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PISPALAN ASUKASYHDISTYS KUTSUU 
KAIKKIA PISPALALAISIA MUKAAN 

KIRJOITUSKILPAILUUN 

PISPALA EILEN , TÄNÄÄN , HUOMENNA 
2. Kilpailutekstejä ei palauteta Miten on , oliko vanha Pispala yhtä hurja kuin sen 

maine? 
Väitetään, että Pispankadulla harjoitettiin lemmen

kauppaa, pitääkö kutinsa? 

3. Asukasyhdistys pidättää itsellään oikeuden julkaista 
kilpailuun lähetettyjä tekstejä Pispalalaisessa 

4. TYÖT TULEE TOIMITTAA 15.11.1983 MENNES-
Asuitko huoneen ja keittiön asunnossa vaiko peräti 

pienessä hellahuoneessa yhdessä seitsemän mukulasi 
kanssa? 

SÄ OSOITTEELLA: 
Pispalalainen / Anne Brax 
Pispankatu 49 as. 5 

Mitä puuhattiin 30-luvun Pispalassa, mitä puhuttiin, 
mistä veistettiin vitsejä? Ketä haukuttiin? 
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Muistatko menneitä aikoja, miltä nykyinen Pispala 
Sinusta vaikuttaa, minkälaiseksi haluat Pispalan muut
tuvan? Kaikista näistä asioista Pispalalainen haluaa 
tietoja, muisteloja, ajatuksia, toiveita, kokemuksia, 
mielipiteitä. Kerro meille, kirjoita tarinasi tai runosi tia 
piirrä se - mihin muotoon sitten haluat ajatuksesi 
pukeakaan. 

Laita mukaan myös henkilötietosi eli nimi, osoite ja 
syntymäaikasi. 
Kilpailutyöt arvostelee Pispalalaisen toimituskunta 

(päätoimittaja Anne Brax, toimittajat Reijo Rutanen, 
Raija Maunula ja Paula Ravi) . 

PALKINTOINA JAETAAN PISPALALAISTEN LIIK
KEIDEN LAHJAKORTTEJA. 

Säännöt ovat: 
1. Kilpailu on avoin kaikille pispalaisille (myös entisille) 

Kaikki Iukijoidemme ajatukset ovat meille tärkeitä, 
osallistukaa eli kynät tuimasti sauhuamaan. 
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Vastaava toimittaja Anne Brax 
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Sihteeri 
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PJnnekatu 23, puh.147 353 

Ulla Kostiainen 
Pispankatu 26 A 1 

Matti Lindberg 
Rajaportink. 5 A, puh. 26 601 

Eeva Parkkinen 
Varalankatu 6 B, puh. 25 929 

Reijo Rutanen 
Pispankatu 19 B, puh. 112 903 

TonyTelford 
Pispankatu 19 B, puh. 114 153 



MITEN ON? 
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KYSYMYKSIÄ NAAPURILLE 
J 

Lähes aina kun Pispalassa pannaan jotain tapahtu
maan - ja vähän väliähän sellaista sattuu - näkyvät 
järjestäjien joukossa joko Pispalan Asukasyhdistys tai 
Pispalan Moreeni. Harvoin ne näyttävät olevan yhdessä 
ajamassa pispalalaisille hyödyllisiä ja/tai hauskuttavia 
asioita. Olemmeko kilpailevia yhdistyksiä, Moreenin 
sihteeri K i r s t i S a l o? 

Emmepä sentään, Moreeni perustettiin vuonna 
1969 lähinnä säilyttämään vanhaa pispalalaista henkis
tä perinnettä ja Asukasyhdistys puolestaan tuntuu 
enemmänkin ottavan kantaa nykyhetken kysymyksiin. 
Voisiko kärjistäen sanoa niin, että Asukasyhdistys on 
aktiivinen »taistelija» ja Moreeni neutraalina pysyttele
vä »muistojen vaalija». Totta kai molemmat pyrkivät 
vaikuttamaan Pispaln säilymiseen omaleimaisena ja 
viihtyisänä asuntoalueena. 

Millaisia ihmisiä Moreenin jäsenet ovat? 
Suuri osa on entisiä pispalalaisia, jotka ovat muutta

neet »ulkomaille» Kalevaan tai Tesomalle tai peräti 
pois Tampereelta. Heille Pispala on vanha kotipaikka, 
joka on rakas muistoissa, mutta jonka puutteet ja epä
mukavuudet ovat nekin koettua todellisuutta. Nämä 
vanhat pispalalaiset ovat tyytyväisiä saadessaan Moree
nin tilaisuuksissa tavata toisiaan ja kertailla yhä uudes-

taan entisten aikojen tapahtumia. Sen sijaan heillä ei 
enää ole tarvetta taistella Pispalaan liittyvien aineellis
ten etujen puolesta, kuten tietysti täällä Pispalassa nyt 
asuvilla ihmisillä. 

Tietysti jonkin verran meillä on jäseninä myös 
Lauri Viidan nimen vetämiä ihmisiä. Mutta Moreeni ei 
toki ole pelkästään Lauti Viita -seura, vaikka museon 
ylläpito onkin osa ulkopuolisille näkyvää toimintaam
me. 

