellä 
kymmenen miehistön voimin. Tervetuloa kaikki Suur-
Pispalan purjehtijat mukaan tavoittelemaan mestaruutta!

KIITOKSET

Tapahtumajärjestäjänä kokenut ja ennakkoluuloton Pis-
palan Musiikkiyhdistys mahdollisti tämän hienon kilpailun 
järjestämisen. Toimintaamme luottavaisina sponsoreina 
toimivat K-market Tahmela, Kormus, Pispalan Bistro Piha, 
Pispalan Pulteri, Pub Kujakolli sekä Pyynikin panimo. Kii-
tokset myös Tampereen kaupungin satamatoimistolle, 
Tampereen pursiseuralle ja Näsijärven purjehdusseural-
le, m/s Syvingin kapteeni Jussi Muralle ynnä miehistölle,  
EU-attasea Emilia Mäntylälle, Jennan äidille ja kaikille 
muille tapahtuman järjestämisessä mukana olleilla sekä 
kisaa seuranneelle yleisölle!

Teksti: Kisan isä Juho Toivonen ja 
kisasihteeri Iris Lehkonen
Kisaveneet. Kuva: JP
Kanttaaminen ei aina ole hauskaa, 
paitsi katsojista. Kuva: JP
Kiertopalkinto Pispalan likka ja 
miehistöt. Kuva: Iris Lehkonen

Sunnuntaina 15.8.2021 järjestettiin 
aikojemme ensimmäinen purjehdus-
kilpailu Hyhkynlahdella. Saunasaari 
Runt -kisaan osallistui kuusi 
venekuntaa paikallisia purjehtijoita.
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Teatteri Alias 20 vuotta
Teatteri Alias juhlii keväällä 2022 peräti 20-vuotista taival- 
taan. Tulossa on Kielletyt aiheet -näytelmä, jossa sukelle-
taan vaiettuihin aiheisiin huumoria unohtamatta. Tällainen 
revittely tekee hyvää koronan tuomien haasteiden kes-
kellä. Ryhmän kokoonpanossa on sekä vanhoja Aliaslaisia 
ryhmän alkutaipaleelta lähtien että uusia tulokkaita.

Juhlavuoden kunniaksi ”pahviteknikkomme” Mari Naroma 
piirsi meille ihanan logon, josta teetimme myös paitoja. 
Logossa on kaksi teatterinaamiota, jotka Mari muutti ke-
tuiksi, koska kettu on ryhmämme voimaeläin.

OSA PITKÄÄ PERINNETTÄ
Tutustuimme koronakeväällä 2020 Ahjolan kansanopis- 
ton esittävän taiteen historiaan, joka on alkanut jo jou-
lukuussa 1933. Varsinaisen näytelmäharrastuksen osalta 
ensimmäinen voimannäyte Ahjolassa oli Ruoska ja rakkaus 
-laulunäytelmän toteuttaminen lukuvuonna 1959–1960. 
Tuolloin ohjaajana toimi Vili Auvinen. Auvisen jalanjälkiä 
Ahjolassa on seurannut moni ohjaaja. Sellaisiin saappai-
siin teatterin ja draaman opettaja ja ohjaaja (TEAK) Mia-
Annette Latvus astui vuonna 2002 ja matka on ollut upea.

– Vuosien varrella jokainen työryhmään kuuluva – käsikir- 
joittaja Eeva Lahtinen, valomies Heikki Häkkinen, ääni- 
mies ja tekniikan taitaja Kalle Kaitala, rekvisitööri eli ”pahvi- 
teknikko” Mari Naroma sekä vaihtuvat muusikot ja näyt-
telijät eri produktioissa – ovat kasvattaneet minua ohjaa-
jana. Tämä on ollut varsinainen korkeakoulu käytännössä, 
kertoo Mia-Annette.  

TEATTERIA YMPÄRI TAMPERETTA
Aluksi teatteriryhmällä ei ollut nimeä, mutta pian siitä tuli 
Teatteri Alias. Teatteri Alias on toiminut muun muassa 
Ahjolan tiloissa, Vuoltsulla ja Pispalan teatterin tiloissa. 
Tällä hetkellä olemme Legioonateatterin tiloissa Nekalas-
sa, joka tuntuu eniten Aliaksen kodilta. Tahmelan Huvila 
kutsui meidät esiintymään ihastuttavaan pihapiiriinsä 
kesällä 2021. Onnistunut yhteistyö tulee jatkumaan.

– Olemme onnekkaita, että yleisö on aina löytänyt meidät, 
vaikka olemme muuttaneet monta kertaa. Tupa on ollut 
usein täysi ja välillä osa katsojista on seissyt tai istunut 
lattialla jumppapatjalla, kun tuolit ovat loppuneet kesken, 
kommentoi Mia-Annette.

LUOTTOKÄSIKIRJOITTAJA LÖYTYI
Vuonna 2007 remmiin hyppäsi mukaan Eeva Lahtinen, 
joka halusi heti ensimmäisenä vuonnaan osallistua näyt- 
telemisen lisäksi myös käsikirjoittamiseen. Hän on ollut 
yhteensä 14 tekstin takana, joista yhdeksän hän on kirjoit- 
tanut yksin. Vuoden 2017 jouluna Eeva valmistui TAMKista 
käsikirjoittamiseen ja tuottamiseen erikoistuneeksi me-
dianomiksi ja kirjoittamisesta tuli hänelle ammatti. Eeva 
jatkaa ryhmän luottokirjoittajana edelleen ja tekee kanta- 
esityksiä mittatilaustyönä ryhmälle.

Mia-Annette on iloinen vuosia jatkuneesta yhteistyöstä: 
– minä ja ryhmäni olemme etuoikeutettuja kun meille täs- 
mäkirjoitetaan näytelmät ryhmän tarpeet huomioiden. 
Teemat keksimme yleensä kahdestaan Eevan kanssa  

Teksti: Eeva LahtinenKuvat: Teatteri Aliaksen arkisto

ja suunnittelemme raakarungon, jonka pohjalta Eeva kir- 
joittaa varsinaisen käsikirjoituksen. Yhteistyömme on sau- 
matonta; me jopa täydennämme toistemme lauseet 
loppuun teemoista keskustellessamme. Inspiroidumme 
yhdessä arkisistakin asioista.

TEATTERI ON AIKANSA KUVA
Teatteri Aliakselle ominaista on ajanhermolla oleva ja yh-
teiskuntakriittinen ote. Meille mikään aihe ei ole tabu 
vaan tartumme rohkeasti myös tulenarkoihin tarinoihin. 
Me emme myöskään peri esityksistämme lipun hintaa, 
vaan meillä on vapaaehtoinen kannatusmaksu eli pe-
rinteinen hattu, sillä haluamme tarjota teatteria kaikille. 
Meille teatterin saavutettavuus on sydämen asia.

Lämpimästi tervetuloa katsomaan keväällä 2022 Kielletyt 
aiheet -esitystä. Aikataulut päivitetään Teatteri Aliaksen 
Facebook-sivuille ja toki levitämme myös perinteisiä 
julisteita. Meitä voi seurata myös Instagramissa.

ALIAKSEN ESITTÄMÄT 
NÄYTELMÄT 
AIKAJÄRJESTYKSESSÄ:

Sairaan kauniista maailmasta  
kahdeksan lensi käenpesään (2003)

Punaiset kengät (2004)

Tarinoita matkan varrelta (2005)

Family Hell'wed (2006)

Arvaa kuka? (2007)

Early evening with Konosen Briitta (2008)

Täydellinen perhe Stenberg (2009)

Tavallinen päivä (2010)

Rahat vai henki? (2011)

Ravintola Viimeinen toivo (2012)

Rauhoiteut (2013)

Rauhoitetut, lisänäytökset (2014)

Valitut (2015)

Leimatut (2016)

Usko(ma)ttomat (2017)

Diilitehdas (2018)

Yksinäiset (2019)

Minäkkäät (2020) ei näytöksiä koronan vuoksi

Runo kuin minä (2020) kutsuvierasnäytökset

Onnellinen elämä? (2021)

Kielletyt aiheet (2022)
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Pispalan rantakylässä eli nykyisessä Santalahdessa ker-
rostalojen taakse on piiloutunut Breitensteinin huvila.
Huvila on rakennettu 1800- ja 1900-lukujen taitteessa 
ja on toiminut mm. pahvitehtaan johtajan konttorina.

Huvilalle on annettu kaavamerkintä sr-19 Kaupunkiku-
van säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta 
ei saa purkaa. ”Rakennus vaatii peruskorjausta, mutta 
Pohjola Rakennuksen suunnitelmien mukaan uudessa 
Santalahdessa se voisi palvella esimerkiksi asukkaiden 
kylätalona”, todetaan Aamulehdessä 3.7.2017. Omistajal-
la on ollut selkeä kuva korjaustarpeista, muun muassa 
vesikaton huonosta kunnosta.

