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pääkirjoitus 

toukokuussa2000 

- Haluatko miljonääriksi? 
- Eisevväliä. 
- Mitä teet, jos voitat miljoona mark-
kaa? 
- Suojelen palan kulttuurimaisemaa. 

Toisilla on nousukausi ja paljon ra
haa, toisilla ei. Itse kuulun jälkimmäi
seen ryhmään. Mutta jos Lasse Lehti
nen kirjoittaisi minulle miljoonan mar
kan sekin, ostaisin minäkin palan maa
ta Pispalasta. Toisin kuin valitettavan 
monet niistä, jotka nykyään täältä maa
ta ostavat, minä en repisi tontiltani 
vanhaa rakennusta maan tasalle. Minä 
kunnostaisin sen ja asuisin siinä. 

Ja kun joku grynderi yrittäisi ostaa 
tonttini ja tuhota senkin palasen 
Pispalaa, minä nauraisin hänelle har
vinaisen vahingoniloisesti. 

Johanna Vehkoo 

VerkkoPispalalainen: 
Lehti on luettavissa myös Internetissä osoitteessa 

http://manseyhteisot.uta.fi/pispala!pispalalainen 
Verkkoversiossa on myös sähköinen yleisönosasto. Lukijoiden palautteet 
julkaistaan välittömästi verkossa ja ne myös toimivat juttu- ja aineisto

pankkina seuraavaan paperilehteen. 

Tämän lehden tekoon ovat osallistuneet Tampereen yliopiston tiedotusopin 
laitoksen lehtityön kurssilaiset Tuomas Kerkkänen, Ilmari Korhonen ja Nina 

Lehtonen sekä Voionmaan opiston tiedotusopin linjan opiskelijat Marko 
Heikkinen ja Terhi Mäkelä. 

Muistathan maksaa Pispalan asukasyhdistyksenjäsenmaksun vuodeksi 2000. Se on vain 30 mk! Täytä 
pankkisiirtolomake sivulta 27 löytyvän mallin mukaan. Tili Leonia 800017-893796. Merkitse viestiksi "jäsen
maksu 2000" sekä oma nimesi. 

3 



Betonimyllärit 
mylläävät Pispalassa 

Nykyään näyttää olevan 
sangen suosittua ostaa 
arvokas tontti etelärinteeltä 
järvinäköaloineen, purkaa 
tontilta vanha rakennus ja 
rakentaa tilalle uusi ja 
isompi talo - joissain tapa
uksissa lähinnä linna. 
Kaupunki puolestaan 
antaa vanhojen puisten 
vuokratalojensa mädäntyä 
rauhassa siihen pisteeseen 
asti, ettei niitä enää kan
nata kunnostaa. 

Moni pispalalainen hämmentyi lukies
saan taannoin Aamulehden Moro
liitteestä, että vanha uittoyhdistyksen 
talo puretaan. Tilalle tontin omistaja YIT 
rakentaisi rivitaloja. Moron jutusta sai 
sellaisen käsityksen, että homma on sil
lä selvä, eikä siinä ole enää mitään 
rutisemista. Näin ei kuitenkaan ole, vaik
ka talon kupeeseen ilmestyneestä 
kyltistä voisikin niin päätellä. 

Alueen asukkaille täytyy uuden 
rakennuslain mukaan ilmoittaa, mitä ton
tille suunnitellaan rakennettavan. Laki 
ei kuitenkaan määrää, mitä kyltissä lu
kee, joten siihen voi ihan rauhassa kir
joittaa, että paikalle tulee uusi talo ja 
piste. Tässä vaiheessa asiaan voi kui
tenkin vielä puuttua. 

Satavuotias voidaan 
suojella 
Asukasyhdistys ja saunayhdistys ovat 
hakeneet uittoyhdistyksen talolle väli
töntä toimenpidekieltoa Pirkanmaan 
ympäristökeskukselta. Yhdistykset esit
tävät ympäristökeskukselle, että hirsi-
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Veikko Niskavaara 

Uittoyhdistyksen talon paikalle aikoo rakentaa "Pispalan betonimylläri". 
Lauri Viita kääntyilee vimmatusti haudassaan. 

talo ja sen piharakennus suojeltaisiin. 
Niinpä ainakaan niin kauan kuin asia on 
ympäristökeskuksen käsittelyssä, taloa 
ei voida purkaa. 

Uittoyhdistyksen talo saattaa hyvin
kin olla Pispalan vanhin rakennus. Se 
rakennettiin vuonna 1892 Kokemäenjo
en lauttausyhtiön työnjohtajien asun
noiksi. Ala-Pispalassa sijaitseva talo on 
ainoa tähän asti säilynyt rakennus, joka 
liittyy suoraan paikalliseen tukinuiton 

Kyltissä lukee, että 
tilalle rakenne
taan "Jämerä

kivitalo ". Vai niin. 
Tänä kesänä 

purettavia taloja 
on ikävä kyllä 
muitakin, mm. 

Varalan rannassa 
pitkään yli 
kymmenen 

hengen 
kommuunina 
toiminut iso 

puutalo. 

historiaan. Se on siis siis kaikin puolin 
ainutlaatuinen, historiallisesti merkittä
vä rakennus. Luulisi olevan ilman muu
ta selvää, että se on säilyttämisen ja 
suojelun arvoinen. 

Tukinuitto loppui Pispalassa 60-lu
vulla, mutta talo on senkin jälkeen ollut 
koko ajan asuinkäytössä. Osassa taloa 
asutaan yhä, joten se on vähintäänkin 
kohtuullisessa kunnossa ja korjaus
kelpoinen. 

Johanna Vehkoo 



Pispalassa vähän 
kaupungin vuokra-
asuntoja 
Kaupungin kokonaan omistamia vuokra
taloja on vähän. Kaikkiaan Pispalassa on 
27 kaupungin vuokra-asuntoa. 

Asuntotoimen vuokra-asunto-osas
ton apulaisjohtaja Heimo Toivonen, 
kuinka paljon kaupunki omistaa asun
toja Pispalan alueella ja mikä on niiden 
tulevaisuus? 

- Ei kaupunki enää paljoa sieltä omis
ta, en osaa tarkkaa lukua sanoa. 
Vanhojahan ne ovat. Jos huolto
kustannukset kasvavat vuokratuottoja 
suuremmiksi, sopimukset tietenkin pyri
tään irtisanomaan. Sen jälkeen revitään 
talo pois tarvittaessa ja myydään tontti 
eteenpäin. 

Mitä niiden asukkaille sitten teh
dään? 

- Kaikille osoitetaan tietenkin kaupun
gilta uusi asunto jostain muualta. Vaikka 
aika vaikea ihmisiä tietenkään on kodeis-
taan pois ajaa. • 
Heikkilän taloissa 
voi vielä asua 
vuokrallakin 
Vuodenvaihteen jälkeen Pispalassa Rinne
katu 18:ssa velloi ilmiriita, jossa tunteet 
kävivät välillä hyvinkin kuumina. Liike
mies osti perikunnalta kiinteistön. Talos
sa asuvia vuokralaisia hän savusti muut
tamaan pois putkiremontin tieltä reilusti 
ennen irtisanomisajan päättymistä. 

Asiassa on nyt päästy sopimukseen ja 
asukkaat lähtevät talosta hieman nopeam
min rahallista korvausta vastaan. 

Tämä television Kuningaskuluttajas
takin tuttu ns. Rassan talon riita on aihe
uttanut huolta vuokralla asuvien piirissä. 
Nämä pelkäävät, että talojen omistajilla 
on kiusaus myydä, kun hinnat ovat nyt 
korkeimmillaan kymmeneen vuoteen. 

Heikkilän perhe omistaa Pispalassa 
useita taloja, joissa on vuokralaisia. 
Asuntoasioita hoitava Antti Heikkilä va
kuuttaa, että vuokraustoimintaa jatketaan 
ihan entiseen tapaan. 

- Kyllä tarkoitus on pitää asunnot kun
nossa ja nykyajan vaatimuksien 
mukaisina. Remonttiakin tehdään tarpeen 
mukaan. 

Marko Heikkinen 

Tämä talo sentään säilyy! Sitä kunnostaa asuttavakseen 
Asukasyhdistyksen vpj. Pasi Virtamo. 

Puutalojen purku laitonta? 

Johanna Vehkoo 

Pispalahan on useaan otteeseen määritelty kulttuurihistoriallisesti 
merkittäväksi alueeksi, jonka rakentamisessa tulee ottaa huomioon kau
punginosan historia, arkkitehtuuri ynnä muut erityispiirteet. Jos 
Pispalaan aikoo rakentaa, pitää rakennuslupahakemukseen liittää sel
vitys tontilla jo olevista rakennuksista ja niiden kunnosta. Tontin van
hojen rakennusten säilyttämisen tulee rakennustarkastajan ohjeiden 
mukaan olla ensisijainen tavoite. Ne siis pitäisi mahdollisuuksien ra
joissa kunnostaa tai ainakin sisällyttää osaksi uutta rakennusta. Aina
kin periaatteessa. 

Mielenkiintoisinta rakennustarkastajan ohjeissa on se, että niiden 
mukaan rakennus katsotaan peruskorjauskelpoiseksi, jos sen kunnostus
kustannukset eivät ylitä 70 % vastaavan uuden rakennuksen kustan
nuksista. Tässä tapauksessa vanhaa taloa ei saisi lainkaan purkaa. Ai
nakaan periaatteessa. 

Käytäntö ei vastaa periaatetta. Pispalassa on viime vuosina purettu 
varsin hyväkuntoisiakin rakennuksia. Tänäkin kesänä jyrätään muuta
ma vanha puutalo. Eikö ohjeita sitten noudateta? Toivottavasti kaikkia 
Pispalan säilyttämistä lupailevia papereita ei ole kirjoiteltu vain ihmis
ten mieliksi ja suiden tukkimiseksi. 

Kulttuurisista ja historiallisista arvoista puhuminen ei näin nousu
kauden aikaan ole trendikästä. Muutaman vuoden kuluttua saattaa kui
tenkin olla muodikasta itkeä menetetyn historian perään. Seuraava 
kunnallispoliitikkopolvi kalastelee ääniä haikailemalla vanhaa Pispalaa 
tai Puu-Tammelaa takaisin. 

Johanna Vehkoo 
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Hannu Purhonen 

23 vuotta Pispan koulun 
musiikkiluokan opettajana 
Pispan koulun musiikkiluokan opettaja Tuula Virtanen jää tänä keväänä 
eläkkeelle. Värikkäät vuodet koulussa ovat antaneet paljon. 

