Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

Hyvät ystävät,
Kesä on parhaimmillaan, ja Oma Tesoma -tiimikin on lähdössä
lomailemaan. Ennen sitä haluamme vielä kertoa, mitä kaikkea
mielenkiintoista on tulossa tesomalaisten iloksi ja hyödyksi. Luvassa on
kulttuuria ja aivan uudenlaisia vaikuttamismahdollisuuksia. Merkitse
tapahtumat jo nyt kalenteriisi ja tule mukaan tilaisuuksiin!

Tehdään Tesomaa! -yhteiskehittämistapahtuma
Tampereen kaupunki on nostanut Tesoman kohteeksi, jossa alueen hyvinvointia
ja elinvoimaisuutta vahvistetaan yhdessä yritysten, asukkaiden ja yhdistysten
kanssa. Neljä päivää kestävässä Tehdään Tesomaa! -tapahtumassa tesomalaisilla
on mahdollisuus visioida yhdessä tulevaisuuden Tesomaa. Nyt pääset kertomaan
mm. sen, millainen on unelmiesi hyvinvointikeskus. Suunnittelupäivien tuloksia
hyödynnetään tulevina vuosina Tesoman kehittämisessä.
Tehdään Tesomaa! -tapahtuma on maanantaista torstaihin 17.–20.8.2015 klo
10–19 Tesoman liikekeskuksessa (Tesomankatu 2). Tapahtuma rakentuu kaikille
avoimista työpajoista, joihin osallistuminen on helppoa. Osallistumaan pääsee
myös piipahtamalla nopeasti paikalla kertomassa ajatuksensa. Lisätietoa
tapahtumasta tulee elokuun uutiskirjeessä!
Tutustu tapahtumaan Facebookissa
→ Tehdään Tesomaa!

Pirkanmaan triennaali Tesomalla
Tesoma on tänä vuonna yksi lähiöistä, joissa päästään nauttimaan nykytaidetta
esittelevästä Pirkanmaan triennaali -taidetapahtumasta. Triennaalin
päätapahtumat toteutetaan kuukauden ajan syyskuun puolivälistä lokakuun
puoliväliin.
Tesoman kirjastolla vietetään iloisessa tunnelmassa triennaalin lähiöavajaisia
lauantaina 12.9.2015. Avajaisten aikataulusta ja ohjelmasta kerromme
tarkemmin seuraavissa uutiskirjeissä.

Triennaaliin kuuluu neljä Tesomalla toteutuvaa kokonaisuutta.
Kuvataiteilija Paula Ollikainen tekee heinäkuussa tuttavuutta tesomalaisten
kanssa keskustellakseen naapuruudesta ja sen muuttumisesta. Haluaisitko
inspiroida taiteilijaa? Ota yhteyttä Paula Ollikaiseen, jonka tavoitat
sähköpostitse osoitteesta paulaollikainen@gmail.com. Keskustelujen pohjalta
taiteilija toteuttaa pienikokoisia taideteoksia, jotka syksyllä kiinnitetään
Tesoman ulkoalueille kaikkien nähtäväksi.
Muotoilija Reija Pasasen Metsän henki -valotaideteos muodostuu kolmesta
kohteesta. Valaistuja puita tulee Tesoman koulun ja uimahallin tuntumaan sekä
Tesomajärven uimarannalle. Puuvalaistukset toteutetaan yhteistyössä Tesoman
yläkoulun oppilaiden kanssa kuvaamataidon tunnilla. Toiminta on osa
Kaupunkiagentit-projektia.
Triennaalissa on esillä myös seitsemän Tesomalla työskentelevän kuvataiteilijan
muodostaman yhteisön teoksia. Tesoman Taidehallista tunnetun ryhmän töissä
tutkitaan suomalaisten lähiöiden syntyä, perheiden ja kotien identiteettiä,
maahanmuuttoa ja elämänhallintaa.
Tesoman liikekeskukseen avataan syyskuussa neljän kuvataideopiskelijan
muodostaman Kulma-kollektiivin Soma-galleria. Näytteille tulee tesomalaisten
tekemiä teoksia, joita on toteutettu kevään ja kesän aikana taidepajoissa. Vielä
ehdit itsekin saada teoksesi mukaan ja päästä osaksi Pirkanmaan triennaalia!
Soma-galleriaan etsitään avoimella teoshaulla koti-aiheisia teoksia. Lähetä
hakemuksesi keskiviikkoon 15.7.2015 mennessä osoitteeseen
kulmakollektiivi@gmail.com. Sisällytä hakemukseen yhteystietosi, lyhyt
esittelyteksti teoksesta, teostiedot (koko, nimi, valmistusvuosi, tekniikka) sekä
1–4 valokuvaa teoksesta.
Lisätietoja
→ Pirkanmaan triennaali

