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PERUSPARANNUS 

Olette varmaan jo ihmetellen odotelleet 
tietoja peruskorjaus asioiden eteenpäin
menosta. Vuosi sitten syksyllä pidetyn 
peruskorjaustilaisuuden jälkeen on tapahtunut 
kaikenlaista, odottamatontakin. Asuntohal
litus asetti työryhmän miettimään peruskor
jausongelmia. Edelleen Tampereen yliopis
to ja Teknillinen Korkeakoulu ovat jatka
neet tutkimuksiaan, joista osa on jo val
mistumassa. Pispalalaisten peruskorjaus
halukkuutta ja sitä estäviä tekijöitä 
on selvitetty. Pispalaa ja Tahmelaa on 
esitetty perusparannuskokeiluun yhdessä 
I3 muun alueen kanssa eri puolilta Suo-
mea. 

Pispalan Asukasyhdistys järjestää 

Hämmästystä on herättänyt Tampereen kaupun
ginjohdon erittäin nuiva suhtautuminen 
Pispalan ottamiseen kokeilualueeksi. Kunta 
on suoranaisesti velvoitettu säilyttämään 
olemassaolevaa rakennuskantaa ja tällä ta
voin säästämään verorahoja ja estämään so
siaalisten ongelmien kasvamista. Jostain 
syystä kokeilu ei kuitenkaan miellytä 
kaupunginjohtoa, joka ei ole ruvennut ko
keilun johdosta minkäälaisiin toimenpitei
siin, kuten muut kokeilukunnat. Asukkaille 
ei ole kaupungintaholta annettu kokeilusta 
mitään asiallista tietoa, vaan jätetty 
asia huhujen ja mitä kummallisempien vih
jailujen varaan. Nyt viimeistään on aika 
selvittää, mistä kokeilussa oikeastaan on 
kysymys. Asukkaiden on tiedettävä, mitä 
on tekeillä ja miten on vaikutettava, jot
ta kokeilu todella saadaan tänne. Nimittäin 
valtioneuvostohan asian lopullisesti päät
tää. Me emme voi odotella vielä kymmenen 
vuotta asuntojemme korjaus-ja parannusmah
dollisuuksien kohentumista. Nyt on toimit
tava. 

perus parannus ko k ei 1 u a koskevan yleisötilaisuuden 
ensi sunnuntaina 6. marraskuuta klo I5 alkaen Pispan koulun juhlasalissa 

Tilaisuudessa saadaan kuulla 

o asuntohallituksen perusparannuskokeilua valmistelleen työryhmän puheenjohtajan, 
toimistopäällikkö Ulla Saarenheimon alustus kokeilusta ja sen merkityksestä; 

o sisäasianministeriön kaavoitusosaston edustajan, toimistoarkkitehti 
Kaija Santaholman puheenvuoro perusparannuksesta suhteessa asemakaavaan; 

o Tampereen Teknillisen Korkeakoulun arkkitehtiosaston johtajan Pekka Laurilan 
pµheenvuoro Pispala-projektista ja sen tuloksista; 

o yht. yo. Seppo Tuovisen puheenvuoro pispalalaisten peruskorjaushalukkuutta 
koskeneesta tutkimuksestaan; 

o Tampereen kaupunginvaltuuston eri valtuustoryhmien puheenjohtajien kanta 
kokeiluun. 



Puheenvuorojen jälkeen ja lomassakin on 
asukkailla tilaisuus keskustella ja ky
sellä kaikkea mahdollista perusparannus
kokeilusta ja siihen liittyvästä asian
tuntijoilta, jotka ovat todella parhaas
ta päästä ja ovat valmiita vastaamaan. 

Valitettavasti Tampereen kaupunginjohto 
ei katsonut asiakseen tai velvollisuu
dekseen tulla edustamaan virkamiehinä 
omaa kantaansa (eivät uskaltaneet?). 
Meidän pispalalaisten tehtävänä on ajaa 
asiaamme nyt jalat tukevasti moreeni
maassa, ihmisten tasolta, vaikuttamal
la kaupunginvaltuustoon, jotta kaupunki 
ryhtyy kokeilun edellyttämiin toimen
piteisiin ja tekee velvollisuutensa. 

... JATKOA ETUSIVULTA ... 

Kun ajamme perusparannuskokeilun saamista 
alueellemme, ajamme ihmisten etua. Avaam
me nykyisille asukkaille ja heidän lap
silleen toisen vaihtoehdon talon myymi
sen sijasta. Emme estä ketään rakentamas
ta uutta pytinkiä, jos siihen on varaa 
ja halua. Ei tässä sen kummempaa politiik
kaa ole eikä tarvita. Tähän Pispalan vanho
jen kasvojen kauneushoitoon toivotamme 
kaikki seurat, yhdistykset, kuppikunnat 
ja persoonat ilomielin mukaan. Mitä enem
män sitä parempi. 

