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Puutalohistoriaa Tampereelta
Seuran alkutaipaleella jäsenmäärän kasvaessa oli herroilla 
halu ja tarve rakentaa oma kerhotalo. 

Keskustorin kesäkeidas
Kesäloman henkeä tamperelaisten yhteisellä terassilla

Peter Ahlström Kauppaseuralla
170-vuotiaan Ahlströmin perheyhtiön indentiteetti –
perintönä jatkuva kehitys

Uudenlainen areenakasino 
Casino Tampere
Nokia Arenalla valmistui täysin uudenlainen tilallinen ja 
kokemuksellinen ympäristö Casino Tampere

Avant Tecno Oy on 31-vuotias
Ylöjärvi ja Tampereen seutu on Risto Käkelän mukaan 
ollut suorastaan erinomainen paikka yrittää. 

Suomen poliisin ammattitaito
rakennetaan Tampereella
Hervannassa sijaitseva Poliisiammattikorkeakoulu on 
Suomen ainoa poliisioppilaitos.

Ukrainan sodan vaikutukset
Pirkanmaan talouteen
Tampereen kauppakamarissa on seurattu tarkkaan Ukrainan 
sodan vaikutuksia pirkanmaalaisten yritysten toimintaan.

Tervetuloa Ukraina-taloon!
Hieno mahdollisuus tutustua ukrainalaiseen kulttuuriin.
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Tampereen Kauppaseura ry

Jäsen- ja sidosryhmälehti

Ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Painosmäärä 2000 kpl. 

Lehti postitetaan n. 1300 jäsenelle, 

yhteistoimintaklubeille ja yhteistyö-

kumppaneille. 

Painopaikka Offset Ulonen Oy.

Päätoimittaja Teuvo Vastamäki

teuvo.vastamaki@gmail.com

Kuvaaja Skyfox Marko Kallio

marko.kallio@skyfox.fi

Mainosmyynti Pasi Borgenström

toiminnanjohtaja@

tampereenkauppaseura.fi
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4 5 Tampereen Kauppaseura     2  |  2022 Tampereen Kauppaseura     2  |  2022

Tampere on tällä hetkellä voimak-
kaasti kehittyvä ja muuttovoittoinen 
kaupunki. Kaupunkimme näyt-

tävät rakennushankkeet ovat herättäneet 
huomiota niin Suomessa kuin maailmallakin. 
Rakentaminen muokkaa aina kaupunkilais-
ten elinympäristöä sekä herättää asukkaissa 
erilaisia ajatuksia.

Kaikkia eivät miellytä nykyarkkiteh-

tuurin saavutukset, vaan jotkut kaipaavat 
vanhaa rakennuskantaa ominaispiirteineen. 
Onneksi nykyään on tajuttu säilyttää vanhaa 
rakennuskantaa ja kunnostaa ne tämän 
päivän toimintoihin sopiviksi. Tampereel-

Puutalohistoriaa 
Tampereelta

Teksti: Teuvo Vastamäki  |  Kuva: Skyfox Marko Kallio

la rakennus voidaan vaikka siirtää mikäli 
kaupungin kehittämisen vuoksi sitä uhkaa 
purkaminen.

Valitettavasti Tampereelta ehdittiin 

hävittämään hienoja rakennus-

kokonaisuuksia. Tampereella oli huo-
mattava määrä puutalokortteleita, jopa 
yhtenäisiä kaupungin osia. Esimerkkinä 
mainittakoon 1860-luvulla rakennettu 
Amuri. Olen itsekin pikkupoikana asunut 
Amurissa ja muistan sen yhtenäisenä puuta-
loista koostuvana kaupungin osana, jossa oli 
mukava viettää lapsuusaikoja. Särkänniemen 
huvipuiston korvasivat siihen aikaan Kor-
telahden höyrylaivat, proomut, halkopinot 
ja klapikoneet. 50-luvulla Amurissa oli jo 
yksi aiemmin rakennettu kivitalo aivan 
asuintalomme vieressä. Sen sisäpihalla kävi 
Pelastusarmeijan soittokunta soittamassa ja 
kuoro laulamassa. Ilmeisesti paikan suosioon 
vaikutti kivitalon sisäpihan akustiikka, joka 
paransi musisoinnin lopputulosta. 

Jos Amuri olisi säilytetty yhtenäisenä 

alueena, olisi Tampereella idyllinen vanha-
kaupunki. Kaupunginosa olisi tänä päivänä 
verrattavissa huomattavasti vanhempaan 
Vanhaan Raumaan. Purettujen puutalojen 
tilalle rakennetut pesubetonilaatikot eivät 
mieltä ylennä kokonaisuutena eivätkä arkki-
tehtuuriltaan. 

Myös Kauppaseuramme historiasta 

löytyy puutalo. Seuran alkutaipaleella 
jäsenmäärän kasvaessa oli herroilla halu ja 
tarve rakentaa oma kerhotalo. Ajatus oman 
talon rakentamisesta tuli esille silloisessa 
johtokunnassa 1800-luvun lopulla. Konsuli 

J.W. Enqvistin avustuksella hankittiin kortte-
li, joka nykyään rajoittuu pohjoisesta Hallitus-
katuun ja etelässä Laukontoriin. Itäpuolella 
rajoittaa Kirkkokatu ja lännessä Aleksis Kiven 
katu. Myöhemmin tontti jaettiin kahtia ja 
pohjoisosa myytiin Huber Oy:lle.

Vuonna 1904 tehtiin lopullinen päätös 

talon rakentamisesta. Arkkitehdiksi valit-
tiin August Krook. Hän oli toiminut aiemmin 
Tampereen kaupungin arkkitehtina ja piti 
toimistoaan myös Tampereella.  Krookin 
kynä piirteli useita puutaloja Tampereelle, 
huomattavin työ lienee kuitenkin 1900-luvun 
alussa valmistunut Svenska Samskolan.

Kauppaseuran talo oli arkkitehtuuril-

taan hyvinkin erilainen verrattuna 

aiempiin Krookin suunnitelmiin. Uusi 
rakennus valmistui seuran käyttöön 1905.  
Rakennuksen alaosa oli graniittia ja yläosa 
puuta. Rakennuksen kaakkoiskulmassa oli 
torni johon Krook oli saattanut vaikutteita 
kirkkoarkkitehtuurista. Alakerrassa sijaitsi 
liiketiloja ja Kauppaseuran kerhotila yläker-
roksessa. 

