Oma Tesoma -hanke
Toimintaraportti vuosilta 2013-2014 ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Hankkeen osa-alueet
1.

Osallisuus ja moninaisuus
mm. asukkaiden osallisuuden lisääminen, eri toimijoiden kytkeminen alueen
kehittämiseen

2.

Nuorten kasvun ja sosiaalisen eheyden vahvistaminen
mm. nuorisotakuu, työllisyydenhoito, yritysyhteistyö, kohdennetut palvelut,
matalan kynnyksen palvelut, yhteistyöverkostojen syntymisen tukeminen

3.

Viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava ympäristö
mm. täydennysrakentaminen, palvelurakentaminen, keskustan kehittäminen,
asumisen monipuolistaminen, turvallisuuden ja esteettömyyden lisääminen

4.

Tilojen uudenlaiset käytöt, palvelutarjonnan vahvistaminen ja
sosiaaliset innovaatiot
mm. asukkaiden ja eri toimijoiden mahdollisuus julkisten tilojen joustavaan ja
monipuoliseen käyttöön, matalan kynnyksen palvelut, kortteli-isännöinti,
erityisasuminen

1. Osallisuus ja moninaisuus -osa-alue
Suunnitellut
toimenpiteet 20132014

Raportointi 31.12.2014

Vuoden 2015 toimenpiteet

Ohjausryhmän
nimeäminen ja
kokoontumiset 3-4x
vuodessa

Ohjausryhmä nimetty 28.5.2014. Ryhmän
kokoontumiset: 15.9.2014 ja 16.12.2014.
Ohjausryhmä koordinoi ja ohjaa koko Oma
Tesoma -hankekokonaisuutta.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu
säännöllisesti (4x) ohjaamaan hanketta,
varmentaen hankkeen edistymisen sekä
osallisuuden ja monialaisuuden
toteutumisen.

Projektipäällikön
palkkaaminen ja
toimiminen
ohjausryhmän
esittelijänä

Projektijohtaja aloittanut hankkeessa 01/2014

Alueen toimijoiden
kartoittaminen,
yhteistyön muotojen
selvittäminen ja
käynnistäminen

Projektijohtaja tavannut ja kartoittanut
aktiivisesti alueen toimijoita ja tunnustellut,
suunnitellut ja käynnistänyt poikkihallinnollista
yhteistyötä. Osin myös laajemmin kaupungin eri
alueiden toimijoiden kanssa ja kansallisella
tasolla. Suunniteltu ja toteutettu tapahtumia ja
tilaisuuksia sekä suunniteltu pidempikestoisia
yhteisiä kehittämishankkeita.

Kootaan säännöllisesti kokoontuva
asiantuntijaverkosto. Ryhmä pidetään
avoimena. Ensi vaiheessa mukaan
kutsutaan tunnistetut nykyiset kumppanit.
Tesoman alueelle laaditaan yhteinen
kehittämisstrategia (visio, toimeenpano,
seuranta) yhteistyössä kumppaneiden
kanssa. Samalla konkretisoidaan
Tesoman Älykkään kaupunginosan
palveluiden ja kaupunkisuunnittelun
teemat. > 6Aika/Innovaatioalustat
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Ohjelman kytkeminen
kaupunkiseudun
kasvusopimukseen ja
INKA-ohjelmaan

Alueen kehittämisen lähtökohtana avoin ja
aktiivinen poikkihallinnollinen yhteistyö (esim.
osallistuvan budjetoinnin pilotti ja muu
yhteiskehittäminen). Yhteistyö Mediapoliksen
kanssa syventymässä (mm. yläkouluun
mediaopetus valinnaisaineeksi, yhteisö-TV:n
mahdollisuuksien suunnittelu, nuorisotyöttömien
törmäyttämisen suunnittelu, Pirkanmaan
Triennaali). TEM:in Inka- ja EUrakennerahaston 6aika-ohjelmiin suunnitteilla ja
valmisteltavana kehittämishankkeita mm.
älykkään kaupunginosan, tulevaisuuden
terveyden ja avoimen innovaatioympäristön
teemoista.

Kehitystyössä painotetaan erityisesti
kasvusopimuksen painopisteiden
edistämistä. Lisäksi Tesoman
kehittämisen pitkäjänteisyyttä ja
vaikuttavuuutta kasvatetaan hakemalla
aktiivisesti resursseja painopisteiden
mukaisille osaprojekteille erilaisista
rahoitusohjelmista. Osa hankkeista
kaupungin hallinnoimia, osassa kaupunki
osatoteuttajana ja osa kumppaneiden
hankkeita, joiden onnistumiselle kaupunki
luo edellytyksiä.

