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POUTUN 
LENKKI 
6,90 2/tal. 

500g 

POSSU-NAUt 
JAUHELIHA 

35,90kg 
YLI 600 TUOTmA JATKUVASTI VIELÄ ERÄ 

TARJOUKSELLA ESIM. 
COCA COLA 1,5Lmuovipullo ...... 8,90sis. POLTTO- 
REISSUMIES Oululainen ............... 3 ,90pkt PURISTEITA 
Serla PUUNSÄÄSTÄJÄT 

WC-PAPERI 6rullaa Tee tilausl 
TALOUSPYYHE 4rullaa 9,90 pkt ____ __, 

Maailman ainoa aito pispalalaisravintola 

Muistathan tulla torstaisin 
laulaa luikauttamaan · karaoket 

ISO III + 
lämmin keitto 

25,-
tarjous voimassa huhtikuun loppuun. 

Pispalan valtatie 23, puh. 125211 
Avoinna ti-to, su 11-01, pe-la 11-02, ma suljettu 



PISPALALAINEN 

PÄÄ(TÖN) 
KIRJOITUS 

Lehden tässä numerossa jututetaan Pispalan 
asukasyhdistyksen eräitä aktiivijäseniä sen kohta 
18-vuotiselta taipaleelta. Niinpä ajattelin minäkin 
hieman ... 
Aktiivinen toimintani tässä yhdistyksessä alkoi siitä, 
kun neljä vuotta sitten keväällä marssimme 
Kostiaisen Ullan kanssa toimikunnan kokoukseen 
Pispalan edesmenneelle kirjastolle. Syynä oli 
huolestumisemme alueen asukkaina ja 
palstaviljelijöinä taas kerran esiintuodusta 
suunnitelmasta Tahmelan valtatien muuttamiseksi 
läpiajoväyläksi. Sama vanha "haudattu" 
suunnitelma 80-luvun alusta, jonka alueen asukkaat 
olivat onnistuneet torjumaan aikaisemmin, putkahti 
nyt esiin kolmannen kerran, aina tosin vähän eri 
muodossa. Asukasyhdistyksen piirissä pantiin 
toimeksi. Oli juuri sopivasti kasvimaiden 
kevättohinat parhaimmillaan. Keskusteltiin 
asukkaiden kanssa, kerättiin adresseja, yritettiin 
vaikuttaa päättäjiin, hoideltiin yhteyksiä 
tiedotusvälineisiin monine kenttäkokouksineen, 
laadittiin valituksia jne... Siitä se sitten lähti. 
Aikaisemmin olin lähinnä osallistunut Pispalalaisen 
jakoon ja tietenkin ollut kamevaaleilla ynnä muissa 
toisten järjestämissä tilaisuuksissa mukana. 
Näinä viime vuosinakin ollaan ehditty touhuta 
monenmoista. Puuhattu mm. monitoimitaloa 
Pispalaan. Mukana oli monenlaista yhdistystä ja 
kiinnostuksen kohteena oli entinen Naisten 
suojakoti Pyhäjärven rannassa. Paikka vuokrattiin 
kuitenkin A-killalle, ja se on tullut monille tutuksi 
ainakin kaksien viimekamevaalien johdosta. Joten 
osittain ideamme kohdallamme toteutui, ja 
enemmänkin yhteistoimintaa A-killan kanssa voisi 
toki viritä. Samahan koskee kaikkia muitakin alueen 
yhdistyksiä. Ja onhan sitä aika paljon ollutkin. 
Hyvin mielenkiintoista oli myös puuhata 
kierrätyskeskusta Pispalaan. Tällä kertaa 
onnistuttiinkin. Voisi jopa sanoa yli odotusten, 

koska vaihtoehtoja tilojen suhteen ei juurikaan ollut. 
Kamppailu Pispalan kirjaston pelastamiseksi oli myös 
luku sinänsä. Sen eteen koimme tehneemme 
kaikkemme. Parissa viikossa kerättiin 3337 nimeä 
kirjastoa puoltavaan adressiin. Lähemmäs 
parikymmentä alueen palvelupistettä oli valjastettu 
tähän tarkoitukseen. Oli eri valtuustoryhmien 
tapaamisia, kirjaston rauhanomaista valtaamista 
pirkkalaiskirjailijoiden tuella, hiljaista mielenilmausta 
Lauri Viidan patsaalla sen paljastustilaisuudessa. 
Mutta ei kun ei! Viime huhtikuussa kiirastorstaina 
Pispalan kirjaston kuolinkamppailu sitten päättyi, ja 
vuorossa olivat sen juhlalliset hautajaiset 
surusaattoineen ja seppeltenlaskuineen. Menetimme 
alueen ainoan kulttuuritilan ja luontevan 
kohtauspaikan. Kippoloita on toki tullut lisää. Nyt 
Ahjolan tila on tyhjillään, ja vaikeaa sitä on muuhun 
tarkoitukseen vuokratakaan lamasta huolimattakin, 
kirjastotilaksi kun aikoinaan vartavasten rakennettiin. 
Ja oma hauskuutensa oli osallistumisessa TV 1 :n 
taideohjelmien tuottamaan viihdevisailusarjaan -kun 
vielä voittokulkumme siinä uskollisen huutosakkimme 
kannustamana tiesi kuuden hengen matkaa Roomaan 
ja esiintymiskorvauksia kelpo yhdistyksellemme. 
Unohtaa en toki voi karnevaalien ja muidenkaan 
huvitilaisuuksien järjestämistä kaikkine hässäköineen. 
Enkä myöskään tämän lehden kanssa puuhastelua 
monenkirjavine vaiheineen - ja yllättävine 
vastoinkäymisineenkin. Sellaisia on juuri tämänkin 
numero osalta edustava otos takanapäin. 
Tällä kaikella yritän varmaankin viestittää, että 
lähtekää toki mukaan toimintaan. Aloittaa voi vaikka 
asukasyhdistyksen vuosikokouksesta. Toimikunta 
kaipaa aina uusia innokkaita jäseniä. Ja mukaan voi 
tulla vaikka vain eri projekteihin; jakaa vaikka 
jatkossa Pispalalaista tai olla mukana 
karnevaalijärjestelyissä. 
Kannustavin terveisin 

Maija Lautsia 

PISPALAN ASUKASYHDISTYKSEN 
VUOSIKOKOUS 
TIISTAINA 30.3.93 KLO 19 PISPAN KOULULLA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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HUUHTANEN, 11T A KETIUNEN, MAIJA LAUTSIA, HANNA SALMELA Painopaikka: DOMUS-OFFSET OY, 
Tampere ASUKASYHDISTYKSEN TOIMIKUNTA 1993: MAIJA LAUTSIA, pj. Koukkarinkatu 7, puh. 143 556 
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PISPALALAINEN 

