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Katse menneeseen vuoteen 

Katu- ja asemakaava-asiat ovat 
tyOl/lstäneen Plspalan asukasyhdlstystä 
eniten viimeisen vuoden aikana. Voimia on 
toimintakauden aikana yhdistetty myös 
elokarnevaal/en järjestelyihin ja mm. Pls
palafalnen-lehden Ilmestymisen tur
vaamiseen. Mukana työssä on ollut 
toimikunnan lisäksi suuri muita pis
palalaisla. 

Asukasyhdistyksen toimintakertomuk
sen mukaan jäsenmaksunsa hoitaneiden 
jäsenten määrä nousi edellisvuoden sadasta 
noin 150 jäseneen. Toimikunta kokoontui 
keskimäärin kerran kuussa, ja lisäksi pidettiin 
lukuisia epävirallisempia neuvokkeja ja 
talkoita. 

Liikenteen ja rakentamisen 
seuranta 

Kampanja Pispalanharjun hi-
daskatukokeilun toteuttamiseksi oli varmasti 
näkyvin ja kuuluvin osa kauden toimintaa. Sitä 
selvitettiin tarkemmin edellisessä Pis
palalaisessa. 

Pispankadun sekä Tahmelan valtatien 
ja Kannaksenkadun kunnostuksesta lähetet
tiin kaupungille kannanotot. Samassa yhtey
dessä esitettiin sangen vilkkaan kesäisen tu
ristibussiliikenteen lopettamista harjulla -
Pispalaa on parempi ihailla jalkaisin. Kaupunki 
on sittemmin ilmoittanut, että bussit eivät enää 
ensi kesänä aja reittiä Pispalanharju
Pispankatu. 

Asukasyhdistys avusti kahdessa vali
tusasiassa, joissa naapurit huomauttivat 
kaavamääräysten vastaisista ja ympäristöön 
soveltumattomista rakennussuunnitelmista. 
Molemmat valitukset ratkaistiin asukkaiden 
kannan mukaisesti. 

Kaupungin valmistellessa syksyllä 
tyhjien tonttien myyntiä Pispalassa asukas
yhdistys ehdotti kahden tontin myymättä jät
tämistä. Toista käytetään Harjun seurakunnan 
koululaisten päiväkodin leikkialueena, ja seu
rakunta olikin mukana aloitteen takana. 
Toinen tyhjä tontti on tarpeen pysäköin
tialueena. Kaupunki jätti tontit myymättä. 

Ympäristöministeriölle tehtiin aloite 
säteilyhaittojen vähentämiseen tähtäävan 
radonkaivokokeilun · toteuttamisesta Pis
palassa; ministeriö teki asiasta kielteisen 

päätöksen joulukuussa. 
Toimintasuunnitelmassa oli myöskin 

selvittää kaupungin vielä jäljellä olevien 
vuokratalojen kunto ja pohtia niiden säilyt
tämismahdollisuudet. Selvitys jäi kesällä 
kesken, joten sen loppuun vieminen jää seu
raavan toimikunnan tehtäväksi. 

Kulttuuria ja karnevaalia 

Perinteiset karnevaalit vietettiin uu
teen malliin elokuun rantajuhlana. Ohjelma oli 
runsas ja monipuolinen. Oli teatteria nukeilla 
ja ilman, balalaikka- ja harmonikkaorkesterit, 
lasten yllätyspolku, leikkipiste ja kolme rock
bändiä. Yleisöä kertyi nelisen sataa. Pukeu
tuminen oli edellisvuosia hillitympää. Suosi
tuimmat asusteet olivat sateenvarjo, sadetakki 
ja sydvesti. 

Karnevaalien tunnuslauseena oli 
"Kadut kuntoon, tiet turvallisiksi". Niinpä hi
daskadun ensimmäiset "kapinalaatikot" huu
tokaupattiin, ja varojen turvin nikkaroitiin 
myöhemmin uudet loorat kaupungin suun
nitelmien mukaan. 

Pian karnevaalien jälkeen kokoonnut
tiin Pispan koulun pihalle viettämään tavaran
vaihtopäivää. Tempaus jätteiden hyötykäytön 
puolesta järjestettiin yhdessä Luonnonsuo
jelukeskuksen kanssa. Samaan aikaan 
parannettiin elinympäristöä harjun pohjois
puolella. Asukkaiden ja koululaisten voimin 
maalattiin Ahjolan alikulkutunneli niin hienoksi, 
ettei taida toista Suomesta löytyä. 

