Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen

TA M P E R E E N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 2 | 2 0 1 3

Kymmenen kysymystä
Rantatunnelista
s.3

Vauvojen
taiteilu
on iloista
puuhaa
s. 9

English page: 15
TAMPERE-lehti 2 | 2013

1

Nyt tarvitaan hyviä ideoita

T

ampereen kaupungin talousnäkymät ovat huolestuttavia.
Viime vuoden tilinpäätös oli
jo toista vuotta peräkkäin alijäämäinen. Vuoden 2012 tilinpäätöksen
tulos oli 28,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä oli 13,3 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota ja 15,9 miljoonaa
euroa edellistä vuotta heikompi. Myös
tämän vuoden talousarvio jouduttiin
laatimaan miinusmerkkiseksi. Ilman
erityistoimenpiteitä tämän vuoden talousarvion alijäämä tulee olemaan 45
miljoonaa euroa. Kaupunki tavoittelee
tälle vuodelle 22,8 miljoonan euron
säästöjä, joilla saataisiin alijäämä painettua noin 24 miljoonaan euroon.
Nämä ovat ikäviä lukuja. Kaupungin
talouden tasapainottamisessa on kysymys menojen mitoittamisesta tuloihin.

Kaupunki kasvaa voimakkaasti, viime
vuonna peräti 2253 uudella asukkaalla,
ja kasvavassa kaupungissa palveluita ja
erityisesti hyvinvointipalveluita tarvitaan entistä enemmän. Huolestuttavaa
onkin toimintamenojen hyvin voimakas kasvu. Myös pitkään jatkunut yleismaailmallinen taloustaantuma näkyy
kaupungin tulopuolella, etenkin yhteisöverotulojen määrässä.
Pelkällä synkistelyllä ei kuitenkaan
voi tulevaisuutta rakentaa. Pormestariohjelmassakin katsotaan luottavaisesti
eteenpäin ja tavoitellaan, että jo vuonna
2015 kaupungin talous olisi ylijäämäinen. Palveluja voidaan tuottaa nykyistä
edullisemmin, mutta se edellyttää rakenteiden muuttamista, uusia ideoita
ja rohkeutta muuttaa totuttuja toimintatapoja. Lauta- ja johtokunnat käsitte-

levät tämän vuoden säästötoimia huhtikuun aikana, valtuustossa ne päätetään toukokuussa.
Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta kuntalaisille halutaan edelleen
tarjota laadukkaita palveluita. Viime
vuoden tilinpäätöksessä talousarvion
sitovista toiminnallisista tavoitteista
saavutettiin 72 prosenttia. Onnistumisia olivat muun muassa hoito- ja sosiaalitakuun toteutuminen, joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvattaminen
ja uuden seudullisen toisen asteen oppilaitoksen eli Tredun perustaminen.
Viime vuoden tilinpäätökseen ja
vuosikertomukseen voi tutustua internetissä osoitteessa www.tampere.
fi/vuosikertomus/2012.
Aila Rajamäki
Päätoimittaja

Ratikan ykkösreitistä päätetään keväällä

T

www.tampere.fi

ampereelle suunniteltavan modernin kaupunkiraitiotien ensimmäisen linjan reitistä on tarkoitus päättää tänä keväänä.
Avoinna on vielä, tuleeko ensimmäiseksi suunniteltava linja Hervannasta keskustaan Sammonkatua vai Kissanmaankatua ja Teiskontietä, kulkeeko linja keskustan itäosissa Itsenäisyydenkatua vai Kalevantietä ja jatkuuko linja keskustasta Lentävänniemeen
Paasikiventien rinnalla vai Pispalan
valtatiellä.
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Parhaillaan arvioidaan reittivaihtoehtoja ja vertaillaan niitä eri näkökulmista. Mietittävänä on teknisiä, taloudellisia ja toteutettavuuteen liittyviä kysymyksiä sekä mahdollisuuksia
laajentaa raitiotietä myöhemmin linjastoksi.
Kuntalaisten eli tulevien raitiotien
käyttäjien mielipidettä kysyttiin maaliskuussa verkossa. Mielipiteitä kuunnellaan lisää yleisötilaisuudessa, jossa myös esitellään alustavia tuloksia
verkkokyselystä.
Raitiotiepäivä eli avointen ovien
yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 10. huhtikuuta kello 14–19 Monitoimitalo 13:ssa osoitteessa Satakun-
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Jakelusta vastaa Ykkösjakelut Oy.
Jakeluun liittyvät palautteet:
neuvonta@tampere.fi

Tampereen kaupungin tiedotuslehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa:
helmikuussa, huhtikuussa,
toukokuussa, syyskuussa ja
marraskuussa. Lehti on julkinen tiedote, joka jaetaan jokaiseen
tamperelaistalouteen.

Tampere-lehteä saa myös
keskusvirastotalosta Aleksis
Kiven katu 14–16 C, Palvelupiste
Frenckellistä ja kirjastoista.
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nankatu 13. Tilaisuuden ohjelmasta
kerrotaan hankkeen verkkosivuilla
www.tampere.fi/kaupunkiraitiotie
Kaupungin nettisivuilla voi tutustua myös ajankohtaisiin taustatietoihin.
Sivuilta löytyy myös alustavan yleissuunnitelman raportti ja tietoa aiemmin tehdyistä kyselyistä.
Ensimmäisen vaiheen raitiotien
linjausvaihtoehdot päätettäneen tämän
vuoden kesäkuussa. Varsinaiset päätökset raitiotien rakentamisesta tehdään keväällä 2014.
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Nuorisotakuu
valaisee nuorten tulevaisuutta
Tämän vuoden alusta astui voimaan hallituksen linjaama nuorisotakuu, joka lupaa nuorille
työ- tai opiskelupaikan kolmen kuukauden aikana työttömäksi ilmoittautumisesta.
Tampereella on ryhdytty tositoimiin, jotta nuorisotakuu ei jäisi vain kauniiksi ajatukseksi.

T

ampereen kaupunki ryhtyi toteuttamaan hallituksen linjaamaa takuuta perustamalla työryhmän, jonka tehtävänä on parantaa
työttömille nuorille suunnattuja palveluita. Kaupungin heikko taloustilanne hankaloittaa työtä. Työryhmän
puheenjohtajan, apulaispormestari
Olli-Poika Parviaisen mielestä kaupungin olisi tehtävä sellaisia säästöjä, jotka eivät heikentäisi nuorisotakuun toteuttamista.
− Suurin osa takuuseen vaikuttavista palveluista, kuten työllistämispalvelut, koulutuksen tuki ja etsivä
nuorisotyö, ovat toimineet jo pitkään
Tampereella. Valtuusto on myöntänyt
nuorisotakuuta varten 400 000 euroa
lisää rahaa, Parviainen kertoo.
Työryhmän sihteerin, projektipäällikkö Maria Virtasen mukaan nuorisotyöttömyyttä ehkäistään yhteistyössä oppilaitosten, työnantajien,
järjestöjen, valtionhallinnon, naapurikuntien ja nuorten huoltajien
kanssa.

Ratian mukaan palveluiden tarkoituksena on lisätä nuorten tietoja eri
alojen vaatimuksista, ammateista ja
työtehtävistä sekä auttaa heitä pääsemään koulutukseen.
Tällä hetkellä työttömät voivat
osallistua Kestävät koulutus- ja uravalinnat -projektiin tai Nuorten Verkostotyöpajaan. Ensin mainittu projekti on suunnattu 17−29-vuotiaille
työttömille. Heille pyritään löytämään
ala, jolle kouluttautua ja työllistyä.
− Nuoren kanssa keskustellaan
aluksi siitä, mille alalle hän haluaisi kouluttautua ja mitä mahdollisuuksia on tarjolla. Ennen varsinaisiin opintoihin hakeutumista nuori
pääsee avullamme tutustumaan eri
alojen opintoihin, Ratia kertoo.
Verkostotyöpaja on suunnattu 16−
24-vuotiaille ammattikouluttamattomille työttömille. Heille tarjotaan 1−6
kuukauden ohjattua työkokeilua yrityksessä tai kaupungin yksikössä.

Koulutuksiin ja työelämään tutustumista

Tampereella on tällä hetkellä noin
2400 työtöntä alle 25-vuotiasta työnhakijaa. Tämän lisäksi on nuoria työttömiä, joita on hankalaa saada palvelujen piiriin, koska he eivät ole ilmoittautuneet TE-toimistoon. Yhteiskun-

Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikössä tehdään kovasti töitä nuorisotakuun
eteen. Projektipäällikkö Katariina

nan verkostoista pudonneita nuoria
pyritään tavoittamaan muun muassa
etsivän nuorisotyön avulla.
Nuorten työllisyydenhoidossa on
huomioitava myös esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät nuoret, jotka tarvitsevat ennen
työelämään siirtymistä työkykyä edistäviä terveys- ja kuntoutuspalveluita.
Tampereella saa monenlaista
apua ja tukea työllistymiseen. Nuorten kannattaa myös oma-aloitteisesti hakeutua ja tarttua yhteiskunnan
heille tarjoamiin palveluihin ja koulutukseen.

•

Mitä nuorisotakuu lupaa?
•

Apua ja tukea
saatavilla

•

Jokaiselle alle 25-vuotiaalle
ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle nuorelle työ-,
harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan
viimeistään kolmen kuukauden sisällä työttömäksi
ilmoittautumisesta
Jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan

V

ili Kallio, 21, ja Antti Savolainen, 24, osallistuvat sosiaali- ja terveysalan tutustumisjaksolle, joka on osa Kestävät koulutus- ja uravalinnat -projektia. Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikön, TE-toimiston ja
Tampereen seudun ammattiopisto Tredun järjestämä kuusiviikkoinen jakso on avannut nuorten
työttömien silmät.
− Olemme päässeet kiertämään hoitoalan työpaikoissa, ja ammattilaiset ovat kertoneet meille
työstään. Lisäksi olemme tutustuneet Tredussa
siihen, millaista lähihoitajaksi opiskelu on. Nyt
tiedän entistä varmemmin, että haluan auttaa ihmisiä työkseni, Vili Kallio kertoo.
Ryhmä on vieraillut muun muassa Tampereen
aluepelastuslaitoksella, Sopimusvuoren mielenterveys- ja dementiayksikössä ja kehitysvammaisten toimintakeskus Tuomikalliossa.
− Työpaikkoja kiertäessäni olen huomannut,
että minua kiinnostaa selvästi eniten mielenterveys- ja päihdepalvelut, Savolainen kertoo työpaikkavierailuihin tyytyväisenä.
Monille nuorille tuottaa hankaluuksia valita,
mikä ala olisi heille sopivin ja motivoisi opiskelemaan. Myös pojat tunnistavat itsessään tämän
piirteen. Antti Savolainen opiskeli peruskoulun
jälkeen kuljetusalaa ammattikoulussa, mutta jätti opinnot kesken. Samoin kävi Vili Kalliolle catering-opintojen kanssa.
Savolaisen elämään on mahtunut pitkiä työttömyysjaksoja, ja hän kertoo käyneensä ammatinvalintapsykologin pakeilla ottamassa selvää omista vahvuuksistaan. Ammatinvalintatestin mukaan
Savolainen soveltuu parhaiten juuri hoitoalalle.
Kallion mielestä sosiaali- ja terveysalalle on
järkevää kouluttautua, sillä alan työllisyysnäkymät ovat hyvät ja suuntautumisvaihtoehtoja on
monia. Molemmat pojat ovat hakeneet tämän kevään yhteishaussa opiskelemaan lähihoitajaksi.
− Haaveilen ensihoitajan työstä, mutta tietenkin olen valmis tekemään muitakin töitä, Kallio
sanoo.
Seuraavasta tutustumisjakso järjestetään rakennus- ja kiinteistöalalle. Se alkaa toukokuussa 2013.

•

www.tyollisyysportti.fi/koulutukseen
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Tästä puhutaan nyt

Kymmenen kysymystä

tunnelista

Rantatunneli puhuttaa tamperelaisia. Tampere-lehti keräsi tunnelihankkeesta yleisimmin esitetyt kysymykset
ja etsi niihin vastaukset. Kysymyksiin 1–4 vastasi tilaajapäällikkö Risto Laaksonen Tampereen kaupungilta,
kysymyksiin 5–10 vastasi Liikenneviraston projektipäällikkö Mauri Mäkiaho.

1

Miksi tunnelia
tarvitaan?

