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Tervetuloa asukasyhdistykseen 
Toista vuotta sitten kirjoittaessani tällä samalla palstalla 
asukastoiminnan suhteesta politiikkaan, tulin jutun lopus
sa todenneeksi: "Asukasyhdistys on itsenäinen Asukaslii
ton jäsenjärjestö. Toisaalta se rohkaisee ihmisiä oma
aloitteeseen toimintaan ja yhteistyöhön ja toisaalta yrittää 
auttaa asukkaita suojelemaan ja kehittämään virikkeellis
tä ja rikasta asuin- ja elinympäristöä.'' 

Tästä haluaisin nyt jatkaa eli miten tämänsuuntaiset 
ajatukset toteutuvat käytännössä? 

Kun ajatellaan pispalalaisten viime vuosien toimeliaim
pia kausia, niin minusta ainakin tuntuu, että oma-aloittei
seen toimintaan on kyllä lähdetty useinkin ja jopa suurella 
joukolla ja päättäväisyydellä mutta vasta viime hädässä ja 
rajatuista syistä. 

Hyvä tietenkin, että on lähdetty, mutta ajan kanssa 
suunnitellulla työllä voitaisiin välttää monet ajolähtö
tilanteet. Oma syynsä tilanteeseen on myös sillä, että asu
kasyhdistys ei ole riittävän usein järjestänyt yleisistuntoja, 
joissa ystävät ja kylänmiehet olisivat voineet ajolähtöjä 
ennalta torjua. 

Tästä päästäänkin toiseen asiaan. 
On oikein ja hyvä, että yhdistyksen toimikunnan puo

leen käännytään niin pienemmissä kuin isoimmissakin asi
oissa mutta toimikunnan ja työryhmien mahdollisuudet 
ovat sittenkin varsin rajalliset. Varsinkin ajan suhteen; 
niinhän meidän kaikkien. 

Itse ainakin olen ymmärtänyt toimikuntaan valittujen 
ihmisten tärkeimmiksi tehtäviksi asukkaiden vaatimusten 
ja tavoitteiden kokoamisen ja tarpeen tullen voimien yh
distämisen toteuttamaan tavoitteet. 

Yhdistyksen hallitus kyllä nostaa asukkaiden vaatimia 
asioita esille, tekee esityksiä, muistutuksia ja aloitteita 
mm. kunnallis- ja valtionhallinnon suuntaan, mutta kuten 
käytäntö on näyttänyt: tiukan paikan tullen vain laajamit
tainen yhteistyö ja toiminta on tuonut tuloksia. 

Joten: yritettäisiinkö taas kerran olla vielä isommalla 
joukolla mukana muulloinkin kuin hätätilanteessa. 

Tervetuloa siis asukasyhdistykseen. Mukaantulon voi 
aloittaa vaikkapa maksamalla lehden mukana jaettavalla 
jäsenkorttilomakkeella ensi vuoden jäsenmaksun, joka 
muuten ei ole noussut. 

HYVÄÄ JOULUA VAIN KAIKILLE JA MENES-
TYKSELLISTÄ RAUHAN VUOTIA 1986 Toivoo 

KOKO PERHEEN PERINTEINEN 

PISPAN KOULULLA 

15. 12. klo 15.00 
PIENI LAHJA MUKAAN! 
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PAASIKOSKEN APA 
Pispalan ja Tampereen pankkihistoriaa 

1940-luvulla Tampereen Säästöpankille oli esitetty 
jo pitkän aikaa uuden sivukonttorin perustamista 
Pispalaan ja tämä asia olikin esillä monen vuoden 
ajan. Sopivan huoneiston saanti tuotti tuolloin 
kuitenkin vaikeuksia. Vaikeudet ratkesivat kun 
helmikuun 4. päivänä 1949 tehdyllä kauppakirjalla 
ostettiin herastuomari Hugo Simolalta Sarkola
niminen tila Hyhkyn kylästä. Tontilla oli kohtalai-

Jos ei konttori ollut pinta-alaltaan suuren suuri niin ei asia
kastoimitteitakaan kertynyt päivässä tukuttain, esim. vuonna 
1956 Pispalassa oli toimitteita 988, kun niitä Kauppakadun 
konttorissa oli samana vuonna 10 785 kappaletta. Vain Veh
maisten ja Härmälän konttorit olivat vieläkin pienempiä. 
Apa tarkensi että pieni toimitteiden määrä johtui siitä että, 
pankin kautta ei siihen aikaan hoidettu ihmisten maksulii
kennettä nykyajan malliin eikä esimerkiksi ollut palkkapank
kijärjestelmää, vaan ihmiset saivat tilipussin suoraan kou
raansa. Palkkapankkijärjestelmään siirtyivät ensimmäisinä 
Tampereella Poliisilaitos, Lokomo, Verovirasto ja rautatie
läiset. 

"Kontaktit asiakkaisiin olivat hyvin läheisiä ja henkilö
kohtaisia. Rahaa joko tuotiin pankkiin säilytettäväksi tai sitä 
pyydettiin lainaksi. Konttorista käytiin kysymässä myös me
nettelytapaohjeita miten asioida pääkonttorissa, nykyisessä 
Kauppakadun konttorissa, sillä vain pieniä vekseliluottoja 
annettiin sivukonttorista suoraan", kertoilee Apa ja muiste
lee edelleen miten eräs alta kouluiän ollut pikkupoika poikke
si konttoriin ja tokaisi: "Piti tulla oikein katsomaan miltä 
täällä näyttää". Eikä pojalla muuta asiaa pankkiin ollut
kaan. 