Olet itse paljasjalkainen pispalalainen ja asunut nyt 
pari vuotta Amurissa. Millainen on mielestäsi nykyinen 
Pispala? 

Koko ajan vanhaa Pispalaa häviää, niin kuin on 
luonnollistakin. Ei kehitystä voi eikä pidäkään pysäyt
tää, eikä ulkohuuseissa ja ikuisessa tulipalovaarassa ole 
mitään romanttista silloin kun ne ovat jokapäiväistä 
todellisuutta. Paluuta menneisyyteen ei ole, tuskin sitä 
haluaa Asukasyhdistys enempää kuin Moreenikaan. 
Sen sijaan Moreenin jäsenillä ja muilla vanhoilla pispa
lalaisilla on paljon sellaista henkistä perinnettä, joka 
meidän pitäisi tallentaa, ennen kuin on liian myöhäis
tä. Siinä on varmasti työsarkaa sekä Asukasyhdistyk
selle että Moreenille. 

UUTISIA@ UUTl&IÅ ® UUT 

MUUTOKSIA ! 

Syyskuussa Asukasyhdistys jätti viimein kokonais
ehdotuksen asemakaavamuutoksista. Muutoksia esite
tään kaikkiaan kahdeksaan kohtaan. 
1. Kasvimaille (helmikuussa jätetyn esityksen toistami
nen: kasvimaat tulee säilyttää) 
2. Uittotunnelinkadun ja Pispalanvaltatien liittymää 
esitetään poistettavaksi 
3. Tahmelanvaltatietä ei tule rakentaa Viikinsaarenka·· 
dun ja Tukkimiehenkadun väliseltä osalta 
4. Mäkikadun liittymä Pispalanvaltatiehen tulisi mitoit
taa pienemmäksi kuin voimassa olevassa asemakaavassa 
on (eli Puukkoniemen kaupan talo voisi säilyä) 
5. Pispalanharjun ja Rinnekadun risteys (kortteli 1319) 
tulisi muuttaa puistoalueeksi 
6. Pispalanharjun alussa oleva kortteli 13 20 tulisi 

muuttaa puistoalueeksi (ei paikoitusalueeksi) 
7. Vallikadun risteys välillä Hirvikatu-Horpunkatu tu
lisi saattaa vastaamaan nykyisin voimassa olevaa tilan
netta 
8. Kaavaan nykyisin varattu rakentamaton osuus 
Selininkadusta (osuus Hirvikadusta länteen) tulee pois
taa tarpeettomana. 

Tätä muutosnippua ei ole vielä käsitelty. Se menee 
kaavoitusvirastoon ja sieltä kaupunginhallitukseen ja 
sieltä takaisin kaavoitusvirastoon. 

Asemakaavamuutosehdotusten jättäminen ei välttä
mättä merkitse toimenpidekieltoa alueelle - eli kau
punki voi ruveta rakentamaan voimassa olevan asema
kaavan mukaisesti. Siis, soittakaa kaupungille ja kiireh
tikää muutosesitysten käsittelyä. 
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SIA@ UUTISIA UUTISIA 
POSTIA 
REEHILLE 
Televisiosta olemme voineet katsella Libanonin 

sodan raivoisaa riehumista. Meidän Reemillemme ja 
kaikille pakolaisleireillä eläville palestiinalaislapsille 
sota ei ole tv-ohjelmaa, vaan totista totta. Älkäämme 
turtuko sotaan! 

Syyskuussa on kulunut vuosi siitä, kun Israelin 
armeijan tukemat libanonilaiset joukot murhasivat 
tuhansia asukkaita Sabran ja Shatilan pakolaisleireissä. 
Vuosipäivänä järjestettiin Tampereella hiljainen kynt
tilämielenosoitus paikallisten kummirenkaiden toimes
ta Tammerkosken rannalla. Kummirenkaita on Tampe
reella jo kymmenkunta ja yhteistä toimintaa ollaan 
suunnittelemassa. Lapsemme kaukana Palestiinassa 
odottavat kirjeitämme ja apuamme. 

Emme ole onnistuneet saamaan Reemiltämme vielä 
henkilökohtaista viestiä, vaikka välikädet ovatkin 
kertoneet pakettiemme ja apumme menneen tähän asti 
perille. 

Kortteja ja rohkaisevia terveisiä voi lähettää Reemil-
le, osoite on: 

REEM HOUSAIN 
BEIT AFT AL AL-SAMOUD 
P.O. BOX 11906, DAMASCUS, SYRIA 

Jos kuukausimaksu kummitilille on jäänyt kesällä mak
samatta, nyt on aika panna asia taas kuntoon. Tilihän 
on 

PSP, TA 84710-8 
Kaikki uudet kummit, tervetuloa mukaan! 
Annamarja Ollikainen, Reem Housainin kummirenkaan 
yhdyshenkilö, Pispankatu 14, puh. 3 5 921. 
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Helluntaisunnuntain suurtapahtumassa - Rauhan ja 
Toivon Kevään juhlassa - oli mukana tuhansien mui
den joukossa myös linja-autollinen Pispalan väkeä. 
Lauantaina Asukasyhdistys oli Kontulan asukasyhdis
tyksen vieraana, kiitokset vielä näin jälkikäteen sinne 
Kontulaan. Tuliaisina vietiin kontu/alaisten puistoksi 
pelastamaan Koivikkoon pispalalainen sireenipuska ja 
pätkä pulteriaidan aineksia. 
Koivikosta oli tarkoitus tehdä kaatopaikka, mutta 
asukkaitten aktiivinen toiminta esti Helsingin kaupun
gin suunnitelmat ja alue jäi virkistyskäyttöön. 