MAAKUNTAMUSEO TOTEAA
Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että rakennuksen 
kuntoa on tutkittu useaan kertaan vuodesta 2017 lähtien 
ja todettu kiireellisesti korjausta vaativat kohteet. Kunto-
arviossa todettiin huvilassa olevan muun muassa useita 
kattovuotoja ja annettiin toimenpide-ehdotuksia vaurioi-
den pysäyttämiseksi. Kiireellisinä toimenpiteinä mainittiin 
vesikattovuotojen estäminen sääsuojauksella, pinta- ja 
kattovesien tilapäiset tehokkaammat poisjohtamiset. 
 
Kiinteistön omistaja ei ole tarttunut toimeen vaurioiden 
pysäyttämiseksi, eikä rakennusta esimerkiksi ole sääsuo-
jattu kattovuotojen estämiseksi. Maakuntamuseo pitää 

Teksti ja kuvat: Katja Wallenius

Suojeltu Breitensteinin Huvila 
Santalahdessa on säilytettävä!

moitittavana, ettei rakennusten vaurioitumista ole pon-
nekkaammin pyritty pysäyttämään, kuten maankäyttö- ja 
rakennuslain pykälät 118 ja 166 edellyttävät. 

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa lausuntonsa (30.9.2021) 
lopuksi: ”Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu 
runsaasti rakennusoikeutta, millä on pyritty kompensoi-
maan suojeltujen rakennusten kunnostamisesta aiheutuvia 
kustannuksia. Pirkanmaan maakuntamuseon näkemys 
on, että liitteenä olevien kuntoselvitysten perusteella ra-
kennuksia ei voida pitää korjauskelvottomina. Rakennukset 
olisivat kunnostettavissa laajoin toimenpitein, ja koska 
suojelun kustannukset on kompensoitu aiemmassa ase- 
makaavassa, kunnostamisvaadetta ei voida pitää kohtuut- 
tomana. Kulttuuriarvojen säilymiseksi suojellun rakennuk-
sen kunnostamista voidaan edellyttää, vaikka kunnosta-
minen olisi kalliimpaa ja haastavampaa kuin vastaavan 
uudisrakennuksen rakentaminen.”

POHJOLA RAKENNUS VASTAA
Pohjola Rakennus Oy:n tuotantojohtaja Ville Rinta-Jas-
karilta yhtiön ajatuksia Huvilasta. Hämmästystä herätti, 
kun hän totesi: ”Rakennuksen katon osalta on suoritettu 
kuntotarkastus ja siten se on todettu vedenpitäväksi eikä 
korjaustoimenpiteitä ole toistaiseksi tarvittu. Kesällä 2018 
huvilan räystäille ja julkisivuun on lisätty rännejä ja syöksy-
torvia, jotta sadevedet saadaan ohjattua oikeaoppisesti.” 
Kuvausreissulla en huomannut kuin tuon pienen pätkän 
syöksytorvea (kuvassa), joka voisi olla vuodelta 2018. Ka-
ton jalkarännit ja Näsijärven puoleiset syöksytorvet ovat 
vanhempaa tekoa ja näkyvät jo aiemmissa valokuvissa 
(mm. verkossa Wikimedian kuvassa vuodelta 2009). 
 
Pohjola Rakennuksen edustaja toteaa viestinsä lopuksi, 
että varsinaiset suunnitelmat Breitensteinin huvilan osalta 
eivät ole vielä valmiit, koska kyseistä kiinteistöä koske-
va asemakaavamuutos on vielä käynnissä. Suunnittelu 

käynnistetään kaavan vahvistuttua ja lopullisen kaavan 
ennallistamismahdollisuuksien tai korjaustoimenpitei-
den selvittyä. Neuvotteluja käydään eri viranomaistahojen 
kanssa kaavoitustyön yhteydessä. Myöskään mahdollista 
kiinteisön myyntiä ei ole suljettu pois.

RAKENNUSVALVONTA VALVOO
Elokuiseen tiedusteluun rakennusvalvonnan tarkastus- 
insinööri Katja Rajaniemi vastasi: ”Kiinteistö on tarkastettu 
24.6.2020. Rakennusvalvonta on kehottanut kiinteistön 
haltijaa kunnostamaan julkisivut 30.9.2021 mennessä”.  
Rajaniemi palasi asiaan marraskuussa: ”Kyseisen kiinteis-
tön haltijaa on kehotettu kunnostamaan kiinteistöllä si-
jaitsevan rakennuksen julkisivut 30.9.2021 mennessä. Ra-
kennusvalvonta tarkasti kiinteistön 21.10.2021 ja totesi, että 
rakennusvalvonnan antamaa kehotusta ei ole noudatettu. 
Kiinteistön haltijalta on pyydetty selitystä kehotuksen 
noudattamattomuudesta ja uhkasakon asettamisesta. 
Hallintopakkomenettely on siis aloitettu kyseisen kiin-
teistön osalta”.

Vuonna 2018 asennettu syöksytorvi?

Breitensteinin Huvilalla ei ole purkulupaa. 
Mikäli sitä haetaan, Pispalan yhdistykset 

valittavat asiasta takuuvarmasti.
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Vuorenmaan valtakunta on yksi Pispalan legendaarisista 
kortteleista. Talorykelmän tarina alkoi, kun Finlaysonin 
värjärinä toiminut Benjamin ”Penna” Vuorenmaa osti 
1910-luvun lopulla jyrkän, rakennuskelvottomana pidetyn 
tontin nykyisten Tahmelan viertotien ja Kannaksenkadun 
välistä. Penna aloitti laajentamalla ja korottamalla tontilla 
sijainneen autiomökin. 30-luvun taitteessa komeili tontilla 
kylki kyljessä viisi vuokrataloa, joista neljä on yhä pystyssä.

Tiheään rakennettu taloryhmä porraskujineen tuli television 
katsojille tutuksi tv-sarjasta Mustat ja punaiset vuodet 
(1973). Toimipa miljöö myös Mika Kaurismäen Klaani-
elokuvan (1984) yhtenä tapahtumapaikkana. Artikkelin 
tarkoitus ei ole kuitenkaan pelkästään muistella entistä 
– vaan kuvata arkea nyky-Pispalassa. Pispalalaisen pää-
toimittaja Jussi Lahtinen istuutui Lari Wennströmin ja 
Sanni Harjun kotiin ja kysyi: mikä teidät toi Vuorenmaan 
valtakuntaan, ja miltä elo Pispalassa maistuu?

MUUTTO PISPALAAN
Muutama vuosi sitten, kun virkamiespariskunnalla tuli 
ajankohtaiseksi oman kodin hankkiminen, oli haaveena 
löytää asunto ”vanhasta puutalosta Tampereelta”. Pispa-
lasta ei kuitenkaan oikein osattu edes haaveilla alueen 
korkean hintatason ja niukan tarjonnan vuoksi.

Niin vain kuitenkin, kuin tilauksesta, putkahti hakuvah-
tiin ilmoitus alarinteessä, keltaisessa talossa sijaitsevasta 
asunnosta, joka osui hintahaarukkaan. ”Oikeastaan hom- 
ma oli jo taputeltu, kun kaarsimme pyörillä asuntonäyt-
töön. Ryytimaat hehkuivat loppukesän väreissä, Pyhäjärvi 
liplatteli ja korkeat koivut huojuttelivat oksiaan korttelin 
yllä”, kuvailee Lari. ”Kivuttuamme talojen välissä puikke- 
lehtivat jyrkät betoniportaat ulko-ovelle ja tehtyämme 
tupatarkastuksen, oli kaksi asiaa selvää. Kämppä oli löy- 
tynyt, ja meidän pitäisi opetella remontoimaan”, jatkaa 
Sanni. Kaupat tehtiin. Pariskunta muutti vuonna 1927 val- 
mistuneeseen ”Pitkään taloon”, vanhimpaan Valtakun-
nan rakennuksista.

Kun suojellun talon historia alkoi pariskunnalle valjeta, 
syttyi halu tietää lisää. Onneksi tietoa sai niin vanhoista 
artikkeleista – erityisesti Tammerkoski-lehden (9–10/2002) 
laajasta katsauksesta korttelin historiaan – kuin pitkä-
aikaiselta asukkaalta ja taloyhtiön puheenjohtajalta  
Sampo Järvelältä, jota häntäkin on muutama vuosi sitten 
haastateltu Pispalalaiseen (2/2017).

