Oma Tesoma -hankkeen uutiskirje, lokakuu 2014
Hei kaikki uutiskirjeen tilaajat,
aluksi kiitokset kaikille lokakuun alussa järjestetyn Tuunataan Tesoma -tapahtumaviikon toteutukseen
osallistuneille, osallistuittepa sitten tapahtumaan vierailijan tai tapahtuman järjestäjän roolissa.
Tapahtuman oli tarkoitus olla kävijöidensä näköinen - paikanpäällä oli tietoa ja asiantuntemusta, mutta
tosiasiassa tapahtuman sisältö syntyi asukkaiden ja eri tahojen edustajien yhteisten kohtaamisten ja
keskustelujen kautta. Viikon aikana saimme jaettua tietoa ja kartoitettua asukkaiden ja muiden
toimijoiden näkemyksiä Tesoman kehittämisestä. Yle Tampereen radion ansiosta Tesoma kiinnosti
laajemminkin eli paikanpäällä vieraili asukkaita myös muilta Tampereen asuinalueilta ja naapurikunnista.
Vaikutti siltä, että tapahtumaviikko tuotti vähintäänkin hyvää mieltä useimmille mukana olleille. Jatkossa
vastaavia tapahtumia järjestäessämme pyrimme huomioimaan paremmin työssäkäyvän väen aikataulut
pitämällä ovet auki myöhäisempään. Tällä kerralla emme saaneet sitä onnistumaan. Tapahtuman
päivittäinen noin 200 kävijän määrä antaa kuitenkin ymmärtää, että vastaavanlaisille avoimien ovien
tapahtumille ja kohtaamisille on tarvetta jatkossakin. Tiedoksenne, että esillä olleet Tesoman
ajankohtaisten kaava- ja rakennushankkeiden näyttelytaulut löytyvät vielä marraskuun ensimmäisen
viikon ajan Tesoman kirjaston käsikirjastosta. Lisäksi ne löytyvät jo tälläkin hetkellä hankkeen
nettisivujen (www.tampere.fi/omatesoma) materiaalipankista.
Kesko tarjosi Tuunataan Tesoma -viikon toteutukselle tilat tyhjillään olevasta liikekeskuksesta. Lisäksi
Keskon edustaja kävi tapaamassa asukkaita ja kertomassa Tesoman kauppakeskuksen rakentamisen
kuulumisista. Jos kaikki etenee tämän hetken suunnitelmien mukaisesti niin kauppakeskuksen
rakentaminen käynnistyy loppukesästä 2015 ja uusi keskus valmistuisi siten vuoden 2017 aikana.
Näyttäisi siis siltä, että pääsemme ensi vuoden puolella viimein aloittamaan ostoskeskuksen yhteydessä
tuotettavien julkisten palveluiden yhteisen kehittämisen ja erityisesti uuden kirjaston yhteyteen
alustavasti suunnitellun "olohuoneen" toimintojen ja sisältöjen konkreettisemman suunnittelun. Tämä
kiinnostanee tesomalaisten asukkaiden lisäksi vähintäänkin alueella toimivia yhdistyksiä, järjestöjä ja
seuroja. Pyrimme tosin löytämään kehittämiseen sellaisen näkökulman, että myös alueen yrityksille
syntyy luonteva paikka osallistua kehittämiseen.
Osittain edellä mainittuunkin kehittämiseen liittyen järjestimme syyskuun alussa FinnMedi Oy:n
Ideaklinikalla kaikille kaupunkilaisille avoimen keskustelutilaisuuden otsikolla "Kirjaston terveyspalvelut".
Tarkoituksena oli haastaa kaikkia osallistujia palvelunkäyttäjistä ammattilaisiin miettimään uudenlaisia
ratkaisuja palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen ja käyttämiseen. Ensi viikolla kaupunki avaa kaikille
kaupunkilaisille avoimen tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalveluihin liittyvän kyselyn.
Aiheesta keskustellaan Alue-Alvarien torstaina 6.11. klo 17.30-19.30 Tipotien sosiaali- ja
terveysaseman auditoriossa järjestettävässä työpajassa. Jos tahdotte mukaan niin pyydän
ilmoittautumaan Länsi-Alvarin vuorovaikutussuunnittelija Birgitta Tunturille (birgitta.tunturi@tampere.fi).
Asian tiimoilta tullaan taatusti käymään keskustelua myös erikseen Tesoman "olohuoneen" kehittämiseen
liittyvien työpajojen yhteydessä. Nyt on kuitenkin hyvä hetki tuoda ajatuksiaan julki kaupunkitasoisesti.
Järjestämme Tampereen yliopiston kanssa tiistaina 11.11. klo 17.30- arviointityöpajan
Tesomajärven puistoalueen kehittämisestä. Tilaisuuden aluksi klo 17-17.30 on mahdollista tutustua
ja kommentoida alueen kehittämisestä laadittua kehittämissuunnitelmaa. Tilaisuuden paikkana
Wihreän Puun toimitilat (Ristimäenkatu 35) ja tilaisuuden kesto noin 2 tuntia. Kaikki kiinnostuneet
ovat tervetulleita huolimatta siitä osallistuiko kevään pajoihin. Tarkoitus on viilata asukkaiden ja
virkamiesten yhteiskehittämisen menettelytapoja ja toteutusta käyttökelpoisemmaksi tulevia teemoja
varten. On tärkeää kuulla kaikki prosessiin liittyneet onnistumiset ja kehitettävät kohdat mukaanlukien
syyt ja selitykset mahdollisten asiasta kiinnostuneiden, mutta osallistumatta jättäneiden henkilöiden
taustoilta. Samoin on hyvä kuulla miksi osallistuisitte jatkossakin yhteiseen kehittämiseen tai miksi
jättäisitte sen väliin. Tesomajärven kehittämiseen oli varattu satojen tuhansien eurojen määräraha ja
päätöksenteko rahan käytöstä luovutettiin pitkälti asukkaille. Kuitenkin vain pieni osa tesomalaisista
osallistui kehittämiseen. Jatkossa olisi tärkeää kytkeä kehittämiseen laajemmankin joukon mielipiteet.
Tulkaa jakamaan ajatuksenne siitä miten se voisi onnistua! Kutsua saa mielellään välittää tutuilla ja
toreilla.
Työpajassa kerron myös minkävärisiksi tesomalaiset halusivat Tesomajärven alueelle hankittavat penkit
ja roskakorit maalattavan. Asiasta järjestettiin äänestys Tuunataan Tesoma -tapahtuman aikana
hankkeen nettisivuilla ja "Tiimarilla". Kaiken kaikkiaan äänensä toi kuuluviin 130 henkilöä. Nuorimmat
juuri puhumaan oppineet äänestäjät taisivat toivoa vaaleanpunaisia penkkejä - joku äänesti raidallisten

puolesta, toinen mattamustien. Pian kuullaan mitkä kaikista maailman väreistä ja tyyleistä olivat
suosituimpia ja voittivat. Äänestäneiden kesken arvon vielä tällä viikolla leffaliput. Ilmoitan voittajalle
asiasta henkilökohtaisesti.
Mikäli teillä on jotakin kysyttävää, toiveita tai kommentteja hankkeeseen liittyen niin ottakaa yhteyttä,
omatesoma@tampere.fi.
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