Osallistuva budjetointi osana Oma Tesoma -hanketta, työpaja I
Tesoman koulun ruokala, torstai 10.4.2014 klo 17.30-19.30
Paikalla 30-40 alueen asukasta ja aluetoimijoiden edustajaa, kaupungin virkamiehet (Kari Hakari, Tanja
Koivumäki, Antti Leskinen, Hanna Montonen, Outi Niemelä, Iina Ojala, Birgitta Tunturi ja Tuula Tuominen)
ja Tampereen Yliopiston tutkija Pauliina Lehtonen sekä Kolmas Persoona Oy:n konsultit Reetta Keränen ja
Tanja Verho.
1. Tilaajajohtaja Kari Hakari toivotti paikallaolijat tervetulleiksi ja avasi kaupungin ajatuksia Tesoman
kehittämiseen liittyen. Tesomaa on tarkoitus kehittää eri tahojen yhteistyönä vastaamalla asukkaiden ja
palvelunkäyttäjien tarpeisiin. Uudenlainen käyttäjälähtöinen toiminta- ja palvelujen kehittämismalli
tule haastamaan kaikki osapuolet. Ravistellaan pinttyneitä tapoja.
2. Oma Tesoma -hankkeen projektijohtaja Tanja Koivumäki jatkoi taustoitusta toteamalla hankkeen ja
osallistuvan budjetoinnin tavoitteet. Menetelmää kokeillaan ensi kertaa Tampereella ja pilotin
tarkoituksena on paitsi kerätä tietoa ja kokemuksia toteutuksesta, hyödyistä ja muista vaikutuksista
myös luoda niiden kautta osallistuvan budjetoinnin tesomalaista ja samalla myös tamperelaista mallia.
Osallistuvan budjetoinnin kohteina Tesomalla ovat Tesomajärven rantapuiston ja Tesoman virkistys- ja
viheralueen suunnittelu sekä alueelle suunnitellun neuvonta- ja palvelupisteen sekä kaikille avoimen
yhteisötilan toteutus. Todettiin alustava aikataulutettu toteutussuunnitelma (Ks. Liite 1.).
3. Käytiin vapaata kommentointia ja keskustelua. Osallistujat toivat esille erityisesti alueen luonto-arvojen
merkityksellisyyden alueen asukkaille, Tesomajärven maaston pusikoitumisen, koululaisten
osallistamisen/houkuttelun Tesoman kehittämiseen sekä alueen uudet rakennushankkeet.
4. Kolmas Persoona luotasi työpajan tavoitteet ja kokosi osallistujien näkemyksiä Tesoman parhaista ja
kehittämistä edellyttävistä puolista. Osallistujat ideoivat pienryhmissä Unelmien Tesomajärven aluetta
ja valitsivat ehdottomat avaintekijät sekä uudet luotavat ja vanhat poistettavat asiat.
Avaintekijöitä
luontoarvojen säilyttäminen, ympärivuotisessa käytössä, yhteisöllisyyden lisääminen
molemmille rannoille kunnolliset uimakopit ja WC:t
kunnollinen valaistus ja penkkejä riittävästi, rantaan pitkospuut, molemmille rannoille aivan
pienten lasten leikkipaikat
Luotavat
lämmin pukukoppi (talviuinti , invawc)
uimaranta-alueiden hyödyntäminen
järven toinen reuna virikealue ja toinen luonnonvaraisempi
terapia-allas ja oleskelualue uimahallin ja rannan yhteyteen
Osallistujat kommentoivat mm. sitä, että suuri osa kehittämisrahoista joudutaan käyttämään alueen
valaistuksen korjaamiseen, nuorisolle sopivien aktiviteettien lisäämistä (esim. kota makkarangrillausta
varten, kännykkärata), järven rannan rakenteiden luontoon soveltuvuutta, mutta riittävää kestoa ja
jykevärakenteisuutta, talviuimareiden mahdollisuuksia hyödyntää uimahallin tiloja (esim. tunneli
uimahallilta rantaan).

5.

Osallistujat pohtivat myös miten haluaisivat osallistua jatkossa. Kannatusta sai erityisesti mukavaksi
koettu työpajamenetelmä ja suunnitelmiin sisältynyt maastokävely. Pajasta poisjättäytyneiden
osallistamisen suhteen esitettiin heidän luokseen menemistä (baariin, kouluun jne.). Tiedottamisen
suhteen esitettiin kaupalle perustettavaa isoa infoscreenia, TKL:n näyttöjen käyttöä, kirjastoa ja
kirkkoa, Tesoma seuran ilmoituskanavia, lehtiä/ilmaisjakeluja), internetiä ja sähköpostia.
Osallistujat keskustelivat myös ekologisuudesta ja totesivat tilausta olevan tavaroiden
kierrättämistilaisuudelle. Lisäksi ulkoilureittien ja muiden alueiden valoja ehdotettiin toteutettavan
ledeinä. Huomautettiin, että kun metsän harvennushakkuita tehdään, tulisi niistä varata
pitkospuuaineet.

6. Lopuksi Kari Hakari kiitti virkamiesten puolesta asukkaita yhteistyöstä ja hienoista ajatuksista (mm.
kota, nuotiot, alueelle luonteenomaisen erämäisyyden säilyttäminen, rollaattoribulevardi ja
kiipeilyseinä).

14.4.2014 / Birgitta Tunturi, Tanja Koivumäki

