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Asukasyhdistyksen toimikunta: 

Simo Aho, pj. 
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Pispalanharju 14 
puh. 114 888 
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Kannaksenkatu 11 A 1 
puh. 129 099 

Pekka Laurila 
Pispalanharju 6 B 
puh. 111 734 

Marja-Leena Mettinen 
Pispalanharju 7 
puh. 110 892 

Heikki Nieminen 
Hirvikatu 25 as 1 
puh. 146 859 

Marjut Paavola 
Tahmelankatu 10 

Sinikka Pispa 
Huovarinkatu 1 B 8 
puh. 446 328 

Kari Punkka 
Päivölänkatu 16 
puh. 132 328 

Irmeli Salvas 
Harjunpää 12 
puh. 355 84 

Riitta Väre-Kuure 
Pispankatu 23 B 
puh. 111 851 



Suuri kukka-
laatikkosota 

! 

Miten ja miksi kaikki oikein 
tapahtui - ja entäs ensi keväänä? 

Viime kesäkuun alussa asukasyhdistyksen toimikunnan 
jäsenet lukivat Aamulehdestä, että kaupungin kunnallistek
ninen virasto oli laatinut suunnitelman Pispalanharjun 
muuttamisesta "kesähidaskaduksi". 30 betonisen istutus
laatikon avulla oli tarkoitus - näin suunnitelmaa perustel
tiin -c- estää kadun päällystämisen jälkeen lisääntynyt ylino
peuksilla ajaminen, josta oli tullut paljon valituksia. Kus
tannusarvio oli 88 000 mk. 
Hienoa! Kerrankin kaupunki toteuttaa jonkun asukasyhdis
tyksen aloitteen! Näin me ajattelimme, olimmehan Pispa
lanharjun peruskorjaussuunnittelun yhteydessä ehdotta
neet, että katu korjattaisiin alun perin hidaskaduksi. 

Kesäkuun lopussa kaupunginhallitus hylkäsi suunnitel
man, toisin sanoen ei antanut lupaa katumäärärahojen 
käyttöön tätä tarkoitusta varten. Liian kallista, esitettiin pe
rusteluksi. 

Tämä oli monelle hidaskatua jo odotelleelle pettymys. 
Pettymyksestä syntyi halu olla jättämättä asiaa siihen. Puo-

. lisen tusinaa Pispalanharjun varrella asuvaa otti yhteyttä 
muutamaan asukasyhdistyksen toimikunnan jäseneen -
niihin jotka eivät olleet kesälomillaan. Päätettiin ryhtyä 
mielenosoitusluontoiseen kansalaistoimintaan. 

Kukkalaatikko-barrikadit 

Heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina pidettiin talkoot. 
Rakennettiin nurkista löytyneistä aineista viisi sievää laatik
koa, jotka maalattiin punaisiksi. Multa ja kukatkin saatiin 
lahjaksi. Heti maanantaina laatikot sitten kannettiin kadul
le ja luovutettiin juhlallisesti kaupungille hidaskadun "pe
sämunaksi" tiedotusvälineiden läsnäollessa. Kaupungin 
edustaja ei kutsusta huolimatta tullut paikalle, kun ei kuu
lemma ollut valtuuksia ottaa lahjaa vastaan. Asukkaita oli 
eri vaiheissa mukana toimissa noin kolmekymmentä. 

Tiistaina poliisi siirsi laatikot pois kadulta. Esteiden aset
taminen kadulle ilman lupaa on nimittäin tieliikennerikos. 
(Nopeusrajoitusten noudattamista poliisi ei oman ilmoituk
sensa mukaan kuitenkaan ennätä Pispalassa valvoa.) 

Muutamat kadunvarren asukkaat tuumasivat, että ei me 
vähällä luovuteta. Ja kantoivat laatikot iltahämärissä takai
sin. 

Keskiviikkona kaupungin miehet kävivät siirtämässä laa
tikot Pispan koulun pihaan. Näin Pispalanharjun kukka
laatikoista tuli hiljaisen heinäkuun etusivun uutinen, ei vain 
paikallisissa, vaan myös valtakunnan tiedotusvälineissä. 

Kaupungin taholta luvattiin käsitellä asiaa uudelleen. Po
liisi kutsui allekirjoittaneen kuulusteltavaksi. Jäätiin odot
telemaan, josko hidaskatu kuitenkin saataisiin. 

Virkamiehet suunnittelivat uudelleen ... 

Kunnallistekninen virasto teki uuden suunnitelman. Pispa
lalaiset rakentaisivat kaupungin aineista ja ohjeiden mu
kaan 14 puista laatikkoa. Kustannusarvio putosi 19 000 
markkaan. Taas Pispalassa oltiin iloisen toiveikkaita. 

Ja taas petyttiin. Viime hetkessä ennen kaupunginhalli
tuksen kokousta 27. 7. esitys muuttui siten, että hidas katu 
voidaan suunnitelman mukaisena toteuttaa, jos asukkaat it
se vastaavat kaikista kustannuksista. 

Ketkä asukkaat? Asukasyhdistys on rahaton. Eikä asuk
kaita yleensä vaadita kustantamaan esim. suojateitä tai lii
kennevaloja tai muitakaan liikenneturvallisuutta parantavia 
järjestelyjä - veroja maksetaan mm. sellaisten asioiden 
hoitamiseksi. 