Kaavatilaisuudet ja
kävelykierrokset
asukkaille ja toimijoille

Kaavahankkeisiin liittyen järjestetty lukuisia
avoimia esittelyitä, keskustelutilaisuuksia,
työpajoja, kävelykierroksia. Materiaalit olleet
avoimesti jaossa myös ei-osallistuneille.

Käynnissä olevien kaava- ja
rakentamishankkeiden valmistelu ja
alueen asukkaita ja toimijoita osallistavien
menetelmien sisällyttäminen hankkeisiin
siinä määrin kuin se on mahdollista ja
tarkoituksenmukaista. Rahoituksen
varmistuessa voidaan myös kokeilla uusia
3D ym. suunnittelutyökaluja. > 6Aika/
Innovaatioalustat
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Syrjäytyneiden ja
työttömien nuorten
osallisuutta tuetaan ja
lisätään

Toteutunut erityisesti etsivän nuorisotyön
toimesta ja yhteistyössä TaY:n hankkeiden
kanssa. Lisäksi hanke on aktivoinut nuoria
esittämään näkemyksiään alueen
kehittämisestä kyselyin ja keskusteluin (mm.
nuorisotalo, lauantaikoulupäivä). Kouluja pyritty
kytkemään kiinteämmin alueen kehittämisen
suunnitteluun ja toteutukseen. Aloitettu
sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta. Osana
kaupungin hankkimia nuorten matalan
kynnyksen palveluiden kilpailutusta selvitetty
alueellisen työpajatoiminnan mahdollisuuksia
(esim. Mediapolikseen tai yhteistyö sen
kanssa).

Otetaan nuoret vahvemmin mukaan
kehittämään heitä koskevia palveluita,
kiinteistöjä ja alueita. Hyödynnetään
osallistumisratkaisuja, jotka aktivoivat
nuoria osallistumaan (mm. sähköiset
ratkaisut, some, jalkautuminen, osana
koulupäivää). > 6aika/Osallisuus

Tehty aktiivista yhteistyötä TaY:n Oma Verkko –
Nuorten aktivointi -hankkeen kanssa.
Hankkeessa selvitetään mitkä tekijät
heikentävät ja vahvistavat nuorten
yhteiskunnallista osallisuutta, ja millainen
paikallinen toiminta- ja palvelumalli vahvistaisi
nuorten osallisuutta ja mahdollisuuksia kiinnittyä
asumiseen, työelämään ja koulutukseen.

Vahvistetaan eri tahojen välistä
yhteistyötä nuorten osallisuuden
kehittymisessä (mm. koulut,
nuorisokeskus, etsivä nuorisotyö,
urheiluseurat ja järjestöt). Pyritään
tavoitteelliseen yhteistyöhön. Selvitetään
hankeyhteistyön mahdollisuuksia.
Yhteistyön jatkaminen ja TaY:n
hankkeiden tulosten hyödyntäminen
kaupungin toiminnassa ja erityisesti
nuoriin kohdistuvien palveluiden
kehittämisessä.
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Ed. yhteistyö konkretisoituu asukkaille mm.
hankkeiden yhdessä järjestämän nuorten
ajatuksia esittelevän #UUSIAIKA posterinäyttelyn toteutuksena 16.12.–.
Osallistetaan ikäihmiset
suunnittelemaan kotona
asumisensa
kehittämistyötä ja
palvelutarjontansa
lisäämistä

Kartoitettu ikääntyneiden mietteitä
tarvitsemistaan palveluista ja Tesomasta
keväällä 2014 toteutetulla kyselyllä sekä
tapaamalla alueen vanhusryhmiä (Olkkari, srkryhmät). Suunniteltu työpajaa ikääntyneille
kotona asumista tukevien palveluiden
kehittämiseksi.
Alueen ikäihmisten ja nuorten välistä
kohtaamista ja yhteistoimintaa toteutettu
syksystä 2014 alkaen alueen yhdistysten,
yläkoulun ja nuorisopalvelujen kanssa.