Tieto kulki talkoilla 

Puurojuhlat järjestettiin perinteiseen 
tapaan joulupukkeineen, lauluineen ja teat
tereineen. Vuoden tapahtumiin kuului vielä 
palestiinalaisten pakolaislasten vierailu. Pis
palalaisten oma kummityttö Nishrien ei ollut 
mukana, mutta terveiset hänelle lähtivät tois
ten lasten mukana. 

Pispalalainen-lehti ilmestyi toimikau
den aikana kolmasti. Lehti jaettiin talkoilla 
lähes 2000 talouteen Pispalassa, Tahme
lassa, Hyhkyssä ja Rantakylässä. Kiitokset 
lehteä tukeneille ilmoittajille, jakajille ja toimi
tukselle. 

Sydämelliset kiitokset kaikille toi
mintaan osallistuneille! 
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Luonnos toimintasuunnitelmaksi (lyhennelmä) 

Katse tulevaan 

Pispalan asukasyhdistyksen suun
nitelmissa ovat keskeisessä asemassa, 
edelleen katu- ja liikenneasiat. 

Pispalanharjun hidaskatukokeilun 
eräs kokemus on, että kaupungin antamien 
ohjeiden mukaån rakennetut kukkalaatikot 
ovat varsin heiveröisiä ja rikkoutuvat helposti. 
Toimikunta on päätynyt siihen, että kaupungin 
vastuuta kokeilusta on saatava lisätyksi, niin 
ettei hidaskatu ole yksin asukkaiden kustan-
tama ja hoitama kokeilu. 

Kunnallistekninen virasto on halukas 
yhteistyöhön, ja neuvotteluja kokeilua koske
van sopimuksen tekemisestä kaupungin 
kanssa jatketaan. Ongelmana on kaupungin
hallituksen viime kesänä omaksuma kielteinen 
suhtautuminen kaupungin osallistumisesta 
kokeiluun. Näin kunnallisvaalivuonna saattaa 
,kuitenkin olla mahdollista saada asiaan 
myönteisempi ratkaisu. Tavoitteena on, että 
ennemmin tai myöhemmin harjulle saataisiin 
pysyvä hidaskatu, josta kaupunki huolehtii. 
Kokeilun jatkamisesta ja siihen liittyvistä 
toimista päätetään vuosikokouksen yhtey
dessä järjestettävässä yleisessä asukkaiden 
kokouksessa. 

Virkamiehet kylään 

Keväällä järjestetään kaupungin 
johtavien virkamiesten kanssa katukatsel
mus, josta on syksyllä saatu alustava lupaus 
kaupungin johdolta. Tällöin pyritään kaikki 
katujen kuntoon · ja liikenneoloihin liittyvät on-

gelmat käymään läpi paikan päällä. 
Asukkaiden toiveet saatetaan kaupungin tie
toon ja yritetään vaikuttaa siihen, että ne 
myös otetaan huomioon kaupungin suun
nitelmissa ja niiden toteuttamisessa. 

Tiettävästi Pispankadun peruskorjaus 
alkaa ensi vuonna. Kadun korjaustavasta ja 
mm. ylinopeudella ajamisen estämiseen 
tähtäävistä liikennejärjestelyistä neuvotellaan. 
Sama koskee myös Tahmelan valtatietä, joka 
sekin kunnostettaneen lähivuosina. Muidenkin 
katujen korjaustarpeet ja liikenneongelmat 
pyritään kartoittamaan. 

Tervetuloa toimimaan 

Kaupungin vuokratalojen ja ylipäänsä 
vuokra-asuntojen säilyttämis- ja lisäraken
tamismahdollisuukisen selvittäminen viedään 
päätökseen toimintavuoden aikana. 

Juhla- ja huvitilalsuuksla, kuten jo 
perinteiset karnevaalit ja puurojuhla, jär
jestetään innostuksen ja voimien mukaan. 

Plspalalaista pyritään julkaisemaan 
3 - 4 numeroa vuoden aikana. Toimitukseen 
hankitaan uusia ihmisiä. Painos on edelleen 
2000 kappaletta. Muu tiedotus hoidetaan mm. 
tolppailmoituksin ja paikallisradion kautta. 

Asukkaiden aloitteita pyritään edis
tämään ja ajamaan kuten tähänkin asti. 
Asukasyhdistys on avoin kaikille pis
palalaisille, jotka haluavat yhteistyössä sen 
kanssa toimia Pispalan kehittämiseksi, perin
teiden ylläpitämiseksi sekä asukkaita kiin
nostavan toiminnan järjestämiseksi. 
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