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Lehdentekijän onni ja autuus

T

yöpäivä venähti, pääsin lähtemään kello 16.30. Kiiruhdan vaihtamaan pyöräilyvaatteet ja
polkaisen kohti Pispalaa ja Rajaportin saunaa. Olen sopinut tapaamisen lehden taittajan
kanssa kello 17, ehdin ajoissa. Huh. Keskustelemme aikataulusta ja muusta lehteä koskevasta.
Puhelin piippaa viestin merkiksi. Mieheni kysyy, ehdinkö piipahtamaan kotona haukkaamassa
kolmen minuutin illallisen. En ehdi. Tai ehdin, kun laitan töpinäksi. Päätämme keskustelun,
hyppään satulaan ja kiiruhdan kotiin. Ai niin, pysähdyn 40 sekunniksi Kirjastolla ja vaihdan pari
sanaa toimitussihteerin kanssa.
Mikroaaltouunin kello kilahtaa ja makaronilaatikko on lämmin, kun astun ovesta sisään. ”Laitanko
puolukkahilloa?”, Tommi kysyy. ”Joo, laita vaan. Kiitos muru.” Ahmin ruuan ja voileivän, päälle
lasillinen piimää. Voi ei, kello on jo kolmea vaille kuusi. Takaisin pyörän selkään ja vauhdilla
alamäkeä Rakennuskulttuurikeskus Piirulle, missä haastateltavat odottavat. Olen minuutin
myöhässä. Huh.
Onko lehden tekeminen hauskaa? On ja ei. On: on ihanaa saada tuore lehti painosta ja selailla
moneen kertaan tavattuja juttuja painettuna pehmeälle paperille. Siinä se jälleen on, monen
ihmisen työn tulos juttuineen ja ilmoituksineen. Ei: ei ole mukavaa säntäillä stressaantuneena
paikasta toiseen, kun aineistopäivä painaa päälle ja juttuja uupuu. Harmaiden hiusten määrä
kasvaa, ja on jälleen varattava aika kampaajalle.
Joulun lehteä tehdessämme, erästä juttua hiottiin huolellisesti. Jokunen viesti lennähti Pispalasta
maan toiselle puolelle ja takaisin. Jossain vaiheessa haastateltu kiitti vaivannäöstä ja kysyi
todeten, että saanhan lehden tekemisestä palkkaa. Ei en saa penninhyrrää. Teen tätä rakkaudesta
lajiin. Kuten koko muukin toimituspoppoo ja ilmoitusmyynti. Toivon, että tämä lehti jää sen verran
plussalle painokulujen jälkeen, että voisin tarjota heille maittavan ruuan Pulterissa.
Tämän toiveen toteutumista ja lehden ilmestymistä voit myös sinä lukija edistää maksamalla
Pispalan asukasyhdistyksen jäsenmaksun. Kiitos ja kumarrus lukijoille, tukijoille ja lehdentekijöille.
Lehti on valmis vasta, kun se on jaettu, kiitos myös jakajaporukalle.
Katja
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Harjulla -Donald Adamson
Oletko törmännyt iloiseen, runoilevaan skottiveikkoseen Pispalan kujilla tai
portailla? ”Parempi nojata kaiteeseen ja katsella molemmin puolin kasvavaa
männikköä, jossa aikanaan mustikat ja ahomansikat kypsyvät. Niiden aika
on lyhyt.” Runoilee pispalalaistunut Donald Adamson.

R

akkauden, kuinkas muutenkaan, Suomeen tuoma
Donald, on ehtinyt kiertää maailman ja Suomen
eri kolkkia vuosikymmenten saatossa. Taakse on
jäänyt niin Ranska, Iran, Kuwait kuin myös Helsinki
ja Jyväskylä. Nyt mies on kotiutunut Pispalanharjulle. Pispalaa Adamson kuvailee erikoisena ja ystävällisenä kylänä. Tosin ihmiset saisivat rohkeammin
alkaa jutustelemaan. ”Kaikkihan täällä osaavat englantia”, skotti toteaa.

Adamson ei ole erityisen innokas saunoja, mutta A-Killan laiturilta on mukavaa pulahtaa Pyhäjärven viileään
veteen. Uinnin jälkeen voi piipahtaa nauttimassa Kujakollin rennosta tunnelmasta tai käydä syömässä Pulterin hyvää ruokaa.

Hiihtoretket Saariselällä tai Pyynikin laduilla, siinä missä kävelyretket Pispalassa,
saavat Adamsonin runosuonen sykkimään. Ohessa hänen noin viisi vuotta
sitten kirjoittamansa runo On Pispala Steps, jonka Pekka Kytömäki on suomentanut. Runo
kuvaa humoristisesti vanhemman herrasmiehen mielenliikkeitä,
kun hän kiipeää
portaita
kohti
harjulla odottavaa kotia.
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PISPALAN PORTAILLA

ON PISPALA STEPS

Olen päässyt puoleen väliin kotiini vieviä

I’m halfway up the two hundred and eighty steps

kolmeasataa porrasta, nojaan kaiteeseen, läähätän.

to my home, I lean on the rail, panting.

Urheiluopiston tytöt ohittavat minut

The girls from the sports college pass me,

melkein ääneti, kolme askelmaa kerrallaan,

making no din, taking three steps at a time,

nousten korkeuksiin kuin siunatut sielut.

rising higher and higher like blessed spirits.

Heidän kasvonsa ovat aina ylöspäin kääntyneet,

Their faces are always turned upwards,

ilmeisen muodikkaat asut,

their clothes are a fashion, I suppose,

monenlaista punaista ja purppuraa.

of scarlet, purple and crimson.

Vartalot hipovat täydellisyyttä,

Their bodies are close to perfection,

sydänten, lihasten ja liikkeen sinfonioita.

symphonies of heart and muscle and movement.

Miellyttävän muotoinen pylly häilyy

A pleasingly sculpted bum flutters

näkökenttäni reunalla.

on the edge of my sight.

Nuhtelen itseäni huomioista, jotka sopivat

I rebuke myself for observations ill-befitting

huonosti ikäiselleni. Parempi nojata kaiteeseen

my time of life. Better to lean on the rail

ja katsella molemmin puolin kasvavaa männikköä,

and look at the pine woods on either side

jossa aikanaan mustikat ja ahomansikat

where in due time the wild blueberries and strawberries

kypsyvät. Niiden aika on lyhyt.

will ripen. Their season is short.

Suurin osa vuodesta kuluu odotellen niiden löytämistä

most of the year is waiting until you find them,

hohtavina tummaa metsänpohjaa vasten.

glowing against the dark of the forest floor.

Toivon kerääväni korillisen tänä kesänä.

I hope I may pick a basketful this summer.

Kuinka monta vuodenaikaa minulla on jäljellä?

How many seasons are left to me?

Pääsen viimein perille. Tytöt ryppäinä

I get to the top at last. The girls are in clusters,

katselevat sekuntikellojaan ja älypuhelimiaan,

checking stop-watches and smartphones,

tarkkailevat suoriutumistaan ja sykettään.

tracking performances and pulse-rates.

Viisitoista tai kaksikymmentä nousua ei ole mitään

Fifteen or twenty climbs is nothing

tälle hohtavalle tyttösadolle,

to this glowing girl-harvest,

joka päivä toisensa jälkeen jättää portaat taakseen

day after day leaving the steps behind them

ja puut alapuolelleen.

and the trees below them.
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Moreeni

Sana on Pispalassa tuttu ja käytetty. Sana esiintyy niin Lauri Viidan esikoisteoksen kuin Pispalan kotiseutuyhdistyksen nimessä. Sen merkitystä
päntätään harjulla sijaitsevan koulun luokissa. Tuttu sanana, vieraampi
käsitteenä. Moreeni.

K

un valtava mannerjää oli sulanut, se paljasti altaan valtavan harjun kiviä, soraa, hiekkaa ja
savea. Jää oli mennyt ja luovuttanut saaliinsa takaisin maalle. Nyt
oli vain valtava harmaan ruskea
maakasa moreenia peruskallion
peittona. Lämpenevä ilmasto oli
antanut syntyhetket asuttamallemme harjulle, jossa kirjoitan
tätä tekstiä, Pispalanharjulle.

Paljon pohjoisempana saappaani
jumittui pehmeään saveen. Jouduin laskemaan rinkkani ja kantamani kiväärin kivelle, joka
oli aivan rinteeni naapurina. Ympärillä oli
ku m p u i l eva a
maas-
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toa, joka muodostui kivistä, sorasta, hiekasta ja savesta. Sivulla
lumihuippuiset vuoret, takana
meri ja edessä vetäytyvä, sulamiskyyneleitä vuodattava jäätikkö. Olin keskellä juuri syntynyttä
moreenimuodostelmaa. Kuvittelin sen olevan jäänne palaneesta
jäätiköstä. Minunkin kyynelkanavat olivat turpeina, minua harmitti ja tunsin surua. Jää vetäytyi
liian nopeasti eikä palautunut
talvisin kuten ennen. Vuotta aikaisemmin oli matka jäätikölle
läpi moreenin kevyempi, metrejä
lyhyempi. Tämä ei ole luonnollista. Tunsin itseni itikaksi katsoessani ympäröivää jylhyyttä, vuoria
joiden terävät huiput kuvastuivat
paikan nimessä: Huippuvuoret.
Mitättömyydestäni huolimatta edustan
lajia, joka

kestämättömillä elintavoillaan
nopeuttaa ilmaston lämpenemistä ja joka painaa maaemon kyynelkanavia valumaan virtoina.
Voisinko minä lohduttaa, tehdä
jotain?

En ollut yksin. Jossain ja joka
puolella: arktiset linnut, naalit,
tunturipeurat, jääkarhut sekä
joukko merinisäkkäitä olivat tietoisia minusta. Ne olivat tietoisia
kiihtyvästä elinalueen muutoksesta. Elinalueet katoavat niiden
alta, kun jää sulaa, ja jää niiden
elinehto onkin. Toivottavasti en
kuitenkaan koskaan joudu laukaisemaan kivääriäni puolustukseksi, koska jääkarhut ovat ahtaalla. Ne etsivät nälkäisinä jäätä,
jolta pyydystää hylkeitä. Tuo
mahtava peto joka käy vaarallisemmaksi, kun ilmasto lämpenee
ja nälkä kalvaa olemusta. Vuosi
vuodelta retkikuntamme joutuu miettimään enemmän
ilmastonmuutoksen lisäämää riskiä kohdata jääkarhu.
Olemme

oppimassa, emme tappamassa.
Tahdomme nähdä, jotta voimme
kertoa, saada ihmiset havahtumaan.

ja onnellisesti. Pyydänkin teitä,
naapureitani Pispalasta, kyseenalaistamaan elintapanne ja etsimään keinoja vähän kuormittavaan elämään, teille sopivilla
En voi olla ajattelematta ilmas- tavoilla.
tonmuutosta. Usean vuoden työ
Huippuvuorilla pakottaa minut Ilmastonmuutoksen
torjuntanäkemään, mitä ihmiskunta saa tekoja ei edistetä syyllistävällä
aikaan. Jokainen uusi kumpu sanelulla, vaan kannustavalla tiekosteana kiiltelevää moreenia don jakamisella.
on kuin neonkeltainen muistilappu jääkaapin ovessa. Se mikä Entä minä?
synnytti kotoisen moreenharjumme, tapahtui luonnon eh- Ilmastoahdistukseni on vakavaa.
doilla ja aikataulussa. Nykyinen Koska ihminen ymmärtää kokolämpeneminen saa liiallista apua naisuuksia kokemalla ja koska
ylimitoitetusta
teollisuudesta, minä olen kokenut syvästi arkmaanviljelyksestä ja kumipyörin tisen ahdingon, on sen heijassaastuttavasta liikenteestä. Teki- tus elämääni suuri. Konkreetsi mieli syyllistää, en kuitenkaan tisesti ilmastonmuutos näkyy
tahdo. Pyydän, toivon ja unel- elämässäni varustautumisena
moin pienistä myönnytyksistä. vaihteleviin säihin, jääkarhujen
Voisimmeko miettiä kulutuk- aiheuttamaan uhkaan ja työssäsemme tarpeellisuutta ja mitta- ni joka nivoutuu ilmastonmuusuhteita? Meillä on oikeus elää, tosta tutkivien tahojen reissujen
syödä ja nauttia. Voimme tehdä suunnitteluun ja toteuttamiseen.
kaiken kuitenkin kestävästi. Ih- Kerään jatkuvasti materiaalia,
minen on elänyt tuhansia vuosia jonka pohjalta pidän luentoja
huomattavasti ekologisemmin aiheesta. Kyseenalaistan elintapojani mahdollisimman paljon.
Mielestäni olen oikeutettu tunkeutumaan luontoon, jotta voin
suojella sitä. Meillä pispalalaisilla on varaa valita ja vaikuttaa, toimikaamme
siis näin.