PULTERI 
JUHLI 
VIIKON 
Maailman ainoa pispalais
ravin tola Pulteri täytti 
komeasti 15 vuotta. »Per
hepo tre tissa» juhlapäivä
nä töissä ollut salin puo
len henkilökunta. 



PAINETMN KAASUA 
... näin kehoitti ääni yleisön joukosta Tampere-päivä
nä 2.10. Kaarilan koulun juhlasalissa. Kivihiilivoimalan 
vastustajat ja maakaasun puolustajat järjestivät nimit
täin Voimalaratkaisun vaihtoehdot -keskustelutilaisuu
den, jossa kuultiin paneelipöydän takaa Suomen 
huippuasiantuntemusta aiheesta ja yleisöltä suuri 
joukko kysymyksiä ja usein myös tiukkasanaisia vaati
muksia. 

Tilaisuudessa olivat asiantuntijoina ulkomaankaup
paministeri Jermu Laine, energiatutkija Timo Talon
poika Lappeenrannan Teknillisestä Korkeakoulusta, 
ylilääkäri Kalevi Lauslahti, N este Oy: n maakaasun 
markkinointipäällikkö Erkki Heikkinen, Tampereen 
apulaiskaupunginjohtaja Seppo Suuripää, Tampereen 
kaupungin sähkölaitoksen toimitusjohtaja Pekka Rainio 
ja Suomen Luonnonsuojeluliiton suunnittelusihteeri Dl 
Hannu Penttilä. Ja puheenvuoroja olivat jakamassa 
kansalaistoimikunnan puolesta Anneli Salonen ja Olavi 
Paronen. 

Avaussanoissaan kansalaistoimikunnan puheenjohta
ja Paronen totesi mm. toiminnan voimalakysymyksen 
ympärillä laajenneen jatkuvasti. Alkuvaiheessa mukana 
oli joukko asiasta huolestuneita ihmisiä ja vetoomuksen 
kaupunginhallitukselle allekirjoitti mm. 21 poliittista
ja eri kansalaisjärjestöä. Tähän mennessä toiminnan 
taakse on tullut 15 kansalaisjärjestöä lisää ja ajan ku
luessa ihmisten tuki on kasvanut ratkaisevasti. Maa
kaasun puolesta -adressin ovat allekirjoittaneet jo 
tuhannet kaupungin asukkaat. · Paronen kiteytti hiili
voimalan vastustamisen perustelut kahteen kohtaan: 
1. Sijoituspaikan osalta massiivinen hiilivoimala pirstoi
si luonnonkaunista harjua entisestään 2. Polttoaineena 
kivihiili maakaasuun verrattuna olisi huomattavasti 
huonompi ratkaisu melu-, saaste- ym. haittoineen. 

Alustavassa puheenvuorossa ministeri Jermu Laine 
vastasi yksiselitteisesti kysymykseen, onko maakaasua 
saatavissa lisää: ON ja onko sitä saatavissa Tampereelle : 
ON. Laine jatkoi kuitenkin sanoen, että Tampereen 
ratkaisu tehdään Tampereella ja hän esitteli useita 
näkökohtia puhuen maakaasumyönteisesti valtakun
nallisten intressien näkökulmasta. Maakaasun puolesta 
puhuessaan Laine viittasi tunnettuihin luonnonsuoje
lullisiin näkökohtiin ja erityisesti hän painotti maakaa
sun ostoon liittyviä työllisyyspoliittisia tekijöitä. Hän 
muistutti myös, kuten Neste Oy :n edustajakin, että 
nykyisellään maakaasun hinta on sidottu muiden polt
toaineiden hintamuutoksiin, joten tässä suhteessa ei 
enää tule yllätyksiä. 

Luonnonsuojeluliiton Penttilä piti toisessa alustus
puheenvuorossaan merkittävänä sitä, että Tampereelle 
suunnitelussa voimalassa voidaan ottaa huomioon 
nykyteknologian luonnonsuojelulliset mahdollisuudet. 
Hän toi esille myös, että Suomessa on tavoitteena 
supistaa rikkipäästöjä kolmanneksella 90-luvulle men
nessä, ja maakaasun käyttöönotolla Helsingissä, Tam
pereella ym. voitaisiin vähentää päästöjä ratkaisevasti, 
n. 70 000 tonnia vuodessa. 

