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JASENMAKSUASIAA! 
Koska käsissäsi on tämän vuo
den ensimmäinen 
Pispalalainen, ovat jäsenmak
sukuititkin jaossa vasta nyt Ja 
jos maksuluitti jostain syystä 
puuttuu tai katoaa, niin asu
kasyhdistyksen tilinumero on 
TA 893796, Postipankissa. Ja 
vuoden -94 jäsenmaksu on 
edelleen 20,-. 
Kiitämme tuesta! 

Pispalassa ollaan oltu niin monasti napit vastakkain kaupungin 
päättäjien ja suunnittelijoiden kanssa, että välillä kyllästyttää 
oikein perusteellisesti. Kaupungin isien ja pispalalaisten näke
mykset alueen ilmeestä ja osa-alueiden rakentamisesta poik
keavat toisistaan tuntuvasti ja usein. Alueen suunnittelu ja ra
kentaminen vaikeutuu ja muuttuu toisinaan surkuhupaisaksi. 
Valkoinen talo suunnittelee ja piirtää ja Pispalan väki valittaa 
eri oikeusasteisiin ja käy viivytystaistelua ja toisinaan pystyy 
myös vaikuttimaankin lopputulokseen. Esim. 
Asukasyhdistyksen synnyttämä asemakaavataisteluhan nyt oli 
pitkälle Asukasyhdistyksen ja Pispalan alueen voitto, mutta 
vuosien varrella asioiden hoito on ollut perin kahnaista. Siitä 
kärsii varmasti kumpikin osapuoli. Joskus on pystytty sopi
maankin asioista, hyviäkin esimerkkejä löytyy. Eikö näin voisi 
olla useamminkin Asenteissa voisi olla parantamisen varaa 
puolin ja toisin. Minkälainen on se väylä missä alueellinen de
mokratia toteutuu,että alueen asukkaat saavat todella sanoa sa
nansa. Ei herkkiä ympäristö- ja kulttuuriarvoja saavuteta välttä
mänä akselilla kunnallisvaalit-tekninen virasto. Kuinka usein 
alueen asukkaat tietävät ajoissa, mitä suunnitellaan, minne ja 
millaista. Kontakti alueen muutoksiin on keskeisesti silloin 
kun asiat etenevät suunnittelijoilta lautakuntiin, eikä lautakun
nat juuri ehtine perusteellisesti asiaan paneutumaan. Liian 
usein Asukasyhdistys on päättäjien perässäjuoksija. Sen yhtey
den aikaansaaminen, että alueen väki voisi olla jo suunnittelu
vaiheessa mukana, on yhdistyksen ihmisten kielillä taas ker
ran. Rakentava vuorovaikutus poistaisi jatkuvaa erimielisyyttä 
ja vastakkainasettelua. Lähiaikojen merkittävin kysymys 
Pispalassa on viljelypalstojen ja Tahmelan ranta-alueiden koh
talo. Se tulee tunteita unohtamatta myös paljon vaatimaan jär
keä ja yhteistyökykyä puolin jos toisin. 

Uusi toimikunta on valittu ja uudeksi puheenjohtajaksi allekir
joittautunut. Kiitän luottamuksesta. 

Jouni Kopsa 

JULKAISIJA: PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY 
VASTAAVA TOIMITIAJA: JOUNI KOPSA, 
ULKOASU: ANNE KIMILÄINEN, 
VALOKUVAT: AILA SEPPÄLÄ, MATTI HALLANTIE, JOUNI KOPSA, 
TOIMITUSKUNTA: MAIJA LAUTSIA, JUKKA OKSANEN, 
PÄIVI VUORINEN, 
PAINOPAIKKA: DOMUS-OFFSET OY, TAMPERE 
PAINOSMÄÄRÄ:2800 
ASUKASYHDISTYKSEN TOIMIKUNTA 1994: 
JOUNI KOPSA PJ. RINNEKATU 12 C 18, 
MAIJA LAUTSIA VPJ. KOUKKARINKATU 7 PUH. 2143 556, 
SEIJA KOSKI SIHTEERI, HIRVIKATU 28 PUH. 2110 668 
TUULA KOSONEN RAHASTONHOITAJA UITIAJANKATU 4 
PUH. 2226 996 

MATTI TOHKA MÄKIKATU 23 PUH. 212 2 002 
REINE LINDEMAN KANNAKSENKATU 28 PUH. 22141125, 
PÄIVI VUORINEN (MUUTTANUT) 
CAROLA GROUNDSTROEM TAHMELANKATU 28 A PUH. 2134 734 
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Kankaan Kaitsu ei usko teatteris
sa rankkaan hierarkiaan, vaan luo-

vaan porukkahenkeen 
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RETONKITEATTERI 
PISPALASTA 
OMATOIMINEN JA 
AINUTKERTAINEN 

p 

Pispalassa on totuttu siihen, että 
Suurta Draamaa niin pihoilla kuin pir
teissä, kujilla kuin portaissa, Rajaportin 
saunassa kuin kotoisissa olohuoneissa 
Pulterissa ja Kujakollissa 

Varsinainen teatteri on kuitenkin 
puuttunut _vaikka Pispalan Työväen 
Näyttämö täyttää sata vuotta ensi vuon
na. Kuten tarkkavainuisimmat tietävät, 
puute on poistettu: Retonkiteatteri de
bytoi legendaarisissa Pispalan kame
vaaleissa toukokuussa 

Pispalan Työväen Näyttämöllä on 
nyt kannatusyhdistys, kuukausipalkkainen teatterityöntekijä ja on
nelliset tulevaisuudensuunnitelmat. 

Teatterityöntekijä Kaj Kangas ei suurin surminkaan hyväksy sitä, 
että häntä tituleerattaisiin Pispalan Työväen Näyttämön taiteelliseksi 
johtajaksi. 

Kaitsu on sitä mieltä, että tittelit pois teatterista, tilalle täysipai
noista luovaa työtä. 

Kaitsu "omatoimisesti työllistyi "Reton kiteatterin ohjaajaksi. 
Neuvotteluissa Hämeen työvoimapiirin Tampereen työnvälitystoimis
ton kanssa päästiin niin sopuisaan ratkaisuun, että teatterilla on 
mahdollisuus palkata myös sihteeri. 

Kaitsu aloitti kuukausipalkkaisen työnsä kesäkuun alusta. 
-Kun pääsin pois Kelan peruspäivärahalta, asuntotuki putosi ,sa

moin sosiaalitoimen tuki. Käteen jäävä osuus: plus miinus nolla, 
kertoo toimestaan "onnellinen" Kaitsu , joka on työskennellyt 18 
vuotta teatterityöntekijänä vastuualueenaan valo ja ääni. 

PERUSSUOMALAINEN 
JUNTTIMAISUUS 
Koska kotiseuturakkaudestaan huolimatta pispalalaiset ovat 

avarakatseista ja liikkuvaista väkeä, on luonnollista, että Retonkiteat-

Akustista musiikkia syntyy vaikka sormi nenässä 
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terin syntysanat lausuttiin Turussa 
. Oltiin Koijareitten kanssa keikalla. Puhuttiin 

Puron (Jari Purosalmi), Tompan (Härkönen) Ja 
Kimmon (Uotila) kanssa tulevista Pispalan karne
vaaleista: Sanoin, että kamevaaliohjelmahan on 
pelkkää soittoa. Teatteria ei yhtään. Ehdotin bän
din pojille, että tehtäis tää näytelmä, tää Innasen 
Martin "Sirkkain viulut soi Uhtuan kesäyössä''. 

Kaitsu oli törmännyt Innasen teksteihin jo 
siksikin, että monet hänen kavereistaan ovat In-
nas-faneja. 

-Innanen kuvaa sellaista oikeaa perussuoma
laisuutta, junttisuomalaisuutta, jota ei yhdellä sa
nalla pysty luonnehtimaan. 