Rantatunneli on ensisijaisesti maankäytön kehittämishanke. Se mahdollistaa noin 3 600
asukkaan asuinalueen toteuttamisen
keskustaan ja keskustan laajenemisen
Näsijärven rantaan.
Toisaalta tunneli poistaa laajalta alueelta keskustasta ympäristöhäiriöitä, kuten liikenteen melua ja päästöjä. Rantaväylä on osa valtatie 12:ta, mikä mahdollistaa valtion osallistumisen merkittävällä panoksella hankkeen toteuttamiseen. Jo nykyisellään se on Suomen
vilkkain maantieosuus pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Liikennemäärä
Naistenlahden ja Santalahden välillä
on tällä hetkellä 32 800–44 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Mikäli Hämeenkatu muutetaan joukko- ja kevyen liikenteen kaduksi, liikenne lisääntynee vuoteen 2030 mennessä noin 25 000 ajoneuvolla vuorokaudessa.
Rantaväylän ruuhkat sekä häiriöja onnettomuusalttius johtuvat jyrkästä Onkiniemen mäestä, useista pääsuunnan liikennettä katkovista liikennevaloliittymistä sekä kevyen liikenteen risteämistä. Ongelmat heijastuvat myös rinnakkaiselle Pispalan valtatielle. Monitahoiselle ongelmalle on tehtävä jotakin.
Sellaista vaihtoehtoa ei ole, että mitään
ei tarvitse tehdä. Se olisi pään pistämistä pensaaseen.
Liikenteelliset ongelmat voidaan ratkaista Rantatunnelin avulla, koska siinä
pitkämatkainen ja paikallinen liikenne
erotetaan eri väylille ja liikennettä ei tarvitse katkoa sivusuunnista tulevan liikenteen vuoksi. Pelkästään liikenteellisiä ongelmia voidaan jonkin verran ratkaista myös eräillä ympäristövaikutusten arviointivaiheessa tutkituilla vaihtoehdoilla, kuten esimerkiksi lyhyellä
tunnelilla ja Rantaväylän eritasoliitty-

4
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millä. Ne kuitenkin lisäävät liikenteestä
aiheutuvia haittoja, kuten estevaikutusta ja melua sekä huonontavat ilmanlaatua, maisemaa ja viihtyisyyttä. Lisäksi
ne heikentävät keskustan ja maankäytön kehittämismahdollisuuksia. Pitkä
tunneli ratkaisisi nämä ongelmat kokonaisuutena parhaiten.

Mitä tapatuu Rantaväylästä vapautuvalle
maalle? Kuka tonttimaan omistaa ja mitä
sinne rakennetaan?

2

Rantaväylästä vapautuu noin kymmenen hehtaaria maata, joka siirtyy Tampereen kaupungin omistukseen. RantaTampellan alueella tonttimaan omistaa
tällä hetkellä YIT. Tunnelin rakentamisesta kaupungille tulevan tonttimaan
myötä maanomistus Ranta-Tampellan
alueella jakautuu tasan kaupungin ja
YIT:n kesken. Ilman tunnelia kaupungille ei synny tonttimaata Ranta-Tampellaan.
Ranta-Tampellaan rakennetaan asuntoja. Kun kaupunki tunnelin ansiosta on
myös maanomistajana, se pystyy vaikuttamaan asuntotuotannon aikatauluun,
laatuun ja siihen, miten paljon alueelle rakennetaan omistus-, osaomistusja vuokra-asuntoja.

Paljonko tunnelin suunnittelu ja rakentaminen
tulevat maksamaan,
miten kulut rahoitetaan
ja kuka vastaa kuluista?

3

Eduskunnan myöntämä tilausvaltuus
tunnelihankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on 185 miljoonaa euroa. Lopullinen hinta määräytyy kuitenkin vasta käynnissä olevan kehitysvaiheen aikana. Valtion rahoitusosuus on 33 prosenttia ja kaupungin osuus on 67 prosenttia. Tunnelin myötä kaupungille

syntyy tuloja sekä maan myynnistä että ns. kaavoitusarvon nousun leikkauksesta 77 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus kohdistuu vain pitkälle tunnelille,
mutta ei muille vaihtoehdoille. Hankkeeseen sisältyy tunnelin lisäksi sen päihin tulevien eritasoliittymien sekä muiden tie-, katu- ja kunnallisteknisten järjestelyjen toteuttaminen.
Tampere on voimakkaasti kasvava
kaupunki, jonka on vastattava kasvuhaasteeseen. Uusien alueiden kunnallistekniikan, esimerkiksi katujen ja erilaisten verkostojen rakentaminen on aina kallista. Ranta-Tampellan etuna on,
että alue voi tukeutua keskustan palveluihin, jolloin esimerkiksi kouluja tai
muuta palveluverkkoa ei tarvitse rakentaa. Myös vesi-, viemäri-, kaukolämpöym. putkistot ovat vieressä ja vähäisin
kustannuksin saatavissa alueelle.
Esimerkiksi Lahdesjärven alueen
käyttöönotto edellytti kaupungilta mittavien eritasoliittymäjärjestelyjen toteuttamista, joiden kustannukset olivat
noin 30 miljoonaa euroa. Vuoreksen kytkeminen kaupunkiin vaati suuria kustannuksia ja vaatii edelleen koko palveluverkon rakentamista. Suhteutettuna
Ranta-Tampellan asukaslukuun Vuoreksen lisäkustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa. Kuitenkin kaupungin kasvun kannalta myös nämä lisäkustannukset ovat perusteltuja.
Tunnelilla on myös merkittävä työllistävä vaikutus. Jo nyt allianssissa työskentelee lähes 90 henkeä. Rakentaminen tulee työllistämään satoja henkilöitä ja lisäksi tarvitaan paljon paikallisia palveluja.

4

Kuka tunnelin suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa?

Rantatunneli on Tampereen
kaupungin hanke, jonka suunnittelua

ja valmistelua on viety eteenpäin yhteistyössä Liikenneviraston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Toteutussuunnittelusta ja rakentamisesta vastaa
Rantatunnelin Allianssi, joka on Tampereen kaupungin, Liikenneviraston, Lemminkäinen Infra Oy:n, Saanio & Riekkola Oy:n ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n
muodostama yhteenliittymä.
Allianssi suunnittelee hanketta niin,
että sille pystytään määrittämään tavoitekustannus sekä laadulliset ja aikataululliset tavoitteet, joihin kaikki osapuolet voivat sitoutua. Suunnitelmien perusteella varataan riittävät resurssit toteutusvaiheeseen.

5

Miten tunnelissa huomioidaan turvallisuusasiat
esimerkiksi onnettomuustilanteissa?

Tunneli ei ole muuta liikenneverkkoa
vaarallisempi. Päinvastoin se on erittäin hyvin valvottu ja erilaisilla turvallisuutta parantavilla havainto- ja liikenteenohjauslaitteilla varustettu. Tunneli
on niitä harvoja tieosuuksia, jotka ovat
Liikennekeskuksen kokoaikaisessa kameravalvonnassa päästä päähän. Tunneli täyttää Euroopan Unionin tietunnelidirektiivin asettamat vaatimukset.
Liikennehäiriöiden havaitsemiseksi tunneliputket varustetaan automaattisella häiriönhavaintojärjestelmällä ja
tunnelin ulosajoalueet ruuhkantunnistusjärjestelmällä, jotka tunnistavat
nopeasti häiriön ja antavat hälytyksen.
Hälytys käynnistää automaattisesti
vaaran vähentämiseksi tarvittavat liikenteenohjaukset, kuten varoittamisen
ja nopeusrajoituksen laskun sekä tarvittaessa kaistan tai tunneliputken sulkemisen. Tyypillisten tunneleiden turvallisuusjärjestelmien lisäksi Rantatunneliin on suunniteltu sammutusjärjestelmä.

Rane kouluttaa
rakentajia

N
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Mitä mahdollisia ongelmia tunnelin rakentamisessa voi ilmetä?

Ennakkoon on jo selvitetty, että olosuhteet mahdollistavat tunnelin rakentamisen. Lisätutkimuksilla
on täsmentynyt käsitys maa-, kallio- ja
pohjavesiolosuhteista. Myös esimerkiksi ilmanlaatua, liikennemääriä, liikennemelua ja pohjavettä on tutkittu, jotta
lähtötilanne saadaan mahdollisimman
kattavasti selvitettyä. Tuloksiin peilataan tunnelin rakentamisen ja käytön
aikaisia vaikutuksia.
On puhuttu kallion ruhjeista. Alueelta löytyy heikkousvyöhykkeitä ja pintaosista on havaittu rikkonaisuutta, joka
voi vaihdella 0–3 metriin. Osin pintakallio on ehjää. Kallion laatu on tyypillistä
Tampereen alueella. Tunneli voidaan rakentaa normaalein kalliorakentamisen
menetelmin. Esimerkiksi P-Hämpissä
louhittiin kaksi kertaa Rantatunnelia leveämpi kalliotila samankaltaisissa olosuhteissa. Kallion laadun vaihtelut kyetään hallitsemaan normaalein kallionlujitustoimenpitein.

7

Mihin tunnelin louhinnasta syntyvä kalliolouhe viedään?

Kalliolouhe menee hyötykäyttöön. Esimerkiksi Ranta-Tampellan ja Santalahden asemakaavojen toteuttamiset vaativat kiviainesta. Nyt sitä
saadaan aivan vierestä eikä sitä tarvitse
tuoda muualta. Osa kiviaineksesta käytetään myös Rantatunnelin rakenteisiin.
Kalliolouheelle on Tampereen alueella kysyntää, koska jossain aina rakennetaan. Alustavasti on myös tutkittu, onko esimerkiksi Näsijärven aallonmurtajilla korjaustarvetta.

8

Miten tunneli vaikuttaa
Näsijärveen ja pohjaveteen?

Näsijärven vedestä ei ole
haittaa tunnelille eikä tunnelista vedelle.
Sama pätee pohjavesiin. Tutkimuksin on
selvitetty, millaista tiivistystä tarvitaan,
kun kalliota irrotetaan. Ennen jokaista
irrotettavaa osuutta tehdään tarkentavat kokeet, joilla kunkin kohdan tarkka esitiivistystarve varmistetaan. Kallio

irrotetaan vasta sitten, kun tiivistyksen
onnistuminen on varmistettu. Rakentamisen helpottamiseksi pohjaveden pintaa alennetaan hallitusti tunnelin päissä avokaivantojen kohdalla. Muualla se
ei alene eikä sitä ole tarvetta alentaa.

9

Miten tunnelin rakentaminen haittaa asukkaita
ja Rantaväylän liikennettä?

Tunnelin louhinta aiheuttaa arkipäivinä
ajoittaista melua ja tärinää. Työ etenee
koko ajan, joten se kestää yhden rakennuksen kohdalla rajoitetun ajan. Rantaväylää ei tarvitse sulkea työn aikana.
Tien sijoittaminen kokonaan uuteen paikkaan on hyvä ratkaisu, näin
työ voidaan tehdä ruuhkaisen väylän ulkopuolella. Santalahteen ja Naistenlahteen tulee työnaikaisia kiertotiejärjestelyjä. Tunnelin valmistuttua nykyinen
valtatie muuttuu osittain katuverkoksi.

10

Mikä on tunnelihankkeen aikataulu?

Pormestariohjelman mukaan
Rantaväylän tunnelin suunnitteluvaihe päättyy syksyllä 2013, jolloin valmistuu lopullinen toteutussuunnitelma ja kustannusarvio. Tällöin valtuustossa arvioidaan uudelleen hankkeen toteuttamisedellytykset ja aikataulu. Jos valtuustossa päätetään, että tunneli rakennetaan, töiden aloittamisen
jälkeen rakentaminen kestää noin neljä vuotta.

•

Lisätietoja tunnelihankkeesta:
Tampereen kaupungin nettisivuilta:
www.tampere.fi/liikennejakadut/
projektit/rantavaylantunneli
Liikenneviraston nettisivuilta:
www.liikennevirasto.fi/rantatunneli
Rantatunnelin Allianssin toimistosta:
Erkkilänkatu 11 (PMK:n talo, sisäpiha). Toimisto on avoinna kello
8–16. Ajan voi varata toimistosihteeri Sirpa Koivistolta
puh. 040 721 9566.

tetään mallipumppu paloiksi ja perehdytetään puhdistukseen ja hoitoon kotioloissa.
Rakentamisen energiamääräykset muuttuvat kesällä ja uudisrakentajat kokoontuvat 9. huhtikuuta kello 17–20.30 keskusvirastotalolle Aleksis Kiven katu 14–16 Rakentajakoulun merkeissä. Tilaisuus
on maksuton ja siellä on mahdollisuus kysyä lupa-asioista suoraan
viranomaisilta.
Asumisen ja rakentamisen energianeuvonta Rane tarjoaa puolueetonta tietoa energiansäästöstä. Energianeuvojat tavoittaa puhelimitse
ja sähköpostitse tai vierailemalla
ajanvarauksella Frenckellin palvelupisteessä tai Ympäristötietokeskus Moreeniassa Patosillalla.
Lisätietoja koulutuksista ja julkaisuista löytyy osoitteesta www.
neuvoo.fi ja www.facebook.com/
raneneuvoo.