Asukasyhdistyksen aktivisteja 

Anna-Marja Ollikainen 
1. Pispalassa alettiin keskustella 

asukasyhdistyksen perustamisen tarpeesta, koska 
alueen asemakaava-asian tiedettiin olevan tulossa 
kaupungin käsittelyyn, v. 1975. Pispalassa oli 
joitakin asukkaiden yhdistyksiä jo olemassa, mutta 
ne eivät tuntuneet tekevän mitään näkyvää juuri 
tämän asian eteen. Ajateltiin, että laajapohjainen, 
poliittisesti sitoutumaton asukasyhdistys voisi olla 
hyvä foorumi tutkimaan asemakaavasuunnitelmaa ja 
toimimaan, mikäli siihen katsottiin olevan aihetta. Ja 
aihetta löytyi niinkuin tiedämme. Asukasyhdistys piti 
perustavan kokouksensa ja minut valittiin 

puheenjohtajaksi. 
Aika on osoittanut, että asukasyhdistyksen linja 

kaavoituskysymyksessä on ollut oikea, vaikka sille 
oli aikoinaan myös selkeitä vastustajia. 

2. Muistan hyvin ensimmäiset 
asukaskokoukset, joissa kaupungin virkamiehiä 
kuultiin asemakaavasta; kuinka värikkäästi ja 
voimakkaasti ihmiset siellä toivat näkemyksiään 
esille. Ensimmäinen kokoushan pidettiin keskellä 
kuumaa heinäkuuta, koska kaupunki yritti ajaa 
asemakaavan läpi kaikessa hiljaisuudessa, ihmisten 
loma-aikana. 

Muistan myös väkevän Pispalan kulttuuri-illan, 
jossa oli tupaten väkeä Pispan koululla. Se oli alueen 
yhdistysten yhteinen juhla, jollaista ei sen koommin 
ole järjestetty. 

Onhan niitä muistoja, mutta kuka vanhoja 
muistelee ... 

3. Pispalan asukasyhdistys on jo niin 
vakiintunut käsite, että on vaikea kuvitella, että se 
lakkautettaisiin. On selvää, että toiminnassa on 
nousu- ja laskukausia eikä aina tunnu olevan mitään 
suuria "taistelu9symyksiä". Mutta kai se on 
ihmistensä näköinen yhdistys. 

Mielestäni asukasyhdistystä siis tarvitaan, 
joskus enemmän, joskus vähemmän. Tähän asti 
porukka on kivasti uusiutunut ja keksinyt uusia 
ideoita ja toivoisi, että näin kävisi jatkossakin. Jos 
esim. pyrstötähti osuisi vahingossa Pispalaan, ei kulu 
turhaa aikaa järjestäytymiseen! Unelma Pispalasta
kirja on upea osoitus asukasyhdistyksen uusista 
valloituksista kulttuurin alueella. 

Riitta Väre 
1. Muutin Pispalaan "Vuorenmaan 

valtakuntaan" v. -76. Samoihin aikoihin kaupunki 
julkisti suunnitelmansa Tahmelan valtatien 
laajentamiseksi, enkä halunnut jäädä 
sivustakatsojaksi, kun pihapiiriäni alettiin tuhota. 
Rupesimme laatimaan Jussilaisen Maijan kanssa 
valitusta. Perehdyimme asiaan tosi hyvin, 
haastattelimme arkkitehtejä jne. Opiskelin tuohon 
aikaan kunnallispolitiikkaa, mikä auttoi byrokratian 
kiemuroita selvitellessä. Valituksesta tuli loppujen 
lopuksi todella upea ylevine perusteluineen. Tuon 
valituksen perusteella suunnitelma lähti kierrokselle 
ja niinhän siinä kävi, että se hyllytettiin. Silloin alkoi 
aktiivikauteni asukasyhdistyksen toimikunnassa, ja 
80-luvun puolivälistä v:een 1990 toimin 
asukasyhdistyksen rahastonhoitajana. 

2. No, tämä karnevaalinviettoperinnehän alkoi 
silloin, mutta jatkaakseni vielä näistä ympäristöä 
koskevista kysymyksistä, niin joskus 80-luvun 
alkupuolella meinattiin siirtää Tahmelan posti 
Haapalinnan kylään. Ja mehän taas yhtenä miehenä 
ja naisena moista hanketta vastustamaan. Pidimme 
asiasta kokouksia, pari suurempaa, joissa oli mukana 
myös postin henkilökunta. Muistan, kuinka yhdestä 
noista kokouksista Nikkarin Matti piti niin 



PISPALALAINEN 

vaikuttavan puheen, että postin henkilökunta oli 
aivan liikuttunut. Tuolloin siis voitimme taistelun ja 
posti sai jäädä Tahmelaan. 

Paljon oli myös sellaista, mitä ei voitettu, mutta 
oli hyvä kuitenkin, kun otimme kantaa. Esimerkiksi 
silloin, kun nykyisen Selininkadun paikalla oli vain 
poluntapainen ja kaupunki halusi rakentaa siihen 
autolla ajettavan tien. Eräänä iltana minulle soitti 
eräs pappa, joka asui sen polun varrella. Hän oli 
hädissään, koska oli tuolla polulla ulkoiluttanut 
kilpikonnaansa jo vuosia, ja kilpikonna oli hyvin 
oppinut reitin. "Eihän se kilpikonna voi ruveta 
autotiellä ulkoilemaan", perusteli pappa hätäänsä. Me 
laadimmekin adressin, ja lähestulkoon kaikki sen 
alueen asukkaat allekirjoittivat sen. Vetoomuksemme 
kuitenkin hylättiin. Samoin kävi Varalan rinteen 
uusien rivitalojen suhteen. Mutta hyvä kuitenkin, että 
olemme olleet koko ajan hereillä 

3. Tottakai tarvitaan. Sitä ei voi asettaa edes 
kyseenalaiseksi. Tällä hetkellä ei vain ole oikein 
vapaa-ehtoisen järjestötoiminnan aika, mutta eivät 
hiljaiset vuodet anna syytä järjestön lopettamiseen. 
Välillä voi pitää matalaakin profiilia. Ehkä tähän 
passiivisuuteen on syynä myös se, että nyt on voitu 
palkata työntekijöitä yhdistykseen, joten palkatta ei 
sitten kovinkaan moni halua sitä työtä tehdä. Mutta 
koko ajan astuu uusia ihmisiä kehiin, ja minä 
veikkaan, että ennemm in alkaa järjestö- kuin 
talouselämän nousukausi. 