Vuonna 1977 Pispan kouluun tuli musiikkiluokka, mutta ei 
opettajaa. Oppilaat olivat olleet viikon ilman opettajaa, kun 
koulutoimenjohtaja pyysi Tuulaa menemään opettajaksi 
Pispalaan. 

Ajatus tuntui vaikealta - musiikkiluokan opettajan työ oli 
vaativaa ja raskasta. Pispalaan kuitenkin mentiin ja kokeil
tiin, miten homma toimisi - ja se toimi. Alun perin kahden 
viikon työrupeama venyikin kahdeksikymmeneksikolmeksi 
vuodeksi. 

Millaista on olla opettajana Pispan koulussa, Tuula Vir
tanen? 
Pispan koulussa on työstään innostuneet opettajat. Me tun
netaan toistemme vahvuudet ja koetamme tukea niitä. Li
säksi meillä on mahdollisuus toimia omatoimisesti. Rehtori 
Pekka Nikula ei kiellä tekemästä - päinvastoin. 

Millaisia muistoja 23 vuoteen mahtuu? 
Ensimmäinen musiikkiluokkani oli loistava. Jos meille tuli 
jotain ongelmia, ne ensin käsiteltiin ja sitten me laulettiin 
tietty laulu merkiksi siitä, ettei asiaan enää palata. 
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Aikoinaan Pispalasta löytyi paljon tyhjiä pulloja. Eräs poika 
toi päivittäin pulloja luokkaan, minne me niitä kerättiin. 
Niistä tuli iso tili, joka käytettiin leirikoulua varten. Niitä on 
järjestetty Inarinjärvellä ja Itä-Suomessa. 

Bändi, joka perustettiin 4. luokalla, on edelleen toimin
nassa ja se soitti täytettäessäni 50 vuotta. 

Jotkut oppilaat ovat löytäneet työnsä musiikista. Eräs pe
rusti ohjelmatoimiston. Yksi oppilas opiskeli lakia ja ihmet
telin, että eikös se ole aika teoreettista, mutta hän sanoi mu
siikin olevan tärkeä vastapaino lakipykälille. 

Miten oppilaat ovat muuttuneet 23 vuoden aikana? 
Ennen lapset harrastivat lapsellisempia asioita. He tiesivät 
vähemmän ns. aikuisten asioista ja kävivät koulua 
tunnollisemmin. 

Nykyisin lapset harrastavat kehittäviä ja vaikeita asioita 
kuten jazz-tanssia. Koulunkäynnistä on monien harrastus
ten vuoksi tullutjoillekin oppilaille toisarvoista. Ennen käy
tiin koulua ja harrastettiin, jos jäi aikaa koulutyöltä. Työ
suoritukset ovat nykyisin huolimattomampia ja käsiala hei
kompaa. Lisäksi kiire leimaa lasten koulutyötä. 



Miten opettajan rooli on muuttunut? 
Nykyisin pitää jatkuvasti suunnitella uutta ja arvioida van
haa. Jopa nuoret opettajat haluaisivat keskittyä vain opetta
miseen. Enää ei ehditä riittävästi opiskella musiikkiliikuntaa, 
ei teoriaa, ei nokkahuilua eikä käydä esiintymässä saati kuun
nella musiikkia. Nyt tuntuu, että aina jokin tärkeä osa-alue 
jää liian vähälle huomiolle. Koulutyö elää muutosten pai
neessa. Paikallaan olo välillä loisi turvallisuutta työhön ja 
oppimiseen. 

Nyt menee liikaa aikaa arvointiin ja uuden suunnitteluun. 
On lakisääteiset kehityskeskustelut, joissa tulee olla läsnä 
oppilas, hänen vanhempansa ja opettaja. 

Kun nämä "vanhempain vartit" venyvät puolituntisiksi tai 
pidemmiksi, olo on illalla kuin mehuttomalla sitruunana. 
Keskustelut pitkällä tähtäimellä ovat erittäin rakentavia -
saisipa vaan aina kaikki isät ja äidit tulemaan lapsensa kanssa 
keskustelemaan. 

Onko Pispan koulussa törmätty päihteisiin? 
Meillä ei ole yhtään lasta, joka olisi kokeillut päihteitä tai 
huumeita. Ei edes kuudesluokkalaisten kotibileissä. Minus
ta huumeiden käytöstä ei kannata paapattaa liikaa vaan va
listusta on annettava sopivassa tilanteessa, oikeaan aikaan. 

Kevät tuli ja toi mukanaan valon, vihreyden, palstaviljelijät 
ja perinteiset Pispalan karnevaalit. Yhtä varma kevään merk
ki on Asukasyhdistyksen vuosikokous, jossa jälleen 
suunnittelimme tulevaa toimintaa. Niinpä viime viikonlop
puna olikin uimarannan ja ranta-alueen siivoustalkoot, ju
hannuskokon rakentaminenjuhannusjuhlaa varten ja samal
la palstaviljelijöiden opastusta. Aurinko paistoi ja 
talkoohenki oli mahtavaa. Tarjottavat tarjosi Tahmelan va
linta, Kujakolli ja Pispalan grilli. Paljon kiitoksia. 

Kasvimaa-alueen suojelu ja säilyttäminen alkuperäises
sä tarkoituksessaan ja yhtenäisenä rakentamattomana alu
eena on edelleen tärkein ja vaativin tehtävämme. Kesäkuussa 
1998 ympäristöministeriöön jätetty valitus on viivästynyt 
ministeriön työruuhkan vuoksi. Toivommekin, että aika vai
kuttaisi myös poliittisiin päätöksentekijöihin järkeä ja vii
sautta antaen. Ympäristöministeriöön voi lähettää lisäliitteitä 
siihen saakka kunnes käsittely alkaa, eli ilmeisesti vuoden 
loppuun asti. Rakentaminen ja kaupunkirakenteen tiivistä-

Miten Pispala näkyy opetuksessa? 
Me piirretään maisemaa ja mennään ikkunaan, jos ulkona 
tapahtuu jotain mielenkiintoista. Olemme nähneet luokkani 
ikkunasta monet kurkiaurat keväisin ja syksyisin. Kun me
nemme jonnekin muualle vierailulle, viemme terveiset 
Pispalasta. Luonnossa liikutaan myös ja luokallamme oli vii
me kesänä palsta Tahmelan kasvimaalla. 

Mitä aiot puuhastella eläkepäivillä? 
Ensin siivotaan työpöytä. Aion käydä konserteissa, joihin 
tähän mennessä ei ole ollut oikein aikaa. Ja vaikken asu 
Pispalassa, aion pyöräillä monena aamuna Pispalan halki 
munkkikahville Pyynikille. 

Annan mielihyvin tilaa seuraajalleni Satulle. 

Mitä haluaisit vielä kertoa pispalalaisille? 
Haluan kiittää Pispan koulun vanhempain yhdistystä todella 
innokkaasta ja aktiivisesta toiminnasta. Ilman heidän työ
tään moni hieno asia olisi jäännyt toteutumatta. Kun laman 
aikana oli pulaa koulutarvikkeista niin yhdistys ja yksityiset 
perheet järjestivät niitä koululle. 

Terveisiä kaikille Pispalan asukkaille, että tehkää paljon 
lapsia, sillä Pispan koulu on hyvä ja turvallinen koulu. 

Kimmo Uotila 

Terveisiä Asukasyhdistykseltä 

Päätöstä 
odotellessa 

minen näkyy ja tuntuu Pispalassa ja tulee vaikuttamaan 
ympäristöön monella tavalla. Lisäselvitys valitukseen lie
nee tarkoituksenmukainen. 

Kasvimaa-alueen rakentamista perusteltiin asuntojen tar
peella. Nyt kaupungille tarjoutuu mahdollisuus ostaa ja kun
nostaa vuokra-asuntoja vanhaan ja arvokkaaseen Uittoyhtiön 
taloon. Se olisi samalla osoitus kulttuuriympäristön vaali
misesta yhteisenä perintönä. On anteeksiantamatonta, että 
talo kerrallaan siirtyy yksityiseen omistukseen ja vain ta
loudellinen hyöty asettuu etusijalle. Kulttuuriympäristö on 
paljon muutakin kuin hirsitalo ja sen hyödyntäminen. On
neksi Tahmelan lähdettä ei voi myydä! Kun siihen vielä.sai
si kirkkaamman veden ... 

Valoisaa ja vireää kesää kaikille. Tervetuloa mukaan 
Asukasyhdistyksen toimintaan! 

Reine Lindeman, puheenjohtaja 
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Tätä mieltä 

Kerran vielä presidentinvaaleista: 

Pispala olisi valinnut Halosen 
jo ensimmäisellä kierroksella 
Helmikuussa käytyjen presidentinvaalien tulos Tampereen 
,äänestysalueilla 26 ja 27 (Pispan ja Hyhkyn koulut) tuottaa 
mielenkiintoisen havainnon: Pispan koulun äänestäjät oli
sivat valinneet Tarja Halosen suoraan ensimmäisellä kier
roksella. Pispalan vanhat vasemmistolaiset perinteetkö 
työläiskaupunginosana painoivat niin paljon, että Halosen 
äänisaalis ykköskierroksella oli peräti 50,9 prosenttia? Seu
raava eli Esko Aho sai 18,0 % ja Riitta Uosukainen 11,3 %. 
Jaa-a! Toisellakin kierroksella Halosen tulos sekä Hyhkyn 
että Pispan kouluilla ylitti reilusti koko maan keskiarvon: 
Pispalassa 65,5 % ja Hyhkyssä 59,3 %. Koko Pirkanmaalla 
Halonen keräsi 62,5 % äänistä. 

Muuten vaalitulos maan tavan mukaan poikkesi huomat
tavasti eduskunta- tai kunnallisvaalien äänijakaumista. Sii
nä ei toki ole mitään ihmettelemistä, koska kyseessä oli suora 
henkilövaali. Huvittava tilastollinen yhteensattuma sen si
jaan aiheuttaa sen, että näyttää siltä, että Uosukaisen 
pispalalaiset äänestäjät olisivat toisella kierroksella menneet 
yhtenä naisena Halosen taakse. Halonen sai Pispalassa en
simmäisellä kierroksella 714 ääntä ja Uosukainen 158. Toi
sella kierroksella Halonen sai 872 ääntä. No, aivan näin 
yksioikoisesti äänestäjät eivät ehkä sentään ole käyttäytyneet, 
mutta poliittiselle pakinoitsijalle moiset tilastot antavat spe
kulaation mahdollisuuksia. Kokoomushan on omassa 
piirissään pessyt likapyykkiään siitä, menivätkö 
porvarisrouvat liian helposti avoliitossa elävän sosialisti
yksinhuoltaja-setalaisen kuolettavaan syleilyyn! 