Hidaskatu rakennettiin talkoilla 

12.8. oli Pispan koulun pihalla kokous, jonne asukasyh
distys oli kutsunut kaikki Pispalanharjulla asuvat. Pari 
kukkalaatikoiden vastustajaa kävi ilmoittautumassa, mutta 
kokous kuitenkin päätti, että kun näin pitkällä ollaan, hi
daskatu tehdään. 
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Elokuun karnevaaleil12 myytiin mielenosoituslaatikot 
huutokaupalla, ja lisärahoitusta hankittiin myymällä muu
tamalle liikeyrityksene uusista laatikoista tila mainoskyltil
le. Siihen kin tarvittiin kaupungilta lupa; se saatiin 50 mk:n 
korvausta vastaan pienen neuvottelukierroksen jälkeen. 

6.9. tuli hidaskadusta vihdoin totta. Talkoilla rakennet
tiin kaupungin piirustusten mukaan yhdeksän kukkalaatik
koa, joiden tarveaineet maksoivat runsaat 3000 mk. Multa 
saatiin ilmaiseksi. Istutuksia ei enää tässä vaiheessa vuotta 
kannattanut kovin hienosti tehdä, ja niinpä laatikoihin lai
tettiin mitä löydettiin. 

Kaupungin mittamiehet merkitsivät laatikoille paikat, 
joilla ne sitten seisoivat reilut kaksi kuukautta. Liikenne hi
dastui. Kaupungin bussinkuljettajat nurisivat. Asukasyh
distyksen toimihenkilöt saivat bussi pysäkeillä ja puhelimitse 
kuulla sekä kiitoksia että myös moitteita kukkalaatikoiden 
takia. Jonakin yönä yhden kukkalaatikon yli ajettiin sellais
ta vauhtia, että se hajosi tikuiksi. Paria muutakin laatikkoa 
kolhittiin tavalla tai toisella. Marraskuun ensimmäisen lu
misateen tultua laatikot siirrettiin kevättä odottelemaan. 

Viimein poliisilta tuli ilmoitus, että 6. 7. Pispalanharjulla 
tapahtuneesta "liikenteen vaarantamisesta asettamalla ka
dulle esteitä" ei nosteta syytettä: poliisilain 14 §:n 2 momen
tin mukaan poliisi voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin, "jos 
rikos on vähäpätöinen eikä asianomistajalla ole vaatimuk
sia ja teko on johtunut, olosuhteet huomioon ottaen anteek
si annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuu
desta tai tietämättömyydestä eikä yleinen etu vaadi poliisin 
toimenpiteitä asiassa. 

Puolesta ja vastaan 

Hidaskadun tarpeellisuudesta on oltu montaa mieltä. Sitä 
ovat ennen muita kannattaneet lapsiperheet. Tosiasia on, 
että harjulla ajetaan paljon ylinopeudella, eikä sitä saa ku
riin liikennemerkeillä ja olemattomalla poliisivalvonnalla. 
Harjulla ei ole hurjasteltu kenenkään yli, mutta vaara on il
meinen. Muualla Pispalassa on sattunut ainakin yksi ta
paus, jossa liian nopeasti ajanut auto tönäisi lapsen katuun 
- onneksi ei käynyt kovin pahasti. 

Hidaskatu haittaa autoja. Pari autonomistajaa on valitta
nut kukkalaatikoista. Myös pari vanhempaa talonomista
jaksi ilmoittautunutta on ollut sitä mieltä, että tuollaisia ty
periä laatikoita ei kaduilla ennenkään ole tarvittu liikenteen 
tukkona, eikä varsinkaan tarvita heidän talonsa vieressä 
(no, yhtä laatikkoa sitten siirrettiinkin). Jotkut eivät muu
ten vain pidä niistä, eikä "uuspispalalaisten" vouhotuksista 
yleensäkään. Jotkut taas ovat olleet närkästyneitä siitä, että 
hidaskatu tehtiin harjulle kun Pispalassa on katuja, joilla 
hurjastellaan vielä paljon enemmän. 

Siitä, että liikenteen turvallisuus on tärkeätä, ei kukaan 
liene eri mieltä. Hidaskatu lisää jalankulkijoiden ja pyöräi
lijöiden turvallisuutta, varsinkin lasten. Sellaisia on maail
malla ja viime aikoina myös Suomessa rakennettu yhä 
enemmän. Joidenkin (lapsettomien?) autoilijoiden harmista 
huolimatta hidaskadut tullaan kyllä yleisesti hyväksymään 
siinä missä liikennevalotkin. Niissä on järkeä. 
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Oma mielipiteeni on, että kenelläkään ei Pispalanharjulla 
ole niin kiire, ettei laatikoita joutaisi kiertämään. Matka hi
dastuu minuuttia enemmän vain jos sitä vertaa ylinopeudel
la ajamiseen. Kadut ovat Pispalassa ennenkin olleet kävely
ja seurusteluraitteja ja lasten leikkipaikkoja; ennen autoja 
vain oli paljon vähemmän. Lisäksi kukkaistutukset lisäävät 
viihtyvyyttä. 

