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Yhdistys alku-
ja uudisasukkaille 

Pispalan asukasyhdistys perustettiin 12 vuotta sitten puo
lustamaan Pispalaa tilanteessa, jossa perinteistä pispalalai
suutta ja harjun ainutlaatuista miljöötä uhkasi täydellinen 
hävitys. Uudesta asemakaavasta kiisteltiin vuosia, ja loppu
tulos oli pitkälle asukasyhdistyksen pyrkimysten mukainen. 
Jatkossakin kaavoitukseen, rakentamiseen ja liikennejärjes
telyihin liittyvät hankkeet sekä esim. peruskorjauksen on
gelmat - viimeisimpänä radonsäteilyn torjunta - ovat olleet 
asukasyhdistyksen toiminnassa tärkeällä sijalla. 

Mutta viime vuosina Pispalassa on kuitenkin paljon. Mel
kein joka sunnuntaikävelyllä huomaa, että taas joku talo on 
purettu, toinen pantu remonttiin ja uusi rakenteilla. Myös 
ihmiset vaihtuvat; varsinkin vuokra-asukkaat ovat saaneet 
väistyä ja paljon "uuspispalalaisia" on tullut tilalle. Ja 
muutos tulee vielä jatkumaan. 

Asukasyhdistystä perustamassa oli sekä ''alkuasukkaita'' 
että perinteistä Pispalaa arvostavia uudisasukkaita - ja mo
lempia yhdistyksessä nykyisinkin toimii. Tapahtuneet muu
tokset eivät aina ja kaikissa kohdin ole olleet asukasyhdis
tyksen mieleen. Ja monesti olemme olleet niitä vastustamas
sa, toisinaan menestyksellä, toisinaan voimattomina. Kui
tenkaan asutusyhdistystä ei perustettu vastustamaan muu
toksia sinänsä tai itkemään menetettyä entisaikaa, vaan pi
tämään huolta siitä, että muuttuva Pispala pysyisi muut
tuessaankin Pispalana. Että perinteet eivät kokonaan katke
aisi vaan uusissa oloissa uusiutuen jatkuisivat. Uskon, että 

Osa Pispalan asukasyh
distyksen toimikunnasta. 
Ylärivissä vasemmalla 
Simo Aho; Kari Punkka 
ja Sinikka Pispa. Istu
massa Irmeli Sa/vas, Oili 
Jyrkämä, Marja-Leena 
Mettinen, Maija Tirkko
nen ja Arja Makkonen. 

tästä asiasta sekä vanhat että uudet pispalalaiset sekä voivat 
että haluavat olla yhtä mieltä. 

Asukasyhdistyksessä ovat sekä asiat että ihmiset viime 
vuosina vaihtuneet, mutta toiminta-ajatus on yhä puolustaa 
Pispalaa pispalalaisille - sekä täällä kauan asuneille että hil
jattain muuttaneille. Emme halua kieltää uudisrakentamista 
niin kauan kuin se "mahtuu" tälle harjulle, mutta mieles
tämme Tahmelan rannan kasvimaille ei pidä rakentaa rivi
taloaluetta (eikä muutakaan). Haluamme, että katuja kor
jataan, mutta emme tarvitse uusia läpikulkuteitä vaan mie
lummin hidaskatuja ja nopeusrajoituksia. Haluamme 
myös, että tulevaisuudessakin Pispalassa on mahdollista 
asua vuokralla. Olemme alkaneet miettiä, mitä voisimme 
tehdä lasten ja nuorten hyväksi, joita harjulla nyt asuu ja 
kasvaa aikaisempaa enemmän. 

Yllä mainituista asioista on asukasyhdistyksen toimikun
ta toistaiseksi keskustellut. Emme ehdi, osaa ja pysty oma
aloitteisesti ja vain toimikunnan voimin asioita ajamaan, 
saati saada toteutumaan, kaikkia hyviä ja tarpeellisia asioi
ta. Mutta tiedämme kokemuksesta, että toiminta johtaa 
usein tuloksiin. Ottakaa yhteyttä toimikunnan jäseniin, niin 
katsomme mitä voimma yhdessä tehdä! 

Simo Aho 
asukasyhdistyksen puheenjohtaja 
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MIKÄ SANA TULEE PYSTYYN ? 