Tällä hetkellä asukasyhdistys voisi mielestäni 
suunnata huomionsa Pispalassa syntyneen ja 
kasvaneen uuden sukupolven - tarkoitan 

nimenomaan yli 10-vuotiaitten- toimintaan. 70-luvun 
puolivälissä Pispalassa oli tuskin lainkaan 
varhaisnuorisoa. Nyt, kun meidän ikäpolvemme 
jälkeläiset alkavat olla yli 10-vuotiaita, niin monet 
lapsettomat, ns. "eliittipariskunnat", suhtautuvat 
heihin kuin pahemmanlaatuisiin sabotööreihin ja 
huligaaneihin. Näille nuorille pitäisi luoda 
toimintamuotoja, jotta he voisivat näyttää osaavansa 
tehdä muutakin kuin "kiusata" naapureita. 
Esimerkiksi Ahjolassa olisi hyvät mahdollisuudet 
tehdä vaikka mitä. Tällä hetkellä Ahjola ei tunnu 
oikein vetävän nuorisoa. Useimmat menevät koulun 
jälkeen mieluummin koteihinsa pelaamaan 
tietokonepelejä kuin Ahjolaan puuhailemaan, ja ne, 
joilla_ ei ole tietokonepelejä, leikkivät pihoilla ja 
kadmlla. Asukasyhdistyksessä voitaisiin siis miettiä 
kuinka Ahjolan tiloja voitaisiin käyttää niin, että se 
todella kiinnostaisi yli 10-vuotiaita. 

Muutenkin olen jäänyt kaipaamaan 
yhteistapahtumia, esim. laskiaisriehoja, kokouksia 
ym. joissa voisi tavata ja tutustua uusiin ihmisiin. Siis 
yhte1stapahtumia enemmän. 

Matti Nikkari 
1. Muuttaessani tänne viitisentoista vuotta 

sitten, minulla ei ollut mitään ennakkoinnostusta 
päästä juuri Pispalaan, pikemminkin tulin sattumalta. 
Olin kyllä vilkuillut näitä komeita näkymiä, kuullut 
juttuja ja lukenut tästä omaperäisestä asumisen 
meiningistä mutta eipä juuri muuta. 
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Tänne muutosta tuli 
kuitenkin ssitten se. ratkaiseva syy 
m1ks1 alom puuhatlla myös 
asukasyhdistyksessä. Tätä lienee 
paikallaan hieman selittää. 
Alkuvaiheessa asukasliikkeellä 
näyttivät olevan etualalla 
talouspainotteiset laajat 
yleiskysymykset: 
asumiskustannukset, 
aravatuotanto, vuokralaisten 
oikeudet, gryndaus ja sellaiset. 

Myöhemmin painotukset 
siirtyivät sitten enemmän 
laadullisiin tekijöihin asumisen 
ja asuinympäristön 
viihtyisyyteen, vanhan 
säilyttämiseen, peruskorjaukseen 
ja laajemmin ottaen 
elinympäristön tilaaan 
vaikuttaviin tekijöihin. 

Kaikki nämä olivat ja ovat asioita joita ei voi 
vähätellä. Silti henkilökohtaisesti minut sai 
toimintaan mukaan vasta se, että ne yhdistyivät 
paikkaan, jonka aloin tuntea omakseni ja 
puolustanisen arvoiseksi. Tähän minulle ei riittänyt 
asunto ja kot1ympyrät vaan kokonaisempi asuinpiiri 
vaikkakin aluksi sattumalta. ' 

2. 80-luvun alkupuoli oli yhdistyksessä yhdeltä 
kantilta ajatellen aikamoista ajolähtöä. Eniten 
työllistivät aiemmin periaatteellisen ratkaisunsa 
saaneitten asemakaavan ja perusparannuskokeilun 
käytännön toteutukset. 

Näistä asioista parhaimpana kokemuksena 
jäivät mieleen erinomaisesti onnistuneet 
yleisötilaisuudet ja paneelit. Pispalalaiset todella 
porukalla halusivat käsitellä asuinympäristöään 
koskevia ratkaisuja ja vaikuttaa niihin. 

Juhlinta ja ilonpito on kuulunut tämän kylän 
elämisen meininkiin kuullemma aina. Jotenkin 
asukasyhdistyksenkin oli vastattava tähän 
sosiaaliseen tilaukseen. Lastenjuhlien lisäksi 
päätettiinkin järjestää vähän isompi rieha ainakin 
kokeilumielessä. Sillä tavalla lähti liikkeelle ajatus 
ensimmäisistä karnevaaleista. Taisi olla toukokuussa 
-82. Kyläjuhliksi ne ensimmäiset saattoivat olla 
vfill:än mammuttituntuiset mutta kyllä ne ainakin 
mmstetaan. 

3. Nykyään ei taideta elää kaikkein innokkainta 
järjestötoiminnan aikakautta. Tämä tuskin on 
poistanut silti asukasyhdistyksen tarvetta. 

Jo pelkästään kaavoituksen kehittelyn ja 
nykyisen kunnalhsteknnkan toteutuksen seuraaminen 
antaa asukasyhdistyksen tyyppiselle järjestölle 
välttämättömiä käytännön tehtäviä. 

Erityisluonteensa vuoksi varsinkin Pispalasta 
pitäisi voimia vielä löytyä tämän työn jatkamiseen 
ellei suorastaan parantamiseen. 

Ja jotenkin tätä lamaakin - ainakin henkistä -
pitäisi osata torjua. Ehkäpä jo keväällä 
karnevaaleilla. 

Simo Aho 
1. Kun 

muutin Pispalaan 
1977, 
asukas yhdistyksen 
tarkoitus oli selvä 
ja näkyvä: 
puolustettiin 
perinteistä 
miljöötä 
kaupungin 
kaavoitussuunnitelmia 
vastaan. Tuolloin 
en kuitenkaan heti 
mennyt aktiivisesti 
mukaan 
toimintaan. Joskus 
80-luvun 
alkupuolella 
opiskelu jeni ja 
niihin liittyvän 
järjestötoiminnan 
jälkeen etsin 
itselleni 

"puoluetta" johon liittyä, ja hakeuduin 
asukasyhdistyksen toimintaan. Nykyisin puolueeni 
on Pispalan saunayhdistys. 

2. Ensimmäiset Pispalan karnevaalit 80-luvun 
alussa ovat ehkä kaikkein mieleenjäänein tapaus. 
Mitkään myöhemmät happeningit eivät ole niitä 
ylittäneet. Toinen henkilökohtaisesti 
merkityksellinen juttu oli kuuden vuoden takainen 
"kukkalaatikkokapina", jolloin asukasyhdistys lähti 
mukaan muutaman asukkaan ideaan asettaa omin 
lupinsa kukkalaatikoita Pispalanharjulle liikennettä 
hidastamaan, kun kaupunginhallitus oli perunut 
omien virkamiestensä hidaskatusuunnitelman. Silloin 
mm. jouduin poliisikuulusteluun - toistaiseksi ainoan 
kerran elämässäni - syytettynä "esteiden 
asettamisesta kadulle". Tunteeni kukkalaatikkoja 
kohtaan ovat kuitenkin ristiriitaiset, koska 
osoittautui, että osa asukkaista ei hidaskatua 
halunnutkaan ja joku taisi haluta enemmän kapinaa 
kuin nopeusrajoitusta ... No, nykyisin kai harjun 
kukkalaatikot ovat yleisesti hyväksytty asia. 

