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Tulevaisuuden Tampere
on älykäs kaupunki

Lielahden kupeeseen nousevaan
uuteen 15 000–25 000 asukkaan
Hiedanrannan kaupunginosaan on
suunniteltu muun muassa saaria ja
niemiä. Toinen kuva kuvastaa kanavan
vartta, toinen on yökuva saarista.
Kuva: Arkkitehdit MY

Tampereen Suomalainen Klubi 2/2016

PÄÄKIRJOITUS

Tampereen Suomalainen Klubi 2/2016

Pasi-Heikki Rannisto | Johtokunnan puheenjohtaja

Elämme historiallisia aikoja. Tällä hetkellä luodaan monella
tapaa tulevaisuutta niin Pirkanmaalla kuin Suomessa
laajemminkin. Maakunta- ja sote-uudistus muuttaa julkishallintoa
ennennäkemättömällä tavalla. Eikä vain sen rakennetta, vaan
ensimmäistä kertaa asiakas otetaan palvelujen tuottamisen
lähtökohdaksi. Tämä on käänteentekevä valinta, sillä tähän
mennessä julkisilla palveluilla on pyritty poistamaan yhteiskunnallisia
epäkohtia ja välillisesti tarjoamaan palveluja kansalaisille. Tämä
on myös näkynyt palvelujen tuottajissa. On hyvää palvelua, mutta
myös paljon motivoitumattomuutta ja huonoja tuloksia. Otettaessa
asiakas julkisten palvelujen keskiöön on mahdollista saada suora
kytkös palvelun asiakkaan ja johtamisen välille. Yksittäisen ihmisen
kokemuksella on väliä ja rahat voidaan kohdistaa paremmin
asiakasarvoa tuottavaan toimintaan hallinnon ja poliittisten toiveiden
sijaan.

Historiaa ja tulevaisuutta
luodaan nyt

T

ampereen Suomalainen Klubi haastoi jäsenistönsä
ja sidosryhmänsä
125-vuotisjuhlien
kunniaksi mukaan perustamaan Tampereelle uutta
säätiöyliopistoa. Ilahduttavan moni tarttui tilaisuuteen ja lahjoitamme uuden
yliopiston peruspääomaan
20 000 euroa. Suurempi
kuin summan suuruus on
sen symbolinen merkitys.
Olimme ensimmäinen järjestö, joka haastoi kansalaiset mukaan hankkeeseen
avoimella kutsulla. Tämä
myös huomattiin ja olemme
saaneet asiasta paljon positiivista palautetta. Esimerkkimme innosti myös muita
järjestöjä mukaan. Perustamisen yhteydessä on
laajasti huomioitu, että suomalainen ja suomenkielinen yliopisto ei ole vain joku
oppilaitos, vaan korkeinta
opetusta ja sivistystä tarjoava instituutio. Aivan sa-
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moin, kuin olimme Klubina
aikanaan keräämässä varoja Suomen ensimmäisen
suomenkielisen yliopiston
– Turun yliopiston - perustamiselle, olemme mukana
vahvistamassa tulevaisuuden suomalaista sivistystä.
Yliopistolla, jossa yhdistyvät
Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston
ja Tampereen ammattikorkeakoulun tieteentekijät ja
opiskelijat, on mahdollisuus
nostaa kansallisen tieteen
tasoa ja tuoda menestystä
niin kansainvälisesti kuin
alueellisestikin. Toivotaan,
että perustamiseen liittyvät
näkemyserot saadaan sovittua ja Tampereelle saadaan
luotua täysin uudenlainen
monitieteellinen ja tieteiden
väliseen yhteistyöhön kykenevä yliopistoyksikkö. Kaikkien kannattaa nosta katse
pois mandaattijakkaroista
ja suunnata se tulevaisuuteen, nyt jos koskaan tarvitaan voimaa ja näkemystä!

Maailmalla on paljon uhkia juuri nyt. Sotaa käydään
Euroopan rajojen lähellä ja
inhimillinen hätä on suuri.
Ihmisiä liikkuu Euroopassa
paljon ja myös Suomi on saanut tästä liikkeestä osansa.
Suomalaisuuteen on aina
kuulunut välittäminen ja
heikoimmista huolen pitäminen. Ulkomaalaisten määrä
Suomessa on vähäinen ja
itse asiassa me tarvitsemme tänne lisää työtä tekeviä
käsiä. On itse luomiemme
järjestelmien vika, mikäli
emme saa suomalaisia tarttumaan työhön tai emme
pysty muutamaa kymmentä
tuhatta pakolaista kotouttamaan hienoon maahamme.
Meidän pitää pystyä niin
maana, hallintona kuin yksilöinäkin parempaan.
Kansakunnille, myös pian
100 vuotiaalle Suomelle, on
ensisijaista, että ne pystyvät puolustamaan itseään
niin kulttuurisesti kuin sotilaallisesti. Vuosikymmeniä

politiikassa on toivottu, että maailma olisi lintukoto,
jossa rauhanaate leviää ja
kansainvälisyys tuottaa pelkästään hyvää jaettavaksi
kansalaisille. Toive ei toteutunut. Suomen ja suomalaisten menestys rakentuu
edelleenkin samoille perustuksille kuin ennenkin.
Vankkumaton maanpuolustustahto, riittävän vahvat puolustusvoimat sekä
yhtenäinen kulttuuri ja kieli
luovat meille jatkossakin
pohjan, josta ponnistaa kansainvälistyvässä maailmassa. Tulevaisuuden menestys
rakentuu vahvan kulttuurin
varaan. Tässä mielessä historia on myös tulevaisuutta.
Historialliset ajat aikaansaavat myös vastakkainasetteluja. Tampereen Suomalainen Klubi pyrkii omalla
toiminnallaan katsomaan
tulevaisuuteen ja toimimaan
vastakkainasettelujen lieventämiseksi.
Teemme
hyvää yhteistyötä monien

klubien ja toimijoiden kanssa, olkoonkin, että historiassamme olemme olleet
voimakkaastikin eri mieltä.
Historiallisia vastakkainasettelujahan Tampereella
riittää. Täällä niin kuin Suomessa laajemminkin on taisteltu muun muassa kielikysymyksestä, raittiusaatteesta,
yhteiskuntajärjestelmästä
ja julkishallinnon roolista.

Näistä aiheista monet ovat
kääntyneet suomalaisuuden
voitoksi. Jatkossakin on tärkeää rakentaa yhteisymmärrystä ja sovinnollisuutta.
125-vuotias Klubi tarjoaa
jäsenilleen, vierailleen ja yhteistyökumppaneilleen viihtyisän paikan levähtää hyvän
ruoan ja ystävien seurassa.
Viihtyisissä tiloissamme voitte aistia suomalaisuuden ja

suomalaisen kulttuurin voiman sen eri ulottuvuuksissa.
Samalla kun onnittelemme
tänään 99 vuotta ja ensi
vuonna täyttävää 100-vuotiasta Suomen valtiota, lupaamme jatkossakin toimia
Suomen ja suomalaisuuden
eteen ja uudistua siten, että
tuhatpäiseen joukkoomme
on jatkossakin halu tulla mukaan. Suomi on hyvä maa!

JUHLATERVEHDYS
Valtioneuvos Riitta Uosukainen
Tampereen Suomalaisen Klubin jäsenille tarkoitettu juhlaillallinen 24.9.2016
huipentui valtioneuvos Riitta Uosukaisen juhlapuheeseen. Hän kehotti
Suomalaisen Klubin jäseniä vaalimaan suomen kieltä ja kulttuuria ryhtymällä
rohkeasti taiteen, tieteen ja myös nuorten mesenaateiksi.

”Olkaa mesenaatteja!”

”

Tampereen Suomalaisen Klubin merkitys on ollut suuri
Tampereen kehityksessä. Klubi on, ja
on ollut avoimesti porvarillinen, vahva selkäranka
puolustettaessa suomen
kieltä ja kulttuuria”, totesi
valtioneuvos Uosukainen
juhlapuheessaan. Hänen
mukaansa Euroopan Unioniin liityttäessä pelko oman
kulttuurin menettämisestä oli turha: ”Voimme olla
EU:ssa pystypäin. Suomen
kieli ja kulttuuri voivat hyvin. Kiinnittäisin kuitenkin
nykyistä enemmän huomiota minulle tärkeään asiaan,
vahvasti digitaalisuuden
kynsissä olevaan kirjallisuuteen. Erityisesti pojat pitäisi saada lukemaan”, totesi
valtioneuvos.

Antakaa nuorille
mahdollisuuksia!
”Suomalaiset Klubit tekevät
tärkeää kulttuurityötä. Klubi-

Valtioneuvos Riitta Uosukainen ja hänen puolisonsa Topi Uosukainen
Tampereen kaupungin vastaanotolla 24.9.2016.

en jäsenet ovat varakkaita
henkilöitä, joilla on mahdollisuus olla mesenaatteja tukemalla kulttuuria, ja myös
nuoria järjestämällä esi-

merkiksi kirjoituskilpailuja,
kuten täällä Tampereella on
tehtykin”, valtioneuvos jatkoi.
Hänen mukaansa aikuisten
aika kuluu elämiseen, uraan

ja perheeseen. ”Vanhemmalla sukupolvella on enemmän
aikaa ja mahdollisuuksia tukea nuoria, ja estää syrjäytyminen.
Tamperelainen
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mesenaatti Sara Hildén
tuki aikanaan merkittävällä
tavalla taiteilijoita, aivan yhtä
lailla voidaan tukea nuoria.
Kannustakaa te nuoria, antakaa heille mahdollisuuksia!”

Suomalaiseksi
synnytään
Valtioneuvos kuvaili puheessaan myös ulkosuomalaisten näkemyksiä identiteetistään. Havaintojen mukaan
suomalainen identiteetti
säilyy suomalaisena ainakin
kolmanteen sukupolveen
asti. Suomesta ja suomalaisuudesta ollaan ylpeitä.
Riitta Uosukainen: ”Suomalaiseksi ei tulla, vaan synnytään. Suomalaisuus on
minulle voiman lähde, josta
ammennan tarvittaessa. Pidän juuristani ja olen ylpeä
syntyperästäni. Samaistan
itseni suomalaisiin saavutuksiin. Välttelen negatiivi-

”Suomalaisuus
on minulle
voiman lähde,
josta ammennan
tarvittaessa”
sen merkitystä. Olen isänmaallinen.”
Riitta Uosukainen on perusammatiltaan suomen
kielen ja kirjallisuuden opettaja. Hän kertoi juhlapuheessaan olevansa miehensä
kanssa vahvasti sidoksissa Suomeen: ”Mieheni on
täysin palvellut Suomen
rajavartiolaitoksen upseeri. Tehtävämme ovat olleet
ylen kansallisia. Valtiolliset
tehtäväni ovat kyllä minua
lennättäneet – ja hyvin menestyksellisesti – eri puolille
maailmaa. Koko ajan suomalaisuus on mielessäni ja
kunniassa. Kieli on ihmisen
kaikki, ja kieleni rajat ovat
maailmani rajat. Suomen
kielestä on pidettävä huoli”,
valtioneuvos Uosukainen
jatkoi. Hän toivoi Tampereen
Suomalaisen Klubin olevan
tarkkana: ”Kulttuurimme ei
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pitämättä pysy. Tampereen
Suomalaisen Klubin tehtävä on edelleenkin huolella vaalia suomen kieltä ja
kulttuuria. Pitäkää yllä myös
tärkeitä humaaneja arvoja!”,
hän toivoi.

Laadun intohimo
Riitta Uosukainen toimi opetusministerinä lamavuosina 1991-1994. Hän kertoi
juhlapuheessaan ministerivuosistaan: ”Tuolloin olisi
rakenteita pitänyt uudistaa
enemmän, mutta hyvä että
hengissä selvittiin.” Ensimmäisenä ministeripäivänä
oli leikattava pari miljardia
markkaa, summa oli isompi kuin oikeusministeriön
silloinen budjetti. ”Silti
koulutuksen, tutkimuksen,
teknologian, ja kulttuurinkin rintamalla saavutettiin
hyviä tuloksia. Tunnussanaksi tuli laadun intohimo:
Nokian insinöörien koulutus,
oppisopimuskoulutus, huippuyksiköt ja IB-lukioiden
verkosto. Tärkeä oli myös
uusi lakini taiteen perusopetuksesta. Euroopan Unionin
Erasmus-opiskelijavaihtoon
pääsimme mukaan jo ennen kuin olimme edes EU:n
jäsenmaa! Koululaisemme
pärjäsivät hienosti Pisa-kokeessa. Mutta kun kerrankin
oli jotain hyvää saatu aikaan,
eikö ryhdytty valittamaan
viihtymättömyydestä koulussa”, Uosukainen muistelee.
”Ei oppi tapa rakkautta, ja
kuri on turvaa. Höllät rajat
ovat panneet liikkeelle kiusaamisen aallon, jota viriä
on aina.”

Suomalaisuus elää
luonnosta
Valtioneuvos Uosukainen
painotti juhlapuheessaan
myös asemaamme idän ja
lännen välissä, luonnon tärkeyttä, ja tietenkin kulttuuria ja politiikkaa. Hän haluaa
vahvasti julistaa parlamentarismin puolesta: ”Se on
tähän asti keksityistä järjestelmistä paras.”
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Hän toivoi,
Riitta Uosukainen
että
itäisiä
ihmisiä kun• Kokoomuksen kansanedustaja
1983–2003
nioitettaisiin
•
Opetusministeri 1991–1994
enemmän. Ase•
Eduskunnan puhemies 1994–2003
mamme idän ja
• Kokoomuksen presidenttiehdokas vuoden
lännen välissä
2000 presidentinvaalissa.
on vahvuus seTasavallan presidentti myönsi hänelle valtiokin. Hän toivoi
neuvoksen arvonimen vuonna 2004.
Klubin kiinnittävän huomioita myös luontoon, sillä suo- lais-saksalainen kirjailija ja
malaisuus elää luonnosta. munkki Angelus Silesius on
”Hiljaisuus puhuttelee ja kirjannut 1600-luvulla: Me
hoitaa, pimeys ja kylmyyskin emme elä paikassa, vaan
ovat muutettavissa vetovoi- paikka elää meissä”, totesi
maisiksi. Suomen luonnossa valtioneuvos Riitta Uosukaielpyy sielu, virkistyy ruumis.” nen juhlapuheessaan.
Kulttuuri ja politiikka
”Kulttuuri, politiikka ja taovat vuoronperään isäntä lous kulkevat rinta rinnan.
ja renki, kulttuurin luodes- Mesenaatit ovat kulttuurisa sisällöt ja politiikan tuo- elämämme suola. Vanhasta
dessa rahat. ”Yrittäjyyttä ja Wiipurista otan esille kaupSuomalaisia Klubeja todella paneuvos Juho Lallukan. Jutarvitaan. Haluan tässä yh- ho ja Maria Lallukka loivat
teydessä kiittää Tampereen puhtaan taidevarallisuuden
Suomalaista Klubia monista ja tekivät hyvää konstailekulttuuriteoista, esimerkiksi matta suomalaisessa henteoksesta Suomalaisuuden gessä”. Valtioneuvos Uosuvirrassa. Minulle kulttuuri kainen päätti juhlapuheensa
on ollut poliittisessa toimin- Juho Lallukan sanoihin: ”Jos
nassani eliksiiri. En ole lä- mei pittää työllää aina etishestynyt mitään kysymystä, tää suomalaist kauppaa ja
elämänalaa tai ongelmaa maanviljelyst ja tevollisuutniin, ettei kulttuuri olisi mu- takii, ni pittää mei pönkittää
kana”, Uosukainen kertoi suomalaist kulttuuriikii. Myö
juhlayleisölleen. Hän kertoi ko on kerra jaksettu kanmyös huolistaan: ”Kaikki di- saksi päässä, ni pittää mei
gitoidaan. Yhtäkkiä tuntuu, jaksaan kansan pyssyykkii!”
kuin temppelin esirippu olisi
repäisty auki, eikä mikään Teksti: Leena Liuttu-Hietala
ole varmaa ja hallittua.”
Maailma on jakautunut pirstaleisiin alakulttuureihin,
joilla on oma sijansa netissä ja TV-kanavilla. Kansan
jakautuminen on hänen
mukaansa päivän selvää:
”Lainsäädäntöä ääri-ilmiöiden kitkemiseksi tarvitaan.
Vihapuhe rehottaa ja nettiraivo vallitsee. Monipuolinen
yhdessä keskusteleminen
puuttuu.”
”Silti väitän, että Suomessa vallitsee oma positiivinen
paikan henkensä, Genius
Loci. Meidän paikkamme on
Euroopassa ja maailmassa.
Paikan henki avaa silmät
viisaudelle, jonka puola-
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Suomi ja suomalaisuus
tulevaisuuden
ristiaallokossa
Pasi-Heikki Rannisto

