
PISPALALAINEN 1/76 
nyt nyt 

NYT nyt 

• 
• 

RUVETAAN YKSITYISKOHTAISEMMIN TUUMIMAAN PISPALAN TULEVAISUUTTA 

OTETAAN ENTISTÄ TIUKEMMIN OHJAKSET OMIIN KÄSIIMME, mikä merkit-
see sitä että 

• 
• 
• 

LIITYTÄÄN ASUKASYHDISTYKSEEN, ELLEI OLE JO LIITYTTY ja 

TULLAAN ASUKASYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 

JATKETAAN JA LUJITETAAN TOIMINTAA EDELLEEN YHTEISESSÄ PISPALA

HENGESSÄ 

Pispalan Asukasyhdistys ry:n 

vuosikokous 
taina 14.3.1976 klo 15.00 

VUOSIKOKOUKSESSA käsitellään 
mm. yhdistyksen toimintakerto
mus, arvioidaan asunto-, ympä
ristö- ja aluepoliittinen ti
lanne sekä määritellään niis
tä aiheutuvat yhdistyksen teh
tävät. 

VUOSIKOKOUKSESSA valitaan yh
distyksen hallituksena toimi
van toimikunnan jäsenet. Nor
maalin yhdistyskäytännön mu
kaan vanha toimikunta on laa
tinut oman ehdokaslistansa ja 
jäsenet voivat - ja heidän 
erityisesti toivotaan - esit
tävän omia ehdokkaitaan. Jos 
yhdistyksen toimintalinjassa 
on mielestäsi korjaamisen va
raa, on Sinulla nyt erinomai
nen tilaisuus vaikuttaa asi-
antilaan. Asukasyhdistyksen 
toimintalinjan on rakennutta
va asukkaiden mielipiteille. 

pidetään Pispan koululla sunnun-

VUOSIKOKOUKSEEN voivat osallistua 
kaikki alueen asukkaat. Mahdolli
siin äänestyksiin voivat kuitenkin 
ottaa osaa vain jäsenet. Jäsenkort
ti siis mukaan kokoukseen! Kokous
paikalla voi myös ennen kokousta 
liittyä jäseneksi. klo 14.30 läh
tien. Tule mukaan toimimaan hyvän, 
halvan, turvallisen ja viihtyisän 
asumisen, monipuolisten palvelujen 
sekä terveellisen ympäristön puoles
ta asumisella tapahtuvaa keinotte
lua ja voitontavoittelua vastaan. 
Asumisen ongelmat ovat ratkaistavis
sa, kun meitä vain on tarpeeksi pal
jon asiaa ajamassa. 

•••••• 
Pispalan Asukasyhdistyksen toimin
ta lähti liikkeelle pääasiassa ase
makaavakysymyksen puitteissa, kos
ka asemakaava oli tuolloin keskeinen 
asumiseen liittyvä kysymys - ja on 



sitä vieläkin. Asemakaavan suhteen 
onkin jo saavutettu merkittäviä tu
loksia kuten rakennusoikeuden alen
taminen ja kaupungin tonttien säi
lyttäminen asuntokäytössii. Paraikaa 
muutosten mukaista asemakaavaehdotus
ta laaditaan ja työ valmistunee tä
män kevään kuluessa. Kaavassa on var
masti vielä paljon korjaamisen varaa. 
Kaikkien onkin syytä seurata tilan
netta ja olla valmiina puuttumaan 
asioiden kulkuun, kun kaavat uudel!"' 
leen tulevat näytteille - Hyhkyn kaa
va ilmeisesti ensimmäisenä. Asukasyh
distys seuraa kaavan käsittelyä ja 
pyrkii varmistamaan sen, ett.ä kaik
kien asukkaiden vaikutusmahdollisuu
det kaavaan ta;-: taan. 

Jo Pispala-adressissa va 1dittiin kau
punkia järjestämään palveluja pispa
lalaisille. Eräs tällainen kipeästi 
kaivattu palvelu on pyykinpesuallas. 
Tahmelan rannastahan hävitettiin muu
tama vuosi sitten suuri pyykkilaituri, 
jonka poistaminen oleellisesti heiken
si asukkaiden pyykinpesumahdollmsuuk
sia. Asiantilan korjaamiseksi on asu
kasyhdistys jättänyt kaupunginhalli
tukselle esityksen betonisen, riittä
vän suuren pyykinpesualtaan rakenta
misesta Tahmelan rantaan. Niinpå pis
palalaiset toivon mukaan jo tulevana 
kesänä piiäsevä t tutulle pyykki.paikal
leen. 

Sauno,jen määrä Pispalassa on pi tovai
keuksien vuoksi viime vuos:ina vähen
tynyt ja uhkaa vähentyä entisestään
kin, kun Pispalanvaltatie 9:ssä si-

HYHKYN KAUPPA 
Hyhkynkatu 12, puh. 444160 

om. PÄIVI TANNER 

TUORETTA POSSUA 9,90 kg 
- paia kuin pala 

PAKASTEVIHANNEKSIA 250 g 1,75 

Lisäksi kaikki kovat K-TARJOUKSET 

K-KAUPPA 

Puukkoniemi 
puh. 20784 

Pispalanvaltatie 11 

jaitsevan kaupungin omistaman saunan 
ylläpito on käynyt saunan hoitajalle 
kestämättömäksi saunan ylläpitokus-
tannusten noustua kaksinkertaisiksi 
viime vuoteen nähden. Myös tästä ky
symyksestä asukasyhdistys on jättänyt 
kaupunginhallitukselle kirjelmän, jos
sa vaaditaan kaupunkia ryhtymään pi
kaisiin toimenpiteisiin saunan toi
minnan turvaamiseksi . ja kohtuuhin
taisten saunapalvelujen takaamiseksi 
alueen asukkaille. Toimenpiteisiin on 
ryhdytty. 

Pispalan lapset - ja aikuisetkin -
ovat usein hengenvaarassa kapeilla ka-

' duillannne. Vakavia onnettomuuksia on 
jo sattunut. Asukasyhdistykselle on 
tehty esitys alhaisempien nopeusrajoi
tusten saamiseksi eräille katuosuuk
sille ja puomien rakentamiseksi vaa
rallisimpien katuosuuksien viereen, 
niin etteivät lapset pääse suoraan las, 
kettelemaan auton alle. 

Ja sitten vielä eräs tärkeä juttu. 
Asuntohallitus olisi valmis lainoit
tamaan Pispalan alueen korjauskelpois
ten talojen peruskor,iauksen (perus
korjaus= toimenpiteet, jotka saat
tavat rakennuksen tai sen osan varus
teet ja teknisen kunnon ainakin enti
selle tasolle) eräänlaisena "paketti
ratkaisuna". Asukasyhdistys pyrkii 
järjestämään asiasta pikapuolin tie
dotus- ja keskustPlutilaisuuden, jos
sa asiaa selvitellään lähemmin. 

TAPAA}fISIIN VUOSIKOKOUKSESSA : 

HALPOJA T A R J O U K S I A 

Mäkelä & Suominen 
Pispankatu JO, puh. 27961 

VOIMASSA 
12-IB.3. 1976 

E. Kui llinen 
Pispalanharju 41 

KUKKAROLLE KEVEITÄ TARJOUKSIA 

PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY. 
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