Koska Pispalassa on totuttu ei. vain filosofoi
maan vaan myös pistämään hösseliksi , Retonki
teatteri syntyi. 

Sana teatterityöntekijöiden tarpeesta kiersi 
nopeammin kuin hyväntahtoinen juoru: kuukausi 
ennen karnevaalien alkua aloitettiin pienoisnäytel
män harjoitukset 

SUMOPAINIVALMENTAJA 
VAI 
OHJAAJA 
Olisiko väärin kirjoittaa, että varsinaisia näyt

telijöitä tarvittiin kuusi; väärin siksi, että jos Uh
tuan sekakuoro kuusine Sirkka ja kaksine Sulo 
Lötjösineen sekä Lötjösten veljesten (neljä Eina
ria) orkesteri ei ole teatteria, niin mitä kummaa 
se sitten on. Pai1Si tietysti musiikkia. 

Jokatapauksessa "itsekkäistä syistä taloudelli
sesti ohjautuvaa" Anjuskaa esittävä Mia-Anette 
Latvus, Petroskoin komiaa poikaa Pjotroa esittävä 
Kimmo Uotila, kyläyhteisön henkilösuhteita uu
tisillaan järkyttävä nimismiehen rooliin heittäyty
nyt Ari "Selkä" Pulkkinen ja tuohitorvea puhalte
leva mustalainen Jouni Kopsa saivat seurakseen 
ulkoilmanäyttämölle kaksi Tampereen Teatterin 
ammattinäyttelijää: 

Ontrei, se alunperin petetty ja köyhä renki
poika, on Markku Köngäs, ja lopulta rikkaan Ont
rein maailmalle vievä, EU-hamein en kaunis tum
ma nainen Kirsimaria Järvinen. 

-Roolini oli enemmänkin sumopainivalmen
tajan kuin ohjaajan. Hommani oli lähinnä sopia 
harjoitteluajat ja -paikat. Toimin siis tavallaan or
ganisaattorina, väittää Kaitsu. 

Joskin näyttelijät ja Retonkiteatterin harjoi
tuksia seuranneet suostuvat paljastamaan, että 
Kaitsu piti tapanaan myös järjestellä esiintyjien lii
kehdintää, äännähtelyä ynnä keskinäistä kommu
nikaatiota. 

KANSAINVÄLINEN 
ALKULAUUUS 
"Sirkkain viulut soi Uhtuan kesäyössä" on sa

nasta sanaan luettuna traaginen rakkausnäytelmä. 
Harjoitusten edetessä Retonkiteatteri alkoi nähdä 
siinä myös EU-aineksia. 

Koska Retonkiteatteri on luonteeltaan taiteel
lisesti eikä poliittisesti painottunut, jääkööt tulkin
tayritykset taiteilijoiden yhteiskunnallisista kan
nanotoista kunkin katsojan ratkaistavaksi. 

''Uhtuan kesäyö" oli tarkoitettu ainutkertai-



seksi esitykseksi. Sen saama vastaanotto oli kuiten
kin niin huikea, että Maarit Saarelainen Tampereen 
Teatterikesästä alkoi kosiskella Retonkiteatteria 
"open stage" -näytöksiin. 

-Mietimme pitkään. Olimme kuitenkin jo ym
martäneet, että haluamme jatkaa teatteriharrastus-
ta. Niinpä päätimme, että nämä kansainväliset teat
terifestarit olisivat sopiva kannustuslähtö alknlau-
kaus rulevaisuudellemme. 

Kaitsu mietiskelee, että Pispalan kamevaaleilla 
heillä oli kotikenttäetu. 

Kuninkaan- ja Kauppakadun risteyksen "näyt
tämöllä" porukkaa oli jännittänyt tavallista enem
män, vaikka tietysti sillä oli tukenaan kymmenien 
pispalalaisten joukkio, joka oli levittäytynyt kävely
kadulle ja sen varsille 

Muutamassa minuutissa retonkiteatterilaiset 
kuitenkin huomasivat, että myös ulkopaikkaknnta
laiset sulavat heidän edessään. 

Mikä mainittavaa: yleisö hullaantui Retonki
teatteriin niin päättömästi, että kun kolmen näytök
sen jälkeen laskettiin "punaisen ämpärin" saalis 
tulos oli pitkälti yli odo1Usten: ja kaikki ryhmän jä-
senet saivat temperoida itseään kotvasen; tietysti 
p1spalala1sessa ravitsemusliikkeessä eikä missään 
keskustan soittoruokalassal 

TERVETULLOS 
LAHJOITUKSET 
Retonkiteatteri ei kuitenkaan kylve rahassa. 

Kaikki tehdään talkoilla 
Puvustaja Outi Ilola sai miettiä päänsä puhki 

mistä löytää ilmaiset esiintymisasut. No, Pispalan 
vintit ovat karttuisa!. 

Ilpo Mäkinen suunnitteli lavasteet ja niihin vä
rit todennäköisesti tyhjästä. Olli Romo ei laskenut 
bensarahoja eikä lihasvoimavaroja roudatessaan la
vasteita ja pystyttäessään niitä. 

Musiikin sovitti Hannu, Have Eskman Ari "Sel
kä" Pulkkisen ja Kaitsun sävelmien pohjalta. 

-Yksi tärkeä tehtäväni jatkossa on hommata 
teatterille valo- ja äänilaitteita, Kaitsu sanoo. 

-Retonkiteatteri ottaa vastaan kaikenlaisia tava
ralahjoituksia. Myös puhdasta rahaa saa tunkea tas
kuihin sekä lähettää kirjeissä ja paketeissa. 

MOUUN ROOGEN 
PETOMAANI 
Retonkiteatteri tarvitseekin seuraavassa esityk

sessaan edelhstä runsaammin niin lavasteita kuin 
ääni- ja valolaitteitakin: 

Teatteri on tilannut näytehnän Seppo Kuuluvai
selta, joka puuhakkaana pispalalaisena on omatoi
misesti työllistäytynyt kirjoittamista varten. 

-Hänen näytelmänsä on saanut virikkeensä Pe
tomaani, Josef Pujolista, \Uosisadan vaihteessa elä
neestä ranskalaisesta taiteilijasta Hän, Moulin Rou
gen yksi kalleimmista esiintyjistä riitautui kabareen 
johtajan kanssa, koska viihdytti ystäviään myös 
markkinakojuilla. 

-Näytelmän teemana on kertoa ihmisten erilai
suudesta,uskalluksesta kehittää erilaisuutta ja käyt
tää sitä oman yhteisön hyväksi. 

TULEVAISUUS 
NOUSEE HISTORIASTA  
-Harjoitukset on aloitettu syyskuulla. Ensi-ilta 

on ennen joulua. Roolimiehitys on jo pitkälle rat
kais1U. Bändistä voi löytyä tilaa 

-Retonkiteatterin toiminnasta ja myös sen tuke-
misesta kiinnostuneet, kannatusyhdistykseen haluk
kaat henkilöt voivat ihnoittautua joko minulle, puh. 
232 426 tai Outille 231 507. Kirjallisia viestejä voi 
jättää myös sekä Pispalan Pulteriin että Kujakolliin. 

Kaitsu, koko Retonkiteatteri ja Pispalan teatte
riperinnettä vaalivat ihmiset toivovat myös että 
kaikki jotain Pispalan Työväen Teatterin historiasta 
tietävät ottaisivat heihin yhteyttä. 