3. Asukasyhdistyksen ja Pispalan Moreenin 
vä!illä on ehkä jokin sukupolvi- ja kulttuuriero, 
vaikka molemmat ovat mielestäni samalla hyvällä 
asialla: Pispalan perinteiden, hyvän asuinympäristön 
ja elävän yhteistouhun puolesta. Yhdistystoimintaa 
tarvitaan siinä määrin ja siksi kuin pispalalaiset sitä 
haluavat. Pispala on pispalalaisten - vanhojen ja 
uusien - ja asukasyhdistys samoin. 

PISPALAN KIRJASTON 
HAUTAJAISTEN 
VIDEOESITYS 
TIISTAINA 6.4. KLO 19 
PISPAN KOULULLA. 

TULE JA KATSO! 
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Katugallup 

Tiedustelimme pispalalaisilta mitä mieltä he 
ovat asukasyhdistyksestä sekä heidän 
toiveitaan sen suhteen. 

"Luultavasti tarpeellista. 
Ei toivomuksia. Enemmän aktiivisuutta 
pispalalaisilta". 
Keski-ikäinen mies 

"Muutin syksyllä, en tiedä vielä paljon, aion 
kyllä ottaa selvää, ehkä osallistun 
aktiivisestikin. Luen lehden. Samanlaista 
jatkoa". 
Nuori nainen 

"Lukisin, ellen olisi sokea. Sellainen käsitys 
on, että yhdistys on aktiivinen. Hyvä. Toimia 
ylemmän keskiluokan ja äkkirikkaiden 
joukkomuuton estämiseksi ettei tulisi lisää 
Haarlan taloja". 

"En tiedä paljon muuta kuin lehden. Lehteen 
voisi laittaa lasten- ja nuortenosaston. 
Tempauksia ei niinkään kaipaa, harrastaa 
osataan ominkin päin". 
Poika ala-asteelta 

"Tarpeellisena, mutta itselleni vieraana. 
Tyypillinen haastateltava - ei toivomuksia. 
Jos haluaisi enemmän, se vaatisi omaa 
aktiivisuutta". 
Naapurin mies 

"Hyvä asia olemassa. liman lehteä ei tietäisi 
Pispalan sisäisistä asioista. Ilmestyy vaan 
niin harvoin. Kunhan karnevaalit pidätte". 
Vanhempi mies 

"Joskus yhdistykselle enemmän, joskus 

vähemmän käyttöä - tärkeintä taistella 
kaupunginisiä vastaan. Aktiivi toiminta 
varmasti rankkaa hommaa, ei voi kuin 
ihailla. Itse tyytyy vain ottamaan tarjotun 
vastaan. Olisikohan kynnys aktiivi 
toimintaan hieman korkea, vai ollaanko me 
pispalalaisetkin vain tavallisen laiskaa 
porukkaa? Jatkakaa samaa rataa". 
Nainen alle 40 v. 

"Vähän kokemuksia. Karnevaalit näkyvin. 
Lehti erinomaisen hyvin tehty, hieno juttu. 
Sitä ei selata kerralla läpi. Kävelykatuja ja 
talvitoimintaa. Laskiaisriehaa tai jotain, niin 
että voisi kokoontua muuallakin kuin 
Pulterissa. Olisi hienoa, kun olisi jokin 
kokoontumistila esim. talkoovoimin 
ylläpidettävä kahvila. Talviaikaan ei paljoa 
tikkaa heitellä pihalla ... " 
Mies 30 v. 

"Hyvä asia. Täytyy kyllä myöntää, että 
joskus on jäänyt lehti lukematta. Jatkakaa 
toimintaa". 
Kundi 

"Hyvä, että asukasyhdistys on saanut 
saunan ja kierrätyskeskuksen toimimaan, 
vaikka ne taitavat olla nyt itsenäisiä 
yhdistyksiä. Kyllä me jäsenmaksut 
maksellaan, mutta muuten ollaan aika lailla 
ulkona toiminnasta. Pispalalainen tuo meitä 
pispalalaisia yhteen. Karnevaalit on tosi 
hyvä juttu, mutta kaduilla saisi olla 
enemmän happeningia karnevaalipäivänä, 
esim. Pispankadulla. Kirpparimeininkiä ja 
sellasta. Lapsille kiitettävästi ohjelmaa". 
Kotiäiti yli 30 V. 
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TAHMELAN LÄHTEESTÄ JA VÄHÄN MUUSTAKIN 

Loppuvuodesta -92 päättyi kolmen ja puolen vuoden 
pituinen oikeusprosessi. Korkein hallinto-oikeus oli tehnyt 
päätöksensä valituksista, jotka taas koskivat Tampereen 
kaupunginhallituksen päätöksiä Tahmelan valtatien 
katupiirustuksen vahvistamisesta välillä Viikinsaarenkatu -
Tahmelan lähde (Kannaksenkatu) sekä Kannaksenkadun 
katupiirustuksen vahvistamisesta välillä Pispalan valtatie -
Punkkerinkatu. Selkokielellä kysymys oli Tahmelan 
valtatien puhkaisemisesta muutaman kymmenen metrin 
osalta ja sen rakentamisesta läpiajoväyläksi 
autoliikenteelle, jolloin siitä tulisi Kannaksenkadun kanssa 
tasavertainen kokoojakatu. Tämä oli jo kolmas kerta, joka 
toden sitten sanoikin. Aikaisemmat, alueen asukkaiden 
voimakkaan vastustuksen ansiosta torjutut yritykset olivat 

vuosina 1982 ja 1985. Suunnitelmiin sisältyi myös kevyen 
liikenteen väylän rakentaminen Tahmelan lähteen 
pohjoispuolelle puistoalueelle välille lsolähteenkatu -
Tahmelankatu. Linja-auton no 12 päätepysäkin 
siirtämisestä Tahmelan valtatien ja Viikinsaarenkadun 
liittymään oli tehty myös päätös kertomatta vielä siinä 
vaiheessa, mitä reittiä pitkin bussiliikenne tultaisiin 
järjestämään. Tästä kaikesta siis valitettiin Hämeen 
lääninoikeuteen ja edelleen KHO:een. 
Ja Korkein hallinto-oikeus kumosi läänin- ja 
kaupunginhallituksen päätökset ainoastaan bussin 
päätepysäkin siirtämisestä, koska se sijoittuisi katualueen 
ulkopuolelle. Muilta osin valitukset hylättiin. Elokuussa -91 
lääninoikeus taas oli kumonnut kaupunginhallituksen 

