Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

Hyvät ystävät
Tesomalla on kevät kauneimmillaan, ja tesomalaiset tekevät hyviä tekoja alueen
hyväksi. Nyt etsitään ratkaisuja alueen turvallisuuden lisäämiseksi, istutetaan
metsäpuutarhaan kasveja, siistitään roskat pois ja julistetaan ylpeästi: Mun
siisti Tesoma!

Tule ideoimaan ratkaisuja Tesoman turvallisuuden
lisäämiseksi
Tesomalla on asukkaiden mielestä yleisesti ottaen turvallista. Huhti-toukokuussa
Tesomalla toteutetun turvallisuuskartoituksen mukaan asukkaita huolestuttaa
lähinnä liikenne, kulkuväylien kunto, kohtaamispaikkojen ja
harrastusmahdollisuuksien puute, epäsiisteys ja töhryt, ilkivalta ja ihmisten
häiriökäyttäytyminen.
Näihin turvallisuushaasteisiin Tesoman asukkaat, toimijat ja viranomaiset etsivät
yhdessä keskustellen ratkaisuja tiistaina 26.5.2015 klo 17.30-20 Tesoman
liikekeskuksen entisen Tiimarin tiloissa (Tesomankatu 2).
Tilaisuuden avaa apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Kaikki kiinnostuneet
ovat lämpimästi tervetulleita mukaan miettimään, mitä voidaan tehdä, että Tesomasta
tulisi entistäkin turvallisempi asuinpaikka.
Turvallisuuskartoituksen ja keskustelutilaisuudessa saadun tiedon ja
ratkaisuehdotuksien perusteella laaditaan Tesoman turvallisuussuunnitelma, joka
toimii jatkossa alueen kehittäjien työkaluna.

Yhteisen metsäpuutarhan istutustalkoot alkavat
Tesomajärven metsiin perustetaan tänä keväänä metsäpuutarha. Tesomalaiset ovat
yhdessä suunnitelleet puutarhan sinne istutettavine puu-, pensas- ja kasvilajeineen.
Puutarhanhoito tapahtuu myös istutusvaiheen jälkeen tesomalaisten voimin. Kaikki
kiinnostuneet saavat hoitaa Tesoman yhteistä metsäpuutarhaa. Hankkeen vetäjä on

Villi Vyöhyke ry.
Metsäpuutarhan ensimmäiset istutustalkoot ovat keskiviikkona 27.5.2015.
Talkoisiin voi osallistua oman mielen mukaan klo 13–20.
Villin Vyöhykkeen edustajat odottavat tesomalaisia istutustalkoisiin Tesomajärven
eteläpuolella, Tesomankadun bussipysäkiltä lähtevän polun varrelta. Yhdistyksellä
on mukanaan taimia ja istutusvälineitä, mutta omia työkaluja (esim. lapio,
kastelukannu) voi tuoda mukaan. Myös omia turvallisia (ei haitallisia vieraslajeja)
taimia voi tuoda istutettavaksi. Osallistuminen talkoisiin ei edellytä aiempaa
kokemusta puutarhanhoidosta tai kasvien istutuksesta. Mukaan istuttamaan saa tulla,
vaikka ei olisi osallistunut puutarhan suunnitteluun.
Käy tutustumassa metsäpuutarhahankkeen verkkosivuihin, niin tiedät, milloin
metsäpuutarhan ystävät kokoontuvat seuraavan kerran istuttamaan kasveja. Sivuille
tulee myös asukkaiden yhdessä sopimat metsäpuutarhan pelisäännöt. Ne voidaan
tiivistää kahteen tärkeimpään: 1) metsäpuutarhaan ei istuteta haitallisia vieraslajeja ja
2) jokainen saa hoitaa metsäpuutarhaa.
Lisätietoa Tesoman metsäpuutarhasta
→ https://metsapuutarha.wordpress.com/

Tesomajärven rantapuisto uudistuu
Viime vuonna Tampereen kaupunki kokeili Tesomalla ns. osallistuvan budjetoinnin
menetelmää. Tesomalaiset kutsuttiin koolle suunnittelemaan Tesomajärven
rantapuistoa ja päättämään, miten alueen kehittämiseen varattu 640 000 euron
määräraha käytetään.
Rantapuiston uudistussuunnitelmaa toteutetaan parhaillaan tesomalaisten
suunnitelman mukaisesti. Tesomajärven ulkoilureittejä kunnostetaan ja niiden
valaistusta uusitaan. Ristimäen uimarannalle tulee uusi pukukoppirakennus.
Myös Ikurin uimapaikalle tulee pukusuoja. Laiturit uusitaan. Ristimäen puolelle
tulee lisäksi leikki- ja kuntoiluvälineitä sekä rantalentopallokenttä.
Uudistustyöt pyritään saamaan valmiiksi kesäkuun aikana.
Mitä Tessun rantapuistoon on tulossa?
→
http://www.tampere.fi/material/attachments/t/sxa8jt07g/yleissuunnitelma_tesoma.pdf