Jatketaan ikäihmisten osallistamista eri
tavoin (mm. suunnatut kyselyt,
keskustelutilaisuudet, työpajat). Järjestetään palvelumuotoilutyöpaja (21.1.2015)
ikääntyneiden kuulemiseksi. Paja
toteutetaan yhteistyössä Sisäasiainministeriön koordinoiman Yhdenvertaisuus etusijalle (YES7) -hankkeen kanssa
ja sen tuloksia tullaan hyödyntämään
Kotitorin kevään 2015 kilpailutuksessa.
Tämä kytkeytyy myöhemmin alueellisen
hyvinvointi- ja lähipalvelukeskuksen,
elinkaariasumisen ja ikäystävällisen
asuinalueen kehittämisteemoihin.
Jatketaan ja laajennetaan sukupolvien
välistä yhteistyötä.
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VTS ja TVA ottavat
asukkaat mukaan
kortteleidensa
suunnitteluun

Vuokrataloyhtiöiden piha-alueiden ja
kerhotilojen suunnittelua toteutettu yhdessä
asukkaiden kanssa.

(Rahoituksen varmistuessa) luodaan
asukkaiden osallistumisen malleja ja
ratkaisuja, joita alueen vuokrataloyhtiötkin
voivat hyödyntää esim. kortteleidensa
täydennysrakentamisen,
korjausrakentamisen ja viihtyisyyden
edistämisessä ja suunnittelussa. > 6Aika/
Innovaatioalustat ja osallisuus

Länsi-Alvarin ja
Tesomalle luotavien
alueellisten
verkkosivujen aktiivinen
hyödyntäminen

Länsi-Alvarissa on käsitelty Tesoman
kehittämisasioita ja saatu näkemyksiä ja ideoita
hankkeen toteutukseen (mm. liikenneratkaisut
sekä lähiliikunnan ja kuntoilupaikkojen
kehittäminen).

Jatketaan kehittämisteemojen aktiivista
käsittelyä Länsi-Alvarissa. Alvarilta
saatujen esitysten pohjalta järjestetään
mahdollisuuksien mukaan kaikille avoimia
asukastyöpajoja, kyselyitä jne.

Hankkeelle on toistaiseksi luotu vain kaupungin
julkaisujärjestelmän alaiset nettisivut.
Sosiaalisen median kanavia ei ole resurssipulan
vuoksi otettu käyttöön. Avoimemman ja
aktiivisemman osallistumisen ja keskustelun
mahdollistaville työkaluille selvä tarve. Alueen
toimijoilla omia internet- ja some-sivustojaan,
mutta tiedot hankalasti löydettävissä. Tarve
yhteisille sivustoille ilmennyt työpajoissa ja
kevään 2014 yhteisö-tv:n edellytysten ja

Selvitetään Tesoman palvelualueen
sähköisen portaalin tarve ja
toteutusmahdollisuudet (ml.
hallinnointimallin, mahdollisen
ansaintalogiikan, teknisten toimintojen
vaatimusten ja kustannusten määrittely).
Tarvittaessa ja rahoituksen varmistuessa
portaali suunnitellaan ja toteutetaan
käyttäjä- ja tarvelähtöisesti yhteistyössä
alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa.
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mahdollisuuksien kartoituksen yhteydessä
(yhteistyössä YLE ja Demola). Tältä pohjalta
selvitetty alustavasti ns. alueellisen portaalin
mahdollisuuksia (vrt. Oma Vuores -portaali).

Toteutus esim. opiskelija- tai Demolaprojektina. > Inka/Älykäs kaupunki, 6Aika/
Innovaatioalustat ja osallisuus

Alueella toimivat järjestöt osallistuvat varsin
aktiivisesti alueen yhteisöllisyyden ja
hyvinvoinnin kehittämiseen yksin ja yhdessä
(vrt. erilaiset tapahtumat). Yhteistyötä lisätty
suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia
tapahtumia ja tilaisuuksia sekä pidempikestoisia
yhteisiä kehittämishankkeita.

Vrt. ed. asiantuntijaverkoston
perustaminen. Perustetaan
asiantuntijaverkosto ja laaditaan yhteinen
kehittämisstrategia, joiden myötä tahot
haastetaan vieläkin kiinteämmin mukaan
alueen kehittämisen suunnitteluun ja
toteutukseen. > 6Aika/Innovaatioalustat
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Kaupunkiseudun
nuorisotakuuta
koordinoivaan
Seutunuottaan
osallistuminen ja
sovittujen Seutunuottaprojektien aloittaminen

Hankkeen edustaja ei ole toistaiseksi
osallistunut seudulliseen Seutunuottaan.

Määritellään myöhemmin. Työnjako
nuorisotakuun koordinaattorin kanssa
sopimatta.

Kartoitetaan kaupungin
yhteiskuntatakuun
työryhmän kommentit
hankkeeseen liittyen

Kommentteja on kuulosteltu, mutta
konkreettinen kehittäminen jäänyt vähäiseksi.