-Sen tiedämme, että näyttämö perustettiin 
1895. Viimeinen esitys ennen Retonkiteatterin tou
kokuista näytöstä oli vuonna 1982. Mitä kaikkea 
noihin vuosiin on mah1Unut? Siinä olisi työsarkaa 
taas yhdelle pispalalaiselle, joka haluaa omatoimi
sesti työllistyä, teatterityöntekijä, muusikko Kaj Kan
gas vihjaa 

Teatterikesän yleisö sai mallia Kauppakadulla kunnon 
suutelo-otteista. Päällekäyvänä Pjotro (Kimmo Uotila) 
ja taipuisasti myötäilevä Anjuska ( Mia-Annette Latvus) 

Renkipoikaa houkuteltiin Eurooppaan punaisella potku-
kelkalla. Kaunis tumma nainen (Kirsimarja Järvinen) · 
Ontrei (Markku Köngäs) 

' 
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Orastava 
Seitikki 

-pispalalainen viihdyttäjä 

0 

0 

Ilmeistään pää-
tellen Pispalan 

Seitikki ei ole 
myrkyllinen 

Viime vuoden joulukuussa 
kokoontui Esko Mäkisen kotona 
Pispankatu 21 :ssä joukko erinä
köisiä ihmisiä. Miksi? Ihmisillä
hän on taipumuksena laumaan
tua. Tässä tapauksessa laumaan
lumisen syynä oli tupaantuliaiset. 
Useimmat psykologiset julkaisut 
kertovat, että ihmisen mahdoton
ta elää ilman lajikumppania, jo
ten Orastavan Seitikin jäsenet 
ovat lajikumppaneita. 

Mistä tämä kaikki siis ker
too? Yksinäisyydestä? Epätoivos
ta? Paineesta muuttuvan yhteis
kunnan edessä? Kuka niistä mi
tään ymmärtää, mutta ehkä nämä 
edellä esitetyt kysymykset saatta
vat osittain määrittää sitä kysy
mystä, miksi Orastava Seitikki 
perustettiin No, ainakin on kyse 
ihmisten välisestä vuorovaikutuk-
sesta ja näyttää siltä, että vuoro
vaikutus alkaa jo toimia yleisön
kin kanssa, tosin ei vielä maksa
van yleisön. Kuitenkin historia on 

osoittanut, että kukaan ei ole 
seppä syntyessään. Sitä ei ole 
Orastava Seitikkikään, vaikka 
joukossamme on kaksi puusep
pää. Eikä orkesteria ole perustet
tu sen vuoksi, että valmistuisim
me 2,5 vuoden kuluttua sepiksi 
(ei yo, 3 vuotta ). Vaan tarkoi
tuksemme on tehdä mahdolli
simman ainutlaatuista estraditai
detta sanoin ja sävelin, kaihta
matta teatterillisia keinoja tai
teemme perille viemiseksi. Voisi
ko sen selvemmin ilmaista? 

Voi toki, mutta kirjoittaja 
kun on Seitikki niin en pyrikään 
näissä säkeissä kaunokirjallisiin 
saavutuksiin. Sen tehkööt kriiti
kot. Minulle maksetaan Seitikki
nä olemisesta , vaikka harvoin. 

Kaikki Seitikit ovat siis pispa
lalaisia. Joukossa on tyttöseitik
kejä 4 ja vastakkaisen suku
puolen omaavia seitikkejä 5 kap
paletta. Joten Ojalan laskuopin 
mukaan se tekisi yhteensä yh-

deksän seitikkiä, mihin on usko
minen, sikälikin kun avonaiseen 
kitarakoppaan lentäneitä mark
koja on ositettu. 

Koko luomakunalle 
Orastava Seitikki, orastavuu

destaan huolimatta, on ehtinyt 
esiintyä monelle silrnäparille niin 
Tampereella, Itä-Suomessa kuin 
myös pohjanmaalla aina Poria 
myöten. Joukossa orpoja 
poja, kotinsa ja omai
suutensa menettäneitä, 
leskiä, kunniallisia ja 
kunniattomia, mustia, 
valkoisia, keltaisia, suo
malaisia sotureita, kisso
ja ja hiiriä, miehiä ja nai
sia .... Eli ohjelrnistomme 
on suunniteltu koko luo
makuntaa varten, ketään 
tai mitään unohtamatta. 

Orastava Seitikki aikoo tule
vaisuudessa ulottaa rihmastonsa 
yhä kauemmas emä-Pispalasta, 
emäänsä kuitenkaan hylkäämät-

tä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että Orastava Seitikki har
joittelee Tampellan tehdasalueel
la sekä konserttien ulottamista 
yhä kauemmas Pispalasta aina 
Boliviaan myöten, jos matkat 
maksetaan. 

Ai niin, keräilijöille tiedoksi; 
Orastavassa Seitikissä soittavat ja 
laulavat; Kiti, lita, Hanna, Esko, 
Nappi Tomppa Mako ja Kimmo 

Orastava Seitikki on konser
toinut jo ympäri Suomea ja 
usii alati ohjelmistoaan 



Mukavasti 
yhdessä 

Kulmakammarin touhunaiset 
Ulla Lampi, Marja Koski ja 

Pirkko Kalliokoski. 

Johan meni vaikeeks 
M A J A L A U T S A 

Palstanviljelijät pelkäävät tennispallojen lentävän lähivuosina näillämain 
Viljelypalstojen jako paikan innokkaita ja kasvava epätietoi

päällä oli Pispalassakin pit- suus vapaista palstoista. Kuka 
kään varma kevään merkki ja on luopunut ja kuka vain muu
mukavasti sesongin käynnistä- ten myöhässä - kuten kevätkin 
vä tapahtuma kaikessa yksin- - kylvöpuuhissaan. Kaupungilta 
kertaisuudessaan ja selkey- tuli vain epämääräistä infor
dessään. Jos ei itse päässyt maatiota; tietokoneajo touko
paikan päälle, joku palstanaa- kuun lopulla, kyselkää vapaalta 
pureista hoisi asian. Sitten näyttävän palstan naapuristos
Tahmela muuttui ns. kokeilu- ta jne. lhmeteltävän hyvin pals
alueeksi elikkä tietokoneet tuli- tat tulivat kuitenkin viljelykäyt
vat avuksi. Kahtena edellisenä töön ja sen suuremmitta se
keväänä Tahmelan alueen pals- kaannuksitta - siihenhän maa
taviljelijät ovat saaneet postit- perä olisi ollut varsin otollinen! 
se maksulaput, ja vuotuinen Nyt on jo sadonkorjuuaika pit
vuokra on pitänyt käydä maksa- källä, ja tähän asti vuotuinen 
massa kiinteistövirastossa. palstojen jako Pispalassa jäi 
Maksamatta jääneet viljelypals- väliin - kaupungin osalta. Sieltä 
tat on sitten vuokrattu haluk- viivästymisen syyksi kerrottiin 
kaille. Siis sama systeemi kuin siirtyminen uuteen laskutus
esim. kaupungin venepaikkojen systeemiin ja sairastapaukset. 
suhteen. Mutta tänä keväänä Ehkä kannattaisi harkita siirty
ei vuokralappuja sitten tullut- mistä takaisin vanhaan kunnon 
kaan. Tämä ei tietenkään van- paikanpäälläjakoon, mitä muil
hoja palstaviljelijöitä juuri hai- la Tampereen alueilla vielä nou
tannut, mutta oli paljon uusia datetaan. Se nimittäin toimii! 

Kulmakammarlssa matala 
kynnys 

Selininkatu 5:ssä avasi oven-
sa Mummon Kammari - ryh-
mään kuuluva Kulmakammari. 
Porukkaa vetämään lähtenyt 
Pirkko Kalliokoski toivoo, että 
illanviettoihin on matala kynnys 
kaikenikäisten ihmisten tulla. 
Pirkko on tuttu kasvo näillä kul-
min, hän on asunut Vallikadulla 
22 vuotta ja Kammari- ryhmissä 
jo muualla toimineena ajatteli 
Pispalassakin olevan tarvetta 
saada oma kammari. Tilan on 
antanut Harjun seurakunta ja 
työtä tehdään vapaaehtoisvoi-
min. Hommassa on myös aktii
visesti mukana Marja Koski Ja 
Ulla Lampi. Naiset korostavat, 
etteivät kaikki illat ole ohjel-
moituja, vaan osin illat vietetään 
leppoisasti rupatellen ja yhdes-
sä toimintaa suunnitellen. Ava-
jaiset olivat 7.9 ja 19.9 väki jo 
puuhaili luonnonkukka-asetel-
mien parissa. 