MAALAISELÄMÄÄ KESKUSTAN KUPEESSA
Tampereella nuoruuttaan viettäneille Larille ja Sannille 
Pispala oli jo ennestään tuttu etenkin erilaisten tapahtu-

mien, Vastavirta-klubin ja ”puistohengailun” merkeissä. 
Kuten arvata saattaa, arkinen Pispala ei kuitenkaan ole 
ikuista vappua, vaan rauhallinen ja luonnonläheinen asuin-
alue. ”Ja tämä on oikein hyvä, ei menoa ja melskettä aina 
jaksaisikaan”, toteaa Lari.

”Kävi tuuri, kun varsin pian muutettuamme vapautui 
Tahmelan ryytimailta palsta ja Pyhäjärven rannasta ve-
nepaikka”, toteaa Sanni. Palstaviljely ja saarihyppely, kum-
pikin lähes kotiovelta saavutettavissa, loivatkin pitkään 
keskustassa asuneelle pariskunnalle uudenlaista sisältöä 
arkeen. Mahdollisuus hengähtää ”maalaismaisemassa” 
on tuonut helpotusta myös korona-ajan etätyöelämään.

Pariskunta ajattelee, että Pispala on erityisesti aktiivisen
yhdistyskenttänsä kautta poikkeuksellisen yhteisöllinen 
alue, vaikkakin muuten se on varsin perinteinen lähiö. 
”Tämähän on oikeastaan kylä kaupungin kyljessä. On 
kauppa, baari, bussi, raitti ja ranta. Jokunen ravintolakin”. 
”Pispalanharju suojelee pohjoistuulelta ja pakokaasuilta, 
idässä porttina ovat Pyynikin metsät”, Lari ajattelee.

KAIKUJA MENNEESTÄ
Itse asuntokin on antanut sisältöä ja pakottanut opette-
lemaan uutta. Remonttia on tehty lattiasta kattoon, van- 
haa arvostaen ja palauttaen. Lautalattiat, paperitapetit, 
Hangosta raahattu Porin Matti -kamiina ja puiset huone-
kalut huolehtivat siitä, että sisus sointuu kuoren kanssa. 
”Piirun luennoiltakin on saatu hyviä vinkkejä remonttei-
hin”, pariskunta kertoo.

Viime syksynä muuntui kodinhoitohuone etätyöhuoneeksi. 
Kun koteloitu seinä avattiin, tuli historiasta käsin koske-
teltavaa. Hirsien päällä oli vanhaa tapettia. ”Seitsemän 
kerrosta laskimme, ja alimmat käsinmaalattuja”. Seinä 
kuuluu ilmeisesti alkuperäiseen tupaan, jonka hirsike-
hikon ympärille ”Pitkä talo” rakennettiin. Kaikuja ajalta, 
jolloin alue oli vielä maaseutua.

Tontin alkuperäisistä asukkaista ja Vuorenmaan valta-
kunnan vaiheista pariskunta kuulisikin mieluusti lisää. 
”On ollut kiva, kun pihapiirissä on nähnyt entisiä asuk-
kaita, mennyttä muistelemassa. Eräs herrasmies kertoi 
loikkineensa lapsena jyrkästä rinteestä katollemme”.  

Vaaleanpunaisen talon alakerrassa on ollut sotien aikana  
pommisuoja, ja jossain alapihalla olisi mahdollisesti pul-
punnut pieni lähde. Tunnettu aikaisempien asukkaiden 
parissa tuntuu olleen myös vitsi pojasta, joka oli saatellut 
tytön tansseista tämän kotiin Vuorenmaan valtakuntaan. 
Poika oli ihmetellyt myöhemmin, että sisään oli menty 
ensimmäisestä kerroksesta, mutta tytön isä heittänyt 
ulos kolmannesta kerroksesta.

Pihaistutuksia tehdessä ja alapohjaa siistiessä löytyneet 
pullojen sirpaleet ja vanhat korkit kertovat omaa tarinaan-
sa. Vielä 70 -luvulla, ennen kuin talot saivat väriä pintaansa, 
ei huonosti valaistun Valtakunnan kapeilla kujilla uskal-
tanut hiippailla kuka tahansa. Viinaa juotiin ja trokattiin. 
Keltaista taloa nimitettiin tuolloin hieman hirtehisesti 
”Hiljaisten miesten taloksi”. Poliisiin saapuessa juttusille 
tuntui kissa vieneen asukkien kielen.

ELÄMÄ JATKUU PISPALASSA 
Pariskunta on viihtynyt Pispala-Tahmelassa. He kuitenkin 
muistuttavat, että puutaloidyllistä haaveilevan kannat-
taa ottaa huomioon, että vanhassa talossa usein lattiat 
nitisevät ja natisevat, seinät ovat kierot ja pallot pyörivät 
noiduttuina. Talvipakkasilla Pispalan piipuista tupruttaa 
savu, ja puusouvi käy kuntoilusta. ”Talvella myös Vuoren- 
maan kapeiden ja jyrkkien porraskäytävien lumityöt ovat 
oma taiteenlajinsa”, Sanni valaisee. Neljän erillistalon muo- 
dostamassa taloyhtiössä tehdään pihatyöt perinteiseen 
tapaan asukkaiden toimesta. ”Iso kiitos paletin pyörittä-
misestä kuuluu puheenjohtajallemme. Sampo on primus 
motor, jota ilman ei homma toimisi”.

Taannoisen perheenlisäyksenkin jälkeen on ajatuksena 
jäädä aloilleen. ”Hauskempaa ympäristöä lapsen kasvaa 
saa hakea. Mutta pakko myöntää, kyllähän sitä helpom-
mallakin voisi päästä. Lastenvaunut, mäet ja portaat ovat 
haastava yhtälö”, naurahtaa Sanni. ”Ainahan täällä on lapsia 
kasvanut”, tuuma Lari. ”Ja rappureenistä hyvän pohja-
kunnon elämään saaneet”.

Näin on taas uusi perhe kotiutunut Pispalaan, löytänyt 
oman paikkansa – ja oman tapansa vaalia alueen perin- 
teitä. Puutalot, palstaviljely ja järvi eivät vanhene koskaan.

Teksti ja kuva: Jussi Lahtinen

VALTAKUNNASSA
VUORENMAAN
ELÄMÄÄ
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Viimeinen reilu puolitoista vuotta on koetellut jaksamis-
ta monella tapaa. Yhtäkkinen muutos tutussa arjessa ja 
epävarmuus tulevaisuudesta on pakottanut miettimään, 
mistä löytää hyvää oloa ja iloa, kun aiemmin totutut toi-
minnat ovat olleet saavuttamattomissa. Vietimme paljon 
aikaa kotona ja sen välittömässä läheisyydessä ja näinä 
aikoina huokaisin monesti, että onneksi saan asua Pis-
palassa juuri nyt. 

Olen asunut harjulla neljä vuotta ja näiden vuosien ai-
kana olen kotiutunut tänne syvemmin kuin minnekään 
muualle koko 33-vuotisen elämäni aikana. Olen asunut 
eri kaupungeissa erilaisissa asumismuodoissa, mutta vas-
taavaa oman paikan tunnetta en ole kokenut. Nyt asun 
kahden seniori-ikäisen kissani kanssa kolmisin ja vaikka 
taloudessani keskustelut ovat usein melko yksipuoleisia, 
minusta tuntuu, että ympärilläni on kokonainen yhteisö: 
täynnä tuttuja ja tuntemattomia pispalalaisia.

AINUTLAATUINEN ASUINALUE
Opiskelen yhteisöpedagogiksi ja opintojen aikana olen 
pohtinut paljon Pispalan omalaatuista asuinaluetta yhtei-
söllisyyden näkökulmasta. Vaikka y-sukupolven edustajana 
olenkin kasvanut vahvaan yksilökeskeiseen kulttuuriin, 
ei yhteisöjen merkityksen tunnustaminen hyvinvoinnille 
ole onneksi kadonnut. Kaipaamme liittymistä toisiin ih-
misiin ja sitä, että tulemme kuulluiksi ja nähdyiksi juuri 
sellaisina kuin olemme: arvokkaina elämän ilmentyminä. 
Tämä voi toteutua Pispalassa niin kotona, harrastuksissa, 
opinnoissa, työpaikalla kuin vaikka naapuruston kesken. 
Täällä toisiin liittyminen on helppoa, mikä on hyvin ainut-
laatuista. Kaikille avoin yhteinen tekeminen, yhteisestä 
ympäristöstä huolehtiminen, jakaminen ja ystävällisyys 
toisia kohtaan tuottavat valtavasti hyvinvointia ja ovat 
erittäin tehokkaita lääkkeitä yksinäisyyteen. 