Bussinkuljettajien nurinoita säikähtäneille kerrottakoon, 
että bussit kyllä tulevat jatkossakin ajamaan harjulla. Ker
rottakoon myös, että asukasyhdistyksen toimikunnassa on 
viime vuosina ollut ja nytkin on mukana pari "alkuperäis
tä" pispalalaista, muutamia kymmenen vuotta tai kauem
min harjulla asuneita ja muutamia viime vuonna muuttanei
ta - siis aika hyvin Pispalan nykyistä asujaimistoa tässä 
suhteessä edustava joukko. Kaikki kiinnostuneet, tervetu
loa mukaan! 

Kukkalaatikoiden tulevaisuus 

Nopeudet Pispalanharjulla ovat hidastuneet. Joidenkin 
mielestä se on harmillista, toisten mielestä hyvä. Jatketaan
ko kokeilua, se on Pispalanharjun asukkaista kiinni. Asu
kasyhdistys aikoo alkuvuodesta järjestää yleisen kokouk
sen, jossa kokemuksista keskustellaan ja päätetään, halu
taanko kokeilua jatkaa. Jos jatketaan, se edellyttää myös 
hidaskadun "hoitokunnan" perustamista. Eli sitä että 
asukkaat perustavat porukan, joka huolehtii istutuksista ja 
laatikoiden kunnosta ja ehkä rakentaa niitä myös lisää sekä 
neuvottelee kaupungin kanssa kaikista asiaan liittyvistä asi
oista. Kaupungin kanssa tullaan tekemään kirjallinen sopi
mus, jossa asukkaiden ja kaupungin velvollisuuksista ja 
vastuusta yksityiskohtaisesti sovitaan. 

Asukasyhdistyksessä ajatellaan, että ennemmin tai myö
hemmin (yhden, kahden, kolmen vuoden kuluttua?) kau
punki ottaa hidaskadun kokonaan hoitaakseen. Virkamies
portaassa sitä ei vastusteta (mm. kunnallistekninen virasto, 
jolle katuasiat kuuluvat, on hidaskatujen kannattaja), ja 
kyllä poliittisella puolellakin lähivuosina asia ymmärretään. 
Ennen kuin niin pitkällä ollaan, katsotaan josko kaupunki 
ottaisi kokeilusta vähän enemmän vastuuta kuin vain antaa 
siihen luvan. Kaupungin apu ja arvovalta edistäisi kokeilun 
onnistumista, mikä olisi kaupungille kunniaksi. Neuvotel
laan. 

J J j ) 



Lisää hidaskatuja Pispalaan? 

Hidaskadut eivät juuri nyt taida olla kaupungin suunni
telmissa etusijalla olevia asioita. Ehka vaalien jälkeen? 
Mutta joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin Tahme
lan valtatie, Pispankatu ja muutkin kadut peruskorjataan 
- on nimittäin pakko. Ja silloin ne voitaisiin korjata hidas
kaduiksi, jos niin halutaan. Kaupungin suunnittelijoista se 
ei ole kiinni. Eikä rahasta: verrattuna muihin katu- ja lii
kennekustannuksiin hidaskadut ovat varsin halpoja. Niitä 
voi rakentaa muillakin tavoin kuin kukkalaatikoiden avul
la: voidaan tehdä mutkia, kavennuksia, töyssyjä tms. Eri 
katujen asukkaat voivat neuvotella asiasta yhteistoiminnas
sa asukasyhdistyksen kanssa. Ottakaa yhteyttä! 

Simo Aho 
asukasyhdistyksen pj. 

Kuuluisat kukkalaatikot rakennettiin talkoilla ja 
talkoilla ne myös ensi kesänä hoidetaan. Raken
r,ustarvikkeet, mullat ja istutettavat kukat on saa
tu enimmäkseen lahjoituksena. 

Vehnämyllynkatu 6 
33700 TAMPERE 

KODIN KAIKKIIN TILOIHIN 
• keittiökalusteet, komerostot, eteisryhmät 
• erikoismitat normaalihinnoin 
• avustamme suunnittelussa 

Puhelin 31.12.1987 asti 616 529, Sammonkatu 64 

Palvelumme paranee, muutamme uusiin toimitiloihin 
tammikuun ensimmäisellä viikolla. 
Uusi osoitteemme on Vehnämyllynkatu 6 Ristinarkulla 
ja puhelin 634 400 tammikuun 2. päivästä alkaen . 

Aukioloaikamme : ma-pe klo 8.00-17.00 

TERVETULOA 

PISPALAN SÄHKÖHUOLTO OY 

puh. 130147, 553054, 640882 

• sähköasennukset 
• suunnitelmat 
• kylmälaitteiden asennus 

ja huolto 
• kotitalouksien pakastimet 

ja jääkaapit 
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PISPAN KOULUN 
RUOKALASSA 

Sunnuntaina 13. 12. 
klo 16·/8 

PUUROA 
LEIKKIÄ + LAULUA 
NUKKETEATTERI 
HUPILAINEN 

JOULUPUKKI 1 
JA TONTTUJA 



Tunneli 
koreaksi 

Kissa, jonka sydän sykkii Pispalalle, johdattaa kulkijan 
Ahjolan päästä Pispalan valtatien alikulkutunneliin. Jos 
kulkijalla ei ole kiire, saattaa tunnelissa vierähtää pitempi
kin aika. Seiniltä heiluttavat iloiset ihmiset kättään, tutun 
oloiset maisemat houkuttelevat unelmoimaan kesästä ja 
kirkkaat värit valaisevat alkanutta talvea. 