Pispalan vihreät 
puo/ueuskollisia 

Kaiken kaikkiaan Pispala ja Hyhky saivat siis selvällä 
enemmistöillä itselleen presidentin. Mutta ensimmäisen kier
roksen mielenkiintoinen seikka oli Heidi Hautalan loistava 
menestys Pispan koululla. Hautala sai Pispalassa yli kak
sinkertaisen kannatuksen koko maan tulokseen varrattuna. 
Hautalan osuus Pispan koulun uumien äänistä oli 10,8 % 
(koko Pirkanmaalla vain 4,6 % ). 

Pispala on siis Tampereen ja koko maan mittareilla mita
ten sangen vihreä alue - ja puolueuskollisesti vihreä, sillä 
vain tosi uskolliset uskalsivat antaa äänensä ilman toiselle 
kierrokselle tähdättyä taktikointia. Tosin Hautalan pätevyys 
kai tunnustettiin yli puoluerajojen. 

Toinen hivenen uteliaisuutta herättävä ja Pispalan 
äänestysperinteistä poikkeava ilmiö tilastoissa oli protesti
äänien keskimääräistä _pienempi osuus Pispan ja Hyhkyn 
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koulujen tuloksissa. Onko nousukauden vauhdittama sanee
raus vähentänyt perinteisesti tyytymättömien määrää 
Pispalassa, kun protestiehdokkaiden Kuisman ja Hakalehdon 
ääniosuudet olivat pienempiä kuin muualla Pirkanmaalla? 
Liekö tyytymättömät karkotettu Pispalasta? 

Jonkinasteista tyytymättömyyttä ilmentää tietenkin se, että 
äänestysvilkkaus toisella kierroksella oli pienempi kuin en
simmäisellä. Kun oma ehdokas putosi pelistä, niin annettin 
naapureiden hoitaa Ahon ja Halosen keskinäinen väliensel
vittely. Samaa viestinee sekin, että toisella kierroksella hy
lättyjen äänten osuus molemmilla alueilla kasvoi lähes kak
sinkertaiseksi. Haistatteluja ja muita terveisiä oli helpompi 
piirustella, kun oma ehdokas ei enää ollut mukana. 

Yleisesti voidaan sanoa, että Pispalan äänestysvilkkaus 
oli aikaisempiin vaaleihin varrattuna huonompi kuin perin
teisesti. Presidentin vaali suorana kansanvaalina kiinnosti 
siis pispalalaisia suhteellisesti vähemmän kuin vaikuttami
nen puolueiden kautta valtakunnallisissa ja kunnallisissa 
asioissa. Mistähän tämä kertoo? Siitäkö, että pispalalaisille 
on yhdentekevää, kuka muun maan asioita hoitaa, kunhan 
ne tulevat hoidetuiksi? Vai siitä, että Pispalan vapaavaltion 
asukkaille on samantekevää, kuka Suomen ulkopolitiikkaa 
johtaa? Pispalan omat suhteet ulkovaltoihin kun tiettävästi 
ovat kunnossa. 

Jorce Markkula 

OLISIN MÄÄKIN ÄÄNESTÄNY 
MUTTEN ARVANNU MENNÄ 
HÄIRITTEEN KUN SlÄ OL\ 
JUSTllN VAALIT. 



jatkokertomus Pispalan valtatien muutoksista/ osa 6 

Matkalla 
inhimillisempään 
suuntaan 

Lohdullista kertomista vihdoin. Kuitenkin varovasti nautit
tavaksi. Teknisen toimen liikenneyksikkö esittää 
nopeusrajoituksen muutosta 60:stä 50 kilometriin tunnissa. 
Liikenneinsinööri Risto Laaksonen kertoi Haulitehtaan ylei
sötilaisuudessa 26.4. toisenkin merkittävän asian: Pispalan 
valtatien ja Tahmelan valtatien risteyksen liikennevalot ovat 
liikenneyksikön mielestä tärkeysjärjestyksen kärkipäässä Tam
pereen ensi vuoden liikennevalosuunnitelmassa. Lisäksi bud
jettiin tulee esitys Rajaportin ja Hennerinkadun välisen osuu
den rakentamisesta uuden yleissuunnitelman mukaisesti. 
Esitettävät rakennustyöt maksaisivat kokonaisuudessaan 
noin kolme miljoonaa markkaa. 

Ennen kuin nuolaistaan, muistettakoon, että kaupungin 
liikenneasioista antaa ensin lausunnon ns. liikennetoimikunta. 
Harvemmin julkisuudessa mainittu toimikunta koostuu polii
sin sekä eri liikennöitsijätahojen edustajista ja puheenjohta
jana toimii Seppo Rantanen. Siis ensin tämä elin antaa lausun
non sitten 8.6 .. Tekninen lautakunta käsittelee alustavasti ensi 
vuoden talousarviota ja varsinainen kokous on elokuussa. 

lnternet-kesku stelua 
Verestettyä kotikatu-valtatie-keskustelua viritti liikkeelle 

yliopiston Paikallisuus verkkomediassa -projekti. Ensimmäi
nen päättäjien ja pispalalaisten kohtaaminen internetissä to
teutui maalis-huhtikuussa. Ajatus, että virkamiehiltä ja polii
tikoilta saadaan konkreettinen vastaus kaikkien nähtäville, 
on mainio. Näin luvattuun voi vedota vuoden päästä ja sano
tun voi tarkistaa. 

Tiedon jatkuva päivittäminen ja sujuvien linkkien luomi
nen tapahtuneeseen ovat mahdollisuus ja haaste Pispalan 
kirjaston tietotuvan ihmisille. Verkkokyselyyn osallistui pa
rissa viikossa vähän toistakymmentä ihmistä. 

Se ei ole paljon mutta kohtuullinen alku. Monet hienosti 
liikennekulttuuriamme valaisevat kommentit ja kysymykset 
löytyvät Pispalan sivuilta. 

Aikaisemmin keväällä Pispalan valtuutetut Lea Minkkinen 
(vas.) ja Marjatta Stenius-Kaukonen (vas.) tekivät valtuusto
aloitteen Pispalan valtatien turvallisuuden parantamiseksi. 

Aloitteen allekirjoittivat myös pispalalainen Peter Löftberg 
(ruots. ), Leena Rauhala (krist.) sekä muutama vihreä valtuu
tettu. Hyvä ajatus vauhdittaa asiaa. Onhan teknisen lauta
kunnan ponnesta eli uuden yleissuunnitelman viimeisestä 
käsittelystä kulunut jo kolme vuotta. 

Rekat rotkoon? Tuskin. 
Verkkokeskustelua seurasi Haulitehtaan yleisötilaisuus. 

Osanottajia olisi voinut olla enemmän. Jälleen heräsi kysy
mys, kuinka saada tieto kaikille kiinnostuneille? Vai onko 25 
ihmistä jo paljon? (Asukasyhdistys hakee työllistettyä 
tiedottajaa!) Joka tapauksessa johtavat liikennevirkamiehet 
Risto Laaksonen sekä kaupungininsinööri Matti Kolari oli
vat paikalla. Keskustelu oli asiallinen ja osin antoisa. A-Tie
insinööritoimiston Jouni Sivenius referoi katusuunnitelmien 
historiaa. 

Paikalla ollut valtuutettu Johan Tast (kok.) otti onkeensa 
asukkaiden ehdotuksen kuorma-autoliikenteen rajoittamises
ta. Hän teki asiasta samoin kuin nopeusrajoituksen laskemi
sesta valtuustoaloitteen pari viikkoa myöhemmin (siis jo toi
nen aloite nopeusrajoituksen laskemiseksi). Meluaitojen 
rakentamismahdollisuuksista keskusteltiin ja selvisi, että kan
nattaa ainenkin yrittää tehdä aloite tekniselle toimelle aidan 
saamiseksi. 

Tietä jyrää vuorokaudessa 22 000 autoa, ja sen vierellä 
asuvilla, varsinkin lapsiperheillä ja liikuntarajoitteisilla tulee 
aina olemaan hankaluuksia. Nopeusrajoituksen laskeminen 
ja yhdet lisäliikennevalot inhimillistävät himpun verran 
läpikulkukatuamrne. 

70 km/tunnissa kiitävät pojat (ja isät) eivät saisi olla totta 
keskustan vieressä, tiheästi asutussa kaupunginosassa. Ehkä 
valot jaksottavat liikennettä ja auttavat myös liittyvän liiken
teen tilannetta. Yksikin suojatieyliajo vähemmän on jo jotain! 

Jyrki Kaipainen 
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Tuleeko Pyynikin trikootehtaasta 

IT-KESKUS? 
Suomen Trikoon vanhoissa tehdasrakennuksissa elää 
tällä hetkellä taiteilijoiden ja pienyritysten muodosta
ma vilkas yhteisö. Nykyisin Pyynikin Trikooksi kutsu
tun kiinteistön vuokralaisten kohtalo on kuitenkin 
epäselvä. Kiinteistön omistaja Tampereen Kiinteistö 
Invest Oy sanoi maaliskuun lopussa Aamulehdessä 
haluavansa muuttaa kiinteistön IT-keskukseksi. 

Kiinte· stö Investin toimitusjohtaja Petri Olkinuora kertoi 
Aamulehden haastattelussa, että yrityksen tavoitteena on 
muokata Pyynikin Trikoosta informaatioteknologiatehdas 
luonnonsuojelualueen keskelle. Hänen mukaansa Tampereella 
on tällä hetkellä kova kysyntä korkeatasoisista toimitiloista, 
joten vuokralaisista ei tulisi olemaan pulaa. 

Mitään suuria muutoksia ei ole odotettavissa kuitenkaan 
aivan lähitulevaisuudessa, sillä trikoon tilat on kaavoitettu 
teollisuus- ja varastokäyttöön eli niiden saneeraus 
toimistotiloiksi vaatii kaavan muutoksen. Muutosprosessi 
kestää vähintään vuoden, ja koko tehdasalueen 
remontoimiseen menee ainakin viisi vuotta. 

- Projekti on vielä täysin keskeneräinen. Emme aio tyhjen
tää kiinteistöä vuokralaisista, sillä eihän siinä olisi mitään jär
keä, Petri Olkinuora sanoo. 

Epävarmuus rasittaa 
nykyisiä vuokralaisia 

Vanhan tehdasjätin tiloissa on tällä hetkellä vuokralla yli 
80 taiteilijaa ja parisataa pientä ja keskisuurta yritystä, jotka 
saivat vasta Aamulehden jutusta tietää omistajan aikeista. 
Juttu ilmestyi juuri trikoolaistenjärjestämien avoimien ovien 
tapahtuman alla, joten monet vuokralaisista olivat asiasta 
kovasti pahoillaan. Erityisen harmillista heidän mielestään oli 
se, että vuokralaisille ei asiasta oltu kerrottu siinä vaiheessa 
mitään. 