Kirjoittaja on Raine Kallio,
35-vuotias arktinen retkeilijä ja
arktisten retkien toteuttaja. Hän
toimii kolmatta kauttaan vaellusja tutkimusmatkojen järjestäjänä
Huippuvuorilla. Kotimaassaan
hän asuu Pispalan Mäkikadulla.
Vuoden 2018 aikana Kallio kerää
materiaalia laajan ilmastonmuutosta käsittelevän luentosarjan
pohjaksi. Se toteutetaan vuosina
2019-2020.
Teksti ja kuva: Raine Kallio
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Karnevaalit miu mau mukkaa
P

ispalan Karnevaaleja on juh- Onko kissa esiintynyt muualla
littu vuodesta 1982. Karne- kuin Pispalan Karnevaalien maivaalien tunnuksena on lähes noksissa?
alusta alkaen ollut kissa.
- Yhden kissan mä spreijasin AhVaikkakin vuosien saatossa jolan alikulkutunneliin. Se oli just
myös muita kissoja on karnevaa- silloin (1987) kun sinne sai tehdä
limainoksissa vilahtanut, sen tu- luvanvaraisia graffiteja. Siinä on
tuksi tulleen mustan kissan piir- päällä luultavasti pari tuumaa
tää aina sarjakuvantekijä Hei- maalia jo.
nari. Kertoisitko, Heinari, mistä
musta kissahahmo sai alkunsa? Karnevaalikissoja löytyy myös
pispalankirjasto.fi/pispalalai- Päädyttiin siihen että jos jonkin- nen sekä pispalankarnevaalit.
lainen tunnus Pispalan Karnevaa- fi/historia -nettisivuilta. Jälkimleille pitää olla, niin olkoon sitten mäisestä löytyy myös muutama
kissa, koska kissoja täällä on ja se tolppajuliste, joista suurin osa on
jollain tavalla kuvaa täkäläistä kuitenkin kadonnut. Jos omistat
vanhan Pispalan Karnevaalien
mentaliteettia.
julisteen, tuo se ihmeessä PispaOliko jokin tietty kissa mallina? lan Kirjastolle skannattavaksi.
Kerätään yhdessä kaikki Karne- Karnevaalikissalla on monta esi- vaalikissat nettiin ja arkistoon.
kuvaa. Yksi niistä oli Roosa-kissa, Liitetään mukaan myös muisteljoka oli musta ja laiha, ja luulta- mat siitä, mistä ovat löytyneet ja
vasti se oli esiäiti noin puolelle kuinka ovat säilyneet.
Pispalan silloisesta kissakannasta. Ja silloin täällä oli paljon kis- Tämän lehden kansista löytyvät
soja. Jossain yhteydessä arvioitiin - värein höystettyinä - kissa ja
että pari sataa, enimmäkseen shampanjapullo (1990), virkamustia.
mieshirviö ja kissa (1993) sekä
keinulautaileva kissa (2003).
- Se oli sellaista aikaa, että kun
lähti ovesta pihalle, tsäänssit oli
fifty-fifty tapaako ensin kissan vai
ihmisen.

Heinarin omakuva
Pispalan Karnevaalien mainosaukeamalla on tietenkin tämän
vuoden kissapiirros.
Vuonna 2001 Karnevaalikissa oli
boolimaljassa. Mistä piirrosten
ideat tulevat?
- Ajattelin ettei tarvitse piirtää
jalkoja, koska kissan jalka on pirullinen piirrettävä.

- Ideat ovat kerrallisia, alusta
aina uudestaan. Olen aina ajatellut Pispalan erikoislaatua ja pyrkimystä itsenäisyyteen, vapauden
kaihoa.
Teksti: Jasu T
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Suomalaisen päivän sauna:
-lauantaina 9.6. klo 15-21
pihassa ohjelmaa, myös telttasauna
ja pihakeittiö
Juhannussauna:
-aattona klo 12-18
(Juhannuspäivänä suljettu)
Tapahtumien yö:
-torstaina 9.8. sauna klo 15-23
myös bussilenkki muihin yleisiin
saunoihin
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Taas juhlitaan Rajaportilla
suomalaisen saunan päivää 9.6.

Tamperetta on sanottu viime aikoina Suomen saunapääkaupungiksi. Me
pispalalaiset voimme yhtyä siihen, että Pispala on Tampereen johtava
saunakaupunginosa, koska Rajaportin perinteikkäällä yleisellä saunalla on
vahva rooli Tampereen saunojen joukossa.

Juhla alkaa kello 14.00.
Saunomaan pääsee
heti ja löylytellä voi kello 22.00 asti.
Tarjolla kahvion tuotteet ja pihakeittiön
pannujen kasvis- ja
kanaruokaa. Telttasauna lämpiää ja oman
vihdan voi tehdä vihtakatoksessa.
Esiintymislavalla
Capoeiraa, klassista kitarointia, Tampereen Rautatieläisten soittokunta,
Trio Belize, Tampon tahdissa iskelmiä Katwilta ja
Outilta, modernia kansan laulantaa, Päivi Hirvonen, Mustien silmien
helsinkiläistä haitarijatsia
ja pispalalaista huipputason
kansanmusiikkia
Annemari Kiviniemeltä.
Pihakeittiöruokailuun varattava käteistä.
Pihatilaisuuteen
pääsy.

vapaa

Tervetuloa!
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Korjauskeskus piiru toimii täysillä

Alkuillan auringonsäteet kurkkivat Piirun salongin ikkunasta, kun
istahdamme Katri Väänäsen ja Kirsi Nevalan kanssa kahvipöytään. Vanhat
seinätkin huokaisevat autuaana, kun kevät on tullut.

E

lokuussa 2012 käynnistyi
projekti Uittoyhdistyksen talon korjaamiseksi. Tavoitteena
oli kunnostaa talon kantavat rakenteet ja ulkovaippa sekä muotoilla pihamaata niin, että vesi ei
kulkeudu talon rakenteisiin. Nyt
vuoden 2018 keväällä tuhansien
työtuntien jälkeen on ilo istua
pieteetillä kunnostetun talon
soffalla ja ihailla taitavien kätten
työn jälkeä.
RaKun eli Rakennuskulttuurista
työtä -hankkeen projektipäällikkö Katri Väänänen on pikkuhiljaa päässyt kiinni hankkeen hallinnollisiin rutiineihin.
”Rantosen Irman isot saappaat
alkavat muotoutua jalkoihin”,
Katri toteaa.
”Taloon on saatu paljon monenlaista toimintaa, ja yläkerran
työtilatkin ovat tällä hetkellä
vuokralla. Toki lisääkin mahtuu,
ehdottakaa ja ottakaa yhteyttä”,
hän kehottaa.

Katrin tie Tampereelle nykyiseen pestiin on kulkenut monien mutkien läpi. Aikoinaan
hän työskenteli Kuopion kaupunginteatterissa pukupuolella.
Myöhemmin hän opiskeli naamioijaksi ja teki tätä työtä freelancerina. 2000- luvun alussa
Katri opiskeli pintakäsittelijäksi.
Tämä mahdollisti muuttamisen
maalle vanhaan taloon. Siellä
hän työskenteli huonekaluentisöijänä osuuskunnassa, jossa
hoiti myös taloushallinnon tehtäviä. Rakkaus vanhoihin taloihin on ollut aina läsnä Katrin
elämässä. Piirun sininen kuisti
saikin uuden elämän hänen käsissään viime kesänä, jolloin hän
oli Piirulla työharjoittelussa sisustajaksi opiskellessaan.
Korjausneuvontaa Kirsiltä

Piirun kotihengettärenä on rakennuskonservaattori Kirsi Nevala, joka on paikalla aina talon
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aukioloaikoina, esittelee taloa ja
antaa korjausneuvontaa. Aiemmin Kirsi on työskennellyt muun
muassa keskiaikaisessa Hämeen
linnassa. Nyt kädenjälkeä voi
ihastella Rakennuskulttuurikeskuksen kauniissa tiloissa. Nevala
on kerännyt Piirulla myös näytteitä löydetyistä tapettikerrostumista. Osa Piirun kursseista on
Nevalan pitämiä.
”Kevään kursseilla on ollut mukavasti väkeä, toivottavasti sama
innokkuus jatkuu myös syksyllä”,
Kirsi kertoo.
Vapaa-ajallakaan Kirsillä ei ole
tekemisen puutetta. Kodinhoitamisen lisäksi ahkera nuori
nainen tykkää puuhastella käsillään. Jos puikot eivät kilise
kutoessa niin lanka juoksee virkkuukoukun kautta kauniiksi kuvioiksi. Vinkkejä voi lukea Kirsin
pitämästä käsityöblogista Lempipuuhia, joka löytyy osoitteesta
https://lempipuuhia.blogspot.fi

kukaan hyväksyy rakennukselle
vain 50 vuoden elinkaaren."

Piirun toiminta käyntiin hyvällä sykkeellä

Rakennuskulttuurikeskus Piirun
toiminta on käynnistynyt vuoden
alusta kunnolla. Piiru on avoinna
arkisin kello 9–14, jolloin taloon
voi tulla tutustumaan. Remontti on kutakuinkin valmis, joskin
aina pientä viilailua on tekeillä:
opastetauluja, verhoja, huonekaluja ja muuta rekvisiittaa. Etsinnässä on vielä vaikkapa pieni
kirjoituspöytä Uittoyhdistyksen
työnjohtaja Erkki Raution esineistölle ja korkea lasivitriini. Jos
sinulta löytyy jompikumpi tarpeettomana, ota yhteyttä Kirsiin
tai Katriin. Piirussa toimii myös
varaosapankki, josta remontoijat ja entisöijät voivat löytää
vanhoja ovia, ikkunoita, heloja,
lukkoja tai muuta pientavaraa.
Piirun verkkosivuilla voit tutusKorjausrakentaminen sykäh- tua tarjontaan paremmin.
dyttää yritysjäseniä
Piirun hallituksen puheenjohtajana on vuoden 2018 alusta
toiminut Heidi Huhtamella,
jolla on yrittäjäkokemusta yli 15
vuotta Fibratus puukuitueristeen parissa. 100 vuotiaan hirsitalon asujana hän kokee itselleen
läheisiksi yhdistyksen tavoitteet
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennusperinnön säilyttämisestä.
"Tuttavien on ollut joskus vaikea
ymmärtää, kuinka näin tulevaisuusorientoitunut ja uusista teknologioista helposti innostuva
ihminen voi olla kiinnostunut
perinteistä”, Heidi sanoo.
”Vanhat tavat toki kiinnostavat
minua. Ennen kaikkea olen kiinnostunut hiljaisesta muistitiedosta, jonka avulla luonnonmukaisin materiaalein ja perinteisin
menetelmin rakennetut talot
kestävät satoja vuosia sen lisäksi, että niissä on ihmisen hyvä
asua. En voi ymmärtää, kuinka

Heidi ja Milli-koira

Mielenkiintoisia kursseja ja
yhteistyötä
Piirun kurssitarjonta on alkuvuoden aikana pyörähtänyt hyvin käyntiin. Luentoja on ollut
niin korjausrakentamiseen kuin
kansanperinteeseenkin liittyen.
Piirulla on perehdytty esimerkiksi painovoimaiseen ilmanvaihtoon ja eri kattotyyppien
kunnostukseen.
Yhteistyössä
Taivaannaulan kanssa on järjestetty
kansanperinteeseen
liittyviä luentoja. Kädentaitoja
on päässyt harjoittamaan pirtanauha- ja kasvivärjäyskurssilla.
Lisäksi Piiru järjestää kevään
aikana kaksi ikkunankunnostuskurssia (jälkimmäinen pidetään
26.5.). Yhteistyötä tehdään myös
Pirkanmaan maakuntamuseon
ja Ekokumppaneiden kanssa.
Niiden korjausrakennusmestari
Tapani Koiranen ja energianeuvoja Antero Mäkinen antavat
myös neuvontaa talolla silloin
tällöin.
Rakennuskulttuurikeskus
on
mukana myös Hiedanrannan
ARC (Active Refugees in the
Community)-kasvihuoneprojektissa yhdessä Moduksen ja
Marttojen kanssa. Tarkoituksena
on aktivoida kaupunkilaiset ja
maahanmuuttajat rakentamaan
kasvihuoneen ja viljelemään yhdessä.
Saa ehdottaa!