Tunnelin maalasivat pispalalaiset itse. Läntisen seinän 
koristivat Pispan koululaiset, itäisestä huolehti muu väki 
eräänä alkusyksyn lauantaina. Maalit ja pensselit hankittiin 
kaupungin avustuksella, ja pensselit lahjoitettiin tempauk
sen jälkeen koululle. Työtä ohjasi taidemaalari Anja Rau
nio. 

Kamat kiertoon 
Syksyn alussa kokeiltiin Pispalassa ensimmäistä kertaa 

tavaranvaihtopäivää. Koulun pihalle sai tuoda itselle tar
peettomaksi käyneitä vaatteita, huonekaluja, vehkeitä ja 
vempaimia, ja tarvitsevat saivat viedä ne ilmaiseksi mu
kaansa. Vastaavanlaista päivää on vietetty Tammelan toril
la jo muutamana vuonna, ja myös esimerkiksi Raholan 
omakotiyhdistys on kokeillut ideaa. 

Pispalalaiset kiinnostuivat isolla joukolla tapahtumasta 
ja aika moni osallistui itse vaihtoonkin. Parempi tavara 
vaihtoi omistajaa sitä mukaa kun sitä saapui paikalle. Lasin 
ja romunkeräyksen saalis oli sitä vastoin pienempi kuin jär
jestäjät odottivat, kerrotaan asukasyhdistyksestä. Ehkä ensi 
kerralla onnistuu paremmin? 

Tavaranvaihtopäivän tarkoitus on siirtää nurkissa tar
peettomina lojuvat tavarat niiden käsiin, joille niillä on vie-

lä käyttöä. Samalla vähennetään kaatopaikkojen tarpeeton
ta kuormitusta ja suojellaan luontoa. Jätepaperin, lasin, 
metalliromun jne. kierrätyksellä halutaan vähentää luon
nonvarojen tarpeetonta tuhlausta:. Siksi niiden kerääminen 
ja jälleenkäsittely pitää järjestää nykyistä tehokkaammin. 

Muistakaapa paperinkeräyslaatikot! Pienen tauon jäl
keen ne ovat jälleen käytössä ja tyhjennetään säännöllisesti. 
Laatikoita on mm. Tahmelan mutkassa ilmoitustaulun luo
na ja Ylä-Voiman talon (nykyinen Siwa) takana. 

Leikki paikkaa 
myydä • e1 

Kaupunginhallitus päätti lokakuun puolivälissä, että kau
punki luopuu toistaiseksi kahden omistamansa tontin 
myynnistä Pispalassa. Myynnistä luopumista olivat esittä
neet Harjun seurakunnan seurakuntaneuvosto ja Pispalan 
asukasyhdistys. 

Toinen tyhjistä tonteista sijaitsee Vallikadulla. Seurakun
nan järjestämän koululaisten iltapäiväkerhon lapset ovat 
käyttäneet sitä leikkipaikkanaan. Lähistöllä ei ole muuta 
puistoa lasten puuhille. Pispalanharju 43:n tontti on puoles
taan toiminut kadun ainoan kaupan pysäköintialueena. 

Neljä muuta kaupungin omistamaa tyhjää tonttia myy
dään sen sijaan piakkoin. Tulevat ostajat rakentavat ton
teille tuskin vuokra-asuntoja, ja niin on jälleen kadonnut 
monen vuokralaisen koti Pispalasta. Kaupunginhallitus ei 
katsonut aiheelliseksi ryhtyä asukasyhdistyksen esittämiin 
toimiin sen hyväksi, että tonttien myynnistä saatava tuotto 
käytettäisiin Pispalan alueella jo olemassaolevien vuokrata
lojen korjauksiin tai uusien vuokra-asuntojen hankkimi
seen. 

Vuonna 1982 kaupunki omisti vielä 44 vuokrataloa Pis
palassa ja Tahmelassa. Puolet niistä on jo purettu, ja kau
punki aikoo toistaiseksi pitää kunnossa enää 10 taloa. 
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Perinteikäs 
lastentarha 

Joskus kaksikymmenluvulla tuotiin perimätiedon mu
kaan nykyiselle Erämiehenkadulle Terijoelta ainakin kolme 
rakennusta, joista yksi toimi pappilana, toinen oli yksityisa
suntona. Kolmas silloin Pispalan valtatienä olleen kadun 
varrelle tuotu rakennus on ilmeisesti alusta alkaen ollut las
ten käytössä, lastenkotina, -seimenä ja -tarhana. 