PISPAL 

päätöksen koskien Tahmelan valtatien ja 
Kannaksenkadun risteysalueen rakennussuunnitelmaa 
Tahmelan lähteen kohdalla. KHO puolestaan palautti kh:n 
päätöksen voimaan ... 
Näin ollen kunnallistekninen lautakunta hyväksyi viikkoa 
ennen joulua suunnitelman ko. kevyen liikenteen väylän 
rakentamisesta. Sen pituus on 180 m, leveys 3 m, ja 
päällysteenä tietenkin - asfalttibetoni! Kustannusarvio 
220.000 mk, lisäksi Tahmelan lähteen alueen 
vihersuunnitelma 87.000 mk. Yhteensä siis vaatimattomat 
307.000mk! 
Heti joulun jälkeen oli paikan päällä katselmus. Kaupungin 
puolelta olivat edustettuina kunnallistekninen ja 
ympäristövirasto sekä puisto-osasto. Lisäksi oli paikalla 
puhelinlaitoksen edustaja - ja oma-aloitteisesti pitkälti 



ALAINEN 

toistakymmentä pispalalaista jotka eivät ymmärtäneet 
koko asfalttibetonivåylän tarpeellisuutta. Varsinkaan kun 
se tuhoaisi juuri lähteen pohjoispuolen rehevän 
luonnonvaraisen kasvuston lopullisesti. Mutta kysymys oli 
myös sähkö- ja puhelinlaitosten kiireellisistä kaapelitöistä. 
Muuntaja sijaitsee harmaan tukkitien alapuolella, ja parille 
uudisrakennukselle lsolähteenkadulla oli luvattu 
kaapelitelevisioyhteydet. Joten putket oli päätetty kaivaa 
juuri Tahmelan lähteen idylliin. Ja pyörätie sitten siihen 
päälle. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kuten 
rakennussuunnitelman laatinut Jukka Myrrä asian ilmaisi. 
Piirustuslaudan äärellä on tietysti helppoa - ja kiusauskin 
on toki suuri - vedellä kaikennäköisiä viivoja ja linjoja, mutta 
herkkään maisemaan se tekee ammottavan ja 
parantumattoman haavan. Vaikka tätä on hieman 
surkuhupaisaa yrittää selvittää katselmuksessa lumen ja 
roudan aikaan. Pispalalaiset kummastelivat ETTÄ mistä 
tulevat ne sankat, kiireiset pyöräilijäjoukot, jotka tarvitsevat 
näin massiivista stradaa voidakseen sitten jarrutella ja 
väistellä lähteen partaalla viipyilevää väestönosaa. 
Alueellahan risteilee jo valmiiksi erilaisia pikku teitä, ja 
kilpapyöräilijöillä on aivan omat reittinsä. Ja lisäksi on 
olemassa valmis suunnitelma kävely- ja pyörätiestä, joka 
myötäilisi Pyhäjärven rantaviivaa ja ulottuisi Hyhkystä 
Pyynikille. Mutta kun pitäisi kaivaa ne putket... No, luvattiin 
kuitenkin tehdä kunnallisteknisessä virastossa 
vaihtoehtoinen suunnitelma, jossa kevyt liikenne 
"ohjattaisiin• lähteen eteläpuolelta. Vaikka lapset 
kuulemma liikkuvatkin juuri sillä puolella. 
Katselmuksesta tehtiin muistio mm. 
apulaiskaupunginjohtaja Koti lahdelle, jossa paheksuttiin 
paikallisten asukkaiden läsnäoloa ja mainittiin joidenkin 
koiranputkien puolustamisesta. Muistuuko moisesta 
vähättelystä mieleen vaikka 70-luku?! Vaihtoehtoisesta 
suunnitelmasta todettiin, että se tulisi helposti 
satatuhattakin markkaa kalliimmaksi, kun pitäisi rakentaa 
sellainen uusi silta lähteen laskuojan ylitse, että 
lumiauratkin siitä pääsisivät etenemään esteettömästi. Ja 
uudesta reitistä tulisi pitempikin. 
Nyt tilanne on sellainen, että kiireiset kaapelityöt eivät kai 
kauan enää odota. Museovirastolta pyydettiin lausunto 
erään teknisen lautakunnan jäsenen pyynnöstä. Se toteaa, 
että Tahmelan lähde tunnetaan uhrilähteenä, jota paikkaan 
liittyvien tarinoiden perusteella pidetään muinaismuistolain 
tarkoittamana ja näin ollen myös rauhoittamana kiinteänä 
muinaisjäännöksenä. Museovirasto katsoo voivansa 
puoltaa suunnitelmaa sillä ehdolla, että lähteen ja väylän 
välistä viiden metrin aluetta ei käytetetä työalueena eikä 
läjitysalueena eikä siihen muutenkaan kajota. Lisäksi 
virasto pyytää, että sille ilmoitetaaan väylän rakentamisen 
aloittamisajankohta hyvissä ajoin etukäteen, jotta se voi 
lähettää tutkijansa seuraamaan työtä maastossa. Että 
sellaista. 
Tekninen lautakunta on päättänyt niinikään, että KHO:sta 
vapauttavan tuomion saanut Tahmelan valtatie välillä 
Viikinsaarenkatu - Tahmelan lähde lisätään katuyksikön 
vuoden 1993 työohjelmaan. 
Vuoden vaihteessahan uudet yhdistetyt lautakunnat saivat 
lisää itsenäistä päätösvaltaa. Saanemme nähdä, 
onnistuvatko mm. suunnitelmat läpiajoväylistä Pispalankin 
alueella nyt sitten paremmin. Esim. Uittotunnelinkatua on 
jatkettu suunnitteilla olevien rivitalojen kohdalle, missä 
ennen sijaitsi Pispan talo. Alueen asukkaille on suullisesti 
vakuuteltu, että siitä ei rakenneta liittymää Pispalan 
valtatielle, mutta aika mahtipontiselta uusi pätkä näyttää 
ihan vain muutaman talon pihatieksi. Uittotunnelinkatuhan 
jatkuu Tahmelan valtatienä ja päinvastoin. 

Maija Lautsia 

9 
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PISPALALAINEN 

Tämän lehden välissä pitäisi olla asukasyhdistyksen 
jäsenmaksulappu. Jos se jostain syysta puuttuu tai hukkuu, sinulla 
on toki mahdollisuus maksaa 20,- tilille TA 893 796. Kiitos! 

Vapaata tanssia Tahmelan torpalla Pispankatu 3-5 sunnuntaisin 
klo 19. 00. Tuo lempimusiikkiasi mukaan. Osallistumismaksu 5-10 

Koskipuistossa 26.2.1993 

Moro, teille 

• • • • • • • • • • • • • • 

mk. Lisätietoja Tuula Aho, 149 793 . 

