Osallistuva budjetointi osana Oma Tesoma -hanketta, työpaja II
Wihreä Puu, maanantai 5.5.2014 klo 17.30-19.30
Paikalla 14 alueen asukasta, aluetoimijoiden ja yritysten edustajaa, kaupungin virkamiehet (Sisko Hiltunen,
Maarit Helen, Outi Kaljunen, Tanja Koivumäki, Liisa Parviainen, Elina Perkiö, Birgitta Tunturi ja Tuula
Tuominen, Tarja Ylipää) ja Tampereen Yliopiston tutkijat Liisa Häikiö, Pauliina Lehtonen ja Jarkko Salminen
sekä Kolmas Persoona Oy:n konsultit Reetta Keränen ja Tanja Verho.
1. Oma Tesoma -hankkeen projektijohtaja Tanja Koivumäki kertasi prosessin etenemisen tähän mennessä
ja luotasi työpajan tavoitteet. Pajan teemaksi todettiin Tesomalle toteutettavan yhteisen olkkaritilan
suunnittelu, ideointi ja visiointi – mitä olkkarit on, miten ihmiset tekee yhdessä asioita ja missä.
Asukkaiden kanssa kerrattiin edelliskerran mukavia tunnelmia ja sovittiin, että kehittäminen jatkukoon
rakentavassa hengessä.
2. Aloitettiin työpajatyöskentely luomalla pienryhmissä keskustellen kuvitteellinen tesomalainen henkilö
ja hänelle tyypillisen päivän sisältöä. (Ryhmätyön yhteenveto muistion lopussa, Ryhmätyö 1.)
3. Jatkettiin ryhmätöitä pohtimalla yhteisötilan mahdollista toimintaa rakentamalla yhteisötilan
esimerkinomaista lukujärjestystä ja viikko-ohjelmaa luotuja profiileja hyödyntäen ja myös omiin
ihanteisiin vastaten. Pohdittiin myös toimintoja ja tapahtumia, joiden toteutus voisi onnistua jo ennen
uuden tilan valmistumistakin. (Ryhmätyön yhteenveto muistion lopussa, Ryhmätyö 2.)
Ryhmäsessioiden jälkeen ehdotuksista käytiin vapaata keskustelua.
Todettiin, että tapahtumia ja tiloja löytyy jo nykyiselläänkin – haasteena saada ihmiset tietoiseksi ja
liikekannalle. Lisäksi useita ”uusia” ideoita/asioita olisi mahdollista toteuttaa, kunhan vain vetäjät ja
järjestäjät löytyvät. Tulisikin selvittää mikä saa ihmiset liikenteeseen/osallistumaan ja mikä jäämään
kotiin sekä keksiä miten saadaan vapaaehtoiset ”sisällöntuottajat”/aktiivit esille. Ratkaisujen etsiminen
tiedotukseen saattaisi olla yksi keino lisätä osallistumista ja sitoutumista (esim. infotaulu, jota ei voi
ohittaa näkemättä sitä, FB-sivut jne.).
Todettiin, että nykyään ihmiset saadaan paremmin mukaan toimintaa, kun toimintaa on tarjolla
paikassa, jossa ihmiset liikkuvat ja asioivat muutenkin. Esim. kirjastolla on järjestetty luentoja ja
teemailtoja, mutta osallistujamäärien vähäisyyden vuoksi tapahtumia on jouduttu karsimaan. Toisaalta
todettiin, että esim. matalan kynnyksen palvelujen suhteen tulisi pyrkiä pitkäjänteisyyteen ja
säännöllisyyteen, ”ihmisten kesyttämiseen” järjestämällä palvelua tiettynä ajankohtana
viikosta/kuukaudesta toiseen siten, että ihmiset oppivat tietämään ja muistamaan ajankohdan. Turhan
usein toimintaa on järjestetty satunnaisesti, epäsäännöllisellä aikataululla, jota ihmiset eivät ole
sisäistäneet ja myöhemmin/pian toiminta on lopetettu kannattamattomana vähäiseen kävijämäärään
vedoten (esim. terveysneuvonta ja omahoidon ohjaus / Terveysnysse). Tapahtumien sisältöä ja
toteutustapaa voisi toisinaan myös muuttaa eikä hyödyntää samaa kaavaa vuodesta toiseen. Sisällön
suunnittelussa kannattaisikin hyödyntää käyttäjiä (mitä he haluavat/toivovat jne.). Tulisi myös miettiä,
että alueelta löytyy kaikille jotakin (esim. varttuneemmille nuorille ei tunnu löytyvän tällä hetkellä heille
suunnattua toimintaa ja tapahtumia).
Pohdittiin myös vapaaehtoistoiminnan ja sitoutumisen tasapainoa – sitä missä kohtaa työ muuttuu
taakaksi. Muutaman ihmisen ydinryhmä ei ole riittävä jatkuvan toiminnan järjestämisessä vaan pitäisi
saada massat liikkeelle. Jos yhteisötila toimii vapaaehtoisuuden pohjalta, on tämäkin seikka otettava
huomioon.