Tarkennetaan/määritellään myöhemmin.
Kartoitetaan Tesoman tilanne ja
käynnistetään mahdolliset sovitut projektit.

Kehotetaan kaupungin
yksiköitä ja
vastuutahoja
kiinnittämään
erityishuomiota
Tesoman kehittämiseen

Etsitään aktiivisesti yhteistyömuotoja eri tahojen
edustajien kanssa ja haastetaan yksiköitä sekä
toimijoita mukaan kehittämiseen.
Alueen aikuissosiaalityöhön panostettu syksyllä
2014 mm. rekrytoimalla sosiaalityöntekijä, jonka
tehtäväksi määritelty erityisesti työn ja
koulutuksen ulkopuolella olevien nuorien
aikuisten elämäntilanteeseen puuttuminen
(”kotiin suuntautuva etsivä työ”).
Aloitettu sosiaalisen kuntoutuksen
ryhmätoiminta keväällä 2014.

Jatketaan yhteistyötä ja uusien yhteistyömuotojen selvittämistä esim. mahdollisuudet käynnistää eri hallinnonalojen
yhteisiä nuorten hyvinvointia kohentavia
hankkeita (mm. matalan kynnyksen pajapalveluiden pilotointi ja taide- ja kulttuuriprojekti). Selvitetään ja hyödynnetään
tukityöllistämisen ja kesätyöntekijöiden
rekrytoinnin mahdollisuudet. Jatketaan
käynnistettyjen palveluiden tuottamista.
Kiinnitetään huomiota tavoitteellisuuteen
ja vaikutuksiin.
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Selvitetään
ammattiopisto Luovin
erityisopetuksen
valmentavan ryhmän
aloittaminen alueella

Hankkeesta käyty keskustelua, mutta ryhmää ei
ole toistaiseksi käynnistetty.

Ks. seuraava

Kuntouttavan
työtoiminnan
mahdollisuuksien
selvittäminen + Luovin
ammattikoulu

Asiasta käyty keskustelua, mutta jätetty
toistaiseksi odottamaan kaupungin nuorten
matalan kynnyksen palveluiden hankintaan
liittyvän kilpailutuksen ratkeamista.
Kilpailutuksen voittajan kanssa suunniteltu
alueellisen asiakaslähtöisesti toteutettavan
nuorten työttömien työpajan (esim. moottorija/tai kahviopaja) kehittämishankkeen
selvittämistä. Alustavasti pohdittu
kehittämishankkeen yhdistymistä myös esim.
harrastus-, koulutus- ja työtoimintaan.

Valmistellaan ja resurssien varmistuttua
käynnistetään poikkihallinnollinen
kehittämishanke alueellisen
asiakaslähtöisen työpajatoiminnan
pilotoimiseksi. Suunnittelussa
hyödynnetään TaY:n OmaPaja-hankkeen
tuloksia. Tavoitteena nuorten vahva
osallisuus pajatoiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa, ja kokemusten
mallintaminen kaupungin palveluihin
laajemmin. > 6aika/Osallisuus,
ELY/rakennerahastot

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta
käynnistetty Tesomalla pilottina 05/2014.
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Työllisyydenhoidon
palveluyksikkö etsii
alueen yrityksistä
kumppaneita nuorten
työllistämiseen

Työllisyydenhoidon palveluyksikkö järjestänyt
Tesomalla alueen toimijoille ja asukkaille
avoimen infotilaisuuden palveluistaan ja
toiminnastaan. Lisäksi TYPA:n edustajat
tavanneet muutamia yritysten edustajia.
Työllistämisen aktivoinnin suhteen saatu
yhteistyötarjouksia myös muilta tahoilta.
Hankkeessa toteutettu kartoitus alueen
yrityksistä.

Tarkennetaan/määritellään myöhemmin.

Etsivän nuorisotyön työpari aloittanut toiminnan
syksyllä 2013. Kohderyhmänä tällä hetkellä
yläkouluikäiset nuoret, koska heidän kanssaan
paljon haasteita.
Laaja-alainen yhteistyöverkosto etsimässä
ratkaisuja akuutteihin nuorison haasteisiin

Jatketaan etsivän nuorisotyön toimintaa.
Selvitetään mahdollisuudet
toiminnallisemman ja nuorten
suunnitteleman työn toteuttamiseen.
Mikäli Hervannassa aloitettava kokeilu
koetaan toimivaksi niin ”nuorisotyötä”
suunnataan myös nuorten vanhemmille.