Lentopalloa Pispan koululla tiistaisin alkaen klo 19.30. Miehet ja 
naiset mukaan! 

Sorin Sirkus esittää Pispalan asukasyhdistyksen pyynnöstä T : 
25.4.1993 klo 17.00 Tullikamarilla huikeaa sirkushuvia! 1 

Ohjelmassa mm. tulenkäsittelyä, komiikkaa, balettia, 
"Kun tuut maalta ja saat 
tän kirjeen niin älä 
pillahra poruun, mää 

jongleeraust.a, akrobatiaa ja magiikkaa lasten ja nuorten , o 
esittämänä. Tule ja koe sirkuksen taika ja lumo! - r • • • •• 

en ... " PALSTAVILJELUAT! 
"enää pirä putiikkiani • 
Pispalassa." : Muistakaa maksaa palstavuokranneajoissa postitse saamillanne 
Niin joutui Ritukin kaihomielellä : maksulapuilla suoraan kaupungille ,että ette menetä palstojanne. 
jättämään 50-luvulla kaverinsa : Uusille viljelijöille on palstojenvuokrausilmoitus lehdessä 
MaijanPispalaanjamuuttamaan • jonakin torstaina huhtikuun aikana. 
kaupunkiin, kuten mainio 

kirjamme Unelma Pispalasta kertoo (s.9), Ritu joutui 
muuttamaan, koska hänen vanhempansa "sano, että tää on 
niitten tilaisuus". Ritu sai 1 

kivitalosta kodin ja • 
ky4Jyammeenkin. 
Näin kävi minullekin: tää oli nyt • 
mun tilaisuus. Minä sain • kivitalosta työhuoneen, ison • 
ikkunan, valoa ja ilmaa. Ne teistä 
Pispalalaisen lukijoista,jotka 
kävitte työhuoneessani Kahverin • • kellarissa ymmärrätte, että " tää • 
oli mun tilaisuus". • • Mutta en ole pispalalaisille • 
tavoittamattomissa. Sekä bussit 12 • 
että 15, puhumattakaan valtatien • 
busseista pysähtyvät aivan uusille • • kulmilleni. Työskentelen nimittäin • 
nyt Ruuskasen talossa, elikkä kun • 

• Koskipuiston pysäkillä hyppäät • 
bussista, olet jo melkein perillä. • 
Uusi osoitteeni on • Pellavatehtaankatu 8 D, 2.krs. • 
Puhelinnumerot ovat entiset: 134 • • 545 ja 141 851 • 
Tu käymään tai soittele, : 
ystävänne homeopaatti, • 
vyöhyketerapeutti Riitta Väre. : 

Haluan vuokrata Pispalasta asunnon (1-2 huonetta + keittiö, 
isommastakin olen kiinnostunut) toukokuun alkuun 
mennessä. Vaatimatonkin kelpaa. Tuula Aho puh. 149 793 

JYRSINKATO PISPALASSA. ASUKASYHDISTYKSEN 
MAANMUOKKAUSJYRSIN VARASTETTIIN ERÄÄNÄ YÖNÄ 
VIIME KESÄNÄ, VAIN KATKAISTU KETJU JÄI. UUTTA EMME 
AIO HANKKIA. SUOSITTELEMME RAAKAA LIHASVOIMAA. 

Uusia paljasjalkaisia pispalalaisia; 
8.11. 92 syntyi skorpionityttö Noora Emilia Nätkin. Äiti 
luonnehtii Nooraa supervauvaksi joka antaa nukkuen öisin ja 
päivisin kirjoittaa ja vielä hymyileekin jossakin välissä. 
20.9,93 putkahti Ida Maria Ojala maailmaan. Ida on retkivauva 
joka tykkää myös käydä kokouksissa ja juhlissa. Ida Marian 
nimenantojuhlat pidettiin talkoilla 28.11.92, joista kemuista kaikki 
läsnäolleet lämpimästi kiitämme . 
10.2.93 parahti Raisa Omara Karimo. Äiti sanoo, että tyttösen 
luonne on vielä täysi arvoitus, koska Raisa elelee edelleen 
vedenalaisessa maailmassa. 
Jos haluat, että muutkin voivat iloita uuden pispalalaisesi 
syntymästä, ilmoita meille puh. 131 642, Tiina Huuhtanen. 
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Pispalalainen. tarina 
Pispalasta. Kirjailija Kristiina käytti taitelijan vapauksia 
ja istutti mm. ystävänsä päässä ihailemansa paksut 
letit omaan eli kirjan Ritun päähän. 
Pispatassa vietetty lapsuus ja omakohtaiset 
elämykset on arvatenkin ollut se avain, jolla Kristiina 
on luonut kirjaan sen merkillisen aidon ja elävän 
tunnelman. Aineistoa kerätessään hän löysi korillisen 
tarinoita omasta päästään. Muisti heräsi. Heräsivät 
mummon Rinnekadulla sijainneessa kaupassa kuullut 
tarinat. Kauppa oli paikka missä viivyttiin ja siellä oli 
lapselle tilaa. Kristiinan isä oli myös kova juttuamaan, 
ja tarinoiden paikka oli aina Pispala. Lisäksi Kristiina 
kulki koko viime kesän ympäri Pispalaa ja jutteli 
kaikkien vastaantulijoiden ja erityisesti vanhojen 
ihmisten kanssa. Suurin osa vanhoista asukkaista 
olikin Kristiinalle tuttuja. Hän kertoo, että haastattelu
ja juttutuokiot olivat arvokkaita kohtaamisia. Eräskin 
mummo alkoi innostuneesti ja naurussa suin kertoa 
muistelmiaan, mutta eläytyi tarinoidessaan niin, että 
tarinan kertominen vaikeutui. Ikävät asiat nousivat 
pintaan, se, kuinka isä oli aina kännissä, kuinka itse 
joutui liian paksujen silmälasien takia armottoman 
kiusanteon kohteeksi... 