. 
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MIKÄ El KUULU JOUKKOON? 

KUKA SAA HERKKUPALAN? 
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Rakentajan ehdotus: 
TALO POIKKI JA KUILU VÄLIIN 

Vuosi sitten tehdyn suunnitelman mukaan piti Pispalan
harju kympin tontille rakennettaman 28 metriä pitkä neljän 
asunnon talo. Talossa olisi ollut kellari ja 2 1/2 asuinkerros
ta eli siitä olisi tullut ympäristön taloja korkeampi. Naapu
rit valittivat talon pituudesta, sillä Pispalan asemakaava sal
lii korkeintaan 25 metrin pituisen rakennuksen. Lääninoi
keus palauttikin asian rakennuslautakunnalle. 

Lääninoikeuden päätöksen jälkeen rakentaja pisti suun
nitelmat uusiksi. Piirustukset olivat kuitenkin suurin piir
tein entisen kaltaiset: rakennus oli vain jaettu keskeltä kah
tia ja väliin oli jätetty 118 sentin väli. Suunniteltu kokonai
suus olisi pituudeltaan entinen 28 metriä jaettuna kahtia 
plus reilu metri kuilua välissä. Päädyt olisivat peilikuvat toi
silleen, ja kummassakin olisi kaksi asuntoa. 

Korkean rakennuksen jakaminen kahteen osaan näyttäisi 
epäilemättä kummalta. Rakennusviraston tarkastajan mu
kaan ratkaisu täyttäisi kuitenkin asemakaavan vaatimukset. 

Odotan mielenkiinnolla, onko rakennuslautakunta val
mis myöntämään rakennusluvan suunnitelmalle, joka kier
tää selvästi kaavan määräyksiä. Jos tällainl!n on mahdollis
ta, miksei voitaisi kuvitella muitakin ilmavia ratkaisuja, 
joilla saa rakennuksiin lisää pituutta tai korkeutta: esimer
kiksi pylväikkö ensimmäisen ja toisen kerroksen väliin tuo
maan näköalaan tarvittavaa lisäkorkeutta. 
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Mielenkiintoista on myös nähdä, alkaako rakennuslauta
kunta enemmän arvioida lupia myös sen mukaan, miten ra
kennukset sopivat ympäristöönsä. Äänestihän rakennuslau-
takunta nurin Pispalan portaiden viereen suunnitellun talon 
lupahakemuksen ympäristöön soveltumattomana, vaikka 
suunnitelma täyttikin kaikki kaavamääräysten yksittäiset 
mitattavissa olevat säädökset. 

Hieno juttu, jos rakennuslautakunta tarkentaisi silmään
sä Pispalan kokonaisuudelle. Arvelen, että tässä tarkenta
misessa lautakunta tarvitsee vielä apua täällä asuvilta, eri
tyisesti rakennettavien tonttien naapureilta, joilla on oikeus 
saada tietoa ja sanoa mielipiteensä suunnitelmista. 

Maija Tirkkonen 

Etteikö karnevaaleja Pispalassa ? 
Takuulla ! 

ELOKARNEVAALIT 
lauantaina 2 Z. 8. 87 

0 

Tahmelan rannassa karneloidaan koko päivä .. . 
Ohjelmassa vaikka mitä ! 
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Pispalan väki vaihtuu ja rakennukset muuttuvat vauhdilla. Puhutaan, että Pispala on 
muotipaikka. 

Uuspispalalaisia eivät ole vain opiskelijat ja peruskor.jaajat, vaan heitä on paljon myös uusis
sa taloissa. Hartia- tai rakennusliikkeiden voimin rivitaloja on noussut tiheään pitkiin 
harvumaisemaa. 

Yhteisiä tiloja tai jaettavaa vastuuta ei rakennuksissa paljoakaan ole, mutta monien mielestä 
rakennustavalla on kyetty säilyttämään edes jonkinlainen kosketus naapuriin . 

Kyselimme muutamalta pispalalaiselta perheeltä heidän ajatuksiaan asuinpaikastaan. 

Arto, Sirpa ja Aino Aaltonen. Kuvasta puuttuu Lauri, jolla oli kuvaushetkellä muita menoja. 