•

Tampere vuoden 2013
pyöräilykunta

S

uomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunta valitsi vuoden 2013
pyöräilykunnaksi Tampereen.
Perusteena oli Tampereella tehty
voimakas pyöräilyolosuhteiden kehittäminen ja pyöräilyn edistäminen parin viime vuoden aikana.
Tampereen pyöräilymäärät ovat
lisääntyneet noin 50 prosenttia 12
viime vuoden aikana. Pyöräliikenteen kehitystä seurataan kymmenien eri puolilla kaupunkia sijaitsevien laskentapisteiden avulla.

Pyö
rä
ily

Rantatunneli tulee koostumaan kahdesta kaksikaistaisesta ja yksisuuntaisesta ajoneuvotunnelista.
Jalankulku ja pyöräily ovat kiellettyjä. Havainnekuvissa ovat tunnelin sisään- ja ulostulot Naistenlahdessa (vas.) ja Santalahdessa (oik.)

euvontapalvelu Rane opastaa energiatehokkaassa asumisessa ja rakentamisessa
vuodenkierron mukaisesti. Kevät
on sopiva aika miettiä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä mökillä sekä ilmalämpöpumpun
huoltoa – etenkin, jos sitä käyttää
jäähdytykseen.
4. toukokuuta kello 10.30–
17.30 Moreeniassa pidetään koulutuspäivä kesämökin sähköistämisestä aurinko- ja tuulivoimalla. Koulutuksessa käsitellään hankinnan ja asentamisen sudenkuoppia sekä ympäristöä säästävää asuintapaa mökillä. Keväällä
Ranen www-sivuilla julkaistaan
myös ilmainen aurinkoenergiaopas. Ilmalämpöpumpun omatoimiseen huoltoon opastetaan 8.4.
Moreeniassa ja 10.4. Lielahden koulussa, molemmissa kello 18–19.30.
Maksuttomissa koulutuksissa pis-

iko
i
v

ä äk
np

Tampere käyttää noin kolme
miljoonaa euroa vuodessa pyöräilyväylästön rakentamiseen, ylläpitoon ja laatutason parantamiseen.
Näkyvimmät parannukset ovat Laukonsilta, Palatsinsilta ja Rongankadun alikulku. Myös pyörien pysäköintiä on kehitetty, ja esimerkiksi autojen pysäköintiruutuja on jo
muutettu pyöräparkeiksi.

•

aupunki

T

ampere on 11.–18. toukokuuta vietettävän valtakunnallisen pyöräilyviikon pääkaupunki. Viikon suojelijana
on pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Pyöräilyviikon tavoitteena on edistää pyöräilyolosuhteita ja tuoda keskusteluun pyöräilyn hyötyjä. Viikon pääteema on Lapsella on oikeus pyöräillä.
Viikon ohjelmassa on erityisesti huomioitu lapset ja perheet. Ohjelmassa on ohjattuja pyörälenkkejä,
kuvasuunnistusta, geokätkentää, paneelikeskustelu ja erilaisten pyörien ja pyöräilylajien esittelyjä. Viikon aloittaa koko
perheen avajaistapahtuma lauantaina 11.5. Laikunlavalla. Viikon ohjelma löytyy osoitteesta
www.liikkumisenohjaus.fi.
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Keskustassa kunnostetaan aukioita

T

änäkin vuonna huonokuntoisia
katuja korjataan eri puolilla kaupunkia. Keskustassa jatkettaneen
Kyttälän alueen katujen uusimista. Merkittävä työ keskustassa on P-Hämpin
ramppiin liittyvä Pakkahuoneenaukion rakentaminen, joka kestää syyskuuhun saakka. Aukiolta tulee yhteys Ratapihankadulle, ja sinne rakennetaan terasseja sekä portaikko Pakkahuoneen
reunustaan.
Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien kulmassa aletaan kesällä uusia Suomen Pankin aukiota, jossa sijaitsee PHämpin hissi. Aukio kivetään, ja siltä
varataan tilaa kesäterassille. P-Hämpin
hissirakennuksen ympärille tuleva lasipaviljonki rakennettaneen ensi vuonna.
Teiskontielle kadun pohjoisreunaan
rakennetaan eroteltu jalankulkupyörätie Kalevan puistotieltä Ilmarinkadulle

saakka. Tipotie rakennetaan kokonaan
uusiksi, ja katu vie Pirkankadulta uudelle Pyynikin terveysasemalle.
Länsi-Tampereella aloitetaan Kalkun
alueen saneerauksia Ristaniitynkadulla
ja Pitkäniemenkadulla. Työt jatkuvat ensi vuoteen. Raholassa katutöitä tehdään
Nokiantien molemmin puolin. Merkittävin kohde on Vanha kirkkotie. Lamminpäässä jatkuvat viime vuonna aloitetut katutyöt, ja liikennettä haittaa erityisesti Ylöjärventien kunnostus. Haukiluomassa uusitaan Myllypuronkadun
ja Tyvikadun liittymäaluetta.
Itä-Tampereella jatketaan vuoden
alussa alkaneita Messukylän alueen
katutöitä. Tänä vuonna viimeistellään
myös viime vuonna kunnostetut kadut.
Etelä-Tampereella katutöitä tehdään
muun muassa Härmälässä, jossa parannetaan Nuolialantien kevyen liikenteen

Luonnosta
on ihmiselle
paljon hyötyä

E

kosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon ihmiselle tarjoamia hyötyjä, jotka ovat olennaisia ihmisten hyvinvoinnille. Kaupunkiympäristön ekosysteemipalveluita
ovat esimerkiksi virkistäytymismahdollisuudet, hyönteisten suorittama
pölytys puutarhassa tai kasvillisuuden tarjoama viilennys kesähelteillä.
Kaupungin puistot, metsät, viheralueet ja niitä yhdistävät reitit ovat
ekosysteemipalvelujen perusta. Tampereella ekosysteemipalveluita kartoitetaan parhaillaan Suomen ympäristökeskus Sykkeen ja Tampereen kaupungin Evita-yhteistyöhankkeessa.
Projekti luo myös valmiuksia ekosysteemipalveluiden huomioimiseen kaupunkisuunnittelussa.
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järjestelyjä. Sarankulmassa päällystetään Patamäenkadun Pirkkalaan ulottuva uusi kevyen liikenteen väylä. Viialan alueen katujen saneeraus jatkuu.
Viiala on eteläisen alueen merkittävin
saneerauskohde.
Uusilla kaava-alueilla, esimerkiksi
Niemenrannassa, jatketaan katujen ja
kunnallistekniikan rakentamista. Kaukajärvellä Sakkolanmäen ja Hirvikallion katutyöt saatetaan loppuun. Vuoreksessa rakennetaan Vuoreskeskuksen itäosan ja Koukkurannan katuja. Risson
alueella Atalassa katujen rakentaminen
päättyy: kadut ovat päällystettynä heinäkuussa.

Puistoja uusitaan
eri-ikäisiä varten
Koskipuiston Pikku Kakkosen leikkipuistosta kunnostetaan tänä vuonna elä-

myksellinen teemaleikkipaikka, jossa
viihtyvät eri-ikäiset lapset, nuoret ja aikuiset. Toinen merkittävä leikkipaikka
tulee Näsinpuistoon, johon rakentuu
Tiitiäisen satupuisto Kirsi Kunnaksen
satuhahmojen hengessä.
Uudiskohteita ovat Kaukajärven Patasuonpuisto ja Vuoreksen keskuspuiston leikkipaikka. Lisäksi kunnostetaan
leikkipaikkoja, muun muassa Atalassa
Atanpuisto, Hakametsässä Aarikkalanpuisto, Kaukajärvellä Metsäniitty, Tesomalla Ratamonpuisto ja Ylä-Pispalassa
Päivölänpuisto.
Keskustassa kunnostetaan myös
Aleksandra Siltasen puistoa Tampellan alueella, jotta Palatsinsillalta saadaan toimivat kävely- ja pyöräily-yhteydet. Puistoon tulee oleskelunurmikko
ja Päätalo-veistos. Ratinassa jatketaan
Ratinanniemen kunnostusta koskenranta-alueelle, johon tulee monikäyttöinen nurmialue.
Koirapuistokunnostus tehdään tänä vuonna Hervannassa, jossa uusitaan
Ahvenispuiston koirapuisto.

•

TEKSTI Tarja Nikupaavo-Oksanen
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Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Hanna Montonen Tampereen kaupungilta sanoo, että uudella näkökulmalla
on annettavaa erityisesti täydennysrakennusalueiden suunnitteluun.
– Ekosysteemipalveluissa näkökulma on humanistinen eli ihmiskeskeinen: luonnon hyötyjä tarkastellaan ihmisen kannalta. Kaupungit ovat ihmiskeskittymiä, joissa luonnon resursseja
käytetään kulutukseen sekä jätteiden
ja päästöjen käsittelyyn. Sellainenkin
asia kuin mehiläisten pölytys on tärkeä ekosysteemipalvelu. Kaunis maisema on puolestaan esteettinen ja voimaannuttava palvelu, Hanna Montonen selventää.
– Jos löydämme alueelta tärkeän
ekosysteemipalvelun, sitä on kohdel-

tava taiten ja varoen rakentamisessa,
Hanna Montonen sanoo.
Evitan pilottihankkeeksi on valittu Tesoman täydennysrakentaminen. Tesoman alueesta on jo alustavasti esitetty kartalla ekosysteemipalveluja, muun muassa peltobiomassa-,
kala-, marja-, kukka-, hedelmä-, kasteluvesi- ja hyönteisten pölytysalueet.
Siihen on merkitty myös esimerkiksi eroosiolta suojaavat ja melua lieventävät alueet. Ekosysteemipalvelu-

jen kartoitus on tehty muiden vakiokartoitusten lisänä.
Sykkeessä tehdään myös paikkatietoanalyysejä, jotka havainnollistavat lähivirkistysalueita, liikennettä ja
pohjavesialueita. Niitä hyödynnetään
kaavoituksen tausta-aineistona. Kartoilla voidaan kertoa ekosysteemipalveluista myös kaupunkilaisille.

•

TEKSTI Tarja Nikupaavo-Oksanen
KUVA Susanna Lyly

Tutustu
Tampereen luonnonsuojeluohjelmaan

Pian kaupungin viljelypalstoilla upotetaan

sormet multaan

T

ampereen ensimmäisessä luonnonsuojeluohjelmassa on 67 suojeltavaa aluetta, joista suurin on
Kintulammen luonnonsuojelualueen
555 hehtaarin laajennus.
Ohjelma lisää suojelualueiden määrää noin 1200 hehtaarilla vuoteen 2020
mennessä. Nyt luonnonsuojelualueita
on 417,89 hehtaaria.
Tämän vuoden ohjelmassa ovat Halimasjärven luonnonsuojelualueen laajennus ja uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen Teiskon Holmaan,
Ikurin Leppiojaan ja Nokian Pitkäniemen Hevoshakaan. Myös Iidesjärven
luonnonsuojelualueen perustaminen
alkaa tänä vuonna.
Luonnonsuojeluohjelma koskee vuosia 2012–2020. Ohjelmasta valmistui alkuvuodesta raportti, joka löytyy helppolukuisena e-julkaisuna netistä sivulta
www.tampere.fi/ymparistojaluonto/
julkaisutjaselvitykset/luonnonsuojeluohjelma. Painettua raporttia voi ostaa 15
euron hintaan palvelupiste Frenckellistä (Frenckel
(Frenckellinaukio 2 B).

V
Kesällä 2012 satoi
melko paljon,
mutta palstaviljelijä
Hanna Rekola oli
tyytyväinen etenkin
porkkana- ja
kesäkurpitsasatoonsa.