Tiedän, että moni "Unelma Pispalasta"-kirjan lukija 
on pohtinut, miten lie, ovatko kirjan aloittavan 
kirjeenvaihdon Maija ja Ritu "historiallisia henkilöitä" 
vai kirjoittajan mielikuvituksen tuotetta. Valottaakseni 
tätä lukijoita hämännyttå epätietoisuutta kysyin asiaa 
Kristiina Harjulalta, kirjan kirjoittajalta. Hän kertoi, 
että kirjeet tosin ovat tekaistuja, mutta että 
molemmat likat ovat sekoitus sekä Kristiina itseänsä 
että hänen parasta kaveriaan Kivimäen Kirstiä. Tytöt 
eivät tosin todellisuudessa kadottaneet toisiaan 
Kristiinan joutuessa 12-ikäisenä muuttamaan 

Omasta lapsuudestaan 50-luvulla Kristiina sanoo, 
että se oli väkevää elämää ristiriitoineen, ei mitään 
pullantuoksuista hellanlettastelua. Kujilla oli elämää, 
iltaisin ihmisiä oli joka puolella, lapsia kauheasti, ei 
ollut autoja. Ylipäätään Pispalassa asui ihmisiä 
tuolloin kolminkertainen määrä nykyiseen verraten. 
Elämä oli kuin Pikku-Italiassa. Pispalan mainetta 
juoppolana Kristiina pitää oman kokemuksensa 
perusteella vääränä. Juoppoja oli kyllä, mutta 
juopposakki muodosti oman porukkansa. Asia ei 
suinkaan ollut niin, että kaikki olisivat ryypänneet. 
Useimmat eivät ottaneet ollenkaan. Ja kuinka olisi 
voinutkaan, köyhiä kun oltiin, raskasta työtä tehtiin ja 
lauantaitkin olivat työpäiviä. 
Kristiina on palannut aikuisena takaisin Pispalaan ja 
asuu perheinensä etelärinteellä. Ja tarinat jatkuvat. 
Tiina Huuhtanen 

·················································~·········· 
MYYNTI
JAOSTO 

•• •• 
YLPEANA 

•• •• 
ESITTAA: 

Kristiina Harjulan 
kirjoittama teos Unelma 
Pispalasta julkistettiin 
joulukuun alkupuolella, ja 
puolessatoista viikossa sitä 
myytiin toistatuhatta 
kappaletta. Ja tuosta vaan 
ilman kirjakauppojen apua. 
Alueen kaupat ja kioskit 

oli valjastettu, lisäksi oli tilauslistoja 
monissa paikoin. Suoramyynti oli myös 
vilkasta, ja joka puolella kaivattiin kirjoja. 
Niitä toimitettiin sitä mukaa kun kirjapaino 
ehti valmistaa. Kirjaa oli saatavilla myös 
monissa joulumyyjäisissä, ja jotkut ostivat 
useampiakin .kappaleita lahjamielessä . 
Markkinointiin sisältyi mm. pari myynti
iskua Pispan palvelutalolle. Ja kyllä kirjaa 
kehtasi ja kelpasi kaupatakin. Kristiina on 
mielestäni onnistunut yhdistämään kirjan 
idean erinomaisesti: kotiseutuoppia 
koululaisille, mutta lukuelämys myös 
aikuisille - sekä vanhoille että uudemmille 
pispalalaisille. Ja kirjan ovat kokeneet 
kiinnostavaksi myös monet, joilla itsellään 
ei ole henkilökohtaista suhdetta Pispalaan. 
Kirjasta otettiin toinen, myös 2000 
kappaleen painos heti tammikuusssa. Ja nyt 
sitä saa myös "oikeista" kirjakaupoista. 

Tosin vain Tampereelta. 
Kirjan myyntipisteet Pispalassa: 
K-kauppa Puukkoniemi 
Tahmelan Valinta 
Rajakioski 
Kosteikko 
Keramiikkapaja Zeebra 
Tampereella: 
City-art, Hämeenk. 31, 
Tri Livingstone, Hämeenpuisto 25 
Käsityöläisten kauppa Jokotai, 
Näsilinnank. 22 
Ja näissä kaikissa myyntipisteissä kirjan 
hinta on edelleen vain 60 mk. 
Lisäksi siis kaikki kirjakaupat Tampereella ja 
Tampere-Seura, Kauppak. l. 
Saapiostaa! 

Maija Lautsia 
vt. markkinointipäällikkö 



Perustetaan pankki! 
Kristiina Harjulan mainiossa Unelma Pispalasta -kirjassa oli 
myös luonnonharrastajaa ilahduttava juttu Pispalassa 
viihtyvistä kasveista. 
Lokakuussa piilotin pihalle 120 Hollannista lennätettyä 
kukkasipulia: krookuksia, tulppaaneja, skilloja. Kaivoin reikiä 
ja ihmettelin, mitä tekemistä niillä Suomessa ja Pispalassa on. 
Silti jo malttamattomana odotin kevättä. 
Ennen sitä saapui kuitenkin Unelma Pispalasta. Sen sivuilta, 
joulua odotellessa, opiskelin kukkivista kasveista nimiltään 
harmioukonpalko, pireenipensas, kolmisädetyräkki, keltamo ja 
tikkerperipuska. 
Tässä vain muutama esimerkki kasveista, joita minä ainakaan 
en ollut omalla Pispalan pihallani nähnyt, niin pispalalainen 
kuin se loputtomine pultereineen ja musineen onkin. Mikään 
siinä ei nimittäin kasva ilman jokavuotista kukkapenkin 
uudistusta, ylöskaivamista ja - miestä. 
Perustettaisiinko pispalalaisille, täällä viihtyville, omille 
kasveillemme KASVIP ANKKI? Ideana olisi jakaa omista 
liioista kasveistaan muille tai sitten antaa vähästäänkin, niin 
että pian koko harjulla taas rönsyilisi täällä aina ennenkin 
viihtynyt kasvikansa, vaikka vain turistina tänne tullut (ks. 
Harjula, s. 83). 
Hyvä puutarhan hoitaja, kukkienja kasvien ystävä,jos innostut 
ajatuksesta(= palauttaa Pispalaan siellä viihtyvät, vaikka 
vaatimattomat kin, vanhat kasvit), voit ottaa yhteyttä ja kertoa 
ideasi joko Vuokko Toloselle tai Maija Lautsialle. 
Haluan vihreät peukalot! 
Vuokko Tolonenja Onerva Tolonen 
puh.148746 
Maija Lautsia 
puh. 143556 

HIUSTENLEIKKAUS 
60,- - 80,- 

KEVÄTVÄRJÄYS 90,- 
uudet luotettavat, taloudelliset 

 
Lockwell, hapanpermis 

Minna palaa vauvalomalta 
alkuviikoksi, 

Heli jatkaa loppuviikot. 

TULE JA TUTUSTU! 
AV. 9-17, LA 10-14+ SOP. MUKAAN 

Parturi-Kampaamo 

Pispalanharju 41 
Tampere 

Puh. 239 671 

Tri Livingstone 
KERÄILY, DIVARI 

HÄMEENPUISTO 2l5 TAMPERE 

931 128606 

Grillikioski 

PIZ Pala 

HYHKYN PIRTTI 

Pispalanvaltatie 28 

Auki 24 h 

Kahvila-Ravintola 
HYHKYN PIRTTI 

Avoinna 
ma-to,su 12-22 

pe-la 12-24 

Pispalan valtatie 56, 33250 TAMPERE, Puh. 441 359 



Hei, n1itii keviitaurinko paljastaakaan HlUKSISTASI! 