Tulevia ohjelmallisia iltoja: 
Tiina Hermilä opastaa 15.10 

tuolijumppaan ja kertoo liikun
nan tärkeydestä. Myöhemmin 
lokakuussa opetellaan toinen 
toistensa hieromista. Marras
kuussa on tarkoitus kehittää Pis
palan aluetta yhdessä muiden 
kanssa. Joulukuussa tehdään yh
dessä joulua perinteisessä hen
gessä . Kulmakammari toivottaa 
kaikki tervetulleeksi miellyttä
vään yhdessäoloon Selininkatu 
viiteen ( Tahmelan Valinnan talo 
)! 

TOIMITUS 
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Kuorotoimintaa jo vuodesta 

1 9 9 4 
Avomaan 

Kurkut etsii 
uusia tuulia 

kuorotoi
minnalle 

Perinteisesti epäperinteinen 
Avomaan Kurkut - sekakuoro jy
rää jälleen. Viime keväänä har
joiteltu ja karnevaaleissa nähty 
ja kuultu protestilaulukokonai
suus on laajentunut kuuluvai
semmaksi. Runoltaja Seppo 
Kuuluvainen ojentautuu täyteen 
runomittaansa ja lausuu muuta
mia hyvin valittuja sanoja sillä 
välin, kun kuoro ei laula, tosin 
kuoro ei myöskään ole hiljaa 
paikallaan , vaan efektoi tekstiä 
sekä äänellään että fysiikallaan. 
Myös kapellimestari osallistuu 
koreografiaan. Tämä uskomaton 
kokonaisuus on nähtävillä ja 
kuultavilla pääkirjasto Metsossa 
tässä jonakin päivänä tiettyyn 

kelloaikaan ilmoitettavana ajan
kohtana. 

Laula sinä humma 
Tuotapikaa, kun Avomaan 

Kurkut ovat em. ohjelmistonsa 
saattaneet julki, ryhtyvät he har
joittelemaan uutta ohjelmistoa, 
josta paljastan sen verran, että 
se sisältää laulua, sekä soit
toa ... Estradilla nähdään myös 
hevonen, laulava hevonen. 

Viime kevään kuoro harjoit
teli Pispan koulun tiloissa. Nyt 
paikkana on Tampellan tehdas
alueella sijaitseva n. 200 m2:n 
valoisa , avara ja henkevä tila, 
jossa kuoron lisäksi harjoittele
vat Legioonateatteri, Musiikki-

teatteri Reput ja Laulu- ja soi
tinyhtye Orastava Seitikki. Kau
pungin kulttuurivirasto tukee 
projektimäärärahan muodossa 
tilan vuokraajia ja muutenkin ti
lat ovat varsin mainiot 

Perinnesairaus. 
Vaikka Avomaan Kurkut pyr

kii väistelemään kuorolaulun 
perinteitä, ei se ole yhdeltä pe
rinteeltä välttynyt. Kuorolla on 
miespula. Tämä hyvin monen 
sekakuoron tauti on myös Kur
kuilla, joten sydämellisesti terve
tuloa tenorit sekä bassot, meillä 
on mukavaa ja tarjoamme haas
teita, vauhtia ja vaarallisia tilan
teita, hyvää seuraa ja t-paidan. 

Kahvistakin joku on joskus jo
tain maininnut... 

Yhteydenotot puhelimiin 
212 7279 tai 2229 326 tai jos 
näätte joskus Uotilan Kimmoa ... 

Tämän jutun kirjoitti kuo
ron kapellimestari Esko Mäki
nen jumalattomalla kiireellä se
kä vanhalla Elite- kirjoitusko
neella. 

Hymyilläänkun lauletaan! 
P.S. Varsinkin miesääniä 

kaivataan lisää ja muitakin. 
Kuoron harjoitukset pide

tään Kanta-Tampellan tehdasalu
eella maanantaisin klo 17.30. 

Tarkempia tietoja antaa Mä
kisen Esko. Puh.2127 279 ----------------, 

1 Pispalalaisten omaa kirjaa 1 
1 11 Unelma Pispalasta 11 1 
1 on edelleen myynnissä. 1 

Jos olet io omasi hankkinut, voit ilahduttaa ystäviäsi heidän iuhlahetkinään. 

KIRJAA SAATAVANA SEURAAVISTA MYYNTIPISTEISTÄ: K-KAUPPA 
MOREENI, RAJA-KIOSKI, KOSTEIKON BAARI, TAHMELAN VALINTA, 

CITY-ART Hämeenkatu 31, TRI LIVINGSTONE L----------------



YHTEISTOIMINNAN LÄHTEILLÄ 
J o u n 1 K o p s a J u k k a Oksanen 

Olemmehan kaikki nähneet ja tuetaan kivillä ja betonilla. 
Tahmelan lähteellä kulkiessam- Johteiden kitaan asennetaan tam
me missä kunnossa lähteen las- mipato jolla voidaan säädellä 
kuojan alun johteet ovat olleet lähteen vedenpinnan taso. Juok
vuosikaudet. Pispalan Moreeni suojan suun vedensyömä penger
Ry.n ihmiset olivat myös nähneet rys tuetaan betonilla niin, ettei 
ja päättäneet tehdä jotain asianti- rakenteen ikääntynyt julkisivu 
lan korjaamiseksi. Yhteydenotto muutu. Näin saatiin lähteen van
kaupungin puistoyksikköön tuot- ha tuttu ilme säilytettyä. Työt 
ti tuloksen. Puistoyksikön suun- suunniteltiin alkavaksi viikolla 
nittelija Marjaana Tuoriniemi jär- 40. Samalla korjataan vesihaltat 
jesti lähteelle katselmuksen , jo- lähteen pohjoispuolen kevyenlii
hon oli kutsuttu edustajat Pispa- kenteen väylältä. Samalla lähde 
lan Moreeni Ry:stä, Pispalan Asu- ruopataan ja puhdistetaan perus
kasyhdistys Ry:stä, Ympäristövi- teellisesti. Yleisesti todettiin läh
rastosta, Katusuunnittelutoimis- teen seudun kevyenUikenteen 
tosta sekä korjauksen toteuttava väylän onnistuneen maisemalli
työnjohto. Tuoriniemi esitteli sesti melko hyvin. Lähteen tienoo 
asian ja keskustelua ratkaisusta siisti ja selkeä. Aitakin miellyttää 
käytiin vilkkaasti, ja hyvässä hen- silmää. Tarina kertoo, että Asu-
gessä. Erilaisia näkemyksiä ja kasyhdistyksen valituksella saa- ... 
painotuksia ilmeni mutta pääsim- tiin estettyä väylän asfaltointi ja . · 
me asiasta kuitenkin niin pitkälle ympäristön liiallinen mylläämi-
yksimielisyyteen, että saimme nen. Tässä suunnittelukokouk-
päätöksen tehtyä Tuoriniemen sessa toteutui pienoiskoossa alu-
ehdotuksen pohjalta Vanhat sor- een asukkaiden osallistuminen 
tuneet johteet nostetaan pystyyn ympäristönsä rakentamiseen. 

Marjaana Tuorniemi: Lähteen vanhat johteet säilytetään. Ilme säilyy ja korjaus on halpa. 