Ilitanpihan Aaltoset 
Aaltoset asuvat Iitan pihassa. Heitä on neljä, äiti Sirpa, 

isä Arto ja lapset Lauri, 8 ja Aino, 6. He muuttivat viitisen 
vuotta sitten Tahmelaan Helsingistä. 

Tampere oli jonkin verran tuttu Arto Aaltoselle ja hän 
halusi kotinsa sijaitsevan nimenomaan Pispalassa. Lähei
nen yhteys keskustaan ja hieno harju- ja järvimaisema veti
vät puoleensa. 

Iitan pihan taloyhtiötä Aaltoset ounastelevat poikkeuk
sellisen vireäksi. Kaikki naapurit tuntevat toisensa, talkoita 
pidetään melko usein ja silloin tällöin pihajuhliakin. 

Yhteisiä tiloja taloyhtiöllä ole kuin piha jonka ympärille 
talot on rakennettu. Sirpa Aaltonen kehuu yhteispihaa eri-
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nomaiseksi ratkaisuksi. Naapureiden kanssa tulee juteltua 
harva se päivä. Pihaan on hankittu myös pöytä ja penkit ja 
yhteiset kahvihetketkään iitanpihalaisten keskuudessa eivät 
ole harvinaisia. Muita yhteisiä tiloja Aaltoset eivät välttä
mättä kaipaakaan. Esimerkiksi oma sauna on heistä tärkeä, 
vaikka se olisi pienikin. 

Aaltosten mielestä on hyvä, että Pispalassa on tiukat kaa
vamääräykset, jotta maiseman yleisilme säilyisi. Taloyhtiön 
toimintaa lukuunottamatta he eivät osallistu muunlaiseen 
toimintaan Pispalassa, mutta sanovat kyllä pyrkivänsä otta
maan kantaa asioihin, jotka välittömästi koskevat heidän 
elämän piiriään. 
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Tampereella olonsa aikana he ovat asuneet vain pispalas
sa, joten on vaikea sanoa johtuuko asukkaiden välittömyys 
Pispalasta vai itse kaupungista. Joka tapauksessa Aaltosten 
mielestä ero Helsinkiin ja myös Turkuun on huomattava. 

- Ihmiset ovat täällä rennompia ja ulospäin suuntautu
via ja turhanpäiväinen niuhotus on vähäistä, he sanovat. 

Sirpa on sihteeri ja Arto diplomi-insinööri ja kummatkin 
käyvät kaupungissa asti työssä. Kulkuyhteydet ovat heidän 
mielestään erinomiset eikä muissakaan palveluissa ole valit
tamista. Tosin he myöntävät käyttävänsä aika paljon kes-
kustankin palveluja. 

- Kun asuntoalueella on tarha ja koulu, posti, apteekki, 
kauppa, paruri, kaljabaari, kirjasto ja kioski niin eiköhän 
niilläkin jo pärjätä, sanoo Arto Aaltonen. 

Mutta ei kaikki Pispalassakaan sentään ole hyvin. Katu-

jen kunto on Aaltosten mielestä erittäin huono. Ne ovat 
kuoppaisia, kuraisia ja pölyisiä. Arto Aaltosen mielestä tiet 
pitäisi päällystää ja ehdottomasti valvoa, ettei niillä ajeta yli 
nopeusrajoituksen. 

Aaltosetkin kertovat havainneensa, ettei nopeusrajoituk
sia Pispalassa kunnioiteta. Jopa pakettiautot saattavat kaa
hata mutkaisia teitä. 

Jalankulkijoille ja lapsille kadut ovat suoranaisesti vaa
ralliset. Sirpa Aaltonen muistelee kauhulla aikaa, kun lapset 
olivat pieniä ja hän yritti rattaiden kanssa päästä loskaisia, 
ilman jalkakäytäviä olevia katuja pitkin Tahmelasta harjun 
yli Ahjolan kirjastoon. 

Monesti taival jäi puolitiehen. 

Marianna Laiho 

Kova yritys on jäädä tänne 

Veijo Airaksinen (vas) ja Seija Huoponen ovat muuttaneet 
Pispalaan Messukylän opiskelija-asunnosta. 
- Liikennettä pakoon sieltä lähdettiin, toteavat Veijo ja 
Seija. (Kuva: JiiArt Ky) 

- Puoli vuotta kierrettiin Pyynikin, Pispalan, Tahmelan 
ja Hyhkyn seutuja ja etsittiin rauhallista paikkaa asua, ker
tovat Seija Huoponen ja Veijo Airaksinen. Tämän vuoden 
helmikuussa he viimein asettuivat Tahmelankadun varrelle 
luhti taloon. 