Roskaaminen
huolestuttaa
tamperelaisia

Suuri suosio
Lähiruokavillityksen ansiosta palstaviljely on kasvattanut suosiotaan Tampereella. Jotta mahdollisimman moni
halukas saisi kaupungin tarjoaman palstan, yksivuotisille viljelijöille jaetaan tänä vuonna aluksi vain puolen aarin maapaikkoja.
Jakotilaisuuden jälkeen on mahdollista tiedustella lisää
palstatilaa, jos jollekin alueelle jää vapaata maata. Suo:
Lisätietoja
n
sittuja
yksivuotisia kasvumaita on esimerkiksi Järvenamperee
Teiskon-T
sivussa,
Nekalassa, Kaukajärvellä, Koivistonkylässä ja
tyksen
4H-yhdis
3
1
−
Pohtolassa.
0
voja klo 1
palstaneu
69
Jos vihannesten kasvatus vie mennessään, Tahme8
9
1
0
7
puh. 040
e
p
lasta,
Ruskosta tai Haiharasta voi alkaa jonottaa moisko-tam
http://te
nivuotista
viljelypalstaa. Monivuotiset palstat jaetaan
alstat/
re.4h.fi/p
sitä mukaa, kun niitä vapautuu. Jonottamaan voi joutua
kuitenkin jopa vuosia.
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Sinnikkyys palkitaan
Tamperelainen opiskelija Hanna Rekola vuokrasi viime kesäksi yhdessä ystäviensä kanssa puolen aarin palstan Nekalan viljelyalueelta. Ajatus itse kasvatetusta lähiruoasta innosti istuttamaan toukokuussa taimia ja siemeniä multaan.
Ensikertalaisen mielestä palstan hoitaminen vaatii kärsivällisyyttä ja viitseliäisyyttä, mutta sinnikkyys palkitaan.
− Rikkaruohoja on kitkettävä säännöllisesti ja maata pitää käydä kastelemassa, jos on pitkiä sateettomia jaksoja.
Aurinkoisina päivinä pellolla on erittäin leppoisaa. Suosittelen ehdottomasti kokeilemaan, Rekola sanoo.
Mullan kuopsuttamiseen lomassa voi rupatella ilokseen muiden viherpeukaloiden kanssa. Rekola kertoo kyselleensä istutusvaiheessa viljelyvinkkejä naapuripalstan
vuokraajalta. Myös 4H-yhdistyksen työntekijä kiertää kesän aikana palsta-alueilla, jolloin häneltä saa vastauksia
mieltä askarruttaviin viljelykysymyksiin.

•

li 84 prosenttia tamperelaisista on
huolissaan sotkemisesta ja roskaamisesta julkisilla paikoilla ja
luonnossa. Tämä selvisi tamperelaisten
ympäristöasenteita ja -käyttäytymistä
tutkineessa laajassa kyselyssä.
Julkinen liikenne toimii Tampereella, sillä ympäristökyselyn vastaajista yli
80 prosenttia oli siihen tyytyväisiä. Myös
puistoja, metsiä, luontopolkuja ja retkeilyreittejä sekä jätehuoltoa arvostettiin.
Vastaajat mainitsivat yhteensä yli sata tärkeää luontokohdetta Tampereella. Selkeästi merkittävimmiksi nousivat
Pyynikin ja Kaupin alueet. Kolmanneksi tärkeimmäksi luontokohteeksi arvioitiin Hatanpään Arboretum.
Enemmistö vastaajista piti tärkeänä,
että heillä on mahdollisuus vaikuttaa
ympäristöasioihin Tampereella. Suurin
osa vastaajista ei kuitenkaan pitänyt nykyisiä vaikutusmahdollisuuksiaan riittävinä. Myös luotettavaa ympäristötietoa toivottiin olevan enemmän saatavana. Kaupunkilaiset olivat kuitenkin tyytyväisiä kaupungin ympäristötyöhön ja
luottivat kaupungin tekevän päätöksiä
ympäristön hyväksi.
Kyselyn toteutti Tampereen kaupungin kestävä yhdyskunta -yksikkö. Tietopaketti tutkimustuloksista löytyy kaupungin internetsivuilta osoitteesta
www.tampere.fi/ymparistojaluonto/julkaisutjaselvitykset.

iherpeukaloiden kannattaa olla valppaana, sillä
Tampereen kaupungin yksivuotiset viljelypalstat
jaetaan 6. ja 7. toukokuuta. Uudet viljelijät voivat
vuokrata maatilkkunsa palstojenjakopäivänä toivomaltaan
palsta-alueelta. Tampereen kaupungin viljelysmaita vuokraa Teiskon-Tampereen 4H-yhdistys.
Viime vuonna yksivuotisilla palstoilla viljelleet kaupunkilaiset voivat ilmoittaa etukäteen 4H-yhdistykselle
halukkuutensa jatkaa viljelyään, jolloin heidän ei tarvitse saapua jakotilaisuuteen.
Keväällä 4H-yhdistyksen työntekijät muokkaavat yksivuotisten palstojen maan valmiiksi tulevaa kasvukautta
varten. Viljelijä voi itse lisäksi kalkita, lannoittaa ja kuohkeuttaa maata esimerkiksi hiekalla ja turpeella.

•

TEKSTI JA KUVA Päivi Pajula

Selvät sävelet homekoiran käyttöön

E

päiletkö, että talossasi on hometta? Jos epäilet, voit tilata
paikalle homekoiran.
Nyt on sekä homekoiran tilaajalle että homekoiraohjaajalle laadittu ohjeet, joissa määritellään koiran avulla tehtävän tarkastuksen tavoitteet, laajuus, raportointi ja osapuolten vastuut.
Kosteus- ja hometalkoiden
suunnittelija Karoliina Viitamäki
ympäristöministeriöstä sanoo, että homekoira on nopea tapa tarkis-

taa tilanne. Kosteusmittari ilmaisee kosteuden, mutta koira haistaa
kuivankin homeen. Toisaalta koirakaan ei ilmaise homeiden määrää, ei terveyshaittaa eikä edes vauriopaikkaa. Koira ilmaisee paikan,
jossa se haistaa sille opetetun hajun. Koiran merkattua kohdan on
suositeltavaa ottaa yhteyttä rakennustekniseen asiantuntijaan, jonka kanssa pohditaan, mistä merkkaukset voivat johtua.
Ensimmäiset homekoirat tuli-

vat Suomeen 1990-luvun alussa, ja
mallia otettiin Ruotsista. Vielä pari
vuotta sitten alan yrittäjiä oli alle
kymmenen. Tällä hetkellä homekoirapalvelua tarjoaa jo reilusti toistakymmentä yrittäjää.
Tilaajan ja ohjaajan ohjeet homekoiran käytöstä kiinteistössä
esiintyvien mikrobiperäisten hajujen tarkastuksessa on ladattavissa
osoitteessa http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.

•
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Kolmasluokka
laisilla
Emil Kuorilehd
olla (vas.) ja
Markus Nurm
ella on jo yksi
talvi takana
venäjän opis
kelua
opettaja Mar
ia Westerholm
in kanssa.
Venäjän kieles
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ja jos Emilin
suunnitelmat tote
utuvat, niin
pelatessa jääk
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Venäjän KHL:
ssä.

TEKSTIT Marika Haapala
KUVAT Susanna Lyly

Opin polkuja

Kolmasluokkalaiset opiskelevat kieliä

englannista kiinaan
Tampereella on tarjolla kolmasluokkalaisille laaja kielivalikoima. Kun suurimmassa osassa kunnista kaikki
kolmasluokkalaiset aloittavat kielten opiskelunsa
englannilla, voi Tampereella valita seitsemästä kielestä.

T

amperelaiset ovat rohkeita
kielenvalitsijoita. Siitä yksi
esimerkki on ensi syksynä
Pispalan koulussa aloittava Tampereen ensimmäinen ja Suomen
toinen kiinan kielen ryhmä.
– Ensi syksynä toteutuu kuusi kieltä: englanti, saksa, ranska,
espanja, venäjä ja kiina, eli kaikki
muut paitsi ruotsi. Jotta ryhmä perustetaan, täytyy olla 12 halukasta
oppilasta. Tampereella on kuitenkin hyvin myönteinen ilmapiiri kielivalinnoille, joten tänä vuonna on
aloitettu pienempiäkin 10 oppilaan
ryhmiä, kertoo koordinaattori Mika
Lintujärvi Kielitivoli 2 -hankkeesta.
Kielivalikoimasta voi valita minkä tahansa kielen, mutta kaikkia kieliä ei opeteta kaikilla kouluilla.
– Lähes jokaisella koululla voi
opiskella englantia ja saksaa. Muita eurooppalaisia valtakieliä ei opeteta vain keskustan kouluissa, vaan
tasapuolisuuden nimissä kielitarjontaa on lisätty ympäri Tamperetta, sanoo Lintujärvi.

Kuka vain pystyy
oppimaan kieliä
Ensimmäinen vieras kieli kulkee
koko kouluajan mukana. Äitejä ja
isiä saattaakin mietityttää, oppiiko
meidän lapsemme ranskaa tai vaikka kiinaa. Mika Lintujärvi karistaa
tällaiset huolet.
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– Kun lapsi oppii äidinkielen, se
tarkoittaa, että lapsi pystyy omaksumaan muitakin kieliä. Kaikki eivät tietenkään saa huippuarvosanoja kielistä, mutta oppivat niitä silti.
Rajallisestakin kielitaidosta on iloa
ja hyötyä, kertoo Lintujärvi.
Lintujärvi kannustaa aloittamaan kielten opiskelun jollakin
muulla kuin englannilla ja valitsemaan englannin vasta neljännellä
luokalla. Englannin taidon tärkeyttä
ei kyseenalaista kukaan, mutta sen
opiskeluun riittää lyhyempikin aika.
– Englantia tarvitaan varmasti
työelämässä, mutta sitä edellytetään
kaikilta, eikä se ole enää valttikortti. Jos haluaa työelämässä etua, niin
monipuolinen kielitaito on tärkeä.
Esimerkiksi yritysmaailma nostaa
jo nyt venäjän kielen englannin ohi,
toteaa Lintujärvi.

•

www.tampere.fi/koulutusjaopiskelu/
perusopetus/opiskelu/kielet

Vanhemmatkin oppivat
venäjää Emilin kanssa

K

olmasluokkalaisen Emil Kuorilehdon tavoitteena on pelata joskus jääkiekkoa Venäjän pääsarjassa KHL:ssä. Kieli ei ainakaan tule olemaan este, sillä hänellä on jo yksi talvi takana venäjän kielen opintoja.
Emil on yksi 11 kolmasluokkalaisesta, jotka aloittivat viime syksynä Takahuhdin koulussa venäjän kielen opiskelun. Vastaavaa ensimmäisen vieraan kielen venäjän
ryhmää ei ole ollut Tampereella 20
vuoteen. Venäjä on Emilille ihan
uusi kieli.
– Aiemmin olin kuullut venäjää
vain laskettelurinteissä, mutta en
ymmärtänyt siitä silloin mitään.
Emilin vanhempien Miia ja
Mauri Kuorilehdon mukaan ajatus
venäjän kielestä lähti vuosi sitten
kaupungin järjestämästä Kielitivoli-illasta, jossa lapset pääsivät tutustumaan eri kieliin lyhyiden opetustuokioiden aikana.
– Jo tuolloin Emil ihastui
venäjän kieleen ja kyrillisiin kirjaimiin. Sen jälkeen ryhdyimme
kotona yhdessä pohtimaan Emilin kielivalintaa ja rohkaisimme valitsemaan jonkin muun kielen kuin
englannin ensimmäiseksi kieleksi. Englanti on niin hallitseva kieli, että uskomme lapsemme oppivan sen joka tapauksessa, vaikka

opetus alkaakin vasta neljännellä luokalla.
Emilin vanhemmat eivät osaa
venäjää, tai eivät ainakaan osanneet ennen. Emil kertoo heidän
kuitenkin oppineet kieltä hänen
mukanaan. Täysin vieraan kielen
kotitehtävissä auttaminen mietityttikin vanhempia.
– Kielenopettajat kuitenkin vakuuttivat, ettei ole meidän tehtävämme tehdä läksyjä, vaan opettajan on kyettävä opettamaan ja ohjaamaan oppilaitaan niin hyvin, että läksyt hoituvat itsenäisesti. Ja
näin on kyllä ollutkin, kertoo Miia
Kuorilehto.
Emiliä taas aluksi jännitti,
minkälainen kieli venäjä oikein
on. Myös kavereiden erilaiset kielivalinnat ja niiden myötä uudet
luokkajaot harmittivat. Mutta kielen opiskelun lähdettyä sujumaan
hyvin ovat niin Emil kuin hänen
vanhempansakin olleet tyytyväisiä valintaan.
– Venäjän opiskelu on kivaa ja
sitä on helppo oppia, vaikka vain
numerot ovat samanlaisia kuin
suomen kielessä, kertoo Emil Kuorilehto.
Vanhemmista taas on ollut mukava seurata, miten nopeasti poika on sisäistänyt uuden kielen ja
rohkeasti jo käyttänytkin sitä.