Sama perimätieto kertoo talojen olleen alunperin kasa
koiden huviloina. Pispalan päiväkoti ykkösen johtaja Kaija 
Välisaari taas arvelee rakennuksen kuuluneen alunperin jol
lekulle taidemaalarille, ja tätä tukee osaltaan se, ettei päivä
kodissa ole kahta samanlaista ikkunaa. Talo on valoisa, pi
haa riittävästi. Ainoa ikävä puoli on kova liikenne ja sen 
seuraamukset Pispalan valtatiellä. 
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Palasia historiasta 

Päiväkodista ei ole sen kummempaa kirjoitettua histori
aa. Henkilökunta on kuitenkin ollut työpaikastaan kiinnos
tunutta ja penkonut ominpäin asioita. Toisaalta myös muis
titietoa löytyy omastakin takaa. Tarhassa on menossa toi
nen keittäjä ja kolmas johtaja, mikä ei ole kovinkaan huo
no saatutus. 

Alunperin talossa lienee pidetty lastenkotia. Vuodelta -35 
on jo varma tieto ja vuoden -37 alusta on toimintaa jatkettu 
Tampereen kaupungin seimenä. 

Jatkuu sivulla JO 



16. Pispalan lastenseimi. 

Lastenseimi, joka avattiin vuoden, 1931 loppupuolella, on nyt siis toimi
nut ensimäisen kokonaisen vuotensa. 

Lastenseimen johtokuntaan ovat kuuluneet opettaja L. M. Nissilä puheen
johtajana ja rahastonhoitajana, pankinjohtaja 0. D. Nurminen sihteerinä ja 
muina jäseninä rouva A. Suurmäki, opettaja T. M äkivaara ja herra A. Ulanen. 

Kaikkiaan on kuluneen vuoden aikana hoidettu 61 lasta, joista 31 tyttöä 
ja 30 poikaa. Hoitopäiviä 011 yhteensä ollut 7,122. Lasten lukumäärä eri 
viikon päivinä 011 ollut varsin vaihteleva johtuen siitä, ettei kaikilla lasten 
vanhemmilla ole ollut täysiä työviikkoja. Korkeimmillaan on ·1asten luku
määrä ollut 36-37, mikä on aivan liian paljon seimessä käytettävänä oleviin 
tiloihin ja varusteisiin nähden . 

Lasten hoito maksuna on seimessä kannettu 1 :- päivältä. ja on näitä 
maksuja kertynyt kaikkiaan Smk. 6,248:-. Kolme lasta on ollut vapautettuna 
maksusta köyhäinhoidon viranomaisten määräyksestä. 

I,astenseimen menot kertomusvuoden aikana olivat yhteensä Smk. 
61,551:30. Keskimäärin on hoitopäivä tullut maksamaan Smk. 8:60. Ravinto
tilin menot olivat Smk. 24,574:40. Ravintopäiviä on ollut yhteensä 8,874, 
ollen siis ravintopäivän keskihinta Smk. 2:78. 

Hoidettavana olleitten lasten terveydentila on yleensä ollut varsin hyvä. 
Vuo.clen alkupuolella liikkui kuitenkin paikkakunnalla hinkuyskää, johon 
muutamia lapsia oli sairastunut, mutta erotettiin heidät tartunnan vaaran 
vuoksi sairauden ajaksi seimestä. Sittemmin ei mitään mainittavimpia tau
teja ole lasten keskuudessa ilmaantunut. 

Pikkulasten ravitsemustilan kehitystä on voitu tarkemmin seurata vasta 
sen jälkeen, kun vuoden puoli,·tilissä saatiin lastenvaaka, jolla 0 - 1 1/2 vuo
tiaat lapset on punnittu kerran viikossa. 

Lastenseimen toiminta tällaisessa tiheässä asutuskeskuksessa, jossa mo
net vähävaraiset lasten vanhemmat ovat pakoitettuja työskentelemään 
kodin ulkopuolella, on osottautunut erittäin tarpeelliseksi. Se käy selville 
erittäinkin siitä, että lapsia olisi tahdottu sijoittaa seimeen enemmän kuin 
paikkoja on riittänyt. Lastenseimen tarkotus ei supistu yksinomaan siihen, 
että se voi tarjota hoitopaikan päivähoitoa tarvitseville lapsille, vaan voidaan 
siten oikaista lastenhoidossa ja ravitsemisessa esiintyneitä virheitä ja opastaa 
oikeita hoitotapoja. 

Jutun valmistuttua löytyi Nokian kaupungin arkistosta tämä toiminta
kertomuksen katkelma. Hoitomaksu olisi nykyäänkin monen mieleen ... 



.. .. 
Tehtaantyöläisten lapset olivat hoidossa pitkän päivän, 

kuuden tai puoli seitsemän aikaan aloitettiin ja puoli viiden 
aikaan lopetettiin. Lapsille tarjottiin tuolloin kaksi ateriaa, 
nykyisin on vain yksi. Toki välipaloja ja aamupuuroja saa 
sen verran ettei nälkä yllätä. 

Kolmikymmenluvulla lapset tuotiin seimeen jo kuuden 
viikon ikäisenä, jotkut jopa kolmeviikkoisina. Nykyisin on 
alle yksivuotiaille tarkoitetut vauvalat vähentyneet kaupuri
gjssa lähes olemattomiin, sillä äidit pitävät pitkän äitiyslo
man. Pispalan päiväkoti I:ssä pidetään 9 kk-3vuotiaita 
lapsia, alkuaikoina seimestä mentiin kouluun. Ryhmien 
suuruudesta tuohon aikaan ei ole tietoa, mutta sekä vuonna 
-35 että -80 oli hoidossa 69 eri nimistä lasta. 