Aluksi pari etsi peruskorjattavaa taloa, mutta usko lop
pui kesken. Molemmilla on vuorotyö, rakentaa ei olisi itse 
paljon jaksanut eikä kai osannutkaan, epäilivät Seija ja Vei
jo. Sitä paitsi valtion tukema nuorten asuntolaina, ASP, ei 
olisi kattanut peruskorjauskuluja. Ne olisi pitänyt lainoittaa 
muuta kautta, ja se olisi ollut monen vuoden ruljanssi. -
Se olisi tullut hinnakkaaksi, arvelee Veijo. Valmis osake oli 
paras ratkaisu. 

Miltä asuminen Tahmelassa on tuntunut? Veijo nauraa 
kysymyksen laajuutta ja vastaa: mukavalta. Seija sanoo 
olevansa melkein joka päivä vielä onnellinen. Asunnosta 
pääsee suoraan pihalle ja ympäristössä kävelee riemukseen. 

Molemmat käyvät töissä kaupungissa. Veijo on toimitta
ja ja Seija sosiaalityöntekijä. Harrastuksetkin vievät pois 
Pispalasta, mutta niinhän se on melkein joka asuinpaikassa. 

Asukasyhdistyksestä Seija ja Veijo kyselivät tiukasti. Ke
tä siinä toimii? Kuinka voi osallistua? Karnevaaleilla he 
ovat käyneetkin, ja monesta tie- ja rakennusasiasta on kuul-

tu tutuilta. Niin myös nyt, jo toivottavasti ikuisesti hauda
tusta valtatiehankkeesta harjun eteläpuolelle. - Olisi se ol
lut hauska yllätys, jos rekat olisivat yhtäkkiä alkaneet jyllä
tä ikkunan alta, sanoo Veijo. Messukylästä kun lähdettiin 
liikennettä pakoon. 

Tuttuja on Pispalassa ennestään paljon. Naapureihin ei 
vielä ole ehtinyt juuri tutustua, mutta kesällä heitäkin näkee 
ehkä useammin. Piha on yhteinen. Seija on tyytyväinen, et
tei sitä ole jyvitetty osiin. Marjapensas ja kukkia on jo istu
tettu, tilliä ja persiljaa aiotaan myös saada mahtumaan. 
Suurempi kasvimaa ei ole tarpeen, kun ei ole säilytystiloja
kaan. Ja kerran aiemmin on palsta viljelyä jo kokeiltu ... 

- Kova yritys on jäädä tänne, mutta jos tulee lapsia, ei 
tähän kauan mahdu. Voi olla, etteivät rahat riitä Pispalasta 
enää isompaan. Hinnat nousevat samaa tahtia kuin silmut 
keväällä aukeavat. 

Jaana Vuori 

Kissoja hävinnyt 
Tahmelasta 

Kannaksenkadun ja sen ympäristön asukkailta 
on tapettu kissoja tänä keväänä useita. Kissat on 
kuristettu kuoliaaksi. 

Asukkaat epäilevät teon suorittajaksi henkilöä, 
joka on useaan otteeseen myöntänyt hävittäneensä 
kissoja. Asukkaiden tiedusteluihin oman kattinsa 
kohtalosta mies vastaa ympäripyörein selityksin. 
Itseteosta häntä ei ole tavattu. 
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Oli synkkä ja myrskyinen yö Pispalassa. 
Räystäät naukuivat ja ryskyivät kuin irrotakseen vuosien 

ikeestä; roolistaan vuotavan katon reunana ja ikään kuin 
kaipauksensa täyttymistä odotellen, juhlia pitäen ennen kai
ken pyhittävää Grand Prix Sailingia Pyhäjärvelle sukeltaak
seen vapauteen, syvyyksiin uppopuina pohjavirran vietä
väksi, uupuneen uimarin ja kauan sitten kadonneen kalasta
jan haudalle muistomerkiksi, railoon vajonneen tanssiparin 
sargofagiksi tai ehkäpä vain puskemaan Härmälän kivik
koiseen rantaan lahopäätään. 