•
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Taiteilija
Stiina Hietara
nta (vas.)
antaa jalkojen
sa, käsiensä
ja pesuharjan
puhua. Myös
Selma Hämäl
äinen ja äiti
Katja
Haglund-Häm
äläinen naut
tivat
taiteilijan va
paudesta (kuv
a keskellä).
Vauvataiteili
joiden työpaj
assa
on tekemisen
meininki
(kuva oik.).

kylpyajat varataan nopeasti täyteen.
– Joudumme tarjoamaan ei oota
kymmenille mukaan haluaville vauvaperheille, kertoo Janina Ahlfors.
Taite aloitti kuuden kerran kurssit
viime vuonna. Jokaisella kurssikerralla on oma teemavärinsä. Tämän kevään
aikana on järjestetty myös yhden kerran kokeilupajoja, joissa on avattu värikylvyn ideaa. Kurssit jatkuvat syksyllä.
Vauvojen värikylpy on kehitetty
kymmenkunta vuotta sitten Porin
lastenkulttuurikeskuksessa, josta Janina Ahlforskin on ohjaajan oppinsa
hankkinut. Kyse on melko uudesta taidekasvatusmenetelmästä, jolla on tärkeitä tavoitteita.
– Vauvojen värikylpy tukee perheiden kulttuuriharrastusta. Tavoitteena
on lisäksi innostaa lapsia visuaaliseen
ilotteluun ja leikkiin.

Nauti hetkestä

On helppo ymmärtää, miksi nuoret tamperelaistaiteilijat Iida, Stiina, Selma, Viola
ja Venla ovat silminnähden innoissaan mediamuseo Rupriikin tiloissa. Lattialle
levitettyjen valkoisten paperien päällä on tarjolla mustikkaa, lämpöistä mangososetta, mustaherukkajauhetta ja kuivattua maissia eli polentaa.

K

ukin taiteilija suhtautuu taiteensa
materiaaliin omalla persoonallisella tavallaan. Yksi alkaa levittää
sitä paperille, toinen maistelee ja kolmas aistii tuoksuja. Joku maalaa itseään
mustikkaiseksi. Yksi huomaa, että mangosose on hyvä alusta luistelun kuivaharjoittelulle. Käytössä ovat niin kädet,
jalat kuin kielikin. Sottaaminen on sallittua. Kukaan ei rajoita vauvataiteilijan
vapautta, vaan hän saa tehdä materiaaleilla melkein mitä haluaa.

Tunnelma on miltei harras, kun motivoitunut vauvataiteilijoiden joukko
keskittyy työhönsä. Tämänkertaisen työpajan teemana ovat vastavärit keltainen
ja violetti. Äänimaisemassa kuuluu litinää ja läiskettä. Tekemisen ilo on helppo
aistia. Siitä kielivät myös kirkkaat silmät
ja pieneen hymyyn etsiytyvät kasvot.
– Vauvojen värikylvyn tavoitteena
on, että lapset voivat kokea värejä elämyksellisesti monilla aisteilla. Tärkeisiin toimintaperiaatteisiin kuuluvat

myös vuorovaikutus aikuisen kanssa ja
hetkessä eläminen. Työpajassa edetään
aina vauvojen ehdoilla, kertoo Vauvojen
värikylpy -ohjaaja Janina Ahlfors.

Kysyntä ylittää tarjonnan
Tampereen kaupungin museopalveluiden kulttuurikasvatusyksikkö Taiten viime vuonna alkaneet Vauvojen värikylvyt ovat saaneet suuren suosion, vaikka
niitä ei ole markkinoitu kuin neuvoloissa ja internetissä. Tarjolle tulevat väri-

Monien virikkeiden kuormittamat lapset keskittyvät työpajassa hetkeen. Se
mahdollistaa rauhoittumisen ja aistimisen. Kännykät suljetaan ja kaikki muutkin häiriötekijät eliminoidaan.
– Pienet asiat nousevat tavallista
paremmin esille, kun niiden äärelle
pysähdytään. Se, millainen kuva paperille syntyy, ei ole tärkeää, vaan tekeminen ja hetkestä nauttiminen.
Janina Ahlfors uskoo, että työskentely värien kanssa kannustaa vauvaa rohkeaan, ennakkoluulottomaan ja uteliaaseen kokeiluun. Värikylpy antaa menetelmänä eväitä maailman tutkimiseen
ja sen haltuunottoon. Se tukee vauvalle tyypillistä kokemistapaa, jossa yhdistellään kokonaisvaltaisia aistihavaintoja ja kokemuksia.
– Värikylpy kannustaa vauvojen vanhempia moniaistisen kokemistavan äärelle. Se on lapsen kehityksen kannalta
merkityksellistä.
Kun vajaan tunnin mittainen sessio on ohi, tyytyväiset taiteilijat kuljetetaan lähimmän vesihanan alle siistiytymään. Työpajan reunaehtoihin kuuluu,
että vaihtovaatteet ja pyyhe ovat mukana. Monilla aisteilla väreistä kokemuksia hankkiva vauva on työpajan jäljiltä
hellyttävän värikäs itsekin. Kohta värit
on pesty, kassit pakattu ja pikkutaiteilijat lähtevät kotimatkalle tietoisena siitä,
että mustikallakin voi maalata taulun.
www.tampere.fi/taite/varikylpy

•
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TEKSTI Jaana Kalliomäki
KUVA Susanna Lyly

Ihmisten asialla

Pihlajalinna ja
Atala parhaat
terveysasemat

S

Päivystyspotilaat
hoitoon nopeammin
Sairaanhoitajan tekemä hoidon tarpeen arviointi on nopeuttanut
äkillisesti sairastuneiden hoitoon pääsyä Pyynikin ja Tesoman terveysasemilla. Ilman ajanvarausta tullut asiakas käy ensin sairaanhoitajan
vastaanotolla, ja tämä arvioi tilanteen nopeasti.

K

iireelliset potilaat otetaan saman päivän päivystysjonoon.
Tarvittaessa heidät ohjataan
Acutaan tai muuhun jatkohoitoon.
Kiireettömille varataan aika hoitajalle tai lääkärille, Tesoman terveysaseman sairaanhoitajat Katrina Kuusela ja Maarit Hautanen sekä osastonhoitaja Satu Mäkinen kertovat.
Aikaisemmin asemalta palveluja hakemaan tulleet ilmoittautuivat
toimistossa päivystysjonoon. Koska
siihen kuuluivat sekä kiireelliset että kiireettömät potilaat, odotusaika
saattoi venyä useammaksi tunniksi. Nyt jonot vetävät huomattavasti
paremmin sujuvan hoitoonohjauksen ansiosta.

Pian käytössä
kaikilla asemilla
Uuteen käytäntöön siirryttiin Pyynikillä viime syyskuussa ja Tesomalla
joulukuussa. Avopalvelujen ylilääkäri Kati Myllymäki sanoo, että toimintamalli laajenee tänä keväänä
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seuraavaksi Tammelakeskukseen ja
Hervantaan. Tarkoitus on ottaa hoidon tarpeen arviointi vähitellen käyttöön kaikilla kaupungin terveysasemilla.
Niillä hoidetaan paljon asiakkaita, jotka eivät ole ehtineet varata tai
saada aikaa oireiden ilmaannuttua tai
voimistuttua yllättäen. Tällaisia oireita voivat olla esimerkiksi rintakipu tai äkillinen infektio. Työterveystai opiskelijaterveydenhuoltoon kuulumattomat tarvitsevat sairauslomaa
vaikkapa flunssan vuoksi.
Tesomalla ilman ajanvarausta käy
35–70 henkilöä päivässä. Yksi kuudesta sairaanhoitajasta päivystää hoidon tarpeen arviointitehtävissä koko
aseman aukioloajan.

Myös sairaanhoitajille
varataan aika 10023:sta
Moni ei muista varata aikaa sairaanhoitajalle. Jo parin vuoden ajan aikoja on saanut terveyspalvelujen ajanvaraus- ja neuvontanumerosta 10023.

Tesoman tervey
saseman sairaan
hoitaja
Leena Heikkinen
tarkasteli
Johan Djupsjöba
ckan sydänfilm
iä.
Djupsjöbacka ol
i tyytyväinen no
peaan
ja hyvin sujune
eseen hoitoon.
Sairaanhoitajie
n tekemä hoidon
tarpeen arvioin
ti on saanut
kiitosta myös m
uilta
asiakkailta.

Jos entistä useampi noudattaisi varauskäytäntöä, päivystys sujuisi vieläkin kitkattomammin.
Terveysasemien sairaanhoitajat
hoitavat muun muassa rokotukset,
ompeleiden poistot, verenpaineen
mittauksen, haavahoidot ja injektiot. Heiltä saa myös terveysneuvontaa ja -ohjausta. Monet pitkäaikaissairauksien seurantakäynnit hoituvat sairaanhoitajalla tai aikuisneuvolan terveydenhoitajalla.
Hoidon tarpeen arviointi ja palvelun nopeutuminen ovat tuoneet asiakkailta kiitosta. Myös hoitajat ovat
tyytyväisiä.
– Pystymme paremmin käyttämään ammattitaitomme ja ehdimme
hoitaa potilaat hyvin. Käytännöstä on
ollut paljon hyötyä. Toki sitä kehitetään edelleen.
Jonoa on nyt vain satunnaisesti,
kuten silloin kun kiireellistä hoitoa
tarvitsevat, äkilliset vammat ja loukkaantumiset ohittavat muut.

•

ähköisten asiakaspalautelaitteiden kokeilu jatkuu
Tampereen terveysasemilla edelleen. Palautetta voi antaa kaikilla kaupungin 11 omalla terveysasemalla sekä Pihlajalinnan ja Attendo Hervannan
yksityisillä terveysasemilla, joilta kaupunki ostaa terveyskeskuspalveluja.
Viime vuonna hymiölaitteiden kautta saadun asiakaspalautteen perusteella Pihlajalinna ja Atala olivat Tampereen parhaat terveysasemat. Palautetta annettiin yhteensä yli
51 000 kertaa. Suuri osa asiakkaista oli tyytyväisiä saamaansa
palveluun, sillä kaikkien terveysasemien vastaajista 81,9 prosenttia antoi palvelulle hymynaaman.
Viime vuoden tulosten perusteella näyttää siltä, että kaupungin oma tuotanto pystyy
parhaimmillaan kilpailemaan
laadusta yksityisen ostopalvelun kanssa. Pihlajalinnassa palvelusta hymynaaman antoi 87,4
prosenttia asiakkaista ja Atalassa 87,1 prosenttia. Kolmanneksi paras oli Lielahden terveysasema 85,1 prosentin tuloksella.
Pihlajalinnan ja Lielahden vahvuudet olivat asiakaspalvelu sekä ohjeiden ja neuvojen riittävyys. Atalassa sen sijaan korostuivat asiantuntemus, aikataulujen täsmällisyys ja laadun tasaisuus.
Hymiölaitteet ovat sähköisiä asiakaspalautelaitteita, joiden avulla asiakas voi kertoa
mielipiteensä saamastaan palvelusta painamalla yhtä laitteen
neljästä hymiönapista. Valittavana on nappeja hymynaamasta
yrmeään naamaan. Viime vuoden aikana palautetta sai antaa
seitsemään eri kysymykseen,
jotka vaihtuivat reilun kuukauden välein.
Asiakkailta saatua palautetta hyödynnetään monin eri tavoin. Parhaimmillaan palaute
motivoi henkilöstöä, mikä taas
näkyy asiakkaille yhä parempana palveluna. Terveysasemien
palautetta aiotaan käyttää myös
kaupunkien väliseen yhteistyöhön Tampereella, Vaasassa ja Espoossa. Yhteistyökaupungeissa kerätään palautetta yhteisellä kysymyksellä. Tarkoitus on
saada kaupunkien välistä vertailutietoa ja mahdollisuuksien mukaan edistää parhaiden
käytäntöjen leviämistä kaupungista toiseen.