Saneeraus tulossa 

Vifmeistään vuonna -90 menee päiväkoti remonttiin. Talo 
peruskorjataan ja samalla muutetaan ryhmiä. Nykyisin lap
sia on 30, vauvaryhmän lisäksi on kaksi ryhmää isommille. 
Henkilökuntaa on 11. Saneerauksen jälkeen tarhassa tulee 
olemaan yksi 12 lapsen ryhmä 1-2-vuotiaille ja yksi 20 lap
sen ryhmä 3-6-vuotiaille. Henkilökuntaa tulee lisää, mutta 
valitettavasti kaikille entisille ei ole tarjolla samassa paikas
sa työtä. 

Talo tietysti on vanha ja ollut myös kovassa käytössä. 
Ikävä .kuitenkin tulee, ensin tietysti henkilökunnan puoles
ta. Samalla oma keittiö vaihtuu eineksiin. Vanhoja kaakeli
uuneja puretaan, samoin yläkerrassa ollut leivinuuni - jo-
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ka tosin on ollut rikki jo jonkin aikaa. Mutta kokonaisuute
na voinee taas kerran todeta, että kaikki kehitys ei välttä
mättä ole parempaan suuntaan. 

Arkea, jonoa ja juhlaa 

Tarhaan tulo aloitetaan nykyisin totuttelulla. Jotkut lap
set alkavat viihtyä muutamassa päivässä, toiset tarvitsevat 
isää tai äitiä mukaan pari viikkoakin. Päiväohjelma sisäl
tää, paitsi leikkiä ja laulua, aamupuuron, lounaan, päiväu
net, välipalan ja ulkoilua, jos sää vain suinkin sallii. 

Tarhaan tulo ei ole kuitenkaan pelkästä totuttelusta kiin
ni. Paikkoihin on jonoa, joten hakijat joudutaan karsi
maan. Tätä kirjoitettaessa ei Pispala ykköseen ole kuin kah
den lapsen jono, mutta lähipäiväkodeissa sitäkin pidemmät 
jonot. Eikä tilanne näkyvissä olevassa tulevaisuudessa hel
pota. Myös perhepäivähoitopaikoista on pulaa. 

Vanhempia huomioidaan toki totuttelun jälkeenkin. Jou
lujuhlia ja retkiä järjestetään yhdessä. Vanhempainilloissa 
tutustutaan taloon ja sen tapoihin sekä pyritään opetta
maan leikkilauluja myös vanhemmille. Keväällä järjestetyn 
retken rahoitus on yleensä saatu joulumyyjäisistä. 

Risto Kaivo/a 



Asukkaat 
vaativat katujen 
kunnostusta 

Tahmelan valtatien ja Kannaksenkadun varrella asuvat 
vaativat, että kadut on viipymättä pinnoitettava pölyämät
tömiksi. Lisäksi on saatava autojen hurjastelu loppumaan. 
Asukkaat ehdottavat keinoiksi esimerkiksi 30 km:n tuntino
peudesta tiedottavien liikennemerkkien lisäämistä sekä läpi
ajoliikenteen rajoittamista. Tarvittaessa on Tahmelan valta
tie-Kannaksenkatu tehtävä yksisuuntaiseksi. 

Kaupunginhallitukselle lähetetyn kirjelmän on allekirjoit
tanut noin 60 kadun varren asukasta. Nimien keruussa ei 
Tahmelankadun varrella asuvan Sampo Järvelän mukaan 
ollut vaikeuksia: asukkaat ovat vuosia pölyä, pakokaasuja 
ja lipeähöyryjä nieltyään vakuuttuneet siitä, että nyt on jo 
korkea aika kaupungin ryhtyä toimiin. 

Liikenne kasvanut - ja haitat myös 

Tahmelan valtatien liikenne on kasvanut viime vuosina 
moninkertaiseksi. Yksityisautoilun lisäksi ovat lisääntyneet 
myös taksit ja jopa rekat. Koska jalkakäytäviä ei ole, ai
heuttaa vilkas liikenne jatkuvasti vaaratilanteita. 

Tiepöly ja lipeä aiheuttavat asukkaille terveyshaittoja. Ne 
likaavat ympäristöä ja rapistavat talojen ulkomaalausta 
normaalia nopeammin. Pyykkien kuivaaminen ulkona on 
mahdotonta, ja pihat ja ikkunat ovat jatkuvasti paksun lian 
peitossa. Raskas liikenne tärisyttää talojen tukimuureja. 

Kaupunki on perustellut katutöiden viivästymistä mm. 
keskeneräisillä katusuunnitelmilla ja vesijohto- ja viemäri
töillä. Nyt on asukkaiden mielestä nämäkin esteet poistu
neet, joten korjaukset voitaisiin alkaa heti. 

Sampo Järvelä kertoo, ettei kaupungin puolesta ole otet
tu yhteyttä asukkaisiin kirjelmän lähettämisen jälkeen, 
vaikka sitä pyydettiin. 

Hieman kirjelmän lähettämisen jälkeen saatiin lehdestä 
lukea, että kaupunki oli suunnitellut Tahmelan valtatien ja 
Kannaksenkadun rakentamista osalta matkaa hidaskaduk-
si. Kupunginhallitus kuitenkin karsi suunnielmat ensi vuo
den budjetista. 