- Asiasta nousi täällä aluksi ehkä turhankin suuri kohu, 
sillä tuntui ikävältä lukea lehdestä tällaisista suunnitelmista. 
Omistajan aikeet herättävät suurta epävarmuutta, koska mo
nilla vuokralaisilla on vain kolmen kuukauden irtisanomisaika, 
sanoo kuvataiteilija Jaana Rämö. 

Aamulehden jutun jälkeen vuokralaiset saivat Kiinteistö 
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Investiltä kirjeen, jossa trikoolaisia kiitettiin onnistuneesta 
avoimien ovien tapahtumasta ja kerrottiin, että taiteilijoita ei 
olla häätämässä IT-yritysten tieltä ja ettei nykyisten vuokra
laisten laajamittaiseen irtisanomiseen tällä hetkellä ole tarvet
ta. Toisaalta Kiinteistö Invest kertoo kirjeessään jatkavansa 
rakennusten peruskorjausta, mikä voi aiheuttaa muutoksia 
sekä vuokralaiskannassa että kiinteistössä. Suunnittelutyöt 
onkin jo aloitettu. 

- AArkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy hoitaa alueen sa
neerauksen suunnittelua, Petri Olkinuora kertoo. 

Pu Jaa sopivista 
työhuoneista 

Jaana Rämöllä on ollut työhuone Trikoon tiloissa jo seit
semän vuotta. Hän pitää itseään onnekkaana, sillä monet tai
teilijat ovat joutuneet muuttamaan tuona aikana monta ker
taa. Työhuoneita on Finlaysonin alueen lisäksi ollut esimer
kiksi Hatanpään vanhoissa tehtaissa, jotka purettiin Nokian 
uudisrakennusten tieltä. Pyynikin Trikoon tilanne on huoles
tuttava erityisesti sen takia, että Tampereella ei enää juuri
kaan ole taiteilijoille sopivia työtiloja, sillä uudet ja uudistetut 
tilat ovat yksinkertaisesti liian kalliita. Tampereen taiteilija
seura on perustanut työryhmän työtilaongelmaa ratkomaan, 

"Erilaiset ihmiset ovat 
Pyynikin Trikoon rikkaus" 

JaanaRämö 



mutta projekti on vasta aivan alkuvaiheessa. 
- Tässä vaiheessa voi oikeastaan sanoa vain, että Tampe

reen taiteilijaseura tekee aktiivisest.i työtä, jotta seuran omille 
taiteilijoille löydettäisiin työtilat, sanoo seuran näyttelysihteeri 
Anne Paldanius Mältinrannan taidekeskuksesta. 

Trikoolla viihdytään 

Jaana Rämö sanoo viihtyneensä työtiloissaan hyvin eri
tyisesti yhteisön eloisan ilmapiirin takia. 

- Täällä on graafikkoja, taidemaalareita, keraamikkoja, 
seppiä ja monenlaisten pienyritysten väkeä. Erilaiset ihmiset 
ovat Pyynikin Trikoon rikkaus, Rämö sanoo. 

Samaa mieltä on myös neljä vuotta Trikoon tiloissa toimi
neen Osuuskunta Arttelipuun osakas Esa Viitala. Osuus
kunnalla on käytössään noin 450 neliön tilat, joissa se valmis
taa muun muassa keittiökalusteita ja ravintolasisustuksia. 

Arttelipuussa ollaan tyytyväisiä myös tiloihin ja paikan 
sijaintiin. Pyynikin Trikoo ei ole liian kaukana keskustasta, 
joten kuljetuskustannukset yrityksen keskustassa sijaitse
vaan liikkeeseen eivät nouse liian korkeiksi. Epävarmuus vuok
rasopimuksen jatkumisesta kuitenkin kalvaa. 

- Kolmen kuukauden irtisanomisaika on meille varsin on
gelmallinen, varsinkin jos asioista ei tiedoteta ajoissa. Sopi
via uusia tiloja on vaikea löytää, eikä tällaisia raskaita koneita 
ja raaka-ainevarastoja pysty ihan yhtäkkiä siirtämään. Myös 
tilojen yleinen kehittäminen tarpeita vastaavaksi on vaikeaa, 
Viitala kertoo. 

Arttelipuu on tehnyt tiloissaan omalla kustannuksellaan 
sähkötöitä ja muita pieniä parannuksia. 

- Kyse ei ole suurista investoinneista, mutta silti niiden 
mahdollinen menettäminen on harmillista, Esa Viitala sanoo. 

Tutustumiskäyntejä 
Tampereen vieraille 

Pyynikin Trikoo saattaa kuitenkin muuttua informaatio
teknologiakeskukseksi. Menestyvä yritystoiminta on tietysti 
aina tarpeellista, jotta kaupungin ja ihmisten hyvinvointi olisi 
taattu·. Muitakin arvoja kuitenkin tarvitaan. Taiteilijoilla onkin 
toisenlainen ehdotus Pyynikin tilojen hyödyntämiseksi. 

- Avoimien ovien tapahtumassa syntyi Tampereen kau
pungin matkailutoimistossa oppaana toimivan Leena Peñan 
toimesta idea tuoda ryhmiä tutustumaan Pyynikille taiteilijoi
den työhuoneisiin. Projektiin on tähän mennessä lupautunut 
mukaan viitisentoista taiteilijaa, Jaana Rämö kertoo. 

Ideasta tuli nopeasti totta. Matkailutoimistosta voi jo nyt 
tilata ryhmille tutustumiskierrosta, johon Pyynikin Trikoon 
kuuluvat myös Mältinrannan taidekeskus ja Himmelblau. 

- Olen varma, että erityisesti monet ulkomaalaiset halua
vat tutustua suomalaiseen taiteeseen. Varsinkin kongressi
vieraat ja heidän puolisonsa ovat todennäköisesti kiinnostu
neita tällaisesta ohjelmasta, sillä oman viehätyksensä tähän 
kohteeseen tuo myös mahdollisuus ostaa aitoa suomalaista 
taidetta, Leena Peña kertoo. 

Myös Kiinteistö Investin toimitusjohtaja Petri Olkinuora 
pitää ideaa toimivana. 

- Markkinointi ei ole taiteilijoiden vahvuus, mutta taidetta 
pitäisi kuitenkin myydä. Markkinoinnin parantaminen on siis 
ilman muuta hyvä asia, Olkinuora sanoo. 

Tänä kesänä Pyynikin Trikoon rikkaasta ilmapiiristä saa
vat siis nauttia myös turistit ja ulkomaiset yritys- ja kongressi
vieraat. Tällaisen matkailutoiminnan soisi jatkuvan vielä 
tulevinakin kesinä. . 

Nina Lehtonen 
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Veikko Niskavaara 

Santalahden alue 

Santalahdesta asuntoalue? 
Santalahden alueelle eli rautatien ja Paasikiventien 
väliin Pispalan kohdalle laaditaan parhaillaan uutta 
osayleiskaavaa. Se on yleispiirteinen maankäytön suun
nitelma, jossa nyt on tarkoituksena muuttaa Santalahti 
asuntorakentamisen alueeksi. 

Nykyisten kaavojen mukaan Santalahti on vielä 
teollisuus- ja toimistoaluetta. Tällaista toimintaa alu
eelle ei kuitenkaan ole enemmälti sijoittunut ja alueen 
maanomistajien aloitteesta Santalahdesta suunnitel
laan nyt siis asuntoaluetta. 

Kerrostaloja täyteen? 

Mahdollista on, että alue täyttyy kokonaan saman
tyyppisillä kerrostaloilla, joita nyt on valmistumassa 
poikkeusluvalla alueen keskelle. Tämä tuntuu olevan 
ainakin maanomistajien tavoitteena. Mitään ei kuiten
kaan ole vielä päätetty ja suunnittelutyö on vasta aluil
laan kaupungin kaavoitusvirastossa. Kaavoitustyön 
avuksi on perustettu myös osallisuusryhmä, johon 
kuuluu edustajat alueen asukkaista, maanomistajista, . 
yrittäjistä, Pispalan yhdistyksistä ja Tampereen 
ympäristönsuojeluyhdi~tyksestä. 
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Kaavoittaja ja osallisuusryhmä kai
paavat nyt mielipiteitä alueen suunnit
telun pohjaksi. Kerro siis mitä mieltä 
olet asuinkerrostalojen sijoittamisesta 
alueelle. Paljonko ja minkä kokoisia? 
Olisivatko muun Pispalan tapaiset pien
talot parempi vaihtoehto? Pitäisikö van
hoja tehdas- ja muita rakennuksia säi
lyttää? Ja mihin käyttöön? Miten alu
een palvelut ja liikenne pitäisi järjestää? 
Miten järjestetään alueen yhteydet 
muuhun Pispalaan: radan yli vai ali ja 
mistä? Missä nämä yhteydet palvelisivat 
parhaiten myös muiden pispalalaisten 
pääsyä Näsijärven rantaan? Näistä ja 
muista haluamistasi asioista voit ilmais
ta mielipiteesi Pispalan Internet-sivuilla 
tai osallisuusryhmän pispalalaisille jä
senille tai suoraan kaavoitusvirastoon 
alueen kaavoituksesta vastaavalle 
arkkitehdille Jouko Seppäselle. 

Veikko Niskavaara 
Väistyykö Rantakylässä kaikki vanha uuden tieltä? 

. . . .. 

• Santalahdesta Pispalan verkkosivuilla: http://manseyhteisot.uta.fi/pispala/santalahtil • Santalahdesta kaupungin 
verkkosivuilla: http://www.tampere.fi!ytoteto/aka/yleiskaavoitus/santalahti/ohjelma.lztml • Osallisuusryhmän 
pispalalaisia: Veikko Niskavaara, p. 050 328 9449, sp: veikko.niskavaara@dlc . .fi, Sakari Patjas, p. 222 5236, sp: 

Pispalan yhdistykset 
työllistävät 

Pispalan yhdistykset ovat anoneet Pir
kanmaan TE-keskukselta projekti
avustusta kyetäkseen työllistämään 
nykyistä enemmän pitkäaikaistyöttömiä. 
Avustuksesta tehdään päätös touko
kuun lopulla ja projekti päässee alka
maan kesäkuun alussa. Se mahdollistai
si 10-20 puolipäiväisen työntekijän palk
kaamisen yhdistyksiin ja samalla niiden 
toiminnan monipuolistamisen. 
Työllistymisen edellytyksenä on 
yhdistelmätukikelpoisuus eli kahden 
vuoden työttömyys. 