Tehohoito-paketti: 
Tule hemmottelemaan itseäsi ja hiuksiasi. 
Harjaan hiuspohjasi, pesen kuorivalla 
shamppoolla, laitan lämpöhoidon sekä 
annan tietysti ihanalta tuntuvan päähieronnan 
ja lopuksi muotoonkuivatus hiuksillesi. 

Ja kaikki tämä vain 

110,- 
(lyhyet) 

125,- KEVÄÄN UUSI PERMANENTT/: 

Norm.hinta 

145,- ja 160,-

Styling-osmoosisuoja, joka 
hellii ja suojaa hiuksiasi! 

voimassa huhtikuun loppuun. 
(Miehille myös) 

Avoinna ark. 9-17 La 8-13 Ma sulj. 
Muina aikoina sop. mukaan. 

Pispalanvaltatie 2A / puh. 229039 Ahjolan aukio 

91111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

Paikka jossa aina tapahtuu ... 
- -

Asiantunteva • Palveleva • Nopea 
Tarvittaessa lääkkeiden kotiinkuljetus 

PISPALAN APTEEKKI 
= -Tiistaisin klo 18.00 alkaen 

tietokilpailu -
Pispalanvaltatie 2, 33250 TAMPERE Puh. (931) 126 972 

Keskiviikkoisin ja perjantaisin 
karaokea klo 18. : 

Lauantaisin biljardia paripelein s FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 
klo 12. · 

§ Sunnuntaisin biljardikisat PIRKKA-HOITO OY 
klo 12 alkaen. 

Kerran kuukaudessa YV-PUBIN 
: mestaruusottelu kaikille, 

jotka ovat sijoittuneet kolmen 
parhaan joukkoon : 

PISPALANVALTATIE 45 
Puh. 123 002 

ko. kuukautena, palkintona upea 
kiertopalkinto. Lääkintävoimistelijat: 

Klo 17-18 KYMPILLÄ ISO TUOPPI Ritva Hämeenoja 
HUOM! Ilmaisia hyviä vinkkejä Kirsti Jännes E Teivon tiistairaveihin ja V6-raveihin ______________ 

_ Ke 24.3. karaoken alkukilpailut 

klo 18.00 alkaen. 
§ Avoinna joka päivä 9.00-22.00 = = Fontanka YV-PUB Foto 
- ---------- -

Pispalan valtatie 45 puh.231 093 Kuninkaankatu 19 A II kerros 
' Kävelykadulla 

Kuvauksia 
Kuvanvalmistusta 

221667 . 



. 1 

lli 

• 

NAHKATAKKEJA 
alk. 495,-

NAHKA- JA TEKSTJILIMAAILMA 
Koski keskus 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pyynikin näkötorni 
Maankuulu munkkikahvila 
avoinna joka päivä 9-20 

·. puh. 123247 

Valoisa ja viihtyisä tupa 
nauttia olutta, 

• ikkulämpimiä ja heittää tikkaa. 
Pispalan Shellin pihassa. 
Auki aamusta iltaan. 

ren baari 

m palanutta 
hevosen lantaa 1 

Puh. 660219 
auto 949/234619 

KEVATTYYLI 
CLIPPS 'ISTÄ! 

KIHARAT JA SÄVYT 
KUULUVAT 

ei 

KEVAASEEN. 
TULE KIHAROILLE, 
CLIPPS TARJOAA 
SINULLE SÄVYN 

25.3 - 24.4 
V ALISENA AIKANA 



-···························· 1 1 

TAXI 
KEBAB: 
CAFE 

1 
1 
1 

TARJOUS! 
HAMPURILAINEN+ 

RANSKALAISET+ PIHVI 
+ PIENI JUOMA 

19,-
Avoinna24 h 

PIRKANKATU 26 
TAMPERE 

126 929 

1 

1 
1 
1 
1 ......... .................. . 

************ * Rajakioski * 
-GRILLITUOTTEITA 
-ELINTARVIKKEITA 

-MAKEISIA· JÄÄTELÖÄ 
-LEHTIÄ YM. 

Poikkea iltaostoksille! 
ma-to 14-01, pe 14-02, 

la 11-02, su 14-24 

------------------~ 1 Tervetuloa iloisen palvelun 
uusittuun kyläkauppaan (ent. Anja Selin) 

1 1 
MINI MARKET • 

i Aaltoska! 
1 1 
1 Pispalan valtatie 54 p. 443 314 1 
IAv. Ma-Pe 9.00-18.00 HUOM! La 8.00-13.001 

KEVÄÄN UUDET HIUSVINKIT MEILTÄ 

Kampaamo - parturi - kauneushoitola 

Salon 

karkkimaa HAUTE 
COIFFURE 

FRANCAlSE 

Kauppakatu 15 F 1.krs Koukkarinkatu 11 Hämeenkatu 10 
33200 Tampere 33270 Tampere 33100 Tampere 
Puh. (931) 124 041 Puh. (931) 127 887 Puh. (931) 126 882 

. Pub  Kujakolli 
Tahmelan valtatie 2 

p. 222 3353 
Av. ma-to 15-23 

pe 15-01 
la 10-01 

su 10-23 

VIINI & OLUT 
TARVIKE SHOP 

KAIKKI ALAN TARVIKKEET ym. 
Av. ma-pe 10-18, la 10-14 

Pispolonvoltotie 21, 33250 Tampere Puh. 931-229 661 

NYT MYÖS KAUPPAHALLlSSA 

PARTURI 
LIIKE 
VUOKKO 
VlLJANMAA 

Pispalanvaltatie 83 
puh. 444 555 

AVOINNA 
Ma-Pe 8.00-17.00 

La 9.00-13.00 



•• 
SE VAAN ON TTOTTA! 

•• 

KAIKKI SILMALASIT PUOLEEN HINTAAN. 

Asiakkaiden pyynnöstä jatkamme tarjousta maaliskuun loppuun. 

r-----------------------------------------, r-----------------------------------------, 
Esim. 1-teholasit Esim. 2-teholasit 

1 

KEHYS S20,- KEHYS 686,-
LINSSIT 438,- LINSSIT 1.1 50,-

- 50% 1 -50% 1 -918,- 

479,- 918,- 
l 1 

L-----------------------------------------~ L-----------------------------------------~ r-----------------------------------------, 
Esim.moniteholasit(rojattomat) Kaikki kotelot, puhd.aineet, yms 

KEHYS 793,-
LINSSIT 1.870,- -50% 

00/o 2.663,-
-5 1.332,-

1.332,-
1 1 

Kaikki piilolasinesteet 

-35% 
L-----------------------------------------~ 

AVOINNA 
ma-pe 09.00-18.00 

Ia 10.00-14.00 

Maksuton näöntarkastus! 
( sis. tietokonetutkimuksen ja 
tarvittaessa silmänpaineen mittauksen) 

PISPALAN SILMÄLASI OY 
Pispalan valtatie 73 B, 33250 Tampere 

Ajanvaraukset p. 2110 430 
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