Valtatien 
jalankulkuvalot 
palaavat 
Muutamat Pispalan valtatien ylittämistä päivittäin yrittävät 
ihmiset ovat jo pitkään ihmetelleet jalankulkijoille tarkoi
tettuja liikennevaloja, jotka vilkkuvat keltaista autoille, 
vaikka kuinka nappia painaisi. Nyt ei odotus enää ole pitkä. 
Vialliset valot on luvattu korjata vielä tämän vuoden puolel
la. Ei siis kannata menettää uskoaan ohjeisiin ja neuvoihin 
joita kylteissä annetaan: ei tarvinnut odottaa vuottakaan, 
kun jo pääsee yli turvallisesti! 

Pispalan 
elo karnevaalit 

sadeasujuhlat 
uimarannalla 
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Minne on hävinnyt Pispalasta 
"KÖYHÄ VÄKI" ??? 

Kuka tietää, kuka ei, tulkoon 
RAUTATIENKATU 22:een tutustumaan 

UUTEEN DIVARIIN 

KUKUNOR 
Ostamme 
vaihdamme 
myymme edelleen 

Kirjoja, lehtiä, elo kuva julisteita, 
vanhoja postikortteja 

P. 131 287 
Samoissa tiloissa ent. Tullinaukion levykauppa 

OSTAMME ÄÄNILEVYJÄ 

LP:t, CD:t, Singlet 
Voit lähettää myös listan 
myytävänä olevista levyistäsi, 
joista saat tarjouksemme. 
Käytettyjen äänilevyjen 
asiantuntija Tampereella. 

Rautatienkatu 22, 
33100 TAMPERE 
Puh. 931-131 446 

JOULU LÄHESTYY! 
Meiltä saat myös lahjaideoita 
mm. 
- lahjakortit 
- värikkäät ja tehokkaat föönit 
- tuulikihartimet Marico lämpöpatukat 

Parturi-Kampaamo 
Tahmelanvaltatle 2, Tampere lllkekeskus 
Puh. (931) 127 512 

Kadus 
HIUSKOSMETIIKKAA 

Muistathan leimauttaa korttisi! 
Joka kuudes leikkaus 

ILMAINEN. 

Toivotamme Asiakkaillemme 
Hyvää Joulua! 

Käteistä kellon ympäri. 
Lähin PIKATAP, 

Pispalanvaltatie 91 

TAMPEREEN 
TAP ALUESÅÄSTi 0PANKKI 

PISPALAN KONTTORI 



FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 

PIRKKA-HOITO 0Y 

Pispalanvaltatie 45, (Ylä-Voiman talo) 

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

Lääkintävoimistelija Kirsti Jännes 
Ritva Hämeenoja 

Kuntohoitaja Anita Aura 

LÄÄKÄRI 

Anitta Pietilä 
l ltavastaanotto 

Pirkka-Hoito Oy: n tiloissa 
Puh. 123 002 

Matka- ja Nahkatavara 
Varastomyymälä 

TERVETULOA! 

Pispalan Valtatie 75 

Fannistiina-pihapuoti 
Varalank. 1 ma-la 12-14 

Verhoilu ja entisöinti M. Hallantie 
Pispalanvaltatie 11 p. 132 686 

HUONEKALUJEN KUNNOSTUKSET 
T-LÄHIKAUPPA 

ANJA SELIN 
AVOINNA : 

ARKISIN 9. -18.00 
LAUANTAISIN 9 - 1-'f.OO 

PISPALANVALTATIE 54 PUH. 446 735 

LAADUKAS SANYO 
KOTISTEREO CXT-707 
TULE JA TEE KUUNTELUKOE 

- 50-20 000 Hz - pikakopiointi 
- CD-liitäntä - synkrokäyn-
- kolmen aalto- nistys 

alueer"! viritin - peräkkäinen 
- tupladekki toisto 

- kaiuttimet 70 W 

MITÄ? VAIN 

1960,-
LAITETELINE 
LAITTEISTON 
OSTAJALLE 

VAIN 195,- 

TEl<nlSET 

•••••••••••••••••••••••••••••• 

VIDEO 56 
Pispalanvaltatie 56, puh. 444 545 

Tosi tarjous meiltä! 

10 FILMIN KORTIT 

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

PISPALAN El/NTARVIKEKIOSK/ 
Pispalanvaltatie 21 

Saatavana: 
elintarvikkeita, juomia, 
lehtiä, tupakkaa, 
makeisia, jäätelöä 
myös: veikkaus & arvat 
TKL:n liput 

Avoinna ark 12-21 su 10-21 
TERVETULOA! 
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PISPALAN 
SUUTARI 
Pispalanvaltatie 54 
33270 TRE Puh. 443 554 

KORJAAN JA HUOLLAN KENGÄT, 
LAUKUT YM. NAHKATUOTTEET. 
MYÖS LUISTINTEN, VEITSIEN 
JA SAKSIEN TEROTUS. 

AVOINNA: TI-PE 10-17 
LA 10-14 

(MA SULJETTU) 

Grillikioski 

ala 
Pispalanvaltatie 28 

Auki 24 h 
Nyt myös elintarvikkeet 
ja TKL:n kuukausitarrat 

HYVÄÄ JOULUA! 