T

ampereen Suoma- Futuriikin aineisto
lainen Klubi julkai- Futuriikkiin on kerätty aisee 125-vuotis neistoa monesta lähteestä.
juhlakirjan ja sa- Ensimmäisessä vaiheessa
malla Klubin on- tutustuttiin tutkimuskirnittelu- ja tulevaisuuskirjan jallisuuteen. Seuraavassa
100-vuotta täyttävälle itse- vaiheessa kysyttiin menäiselle Suomen valtiolle. gatrendien toteutumisen
Emme katso menneeseen, todennäköisyyttä ja toivotvaan tähyämme tulevaan. tavuutta sekä vaikutuksia
Julkaistavalla futuriikilla Suomelle ja suomalaisuuon tehtävänä ennakoida delle nettikyselynä, johon
ja miettiä, miten maailmaa saatiin 100 vastausta
muuttavatTulevaisuuden
megatrendit vai-megatrendit
eri-ikäisiltä ja erilaisen
kuttavat suomalaisuuteen taustan omaavilta suoja suomalaisiin
vuoteen malaisilta (kuviot 1-2).
1.
Globalisaatio ja talouskasvu
2057 mennessä. Jotta ky- Kolmannessa vaiheessa
2. voidaan
Tieteen ja teknologian
symykseen
hakea kehitys
Klubilla järjestettiin tulevastausta,
ensin tunvaisuusseminaari,
jossa
3. on
Digitalisaatio
ja mobilisaatio
– liikkeen
liikenteen kasvu
nistettava neja megatrendit,
esiteltiin tutkimuksen välijotka ilmiselvästi
ke- rapautuminen,
vaihe ja syvennyttiin alus4.
Vallan jaovat
rakenteiden
hittymässä. Tämän
jälkeen
auktoriteettien
muutostusten pohjalta tiettyihin
on mahdollista pohtia, mil- erityisteemoihin,
kuten
5.
Ihmisen minäkuvan ja etiikan muutos
laisia käytännön asioita esimerkiksi tulevaisuuden
6. seuraa
Ikääntyminen,
terveys ja
sosiotrendeistä
yleisesti
palveluihin,
asumiseen ja
kulttuurin
muutos
(uusia teknologioita, tuot- kaupunkirakenteeseen.
teita, ratkaisuja,
valintoja)
Sitten tulevaisuusasioista
7.
Ekologinen
muutos
ja erityisesti
Suomelle.
järjestettiin pyöreän pöy8.
Kaupungistuminen ja muuttoliike
dän keskustelu, jossa eri

Kuvio 1
Koulutus

ulutus

Koulutus
tutkijakoulutus

12

tkinto

ylempi korkeakoulututkinto

tkinto

alempi korkeakoulututkinto
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toimijat kävivät keskustelua megatrendeistä ja niiden vaikutuksista Pirkanmaalle.

Tulevaisuuden
megatrendit ja niiden
aiheuttajat

Eri tutkimusten perusteella
voidaan keskeisiksi suuriksi
Megatrendien
muutosajureiksi eli megatrendeiksi nostaa kahdek- todennäköisyys ja
san tekijää, joita avataan toivottavuus
seuraavissa luvuissa. Vaik- Tulevaisuustutkimuksiin
ka tällä tavoin
tyypiteltäessä
Globaali toimintaympäristön
megatrenja teknologian muutos
deissä
on
monia pääl1
lekkäisyyksiä
8
ja yhteisiäkin
7
2
syy-seuraussuhteita, voi3
6
daan trendien
sisäisiä logii5
4
koita jaotella
ryhmiin. On
h av a i t t av i s sa, että useat

Tehtävä

Kuvio 2
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opiskelija

ulutus

Tehtävä

esimies

7

työntekijä
lukio

megatrendit liittyvät globaaliin toimintaympäristön
muutokseen (1-3 ja 8),
toiset ihmisen roolin muutokseen yhteiskunnassa ja
toiminnassa (4-5) ja kolmannet ihmisen suhtautumiseen itseensä ja omaan
elämäänsä (6-7).
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perustuen on mahdollista
ajatella, että globalisaatio
ja talouskasvu jatkuvat
tulevaisuudessakin. Näyttää kuitenkin siltä, että eri
maanosat pärjäävät jatkossa eri tavalla kuin vielä
jokin aika sitten. Eurooppa
ja osin Yhdysvallatkin ovat
häviämässä ja vastaavasti
erityisesti Aasia voittaa tulevaisuuden taloudellisen
kilvoittelun. Samaan aikaan kristinusko menettää
oman hegemoniansa keskeisenä arvojärjestelmänä.
Tämä vaikuttaa monella
tavalla tulevaisuudessa.
Esimerkiksi länsimaisen
elämäntavan ja ihmiskäsityksen oikeutusta
ei välttämättä enää
hyväksytä. Lienee selvää, että vaikka globalisaation etenemistä
pidettiin kyselyyn vastaajien taholta selvänä (3,6), niin samaan
aikaan sitä pidettiin
vähemmän toivottavana (3,0).
Tieteen ja teknologian
kehityksen
arvioidaan
tuovan
eteemme digitalisaation, robotiikan ja materiaalitekniikan uusia
kehitysaskeleita, jotka myös vaikuttavat
aikaisempaa voimakkaammin ihmisten
elämään ja elintapoihin.
Ruokaa voidaan tuottaa laboratoriossa, ihmiseen tai
vaatteisin voidaan asentaa erilaisia antureita mittaamaan kehon toimintaa
ja lääketiede pystyy ratkomaan uusia ongelmia.
Kehityksellä on monista
hyödyistä ja mahdollisuuksista huolimatta myös
kääntöpuolensa. Tietosuoja, eettisyys ja oikeudelliset
kysymykset nousevat esiin.
Siedetäänkö sitä, että esimerkiksi vain varakkailla
26
on varaa hoidattaa itseään
harvinaisten ja kalliiden
sairauksien
osalta. Vastaa30
jien keskuudessa tieteen

ja teknologian jatkuvaa kehitystä pidettiin varsin todennäköisenä (3,7), mutta
toistaiseksi ratkomattomat
uhkakuvat vähensivät innostusta tieteen ja teknologian kehittymistä kohtaan
(3,1).
Digitalisaatio, jolla tässä
kysymyksessä tarkoitettiin
kommunikaation ja liikenteen kasvua, jatkuu vahvana. Sujuvat liikennejärjestelmät ja tiedon siirto ovat
mahdollistaneet tavaroiden
ja osin palvelujenkin tuottamisen siellä, missä sille on
parhaat edellytykset. Teknologian ja digitalisaation
kehittyminen ovat omalta

sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä. Lyhyillä matkoilla erilaiset älyautoratkaisut korvaavat heikosti
kannattavaa julkista joukkoliikennettä. Miljoonakaupungeissa robottien
kuljettamat metrot ovat
myös tulevaisuuden joukkoliikennemuoto. 3D-tulostus muuttaa tuotantotapoja
hajautettuja ratkaisuja suosivaksi.
Monet tekijät, kuten koulutustason kasvu, edellä
puhuttu digitalisaatio, erilaisten joukkorahoitusten
muodot, rapauttavat vallan rakenteita. Jo nyt on
huomattu, että perinteis-

Muutostrendien todennäköisyys ja toivottavuus
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

osaltaan mahdollistaneet
nykyisen kaltaisen globalisaation kehittymisen. Jatkossa tietokoneet ja erilaiset laitteet kommunikoivat
keskenään ja tarjoavat toisilleen ja ihmisille ratkaisuja, jotka helpottavat heidän
toimintaansa. Liikenteen
osalta ympäristötekijät tulevat todennäköisesti rajaamaan lentoliikennettä
erityisesti tavaraliikenteessä. Raideliikenne korvaa
lentoliikennettä nopeana
kuljetusmuotona varsinkin
jos eri valtioiden välillä saadaan aikaan sopimuksia
raideverkkojen rakentamisesta Euroopan ja Aasian

ten armeijoiden välisten
rintamasotien
rinnalle
on
tullut erilaisia
hy b r i d i s o d a n
muotoja, kuten esimerkiksi
kyberhyökkäykset, terrorismi, joukkojen
huollattaminen
ja rahan kerääminen rauhan
tilassa olevilta
alueilta. Armeijat eivät pysty
yksin
takaamaan alueellista koskematto-

muutta. Pankkitoiminta on
menettänyt monipolinsa
rahoitusmarkkinoilla, joille
on kehittynyt erilaisia luototuksen ja joukkorahoituksen muotoja. Ihmiset eivät
enää luovuta valtaansa
korporaatioille ja ota niiltä
vastaan määräyksiä siitä,
millainen on hyvä elämä.
Kirkon, AY-liikkeen, politiikan ja myös valtion valta ihmisiin vähenee jatkuvasti.
Tiedon omistajuus häviää
ja professioiden valta vähenee. Toisaalta professiot
ovat erikoistuneita tiedon
soveltamiseen, mikä edelleen ylläpitää heidän rooliaan. Vaikka kyselyn vastaajat näkivät, että
vallan ja rakenteiden
rapautumista tapahtuu tulevaisuudessa
(3,3), aiheuttaa se
myös ahdistusta ja
uhkatekijöitä. Tästä
syystä vallan ja rakenteiden rapautuminen
nähtiin ei-toivottavana
(2,8).
Ihmisen minäkuvan
ja etiikan muutoksen nähtiin jatkuvan
(3,5). Tämä tarkoittaa
yksilöllistymisen jatkumista, mutta myös
uudenlaisen yhteisöllisyyden voimistumista. Kun aikaisemmin

Tulevaisuuden megatrendit
1.

Globalisaatio ja talouskasvu

2.

Tieteen ja teknologian kehitys

3.

Digitalisaatio ja mobilisaatio– liikkeen
ja liikenteen kasvu

4.

Vallan ja rakenteiden rapautuminen,
auktoriteettien muutos

5.

Ihmisen minäkuvan ja etiikan muutos

6.

Ikääntyminen, terveys ja sosiokulttuurin muutos

7.

Ekologinen muutos

8.

Kaupungistuminen ja muuttoliike
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yhteisöllisyyteen liittyi vahva paikallisuus, on tulevaisuuden yhteisöllisyydessä
keskeistä yhteiset arvot.
Yhteisöllisyyttä voidaan
kokea myös verkon (www)
yli. Pessimistit pelkäsivät
trendin tuovat mukanaan
eräänlaista
arvomaailmassa shoppailua, joka
osaltaan selittää sitä, että
muutosta ei pidetty toivottavana (2,9).
Ikääntyminen, terveys
ja sosio-kulttuurin muutos jatkuu. Lääketieteen
kehitys tuottaa uusia ratkaisuja aikaisemmin ratkaisemattomiin ongelmiin.
Esimerkiksi valtaosa syövistä pystytään hoitamaan tulevaisuudessa. Ihminen kantaa
mukanaan
erilaisia
antureita, jotka ovat
yhteydessä älykkäisiin
järjestelmiin. Ikääntyminen myös muuttaa
käsitystä työstä. Ihmiset pystyvät tekemään
työtä ajasta, paikasta
ja iästä riippumatta. Digitalisaatio mahdollistaa heille markkinoita
ja näin myös suoraan
tuottajana toimimisen
ilman välikäsiä. Yhä
suurempi osa ottaa uusia rooleja työn alueella
yksilöllisistä motiiveista
johtuen. Joku haluaa olla
ikääntyneenäkin tarpeellinen osa työyhteisöä, toinen
hakee muuta mielekkyyttä,
kolmas voi tuottaa eettisesti korkeatasoista palvelua
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vapaaehtoistyössä tai siitä maksua saaden. Myös
ihmisen käyttäytyminen
kuluttajana muuttuu. Kuluttaminen pitää sisällään
merkittäviä valintoja, myös
eettisiä. Asiakkaan kohtelu massoina, jotka käyttäytyvät tyypillisillä tavoilla
vaikeutuu. Myös julkisten
palvelujen määrittely kokee vaikeuksia. Vastaajien
usko tähän muutokseen on
vahva (3,9) ja sitä pidetään
myös toivottavana (3,6).
Ekologinen muutos maapallolla näyttää myös olevan sellainen megatrendi,
jonka nähdään jatkuvan.
Maailman väestö lisään-
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vaikeuttavat ihmisten elämää monilla alueilla, erityisesti Aasiassa, Afrikassa
ja Lähi-Idässä. Politiikka tai
teknologinen kehitys eivät
pysty tuottamaan ratkaisua

”Tullaan
näkemään
ympäristöstä
johtuvia
muuttoliikkeitä”
ilmastonmuutoksen torjuntaan riittävän nopeasti.
Tullaan näkemään ympäristöstä johtuvia muuttoliikkeitä. Teknologia kuitenkin

Megatrendien todennäköisyys ja toivottavuus
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

tyy ja kahdeksan miljardin
ihmisen raja maapallolla
ylittyy jo ensi vuosikymmen lopulla. Kasvava ruoan
tarve yhdessä sotien ja ilmastonmuutoksen kanssa

pystyy ratkomaan joitakin
haasteita. Erityisesti energian tuotannon osalta asumisen energian kulutus
tulee olemaan jatkossa
vähäistä matalaenergiata-

lojen sekä älykkään teknologian ansiosta. Ekologista
muutosta pidetään vastaajien keskuudessa kaikkein
todennäköisimpänä (4,0)
toteutujana ja samaan aikaan kaikkein vähiten toivottavana (2,6).
Kaupungistuminen jatkuu, kuten se on jatkunut
jo pitkään. Euroopassa jo
toteutuneesta kehityksestä
johtuen kaupungistuminen
kasvaa hitaammin kuin
muualla. Kaikkein kiivainta vauhti on Kiinassa, jossa
kaupungistumista estettiin
aikaisemmin. Nyt sielläkin
vauhti on kasvanut ja kun
kaupungistuminen Kiinassa oli vuonna 2000
vain 36 prosenttia, odotetaan sen
kasvavan aina 77
prosenttiin vuoteen
2050 mennessä.
Euroopassa vastaavan luvun odotetaan
olevan 82 prosenttia, mutta muutos
ei ole dramaattisen
suuri, koska tämän
päivän lähtötilannekin on 73 prosenttia. Afrikassa ja
Kaakkois-Aasiassa
väestönkasvu ajaa
ihmisiä kaupunkeihin ja sielläkin odotetaan päästävän
lähivuosina yli 50 prosentin kaupungistumisasteen.
Kaupungistumisen etenemisen todennäköisyys oli
vastaajien silmissä suuri
(4,0), mutta toivottavuuden

osalta selvästi vähäisempi,
jopa ei-toivottava (2,9).