Pajakouluryhmä
erityistä tukea
tarvitseville
perusopetuksen
lisäopetukseen
Alueellisen 16-29
vuotiaiden nuorten
etsivän työn
toimintatavan
käynnistäminen ja
vakiinnuttaminen
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Työllisyydenhoidon
palveluyksikön
palveluneuvonnan ja
uraohjauksen
käynnistäminen alueella

Neuvontaa ja ohjausta ei ole toistaiseksi
toteutettu alueella. Syynä ollut soveltuvien
tilojen puute. Palveluyksikkö järjestänyt
palveluistaan infotilaisuuden (7.10.). Neuvonta
ja ohjaus tulisi aloittaa mahdollisimman pian.

Neuvonta ja ohjaus pyritään
käynnistämään alueella ns. jalkautuvana
palveluna väliaikaisissa tiloissa, joissa
nuoret käyvät. Huomioidaan
valmisteltavassa nuorten matalan
kynnyksen palveluiden / työpajan
kehittämishankkeessa ja nuorten
etsivässä työssä.

Koulutuksellisen tasaarvon edistäminen

Tampereen kaupungin painopisteitä
koulutuksellisen tasa-arvon edistämisessä ovat
maahanmuuttajaoppilaiden tukeminen, tyttöjen
ja poikien välinen tasa-arvo, kodin ja koulun
yhteistyö sekä koulupudokkuuden ja
syrjäytymisen ehkäisy. Myös Tesoman kouluille
on suunnattu näitä edistäviä toimenpiteitä.

Jatketaan koulutuksellisen tasa-arvon
edistämistä.

Mediaopetuksen lisääminen yläkoulun
valinnaisaineeksi (syksy 2014).

3. Viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava ympäristö osa-alue
Suunnitellut
toimenpiteet 2013-2014
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Täydennysrakentamisen
suunnittelussa
painotetaan alueen sos.
kontrollia ja
turvallisuuden
lisääntymistä (mm.
rakentamalla pihalla
varustettuja asuntoja
virkistysreittien
läheisyyteen).

Tesoman täydennysrakentamisen
kaavahanketta valmisteltu poikkihallinnollisena
yhteistyönä ja asukkaita osallistaen. Työssä
huomioitu mm. sosiaalisen kontrollin ja
turvallisuuden teemat, asuntotarjonnan
monimuotoistaminen alueen imagon
muuttamiseksi ja houkuttelevuuden
lisäämiseksi sekä pyritty säilyttämään
viherverkosto mahdollisimman laajana.

Täydennysrakentamisen
yleissuunnitelman valmistuminen
tammikuussa 2015. Tämän jälkeen
kaavoitus jatkuu asemakaavojen
valmisteluna. Vuoden 2015
asemakaavaohjelmaan kirjattu Tesoman
taimiston alueen kaavoitus (kerros- ja
pientaloja). Asemakaavavaiheessa
huomioidaan yleissuunnitelmaa
tarkemmin alueen turvallisuusnäkökohdat.

Täydennysrakentamisen
asemakaavamuutosten
käynnistäminen
Muotialan asuinalueella
aloitettua yhteistyötä
Pirkanmaan
poliisilaitoksen kanssa
jatketaan Tesomalla
tavoitteena lisätä
täydennysrakentamisen
ja viheralueiden hoidon
kautta alueen
turvallisuutta.

Asemakaavamuutokset voidaan käynnistää
yhteistyössä rakennuttajatahojen
asuntohankesuunnittelun kanssa
yleissuunnitelman valmistuttua.
Alueen koettu turvallisuus herättänyt
keskustelua aluetta kehittäessä.
Keskustelua käyty asukkaiden kanssa mm.
Tesomajärven alueen kehittämisen yhteydessä.
Alueen turvattomia paikkoja kartoitettiin kevään
2014 kyselyllä. Järvialueen suunnittelussa
huomioitiin asukkaiden valaistukseen ja
metsänhoitoon liittyviä toiveita alueen
turvallisuuden tunteen parantamiseksi…

Tavoitteena on suosia tontinluovutuksessa
asuntotuotantoa monipuolistavia
hankkeita.
Osana kaupungin 2015 päivitettävää
turvallisuusohjelmaa toteutetaan alueen
turvallisuushaasteiden kartoitus ja
ratkaisujen avoin pohdinta yhdessä
turvallisuusalan asiantuntijoiden
(turvallisuusklusteri) ja asukkaiden
kanssa. Tämän pohjalta laaditaan
suunnitelma turvallisuuden kehittämiseksi.
Alustavasti suunniteltu huomioitavan
turvallisuus kodeissa, koulussa ja
alueilla…
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Keväälle 2015 suunniteltu laajempaa
keskustelun avaamista ja työpajakokonaisuutta
turvallisuudesta ja ns. turvallisuussuunnitelman
valmistelua.

