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Hyvät ystävät
Tänä keväänä Tesomalla tapahtuu paljon! Tulossa on turvallisuuskartoitus,
siisteyskampanja ja Pirkanmaan triennaaliin liittyviä taidetapahtumia.
Seuraa Oma Tesoma -hankkeen nettisivuja ja pysy ajan tasalla Tesoman
tapahtumien suhteen!

Tule kertomaan turvallisuuteen liittyvistä
kokemuksistasi
Oma Tesoma -hanke kartoittaa Tesoman turvallisuustilannetta. Huhti–
toukokuun aikana tesomalaiset voivat tulla kertomaan alueen turvallisuuteen
liittyvistä kokemuksistaan turvallisuuskävelyillä. Niiden aikana havainnoidaan
ryhmänvetäjän johtamissa pienryhmissä turvallisuuden tunteeseen vaikuttavia
asioita, kuten liikennettä, näkyvyyttä, valaistusta, ilkivallan jälkiä, siisteyttä,
kohtaamis- ja leikkipaikkojen sekä metsien ja viheralueiden kuntoa.
Toukokuun lopussa 26.5.2015 on tulossa kaikille avoin keskustelutilaisuus,
missä yhdessä etsitään turvallisuushaasteisiin ratkaisuja. Kartoituksessa ja
keskustelutilaisuudessa saadun tiedon pohjalta laaditaan Tesoman
turvallisuussuunnitelma.
Turvallisuuskävelyt
21.4.2015 klo 18–20, lähtö Grillikioski Pallopojan edestä (Myllypuronkatu 17)
23.4.2015 klo 18–20, lähtö Ikurin koululta (Virontörmänkatu 7)
28.4.2015 klo 18–20, lähtö liikekeskuksen R-kioskin edestä (Tesomankatu 2)
6.5.2015 klo 14–16, erityisesti ikäihmisille ja vammaisille, teemana esteettömys,
lähtö liikekeskuksen R-kioskin edestä (Tesomankatu 2)
Ilmoittaudu kävelyille viimeistään 17.4.2015 joko sähköpostitse osoitteeseen
omatesoma@tampere.fi tai puhelimitse arkisin klo 9–15 numeroon 040 187
2305.
Voit osallistua yhdelle tai useammalle kävelylle. Reittikartan löydät Oma
Tesoma -hankkeen verkkosivuilta. Kävelyt päättyvät Tesoman liikekeskukselle,

jossa on kahvitarjoilu osallistujille. Kerrothan ilmoittautuessasi, mille kävelylle
olet tulossa. Kävelyt toteutetaan säävarauksella.
Keskustelutilaisuus
26.5.2015 klo 17.30–20, Tesoman liikekeskuksen entisen Tiimarin tilat
(Tesomankatu 2). Ei ennakkoilmoittautumista. Kahvitarjoilu.
Lisätietoja
→ Mitä turvallisuuskävelyillä tehdään? Tutustu rikoksentorjuntaneuvoston
Turvallisuuskävelyoppaaseen.

Tesoman siisteyskampanja alkaa!
Tesomalla on touko–kesäkuussa siisteyskampanja. Tulossa on paitsi koko
kaupungin siisteystalkoot 9.5.2015 myös monenlaisia siisteystempauksia niin
päiväkodeissa kuin ala- ja yläkoulussa. Kesäkuussa Tesomalle saadaan neljä
nuorta kesätyöntekijää, joiden tehtävänä on siistiä ulkoalueita.
Nuoret 15–17-vuotiaat kesätyöntekijät puhdistavat niitä paikkoja, mitkä
tesomalaisten mielestä ovat erityisen roskaisia tai epäsiistejä. Nappaa valokuvia
roskaisista alueista ja lähetä kuvat sähköpostiosoitteeseen
siivoustalkoot2015@gmail.com. Liitä mukaan roskakasojen osoitetiedot niin
tarkkaan kuin mahdollista. Koko kaupungin siisteystalkoita koordinoiva
Ekokumppanit ja Moro-lehti kokoavat näistä eri puolilla kaupunkia otetuista
kuvista kaupungin roskakartan. Tietoja käytetään hyväksi Tesomaa siivottaessa.
Perinteisissä koko kaupungin siisteystalkoissa 9.5.2015 klo 10–13 innokkaat
talkoojoukot siivoavat eri puolilla kaupunkia. Tesoma-seura organisoi
siivoustalkoot Tesoman jäähallin tuntumassa. Talkoisiin saa osallistua, vaikka ei
kuuluisi seuraan. Voit myös koota oman talkoojoukon ja ilmoittaa sen mukaan
yhteistalkoisiin.
Talkooryhmän tiedot ilmoitetaan 24. huhtikuuta mennessä Ekokumppaneiden
verkkosivulla osoitteessa http://www.ekokumppanit.fi/siisteys/. Pirkanmaan
Jätehuolto järjestää talkoopaikoille roska-astioita ja jätesäkkejä ja hoitaa jo
saman päivän iltana roskien kuljettamisen pois.