Pispalan konttori avattiin konttorinhoitajan ja yhden vir
kailijan voimin helmikuun 1. päivänä vuonna 1950, oli muu
ten keskiviikkopäivä, muistelee silloinen henkilökunta, Paa
sikosken Aarne ja hänen oikea kätensä Pieskan Raija. 

Ura alkoi 
lähetti poikana 

Paasikosken Apalle pankkiala oli 50-luvun alussa varsin tut
tu. Hän tuli taloon elokuun ensimmäisenä päivänä 1925 lä
hettipojaksi pääkonttoriin Kauppakadulle. Silloin miehellä 
oli ikää jo täydet 15 vuotta. Pääkonttorille valmistui uudet 
toimitilat samaan pihapiiriin seuraavana vuonna ja muutto
puuhissa oli tietysti myös Apa: "Pärekopalla kannoin minä
kin tavaroita pihan poikki vanhasta uuteen pääkonttoriin 
kun se valmistui". 
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sessa kunnossa oleva rakennus, jossa suoritettujen 
korjaustöiden jälkeen konttori avattön vuonna 
1950. Pinta-alaa oli tässä sivukonttorissa vain 32 
m2• Samassa talossa toimi lisäksi hammaslääkäri 
sekä naapureina ja asiakkaina mm. Soinio makka
ratehdas, Rantasen mallastehdas, Vallin putkiliike 
ja pikkumyymälöitä ympäristössä. 

Säästöpankin Pispalan konttorin ensimmäiset vir
kailijat Aarne Paasikoski ja Raija Pieska muistele
vat konttorin alkuaikoja. Maalauksessa pankin
johtaja Toivo Hietala. 



Kauppaopiston johtokunnassa istui silloinen pankinjohta
ja Laurila, jonka innostamana Apa kävi kauppa-apulais
koulua iltaisin. 

Apan pankkihommat keskeytyivät asevelvollisuusajaksi: 
vuonna 1930 hän meni Viipurin Kuormastopataljoona 2:een. 
Sieltä kotiuduttuaan hän palasi samaan konttoriin vekselio
sastolle "tiskihommiin" kuten hän itse asian ilmaisee. Tehtä
viin kuului lähinnä lainahakemusten valmistelu päätöksente
koa varten. 

Titteliksi 
apulaiskamreeri 

Sotavuosinaan 1939-44 Apa palveli huoltojoukoissa Kan
naksella ja kotiutettiin marraskuussa 1944. Hän palasi Sääs
töpankkiin vuonna 1945, mutta siirtyi jo samana vuonna 
Tampereen Halko-Osakeyhtiön konttoripäälliköksi, tai 
konttorinhoitajaksi, kuten hän itse itseään nimitti koska alai
siakin oli vain yksi. Kansanhuoltoministeriöhän määräsi 
tuolloin suuriin asutuskeskuksiin perustettavaksi polttoaine
huollosta vastaavat organisaatiot. 1947-48 vuodenvaihtees
sa Halko-Osakeyhtiö lopetettiin ja näihin aikoihin silloinen 
Säästöpankin johtaja kyselikin Apalta, että koska tulette ta
kaisin töihin. Säästöpankkiin palaamisen "ongelmaksi" 
muodostui kuitenkin sopivan ammattinimikkeen löytäminen 
Paas1kosken Aarnelle: "Kamreeri meillä on jo ennestään, 
mutta kävisikö että tituleerattaisiin apulaiskamreeriksi", ky
syi Johtaja Hietala. Kävihan se: "Vain kirjoihinhan tämä tit
teli tosin jäi, ei sitä tullut muuten käytetyksi. Talletuspuolen 
esimiehenä minä käytännössä toimin", kertoo Apa. 

Juuri tästä apulaiskamreerin tehtävästä Paasikoski velvoi
tettiin Pispalan sivukonttoria avaamaan. 

TAP:N PISPALAN KONTTORI 

ON KUULUNUT PISPALAN 

MAISEMIIN JO 35 VUOTTA 

Kiitos Teille 
Pispalalaiset 
näistä vuosista. 

HYVÄÄ JA 
RAUHALLISTA JOULUA 

TAP 

TERVETULOA 
pispalalaisten 

OMAAN pankkiin. 

TAMPEREEN 
ALUESÄÄSTÖPANKKI 
Pispalanvaltatle 91 

Työtoverina 
neiti Pieska 

Pankkivirkailijaksi Pispalan konttoriin Apa sai neiti Raija 
Pieskan. Raija Pieska tuli pankkialalle vahingossa. "Lapses
ta lähtien olin ajatellut käsityönopettajan ammattia ja mieles
sä olivat myös sairaanhoito- ja kotitalousalat. Konttorialaa 
en ollut ajatellut mutta menin kuitenkin tuuraamaan kuu
kaudeksi Säästöpankkiin luokkatoveriani". Silloin kirjoitet
tun vuosi 1949. Pääkonttorissa Apa oli vastaanottamassa 
tarjosi ruutupaperia ja siihen vain nimeä ja osoitetta kirjoit-
tamaan. Käsiala kelpasi, sillä siihen aikaan pankkikirjamer
kinnätkin tehtiin käsin. 