LASIT. PEILIT . - , -

10-30 % 

PÄIVYSTYS 24 h 
2120 960 

MANSEN · LASI 
. 1 

PISPALANVALTATIE 61 
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Vakiintunut uutuus -
Pispalan 

Kierrätyskeskus! 
J u K K A 

MILLOIN PISPAI.ALAINEN 
KIERRITYSTOIMINTA ALKOI? 
-Pispalassa on ollut kierrätystoimintaa var

maankin niin kauan kun kylä on ollut olemassa. 
Tavaroita on vaihdettu ja myyty pienellä rahalla. 
Pieneksi jääneet vehkeet ovat siirtyneet naapuriin 
ilman suuria palopuheita. Vilkkaimman peruskor
jauksen aikaan ovat ylijääneet rakennustarvikkeet 
siirtyneet naapuriin joskus turhankin nopeasti. 

Pispalan kierrätysyhdistys perustettiin 
24.11.1991. Perustamisasiakirjan allekirjoittivat 
Seppo Sundqvist, Veikko Niskavaara ja Jukka Ok
sanen. Ennen erillisen yhdistyksen perustamista 
oli Pispalan asukasyhdistys jo palkannut työllisyys
varoin maisteri Hannu Suonion selvittämään pis-

0 K s A N E N 

hen, että hamstraajan tai edelleenmyyjän näki jal
katerän asennosta. Se vaatii työntekijältä ammatti
taitoa ja valppautta sekä tietenkin humaania asen
netta. Useimmiten auttoi yksinkertainen selitys sii
tä, että emme saa tavaraa muualta kuin asiakkailta 
itseltään. Täydet hyllyt edellyttävät jonkun kanta
van tavaroita myös sisään. 

MITEN KIERRÄTYSKESKUS 
TOIMII? 
-Kuten äsken tuli sanottua, kierrätys toimii 

palalaista kierrätystä ja erityisesti sen suhdetta · 
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kaupungin virastoihin. Kierrätystoiminta huomat-
tiin pian niin mittavaksi, että toimiminen asukas
yhdistyksen alajaostona ei käynyt laatuun. Vastuun 
toiminnasta otti siis erillinen yhdistys, joka teki 
Suonion onnistuneen yhteydenpidon jälkeen en
simmäisen yhteistoimintasopimuksen kaupungin 
ympäristöviraston kanssa vuoden 1992 alussa. 

MITÄ .IÄI MIELEEN 
ALUN VAIKEUKSISTA? 
-Kierrätyksen kaupungilta vuokraama liike

kiinteistö Pispalan valtatien varrelta oli ollut kaup
pana ja sen jälkeen muutaman käsityöläisen työti
lana. Ensin oli tehtävä pientä remonttia ja järjes
tettävä lämmitys kuntoon. Uuneissa oli öljylämmi
tysputket, eikä niiden vaihtaminen takaisin puu
lämmitykseen nuohouksineen sujunut päivässä 
Yhteistoimintasopimus kaupungin kanssa antoi 
perusturvan. Sähköt, polttopuut, vuokrat ja osa 
puhelinkuluista kuuluivat sopimuksen piiriin. Yh
distyksellä taisi olla viisikymmentä penniä omia 
rahoja. Myös kuljetuksissa kaupunki auttoi anta
malla kierrätysauton Pispalan käyttöön kerran vii
kossa. Oma hommansa alussa oli saada työllistä
mispalvelun virkailijat vakuuttuneiksi aikeittemme 
vilpittömyydestä. Ehkä he epäilivät meidän kylläs
tyvän touhuun muutaman kuukauden kuluessa. 
Pientä skismaa ja väärinymmärryksiä oli palkoista 
ja tarvittavien työntekijöiden määrästä. Täytyy ot
taa huomioon, että sinä talvena joutui työllistämis
palvelu pahojen määrärahasupistusten kohteeksi. 
Alun jälkeen virkasuhde kuni.nkaankadulle on toi
minut hyvin. Joskus asiakkailla, varsinkin ulko
maalaisilla tavarajobbareilla, oli vaikeuksia ym
märtää, ettemme anna tavaraa myytäväksi edelleen 
emmekä suostu myöskään itse myymään. Taval
lisilta asiakkailta tuli nurinaa vaihtoperiaatteesta. 
Tilanteessa, jossa ihmisellä ei ole muuta kuin juu
ri hankittu kämppä, pitäisi vielä etsiä vaihdoksi jo
tain. Asiaan hankittiin virallista helpotusta so
siaalitoimiston lapuilla, jolloin oli oikeus ottaa 
tarpeellinen tavara vaihdottomasti. Epävirallinen 
konsti oli uskoa ihmisen tarinaan ja luottaa sii-

vaihtoperiaatteella. Suunnilleen samanarvoinen ta
vara vastaa toista. Yksinkertaisin keino hankkia 
haluamansa tavara on liittyä yhdistyksen jäseneksi, 
jolloin voi varata kodista puuttuvan esineen. Kier
rätyksen velvollisuus on sitten ihnoitella, kun va
raus on ilmaantunut. Täällä toimii myös 
pienimuotoinen kopiopalvelu, joka on tarkoitettu 
yksityisille ihmisille ja pispalalaisille yhdistyksille. 
Saatiin vanha kopiokone yliopistolta halvalla. Pää
asiallinen rahanhankinta kierrätyksessä on kom
postoreiden valmistus ja myynti. Kaatopaikoille 
menevistä arkkumallisista pakastimista otetaan 
freonikaasut omalla laitteella pois, porataan tuule
tukselle tarvittavat reiät, tehdään pohjalle ritilä ja 
maalataan vihreäksi. Kuulostaa yksinkertaiselta, 
mutta työvaiheita on monta ja teko on työvaltaista, 
joten tunteja kuluu metamodoosiin paljon. kodin
koneen käyttöikää jatketaan muutamalla vuodella 
muodonmuutoksen jälkeen, eikä hinta ole päätä 
huimannut. Kompostori, joka toimii ympärivuoti
sesti maksaa vain 300-500mk tilavuudesta riip
puen. Kierrätys on tehnyt ja myynyt kompostoreita 
jo n. 130 kpl. Valituksia ei ole tullut, joten voi 
olettaa kompostorin toimivan hyvin. Rahat mene
vät kierrätyskeskuksen ylläpitoon ja säästöön jää
villä ostetaan myöhemmin pakettiauto, jonka tarve 
on ainainen. Tampereelle on tullut niin monta 
kierrätyskeskusta, ettei yhdellä autolla niitä voi 
hoitaa. Uusinta uutta Pispalan kierrätyskeskukses
sa on kirjojen vaihto kirjoihin. Yhdistyksen lie-

peiliä pyörii muutama kirjallisuusentusiasti, jotka 
ottivat tehtäväkseen vaikuttaa kirjastojen poisto
kirjojen kohtaloon. Poistokirjat, joita ei saada 
myydyiksi, joutuvat kaatopaikoille tai poltettaviksi. 
Se on suuri synti ja häpeä maalle, jossa on huip
puluokan kirjastonkäyttöaktiivisuus koko maail
massa. Tehtiin siis sopimus kirjaston kanssa kir
jojen kuskaamisesta pispalalaisille kierrättäjille. 
Kirjat vaihdetaan kirjoihin, mutta palautuskirjaksi 
ei lasketa sitä, jos joku kustantaja on saanut ly
hennettyä Karamazovin veljekset sataan sivuun. 
Myöskään uskonnollinen kirjallisuus ei vedä tässä 
toiminnassa. Suunnitteilla on myös hankkia käy
töstä poistettu mikrotietokone pispalalaisten käyt
töön. Mikrotietokonetta tarvitsevat yksityiset, ku
ten opiskelijat ja pienyrittäjät sekä yhdistykset toi
mintaansa. Noin viidenkymmenen asiakkaan päi
vävauhdilla kierrätyskeskus on asettunut kylään 
omana putiikkinaau, joka on saanut asiakaskun
tansa pääosin Pispalasta. 