Työtä on tarjolla esimerkiksi Pispalan 
kirjastotalolla, joka olisi muutenkin pro
jektin pääpaikka. Kirjaston ja tietotuvan 
hoitoon kirjastoyhdistykselle on suun
niteltu neljä työpaikkaa. Lisäksi asukas
yhdistys, musiikkiyhdistys ja MLL:n 
yhdistys työllistäisivät talolle omiin teh
täviinsä kukin yhden henkilön. Kirjas
ton alakertaan on suunnitteilla musiikki-

studio sekä kerho- ja kokoustiloja, joi
den kunnostaminen on tärkeä osa kir
jastolle työllistettävien työtä tänä vuon
na. 

Pispalan kierrätysyhdistys aikoo 
työllistää puolenkymmentä henkilöä 
kierrätyskeskuksen hoitoon ja kierrätys
talon kunnossapitoon. Talolle on haet
tu myös peruskorjausrahoitusta ja kor
jauksen toteutuessa työllistetyt osallis
tuvat koulutusprojektina tehtävään ta
lon kunnostukseen mm. kunnostamalla 
vanhoja rakennusosia. Saunayhdistys 
jatkaa saunanhoitajien työllistämistä 
entiseen tapaan ja Kurpitsaliike työllis
tää Kurpitsatalolle hoitajan, jolloin talo 
saadaan paremmin palvelemaan palsta
viljelijöitä ja muita rannan käyttäjiä. 
Ahjolakin on mukana projektissa kou
lutuksen tarjoana ja työllistää lisäksi pari 
henkeä kerhojensa vetämiseen. 

TE-keskuksen ohella projektia tuke-

vat myös Harjun seurakunta, kaupunki, 
Pirkanmaanjätehuolto sekä muutamat 
yritykset. 

Veikko Niskavaara 

Tämän lehden ilmestyessä 
projektista ja avoinna olevista 
työpaikoista on jo saatavilla 
tarkempaa tietoa Pispalan 
kirjastolta (ke-to 15-20, pe-la 
12-17) sekä Pispalan verkko
sivuilta ( http:// 
manseyhteisot. uta.filpispala/ 
uuttanyt.htm) tai 
allekirjoittaneelta ( p.050 328 
9449, sp: 
veikko.niskavaara@dlc.fi). 
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Pispalan ka 

Ohjelmaa myös 
juhannukseksi 

Koko perheen 
kansallisromanttinen 

juhannusaatto Tahmelan 
palstoilla ja 

Kurpitsatalolla 
Runoutta, musiikkia, 

makkaraaja 
kokonpolttoa! 

Järjestää Asukas
yhdistys ja Kurpitsa

liike. Tervetuloa! 

Karnevaalit järjestää: As 



evaalit lauantaina 27.5.2000 
Ohjelma 
11.30 Karnevaalikulkue 
Lauri Viidan patsaalta 
Pispan koulun kautta Pispankatua alas. 

12 Päiväjuhla Pispankadulla 
Konservatorion opiskelijoiden torvisoittoa 
Marjo Minkkinen 
Tomi Tolvanen trio. 
Amatöörirakastajat 
Pauli Hanhiniemi ja Perunateatteri 

15 Potkupalloa Tahmelan urheilukentällä 
Pispalan asukasyhdistyksenja Portsa ry:n (Turku) 
ystävyysottelu 

15.30 Lastenjuhla 
Sorin Sirkus 
Jukka Saikkonen ja Pirkko Uitto 
Omskista (mm. Heikki Salo ja Janne Louhivuori) 

17 Jalkapalloa Tahmelan urheilukentällä 
FC Pulterrieri - Fc Kujakollit 

17.30 - 22.00 Iltajuhla Tahmelan valinnan ja Kujakollin edessä 
Kalervo 
·Karnevaalinäytelmä Raitis ja porokauppias (kirj. Hannu 
Purhonen) 
Mud People 
Heikki Salo & Rauli Bros. 
Yhden Joukon orkesteri 
WäinöLakki 

Pispalan kirjasto on avoinna klo 12-17. 
Kirjastossa on myös ohjelmaa sekä kirjanmyyntiä. 

Puhdas ja vapaa Näsijärvi -liike vastustaa järvellä elokuussa 
järjestettäviä fonnulavenekisoja. Ertsimmäinen tapaaminen 

karnevaaleilla kulkueen saavuttua Pispankadulle. Kokoontumi
nen portaiden puolivälissä. Tervetuloa! Lisätietoja: 

vapaanasijarvi@arctic.net tai 040 586 0213 /Eero Kela. 

. 

ukasyhdistys, Musiikkiyhdistys, Kirjastoyhdistys ja Saunayhdistys 
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Peruspispalalaisia 

Niemen pariskunnalla takana 
80 vuotta Pispala-elämää 
Vain harvat muistavat Vanamonahteen uima
rannan, tukkitiet tai ajan, jolloin koekäytettiin 
uittotunnelia ja hypättiin mäkeä Tahmelan 
hopasta. Pispalan harjun molemmin puolin asuu 
kuitenkin edelleen niitä, jotka ovat seuranneet 
muutoksia aitiopaikalta jo useiden vuosikymmeni
en ajan. 

Eila ja Onni Niemi ovat pitkän linjan pispalalaisia. Molem
mat ovat syntyneet kaupuginosassa ja ehtineet katsella elä
mää jo 80 vuotta. Pariskunta aloitti yhteisen taipaleensa so
tavuosina. Onni vei Eilan vihille välirauhan aikana ja per
heeseen syntyi viisi poikaa. 

Sodan jälkeen Onni teki töitä hevosten parissa ajaen hal
koja Pispalassa. Eila puolestaan oli enimmäkseen kotona 
poikia hoitamassa, mutta kävi välillä töissä kodin ulkopuo
lella. Hevosia Niemen pariskunnalla oli itsellääkin aina 80-
luvun loppupuolelle saakka. 

Pyörällä Itä-Euroopassa ja 
suksilla Tahmelassa 

Urheilu kuului olennaisena osana Onnin nuoruuteen. Ke
säisin hänen lajinsa oli kilpapyöräily ja talvisin mäkihyppy. 

- Kävin pyöräilyn kutsukilpailuissa muun muassa Puo
lassa, Jugoslaviassa ja Tshekkoslovakiassa, Onni luettelee. 

Harrastus on siirtynyt perheessä isältä pojalle, sillä Onnin 
ja Eilan pojat ovat seuranneet isänsä jalan jälkiä ja 
saalistaneet itselleen suomenmestaruuksia. Tällä hetkellä pe
rinnettä jatkavat pojanpojat. 

Mäkeä Onni hyppäsi muiden Pispalan poikien tavoin 
harjulla olleesta hyppyristä. 

- Mäki oli nimeltään Tahmelan hoppa, ja se sitoi kaikki 
Pispalan jätkät joka talvi, Onni sanoo. 

Hän harmittelee sitä, että nykyään mäkeä ei enää ole. 
Parhaimmillaan Onni on hypännyt 86 metriä, joka silloisil-
la välineillä on kelpo suoritus. 

Niemien kotitalon vieressä kulkee Pispalan valtatie, joka 
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kuvat Terhi Mäkelä 

Onni Niemi on Rajaportin saunan vakiokäyttäjä. Muoto
kuva seinällä todistaa jokaviikkoisesta harrastuksesta. 

on muuuttunut vuosien saatossa rauhallisesta hiekkatiestä 
vilkkaasti liikennöidyksi väyläksi. Niemen pariskunta on 
kuitenkin jatkanut rauhallista elämäänsä harjun juurella. 

Hevosmelu kiusasi 
enemmän kuin autot 

Tien meluisuudesta valitetaan paljon, mutta Eilalle ja 
Onnille Pispalan valtatiestä ei ole haittaa, enemmänkin päin
vastoin. 

- Autojen meluun on tottunut, kun on asunut tässä tien 
varressa niin pitkään. Enemmän meluhaittaa oli vuosikym
meniä sitten hevosista, joita vietiin aikaisin aamulla talom
me ohi markkinoille, Eila muistelee. 

Valtatie mahdollistaa Eilan ja Onnin kyydin palveluiden 
pariin, sillä kauppoja Pispalassa ei ole enää entiseen mal-



liin. 
- Ennen viereisessä talossa oli kauppa, mutta ei enää. 

Onnikalla pääsee onneksi melkein kotiovelta asti kaupun
kiin ostoksille, Niemet kertovat. 

Lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset asuvat edelleen 
Pispalassa ja viettävät paljon aikaa Eilan ja Onnin luona, 
joten aika ei tule pitkäksi. 

- Aika kuluu niin kivasti tässä kotosalla kun lapsetkin 
ovat niin lähellä. Ei tartte ajatella mitä tekis. Missään muu
alla emme osaisi asua, sillä täällä Pispalassa on niin hyvä 
olla, Niemet toteavat. 

Terhi Mäkelä 

Eila Niemi nauttii Pispalassa asumisesta. 

Osuuskuntakahvila Rajaportille 
Osuuskunta Camera Cagliostro on teh
nyt uuden nurkanvaltauksen: Raja
portin saunakahvila siirtyy sen hoitoon 
toukokuun lopulla. Kahvilan vastaa
vaksi hoitajaksi tulee osuuskunnan jä
sen, entinen hovimestari Jyrki Kaipai
nen, joka kaavailee kahvilaan muun mu
assa säännöllisiä runoiltojaja musiikki
tapahtumia. Pispalassa onkin tarvetta 
kahvilalle, jossa voisi istua iltaa - sauna
kahvilan aukioloajoiksi on suunniteltu 
ke-su iltapäivästä iltaan. Kahvilasta on 
määrä tulla savuton kulttuuri- ja kirja
kahvila, jonne on mukava pistäytyä 
perheenkin kanssa. 

Saunan asiakkaat ovat edelleen eräs 
merkittävä kävijäkunta, ja uutta kahvila
toimintaa on suunnittelu tiiviisti yhdes-

sä saunayhdistyksen kanssa. Sauna
iltoina on tarjolla pientä suolapalaa, sun
nuntaisin ehkäpä myös oikea ateria. 
Keskiolutoikeudetkin on saatu. 

Ideana on järjestää myös teemaruoka
iltoja, jolloin paikalliset taitajat pääse
vät näyttämään taitojaan. Tiedossa on 
ainakin meksikolaista, venäläistä, intia
laista ja kiinalaista keittiötä. 

Monet ovat esittäneet näkemyksiä ja 
toiveita kahvilan suhteen, ja Jyrki ottaa 
mielellään sinunkin ideoitasi vastaan. 