Teksti: Laura HaikonenKuvat: Pispalan Kirjastoyhdistys ry:n arkisto

Pispalassa arvostan ja ilahdun kohtaamisista esimerkiksi 
pihapiirissä, kahviloissa, pubeissa, ryytimailla, yhteisissä 
tapahtumissa, Pyykkipuistossa, Rajaportin saunalla, avan-
touintipaikalla ja lähikaupoissakin. Kuinka hienoa onkaan, 
että meillä on mahdollisuus kohdata toisemme arkisissa 
askareissa, jonkin yhteisen tekemisen tai mielenkiinnon 
kohteen äärellä ilman ennakkoluuloja ja hierarkiaa. Yhdessä 
toisten kanssa saan oppia alueen kiehtovasta historiasta, 
ihastella kauniita istutuksia, ihmetellä ilmiöitä tai nauttia 
yhteisestä hiljaisuudesta. On miltei uskomatonta, että 
yksi pieni asuinalue voi tarjota tällaisia mahdollisuuksia.

ESIMERKKINÄ MUILLE
Ympäristömme ja kulttuurimme elää ja muuttuu. Olisikin 
hienoa, että Pispalan kaltaisia asuinalueita kehittyy enene-
missä määrin muuallekin ja että myös täällä saisimme 
nauttia tästä yhteisöllisyyden voimasta tulevaisuudessa-
kin. Voimme havaita tässä hetkessä ilmiöitä, jotka saavat 
ihmiset asettumaan vahvasti toisiaan vastaan, kauemmas 
toisistaan. Siksi onkin tärkeää, että myös Pispalan tulevai-
suudesta keskustellaan ja tunnistetaan, mihin suuntaan 
haluamme asuinaluetta kehittää: mitä säilyttää ja mitä 
uudistaa. Me asukkaat siihen kuitenkin lopulta eniten 
vaikutamme. Rakentavan keskustelun käyminen on myös 
arvokas piirre, joka toivottavasti asuinalueellamme säilyy. 
Siinä arvostetaan toisia, vaikka keskustelu olisikin välillä 
tulista. 

Täältä erityiseltä harjurinteeltämme löytyy oma paikkansa 
monenlaisille ihmisille ja eläimille. Yhdessä voimme vaalia 
Pispalaa, joka kaikessa luonnollisessa kauneudessaan ja 
omalaatuisuudessaan tarjoaa meille sellaisen yhteisön, 
josta kannattaa ja haluaa pitää kiinni. 

YHTEISÖLLISYYDEN
VOIMA
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Maaliskuussa 2020 yliopistot siirtyivät koronapandemi-
an pakottamana etätyöhön ja oma työpisteeni siirtyi 
Tampereen yliopiston Hervannan kampukselta kotiini 
– kuten niin monien muidenkin. Tämä merkitsi työn ja 
vapaa-ajan rajojen sulamista. 

Työni vieraan kielen (saksa) opettajana oli kotona aina läsnä: 
kun heräsin, näin tietokoneeni, kun menin nukkumaan, 
se oli edelleen siellä. Tauot eivät olleet taukoja, koska 
tiskaaminen tai pyykinpesu eivät ole todellisia vapaahet-
kiä, ja mies ei ole työkaveri. Kampuksella kieltenopettajat 
leikkivät aina kielellä, heittävät kahvihuoneessa kielivitsejä 
ja keksivät uusia sanoja – sekä vaihtavat kieltä lennosta, 
kun vaikkapa ranskan tai englannin opettaja astuu sisään 
huoneeseen. Oman työporukan lisäksi puuttui yhtäkkiä 
kaikki yliopiston verkostot, joihin olin tottunut.

LÄNSIRINTAMALTA EI MITÄÄN UUTTA
Pandemian kestäessä myös etätyöt jatkuivat, se oli pian 
selvää. En halunnut tehdä enää päivääkään töitä kotoa 
käsin, eikä kampukselle oikein saanut mennä. Tein laskel-
mat ja huomasin, että minulla on varaa hankkia työhuone. 
Vaikka maksaisin tilavuokraa hieman omasta taskusta, 
se olisi investointi omaan terveyteeni. 

Tahmelan Huvilalla sattui olemaan vapaa työhuone. Kä-
vin katsomassa ja tutustumassa talon porukkaan ja sain 
pian viestin, että minut otetaan taloon. Taidealan ihmisiä 
talossa oli jo muutamaa, tiedeihmisiä ei vielä. Sen lisäksi 
hallitustyöni Rajaportin sauna- sekä Pispalan kirjasto-
yhdistyksessä oli tervetullut yhdistelmä talon toiminnan 
näkökulmasta. Mutta ennen kaikkea huvilalla oli mah-

dollisuuksia toteuttaa ideoita ja itseä koronatilanteesta 
huolimatta. Minulla oli yhtäkkiä toinen työyhteisö, aivan 
upea sellainen.

HUVILAN YMPÄRISTÖ ELÄVÖITTÄÄ ARKEA
Työviikko alkaa nyt aamusaunavuorolla, ja työpäivät todella 
alkavat ja päättyvät, vaikka joskus venyvätkin. Avokonttorin 
hulinaa en kaipaa. Työhuoneeni Huvilalla on täynnä kasveja, 
ikkunaa saa auki, kun ajatustyö kuumentaa päätä liikaa, 
ja tauko on oikeasti tauko, kun alakerran keittiön mahtava 
ja monipuolinen keittolounas kutsuu. Ruokailun jälkeen 
on kiva ihailla usein vaihtuvia taidenäyttelyitä tai istua 
hetkeksi Pyhäjärven rannalle ja miettiä kuinka onnekas 
olen, että saan olla tämän talon toiminnassa mukana. On 
kivaa kuulla Huvilan muiden toimijoiden suunnitelmista 
kokouksissamme ja joskus myös saunan lauteilla, sekä 
samalla kehittää uusia ideoita yhdessä.

Ja kun ympäristö muuttuu, niin muuttuvat ajatuksetkin: 
vuoden aikana olen kutsunut eri alojen saksaa puhuvat 
kollegat mukaan verkossa tapahtuville saksan tunneille, 
olen toteuttanut pari Pispalan kirjaston tapahtumaa sekä 
järjestänyt Saksan kulttuurikeskuksen ja Tampereen kau-
pungin edustajien kanssa verkkotapahtuman, jossa onnit-
telimme kotikaupunkiani Chemnitziä Euroopan kulttuuri- 
pääkaupunkitittelistä 2025. Sen jälkeen jännitettiinkin 
Tampereen kohtaloa samasta tittelistä vuodelle 2026.

TIEDEMAAILMAN VAHVEMMIN ESILLE
Sitten syntyi idea väitöskirjan teosta, joka on seuraava askel 
ajatuksessa tuoda tiede- ja yliopistomaailmaa taloon. Pis- 
palan kirjastossa on ollut vuosien saatossa useita luento- 

Teksti: Claudia RehwagenKuva: Jesse Karhu

Tiedemaailma  
Tahmelan Huvilalle 
Yliopisto-opettaja siirsi työtilansa Pyhäjärven rantaan

sarjoja erilaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin liittyen. Tä- 
män toiminnan elvyttäminen ja eri tiedealojen tulevai-
suuden kysymyksistä puhuminen on lähellä sydäntäni. 

Mediaatiotaitoja opetetaan uuden eurooppalaisen viite-
kehyksen mukaisesti opiskelijoille, ja työpaikallani yhdis-
tämme eri alojen teemoja kielten opetukseen – mikä 

olisi sen parempaa kuin toteuttaa tätä itsekin yliopiston 
ulkopuolella aktiivisesti? Kehitämme parhaillaan Pispa-
lan kirjaston kanssa ideaa, ja toivomme tuovamme mie-
lenkiintoisia keskusteluita molempiin taloihin. Tälläkin 
mäellä asuu eri alojen yliopistotutkijoita, ja olisi hienoa 
saada myös heidän työnsä paremmin näkyviin. Uudet 
ideat ovat tervetulleita – kuten täällä Huvilalla on tapana.



32 33

1.  LIISA FORSSTRÖM56 v 
Kielitieteellinen kulttuuripuuhastelija
Suosikkikirjailija: Italo Calvino.
Mielipaikka Pispalassa: Pispalan kirjasto, tietysti.
Kirjaston ohella harrastan laulua, kuoroa,
jazzia, oopperaa, mökkeilyä ja löytöretkeilyä.

2. AATOS OJANSUU30 v
Vastavalmistunut työttömäksi
Mielipaikka Pispalassa: Pyykkipuisto.
Kirjaston ohella harrastan elokuvahistoriaa
ja capoeiraa.

3. MARITA PELTONIEMI68 v 
Eläkeläinen, opettaja
Suosikkikirjailija: Leena Krohn.
Mielipaikka Pispalassa: Rantatie.
Kirjaston ohella harrastan viherjuttuja,
taloyhtiötä ja kirjoittelua.

4. PIITSE PERTTU KOIVISTO52 v
Ohjelmavastaava & baarityöntekijä
Suosikkikirjailija: Emmi Itäranta.
Mielipaikka Pispalassa: rannat.
Työ ja vapaa-aika: Vastavirta, punk,  
rock'n'roll, ug-toiminta ja metsät.

