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Uusi omistaja toivottaa 
tervetulleeksi niin 

vanhat kuin uudetkin 
asiakkaat nauttimaan 

talon antimista 

Pispalan Pulteri 
Pispalanvaltatie 23, puh.12 S 211 

Avoinna ark 11-01, su 11-24. 

tikka 

- makkarakeitto 
- lihakeitto 
- hernelreltto 

jne. sis. leipä, voi 

HAULI PUB 
Pispalanvaltatie 15. Avoinna klo 9-22 
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Teinpä katsauksen menneeseen ja selasin vanhoja Pispalalaisen numeroita vuo
delta -7 5 lähtien. Puhtia ja sinnikkyyttä asukasyhdistyksen porukassa on ollut. Jos 
sormi on joskus suuhun mennytkin on se sieltä vikkelään pois lähtenyt ja toimeen 
on pikaisesti tartuttu. Iso raha ja huonot näkemykset ovat rinteessä myllänneet, 
mutta saattaa vain kuvitella millainen Pispalan mäestä olisi tullut ellei väki olisi 
hanttiin laittanut gryndereiden ja byrokraattien pyrkimyksille . .Saavutettujen tu
losten perustana on aina ollut, lukuisia ideanikkareita unohtamatta, lukuisampi 
asiasta innostuneiden ja kiinnostuneiden porukka. Vuonna -75 Pispalan säilyttä
misen takana seisoi 2300 asian nimellään vahvistanutta pispalalaista. Sakilla Pis
palaa on rakennettu, sakilla arvokasta pyritty säilyttämään ja parannuksia ai
kaansaamaan. Uutta ''.roolia" on yhdistyksen toimeliaisuusosastolla "näytellyt" 
vuoden -90 alusta työllisyysvaroin palkattu työntekijä. Työsuhde kunkin palkatun 
kohdalla kestää puoli vuotta. Kuinka suuren osan yhdistyksen toimista työntekijä 
pystyy tekemään, riippuu tietysti siitä miten läheinen Pispala ja asukasyhdistys 
duunarillemme on. Asukasyhdistyksen toiminnan pystyvyyde,n ja jatkuvuuden 
kannalta porukalla tekeminen on edelleenkin kaiken Aja 0. 

Loppuvuoden -90 yhdistys painiskeli monitoimitalon aikaan saamiseksi alu
een asukkaille. Tarve tiloihin on suuri ja kulttuurilautakunnan kiinteistölautakun
nalle osoittama, hakemustamme puoltava esitys erittäin hyvin perusteltu. Saapa
nähdä onko/ oliko kaupungilla otsaa ottamatta vakavasti asiaamme. Tekemätöntä 
työtä riittää edelleen. Nujakka Tahmelan valtatiestä on kesken, valitukset ovat 
edelleen lääninoikeudessa, lasten leikkipaikkoja ei ole vieläkään riittävästi, viljely
palstojen tulevaisuus, Pispalan pohjoisrinteen kaavoitus, ympäristöasiat jne. Ke
vään aikana Pispalaa koskevista asioista järjestetään teemailtoja ( ohjelma sisäsi
vuilla), joihinka tuoreempienkin pispalalaisten helppo tulla tutustumaan asuka
syhdistyksen toimintaan. Lehden toimitus ja toimikunnan jäsenet odottavat yh
teydenottoasia Pispala-asioissa. Pispalalainen ottaa valmiita juttuja julkaistavaksi 
ja toimitus tekee ne myös vinkkiesi pohjalta. 

Jouni Kopsa 

Asukasyhdistys toivottaa kaikille hyvää alkanutta vuotta! 

PISPALALAINEN Asukasyhdistyksen toimikunta 1991 
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Julkaisija: Pispalan asukasyhdistys r.y. 

Vastaava toimittaja: Jouni Kopsa, 
puh. 444 226 

Ulkoasu: Jouni Kopsa 

llmoitusasiat ja toimitus: Maija La utsia, 
puh. 113 556 

Painopaikka: Hervannan amma·lti
oppilaitos 

Maija Lautsia.pj . 
Koukkarinkatu 7 
Puh. 113 556 

Sampo Järvelä, vpj. 
Kannaksenkatu 11 
puh. 226 119 

Sirpa Samppala, siht. 
Pispankatu 22 as 1 
puh. 229 326 

Ulla-Maija Siikavire 
Vallikatu 24 B 
puh. 122 243 
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Anne Järvenkylä 
Koukkarinkatu 13 
puh. 220 871 

Veli Järvenkylä 
Koukkarinkatu 13 
puh. 220 871 

Seppo Sundqvist 
Pispankatu 25 A 3 
puh. 147 21 3 

Kari Punkka 
Päivölänkatu 16 
puh. 132 253 

Reine Lindeman 
Kannaksenkatu 28 
puh. 111 125 

Arja Paasio 
Pispalan Valtatie 27 
puh. 122 51 5 

Katriina Hakkinen 
Pispalanharju 11 
puh. 124 963 

Anneli Saarimaa 
Pispankatu 26 
puh. 127 845 
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ASUKASYHDISTYS
TOIMINTAA 

•• 
MEILLA JA MUUALLA 

Kaunis johdatus aiheeseen 
Uutena Pispalalaisena olen ulkopuo

lisena seuraillut asukasyhdistyksen toi
mintaa. Se mitä olen kuullut ja nähnyt 
- Pispalan karnevaalit, Tahmelan läh
teen puhdistustalkoot, kukkalaatikot, 
Pispalalainen ovat vahvistaneet 
vankkaa uskoani asukastoiminnan tär
keyteen. 