•

Hatanpään Lähteessä
etsitään tietoa
sairaanhoitajan kanssa

H

atanpään kantasairaalan alaaulaan on avattu uusi Lähde-piste, jossa sairaanhoitaja
neuvoo potilaita ja heidän läheisiään tiedonhaussa. Pisteessä voi poiketa ilman ajanvarausta kysymässä
tietoa terveydestä, sairauksista, hoidoista ja tutkimuksista.
– Jos potilaalle jää kysymyksiä
esimerkiksi lääkärin vastaanottokäynnillä todetusta uudesta sairaudesta tai tutkimuksista, täällä voidaan yhdessä etsiä niistä tietoa. Palvelu on täysin luottamuksellista. Kuka tahansa voi tulla tänne
nimettömänä, ei tarvitse välttämättä olla sairaalan asiakas, kertoo sairaanhoitaja Tiina Vepsä Lähteestä.
Lähteessä autetaan, jos asiakas

kaipaa apua lääkäriltä saamansa epikriisin eli hoitotiivistelmän tulkitsemisessa tai tarvitsee valmistautumisohjeita mennessään leikkaukseen tai muuhun toimenpiteeseen. Myös esimerkiksi laboratorioajan vastaanottoajan varaamisessa voidaan auttaa.
– En osaa vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta yhdessä etsimme
vastauksia. Tarvittaessa voin konsultoida myös Hatanpään kantasairaalan muita asiantuntijoita. Kirjaston
aukioloaikoina myös sairaalan kirjastonhoitaja auttaa tiedonhaussa,
sanoo Vepsä.
– Lähde-piste on saanut rahoitusta hyvinvointipalvelujen kehittämisrahoista, minkä ansiosta piste

on voitu avata. Tavoitteena on lisätä
potilaan selviytymiskeinoja sairautensa kanssa parantamalla tiedonsaantia sekä tukea potilaan ja läheisen osallistumista hoitoon, toteaa
henkilöstöpäällikkö Pirjo Virtanen.
Lähteessä on käytössä internet
sekä pieni lääketieteen kirjakokoelma. Sieltä saa myös eri potilasjärjestöjen esitteitä. Potilastietoihin Lähde-pisteestä ei pääse.
Lähde on avoinna parittomina
viikkoina maanantaisin ja tiistaisin
sekä parillisina viikkoina keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9–11 ja 12–15.

•

Henkilöstöpäällikkö Pirjo
Virtanen iloitsee
Lähdepisteen avaamise
sta.
Pisteessä voi kä
ydä
ilman ajanvarausta.

TEKSTI Marika Haapala
KUVA Susanna Lyly

Verkkosivuilta apua lasten ja
nuorten painonhallintaan

T

ampereen kaupungin verkkosivuille on koottu tietoa lasten ja
nuorten painonhallinnan avuksi.
Sivuilta löytyy vinkkejä ruokailuun, liikkumiseen ja nukkumiseen.
– Sivuilla kerrotaan painonhallinnasta samoja asioita kuin neuvolassa
ja kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. Vastaanotolla voi moni vinkki mennä ohi, kun yhdellä kerralla käydään läpi paljon eri asioita. Niihin voi palata
verkkosivuilla, kertoo suunnittelija Hannele Järvi lasten ja nuorten terveyspalveluista.
Sivuilla on linkki valtakunnalliseen
Kasvukäyrät-ohjelmaan, jossa voi helposti kotona seurata oman lapsen kasvua ja painonkehitystä.
– Ylipainosta puhuminen on herkkyyttä vaativa asia. Asia on kuitenkin
otettava puheeksi ja siihen pitää palata myös kotona, jotta myönteistä painonkehitystä tapahtuisi, kertoo Järvi.
Lapsen tai nuoren painonhallinta
onnistuu perheen ja lähipiirin tuella.
Mistään maata mullistavasta ei ole kyse.
Tavalliset arjen elämäntavat ja valinnat
vaikuttavat. Perheitä kannustetaan esimerkiksi liikkumaan ja syömään säännöllisesti yhdessä. Kasviksiin taas voi totuttaa lasta tarjoamalla niitä mukavissa
tilanteissa vaikkapa juhlissa tai mummolassa. Laihdutuskuurit eivät kuulu
kasvuikäisen painonhallintaan.

– Ei ole kyse laihduttamisesta vaan
painonhallintaa tukevista pienistä päätöksistä. Lihavuus on jo lapsena terveysriski, ja lapsuusajan lihavuudella on taipumus jatkua aikuisuuteen. Tavoitteena
lapsille on terve aikuisuus, kertoo terveydenhoitaja Kirsi Suoniemi.
Yksi syy verkkosivujen tekemiselle
oli viime vuonna tehty kysely, jossa monet vanhemmat toivoivat enemmän tietoa verkkoon. Uusien toimintatapojen
etsimiseen on vaikuttanut myös kaupungin taloustilanne. Ja joskus ylipaino on niin herkkä aihe, että vastaanottoajat jätetään käyttämättä.

– Kaikki eivät tule vastaanotolle lainkaan. Myös painonhallintaryhmiä lapsille ja nuorille on yritetty, mutta ihmiset eivät halua sitoutua sellaiseen. Netti
palveleekin hyvin, kun voi kotona milloin vain katsoa sivustoa, sanoo ravitsemusterapeutti Virpi Salminen.

•

Pihaleikit
ovat tärkeä
osa kasvu
ikäisen
painonha
llintaa.

www.tampere.fi/kasvuikaisenpainonhallinta
TEKSTI JA KUVA
Marika Haapala
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Elävä kaupunki

T

amperelainen kirjasto mahtuu nykyään tarvittaessa noin neljään
muuttolaatikkoon ja voi siinä muodossaan vierailla tapahtumissa, turuilla ja toreilla.
Aiemmin keväällä Liikkuva kirjasto
ilahdutti Elävän kirjallisuuden festivaalien kävijöitä Työväenmuseo Werstaassa. Festivaalikeikalla olivat Hervannan
kirjaston kirjastonhoitajat Terttu Mäntylä ja Pirkko Ella.
– Mukaan on otettu tapahtumaan
sopivasti kirjoja, monenlaista musiikkia ja elokuvia, Mäntylä sanoo.
– Aineiston valinnassa katseltiin

muun muassa festivaalin teemoja sekä mukana olevia kirjailijoita ja kustantajia, Ella jatkaa.

Kirjasto siellä, missä tapahtuu
Liikkuvan kirjaston toimintaperiaate on
yksinkertainen. Tarvitaan etäyhteys kirjaston tietojärjestelmään, sopivaa materiaalia kirjaston kokoelmista, pari kirjastolaista ja paikka, minne mennä.
– Liikkuvan kirjaston voi pystyttää
mihin tahansa, vaikkapa koululuokkaan,
ostoskeskukseen tai rautatieasemalle,
sanoo Liikkuvan kirjaston kehittelyssä
alusta asti mukana ollut Metson musiik-

kiosaston johtaja Jarkko Rikkilä.
Elävän kirjallisuuden festivaalikansa löysi kirjaston pöydästä lainattavaa
hyvällä tahdilla. Lainamäärien nostaminen ei kuitenkaan ole Liikkuvan kirjaston päätarkoitus.
– Tavoitteena on viedä kirjasto sinne, missä ihmiset liikkuvat, asiakkaiden
keskuuteen ja kasvokkain heidän kanssaan, kertoo tapahtumakoordinaattori
Anna Szalay.
– Kiva, kun voimme tästä lainata kirjoja, mutta erityisen mukavaa on tavata
ihmisiä ja jutella kirjoista ja kirjastosta, Mäntylä iloitsee festivaalikeikalla.

Tamperelaista osaamista
Liikkuvaa kirjastoa on kehitelty Tampereella muutaman vuoden ajan. Erilaisia
pop up -kirjastoja on ideoitu muuallakin, mutta tamperelaiset ovat oman kir-

jastonsa kanssa kehityksen kärjessä. Viime vuonna kokemukset ja suunnitelmat
kerättiin yhteen ja konseptoitiin paketiksi, joka on helppo lähettää liikkeelle.
Liikkuva kirjasto on ehtinyt vierailla
jo monenlaisissa paikoissa, esimerkiksi
sarjakuvafestivaaleilla, musiikkitapahtumissa ja nuorisofestivaali ChillHousessa. Muunneltavuus onkin yksi Liikkuvan kirjaston eduista.
– Kirjastoissa on aineistoa joka lähtöön, ja kirjastonhoitajilla taas on laajalti
tietämystä, jolla löytyy se oikea materiaali kuhunkin tapahtumaan, Szalay sanoo.
Seuraavan kerran kirjasto on liikkeellä maahanmuuttajanaisille suunnatussa Naisten Tampere -tapahtumassa keskiviikkona 24. huhtikuuta PuistoEmmauksessa ja lauantaina 18. toukokuuta lasten ja nuorten Spark-kulttuuritapahtumassa Finlaysonilla.

•

Täällähän on
kirjasto!
Kirjastonhoitajat
Terttu Mäntylä ja
Pirkko Ella toivat
Liikkuvan kirjaston
Elävän kirjallisuuden
festivaaleille.
Titta Minkkinen
etsii valikoimista
lainattavaa.

TEKSTI Päivi Stenroos
KUVA Susanna Lyly

Kotityöpajasta kiireetöntä apua vanhuksille

K

un Marja Koiviston ovikello soi
aurinkoisena maanantaipäivänä, oven takana on tervetulleita
tuttuja: Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen Kotityöpajan väkeä. Kotityöpajan työntekijä Leena Anttila kyselee
Koiviston kuulumiset ja alkaa valmistella imurointia.
Työvalmentaja Kaija Lehtimäki taas
sopii seuraavaa käyntiä, jolla Marja Koiviston pyykit on määrä ripustaa kuivumaan. Tämä kirvoittaa keskustelun lomaan muistoja pulsaattoripesukoneiden ja pyykkipatojen ajalta.

Pieniä asioita ajan kanssa
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Kotityöpaja on toiminut Tampereella
elokuusta 2012 alkaen. Mallia haettiin
Helsingistä, missä vastaavaa toimintaa on kehitelty vuodesta 2006 lähtien.
Kotityöpaja järjestää kaupungin kotihoidon asiakkaille palveluja, joita kotihoito ei pysty tarjoamaan. Kyse voi olla vaikkapa asioinnista ja ulkoilusta tai
kodin siistimisestä. Marja Koiviston luona on muun muassa tiskattu, siivottu ja
piristetty muutenkin asunnon ilmettä.
– Minulla kun on noita tekokukkia,

niin ne pestiin suihkussa ja siitähän ne
muuttuivat näteiksi, Koivisto kertoo.
– Joulun aikaan työpajalaiset kävivät
leipomassa asiakkaiden kanssa, ja ennen
pääsiäistä tarjosimme apua korttien kirjoittamiseen, Kaija Lehtimäki luettelee.
Yhteistä kaikille Kotityöpajan palveluille on kiireettömyys ja asiakkaan
kunnioittaminen.
– Työ tehdään niin, että lähtiessään
tietää kaiken olevan kunnossa. Täällä
Marjan luona esimerkiksi jätetään tiskatut astiat siten, että hän ylettyy niihin pyörätuolista, Leena Anttila kertoo.
– Eikä laiteta ruokia jääkaapin ylähyllylle, jatkaa Marja Koivisto.

Polkuja työelämään
Kotityöpajan työntekijät ovat kuntouttavassa työtoiminnassa olevia pitkäaikaistyöttömiä. Alan työkokemusta ei vaadita,
mutta kiinnostus ja motivaatio vanhusten kanssa työskentelyyn ovat tarpeen.
Leena Anttila kohentaa alan osaamistaan
työpajatoiminnan lisäksi opiskelemalla, sillä tekeillä ovat asiointipalvelujen
ja erityisryhmien avustamisen opinnot.
– Tämä on vastuullista työtä, joka

vaatii pysähtymistä ja tarkkaavaisuutta. Hyvä paikka ponnistaa takaisin työelämään, Anttila sanoo.
Työntekijöitä Kotityöpajassa on nyt
kymmenen, ja lisää otetaan mahdollisuuksien mukaan. Tekemistä riittää, sillä avustavia palveluja tarvitaan paljon.
– Kaikille työntekijöille tarjotaan
monipuolisia ja vaihtelevia tehtäviä,
Kaija Lehtimäki kertoo.

Toiminta laajenee vähitellen
Kotityöpajalaisten perehdytyksestä huolehtivat työvalmentajat, ja he hoitavat
myös tehtävätilaukset kaupungin kotihoidon kanssa. Asiakkaille peruspalvelu on maksutonta. Jokaviikkoisiin käynteihin saman henkilön luona Kotityöpaja ei kuitenkaan pyri.
– Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni pääsisi palveluista osalliseksi, Kaija Lehtimäki sanoo.
Kotityöpajatoiminta alkoi Härmälän kotihoidon alueelta. Vuodenvaihteen jälkeen työntekijöitä on tullut lisää
ja mukaan on saatu uusia alueita. Vähitellen toiminta voi laajeta koko kaupunkiin.