Tiloihin kuului ruokasali keittiöineen, 

biljardisali sekä kokous- ja oleskeluti-

loja. Salin kattoon oli maalattu tähtitaivas, 
tähtinä toimivat pienet sähkövalot. Monet 
sen aikaiset kauppaseuralaiset muistivat 
rakennuksen tilat kodikkaina. Erään pai-
kallisen sanomalehden mukaan kyseessä oli 
’’epäilemättä hauskin seurustelusali kaupun-
gissamme’’. Seuran jäsenmäärän kasvaessa 
alettiin jo 30-luvun alussa miettiä ratkaisua 
tilaongelmaan. Ajatuksia oli remontoinnista 
uudisrakentamiseen. 

Teuvo Vastamäki

puheenjohtaja

Rakennusta päädyttiin remontoimaan 

useasti 1930- ja 1940-luvulla. Korjauksista 
huolimatta rakennuksen kunto huononi ja 
osa tiilikatosta romahti uuden vuoden yönä 
1949. Lopulta tämänkin puutalon kohtaloksi 
tuli purku vuonna 1956 kun päätettiin ra-
kentaa nykyinen koko tontin täyttävä Kaup-
paseuran kiinteistö. Tontin kaakkoisnurkan 
tyyli vaihtui jugendista modernismiin.

Erään paikallisen sanomalehden 
mukaan kyseessä oli ’’epäilemättä 

hauskin seurustelusali 
kaupungissamme’’

Interiööri Kauppaseuran talossa.

Kuva vuodelta 1890-1914, 

Tampereen Museot.

Kauppaseuran talo Laukontorilla. 

Kuva vuodelta n. 1917, 

Museovirasto, 

historian kuvakokoelma.
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Pasi Borgenström

toiminnanjohtaja

Kevätkausi klubilla oli vielä hieman 
normaalia rauhallisempaa, mutta 
viitteitä virkistymisestä oli selvästi 

ilmassa. Tampereella on ollut huikea jääkiek-
kokevät. Uudessa Nokia Areenassa voittivat 
molemmat tamperelaisseurat kauden vii-
meisen pelinsä ja täpötäysi halli sai todistaa 
Tapparan mestaruutta ja Ilveksen pronssi-
juhlia. Kaupunki oli mestaruusjuhlien jälkeen 
valmistautunut MM-kisoihin ja keskusta 
oli toukokuussa täynnä jääkiekon ystäviä 
ja kannattajia Suomen lisäksi Euroopan eri 
maista ja Pohjois-Amerikasta. Tamperehan 
julistettiin jääkiekon pääkaupungiksi ja kun 
vielä Suomi voitti MM-kultaa, kaupungissa 
oli iloinen meininki monta päivää. 

Meidän klubimme kevätkauden päät-

täjäiset pidetiin toukokuun loppupuo-

lella ravintola Clavassa. Uusina jäseninä 
liittyi jälleen seuraamme samaisena päivänä 
13 herrasmiestä. Talvilajien parhaimmisto 
palkittiin ja illan päätteeksi seurasimme isolta 
näytöltä Suomen alkueräottelua Tsekkiä 
vastaan. Tunnelma oli korkealla Suomen 
voittaessa tuonkin ottelun. Jäsenistömme 
kasvaa tasaisesti, ja se mahdollistaa toimin-
nan uudistumisen ja päivittymisen nykytar-
peita vastaamaan. 

Syyskuussa on seuraava mahdollisuus 

tulla valituksi tyylikkääseen seuraam-

me, joten kehotan jäseniä miettimään 
lähipiiristään toimintaamme soveltuvia 
jäsenehdokkaita. Jäsenyys käsittää merkit-
täviä etuuksia moderneissa tiloissamme. 
Syksyllä on tarkoitus aktivoida lounasesitel-
mätilaisuudet siten, että huomioiduksi tulee 
mahdollisimman hyvin jäsenistömme mo-

Kohti aurinkoista kesää

ninaisuus. Vaikka tavoitteena on jäsenistön 
verkostoitumisen avulla saatu yhteistoimin-
ta, myös yksilöiden henkilökohtaiset tarpeet 
pyritään huomioimaan. Myös seuramme 
tiedejaosto on suunnitellut perustavansa 
lukupiirin ja ajankohtaisia tilaisuuksia on 
luvassa uusitussa kokoustilassamme syksyn 
aikana.

Kesäkaudella toiminta siirtyy golf-vi-

heriöille ja muiden ulkolajien pariin. 
Tenniksen lisäksi padelin suosio kasvaa 
kovaa vauhtia. Tähän ryhmään on ilmoittau-
tunut jo melkein sata lajista kiinnostunutta 
jäsentämme. Toimikunnan tehtävänä on or-
ganisoida paitsi peliohjelmien sovittaminen, 
myös lajiin perehdyttäminen. Muistutan, 
että joukkomme on varsin monipuolinen, ja 
toimintaan pääsee mukaan varsin matalalla 
kynnyksellä. Itse olen innostunut kesäkok-
kailusta, ja tulemme varmasti kehittämään 
jotain aktiviteettia tämän tiimoilta. Talvella 
joukosta löytyi paljon metsästyksestä kiin-
nostuneita, ja tokihan mies omat saaliinsa 
valmistaa. Pyrin jossain kesällä haastamaan 
jäsenistöä vaikkapa keskustorin kesäkeitaal-
le. Viime vuonna pelasimme siellä seuran 
mölkkykisat. En tiedä, onko kenttä käytössä, 
mutta keksimme jotain vastaavaa.

Viikoittainen viestintä jää tauolle, 

mutta seura on avoinna. 
Poiketkaa Kauppaseuralle lukemaan päivän 
lehdet, istahtamaan lasilliselle tai vaikkapa 
saunan pehmeisiin löylyihin. 

Ravintolan lounastarjonta jää ju-

hannuksesta kesätauolle ja vetovastuu 
ravintolasta vaihtuu elokuussa. Vuosi sitten 

Kevätkauden päättäjäisissä henkilökunta sai 

kiitokseksi lauluesityksen. 

