1

Osallistuva budjetointi osana Oma Tesoma -hanketta, työpaja IV
Tesoman koulun ruokala, tiistai 10.6. klo 17.00-19.30
Paikalla 15 alueen asukasta, kaupungin virkamiehet (Tanja Koivumäki, Marjaana Tuoriniemi, Iina Ojala), ja

Tampereen Yliopiston tutkijat Liisa Häikiö, Pauliina Lehtonen ja Jarkko Salminen sekä Kolmas Persoona Oy:n konsultit
Tanja Verho ja Anna Kulonen.

1. Oma Tesoma -hankkeen projektijohtaja Tanja Koivumäki käynnisti työpajan toivottamalla osallistujat
tervetulleiksi. Koska joukossa oli muutamia uusia henkilöitä Koivumäki kertasi lyhyesti kuluneen
prosessin tarkoitusta ja etenemistä. Todettiin, että illan työpajan tarkoituksena on tehdä priorisointeja
ja päätöksiä Tesomajärven puisto- ja metsäalueiden kehittämisestä tehtyjen esitysten välillä.
Maastokävelyn myötä jokusia esityksiä oli jo karsittu valinnan vaihtoehtojen listalta.
2. Käytiin läpi ensimmäisen työpajan ja kevään kyselyn pohjilta Kolmas Persoona Oy:n työstämät
Tesomajärven alueen käyttäjien profiilit ja suunnitteluperiaatteet konsultti Tanja Verhon vetämän
keskustelun kautta. Profiileja olivat kuntoilija, puuhailija, hengailija, rentoutuja ja lapsi.
Suunnitteluperiaatteita olivat luontoarvot ja vesi, itsensä toteuttaminen, ikäryhmät yhdistävä
yhteisöllisyys, kaupunki, puhtaus ja siisteys, turvallisuus. Profiilit ja suunnitteluperiaatteet julkaistaan
muistion liitteenä (ks. Liitteet 1-2.).
3. Koivumäki totesi, että alkuperäisestä 650 000 euron budjetista on jouduttu vähentämään 10 000 euroa,
joten kehittämiseen käytettävä rahasumma olisi kokonaisuudessaan 640 000 euroa. Asia ei herättänyt
keskustelua. Koivumäki esitteli työpajoihin osallistuneiden ja kyselyyn vastanneiden asukkaiden sekä
aiemman kuntalaispalautteen pohjalta virkamiesten valmisteleman esityksen toteutettavista
esityksistä, joiden suhteen keskustelua ei toivottaisi enää avattavan. Näitä olivat valaistuksen
uusiminen 27.5. työpajassa esitetyn valaistussuunnitelman mukaisesti (kustannusarvio 300 000 €,
ulkoilureittien ja käytävien pohjien parantaminen (ml. järven pohjoisrannan polku, sillat, rummut;
kustannusarvio 50 000 €), Ristimäen uimarannalle toteutettava uimakoppirakennus (pukuhuoneet, wc,
uimavalvojan tila) sekä Ikurin uimapaikalle pukusuoja/-sermi ja bajamaja (kustannusarvio yhteensä
180 000 €) sekä metsänhoidollisten toimenpiteiden toteutus 27.5. esitettyjen
metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti (erillinen budjetti). Leikkipuiston ja aktiivisen toiminnan
toteutukseen liittyvät asukkaiden esitykset voidaan huomioida Veikonpuiston ja palloiluhallin
kehittämisen yhteydessä (arvioitu toteutus 2016, erillinen budjetti) sikäli mikäli niitä ei tahdota
toteuttaa Tesomajärven maastossa. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että viimeisessä työpajassa
asukkailla olisi siis vielä käytettävissään 110 000 € aiemmin tekemiensä esitysten toteuttamiseen.
4. Asukkaille jaettiin yhdelle A4-liuskalle kootut esitykset hintoineen (ks. Liite 3.), joista asukkaat valitsivat
annetun budjetin rajoissa ensin yksilötyönä mielestään tärkeimmät toteutettavat esitykset. Osallistujilla
oli lisäksi käytössään esitettyihin toimenpiteisiin, välineisiin, kalusteisiin ja muihin
hankintoihin/toteutuksiin liittyviä hintatietoja kuvineen. Tämän jälkeen osallistujat kokoontuivat
kolmenhengen ryhmiin, joissa he priorisoivat esitykset toteutusjärjestykseen yhdessä neuvotellen ja
omia valintojaan kommentoiden. Kukin työryhmä esitteli omat valintansa (prioriteettiluokka I eli
pakolliset, prioriteettiluokka II eli tärkeät, prioriteettiluokka III eli mukavat). Todettiin, että listan
kärkeen nousivat mm. uusien laiturien toteutus kummallekin rannalle, uusi rantahiekka, roskakorit,
penkit, kuntoilu- ja leikkivälineet. Priorisoinnit kootaan vielä huolella yhteen ja Tesomajärven
virkistyspuiston suunnittelua jatketaan niiden pohjalta. Yhteenveto liitetään muistion oheen
yhteenvedon valmistuttua kesä-heinäkuun vaihteeseen mennessä (ks. Liite 4.).
5. Osallistujilta pyydettiin palautetta kyselylomakkeilla osallistuvan budjetoinnin prosessin toteutukseen
ja illan työpajaan liittyen. Yhteenveto tuloksista liitetään muistion liitteeksi (ks. Liite 5.).
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6. Koivumäki ja Verho kiittivät lopuksi osallistujia antamastaan hyvästä panoksesta Tesoman
kehittämiseen. Koivumäki totesi, että kunhan pajan aineisto on saatu koottua yhteen, se välitetään
Tesomajärven kehittämisestä toteutussuunnitelman valmistelelusta vastaavalle arkkitehdille.
Alustavasti ajatuksena olisi esitellä ao. toteutussuunnitelma asukkaille avoimessa tilaisuudessa, jossa
voitaisiin lisäksi arvioida prosessin onnistumisia ja heikkouksia sekä suunnitella menetelmää
paremmaksi tulevia yhteisiä kehittämishankkeita silmällä pitäen. Tilaisuuden oikea ajankohta lienee
syys-lokakuussa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin.
Suuret kiitokset osallistujille ja hyvää kesää kaikille!
13.6.2014 / Tanja Koivumäki