Matti hieroo ja hoitaa 

Kaksi vuotta sitten tamperelaistunut 
Kiuruvedeltä kotoisin oleva rekisteröi
ty hieroja Matti Nivala avasi muutama 

Rajaportin kahvilanpitäjä Jyrki Kaipainen ja hieroja Matti Nivala. 

1 

kuukausi sitten Rajaportilla hoitotuvan. 
Matti on saanut koulutuksensa Tampe
reen urheiluhierojakoulussa, hän on toi
minut hierojana viisi vuotta ja hänen 
repertuaarinsa ulottuu tavanomaisesta 
hieronnasta shiatsuun ja hevos
hierontaan - hieroopa Matti koiriakin, 
mutta eläinasiakkaita ei vain aina tahdo 
riittää. Rajaportilla Matti päivystää 
saunapäivisin (ke, pe, la). 

Vuosi Cagliostroa 

Pispalalainen Osuuskunta Camera 
Cagliostro perustettiin reilu vuosi sit
ten. Elokuvaohjaaja Katariina 
Lillqvistin ja lavastaja Minna Soukan 
ideana oli luoda oma elokuva
tuotantoyhtiö. Ajatus on toiminut. 
Cagliostron toistaiseksi suurin projekti 
on Tapani Hietalahdesta kertova pitkä 
dokumenttielokuva Ukkosrumpu (TVl). 
Elokuva valmistuu kesäkuun loppuun 
mennessä. Toinen isompi hanke oli Te
lakan kanssa yhdessä toteutettu tam
perelaisten lyhytelokuvien ja bändien 
kiertue Baltian maihin ja Tsekkiin. 

Parhaillaan osuuskunta - toimeen
panevana tuottajana - ja ohjaaja Lill
qvist valmistelevat mustalaissatuihin 
perustuvaa nukkeanimaatiosarjaa Mire 
bala kale hin. Osatuottajiksi ovat jo lu
pautuneet TV2 sekä Tshekin televisio. 

Keskiajalla elänyt Cagliostro oli ita
lialainen silmänkääntäjä. Nyt silmän
kääntäjä laajentaa toimintaansa kahvila
kulttuurin puolelle. 

Tiina Huuhtanen 
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Pispalan kaupunki -
perustettu 17441 

Pisp alaiset ovat tunnetusti kiihkeitä 
paikallispatnootteja, joiden poikkeuk
sellisen voimakas kotiseuturakkaus on 
synnyttänyt käsitteen "Pispalan vapaa
valtio" ja runsaasti vireää yhdistys
toimintaa. Moni pispalalainen on tunte
nut olevansa ensisijaisesti pispala
lainen, tamperelaisuus on ollut toisar
voinen samastumiskohde. Idyllinen ja 
luonnonkaunis kaupunginosa on kiel
tämättä ansainnut asukkaidensa kiinty
myksen. Mutta miltä kuulostaa ajatus 
Pispalan kaupungista? 

Pispala on muotoutunut ainutlaatui-
sen omaleimaisekseen pitkän historian-
sa saatossa. .. 1700-luvun puolivälin tietä-
mille sattui kuitenkin tapaus, joka olisi .· 
saattanut johtaa täysin erilaiseen lopputulokseen. 

. · 
Kuten monien muidenkinTampereen 

kaupunginosien, Pispalan nimi juontaa 
juurensa vanhasta kylän nimestä. 
Pispalan kylä kehittyi 16()0- ja 17oo..lu
vuilla pieneksi, mutta elinvoimaiseksi 
yhteisöksi, jolle erityistä merkitystä an-
töivat kylässä järjestetyt markkinat. Ne 
innoittivat alueen johtavaa kerrosta 
maalailemaan kylälle suuria tulevaisuu- · 
den näkymiä. · 

. Odotukset olivat korkealla kun 
pirkanmaalaiset valtiopäiväedustajat 
tekivät 1741 aloitteen Ruotsin hallituk
selle kauppalaoikeuksien myöntämises
tä Pispalan kylälle. Hanke kaatui, eikä 
Pispalan kauppalaa koskaan syntynyt. 
Pirkanmaa sai ensimmäisen kaupunkin-

sa kun Tampere perustettiin 1779. fyiut
ta entä jos hanke olisikin toteutunut? 
Entä jos Pispalasta olisikin tullut 
kauppala? 

Tampereen perustaminen olisi tieten
kin oHut turhaa. Pispala olisi huolehti
nut Pirkanmaan kaupungistumis
kehityksestä ja noussut pian koko alu
een henkisenja aineellisen kehityksen 
moottoriksi. Suomen kauppalat on myö
hemmin yksi toisensa jälkeen korotettu 
kaupungeiksi, joten on selvää että myös 
Pispalasta olisi tullut sellainen. Ajan
kohta olisi _ riippunut yhteisön 
elinvoirnaisuudesta, mutta olettakaam
me että tämä olisi tapahtunut joskus 
1800-luvun alkupuolella. 
· Mutta tokihan Tamperekin Pispalan 

kaupungista löytyisi, nimittäin Tampe
reen kaupunginosa. Pispalan kasvaes
sa asutus olisi nopeasti levinnyt kau
pungin rajojen ulkopuolelle. Luonnolli
nen laajentumisen kohde olisi Tammer
kosken rantamat kaupungin itäpuolella. 
Ensimmäi.sinä sinne olisi todennäköises
ti asettunut kauppalan köyhin väestö -
maalta muuttanut työväki. Viimeistään 
1900-luvun alkupuoliskolla Tanimer
kosken kylä eli Tampere olisi liitetty 
Pispalaan. 

Myöhemmin alueen tasaisuus olisi 
houkutellut pispalalaisia kaupunki
. suunnittelijoita. Alueelle olisi noussut 
paljon asutusta ja liike-elämää, hallin
nollisen keskuksen jäädessä Pispalan 
rinteeseen. Paljon kaupungin kehityk-

sen suunnasta olisi riippunut siitä mi-
ten nopeasti Tammerkosken voima olisi 
valjastettu teollisuuden käyttöön. Teol
lisuuskaupunki, ainakin Tampereen ko
koinen, Pispalasta kuitenkin olisi tullut 
ennemmin tai myöhemmin. 

Jugendtalojen ja betoni
elementtien Pispala 

Pispalalaiset voinevat lohduttautua 
sillä että metropoliksi kasvanut markki
napaikka ei varmastikaan olisi ilmeeltään 
tuo tuttu puutalokaupunginosa. 
Pispalan rinteessä kohoaisi vuosisadan 
vaihteen jugendtyylisten kerrostalojen 
jylhät rivistöt sekä todennäköisesti 
futuristinen laattaseinäinen Pispala
talo. 1970-luvun arkkitehtuurisuun° 
tauksen jäljiltä myös betonielementti
taloja olisi runsaasti. Pispalanrinteeltä 
istuntosaleista kaupunkiaan katselevat 
päättäjät olisivat sijoittaneet monet asi
at toisin kuin tamperelaiset virkaveljen
sä. Harjualueella sijaitsisi todennäköi-
sesti mineriittipäällysteinen Pispalan 
yliopisto, maakunnallisenkin ykkös
lehden "Pispalalaisen" lasiseinäiset toi
mi tilat sekä 20 kerroksinen hotelli 
Piispanhovi. 

Pyynikin ulkoilualuetta kesäteat
tereineen ei Pispalan kaupungista löy
tyisi - alue olisi viimeistään 1950-luvul
la hautautunut kerrostaloasutuksen alle. 
Näkötomi siellä saattaisi olla; 1970-lu
vulla vanhan tornin tilalle rakennettu, 

Teollisuuskaupunki, ainakin Tampereen kokoinen, Pispalasta 
kuitenkin olisi tullut ennemmin tai myöhemmin." 
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Pispalan kaupungin vaakuna. Punaisella kentässä harjumaisemaa 
symbolisoiva vihreä kolmio. Kilven alaosassa Pskirjaimen muotoiseksi 
tyylitelty piispansauva. (Perimätiedon mukaan alkuperäisen Pispan 
talon rakensi Tuomas-piispa 1235, ja perimätietoa tulee kunnioittaa, 
varsinkin kun on kysymys kaupunkimme kunniakkaasta menneisyy-

lähes kaksisataametrinen Pyhäneula 
Pyhäjärven rannalla. Pispalan kaupun
gin keskustasta katsoen Pyhäjärvi olisi 
luonnollinen kiinnekohta järvi-Suomeen. 
Näsijärvi jäisi sinne jonnekin pohjoi
seen. Muutenkin "pispalalaisten" suh
tautuminen vesistöönsä olisi "tampere
laisia" kiinteämpi. Olisihan järven ran
nalle noussut Pispalan kaupunki sen
tään kosken äyräälle rakennettua Tam
peretta selvästi "järvellisempi.'' Tämä 

destä.) 

näkyisi kaupunkisuunnittelussa -
Pispalan harjun ali olisi jo 1960-luvulla 
rakennettu järvet yhdistävä veneily
tunneli. Yleisesti ottaen Pispalan kau
pungin painopiste olisi aavistuksen ver
ran lännempänä kuin Tampereen. 
Itsenäisyydenkadun seutu olisi jo sel
vää periferiaa. Sen sijaan Hyhky olisi 
osa kaupungin keskustaa ja Kaarilankin 
asukkaat voisivat kehua asuvansa "kes
kustan tuntumassa." 

Ei ole syytä olettaa, että Pispalan 
kaupunki toteutuessaan olisi ollut Tam
peretta vähäisempi kulttuurin tai tieteen 
alueella. Mutta yksi oleellinen tekijä 
Pispalan kulttuurihistoriasta olisi jäänyt 
puuttumaan - Lauri Viita ei koskaan oli
si kirjoittanut Pispalan puutaloyhteisön 
elämästä. 

Ilmari Korhonen 
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Päätöksiä tehdään elokuussa 

Keskustelu jatkuu 
uittotunnelin 
käyttömahdollisuuksista 

Pispalan uittotunnelissa ei pyöräillä ai
nakaan vielä ensi kesänä. Tekninen lau
takunta ei lämmennyt Pispalan 
Moreenin ja Pispalan asukas
yhdistyksen aloitteelle, jossa ehdotet
tiin tunnelin muuttamista kevyen liiken
teen väyläksi. Tekninen lautakuntaan
toi maaliskuussa lausuntonsa aloittees
ta, mutta varsinaisia päätöksiä asiasta 
tehdään vasta elokuussa. 

