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Pispalan asukasyhdistyksen toimikunta 

Yhdistyksen hallituksena toimivan toimikunnan jäseniksi valittiin vuosikokouksessa 21.3.2010  
Antti Valtakari (puheenjohtaja), Anni Lindell (sihteeri), Veikko Niskavaara, Katja Wallenius, Annele 
Virtanen, Mikko Lipiäinen ja Hanna Kinnunen. Varajäseniksi valittiin Nina Hakala ja Kari Laamanen. 
Tilintarkastajiksi valittiin Kati Lehtinen ja Tero Sandt ja heidän varamiehikseen Tom Härkönen ja 
Matti Lindell. 

Pispalan asemakaavoitus 

Asukasyhdistys jatkoi osallistumista Pispalan ja Santalahden asemakaavan uudistamistyöhön. 
Yhdistyksen toimikunnan jäseniä on mukana niin kutsutuissa osallisryhmissä, joiden työn tuloksia 
ja etenkin kokoontumisia odotellaan Pispalassa melko ristiriitaisin tuntein, koska osallisryhmät 
eivät ole kokoontuneet v. 2010.  

Kannanotto Pispalan suojelu- ja rakennusoikeusvaihtoehdoista 

Asukasyhdistys teki Tampereen kaupungille kannanoton, jossa toivottiin suojelukaavan 
toteuttamista ja vaadittiin suojelutoimikunnan perustamista pysyväksi elimeksi (rakentamista 
ohjaava toimikunta / suojelutoimikunta…), jolla on oltava ainakin esittelyvalta. Toimikunta pitää 
muodostaa eri alojen asiantuntijoista, jotta se pystyy tarkkaan harkitsemaan, miten rakentaminen 
toteutetaan kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä kunnioittaen. Toiminnan ohjauksessa tulee 
noudattaa ympäristöön sopivuutta, inventointia ja Hanna Lyytisen rakennustapaohjetta, joka tulee 
myös kirjata kaavamääräyksiin. 

Kannanotossa korostettiin myös, että kaikkien tonttien samalla rakennusoikeudella ei ole 
merkitystä, vaan tontti- ja korttelikohtaiset rakennusoikeudet tulee olla lähtökohtana uudelle 
kaavalle. 

Rannansiivous yhdessä Kurpitsatalon kanssa 

Asukasyhdistys järjesti vapun alla perinteiset rannansiivoustalkoot yhdessä Kurpitsayhdistyksen 
kanssa. Ranta-aluetta siivottiin mukavassa kevätsäässä: Kurpitsatalolla jaettiin osallistujille 
välineitä, ja kerätyt jätteet tietenkin kierrätettiin. Talkoolaiset saivat työnsä päätteeksi nauttia 
kahvia ja voileipiä sekä grillimakkaraa.  

Kulttuuriympäristökävely Pispalassa  

Asukasyhdistys esitteli Pispalan karnevaaleilla 29.5.2010 Tutustu ja ideoi - omatoimisen 
kulttuuriympäristökävelyn Pispalassa. Kävelyn ajatuksena on tutustua muutamaan kulttuurillisesti 
merkittävään kohteeseen sekä hakea ideoita ja ajatuksia, millaisina kohteet halutaan 
tulevaisuudessa nähdä. Samalla innostetaan osallistujia ottamaan vastuuta omasta 
ympäristöstään. Ensimmäisessä kävelytempauksessa oli mukana neljä kohdetta karnevaalialueen 
läheisyydestä: 

 Vallikadun puistoalue Pispalan portaiden alussa 
 Tahmelan Hoppa 
 Oikopolku Vallikadulta Kannaksenkadulle 
 Tahmelan pikkulähde ja niemennokka  



Pispalan reitit 

Kulttuurikävelystä rohkaistuneena asukasyhdistys perusti Pispalan reitit -tiimin kehittämään 
kännykkäpohjaisia kävelyreittejä Pispalaan. Kehitystyö tehdään yhdessä Tredea Oy:n ja Tampereen 
kaupungin kanssa.  
Ensimmäisen reitin julkistaminen on tarkoitus tehdä Pispalan karnevaalien 2011 yhteydessä. 

Nettisivujen uudistaminen 

Asukasyhdistys aloitti 2009 nettisivujensa uudistamisprojektin, joka jatkuu edelleen. Uudistettujen 
sivujen tarkoituksena on paitsi kertoa yhdistyksen toiminnasta ja historiasta, myös lisätä 
pispalalaisten yhteishenkeä ja intoa osallistua yhteisten asioidemme hoitoon. Näistä tärkein on 
tällä hetkellä kaavoitus, joka koskee tavalla tai toisella kaikkia alueella asuvia, mutta haluamme 
aktivoida pispalalaisia myös moniin muihin suuriin ja pieniin yhteishankkeisiin.  

Toivomme, että nettisivujen uudistus johtaa elävään ja informatiiviseen foorumiin, jonka sisältöä 
voivat tuottaa ainakin kaikki yhdistyksen aktiivijäsenet. Tarkoituksemme on tarjota jatkossa 
ajantasaista tietoa kaikesta toiminnastamme. Sisältöä ja toteutusta koskevia ideoita otetaan 
mielihyvin vastaan sähköpostiosoitteessa asypispala@gmail.com. 

Uimakoulun saaminen Tahmelan rantaan 

Uimakoulu järjestettiin yhdessä Varalan opiston kanssa kesä-heinäkuussa 2010. Osallistujia oli 
runsaasti, ja koulu sai myönteistä palautetta. 

Puurojuhlaperinteen elvyttäminen 

Asukasyhdistys järjesti 19.12.2009 puurojuhlan Kurpitsatalolla yhdessä Kurpitsaliikkeen kanssa. 
Osallistujia oli kiitettävästi, ja puurojuhlaperinnettä aiotaankin jatkaa myös tänä vuonna 
yhteistyössä alueen muiden yhdistysten kanssa. 

Kotiseutuliitto ry 

Liityimme Kotiseutuliitto ry:n jäseneksi, ja tarkoituksenamme on jatkossa osallistua sen 
toimintaan. 

Pispalalainen 

Asukasyhdistys on vuonna 2009 edelleen tukenut Pispalalainen-lehden julkaisemista. Lehti ilmestyi 
toukokuussa ja joulukuussa. 