AUTOKORJAUKSET 

Autokorjaamo 
PISPALAN AUTOT OY 
Tampere, Rimmink. 14, 

P. 27839. 28723 

PISPALAN RAKENTAJAN JA REMONTOIJAN 
EDULLINEN OSTOPAIKKA 

Meiltä löydät johtavien kotimaisten ja ulko
laisten tapettitehtaiden mallistot. 

TARKETT-parketit ja matot 
Kotimaisten väritehtalden maalit. 

Kaikki Pispalan hinnoin. 

Ps . RAJU TAPETTITARJOUS 
Tapettia alkaen 5 mk/rulla 
Eristykseen uretaanivaahtoa 32 mk/pullo 

Sammon Värija Tapetti Oy 
Sammonk. 28, 33540 Tampere, puh. 552 090 

Pispalanvaltatie 27 
puh. 111 549 

Avoinna: 
ma-pe 9-19 
la-su 10-19 

Sini-valkeat itsenäisyyspäivä
kukat meiltä 
* kauniit kynttiläasetelmat 
* joulukukat 
Kaikki alan työt ammattitaidolla 

TERVETULOA 

pikku-puoti ark. 9-18 
la 9-14 

Pispankatu 30 puh. 129 095 

VIDEO28 
Pulterin vieressä 

Joulutarjous 
1 O filmin kortti 100,-

MEILTÄ SAAT 
TAMPEREEN NOPEIMMAN 

MV-KEHITYSPALVELUN 

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

Kuninkaankatu 19 A,, 2. kerros 3321 O Tampere 21 

PISPALAN 
VALTATIE 3 
P. 114785 

ma-to 16-01, pe 16-42, 

• GRILLITUOTTEITA 
• ELINTARVIKKEITA 
• MAKEISIA - JÄÄTELÖÄ 

• LEHTIÄ YM. 
TERVETULOA ILTAOSTOKSILLE 



PISPALAN 
APTEEKKI 

PISPALANVALTATIE 2 
PUH: 126 962 

HIERONTAPISTE Marjatta Niippa 
Lääkintöhall. laillistama HIEROJA 
Hierontaa, lämpö- ja savihoidot. 

ti ja to p. 134 545 
iltaisin p. 413 132 

Puh. 130 046 

Ylä-Voimaa vastapäätä 
Pispalanvaltatie 2 

Ahjolankatu 2 

Viihtyisä lounaspaikka. Edullista aitoa 
kotiruokaa, kahvia, virvokkeita. omatekoisia 
leivonnaisia sekä Kahverin suosittuja pizzoja. 

Tilauksesta valmistamme jouluherk
kuja kotiin. Esim . laatikot, tortut, 
pasteijat ja kahvi-piparkakut. 

AVOINNA 
MA-PE 8.30-18.00 
LA 8.30-14.30 
SU SULJETTU 

Pispalanvaltatie 
kakkosen liiketalo 

LÄÄKÄRI Puh. 149 522 
PISPALASSA 

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

Avoinna arkisin 8- 20 
lauantaisin 10-1 5 

sunnuntaisin 15-19 

HEI! 
PUHELINNUM. MUUTTUU 

16.1.88 ALK. 
PUH. 229 039 

Pispalanvaltatie 2 
Ark. 9-17, la 8-13, ma sulj. 
AHJOLAN AUKIO Puh. 29 039 

JOULUKUUSSA: 

PERMANENTIN YHTEYDESSÄ 
SHAMP. TAI HOITO 200 ML 
VELOITUKSETTA 

LAHJAPULMIIN MEILTÄ 
LAHJAKORTTI 

HYVÄÄ· JOULUA! 

1 
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Pieni 
Lämminsydäminen 

PIPARKAKKUTALO 
AMANDA 

Pispalan Amandassa on kodikasta tilaa 
2-70 hengen tilaisuuksille! 

• ARKILOUNAALLE 
• PYHÄPÄIVÄNATERIOILLE 
• PERHEJUHLILLE 
• KOKOUKSILLE JA ILLANISTUJILLE 
• RYHMÄATERIOILLE 

A- ja B-oikeudet 
JOULUHERKKUJA MYÖS KOTIIN AMANDAN KEITTIÖSTÄ 

TOIVOTAMME KAIKILLE PISPALALAISILLE 
RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 
Amandan tytöt Sirpa, Raija ja Marja 

Piparkakkutalo kirkkoa vastapäätä puh. 131 207 
Kamarikerros avoinna ma-ti 9-17, ke-pe 9-18, su 11.30-18, 

väentupa ma-ti 9-18, ke-pe ja su 9-20, la sopimuksen mukaan 

·. -

Maailman 
ainoa aito 
pispalalaisravintola 

1 

Pispalan Pulteri 
Pispalanvaltatie 23, puh. 125 211 

TERVETULOA 
PERINTEISEEN 

PULTERIN 
PIKKUJOULUUN 
torstaina 10.12. alk. klo 19 
illalliskortti 75,-
HAUSKAN ILLAN TAKAA 
JOUNI TUOKKOLA 

HK:n 
SININEN LENKKI 8.95 kpl 

Valio  40% 
EDAMJUUSTO 29.80 kg 
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