Kartoitus sisältäisi esim.
turvallisuuskävelyitä, keskusteluja,
kyselyjä ja työpajoja.

Myös liikenteen turvallisuuden kehittäminen
herättänyt asukkaissa
kiinnostusta/huolestuneisuutta.
Alueen luonto- ja
virkistysarvojen
huomioiminen.

Alueen ekosysteemipalveluista on toteutettu
kartoitus osana yleissuunnitelman valmistelua.
Valmisteltu Länsi-Tampereen
metsänhoitosuunnitelmaa, jonka valmistelussa
on huomioitu asukkailta saatuja palautteita.

Metsänhoitosuunnitelman ja alueen
ajankohtaisten toteutussuunnitelmien
esittely tammikuussa 2015 (työpaja 28.1.)
alueen asukkaille. Suunnitelmien
viimeistely kommenttien pohjalta.

Suunniteltu Tesomajärven luonto- ja
virkistysalueiden uudistamista osallistuvan
budjetoinnin menetelmällä asukkaiden kanssa.
Laadittu toteutussuunnitelma.

Uudistusten toteuttaminen asukkaiden
päätösten pohjalta laaditun
toteutussuunnitelman pohjalta v. 2015
syksyyn mennessä. Mahdollisuuksien
mukaan otetaan asukkaat mukaan
toteutukseen (esim. talkoot).

Villi Vyöhyke Ry:n kanssa toteutettava
metsäpuutarhahanke käynnistynyt kesällä
2014. Esitelty hanketta ja kartoitettu
kiinnostusta eri tapahtumissa ja toteutuksen
alustava suunnittelu.

Metsäpuutarhahankkeen käytännön
toteutus asukkaiden, yhdistyksen ja
kaupungin yhteistyönä.

3. Viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava ympäristö osa-alue
Suunnitellut
toimenpiteet 2013-2014

Raportointi 31.12.2014

Vuoden 2015 toimenpiteet

Alueen siisteyden osalta pohdittu
kampanjointia, valistusta, haastekilpailua.
Syksyn tapahtumien yhteydessä saatiin
ilmoittautumisia yhteisten talkoiden
toteuttamiseksi keväällä 2015.

Toteutetaan alueelliset talkoot ja
siisteyskampanja yhdessä alueen
toimijoiden kanssa. Selvitetään olisiko
kaupungin kesätyöntekijöitä mahdollista
hyödyntää alueen siistimisessä.
Selvitetään Adoptoi monumentti ja
kummitoiminnan -toimintamallin
hyödynnettävyys ja virkistysalueisiin
laajentamisen mahdollisuudet alueella
(mm. muinaishaudat, uimarannat, penkit).

3. Viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava ympäristö osa-alue
Suunnitellut
toimenpiteet 2013-2014
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Tesoman keskustan
asemakaavan valmistuminen (monitoimijamalli)

Asemakaavaa on valmisteltu yhteistyössä.
Kaava on vahvistettu.

Terveysaseman,
kirjaston ja ”matalan
kynnyksen
palvelupisteen” tilojen
hankesuunnitelman
valmistelu
(monitoimijamalli). Tilat
sijoittuvat tulevan
Tesomantorinliikekeskuksen yhteyteen
Tesoman keskustaan.

Tesomantorin tila- ja hankesuunnitelmia on
valmisteltu laaja-alaisena yhteistyönä v.20132014 aikana. Lisäksi suunnitelmiin on
osallistettu alustavasti myös alueen asukkaita
(kysely ja paja). Tarkoituksena on luovuttaa
asukkaille päätösvaltaa tilasuunnittelussa
osallistuvan budjetoinnin / palvelumuotoilun
pilotoinnin yhteydessä. Kaupungin tavoitteena
Tesomantorin käyttöönotto v, 2017. Asian
suhteen ei ole vielä varmuutta.

Yhtenäiskoulun ja
palloiluhallin
hankesuunnitelman
valmistelu
(monitoimijamalli) ja
rakentamisen
käynnistäminen

Koulun ja palloiluhallin hankesuunnitelmia on
valmisteltu laaja-alaisena yhteistyönä.
Rakentaminen käynnistyy v. 2015, siten, että
palloiluhalli voidaan ottaa käyttöön syyskauden
alkaessa v. 2016. Palloiluhallin rakentamisen
käynnistämistä siirrettiin vuoteen 2015
valtionosuusavustuksen saamiseksi. Yhtenäiskoulu valmistuu v. 2018.