Kuukauden kuluttua Apa ehdotti puvun teettämistä eikä 
siinä muu auttanut kuin jäädä pankkiin töihin. Tämä luotta
muksellinen yhteistyö jatkui Pispalan sivukonttorin perusta
misella. 

Paasikoski oli "liian kallis mies" pidettäväksi Pispalan si
vukonttorissa, ja kun Säästöpankin Kalevan konttoria perus
tettun, kutsuttun asiansa osaava mies Pispalasta apuun. Niin
pä Apaa tarvittiin jälleen vuoden 52 helmikuun alusta Kale
van sivukonttorin käynnistämisessä. Kalevasta Apa siirtyi 
Kauppakadulle, missä hän toimi konttorinhoitajana eläkei
käänsä saakka, helmikuun loppuun vuonna 1974. 

Raija Pieska siirtyi vuonna 1951 pääkonttoriin Kauppaka
dulle kassanhoitajaksi, ja sieltä 1960 syyskuussa nykyiseen 
pääkonttoriin Hämeenkadulle. Siellä hän toimii edelleen 
SKOP:in tilinhoitajana. 

Muistiinmerkitsi Matti Lindberg ja Matti Nikkari 

lgora Fashion 
-raita väri 

sävy sävyyn oman hiustenvärin 
kanssa tai rohkeasti raidoittaen. 

Muodikkaita mahdollisuuksia 
rajattomasti. 

Värikäsittelyn yhteydessä 
saat ilmaiseksi 
IGORA COLOR CARE 
-hoitoaineen mukaasi . 

. Marico Tahmelanvaltatie 2 
Tampere Liikekeskus 

Parturi-Kampaamo Puh. (931) 121 s12 

Avoinna: ti-pe 9--17, la 9-13, ma sulj. 

19.12. 1 v-synttärit 
Tervetuloa kahville! 

oy HAkANiT ab 
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PISPALAN LASITYÖ 
PISPALANVALTATIE 47 PUH. 35569 ILTAISIN 432489 

PISPALAN KIRJA 
Plspalanvaltatie 41 puh. 126 096 

Pispalan 

Poikkea kahville! 
Joululahjavinkkinä Tanja Lahden 
kuultokudokset ½ hintaan. 

ma-pe klo 8.30-19.30, la-su klo 10.00-16.00 

MITÄ JOULULAHJAKSI? 
ANNA LAHJAKORTTI 
PARTURI-KAMPAAMOON 
TAI NUORELLE KIVA 
YONG STYLE -SARJAN GEELI + 
LAKKA & TEHOPAKETTI 
HYVÄÄ JOULUA! 
PARTURI-KAMPAAMO 

HELJÄ MOBERG 
Puh. 29 039 
Ark. 9-17, lau. 8-13, maan. sulj. 

Kirja- ja lehtiantikva 

KÖYHÄÄ VÄKEÄ 
myy huokealla hyvää kaunokirjallisuutta, 

sarjakuvalehtiä, äänilevyjä yms. 
ostaa, myy, vaihtaa 

Pispalanvaltatie 25 (Pulterin vier.), puh. 131 287 
av. ark. 9-18, la. 9-14 

Puh. 111 549 
Pelvelemme laadulla ja 

tuoreudella. 
Sidontatyöt tuoreista kukista. 

Avoinna: 
ark. 9-19, lau-su 9-18 TERVETULOA 

MAUKASTA JOULUA TOIVOO 

Pispalanvaltatie 2 U Ahjolanaukio 

LÄÄKÄRI Puh. 149 522 
PISPALASSA 

Ahjolan vieressä, Pispalanvaltatie 2 
... siinä missä posti ja apteekkikin! 

Avoinna arkisin 8-20 
lauantaisin 10-1 S 

sunnuntaisin 15-19 

e1 Medicus Oy 
1spa an aa ar1asema 
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FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 

PIRKKA-HOITO OY 
Pispalanvaltatie 2 (Ahjolan vieressä) 

Puh. 123 002 
Ajanvaraus: ma-pe klo 8-18 

Lääkintävoimistelija Kirsti Jännes 

ILOISTA JOULUA 
• Lahjakortti on onnistunut joululahja 
• Anna itsellesi keveät jalat joulunviettoon 
• Virkistystä ja terveyttä hieronnasta ja 

kuppauksesta 
• Poista syksyn harmaus kasvoiltasi 

SINUA AUTTAVAT 

HIEROJA-KUPPARI KAUNEUS- JA 
TUULA ANTTAALAINEN- JALKAHOITOLA 
MIKKOLA P. 11 015 MEDILE P. 131 490 

Pispalanvaltatie 2 
(Sisäänkäynti postin päädystä) 



LASTENHOIDON UUDET KUVIOT / 

Kolmiperhepäivähoito Pispalaan? 