Tulevaisuuden
megatrendien
vaikutukset
suomalaisuudelle ja
Suomelle

Keskeiseksi kysymykseksi
tulevaisuuden suomalaisuutta arvioitaessa nousee: Onko suomalaisuus
niin voimakas aatteellinen
ja kulttuurillinen tekijä, että se näyttää ihmisille eri
puolia eri aikoina ja elinvoima säilyy painotuksiltaan
vaihtelevana, mutta perusteiltaan ehyenä ajasta
toiseen? Ikärakenteemme
ja väestön keskittyminen
kaupunkeihin on poikkeuksellista. Uudet teknologiat
ja digitalisaatio muuttavat
myös suomalaisten elämää ja elintapoja. Vaikka
ympäristökysymykset eivät
olekaan meille Suomessa
lähiaikojen uhka, aiheuttaa se muuttoliikettä myös
meille. Tämä toisaalta tuottaa meille uusia työntekijöitä ja vahvistaa monikulttuurisuutta, mutta vaatii
ajattelutavan muutoksia
aiemmin varsin yhtenäiskulttuurisessa maassamme.
Venäjän käytös tänä päivänä osoittaa, että monista
eri syistä valtapolitiikkaan
ollaan valmiita myös Euroopan rajojen läheisyydessä.
Ensimmäistä kertaa sitten
toisen
maailmansodan
uuden suursodan mahdollisuus on nähtävissä. Kansainvälisistä järjestöistä ei
ole toimimaan tehokkaasti
haastetilanteissa, kuten ei
ole ollut aiemminkaan. Venäjän rajanaapurina Suomi
on vaikeassa paikassa, jos
tilanteet edelleen kärjistyvät.
Tieteen ja teknologian
kehitys tuottaa paljon hyvää. Sairauksia voidaan
hoitaa, ihmiseen kasvattaa
varaosia, ravintoa voidaan
tehdä laboratorioissa, älylii-

TURVA-ALAN
SUUNNANNÄYTTÄJÄ
ON SAAPUNUT
MYÖS TAMPEREELLE.
Yhdeltä luukulta, tutulta myyjältä ja kirjaimellisesti avaimet käteen.

BLC Turva Oy | Naulakatu 3, 33100 Tampere | p. 042 446 8217 | www.blc.fi

kenne korvaa monia nykyisiä liikennemuotoja, energiantuotannossa ja monissa
ympäristökysymyksissä
löydetään uusia ratkaisuja
tämän päivän ongelmiin.
Teknologisen kehityksen
vastapainona voidaan kuitenkin nähdä, että uudet
ratkaisut tuottavat usein
myös uusia ennakoimattomia vaikeuksia ja eettisiä
kysymyksiä ratkottavaksi.
Politiikka ei ole onnistunut tuottamaan vastauksia viime vuosikymmeninä Suomelle tärkeisiin
erityisesti sisäpoliittisiin
kysymyksiin. Digitalisaatio
tuottaa välineitä suoran
demokratian hyödyntämiseen. Voidaankin arvioida, että vaikka politiikkaa
tarvitaankin, sen muodot
tulevat olemaan tulevaisuudessa varsin erilaisia.
Kansalaisten rooli, valta ja
vastuu kasvavat niin palveluissa kuin hallinnossakin.
Vaikka suomalaisuutta
haastetaankin monesta
suunnasta voimme uskoa,
että Suomi ja suomalaiset
löytävät jatkossakin oikeat
tavat uudistua ja samaan
aikaan myös pitää kiinni
omasta elämäntavastaan,
kulttuuristaan ja kielestään. On muistettava, että

suomalaisuus ei koskaan
ole ollut muuttumaton.
Uudet sukupolvet ja uudet
suomalaiset tulevat uudistamaan kulttuuriamme,
vastaamaan vielä tuntemattomiin haasteisiin ja

kehittävät uusia ratkaisuja
isänmaamme hyväksi.
Onnea 100-vuotias Suomi ja hyvää matkaa kohti
140-vuotispäiviä!

Ammattitaitoista
neuvontaa raha-asioissa,
tervettä järkeä ja
miellyttävää palvelua.
Meillä sinun ei tarvitse
valita, meiltä saat
tuon kaiken.

Kuljemme omaa tietämme.

TAMPERE - Hämeenkatu 8, 33100 Tampere Puh. 0204 293 200
www.alandsbanken.fi
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KESKUSTELUUN OSALLISTUIVAT:
•
•
•
•
•
•
•

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen
Teknologiajohtaja Matti Sommarberg, Cargotec Oy
Toimitusjohtaja Mika Uusi-Pietilä, Minutor Oy
Klubin johtokunnan puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto,
tutkimusjohtaja dosentti, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.
Klubin johtokunnan jäsen Kalevi Nikkilä, jäi vuonna 2005
eläkkeelle Outokumpu Copperin johtotehtävistä.
Klubin varaesimies Irmeli Jokilampi, liikkeenjohdon
konsultti Konsulttitoimisto Idia.
Klubin harjoittelija Petri Välimaa.

Tulevaisuuden arkea Keskustorilla.

Tulevaisuuden pyöreän
pöydän keskustelu

talisaation myötä ihmiset
voivat tehdä maalta käsin
töitä, mutta on nähty ihmisten kuitenkin haluavan
asua kaupungeissa. Onko
näköpiirissä jokin muu kuin
yhtiömuotoinen tapa tehdä
bisnestä? Tuleeko globaalista verkottumisesta uusi tapa
tehdä töitä yhdessä?” Mika
Uusi-Pietilä esittää esimerkin: ”Verrokkina yhtiömuotoiseen tekemiseen voi pitää
esimerkiksi Green Peacea,
ottamatta kantaa sen hyvyyteen tai pahuuteen, se toimii
kuin yritys olematta sitä. Sama malli saattaa yleistyä.”
Innostunut
ajatustenvaihto jatkui muun muassa
kysymyksellä ilmastonmuutoksesta, ja siitä mikä olisi
kaikkein tehokkain keino
naisten aseman parantamiseksi kehitysmaissa. Matti
Sommarbergin mielestä naiset korreloivat maailmassa

K

olmetuntinen
keskustelu kävi
vilkkaana,
rönsyili ja taas
palasi kaikkia
kiinnostaviin Tampereen
aiheisiin. Pasi-Heikki Rannisto kertoi, että nettikyselyyn vastanneiden mielestä
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talouskasvu jatkuu, mutta
ei välttämättä Euroopassa, vaan kasvu keskittyy
erityisesti Aasiaan. EU:n
sisäinen ja myös globaali verokilpailu kaventavat
mahdollisuuksia kerätä veroja entiseen tapaan, ja tämä uhkaa mahdollisuuksia

ylläpitää hyvinvointivaltiota. Digitalisaatio muuttaa
liiketoimintamalleja ja toimintatapoja. Myös työnjaon
logiikat muuttuvat moninaisemmiksi: milloin ja minkälaisissa töissä ollaan?

Miten työn tekeminen
muuttuu?
Työn tekemisen kulttuuri
on suuressa muutoksessa.
Keskustelijat pohtivat muun
muassa muuttuuko se asteittain kohti agraariyhteiskuntaa: ”Töitä tehdään yhä
enemmän luonnon ehdoilla
silloin, kun se on fiksua. Esimerkiksi yrittäjän roolissa
oleva maanviljelijä voi olla
viljelyn ohella vaikka sahalla
töissä”, arveli Mika Uusi-Pietilä.
Klubin johtokunnan jäsen
Kalevi Nikkilä kyseenalaisti
ajatuksen globaalin verokilpailun riskeistä ja myös koko

hyvinvointivaltio-käsitteen:
”Sellaisissa maissa, joissa
verotetaan aivan eri tavalla
kuin meillä Suomessa, voidaan silti mahdottoman hyvin.” Irmeli Jokilammen mielestä suomalaisten asenteet
hyvinvointivaltiota kohtaan
ovat muuttumassa, ja ihmiset odottavat yhteiskunnan
huolehtivan kaikesta. Hänen mielestään myös työn
tekeminen on muuttunut radikaalisti: ”Useaa työtä voi
tehdä jo melkein missä vain,
ja on jo nyt monia palveluyrityksiä, joilla ei ole toimistotiloja ollenkaan. Uskon tämän
trendin edelleen jatkuvan.”
Puheenjohtaja Pasi-Heikki
Rannisto kommentoi: ”Varmaankin agraariyhteiskunnassa töitä voidaan tehdä
silloin, kun aurinko paistaa,
mutta kaupungeissa näin ei
ole. Pitkään on haaveiltu,
että laajakaistojen ja digi-

Tampereesta älykäs
kaupunki
Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikosen
mukaan työn tekemisen
murros merkitsee valtavia
haasteita kaupunkisuunnittelulle: ”Tampereesta tehdään älykästä kaupunkia.
On mielenkiintoista pohtia
miten tulevaisuudessa liikutaan ja tehdään töitä.
Esimerkkinä Helsingin Kalasatama, jonne rakennetaan
parastaikaa 23 000 asukkaan uutta älykästä kaupunginosaa. Miten metron
liikennöinti suoraan kauppakeskuksen kolmanteen kerrokseen tulee muuttamaan
ihmisten käyttäytymistä?

on kansallinen päätös. Näin
me voisimme päättää mistä
vain.”
Anna-Kaisa Ikonen puolestaan pohti Aasian maiden kehitystä: ”Tapahtuuko
siellä jotain, jota me voisimme hyödyntää? Meillä on
Tampereella paljon kriittistä
osaamista, voisimmeko siis
tulla Euroopan Piilaaksoksi? Asetammeko itsellemme
riittävän kunnianhimoisia tavoitteita? Osaammeko ottaa
riskejä?”

Tulevaisuuden raakaaine on innovaatio.
Matti Sommarberg: ”On
kirjoitettu osaamispohjaisista talouksista, että ne
mahdollistavat maailman
osaamisen globaalin verkottumisen. Siten periaatteessa
jokainen yrittäjä voi rakentaa
globaalin verkostonsa menemättä kenellekään töihin, ja

Tampere-talo ja Tampere Filharmonia avaavat
syyskautensa Sorsapuiston ilmaiskonsertilla.
Kuva elokuulta 2015. Kuva Maija Leino.

- millainen on Tampere ja Pirkanmaa vuonna 2057?
Tampereen Suomalainen Klubi haluaa
luoda katseensa vahvasti myös
tulevaisuuteen. Klubin johtokunnan
puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto
kutsui yhteistyökumppaneita Klubille
keskustelemaan tulevaisuuden
megatrendeistä ja niistä nettikyselyllä
saaduista kannanotoista ja
konkretisoinneista teemalla
Tulevaisuuden pyöreän pöydän
keskustelu. ”Meistä kenelläkään ei ole
tietoa tulevaisuudesta, mutta monia
erilaisia näkemyksiä kyllä on”, Rannisto
totesi avatessaan keskustelua.

sanoi olevansa todella huolissaan koulutusleikkauksista: ”Emmekö muka tarvitse
ollenkaan esimerkiksi historian opetusta!”

moneen hyvään. Mika Uusi-Pietilä: ”Tämän hetken
kymmenestä suomalaisista
artistista kahdeksan on vahvoja naisia, joilla on sanottavaa. Myös nuoret urheilijat
ovat vahvoja, heillä on hyvä
itsetunto.”
Keskusteltiin siitä onko
totta vaiko myytti, ettemme
osaa myydä? Puuttuvatko
meiltä tarinan kertojan taidot? Ranniston mukaan koulussa ei nyt panosteta innovoimiseen. Mika Uusi-Pietilä

Meille tulee samankokoinen
täysin energiaomavaraiseksi
suunniteltu Hiedanranta Lielahden kupeeseen. Juuri nyt
kysymme kaupunkilaisilta
millainen uuden Hiedanrannan pitäisi heidän mielestään olla.”
Mika Uusi-Pietilä korosti
innolla kansallisten päätösten merkitystä: ”Valintojen
tekeminen on oleellista.
Baltiasta löytyy maa, pieni
Liettua, joka pärjää loistavasti koripallossa. Kyseessä

luoda omaisuuksia todella
lyhyessä ajassa. Tämä on iso
fundamenttimuutos, onhan
talousjärjestelmämme aiemmin perustunut pääomalle,
työvoimalle ja raaka-aineille. Nyt raaka-aine on innovaatio. Digitalisointi tulee
muuttamaan koko systeemin. Koodaajille, elämysten
ja sisällön tuottajille riittää
töitä jatkossakin. Mielestäni tämä on Suomelle mahdollisuus. Jyrki Katainen oli
oikeassa sanoessaan, että

tiedon valtavirrassa Suomi
ei ole syrjäkylä, sillä bittivirroissa on aivan sama missä
toimitaan.”
Klubin nuori harjoittelija
Petri Välimaa kuunteli tarkoin kokeneiden yritysjohtajien ja vaikuttajien näkemyksiä. Hän pitää positiivisena
trendinä talouskasvun jatkumista, mutta arvelee robotoinnin ja 3D:n vievän nuorilta työmahdollisuuksia.

Voisivatko yhteiset
arvot yhdistää
maailman?
”Ovatko asiantuntijat muuttuneet sihteereiksi, kun
heidän ydinosaamistaan ei
enää hyödynnetä? Esimerkiksi lääkärien työstä suuri
osa kuluu tietotekniikan
parissa”, kertoi Pasi-Heikki
Rannisto eräästä vastaajan
kommentista. ”Monet myös
uskovat eriarvoisuuden lisääntyvän.”
Humaanit arvot eivät juuri poikkea kansojen välillä.
Matti Sommarberg pohti
voisivatko yhteiset arvot yhdistää maailman? ”Olen sitä
mieltä, että kaikki se minkä
insinööri keksii, on otettava
käyttöön. Uskon vahvasti
maailman muuttuvan toisenlaiseksi, kun teknologia
on kaikkien ihmisten käytössä. Apple sai jo kaikki
2-vuotiaista 90-vuotiaisiin
käyttämään omia käyttöliittymiään.” Mika Uusi-Pietilä
arvelee ihmisten kuitenkin
pelkäävän koneiden ottavan
lopulta vallan: ”Jo nyt navigaattorit hallitsevat ohjaten
meitä liikenteessä.”
Irmeli Jokilampi on huolissaan yksityisyydestä: ”Autot keräävät meistä valtavasti tietoa autotehtaille ja
merkkihuoltamoille. EU:ssa
on vireillä My Car My Datahanke, jonka tavoitteena on
luoda systeemi, jossa autoilija itse päättää kenelle tietoja
haluaa jakaa.” Matti Sommarbergin mukaan eräs tulevaisuuden megatrendeistä
on yksityisyyden menetys.
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Tampereen Suomalainen Klubi 2/2016

Tampereen Suomalainen Klubi 2/2016

Tamperelainen jääkiekko
sai uuden maailmantähden, kun Patrik Laine
varattiin kakkosena
NHL:ssä.