Jotta Piirun elämä pysyy vireänä,
on syytä olla monenlaisia suunnitelmia. Syksyn kurssikalenteria tehdään parhaillaan. Siihen
voi vielä vaikuttaa esittämällä
toiveita luentojen aiheista.
Teksti: Katja Wallenius
Kuvat: Piirun arkisto

Piirun portailla istuvat Katri ja Kirsi toivottavat kaikki tervetulleiksi tutustumaan Rakennuskorjauskeskukseen

RAKENNUSKULTTUURIKESKUS PIIRU
Uittajankatu 10, 33250 Tampere
Puh: 050 4610106
Sp: info@piiru.fi
www.piiru.fi, FB: Piiru
Avoinna arkisin klo 9 - 14 tai sop. mukaan
(kesätauko 16.-29.7.)
Keskus tarjoaa:
-korjausrakentamisen neuvontaa
-kursseja
-korjauspalveluja, talon huoltopalveluja
-osaajia alan töihin
-vuokrattavia kokous- ja juhlatiloja
-vanhoja rakennusosia
Tapahtumia keväällä:
-Ti 15.5. klo 17-19 Neuvoja vanhan talon myyntiin/ostoon:
energiatodistus, myyjän vastuut ym
-La 26.5. klo 10-17 Ikkunankunnostuskurssi
-La 9.6. klo 10-17 Värejä luonnosta -kurssi
Syksyn tarjonta valmistuu elokuussa.

Piirun eteläseinän maalikoealueissa näkyy jo selviä eroja maalien välillä. Kannattaa tutustua
ennen ulkomaalin valintaa!
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Pispalan kaavoitus etenee
Pispalan II-vaiheen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä
alkuvuodesta. Ne jatkavat jo hyväksytyn I-vaiheen hyvällä
linjalla myös yhdistysten kannattamaa suojelukaavan tekoa.
ispalan asukasyhdistys, PisP
palan Moreeni, Pispalan saunayhdistys ja Pirkanmaan ra-

tontti on toiminut parkkialueena
kauan mm. alapuolisten ahtaiden ja jyrkkien tonttien asukkailkennuskulttuuriyhdistys (Piiru) le. Haulitehtaan itäpuolen alue
jättivät luonnoksista yhteisen tarvitaan edelleen paikoitukseen
kannanoton, jossa puututaan joi- Haulitehtaan vierailijoille.
hinkin luonnoksen heikkouksiin.
Myös yksityiset tontinomistajat
voivat vielä kevään aikana esit- Mäkikadun/ Pispalan valtatien
tää muutoksia oman tonttinsa risteyksen parkkialuetta tarvikaavamerkintöihin. Ne voi tar- taan paitsi ympäristön asukkailkistaa vaikkapa Piirulla (Uitta- le, myös Rakennuskulttuurikesjankatu 10) esillä olevista kaava- kus Piirun että kirkon tarpeisiin.
kartoista.
Parkkipaikat säilytettävä

Kaavaluonnoksessa
esitetään
monien paikoituskäytössä olevien alueiden muuttamista rakennustonteiksi. Näitä ovat
Rajaportin saunan viereinen Mäkikadun alku, Päivölänkadun/
Pispalan valtatien risteys, Uittokujan ja Ylä-Voiman välinen
tontti, Haulitehtaan itäpuoli ja
Mäkikadun/ Pispalan valtatien
risteys kirkkoa vastapäätä.

Paikoitusalueet ovat ympäristön
asukkaiden, läheisten palveluiden käyttäjien ja muiden Pispalassa vierailevien kannalta välttämättömiä.

On myös mahdollista kaavoittaa ko. tontti asumiselle
ja etsiä liiketilalle tontti toisaalta kaava-alueelta, esim.
jäljempänä esitetyltä alueelta.

Rakennuskulttuurikeskus Piirun tontti

Kannanotossa ehdotimme kaavamerkinnän
muuttamista
*KYYTSA:ksi.
Rakennuskulttuurikeskus Piiru on jatkuvasti
yleisölle avoin korjausrakentaKaavoittajan
lähtökohtana misen neuvontakeskus ja oppiII-kaavavaiheessa on ollut I-kaa- misympäristö, jossa järjestetään
vavaiheessa tehdyn periaate- kuukausittain avoimia yleisötilinjauksen mukaan tonttitehok- laisuuksia. Rakennusala tulee
kuuden pysyminen ennallaan laajentaa Uittajankadun varteen
eli 0,3-0,5:ssä. Nyt nähtävillä ja tontin länsikulmaan, jotta liolleessa
kaavaluonnoksessa särakentamisen vaihtoehtoja ei
Salen tontin tehokkuusluvuk- suljeta pois. Rakennusoikeuden
si on merkitty 0,9. Tämä on yli määrä on tarkistettava kaavan
kaksinkertainen
linjaukseen yleisen 0,5 tehokkuuden tasolle.
verrattuna, mitä ei voi sallia.
Ristiriita rakennustehokkuudessa.

Ehdotuksessa tontille on kaavailtu 2- ja 3-kerroksista liiTarve yleisille parkkialueille on kerakennusta, josta osa olisi
perusteltua Pispalan erityisolo- asumiskäytössä ja suurin osa
suhteilla: ahtaat tontit, ahtaat ja yrityskäytössä.
Rakennuksen
jyrkät kadut, joilla kadunvarsi- massoittelu ei vastaa kaavoittapysäköinti on usein mahdoton- jan osoittamia tavoitteita pispata, erityisesti talvella. Erityisyys lalaiselle rakentamistavalle, josmatkailukohteena tuo tarpeen sa rakentaminen on sirpaleista
parkkialueille.
ja rakennusmassat sopusuhtaisia sekä ympäristöön sopivia.
Rajaportin saunan viereinen
Mäkikadun parkkialue tarvitaan
saunan noin 20 000 vuosittai- Tontti rajoittuu naapuriin, jolla
selle saunojalle. Suunnitelmas- sijaitsee kulttuuri- ja rakennushsa parkkialuetta on pienennetty istoriallisesti merkittävä pihapiirajusti, mikä hankaloittaa sau- ri. Ehdotuksen mukainen liikeranalla autolla kävijöiden saapu- kennus naapuritontilla peittää
mista saunalle. Ylä-Voiman ker- näkymät niin arvokkaaseen pirostalossa on 25 asuntoa, mutta hapiiriin kuin sieltä Pispalan valei lainkaan pysäköintialuetta, tatietä pitkin itään päinkin.
joten Päivölänkadun/Pispalan
valtatien risteyksen parkkialue Liikerakennus on toimiva nykyisellään ja rakennusala on
on tärkeä asukaspysäköinnille.
säilytettävä
Erämiehenkadun
Uittokujan ja Ylä-Voiman välinen reunassa. Kaksikerroksisuus on
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maksimi ja pispalalaisen rakennustavan ja kaavoittajan oman
näkemyksen mukaisesti rakennusmassa pitää jakaa osiin.

Rajaportin saunan tontti ja ympäristö

Tontille on kaavaluonnoksessa
osoitettu 140 neliön (kem) lisärakennusoikeus valtatien varteen tontin itäpäähän. Rakennusalan ja rakennusoikeuden
määrä kaipaavat lisäharkintaa,
jotta mahdollistetaan ko. paikalta palaneen talon kaltainen
lisärakentaminen. Se palvelisi
saunan ja sen oheispalvelujen
kehittämistarvetta.
Tontin yleismerkintä tulisi muuttaa *KYYTSA:ksi, jolloin se mahdollistaisi asumisen jatkossa.
Haulitehtaan ympäristö

Tehtaan välittömään ympäristöön eli molemmin puolin tehdasta on kaavoitettu KYYTS-1
aluemerkinnällä
rakennusoi-

Jatkuu
15

keutta kahdelle eri tontille, jotka
samalla poistavat nyt käytössä
olevia pysäköintipaikkoja n. 10
kpl.

rinteen alueesta, johon voitaisiin
muodostaa tontti päivittäistavarakaupalle, jonne olisi kulku valtatieltä. Kaupan huoltoliikenne
hoidettaisiin Ratakadun kautta
Toinen keskeinen ongelma on alakerrokseen. Kauppa palvelisi
supistunut liikenneyhteys Hau- kävelymatkan päässä sekä sanlitehtaalle. Ratakadun Hauliteh- talahtelaisia että pispalalaisia
taan pää on muutettu kevyen- mutta myös ohi ajavia, joille oliliikenteenväyläksi merkinnällä si muutama parkkipaikka. Tämä
”huoltoajo sallittu”, johtaen sii- antaisi uuden mahdollisuuden
hen, että liikenne ohjautuu ah- Ahjolan aukion paikoitusongeltaan Ahjolan aukion kautta. Kaa- mien ratkaisemiseksi.
valuonnoksessa uusi tonttijako
estää Haulitehtaan päädyssä olevan kivetyn ulkotilan käytön.
Lauri Viita -museon tontti
Ahjolan aukio

Ahjolan aukiolle sijoitettu pysäköintialue on osoitettu myös
tässä kaavaluonnoksessa Ahjolan käyttöön. Parkkialueen käyttökohdistus pelkästään Ahjolalle
tulisi poistaa, koska tarvetta on
muillekin aukion alueen ja Haulitehtaan kävijöille.
Päivittäistavarakaupalle uusi
tontti

suunnittelun periaatteet kirjata
tämän kaavavaiheen yhteydessä tai ottaa tukkiteiden linjaukset Pyhäjärven rantaan saakka
mukaan tähän kaavavaiheeseen.
Kaavoitus etenee hiljalleen

”Kaavoituksessa käydään läpi
valmisteluvaiheesta saatua runsasta palautetta. Tonttikohtaisten kannanottojen ohella yhdistysten esiin nostamat aiheet
ovat olleet palautteen pääteemoja. Kevään aikana työstämme
Museo on kaavaluonnoksessa kaavaehdotusta, mm. ratamelun
merkinnällä srp 1 ja piha-alue suhteen on vielä paljon selvitetmerkinnällä sk-piha. Samalla tävää.
tontilla sijaitseva toinen asuinra- Ehdotusvaiheen nähtäville tukennus on merkitty tunnuksella losta ja yleisötilaisuudesta ilsrp 3 ja saanut lisäksi rakennus- moitetaan sitten erikseen”, tooikeutta lisää 120 km2. Ehdo- tesi Minna Kiviluoto, kaupungin
tuksena oli tonttimerkinnän A30 kaavoitusarkkitehti, maaliskuun
muuttaminen
KYYTSA-1:ksi. lopulla.
Tukkiteiden linjaukset

Tukkiteiden linjaukset on kaavaluonnoksessa esitetty selkeästi.
Santalahdesta rakennetaan silta Jotta seuraavien kaavavaiheiden
Pispalan valtatielle Haulirinteen suunnittelun yhteydessä linjaläpi. Tulevan sillan länsipuolel- usten esteetön jatko voitaisiin
le, Pispalan valtatien varteen jää turvata, tulisi ainakin linjausten
osa valtion omistamasta Hauli-

Teksti ja kuva: Katja Wallenius

*(Liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja julkista palvelua palvelevien rakennusten korttelialue,
jolle saadaan sijoittaa myös ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työtiloja sekä asuntoja.)

TAHMELA
16
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Y

ksi tahtoo suojata pihansa
paahtavalta auringolta, toinen nauttia jokaisesta auringonsäteestä ja kolmas tahtoisi ihailla
Pispalan kauniita rakennuksia.
Puuston kasvu ja alueen metsittyminen jakaa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Vaan kuka sen
päättää mitä puita kaataa ja mitä
ei? Onko tontin omistaja velvollinen kaatamaan maisemaa peittävät koivut vai antaako kaikkien
kukkien kukkia vaan?