Sosiaalihallitus on yleiskirjeessään antanut valtakunnalliset 
ohjeet lasten kotona tapahtuvasta päivähoidosta. 6. marras
kuuta Tampereen sosiaalilautakunta piti kokouksen, jossa se 
hyväksyi yleisohjeet ja päätti, että myös Tampereella aloite
taan mm. kolmiperhepäivähoito. Samalla päätettiin ottaa 
päiväkotien kasvatus- ja ohjaushenkilöstön vapautuvista vi
roista kymmenen virkakiintiötä lapsen kotona annettavan 
päivähoidon hoitajien palkkaamiseen. 

Kolmiperhepäivähoitoon voi osallistua 2-4 kotia yhdessä. 
Alle kouluikäisiä lapsia voi hoidossa olla yhteensä neljä. (Siis 
esimerkiksi yksi lapsi neljästä eri kodista, kaksi lasta kahdes
ta eri kodista jne.) 

Hoito voidaan järjestää joko koko ajan yhdessä kodissa, 
vuorotellen kahdessa kodissa tai kolmessa kodissa. On siis 
ymmärrettävää, että kodilta vaaditaan riittäviä tiloja neljän 
lapsen lepoa, ruokailua ja leikkejä varten. Perheille korva-

LISÄÄ 
UPPO-NALLEJA! 

Marraskuun alun maanantaina Pispalan kirjastossa on jän
nittynyt tunnelma. Kirjasto on täynnä pieniä lapsia, lasten 
äitejä, isiä ja hoitajia. Viitisenkymmentä lasta ja puolet vä
hemmän aikuisia. Vilkkaita lapsia kuiskuttaa. Ollaan tultu 
katsomaan nukketeatteria. 

- Äiti, Saara mukaan, sanoo Mikko. Ja Saara pääsee 
äidin rintareppuun jatkamaan keskeytyneitä päiväunia. 

Ulkovaatteet riisutaan kirjaston pöydälle ja etsitään istu
mapaikkaa. Pikkuihmisiä on enemmän kuin tuoleja. Niinpä 
istumme lattialle, Saara sylissä ja Mikko polvella. 

Valot sammuvat. Odotamme mitä tapahtuu. Uppo-Nalle 
ja Reeta ilmestyvät näyttämölle nukkumaan tilkkutäkin alle. 
Ja siitä alkaa heidän ihmeellinen uniseikkailunsa, joka vie 
mukaansa lapset ja aikuiset. Saarakaan ei suostu päiväunille, 
vaan vääntäytyy korkkiruuviksi nähdäkseen, mitä selän 
takana näyttämöllä on tekeillä. Eipäs pidä aliarvioida neljän 
kuukauden ikäistäkään! Ja niin Saara pääsee toiselle polvel
le istumaan. 

- Hauha lentää, kuiskaa Mikko. Ja taas katsellaan ihan 
hiiskumatta pitkän aikaa. Sitten äiti saa yllätyssuukon ihastu
neelta pikkupojaltaan. 

taan mm. ruokailun aiheuttamat kustannukset, palkataan 
lapsille hoitaja ja hoitajalle sijainen oman hoitajan sairas
tuessa. Vanhemmat suunnittelevat viikkojen ruokalistat ja 
tekevät ruokahankinnat ja valmistavat ruoan yhdessä tai 
vuorotellen. 

Kolmiperhepäivähoitoa ohjaa perhepäivähoidon ohjaaja, 
joka vastaa hoidon sisällöllisesta kehittämisestä ja hoitajan 
palkkauksesta ym. Myös vanhemmilta vaaditaan aktiivista 
osallistumista hoitoon liittyviin järjestelyihin. 

Pispalan asukasyhdistys yhdessä Tampereen kaupungin 
perhepäivähoitotoimiston kanssa suunnittelee parastaikaa ti
laisuutta, jossa käsiteltäisiin Pispalan alueen lastenhoitokysy
myksiä ja selviteltäisiin tarkemmin mahdollisuuksia aloittaa 
Pispalassa kolmiperhepäivähoito. Tilaisuus pyritään järjestä
mään tammikuun aikana. Lisätietoja tilaisuudesta Pispalan 
alueen ilmoitustauluilla. 

Uppo-Nallen, Reetan ja Laulavan Lintukoiran jännittävät 
seikkailut päättyvät onnellisesti. Helpottuneita lapsia alkaa 
naurattaa. Ja Kuopiosta matkannut nukketeatteri Sytkyt saa 
kiitolliset suosionosoitukset Pispalan pieniltä lapsilta. 

Pikkuhiljaa lähdetään koteihin. Ohitsemme kulkevat äidit 
toivovat satutunteja ja nukketeattereita useamminkin Pispa
lan kirjastoon. Samaa mieltä tuntuu olevan Mikkokin: 

- Äiti, lisää Uppo-Nalleja! 

Maria Forsman 
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Arkkitehtiylioppilas Ilonen Pispalasta kiipeili portaita ylös ja 
laski toisia alas ruutuvihko ja pureskeltu lyijykynä kädes
sään, hassu valkoinen tupsulippalakki päässään. Oli jo ilta
hämärä, mutta tämä köyhä ja ahkera opiskelija Tahmelan 
valtatieltä oli paneutunut kotitehtäviinsä sillä aikaa kun muut 
ihmiset viettivät rattoisaa koti-iltaa. Opiskelija Ilonen oli saa
nut harvinaisen ja haastavan tehtävän: hänen piti suunnitella 
Pispalasta erityisen kissaystävällinen kylä. Pispala oli valittu 
tällaiseksi kokeilualueeksi, koska siellä oli aikojen kuluessa 
kokeiltu kaikkea muutakin, mikä missään muualla maail
massa ei olisi pälkähtänyt kenenkään päähän. 