Heti keskusteluosuuden alussa· yleisö toi esille huo
lensa terveysriskien lisäämisestä ja siitä, kuka terveyden 

voi rahalla korvata. Toimitusjohtaja Rainiolle esitetyis
sä kysymyksissä ihmetelt}in sitä, koska päätös voima
lan sijoituspaikasta mahtanneekaan olla tehty, kun 
putkistoja Epilän harjuun on jo rakenteilla. Rainio 
tyytyi vastaamaan tähän jokaisen tietävän, että päätös
tä ei ole tehty, mutta putket kulkevat paikasta luon
tojaan? 

Ministeri Laine toi esille sen, että usein suunnitelmia 
tehtäessä tarkastellaan asioita vain liiketaloudellisesti 
ja silloin ihmisten on syytä tuoda esille muut näkökoh
dat hyvin painokkaasti ja tarmokkaasti. Vasta tältä 
pohjalta voidaan tehdä päätös, joka on mahdollisim
man suurta joukkoa tyydyttävä ja siinä mielessä 
toimivan demokratian mukainen. 

Voitaneen tulkita, että kansalaistottelemattomuu
temme ainakin tällä kertaa on saamassa tukea oikein 
ministeritasolta, joten toimintaa on syytä edelleen 
jatkaaja lisätä. 
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PYHÄJÄRVEN PUOLELTA 
Pispala näyttää olevan vaikea pala kaupungin johdolle. Uusin kuuma peruna kasvaa kasvimailla: herrat haluaisi

vat kaavoittaa alueen varakkaiden kansalaisten pientaloiJle ja pispalalaiset haluaisivat viljellä entiseen tapaansa 
pottuja. Tällä aukeamalla kerromme kasvimaiden ja niiden ympäristön tulevaisuudensuunnitelmista. Lukekaa 
tarkkaan, sillä Pyhäjärven rantamaiden käyttö vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miltä tulevaisuuden Pispala näyttää. 

KASVIMAAT 
KASVIMAIKSI 

Kasvimaiden kaavoittaminen asuintalotonteiksi on 
edelleen kaupungin ja rakennusliikkeiden haaveena. 
Tällä hetkellä asiassa ei kylläkään tapahdu mitään -
kaupungin johto näkyy odottelevan sopivaa hetkeä ... 

Arkkitehti Kristiina J ä ä s k e 1 ä i n e n kaupungin 
asemakaavaosastolta kertoo Pispalalaiselle, että kasvi
maiden kaavoitusasia on tällä hetkellä jumissa. Juuri 
Jääskeläinenhän sai taannoin kaupunginhallitukselta 
työmääräyksen, jonka mukaan hänen piti tutkia kasvi
maa-alueiden soveltuvuutta pientalovaltaiseksi asuin
alueeksi. Jääskeläisen selvityksen mukaan Pyhäjärven 
rannat eli kasvimaapalstat sopivat asuinalueeksi, jos 
rakennustavasta ja -tehokkuudesta sovitaan. Toisin 
sanoen, hänen mielestään alueelle voidaan - jos niin 
tahdotaan - rakentaa vaikkapa asuntoja. Jääskeläinen 
kuitenkin toteaa, että hänen selvityksensä on varsin 
alustava eikä hän sen pohjalta ole saanut mitään lisä
tehtäviä. Syy tähän on se, että pispalalaiset eivät halua 
kasvimaille minkäänlaisia taloja, ja se, että kaupungin 
johto tietää tämän varsin hyvin , sanoo Jääskeläinen. 
Hän painottaa lisäksi, että asukkaiden on syytä olla 
aktiivisia, jotta heidän tahtonsa toteutuisi. 

I. 

i J... / 

ASUKAS YHDISTYKSEN 
MUUTOSESITYS 

Jo keväällä (helmikuussa) Asukasyhdistys jätti 
kaupungille esityksen kasvimaiden kaavoittamisesta 
juuri palstaviljelyä varten - nythän alue on pääosin 
kaavoitettu koulua ja urheilukenttää varten. Tällaista 
tarvetta Pispalassa ei tällä erää ole (eikä ole vuosikym
meniin ollutkaan), joten kaupunki on vuokrannut 
aluetta edelleenkin viljelypalstoiksi. Nyt asukkaat siis 
toivovat, että tästä käytännöstä tehtäisiin totta myös 
paperilla eli varmistettaisiin alueen nykyinen käyttö
muoto. 

Kaupunki ei ole kuitenkaan vastannut asukkaiden 
esitykseen, ei myöskään palstaviljelijöiden kirjelmään, 
jossa myös toivotaan kasvimaiden pelastamista (alle
kirjoittajia oli 196). Tänä syksynä tätä asemakaavan 
muutosesitystä on kiirehditty ja tiedusteltu sen kohta
loa, mutta mitään vastauksia asiaan ei Asukasyhdistys 
ole toistaiseksi saanut. 

Kristiina Jääskeläisen mukaan aloite on nyt kaupun
ginhallituksella. Me pispalalaiset voimme siis osoittaa 
toivomuksemme sen jäsenille, kiirehtiä Asukasyhdis
tyksen kaavamuutosesityksen käsittelyä, ottaa yhteyt
tä myös asemakaavalautakuntaan eli meidän täytyy 
olla edelleen aloitteellisia - niin kauan kuin kasvimai
den tulevaisuus on turvattu . 