Pispalalaiset eivät ole yksin. Kanssa
sisaria ja -veljiä, jotka painiskelevat 
omaan asuinympäristöönsä liittyvien 
ongelmien kanssa, on paljon. Huoli lä
hiympäristön viihtyisyydestä ja halu 
muuttaa asioita yhdessä yhdistää ihmi
siä yli maantieteellisten rajojen. Kau
nista. 

Nuottasaaren hävitys 
Nuottasaari on varmasti yksi viihtyi

simmistä kaupunginosista Oulussa. Se 
on Veitsiluodon tehtaan vanhoista työ
suhdeasunnoista koostuva kaunis puu
taloalue. Talot eivät ole tämän päivän 
luksustaloja (suihkut puuttuvat), mutta 
asukkaat rakastavat kotejansa. Suurin 
osa mökeistä on Veitsiluodon omista
mia vuokra-asuntoja; tosin joukossa on 
jokunen työläisten omin voimin ja va
roin rakentamakin. Tonttimaan omis
taa kaupunki. 

Viehättäviä puutaloja, isoja pihoja, 
puutarhajuhlia, polttopuiden pilkko
mistalkoita, hyvä naapuruushenki .. . 
Kauniin idyllin rikkoi hurja huhu syk
syllä 1989: Oulun kaupunki ja Veitsi
luoto Oy hieroskelivat maanvaihto
kauppoja ja osa suunnitelmaa oli Nuot
tasaaren talojen purku. Kaupunki saisi 
yhtiöltä maata toisesta kaupungin osas
ta ja Veitsiluodon tarpeisiin rakennet
taisiin tie. Tie kulkisi siitä, missä asuu 
vielä nyt satakunta ihmistä. Mitäs 
muutamasta kymmenestä mökkipaha
sesta! 
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Teksti: Mervi Janhunen 
Kuvat: Erja Korhonen 

Asukkaat alkoivat puolustaa oikeut
taan koteihinsa. Asukaskokouksia, ylei
söosastokirjoittelua, tunkua paikallisra
dioihin ja seudun sanomalehtien pals
toille. Yhteydenottoja kaupunginval
tuutettuihin ja Veitsiluodon tehtaan 
johtoportaaseen. Taas asukaskokouksia 
ja kahvia ja pullaa. Toverilaan - Nuot
tasaaren vanhaaan työväentaloon -
kutsuttiin myös kaupunginvaltuutettu
ja ja tehtaan edustajia. Ani harva saa
pui paikalle. 

Marraskuussa -89 kaupunginval
tuusto päätti sen, mitä oli jo kaupungin 
nokkamiesten ja Veitsiluodon välisissä 
salaisissa neuvotteluissa päätetty. Nuot
tasaaren talot puretaan. Valtuustonsali 
oli täynnä kuulijoita. Pettymys purkau
tui kiroiluna ja kyynelinä. 

San Martinin Asukasyhdistys hankki 
alueelleen puhtaan ja raikkaan veden 
vuoristopuroilta. Uudistus vaikuttaa 
suoraan lapsikuolleisuuden vähene
miseen. 
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Purkupäätöksestä on valitettu mu
seovirastoon. Nähtävästi puskutrakto
rit kuitenkin saapuvat paikalle v. 1994. 

Kun taistelu asuinalueen puolesta on 
jo melkein hävitty, on jälkiviisauden ai
ka. Teimme kaksi pahaa virhettä. En
sinnäkin organisoiduimme liian myö
hään - suuret ratkaisut oli jo selkäm
me takana tehty. Toiseksi emme ym
märtäneet ajoissa, kuinka likaista ja de
mokraattista peliä pelataan silloin kun 
on kyseessä suuret rahat. 

Katkerana muistelen alueen valta
lehden (Kaleva) tiedonvälityspolitiik
kaa. Asukkaiden kannanotot saivat 
palstatilaa vasta lopullisen kaupungin
valtuuston tekemän päätöksen jälkeen. 

Puhdasta vettä 
San Martinissa 

Esimerkki onnistuneesta asukasyh
distystoiminnasta löytyy maapallon toi
selta puolelta - 3 miljoonan asukkaan 
pikkuvaltiosta Nicaraguasta. 

Tiedotusvälineiden luoma kuva Ni
caraguasta on melko yksioikoinen. Ke
hitysmaa, jossa BKT on alhainen, 
terveydenhuolto- ja koulutussysteemi 
puutteellinen, lapsikuolleisuus korkea 
jne. Vallankumoukseen noussut kansa, 
pitkä taloutta raunioittanut sota ja 
USA:n julistama kauppasaarto. Mitä 
unohtui? Ihan oikeat elävät ihmiset, 
jotka ratkovat oman elinympäristönsä 
ongelmia järjestäytymällä esim. asuka
syhdistyksiksi. 

Matagalpan kaupungin San Marti
nin kaupunginosan asukkaiden suu
rimpana ongelmana on ollut puhtaan 
veden puute. Kaupungin vesijohtover
koston vesi (jota on haettu hankalan 
matkan päästä) on peräisin erittäin li
kaisesta joesta. Likaisen veden käyttö 
juomavetenä, ruuanlaitossa, peseyty-



misessäja pyykkäämisessä on aiheutta
nut monia sairauksia ja pikkulasten 
kuolemia. 