Mitä minä räystäillä. Puluille ne ovat asunnoiksi raken
nettu ja laulupuiksi luotu. Menkööt tikkuisine aatoksineen 
onnensa kaukomaille. Sopii sinne lentäenkin mennä: vuol
koon siis tuulen leuat lastusiivet, tuohiset heltat ja pyrstön. 
Vain kyyhkyt haulitorniin lennonjohtajiksi kujertamaan: 
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miten, milloin, minne. Siitä vaan sanoi sepelpulunen ja ... 
Kuinka ollakaan, eivät lähteneet vain räystäät, lähtikin ko
konainen talo hirveästi parkuen lentämään. Voiko moista 
enää kelpo järki käsittää. Kuvitella ... 

Katto melomassa sekopäistä ilmaa kahdella valtavalla sii
vellään, saranana kurkihirren kirskuva hymy, ottamassa 
palkeillaan siipiensä huostaan nuo näkymättömät lentolait
teiden tukijat, ilmojen atomiset jyväset. Talo luovimassa 
myrskyävän pimeyden tiettömällä kartalla, mahalaukkunsa 
sisältönä koko seinien rajaama mahdoton mammona, ihmi
set mukaan lukien: kellä kissa, kellä koira, epäorgaanisesta 
krääsästä listaa pitämättä mainitaan ainoastaan kummilusi
kat sikäli kuin ne ovat tallella vielä. 

Juu-u ... siinä se kuopii ja korskuu tuo ilmestyskirjan pe
to, pahanilmanlintu sekä helvetin näkylepakko; tuonelan 



pohjimmaisista syövereistä kuin suuntaa etsien, vaistoten 
pesäpaikkansa ja reviirinsä rajat, raatoisen luolansa minne 
on halu päästä munimaan; hautomaan käärmepäiset poi
kansa. Sinne. 

Ja mistä tässä kaikessa perimmiltään on lienee kyse; eh
käpä vain absoluutisesta B-luokan painajaisesta - joku roh
kenee vielä nauraakin. Se kuuluu naapurista vai nauraako 
siellä Loiri radiossa. Mielessä käyvät paloportaat ja lakana
köysi tai hyppy tuntemattomaan. Kun katson ikkunasta, 
roikkuu ulkopuolella joku naisihminen vanhasta kukallises
ta tapetista papiljotit päässä hampaissaan poikittain suuri 
kummilusikka, toinen aamutossu juuri tippumassa ikään 
kuin sillä seikalla olisi suurtakaan merkitystä . 

Ja mitä perkelettä vielä: Nyt kiskoo tämä talokummitus 
mukaansa muitakin Pispalan rakennuksia. Naapuritalo toi
sensa jälkeen antaa perustuksiensa purennalle periksi. Kil
jahdellen ja pahasti ärjyen puhelin- ja sähköjohdot ulvovat 
äärimmilleen kuormitettuina taakastaan, vesijohto- ja vie
märiputket kaivautuvat esiin hehkuvan punaisina maanalai
sista käytävistään vetääkseen perässään niihin kytkettyjä ta
lorykelmiä: liitereitä, vajoja, autotalleja, saunoja ja ihmisiä 
asuntoineen. Näyttää siltä, että koko kylä kohoaa vastalau
seistaan huolimatta ilmaan. Kaiken ryskeen ja rytinän seka
sotkusta olen kuulevinani osia virrestä "Sua kohti Herra
ni". 

Koko myrskyävän yön kestää tätä unenomaista ja oudol
la tavalla kiehtovaakin näytelmää. Kunnes ... aamun jo sa
rastaessa viimeinenkin Pispalan mökkirähjä saa tuulta sii
piensä alle ja kiskotaan vääjäämättömästi auringon ensisä
teiden kultaaman horisontin taa. 

* * * 

Kun postinkantaja aamutuimaan saapui lehdenjakoon, 
etsi hän kauan, mutta tunnollisesti vuosien varrella tutuiksi 
käyneitä postilooria löytämättä kuitenkaan ainuttakaan 
osoitetta. Tipotiessään olivat virtaset ja mäkiset ja kaikki 
siltä väliltä ennen sitä ja sen jälkeen. 