Asukasyhdistys on esittänyt 
kartassa paksummalla viival
la rajattujen alueiden kaa
voittamista kasvimaiksi, mis
sä käytössä ne tälläkin het
kellä ovat. Voimassa olevan 
asemakaavan mukaan U- ja 
Y-kirjaimilla merkityt alueet 
on kaavoitettu urheilutiloja 
ja yleistä rakentamista - lä
hinnä koulutiloja - varten. 
Koulua emme tarvitse, täysi
mittainen urheilukenttä puo-
lestaan voitaisiin rakentaa 
esim. Hyhkyyn, jos niin ha
lutaan. 

.[ 
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Tästäkin alueesta kaupunki toivoisi rahat pois - kasvimaahan 
ei ole tuottoisa? 

20 VUOTTA . 
VUOROVILJELYÄ 

Vilho ja Maire V  u o m a ovat viljelleet aarin 
palstaa Tahmelan rannassa kaksikymmentä vuotta. 
Heidän palstansa kuuluu Pispan perikunnan omista
maan noin hehtaarin maapalaan Isolähteenkadun 
itäpuolella, jota kaupunki ei toistaiseksi ole lunastanut 
tarkoituksiinsa. »Ainakin ensi kesän lupasi Kimmo 
Pispa meidän vielä viljellä», sanoo Vilho. Ajasta sen 
jälkeen ei ole puhuttu. 

Vuoman pariskunnan palsta on vuosien varrella nk
karuohottomaksi kitketty ja hyvin hoidettu. Aikoinaan 
suurinta osaa perikunnan maasta viljeli maatyömies 
Hannes Heinonen elinkeinokseen. Hän taisi viljelyn 
niksit, antoi sitten aarin Vuomien hoitoon ja evästi: 
kun muistatte vuoroviljellä - ei kahta kertaa peräk
käin samaa kasvia samaan paikkaan - pärjäätte kym
menen vuotta ilman lannoitusta. »Pieniä määriä super
fosfaattia, Y-lantaa ja kalkkia olemme käyttäneet, 
pariin vuoteen ei juuri niitäkään. Santaa on kannettu 
maalle venepaikan ruoppauksen jäljiltä», Vuomat ker
tovat. Tuholaiset on lähetetty menemään nokkosveden 
avulla - sitä täytyy vain muistaa antaa tarpeeksi usein 
ja myös kasvin lehtien alapinnalle. 

Kaupungin suunnitelmien toteutuminen 
Vilho Vuomalle vakavaa menetystä. 

Aari on ollut viljelijöilleen antelias. Albumista löy
tyy kuva, jossa Maire poseeraa vuoden -69 jättiläismäi
sen perunasadon kanssa. Punajuurien, porkkanoiden ja 
kaiken muun ohessa nousi ilmoille sellainen määrä 
perunoita, että niistä riitti kaksi suurta säkillistä myyn
tiin ja vielä jäi vuoden perunat omalle perheelle. 

»Tuo Maire se on meidän viherpeukalo», kehuu 
Vilho. Maire itse sanoo palstan merkitsevän paitsi 
elantoa myös mielenterapiaa. Palstanpidon lakkautta
minen olisi kuvaamaton menetys. 

Kasvimaa-alue on Mairen ja Vilhon mielestä onnen
omiaan juuri kasvimaaksi: kunnon maa, kasteluvesi 
lähellä, eikä halla kiusaa kun pakkasyönä huuruinen 
järvi lähettää suojapilven maan verhoksi. »Kasvimaa
käyttö on alueelle paras käyttö, viheralueenakin kor
vaamaton», sanoo Vilho. »Kunnallistaloudellisessa mie
lessä näillä länteillä ei voisi olla parempaa merkitystä. 
Kasvimaiden hyväksi on tehtävä kaikki mahdollinen, 
on kiusantekoa paikallisille asukkaille jos ne otetaan 
pois.» 

Vilhon mielestä käyttökelpoisia urheilukenttiä on 
lähistöllä tarpeeksi, joten sen puolesta kasvimaita ei 
tarvitsisi muuksi muuttaa. Ylimääräinen urheilukenttä 
tuottaisi vain levottomuutta ympäristöön. 

Ja jos maa käytetään rakennustarkoituksiin, on sen 
seurauksena Pispalassa tilanahtaus, slummikortteli-il
miö: »Suom·essa on lääniä ja tilaa, miksi meidät pitäisi 
ängetä vieri viereen?» 

Toimenpiteet kasvimaa-alueen muuttamiseksi muu
hun käyttöön ovat toistaiseksi keskeytyksissä, mutta 
jatkoa odotetaan useassa talossa melkeinpä sydän syr
jällään. Vilho Vuoma miettii: »Kaavoittajia vaivaa 
yleensäkin arkuus. Kaikki tehdään niin kuin kaupun
gin esittelijät esittävät. Taustalla liikkuu harmaata 
rahaa.» 