San Martinin asukkaat - 124 per
hettä, n . 1000 henkeä - päättivät rat
kaista ongelman. San Martin sijaitsee 
vuoren rinteellä ja puhdasta vettä löy
tyi ylempänä virtaavista vuoristopu
roista. Suunnitelma oli yksinkertainen: 
kaivetaan 5 km pitkä metrin syvyinen 
oja, pistetään ojaan putket ja ohjataan 
vesi putkia pitkin vuoristopuroista San 
Martiniin. 

Työ ei ollut helppoa. Maaperä oli ko
va, maasto paikoin vaikeakulkuinen, 
putket oli raahattava matkan päähän. 

5 km matkalla täytyi myös valaa myös 
paineentasauskaivoja ja veden keräily
altaita. Tämä kaikki ilman sen kum
mempia teknisiä vempeleitä - lapiot, 
ihmistyövoima ja hurja talkoohenki oli
vat tärkeimmät työvälineet. 

San Martinin asukkaat organisoivat 
työn. He tekivät tarkat talkoolistat, joi
ta kirjoitustaitoinen " 'sihteeri" valvoi. 
Jokaisen perheen piti mm. kaivaa ojaa 
42 metriä ja osallistua valutalkoisiin 
viikon ajan. Kun työ ei sillä valmistu
nut, lisättiin talkoovelvoitetta. Jos joku 
ei päässyt työhön päivällä, hän teki 
osu1-1tensa iltaisin tai sunnuntaisin. 
Kaikki osallisatuivat työn tekoon, sillä 

San Martinin Asukasyhdistysaktivisteja. 

hyötykin olisi yhteinen. 
Nyt San Martinin asukkailla on puh

dasta vettä. Vesiprojektin idea ja suun
nitelma olivat asukasyhdistyksen akti
vistien !µomia. Työ tehtiin talkoilla ja 
yhdessä. Ainoastaan rahoitukseen saa
tiin ulkopuolista apua. (Oulu
Matagalpa -seura maksoi osan putkista 
44 000 mk.) Mitä ilmeisimmin San 
Martinilaiset eivät tyydy tähän. Rat
kottavia pulmia kun riittää tuossa pie
nessä Matagalpan kaupunginosassa. 

Kaunis lopetus 
Eläköön asukasyhdistystoiminta meillä 
ja muualla! 

PISPALAN KIRJASTO AHJOLA 
ERÄMIEHENKATU 10 
PUH. 229 749 

LUE LEHDET KIRJASTOSSA 
- se on maksutonta! 

Pispalan kirjastossa on hyvät tilat lukea lehtiä. Kirjastoon tu
lee toistakymmentä sanomalehteä ja eri aikakausilehtiä n. 
60 tilattuna. Lisäksi tulee useita lahjoituslehtiä, mm. TYÖ
MARKKINAT ja TYÖPAIKAT kannattaa tutkia kirjastossa. 
Vanhojen lehtien numeroita lainataan: voit tutustua tar
kemmin esim, Tiede -lehteen tai Erään kotonasi. Lasteno
sastolle tulee muutamia lasten- ja nuortenlehtiä, joitten 
vanhat numerot ovat lainattavissa. Lehtien laina-aika on 
sama kuin kirjojen eli 4 viikkoa. 
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AVOINNA: 
MA, TI, TO, PE 13-19 
KE, LA 11-15 

KESÄLLÄ (1,6,-31.8,) 
MA, TI, TO, PE 14-19 
KE 11-15 

TERVETULOA! 
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Sindyn unelmahuoneessa (229 mk) 
tapahtuu kamalia. Kaikkien aikojen 
upein Sindy (189 mk), tällä kertaa ro
manttisen morsiammen hahmossa, 
vääntää naapurin, myöskin romantti
selta Garden-barbilta (179 mk) sääret 
solmuun ja viimeistelee työn My Little 
Ponyn palkintopokaalia astalona käyt
täen. Hätiin saapuu toissajouluinen jal
kapuoli He-man radio-ohjattavalla 
Scorpion neliveto crossarilla tyyliin Mi
ami Vice. Unelmahuoneen muovisei
nät sortuvat. Kaikki yli viisikymmentä 
yksityiskohtaa sinkoilevat ympäriinsä. 
Näytelmän päätteeksi pikkunaiset ka
puloivat pikkumiehen ja panevat sei
meen makaamaan 

Tytöt leikkivät aikuisten valmistamil
la ja puvustamilla nukeilla. Vaikka ro
manttiset Sindy ja Barbie lipsuvatkin 
rooleistaan on käsikirjoitus teeveestä 
tuttu. 

Mikä luovuus? 
Ihmiset turvautuvat valmiisiin mal

leihin, koska tuntevat epävarmuutta. 
Kaikki kuitenkin tietävät ainakin "pe
riaatteessa'', että luovuus on ihmislajin 
ominaisuus, jota voidaan kehittää. 
Konstikaslaisten mielestä luovuutta pi
detään kuitenkin jalustalle nostettuna 
kummajaisena, lahjakkaiden ja osaa
vien yksinoikeutena. Konstikkaan luo
vuus tarkoittaa ennenkaikkea elämässä 
eteen tulevien ongelmien uudenlaista 
ratkaisemista ja ympäristön moni-
ilmeisem pää hahmottamista. 

Kuvallinen tai musiikillinen ilmaisu 
on erityisesti lasten mutta myös aikuis
ten luonnollinen tapa käsitellä oman 
kokemusmaailmansa ilmiöitä. 

Mikä Konsti-Kas? 
Konsti-Kas ry järjestää lukukauden 

kestäviä nukketeatteri-, kuvataide- ja 
musiikkikursseja lapsille, nuorille, ai
kuisille ja erityisesti pispalalaisille. 