”Ihmiset haluavat kaiken
hyödyn, mutteivät lainkaan
haittoja.”
”Eräs tähän liittyvä asia
on etiikka, esimerkiksi geenimanipuloitu ruoka. Kuinka
pitkälle olemme valmiit menemään?”, kysyi Rannisto.
”Myöskään se mikä meille
on eettistä, ei välttämättä
ole sitä muille. Samoin on
ihmisarvojen laita.”

Liikenne
sähköistyy, raiteet
tulevat takaisin,
yhteisöllisyys
lisääntyy?

”Sehän on jo kerran hylätty!”, kritisoi Mika Uusi-Pietilä
raideliikennettä tulevaisuuden megatrendinä. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen on
toista mieltä: ”Euroopassa
on Tampereen lisäksi monia
kaupunkeja, joihin rakennetaan uutta raideliikennettä,
koska halutaan tiivistyä.
Samalla haetaan uusia sähköisiä kulkuneuvoja.” Kalevi
Nikkilä rakentaisi kerralla
raideliikenteen koko Pyhäjärven ympäri. Nuoret liikkuisivat mielellään raiteilla,
koska se on ekologisempaa
ja halvempaa, kertoi Petri
Välimaa. Matti Sommarberg
toteaa, että urbaanin ihmisen pitää pärjätä keskustassa ilman autoa.
Asenteet omistamiseen
ovat muuttuneet: halutaanko pian asua keskustassa
vuokralla? ”Tähän asti hy12

Tampere on tapahtumien kaupunki.
Kuvassa Kukkaisviikkojen ajan Keskustorilla
pyörivä maailmanpyörä.

vinvoiva yhteiskunta on ollut
itsestään selvyys, nyt haetaan uudenlaisia muotoja.
Esimerkiksi yhteisöasuminen lisääntyy. Samoin avokonttorit. Kaupunkitilassa
halutaan kohdata muita
ihmisiä”, jatkoi Anna-Kaisa
Ikonen.

Onnittelumme
125-vuotiaalle
Tampereen
Suomalaiselle Klubille!
Suomi 2030 tehdään tänään!

Kuuden iltapäivän sarja
maailmanpolitiikasta ja tulevaisuudesta
www.uta.fi/jkk/synergos/
050 595 1136

Tulevaisuuden
Tamperetta
rakennetaan yhdessä
Pasi-Heikki Rannisto kysyy
lopuksi pitäisikö ihmisille
antaa jatkossa lisää valtaa
päättää omista asioistaan?
Pormestarin mielestä pitäisi, mutta resursseja siihen ei
ole riittävästi. Petri Välimaan
mielestä nuorten pitäisi
voida itse päättää itseään
koskevista asioita, myös
kaupunkiympäristön kehittä-

miseen liittyvistä asioista. Se
lieneekin yksi vahvoista tulevaisuuden megatrendeistä:
tulevaisuudessa Tamperetta kehitetään yhä enemmän
yhdessä kaupunkilaisten
kanssa.
Teksti: Leena Liuttu-Hietala

Ei enää pankkitunnusten
yliviivaamista – lataa
tunnuslukusovellus
Tunnuslukusovellus on avaimesi kaikkiin
Nordean palveluihin. Tunnuslukusovelluksella hoidat pankkiasioiden lisäksi kätevästi
myös verkko-ostokset tai asioit esimerkiksi
viranomaispalveluissa.
Lataa Nordea Tunnusluvut -sovellus mobiililaitteesi sovelluskaupasta jo tänään.
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus

Kuvassa vasemmalta Mika Uusi-Pietilä, Anna-Kaisa Ikonen, Pasi-Heikki Rannisto,
Kalevi Nikkilä, Irmeli Jokilampi, Matti Sommarberg ja Petri Välimaa.

NO r de a O NNit te le e l ä mp i mä sti
1 2 5-vu Oti a sta
tampe r e e N su O ma l a i sta k lu b i a!
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Tampereen
Suomalainen Klubi
1891–2016
- katse tulevaisuudessa
Suuri enemmistö kaupungin asukkaista
oli Tampereen Suomalaista Klubia
perustettaessa 1880-luvun lopulla
suomenkielisiä, siitä huolimatta
kaupunkia hallitsi ruotsinkielinen
vähemmistö. Tarvittiin uusi yhdistys
suomalaisuuden asian ajajaksi ja etujen
valvojaksi. Tarkoitukseen perustettiin
Tampereen Suomalainen Klubi, joka nyt
125 toimintavuotensa jälkeenkin toimii
aktiivisesti suomalaisen kulttuurin ja
suomen kielen hyväksi.

K

un Tampereen
Suomalaisen
Klubin syntyä
1800-luvun lopulla suunniteltiin, oli Suomen Suuriruhtinaskunta autonominen
osa Venäjän keisarikuntaa.
Suomen kieli oli saanut tasavertaisen aseman ruotsin kielen kanssa vasta
vuonna 1863. Tampereellakin velloi kiivas kieli- ja
äänitaistelu. Suomenmielisillä oli oma vuonna 1882
perustettu
Tampereen
Suomalainen Seura, ja
ruotsinmielisillä puolestaan Konservationiklub.
Enemmistö tamperelaisista oli suomenkielisiä, silti
ruotsinmieliset pitivät valtaa kaupungin hallinnossa.
Tampereen Suomalainen
Klubi perustettiin 22.9.1891
valvomaan suomenmielisten
etuja ja ajamaan suomalaisuuden asiaa Tampereella.
Vuoden 1891 lopussa jäseniksi oli ilmoittanut 67 henkilöä, jotka kaikki merkittiin
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Klubin perustajajäseniksi.

Vahva rooli kaupungin
kehityksessä
Tampereen Suomalainen
Klubi on koko toimintansa
ajan vienyt eteenpäin avoimesti porvarillista maailmankuvaa. Se oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alkuvuosina Tampereen suurin kunnallispoliittinen vaikuttaja. Klubi perusti vuonna
1914 Kokoomuspuolueen
edeltäjän, Suomalaisen puolueen Tampereen järjestön,
jonka perustalle Kansallinen
Kokoomus perustettiin myöhemmin.
Tampereen Suomalainen
Klubi on vaikuttanut suuresti koko 125-vuotisen toimintansa ajan kaupungin kehitykseen. Esimerkiksi vuonna
1895 se perusti toimikunnan
teatteritalon hankkimiseksi Tampereelle (Tampereen
teatteri perustettiin 1904).
Kolme vuotta myöhemmin
laadittiin suunnitelma Tampereen
Työväenopiston

Tampereen Suomalaisen Klubin johtokunta 2016: vasemmalta takarivissä
taloudenhoitaja Olli Rusila, johtokunnan jäsen Ilkka Mäntyvaara, jäsen
Ilkka Saarinen, jäsen Seppo Mäkinen, sihteeri Sointu Lanki, jäsen Jorma
Salovaara, jäsen Kalevi Nikkilä ja esimies Risto Harisalo. Vasemmalta eturivissä johtokunnan jäsen Kirsi Koski, puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto,
varapuheenjohtaja Kalervo Sipi ja varaesimies Irmeli Jokilampi.

perustamisesta. Vuonna
1902 Klubi esitti sanomalehtiosaston perustamista
kaupungin kirjastoon. Suurlakkovuonna 1905 Klubi
julkaisi ohjelman, jossa vaadittiin yleistä, yhtäläistä ja
välitöntä äänioikeutta. Vuonna 1906 myös naiset otettiin
mukaan Klubin toimintaan.
Vuonna 1912 perustettiin
toimikunta urheilutalon rakentamiseksi Tampereelle,
ja vuonna 1916 kerättiin
varoja lehtimiesten opintoavustusrahaston perustamiseksi.
Vuonna 1919 Klubi oli
johtamassa
Kokoomuspuolueen piiri- ja paikallisjärjestöjen perustamista
Pirkanmaalle.
Samana
vuonna perustettiin toimikunta keräämään varoja Turun Suomalaisen Yliopiston
perustamista varten. Ilmapuolustusyhdistyksen
perustamiseksi toimittiin
vuonna 1923, ja viisi vuotta myöhemmin keskusteltiin
lentokonetehtaan siirrosta

Tampereelle.
Biljardin kilpailutoiminta,
joka Klubissa on edelleenkin hyvin suosittua, aloitettiin vuonna 1928. Sotavuosina Klubin huoneisto toimi
reserviläisten vastaanotto-,
ruokailu- ja majoitustilana.
Heti sodan jälkeen Klubi
osallistui voimakkaasti sekä
valtiollisiin että kunnallisiin
vaaleihin.

Klubi-illat alkavat
1950-luvun lopussa ja
1960-luvun alussa tehtiin
paljon töitä oman toimitalon
rakentamiseksi. Ensimmäinen kokous nykyisessä Puutarhakadun Klubirakennuksessa pidettiin huhtikuussa
1962. Suurin Klubilla toimivista kerhoista, sodan veteraanien Ruutiukot perustettiin vuonna 1973. Samalla
aloitettiin kokeiluna nyt todella suosittujen klubi-iltojen järjestäminen. Vuonna
1980 otettiin käyttöön uusi
vaalikäytäntö, kun eduskuntavaalien alla kaikkien puo-

lueiden edustajat kutsuttiin
esiintymään klubi-illoissa.
Tampereen Suomalainen
Klubi vetäytyi 1900-luvun lopulla aktiivisesta puoluepolitiikasta keskittyen korkeatasoisten ja ajankohtaisten
esitelmätilaisuuksien järjestämiseen Klubi-illoissa, kerhotoimintaan sekä monenlaisten kulttuurimatkojen,
–retkien ja -tapahtumien
järjestämiseen.

125 vuotta
suomalaisuuden
hyväksi
Nyt 125 vuotta myöhemmin,
Tampereen Suomalainen
Klubi on edelleenkin vahva
suomalaisuuden, suomen
kielen ja tamperelaisen
kulttuurin edistäjä ja puolestapuhuja. Klubi tarjoaa
kuukausikokouksissaan jäsenilleen mielenkiintoisia,
ajan hermolla olevia esitelmiä. Klubin piirissä toimii
kuusi aktiivista harrastuskerhoa sekä korkeatasoinen
Tampereen Suomalaisen

Klubin ravintola. Jäseniä on
tällä hetkellä noin tuhat.

Klubi keräsi
lahjoituksia uudelle
Tampere3-yliopistolle
Klubi haluaa toimia edelleenkin tulevaisuuden, Suomen ja Pirkanmaan hyväksi.
Suomalainen Klubi käynnisti 125-vuotisjuhliensa
kunniaksi elokuussa 2016
varojen keräyksen uuden
yliopiston,
Tampere3:n,
säätiöpääoman kartuttamiseksi. Uudessa Tampereelle
perustettavassa yliopistossa yhdistyvät Tampereen
yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Muodostettavalle uudelle yliopistolle
hankitaan myös Tampereen
ammattikorkeakoulun osake-enemmistö. Lokakuun
loppuun 2016 mennessä
lahjoituksia kertyi niin paljon, että Klubi voi lahjoittaa
uudelle yliopistolle 20 000
euroa säätiöpääomaan säätiökirjan allekirjoituksen yhteydessä.

Tampereen Suomalaisen
Klubin kehittämisrahasto
on perustettu aikanaan vastaanottamaan testamentti-,
syntymäpäivä ja muita lahjoituksia ja kanavoimaan ne
edelleen pirkanmaalaiseen
suomalaisuutta edistävään
kehittämistoimintaan. Uuden yliopiston perustaminen
on teko, joka luo tulevaisuutta niin Pirkanmaalle kuin koko Suomelle.

Tulevaisuuden
tahtotila
Tampereen Suomalaisen
Klubin strategian 20142020 mukaan se haluaa
olla tavoiteltu yhteisö, johon
liitytään Klubin arvopohjan,
ja sen tarjoaman toiminnan sekä mahdollisuuksien
vuoksi. Erityisesti nuoria aktiivisia ihmisiä esimerkiksi
nuorkauppakamarilaisten,
suomen kielen opiskelijoiden ja nuorten yrittäjien
joukosta halutaan mukaan
kehittämään tulevaisuuden
Suomalaista Klubia.

Klubi haluaa olla aktiivinen pirkanmaalainen vaikuttaja ja kansallisen ajattelun suunnannäyttäjä, sekä
uusien tulevaisuuden näköalojen esittäjä. Klubi edistää
arvojaan yhteiskunnassa
rakentamalla yhteistyötä eri
näkemysten ja osapuolten
kesken, sekä tarjoaa avaruutta toimia suomalaisuuden puolesta.
Toimintaa ohjaavia arvoja
ovat: isänmaallisuus, suomalaisuus, yhteisöllisyys,
uudistuminen ja tulevaisuuteen katsominen, sekä
vastuullisuus, välittäminen,
avoimuus ja yhteistyö.
Lähde: Halme Laila 1991.
Muuriankkuri 1931–1991.
Tampereen Suomalainen
Klubi.
Teksti: Leena Liuttu-Hietala
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Tampere on
historiallisen
suuren
muutoksen
kynnyksellä
Tampere kasvaa hurjaa vauhtia.
Asukasluvun arvioidaan koko
kaupunkiseudulla kasvavan vuoteen
2040 mennessä 100 000 uudella
asukkaalla. Kysyimme Tampereen
pormestari Anna-Kaisa Ikoselta
millaiseksi kaupunkimme muuttuu
lähivuosina.

ihmisten liikkumisen mukaan. Yöllä valot himmenevät, jos liikennettä ei ole. Tai
valaisimet voivat varoittaa
autoilijoita liukkaudesta tai
ruuhkista vaihtamalla väriä.
Älykäs ulkovalaistusverkko
voisi toimia myös tiedonsiirtoverkkona, kun palveluja
ja rakennuksia varustetaan
sensoreilla.”