* Ennakkotietona ja muistiinmerkittäväksi, vaikka luntakaan ei vielä ole maassa: 

Asukasyhdistyksen jo perinteinen ja suuren suosion saavuttanut 

* PUURO JUHLA on jälleen tänä vuonna yhtä varmasti kuin joulukin. 

* Aika: 11. joulukuuta klo 15 alkaen 
Paikka: Pispan koulun ruokala ja juhlasali 

* Tiedossa on jälleen arpajaisia, yhteislaulua, ohjelmaa, puuroa ja tunnelmaa 
vaikka millä mitalla. Joulupukki tulee ja tuo kaikkien lahjoja kaikille. 
Yhdistyksemme toivoo, ettei kukaan tuottaisi paketillaan vastaanottajalle 
ilon sijasta itkua lahjoittamalla mm. likaisen pannulapun tai kuivaneen 
pullankakkaran, kuten viime vuonna tapahtui. Lahjalla halutaan ilahduttaa; 
kallis ei sen tarvitse olla, mutta vilpittömällä mielellä annettu. 

Toivomme kovasti, että asukkaat kääntyvät puurojuhlan ohjelmaa ja järjestelyä 
koskevien ideoiden kanssa toimikunnan jäsenten puoleen. Puurojuhla ·ei ainakaan 
ole paikka, jossa kätketään kynttilä vakan alle! 

•• •• 
1 1 ELÄKELÄISET 1 S 

Pispan koulun ruokalassa oli 9.10. aika
moista vilskettä , kun eläkeläiset ilakoi
vat yhdistyksemme järjestämässä tapahtu
massa. Olisitpa Sinäkin ollut mukana. 
Koolla oli lähes sata ihmistä, kuultiin 
tosihauskaa ohjelmaa - kiitos Tampereen 
Eläkeläiset ry:lle - arvottiin, laulet
tiin ja juotiin pullakahvit paikallis-
ten kauppojen lahjoituksena. Kiitokset 
kai k i 11 e. 

Tapahtumassa keskusteltiin vilkkaasti myös 
Pispalaan perustettavasta eläkeläisten 
kerhosta Asukasyhdistyksen puitteissa.Ylei
nen mielipide olikin, että kerhoa tarvi
taan. Paikan järjestäminen jäi yhdistyksen 
toimikunnalle, 

11 IJ HUOMIO I ' • Nyt ollaan päästy n11n pit
källe, että kerhon tiloista on saatu sel
vyys. Kerhoa tullaan pitämään ns. Sipilän 
koululla eli VPK:n käytössä olleessa palo
mieskerhon talossa. Kerhon toiminta saadaan 
käyntiin vasta vuodenvaihteen jälkeen, jol
loin suunnitelmat ohjelmasta, vetäjistä, 
kokoontumisajoista jne. voidaan tehdä. 
Seuratkaa Tamperelaisen Agentinpalstaa ja 
pylväsilmoituksia joulun jälkeen - kaikki 
puuhaa kaipaavat oloneuvokset ovat terve
tulleita toimintaa kehittelemään. 



0 
ASUKASYHDISTYS TOIMII 
Pispankatu 42:n tontti on jo kauan ollut 
asukkaiden huolen aiheena. Moreenit valu
vat alas kadulle ja Koulutien taloilta 
viedään kirjaimellisesti maata jalkojen 
alta. Tästä on yhdistyksemme soitellut 
useita kertoja kaupungin virkamiehille ja 
kun se ei auttanut, kirjoitettiin kirje 
kaupunginhallitukselle viime elokuussa. 
Kirjeeseen saatiin vastaus 17.10. ja se 
kuului seuraavasti: "Pispalan Asukasyndis
tys ry:n aloite Pispankatu 42:n tontilta 
valuvien maiden pysäyttämiseksi. 
Asiasta oli esityslistassa seuraavaa 
--- . Kaupunginhallitus päätti, että 
katuosastoa kehotetaan ryhtymään toi
menpiteisiin Pispankatu 42:n tontilla 
olevan tukimuurin yläosan purkamisek-
si ja tontin rinteen leikkaamiseksi niin, 
ettei tontti ole vaaraksi alapuolisen ka
dun liikenteelle, ja että katuosastoa 
kehotetaan anomaan mainitun työn suoritta
mista varten määräraha jälkikäteen, ellei 
työtä voida rahoittaa talousarviomäärä-
rahoilla." Kuinkahan pian siellä ovat 
miehet työssä? Antakaa, hyvät asukkaat, 
vihjeitä muistakin vastaavista epäkoh
dista yhdistykselle. 