Tampereen kaupunki ei aina taida tietää mitä toinen 
käsi tekee. Kerran kävi muutamalle viljelijälle niin, että 
heidät syrjäytti yllättäen kaivinkone. Kun palstat oli 
keväällä jaettu, maata muokattiin ja ryhdyttiin kylvö
työhön, kone saapui paikalle. Se viskeli kymmenessä 
minuutissa syrjään mullat ja istutukset: kaupunki oli 
myynyt kyseisen maapaikan säästöpankin johtajan 
talonpaikaksi ja rakennustyöt aloitettiin. »Viljelijät 
menivät valittamaan kaupungille. Siellä annettiin mark
ka käteen, palautettiin siis silloinen palstan vuokra, ja 
toivotettiin kasvimaan löytyvän muualta», muistelee 
Vilho. Eikä tästä ole kuin kymmenisen vuotta. 

Vilho Vuoma tekee itse aktiivisesti aloitteita kau
punginhallitukselle, koska haluaa vaikuttaa omiin 
asioihinsa. Neuvoksi hän haluaa sanoa muillekin, että 
kun paperinkulku on hidasta, pitää töniä sitä porrasta 
jossa aloite on menossa. Kaupungille voi aina soittaa 
ja kysyä. Kun paperin vie, täytyy muistaa ottaa kirjaa
mosta kuitti: monelle on käynyt niin, että paperi on 
hukkunut. 

Vilho varmasti tuntee asiansa ja ympäristönsä. Hän 
ja Maire ovat asuneet Tahmelan rannassa aivan kasvi
maapalstansa vieressä 23 vuotta. »Tai ei ihan», he huo
mauttavat iloisesti. »Välillä asuimme Raholassa, josta 
ostimme tilavamman kerrostalo-osakkeen. Viikko meni 
varsin hyvin, mutta sitten alettiin tuumata takaisin
muuttoa. Olimme poissa täältä vain kuukauden.» 

PYHAJAfiVEN PUOLELTA > 
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MIKÄ KERRAN ON PÄÄTETTY, 
SE TEHDÄÄN .... 

Ken kulkee Pispalan portailta Hirvikatua alas, huo
maa suunnilleen K-kauppa Mutkan kohdalla tien 
toisella puolen kaupungin punakeltaiset puomit. 
Uteliaisuus herää, mitä tuolla on tekeillä? 

Katuhan se on, vaatimaton pätkä, mutta katu kui
tenkin. Se on rakennettu siihen, missä vielä kesän alus
sa oli rauhallisia pihoja ja puutarhoja ja se yhdistää 
Hirvikadunja Jalajakadun toisiinsa. 

Ovatko kadun varrella asuvat ihmiset tyytyväisiä, 
tuoko katu helpotusta heidän elämäänsä? »Katu on 
ruma, eikä sillä ole käyttöä kenellekään. Meillä oli en
nen niin ihanat pihat, tämä oli kuin paratiisi. Nyt · ei 
kehdata edes saunaan juosta, kun ihmiset kulkevat 
aivan vierestä», huokaavat Orvo ja Eeva H a 1 m e 1 a. 
Myös heidän pihastaan uusi »oikotie» vei palasen. 

Katu on ollut kaavassa jo kauan, mutta sen ei uskot
tu tulevan, koska sille ei keksitty mitään järkevää 

MILLAISIA 
LIIKKEITÄ 
TAHHELAAN 

Sitkeät huhut ovat pitkin vuotta vakuuttaneet, että 
Tahmelan valtatien varteen Pispalan portaiden vieressä 
olevalle tyhjälle tontille olisi nousemassa mahtava 
supermarket. Huhu on herättänyt huolta. Mitä tapah
tuu Pispalan ilmapiirille, jos saamme mannermaisen 
halpahallin? Miten käy muille Pispalan lähikaupoille? 

Soitto tontin ostaneeseen Ahti Oy :hyn selvitti ti-

RAUHAN MARS5I LLE 
PISPALASTA 

Lokakuun 26. järjestetään jälleen rauhanmarsseja ym
päri Suomea. Tampereen rauhanmarssi lähtee Tamme
lan torilta klo 17.30 ja päättyy Keskustorille, jossa on 
ohjelmallinen tilaisuus. 

käyttöä. Hirvikadun ja J alajakadun yhdistää toisiinsa 
ennestään kaksi katua, Tahmelan valtatie ja Raitakatu, 
jotka ovat kummatkin aivan vieressä. 

Kesän alussa asukkaille ilmoitettiin, että katua ale
taan rakentaa. Kadun vastustamiseksi kerättiin adressi, 
jossa vedottiin kadun tarpeettomuuteen. Kaupunki ei 
kuitenkaan katsonut adressin aiheuttavan mitään 
toimenpiteitä. 

Elokuun alussa katu sitten aukaistiin ja siitä lähtien 
se on ollut puolivalmiina, puomit päitä sulkemassa. 

»Luvattuja viheralueita kadun varrelle ei ole kuulu
nut ja uudet aidatkin tonttien ympärille saatiin vasta 
mankumisen jälkeen», Halmelat kertovat. 