Kuten tiedetään, Pispala on järjestöjen 
ja yhdistysten luvattu maa. Uudessa 
artikkelisarjassamme alueen yhdistykset 
esittäytyvät itse valitsemallaan tyylillä. 
Sarjan ensimmäinen yhdistys, 
Pispalan Kirjastoyhdistys ry, on 
päätynyt esittelemään ihmisiä toiminnan 
takana, eli hallituksen jäseniä. 
Ilman heitä ei kirjastotoimintaa harjulla 
pyöritettäisi. Seuraavalta aukeamalta 
löytyy myös hieman pohjatietoa 
kirjastoyhdistyksen alkutaipaleesta. 

Kirjastolaisia valokuvasi Jasu Terävä, joka myös sommitteli kuvat tähän umpimähkäiseen mutta muuten sujuvaan 
järjestykseen. Claudian valokuvasi Anne-Marie Gerling.

Pispalan 
Kirjastoyhdistys ry

5. JUSSI LAHTINEN36 v
Tutkija
Suosikkikirjailija: Jack Kerouac.
Mielipaikka Pispalassa: Pyykkipuisto.
Kirjaston ohella harrastan palstaviljelyä Nekalassa.

6. ARJA LOKIO52 v
Kirjastonhoitaja
Suosikkikirjailija/-kirja: Bohumil Hrabal:
Liian meluisa yksinäisyys.
Mielipaikka Pispalassa: kaikki paikat,
mistä ei enää tarvi kivuta ylöspäin.
Kirjaston ohella harrastan polskimista.

7. CLAUDIA REHWAGEN40 v
Yliopisto-opettaja
Suosikkikirjailija: Herta Müller.
Mielipaikka Pispalassa: Rajaportin sauna.

8. TIMO VIRTANEN35 v
Haahuilija
Suosikkikirjailija: Markus Kajo.
Mielipaikka Pispalassa: Ratakatu.
Kirjaston ohella harrastan jääkiekkoa ja
muita taidelajeja.

9. TOPI AUTIOSAARI72 v
Eläkeläinen & moniosaaja
Suosikkikirjailija: Aleksis Kivi.
Mielipaikka Pispalassa: Harju.
Kirjaston ohella harrastan liikuntaa ja historiaa.

10. KATJA WALLENIUS50+ v
Projektipäällikkö
Suosikkikirjailija: Lauri Viita.
Mielipaikka Pispalassa: oma piha.
Kirjaston ohella aikani kuluu muun yhdistys- 
toiminnan, liikunnan, käsitöiden, lastenlasten, 
kissan, kanojen ja miehen parissa.

EVELIINA PEHKONEN27 v
Restonomi
Suosikkikirjailija: Roald Dahl.
Mielipaikka Pispalassa: Rajaportin sauna.
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Tasan kolmekymmentä vuotta sitten Suomi kärvisteli his-
toriallisessa lamassa. Pispalalaisen numerossa 3/1991 laman 
lonkerot saavuttivat Pispalan. Lehdessä Tiina Huuhtanen 
kuvaili järkyttävää uutista – Pispalan kunnallisen kirjaston 
lakkauttamisesitystä – seuraavasti: 

”Kaikkihan tiedämme, että on ´lama´. Ensi alkuun 
sanan kalskahti vieraalta ja tavallaan harmittomalta. 
Herrojen kotkotuksia... ei tarvinne meikäläisen välittää. 
Nyt kuitenkin meillä Pispalassa on varsin kouriintuntuva 
leikkaus edessämme, ellemme sitten kykene panemaan 
lamalle hanttiin: rahan puutteesta johtuen Pispalan kir-
jasto uhataan lakkauttaa...”

SYVÄ JÄRKYTYS VALTASI HARJUN
Toden totta, Tampereen kirjastotoimi oli esittänyt, että 
Pispalan sivukirjasto suljettaisiin. Ahjolan kansalaisopistolta 
vuokratuissa tiloissa kirjasto oli toiminut vuodesta 1958 
ja kuten jutussa tulee ilmi, alkuinnostuksen laannuttua 
uutta ”mammuttipääkirjastoa” – Metso oli avannut ovensa 
vuonna 1986 – kohtaan Pispalan kirjasto oli itse asiassa 
kasvattanut asiakaskuntaansa 1980–90-lukujen vaihteessa. 

Artikkelissa muistutetaan, että Pispalassa oli ollut kirjasto-
toimintaa tiettävästi ainakin vuodesta 1905 asti. Kirjaston 
lakkauttamisuhasta järkyttynyt oli myös kommentin anta-
nut 9-vuotias Aino, joka tokaisi: ”En lue enää riviäkään, jos 
lähikirjasto suljetaan.” Artikkelissa kuitenkin korostetaan, 
että pispalalaisilla on vielä sanansa sanottavana asiaan. 
Kirjoittaja kannustaakin alueen asukkaita käyttämään 
aktiivisesti kirjastoa, sekä nostamaan asiaa esille yleisön-
osastokirjoituksissa. Tekstin henki loppuvuonna 1991 oli 
selvä: taistelua ei oltu vielä hävitty. 

Teksti: Jussi Lahtinen

KUINKA SITTEN KÄVIKÄÄN?
Kuten tiedetään, vastarinta oli moninaista. Esimerkiksi 
Pirkkalaiskirjailijat ja asukasyhdistys asettuivat puolusta-
maan kirjastoa, ja Lauri Viidan muistomerkin paljastusti-
laisuudessa joulukuussa 1991 esitettiin protesti kirjaston 
puolesta – toteutettiinpa loppuvuodesta kirjaston rau-
hallinen valtaaminenkin. Mikään ei kuitenkaan auttanut, 
ja kirjasto sulki lopullisesti ovensa. Tällöin – pääsiäisenä 
1992 – järjestettiin tälle tärkeälle kunnalliselle kulttuuri-
instituutiolle kunniakkaat hautajaiset. Hautajaiskulkueesta 
on olemassa tunnelmallinen tallenne, joka tulevaisuudessa 
todennäköisesti esitetään Pispala Vilkkari Off -elokuva- 
festivaaleilla. 

Kunnallisen sivukirjaston raunioille perustettiin vuonna 
1995 Pispalan kirjastoyhdistys, joka aina vuodesta 1997 
asti on pyörittänyt yhdistyspohjaisesti kirjastotoimintaa 
Pispalan ja Tahmelan alueilla. Todennäköisesti kirjasto-
yhdistys on lajissaan – eli yhdistyspohjaisena lähikirjastona 
– Suomessa ainoa. Toden totta, 1990-luvun alku vaikuttaa 
elämäämme edelleen – lama-aika oli ankara, ja Pispalan 
kirjaston lakkauttaminen oli vain yksi tuhansista aikansa 
murheellisista tarinoista. 

Pispalalainen-lehden digiarkistot löytyvät 
osoitteista www.pispala.fi/pispalalainen/ 
ja www.pispalankirjasto.fi/pispalalainen/. 

Arkistojen syövereistä löytyvät lähes kaikki 
numerot vuodesta 1975 asti! 

Pispalan kunnallisen kirjaston kohtalo 
huolestutti loppuvuonna 1991.

30 vuotta sitten
PISPALALAINEN-LEHTI

Teksti: Heidi Huhtamella
Kuva: Saara-Maija Nevalainen-Kiiskilä

TIETEELLINEN KEHITYSTYÖ TAKAA  
TÄYDELLISET LÖYLYT
Tahmelan Huvilan saunan kehitystyötä on tehty antau-
muksella, tavoitteena aina vain paremmat löylyt. Löylytilan 
kehittämisessä on ollut Alex Lembken lisäksi mukana 
joukko Rajaportin saunan asiantuntijoita. Kiukaan ja sii-
hen sopivien kivien valintaa tehtiin Pispalan saunayhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Veikko Niskavaaran johdolla. 
Löylyhuoneessa erityistä huomiota on kiinnitetty löylyn 
kulkemiseen tilassa. Kattoon suunniteltiin erityiset löylyn-
ohjaimet. Niiden avulla löyly kiertää täydellisesti löylytilassa 
saunojien ilona. Ilman saatavuuteen on kiinnitetty myös 
huomiota, jotta kiuas toimisi mahdollisimman energia-
tehokkaasti sekä tarjoaisi riittävästi happea saunojille.

Löylytilan kehitystyön lisäksi pukuhuoneet ja suihkutila 
ovat saaneet uutta ehostusta pintaan. Myös miehet saivat 
oman pukuhuoneen. 

