
PISPALALAINEN 1/77 

huomio! 

PISPALAN, TAHMELAN JA HYHKYN ASUKKAAT 

pispa lan a sukasyhdistyksen 

VUOSIKOKOUS 

PISPAN KOULULLA SUNNUNTAINA 13.03.1977 KLO 15.00 

Kaikki asukkaat tervetulleita 

Uusia jäsenilmoittautumisia otetaan vastaan klo 14.30 
lähtien sekä kokouksen jälkeen. Mahdollisiin äänestyksiin 
voivat osallistua vain jäsenet - jäsenkortti mukaan! Hä
vinneen kortin tilalle saa uuden ennen kokousta. Myös räs
tiin jääneitä jäsenmaksuja voi maksaa kokouspaikalla. 

Kokouksessa ori esillä mm. seuraavanlaisia asioita: 

• käsitellään menneen toimikauden toimintakertomus 

• valitaan uusi johtokunta (enintään 15 jäsentä) 

TULE JA TUO OMA EHDOKKAASI! 

• suunnitellaan alkaneen toimikauden toimintaa 

TULE KERTOMAAN OMISTA ASUMISEEN, PALVELUIHIN JA 
YMPARISTOON LIITTYVISTA TARPEISTASI!' 

• kuullaan alustus Tampereen yliopistolla tehtäväs
tä laajasta Pispala-tutkimuksesta 



ajankohtaista, 

Pispalan korjattu ase asemakaava av·a saatiin tammikuussa tarkaste,l ta
vaksi ennen virallista näytteille tuloa. Kaupungin virastotalolla 
ollut näyttely sai osakseen melkoista mi·elenkiintoa. Kävijöitä on 
tiettävästi ollut tuhatkunta. Kaavaan tehtyihin korjauksiin on ylei
sesti oltu tyytyväisiä. Kaavassa saattaa tietysti vieläkin olla kor
jattavaa. Muistutuksia on jälleen mahdollista tehdä, kun kaava piak
koin tulee uudelleen virallisesti näytteille. 

Tampereen kaupungin tämän vuoden talousarviosta ei löydy määrärahaa 
Tahmelan rantaan luvatun Dyvk.i npe SUa lta pyykinpesualtaan rakentamiseen. 
Periaatepaatos altaan rakentamisesta on tehty JO vuosi sitten, mut-

ta kun hankkeeseen ei saada rahaa, on päätös yhtä tyhjän kanssa.,Nyt 
Pispalan naiset, joukolla koululle keskustelemaan toimenpiteistä. 

Mäkisen S saunan U na n taloudellinen tila on käynyt kestämättömäksi . 
Olemme jälleen vaarassa menettää yhden niistä harvoista palveluista, 
joita Pispalasta löytyy. Kaupungilta on useaan otteeseen tivattu toi
menpiteitä saunan toiminnan turvaamiseksi, mutta mitään ratkaisevaa 
parannusta ei ole saatu aikaan. 

Vanhusten palvelutaloa kaivataan kipeästi Pispalaan. 
Pispalassa asustaa keskimäärin enemmän vanhuksia kuin missään muualla 
Tampereella. Meillä on perusteltua syytä odottaa yhteiskunnan jär
jestävän kohennusta Pispalan vanhusten vaikeaan asemaan. Vuosikokouk
sessa aloitetaan adressin keruu palvelutalon saamiseksi Pispalaan. 

Pispala on edelleen mukana asuntohallituksen per peruskorjaus-O jaU S 
kokeilussa. Vuosikokouksessa tehdään tarkemmin selkoa, mitä tämä mer

kitsee peruskorjaushalukkaille pispalalaisille. 

KAIKKI MUKAAN 

EDULLISET TARJOUKSET: 

SIKAA PALA KUIN PALA 10,80/kg 

COSTARICA-KAHVIA 13,80/ 1/2 kg 

NAKKIA 11,90/ kg 

HK-LENKKI 4,50/ kpl, n. 600 g 

LAUANTAIMAKKARA 7,50/ kg palana 

K -KAUPPA p u u 1( 1( 0 N I E M 1 
Pispalan Valtatie 11 

TOIMINTAAN ! 

Nyt TUTUSTUMISHINTAAN uusitussa, 
viihtyisässä ympäristössä! 
NAISTEN JA MIESTEN KAMPAAMO 

EEVA l(ORHONEN 
Pispalan Valta tie 27, puh. 2 73 3 6 3 

PISPALAN KIRJA 
Pispalan Valtatie 41, puh. 26096 

KIRJOJA, PAPERITAVARAA, 

KONTTORITARVIKKEITA, LELUJA. 


	1977-1-s01-Pispalalainen-v1
	1977-1-s02-Pispalalainen-v1