Vihdoin turhautuneena moiseen ymmälle käyvään puu
hailuun istahti postimies lehtipinkkansa päälle lopen uupu-. 
neena, väänsi arska-topastaan sätkän ja jäi siihen harjuse
lälle lumoutuneen näköisenä todistamaan Pispalan uuden
laista ilmettä, jos se nyt sitten enää mikään Pispala olikaan; 
semmoinen myllerrys oli tienoon läpi käynyt. Kaikki enti
nen; talot, katulyhdyt ja ihmisetkin poissa. Jäljellä ei ollut 
kuin muutama alueen kuin ihmeen kaupalla paikkansa pitä
nyt ulkohuussi ja ainoat elävät olennot isäntiään etsiskele
vät koirat sekä Pispalan tuhannet kodittomat 9-henkiset 
kissat. 

Lienee aprikoinut melkoisen syvähenkisiäkin asioita siinä 
posteljooni istuessaan. Sätkä väänsi toisensa jälkeen kuin 
unessa ja sitä poltti sitten varovaisin elein kuin peläten liian 
äkkinäisin liikkein aiheuttavansa lisää tuhoa tälle maankuu
lulle Tampereen kaupunginosalle. 

Aroman siinä huomaamatta huvetessa ja sitten jo viimei
sen sätkänjämän polttaessa sormia postinkantaja kohottau
tui varovasti ylös, teki muutamia ergonomisesti oikeaoppi
sia voimisteluliikkeitä ja lähti laahustamaan raskain askelin 
lehtipinkan luota. Tämä mies oli suurehkon perheen ainoa 
toimeentulon hankkija. 

Viiniä 
terassilla 

Kun ilmat sallivat, avataan jälleen Pispalan Pulterin piha
ravintola, jossa voi tänäkin keväänä keventää oloaan erilai
silla virvokkeilla. 

Viinioikeudet on saanut myös Pispalan valtatien varrella 
sijaitseva ravintola Amanda. Amandassa avataan ulkoilma
terassi talon puutarhan puolelle, joten autojen pakokaasuja 
ei tarvitse haistella. 

Saunan ilot ohi 
Raja portissa 

Liiketalouden periaatteet kylmettivät Rajaportin vanhan 
ja perinteikkään yleisen saunan. Suoranaista tappiota ei 
saunan pitämisestä koitunut, mutta eipä se juuri lyönyt lei
villekään. Saunaa viimeksi ylläpitänyt pariskunta kyllästyi 
nollatilanteeseen vuoden yrittämisen jälkeen. 

Monelle pispalalaiselle Rajaportin sauna on ollut ainoa 
kunnollinen pesumahdollisuus. 

Näillä näkymin ei kaupungin omistamalle saunalle ole 
löytynyt uutta vetäjää. 

- Kyllä kaupungin pitäisi ylläpitää tällaista toimintaa. 
Yleisiin saunoihin tulisi satsata julkisia varoja niin, että niis
tä tulisi kannattavia. Muuten suomalainen saunakultttiuri 
lässähtää jokaperheen kuivaan kerrostalosaunaan, totesi 
pispalalainen sauna-asiantuntija Pispalalaiselle. 

Palestiinalais
laps,et 
tulevat kylään 

Heinä-elokuun vaihteessa tulee Damaskuksesta palestii
nalaisesta lastenkodista 18 kummilasta Suomeen. 

Tampereella lapset ovat perjantaista 31. 7. sunnuntaihin 
2.8. asti. 

Pispalaisten kummityttö Nisrien ei ole mukana, mutta to
ki muidenkin lasten tapaaminen tuo Palestiinan lähemmäk-
si meitä. 

Lapset ovat enimmän osan aikaa Turun lähellä Tammi
valkaman leirikeskuksessa, jonne toivotaan myös suomalai
sia kummeja. Haluaisitko sinä viettää osan lomastasi 
(26. -31. 7.) kansainvälisen solidaarisuuden merkeissä? 
Myös kaikennäköinen taloudellinen tuli on tervetullutta. 

Tampereella lapsia voi tavata esim. Haiharan nukkemu
seossa lauantaina 1.8. klo 18 ja vaikkapa lauantaiaamuna 
kiertoajelulla, jonka yksi kohde saattaa olla Pispala. 