HUVILAN SAUNA OSAKSI  
SAUNA CAPITAL SAUNAVERKOSTOA
Huvilan saunalla on ollut monta syytä juhlaan viimeisen 
puolen vuoden aikana. Uusittu saunaosasto, uusi kiuas 
ja sen tuottamat entistä makoisammat löylyt sekä into-
himolla saunaan suhtautuvat lämmittäjät, saunottajat ja 
saunojat ovat perusteita, joilla Tahmelan Huvilan sauna 
hyväksyttiin syksyllä osaksi Sauna Capital saunaverkostoa. 

Alex Lembke, saunadokumentaristi ja Suomen saunaseu-
ran jäsen, on tuonut Huvilan saunan yhteistyökumppaniksi 
Visit Tampere -organisaation. Alex ja perinnesaunottaja Siiri 
Koski, yhdessä Visit Tampereen kanssa ovatkin tehneet 
Huvilan saunaa tunnetuksi Saksaan ja Japaniin. Saunassa 
on kuvattu muun muassa live-lähetystä Japaniin.

YHTEISÖLLISET SAUNAPÄIVÄT TAVAKSI 
Syyskuussa Huvilalla vietettiin ihka ensimmäistä Sauna-
päivää. Huvilan saunan lisäksi paikalle oli kutsuttu Supi-
suomalaisen saunaseuran telttasauna. Kahden saunan 
avulla saatiin kylvetettyä yli kuusikymmentä saunojaa 
päivän aikana. Tummenevan illan täydensi Punch & Prav-
dan musiikki. 

Saunapäivistä on tulossa tapa. Valitettavasti joulukuulle 
suunniteltu saunapäivä jouduttiin siirtämään koronapan-
demian takia. Keväälle on kuitenkin jo suunnitteilla parikin 
saunapäivää, joihin on kutsuttu myös vierailevia saunoja.

Löylyt ovat 
Tampereen 
aatelistoa
Näin ajattelevat joukko Huvilan 
saunan vakikävijöitä sekä saunan 
vakilämmittäjät Janne Salo ja 
Alex Lembke.

HUVILAN SAUNA

SAUNOMISAJAT
Maanantaiaamuisin 7.30–11.30, 

sekasauna, saunamaksu 7€, sauna-aika 1h, 
uimapuku ja pyyhe mukaan; ei ennakkovarausta

Tiistaisaunat tulossa 2022 alkaen

Torstaisauna, naisille 2 vuoroa,
1 vuoro sekasauna (uimapuku ei pakollinen) 
ennakkovaraukset: vello.fi/tahmelanhuvila

Jouluaattona sauna lämpiää 
naisille klo 8.00–10.30 ja miehille 10.30–12.00

Ainutlaatuisen saunasta tekee 
pulahdusmahdollisuus Pyhäjärvessä. 

Avantoa pidetään auki.
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Elettiin toukokuuta 1935, kun melkein 21- ja 19-vuotiaat 
Helvi ja Elli Salonen Pispalan Rantakylästä lähtivät en-
simmäiselle polkupyöräretkelleen. Mukana oli myös sis-
kosten ystävä Aune. Housut ja naiset olivat tuolloin vielä 
kovin outo yhdistelmä. Niinpä Helvi, Elli ja Aune herättivät 
kummastusta, vähintäänkin.

Matkakertomus: Helvi Salonen, Salosen suvun kokoelmat 
Kuvat: Salosen suvun kokoelmat 
Toimittanut: Jasu Terävä

O pojat – pyöräilijä- 
naisia golfhousuissa!
Pispalalainen on saanut julkaistavakseen nuoren rantakyläläisen, 
Helvi Salosen kirjoituksia 1930-luvulta. Hänen polkupyöräpäiväkirjansa 
vie lukijan aikakauden kevätmaisemiin.

Kaksi O poikaa 
(vas. Elli Salonen, oik. kirjoittaja Helvi Salonen)

29. V 1935.

PYÖRÄRETKELLÄ HÄMEENKYRÖSSÄ.

Olimme päättäneet lähteä pyöräretkelle oikein sakilla, 
meinaan tyttösakilla. Niin ja niitä hyviä päätöksiäkin on 
tehty maailmansivu, sillä meidänkin sakkimme kui- 
vu kokoon aika lailla. Lähtöhetkellä oli lähtijöitä aino- 
astaan 3. Aune, Elli ja Minä. No – eihän siinä sen enempää 
tuumimista mutta kun alkaa vain polkea, sillä mää- 
ränpäämmekin oli jo selvinnyt. Hämeenkyrön Paavo-
laan. Otimme hyvän "alkustartin" ja annoimme mennä 
alas Pispalan ahteen. Matkamme oli alkanut. Kansa 
katseli meitä vähän pitkään, eikä ihmekään, olimmehan  
"O poikia". Mutta emme välittäneet vaikka kuulimme-
kin tuan "O pojat" moneen kertaan.

Alkoi Pinsiönkangas, pitkä asumaton metsätaival. Odo-
timme hyvin hartaana Pinsiön keidasta Ryöpäkkää, 
sillä sieltä tiesimme, että siltä saa ostaa kaljaa ja mei-
dän oli eri kova jano. Joimme kaljan ja teimme vielä 
karamellikauppojakin. Taas oli hyvä olla ja aloimme 
polkea oikein "kaljan voimalla". Nousimme mäetkin 
kuin siivillä, joka tietenkin johtui kaljasta.

Nyt näimme oikealla puolen tietä punaiseksi maalatun 
talon, jonka seinässä oli plaku: "Leipä ja Sekatavara-
kauppa". Tietenkin poikkesimme sinne, ostaaksemme 
jotain tuliaisia. Kauppiasrouva oli saunassa ja saim-

me odottaa noin 1/2 t. Vihdoin hän tuli ja me teimme  
ostoksemme 1/4 kg konjakkikaramelliä. Maallahan ol- 
laan aina karamellin perään.

Aloimme taas porhaltaa. Sivuutimme läänin rajan hie-
nossa kaaressa ja aloimme nousta isoa mäkeä. Ehdo-
tin, että söisimme voileipää mäkeä noustessamme, 
jotta aika ei menisi hukkaan, ja niin aloimme kaivaa 
leipää repustamme. Mäen päälle päästyämme täytyi 
minun "poiketa".

Taas olimme pyörillä ja ihailimme vasemmalla pua-
len tietä välkkyviä metsälampia. Johan alkoi sentään  
Hämeenkyrö pilkoittaa. Laskimme pitkän Sasin ahteen 
ja käännyimme Sarkkilaan Mulinin kulmasta.

Paavolassa olimme noin klo 20,30. He olivat perin 
hämmästyneitä kun yht'äkkiä tulla tupsahti "poikia" 
keittiöön. Kysymyksiä sateli jos jonkinmoisia.

Meille keitettiin tietenkin heti kahvit ja siinä rupatelles-
sa aika kului nopeaan. Pääsimme vielä saunaankin ja 
siitä vasta nautimme. Oli suloosta vihtoa oikein "isän 
hiasta" kaikki maantien pölyt pois itsestämme.

Saunasta tultuamme menimme vierasrakennukseen 
nukkumaan. Siellä oli meitä varten 2 leveätä sänkyä 
vällyinensä. Elli ja Aune majoittuivat samaan ja minä 
olin yksistäni. Laskimme ikkunat ja nukahdimme.

Aamulla heräsimme hyvissä ajoin, sillä oli puhuttu että 
lähtisimme kirkkoon. Oli Helaatorstai.

Kirkolla jouduimme yleisen huomion kohteeksi, mutta 
emme välittäneet.

Palasimme kirkosta klo 13 aikaan ja painuimme heti 
uimaan. Päivällä teimme sitten autokauppoja Tuo-
malan Toivon kanssa.

Kotiin saavuimme hyvissä ajoin.

Tämä oli ensimmäinen pyöräreissumme.

80 km.

Matkapäiväkirjan kirjoittaja Helvi Salonen ja hänen äi-
tinsä olivat Ahjolan vapaaehtoistyöntekijöitä. Helvi teki 
kerhotyötä ja äiti Hulda Salonen johti ompeluseuraa sekä 
avustustoimintaa. Ahjola toimi vuosina 1932–35 puuta-
lossa, jonka osoite nykyään on Erämiehenkatu 18(a,b). 
Salosten kotitalosta osoitteessa Näsijärvenranta 33 ei ole 
säilynyt jälkeäkään.

Elli Salosesta tuli myöhemmin rouva Ylikesti ja Helvi Sa-
losesta rouva Salonen, sillä sattui niin, että hänen mie-
hellään oli sama sukunimi.

Voileipä maistuu (vas. Aune, oik. Helvi Salonen)

Emäntä Hilma Paavola

Helvi Salonen kertoo:
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Teksti: Timo VirtanenKuva: Helmiina Hallamaa

Joulusatu
Kivi lensi ikkunaan, kopahti.

