Ideoita,
palautetta, ehdotuksia?
Viestitä meille!
T I L AT, S A U N A , Y H T E Y D E N O T O T
heidi@piiru.fi
TA PA H T U M AT, N ÄYT T E LYT
tahmelanhuvila.tapahtumat@gmail.com
KA H V I L A
tahmelanhuvila@gmail.com
KIRJASTO
pispalan.kirjastoyhdistys@gmail.com

Seuraa meitä somessa!
Tahmelan Huvila

tahmelanhuvila

Tahmelan Huvilan Kahvila
Tahmelan Huvilan Sauna
www.tahmelanhuvila.fi
www.piiru.fi

Uramonkatu 9, 33240 Tampere

Huvilaelämää
TA IDET TA , KULT TUURIA JA

TA IDE • KULT TUURI • TA PA HTUMAT
KAHVIL A • K IRJA STO • S AUNA • TYÖTIL AT
KA NS A INVÄ LIS ET P OP UP - K EIT TIÖT

Tahmelan Huvila, 1800-luvun lopun huvilakaunotar Pyhäjärven rannalla,
on Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistyksen (Piirun) pyörittämä
osallistava kulttuuritila. Tilassa järjestetään kaikille avoimia tapahtumia,
ja siellä toimii kahvila, galleria ja yleinen sauna. Yläkerrassa ja siipirakennuksessa on kulttuurialan toimijoille vuokrattavissa työskentelytiloja.
Huvilalla voi järjestää kaikille avoimia tapahtumia
aukioloaikojen puitteissa ilman tilakulua. Ota yhteyttä ja kerro ideasi!
Huvilalla lämpiää puulämmitteinen yleinen sauna kolme
kertaa viikossa. Talvella ylläpidämme myös avantoa.

HUVILA

TAIDE

Huvila on suosittu näyttelypaikka
niin taiteilijoiden kuin vieraidenkin
keskuudessa.
Näyttelyt ovat esillä kolmessa
tilassamme: kahvilatilassa, salissa
ja kirjastohuoneessa.
Vierailevat näyttelyt valitsee
kerran vuodessa Huvilan taidetiimi.
Jos haluaisit omaa taidettasi esille
Huvilaan, voit olla meihin yhteydessä!
Kirjastohuoneessa on esillä alueen
paikallishistoriaan liittyviä vaihtuvia
valokuvanäyttelyitä.

KIRJASTO
Huvilalla sijaitsee
Pispalan kirjaston
Tahmelan sivukirjasto.
Liki 1000 teosta on joko
paikan päällä luettavissa
tai mukaan lainattavissa.
Otamme vastaan
hyväkuntoisia kirjoja
lahjoituksena.

TAPAHTUMAT

Tervetuloa HUVILALLE!

Tapahtumia järjestää Huvilalla Piirun lisäksi lukuisa joukko erilaisia
toimijoita. Maksuttomien tapahtumien pääperiaatteina ovat kaikille
avoimet tilaisuudet, lapsiystävällisyys, päihteettömyys sekä soveltuvuus vanhan huvilan henkeen. Tilamme ovat tapauskohtaisesti
neuvoteltavissa myös pienimuotoisiin yksityistilaisuuksiin tai maksullisiin tilaisuuksiin.
Skaalamme tapahtumissa on laaja – Huvilalla järjestetään mm.
kirjanjulkistuksia, varjoteatteri-iltoja ja lasten diskoja. Musiikkitapahtumia on laidasta laitaan. Huvilalla järjestetään myös Tampereen
kaupunginosakonsertteja sekä puistokonsertteja.

Kahvila
Huvilan kahvilasta saa päivittäin keittolounasta
sekä pientä suolaista ja makeaa kahvin tai teen
kera. Kaikki tuotteet valmistetaan paikan päällä.
Kahvilamme on kannatuskahvila, joka toimii
yhteistyössä ravintola-alan kouluttajien kanssa.
Jo perinteeksi muodostuneet sunnuntain kansainväliset
pop up-keittiöt ovat antaneet maahanmuuttajille mahdollisuuden
esitellä kulttuuriensa herkkuja. Huvilalla on nautittu toinen toistaan
maukkaammista annoksista ympäri maailman, Meksikosta aina
Koreaan saakka.
Kahvilan toiminnassa näkyvät kestävä ajattelu, lähiruoka ja villiyrtit.
Myös juomavalikoimaan on saatu täydennystä läheltä, kun menuun
saapuivat itse kerätyistä yrteistä haudutetut teet.