Vuoden 2015 toimenpiteet

Jatketaan valmistelua sekä tilojen että
toimintojen suunnittelun tasolla ammattilaisten ja asukkaiden kanssa. Osallistuvan
budjetoinnin menetelmien soveltaminen
mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena
käynnistää palvelut uudessa kiinteistössä
vuoden 2017 alussa > 6aika/Innovaatioalustat ja Osallisuus, Inka/Tulevaisuuden
terveys
Käynnistetään matalan kynnyksen
palvelupisteen pilotointia vähintään
osittaisena esim. hajautettuna mallina,
pop up -tiloissa ja/tai nuorten
työpajahankkeen osana.
Palloiluhallin rakentamisen
käynnistäminen. Koulun
hankesuunnitelmien ja laskelmien
viimeistely. Rakentamisen
käynnistäminen.

3. Viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava ympäristö osa-alue
Suunnitellut
toimenpiteet 2013-2014
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Vuoden 2015 toimenpiteet

Muuta:
Valmisteltu Ekokumppaneiden kanssa Tarmo+
-hanketta liittyen mm. alueen imagon,
peruskorjaustoiminnan, energiatehokkuuden ja
asuinkortteleiden/porrashuoneistojen
yhteisöllisyyden kehittämiseen. Rahoitus
myönnetty 50%.Tavoitteena sitouttaa TVA ja
VTS mukaan toimintaan.

Tarkennetaan hankkeen sisällöt ja
konkreettinen tekeminen, ja käynnistetään
yhteistyö.

Suunniteltu Pirkanmaan kulttuuritriennaali
taidetapahtuman toteuttamista Tesomalla v.
2015 teemalla ”Ole kuin kotonasi”.

Toteutetaan Mediapoliksen/TAMK:in taiteen
alan opiskelijoiden kanssa alueen
kaikenikäisiä asukkaita eri tavoin aktivoiva
yhteisötaideprojekti.
Selvitetään alueellisen taiteen ja kulttuurin
kehittämisohjelman laatimisen ja
taidetyöryhmän nimeämisen mahdollisuudet
(esim. Taiteen edistämiskeskuksen rahoitus)
ja 2015 Arkkitehtiviikkoon osallistuminen.
Ed. hyödyntäminen mm. alueen
kaavoituksessa, rakentamisessa ja
tapahtumien järjestämisessä.
Nuorten kulttuurihankkeen valmistelu
yhdessä alueen toimijoiden kanssa (koulu,
nuorisopalvelut, etsivä nuorisotyö,
yhdistykset).

4. Tilojen uudenlaiset käytöt, palvelutarjonnan
vahvistaminen ja sosiaaliset innovaatiot -osa-alue
Suunnitellut
toimenpiteet 2013-2014
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Vuoden 2015 toimenpiteet

Perhepiste Nopean
työparin toiminnan
aloittaminen ja jatko

Perhepiste Nopea toimii Tesoman alueella
tarjoten matalan kynnyksen perhetyön palvelua
alakouluikäisten lasten perheille koulun tiloissa.

Toimintamallin ja käynnistettyjen
palveluiden jatkaminen ja vaikuttavuuden
kehittäminen poikkihallinnollisena
yhteistyönä.

Icehearts - ehkäisevää lastensuojelutyötä
joukkueurheilua avulla - toiminta aloitettiin
Tesoman alueella syksyllä 2014. Iceheartstoimintamalli on pojille ja tytöille suunnattu
varhaisen puuttumisen innovatiivinen
toimintamalli. Se on pitkäkestoista ja
ammatillista kasvun tukea lapsille ja perheille,
jotka ovet tuen tarpeessa. Yksi ammatillisin
perustein valittu joukkue toimii 12 vuodenajan.
Joukkuetta ohjaa kasvattaja, jolla on
ammatilliset pätevyydet joukkueen
johtamiseen.
Yhteistyössä koulun, perhepiste Nopean ja
lastensuojelun kanssa on kehitetty
moniammatillinen toimintamalli, jossa
koulupoissaoloihin puututaan matalalla
kynnyksellä. Luvattomista poissaoloista otetaan
perheen luvalla yhteys Perhepiste Nopean
työntekijöihin, jotka tapaavat perhettä
tilanteeseen sopivalla, sovelletulla
työskentelymallilla.