Jos olisi ollut aivan lähellä ja tarkkaan kuunnellut, olisi 
kopahdusta seurannut tumpsahdus ja hiipuvaa rahinaa. 
Näin kaukaa sitä ei kuullut, mutta hämärässäkin saattoi 
nähdä, kuinka lumi piti pintansa ja antoi kiven vieriä sei-
nänsyrjältä selkeämmälle.

Yleensä kopahduksesta kuluisi vain hetki kun elonmerkit 
jo seuraisivat. Valo syttyisi sisälle, tai saattaisi lasisessa 
ruudussa nähdä pienen, verhon liikkeestä kertovan muu- 
toksen. Siinä kohdin voisi tervehtiä, vaikka tuttuna tunnistaisi 
hänet ilmankin, erottuvine somisteineen ja ympäröivän 
maailman hajaisen valon osuessa kasvoihin.

Nyt oli kulunut useampi tovi eikä odotettua vaihetta tun-
tunut tapahtuvaksi. Heitto oli sentään onnistunut, joten 
vika saattoi olla toisessakin. Tällaista ehtii pohtia suunni-
telmien sysääntyessä. Yleensä odottelemaan saakka ei 
ehdi, mutta ajan saatossa onneksi sentään muutaman 
kerran. Siten oli syntynyt varasuunnitelma.

Tähtäyskohteeksi oli olemassa toinenkin ikkuna. Sijain-
tinsa oli likellä edellistä, vaan ympäristönsä toinen. Mikäli 
yllättävästä lämmöstä kiintynyt kivi tarttuisikin lapaseen 
vielä hetkeä pidemmäksi ajaksi, voisi heittohetkellä käy-
dä sellainen harmi, että tähtäys menisi ohitse. Eikä vain 
ohitse vaan suorastaan pieleen. Tämän toisen ikkunan 
ympärillä näet oli aivan likimain muita ylimääräisiä, oli 
toinen, kolmas ja muitakin. Niitä siesi varoa.

Toimi vaati vähäistä suurempaa ponnistelua ja tarkkuutta. 
Äsken heitetty kivi olisi saanut huoletta kolista pitkin sei-
niä. Sen kuin katsoisi ympärilleen, tarttuisi tumppuineen 
vastaavaan ja huolellisemmin koettaisi uudemman kerran. 
Varasuunnitelman äärellä olisi huolettavana pulmana se, 
että asiaan liittymätön ulkopuolinen voisi ajautua tilan-
teeseen mukaan.

Sellaista ei soisi sattuvan.

Opastus oli saatu erästä hukkareissua seuraavalla kertaa, 
että tähtää tuohon, jollei minusta kuulu. Varmistettu oli 
oikea ruutu, se, kuinka sen hämärämmässäkin tuntisi ja 
muistaisi aikojenkin päästä. Eleetön muoto, kauniimmin 
listoin koristeltua liki, seinän taitoskohdasta lukien lähin. 
Varmistettiin ettei välimatka ole suunnattomasti liikaa. 
Jos vauhtia joutuu ottamaan voi tarkkuus kärsiä, varsinkin 
näissä liukkaissa olosuhteissa. Onneksi ei tarvinnut, se 
testattiin sivummalla, kun pidemmän välin sai puulta 
puulle heitettyä kuin matka polulta ikkunaan silmällä 
arvioiden oli. Tarkkuuttakin löytyi riittämiin, säännöllinen 
vierailu piti taidon yllä. Ensisijainen ikkuna oli myös kool-
taan pienempi ja sen karmit kolisivat vain harvakseltaan, 
joten olisi toissijainenkin ikkuna iskettävissä.

Kerran aiemminkin oli ensimmäinen ikkuna vaiennut ja 
toiseen tullut tähdätä. Muttei kivi ollutkaan muodoltaan 
niin ennustettava, että olisi lentänyt aiotusti. Omilleen 
irrottuaan saattoi vikaluonteensa aistia. Sitten piti jo pa-
kottaa itsensä liikkeelle, ettei jäisi tuijottamaan väärin 

kohdentuneen kopsahduksen kuulevan ja sen lähdettä 
kuikuilemaan tulevan olennon ilmehdintää. Piti muis-
taa toinen puoli opastusta ja poistua paikalta heti, jos 
jokin meni pieleen. Rivakasti loikkien syrjempään, sitten 
rauhallisemmin edemmäs. Turvapaikkaan ei saattanut 
suoriltaan mennä, mutta muutaman mutkan kautta pyö- 
rähdettyään ja lähteellä juotuaan voisi niin jo tehdä. Jos 
joisi viipyilevän hetkisen, saisi mahdollisista seuraajista 
vihiä. Siksi se oli hyväksi katsottu lisä ohjeisiin. Näin jäl-
kijättöiseen aikaan eduksi oli sekin, ettei lähteenseudun 
painanteista voisi mitenkään saada selvää toisten tallo-
musten sotkeutuessa omiin.

Epäonnistumisesta seurasi, ettei samaan iltaan saisi tois-
tamiseen kokeilla. Tästä päätettiin yhdessä, siihen kävi 
taipuminen, vaikka ensin tuntui liioitellulta. Piti luottaa 
toisen tuntevan lähimmät asujaimistonsa kansoittajat 
siinä määrin hyvin, että perusteella toivoi.

Ohiheiton riski kannatti silti ottaa, koska aina kun vara-
suunnitelmaikkunaan oli osunut, oli se johtanut iloiseen 
jälleennäkemiseen. Nyt erityisesti olisi suuria syitä tavata. 
Vaikka olisikin kurjaa, jos epäonni koettelisi. Vaikea olisi 
odottaa kohtaamista yön yli.

Siksi huolellisesti kävi heittovälineen valinta. Siirtymämat- 
ka rakennelman sivulta toiselle oli kelpo aikaa etsiä so-
veltuvinta kiveä. Terävyyttä sai olla, mutta pyöreydestä 
oli sellainen etu, ettei se niin herkästi tarttuisi lapaseen.

Aikanaan kaikista osuvimman kiven löydettyään palasi 
hän turvalliselle sivulle. Mikään ei ollut muuttunut, hämä-
rä taittui lasista yhä samoin. Heitossa ei ollut ollut vikaa, 
eikä toinen tähän tähdätty tilannetta muuttaisi. Käynti 
suuntasi varasuunnitelmaa kohden.

Hämärän lasin toisella puolen oli vielä hämärämpää. 
Mikään esineistössä ei erityisesti erottunut pimeydestä, 
vaikka eriasteisia muotoja saattoikin havaita. Tällaiseen 
ympäristöön sulautui hänkin, unen vierellä lepäillen. Het- 
kittäin olo oli ollut aikaansaava ja suunnitelmaksi oli muo-
dostunut tilan jakaminen vähäisenkin valon kanssa, mut-
ta lopulta leposijan ympäröinyt kylmyys oli riuhtaissut 
ajatusta tukevat voimat ja pakottanut takaisin turvaan. 
Verhot saivat olla. Muuhunkaan kykenemättömänä oli 
siihen saattanut jäädä haaveilemaan muutoksesta ja muis- 
telemaan mennyttä.

Eikä tätä asiaa ollut muuttanut sekään hetki, jolloin lasi 
helähti. Siten ei sattuisi tällaisena päivänä, jolloin jokaisella 
oli muuta mielessään. Tovi tuli tottuneesti kuulosteltua 
jatkoääniä siltä varalta, että ikkunan alle maan syrjään 
viritellystä kappaleesta kimmahtaisi sille putoavan ääni. 
Se soisi erottuvan kauniisti ja kielisi kumahtaessaan kiven 
osumasta ja tästä tietäisi häntä kaivatun.

Mitään tällaista ei kuulunut, joten mitään ei ollut. Het-
kessä syttynyt innostus sammui ja mietteet palasivat.

Ennen torkahdusta sattui kuitenkin siten oudosti, että 
toinen ikkuna soi. Oikein kopahti. Vilpoista vastaan pon-
nistellen hän loi ensin katseensa ikkunaan ja siirsi sitten 
itsensäkin. Verhojen välistä löytyi lumen peittämä maa. 
Karmien keskellä hän näki lapasetta vilkuttavan kaipaa-
jansakin ja ilahtui. Miten näin lystikkäästi voisi hänen osak-
seen sattua, vaikka on joulu.
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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 ti–ke klo 12–15, to klo 12–18
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

Vietimme kansakoululuokkamme kirjan, Meidän luok- 
ka Hyhkyssä 1948–1954, pienimuotoista julkistamistilai-
suutta 23.9.2021 Pispalan kirkon kirkontuvalla, mukana 
oli 21 luokkatoveria.

Juhlan aluksi juotiin kuohuviinimaljat. Pentti Kainulainen 
toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja Vesa Haapaniemi soit- 
ti, lauloi ja laulatti meitä. Kahvitarjoilun lomassa muistel-
tiin menneitä.

