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äyn soittotunneilla Pirkanmaan musaopistolla. Soitan siellä haitaria. Viime ke-
väänä menin monta kertaa soittotunnin jälkeen äitiä vastaan töistä ja kävelimme 

Eteläpuistossa. Joskus istuin penkillä ja odottelin äitiä. Sekin on joskus mukavaa, kun 
on kaunis ilma ja voi vain istua ja katsella. Kaikki ei aina kaipaa hälinää ympärilleen, 
vaikka onhan sekin tietysti kivaa.  

Eteläpuisto on tosi hieno puisto! En ole missään ikinä nähnyt niin hienoja ja isoja pui-
ta. Kesällä siellä on myös hienot kukat ja ihanan vihreää. Äiti kertoi, että puiston pai-
kalle voi tulla kerrostaloja. En meinannut millään uskoa ensin. Se tuntui ihan huijauk-
selta tai ainakin aprillipilalta. Ja varsinkin se tuntui ihan tosi surulliselta.  

Puisto pitäisi minun mielestä pelastaa ja pysyä puistona. Ensin en tajunnut, että se on 
sama paikka missä on aina syksyllä sirkus. Olen käynyt siellä papan kanssa siitä saak-
ka, kun olin 1-vuotias. Mihin sirkuskin sitten tulisi, jos ei olisi enää Eteläpuistoa, ky-
synpähän vaan! Me oltiin kerran myös luokan kanssa eväsretkellä Eteläpuistossa ja 
pelattiin mini-golffia. Se oli kaikkien mielestä kiva päivä.  

Taloja tarvitaan niille, joilla ei ole kotia, mutta puistoa tarvii ihan kaikki. Linnut, oravat 
ja ihmiset tulee ensin mieleen, ja koirat tietysti. Luulisin että johonkin muualle kan-
nattaisi rakentaa taloja kuin puistoon, koska puistoja on muutenkin kaupungeissa 
ihan liian vähän.   

Tykkään luonnosta ja eläimistä, vaikka tykkään paljon muustakin. Minulla on kissa, 
jonka nimi on Kalahari. Odotin sen saamista tosi kauan ja se on minulle hyvin rakas. 
Kaikkien lasten pitäisi päästä luontoon silloin kun haluaa. Myös niiden lasten, joilla ei 
ole omaa pihaa, lemmikkiä tai vaikka mökkiä. Ei meilläkään ole mökkiä.   

Se on aika itsekästä aikuisilta pilata puistoja ja luontoa. Pitäähän puistoja ja vihreyttä 
olla vielä silloinkin, kun me nykyiset lapset olemme vanhuksia. Toivoisin kovasti, että 
kaikki aikuiset oppisivat arvostamaan myös puistoja eikä aina vain rahaa. Rahalla saa 
kaikkea tietysti, mutta puistoja ei saa kovin helposti uusia, ei ainakaan yhtä hienoja 
kuin Eteläpuisto! 
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