Konsti-Kas haluaa tarjota vaihtoeh-
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AINON MUKI 

toisen mahdollisuuden luovasta tekemi
sestä kiinnostuneille lapsille ja nuorille, 
ilman lahjakkuuteen perustuvaa valin
taa. 

Yhdistys aloitti toimintansa syksyllä 
teatterinukkekurssilla, jolle osallistui 
seitsemän pispalalaisneitoa. Lapset val
mistivat kurssilla oikeat teatterinuket ja 
improvisoivat teatteriesityksen "Dia
nan hampaat", jossa roolihahmoina 
esiinty1vat mm. Noita Kiukkuinen, 
Mummo Maistiainen, Tipsu Tonttu ja 
Amanda. 

Missä Konsti-Kas? 
Konstikkaan vetäjinä ovat lasten ja 

nuorten kanssa työskentelystä koke
musta hankkineet monipuolisuusnaiset 
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Pispalaan vastikään muuttanut Aino 
Suonio löysi heti tiensä Konstikkaan 
harrastusten pariin. 

Kitija Tuula. Mahdollisina toimitiloina 
tulevat kevätkautena olemaan Tahme
lantorppa Pispankadulla tai Hennerin 
leikkipuisto Ala-Pispalassa. Pysyviä toi
mitiloja etsitään kiivaasti. 

Kevään kursseista tietoja antavat: 

Annukka Järvelä 
Tuula Aho 
Kiti Miller 

p. 226 119 
p. 149 793 
p. 126 039 



Nisrien (2. oik.) ottamassa vastaan 
pispalalaisten lahjaa. 

Koe illalla 
kaupungin valot 
ja herkkusuiden 
munkkikahvit 
näkö tornilla! 
Auki joka päivä 

9-20 
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Pispalan asukasyhdistyksen alkuun
saattamana onjo vuosia toiminut pales
tiinalaislapsen kummirinki. Tällä het
kellä kummityttö on Nisrien Ghoname. 

Nisrien opiskelee palestiinalaisorpoja 
kouluttavassa sisäoppilaitoksessa Da
maskuksessa Syyriassa. Nisrien, hänen 
kaksi sisartaan leman ja Khitam sekä 
veljensä Gassan joutuivat kummikotiin 
vuonna 1984, kun Amalin joukot olivat 
surmanneet lasten nähden heidän mo
lemmat vanhempansa lähellä Shatillan 
pakolaisleiriä Libanonissa. Tämä rank
ka kokemus heijastuu edelleen tyttöjen 
terveydentilassa. 

Kummiryhmäläiset maksavat ryh
män tilille kuukausittain 20-30 mark
kaa ja kertyneet varat menevät lyhentä
mättöminä Nisrienin koulutuskuluihin. 
Lisäksi olemme muistaneet kummityt
töämme kortein ja pienin lahjoin, jotka 
kummikodissa vierailleet psykologit ja 
Arabikansojen Ystävyysseuran valtuus
kunta ovat vieneet perille. Valtuuskunta 
oli viimeksi kesällä varmistamassa varo
jen oikean käytön. Olemme vuorostam
me saaneet Nisrieniltä kirjeitä ja kiitos
kortteja. 

Kummilapset ovat kokeneet yhtey
denpidon erittäin tärkeäksi. Kortin lä
hettäminen on paikallaan. Osoite on: 
Nisrien Ghoname 
Beit Atfal al -Somoud 
P.O.Box 11906 
Damas 
Syria 

Pispalassa väki vaihtuu ja kummirin
kiimme on syntynyt vajausta. Jos olet 
kiinnostunut toiminnastamme, ota yh
teys allekirjoittaneeseen soittamalla nu
meroon 123 121. Postisiirtotilimme nu
mero on TA 847108. 

Lea Minkkinen 
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f 
Parturi-Kampaamo 

Avoinna ti-pe 10-18 
la 10-15 

' 
Pispalanharju 41 ' +sop. mukaan 

p. 239 671 

PISPALAN 

KAHVERI 
Viihtyisä kahvi- ja lounas
paikka. Lounas 11.-14.00 
Omatekoisia leivonnaisia, 
pizzoja, palapizzoja, ym. 

HUOM! NYT VEIKKAUKSIEN· PALAUTUKSET 
KAHVERIIN. MElLTÄ MYÖS ÄSSÄT JA VENTIT 

ARK. 8.30-1830 LA-SU SULJETTU. AHJOLANKATU 2 

Kuninkaankatu 19 A 11 kerros 
Kävelykadulla 

VARAIAN 
URHEILUOPISTOLLA 

SAAT MONIPUOLISET 

• Kuvauksia 
• Kuvanvalmistusta 

221667 

JA AMMATTITAITOISET 
•LIHASHUOLLON JA 

•FYSIKAALISEN HOIDON 
PALVELUT 

Ajanvaraus ja tiedustelut 
puh. 235 200 
arkisin klo 8-19 
la, su klo 9-16 
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Meiltä saa 
0 Elintarvikkeita 
0 Grillituotteita (edullisia) 

1 

0 Lehtiä 
0 ÄSSÄ- ja CASINO-arpoja 

o ym. 