PITKÄ MATKA IDEASTA KIRJAKSI
Kirja oli usean vuoden projekti. Kaikki alkoi, kun koulumme 
täytti 90 vuotta, ja 12.11.1993 juhlassa meitä oli muutama 
luokkatoveri mukana. Siellä päätimme järjestää luokka-
kokouksen. Tämän jälkeen olemme kokoontuneet kym-
menen kertaa noin viiden vuoden välein. Vuonna 2018 tuli 
mieleen kerätä muistoistamme julkaisu. Julkaisua var- 
ten pyydettiin kirjoituksia luokkatovereilta. Saimme mo-
nia muisteluja ja niistä saimme koottua tämän kirjan.

Paljon jäi kuitenkin kirjaan laittamatta, joten tarkoitus on 
kerätä lisää muistoja ja ehkä tehdä vielä toinen julkaisu 
tai lisätä vanhaan kirjaan uusia tekstejä.

Teksti: Marjatta Rintala

Hyhkyn koulu 
muistoissamme

Tervetuloa  
Tahmelan Huvilan Kahvilaan

www.tahmelanhuvila.fi  info@piiru.fi
Tahmelan Huvilan Kahvila      tahmelanhuvila  Kurkkaa myös      Tahmelan Huvila

Uramonkatu 9, Tampere  Avoinna ma, pe 11–17, ti, ke, to 11–20, la 12–16, su 12–16 (popup-kokit)

Piipahda lounaalla ma–la: satokauden mukaiset keitot (V, G, L) ja itsetehty leipä.
Nauti oman leipomomme vaihtuvista leivonnaisista kahvin tai yrttiteen kera. 

Sunnuntaisin kansainväliset pop-up -keittiöt.

             myös suosittuTake away
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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 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 Akustiset kitarat, ukulelet ja tarvikkeet
e ePuoti
e Kirjat ja nuotit
e Lahjatavarat
e Myös kumppanimyynti

Puoti avoinna sopimuksen mukaan
• Verkkokauppa 24/7 • myös nouto

Palvelua ammattitaidolla

2004
vuodesta

Meillä järjestät monenlaiset juhlat muuntuvissa 
tiloissamme. Kokoustilamme on käytössä muun 
muassa yritysten, yhdistysten ja taloyhtiöiden 
kokoustarpeisiin.

Ota yhteyttä ja sovi esittely!

Huolettaako kesän kokoontumisrajoitukset?
Pienemmätkin pirskeet onnistuvat sopuhintaan
ja joustavalla peruutusoikeudella!

TOTEEMIPUOTI TOTEEMIPUOTI

TOTEEMIPUOTI TOTEEMIPUOTI

Ilmoittaudu nyt ja varmista 
paikkasi kaudelle 2021-22:

musiikkitoteemi.fi
Tutustu tarjontaan:
kauppa.musiikkitoteemi.fi

eSinun musiikkikoulusi

VARALA VARALA Tutustu ja ilmoittaudu: varala.fi

Kevään ja kesän leireille ja kursseille 
ilmoittautumiset aukeavat joulukuussa.

Tapahtumia lapsille, nuorille, 
aikuisille ja senioreille sekä perheille.

Early Bird 
-hinnoilla 

kesän leireille 
16.1.2022 saakka.

“Kaikki mitä minussa tapahtuu,
 tapahtuu Pispalassa”

(Lauri Viita)
 
 

Liity Pispalan Moreenin 
jäseneksi lähettämällä

yhteystietosi 
sähköpostiosoitteeseen

moreeninhallitus@gmail.com
 

www.pispalanmoreeni.fi
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RAJAPORTIN SAUNA
JA KAHVILA
Pispalan valtatie 9 • www.rajaportti.fi
facebook.com/groups/rajaportti
saunayhdistys@rajaportti.fi
kahvila@rajaportti.fi

p. 040 7765 198 (tilaussaunat yms)
p. 050 3102 611 (saunan kassa)
p. 044 055 9353 (kahvila)

AVOINNA: ma ja ke 16–22, pe ja la 14-22.
Joka kuun viimeinen torstai sekasauna
ja kahvilassa tietokilpailu.

Jouluaattona pe 24.12. klo 12-18
Joulupäivänä la 25.12. suljettu

Kahvilassa suolaista ja makeaa, 
palkitun laaja olutvalikoima. 
Myös yksityistilaisuudet saunomisen 
kanssa tai ilman. Myös Rajaportti-tuotteita, 
uusimpina uunituore Saunalauluja-CD 
ja Alpi Ikäheimosen kuvittama sauna-
pyyhe (kuvassa). Sekä vanhat tutut paita, 
kassi, saunahattu.

Rajaportin hoitola
SIIRI KOSKI
Akupunktio ja moksibustio  Jalkojenhoito (myös kotikäyntinä)
Ayurvedinen pää- ja kasvohieronta  Perinnesaunahoidot
www. inhimillinenvastaanotto.fi  044 097 1985

TUOMAS TOLPO
Klassinen hieronta / urheiluhieronta
Kalevalainen jäsenkorjaus -kisälli  Vihtahoidot
FB: HierojaTuomasTolpo  050 568 0734

KILLE  MERILÄINEN
Klassinen hieronta
041 5071371

Siru Remes Energiahoito • EFT-terapia • Ratkaisukeskeinen valmentaja
044 577 9476 • https://meridiaani.net/team/siru-remes/
Jaakko Kaisto Energiahoito
0408252428 • https://meridiaani.net/team/jaakko-kaisto/

Tervetuloa 
joulumyyjäisiin ja 
glögille 19.12. asti.

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta ja 

toivotamme rauhallista joulua!

Haulitornin juurella, 
Haulikatu 4, p 0405027720

OSALLISTAVA KULTTUURITILA 
KAIKENIKÄISILLE
Musailtoja, teatteria, näyttelyitä, kirjajulkkareita, 
kirjailijavieraita, erilaisia tapahtumia 
Tulossa mm. näyttelyhaku kevät 2022

TAHMELAN SIVUKIRJASTO
ylläpitää Pispalan Kirjastoyhdistys

UNELMOINTIHUONE yläkerrassa
ylläpitää Mahdollisuuksien Tila

HUVILAN KAHVILA
ylläpitää Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys

HUVILAN SAUNA (osa Sauna Capital-verkostoa)
ylläpitää Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys

Huvilan kevät Tahmelan Huvila      
tahmelanhuvila 

Tahmelan Huvilan Kahvila

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
info@piiru.fi

SEURAA SOMESSA:
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Joulun aika Pispalan kirkolla 

Konsertit

Joulun aika 
Pispalan kirkolla 

Messut 
sunnuntaisin klo 11, 
Harjun seurakunnan 

Youtube kanava 
ja Radio Pooki 

99,5 FM

Pispalan kirkko, Pispalan valtatie 16   Kuva: Janne Aejmelaeus

LA 11.12. klo 18 Mieskuoro Eugan joulukonsertti
SU 12.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut
MA 13.12. klo 18 Opiskelijakonsertti
TO 16.12. klo 18.30 Kuorojen joulu, Harjun seurakunnan kuorot esiintyvät
LA 18.12. klo 18 Naiskuoro Miskantin joulukonsertti
SU 19.12. klo 19 Gospel Bigbandin kauneimmat joululaulut
MA 20.12. klo 18 Pertti Palmin joulukonsertti
TI 21.12. klo 18 ja klo 20 Pushkin Quintettin Joulu 2021
KE 22.12. klo 19 Harjun Kamarikuoron joulukonsertti
TO 23.12. klo 20 Kauneimmat joululaulut
PE 24.12. klo 19 aattohartaus
LA 25.12. klo 11 joulukirkko

Pispalan valtatie 13, Tampere

Arvotaiteen myynti,

osto,vaihto, kehystys,

ilmainen arviointi 
Av. ma-pe 10-17, la 10-14

p.0400 731 262

www.artpispala.fi

SKY Cidesco -kosmetologi

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

www.kauneusafrodit.fi
Auki sopimuksen mukaan

AUKI VARAUKSESTA

• suurkuvatulosteet
• banderollit
• bändilakanat
• mainostelineet

• suurkuvatulosteet
• banderollit
• bändilakanat
• mainostelineet

Untitled-1   1Untitled-1   1 11/27/2021   2:44:22 PM11/27/2021   2:44:22 PM

Lähde lenkille ja bongaa Lähde lenkille ja bongaa 
Pispala-Tahmelan joulukalenteri-ikkunoitaPispala-Tahmelan joulukalenteri-ikkunoita 

lisätietoa Facebook-sivulta: 
Pispala-Tahmelan joulukalenteri-ikkunat



Kiitos!

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