•

Tampereen
kaupunginvaltuuston
kokousajat

Kaupunginvaltuusto kokoontuu
maanantaisin neljän viikon välein:
15.4., 13.5., 27.5., 17.6., 19.8., 16.9.,
21.10., 11.11., 18.11. ja 16.12.
Kokoukset alkavat kello 17 paitsi
talousarviokokous 18.11. kello 9.
Kokoukset pidetään keskusvirastotalossa kaupunginvaltuuston istuntosalissa osoitteessa Aleksis Kiven
katu 14–16 C.
Tarvittaessa pidetään kyselytunteja,
ennalta teemoitettuja seminaareja
ja iltakouluja. Kyselytunti alkaa
kello 16. Valtuuston kokoukset ja
kyselytunti ovat julkisia. Iltakoulut
ovat julkisia, ellei niitä erityisestä
syystä järjestetä suljettuna.
Esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen
ovat luettavissa internetissä
osoitteessa:
ktweb.tampere.fi/ktweb/
Kaikki valtuuston kokoukset
videoidaan. Suoraa lähetystä
valtuustosalista voi seurata
internetissä osoitteessa:
www.tampere.fi/valtuustonkokoustenvideolahetykset
Lähetys valtuustosalista alkaa
noin kello 16.30.

TEKSTI Päivi Stenroos
KUVA Susanna Lyly

Työväenopistojen yhteiselo
alkoi sujuvasti

T

ampereen ja Ylöjärven työväenopistot yhdistyivät vuoden alussa Tampereen seudun työväenopistoksi. Yhteiselo on lähtenyt sujuvasti liikkeelle.
– Näin käy, kun kahden vapaaseen
sivistystyöhön myönteisesti suhtautuvan kaupungin työväenopistot lyövät
hynttyyt yhteen omasta tahdostaan,
Tampereen seudun työväenopiston
rehtori Matti Saari toteaa.
Tavallisen työväenopiston kurssikävijän arkea yhdistäminen ei suuresti muuttanut sen paremmin Tampereella kuin Ylöjärvelläkään. Kevätkauden kurssit pyörähtivät liikkeelle ja opetus jatkuu kuten ennenkin.
Keskitalvella koteihin jaettu opisto-

Uusia keinoja kaupungin ja
elinkeinoelämän kumppanuuteen

V

iime vuonna käynnistyi Tampereen
kaupungin elinkeino-ohjelma Avoin
Tampere, jonka tavoitteena on auttaa kasvuyritysten ja merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan syntyä, edistää tietoalan ja perinteisen teollisuuden hallittua
rakennemuutosta ja parantaa kaupungin
vetovoimaa. Ohjelma kestää vuoteen 2018.
− Ohjelmalla halutaan tukea uusia potentiaalisia menestystarinoita sekä uudistaa tapaa, jolla kaupunki toimii elinkeinoelämän edistämiseksi. Periaatteena on
avoimuus ja osallistavuus, siis selkeä vuorovaikutus ja nopea reagointi elinkeinoelämän suuntaan, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen sanoo.
Ohjelman johtaja Seppo Haataja sanoo,
että vaikka talouden epävarmuus tuo kovia
haasteita koko vientiteollisuuteen, sen ei
saa antaa masentaa, vaan tulevaisuutta pitää rakentaa määrätietoisesti alueen vah-
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voihin erityisosaamisiin nojautuen.
− Alkuvauhtia antavat meneillään olevat esiselvitykset, joiden aiheita ovat muun
muassa Avoin Data, Älyliikenne, Turvallisuus ja Visuaalinen tietotekniikka. Esiselvityksillä kartoitetaan alueen nykyistä osaamispohjaa sekä erityisesti kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, Haataja toteaa.
Seppo Haataja muistuttaa, että taloussuhdanteesta huolimatta paljon myönteistä on saatu aikaan. Esimerkiksi Uuden Tehtaan kautta on syntynyt merkittävä määrä uusia yrityksiä ja erityisesti peliteollisuuteen uusien yritysten lisäksi myös yli
sata uutta työpaikkaa.
Olli-Poika Parviainen toivoo Avoimen
Tampereen kautta saatavan käyttöön myös
joukkoistamisen ja osallistamisen uusia
keinoja niin, että elinkeinoelämä kokee kaupungin entistä hyödyllisemmäksi kumppaniksi.

•

esite tosin sisälsi tavallista enemmän
kursseja: sekä Tampereen että Ylöjärven tarjonnan.
– Kuntarajatkin ylittyvät helposti, esimerkiksi Lielahdesta voi lähteä
Ylöjärven keskustaan opintoihin – ja
kursseja muuten alkaa ympäri vuoden,
Saari vinkkaa.
Tulevaisuudessa yhdistyminen
näkyy Saaren mukaan kurssitarjonnan monipuolistumisena.
– Kursseja suunnitteleva porukka
kasvoi opistojen yhdistyessä, ja kun
jokainen tuo oman tietotaitonsa yhteiseen käyttöön, uusia ideoita tulee
varmasti, Saari sanoo.
Samalla haetaan uutta otetta opetuksen suunnitteluun. Ensimmäinen

näyte tästä on kuvataiteen opetuksen suunnittelun keskittäminen Sara Hildén -akatemiaan. Opetusta saa
edelleen eri puolilla opiston laajaa toiminta-aluetta, mutta sen suunnittelussa päästään nyt entistä paremmin
miettimään opetuksen kokonaisuutta.
– Erilaiset rajojen ylitykset olisivat mielenkiintoisia, kun opetusta kehitetään, esimerkiksi poikkitaiteellinen kurssi, jossa kuvataide ja musiikki kohtaisivat, pohtii koulutussuunnittelija Mikko Kallio.
– Kuvanveiston ja muun kolmiulotteisen tekemisen mahdollisuuksia
olisi hyvä yrittää lisätä, ja kuvataiteilijoiden työhuoneilla vierailut voisivat
sopia joidenkin kurssien yhteyteen.

•

Liike-elämän
huippuosaajat
Tampereelle
ensi vuonna
Maailman suurin vuosittain järjestettävä liiketoiminnan kehittämiseen keskittynyt tapahtuma Creativity World
Forum järjestetään ensi vuonna ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa Tampereella. 30.–31. tammikuuta 2014 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen
uudessa tapahtumahallissa järjestettävässä tapahtumassa yhdistyvät maailman tähtipuhujat, näyttävä visuaalisuus, tähtiartistit sekä verkostoituminen. Tapahtumaan osallistuu arviolta
runsaat 2 000 liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostunutta.
Vuoden 2014 tapahtuman teemoja ovat luovuus ja innovaatiot, myynti
ja markkinointi sekä johtaminen ja
henkilökohtainen kehittyminen.
Lisätietoja: www.icelive.fi.
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EM-kilpailut tuovat Tampereelle
useita nuoria maailmantähtiä

Y

leisurheilun nuorten Euroopan
mestaruuskilpailut tuovat Tampereen Ratinan stadionille 10.–
14.7. mittavan joukon maanosamme
parhaita nuoria yleisurheilijoita. Näiden joukossa on todennäköisesti useita
aikuisten arvokilpailujen mitalisteja.
Osanotto-oikeus on vuosina 1991, 1992
ja 1993 syntyneillä urheilijoilla. Siihen
joukkoon kuuluvat muun muassa Jelena Lashmanova, Jimmy Vicaut, Pavel
Maslak, Henrik Ingebrigtsen, Valeri Jordan, Pascal Martinot Lagarde, Darja Klishina ja Holly Bleasdale.
Suomalaisten suurin toivo näissä
kilpailuissa on 100 metrin aitojen kahden vuoden takainen Euroopan juniorimestari Nooralotta Neziri. Samassa lajissa odotetaan myös Tampereen
Pyrinnön oman aiturin Lotta Haralan
panosta. Myös Tampereen Pyrinnön
keihäänheittäjä Sanni Utriaisen, kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelän, kävelijä Veli-Matti Partasen sekä aitajuoksijoiden Jussi Kanervon ja Oskari Mörön
odotetaan taistelevan EM-mitaleista.

ottaen. Kun Tampereelle tulee katsojiakin eri maista, EM-kilpailut näkyvät ja
kuuluvat ensi kesän kaupunkikuvassa.
Joukkueet majoitetaan Poliisiammattikoulun tiloihin Hervantaan ja Varalan
urheiluopistoon.
EM-kilpailujen järjestelyistä vastaavat Tampereen kaupunki, Tampereen
Pyrintö ja Suomen Urheiluliitto. Tampereen kaupunki on ollut järjestelyis-

•

Vuoden kansainvälisin
urheilukilpailu Suomessa
Tampereelle odotetaan tulevaksi lähes tuhatta kilpailijaa sekä
useita satoja joukkueiden johtoon, huoltoon ja valmennukseen kuuluvia henkilöitä noin 50
maasta. Suurimmat joukkueet tulevat Venäjältä, Saksasta, Ranskasta ja Iso- Britanniasta. EM-kilpailut
onkin kansainvälisin Suomessa vuonna 2013 järjestettävä urheilutapahtuma kaikki urheilumuodot huomioon

Nuorten yleisu

rheilun
EM-kilpailut
Tampereella 11
.-14.7.2013
www.tampere
2013.fi
Facebook: Euro
pean
Athletics U23
Championship
s

liikunnasta innostunutta lasta ja nuorta.
www.stadiumsportscamp.fi

Huippuvoimistelijat
Tampereelle

Liikuntaleiri liikuttaa
lapsia ja nuoria
Liikuntaleiri Stadium Sports Camp järjestetään
Tampereen Messu- ja urheilukeskuksella kesällä 2013. Kahden viikon aikana leiri kokoaa
yhteen joukon 11–14-vuotiaita lapsia ja nuoria liikkumaan ja pitämään hauskaa.
Leirillä lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden tutustua seitsemään lajiin tai jatkaa
lempilajiensa parissa. Leiri järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupungin ja paikallisten
urheiluseurojen kanssa. Mukana ovat muun
muassa Tappara ry, Tampereen Voimistelijat,
TPV, Manse PP ja Hip Hop House.
Leiri alkaa 30. kesäkuuta ja jatkuu kahden viikon ajan. Leirille odotetaan noin 900:aa
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Voimistelun SM-kilpailut tuovat kaikki lajiensa huiput, noin 1300 voimistelijaa Tampereelle 10.–12.5.2013. Suomen Voimisteluliitto kokoaa toista kertaa kaikkien kilpalajiensa SMkilpailutapahtumat yhteen vuonna 2013. Ensimmäiset kaikkien Suomen Voimisteluliiton
kilpalajien SM-kilpailut järjestettiin Jyväskylässä 2011.
Tapahtuman järjestävät Tampereen Voimistelijat ry, Tampereen kaupunki, Suomen
Voimisteluliitto ja tapahtuman televisioiva
Yleisradio. Tampereella kilpaillaan Suomen
mestaruuksista kahdeksassa eri lajissa, jotka ovat akrobatiavoimistelu, joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, miesten telinevoimistelu,
naisten telinevoimistelu, rytminen voimistelu, TeamGym ja trampoliinivoimistelu. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettävä tapahtuma tuo Tampereelle kaikkiaan
noin 6000 osallistujaa.
www.voimistelunsm.fi

TOPI NA SKA LI

Elävä kaupunki

sä mukana aina hakuvaiheesta saakka.
Euroopan yleisurheiluliitto myönsi isännyyden Tampereelle Pariisissa vuoden
2011 EM-hallikilpailujen yhteydessä.
Ratinan stadionia on nykyaikaistettu
viime vuosina. EM-kilpailuja varten uusitaan täysin muun muassa stadiontekniikan vaatimat kaapeloinnit ja äänentoistojärjestelmä. Kilpailujen käytännön
järjestelyistä vastaa Pyrintö. Kilpailujen
onnistunut läpivienti vaatii useiden satojen vapaaehtoisten toimitsijoiden työpanoksen eri sektoreilla. Vapaaehtoisia
haetaan parhaillaan avoimella haulla.
Kilpailut avataan keskiviikkoiltana
10. heinäkuuta Laukontorilla. Jo ennen
sitä ratkotaan ensimmäiset mestaruudet, miesten ja naisten 20 kilometrin
maantiekävelyssä, jonka reitti kulkee Ratinan rantamaisemissa lähdön ja maalin ollessa Laukontorilla.
Yleisradio välittää suoraa televisiokuvaa yhteensä noin 30 tuntia kotimaahan sekä kansainvälisesti eri maiden televisioyhtiöiden käyttöön. Tampereelle odotetaan runsaasti myös ulkomaisia
median edustajia kertomaan kilpailuista ja kisakaupungista sanoin ja kuvin.