Ravintola Clavassa kuuntelimme tarkkaavaisesti 

puheenjohtajan katsauksen päättyneestä kaudes-

ta, jota leimasi edelleen korona ja helmikuussa 

alkanut sota Ukrainassa. Sodan vaikutukset 

talouteen ovat kysymysmerkki vielä pitkän 

aikaa.

 

Kaikki Kauppaseuran remontit on nyt tehty, 

kun kokous- ja juhlatilatkin on kevään aikana 

saatu kuntoon. Niille suunnitellaan jatkossa 

aktiivista käyttöä.

Nautimme jälleen keittiömestarin loistavan 

aterian ja illallisen jälkeen seurasimme salin 

isolta screeniltä MM-jääkiekon alkusarjan 

ottelua Suomi-Tsekki.

käynnistetty uusi lounasravintola on Kerk-
kästen toimesta saavuttanut toivomamme 
tason ja ansainnut paikkansa Tampereen 
ravintoloiden parhaimmistossa. Kiitos Petri 
ja Annina!

Olen toiveikas syksyn suhteen ja odotan 
mielenkiinnolla kaikkia uusia avauksia. Toi-
votan kaikille aurinkoisia kesäpäiviä. Pitäkää 
huolta läheisistänne.

Pasi Borgenström    
toiminnanjohtaja 
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Teksti: Tampereen kaupunki | Kuvat: Visit Tampere / Skyfox Marko Kallio, Laura Happo

Olemisen ja tekemisen keskus 
kaupungin sydämessä

Keskustorin kesäkeidas on eri aisteja puhutteleva, runsas, 

vehreä ja urbaani elämys Tampereen ytimessä. Mukaan kannat-
taa pakata lapset, ystävät ja vaikka koirat, sillä kesäkeitaan runsaasta 
tarjonnasta on ihaninta nauttia yhdessä. Kesäkeidas tuo tuulahduksen 
Eurooppaa Keskustorin liepeille. Se toimii lähilomakohteena Tampe-
reen alueella asuville ja tukee vahvasti kotimaanmatkailua. 

Kesäkeitaalle kokoonnutaan ruuan ja juoman ääreen. Ravin-
toloiden listoilta löytävät mieleisiään vaihtoehtoja niin junnut kuin 
mummut, niin kansainvälisten keittiöiden ystävät kuin erikoisruoka-
valioiden noudattajat. Ruuat ja juomat voi valita eri kojuista ja nauttia 
ne saman pöydän ääressä. Myös kesäkeitaan ympäristöön on helppo 
ihastua, sillä sitä ympäröivät arkkitehtuurin helmet, kuten Raatihuo-
ne, Tampereen teatteri ja Palanderin talo, upeine yksityiskohtineen. 

Yrittäjille uudenlaisia liiketoiminta-
mahdollisuuksia ja asiakasvirtoja

Kesäkeidas-konseptilla on haluttu kasvattaa keskustan elin-

voimaisuutta Tammerkosken länsipuolella ja testata uudenlaista 
koko kesän tapahtumaa laajan Keskustorin alueen piristämiseksi. 
Näyttävä kesäkeidas herättää mielenkiintoa, ja sen sijainti on erittäin 
keskeinen.

”Kesäkeidas on houkutteleva kohde, jonka asiakasvirroista 

hyötyy koko keskusta”, kuvailee hankekehityspäällikkö Mikko 
Siitonen Viiden tähden keskusta kehitysohjelmasta. 
 
Tamperelaisille kesäkeitaasta haluttiin luoda viihtyisää ja 
turvallista ulkotilaa koronavuosien ajaksi ja yrityksille mahdollisuus 
palveluidensa kasvattamiseen popup-toiminnalla. 

”Kesäkeidas on löytänyt paikkansa kohteena, jossa niin pai-

kalliset kuin turistit haluavat käydä. Kauniilla ilmoilla paikkaan 
yleensä jonotetaan, mikä kertoo paikan suosiosta. Tarjonta on sopivan 
erilaista, joten kaikille löytyy varmasti jotain syötävää ja juotavaa”, 
ravintola Hookin osakas Juha Vuorio kertoo tyytyväisenä.

Kesäkeitaan tunnelma jatkuu 
kesäkaduilla

Koska hyvillä ideoilla on tapana levitä, myös Keskustorin kesä-
keidas levittäytyy Keskustorin ulkopuolelle. 

Viime kesänä kesäkeitaalla oli pelialue, jossa sai pelata esimer-

kiksi futsalia ja petankkia. Tänä vuonna Molinin tontista suun-
niteltiin urheilun ja kulttuurin katsomoa. Alueen toimivuus testattiin 
perinpohjaisesti jääkiekon MM-kisojen aikana, jolloin kisakatsomo 
oheistapahtumineen vyöryi aukiolle ja nosti tunnelman taivaisiin. 

Kesäkeitaan visuaalisesti houkutteleva tunnelma jatkuu 

kesäkaduille, joita kokeillaan Aleksis Kiven kadun lisäksi tänä 

Kesäloman henkeä 
tamperelaisten 
yhteisellä terassilla
Ensin tulivat ruoka ja juoma, vehreys, kukat ja pelialue. Seuraavaksi laitettiin uutta 

vaihdetta silmään suurtapahtumien, kuten jääkiekon MM-kisojen, myötä. 

Keskustorin kesäkeidas on moniaistillinen elämys, joka ujuttautui kaupunkilaisten 

sydämiin jo viime vuonna. Konseptin taustalla on halu kehittää Keskustorin aluetta. 

Yrittäjille kesäkeidas tarjoaa kiinnostavia bisnesmahdollisuuksia.

kesänä myös Kuninkaankadulla ja Tuomiokirkonkadulla. Kesäkatujen 
kukat ja muut somisteet kutsuvat kulkemaan vielä korttelin verran 
pidemmälle, löytämään uuden erikoisliikkeen tai pistäytymään ravin-
tolan terassilla. Kokeiluissa tehdyillä taktisilla valinnoilla on pyritty 
tutkimaan erilaisten ratkaisujen vaikutuksia, lisäämään katualueiden 
viihtyisyyttä ja vaikuttamaan häiriötekijöihin. 