Opiskelija Ilonen oli innoissaan käynyt töihin. Paperia oli 
tuhraantunut roskakoreittain ja kyniä syöty halkomotillinen 
kun Ilonen oli piirtänyt kissoille hiekkalaatikoita, lankkuai
toja ja sopivia kattojen kaltevuuksia. Hän oli ehtinyt jo vii
meistelyvaiheeseen, ennen kuin oli tullut ajatelleeksi, ettei 
hän tiennyt, montako kissaa hänen palveluksiaan odotti. 

Ilonen oli ottanut tupsulakkinsa naulasta ja lähtenyt vihel
lellen matkaan, kissoja laskemaan. 

Ensimmäisen olisi pitänyt tulla vastaan jo Ilosen kotiovel
la. Se oli se Martikaisen vanha kolli alakerrasta, syöksyi jal
kojen välistä sisään jos vähänkin ovea raotti ja kävi hellan 
kylkeen maate. Sitä ei saanut ulos muut kuin Martikainen, 
joka itsekin istuskeli mielellään Ilosen keittiössä, yksinäinen 
mies. 

Mutta sitä kollia ei näkynyt, eikä Ilonen saanut vihkoonsa 
merkintää. Martikainen istui ikkunansa ääressä ja laski lumi
hiutaleita kun Ilonen käveli pihan poikki laskeskellen, että jo 
Tahmelan valtatiellä pitäisi saada viisitoista merkintää. 

Oli satanut uutta lunta. Ilonen riemuitsi: hän voisi seurata 
jälkiä ja tavoittaa jokikisen katin. Mutta hännänpäätäkään 
hän ei nähnyt tultuaan Pispalan portaille, ei yhtäkään keltais
ta silmäparia, ei viiksikarvaakaan. 

Selininkatu ja Vallikatu nuokkuivat rinteessä, ei kuulunut 
ääntäkään eikä näkynyt jälkeäkään, ei kissojen eikä muiden. 
Ilonen kiipesi Pispankadulle ja päätti käydä kysymässä pi
hoista, oliko kissoja näkynyt. Pispankadulla olikin elämää: 

10 

-

peruskorjaajien vasaranpauke kaikui kadun päästä päähän, 
sähköporat surisivat, sirkkelit soivat ja maalin hajut levisivät 
ikkunoista koko mäelle. 

Ilonen kysyi eräältä peruskorjaajalta, oliko Pispankadulla 
montakin kissaa. 

"Oli meillä ennen hyvä kissa jonka nimi oli Sulo, mutta se 
hävisi kun seiniä ruvettiin purkamaan ja kattoa repimään", 
Iloselle kerrottiin. 

Peruskorjaajat jatkoivat puuhiaan ja Ilonen matkaansa, 
joka alkoi näyttää toivottomalta. Pispalassa ei näyttänyt asu
van enää yhtään kissaa, jolle suunnitella kissankoppeja, 
lankkuaitoja, kattoja ja katoksia, syvennyksiä, hiekkalaati
koita, hiirenkohtaamispaikkoja saati sitten lomakoteja. 

Allapäin Ilonen kulki talvi-illassa ja laski lumihiutaleita 
niin kuin alakerran Martikainen. 

Erään linnamaisen uudisrakennuksen kohdalla Ilonen pani 
merkille, että sen kaksi sinistä siamilaista, jotka ennen tuijot
tivat kulkijaa erkkeri-ikkunasta, olivat nekin kadonneet. 
Ilonen alkoi käydä levottomaksi, sillä ennen siamilaiset olivat 
istuneet erkkerissä kuin posliinikoristeet käymättä koskaan 
ulkona. 

Ilonen nousi harjulle, kävi Kosteikolla juomassa kupin tee
tä ja laskeutui Valtatielle. Haulitorni seisoi katulamppujen 
valaisemana, juhlallisen ylväänä Pispalan yössä. Ilonen oli 
aina kuvitellut että haulitornissa asui joku tai ainakin jonkun 
haamu, ja lähestyi hiipien. Lähempänä tornia lumeen oli pai
nautunut tuore polku, jota Ilonen lähti seuraamaan. 

Äkkiä hänen eteensä hyppäsi jokin jota Ilonen ei ensin 
tunnistanut ollenkaan: kissa. Eikä se ollut mikä tahansa kat
ti, vaan rusettikaulainen kissaherra, joka kumarsi ja sanoi: 
"Tervetuloa Pispalan kissayhdistyksen puurojuhlaan." 

Haulitornille oli kokoontunut juhliva kissojen joukko, 
mukana olivat niin kodittomat peruskorjaajakissat kuin sia
milaisetkin. Puuroa keitettiin, kynttilöitä poltettiin, kermaa 
latkittiin ja lahjoja jaettiin. 

Ilonen sai kuulla, että oli jouluaatto ja että Pispalassa kai
kenkaikkiaan asui tuhatviisisataa kissaa. 