Salibandyn seurajoukkueet ottavat
mittaa toisistaan
ensi syksynä

S

alibandyn seurajoukkueiden mestaruusturnaus Champions Cup kerää 12 maailmanluokan salibandyjoukkuetta Tampereelle ensi syksynä.
Turnaukseen osallistuu kuusi miesten
ja kuusi naisten joukkuetta. Osallistumisoikeus on salibandyn kärkimaiden
Suomen, Ruotsin, Sveitsin ja Tshekin
mestarijoukkueilla sekä seurajoukkueiden kakkostason kilpailun EuroFloorball Cupin voittajilla. Järjestävällä maalla on oikeus nimetä näiden lisäksi turnaukseen yksi miesten ja yksi naisten
joukkue. Suomen Salibandyliitto myönsi keväällä 2012 tämän osallistumisoikeuden Classicille kauden 2011–12 kilpailullisen menestyksen perusteella.
Tampere Areena toimii tapahtuman
pelipaikkana 2.–6. lokakuuta, ja kaikki 18 ottelua pelataan siellä. Viiden kilpailupäivän aikana on tarjolla lukuisia
huippuotteluita maailman valiojoukkueiden ja -pelaajien kohdatessa. Tapahtuman otteluohjelma valmistuu joukkueiden ilmoittautumisten jälkeen kesäkuun alussa, jonka jälkeen alkaa myös
pääsylippujen myynti.
Kilpailun järjestelyistä vastaavat
Suomen Salibandyliitto ja Tampereen
kaupunki. Tampereen koululaiset tulevat saamaan kutsuja ja pääsevät seuraamaan arkipäivän otteluita.
www.floorball.org/cc2013/
Facebook: www.facebook.com/FloorballChampionsCup

•

In English

Colour immersion inspires
babies in visual fun

I

t is easy to see why Iida, Stiina,
Selma, Viola and Venla are so visibly
thrilled at the Rupriikki Media
Museum. On top of white papers
spread on the floor, there is blueberry,
warm mango purée, blackcurrant
powder and dried corn, or polenta.
The Colour Immersion for Babies
workshops launched last year by Taite,
Cultural Education Unit of the City
of Tampere Museum Services, have
been extremely popular. Workshop
courses organised by Taite consist of
six sessions, and each session has its
own theme colour. During the first
months of the year Taite also organised
one-session trial workshops giving an
introduction to the concept of colour
immersion. Courses will continue in
the autumn.

Colour immersion for babies was
developed approximately ten years ago
at the Pori Centre for Children’s Culture
where Janina Ahlfors also has learnt her
instruction skills. This is a fairly new
art education method with important
objectives.
– The objective of colour immersion
for babies is to give children the
opportunity to experience colours
using several senses through
experimenting. The workshops proceed
on babies’ terms. Colour immersion
supports families’ cultural activities.
The aim is to inspire children in visual
fun and play, says Janina Ahlfors,
Colour Immersion Instructor.
Ahlfors believes that working
with colours encourages a baby
to free, open-minded and curious

Venla Minkkinen enjoys the colours.

experimentation. As a method, colour
immersion improves the children’s
ability to explore and take in the
world.

It supports the way of experiencing
things that is typical to babies and that
combines comprehensive sensations
and experiences.

•

The Youth Guarantee facilitates the future of young people

T

he Youth Guarantee came
into force at the beginning of
this year. The City of Tampere
started to fulfil the objectives of the
Guarantee, defined by the Finnish
Government, by establishing a
working group tasked with improving
services directed at unemployed

young people. However, the weak
economic situation complicates this
work. According to the chairman of
the working group, Deputy Mayor OlliPoika Parviainen, the City should only
make cost reductions that would not
impair the fulfilment of the Youth
Guarantee.

Emmi Lahtinen, Raita Nikula, Antti Savolainen and Vili Kallio, participating in the social
and health sector introduction session, practised bandaging a hand in a classroom of the
Tampere Vocational College Tredu. They intend to apply for studies in the social and health
sector.

It will soon be time
to get digging

F

or those of you with green
fingers, now is the time to be
alert as the one-year vegetable
allotments belonging to the City of
Tampere will be distributed on May
6th or 7th. New allotmenteers can
rent an allotment in the allotment
area of their choice on the dedicated
allotment distribution day. The
vegetable allotments of the City of
Tampere are rented out by the Teisko-

Tampere 4-H Association.
Residents who cultivated crops
on one-year vegetable allotments last
year can inform the 4-H Association in
advance about whether they intend to
continue using the allotment. In this
case, they do not need to come to the
allotment distribution event.
In the spring, 4-H employees will
prepare the one-year allotments for
the new growing season. In addition,
each farmer can add lime or fertiliser
and make the soil lighter with sand
and garden peat.
Thanks to the locally grown food

– The majority of services
affecting the Guarantee, such as
employment services, support for
training and youth outreach work,
have already been used in Tampere
for a long time. The City Council has
granted an additional EUR 400,000 for
the Youth Guarantee, says Parviainen.
Work to prevent youth
unemployment is carried out in
cooperation with educational
institutions, employers,
organisations, state administration,
neighbouring municipalities and
guardians of young people.
The employment management
service unit of the City of Tampere
works hard to meet the objectives of
the Youth Guarantee. According to
Project Manager Katariina Ratia, the
objective is to increase young people’s
knowledge about requirements,
professions and tasks in various
fields and to help them gain access to
training.

boom, vegetable allotments
have become more popular in
Tampere. In order to be able
to offer a City’s vegetable allotment to as many residents as
possible, one-year allotmenteers
are at first only offered allotments
of 50 square metres.
After the distribution event,
it is possible to enquire for additional
areas if there are any available.
Popular one-year allotment areas
include the ones located in Järvensivu,
Nekala, Kaukajärvi, Koivistonkylä and
Pohtola.

•

– We meet with the young person
in question and discuss which line of
work he/she would like to train in and
look at the opportunities available.
With our help, young people have the
chance to learn more about studies
in different fields before actually
commencing their studies, explains
Ratia.

•

What does the Youth
Guarantee promise?

• Each person under 25 years
of age, and recent graduates
under 30 years of age, will be
offered work, a work trial or
a study, workshop or rehabilitation
place at the latest within three
months of registering as an
unemployed job seeker
• A study place for each young
person finishing basic
education

Additional information:
Allotment Advisor at the
Teisko-Tampere 4-H Association,
10 a.m. to 1 p.m., tel. +358 40 701 9869
http://teisko-tampere.4h.fi/palstat/
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Chris Jordan, Midway: Message from the Gyre, 2009.
© Chris Jordan, Courtesy of Christophe Guye Galerie

Muovijäte ja
meren hätä

Mitä Tampere
tarjoaa naisille?

N

aisten Tampere -tapahtuma kutsuu

koolle 24. huhtikuuta kello 11–
14 NMKY:n Puisto-Emmauksen
saliin monenlaisia toimijoita esittelemään mitä kaikkea kaupungissamme
voi tehdä. Viime vuonna messutyyppinen tapahtuma keräsi yli kolmensadan
kiinnostuneen naisen yleisön. Tapahtumassa voi tutustua kaupungin vapaaajan tarjontaan, tanssimaan gospellattareiden tahdissa tai luomaan yhteisötaideteosta. Tapahtuma on suunnattu erityisesti maahanmuuttajanaisille.

Tyynenmeren jätepyörteellä muovin nielemiseen kuollut albatrossi. Arviolta miljoona merilintua kuolee muoviin joka vuosi.

muovi ei ole biohajoavaa, vaan sen kappaleet pilkkoutuvat yhä pienemmiksi
osiksi ja päätyvät vesistöjen kautta ravintoketjuun. Niinpä jäte on lopulta
lautasillamme ja vaikuttaa vakavasti
terveyteemme.
TR1 Taidehallissa avautuu 11.
toukokuuta Meri hädässä – Muovijäteprojekti -näyttely, joka käsittää installaatioita, muoviesineistöä, animaatioita ja
erilaista informaatiomateriaalia. Näyttelyn tärkein, ekokatastrofia symboloiva teos on Rautahallin tilasta kolmanneksen täyttävä jättimäinen valtamerien muovijätteestä koottu installaatio.

Näyttelyyn liittyy myös työpajoja ja
tapahtumia. Tämä kansainvälinen projekti on toteutettu yhteistyössä zürichiläisen designmuseon Museum für Gestaltungin kanssa. Näyttely kiertää Euroopassa.

TR1 Taidehalli
Meri hädässä – Muovijäteprojekti
11.5.–4.8.2013
TR1 Taidehalli, Väinö Linnan aukio 13
www.PlasticGarbageProject.org

V EI K KO LI NT I NEN

M

aailmassa tuotetaan 8 000 kiloa muovitavaraa joka sekunti.
Oletko koskaan ajatellut, mitä
muoville tapahtuu, kun se tulee elinkaarensa päähän. Tähän saatat löytää vastauksen toukokuussa TR1 Taidehallissa
avautuvasta Meri hädässä -näyttelystä.
Muoviesineiden massatuotannon takia valtameret ovat vähitellen muuttumassa muovilla kyllästetyksi liemeksi.
Joka vuosi valtameriin päätyy 6,4 miljoonaa kiloa jätettä. Valtaosa jätteestä
vajoaa pohjaan, 15 prosenttia kelluu veden pinnalla ja 15 prosenttia kerääntyy
jossain vaiheessa rannoille. Tavallinen

Tampereen Sävelessä 60 kuoroa

T

kansainvälinen yhtyelaulukilpailu,
konsertit, kurssit ja ilmaiskonserttisarja Kuule Sävel! Festivaalin taiteellisena johtajana toimii säveltäjä Jaakko
Mäntyjärvi. Festivaalin ohjelma löytyy
internetistä www.tamperemusicfestivals.fi/vocal/fi/ohjelma.

Tampereen Sävel
Tampereen Sävel 5.–9.6.2013
Tampereen Musiikkijuhlat
Tullikamarin aukio 2, 2. krs
Puh. 03 5656 6172,
music@tampere.fi
tamperemusicfestivals.fi

Palkintoja legendaariselta uralta
MIKKO REINIKAINEN

ampereen Sävelen kansainvälisessä kuorokatselmuksessa on mukana jopa 60 kuoroa. Tampereelle saapuu kesäkuussa yli kaksituhatta
kuorolaulajaa.
Tampere-talossa 6.–9. kesäkuuta järjestettävä kuorokatselmus on tänä vuonna houkutellut runsaasti suomalaisia
kuoroja. Ulkomaisia kuoroja osallistuu
seitsemän. Kuorot esiintyvät Isossa salissa torstaista lauantaihin. Lauantain
tilaisuuteen on yleisöllä vapaa pääsy.
Päätöskonsertti järjestetään sunnuntaina 9. kesäkuuta.
Kuoro- ja yhtyelaulumusiikin festivaali Tampereen Sävel on järjestetty joka
toinen vuosi vuodesta 1975 lähtien.
Kuorokatselmuksen lisäksi festivaaliohjelmaan 5.–9. kesäkuuta sisältyvät

KYN (Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan
naislaulajat) esiintyy
Tampere-talon Pienessä
salissa 7.6. klo 18.
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N

yt on hyvä tilaisuus käydä
tutustumassa Jari Kurrin
uraan jääkiekkoilijana ja hänen upeaan palkintokokoelmaansa.
Vapriikin Jääkiekkomuseossa on
esillä Kurrin NHL-palkinnot ja runsaasti mielenkiintoista esineistöä
Pohjois-Amerikan ammattilaisajalta, nuoruusvuosilta, liigakausilta ja
maajoukkueajalta.
Jari Kurrin ura oli ennennäkemätön suomalaisessa urheilukulttuurissa. Kurri nousi ensimmäisenä suomalaisena joukkueurheilijana
lajinsa terävimmälle kansainväliselle huipulle ja sinetöi lopulta uransa
legendaarisesti viidellä Stanley Cup
-sormuksella ja Toronton Hockey
Hall of Fame -kunniagallerian jäsenyydellä.
Näyttelyssä ovat esillä kaikki viisi Stanley Cup -sormusta ja Stanley

Cup -pienoispokaalia, Campbellkonferenssin mestaruudesta saadut seitsemän pienoispokaalia sekä
NHL:n herrasmiespelaajan palkinto
Lady Byng Memorial Trophy vuodelta 1985. Esineistössä näkyvät myös
Kurrilla hallussa olevat kaikki neljä virallista NHL Milestones Awards
-tavoitetta, jotka myönnetään 400.
maalista, 600. syötöstä, 1 000. pisteestä ja 1 000. ottelusta. Esillä ovat
myös Kurrin arvokisamitalit. Näyttely on esillä 2.3.2014 asti.

Museokeskus
Vapriikki
Vapriikin Jääkiekkomuseo
Alaverstaanraitti 5, Tampellan alue
www.vapriikki.fi
Avoinna tiistai–sunnuntai
kello 10–18