Pispalalaisten aloitteeseen oli koot
tu pyörätievaihtoehtoa puoltavia näkö
kohtia. Tekninen lautakunta kuitenkin 
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torjui ehdotukset erilaisin perusteluin. 
Järjestöjen ehdotuksessa kevyen liiken
teen väylä ei kulkisi tunnelissa koko 
matkaa Näsijärven rantaan asti, vaan 
sille puhkaistaisiin ulostulo Paasikiven
tien eteläpuolelta. Näin väylän 
pituudeksi tulisi 128 metriä. 

Teknisen lautakunnan mukaan yhte
yden tekeminen Paasikiventien 
eteläpuoliselle pyörätielle olisi liian kal
lista, kun otetaan huomioon tunnelin 
oletetut käyttäjämäärät. Tunneli on noin 
11 metriä alempana kuin Paasikiventie, 

joten muutostyöt olisivat mittavia. 
Kaupungininsinööri Matti Kolari arvi
oi, että jos tunneli rakennettaisiin Näsi
järven rannassa kulkevalle pyörätielle 
asti, olisivat kokonaiskustannuksen 
noin 1,5 miljoonaa markkaa. 

Retkipyöräilijät 
Pispalaan 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että 
valtakunnallinen pyöräilyreitti numero 
3 (Helsinki-Vaasa) kulkee nimenomaan 

Tuomas Kerkkänen 



Käyttöä vailla. Sakari Patjas haluaisi tunnelitiestä yhden erikoisuuden lisää 
Pispalaan. 

Paasikiventien eteläpuolista pyörätietä. 
Olisivatkohan pyöräretkeläiset kiinnos
tuneita pistäytymään Pispalassa erikois
ta tunnelia pitkin? 

Tunnelin eteläpää on lähellä Pispalan 
valtatietä. Koska tunnelin suu on pyö
rätietä alempana, täytyisi tunnelilta ra
kentaa portaat tielle. Teknisen lautakun
nan vastauksessa todetaan: 

"Uittotunnelin pohja on Pispalan 
valtatien tasosta noin 10 metriä alempa
na, eikä jalankulkija, pyöräilijästä puhu
mattakaan, vaivaudu kiipeämään mois-

ta korkeuseroa ... " Pispalan Moreenin 
puheenjohtaja Sakari Patjas on asiasta 
tyystin toista mieltä. 

- Portaathan kuuluu Pispalan luon
teeseen, niitä on kyllä totuttu kulke
maan. 

Pelottaako pitkä tunneli? 

Teknisen lautakunnan lausunnossa kiin
nitettiin huomiota myös tunnelin turval
lisuuteen. Lautakunta muistutti, että 
poliisi antoi vuonna 1997 lausunnon 

tunnelin käytöstä kevyen liikenteen 
väylänä. Poliisin näkemyksen mukaan 
tunneli koettaisiin turvattomaksi paikak
si ja se olisi altis ilkivallalle. Matti Kolari 
pohtiikin, uskallettaisiinko pitkää tun
nelia käyttää. 

Patjaksen mukaan poliisin lausunto 
ei ole enää täysin pätevä, tuolloin polii
si ei voinut edes käydä tutustumassa 
tunneliin, vaan lausunto tehtiin hänen 
mukaansa työpöydän ääressä. Hän ei 
myöskään usko, että tunneli houkutte
lisi hämäräporukoita. 

- Kuka siellä kylmässä tunnelissa 
pitempään viihtyisi, Patjas ihmettelee. 

Mikäli tunneli otettaisiin liikenne
käyttöön, olisi sinne joka tapauksessa 
rakennettava asianmukainen valaistus 
ja kameravalvonta. 

Seuraavat siirrot 

Kaupungininsinööri Matti Kolari sanoo, 
että tunnelin tulevaisuus on 
kaupungillekin kovin epäselvä. Hänen 
mukaansa on olennaista, että tunnelis
ta ei saa koitua kaupungille jatkuvia 
kustannuksia. Jos tunnelin kautta ale
taan kuljettaa veneitä, pitäisi toiminnan 
pystyä rahoittamaan itse itsensä. Hän 
muistuttaa myös, että monille veneili jöil
le riittää nykyinen veneiden kuljetus
yhteys Hämeenpuiston kautta. 

Mahdollista pyörätietäkään Kolari ei 
pidä mahdottomana. 

- Olisihan siinä hyviä puolia ja huo
noja puolia, hän arvioi suunnitelmaa 
diplomaattisesti. 

Seuraavan kerran tekninen lautakun
ta tarkastelee tunnelin käyttömahdolli
suuksia 8.6., vuoden 2001 talousarvio
seminaarissa. Varsinaisia päätöksiä asi
asta tehdään vuoden 2001talousarvion 
käsittelyn yhteydessä elokuussa. 

Sakari Patjas suunnitteleekin, että nyt 
olisi tärkeintä saada järjestöt, poliisi ja 
tekninen toimi saman pöydän ääreen. 
Kun porukalla tutustuttaisiin tunneliin 
ja mietittäisiin vaihtoehtoja, saataisiin 
myös tyydyttävä lopputulos. Ilmeises
ti oikea aika lobbaukselle olisi nimen
omaan ennen kesäkuun talousarvio
seminaaria. Lienee myös tärkeää selvit
tää, kuka veneiden kuljetusta todella 
haluaa ja tarvitsee. 

Tuomas Kerkkänen 
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TAH MELA 
TAHMELAN VIERTOTIE 2 

PUH. (03) 223 5241 

Avoinna ma-pe 7-21, la 7-18 
Kesällä palvelemme myös 

sunnuntaisin klo 12-18! 

Aurinkoista kesää! 

www.tieto konekauppa. com 

T uttujuttu? Tiedostot hukassa. Let's make things better. 
Philips CD-RW 400 on nopea tapa 
tallentaa suuretkin tiedostot, yhdelle 
CD-R -levylle. Hinta 1450 mk 

Tampereen Tietokonekauppa Haulitornia vastapäätä 
Pispalanvaltatie 39 
puh:31419700 POMI Tietokoneet, tulostimet, tarvikkeet 



Pispalan kirjaston 
kesä näyttelyt 

Seppo Kuuluvaisesta 
m u ltimed iateos 
Internetiin Tahmelan päiväkodin lasten töitä on näytteillä Pispalan kir

jastossa 24.5.-17.6.2000. 
Kulttuuriosuuskunta Komeetan jäsenten töitä esitellään 

16.8.-9.9.2000. 

Runoilija Seppo Kuuluvaisen elämä ja runous ovat pääs
seet verkkosivulle. Edellisen Pispalalaisen kannessakin 
komeilleen taiteilijan tarinaa on tallessa osoitteessa http:// 
mansemedia.uta.fi. 

Kesällä vapaata näyttelyaikaa voi tiedustella Pispalan 
kirjaston työntekijältä puhelinnumerosta 223 9654. 

Lentopalloa rannassa 

Sivuilla on kuvaa, ääntä ja vimmaa. 
Lentopalloa pelataan Tahmelanrannassa tiistaisin, keskiviik
koisin ja torstaisin iltakuudelta. 

Kuvaamme passikuvat nyt digitaalisesti. 
Voit itse valita lopullisen ilmeen ja samas
ta kuvasta saat tarvittaessa myös 
matrikkelikuvat tai vaikkapa tarrakuvatl 
Mustavalkoisina tai värillisinä. 
Tule meille heti passikuvaan! 

Valokuvaamo Hildén puh. 2221667, Pispalan valtatie 27 

Pispalan valtatie 73 B 
2131292 

ma-la 11-21, su 12-21 

KOTI i 
PIZZA 1 

SIELLÄ ASUU PARAS PIZZA 

WASHBOARD ARTIST 

JARI PUROSALMI 

ALINENKATU 54 

37100 NOKIA 

040 541 9097 
Kotimaisen valmistajan Sateenkaarivärit oy:n luonnonmukaiset ulko- ja 
sisämaalit, liimat, öljy- ja spriilakat, vahat, öljyt, värijauheet ja tahnat sekä 
raaka-aineet nykyaikaiseen vastuulliseen kiinnitykseen ja pintojen käsittelyyn. 

Taiteilijakäyttöön korkeatasoiset akvarellivärit, öljyvärit, väritahnat, 
kaseiinitemperat, hiili- ja pastellikiinnitteet, pohjustusmassat, hartsit, pellava
öljyt, sikkatiivit jne. 

Pyykkilautataidetta ja aiheeseen liittyvää iloista toimintaa ja musisointia, 
lahjatavaraa ym. 

Musiikki- ja ohjelmatoiminnan toteutus ja myynti sekä sekalainen hulluttelu 
kaikessa merkityksessään. 
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Kiinalaisia 
makuja 
Pispalassa 
Kiinalai e Ye Chai muutti kaksi vuotta sitten miehensä Ja
rin a ssa Pispalaan. Heidän vieraanaan kymmenkunta 
pispala aista sai nauttia Ye Chain keittotaidosta ja kärtti siitä 
lähtien mahdollisuutta päästä keittiöoppiin "Jiezalle", niin 
kuin nimi suomalaisen korvaan kuulostaa. Näin syntyi idea 
opettaa kiinalaisen keittiön saloja suomalaisille. Kurssin läh
tökohta on, että ruoanvalmistus käy päinsä ihan kotoisilla 
eväillä - kaikki tarveaineet ovat näet suomalaisia tuotteita. 
Juju onkin siinä, kuinka ruoka valmistetaan. 

Ye Chai opiskelee Ikaalisten käsi- ja taideteollisen oppi
laitoksen kuvittajalinjalla. Taiteen lisäksi hän harrastaa in
tohimoisesti kokkausta ja kotona Kiinassa Lanzhou'n kau
pungissa hän pitikin kokki-veljensä Fei Chai'n kanssa ra
vintolaa. Ye Chai tietää, kuinka valmistetaan ja nautitaan 
vihreää teetä, hapanimelää porsasta, vegetaarisia ruokia ja 
kaikkea muuta suussa sulavaa. 

Tiina Huuhtanen 

Ti ina Huuhtanen 

OMAT KONSTIT EIVÄT AINA RIITÄ! 
.. Lääkäripalvelut koko perheelle 

Avoinna: ma- to 8-18, pe 8-17, la 
10- 15 

Lääkäri 
Laboratorio 
Fysikaalinen 
hoito 
Työterveys-
huolto 
Solarium 

03-314 20100 

MEDICUS OY Pispalan lääkäriasema 
Pispalanvaltatie 2, 33250 Tampere 

Salon A. Karkkimaa Pispalassa 
Anneli Karkkimaa 

Koukkarinkatu 11 
33270 Tampere 

Puh. 03-212 7887 

Farkut joka miehelle! 
Wrangler, Lee, Lee Cooper, 
Lapidus, Rappson 

Honkonen ay 



Lounaskahvila bilPOIDl8 
KAHVERI 

MIKROTIETOKONEET JA OHEISLAITTEET 

Pyynikintori 4-6, 33230 Tampere, p. 211 0877, fax 211 0855 
http:/ /www.bitpoint.fi 

Pispalanvaltatie 2 
avoinna ark. 7-16 

puh. 213 0046 PISPALAN PAVILJONKI 
Pispalan valtatie 39, p. 010 196 030 

Valmistamme tilauksesta 

Upeat Näsijärvi-näkymät, biljardi, H appy Hours 
... ja hanasta tulee Koff III:sta. ... 