Asukkaat eivät siis voineet muuta kuin alistua ja 
pihojen idylli on nyt menetetty. Nyt vain ihmetellään, 
kuka kadusta oikein hyötyy. Jos sen tiedätte, kirjoitta
kaa Pispalalaiseen ja kertokaa. 

lannetta. Tontille on todellakin kaavoitettu liikeraken
nuksen paikka, joskin myös asuntoja siihen on mahdol
lista rakentaa ainakin yläkertaan. Tontin tehokkuus
luku on Pispalan tapaan melko pieni, 0,5, joten siihen 
sopii noin neljäsosan tontista peittävä rakennus. Joka 
tapauksessa talon pitää olla kaksikerroksinen ja julki
sivultaan osaksi puinen. 

Ahti Oy:n mukaan syksyn aikana päätetään, millai
nen rakennus tontille nousee ja keväällä pitäisi alkaman 
rakentaminen. Yllättävintä oli, että Ahti Oy ilmoitti 
ottavansa halukkaasti vastaan pispalalaisten vihjeitä 
siitä, millaisia liiketiloja tänne olisi tarvis! 

Nyt kaikki pispalalaiset yrittäjät ja muutkin heti 
soittamaan Ahti Oy:hyn. Kerrankin joku haluaa kuulla 
mielipiteemme jo etukäteen! 

tekemään banderolleja, rauhanmainoksia, -kukkia, mitä 
vaan näkyvää ja hauskåa julistetta marssia varten. 

Talkoisiin tulevat: olkaa ystävällisiä ja ilmoittakaa 
tulostanne etukäteen, jotta voimme varautua tilojen 
puolesta. Tuokaa mukananne pahvia, kangaslappuja, 
tusseja, värikyniä, ompelukone, ym. mahdollisuuksien 
mukaan. 
Talkooterveisin Pispalan Rauhankulkue -työryhmä 
psta Annamarja Ollikainen, Pispankatu 14, puh. 35921 

Pispalalaiset aikovat osallistua marssiin omana kul-
kueenaan. Ennen varsinaista marssia on tarkoitus 
tehdä kierros Pispalassa soittaen ja laulaen. Kulkue 
lähtee rauhanmarssipäivänä klo 16 Pispan koululta ja 
kiertää Pispankatua pitkin Harjun kautta takaisin bussi 
15 päätepysäkille. (Jos viemäröintityö jatkuu Harjun 
alkupäässä, kulkue jää siinä olevalle tilapäiselle pysäkil
le.) Bussipysäkiltä lähdemme sitten yhdessä klo 16.45 
tai jos emme kaikki siihen mahdu, klo 17.05 bussilla 
kohti Tammelan toria. 

Ennen marssipäivää pidetään rauhanmarssitalkoot 
16.10 klo 15 alkaen Mäkikatu 49:ssä, Määtän Sirkun 

• Mitä oikeastaan ovat euroaseet? 
• Mitä tapahtui kun korealaiskone ammuttiin alas? 
• Kukajuksasi ketä - ja kuka korjaa hyödyn? 
• Ketkä kärsivät? 

Viimeistä tietoa rauhanrintamalta Pispan koululla 
sunnuntaina 23.10. klo 16. 

Alustaa Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen joh
taja Tapio Varis. 
Lopuksi elokuva. 

kotona . Sinne voivat tulla niin lapset kuin aikuisetkin ____________________ 
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Syysillat pimenevät, onko arvoesineesi varmassa 
tallessa? 

Meillä on vielä vapaana muutama 

TALLELOKERO 

Tule ottamaan omasi ja samalla tutustut muihin
kin palvelumuotoihimme. 

ps. Pispan Palvelukeskuksen 
käyttäjät, olemme avanneet 
teille oman toimipisteen pal
velutalon I kerroksessa. 

T AP-Pispala 
Pispalanvaltatie 75 

tervetuloa ostoksille! 
ark 9-19 

la 9-14 

Salli Mäenpää, Meeri Mäenpää 

I.ASITYö 
o Lasit 
o Pöytälasit 
o Erityislasit 
o Kuviolasit 

Pispalanvaltatie 4 7 

o Lisälasit 
o Lasitukset 
o Hionnat 
o Energiapuitteet 

(asennuspalvelu) 

puh. 35 569, iltaisin 432 489 

fontanka 
Foto 

mustavalkoiset kuvat 
seuraavaksi päiväksi ! 
kuninkaank.19a 2 krs 21667 

Tilaa lehtesi meiltä! 
Lahjakortteja saatavana. 

LEHTITI LAUSPAL VE LU 

Tahmelankatu 6 puh. 34260 

kahvio 

avoinna 14-1 7 

T:ml K KOST8KKO 
Pispalanharju 50 

T AHME LAN E KA-lähimyymälä 
Tule hyville lihaostoksille 

kioski 

- jauheliha 29.80,-/kg 

AIIII" MUTKAN EXTRAKUPONGIT 

K-Paahtimon 

PIRKKA 
kahvi 500 g 
1 pkt/kup. 

Maito-Pirkan 

JOCUR
TIT 1,s dl 
10 prk/kup. 

. 

0.75 

Flora 
MARCA
RIINI 
2 pkt/kup. 

Extrakuponki 
voimassa 20.-22.10. 