4. Tilojen uudenlaiset käytöt, palvelutarjonnan
vahvistaminen ja sosiaaliset innovaatiot -osa-alue
Suunnitellut
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Palvelua annetaan nopeasti, jotta poissaoloja
ei kerry kohtuuttomasti. Jos perhepiste Nopean
palvelu ei ole riittävää, otetaan yhteys
lastensuojelun sosiaalityöntekijään.
Häiriköivien nuorten toimintaan haettu
ratkaisuja alueen toimijoiden verkostossa.
Mukana ovat olleet nuorisotyö, etsivä työ,
poliisi, vanhempainyhdistys ja kauppiaat.
Yhtenäiskoulun tilojen
suunnittelu

Koulun hankesuunnitelmaa on valmisteltu
laaja-alaisena yhteistyönä. Yhtenäiskoulun
suunnittelussa painottunut peruskoulun,
nuorisotilan ja päiväkodin yhtenäinen fyysinen
opinpolku, uudenlaisen oppimisympäristön
kehittäminen ja Montessori-pedagogiikka.
Uuden koulukeskuksen tiloja on tarkoitus
valmistuttuaan luovuttaa eri yhteisöjen ja
ryhmien käyttöön nykyistä helpommin,
vapaammin ja edullisemmin/ilmaiseksi.

Koulun hankesuunnitelmien ja laskelmien
viimeistely. Maanrakennustöiden
aloittaminen ennakoivina töinä. Koulun
toiminnallisen suunnittelun jatkaminen ja
uusien opetusvälineiden ja tapojen
pilotointi (mm. NPD-projekti sekä
tablettien ja älykännyköiden käyttö
opetuksessa)

Montessori-opetuksen
valmistelu käynnistetään
varhaiskasvatuksessa.

Montessori opetuksen valmistelu käynnistetty.

Valmistelua jatketaan.

4. Tilojen uudenlaiset käytöt, palvelutarjonnan
vahvistaminen ja sosiaaliset innovaatiot -osa-alue
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Vuoden 2015 toimenpiteet

VTS:n kortteliisännöitsijä aloittaa
toimintansa
Käräjätörmässä ja
toimintaa laajennetaan
myös Virontörmässä.

Toiminta käynnistetty Käräjätörmässä ja
jatkettu Virontörmässä.

Kortteli-isännöinnin jatkuminen.

Matalan kynnyksen
palvelutilojen toiminnan
käynnistäminen (esim.
kahvila, työpankki,
harrastustilat, Apua
arkeen -palvelut)

Toiminnot ja palvelut toteutetaan Tesoman
keskustaan rakennettavaan
kauppakeskukseen, johon valmistuu uudet
toimitilat lukuisille alueen julkisille
hyvinvointipalveluille. Kaupunkitasoinen
palveluverkon/-mallin uudistaminen liittyy
työhön olennaisesti (vrt. hyvinvointi- ja
lähipalvelukeskukset). Kauppakeskuksen
aikataulu on viivästynyt kaupungista
riippumatomista syistä ja siten toimintaa ei ole
vielä käynnistetty. Toiminnan sisältöjä on
pohdittu yhdessä asukkaiden kanssa kevään
2014 kyselyllä sekä asiaan liittyneessä
asukkaiden palvelumuotoilun työpajassa.
Lisäksi asiaa sivuttu FinnMedin Oy:n kanssa
4.9. järjestetyn Ideaklinikan yhteydessä.

Jatketaan valmistelua sekä tilojen että
toimintojen suunnittelun tasolla ammattilaisten ja asukkaiden kanssa. Osallistuvan
budjetoinnin menetelmien soveltaminen
mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena
käynnistää palvelut uudessa kiinteistössä
vuoden 2017 alussa > 6aika/Innovaatioalustat ja Osallisuus, Inka/Tulevaisuuden
terveys

Kaupungin tavoitteena kiinteistön Tesomantorin
käyttöönotto v. 2017. Aikataulu varmistuu
vuoden 2015 aikana.

Käynnistetään matalan kynnyksen
palvelupisteen pilotointia esim.
hajautettuna mallina, pop up -tiloissa ja/tai
nuorten työpajahankkeen osana.
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Selvitetään alueen
hyödyntämättömät
asukkaiden käyttöön
saatavat yhteisötilat ja
kerhotilat

Selvitystyö käynnistetty sisältäen mm. julkisten
tilojen, kaupungin vuokra-asuntoyhtiöiden,
muiden vuokra-asuntoyhtiön, seurakunnan,
yhdistysten ja muiden toimijoiden tiloja.

Määritellään käytettävyyden ehdot ja
pilotoidaan käyttöä muutamien tilojen
osalta osalta.