AUKI JOKA PÄIVÄ KLO 9-22-02 

TÄYTEKAKUT 
VOILEIPÄKAKUT 
LEIVONNAISET ym. 

ILMOITA PISPALALAISESSA! 
hinnat: 1/l sivu 

1/2 sivu 
1/4 sivu 
1/8 sivu 
1/16 sivu 

1 lOO mk 
600 mk 
350 mk 
250 mk 
190 mk 

Pitopalvelua 
Pispalalaisella 

Ammattitaidolla 

SAUNA 

• Suomen vanhin 
yleinen sauna 

• avoinna ke 18- 22, 
pe 15- 21, la 14-22 

• juhannusaattona avoinna 
klo 

12-18 
• juhannuspäivänä normaa
listi 

klo 14-22 
• p. 222 3823 
• Naisten ja miesten osastot 
• maksu 25 mk, klo 17 

asti 15 mk 
• myös tilaussaunoja, kyse
lyt 

p. 213 1642 tai 
050 328 9449 

Tervetuloa! 

Pispalan valtatie 2, Tampere p. (03) 223 9864 

A voinna ti-pe 11-18, la 11-15, ma suljettu. 
Kahvikuppimuseo auki samaan aikaan. Museossa 1 300 erilaista 
kahvikuppia ja vanhoja polkupyöriä. Pääsymaksu 10 mk. Tervetuloa! 

Rajaportin 
KAHVILA 

• Avoinna ke-la n. klo 14-23, 
su 12-20 

• CLASSICIA JA VELKOA! 
• 24.5. Kumma Kajo 

rnustalaisrnusiikkia 
• 10.6. klo 18 kuoro 

Avornaan kurkut 
• Myös yksityistilaisuuksiin, 

kyselyt 213 0117 

Osuuskunta Carnera Cagliostro 
toivottaa 
Tervetuloa! 

Pispalan valtatie 9 

HIEROJA 

MASAN HIERONTA 
• Avoinna saunapäivinä 

12- 22, tarvittaessa 
muulloinkin 

• 15 min 40 mk 
• 30 min 80 mk 
• 60 min 140 mk 
• lahjakortti 60 mk (sis. 15 

min. hieronnan, saunan, 
kahvin ja pullan) 

• Ajanvaraukset hierojalle p. 
0400 804 217 

Rekisteröity hieroja 
MATTI NIVALA 
urheiluhieroj a 
hevoshieroja 
shiatsu-terapeutti 
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LÄÄKE ON LÄHELLÄ! 

LOISTAVAA 
PPG LAATUA 

DELTRON: TÄYDELLINEN 
JÄRJESTELMÄ, JOKA UUDISTAA 

AUTOMAALAUSTEKNIIKAN 

auto refinish 

Ykkösväri 
Pispalanvaltatie 40, 33270 Tampere 

Puh. (03) 3450 388, 0400 625 176, fax 3445 618 
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AJANKOHTAISTA 
VALOKUVAUKSESTA 
- Varaa aika kuvaukseen ajoissa, niin ehdimme 
paremmin suunnitella kuvauksen tarpeittenne 
mukaiseksi. 

- Muistathan, että meillä valmistetaan itse myös 
oikeita mustavalkoisia valokuvia. Voit teettää kopi
oita joko negatiiveista tai valokuvista. 

- Valokuvaamo Hildenin vanhoja kuvia on edelleen 
tilattavissa alkaen vuodesta 1987. 

Liike on avoinna ma- pe 8- 11 ja 12- 16.30 
lauantaisin tarpeen mukaan 
Ajanvaraus puh. 222 1667 ja 040 737 0104 
Pispalan valtatie 27 

PISPALAN APTEEKKI 
MA-PE 9.00-18.00 
LA 10.00-14.00 
1.6.-31.8.: 
MA-PE 9.00-17.00 
LA 10.00-14.00 
Heinäkuussa 
lauantaisin suljettu 

Pispalan valtatie 2 
Puhelin 212 6962 

KIINALAISEN RUOANLAITON KURSSIT 
Amurin koululla 3.-15.6. 
Tule, opi ja nauti kiinalaisen keittiön antimista. Oppaana erin
omainen kotikokki Ye Chai. Varaukset ja tiedustelut: (03) 2233 
685, 050 382 7450 tai jy@sgic.fi / Jari Suokas. 

Pispalan valtatie 73 B, 33250 Tampere 
p. 222 8505 



Parturi-kampaamo 
Heljä Moberg 

Uusi muotoilutuotesarja 
Goldwelliltä antaa kestävän 
tuen ja kiillon kaikille 
kampauksille ja kaikille 
hiustyypeille. 

Pispalan valtatie 2 Oiiketalo), p. 222 9039 
Avoinna kesä-elokuussa ma-pe 9-17, la suljettu 

NYT VIINIÄ 2 PÄIVÄSSÄ! 
Bocchus 2 dau 

109,-VALKOVIINI (129,-) 

PUNAVIINI (149,-) 129,-
HIIUHAPOTIN FIZZDEVIL 
Hopottoo olutta, siideriä, 149,-kuohuviiniä, vettä ( 198, -) 

WIUBAPPOPULLOT lisävarusteena -20% 
COOPERS OLUET (69,-) 49,9S 

Viini ja olut Pispalanvaltatie 21 

tarvike shop p. 222 9661 
Av. 10-18, la 10-14 

Pyynikintori 1, puh. 212 4513 
Ajamisen ja oppimisen iloa. 

Ajotaito kesäksi 2000 

T- OSAT OY 
•UUSIA JA KÄYTETTYJÄ 

AUTONRENKAITA• 

•RUNSAASTI ALUMIINIVANTEITA• 

P. 212 5972 
Pispalan valtatie 24, Tampere 

Avoinna ark. 9-18, la 10-14 

Muista asukasyhdistyksen 
jäsenmaksu vuodeksi 2000! 

Saajan tilinumero TILISIIRTO 

8000 J 17-893796 GIRERING 

Saaja Viesti 

Pispalan asukasyhdistys jäsenmaksu 2000 

Maksaja 

Allekirjoitus Viitenro 

Tililtä nro Eräpäivä mk 
kohta 30,00 

Täytä pankkisiirtolomake oheisen mallin mukaisesti! 
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KULffUURITAPAHTUMIEN 
KEVÄT JA KESÄ TAMPEREELLA 

Kustaan päivää juhlitaan tiistaina 6.6. klo 14 alkaen Keskus
torilla. Ohjelmassa ovat mm. Pispalan Sottiisin 30-vuotisjuhla
konsertti 'Kun Yritin', kansantanssiryhmien esi
tyksiä, Torvitori-tapahtuma, kulkue, poloneesi, 
markkinat ja tori tanssit. 

Pyynikki 2000 -kirjailijatapaaminenjärjestetään 
9.-11.6.2000. Teemana on Sota ja rauha. Yleisöti
laisuuksia ovat 9.6. klo 14 avajaiset Keskustorilla 
sekä Tulliklubilla järjestettävä lauluilta Punaista ja 
valkoista. Lauantaina 10.6. klo 10-16 alustuksia 
Tullikamarin pakkahuoneella. 

Viikinsaaren kesä avataan 4.6.2000. Kesään kuu
luvat monipuoliset lyhytkurssit sekä kädentaito
ja taidepajat, lasten, nuorten ja koko perheen ta
pahtumat, naisten illat, torstain päivähypyt, tango- ja jazz
illat sekä uutuutena sunnuntain nukketeatteriesitykset. Lau
antaisin on luvassa tanssinopetusta lavatanssien kera. Saa
resta löytyy myös Pyhäjärven kappeli, ravintola Wanha 
Kaidesaari, uimarantoja, leikki- ja pelipaikkoja, veneitä vuok
rattavaksi sekä luonnonsuojelualue polkuineen. Kesän 
ohjelmakalenteri ilmestyy toukokuun aikana. 

Haiharan taidekeskuksessa on taidenäyttelyitä läpi vuoden. 
Kesällä ovat avoinna Kesäkahvio näyttelyineen sekä Rune
bergin mökin käsityö- ja taideteollisuus-myymälä. Kesä
toimintaan kuuluvat myös Haiharan nukketeatterin esitykset, 
Tampereen taiteilijaseuran järjestämät taidekurssit sekä 
puistokonsertit ja muut tapahtumat. 
Kesäkarkelot-lastentapahtuma 11.6., Suuri käsityöläistapah-

tuma 9.7. sekä Käsityöläis- ja elomarkkinat 13.8. Tarkempaa 
tietoa tapahtumista saa Haihara-esitteestä. 

Näsijärven balladi -musiikkinäytelmä tuotetaan 
Tampereen kulttuuritoimen·, Näsijärven 
ympäristökuntien ja kurulaisen Granito-kuoron 
yhteistyönä 21.-29.7.2000. Kuoron lisäksi esiin
tyjinä ovat Inga Sulin, Sauli Tiilikainen ja Jouni 
Järvelän yhtye. Musiikki koostuu vanhoista 
balladeista ja arkkiveisuista sekä Pentti 
Tynkkysen sävellyksistä. Esityspaikkoina ovat 
Näsijärven rantakuntien yleiset laiturit, jonne 
esiintyjät saapuvat höyrylaiva Aureella. Esityk
set alkåvat klo 18. Esityksen jälkeen iltaa jatke
taan rantatansseilla. 

Tampere soi, tanssii ja laulaa läpi kesän puistokonsertein! 
Vanhan kirjastotalon puistossa lauletaan yhdessä maanan
tai-iltaisin, tiistaisin ja torstaisin lavalle astuvat kuorot ja soitin
yhtyeet, keskiviikko on varattu tanssiryhmille. Konsertti
tuokioita järjestetään myös toreilla ja Mustanlahden satamas
sa, Amurin työläismuseokorttelissa, siirtolapuutarhoissa ja 
eri puolilla kaupunkia. Erillinen konserttikalenteri ilmestyy tou
kokuun lopussa. 

Lisätietoa kulttuuritapahtumista: 
Tampereen kaupungin kulttuuritoimi 
Asiakaspalvelusta, Puutarhakatu 11, p.(03) 3146 137 
www.tampere.fi 
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