1YÖLL1SMVAIKU11JS 
PISPALAAN? 
-Kierrätysyhdistys ja kierrätyskeskus ovat an-

Pispalan Kierrätyksen sinnakkaat kirjastonhoitajat 
Ilari Mäkinen ja Reijo Ilo. Lainaamassa mies 
Rinnekadulta 
taneet monille ihmisille vapaa-ajan harrastetta ja 
yksinkertaisen kanavan yrittää vaikuttaa vaikeisiin 
maailmallisiin ongehniin ja asioihin, joihin tavalli
sen ihmisen on hankala ottaa osaa. Aikojen muut
tuessa ei enää nousta barrikadeille, mutta roskien 
lajitteluahan voi jokainen opetella, varsinkin kun 
se tulee jonkun vuoden kuluttua pakolliseksi. Var
sinainen työllistävä vaikutus on ollut suuri. Tähän 
mennessä melkein neljäkymmentä ihmistä on saa
nut kierrätyksestä puolivuotisen työpaikan. On ol
lut eri alojen ammattilaisia, jotka ovat olleet suu
reksi hyödyksi toiminnalle. Yksi osaa yhtä toinen 
toista ja kaikkia tarvitaan, kuten sanonta kuuluu. 
Ilman tämänkaltaista valtion työllistämistä ei hom
ma olisi mahdollista. Mikäli työllistämismäärära
hat tästä huonontuvat, voi sanoa hyvästit toimin
nalle ja luottaa siihen, että joku keksii yhdistyk-
sen, jossa jäsenet tekevät vuosikausia palkatonta 
työtä väsymättä ja riitelemättä! 

Näi.n puhui kierrätysmies asiaa kotikylänsä 
puolesta unohtamatta sivuta planeettansa vaikeita 
ongelmia. Jokainen tekee minkä voi ja toivotam
me Pispalan kierrätysyhdistykselle vilkkaita aikoja 
sekä enemmän ihmisiä ja toimintamahdollisuuk
sia tärkeässä tehtävässään. 



Fysikaalista hoitoa 
Tahmelassa 
15.8 1994 alkaen 
-fysioterapeutti Marja-Leena Hyvönen ja Tiina 
Hemmilä -10 v työkokemus alalla- kaikki fysikaalisen 
hoidon palvelut mm. niskahartiaseudun ja selän kipu
ja jännitystilat, traumojen jälkihoidot,erilaisten nivel
vaivojen hoidot-konehoitona: Tns ja Didy sähkökipu
hoidot, Pintalämpö- ja kylmäpakkaukset, Us-syväläm
pö -manuaalisina hoitoina, hieronta,lääkintävoimiste
lu -aukioloajat joustavat 

Parturi-Kampaamo 
Kaunotar & Kulkuri 
sijaitsee Tahmelanvaltatie 2:ssa ( Tahmelan Valinnan 
talo ). Kädentaitojaan liikkeessä toteuttaa " 
syntyperäinen pispalalainen " parturi-kampaaja Satu 

Salmi 9 vuoden kokemuksella. Liikkeen yhteydessä 
työskentelee myös dipl.kosmetologi Paula Pouru, 
joka valmistui keväällä myös parturi-kampaajaksi. 
Hän huolehtii jalkahoidoista, kasvohoidoista ym. kos
metologipalveluista. Tervetuloa 

KAHVERI TUPLASI 
ASIAKASTILANSA 

Laajentuneessa Kahverissa asiakaspaik
koja on n.40 joten kous ym. tilaisuudet 
luontuvat entistä paremmin meillä 
vakuuttavat paikan pitäjät siskokset 
Taimi Rosendahl ja Seija Virtanen. 

Kahverista löytyy edulliset kotiruoka
annokset ( myös mukaan ), kahvileivät ja 
kaikenlaiset suolapalat. Vaihtuvat taide
näyttelyt antavat myös silmäniloa 
Aukioloajat Lokakuun alusta 
Arkisin 8.00-18.00 
Lauantaisin 10.00-16.00 
Pispalan valtatie 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nyt o,at pispalalaisetkin saaneet oman tietokoneliikkeensä. 

Heinäkuun alussa Selinin Anjan kaupan viereen 
( Pispalan valtatie 54 ) avattin pieni ATK-alan liike, 

DATA DUSTER 
Monet ohikulkijat ovatkin varmaan tavailleet Data Dusterin nimeä, että 
mikä ihmeen busteri. Mainostaulussakin mainostetaan älyttömän hintaisia 
mikroaaltouuneja, mutta sisälle asti eksynyt toteaakin kyseessä olevan 
mikrotietokoneet Viimeaikoina on tietokoneita myym liikkeitä putkahdel
lut kuin sieniä sateella. Kysyessämme yrittäjältä, Kristian 
Rosendahlllta, miksi yksi lisää, kuului aluksi ATK-pöydän takaa pit
kää puhetta ounasteleva rykäys. 
-Data Buster on perustettu jo vuoden alkupuolella ja silloin teinme pelkkiä 
huoltoja tietokoneille. Huoltojen ohela teimme myös päivitys- ja laajennus-
töitä, joten tietokoneiden osien ostopaikat tulivat jo silloin tutuiksi. 
Päätimmekin tarjota myös yksityisasiakkaille halpoja, mutta laadukkaita 
mikroja, joissa ei nimi maksa. Asiakkaiden kanssa yhteistyössä räätälöim
me heille sopivat mikropaketit ja laskemme tarjoukset Data Dusterin toi
mintatapa eroaa myös muilta osin tavalisesta tietokoneliikkeistä, sanoo 
Rosendahl. 
Hinnatkin taitavat olla halvat, ainakin jos mainostauluun on uskomista. 
Mutta menköön kaikki tietokoneista kiinnostuneet itse toteamaan hinnat 
ja toimintatavat 

. 
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Erilainen 
PÄIHDEPÄIVÄ 

Pispalassa 

KÄYTETTYJÄ 
KESÄ- JA TALVI -

RENKAITA JA 
VANTEITA 

Runsaasti erilaisia 
alumiinivanteita 

T-OSATOY -•------
PUH.(931) 2125 972, 2128 300 

PISPALANVALTATIE 24 

33250 TAMPERE 

AVOINNA ark. 9-18 la10-14 

Sosiaaliviraston läntinen 
aluetoimisto, Raittiustoi
misto, A-klinikka ja Tampe
reen A-kilta järjestivät nel
jännet Päihdepäivät Pispa
lassa, Tahmelan monitoimi
keskuksessa Pyhäjärven 
rannalla 8.9 torstaina. 

Päivän teemana oli 
unohdetut "sinkut". Sinkku 
tässä yhteydessä tarkoitti 
yksinelävää päihdeongel
maista, josta elävä esimerk
ki oli muistettu kutsua pa
neelikeskusteluun mukaan. 
Muut osallistujat olivat So
siaaliviraston, A-klinikan, A
killan sekä Osviitan edusta
jat. 

Päivän ehdoton ve
tonaula oli tallinnalaisen 
psykiatrin Meelis Kuuse
metsin meditaatioesitykset, 
joihin saattoi osallistua ker
rallaan kymmenkunnan 
henkilön ryhmä. Esityksiä 
oli useita ja lisäksi kuultiin 
luento meditaation käytös
tä päihdehoitotyössä. 

Ajoittainen pieni sa
teentihutus ei vaikuttanut 
juhlien reippaaseen 
meininkiin, josta osoitukse
na oli luontopolkuohjelma
numeron osanottajien mää
rän kipuaminen toiselle sa
dalle. Koko päiville osallis
tui noin 250 ihmistä eri int-

ressiryhmistä, joista voisi 
mainita alan opiskelijat, 
työntekijät, asiakkaat sekä 
eri yhteistyötahot, jotka 
vaikuttavat päihdeongel
maisen elämään. 