18

Totta on, että maisema on muuttunut paljon vuosikymmenten
saatossa. Jos kiipeät Ansiokalliolle, kun puut ovat lehdessä ja
katselet Pispalan etelärinteeseen, on rakennuskanta melko
piilossa puuston takana. Mielelläni minäkin ihastelisin Luojan
palikkaleikkiä hieman vähemmällä lehtivihreällä koristeltuna.

ja yritetään hävittää. Vaikeasti
hävitettävä järvikorte on valtaamassa muun muuassa viljelypalstojen ojia ja tukkimassa
niitä. Tämän takia vesittyminen
uhkaa alueen arvokasta kasvillisuutta.

Pispalan asukasyhdistyksen ja
Moreenin niin sanottu Puskaryhmä on kierrellyt säännölliHuolta aiheuttaa myös ojien var- sesti kaupungin edustajan kanssia valloittavat vieraslajit, joita sa pitkin Pispalan ja Tahmelan
välillä yhteisvoimin kitketään aluetta ja pohtinut tärkeimpiä

Pispalaa puskista

Näin kevään tullen pääsemme jälleen keskustelemaan kesien
kestopuheenaiheesta eli Pispalan pusikoitumisesta.

raivauskohteita. Sellaisia ovat
muun muuassa portaiden pielet, perinteiset näköalapaikat ja
Pispalan valtatien varsi. Valitettavasti kaupungin säästökuurin
myötä resursseja ei riitä raivaukseen tarpeeksi.
Myös asukkaat itse voivat olla
aktiivisia ja pitää naapuruston
kesken raivaustalkoita. Ennen
vesurin heilumista on kumminkin syytä käydä keskustelua
kaupungin kanssa, ettei tule teh-

neeksi suurta haittaa. Pitää muistaa, että puut ja muu kasvusto on
monen lintu- ja eläinlajin Pispala
eli asuinalue, hyönteisistä puhumattakaan. Älkäämme siis tuhotko luonnon monimuotoisuutta. Pihojen puunkaadot on myös
syytä antaa ammattilaisten hoidettavaksi. Olisihan harmillista
menettää naapurisopu puun alle
jääneen Skodan takia.
Teksti: Katja Wallenius
Kuva: Veikko Niskavaara

Puskaraivaus etenee pikkuhiljaa, nyt koulun nurkaltakin näkee taas kunnolla
järvelle.
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Taistelu linja 15:n puolesta

”Tampereen kaupungin linja-auto nro 15:n reitti ja aikataulut on säilytettävä nykyisellään” vaadittiin Tampereen joukkoliikennelautakunnalle jätetyssä palautteessa. Palautteissa on myös annettu rakentavia ehdotuksia
linjan kehittämisestä.

J

älleen kerran Tampereen kaupungin joukkoliikennelautakunta on ollut herhiläisenä lakkauttamassa
Pispalanharjulle
kulkevaa linjan 15 reittiä. Tähän
emme kuitenkaan taisteluitta ole
alistuneet, vaan ryhtyneet vaadittaviin vastatoimiin. Perusteena lopettamiselle on ollut linjan
kannattamattomuus sekä Pispan
koulun remontti, joka vie linja-autoilta kääntöpaikan harjun
länsipäässä.
Tärkeä liikkumisväline pispalalaisille

sekä yläasteille ja lukioihin suuntaavat nuoret. Koululaisia lähtee
aamulla todella paljon harjulta kaupunkia kohden. Pispalan
koulun remontti on alkamassa
jollakin aikajänteellä. Mikäli se
estää bussin kääntymistä koulun
kohdalla, voidaan remontin ajan
kääntöpaikkana käyttää harjun
kaupungin puoleista Pispalanharju 1 –kohtaa. Linjalla voitaneen myös käyttää pienemmän
kokoista autoa.
Lisääntyvä yksityisautoilu lisää turvattomuutta

ja-autoliikenteen loppuminen
lisää yksityisautoilua, mikä hankaloittaa jo nyt erittäin hankalaa
parkkeeraamista kapeilla kaduilla. Suuremmat liikennemäärät
ja katujen varteen parkkeeratut
autot kaventavat reittejä entisestään lisäten lasten ja muun kevyenliikenteen turvattomuutta.
Lauri Viita -reitti tukemaan
Pispalan ainutlaatuista kulttuuriperintöä

Pispalan miljöö ja kulttuurihistoria ovat ainutlaatuisia, ja kaupunginosan olemassaololla on
Linja 15 on tarpeellinen monil- On täysin kohtuutonta, että har- merkittävä rooli Tampereen taile työssäkäyville, koululaisille ja julla asuvat vanhemmat ihmiset teen ja kulttuurin kehittymisesuseille senioreille sekä liikunta- (eikä niin vanhatkaan) ja van- sä. Pispalassa ovat vaikuttaneet
rajoitteisille pispalalaisille ja Pis- hemmat lapsineen joutuisivat ja täältä ponnistaneet lukuisat
palassa vieraileville. Pispalasta ruokaostoksineen kipuamaan taiteilijat: runoilijat, kirjailijat,
käydään paljon työssä reitti 15:n jyrkkää rinnettä ylös. Talvella kuvataiteilijat, muusikot ja näytvarrelta, Keskusta – Yliopisto, portaat ja rinteet ovat vaaralli- telijät.
Tullin ja Technopoliksen alueel- set. Valitettavasti talvikunnosla. Harjulta suunnataan aamui- sapidettäviä rappusia on alueen Tampereen joukkoliikennelausin rautatieasemalle ja iltasella laajuuteen verrattuna varsin vä- takunnan päätös siirtää bussin
takaisin Pispalaan.
hän.
päätepysäkki harjun alkupäähän vaikuttaa negatiivisesti paitBussi nro 15:ta tarvitsevat kou- Pispalan kapeille kujille yksityi- si pispalalaisten arkeen, myös
lulaiset: aamuisin alakoululaiset sautoja ei mahdu enempää. Lin- Pispalan perinnön jatkumiseen.
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Käytännössä linja tulee olemaan
harjun loppupäässä asuville yhtä
tyhjän kanssa. Päätös on samalla
tahaton viesti siitä, että Pispalan
asumiskulttuurin tulisi kulkea
yksityisautoilun suuntaan. Sen
sijaan, että Pispalan oma bussilinja typistetään, sitä pitäisi kehittää ja tukea monimuotoista
asumista.

Tampereen Kulttuuriyhdistys ry
ja Lauri Viita -seura ehdottivat
julkisessa tiedotteessaan helmikuussa, että bussilinja 15:stä
kehitettäisiin Lauri Viita -reitti.
Nykyisen linjan varrella on Lauri Viidan muistomerkki, syntymäkoti, Viidan valokuvista tuttu ikoninen näköalapaikka, ja
päätepysäkin kulmilla sijaitsee
Lauri Viidan museo. Viita kävi
Pispalan koulun tilalla aiemmin
ollutta kansakoulua.
Lauri Viita -reitin idea on tuoda
uudenlaisella ja helpolla tavalla
yleisölle tutuksi Viidan historiaa,
proosaa ja runoutta. Bussi sisustettaisiin Lauri Viidasta kertovilla suomen- ja englanninkielisillä

infotauluilla sekä otteilla kirjailijan teksteistä, jotka voisivat kulkea pitkin bussin ikkunoita tai
penkkejä. Bussi koristeltaisiin
päältä näyttävillä teippauksilla.
Bussissa voitaisiin järjestää pop
up -runotapahtumia tai muuta
luovaa toimintaa.

Hanke voitaisiin toteuttaa monialaisena yhteistyönä joukkoliikenteen, Visit Tampereen, kulttuuripalvelujen sekä Lauri Viita
-seuran, Tampereen Kulttuuriyhdistyksen ja tamperelaisten
koulujen kesken. Reitin kehittäminen tukisi kaupungin pyrkimyksiä rajat ylittävään yhteistyöhön sekä yhdistysten mukaan
ottamiseen uusien hankkeiden
tuottamisessa. Bussin muuntaminen reitin tarpeisiin ei edes
tulisi kustantamaan mahdottomia.
Lauri Viita -reittiä on käyty esittelemässä
apulaispormestari, joukkoliikennelautakunnan
puheenjohtaja Aleksi Jäntille.
Hän piti ideaa erittäin hyvänä,
mutta ei ole valitettavasti näh-

nyt tarpeelliseksi viedä sitä pidemmälle. Lauri Viita -reitti olisi
kaupungilta uudenlainen avaus,
todellinen kulttuuriteko sekä
toisi linjalle myös uusia matkustajia. Tämä vuosi on Euroopan
kulttuuriperintövuosi,
johon
Lauri Viita -reitti sopisi hienosti
kuin puutalo Pispalanharjulle.
Ajatusleikkiä voisi jatkaa Pispalan teemalinjoilla, joihin paikallisilta yhdistyksiltä ja asukkailta
varmasti löytyisi ideoita ja niiden toteuttamista. Miltä tuntuisi
kuunnella matkalla elävää musiikkia, kirjaesittelyitä, historiakatsauksia matkan varrelta tai
vaikka sadunkerrontaa?
Joukkoliikennelautakunta hylkäsi asukasyhdistyken oikaisuvaatimuksen linjan säilyttemisestä.

Teksti: Katja Wallenius ja
Katja Villemonteix
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Pispalan puttiliiga

l ih a n , m u o v in j a m e ta l l in
yhteistoimintaa vuodesta 2016

F

osforin Kivennäiset on vaihtoehtoiseen frisbeetoimintaan
keskittyvä yhdistys, joka toimii
Tampereella ja Helsingissä. Kollektiivi on toiminut vuodesta
1997 tarkoituksenaan edistää
niin sanottua ”rentoa otetta”
kyseiseen
muovinkäsittelyyn
liittyvissä asioissa. Käytännössä
tämä on tarkoittanut kymmeniä
tapahtumia, turnamenttejä, kustom-kiekkoja ja aihepiiriä sivuavaa video- ja kuvataidetta sekä
musiikkia.

Frisbeegolf on noussut hälyttävän suosituksi harrastukseksi
viime vuosien aikana. Tämä tarkoittaa myös sitä, että radat ovat
paikoin todella ylikuormitettuja ja on tullut tarpeen kehittää
vaihtoehtoisia pelitapoja. Tästä
lähtee myös Pispalan Puttiliigan
tarve ja tarina. Paikallista toimintaa omaehtoisesti toteutettuna, that’s it. Lisäksi pelimuoto
tarjoaa oivallisen tavan kehittää
rohkeaa lähipeliä tositilanteessa,
koska tässä liigassa ei varmistelemalla pärjää. Joka heitolla tähtäin on puhtaasti häkityksessä.
Puttiliigan perussapluuna on
adaptoitu Berkeleystä Kaliforniasta, jossa puttiliigaa pelataan
säännöllisesti paikallisen pienpanimon tehdasalueella vahvasti sponsoroituna! Formaatti on
myöhemmin säädetty suomalaisia oloja vastaavaksi allekirjoittaneen toimesta.

Puttiliigaa pelataan touko-syyskuussa eri puolilla Pispalaa. Vakiintuneita ja hyväksi havaittuja
paikkoja ovat muun muassa Tahmelan ranta, Pättiniemenpuisto, Pispanaro ja Uittotunnelin
maasto. Ilmoitukset seuraavista
sessioista tulevat noin kolmen
päivän varoitusajalla, koska tarkoituksena on optimoida ke22

liolosuhteet. Paikan päällä on
usein mahdollista myös hankkia pelivälineitä ja -tarvikkeita,
lähinnä Fosforin kivennäisten
kustom-kiekkoja ja muuta oheissälää. Tervetuloa kokemaan se
paljon alan piireissä puhuttu
”true frisbee spirit”!
Teksti ja kuvat: Sami Ylipihlaja

1/2 pelivälineistä.
Maalikori mallia tsingi.
Näin se menee:
Tsekkaa aika ja paikka FB-ryhmästä ”Pispalan puttiliiga”. Ota
2 putteria ja 2€ messiin. Sessioissa pelataan 4 x 18 puttiväylää
siirreltäviin koreihin aka. tsingeihin. Väylien pituudet ovat
luokkaa 4-20m. Ensimmäinen väylä on lyhyin/helpoin ja
vaikeusaste lisääntyy lineaarisesti.
1.kierros: Drop Out (alkaa 1. väylältä, 2 yritystä / lippu,
upotuksella seuraavalle)
2.kierros:Kaikki väylät yhdellä
kumman otat mukaan)

putterilla

(valitse

3.kierros: Drop Out (alkaa 1. väylältä, 2 yritystä / lippu,
upotuksella seuraavalle)
4.kierros: Kaikki väylät kahdella putterilla
Kolme parasta pääsee heti masseille. Viisi parasta saa lisäksi
ranking-pisteitä, jonka perusteella liigan kolme parasta
palkitaan kauden päätteeksi.