Merkittävimmät
hankkeet?
”Uudesta Hiedanrannan
kaupunginosasta suunnitellaan älykästä, energiaomavaraista kaupunginosaa,
jonne haetaan aivan uudenlaisia moderneja ratkaisuja.
Suuria lähiajan hankkeita
ovat myös Tesoman uudistaminen sekä ’Viiden tähden’ keskusta, joka tulee
avautumaan rannasta ran-

yliopiston kampusalueen kehittämiseen. Aseman alueelle rakennettavaan matka- ja
asemakeskukseen keskitetään rautatie- ja linja-autoliikenne, ja sieltä on nopea
ratikkayhteys lentokentälle.
Radan päälle rakennetaan
monitoimiareena, kauppaja liiketiloja.”
”Uusille asuinalueille Härmälänrantaan ja Niemenrantaan rakennetaan lisää
asuntoja. Täydentävää asuntorakentamista syntyy muun
muassa Amuriin ja Tammelaan. Tulossa on myös mittava Tampereen taidemuseon
ja koko Pyynikintorin aluetta
koskeva suunnittelukilpailu.
Sulkavuoreen rakennetaan
uusi keskusjätevedenpuhdistamo yhdessä naapurikuntien kanssa. Uusi
hyvinvointikeskus nousee

jäähalleista saneerattavat
sisäpalloiluhallit. Terveyden,
hyvinvoinnin ja liikunnan näkökulma tulee olemaan valtakunnallisesti merkittävä.”

Pystymmekö
hallittuun kasvuun?
”Soten siirtyessä maakuntien järjestettäväksi kunnille

100 000 asukasta enemmän kuin nyt. Syntyy puolen
miljoonan asukkaan kaupunkiseutu. Mitä se meille
merkitsee? Kuinka pystymme hoitamaan liikenteen, rakentamisen ja maankäytön
kestävällä tavalla? Tiedämme myös, että suurin osa innovaatioista syntyy kaupun-

Ennusteiden mukaan vuonna 2040
kaupunkiseudulla on 100 000
asukasta enemmän kuin nyt
jäävät vastuut liittyvät mm.
kasvatukseen ja koulutukseen, kulttuuriin, liikuntaan
ja terveyden edistämiseen.
Vuoteen 2040 ulottuvassa
maakuntauudistuksessa
puhutaan mielestäni liian
vähän kaupunkipolitiikasta,
johon liittyvät elinvoima -ja

kiseuduilla, ja se kannattaa
täälläkin hyödyntää.”

Kiitokset Tampereen
Suomalaiselle Klubille
Haastattelun lopuksi pormestari Anna-Kaisa Ikonen
lähettää terveiset Tampereen Suomalaisen Klubin

Kuvassa mahdollinen Tampereen keskusta vuonna 2030
(kaupunkimalli Tampereen kaupunki / visualisointi Arkkitehdit MY 2015)

Pormesteri Anna-Kaisa Ikonen

Mitä Tampereella
tapahtuu juuri nyt,
pormestari AnnaKaisa Ikonen?
”Tällä hetkellä on tapahtumassa monia isoja asioita. Tampereella on hieno
historia, jonka pohjalle rakennetaan tulevaisuuden
kaupunkia. 1800-luvulla
Tampere oli vahva teollisuuskaupunki, 1900-luvulla
tietoteknologian keskittymä,
ja nyt 2000-luvulla olemme
siirtymässä kohti älykkäiden
ratkaisujen kaupunkia.”
”Elinkeinoelämämme tärkeät kivijalat, valmistava
teollisuus ja tietotekniikka ovat molemmat isossa
muutoksessa. Jos osaamme
toimia viisaasti, voimme kehittyä älykkääksi kaupungiksi, ja jopa Kauppakamarin
ICT-työryhmän vision mukaiseksi Euroopan Piilaaksoksi.
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Nokian jättämä huippuosaaminen on levittäytymässä
hyvin moneen suuntaan.
Näemme
digitalisaation
esimerkkejä, kuten Cargotecin ja Sandvikin älykkään
koneenvalmistuksen, jossa perinteisen valmistavan
teollisuuden osaamiseen
on liitetty automaatio, äly.
Uusia ICT-ratkaisuja soveltavia kasvuyrityksiä on useita:
esimerkkeinä Solita, Vincit
ja M-Files, jotka kasvavat
nopeasti luoden uudenlaista
ekosysteemiä. Puhuttaessa
Tampereen korkeasta työttömyydestä (tällä hetkellä
18,3%), pitää tunnistaa
alueet, joissa meillä on maailmanluokan osaamista. Tämä kehitys haastaa meidät
kaupunkina olemaan enemmän kumppani, mahdollistaja ja alusta innovaatioille
ja liiketoiminnalle. Paikkaa
nimeltä Tampere rakenne-

taan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kyseessä on
kulttuurinen muutos, jota
haluan viedä kaupunkiorganisaatiossa eteenpäin.”

Olemme nyt yhtä suuren uudistuksen äärellä kuin korkeakoulujen tullessa Tampereelle.”

Mikä on yliopistojen
rooli tulevaisuudessa?

’Uudesta’
Tampereesta rakentuu
älykäs kaupunki?

”Uskon, ettemme olisi tässä
nyt, jollemme olisi saaneet
1960-luvulla sekä Yhteiskunnallista Korkeakoulua
että Teknillistä korkeakoulua tänne. Ne saivat
koko kaupungin uudenlaiselle kasvu-uralle. On hyvin
kiinnostavaa nähdä, mitä
uutta nyt tapahtuva Tampere3; Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen
yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistyminen tuo. Syntyy innovaatiota
mahdollistavia uudenlaisia
rajapintoja, kun esimerkiksi
sosiaalitieteen ja tekniikan
tutkintoja voidaan yhdistellä.

”Älykäs kaupunki helpottaa
kaupunkilaistensa elämää.
Sen yksi ulottuvuus on älykäs teollisuus, toinen älykäs
liikkuminen, ja kolmas älykäs rakentaminen. Neljäs
ulottuvuus ovat älykkäät
energiaratkaisut, ja viides
älykkäät hyvinvointipalvelut.
Näihin kaikkiin liittyy myös
julkisen datan avaaminen
uudelle liiketoiminnalle, sekä muut kysymykset älykkäästä hallinnosta.”
”Esimerkkinä mainitsen
katuvalojen uudistamisen,
mikä nyt on käynnissä. Ulkovalaistusta voidaan tulevaisuudessa ohjata esimerkiksi

taan, kun Ranta-Tampellaan
avautuu koskenrantaa pitkin
kulkeva reitti Eteläpuistoon
asti. Toivottavasti myönteinen ratikkapäätös on tehty
tämän lehden ilmestyessä,
sillä ratikka tulee helpottamaan liikkumista liittäen
muun muassa uuden Hiedanrannan
keskustaan.
Investointipäätöksiä odotetaan Kansiareenasta, joka
kytkeytyy rautatieaseman ja

Lielahden ja Linnainmaan
tapaan Tesomalle ja Peltolammille. Myös Kaupin
kampusta kehitetään sekä
terveyden että urheilun keskittymänä. Siihen liittyvät
sekä yliopistotason terveydenhoidon osaamiskeskittymä (mm. TAYS ja yliopiston
yksiköt), UKK-instituutti,
Kaupin urheilupuisto, Sammon urheilulukio, Kalevan
uimahalli sekä Hakametsän

innovaatiopolitiikka, maankäyttö, asuminen ja liikenne.
Ne koskettavat Tampereen
lisäksi myös kaikkia seitsemää kehyskuntaa: Kangasalaa, Lempäälää, Nokiaa,
Orivettä, Pirkkalaa, Vesilahtea ja Ylöjärveä. Meillä on
kaupunkiseudulla erityisiä
kysymyksiä, joihin pitää löytää yhdessä ratkaisuja. Ennusteiden mukaan vuonna
2040 kaupunkiseudulla on

jäsenille: ”Haluan lämpimästi kiittää Tampereen
Suomalaista Klubia sen
järjestämästä Tampere3-keräyksestä, jonka avulla kerätään varoja lahjoitettavaksi
Tampere3-yliopistouudistukselle. Yliopistouudistus on
todella merkittävä koko kaupunkiseutumme tulevaisuutta ajatellen.”
Teksti: Leena Liuttu-Hietala
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Tampereella järjestetään ympäri vuoden
kiinnostavia tapahtumia, jotka keräävät
tänne vuosi vuodelta yhä enemmän
ihmisiä. Matkailu- ja tapahtumatoimintaa
tehostetaan yhdistämällä Visit Tampere,
Tampereen Tapahtumatoimisto ja
Tampere Convention Bureau Visit
Tampere Oy:ksi ensi vuoden alussa.
Tavoitteena on kehittää palveluja, ja
houkutella Tampereelle matkailijoiden
lisäksi myös uusia asukkaita.

”Matkailuvalttejamme ovat
tamperelaiset”

T

apahtumien ja
matkailun kokonaistulo Tampereen kaupunkiseudulla on merkittävä, n. 1.300.000.000 €
vuodessa. Kun matkailija
viihtyy ja viipyy Tampereella,
hyötyy siitä kaupan, hotellien ja ravintolapalvelujen
lisäksi koko kaupunki matkailijoiden tuodessa mukanaan vilskettä ja elämää.
”Uuden matkailu-, tapahtuma- ja kongressiyhtiön myötä keskitymme palvelujen
kehittämiseen ja markkinointiin. Olemme jatkossa
osa kaupunkikehittämistä tekemällä kaupungista
entistäkin haluttavampaa.
Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa
2015 Tapahtumatoiminnan
suuntaviivat nimisen suunnitelman, joka määrittää
mihin haluamme jatkossa
panostaa”, kertoo Visit Tampere Oy:n vt. toimitusjohtaja
Perttu Pesä, joka tunnetaan
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Tampereella myös näyttelijänä ja entisenä apulaispormestarina. Suunnitelman
mukaan Tampere pyrkii olemaan Suomen mielenkiintoisin tapahtumakaupunki,
ja pohjoismaiden johtava
tapahtumien keskus.

Erinomainen
yhdistelmä: matkailutapahtumat kongressit
”Matkailu tarvitsee tapahtumia ja päinvastoin. Tapahtumat houkuttelevat ihmisiä
tänne, ja he haluavat kokea
matkallaan aina jotain muutakin. Yhdistämällä joukkoon vielä kolmas tärkeä
alue, kongressit, saadaan
erinomainen kombinaatio,
jossa kaikki täydentävät
toisiaan. Samalla saamme selkeitä synergiaetuja,
kun päällekkäisyydet poistuvat”, Perttu Pesä kertoo.
Visit Tampere Oy (tulevasta
nimestä ei ole vielä tehty
päätöstä) aloittaa uudessa

muodossaan 1.1.2017 Tampereen kaupunkiseudun
elinkeino- ja kehitysyhtiö
Tredean alaisuudessa.
”Täydessä iskussa olemme ensi vuoden aikana, kun
uusi organisaatio on valmis
ja olemme päättäneet millaisia suurtapahtumia tavoittelemme”, valottaa Pesä.
Hänen mukaansa panokset
yhdistetään
Tampereen
markkinoimiseksi, koska sy-

kansainvälisille asiakkaille
tuntemattomia. Joudumme
tekemään paljon toimenpiteitä, jotta meidät ylipäätään
huomataan saadaksemme
houkuteltua tänne kansainvälisiä messuja, kongresseja, urheilukilpailuja, sekä
kovan luokan konsertteja ja
tietenkin aivan tavallisia turisteja”, Pesä kertoo.
Usean maan kakkoskaupungilla on brändi. Hänen

”Tampere pyrkii olemaan Suomen
mielenkiintoisin tapahtumakaupunki”
nergioista on ehdottomasti
hyötyä: ”Kaupunkiseutu hyötyy, kun Tampereella järjestetään suurtapahtuma. Säteilyvaikutuksia syntyy aina”

Omituisten museoiden
kaupunki
Markkinointi ulkomailla on
haasteellista, vaikka Suomessa Tampere ja sen vetovoima tunnetaan. ”Maiden kakkoskaupungit ovat

mukaansa Tampereella ei
ole vain yhtä selkeää brändiä, ellemme sitten päätä
rakentaa kaupunkiin 60
metriä korkeaa muumipatsasta: ”Mielestäni emme nyt
pysty tekemään Tampereesta vain yhden kohteen tuotetta. Esimerkiksi Hollannin
Rotterdamia pidetään uuden
arkkitehtuurin edelläkävijänä. Kaupungissa nimeltä Pisa on torni. Madridissa Real

Madrid. Meillä ei ole selkeää
veturia, jota jokainen haluaisi tulla katsomaan, vaan
todella monia, joista yksikään ei ole ylitse muiden,
eli ainoa syy kaupunkiin
tulemiselle. Tampereella on
yhdeksän ammattiteatteria
ja 16 pääsarjatason palloilujoukkuetta, sekä lukuisa
määrä omituisia museoita,
jollaisia ei ole kenelläkään
muulla. Haluamme sellaisen, ehkä luontaisesti hiukan omituisen Tampereen,
jonne ihmiset haluavat tulla.
Samalla vahvistamme kaupunkibrändiä Tampereen
parhaiden matkailuvalttien,
tamperelaisten ihmisten varaan.”
Itse alunperin helsinkiläinen Perttu Pesä neuvoo
miettimään miksi kukin on
valinnut juuri Tampereen:
”Siten löytyy kaupungin ominaislaatu, brändi. Minun
henkilökohtainen uskontoni
on Tampere.”

Tapahtuma on
sisäänheittotuote
Tamperetta Pesä pitää
helposti
lähestyttävänä,
tamperelaisia fiksuina ja
ystävällisinä: ”Viime kesän

”Monet
tapahtumissa
käyneet
tulevat tänne
myöhemmin
opiskelemaan tai
töihin”
Blockfesteillä oli helsinkiläinen porukka, joka viihtyi niin
hyvin, että jäi tänne muutamaksi päiväksi vielä festareiden jälkeen. Pian he alkoivat pohtia mitä Tampereen
yliopistoissa voisi opiskella,
miten tehdä täällä töitä ja
miten asua. Usein käy juuri
näin: monet tapahtumissa
käyneet tulevat tänne myöhemmin opiskelemaan tai
töihin, ja tamperelaistuvat.
Tapahtumat ovat ikään kuin

sisäänheittotuotteita”, kertoo Pesä. ”Se miltä kaupunki
tuoksuu, maistuu ja näyttää
on eräs ratkaisevista tekijöistä, kun ihmiset miettivät
minne haluavat kiinnittyä.”

Moninainen vyyhti
Vuoden vaihteessa aloittavan yhtiön kehitystyön
tavoitteena on matkailun
lisääminen: ”Uutta pitää kehittää. Verhoja ei pidä sulkea marraskuussa ja valmistautua avaamaan ne vasta
huhtikuussa. Myös pimeästä vuodenajasta pitää tehdä
houkutteleva. Sisävesisatamamme on suurempi kuin
kaikki muut maamme sisävesisatamat yhteensä, käyttäjiä on nyt noin 120 000
vuodessa, vaikkei satamaa
ole vielä edes markkinoitu.
Mietimme koko ajan millaisia elämyksiä ihmiset haluavat, ja millaisia tukipalveluja
tapahtumia tänne tuovat yhdistykset tarvitsevat. Mietimme myös miten toteutamme
yhdessä yhteisöjen kanssa
kampanjoita, kuten esimerkiksi Suomi 100-kampanjaa,
ja miten jaamme manageeraus -osaamista tapahtumia
järjestäville yhdistyksille ja
yrityksille. Vyyhti on todella
moninainen”, Pesä kiteyttää.