Yhteisöllisiä taidetapahtumia Tesomalla
Kolmen vuoden välein järjestettävä Pirkanmaan triennaali -taidetapahtuma
leviää tänä vuonna tamperelaisiin lähiöihin. Tesomalla toteutetaan neljä
triennaaliin kuuluvaa taidekokonaisuutta: Soma-projekti, Metsän henki valaistusprojekti, maalauksia tesomalaisten kodeissa sekä Tehonrakentajatkollektiivin taidetapahtuma. Kaikki kiinnostuneet voivat tulla mukaan
toteuttamaan näitä taideprojekteja. Mitään edeltävää taideharrastusta ei tarvitse
olla.

Soma-projektissa järjestetään touko-kesäkuussa 2015 useita parin kolmen
kokoontumiskerran kestoisia kuvataidepajoja, joihin kaikki tesomalaiset ovat
tervetulleita. Osa taidepajoista on suunnattu erityisesti ikäihmisille ja osa
nuorille. Taidepajoihin osallistuneiden teokset kootaan pop-up-galleriaan, joka
avaa ovensa elokuussa Tesoman liikekeskuksessa entisen Tiimarin tiloissa.
Galleriaan tulee esille myös avoimessa teoshaussa mukaan valittuja töitä.
Ilmoittaudu mukaan taidepajoihin tai tarjoa avoimen haun aikana kuvataidettasi
esille galleriaan! Yhteystiedot löydät Oma Tesoma -hankkeen verkkosivuilta.
Soma-projektin toteuttaa neljän taiteilijan Kulma-kollektiivi.
Metsän henki -valaistusprojekti luo ensi syksynä satumaista tunnelmaa
tesomalaismetsiin. Kesällä tesomalaisten kanssa katsellaan kävelykierrosten
aikana asukkaille tärkeitä puita ja paikkoja. Iltojen pimetessä elo–syyskuussa
2015 Tesoman metsiin syttyy lumoavasti valaistuja puita, joiden valaistus reagoi
lähellä kulkeviin ihmisiin. Valaistusprojektin toteuttaa muotoilija Reija Pasanen.
Kuvataiteilija Paula Ollikainen vierailee kesällä 2015 tesomalaisten kodeissa ja
maalaa niistä pienikokoisia tauluja. Teokset tulevat esille Tesoman ulkoalueille.
Tesomalla on toiminut jo pitkään kuuden hengen Tehonrakentajat-niminen
taidekollektiivi, jolla on oma Tesoman Taidehalli. Kollektiivi on toteuttanut
monenlaisia taidetapahtumia Tesomalla, ja lisää on luvassa Pirkanmaan
triennaalin aikana.
Lisätietoja
→ Soma-projekti, Kulma kollektiivin blogi
→ Tehonrakentajat-kollektiivin blogi
Hyvää kevättä toivottaen,
Tanja, Maaria ja Johanna
Otathan meihin yhteyttä, jos sinulla on jotakin Tesoman kehittämiseen liittyvää
kysyttävää, toiveita tai kommentteja!
Sähköposti: omatesoma@tampere.fi
Projektijohtaja Tanja Koivumäki, p. 040 800 7410
Projektikoordinaattori Johanna Kurela, p. 040 806 2638
Projektisihteeri Maaria Kujala, p. 040 187 2305

Oma Tesoma -hanke, Tampereen kaupunki
www.tampere.fi/omatesoma
omatesoma@tampere.fi
Uutiskirjeen tietosuojaselosteen löydät osoitteesta
www.tampere.fi/tietosuojaselosteet
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