Puttiliigaa Tahmelan rannan auringossa
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SUVEN SYLISSÄ
Harjun seurakunnan
tapahtumia:
6.6. klo 18

Tule mukaan kesän
tapahtumiin!

Uittotunnelin iltasoitto
Näsijärven rannalla
Paasikiventie 38

Musiikkia, kesäjuhlia ja
kohtaamisia suloisessa
suvessa.

23.6. klo 10
Juhannusjumalanpalvelus
Gaddin kappelilla

Katso lisää tapahtumia:
tampereen seurakunnat.fi/
harju

8.8. klo 18
Tesoman ja Lielahden kirkolla
eskareiden ja ekaluokkalaisten
siunaaminen
22.8. klo 18
Rajaportin saunakirkko,
Pispalanvaltatie 9. Yhteislaulua
ja musiikkia saunomisen ohella.
tampereenseurakunnat.fi/harju

26

FB: Harjun seurakunta

Instagram: @harjunseurakunta Kuva: Tuukka Ormio

JONOTUSTA KIRJASTOLLE
Pispalan uudella kirjastolla järjestettiin vuodenvaihteen
molemmin puolin sarja 1918-aiheisia keskustelutilaisuuksia.
Neljässä parituntisessa tilaisuudessa käsiteltiin sadan vuoden
takaisia tapahtumia erilaisista historiallisista näkökulmista.
Sarjan eri tilaisuuksien vieraat olivat historian tutkijat Teemu Keskisarja ja Aimo Minkkinen, teatteriohjaaja Jotaarkka Pennanen
sekä Tytöt 1918 -musikaalin ohjaaja-käsikirjoittaja Sirkku Peltola
ja laulojen sanoittaja Heikki Salo.
Tunnetut vieraat ja mielenkiintoinen aihepiiri keräsi kuhunkin tilaisuuteen hyvän joukon kävijöitä. Nähtiin, että tämän tyyppisille
keskustelutilaisuuksille riittää mielenkiintoa ja tarvetta.

Pispalan Kirjasto jatkaa vastaavanlaisten tilaisuuksien järjestämistä myös tulevaisuudessa. Tervetuloa!
Kuvat ja teksti: Pispalan Kirjastoyhdistys ry

Yläkuva: Historian tutkija Teemu Keskisarja
Alakuva: Teatteriohjaaja Jotaarkka Pennanen
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Koti ja pihasauna mäkisellä kadulla

T

ämä kuuden huushollin talomme rakennettiin, kun
sisällissodasta oli kulunut 10
vuotta. Tontilla sijaitsi jo tuolloin Mooses Syväsen perheen
30-vuotias talo. Syväsen palkkaamat timpurit rakensivat
meidän talomme symmetriseksi. Pihanpuoleisessa kuistissa
oli kolme ovea, joista pääsi eri
kerroksiin. Kuistin keskiovesta kuljettiin yläkerran kahteen
hellahuoneeseen. Sivuovista oli
käynti keskikerroksessa sijaitseviin parempiin asuntoihin, joihin kuului huone ja keittiö. Koko
kuisti oli kylmä. Kadun puolen
ovi johti kahteen pieneen kivijalan hellahuoneeseen. Piharakennuksessa sijaitsee yhteinen
sauna, halkovarasto ja huussi.
Olisivatko sen ajan asukkaat arvanneet, että tämän Moosekselta
nimensä saaneen taloyhtiömme
rakennukset ja pihapiiri nykyään
inventoinnissa luokitellaan ykkösluokkaan?
Kun talosta tuli kotimme kaksitoista ja puoli vuotta sitten,
asunnot oli jo yhdistetty. Aloitimme remontin ryminällä, mikä
olikin paras taktiikka jaksamisen kannalta – näin jälkikäteen
ajateltuna.
Pihasauna oli ensinäkemältä lumonnut meidät ja oli saattanut

28

vaikuttaa
ostopäätökseenkin.
Oli kuin olisi astunut menneeseen aikaan. Sisällä oli hämärää
ja viileää. Tunnelmaa antoivat
tummat, nokeentuneet paneeliseinät. Tikapuumaiset askelmat johdattivat korkealle katon
rajaan, jossa laverilla seisova
kiikkerä penkki hoiti lauteiden
virkaa. Betonista valettu allas oli
nurkassa odottamassa vanhan
ajan pyykkäreitä.

2006. Sitä aikaa ei hevillä unohda, nimittäin kuopus täytti silloin
yksi vuotta, kun taloa ympäröivä
pihamme oli pelkkää lossaavaa
soraa, telinein tuettua päätykolmiota, tikapuita ylös suihkuun,
kaivinkonetta yötä myöten.

Talon kellarikerroksesta puolet
oli maalattiaa. Kellarista kaivettiin kuormakaupalla soraa käsivoimin. Koko pohjakerrokseen
valettiin uusi lattia, jossa kiertää
Ulkopuolelta vaikutti kuitenkin lämmin vesi putkissa ilmavesimaallikosta siltä, että 80 vuot- lämpöpumpun voimin. Lisäksi
ta vanhan saunan seinä oli vaa- on radonpoisto, joka on johdetrassa romahtaa. Isot halkeamat tu katolle. Ylimmän kerroksen
lohkoivat kivistä betoniseinää. erikoinen, mutta vanhassa taKatto oli peltiä ja kolmiväri- lossa turvallinen ratkaisu, saunen, naapurin puolella harmaa na-dusch, saksalainen suihkuja meidän puolelta punainen, ja kaappi lauteineen ja kiukaineen,
siellä täällä ruosteenruskea. Ta- sai lähteä, kun kellariin valmistui
lomme kuistilla kulkevat vesi- oikea kylpyhuone ja sähkösauna.
putket jäätyivät ensimmäisenä Kellariin tuli myös tekninen- ja
talvena, vaikka kuinka ahkerasti kodinhoitotila, jossa sijaitsee
rampattiin kerrosten välillä tuli- lämminvesivaraaja, ilmavesilämsijoja lämmittämässä.
pöpumpun sisäyksikkö, pyykinpesukone sekä kuivauskaappi.
Olimme päättäneet rakentaa talomme kuistin uudelleen, läm- Saunan eteläseinä kasattiin uupöeristää sen ja avata kulun delleen lekaharkoista, se slamkellariin. Koska pihasaunara- mattiin sisäpuolelta ja käsiteltiin
kennus sijaitsee kulmittain vain kylmäbitumilla. Päälle asennetreilun parin metrin etäisyydellä tiin höyrysuluksi alumiinipintalomme kuistista, oli paras hoi- tainen paperi, väliin pistettiin
taa saunan korjaus samalla, kun koolaukset ja viimeiseksi sisäkuisti purettiin ja tontille kaivet- paneelit, lopuksi Sauna-Supia
tiin iso monttu. Vuosi oli silloin pintaan. Muuriin siveltiin kalk-

kia Rajaportin saunan tapaan.
Pihasaunan ikkunat säästettiin
ja tehtiin uudet osat lahonneiden puiden tilalle. Vanhan mallin
mukaiset uudet karmit ja ikkunanpokat saivat pintaansa Uulan
maalin. Koitimme katsoa lähellä
alkuperäistä olevan sävyn, vaikka vaaleammaksi ja keltaisemmaksi tuo taisi jäädä.

Jonakin kesänä otettiin talon kadun puolen lautaverhoilu auki.
Silloin näkyivät tummat hirret.
Lisättiin rivettä salvoksiin, tuulensuojalevyt, joiden päälle taas
koolaus, ja uudet, Pirttijoen sahalla teetetyt pintalaudat. Samaan aikaan vaihdettiin vanhan
mallin mukaiset ikkunat julkisivuun. Peltikatot uusittiin muutama vuosi sitten sekä taloon että
saunaan.
Moniin huoneisiin on asennettu
huokolevyt. Vesikiertoiset patterit ovat saavuttaneet jo yläkerrankin.
Vuosien aikana on vinoja ja narisevia lattioita uusittu puusepän
tarkkuudella sekä maalattu vaaleiksi. Tapettimakumme tuntuu
olevan englantilaistyylinen, kun
William Morrisin valikoimista on
löytynyt moniin huoneisiin sopivat mallit. Suunnittelija Hanna
Werningin tyyli miellyttää mei-

tä ja hänen mallistostaan löytyi
kuosi viime vuonna valmistuneen huoneen tapettiin. Säilytystiloja on lisätty järjestelmällisesti. Kun pariskunnasta toinen
on keräilijä ja toinen järjestystä
rakastava rakentaja, on siinä
yhtälö, jolla saadaan aikaiseksi
kaappeja ja komeroita, jopa salalaatikoita.

Tämä juttu on kirjoitettu tekemiseen viittaavien verbien osalta
passiivissa, mutta totta puhuakseni suuressa osassa työstä oli
asialla mieheni, puuseppä Tom
Härkönen. Oli täällä hommissa
monia muitakin ammattilaisia.
Suuri kiitos kaikille. Joskin eihän
tämä vielä ohi ole.
Teksti: Kati Lehtinen
Kuva: Aida Härkönen
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Jos baariin haluat mennä nyt...

Vastavirta-Klubi. Rokkiklubi. Vaihtoehtorokkareiden oma klubi. Vastavirta
avattiin 2004-2005 uudenvuoden aattona ja on siitä lähtien tarjoillut Pispalan valtatien varrella. Muutoksia on kuitenkin tapahtunut sekä klubin
ulkomuodossa että aukioloajoissa.

A

ktiivisin toiminta eli keikat mispäätöksen jälkeen Vastavirsijoittuvat nykyisellään per- taporukan talkoolaiset aloittivat
jantai- ja lauantai-illoille, joskin nollasta uuden klubin työstämiviihdettä tarjoilee viikollakin sen.
saman firman Terassi Pub Yläkerta, joka nimensä mukaan si- ”Wc:t tehtiin. Sisustus suunniteljaitsee kiinteistön yläkerrassa ja tiin itse. Kaikki tehtiin tee-se-itse
toimii paikallisten olohuoneena. -meiningillä. Suoraan sanoen ensimmäiset kalusteet olivat rosRakennus itsessään pystytettiin kalavalta”, muistelee Panu Koti80-luvun puolivälissä Tekniset la, yksi baarin perustajista.
-kodinkoneliikkeeksi, joka toimi
90-luvun puoliväliin. Sen jälkeen Kotila mainitsee myös suurimpaikka oli pitkään tyhjillään lu- pana hankintana ilmastointikuun ottamatta muutamia pie- laitteet. Niihin aikoihin oli norniä liikkeitä, jotka olivat kiinteis- maalia esimerkiksi tupakoida
sisätiloissa.
tössä lähinnä vierailemassa.
Taloa ei oltu suunniteltu ravinto- Reilun 13-vuotisen taipaleensa
latoimintaan, ja baarin perusta- aikana klubi on säilyttänyt peri-
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aatteensa, joskin sisustus on saanut uudet muodot. Nykyisellään
suurimpia muutoksia ovat olleet
jykevän baaritiskin siirto, jotta
baariin saatiin lisää avaruutta ja
istumapaikkoja, katetun terassin
rakennus, miksausnurkkauksen
uudistus, lavarakenteiden parantelu, valojen lisäys ja äänentoiston päivitys.
Graffititaide osa Pispalaa

Visuaalisin ja näyttävin uudistus
on kuitenkin Klubin kattoon asti
ulottuvat seinämaalaukset, johon palkattiin paikallinen graffititaiteilija Octo.

Mitä mieltä olet uusista aukioloajoista?

”Ideaa seinämaalauksiin mietittiin yhdessä Vastavirran Panun
kanssa. Oltiin samoilla linjoilla,
minkä tyylinen maalaus sopisi
baarin imagoon. Katselin referenssiksi maalaukseen vanhoja
punk-levyjen kansia ja paitojen
printtejä. Yhdistelin myös teoksiin paljon omaa tyyliä. Oli myös
ideana saada jotenkin Pispala
esille maalaukseen. Haulitorni
tuli ensimmäisenä mieleen ja
päätyi siten mukaan teokseen.”
Octo valaisee.

litoista viikkoa kolmesta neljään
tuntia päivässä.