”Onko
tamperelaisessa
hulluudessa rajoja?”
Perttu Pesä naureskelee
miettiessään löytyykö tamperelaisessa hulluudessa
rajoja: ”Voisihan sitä harkita muumipatsasta tai
jotain muuta erilaista. Pystyisimmekö nyt olemaan
yhtä rohkeita kuin aiemmin
päätettäessä esimerkiksi
Näsinneulan tai Tampere-talon rakentamisesta? Voisiko
ajatuksiamme
muokata
hyväksymällä kaupungissa
muutkin värit kuin beige ja
punatiili?”
Teksti: Leena Liuttu-Hietala

16. – 26.5. ja 17. – 26.5.2017

KULTTUURIMATKA
JAPANIIN
- Tampere Filharmonia

Tokio, Nikko, Fuji, Hakone, Kioto, Nara, Osaka
Tampere Filharmonian ja ylikapellimestarinsa
Santtu-Matias Rouvalin Japanin kiertueen yhteyteen
järjestetään kaksi ystävämatkaa.

Lähde mukaan aistimaan kahden konsertin ja Japanin
kiertomatkan ainutlaatuinen tunnelma!
Temppelit, historialliset kaupungit ja puutarhat hurmaavat
siinä missä ainutlaatuinen ruoka ja luotijunatkin.
Asiantuntijaopas Rasmus Paltschik

Nikko

JAPANI
Kioto
Osaka

Tokio
Fuji

Nara

Kuva Kaapo Kamu

Visit Tampere Oy:n
vt. toimitusjohtaja
Perttu Pesä.

Hakone

HINTA
3 678 € 16.5. lähtö
3 548 € 17.5. lähtö

Tampere Filharmonia ja Santtu-Matias Rouvali

NOUSEVAN AURINGON MAA – JAPANI

25.3. – 3.4. ja 4. – 13.4. I 3 896 €
Kioto, Himeji, Tokio, Nikko, Tokio.
Koe Japanin kevät ja herkät kirsikankukkapuut!
Asiantuntijaopas Rasmus Paltschik

JAPANIN KIERTOMATKA

4. – 13.4. I 3 826 €
Osaka, Nara, Kioto, Fuji, Owakudanin laakso, Tokio.
Asiantuntijaopas Raila Laine

24h VERKKOKAUPASTA LOMALINJA.FI

TAMPERE p. 010 289 8100 I HELSINKI p. 010 289 8102
I RYHMÄT p. 010 289 8101
Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 23 €/varaus.
Verkkokaupassa palvelumaksua ei peritä.
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Juhlakonsertti päättyi
näyttävään ilotulitukseen.

taan Pyynikin kesäteatterin
menestysmusikaali vuosina
2012 ja 2013.

Akun Tehdas monessa
mukana

Sankariainesta sadan
vuoden päästäkin
Tamperelaisen kulttuurin omaperäisyyttä
kuvastaa hyvin eräs aikamme
legendoista, Eppu Normaali. Alun
pitäen punk-yhtyeenä aloittaneen
bändin musiikki on leimannut vahvasti
tamperelaista kulttuuria jo 40 vuoden
ajan. Viimeisin esimerkki on Eppu
Normaalin ja Tampere Filharmonian
hieno esiintyminen 30 000-päiselle
yleisölle Tampereen Ratinassa viime
kesänä.

K

aikkien tuntema
Eppu Normaali
syntyi syksyllä
1976, 40 vuotta
sitten, kun neljä
ylöjärveläistä lukiolaispoikaa pistivät pystyyn oman
bändin. Seitsemänkymmentäluvulla Tampereella
vaikuttivat Eppu Normaalin
lisäksi myös Popeda, Moog
Konttinen ja Veltto Virtanen Virtanen-bändillään,
ja tietenkin tänne opiskelemaan tulleet Mikko Alatalo ja Juice Leskinen. Syntyi käsite Manserock, alun
perin helsinkiläisten anta-
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ma pilkkanimi ”suomenkieliselle junttirockille”.
Manserockin myötä Tampereesta muodostui vahva
suomenkielisen rock-musiikin keskus.

Vain suomenkielisiä
tekstejä
Manserockin edelläkävijästä
tuli 13 vuotta sitten bändin
jäsenten omistama osakeyhtiö, Eppu Normaali Oy. Yhtiön toimitusjohtaja Aku Syrjä
on Eppu Normaalin rumpali:
”Kun me perustimme oman
bändin, Suomessa levytettiin pääasiassa maailmalla

Akun Tehdas on brändinimi,
jonka alla talon yritykset toimivat: Aku’s Factory Ltd on
Eppu Normaali Oy:n tytäryhtiö, jonka hallussa ovat niin
ääni-, valo- ja esitystekniikka
kuin lavarakenteetkin. Akun
Tehdas nousi Tampereen
ja Ylöjärven rajalle Teivoon
vuonna 2003.
Yritys syntyi bändin halusta
hallinnoida itse omia laitteitaan. ”Kun laitearsenaali
kasvoi kasvamistaan, eteen
tuli suurempien tilojen hankinta. Päätimme perustaa
yrityksen, joka voi vuokrata
laitteita muillekin”, jatkaa
Aku Syrjä. Kiinteistöön rakennettiin myös moderni
levytysstudio, jossa Eppu
Normaali nykyisin levyttää.
Eppu Normaali Oy omistaa
Aku´s Factory Ltd:n lisäksi
myös televisiotuotantoyhtiö

on noin 150.
”Bändi ja bisnes ovat elämäntapa. Olemme kuin
avioliitossa keskenämme,
kaikesta sovitaan yhdessä.
Musiikkia olemme aina tehneet vain itsellemme, mutta
yleisökin on ottanut kappaleet omikseen”, Aku kertoo.
Bändillä on edelleen sisäinen halu tehdä uusia kappaleita, ja levyttää, kun uutta
materiaalia on riittävästi.

Tampereella ollaan
rohkeita
Tampereessa Aku Syrjää
kiehtoo moni asia: ”Tampereen murre tuntuu omalta.
Tämä on kotini, olenhan syntynyt Ojakadulla. Ja vaikka
olen välillä asunut muualla,
olen ollut aina Tampereella
todella paljon. Täällä on hyvä
olla.”
Tampereella on nykyisin
paljon muutakin kuin Manserock, vaikka se Aku Syrjälle
on kaikkein läheisin: ”Meillä
on kaksi vahvaa teatteria,
aktiiviset kirjallisuuspiirit ja

eivät pelkästään jääkiekossa. Bändin elämäkin käy
mainiosti urheilusta!”, Aku
naurahtaa.

taas takaisin. Rohkeus varmaankin kuuluu tamperelaiseen mielenlaatuun”, Aku
arvelee.

Eppu Normaali Oy:n toimitusjohtaja
ja bändin rumpali Aku Syrjä on
paljasjalkainen tamperelainen.

Tampere on hänen mielestään ainutlaatuinen moniin muihin kaupunkeihin
verrattuna.
Tampereen
kaupunki on myös rohkea:
”Esimerkiksi Tampere-talon
rakentaminen oli kaupungilta aikoinaan viisas ja rohkea
päätös. Silloin ei investointiin ollut yksityistä rahaa, silti
kaupunki uskoi visioon maan
parhaasta kongressitalosta.
Ja onnistui mainiosti”, Aku
toteaa ja sanoo myös Eppu

”Selviö oli, että bändin
40-vuotisjuhlakonsertti järjestettiin Tampereen Ratinassa, kotona. Konsertti
onnistui erinomaisesti, mukana oli 30 000 fania. Oli
todella hienoa tehdä töitä
ja esiintyä yhdessä Tampere
Filharmonian ja kapellimestari Santtu-Matias Rouvalin kanssa. Uskalsipa Santtu-Matias ryhtyä hetkeksi
Eppu Normaalin rumpaliksikin! Ehkä saimme yhdessä

Eppu Normaalin ja Tampere Filharmonian ainutkertainen yhteisesiintyminen
Eppu Normaalin 40-vuotisjuhlakonsertissa Ratinassa 6.9.2016.

Eppu Normaali juhlii tänä vuonna monin tavoin 40-vuotista
bänditaivaltaan. Vasemmalta rumpali Aku Syrjä, kitaristi Juha
Torvinen, laulaja Martti Syrjä, kitaristi Mikko ”Pantse” Syrjä ja
basisti Sami Ruusukallio.

tehtyjä hittejä, ja monet lauloivat vain englanniksi. Me
päätimme jo aivan alussa
tehdä ja esittää vain itse tekemiämme suomenkielisiä
kappaleita”, Aku painottaa.
Tampereelle on perustettu
vuosien mittaan useita uusia
itse tekstinsä tekeviä bändejä, joille Suomi riittää. ”Niin
mekin aikoinamme päätimme: kansainvälisyys ei ole
meidän juttumme, vaan
halusimme olla ja kehittyä
Suomessa”, Aku jatkaa.
Päätös oli kaukaa viisas:
Eppu Normaalin musiikki on
ollut neljän vuosikymmenen

ajan yhä merkityksellisempi
osa tamperelaista ja suomalaista kulttuuria. Tampereella kokonainen sukupolvi
on aikuistunut Eppujen rinnalla. Tampereen Työväen
Teatterin katsotuin näytelmä kautta aikojen on manserock-musikaali Vuonna
85, jossa lauletaan niin Eppu
Normaalin, Juice Leskisen
kuin Popedan kappaleita. Se
keräsi vuosina 2006–2012
yli 230 000 katsojaa. Vuonna 85 on myös kaikkien aikojen katsotuin kotimainen
musikaalikantaesitys. Pitkä
kuuma kesä 85 oli puoles-

Aitotehdas Oy:n, jonka ensimmäinen televisiotuotanto
on Uusi päivä –draamasarja. Työssä Akun Tehtaalla on
nelisenkymmentä ammattilaista, kesäisin työntekijöitä

mielestäni todella tärkeä
YLEn TV2, joka on toiminut
täällä vuosikymmeniä. Oma
lukunsa ovat tamperelaiset
urheiluseurat, jotka menestyvät lajissa kuin lajissa,

Normaalin olevan rohkea:
”Olemme bändinä lähteneet
mukaan yritystoimintaan, ja
menestyneet siinä. Olemme pitäneet keikkataukoja,
lähes lopettaneet ja tulleet

aikaan jotain ainutlaatuista,
uudenlaista tamperelaista
kulttuuria”, Aku Syrjä pohtii.
Teksti: Leena Liuttu-Hietala
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Tampereen taidemuseo
laajentuu tutulla paikallaan
Pyynikintorin kupeessa
Reima Nevalainen , Vuoden Nuori taitelija 2015 –näyttely
Kuva: Jari Kuusenaho / Tampereen taidemuseo

Tampereen taidemuseon kehittäminen saa lisää potkua 15.12.2016 alkavan
kansainvälisen suunnittelukilpailun myötä. Samalla luodaan uutta kaupunkikuvaa,
kun taidemuseo sekä Pyynikintorin alue, Emil Aaltosen taidemuseo ja Tampereen
konservatorio yhdistyvät uudeksi kulttuurikaupunginosaksi.

T

ampereen Taideyhdistys ry perusti
Tampereen taidemuseon vuonna
1931 nykyiselle
paikalleen viljamakasiiniksi suunniteltuun rakennukseen Amuriin. Taideyhdistys lahjoitti museon
kokoelmineen Tampereen
kaupungille vuonna 1985,
ja se on nykyisin osa Tampereen kaupungin museotointa.

seo. Sen kokoelmissa on yli
14 500 taideteosta lähes
2000 taiteilijalta. Mukana

son kokoelma. Taidemuseon hallintaan kuuluvat myös
Tampereen kaupungin taide-

Taidemuseon johtaja Taina Myllyharju

Suomen toiseksi
suurin taidemuseo
Tampereen taidemuseo on
Suomen kolmanneksi vanhin, ja kokoelmiltaan maamme toiseksi suurin taidemu22

ovat tamperelainen taide,
Suomen Mitalitaiteen Killan
kokoelma ja nykytaide, sekä
kuuluisimpana Muumilaak-

kokoelmat, ja Vuoden nuori
taiteilija- näyttelyistä hankittujen teosten kokonaisuus.
Taidemuseo hallinnoi lisäksi

myös Tampereen Nykytaiteen museon kokoelmia.

Näyttelytoiminta on
muuttunut
Suunnittelukilpailun avulla
haetaan arkkitehtonisesti
näyttäviä ehdotuksia taidemuseon uudisrakennuksesta, sekä myös luovia ratkaisuja koko Pyynikintorin
alueen kehittämiseksi. Taidemuseo on kaivannut vuosia lisää tilaa. Toiminta kolmessa eri kerroksessa 1300
m2:n tiloissa ei vastaa tämän
päivän tarpeita. Tampereen
taidemuseon johtaja Taina
Myllyharju arvioi lisätilan
tarpeen olevan vähintään
3000 m2. Hänen mukaansa

näyttelytoiminta on viime
vuosikymmeninä muuttunut
kovasti. ”Taiteilijat ja myös
yleisö vaativat nykyaikaisia
muunneltavia näyttelytiloja,
joissa voi esittää myös uudenlaista valokuva-, ääni-,
valo- ja videotaidetta, ja
järjestää esimerkiksi draamaopastuksia”, Myllyharju
valottaa.
Näyttelytiloille
asetetut
tekniset vaatimukset ovat
myös muuttuneet. Tarvitaan
sisäilman kosteuden, valon
ja lämmön tasausta, sekä
taidekuljetuksia varten riittävän suuria lastaustiloja. Taidemuseolle kaivataan myös
tilavaa sisäänkäyntiaulaa,
viihtyisää kahvilaa ja monipuolista museokauppaa.
Taidemuseon henkilökunta työskentelee nyt neljässä
eri paikassa, ja pääsevät laajennuksen myötä työskentelemään saman katon alle.
Myllyharjun mukaan muutokseen on valmistauduttu
pala palalta: ”Taidemuseon
alakerrassa sijaitsevalle
Muumilaaksolle etsittiin uusi tila Tampere-talosta. Kokoelmien fyysinen hallinta,
hoito ja konservointi siirtyivät vuonna 2012 Ruskossa
sijaitsevaan Museoiden kokoelmakeskukseen. Finlaysonin TR1:ssä järjestetyistä
näyttelyistä olemme luopuneet jo aiemmin kokonaan.”

Kaksi rakennusta:
nykyinen ja uusi
Taidemuseon rakennus on
suojeltu rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin ja
maisemallisin perustein, ja
se tulee säilymään nykyisenlaisena pieniä korjauksia
lukuun ottamatta. Taidemuseon uudisrakennus tulee
sijoittumaan samalle 5400
m2 kokoiselle tontille, ja kilpailualueelle rakennetaan
myös uusia liike-, toimistoja asuinrakennuksia. Täy-

dennysrakentamisen avulla
rahoitetaan noin 20 miljoonaa euroa maksava laajennushanke.
”Tulevaisuudessa näyttelymme tulevat jakautumaan
kahteen
rakennukseen
samaan tapaan kuin Serlachiuksen museot toimivat.
Tampereen taidemuseon
päärakennuksen ja uudisrakennuksen välillä tulee olla
toimiva yhteys joko maan
alla tai sen pinnalla”, toteaa
Myllyharju. Silloin nykyisessä rakennuksessa esitellään
Tampereen Taideyhdistyksen kokoelmaa, tamperelaisia kuvataiteilijoita sekä Mitalitaiteen Killan kokoelma,
joka ei nyt ole esillä missään.
Uudisrakennuksessa esittäytyy nykytaide, vaihtuvat
näyttelyt ja Vuoden nuori
taiteilija -näyttely.