Auki Ma-To 16.00-23.30 

Pe 16.00-24.00 

La 14.00-24.00 

Su 10.00-23.30 

Tahmelan 
Elintarvike-Grilli piste 
Tahmelanvaltatie 2 
Puh. 126 701 

VIINI & OLUT 
TARVIKE SHOP 

KAIKKI ALAN TARVIKKEET ym. 
Av. ti-pe 10-18, La 10-1 

Pispalanvaltatie 21, 33250 Tampere Puh. 931-229 661 

T-LÄHIKAUPPA 

ANJA SELIN 
AVOINNA : 

ARKISIN 9.-18.00 
LAUANTAISIN 9 - 14.00 

PISPALANVALTATIE 54 PUH. • 446 735 

T AHMELAN FYSIOTERAPIA 
VARALA 
Lääkintävoimistelija Leila Vanninen 

• fysikaaliset hoidot 
• hieronta 
• lääkintävoimistelu 
• LASER-kipuhoidot 
• myös kotikäyntejä 

Urheiluhieroja Hannu Tapaninen 
• kokohieronnat 
• puolihieronnat 
• osahieronnat 
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PISPALAAN MONITOIMITALO 
Pispalan väki onjo kauan ja hartaasti 

yrittänyt saada harjun tuntumaan tiloja 
joissa ihmiset voivat touhuta ja harras
taa. Muistissa on vielä yritykset Hauli
tornin tiloista, joka yhä vähenevistä 
kaupungin kiinteistöistä olisi ollut käyt
töömme soveltuva. 

Vuoden 90 syyskuussa asukasyhdis
tyksen sihteeri Sirpa Samppala tiesi, et
tä Hirvikadun päässä oleva Naisten 
Suojakoti siirtää toimintansa Peltolam
mille vuoden -91 alkupuolella. Suojako
din johtaja vahvisti tiedon, ja innokkai
ta hakijoita vapautuviin tiloihin on riit
tänyt. 

Vapautuvasta kiinteistöstä ''palavee
rattiin'' Saunayhdistyksen, Konsti-Kas 
Ry:n ja Käsityöläisten Maailma Ry:n 

kanssa. Entisessä Pispan suvun ranta
huvilassa (Suojakoti) on useita eriko
koisia ja tyyppisiä huoneita, yhteensä 
350 m 2 • Totesimme toimintamme tuke
van toinen toisiaan ja mahtuvamme 
mainiosti yhdessä nyt vapautuvaan ta
loon. 

Yhteinen hakemus jätettiin kaupun
gille 14.11.90. 

''Yhdistyskimppa'' on neuvotellut 
yhteityöstä muidenkin järjestöjen kans
sa, ja samaan hakemukseen ovat liitty
neet Tampereen alueen Yksinhuoltajat 
Ry ja Ainaiset Ry. Lisäksi asiasta on jä-

tetty kansalaisaloite kulttuurilautakun
nalle. Kulttuuritoimiston väki on suh
tautunut erittäin myönteisesti asi
aamme. 

Suunnitelmia MONITOIMITA-
LON tulevalle käytölle: yhteinen 
toimisto- ja arkistotila järjestöille, las
ten päivähoito, kuvataide-, musiikki- ja 
nukketeatterikerhot, kokoustilat, näyt-

Uusi yrittäjä Pispalassa 

Hiussalonki Clipps on avomna 
TI-PE 9.00-17.00 
LA 9.00-13.00 

Puh. 228 508 

TERVETULOA! 

avannut ovensa 

PUHELIN: 228 508 
PISPALANVALTATIE 73 B 33250 TAMPERE 
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Kuva: Riika Haavisto 

telytilat, käsityöläisten työtilat, semi
naarit, juhlat, ym. 

Tätä kirjoittaessani 1.1.91 hakijoilla 
on suuret toiveet monitoimitalon saa
miseksi kaupunginosaamme. Kiinteis
tölautakunta päättää talon tulevasta 
käytöstä tammikuun puolivälin tienoil
la, lehden ollessa painossa. 

Jouni Kopsa 

Pispalan 
asukasy hdisty ksen 
vuosikokous 

pidetään Pispalan kirjastolla 
sunnuntaina 24.03.91 
klo 16.30, 
kirjaston järjestämän lukusun
nuntain yhteydessä. 

Ohjelma: 

klo 15.00 kirjailijaesittely; 
Vuokko Tolonen 
klo 16.00 kahvia ja musiikkia 
klo 16.30 vuosikokous 
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PISPALAN TINURI: 

''ALKAA JO HOMMA 

Istumme nokisessa tinaamossa, teli
neessä lepäävässä polttimessa palaa nes
tekaasuliekki, joka työvälineen ohella 
hoitaa myös lämmittimen virkaa. Koke
mattomalle toimittajalle kokenut haas
tateltava on helpotus, mies puhuu sen 
koommin kyselemättä. "Paras kahvi 
syntyy kuparipannussa. Kiireinen nuo
rempi väki keittää kahvinsa keittimissä 
mutta vanhemmalla väellä taitaa vielä 
olla aikaa hauduttaa kahvinsa kunnon 
kuparipannussa"; sanailee iäkäs am
mattimies. 
Tinaamo sijaitsee aivan Rajaportin 
saunan kyljessä kaupungin omistamas
sa kiinteistössä ja kaupungin tontilla, ja 
kuten tunnettua rakennukset kaipaavat 
pikaisesti remonttia. 

Tinaaja Mäkiöllä on pitkä kokemus 
työssään: Ensimmäiset tinapinnat syn
tyivät jo 50 v. sitten Kellokoskella, mistä 
mies on kotoisinkin. Mäkiö kertoo että 
takavuosina tinurit työllisti enimmäk
seen maitotalous. Maitotonkkiin sai ti
naa levittää kilokaupalla. Viisikym
menluvun lopulla Pirkanmaan tonkka
markkinat houkutteli Mäkiön siirtä
mään yrityksensä Tampereelle. Hän 
muutti perheineen v. 1958 ja uusi tinaa
mo aloitti toimintansa nykyisen Sokos
tavaratalon paikalla olleen "Pulla- He
liinin'' talon kellarikerroksessa. 