Todettiin, että Tesomalla on omanlaisensa lämmin ja välitön tunnelma – alueella tervehditään ja tullaan
juttelemaan. Myös se kertoo positiivista viestiä, että alueelta ei tahdota muuttaa pois. Julkisuudessa
riepoteltavat tilastot ja uutisotsikot eivät aina kerro koko totuutta.
4. Työpaja jatkui demonstroimalla Unelmien olkkaria. Kukin työryhmä rakensi omannäköisensä eri
välineistä, tarvikkeista näkemyksensä olohuoneesta ja esitteli ne muille.
5. Työpajan lopuksi ryhmät tekivät päätöksiä ”Tesoman johtoryhmänä” ja kirjasivat ylös
asian/tapahtuman/toiminnon, joka voitaisiin toteuttaa välittömästi. Lisäksi pohdittiin miten asia
voidaan viedä toteutukseen.
Päätökset:
Matkailukerhon perustaminen; kokoontuminen yhteisissä tiloissa, valitaan kaksi vetäjää, toiveita,
kuka kutsuu ensimmäisen kerran koolle
Muistijumppa alulle; kirjastosta sovitaan tilat, hankitaan aktiivinen vetäjä ja välineet esim.
kaupungilta ja tiedotetaan, halutaan elävä infotaulu, jonka ohi kukaan ei voi kävellä näkemättä sitä,
kirjastonhoitaja lupautui yhteyshenkilöksi
Järviympäristön toteutus; talkoovoimien hyödyntäminen, järvi ”puskista esiin”
Mummut, papat ja lapset -tapaamiset; avataan Olkkarin väliovi ja kutsutaan alueen muutkin
toimijat (mm. päiväkodit, koulut, Tesoma seuran ikääntyneeet) mukaan luomaan uutta sukupolvien
välistä yhteistoimintaa
Kaikenikäisten yhteistä toimintaa, ikähaarukka 10-90 v eli kaikki tesomalaiset
Toteutukseen viennin osalta todettiin, että asiasta viestintä on olennaisessa roolissa. Voisi myös pohtia
lähiseudun / alueen palveluja käyttävien talenttien/julkkisten hyödyntämistä markkinoinnissa.
6. Tampereen Yliopiston tutkimushankkeiden vetäjät toivottivat kaikki tervetulleiksi Tesoman
nuorisokeskuksessa 13.5. klo 16-19 järjestettävään tapahtumaan. Tilaisuudessa esitellään hankkeiden
tavoitteita, alustavia tuloksia ja jatkosuunnitelmia. Pääpaino on erityisesti alueen nuorten asukkaiden
Tesomaan liittyvien kehittämisnäkemysten esittelyssä (esim. nuorten ajatuksia kahvio- ja
moottoripajatoiminnasta).
7. Lopuksi Koivumäki kiitti kaikkia osallistujia yhteistyöstä. Tilaisuus oli hyvä aloitus olohuoneen
suunnittelulle ja työskentelyä tullaan vielä jatkamaan yhdessä. Olohuoneen osalta myös kaupungilla on
ideoita palvelujen sisällöksi – nämä tulee sovittaa asukkaiden toiveisiin ja ajatuksiin. Jossain vaiheessa
suunniteltavaksi ja päätettäväksi tulevat myös tilan sisustusratkaisut – siinäkin asukkailla merkittävä
rooli, jotta tila koetaan omaksi ja viihtyisäksi. Seuraava paja keskittyy Tesomajärven ympäristön
uudistamiseen. Ajankohdaksi suunniteltu tiistai 27.5. iltapäivää.

7.5.2014 Birgitta Tunturi, Tanja Koivumäki

Yhteenveto ryhmätyö 1. tuloksista / kuvitteellinen tesomalainen henkilö:
I

Iloinen kasvo, opettaja Aino 38 v, opettaa Ikurin koululla. Ajattelee tulevaa, nuoria ja
koulumuutoksia, Kuulee paljon huonoja uutisia, roskaisuutta, tuntee huolta, toisaalla toivoa
uusista asioista

II

Lukiolainen Laura, näkee paljon iloisia ihmisiä ja luontoa, tuntee allergiat, mitä ihmiset tekee,
mopoja ja mopoautoja, ajattelee kesä ja toivoo kesää, menee bussilla lukioon tapaa
kavereita, käyt lenkillä, pelaa koripalloa kavereiden kanssa pihalla