Tamperelaisittain
hienostelematta
Oulun taidemuseon johdosta Tampereen taidemuseoon
vuonna 2008 siirtynyt Taina
Myllyharju visioi uuden taidemuseon tulevaisuutta: ”Haluan vahvistaa jo olemassa
olevaa taidemuseon brändiä, ja tuoda vielä enemmän
esille tamperelaista taiteen
historiaa, ennakkoluulotonta nykytaidetta, ja ennen
näkemätöntä uutta taidetta.
Yhteisötaide tuo mukanaan
kaikkien aistien kuvataiteen:
valon ja äänen. Tampereella
on Suomen parhaat valon
ja äänen osaajat. Meidän
pitää olla tamperelaisittain
hienostelematta ja ottaa
rohkeasti mukaan sekä tamperelaiset tekniset innovaatiot, että rock, underground
ja sarjakuvakin!”, Myllyharju
innostuu.

Yhteistuumin
erilaisuutta
Taina Myllyharju on nyt
kiinnostunut erityisesti ja-

Taidemuseossa on parhaillaan esillä veistotaiteen naispioneerin Essi Renvallin Ihmisyyttä etsimässä näyttely. Kuvassa Essi
Renvall työstää kirjailija Helvi Hämäläisen muotokuvaa vuonna
1942. Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria, originaali yksityisomistuksessa. Kuva: tuntematon.

panilaisesta nykytaiteesta:
”Ehkäpä Muumimuseon
japanilaisinnostuksen myötä saamme hyviä kontakteja sieltäkin”, hän arvelee.
Myllyharjun mukaan Sara
Hildénin taidemuseo on
vain kiven heiton päässä, ja
näyttelyvieraat käyvät usein
tutustumassa molempien
näyttelyihin: ”Haemme yhteisin tuumin erilaisuutta.
Sara Hildén ei esimerkiksi
hanki valokuvataidetta tai
liikkuvaa kuvaa, kuten me.”

Pyynikintorin alueesta
uusi kulttuurikaupunginosa
Suunnitelmien mukaan taidemuseolta Pyynikintorille
rakennetaan alikulku, ja tori
palautetaan kauppapaikaksi autojen siirtyessä uuteen
maanalaiseen pysäköintihalliin. ”Saamme ratikkapysäkin aivan museon kulmalle,
lähellä olevat Emil Aaltosen
museo ja Konservatorio tulevat myös paremmin yhdistetyksi taidemuseon alueeseen”, Myllyharju kertoo.

ti tamperelaisen taiteen ja
taide-elämän mesenaateiksi: ”Teimme pitkään hyvää
yhteistyötä Nokian kanssa
Vuoden nuori taiteilija- näyttelyn parissa. Näyttelyjämme
voi tukea monin eri tavoin,
järjestämällä taidemuseolla
tilaisuuksia tai esimerkiksi
nimeämällä museon tiloja
lahjoittajan mukaan.”
Suunnittelukilpailu käynnistyy 15.12.2016 ja sen on
tarkoitus ratketa kesäkuussa 2017. Kilpailua ohjaa
pormestarin nimittämä ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii apulaispormestari Pekka Salmi.
Teksti: Leena Liuttu-Hietala

Taiteen mesenaatteja
tarvitaan
Tampereen taidemuseon
johtaja Taina Myllyharju
toivoo Suomalaisen Klubin
jäsenten ryhtyvän rohkeas-

Kirjailija, taidemaalari Tove Jansson, taidegraafikko Tuulikki Pietilä ja lääketieteen lisensiaatti Pentti Eistola
lahjoittivat Tampereen taidemuseon nykyisin hallinnoiman Muumilaakso-kokoelman Tampereen kaupungille
vuonna 1986. Muumilaakso avattiin seuraavana vuonna pääkirjasto Metson alakerrassa. Muumilaakso muuttaa
ensi vuonna Tampere-talon uuteen Muumimuseoon, mutta lahjoitetun kokoelman nimi säilyy Muumilaaksona.
Originaali: Tampereen taidemuseon Muumilaakson kokoelma. Kuva: Jari Kuusenaho. ©Moomin Characters™
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töissä mm. marokkolainen,
ranskalainen, venäläinen
ja eteläafrikkalainen, jotka
ovat Suomessa naimisissa.
Myös maahanmuuttajissa
on valtava hyödynnettävä
potentiaali.”
Voimakas kasvu ja kansainvälistyminen
alkoi
2000-luvun alussa, kun
maailmalle perustettiin en-

Nyt hänen holding-yhtiönsä
omistaa noin 40% osakkeista. Robitin hallituksen päätoimisena puheenjohtajana
ja johtoryhmän jäsenenä
hän on toiminut vuodesta
1998 lähtien.
”Voi todeta, että Tamrockin
ansiosta olemme nyt tässä,
koska meistä usealla on
vahva Tamrock-tausta. Se oli

Robitin tuotantotiloja.

Robit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm.

”Kasvu on tahtotila!”
Kallion louhinnan porakruunuja sekä maaporauksen putkitusteriä valmistava
voimakkaasti kansainvälistynyt Robit Oyj pitää pääkonttoriaan Lempäälässä
Helsinkiin vievän moottoritien varrella. Hallituksen puheenjohtajan, yrittäjä Harri
Sjöholmin mukaan pirkanmaalaisuus ja suomalaisuus ovat yritykselle tärkeitä
asioita.

”

Me puhumme Robitissa Lempäälän
sijaan Tampere Regionista, koska se
tunnetaan maailmalla erittäin vahvana ja
osaavana kaivos- ja urakointiliiketoiminnan keskittymänä. Pirkanmaalla toimii
mielestäni maailman paras
alihankkijakulttuuri. Teollisuusyritysten välinen yhteistyö on poikkeuksellisen
hyvää”, painottaa Sjöholm.
Hänen mukaansa eräs Robitin ja koko Pirkanmaan
menestystekijöistä on kiistatta Tampereen teknillinen

24

Teksti ja kuva: Leena Liuttu-Hietala

yliopisto: ”Teemme erittäin
paljon tutkimusyhteistyötä
teknillisen yliopiston kanssa. Saamme sieltä sekä
myös Tampereen yliopistosta parasta mahdollista
osaavaa ja kielitaitoista
henkilökuntaa.”
Robit Oyj on globaalisti
toimiva pörssiyhtiö, jonka
liikevaihto on kasvanut keskimäärin 20% vuodessa.
Kasvu onkin Sjöholmin mukaan eräs Robitin tärkeimmistä liiketoiminnan tavoitteista: ”Robitin hallitus on
’ylipainossa’ verrattuna yhtiön kokoon. Se on erittäin

kunnianhimoinen, vahva ja
osaava. Hallituksen tahtotila
on edelleenkin kasvattaa liiketoimintaa orgaanisesti sekä jatkossakin yritysostoin.
Tavoitteena on olla kansainvälisesti suuri kallio- ja maaporauksessa käytettäviin kulutusosiin keskittyvä yhtiö.”

Autotalliyrityksestä
globaaliksi toimijaksi
Robit syntyi Tampereella
Vesa ja Jorma Järvelän autotallissa 31 vuotta sitten,
vuonna 1985, kun he ryhtyivät kehittämään tallissaan
porakruunuja. Helsinkiin

vievän moottoritien varteen
on noussut vuosien varrella uusi moderni tuotanto- ja
toimistorakennus, yhtiön
pääkonttori. Yritys loi ensimmäisen kymmenen toimintavuotensa aikana kotimaan
myyntiverkoston, ja on kahden viime vuosikymmenen
aikana laajentanut toimintaansa kaikille maailman
markkina-alueille. ”Palkkaa
yritykseesi ulkomaalainen
töihin, ja kaikkien on pian
pakko alkaa puhua englannin kieltä. Se on alku kansainvälistymiselle”, hymyilee
Harri Sjöholm. ”Meillä on

simmäiset omat myyntipisteet. Nykyisin myyntipisteitä
on 12, Lempäälän lisäksi
Chicagossa, Johannesburgissa, Hangzhoussa, Moskovassa, Limassa, Bangkokissa, Hong Kongissa,
Windhoek:ssa, Perthissa,
Chesterfieldissä ja Soulissa.
Tehtaita on Suomen lisäksi
Etelä-Koreassa, Australiassa
ja Englannissa. Liikevaihto
on kasvanut 1990-luvun lopun neljästä miljoonasta nykyiseen noin 75 miljoonaan
euroon. Henkilöstöä on tällä hetkellä 260, joista noin
yksi neljännes työskentelee
Suomessa. Liikevaihdosta
noin 40% tulee Aasiasta ja
Australiasta.

valtavan hyvä korkeakoulu
kansainvälistymiseen”,
Sjöholm jatkaa. ”Voimakas
kansainvälistyminen alkoi,
kun onnistuimme saamaan
yhtiöön erinomaisen tiimin.
Toimitusjohtajana toimi Jussi Rautiainen (toimitusjohtaja 2003–2015), ja hänen sekä koko myyntitiimin kanssa
lähdimme hakemaan lisää
kasvua”, kertoo Sjöholm.

Kasvua yritysostoin
Listautuminen pörssiin tou-

kokuussa vuonna 2015
mahdollisti Robitin nopean
kasvun. Robit Oyj:n osakkeet
ovat kaupan Nasdaq OMX
Helsinki Oy:n ylläpitämällä
First North Finland –markkinapaikalla.
Ensimmäinen yritysosto
tehtiin vuonna 2011 hankkimalla poratankoja valmistava yritys Etelä-Koreasta.
Merkittävimmät yritysostot
tehtiin tämän vuoden aikana, kun Robit Oyj:n omistukseen siirtyivät Drilling Tools
Australiassa sekä Bulroc Ltd
Iso-Britanniassa, jotka vahvistavat merkittävästi yhtiön
kansainvälistä toimintaa.
”Robit on kasvuyhtiö nyt ja
jatkossa. Haluamme tuplata markkinaosuutemme
maailmalla ja olla sektorin
kasvavin yritys”, vahvistaa
Sjöholm. Hänen mukaansa
markkinanäkymät ovat viime vuotista valoisammat:
”Metallien hinnat ovat hienoisesti nousseet. Australiassa on merkkejä kaivostoiminnan vilkastumisesta.
Projektiluonteinen urakointi
on puolestaan täällä Pirkanmaalla kansallista kärkeä.”

Suomalaisuus on
tärkeä arvo

toisen puolen: ”Ehkä olemme joihinkin kulttuureihin
liian suoria. Esimerkiksi Aasian maissa halutaan luoda
liikesuhdetta pitkään. Teimme yrityskauppaa Englantiinkin yli kolmen vuoden
ajan. Pitää siis olla aina
ystävällinen, ja myös kärsivällinen!” Hänen mukaansa
suomalaisuus on ehdottomasti positiivinen vahvuus.
”Suomalaiset ovat olleet
lyhyemmän ajan mukana
kansainvälisillä markkinoilla kuin esimerkiksi ruotsalaiset. Olemme varmasti vähintään yhtä hyviä, ja minun
kokemukseni mukaan paljon vieraanvaraisempia kuin
monet muut kansat.”

Terveisiä Tampereen
Suomalaiselle
Klubille:
”Pyrkikää
vaikuttamaan
siten, että elinkeinoelämä
Tampere Region -alueella
voimistuu, kehittyy ja kansainvälistyy. Tuotannollisia
yrityksiä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän erityisesti Tampereen seudulla,
jolla on vanha ja vahva teollisuuden kivijalka.”

Suomalaisilla on hyvä maine. Olemme rehellisiä, vilpittömiä ja luotettavia. Harri
Sjöholm näkee myös kolikon

Tamrock oli
kansainvälistymisen
yliopisto
Diplomi-insinööri Harri Sjöholm siirtyi Robitiin vuonna
1989 kallioporauslaitteita
Tampereen Myllypurossa
valmistavan Tamrock Oy:n
myynnin ja markkinoinnin
johdosta. Sjöholm vastasi
ensin Robitin vientitoiminnasta, ja vuonna 2001 hän
lähti yhtiön pääosakkaaksi.

Robottia ohjaamassa Olavi Huppunen.
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Klubin uudet kunniajäsenet Timo
Tulosmaa (vas), Seppo Leskinen ja
Vesa Rinkinen.

Tampereen Suomalaisen
Klubin 125-vuotisjuhlat
Tampereen Suomalainen Klubi juhli 125-vuotista toimintaansa torstaina 22.9.2016
juhlakokouksen merkeissä, jonka jälkeen siirryttiin juhlakonserttiin Tampereen
yliopiston juhlasaliin. Mieskuoro Laulajat johtajanaan Paavo Hyökki tulkitsi
isänmaallisia lauluja tutuin sävelin.

Cool Quartetin johtaja
kenraaliluutnantti evp. Heikki Nikunen
ja saksofonin sävelet.

Pasi-Heikki Rannisto kiittää hyvin sujuneesta juhlakokouksesta sihteeri
Sointu Lankia ja kokouksen puheenjohtajaa vuorineuvos Kari Neilimoa.

Tampereen kaupunki kutsui Tampereen Suomalaisen Klubin edustajat kaupungin
vastaanotolle Raatihuoneelle lauantaina 24.9.2016. Klubin jäsenille tarkoitettu
juhlaillallinen nautittiin Klubin ravintolassa samana iltana. Valtioneuvos Riitta
Uosukainen korosti juhlapuheessaan Suomalaisen Klubin merkitystä suomalaisen
kulttuurin ja suomen kielen edistäjänä, sekä porvarillisen maailmankatsomuksen
selkärankana Tampereella.
Kuvat: Juhlakokous ja yliopisto Heikki Helenius
Kuva serenadista: Aapa Kuva
Kuvat juhlaillallisilta: Seppo Leskinen

Illallispöydässä sotien aikana lottana toiminut Eira Laalahti (oik.),
Kalervo Sipi, valtioneuvos Riitta Uosukainen
ja puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto.

Mieskuoro Laulajat johtajanaan
Paavo Hyökki juhlakonsertissa.

Juhlakonsertin alkua odottelemassa Klubin esimies Risto Harisalo (vas.)
ja kunniajäsen professori Paavo Hoikka.

Ilkka ja Teija Klubin ravintolasta
kertoivat illan menusta.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen onnittelee juhlivaa
Klubia. Taustalla juhlatoimikunnan puheenjohtaja
Satu Rannisto sekä Anne Kinnunen.

Juhlaillallisen tunnelmaa 24.9.2016.

Juhlaillallisilla nautittiin
Kuhaa Walevska.

Juhlakonsertin yleisöä 22.9.2016 Tampereen yliopiston juhlasalissa.