PESUA LT A ASTA 

PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY:n toimikunnan 
jäsenet v. I977 

Risto Leppänen, puh. joht. 
juuri muuttanut, uusi os. 
Pohtolankatu 7I A, puh(koti) 461 540 

Annamarja Ollikainen, varapuh.joht. 
Pispankatu I4, puh.(työ) I56 III 

Hannele Aunola, siht. 
juuri valittu Helsinkiin muuttaneen 
Mirja Ruokorannan tilalle , 
Pispankatu I7, puh.(koti) 515 56 

Ritva-Liisa Kalliokoski, tal.hoit. 
Vallikatu 47 B, puh.(koti) 28 226, 
valittu po1smuuttaneen Keijo Ruoko-
rannan tilalle · 

Uuno Tähtinen 
Suuruspäänkatu 9 ,puh(koti) 112 670 

Lyydia Kauppila 
Umpiperä 2 , puh(koti) 29 634 
Martta Siltala 
Pispankatu 26 A I, puh(koti) IIO 253 

Jouko Salvas, ilmoitushankkija, jäsenhuolt . 
Harjunpää 7, puh(koti) 355 84 

Elma Niemi 
Pispalanvaltatie 35 
Aarre Aalto 
Pispalanvaltatie 2 F 

Nyt on aika jokaisen asukkaan seurata 
kaupungin tulo-ja menoarvion valmistumis-
ta. Ensi vuoden budjettiin pitäisi tulla 

0 - Pankaa kuuma vesi päälle! 

vihdoinkin ne rahat Tahmelan pyykinpesu-
allasta varten. Etteivät taas pääsisi 
unohtamaan. Yhdistyksemme seuraa asiaa, 
mutta kehotamme asukkaita myös soitte
lemaan ja tiedustelemaan, onko rahat varat
tu . Tämän lisäksi täytyy tietysti pitää 
luottamusmiehet asian tasalla silloin, 
kun rahoista päätetään. Kyselyjä voi tehdä 
kaupunginsihteerille ja katuosaston virka
miehille. 

K-KAUPPA ' PUUKKONIEMI 
COSTA RICA 1/2 kg: 15.90 Pispalanvaltatie 11, puh 20 784 
SATSUMAS 3.90 kilo 
KYLJYS 17.80 kilo POLTTOPURISTE 18.60 säkki 
MULLINMAKSA 19.80 kilo hyvä laatu 

K-superkuponkitar j oukset! Saat tarjousten lisäksi ostoalennusta! 

M U O T O K U V I A L A P S I S T A ! , 
Valokuvaamo KIRSTI HILDEN 
Pispalanvaltati e 27, puhelin 26 552 



, OLETKO HANKKIMASSA 
LATTIANPÄÄLLYSTEITÄ 
TAI TAPETTEJA? 

RUNSAAT VALIKO IMA T 
OMAN KYLÄN 
LIIKKEESTÄ 

Naisten, mieste n 
j&. lasten 

t 

alus- ja yöasuja 
villapuseroita 
takkeja 

On 

naisten liivejä 
leninkejä 
hameita 
verhoka.nka.ita 
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vauvan asuja ym. 

tervetuloa ruutua ja raitaa. yksiväristä ja kirjavaa, millaista sitten itse haluatkin. Suurimpi-
en valmistajien aidot tuotteet ja tuoteku-

RCKJOHANN ii 
!:) Avoinna: ma-to 8-17, pe 8-18, la 8-14 

TOIVO NIEMI 
Pispalanvaltat.21 . 
puhelin 26 391 

Tule hakemaan uutta ilmettä 
syksyn harmauteen ! Työ tehdään 
huolella ja ammattitaidolla. 
NAISTEN JA MIESTEN KAMPAAMO 

EVA KORHONEN 
Pispalanvaltat. 27, puh. 27 363 

T - LÄHIKAUPPA 

edullinen hyvän lihan ostopaikka 

Porsaan kyljys 17.90 

Luuton mullin paisti 23.90 

Kananmunat 6.40 

TAHMELAN VALINTA 
Tahmelankatu 14, puh. 25 401 

Kukkia, seppeleitä, sidontaa 
edullisesti •• 

TUULA MÄKINEN 
Pispalanvaltatie 27, puh. 28 347 

Tampereen 
Käyttötaide 

Tauluja., keramiikkaa ja. taide
tekstiilejä. Pispalanvaltatie 37. 

Talouskahvi 1/2 kg: 14.90 
Vaniljajäätelö 1/2 1: 3.60 
Felis tomaattiketchup 500 g: 4.50 
Serto 20 dl: 4.90 
Yhdenkoon sukkahousut 2.50 
E. KUITTINEN, Pispalanharju 41 

Ensiluokan kukat ja sidontatyöt, 
kukkain välitys kotiin ja ulkomaille , 
kukkain kotiinkanto 

- - tätä tarjoaa Teille - - -

TÄHTIKUKKA KUKKA 
Pispalanvaltat. 27, puh. 111 549 
avoinna ark. 9-19, la - su. 9-18. 

. .. 
VALTATIEN VALI PALA 
Pispalanvaltatie 21 

Hyvää ja vaihtelevaa kotiruokaa 
edullisesti TERVETULOA! 

E L I N T A R V I K E L I I K E 

S IJ C I SUOMINEN I! 
EDULLISIA TARJOUKSIA 
Pispankatu 30, puh. 27 961 

Domus-offset Oy 
PELLERVONK. LEAVONK :J 33540 T TAMPERE 54 
PUH ~000014 8fi 
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