Puolen päivän jälkeen 
avautui yleisölle ruokailu
mahdollisuus nimelliseen 
pääsylippuhintaan, johon 
sisältyi myös pullakahvit ja 
sauna. Ruokailun jälkeen 
saattoi osallistua juhlien jär
jestäjien toiminnan esitte
lyyn. Mahdollisuus henkilö
kohtaiseen keskusteluun 
rauhallisessa paikassa oli 
järjestäjiltä hyvä veto. 

Eräässä esittelypöydässä 
sai kirjoittaa mitä mieleen 
tuli "raittiista elämästä". Jos 
kävi tuuri, sai vaivanpalkak
si Neiti Syksyltä mojovan 
halauksen, epäonniset jou
tuivat tyytymään kirjapal
kintoihin. 

Ulkona sai osallistua 
kettinginheittokilpailuun 
tai otattaa itsestään haus
kan kuvan klovni Mauritzin 
toimesta. Suuren suosion 
sai myös verenpaineen mit-

Myös Törmän Jukka ehti Pispalan 
Päihdepäiville viihdyttämään 

vas. Taisto Pesonen, Yrjö Ikonen, Sisko 
Noukka. 

tauspiste. 
Musiikkinälkäisille esiin

tyi soitinyhtye Koijjarit esit
täen tilanteeseen sopivaa 
ohjelmistoa Jari Purosal
men toimiessa solistuna. 
Parhaiten jäi mieleen reg
gae-versio Hectorin kappa
leesta Mystalgia. 

Kaupunginvaltuutetuil
le oli järjestetty tietovisa, 
jossa päätään saivat vaivata 
Katariina Poskiparta, Pia 
Viitanen, Lea Kortesmaa, 
Seppo Rantanen, Matti 
Kuusela ja Ilpo G. Niemi. 
Visan voittajaksi selviytyi 
Kuusela. 

Päivän lopuksi suoritet
tiin arvonnat ja kisailujen 
palkintojen jaot. Sen jäl
keen vielä katsottiin kenel
le saatettiin myöntää Ur
hean Uimarin kunniakirja. 
Se edellytti uimareissua 
hyisessä Pyhäjärvessä, tosin 
sauna oli lämmin, ettei vi
lustumisriskiä tarvinnut ot
taa. 

Torstai oli siis koko päi
vän toivoa täynnä, joten 
juhlista jäi mieleen mukava 
maku ja uutta tietoa saa
neen virkeä olo. 

JUKKA OKSANEN 



Tyttö lentää 
J O U N K O P S A 

On tämän vuoden alkukesän illansuu ja peruutan 
Minnan kampaamon viereisellä parkkialueella kadun 
suuntaan ( PispaJanharju ) ja silloin lentää tyttö ilmas
sa kieppuen. 

Lennon aiheutti tytön nopea juoksu kadulle ja 
kaupungin suunnasta tullut Lada-merkkinen henkilö
auto johonka tyttö törmäsi. Ilmalennon jälkeen tunnis
tin tytön tuttavaperheen n. kymmenvuotiaaksi kuopuk
seksi. 

Tyttö nousi ylös shokistaan, hätäjarrutuksen liian 
myöhään tehnyt Ladan kuljettaja hätääntyneenä ja mi

nä kavereineni säikähtäneinä, että kuinka kävi poloi
selle. Tytön vakuuteltua varomattomuutta, saattelimme 
hänet kotiin ja selvitimme asiaa vanhemmille. Uhri kyl
lä vietiin röntgenkuvaan ja tutkittiin, mutta onneksi mi

tään dramaattista ei havaittu. Ellei dramaattiseksi las
keta Ladan lokasuojan muikeata lommoa. 

Lopputulos olisi voinut olla päinvastainen. Alueella 
on 30:n nopeusrajoitus, jota kuljettaja vakuutti nou
dattaneensa. Silti onnettomuus pääsi tapahtumaan. 

Pispalassa on monin paikoin kotipihalta kadulle 
matkaa metrin verran. Tämä tulisi jokaisen autoilijan 
muistaa, sekä nykyisen lapsiluvun suuruus. Poliisi ei 
nopeuksia Pispalassa paljon valvo, joten valvonta toi
mii etupenkin ja ratin välissä. Jokainen meistä joutuu 
usein todistamaan jopa 60-70 km/h nopeuksia, eikä 
suoranainen kaahauskaan ole harvinaista. Tähän riski
ajoon syyllistyvät aika-ajoin liikennelaitoksen bussitkin 
ajaessaan päätepysäkille koulun ohi. Ja tällä kohdin 
pientä väkeä on kuin vilkkilässä kissoja. 

Vastuu tässä asiassa ei ole raskasta kantaa vaan 
vastuuttomuus! 

Kesäkuun alussa Kalja Plessa avasi 
uuden kukkakaupan Pispalan Postitalos
sa Pispalan Valtatie 2. Ahjolan kukkapis 
te tekee kaikkia kukkakauppa-alaan liitty
viä töitä. Kaija toivottaa kyläläiset terve
tulleeksi kukkien tuoksuun. 

Pispalan kierrätyskeskukseen voi viedä pattereiden 
lisäksi myös säilykepurkkeja, folioita ja styroxia. 
Mutta älkää hyvät ihmiset kiikuttako sinne enää maito
purkkeja ja muovipulloja yms. 
Pyynikintorilla on sellainen keräyspiste, johon voi jättää 
nämä muovi- ja maitopurnukat. Sinne myös kartongit. 

Hyvää tavaraa myy hymyssä suin 

Wanhat 
Arabia Astiat 
Wanhat Arabia astiat toimittaa varaosia ja täy
dennystä hää- ja ruokakalustoihin; keräilijöille 
kuppia, nekkaa, munakuppia jne. Liike ostaa 
myös vanhaa ehjää tavaraa. Liikettä hoitaa: Reijo 
lehtonen ja Kerttu Ruotsalalnenen. 

Yli kaksi vuotta Ala-Pispalassa toiminut Pispalan silmälasi 
(Pispalan valtatie 73 b) on avannut uuden liikkeen naapuri
kaupungissamme Nokialla. Liikkeen vetäjä Jan Servasuskoo 
myös nokialaisten pitävän liikkeensä sankojen hinnoittelupe
rusteista Henkilökunta toivottaa tervetulleeksi uudet ja vanhat 
asiakkaat tuttuun Pispalan liikkeeseen tai sitten Nokialla avat
tuun Nokian Alueoptiikkaan Härkitie 8:aan. 

VARASTETTU 
Kesäkuussa Pulterin vierestä ruskearunkoi

nen, 5-vaihteinen Nopsa Sport miestenpyörä. 
Keskiön pohjaan kaiverrettu sotu 

040552+tunnusosa. 
Tiedot puh. 2126 952. Palkkio. 

' 
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Saunan rappausta panivat toukokuussa alulle rappari
mestari Jean Lepistö sekä Panu Kaila opiskelijoineen. 

.. 
POLYTIMME HINNAT u 

486-mikrot hullun halvalla !! 
Esim: 486SX-33 / 4 / 261 MB 

14 " SVGA + hiiri 

- tulostimet - scannerit 
- äänikortit - modeemit 
- erikoistarvikkeet -ym. 