VUOKKO TOLONEN 



Vieläkö honkia humisee? 
JOULUKUUSSA MYLLÄTÄÄN PYYNIKILLÄ 

Kesäkuun lopulla valtioneuvosto - vastustuksesta ja asian
tuntijalausunnoista huolimatta - päätti, että maakaasuputki 
tullaan rakentamaan Pyynikin osalta seuraavasti: 

Speedwayradan pohjoispuolitse Pyynikintie yli Näkötor
nintielle ja edelleen Pyynikiltä alas Santalahteen. 

Kaivuu- ja rakennustyöt on annettu oululaisen OMP
yhtymän tehtäväksi. Sen tarkoituksena on aloittaa joulu
kuussa työt Pyynikillä. Siellä halutaan työskennellä nimen
omaan routakautena, jolloin väylän kaivaminen aiheuttaa 
mahdollisimman vähän vaurioita. OMP:n mukaan Pyynikin 
maaston erityisluonne on otettu huomioon ja kaikkia saata
vissa olevia asiantuntijoita tullaan käyttämään apuna. 

Samaan aikaan kansanliike Pyynikki-85 ei ole valtioneu
voston päätöksestä lannistunut, vaan jatkaa toimintaansa 
laajemman tavoitteen toteuttamiseksi: Pyynikinharjun rau
hoittamiseksi kokonaan. 

Eri osapuolet ovat periaatteessa kohtalaisen yksimielisiä 
siitä, että Pyynikin puustoa ja luontoa yleensäkään ei saa 
vaurioittaa. Mutta jo pelkät puustolle aiheutuvat vahingotkin 
ovat arvioinneissa vaihdelleet reilusti: Neste Oy puhui 25 kaa
tuvasta hongasta ja Pirkka-Hämeen piirimetsälautakunta oli 
huolissaan 300 vaurioituvasta puusta. Nähtäväksi jää, miten 
pahasti Pyynikkiä tälläkin toimenpiteellå todellisuudessa 
siivotaan. 

MITEN KÄY TAHMELAN HOP AN? 

Oletko koskaan hypännyt mäkeä samaan aikaan, kun autot 
ajavat hyppyrimäen alta? Oletko kävellyt jalkakäytävällä ja 
kuullut, että yläpuolellasi on menossa mäkihyppytreenit? 

Tahmelassa tämäkin on mahdollista. Tai ainakin oli. Van
ha hyppyrimäki on tällä hetkellä vaarallisen huonossa kun
nossa (varsinkin siellä leikkivien lasten kannalta) ja kaupunki 
on jo ehtinyt tehdä päätöksen sen purkamisesta. Hyppääjille 
on tarjottu Hervannasta uutta ehompaa mäkeä joka avataan 
tammikuussa 86. Nykyisellään hyppyriä ei voida pitää, se on 
joko purettava tai kunnostettava. Ja miksi sitä ei voitaisi 
kunnostaa? Jos ei nyt ihan ammattilaisille niin ainakin alan 
harrastelijoille siitä varmasti olisi iloa. Samalla säilytettäisiin 
Pispalassa ainutlaatuinen "omituisuus" - haulitornikaan 
kun ei tahdo oiken Tahmelaan asti näkyä. Ei kai Tampereen 
kaupunki sitä paitsi aio kuuluisaa nähtävyyttä suosituimmal
ta turistireitiltään purkaa. Eihän? 
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Perusparannuskokeilua arvioitiin 
Keskiviikkoiltana 27 .11. järjestettiin Pispan koululla Tampe
reen Yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen perusparannustut
kimusryhmän toimesta kokeilua ja sen sosiaalisia vaikutuksia 
koskeva tiedotus- ja kritiikkitilaisuus. Tilaisuuden avasi tutki
mustyöryhmän johtaja prof. Briitta Koskiaho ja tutkimuksen 
aikana saatuja tuloksia selvitteli ryhmän jäsen maisteri Ossi 
Eskelinen. 

Kokeilu oli käynnissä vuodesta 1979 ja se päättyi kuluvan 
vuoden alussa, jolloin jatkoksi hyväksyttiin laki asuntojen ja 
asuinympäristöjen perusparannuksen rahoituksesta valtion 
määrärahoin koko maassa. Jo kokeilun loppuvuosina on ol
lut nähtävissä valtion tarkoitukseen varaamien määrärahojen 
riittämättömyys. Tämä tuli esille myös tilaisuudessa alusta
neen Asuntohallituksen ylitarkastaja Martti Korpelan puheen
vuorossa. 

Viiden kokeiluvuoden aikana lainahakemuksia Pispalan 
osalta jätettiin 83 kappaletta, jota tutkijat pitävät eri arvioi
den mukaan useiden satojen rakennusten korjaustarpeeseen 
nähden suhteellisen pienenä. Tosin Pispalassahan korjataan 
myös omin varoin, pikku hiljaa kuten perinteeseen on kuulu
nut. 