Tonkkien tinausta oli tuohon aikaan 
niin että työtä piisasi niin vaimolle kuin 
pojallekin, ja lisäksi oli palkattu yksi 
"vieras", kertoo Mäkiö. Jutustelles
samme Raumalta kotoisin oleva kahvi
pannu saa ylpeämmän ilmeen. 
Tonkkien tinauksen ohella tinurin töi
hin kuului myös kuparipannujenja kat
tiloiden tinaukset. 

Mäkiön tullessa Tampereelle, keskus
tassa oli kaksi muutakin tinaamoa. Yksi 
Hallituskadulla Aamulehden kellarissa, 
toinen Satamakadulla. Ammattiylpeys 
ja -taito kuvastuu tinurin todetessa: 
"Jostain syystä ne lopetti kun minä tu
lin paikkakunnalle''. 
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•• •• •• 
KAYMAAN'' 

1980-luvun puolivälissä maidonkulje
tuksessa siirryttiin säiliöautokuljetuk
siin ja työt tinaamossa vähenivät sen 
myötä rankasti. Töiden vähyys ja 
"Pulla-Heliinin" talon surkea kohtalo 
siirsi tinaamon nykyisiin tiloihinsa Pis
palaan. Maitotonkat jäivät lojumaan 
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maitokarjatiloille ja Mäkiö jatkoi lyhe
nevällä työpäivällä kupariastioiden ti
nauksia. Asiakkaina ovat sittemmin ol
leet yksityistaloudet, ravintolat, suur
keittiöt ja museot. 



Maaherra 
Pispalan tinuri on ollut viime vuosi

na alansa ainoa ammattilainen Suo
messa. Markkinoistaan hän kertoo: 
"Jos mainostas niin tulishan niitä 
enemmän. Aikoinaan kun tekivät jutun 
Kotilieteen niin pannuja tuli Hanko
Rovaniemi- väliltä.'' Tiedotusvälineet 
ovat olleet kiinnostuneita tinaamosta. 
Useat paikallis- ja aikakauslehdet ovat 
kertoneet mitä Pispalassa Rajaportin 
saunan kyljessä nokisten seinien sisällä 
tapahtuu. TV-2 on käynyt kuvaamassa 
tinurin työn lapsille suunnattuun käsi
työammatteja esittelevään ohjelmasar
jaan. Vuosien kirjavaan asiakaspiiriin 
on kuulunut myös "arvohenkilöitä". 

Muutamia vuosia sitten maaherra 
Tainion vaimo oli tuonut kahvipannun 
tinattavaksi esittelemättä sen paremmin 
missä perheessä kahvin aromi veteen 
pannussa liukenisi. Maaherra itse oli 
sitten saapunut pannua hakemaan ja 
kysynyt että "tiedättekös kuka minä 
olen''. Kun tinuri ei kasvoista tuntenut 
niin maaherra esittäytyi ja sanoi: "Täs
sähän meitä on kaksi erikoismiestä.'' 
Mäkiön vastaus Tainiolle oli: "Maa
herroja on joka läänissä, mutta tinurei
ta on maassa vain yksi." Syntynyttä ti
lannetta Mäkiä kommentoi: ''Kyllä 
meni ukko hiljaseks.'' 

Elintarviketinaa 
Tinaajan työ on käsityötä alusta lop

puun. Ensin pannu puhdistetaan sisä
puolelta mekaanisesti kaapimilla ja te
räsharjoin, jonka jälkeen siinä keitetään 
raakaa suolahappoa. Kiehuva happo te
kee sitten tosi-puhdasta jälkeä, irroittaa 
lian kuin lian. 

Puhdistuksen jälkeen pannu kuu
mennetaan ja tarvittava määrä tinaa 
sulatetaan pannun sisään. Lämpöä pi
detään yllä jatkuvasti kaasuliekin avulla 
ja tinaa uitetaan pannussa pyörittäen, 
kallistaen ja kääntäen niin että sula tina 
tarttuu kauttaaltaan pannun sisäpin
taån. Tinauksessa käytetään ehdotto
masti "elintarviketinaa", mikä tahansa 
seos ei kelpaa. Näin tina sitten suojaa 
meidän ehkä juoduimman nautintoai
neen kuparista irtoavilta myrkyiltä. Jos 
vanha patinoitunut pinta halutaan kirk
kaaksi, sen tinuri aikaansaa teräsharjal
la sekä smirkeliin kiinnitettävillä rätti
ja huopalaikoilla. 

Tulevaisuus 
Kysymykseen työn mahdollisesta jat

kajasta Mäkiä suhtautuu epäillen: ''Oli 
mulla tässä yks harjoittelija. Sanoin sil
le että tuo oma pannu mukanas, ettet 
pilaa asiakkaiden pannuja, .. kaks päi
vää se oli ja jätti sitten tänne pannunsa 
ja haalarinsa. Tässon niin kovat käryt 
ettei ne nuoret taida enää.'' 