Pispalan valtatie 54, puh: 3443 632 

Rajaportin 
sauna saa 
uudet raplingit 

Tamperelaiset arkki- taisin, koska saunalle ei 
tehtiopiskelijat jatkavat ole toistaiseksi saatu va
syyskuun lopulla keväällä kituista lämmittäjää. Läm
aloitettua saunan ulko- mittäjäthän ovat olleet 
rappauksen uusintaa. Työ työllistämisrahoilla palkat
on opiskelijoiden harjoi- tuja pitkäaikaistyöttömiä, 
tustyötä, jota vetää kor- mutta nyt nämä rahat 
jausrakentamisen huippu- ovat valtiolta lopussa. 
spesialisti, yliassistentti Toiveissa kuitenkin on, 
Panu Kaila. Materiaalit ja että rahoja tulisi syksyn 
tarvikkeet tulevat lahjoi- mittaan vielä jakoon, jol
tu ksena Entisöintiliike loin lämmittäjä voitaisiin 
Jean Lepistöltä Helsingis- palkata ja sauna avata 
tä. Vanhaan tapaan tehtä- myös lauantaisin. Läm
vä varsin työteliäs rap- mittäjän työstä kiinnostu
paustyö on tekijöiden ja neet työttömät (vähintään 
sponsorin kädenojennus 1v. 10kk työttömänä oi
vanhan pispalalaisen ra- leet) voivatkin ottaa 
kentamiskulttuurin säilyt- asiasta yhteyttä saunayh
tämiseksi. Lepistön ja hä- distykseen (p. 222 
nen rappaustaitojensa 1264). 
juuret juontavat muuten 
Pispalaan - hänen rappari-
isänsä asusteli aikanaan 
Rinnekadulla. 

Saunan ulkoasun ko
hentuminen auttanee 
myös pyrkimyksissä sau
nan pysyväksi suojelemi
seksi. Saunayhdistys on
kin käynnistämässä neu
votteluja kaupungin kans
sa, jotta saunan seudun 
asemakaava saataisiin 
muutettua sellaiseksi, et
tä sauna ja ympäristön 
miljöö voitaisiin säilyttää 
ja ennenpitkää kunnostaa 
eräänlaiseksi toimivaksi 
museokortteli ksi. 

SAUNA AUKI 
VAIN PERJANTAISIN 
Rajaportilla saunotel

laan toistaiseksi kesäi
seen tapaan vain perjan-

Mahdollisesta lauantain 

aukiolosta tiedotetaan 

saunallaja 

Tamperelaisessa 

Maukasta kotiruokaa ja omatekoisia leivonnaisia 
PISPALAN TERVETULOA 

Ahjolankatu 2 p.130046 

ark. 8-18 la 10-16 



MUUTAMA TANSSIASKEL 
JA OLET 

JO RENNOSTI 
ARJEN YLÄPUOLELLA 

TULE VIIHTYMÄÄN 
UUDISTUNEESSA ILMAPIIRISSÄ 

RUNSAASTI TANSSITILAA 
HYVÄÄ, PERINTEISTÄ TANSSIMUSIIKKIA 

JA 
TUOPPEIHIN TUNNETUSTI HYVÄÄ ..... 

KOFF, KOFF, KOFF 
MIETOOLUT I 

UUSI YRITTÄJÄ TOIVOTTAA TEIDÄT TERVETULLEEKSI 
RENTOON TUNNELMAAN 

PISPALAN VALTATIE 39 PUH. 010196030 



Pyynikin näkötorni 

Maankuulu munkkikahvila 
avoinna joka päivä 9-20 
puh. 123247 

Kuninkaankatu 19 A 1 kerros 
Kävelykadulla 

Tahmelan valtatie 2 
p. 222 3353 

Av. ma-to 15-23 
pe 15-01 
la 10-01 

su 10-23 

• Kuvauksia 
• Kuvanvalmistusta 

2 221667 

EPILÄN TB-HUOLTO 
T. PALONEVA KY 

puh.3 44 o :L 07 

Pirkanmaa 
SuPerhiiva 18,- \!!!/ VIINI & OLUT 
SUPER UUTUUS= Tarvike Shop ky 
VOIMA 8 kg 2 9 PISPALANVALTATIE 21, p. 222 96 61 
SOKfRIA 20% ma-pe 10-18, kl 10-14 

% ,- KAUPPAHALLI p. 211 0215 
ma-pe 9-17, 1a 9-14 

Grillikioski 

PIZPala 
Plapalannllatle 28 

Auki 24 h 

FYSIKAALINEN H OITOLAITOS 

PlRKKA-HOITO OY 
Pispalanvaltatie 45, puh. 2123 002 

Lääkintävoim.: Ritva Hämeenoja ja Kirsti Jännes 

T-LÄHIKAUPPA 

ANJA SELIN 
AVOINNA : 

Ma-Pe 8,30- 20,00 

La 8,30- 14,00 

PISPALANVALTATIE 5't fUH. 446 735 

Rajakioski 
-GRILLITUOTTEITA 
-ELINTARVIKKEITA 

BILJARDI - TIKKA - TANSSIPARKETTI -MAKEISIA - JÄÄTELÖÄ 
-LEHTIÄ YM. 

Poikkea iltaostoksille! 

WANHAT ARABIA ma-to 14-01, pe 14-02, 

HAULI 
PUB 

1a 11-02, su 14-24 

ASTIAT ************ 
MÄKIKATU 55. 

AVOINNA: ARK. l 0- 17 
LA-SU 10-14 

PUH : 931-2239864 kåfkkimaa 

Puh. (93 1) 212 4041 
Kauppakatu 15 F, 33200 Tampere 

Puh. (931) 212 7887 
Koukkarinkatu 11 , 33270 Tampere 

Puh . (931) 212 6882 
Hämeenkatu 10, 33100Tampere 



GOLDWELL 
Hiukset syyskuntoon 

I 
ammattitaidolla! 

Hinnat kesän korostusten jälkeen 

yhä edulliset: 

eMM-. permanentit hd.+'4w.) 

kevytvärit 
kasvivärit 

leikkaukset (naiset) 
(lllåke} 

(lapset} 

220-290 mk
110-130 mk
120-180 mk 
70-80 mk 
60-70 mk 
45-65 mk 

fysioterapeutit: 

Tiina Hemmilä ja 

Marja-Leena Hyvönen 

Pispalanharju 41 
Tampere 

Puh. 2239 671 2239671 

Os. Tahmelanvaltatie 2 

 Tahmelanvalinnan takana 

1 
S. 

K 
K 
1 

Tervetuloa pispalan 
apteekkiin. Meiltäsaat 
asiantuntevan 
palvelun. Tutustu 
samalla uuteen 
Itsepalveluvaihtoehto 
on. Autoille hyvät 
pysäköintipaikat. 
Pispalanvaltatie 2. 
puh: 126962 

Ystävälliset ajatukset 
ovat sydämen kukkia! 
-ja niistä oikeista kukista 

sidotaan meillä kimppuja! 

Palvelemme: 

kauniit leikkokukat 
ja kukkasidonnat!  

ma- pe 10-18 la 9-14 su 11-16 
Ahjolan 
KUKKAPISTE 

Pispalan valtatie 2 
Puh. 212 9653 

Palvel 
parturi-· kampaamo 
Tahmelassa  

Soita 
222 47 37 

Tahmelan valtatie 2, 33240 Tampere 
Avoinna: Ti-Pe 9-17, La 9-13 (myös sopim. mukaan) 

Käynti Selininkadun puolelta 
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•••••••••••••••••••• 
SILMÄLASITIEDOTUSI 

• Nyt on Tampereella ja Nokialla • 
aina edullisten silmälasien han- : 
• kintapaikka. Tule ja toteal • 
UUSI KEHYSMALLISTO -

HINNAT VANHAT TUTUT -
• KEHYKSET KAHDELLA JA • 

P OLELLA MARKALLA 
• (S · otajille} • • • • • . . 
• • • • • • . . 
• • • • Piilo- MAKSUTON • 

• lasi· • 
• nesteet • 
• edullisesti! Varaa aikasi. • 

Pispalan Silmäl i Oy 
• Pispalan valtatie 73 B, KotiPizzan vieressä • 
• (hyvät parkkitilat), puh. 2110 430 • 
• Ma - pe 9 - 18 La 1 O - 14 • 

NOKIAN ALUEOPTIIKKA 
• · Härkitie 8, Nokia, Postipankin vieressä. • 
• puh. 3421 608. Ma-pe 10-18 La 10-14 • 

•••••••••••••••••••• 
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