Tampereen kaupungin osuuteen perusparannuskokeilussa 
eivät olleet tyytyväisiä sen enempää peruskorjaajat kuin tutki
jatkaan. Kaupungin tehtävänä on ollut toimia välittäjänä 
asukkaiden ja asuntohallituksen välillä. Eräs keskeinen osa
tehtävä tässä on ollut tiedonvälitys ja asukkaiden neuvonta. 
Tutkijoiden mielestä Tampereen kaupunki ei ole tässä asiassa 
onnistunut kuten olisi pitänyt. Eräissä muissa kokeilukunnis
sa virkamiehet ovat "menneet asukkaiden luokse" ja neuvo
neet kädestä pitäen avun tarpeessa olevia. 

Tällaisen kaupungin aktiivisen neuvontatyön puute on Pis
palassa todennäköisesti suurin syy siihe, että kokeilusta ovat 
päässeet hyötymään vain taloudellisesti ja tiedollisesti "hyvä-

osaiset", joilla on ollut kykyä hankkia tietoja lainamahdolli
suuksista ja taitoa pelata byrokratian kanssa. 

Tilaisuuden lopuksi kaupungin edustajana mukana ollut 
tarkastusinsinööri Matti Toivonen halusi muistuttaa, että pe
rusparannusta koskevat lainavaraukset ensi vuodelle on jätet
tävä tämän vuoden loppuun mennessä. 

RAUHA 
: TAI 

VAVISKAA ARMEIJAT! 
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Pispalan asukasyhdistys 

Rauhanmarssi 
24.10.85 
YK-viikolla 



Kiitokset ilmoittajille 
• 
ja 

Hyvää vuotta 1986 

Pikku Puoti 
Pispank. 30 

ark. 9-19 
puh. 129 095 

la 9-14 

Tarjouksessa keskiviikkona 11.12. 

• Juhla-Mokka 18 ,95 ½ kg, 1/tal. 

• Floora 7 ,95 pak. 1/tal. 

• Kananmunat 1 0 ,90 kg 1/tal. 
Kaupantekijäisiksi KAHVITARJOILU ! 

MYYTÄVÄNÄ KAKSIO PISPANKADULTA! 

TIEDUSTELUT PUH.121 514/ 124 080. 

VIREILLÄ 
ja vireillä ... 

Asukasyhdistyksellä on ollut keskustelun kohteena jo pitkän 
aikaa kolme varsin merkittävää kysymystä: Erämiehenkadun 
kunnostussuunnitelmat, Pispalanvaltatien Iökennejärjestelyt, 
ja kaupungin vuokratalot. Kaikista mainituista tullaan näinä 
päivinä jättämään aloitteet kaupungille. 

ERÄMIEHENKA TUA koskeva aloite on itse asiassa ollut 
valmiina jo ajat sitten, mutta kadunvarren asukkaiden ja 
muiden kadunkäyttäjien nimienkeräys aloitteen allekirjoitta
jiksi on venähtänyt jo luvattomankin pitkään. Toivottavasti 
saamme anteeksi Erämiehenkadun väeltä. Aloitteen asiasisäl
töhän on 30 km:n aluenopeusrajoituksen ulottaminen Erä
miehenkadulle, päiväkodin pulteriaidan säilyttäminen ja pie
nen pysäköintitilan tekeminen lapsiaan noutavien vanhem
pien autoille. 

PISPALANV ALT ATIELLÄ taas pahimpana ongelmien 
aiheuttajana on pysähtyrnätön, nopeavauhtinen läpiajolii
kenne. Tieltä puuttuvat pitkältä väliltä kokonaan muulle 
keskusta-alueelle ominaiset valo-ohjatut risteykset, jotka vä
hentävät ajonopeutta, mahdollistavat siedettävässä ajassa 
pääväylälle ajon ja ennen muuta antavat jalankulkijoille tur
vallisemman ylitysmahdollisuuden. Aloitteessa tullaankin 
vaatimaan risteys- ja ylitysvalojen lisäämisen ja ajonopeuden 
alentamisen lisäksi pyöräkaistakokeilun jatkamista ammatti
koululle saakka. 

VUOKRATALOTILANNE Pispalassa on yhä kasvavassa 
määrin kaupungin vuokra-asuntojen varassa. Asiantuntija
selvityksen perusteella tulemme tekemään kokonaisesityksen 
kaupungin vuokratalotilanteesta ja mahdollisuuksista alueel
la. 

Tervetuloa 
kahville! 

- Kahvileipää 
- Elintarvikkeita 
- Kaakut 

tilauksesta 

- Pikkulämpimiä 
- Jäätelöä 
- Makeisia 

(Tee viikonlopun til. to klo 12 menn.) 

Tarjouksessa ke 11.12. ja to 12.t2. 

• KESTI KAHVI 

• LEIPÄMARGARIINI 

• VAASAN KRUUNU 

13,95/400 g 

8,95 
24,80,s kg 

!I! 
iilii lähikauppias 

MAIRE NASI 
Pispalanvaltatie 54 
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Joulun kukkaset Ja taimet 

HELVIN KIOSKI 
ark.16-21 

Plspankatu 21 

Kioski tavaraa 
su9-21 

HYVÄÄ JOULUA TOIVOO 

Grillikioski 

ala 
Pispalanvaltatie 28 

Auki 24 h 

OSTA JOULULAHJASI AJOISSA 

Plspalanvaltatle 21 • 33250 Tampere 
Puh. 130167 

AVOINNA: Ma-Pe 10-18 La 9-13 

Ellntarvlkekloskl 
Pispalanvaltatie 21 
• erilaiset grillituotteet 
• lelpomotuotteet päivittäin 
• velkkausten vastaanotto 

ASUSTEITA: 
Vauvoille 
Lapsille 
Naisille 
Miehille 

OMPELU-
T ARVI KKEIT A: 

Lankoja 
Neuloja 
Kanttinauhaa 
Ym. 