Tarkempia tietoja antavat Marjatta Stenius (puh. 120 
417) ja Maija Jussilainen (puh. 113 696). 
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TULE OSTAMAAN 
TAIMET 
TAHMELASTA 

Mm. monivuotiskukkien 
taimissa edullisia 
''laatikkotaimia ! " 

TAHMELAN VALTATIE 3-5, PUH. 114 823 

PISPALAN 
APTEEKKI 

PISPALANVALTATIE 2 
PUH: 126 962 

TAHMELAN ELINTARVIKE
JA GRILLIPISTE 

PALVELEE JÄLLEEN 
MA-PE 18.30-23.30 

LA 14.00-23.30 
su 10.00-22.00 

TAHMELANVALTATIE 2, PUH. 126 701 

TERVETULOA KIOSKILLE 
TAHMELAN MUTKAAN! 

- on entisajan ihastuttava ilmapiiri 
- maukkaat lounaat ja kiitetyt pihvit 
- on kahveeta ja kotoisia leivonnaisia 
- herkullisia jäätelöannoksia ja vohveleita 
- on juomaa oikeuksilla ja ilman 

TERVETULOA VIERAAKSEMME 

Amandan tytöt 
Marja, Raija, Sirpa ja Pirjo 

Pispalan valtatie 61 A, 33250 Tampere, puh. 131 207 

Ps. Amanda on myös juhlatalo 

EIJA HONGISTO 
kampaaja 

Tahmelankatu 6 
puh. 931-126129, k.490415 



Grillikioski 

ala 
Pispalanvaltatie 28 

Auki 24 h 
Nyt myös ellntarvlkkeet 
ja TKL:n kuukausltarrat 

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 

PIRKKA-HOITO OY 

Pispalanvaltatie 45, (Ylä-Voiman talo) 

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

Lääkintävoimistelija Kirsti Jännes 
Ritva Hämeenoja 

Kuntohoitaja Anita Sirkka 

LÄÄKÄRI 

Anitta Pietilä 
l ltavastaanotto 

Pirkka-Hoito Oy:n tiloissa 
Puh. 123 002 

PISPALAN Viihtyisä kahvi- ja lounas-
paikka. Lounas 11.-14.00 
Kotiin maukkaita leivon
na1s1a, p1zzo1a ym. 

HUOM! NYT VEIKKAUKSIEN PALAUTUKSET 
KAHVERIIN. MEILTÄ MYÖS ÄSSÄT JA VENTIT 
ARK. 8.30-18.00 LA 8.30-16.00 

pikku-puoti 
Pispankatu 30 puh. 129 095 

MEILTÄ SAAT 
TAMPEREEN NOPEIMMAN 

MV-KEH ITYSPALVELUN 

PUH. 21 667 
ARK: 8-17 
LA: SULJ ETTU 

Kuninkaankatu 19 A, 2. kerros 33210 Tampere 21 

PISPALAN 
VALTATIE3 
P. 114785 

• GRILLITUOTTEITA 
• ELINTARVIKKEITA 
• MAKEISIA - JÄÄTELÖÄ 

LEHTIÄ YM. 
TERVETULOA ILTAOSTOKSILLE 

LASI KORJAUKSET 

PÄIVYSTYS 
ympäri vuorokauden 
myös sunnuntaisin 

PISPALASI OY 
Pispalan Valtatie 47 

Puh. 931-133 394 
(Puhelinvastaaja 
ilmoittaa kulloisenkin 
päivystysnumeron) 

Sidontaa 
ruukku- ja leikkokukkia 

koriste-esineitä 
Meillä toimii 

myös kotiinkuljetus 

Pispalanvaltatie 27, 33250 Tampere, puh. 111 549 
Avoinna ark. 10- 19.00, su 10-18.00 
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PULTERI ON 
SIIRTYNYT 
KESÄAIKA4N: 

TERASSI
RAVINTOLAMME 
ON AVATTU. 

TERVETULOA! 

• • • • • • 
LAAKARI Puh. 149 522 
PISPALASSA 

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

Avoinna arkisin 8 - 20 
lauantaisin 10-15 

sunnuntaisin 15-19 

Medicus Oy 
Pispalan an aa ar1asema 
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