III

Tesoman Terttu, eläkeläinen, kovin kiireinen, ehtinyt puolilta päivin kaupalle, + 80 v, heräilee
yksin, jumppailee yksin, keittää puurot, kahvit juodaan lenkin jälkeen, kavereiden näkeminen
kaupalla on tärkeä juttu, ikkunasta näkyy luontoa, lintuja ja kaupalla naapureita enemmän,
kaupalla ihmetellään kovia hintoja voisiko vaihtaa kauppaa, mitä loppupäivällä tekisi,
kaupalla kuulee juoruja ja kulumisia, pelkää yksinäisyyttä, hiljaisuutta, tuntee ikävää
sukulaisia ja muualla asuvia kohtaan, kaupalla tuntee yhteisöllisyyttä ja porukkaan
kuulumista

IV

Ristimäen Raikku 66 v, lenkkeilee ja tekee vapaaehtoistyötä, alueen luonto ja ympäristö,
aktiivinen järjestötyössä, näkee talviuimareiden saunan siintävän tulevaisuudessa, näkee
myös paljon ystäviä Länkän kahviossa, jutustelee ja lukee lehdet, käy kirjastolla lukemassa ja
tapaamassa ystäviä, ajattelee paljon yhteiskunnallisia asioita, tuntee myös surua ja kiukkua,
harmittaa kun asiat junnaa paikallaan, ajattelee lämmöllä ja rakkaudella Tesomaa

IV

Meri 63 v, päässyt juuri eläkkeelle, näkee roskia, toisaalla luontoa, järviä, ihmisiä (ei niinkään
keski-ikäisiä) tuntee ylpeyttä kotiseudustaan, harrastuksia, ympäristöä, linnunlaulua,
liikenteen melua, ystävien jutustelua, käy kirjastossa

Yhteenveto ryhmätyö 2. tuloksista / esitettyjä tapahtumia ja toimintaa:
vertais- ja ikäryhmittäin tapahtuvaa: aamu- ja iltapäivisin kerhotoimintaa niille, jotka ovat
kotona, vauvamuskaria jne.
ikäpolvien yhteistoimintaa; nuoret opettamaan ja oppimaan esim. villasukan kutomista, FBprofiilin luomista – mikään osapuoli ei ole yksinomaan vain antajan tai saajan roolissa
iltaohjelmaan kaikki ikäryhmät tavoittavaa toimintaa; kulttuuriesityksiä alueelta, nuorten
bändejä
karaokea ja Tessun tanssit koululuokkien ja nuorisotilan ”maalirahojen” kerääviä varten
vaihtuvia kirppiksiä
kahviloita
pop up -toimintaa
terveyden ylläpitämistä ja terveysneuvontaa, diabeteksen tai selkävaivojen hoitoa teemoittain
terveydenhoitajan palveluja ja ravitsemusneuvontaa ilman ajanvarausta
perhejumppaa
ilman ajanvarausta viranomaispalveluja
vanhemmuuden tukemista
ikäpolvien kohtaamisia
yhteiskävelyä
ravineuvontaa
yhteislaulua
järjestettyjä retkiä
puuhakerho, yhteiskunnallista vaikuttamista (yhteiskuntakerho)

infoiltoja yhdistysten ja seurojen toiminnasta
seinällä ilmoituksia (sähköinen seinä)
kirjailija- ja taideilt oja
nuorten bändi-iltoja
nuorten diskoja tansseja
tilassa kahvila ja vapaa-käyttöinen internet
päivän puheet: päivälehden lukijoille lehden lukemisen jälkeen tilaa keskustella ja jutella
hiljainen tila, jossa voi lukea läksyjä ja tenttejä varten (ei läpikulkua)
höntsyt, ei rajattu millekään ikäryhmälle, ei tarvitse sitoutua,
lukupiiri
säännölliset teemaillat, vaihtuvat ’tähdet’
lapsiparkki / lyhytaikaista hoitoa, jotta vanhemmat voivat käydä asioilla
lyhytkestoisia/kertaluonteisia kuvataide-, kokki- jne. kursseja (eroaa työväenopiston kursseista
– ei sitouduta koko lukukauden/-vuoden mittaiseen harrastukseen)
kirpputori ja erilaiset tapahtumat (koululaisille mahdollisia paikkoja kerätä varoja)
muistijumppaa
peli-illat; mm. lautapelejä yhdessä sisätiloissa
aikuisväestölle pallopeli-iltoja ulkona
järjestettyjä matkoja lähialueelle ja kauemmaksi
pilates
luontokerho, luontokuvausta
taide- ja askartelupiiri
ryhmälenkki, vauhdikasta sauvakävelyä tms.
talviuintisauna