Erilaisten parantelujen, remonttien ja maalausten lisäksi klubi
on alkoholilain vapautumisen
myötä jatkanut aukioloaikojaan
kello 04.00 saakka. Vakioasiakkaat ovat ottaneet muutoksen
positiivisesti vastaan ja uudetkin
kävijät pääsevät tanssitunnelmaan yön pikkutunneille asti.
Taksirahat keskustaan ja takaisin säästyvät vaikka seuraavan
päivän burgeriin paikallisessa
Punaisten seinien suuret maa- ravintolassa. Kahville, kaljalle,
laukset ovatkin hyvin näyttävät. keikalle. Vastavirralle voi mennä
Octo kertoo, että suunnittelun viihtymään vaihtoehtokulttuulisäksi maalaamiseen kului puo- rin pariin.

Ihan hyvä juttu jos
ihmiset haluavat
pitkittää iltaa Pispalassa.

Hyvä homma! Ei tarvii
sen kummemmin
lähteä muualle.

Huono maksalle.
Tykkään puol kahen
pilkuista.

Teksti: Minna Korhonen

Kuvat: Minna Korhonen ja
Panu Kotila

Mårten Sjöblom vanhan kotitalonsa
kulmalla, rakas maisema taustalla.

Pispalalainen – Mårten Sjöblom

Pitkän linjan pispalalaisaktiivi on ollut monessa mukana

M

årten Sjöblom muutti Ansionkalliolle, Hiidenkadulle
vuonna 1982. Kotitalo edustaa
alueen alkuperäistä rakennuskantaa, talon ensimmäinen vaihe on vuodelta 1910. Sjöblomit
olivat haaveilleet Pispalasta jo
pitkään, ja he olivat katselleet
alueella eri kohteita. Sitten sattuma astui peliin, kun Mårten
mainitsi haaveestaan Aamulehden tutulle kuvaajalle. Tämä oli
halukas myymään talonsa, ja niin
kaupat syntyivät. Vuonna 1982
talon pihassa oli vielä ulkovessa,
ja rakennus oli huonokuntoinen.
Ensimmäinen vuosi meni Sjöblomeilta talon kunnostamiseen.

yrittäjänä, mutta löysi silloinkin
aikaa yhdistystoiminnalle.

hyvillään, että Pispalassa on yhä
kylämäinen ilmapiiri ja että paikallisbussissa
keskustellaan
Parasta Pispalassa ovat Mårtenin usein vilkkaasti ajankohtaisista
mukaan maisemat, niissä liikku- aiheista. Monen vanhan polven
minen ja yhteisöllisyys. Mårten pispalalaisen pelko, että ”uuon kiinnostunut alueen histo- disasukkaat” eivät välittäisi Pisriasta ja on tutkinut sitä paljon. palan asioista, on osoittautunut
Hän on luonut myös uudenlaisia turhaksi. Asukkaita on saatu muteemaopastuskierroksia Pispa- kaan suunnitteluun jopa somen
lan Moreenissa, sillä Pispalassa avulla. Kun Tahmelan rannan
riittää nähtävää, niin rakentami- uudistusta ideoitiin, moniin lapsesta kuin taiteilijoiden kotipai- siperheisiin sai yhteyden Facekoistakin kiinnostuneille.
book-ryhmän välityksellä.
Mårten Sjöblom on kokenut yh- Sjöblomin pariskunta asuu nydistysvuosinaan
monenlaisia kyisin kivenheiton päässä vanasioita, joihin sattumakin on hoilta kotikulmiltaan, Pyynikin
usein vaikuttanut. Yhdessä on puolella. Pispala on yhä rakas,
Ansionkallio on virallisesti Tah- kuitenkin saatu paljon aikaisek- mutta ikääntyminen toi Sjöblomelaa, mutta niin kuin monet si. Kohokohdiksi hän listaa muun meille omat vaikeutensa omamuutkin paikalliset, Mårtenkin muassa ryytimaiden säilymisen, kotitaloasumiseen
korkealla
mieltää olevansa pispalalainen, perinnetiedon taltioinnin, kult- rinteellä. Kokonaan Mårtenin
osa samaa kylää. Pian muutton- tuuritapahtumat, asemakaavan, ei silti tarvinnut Pispalasta ja
sa jälkeen Mårten liittyi Pispa- puskatalkoot, Tahmelan uima- Tahmelasta luopua, sillä vanha
lan Moreeniin ja Pispalan asu- rannan suunnittelun sekä hau- kotitalo on tyttären perheellä.
kasyhdistykseen. Innostus olla litehtaan ja Lauri Viita -museon Mårten käy silloin tällöin talolla
mukana vaikuttamassa yhteisiin kunnossapidon.
harrastusmielessä pihatöissä ja
asioihin vei miehen mukanaan, Pispalan väestörakenne ja ra- nikkaroimassa ja ihailemassa väja Mårten on ehtinyt toimia Pis- kennuskanta on muuttunut vuo- rikkäiden puutalojen koristamaa
palan Moreenin sihteerinä jo lä- sien varrella. Sen sijaan yhteisöl- maisemaa.
hes 20 vuotta. Ennen eläkkeelle lisyys on säilynyt. Mårten toteaa
jäämistään hän toimi pitkään
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Teksti ja kuva: Katja Villemonteix
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Pispalan Kirjastoklubi

musiikkielämyksiä ja yhdessäoloa
Marraskuussa 2017 järjestettiin Pispalan kirjastossa ensimmäinen
Kirjastoklubi. Parinkymmenen hengen yleisölle esiintyivät Eerolan Reetta
ja Guggenheim-projektz. Siitä alkoi elävän musiikin tilaisuuksien ketju,
joka on kevätkaudella 2018 venynyt jo kuusiosaiseksi. ”Ja kaikilla oli niin
mukavaa”, on voitu todeta yhä uudelleen, vaikkei nimipäiviä ole vietetty.

K

irjastoklubin ideana on tarjota esiintymistilaisuuksia vähän tunnetuille, yleensä paikallisille musiikkiartisteille, elävää
musiikkia heistä pitävälle yleisölle, kohtaamisia musiikinystävien kesken sekä artistien ja heidän yleisönsä välillä. Tilaisuudet
ovat lauantaina iltapäivällä, ja
Pispalan kirjaston palvelut ovat
Kirjastoklubin aikana käytettävissä.

ovat esiintyneet Hane Randelin,
Iida Umpikuja, Anna Pesonen,
Kuopiossa, Valtteri Kangasjärvi,
Mara Balls, Niina Mönkkönen,
Hepolöysä, Antti Maunu ja Kielo
Kärkkäinen.

Kirjastoklubin tapaiset tilaisuudet ylläpitävät omalta osaltaan
vaihtoehtoista kulttuuria.

Kesällä nautitaan ulkoilmatapahtumista mutta syksyllä on jälleen Kirjastoklubin aika. Luvassa
Pispalan asema Tampereen oma- on lisää mainiota musiikkia ja
ehtoisen kulttuurin mekkana mukavia kohtaamisia Pispalassa.
tunnetaan. Tampere on puoles- Uudetkin klubilaiset ovat tervetaan indie- ja underground-mu- tulleita.
siikin harrastajalle kiitollinen
Teksti: Jokke Karjalainen
kaupunki: täällä on paljon vaKuva: Katja Wallenius
Livemusiikkia kuultiin silloin täl- paata, pienimuotoista musiikkilöin jo Pispalan vanhalla kirjasto- toimintaa. Toisaalta tämä ei ole
talolla Tahmelassa. Huhtikuuhun itsestäänselvyys, vaan Pispalan
2018 mennessä Kirjastoklubilla kirjaston kaltaiset toimijat ja
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Arvotaiteen myynti,
osto,vaihto, kehystys,
ilmainen arviointi
Av. ma-pe 10-17, la 10-14
p.0400 731 262

Pispalan valtatie 13, Tampere

www.artpispala.fi

Musiikkikoulu & Guitar Shop
taiteen perusopetusta ammattitaidolla

Kaikenikäisille ilman pääsykokeita
e Akustiset kitarat
e Kitarasäestys
e Sähkökitara
Tervetuloa soittamaan ja oppimaan
iloisessa seurassa! Opetusta on
tarjolla niin vasta-alkajille kuin
harrastajille ja aktiivisoittajille,
henkilökohtaisesti ja ryhmässä.
Myös kesäkursseja!

e Ukulele
e Rummut ja lyömäsoittimet
e Piano
e Vekaraorkesteri lapsille

Opetusta Pispalassa ja keskustassa

Guitar Shopistamme löytyy
akustiset kitarat
kaikenikäisille ja -tasoisille
(myös flamenco-,
crossover- sekä mikitetyt ja
soololovelliset kitarat).
Lisäksi ukulelet, nuotit ja
kitaratarvikkeet.

044 5633 949 e info@musiikkitoteemi.fi e www.musiikkitoteemi.fi e Selininkatu 5, 33240 Tampere

TAMPERE GUITAR FESTIVAL

4.–10.6.2018

Hommage a Leo Brouwer

flamenco night: tomatito & grupo (ESP)
leo brouwer guitar orchestra
pe 8.6. pyynikkisali alk. 18€

passit alk. 75 €

la 9.6. tampere-talo, iso sali, liput 18-72€

midnight sun guitar cruise
ke 6.6. m/s silver sky, 63€

liput ja koko ohjelma: www.tgf.fi
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MUSAA MÄELTÄ - HIRVITALO
Tässä juttusarjassa tuodaan esille musiikillista yhteistyötä Pispalassa. Ensimmäisessä osassa tarkasteltiin Vastavirta-Klubin ja Kujakollin toimintaa.
Nyt on käsittelyssä Hirvitalo, Pispalan nykytaiteen keskus, jota ylläpitää
Pispalan kulttuuriyhdistys Ry.

H

irvitalo on epäkaupallinen,
avoin kulttuuritila, joka toimii ennen kaikkea taidegalleriana. Talossa järjestetään säännöllisesti myös musiikkitapahtumia.

Näyttelyiden avajaisia viihdyttävät usein taiteilijoiden omat
orkesterit tai muut soittajat. Taiteilijat myös itse perustavat musiikkipohjaisia projekteja, jotka
ovat usein tyyliltään taiteellisia
ja kokeellisia. Musiikki-iltoja on
myös säännöllisesti Hirvitalon
ylläpitämän kansankeittiön yhteydessä, ja varsinkin kesäisin
pihalla musisoidaan usein. Hirvitalon Alexey ”Punch” Antropov
kertookin järjestävänsä monesti
pietarilaisten ystäviensä kanssa
musiikkitapahtumia, joissa haitari raikaa ja huuliharpun sävelet halkovat ilmaa.

maan yhteyttä muihin alueella
toimiviin paikkoihin.

Musiikillinen työskentely ja yhteistyö talossa ei rajoitu pelkästään musiikkitapahtumiin. Talon
kellaria käytetään muun muassa
äänityksiin ja bändien treenitilana vastuullisille käyttäjille.
Muun muassa Wheel of Dharma,
DXXXA D ja Black Motor ovat
hyödyntäneet näitä mahdollisuuksia.
”Muutama vuosi sitten Hirvitalon omalla levymerkillä julkaistiin vinyyli-pitkäsoitto Liepeillä,
johon kerätttiin 10 suomalaista
vaihtoehtoista bändiä sekä Tampereelta että muualtakin Suomesta”, laajentaa Janne Rahkila.