Rikasta kaupunkikulttuuria 
yhteistyöllä

Keskustorin kesäkeidas on kaksivuotinen pilottiprojekti, 
jonka taustalla on halu uudistaa Tampereen keskustan tarjontaa, tuoda 
vetovoimaa Tammerkosken länsipuolelle sekä vastata myös kaupun-
gin tuleviin tarpeisiin. Kyseessä on uudenlaisen ajattelun, rohkeiden 
kokeilujen ja eri toimijoiden yhteistyön tulos. Tarkoituksena on 
testata erilaisten toimintojen vaikutuksia, jotka projektin päättyessä 
mitataan ja analysoidaan. Tulosten perusteella harkitaan mahdollisia 
pysyviä ratkaisuja.

Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen 

iloitsee hyvin sujuneesta projektista: ”Kiitos Keskustorin kesäkei-
taan toteutuksesta kuuluu laajalle joukolle. Mukana on kaupungin eri 
yksiköitä, toritiimi ja lukuisa määrä erilaisia yrityksiä. Toteutuksessa 
on tekemisen meininki, ja yhteishenki on lämmin ja yhteen hiileen 
puhaltava. Tunnelman tuovat tietenkin hymyilevät ja tyytyväiset 
asiakkaat. Sydämellinen kiitos kaikille ja tervetuloa kesäkeitaalle!”

Jääkiekon MM-kisat osoittivat, että 

kesäkeitaalle on paikkansa myös kisakatsomona.

Keskustorin suihkulähteen luona on piazzamainen istuskelualue.
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Kesäkeidas luo vehreän ajanviettopaikan 

suoraan Hämeenkadun varrelle.

Keskus-
torin
kesäkeidas

11 ravintolaa

500 asiakaspaikkaa

Aukioloajat 

14.8.22 asti: 

ma–to klo 11–22, 

pe–la klo 11–24, 

su klo 11–22, 

juhannuksena suljettu. 

Klo 19 jälkeen aukioloajat 

saattavat vaihdella ravinto-

lakohtaisesti. 

Toteuttajina Tampereen 

kaupungin tapahtuma-

palvelut ja Viiden tähden 

keskusta -kehitysohjelma
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Peter Ahlström:
170-vuotiaan Ahlströmin

perheyhtiön indentiteetti –
perintönä jatkuva kehitys

Ahlström Kiinteistöt Oy:n toimi-
tusjohtaja Peter Ahlström piti 
lounasesitelmän Kauppaseuran 

uudessa kokoustilassa. Kuulimme perheyhti-
ön filosofiaa ja taustoitusta erilaisille toimille. 
Pari vuotta sitten he ilmaisivat halukkuuten-
sa investoida Tampereelle, koska sen kasvun 
dynamiikka on selvästi kiinnostava. Kaikki 
haluavat investoida Helsinkiin, mutta nyt 
ovat yritykset panostaneet Tampereenkin 
kiinteistömarkkinaan.

Perheyhtiö on toiminut jo 170 vuotta. 
Yhtiön liiketoiminnan aloitti Antti Ahlström 
vuonna 1851. Tuolloin keskiössä oli metsä. 
Antti osti teollisuusruukkeja konkurssipesiltä 
ympäri Suomen. Usein näiden ruukkien 
yhteydessä oli paljon metsämaata ja se oli 
kiinnostavin osa näissä hankinnoissa. Hän 

teki veljensä kanssa puutavarakauppaa ja 
pienimuotoista laivanrakennusta. Vuonna 
1870 hän osti Noormarkun ruukin, josta 
tuli myöhemmin hänen kotinsa ja yrityksen 
liiketoiminnan keskus.

Antin kuoltua hänen puolisonsa toimi 

johdossa, kunnes vanhin poika 

Walter Ahlström tuli toimitusjohtajak-

si. Tuolloin 1910 siirryttiin sellun tuotan-
toon ja paperikoneiden valmistukseen. Toi-
minta muuttui siis sahauksesta kemiallisen 
ja mekaanisen tuotannon pariin. Markkinat 
tuotteille olivat kyllä jo tuolloin Euroopassa, 
vaikka toiminta oli pitkään Suomessa. 
Ensimmäinen rajojen ulkopuolinen tehdas 
tuli vasta 1960 luvulla Saksaan. Nyt kaikki
teollinen toiminta on muualla kuin 
Suomessa.

2000 luvun alussa vanha Ahlström 

jakaantui kolmeen yhtiöön, joista yksi 
oli Ahlström Paperit, yksi Ahlström Capital 
ja yksi oli Ahlström Kiinteistöt. Ahlström 
Kiinteistöille jäivät kiinteistökehityksen 
lisäksi yhtiön metsäomaisuudesta huolehti-
minen. Tärkeä osa tekemistä on siinä, että 
tekeminen tulee aina olla kannattavaa. Tänä 
päivänä Ahlström toimii perheyhtiönä jo 
seitsemännessä sukupolvessa. Perhe ja kasvot 
ovat identiteetin ydin, ja tällä hetkellä siihen 
kuuluu nelisen sataa jäsentä, joukossa toki 
alaikäisiäkin. Vahvuus on myös siinä, että 
vaikka suurin osa suvusta asuu Suomessa, 
väkeä on ympäri maailmaa. Väkeä on Euroo-
pan eri maissa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. 
Vaikutteita saadaan siis eri kulttuureista. 
Tällä hetkellä keskeisiä teemoja ovat arvo-
maailma ja kestävä kehitys.

Nykyaikaiset tavoitteet ovat myös siinä, 

että pyritään tekemään jokapäiväises-

tä elämästä parempaa vastuullisesti. 
Yhteiskuntaa edistetään hyväntekeväisyyden, 
tieteen ja kulttuurin avulla. Perheyhtiö tässä 
laajuudessaan on harvinainen maailmanlaa-
juisestikin tarkasteltaessa. Kokonaisuutta 
iskostetaan jo nuoremmillekin, ja perheen 
arvot pyritään siirtämään tulevillekin suku-
polville. Sitä ohjaa vahvasti vastuullisuus ja 
jokaisella mahdollisuus saada olla osa tulevaa 
Ahlströmiä. Yhtiö halutaan jatkossakin pitää 
perheomisteisena perusosaltaan, vaikka 
joitain osia joskus myytäisiinkin. Nykyisin 
Ahlström on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa teol-
lisuuteen, kiinteistöihin ja metsiin. Portfolio-
yhtiöt työllistävät 13 500 henkilöä 33 maassa. 
Sijoitusomaisuuden arvo on yli 2 miljardia. 
Portfolioyhtiöitä kehitetään alansa johtaviksi 

yrityksiksi teollisella osaamisella, yrittäjä-
perinteellä sekä kestävän pitkän tähtäyksen 
omistajuudella.