Pauligin 
.JUHLA-
MOKKA 
SOOg 
1 pkt/kup. 
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KESKITÄ KUKKAOSTOKSESI 

Tähtikukka 
PISPALANVAL TATIE 27 PUH. 111 549 

Grillikioski 

PlZpala 
Pispalanvaltatie 28 

Avoinna: 

ma-to 10-02 
pe-la 10-04 
su 12-24 

Parturi Kampaamo 
Heljä Moberg Mirja Yli -Kovanen 
Pispalanvaltatie 10 ark. 9 -11 la 8-13 
puh 29 039 ma suljettu 

PALVELEMME UUSITUISSA TILOISSA! 
PANNU KUUMANA 17.10 KLO 16- 23. 

RAJAKIOSKI 
TARJOLLA GRILLITUOTTEITA, ELINTAR
VIKKEITA, MAKEISIA, JÄÄTELÖÄ, LEHTIÄ. 
ym. 

AVOINNA 
MA-TO 16-24 
PE-LA 16-02 
su 14-24 

TERVETULOA! 
LIISA JÄRVINEN 
PISPALANVALTATIE 3 
PUH. 114 785 

Kukkia - aina ajankohtaisia 
Rajaportin Keidas 
Pispalanvaltatie 15 

RAKENNUSKONE
VUOKRAAMO 

PISPALANV ALTATIE 61 

puhelin 147 696 
avoinna ma-pe 7.00-16.00 

YLÖJÄRVEN 

VUOKRAKONE Oy 

TAMMER-l<EHYS Pispalanvalta-
Pispalassa nääs tie 54 
• taiteilijatarvikkeita 
• taulujen kehystystä puh. l.flll 250 

Tervetuloa tutustumaan! 

LASTEN ASUSTEET 
koot 55-130 cm 

LASTENTARVIKKEET 
LELUT 
VAIPAT - Lenina 

- Piccolo 
- sideharso 



EPILÄSSÄ 
Pispalanvaltatie 131 

uusi numeromme 

192 111 

Muistathan 
tarvitessasi: · 
• Onnittelukimpun 

tai osanottokukat 
• Suruvihkon tai 

seppeleen 
• Morsiusvihon 

tai kukka korin / 

Saat ne meiltä 
AMMA TTITYÖNÄ 

/ 

YHDYSPANKKI TAHMELAN VALTATIE 3-5 
PUH 114823 

meidän pankki 

T-lähikauppa 
MAIRE NÄSI 

Pispalanvaltatie 54 

Tervetuloa 
tutustumaan tarjo uksiimme ! 

Monipuolinen valikoima 
pesupöytälevyjä edullisesti 

pispalalaisille erikoisalennus 

PISPALAN TERÄSLEVY 
Pispalanvaltatie 38, puh. 443 314 

Tervetuloa edullisille ostoksille 

PISPALALAISTEN V ÄRI KAUPPIAS 

Meiltä maalit 
matot 
tapetit 

Eri koistarjou ksessa: 
Polyuretaanivaahto 31,-/pl 

Kotiinkuljetus Pispalaan! 

Sammon Värija Tapetti Oy 
SAMMON KATU 28 33540 TAMPERE 54 552 090 

E-osuuskunta EKA:aan 
Pispalanvaltatie 45 

• Tule itse toteamaan liha- ja makkaravalikoi
mamme runsaus ja laatu 

• Tiistaisin löydät myymälästämme tuoretta 
kalaa (Jos Ahti suo antejaan) 

• Tuoreen leivän saamme aamusta 
• Vihannes- ja juuresvalikoimista löydät 

varmaan mieleisesi. 

Ensi vuonnahan suoritamme ostohyvitystä 
1 % 1.1.-84 alkaen. 
Kyllä kannattaa olla jäsen! 
Säästäkassamme palvelee entiseen tapaan. 

Pyrimme täyttämään toiveenne mahdollisuuk
simme mukaan 

Palvelemme ark. 9-19 
lau 9-14 
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Maailman 
ainoa aito 
pispalaisravintola 

Pispalanvaltatie 23, puh. 25 211 

Pispalan Asukasyhdistys 

Järjestitte hienon, lämmintunnelmaisen ohjel
mallisen illan Pulterissa 15-vuotisjuhlaviikolla! 

1 llan onnistuminen on vaatinut teiltä paljon 
aikaa ja v,aivaa ja viitseliäisyyttä. 

Kiitokset talkoohengestä! 

Pispalan Pulteri 

(PS LOKAKUU ON PU L TE R ISSA 
JUUSTOKUU) 

HERMES- 1
KALUSTO .490,-

KAIKKINAHKAKALUSTOT 

20-25 % ALE! 

PIRKANMAAN - KALUSTE 
Pispalanvaltatie 50, puh . 445970 Av. ark. 10-18, la 10-14 

ROTTINKI KALUSTEET 
MITTATILAUSTYÖNÄ 

NYT MYÖS 

PETSATTUNA 

ROTTIN KIKALUSTE IDEN VA LMI STAJA 

PISPALANVAL TATIE 2 uutela tuote AHJOLANAU KIO 
PUH 110 880 
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