Tällä hetkellä talolla ei kuitenkaan ole tekniikkaa, joka mahHirvitalo saa myös yhteydenot- dollistaisi uusien äänitysten
toja
esiintymismahdollisuuk- tekemisen. Tilan voi silti saada
sista. Kyselyitä tulee ulkomailta käyttöönsä.
asti, viimeisin tiedustelu tuli Afrikasta. Monesti esiintyjät ha- Hirvitalo on järjestänyt myös
luavat myös palata paikalle uu- vuosia sitten aktiivisesti Vastadelleen. Kuka tahansa voi ottaa virta-Klubilla tuki-iltoja, millä
yhteyttä Hirvitaloon esimerkiksi tuettiin talon toimintaa hankkisähköpostilla.
malla ensiapukaappiin täydennyksiä, halkoja lämmitykseen
”Alkuvuosina täällä oli Cedric tai moottorisaha yleishyödylAngalet Ranskasta, joka mikit- liseen käyttöön. Tuki-illoissa
ti talon ja sitten sitä soitettiin”, esiintyi hyvin laaja ja monipuomuistelee Elina Renko.
linen esiintyjäkunta. Helsinkiläisen KOELSE-seu”Taloa soitettiin eri tavoilla ja se ran kanssa on toimittu
kuului kaiuttimista. Ulkopuolel- yhdessä järjestämällä
lakin ihmiset paukuttivat tikkai- kokeellisen elektrota ja ikkunoita”.
musiikin työpajoja,
joissa elektroniikTalolla on kuitenkin rajoituksia kajätteestä rakenmusiikkitapahtumien suhteen. nettiin
luovasti
Ensinnäkin sijainti on suhteelli- uusia
laitteita
sen hiljaisella alueella, joten yö- soittimiksi.
kyöpelikeikkailu on poissuljettu. Toiveena on pääsääntöisesti Hirvitalo on siis
akustiseen musisointiin keskit- avoin tila ja
tyvät artistit. Jos resurssit eivät kaikki
taveny jonkin esiintyjän vaatimuk- pahtusiin, talon väki ohjaa hänet otta- mat
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ovat ilmaisia. Esiintyville taiteilijoille ei makseta palkkioita,
joskin kolehtikippoon kertyy
helposti illan aikana mieltä lämmittävä summa. Epäkaupallisuuteen kiinnittynyt yhteisö ja tila
on erinomainen paikka tutustua
ja toteuttaa omaa luovuuttaan
haluamallaan tavalla.
”Tietynlainen halu elämän vapauteen yhdistää kävijöitä”, kiteyttää Nana Simola, Hirvitalon
hallituksen puheenjohtaja.
Hirvitalo, Pispalan nykytaiteen
keskus
Hirvikatu 10, 33240 Tampere
hirvitalo.archive[at]gmail.com
Musaa mäeltä -juttusarjan kolmannessa osassa tarkastellaan
Pispalan Haulitehtaan musakuulumisia.

Teksti: Minna Korhonen
Kuva: Anni Virta








^//sKh^W>s>h



WŝƐƉĂůĂŶǀĂůƚĂƚŝĞϰϭ




Pyynikintori 1
050 411 5100

Tampereen parasta kuljettajaopetusta jo vuodesta 1928

🌼🌼 KIINTEISTÖILLE 🌼🌼 KOTITALOUKSILLE 🌼🌼 YRITYKSILLE
🌼🌼 Siivoukset 🌼🌼 Pienet korjausavut 🌼🌼 Talkkarihommat

”VIKSU TILAA VISUPESULTA” ilmainen arviokäynti

Hirvitalo kohta teini-iässä
H

irvitalo täytti huhtikuussa
Taidesuunnistuksen aikaan
komeat 12 vuotta. Toiminta aloitettiin vuonna 2006 taidesuunnistukseen osallistumalla, kun
joukko vastavalmistuneita taiteilijoita neuvotteli tyhjänä olleen
rakennuksen käyttöönsä Tampereen kaupungilta. Siitä lähtien
toimintaa ollaan pidetty yllä vapaaehtoisvoimin sekä työkokeilijoiden avustuksella.

Talolle on ilmestynyt joitakin
uusia toimintoja. Viime vuoden
lopussa aloitettiin lämmittää saunaa, kun Tahmelan Monitoimitalon maanantain saunavuorot
lopetettiin. Sauna lämpenee joka
toinen viikko. Se sisältää naisten,
miesten sekä kaupungin luultavasti tällä hetkellä ainoan ei-binäärisen vuoron.

Pispalan Nykytaiteen Keskus järjestää tänä vuonna 14 näyttelyä,
joihin osallistuu yli 30 taiteilijaa.
Vuoden teemaksi valittiin pitkällisen keskustelun jälkeen "Maalliset ilot" ja tämän kirjoitushetkellä
esillä on Tuomo Vuoteenoman
näyttely "Purgatori" (lat. kiirastuli). Sen mekaanisesti liikkuvat
ja ääntelevät teokset ovat saaneet
inspiraationsa niinkin pienestä
objektista kuin purukumista.

Vuoteenoman omin sanoin:
”Purkka. Kliseisin roska. Muodottomin muoto. Elintarvike, joka
tuskin koskaan kulkeutuu ruuansulatukseen ja harvemmin päätyy roskakoriin. Purkka koristaa
katuja ja pulpetinpohjia. Purkka
lojuu koeteltuna ja tallottuna pitkitetyssä välitilassa ennen lopullista substanssien kiertoon yhtymistään. Monet rukoilevat että
purkka päätyy nopeasti kaatopaikalle.”

Vuoden alussa Hirvitalon oma
15-henkiseksi paisunut taiteilijaryhmä piti Helsingin Lapinlahden entisen sairaalan tiloissa
sijaitsevissa Galleria Kujassa ja
Venetsiassa kaksiosaisen näyttelyn. Samalla tutustuttiin Lapinlahden upeaan alueeseen, joka
sijaitsee Kampin ja Ruoholahden
kupeessa merenrannalla. Alueen
rauhallisuus ja viihtyisyys loivat
hämmästyttävän kontrastin ympäröivään kiireiseen kaupunkiin.
Paikan soisikin jatkavan kulttuurikäytössä myös tulevaisuudessa.
Ryhmä Lapinlahden taiteilijoita
toivotettiin tervetulleiksi pitämään näyttelyä Hirvitalolle tänä
kesänä.
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Talolla on järjestetty myös vegaanisia pop up -kahviloita jokalauantaisen
Kansankeittiön
lisäksi. Kevään edetessä kahvista
ja maukkaista kakuista voi halutessaan nauttia puutarhassa
omenapuun alla ja pelata välissä
vaikkapa erän pingistä.
Hirvitalolla toteutetaan vuoden
mittaan myös erilaisia työpajoja ja kursseja, esimerkiksi Ableton-äänityöpaja, kaupunkimehiläispäivä sekä epämusikaalisen
kuorolaulun tai ryhmä-ääntelyn
kurssi, jossa on kehitelty tarinaa

Pienen merenneidon kostosta.
Saviuunityöpajassa opetellaan
muuraamaan pizzauuni savesta
ja oljista. Villivihannes- ja sienitunnistuskursseilla liikutaan
Tahmelan rantamaisemissa, Seitsemisissä ja Pyynikin metsissä.
Polkupyöriä pääsee korjaamaan
ohjatusti, tai pyöräänsä voi kunnostaa itsenäisesti muinakin aikoina talon ollessa auki.
Hirvitaloa on viime vuosina kunnostettu Rakennuskulttuurikeskus Piirun ja paikallisten ammattilaisten asiantuntemuksella sekä
sisältä että ulkoa. Talon julkisivu
on maalattu vuonna 2015 ja uuneja, putkia, ikkunoita ja pintoja
on saneerattu. Piirun työntekijät
ovat myös käyneet eristämässä
yläpohjaa. Seuraavana käsittelyyn otetaan talon katto. Pispalan
kulttuuriyhdistyksen vuosikokouksessa haaveiltiinkin aurinkopaneeleiden
asentamisesta
katolle, kunhan löytyisi sopiva
sponsori tai vaikkapa edullisia
käytettyjä paneeleita.

Toimintaa on rahoitettu erilaisin
tukitempauksin ja taidesäätiöiden apurahoilla. Viime vuoden
lopussa Koneen Säätiö myönsi
Pispalan
kulttuuriyhdistykselle kolmivuotisapurahan, jonka
avulla näyttelyitä, työpajoja ja
tapahtumia voidaan järjestää
omaehtoisesti aina vuoden 2020
loppuun asti. Kulttuuriyhdistys
toivookin että Tampereen kaupunki jatkaa vuokrasopimusta.
Talon toimintaan voi osallistua
monin tavoin. Kansankeittiöön
voi ilmoittautua pää- tai apukokiksi ja saunapäivinä voi myös
auttaa. Puutarhaa saa tulla ideoimaan sekä kunnostamaan ja
talolle voi ehdottaa ja järjestää
mieleistänsä toimintaa. Keskiviikkoisin klo 18 pidetään avoin
talonkokous ja lähestyä voi myös
sähköpostitse: hirvitalo.archive@
gmail.com.
Teksti: Elina Renko

MA–PE

7–23,

LA

8–23,

SU

10–23

PISPALA

Pispalan valtatie 2 U
33250 Tampere
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Kurpitsatalo 20 vuotta

K

urpitsaliike ry täyttää tänä
kesänä 20 vuotta. 1998 perustettu Kurpitsaliike ry ylläpitää Tahmelan rannan kaupunkiviljelyalueella sijaitsevaa
Kurpitsataloa, joka on kaikille
avoin kansalaistalo ja kohtaamispaikka
kaupunkiviljelystä
kiinnostuneille. Talo pihapiireineen toimii virkistyspaikkana
kaikenikäisille.

Kurpitsatalo edistää alueen
asukkaiden ja kaikkien kaupunkilaisten viihtyvyyttä tukemalla
kaupunkiviljelyä, hoitamalla ympäristöä ja luomalla monipuolista kulttuuritoimintaa, jossa
huomioidaan kestävällä tavalla
toimiminen sekä eri ikäpolvien
kohtaaminen.

Yhdistyksen toiminnan mahdollistaa ennen kaikkea vapaaehtoistyö. Kaupunkiviljelyn suosio
on kasvussa, ja Kurpitsatalo tarjoaa mahdollisuuden tulla mukaan yhteisöllisen kasvimaan
hoitoon ja nauttimaan vehreästä
miljööstä Pyhäjärven rannalla.
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Järjestämme kesän aikana useita Kurpitsatalo
talkoita, joissa hoidetaan ympä- Isolähteenkatu 2, 33250 Tampere
ristöä ja vietetään aikaa yhdessä. 041 525 7956
Kurpitsatalon kasvimaalle ovat kurpitsaliike@gmail.com
kaikki tervetulleita tutustumaan facebook: kurpitsatalon.kesakahvio
koko kasvukauden ajan. Yhdistys kurpitsatalo.net
tarjoaa kaupunkiviljelijöille käytännön apua ja opastusta, lainaa veneenvuokraus, tilavuokraus ja
työkaluja ja luo yhteisöllisyyttä.
Järjestämme kursseja, luentoja jyrsintä tiedustelut: 041 525 7956
ja tapahtumia, ja ylläpidämme palstojen vuokraus: 4H-yhdistys
hyötykasviaiheista kirjastoa ja 040 701 9869
Aukiolo toukokuussa ke ja su
tukikahviota.
14-18
Kesän aukioloajoista ja tapahtumista tiedotamme ilmoitustauluilla, nettisivuilla, somessa
ja sähköpostilla. Yhdistyksen
20-vuotisen taipaleen kunniaksi kokoamme syksyn Sadonkor- Kurpitsatalon Karnevaalikahvila la 19.5. klo 12-18
juujuhliin teidän muistojanne
Kurpitsataloon tai kaupunkivil- klo 13-14:30 lasten hattu- ja naamioaskartelupaja, kasvomaalausta,
jelyyn alueella liittyen. Voit lä- kierrätysleluarvonta
hettää tarinasi ja kuvasi meille:
kurpitsaliike@gmail.com. Tavataan Kurpitsatalolla!
Teksti ja kuvat:
Hanna Lehtomäki
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Santalahdesta kuuluu jo

E

nsimmäisenä alueelle on
työkoneineen rientänyt Pohjola Rakennus Oy Häme, joka
on jyskyttänyt paaluja alueen
keskivaiheilla. Alue rakentuu
pikkuhiljaa kiinteäksi asuinalueeksi Pispalan pohjoisrinteen ja Näsijärven väliin. Ensimmäisten asukkaiden pitäisi
päästä muuttamaan alueen uusiin taloihin syksyllä 2019.
Harmillista on se, ettei muun
muassa Pispalan asukasyhdistyksen vaatimusta hieman
matalammista, nykyisen ra-
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kennuskannan korkuisista, rakennuksista huomioitu. Korkealle, kohti Pispalan valtatien
korkeutta nouseva kattomeri
peittää maiseman alleen valtatien, Ratakadun ja Erämiehenkadun korkeudelta katseltuna.
Samoin Näsijärveltä Pispalan
rinteeseen katsottuna.
Osa vanhasta rakennuskannasta säilyy

Santalahteen jää myös vanhaa
rakennuskantaa kertomaan Pis-

palan rantakylän historiaa. Pahvitehtaaseen rakennetaan mahdollisesti loft-asuntoja boheemin
maailman tyyliin. Santalahden
vanhimpiin rakennuksiin kuuluvasta Breitensteinin huvilasta
on kaavailtu muun muassa kylätaloa. Huvila toimi vuonna 1919
pahvitehtaan johtajana aloittaneen R. Breitensteinin konttorina. Todennäköisesti huvila on
alun perin valmistunut insinööri Axel
Sumeliuksen asuintaloksi
1900-luvun
alussa.

paalutuskoneiden jyske
Havahduin eräänä iltana kuuntelemaan jonkin matkan päästä kuuluvaa
tasaista paukutusta. Hetken aikaa hämmästeltyäni ymmärsin sen tulevan
Santalahden alueelta.