Tontti, jossa tinuri harvinaista am
mattiaan harjoittaa ja missä Rajaportin 
sauna vajaan sata saunojaa viikottain 
saunottaa, on tällä hetkellä kaavassa 
merkitty autoille parkkialueeksi. 
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Tinuria itseään painaa huoli verstaan 
kohtalosta ja mies menee mietteliääksi: 
"Ikäni puolesta voisin lopettaa," toteaa 
75 -vuotias Mäkiä ja jatkaa: "Mutta 
kun ei ole ketään muuta kuka jatkais ja 
kun terveyttäkin piisaa ja vielä viisas
tuukin vanhetessaan .. . olis siinä mie
lessä hyvä kun ei purettais ku olis joku 
vähän erikoinen ... jos vaikka museo
kortteliks .. ? Onhan tää vielä pystyssä". 

Olympiamitalisti 
Mäkiön virkeyden perustana lienee 

nuorena urheiltu hyvä terveys. Kesät 
nuori tinuri juoksi ja talvet hiihti. 
Olympiavuonna -52 hänellä oli piirin
mestaruuksia useissa eri lajeissa. Niin
pä hänelle koitui kunnia, muiden me
nestyneiden urheilijoiden kanssa juosta 
olympiatulta Helsingin stadionille. Mä
kiä juoksi osuutensa Tuusulassa. Kaikki 
soihtua juosseet saivat olympiamitallin. 
Iäkkään tinurin käteen löytyy verstaan 
hyllyltä nuoren olympiasoihtua juokse
van nuoren tinurin kuva. Mäkiä muis
telee: "Niin sitä saavutettiin olympia
mitalli, juoksemalla, vaan ei kilpaile
malla.'' 

Toivotaan että tinaamo ja sauna ovat 
vielä pystyssä kun Tampereelle saadaan 
ensimmäiset olympialaiset. Tinaamon 
mahdollinen jatkaja tai pannunsa ti
nauttaja tavoittaa tinurin aamupäivisin 
verstaalta, mutta varmimmin kotinu
merostaan 680 319. 

Tinaamossa vieraili Jouni Kopsa, 
Kuvat: Annukka Järvelä 

ja Riikka Haavisto 

PISPALAN 
TINURI ON 
OLYMPIAMITALISTI! 
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SUA LÄHDE KAUNIINPANA KATSELEN 
Pispalan Asukasyhdistys järjesti siivoustalkoot Tahmelan 

lähteellä loppuvuodesta -90, aikaan kun lehti puusta varisee
pi. Neljänkymmenen hengen talkooporukka siisti lähteen 
juoksuojan alkupään ja sillan alustan. Rajua ja puolimädän
nyttä puuta kertyi yksi kuorma-auton lavallinen. Kaupungin 
puisto-osastolla on vielä töitä Tahmelan lähteellä. Lähdettä 
pengertävä betonimuuri ja kaiteet kaipaavat pikaista kor
jausta. 

Soppatykistä väki ammensi Malan herkullista kanakeittoa, 
jota piisasi vielä seuraavan päivän siivoustalkoissa Rajaportin 
saunalla. Saunayhdistys tarjosi makoisat löylyt reippaalle tal
kooväelle. 

Toimitus 

JOULUPUKKI vieraili Pispalassa sunnuntaina 16.12.90. 
Hän saapui täsmälleen klo 17.00 Pispan koululle, kuten oli 
asiasta sopinut asukasyhdistyksen väen kanssa. 

näytelmästä "Pienen pieniä ystäviä". Tunnelma oli kotoisan 
pispalalainen ja lämminhenkinen. 

Jaettuaanjoulupaketit noin viidellekymmenelle paikalla ol
leelle lapselle, pukki maistoi ensimmäisenä keittäjän keittä
mää riisipuuroa, jonka totesi e-

Ruplinersin joulubiisit innostivat piiritanssiin niin lapset 
kuin vanhemmatkin. Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa .. . 

rinomaiseksi. 

Mukana hengessä olivat myös: K-kauppa Puukkoniemi, 
Tahmelan Valinta, Pispalan kioskit, Ihme ja Kumma sekä 
kul ttu urilautakun ta. 

Lapset saivat myös nauttia Nukketeatteri Mukamaksen Toimitus 

VUODEN ALUSTA ALKANEET TEEMAILLAT JATKUVAT 

HELMIKUUN 13.päivä Pispan koulun auditoriassa klo 18.30 on teemana pienet tule

vaisuuden toivomme eli lapset. 

Aiheina ovat: -leikkikentät ja leikkipaikat 

-lasten hoitopaikat, päivä- ja iltahoito 

-Konstikas: lasten ja nuorten kuva-, musiikki- ja näyttämötaidekerho 

-nopeusrajoitusten valvonta/Pispalan korttelipoliisi? 

-lasten vaatteiden kierrätys 

-ne aiheet mistä teillä/sinulla kenkä puristaa 

MAALISKUUN 20.päivä Pispan koulun auditoriassa klo 18.30 pispalalaisia puhuttaa 

ALUEEMME MILJÖÖ. Teeman alle mahtuu paljon: 

-asemakaava 

-vaihtoehtoasemakaava 

-Pispalan pohjoisrinteen uusi kaava 

-tiet 

-pihojen kunto 

-puu- ja pulteriaitojen estetiikka 

-kaavan toteutus 

-jne... 

Mukana keskustelussa on Tampereen kaupunginarkkitehti Kristiina Jääskeläinen ja 

Asukasliiton puheenjohtaja Markku Nurmi. 
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P
NUKKETEATTERI KURSSI 
TAHMELAN torppa, Pispankatu 1-3 
MA 18.2-22.4.1991 klo 18-20 
7-12 vuotiaille. 

Kurssilla valmistetaan nukketeatterie
sitys. Kurssimaksu 12 mk/tunti, yhteen
sä 240 mk. Ensimmäiset 15 mahtuu 
mukaan. 