Kulttuurihöntsyistä uusia harrastuksia
Syksyllä tesomalaisille avautuu omilla kotikulmilla uusia
harrastusmahdollisuuksia, kun Tessun kulttuurihöntsyt -toiminta alkaa.
Syyskuussa käynnistyy iloisten ja rentojen kuvataide-, draama-, konemusiikkija vastaparipajojen toiminta. Tesomalla kulttuuri ei ole jäykkää pönöttämistä
vaan hyväntuulista höntsäilyä!
Esimakua tulevista höntsyistä on tarjolla torstaina 20.8.2015 klo 16–19
Tesoman liikekeskuksen pysäköintialueella. Tule mukaan tekemään rap-artisti
Joni Tapanin kanssa Tesoma-räppiä, kokeilemaan kuvataidetta ja nauramaan
improvisaatioteatteri Uuden Kattauksen hauskoille esityksille! Löytäisitkö täältä
itsellesi uuden harrastuksen?

Graffitikolmio jäähallilla

Tampereen kaupungin nuorisopalvelut on pystyttänyt graffitien tekijöille
kolmion muotoisen alustan Tesoman jäähallin luona olevan skeittiparkin
yhteyteen. Suureen 9 x 6 x 6 metrin kokoiseen kolmioseinään saa vapaasti tehdä
kirjoituksia ja maalauksia.
Taidekolmio on ideoitu nuorten aloitteesta. Tesoman lisäksi graffitikolmio on
pystytetty Kalevaan. Kolmiot ovat väliaikaisia rakennelmia, joiden toimivuutta
tarkastellaan tämän vuoden ajan. Muista julkaista kolmioseinälle itse taiteilemasi
tai jonkun muun toteuttamat hienot graffitikuvat sosiaalisessa mediassa
tunnisteella #tampereentaidekolmiot!

Uimaan Tesomajärvelle
Tesomajärven uimarantojen ja viheralueiden kunnostustyöt ovat valmistumassa.
Uudistukset perustuvat tesomalaisten yhdessä laatimaan suunnitelmaan.
Hiekkarannat ovat jo uimareiden käytössä, mutta Ristimäen rannan uuteen
laituriin on vielä tulossa muutoksia. Myös rantojen poijujen kiinnitystyöt ovat
kesken. Ristimäen uimarannan pukusuoja valmistuu vasta syksyllä.
Kunnostuksen yhteydessä on uusittu myös Ristimäen viheralueella olevat
kuntoilulaitteet ja leikkialue.
Lisätietoja Tampereen uimarannoista, uimavesien lämpötiloista ja laadusta
→ www.tampere.fi/uimarannat

Metsäpuutarha rantapolun varrella
Toukokuussa Villi Vyöhyke ry istutti yhdessä tesomalaisten kanssa Tesoman
rantapolun varrelle metsään kymmenittäin erilaisia kasveja ja puita. Istutusten
joukossa on mm. tuijia ja lehmuksia sekä hemlokkeja ja kurjenmiekkoja. Vaikka
metsäpuutarhan tarkoituksena ei ole olla hyötypuutarha, istutettiin
mäntymetsään muutama herukkapensaskin. Niiden satoa saavat kaikki poimia.
Käy iltakävelylläsi katsomassa, miltä puutarhassa näyttää! Puutarha-alueelle saa
jatkossakin kuka tahansa istuttaa uusia kasveja. Haitallisia vieraslajeja ei
kuitenkaan saa metsään istuttaa.
Kuvia metsäpuutarhan istutustalkoista
→ Metsäpuutarha Tesomalle

Elokuussa tavataan tapahtumissa!
Kaikille iloista ja onnellista kesää 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

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
Powered by Postiviidakko™