Ahlström Investin suurin omistus on 

Ahlström – Munksjössä, jolla on muun 
muassa maailmanlaajuinen johtava asema 
esimerkiksi suodatinmateriaaleissa, kompos-
toituvissa elintarvike- ja juomapakkauksissa. 
Yksityisessä omistuksessa olevista yrityksistä 
Enics on yksi suurimmista teollisuuselekt-
roniikan sopimusvalmistajista. M&J Recy-
cling on johtava jätteenkierrätyslaitteiden 
toimittaja. Ahlström Capital on sijoittanut 
myös pörssiyhtiöihin, josta mainittakoon 
Detection Technology Oyj, joka on globaali 
röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien 
ja komponenttien toimittaja lääketieteen, 
turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. 

Tässä Ahlström Capital on suurin omis-
taja. Glaston Oyj Abp on kansainvälinen 
edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja 
palveluissa. Pörssiyhtiö Suominen on johtava 
kuitukankaiden valmistaja maailmanlaajui-
sesti. Näissäkin Ahlström Capital on suurin 
omistaja.

Vajaa kolmannes yrityksen portfolios-

ta on kiinni kiinteistöomaisuudessa 

ja metsässä. Ne antavat tasaisen tuoton 
suhdanteista riippumatta ja pörssikurssien 
heiluessa vakauttavat omaisuuden volati-
liteettia. Kiinteistöjen kokonaispinta-ala 
on noin 64 000 m2, ja yhtenä suurimmista 
yksityisistä metsänomistajista, Ahlströmillä 
on noin 34 000 hehtaarin metsäomaisuus. 
Lisäksi Ahlströmillä on omistusosuus AC 
Cleantech Growth Fund rahastossa, joka 

Teksti: Pasi Borgenström | Kuvat: Tampereen Kauppaseura, Ahlström

Peter Ahlström 

Kauppaseuran uudessa 

kokoustilassa

Myös pormestari

Anna-Kaisa

Ikonen

pistäytyi

tervehtimään.
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sijoittaa kestävän kehityksen mukaiseen 
liiketoimintaan.

Yhtiön kruununjalokivi, Noormarkun 

ruukki, on suvun liima ja ylpeys. Koko 
puistoalue on laajuudeltaan 60 hehtaaria ja 
siellä on useita rakennuksia, jotka ovat olleet 
jo aikoinaan asuinkäytössä ja toimistoina. 
Nykyään alueella työskentelee kolmisen sataa 
henkilöä, ja alueella on hotelli- ja kokoustoi-
mintaa. Ahlströmin tyylikäs pääkonttorikin 
sijaitsee Noormarkussa. Myös museoita ja 
taidetta on nähtävänä, ja alue on suosittu 
matkailukohde. Rakennukset ovat arkki-
tehtuurisesti näyttäviä, ja Alvar Aallonkin 
kädenjälki on osassa nähtävissä. Ahlströmillä 
on ollut aina rakkaus taiteeseen, ja alueelle 
on suunnitteilla myös taidemuseo, jossa 
arvokkaat taideteokset voisivat olla myös 
yleisön nähtävinä isommassa mittakaavassa.

Ahlström on luotettava, hyvin ennustet-

tava ja aktiivinen yhteistyökumppani 
kaikissa hankkeissaan, johon se ryhtyy. 
Yhtiöllä on strateginen ja pitkäjänteinen 
ajattelutapa ja se näkyy kunkin yrityksen 
arvonluontisuunnitelmissa. Tavoitteena 
on parempi maailma tuleville sukupolville 
vastuullisen arvonluonnin myötä.

Ahlström Kiinteistöt on aiemminkin 

omistanut kiinteistöjä Tampereelta, 
mutta nyt on todella keskitytty kasvukes-
kuksien strategisiin kohteisiin. Tampere on 
dynaamisesti kasvava ja kiinnostunut yhteis-
työstä myös muualta tulevien toimijoiden 
kanssa. Tamperelaisten tuntema Tavara-ase-
man siirto oli lopulta tullut päätökseen kesäl-
lä 2019. Tontinluovutus- ja konseptikilpailu 
käynnistettiin tuolloin ja Ahlström Kiinteis-
töt oli kilpailussa tosissaan. Tontinluovutuk-
sessa oli kyse aivan rautatieasemaa vastapäätä 
olevan toimistotontin hankkimisesta. Sopi-
mus käsitti myös kaksi vuokratonttia, joista 
toisella myös Tavara-asema sijaitsi. Pettymys 
oli suuri, kun kilpailussa jäätiin toiseksi. 
Koronan alkaessa voittavan tahon rahoittajat 
kuitenkin vetäytyivät, ja Ahlström Kiinteis-
töt saivat uuden mahdollisuuden. Rahoitus 
oli heillä kunnossa ja vakavarainen toimija 
kelpasi kaupungillekin. Urakoitsija on sama, 
kuin alun perin voittaneessa tarjouksessa. 
Osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan, 
ja yhteistyö oli helppo solmia. Suunnitte-
lijatkin kohteeseen tulevat Tampereelta. 
Toimistorakennus oli keskeisen sijaintinsa 
vuoksi todella houkuttava, mutta kylkiäisenä 

tuleva vanha makasiini oli ennalta tuntema-
ton rasite. Kaupunki kuitenkin siirsi tuon 
rakennuksen nykyiselle paikalleen ja nyt on 
Peter Ahlströminkin mielestä mahdollisuus 
tehdä Tavara-asemasta hieno toiminnalli-
nen maamerkki aivan kaupungin ytimeen. 
Siihen siirtyy vuokralaiseksi Pakkahuoneen 
toiminnat, kun se menee ensi vuoden alusta 
remonttiin. Syksyllä valmistuvaan uudistet-
tuun Tavara-asemaan tulee mm. tuhannen 

hengen konserttisali ja vuokralaisen toimis-
totilat. Kolmiosainen toimistorakennus on 
rakenteilla myös ja sen vuokrattava pinta-ala 
on 10 853 m2. Kohde valmistuu ensi vuoden 
lokakuussa ja Tampereelta lähtöisin oleva 
pörssiyhtiö Gofore Oyj on sen päävuokra-
lainen. Kolmiosaisen toimistorakennuksen 
kaksi osaa on jo vuokrattu ja kolmannestakin 
osasta varauksia on jo 70 prosenttisesti.