Alueen toinen puinen puurakennus, Enqvistin huvila, säilyy nykyisellään asuinkäytössä.
Santalahden itäpäässä sijaitseva entinen tulitikkutehdas
säilyy ja sinne on alustavasti
kaavailtu muun muassa lastentarhaa. Paljon riippuu siitä, mitä
rakennuksen kunto- ja maaperätutkimuksissa tulee ilmi.
Kaava-aineistoon voi tutustua
Tampereen kaupungin verkkosivuilla ja Piirulla.

Liikennejärjestelyt suosivat
kevyttä- ja julkista liikennettä
Alueen halki on piirretty kulkemaan kevyenliikenteen reitti, joka palvelee niin alueen
asukkaita kuin muita itä-länsi-suunnassa kulkevia liikkujia.
Suunnitteilla on myös mahdollisuus
poikittaisliikenteeseen
ja kulkuun Pispalan valtatielle
erilaisten kevyenliikenteen siltoja pitkin. Kunnallistekniikan
suunnittelu on kuitenkin San-

talahdessa iso kokonaisuus ja
etenee suhteellisen hitaasti.
Tuleva ratikkareitti on suunniteltu kulkemaan Santalahden
alueen pohjoisreunalla, mikä
lisää alueen kiinnostavuutta
ja kannustaa toivon mukaan
alueelle muuttavia autottomuuteen.
Teksti ja kuva: Katja Wallenius
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NELJÄNNESVUOSISATA PISPALALAISTA
ELÄMÄÄ VALTAMEDIAN SILMIN KATSOTTUNA
Helsingin Sanomien Pispala-aiheinen uutisointi vuosina 1990-2017
Pispalan kirjasto kerää tällä hetkellä laajaa Pispala-aiheista sanomalehtileikekokoelmaa. Työ
on aloitettu käymällä läpi Helsingin Sanomien digitaalinen arkisto, johon on tallennettu kaikki
painetuissa lehdissä julkaistut
artikkelit sekä HS.fi -verkkosivuston sisältö vuodesta 1990
lähtien. Hakusanalla ”Pispala”
löytyi arkistosta yli kolmesataa
osumaa. Tämä artikkeli antaa
yleiskatsauksen siitä, mitä kaikkea Suomen vaikutusvaltaisin
sanomalehti on kertonut Tampereen kuuluisimmasta kaupunginosasta ja sen asukkaista.
Ainutlaatuinen asuinympäristö
Kuten arvata saattaa, on Pispala
useaan otteeseen lehden sivuilla
esillä ainutlaatuisen rakennetun
ympäristönsä vuoksi. Käytännössä jokaisessa Tampere-aiheisessa matkailuartikkelissa viitataan tavalla tai toisella Pispalaan.
Vuonna 1995 Pispala päätyi
esimerkiksi myös siitä, miten
lisääntyvät turistitulvat koettelevat vanhojen idyllisten puutaloalueiden asukkaiden hermoja
ympäri Suomen (27.6.1995).
Samana vuonna Pispala pääsi
lehden etukanteen esimerkkinä
niin sanotusta puuteasumisesta (12.5.1995). Puuteasumisella tarkoitetaan asuntoja, joista
puuttuu joko keskuslämmitys,
pesutilat, viemärit tai sisävessa.
Helsingin Sanomat on vuosien
varrella kuvannut tarkasti sitä
muutosta, joka Pispalassa on tapahtunut niin rakennuskannan
kuin väestönkin osalta. Vuonna
1994 lehti kommentoi rakennemuutosta kärjekkäästi otsikoidulla artikkelilla Työläiset
peruskorjattiin pois Tampereen
Pispalasta (16.11.1994). Teemaa
käsiteltiin myös vuonna 2001
laajassa reportaasissa Kahden
kerroksen väkeä - Pahamaineisesta työläisten ja köyhälistön Pispalasta on tullut Tampereen kalleinta tonttimaata (17.6.2001).
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Vuonna 2014 julkaistiin teinitähti Robinista kertova artikkeli Pispala ei jäänyt köyhäksi (8.6.2014), jossa kuvaillaan
kontrastia Robinin Pispalanharjulla kuvatun musiikkivideon
sekä alueen työväenluokkaisen
menneisyyden välillä.
Boheemi maine
Helsingin Sanomat nostaa toistuvasti esiin Pispalan maineen taiteilijoiden suosimana asuinalueena. Lehden sivuilla Pispalasta
piirtyy kuva valtavan monipuolisena elokuvan, kirjallisuuden ja
teatterin kehtona. Vuoden 1990
ensimmäinen Pispala-uutinen
koskee itse oikeutetusti harjun
maineikasta
työläisrunoilijaa,
Lauri Viitaa. Viidasta kertovan
artikkelin otsikko on paljon puhuva Lauri Viita kirjoitti mieluummin Pispalasta kuin arvottomasta sodasta (4.1.1990). Viidan
lisäksi muun muassa ikiradikaali
Hannu Salama, näyttelijä Seela
Sella ja animaatio-ohjaaja Katariina Lillqvist edustavat useaan
otteeseen pispalalaista kulttuurierielämää lehden sivuilla. Lähes kaikissa taitelijahaastatteluissa Pispala esiintyy tärkeänä
osana taiteilijoiden identiteettiä. Myös lukemattomissa muissa henkilöhaastatteluissa sekä
muistokirjoituksissa asuminen

Pispalassa mainitaan tärkeänä
elämänvaiheena. On syytä nostaa esille myös nukketeatteri
Mukamas, jota lehdessä kehutaan ”maailmanluokan satuteatteriksi” (26.9.1999).
Kansalaisaktivismi osana arkea
Monimuotoinen
kansalaisaktivismi on ollut aina tiivis osa
pispalalaisuutta.
Tampereen
kaupungin päätös lakkauttaa
Pispalan sivukirjasto ja päätöstä vastustavaa kansalaisliikettä
käsiteltiin Helsingin Sanomien sivuilla vuosina 1991-1992.
Pispalan
kirjastoyhdistyksen
toimintaa on esitelty lehdessä
vuosina 2000 ja 2004 yhteensä
neljässä eri artikkelissa. Mielenkiintoisin näistä artikkeleista on
otsikoitu Paikan henki - 70-lukulainen asuu Pispalan kirjastossa
(28.9.2004). 1990-luvun lopulla
palstatilaa sai Tahmelan ryytimaita puolustavat kansalaisaktiivit ja 2000-luvulla nykytaiteen keskus Hirvitalo, joka pääsi
lehden sivuille muun muassa
vuonna 2010 voittaessaan kulttuuriyhdistys Kiilan vuosittaisen kulttuuripalkinnon. Myös
lukuisat Pispalassa suoritetut
talonvaltaukset ovat ylittäneet
valtamedian
uutiskynnyksen.
Toisenlaista kansalaisaktivismia
voi löytää vuodelta 2015, jolloin

Helsingin Sanomissa julkaistiin
laaja artikkeli pispalalaisesta
perheestä, joka majoitti kotiinsa
Suomeen tulleen pakolaisperheen (5.9.2015).
Legendat pysyvät pinnalla
Myös vanhat klassikot, Haulitorni, Vaakon nakki ja Rajaportin
sauna, ovat luonnollisesti osa
helsinkiläismedian Pispala-kuvastoa. Rajaportin saunasta lehti on julkaissut jopa kuusi laajaa
artikkelia viimeisen viidentoista
vuoden aikana. Vaakon nakki on
pääosassa artikkelissa Perinteisiä grillikioskeja uhkaa katoa-

minen (18.3.2013). Haulitorniin
taas kiivettiin artikkelissa Moni
haluaa kivuta vaaralliseen Pispalan Eiffeliin (12.7.2016). Eräänlaiseksi klassikoksi voi myös
kutsua radon-uutisointia. Ensimmäinen Pispalaan liittyvä radon-artikkeli lehden arkistosta
löytyy 4.5.1990 ja tällä hetkellä
tuorein artikkeli näki päivänvalon 1.2.2015.
Pispala on erityinen kaupungin osa
Kaiken kaikkiaan Helsingin
Sanomat on viimeisten vuosikymmenten aikana nostanut

valtakunnallisena
päälehtenä
pispalalaisen arjen hämmästyttävän monipuolisesti koko
kansan tietoisuuteen. Pispala
on lehden sivuilla noussut Kehä
kolmosen ulkopuoliseksi versioksi Helsingin omasta boheemialueesta, Kalliosta. Pispala on
ollut Kallion tapaan esimerkki
Suomen yhteiskunnan rakennemuutoksesta, jonka mukana perinteiset työläisten esikaupunkialueet ovat hiljalleen muuttuneet
monipuolisiksi
kulttuurikeskittymiksi, joissa viihtyvät niin
boheemit elämäntaiteilijat kuin
omaperäisestä kaupunkielämästä haaveileva keskiluokkakin.
Teksti: Jussi Lahtinen
Kuva: HS arkisto

Rita Riimikissa hurmasi Kuivaamolla
Hiedanrannan Kuivaamolla pidettiin 13. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät
teemalla Urbaani kohtaaminen. Pispalan oma mirri, Rita Riimikissa, oli esittelemässä
Pispalan kohtaamispaikkoja.
”Pispalan kirjastosta matkani starttaan, kirjoja laukkuuni
mukaan pakkaan. Otan mukaan
sarjakuvia, Pispalan kokoelmasta paikallista tietoa. Pari dekkaria niin nään jänniä unia… Taidankin tulostaa vielä värillisen
kartan. Ja nyppään hännästäni
maksuksi karvan…Nyt lähden
tutustumaan Pispalaan. Monenlaisiin paikkoihin, joissa yhteistyö kukoistaa. Täällä kuulemma
toinen toistaan auttaa…” Näin
Rita Riimikissa riimitellen lähetti kuulijat nojatuolimatkalle Pispalaan.

Matkan aluksi vierailimme Rajaportin saunan löylyissä ja Pyykkipuiston vappujuhlissa. Piipahdimme myös ”Lauri Viidan
museossa, punaisessa puutalossa”, mistä matka jatkui: ”Kulttuurillisen kokemuksen jälkeen, haluan jatkaa matkaani jälleen. Pub
Kujakolliin nyt suuntani vaihtuu.” Kujakollin kohtaamisen jälkeen Rita pohtii: ”Huilauksen jälkeen vähän huippaa, tulikohan

otettua liian monta huikkaa?”
Vaan matka jatkui Kurpitsatalolle ja Piirulle, kirkon kautta Haulitehtaalle. ”Sieltä varaan vaikka
hääjuhlaan tilan! Heihei alkoi
sydän pomppailemaan ihan!” Ritan reitti jatkui Vastavirralle ja
maha nälästä kuristen Pulteriin
Superpihville. Matkalaisella on
massu täynnä maukasta ruokaa
ja on aika palata kirjastotalolle.
Kohtaamisia

Valtakunnalliset
kohtaamispaikkapäivät on toiminnallinen

tapahtumakokonaisuus,
joka
on tarkoitettu kaikille kumppanuus- ja järjestötalojen, matalan
kynnyksen kohtaamispaikkojen
ja yhdistysten edustajille, vapaaehtoisille, työntekijöille ja kuntien hyvinvointipalveluista päättäville sekä kaikille muille asiasta
kiinnostuneille.
Vuonna 2019 Kohtaamispaikkapäivät pidetään Porvoossa.
Teksti ja kuva: Katja Wallenius
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