Konsti-kas ry. 

PALVELUKSEEN HALUTAAN 
Pispalan Asukasyhdistys hakee uutta työntekijää. Hakijan tulee 
kuulua valtion työllistämislain piiriin. Kiinnostus asukastoimin
taan suotavaa. 
Ota yhteys: Maija p. 113 556, Jouni p. 146 694, Sirpa p. 229 326 

LVIJVLASITVÖT 
(Lasimaalaus) 

SUUNNITTELEE JA VALMISTAA 

Jouni Kopsa puh. 146 694 
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Löydä itsestäsi "Se jokin"! 
Palvelemme 
ti-pe 9-17 

lauantaina 9-13 
maanantaina suljettu 

Marico 
Parturi-Kampaamo 

Tahmelanvaltatie 2 
Puh. 127 512 

• Asiantunteva 
• Palveleva 
• Nopea 
Autoille hyvät pysäköintipaikat 

Pispalanvaltatie 2 
Puh: 126 962, 126 972 

Grillikioski 

ala 
Plspalanvaltatie 28 

Auki 24 h 

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 

PIRKKA-HOITO OY 

PISPALANVALTATIE 45 
Puh. 123 002 

Lääkintävoimisteli jat: 
Ritva Hämeenoja 
Kirsti Jännes 

T:mi JR-TUOTE 
- Liike- ja mainoslahjat 
- Monipuoliset valikoimat 

Puh. (937) 469 24 

HERVANNAN 
AMMATTI OPPILAITOS 
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HEPOLAMMINKATU 10 
Puh. (931) 181 122 

* TIE MONEN TULEVAISUUTEEN 
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HIERONTAPISTE 
VYÖHYKETERAPEUTTI 

Hierojat 
Marjatta Niippa 
Tapani Oinonen 

Vyöhyke
terapeutti 
Riitta Väre 

PISPALANVALTATIE 2, AHJOLAN AUKIO 
Tiedustelut ja ajanvaraukset 

puh. 134 545 

P.S. 

OIKAISU 
Pispalalaisessa 3/90 oli virheel
linen tieto '' H yppyrimäen'' 
kentästä. Kenttää ei ole suljet
tu pispalalaisilta ilmoittaa Va
ralan Liikuntaopiston johtaja 
Aila Tuominen. Kentän portti 
on ainakin toistaiseksi aina 
avoin ja kenttä kenen tahansa 
käytössä, milloin se ei ole va
rattu. 

Toimitus 

- AUTOMAALIEN 
MAAILMAN YKKÖNEN 

DELTRON 
Ammattimiesten 
automaallt myös 
tee-se-Itse -ihmiselle. 

Nyt edullisesti meiltä! 

•• • YKKÖSVÄRI 
PISPAUNVALTATIE 40, 33270 TAMPERE 
PUH. (931) 445 618 

Muista vuoden -91 jäsenmaksu 

TIILIHOL VIN 

• 
Sunnuntaisin klo 12-15 

hintaan 
11 

90· : ' . 
TIILIHOLVI • 

Kauppakatu 10 
puh. 121 220 
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ARK 9·20 
LA 9· 15 

MUISTA JATKUVAT TARJOUKSET 
Oululaisen 
RUISVIIPALEET 
Fazerin 
PAAHTOLEIVÄT 
Raision 
RANSKALAISET 
Valion 
VOIMARIINI 

5:90 pkt Valion VOI 17:20 500g 

5:90 pkt Mouhijärven VOI 18:70 500g 

5:90 ps PRIMA MAKARONI 10:00 3ps. 

13:95 400 g K-JUHLAKAHVI 13:95 500g 

Hyvän olon talo keskellä kaunista Pispalaa. 
Amanda palvelee sinua arjessa ja juhlassa, meillä tai teillä - tarjoamalla 
hyvää oloa mielelle ja vatsalle. 
Kamarit henkivät entisajan tunnelmaa, väentuvassa - eletään - tavataan 
tutut ja kuullaan päivän jutut. On musiikkia, laulua, tanssia ... 

Talven ruokalistalta löydät 
- Lounaat 32 - 38 mk 

Alkuruokana keitto tai salaatti, lämminruoka, leipäpöytä, voi, 
jäävesi ja kahvi 

- Päivän keitto, leipäpöytä ja voi 18 - 28 mk 
- Uittomiehen pyttipannu 25 mk 
- Poronkäristys, perunasose, puolukkaa 35 mk 

A la carte -listalta löudät: salaatteja, kevyttä kalaa, kuuluja pihvejä, vihan
nesruokia ja tietysti Amandan hyvää kahvia, kakkuja ja piirakoita. 

7 syytä poiketa Amandaan. . 
* Saada hyvää ruokaa ja juomaa 
* Edulliset hinnat 
* Kodikas ympäristö ja viihtyisä palvelu 
* Tavata ystävät ja tutut 
* A-oikeudet 

Tervetuloa Amandaan! 
Toivovat: Raija, Sirpa ja Marja 

Puh. 131 207 

P.S. Iltapäivätanssit alkavat keskiviikkona 13.2 kello 14. 
Eläkeläiset ja muu varttunut väki tervetuloa! 
Musiikista ja jutuista huolehtii Kauno Kupi. 

P.S. Valentinuksen päivän juhlat lauantaina 16.2 kello 15. Varaa paikat. 
Pispalanvaltatie 61 A 

Astu sisään, pane hattu ja sauva naulaan ja suru kynnyksen alle. 
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