Johtokunnan jäseniä juhlatunnelmissa. Kuvassa vasemmalta
Kirsi Koski, Kalervo Sipi, Seija Sipi ja Kalevi Nikkilä.
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Varaesimies Irmeli Jokilampi ja Jari Jokilampi
Raatihuoneen vastaanotolla.
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Tuntematon sotilas -elokuvan
julistenäyttely Tampereen
Suomalaisella Klubilla

Klubin aktiivinen
kerhotoiminta

Suomalainen Klubi 1_14_Suomalainen Klubi 2_08 5.3.2014 10.08 Sivu 24

Tampereen Suomalaisella Klubilla avautui keskiviikkona
2.11.2016 näyttely, jossa esitellään maamme tunnetuimman elokuvan, Edvin Laineen ohjaaman Tuntemattoman
sotilaan, alkuperäisiä elokuvajulisteita. Elokuva sai ensi-iltansa vuonna 1955 ja on edelleenkin merkittävä osa
suomalaisuutta.

Biljardikerho

untematon sotilas-elokuvan julistenäyttely juhlistaa osaltaan Tampereen
Suomalaisen
Klubin
125-vuotisjuhlaa. Näyttelyn avasi Tampereen Suomalaisen
Klubin varapuheenjohtaja, kenraalimajuri Kalervo Sipi.
Näyttelyn esitteli julisteiden kerääjä ja omistaja toimitusjohtaja
Arto Huhtinen, jolla on noin neljäkymmentä alkuperäistä Tuntemattoman sotilas -elokuvajulistetta.

Näyttelyssä on esillä myös muuta
Tuntematon sotilas-elokuvaan liittyvää materiaalia.
Avajaistilaisuudessa elokuvan
musiikkia esittivät Maisa Rautelo
ja Jukka Lahti.

Gastronominen kerho

Näyttely on avoinna tammikuun
2017 loppuun asti:
ma–ti klo 11–14, ke klo 11–19,
to–pe klo 11–14, la 10.30–15.00
ja muina aikoina sopimuksen
mukaan.

Golfkerho

T
Klubin varapuheenjohtaja
Kalervo Sipi kertoi
Tuntematon sotilas -elokuvan
merkityksestä.

Näyttelyn esitteli sen
omistaja Arto Huhtinen.

Vuonna 1891 perustettu biljardihuone on ollut alusta alkaen Klubin ahkerimmin
käytetty tila. Biljardin kilpailutoiminta alkoi jo vuonna 1931, ja Klubi osallistui ensimmäiseen Klubi-SM-kilpailuun Helsingin Kansallisklubilla vuonna 1956. Biljardikerho
kokoontuu joka keskiviikko ja osallistuu edelleenkin aktiivisesti mm. SM-turnauksiin.

Gastronominen kerho aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Sen tarkoituksena
on gastronomisen tiedon ja taidon lisääminen. Kerho järjestää mm. kokkaustilaisuuksia ammattikokkien tai jäsentensä johdolla, teema-illallisia mielenkiintoisissa
ravintoloissa ja tutustumiskäyntejä.

Golfkerho on Klubin toiseksi suurin kerho Ruutiukkojen jälkeen. Golfkerhon toiminnassa on mukana noin sata Klubin jäsentä ja kerho järjestää vuosittain kolme
eri kilpailutapahtumaa, mm. oman puttauskilpailun sekä Klubin Golf-mestaruuskilpailun. Klubin edustajat osallistuvat myös YT-klubien valtakunnallisiin golfin
mestaruuskisoihin.

Keskiviikkokerho

Klubilla pelataan ahkerasti biljardia.

Gastronominen kerho valmistamassa Kuhaa Walewska
talouskoululla.

Klubin Keskiviikkokerho syntyi, kun aktiivinen klubilainen Seppo Leskinen kutsui
klubiveljiä palavereihin, jossa maisteltiin ja arvioitiin viinejä. Kohta tapaamisten
ohjelmaan otettiin myös lyhyt kirjaesittely. Kerhon ensimmäinen kokoontuminen
Klubin Pirkanmaa-kabinetissa oli keskiviikkona 7. tammikuuta: niin kirjan ja viinin
merkeissä kokoontuvalle ryhmälle päätettiin antaa nimeksi Keskiviikkokerho.

Kirjanmerkki
Kirjanmerkkikerhon tavoitteena on toimia dialogia korostavana sivistyksen ahjona.
Kerhon kirjallisuusilloissa otetaan esille niin historiaan kuin nykyaikaankin liittyviä
teoksia. Esimerkkinä 4.5.2016 järjestetty ”Kirsi Kunnas – sateessa ja tuulessa”-ilta,
jossa kirjallisuuden professori emerita Leena Kirstinä kertoi Kirsi Kunnaksen elämästä ja tuotannosta.

Keskiviikkokerho Viron Vapaustaistelumuseossa.

Kirkkovenekerho
Tampereen Suomalainen Klubi
Suomalaisuuden puolesta

Kirkkovenekerholaiset haluavat ylläpitää sisävesiretkeilyä yleensä ja kirkkoveneretkeilyä erityisesti osana suomalaista kulttuuria ja elämänmuotoa. Kerho järjestää
kerran vuodessa pitkähkön kirkkovenesoudun. Kahtena viime kesänä se on ollut
yhteistapahtuma Tampereen Kauppaseuran, Tampereen Teknillisen Seuran, Tampereen Ammattiklubin ja Svenska Klubben i Tammerfors kanssa.

Klubinaiset



Klubinaiset on Tampereen Suomalaisen Klubin kaikille naisjäsenille tarkoitettu avoin
kerho, jonne kaikki Klubin yhteiset arvot kanssamme jakavat uudet naisjäsenet ovat
tervetulleita! Klubinaiset järjestää monimuotoista toimintaa teemalla ”kulttuuria,
virkistystä, mukavia tapahtumia ja verkostoitumista”.

Kirkkovenesoutu on osa suomalaista elämänmuotoa.

Ruutiukot
Ruutiukkokerho sai alkunsa yli 40 vuotta sitten sotaveteraanien veljespiirinä. Veteraanien joukon harvennuttua Ruutiukoista on muodostunut senioriyhteisö, johon
voivat liittyä Klubin miespuoliset eläkkeellä olevat jäsenet. Ruutiukkojen toimintaa
ohjaa ruutiukkotoimikunta. Ruutiukot on nykyään suurin Klubin kerhoista.
Ruutiukkojen lounaskokous 7.3.2016.
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Onnittelemme 125-vuotiasta!
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KLUBIOHJELMA
12.12.2016 klo 18.00

22.2.2017 klo 17.30

JOULUKUUN KUUKAUSIKOKOUS
JA SYYSKOKOUS:
Kokousesitelmän pitää rovasti Esa Eerola aiheesta Sukupolvet Tampereen rakennustyössä. Kokouksen jälkeen klubi-illallinen.

KLUBI TAMPERE FILHARMONIAN
VIERAIKSI TAMPERE-TALOON:
Ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali
ja intendentti Helena Hiilivirta
isännöivät.

23.1.2017 klo 18.00

20.3.2017 klo 18.00

10.2.2017 klo 18.30

24.4.2017 klo 18.00

TAMMIKUUN KUUKAUSIKOKOUS:
Ruotsin perintö Suomelle.

MAALISKUUN KUUKAUSIKOKOUS:
Kevään 2017 tapahtumat Suomessa.

POHJALAISIA-OOPPERAN ENSI-ILTA:
Tampereen Ooppera, Tampere-talo.

HUHTIKUUN KUUKAUSIKOKOUS:
Suomen tulevaisuus.

20.2.2017 klo 18.00

HELMIKUUN KUUKAUSIKOKOUS:
Venäjän perintö Suomelle.

RUUTIUKOT
12.12.2016 klo 12.00

25.1.2017 klo 19.00

RUUTIUKKOJEN LOUNAS

Kannaksen Poikien Suomen juhlavuoden
kiertueen ensimmäinen konsertti.

9.1.2017 klo 12.00

30.1.2017 klo 12.00

RUUTIUKKOJEN LOUNAS:
Esitelmä Dipl. ins. Reinhold Enqvist:
Enqvist-suvun tie teollisuusrakentajiksi
Tampereella.

RUUTIUKKOJEN LOUNAS

6.2.2017 klo 12.00
RUUTIUKKOJEN LOUNAS

16.1.2017 klo 12.00

13.2.2017 klo 12.00

RUUTIUKKOJEN LOUNAS

RUUTIUKKOJEN LOUNAS

23.1.2017 klo 12.00

20.2.2017 klo 12.00

RUUTIUKKOJEN LOUNAS

RUUTIUKKOJEN LOUNAS

LIITY
JÄSENEKSI
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Tulevaisuuden Tampere

Julkaisija
on älykäs kaupunki
Tampereen
Suomalainen Klubi ry

Hyvä lukija,
liity nyt Tampereen Suomalaisen
Klubin jäseneksi!

Päätoimittaja
Pasi-Heikki Rannisto

Olet suomalaisten, ajattelevien
ihmisten seurassa.
Jäsenhakemuslomakkeen
voit pyytää Klubin sihteeriltä,
Sointu Langilta, puh. 0400 684 416,
s-posti: sointula@kolumbus.fi.
Löydät sen Klubin verkkosivuilta
yhteystietosivun alalaidasta
osoitteesta:
www.tampereensuomalainenklubi.fi

Toimitussihteeri
Irmeli Jokilampi
Sivunvalmistus
Grano Oy

Lielahden kupeeseen nousevaan
uuteen 15 000–25 000 asukkaan
Hiedanrannan kaupunginosaan on
suunniteltu muun muassa saaria ja
niemiä. Toinen kuva kuvastaa kanavan
vartta, toinen on yökuva saarista.
Kuva: Arkkitehdit MY

Painopaikka
Grano Oy, Tampere 2016
Painos 1.500 kpl

TAMPEREEN
SUOMALAINEN KLUBI RY
Puutarhakatu 13, 33210 Tampere
Toimisto avoinna maanantaisin
klo 13.00 - 15.00
www.tampereensuomalainenklubi.fi
Klubin johtokunta
• Johtokunnan puheenjohtaja
hallintotieteiden tohtori
Pasi-Heikki Rannisto
pasi-heikki.rannisto@uta.fi
• Johtokunnan varapuheenjohtaja
kenraalimajuri evp Kalervo Sipi
kalesipi@tpnet.fi
• Klubin esimies
professori Risto Harisalo
risto.harisalo@uta.fi
• Klubin varaesimies
liikkeenjohdon konsultti
Irmeli Jokilampi
irmeli.jokilampi@idia.fi
• Johtokunnan muut jäsenet:
Johtaja Kirsi Koski
Rakennusneuvos Seppo Mäkinen
Diplomi-ins. Ilkka Mäntyvaara
Tekniikan tohtori Kalevi Nikkilä
Isännöitsijä Ilkka Saarinen
Pankinjohtaja Jorma Salovaara
• Johtokunnan sihteeri
Sointu Lanki
sointula@kolumbus.fi
0400 684 416
Toimikuntien puheenjohtajat
• Biljardikerho
Seppo Leskinen
savusepe@gmail.com
• Gastronominen kerho
Kalevi Nikkilä
kalevi.nikkila@pp1.inet.fi
• Golfkerho
Jorma Salovaara
jormasalovaara@kolumbus.fi
• Keskiviikkokerho
Seppo Leskinen
savusepe@gmail.com
• Kirjanmerkki
Risto Harisalo
risto.harisalo@uta.fi
• Kirkkovenekerho
Timo Tulosmaa
timo.tulosmaa@outlook.com

• Klubinaiset
Jaana Jääheimo
jaana.jaaheimo@luukku.com
• Ruutiukot
Ilkka Mäntyvaara
ilkka.mantyvaara@luukku.com
Työryhmien puheenjohtajat
• Hallinto- ja taloustyöryhmä
Erkki Uusi-Rauva
erkki.uusi-rauva@kolumbus.fi
• Jäsentyöryhmä
Jyrki Pentinlehto
jyrki.pentinlehto@ttt.fi
• Kansliatyöryhmä
Sointu Lanki
sointula@kolumbus.fi
• Ohjelmatyöryhmä
Risto Harisalo
risto.harisalo@uta.fi
• Tiedotustyöryhmä
Irmeli Jokilampi
irmeli.jokilampi@idia.fi
Jäsenkirjuri
Henri Rusila
040 415 4919
henri.rusila@rusila.inet.fi
Klubin taloudenhoitaja
Toimitusjohtaja Olli Rusila
045 137 9038
olli.rusila@rusila.inet.fi
Ravintola
armas C’atering
Christina Suominen
010 231 5222
info@suomalaisenklubinravintola.fi
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Tulevaisuuden Tampere
on älykäs kaupunki

Lielahden kupeeseen nousevaan
uuteen 15 000–25 000 asukkaan
Hiedanrannan kaupunginosaan on
suunniteltu muun muassa saaria ja
niemiä. Toinen kuva kuvastaa kanavan
vartta, toinen on yökuva saarista.
Kuva: Arkkitehdit MY

Kannen kuvat: Arkkitehdit MY

ARVOISA ILMOITTAJA

Tee yrityksesi ja tuotteesi tunnetuksi Klubilehden lukijoille!
Tavoitat 1500 elinkeinoelämän, tieteen, taiteen, julkisen
hallinnon, puolustusvoimien, kirkon ja median piirissä
toimivaa, alueellista ja valtakunnallista vaikuttajaa.

Ilmoitusmyynti: Osuuskunta Paluu

Vuonna 2017 lehti ilmestyy kaksi kertaa, seuraavan
kerran 1.3.2017. Ilmoitusmateriaalin tulee olla lehdessä
31.1.2017 mennessä.

Ilmoitushinnat:

Aineistot ja ilmoitukset:

Grano Oy, Viinikankatu 45, 33800 TAMPERE,
puh. 043 824 9117, petteri.mikkila@grano.fi

Sointu Lanki, sointula@kolumbus.fi

koko sivu ............................................550 €
puoli sivua .........................................300 €
neljännessivu .................................... 170 €
yrityksen logoilmoitus ......................... 60 €
Hintoihin lisätään alv 24 %.
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facebook.com/oscarsoftware

Suomalaisella osaamisella
SUOMALAISILLE YRITYKSILLE
Oscar Software Oy on suomalaisen liike-elämän asialla kotimaassa ja maailmalla. Tarjoamme sinulle ja
yrityksellesi parhaan liiketoiminta-alustan rautaisella ammattitaidollamme. Oscar Software on toteuttanut
monipuolisia ratkaisuja teollisuuden, tukkukaupan, huollon ja palveluiden toimialoille. Oscarin liiketoimintaratkaisu kattaa toiminnanohjauksen lisäksi muun muassa erilaiset mobiiliratkaisut, verkkoliiketoiminnan,
asiakkuudenhallinnan, verkkokaupan, BI-raportoinnin, vähittäismyynnin, palkka- sekä henkilöstöhallinnon kaikki tarvittaessa modernina pilvipalveluna. Luotettavana kumppaninasi tuemme liiketoimintasi kehitystä.
Tavoitteemme on sinun yrityksesi menestys.

Suomalaisia Oscar-menestystarinoita mm.:

www.oscar.fi | myynti@oscar.fi