Mun siisti Tesoma!
Tesomalla on parhaillaan meneillään Mun siisti Tesoma -siisteyskampanja.
Siisteystempaus käynnistyi perinteisistä koko kaupungin siisteystalkoista 9.5.2015,
jolloin Tesoma-seuran järjestämä talkooryhmä keräsi jäähallin tuntumasta
säkkikaupalla jätettä pois.
Tesoman koulut ovat vastanneet siivoushaasteeseen. Sekä ala- että yläkoululla on

toukokuussa oma siisteystempauksensa. Kouluissa on myös vieraillut Saara
Saarteinen kaupungin Tapahtumatoimistosta keskustelemassa nuorten kanssa
siisteyden merkityksestä.
Tesoman päiväkotilapsetkin pääsevät osallistumaan siisteyskampanjaan. Kaupungin
siisteysagentit käyvät kesäkuussa päiväkodeissa herättelemässä lasten siisteyteen
liittyviä ajatuksia ja ottamassa vastaan siisteyslupauksia.
Päiväkoti-ikäisten ja koululaisten lisäksi muutkin voivat osallistua
siisteyskampanjaan. Käy Facebookissa Mun siisti Tesoma -sivulla tekemässä
julkinen siisteyslupaus. Lupaatko poimia Tesomalla roskan päivässä vai ilmiannatko
siistin kaverisi? Voit myös napata Tesomalta siistejä kuvia tai videoita ja julkaista ne
Instagramissa.
Kesäkuussa eri puolilla Tesomaa voi nähdä Oma Tesoma -hankkeen
kesätyöntekijöitä siistimässä ulkoalueita. Kuusi 15–17-vuotiasta länsitamperelaista
nuorta keräilee roskia niistä paikoista, mitkä tesomalaisten mielestä ovat erityisen
roskaisia tai epäsiistejä.
Käy tekemässä oma siisteyslupauksesi
Facebookissa ja Instagramissa Mun siisti Tesoma -sivuilla!

Kulttuuria Tesomalla: ylläty minitaiteesta ja tule
syksyllä kulttuurihöntsäilemään
Kolmen vuoden välein järjestettävä Pirkanmaan triennaali -taidetapahtuma leviää
tänä vuonna tamperelaisiin lähiöihin. Tesomalla toteutetaan useita triennaaliin
kuuluvia taidekokonaisuuksia. Osa niistä toteutetaan yhteisötaideprojekteina, joihin
kuka tahansa voi osallistua ilman aiempaa taideharrastusta.
Pirkanmaan triennaalin päätapahtumat toteutetaan kuukauden ajan
syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin. Ensimmäisiä merkkejä triennaalin
lähestymisestä on jo nähty: Tampereen ammattikorkeakoulun
kuvataideopiskelijoiden muodostaman Kulma-kollektiivin lyhytkestoisissa Somataidepajoissa on kuka tahansa taiteesta kiinnostunut päässyt kokeilemaan taiteen
tekemistä. Taidepajoihin osallistuneiden teokset kootaan Tesomalla elokuussa
avautuvaan pop-up-galleriaan. Galleriaan tulee esille myös avoimessa teoshaussa
mukaan valittuja töitä. Galleriassa ei
eroteta sitä, onko teos ammattitaiteilijan vai harrastajan tekemä. Jokainen esillä oleva
teos on arvokas.
Kesällä Tesomalla liikkuu kuvataiteilija Paula Ollikainen, joka tekee tuttavuutta
tesomalaisten kanssa. Taiteilija toivoo pääsevänsä tutustumaan erilaisiin
tesomalaisiin voidakseen vierailla heidän kodeissaan maalaamassa kotien
yksityiskohdista pienikokoisia tauluja. Nämä pienet teokset tulevat esille Tesoman
ulkotiloihin triennaalin päätapahtuman aikaan. Pikkuruiset kotimaalaukset yllättävät
kaiteilta, betoniporsaista, seinistä, puista.
Syys-lokakuussa muotoilija Reija Pasasen Metsän henki -valaistusprojekti

luo satumaista tunnelmaa tesomalaismetsiin. Metsiin syttyy lumoavasti valaistuja
puita, jotka houkuttelevat iltakävelylle nauttimaan syksyisen yön pimeydestä.
Tesomalla on jo pitkään ollut seitsemän kuvataiteilijan yhteinen työhuone, Tesoman
Taidehalli. Pirkanmaan triennaalin aikana Taidehallissa on esillä monenlaisin
tekniikoin toteutettuja teoksia, joissa tutkitaan suomalaisten lähiöiden syntyä,
perheiden ja kotien identiteettiä, maahanmuuttoa ja elämänhallintaa.
Triennaalin sytyttämää taiteenteon intoa voi jatkaa syksyllä Tesomalla alkavissa
Tessun kulttuurihöntsyt -pajoissa. Rennoissa ja hauskoissa pajoissa tesomalaiset
pääsevät höntsäilemään kulttuurin kimpussa. Musiikki-, kuvataide-, draama- ja
vastaparipajat tarjoavat mukavia lyhytkestoisia harrastuskokeiluja erityisesti nuorille
mutta myös muun ikäisille. Kulttuurihöntsytoimintaa esitellään Tesomalla 20.8.2015.
Seuraa ilmoituksia ja tule mukaan!
Lisätietoja
→ Soma-projekti, Kulma kollektiivin blogi
→ Tehonrakentajat-kollektiivin blogi
Hyvää kevättä toivottaen,
Tanja ja koko Oma Tesoma -tiimi
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

Oma Tesoma -hanke, Tampereen kaupunki
www.tampere.fi/omatesoma
omatesoma@tampere.fi

Uutiskirjeen tietosuojaselosteen löydät osoitteesta
www.tampere.fi/tietosuojaselosteet
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