Enics on yksi suurimmista teollisuus-

elektroniikan sopimusvalmistajista  

(electronics manufacturing services, EMS) 

teollisen elektroniikan segmentissä.

Toimistotalo, Peltokatu 34, Tampere 

Tavara-asema ja rautatieläisten asuintalo

Noormarkun ruukki – suvun liima- ja ylpeys

Ahlstrom-Munksjö, perustettu vuonna 2017, on 

maailman johtava toimija kestävän kehityksen 

mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa 

materiaaleissa. V. 1851 perustettu Ahlstrom Oyj 

sulautui v. 1862 perustettuun Munksjö Oyj:hin.

M&J Recycling johtava jätteenkierrätyslaitteiden 

toimittaja

Noormarkun ruukki

pääkonttori
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Tampereen Kauppaseura ry:n

SYYSKAUDEN AVAJAISET
Kauppaseuralla
ravintolasalissa

(Kirkkokatu 10), torstaina

15.09.2022 klo 18.00

Harrastukset | yhteyshenkilöt
Biljardi: 
J-P Orava | puh. 050 3686989 | 
jporava@gmail.com

Bridge: 
Jorma Artama | puh. 0400 621792 | 
jorma.artama@pp.inet.fi

Golf: 
Pasi Rouhiainen | puh. 040 5123455 | 
pasi.rouhiainen@power.fi

Kauppaseuran pojat: 
Sampo Siuko | puh. 040 5114747 | 
sampo.siuko@enmac.fi

Keilailu: 
Urpo Versta | puh. 040 5122706 | 
urpo.versta@outlook.com

Padel ja tennis: 
Jorma Heljopuro | puh. 0500 622184 | 
jorma.heljopuro@gmail.com

Tiedejaosto: 
Mauri Grönroos | puh. 040 8004349 | 
mauri.gronroos@transatlanta.net

Vanha Tavara-asema muuntuu konsertti- ja tapahtumasaliksi loppuvuodesta.

Tila on suunniteltu tuhannelle hengelle.

Project Brädgården. Ruukissa on suunnitteilla taidemuseo. Lopullinen päätös on vielä tekemättä.

Ahlström on yksi Suomen suurimmista 

yksityisistä metsänomistajista.

Info

Tulossa
kesällä!

Teetämme yhteistyökumppanimme 
High Peakin kanssa 

Kauppaseuran merkillä varustetun 
Cutter&Buck -malliston.

Mallistoon kuuluu ainakin pikeepaita 
ja neulepaita. 

Kutsu

Iloinen ilta tutussa seurassa. Nautimme yhdessä herkullisen illallisen 
siihen kuuluvine juomineen. Illallisen ja epävirallisten puheiden sekä mahdollisten 

performanssien jälkeen halukkaat pelaavat klubin puolella juhlakärrin.
Puku tai yhdistelmäpuku.

Illalliselle ilmoittaudutaan maksamalla 02.09. mennessä 40 € Kauppaseuran tilille 
FI61 2046 1800 0028 34, viite 15095

Paidat tulevat nähtäväksi 
Kauppaseuralle pikapuoliin, ja 

materiaali-, väri- ja hintatietoja jaetaan 
myöhemmin sähköisesti.

Neulepaitahan on hyvä valinta myös 
klubipukeutumiseen, ja

Tampereen Kauppaseuran
merkki on valmiina rinnassa!
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Vuonna 2019 järjestimme julkisen 
elämyssuunnittelukilpailun, jolla 
haimme ideoita ja suunnittelijaa 

uudelle kasinollemme Tampereella, ker-
too Casino Tampereen konseptuaalinen 
projektipäällikkö Ari Tuuli Veikkaukselta. 
Kilpailu avattiin kesäkuussa 2019 ja voittajat 
julkistettiin ja palkittiin Tampereen Vetu-
ritalleilla sijaitsevassa Kansiareenan Visit 
Centerissä tammikuussa 2020, juuri ennen 
pandemia-ajan alkua. Voittajaksi valikoitui 
yhteenliittymä MUUAN, Zoan, Doohlabs ja 
Craneworks ”Virta” -suunnitteluideallaan. 

Tampereen ydinkeskustassa, Nokia 

Arenalla valmistui täysin uudenlainen 

tilallinen ja kokemuksellinen 

ympäristö Casino Tampere, jonka 
tavoitteena on tarjota palveluita ja pelejä 
rekisteröityneille täysi-ikäisille kasinon 
ja Nokia Arenan vieraille vastuullisesti, 
asiantuntevasti sekä hyvällä palveluasen-
teella. Kasinolla on myös muita mahdollisia 
ajanviettotapoja myös niille, jotka haluavat 
viihtyä tiloissa muuten kuin pelaamalla.

Kasinon konsepti-, arkkitehti- ja sisus-

tussuunnittelusta vastasivat MUUAN 

ja Amerikka yhdessä Veikkauksen 

kanssa. Tavoitteena on ollut luoda Casino 
Tampereesta yhdessä Nokia Arenan kanssa 
uudenlainen destinaatio, joka on tapahtuma-
kaupungiksi kehittyvän Tampereen yksi uusi 
merkittävä vierailukohde, kuten Särkännie-
mi ja Finlaysonin alue.

Konseptiltaan Casino Tampere on 

muuntuva aikuisten viihtymispaikka, 
joka elää vahvasti areenan tapahtumien 
rytmissä, rikastuttaen keskeisen tapahtu-
mapaikan sisällöllistä tarjontaa. Monikana-

”Elämyssuunnittelukilpailun 
kautta syntyi uudenlainen 

areenakasino Casino Tampere”
vainen kasino personoituu usealla tasolla – 
yksittäisen asiakkaan uniikeista tarpeista aina 
areenan jättitapahtumia tukevaksi tilaksi.