• ässäarvat, myös uutuus kaksoisarpa 

Palvelemme su 12-22, ark. 10-22. 

hämeenkatu 30 a 2. kerros puh. 124 041 
koukkarinkatu 11 puh. 127 887 

PISPALAN RAKENTAJAN JA REMONTOIJAN 
EDULLINEN OSTOPAIKKA 

Meiltä löydät johtavien kotimaisten ja ulko
laisten tapettitehtaiden mallistot. 
TARKETT-parketit ja matot 

Kotimaisten väritehtaiden maalit. 
Kaikki Pispalan hinnoin. 

Ps. Erä lakkamaalia 25 mk/1 
Tapettia alkaen 5 mk/rulla 
Eristykseen uretaanivaahtoa 25 mk/pullo 

Sammonk. 28, 33540 Tampere, puh. 552 090 

Sammon Värija Tapetti Oy 

KEINOSEN KIOSKI 
Tahmelank. 14 
Juomia, makeisia, lehtiä 
Veikkaukset, Ässä- ja kaksoisarvat 
ELINTARVIKKEET KAUPAN HINNOIN 

AVOINNA: ma-pe 16-21, la 16-21, su 11-21 

EDULLISTAKIN 
EDULLISEMMAT 

EIJA HONGISTO 
kampaaja 

Tahmelankatu 6 
puh. 931-126129, k.490415 

VUOKRA-AUTOT 
PISPALASTA. AUTOVUOKRAAMO 

T:MI TONI LAJOS 
P. 131 335, Pispalanvaltatie 33 

Meiltä saat 
kukkasioontatyöt 

ammattitaidolla! 

PISPALAN 
VALTATIE3 
P. 114785 

TAHMELAN VALTATIE 3-5 
PUH 114823 

• GRILLITUOTTEITA 
• ELINTARVIKKEITA 
• MAKEISIA - JÄÄTELÖÄ 

• LEHTIÄ YM. 
POIKKEA ILTAOSTOKSILLE 



Maan suurin Ja monipuolisin 
vuokrakon• Ja laitevallkolma 
kalkenlalseen rakentamiseen. 

RK Rakentajain Konevuokraamo Oy 
Lempääläntie 24, 33840 Tampere 

Puh. (931) *653 100 

Kiitämme pispalalaisten 
rakentajien I uottamuksesta 
ja toivotamme tervetulleeksi 

uuteen toimipaikkaamme. 

MEILTÄ SAAT 
TAMPEREEN NOPEIMMAN 

MV-KEH ITYSPALVELUN 

PUH. 21 667 
ARK: 8-17 
LA: SULJETTU 

Kunlnkaankatu 19 A, 2. kerros 3321 O Tampere 21 

" 

NEC N9014 KUVANAUHURI 
•slim-line muotoilu •langaton kaukosäätö 
•ajastin 4 ohjelmaa/21 vuorokautta •0-muisti 
•korkeus vain 10,5 cm 3690 
•ainuUaatu.inen valaistu • 
kasett,pesa ym. ym. 

NEC VIDEOT ALK. 

• 
T eknisetelillä alkaen 120;/kk! ' 

PERUSKORJAAJAT! 
M ittati laustvönä: 

ovet, ikkunat, paneelit (erikoisprofiilit), 
lankut ja laudat 

Yksilölliset ratkaisut 

LOHILAHDEN SAHA 
58620 Lohilahti 

Pekka Kostiainen 
puh. 957 - 73 110 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 

VIDEO 56 
Pispalanvaltatie 56, puh. 444 545 

Tosi tarjous meiltä! 

10 FILMIN KORTTI 

VAIN 80 mk 
Satoja laadukkaita filmejä. 
Auki joka päivä klo 12-20. 

, ............................. 

NEC Black Magic 
viime käden hintaraapaisu 

100,- 
/kk ' 

NEC 
CT 1404 VÄRITELEVISIO 14" 
• 10 kanavamu,sllpa,kkaa •kakso,stele
skooppiantenni •kapea malh 

1690; 
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Maailman 
ainoa aito 
pispalalaisravintola 

Pi alan Pulteri isp
Pispalanvaltatie 23, puh. 125 211 

PULTERIN 
PIKKUJOULU 

12.12.1985 
KLO 19.00 

ILLALLISKORTTI 30:· 

TERVETULOA! 

TV·MARKKINOIDEN YKKÖNEN 
ONNYTMYÖS 

VIDEOYKKÖNEN 

Salora-videot edustavat samaa huippulaatua kuin 
Salora-väritelevisiotkin. Siksi Salora on Suomen 
ostetuin merkki myös videomarkkinoilla. 

Uudet upeat Saloran VHS-vldeot ovat 
nytmell/ä! 

SALORA 
Varmaa ykköslaatua 

.:::::::::::::::::::·· 

Pispalanvaltatie 91 
puh. 450 900 
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