Areenan tapahtumat jatkuvat screeneil-

tä kasinon puolelle, lisäten näin moni-
puolisuutta tilojen käyttöön ja vaihtoehtoja 
tapoihin kokea Arenan tapahtumia. Tila-
suunnittelulla on haettu lämminhenkisyyttä 
ja läpinäkyvyyttä ajanviettokeskukselle. Ka-
sinon sosiaalisen pelaamisen konseptit yhdis-
tettynä monipuoliseen ravintolatarjoamaan 
huomioi uudenlaiset kohderyhmät, luoden 
kasinosta vastuullisen, urbaanin ja mata-
lan kynnyksen ajanviettopaikan aikuisille. 
Hakemalla uudenlaisia ratkaisuja on pyritty 
palvelemaan myös uusia kohderyhmiä.

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuriltaan kasino on moderni 

ja suomalainen – omalaatuinen ja aito. 
Perinteisistä kasinoista poiketen Casino 
Tampereen suunnittelun lähtökohdaksi on 

Teksti: Aleksi Rastas, MUUAN, Teemu Nojonen, Amerikka ja Ari Tuuli, Veikkaus | Kuvat: Mari Lehtisalo, Veikkaus

valittu ihmisen mittakaavaan luotu koko-
naisuus. Kasinon tilat tarjoavat vierailijoille 
lukuisia erikokoisia ja -luonteisia paikkoja, 
joiden tarkoitus on mahdollistaa erilaisille 
kohderyhmille oikeanlaiset elämykselliset ja 
sosiaaliset toimintaympäristöt.

Valoisa, vehreä ja kutsuva Virta on koko 

kasinon läpi meanderoiva tilallinen 

kokemus, joka yhdistää kaikki kasinon 
toiminnot helposti käytettäväksi kokonai-
suudeksi. Se on viihtymisen ja sosiaalisten 
kohtaamisten alue. Virran arkkitehtuurissa 
yhdistyvät puurakentaminen sekä älykkäät 
valaistus- ja digital signage -ratkaisut, jotka 
yhdessä muodostavat kasinolle noin 250 
metriä digitaalista pintaa erilaisille vaihtu-
ville sisällöille. Virran varrella sijaitseviin 
”poukamiin” sijoittuu oleskeluvyöhykkeitä 
ja loungeja, joissa voi nauttia ravintoloiden 
antimista tai esimerkiksi pelata tunnistautu-
neena Veikkauksen etuasiakkaana mobiili-
sovelluksella urheilupelejä ja seurata samalla 
isoilta näytöiltä urheilulähetyksiä.

Näkymä kasinon läpileikkaavalta Virralta kohti Emerald Lounge keskusbaaria

Casino Tapereen pohjoinen sisäänkäynti Sorrinsillalta.
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Asiakaspalvelutilojen lisäksi Virran var-

relle on suunniteltu seitsemän erilaista 

pelitilaa, joista jokaisessa on eri teema ja 
siihen räätälöity omalaatuinen kokemus-
ympäristö. Pelitiloista pienin, Kivikko on 
Virran ensimmäinen pysähdyspaikka 
pohjoiselta sisäänkäynniltä saavuttaessa. 
Kannen puolelle sijoittuva Kimalle on suun-
niteltu yksilöpelaamiselle. Tilan arkkiteh-
tuuri luo jännittäviä valoja ja välkehdintöjä. 
Tunnelmaltaan hämyinen Louhosta suunni-
teltaessa on ajateltu pitkäjänteistä keskitty-
mistä ja harkintaa vaativaa toimintaa. Mys-

tiikka ja Loiste tarjoavat tilaratkaisultaan 
arktista väriloistoa niin kasinoon sisälle kuin 
uloskin. Kuohu ja Ukonkivi on suunniteltu 
peliuutuuksien esittelyyn.

Kasinolle sijoittuu kaksi eriluonteis-

ta baaria. Keskellä Virtaa sijaitsee Casino 

Emerald Lounge, joka tarjoaa skandinaavi-

sia tapaksia, laajan valikoiman cocktaileja 
ja mocktaileja. Areenan sisäänkäynnin 
alueella Suistossa palvelee Casino Taproom – 
panimoravintola, jossa urheilua voi seurata 
alati kehittyvän olutvalikoiman ja siihen 
yhteensopivan purtavan äärellä. Molempia 
baareja operoi NoHo Partners.

Vaihtuvat sisällöt ja 
teknologia osana 
kasinoa

Nokia Arenan yhteydessä toimivan 

Casino Tampereen identiteetti ra-

kentuu vahvasti Virrassa toteuttavien 

elämyskonseptien ympärille. Elämyksiä 
tilallisuuden kautta toteutetaan digitaalisia 
ratkaisuja hyödyntäen. Identiteetin sisäl-
löllisenä kulmakivenä on suomalaisesta 
luonnosta löytyvistä elementeistä muodos-

Mystiikka pelialue

tuva ydinteema, jossa esittäytyvät moni-
puoliset luontoaiheet, arktiset ilmiöt sekä 
aidot ja luonnolliset materiaalit. Tilallinen 
elämyksellisyys on suunnattu erityisesti niitä 
kohderyhmä, jotka eivät ole kiinnostuneita 
perinteisistä kasinopalveluista.

Ohjelmoitavien ja dynaamisten valais-

tus-, projisio-, ääni- ja tuoksumaailmo-

jen kautta vierailijoille luodaan muuntuvia 
elämyksiä eri puolella kasinoa, ei ainoastaan 
pelialueille. Digitaaliset pinnat esittelevät 
taiteellisesti kiinnostavaa sisältöä siinä 
missä oleellista informaatiota tapahtumista 
ja jääkiekko-otteluista maaliefekteineen. 
Vaihtuvat tapahtumakohtaiset tai ajankoh-
taan perustuvat sisällöt ovat oleellinen osa 
kasinon ja Areenan sekä kasinon ja ympäris-
tön vuorovaikutusta. 

Vastuullisuus

Suunnittelutyössä vastuullisuuteen on 

kiinnitetty erityistä huomiota. Ratkaisut 
näkyvät niin kestävien, paikallisesti tuo-
tettujen materiaalien käytössä, virtapihien 
led-valaistuksen toteuttamisessa, sääste-
liäässä vedenkäytössä sekä muiden teknisten 
järjestelmien älykkyydessä. Kasinolla ja 
Nokia Arenalla on kansainvälisen LEED-ym-
päristösertifikaatin kultataso. Sosiaalinen 
vastuullisuus kasinolla tarkoittaa avoimuutta, 
läpinäkyvyyttä ja yhdessäoloa. Vastuullisuus 
on tärkeässä roolissa Nokia Arena -koko-
naisuudella. Erityinen huomio kasinolla on 
kiinnitetty siihen, että vastuullisuus toteutuu 
jo astuttaessa sisään rekisteröitymisen ja 
pelatessa Casino ID -kortilla tunnistautumi-
sen kautta.

Arkkitehtuuriltaan kasino on moderni ja suomalainen – omalaatuinen ja aito. Perinteisistä kasinoista 

poiketen Casino Tampereen suunnittelun lähtökohdaksi on valittu ihmisen mittakaavaan luotu koko-

naisuus, kertoo Casino Tampereen pääarkkitehti Aleksi Rastas, MUUANilta (kuvassa vas.), keskellä 

konseptuaalinen projektipäällikkö Ari Tuuli, Veikkaus, ja oikealla pääarkkitehti Teemu Nojonen, 

suunnittelutoimisto Amerikka.
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Casino Tampereen Areenan sisäpuoleinen sisäänkäynti ja taustalla näkyy Suisto sportalue, jossa 

näkyvät kaikki urheilulähetykset sekä Tapparan ja Ilveksen pelien aikana erikoiskuvakulmia 

arenalla pelattavasta ottelusta.

Ari Tuuli

konseptuaalinen projektipäällikkö 

Casino Tampere, 

kehityspäällikkö, POS, Veikkaus Oy

Vasemmalla kassa, keskellä lobby jossa voi seurata urheilua ja nauttia keskusbaarin antimista, 

oikealla näkyy Kimalle pelialuetta

Kuohu uutuuspelialue

Kuohu Sport Lounge Kivikko pelialue kasinon läpileikkaavan Virran pohjoispäästä

Casino Tampereen pohjapiirrustus; pelialueet, lounget ja kasinon läpileikkaava Virta (valkoinen alue)
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Risto Käkelä on Pohjanmaan poikia, 
Kurikan kasvatti, aivan kuten     
Juha Mieto. Risto Käkelän kiin-

nostuksen kohteena eivät tosin olleet sukset 
vaan maatalous sekä etenkin siellä käytössä 
olleet koneet. Maatilan pojalle kummatkin 
kävivät tutuiksi jo hyvin nuorena.

Tekniikka oli luonnollinen alavalinta

Maatilan isäntä Käkelästä tosin tuli vasta 
vuosikymmeniä myöhemmin. Se oli tiedossa 
jo aikaisin, että velipoika olisi myöhemmin 
ottamassa vetovastuuta perheen tilasta, joten 
Riston ”piti ruveta lukemaan”. Diplomi-insi-
nöörin tutkinto oli Käkelälle varsin luonnol-
linen valinta. 
– Matematiikka ja fysiikka olivat olleet 
vahvoja aineita minulle jo koulussa, joten 
sitä rataa se opiskelupaikka valikoitui, Käkelä 
kertaa. Opiskelukaupungin valinnassa painoi 
se, että Tampere oli vaihtoehdoista lähimpä-
nä kotikontuja.  
– Ja sekin vaikutti, että kaksi serkkua oli jo 
samassa korkeakoulussa. Minä asuin heistä 
toisen alivuokralaisen alivuokralaisenakin 
jonkin tovin, Käkelä muistelee. Tamperee-

Eteenpäin, sanoi Risto, 
kun edeltävä työpaikka 
katosi alta
Risto Käkelän perustama Avant Tecno on 31-vuotias, mutta samaiseen osoitteeseen 

hän työmatkansa suuntasi jo ennen tätäkin. Käkelä kun ehti toimia samalla tontilla 

sijainneen Ylö-Tehtaan palveluksessa reilun vuosikymmenen. Tänään Risto Käkelä 

avaa yrityksensä oven hallituksen puheenjohtajana. Operatiivisen vetovastuun eli 

toimitusjohtajuuden otti viime lokakuussa hänen poikansa Jani Käkelä.  

– Ajattelin, että 30 vuotta sai piisata, hyväntuulinen Risto Käkelä tuumaa.

seen lakeuksien kasvatti tykästyi välittömästi. 
Hyväksi asuinpaikaksi se osoittautui jo 
nuorena miehenä, ja vähän varttuneempa-
na Tampere osoittautui oivalliseksi myös 
yritystoimintaan. Mutta palataan siihen vasta 
myöhemmin. 

Kohtalokas määräaikaistyö

Valmis diplomi-insinööri löysi melko 
nopeasti valmistumisen jälkeen mieluisen 
työpaikan. Mitä nyt pari kuukautta tuli 
ensin tehdyksi ammattikoulussa Kurikassa 
opetushommia. Siellä ollessaan Käkelä kui-
tenkin sai kuulla määräaikaisesta työpaikasta 
Ylö-Tehtaat Oy:n palveluksessa, joka oli yksi 
Ylöjärven merkittävimmistä työllistäjistä. 
Pesti ylöjärveläisfirmassa oli tullut hakuun, 
kun sitä aikaisemmin hoitanut Riston 
opiskelukaveri oli lähdössä suorittamaan 
varusmiespalvelustaan. Juuri hänen tuuraa-
jakseen Risto siis taloon tuli. Kyseisen paikan 
saaminen oli jälkeenpäin ajatellen varsin 
kohtalokas. Ilman tätä määräaikaista pestiä 
Avantia tuskin olisi ikinä syntynyt.

Käytännön korkeakoulu

Jos Tampereen teknillinen korkeakoulu oli 
tarjonnut Ristolle hyvän teoriapohjan, oli 
Ylö-Tehtaat vähintään yhtä arvokas käytän-
nön korkeakoulu.  
– Minut pestattiin sinne suunnittelemaan 
maatalouskoneita, mikä oli minulle kaikin 
puolin unelmatyö. Siinä yhdistyivät minulle 
entuudestaan tutut kiinnostuksenkohteet eli 
maatalous ja koneet, Risto Käkelä kertoo. 
Vakituinen paikasta tuli vasta myöhemmin, 
kuin tehdas haki insinööriä tuotekehitykseen 
ja Risto pohti ääneen, pitäisikö hänen hakea 
paikkaa. 
– Vieressä ollut toimitusjohtaja ihmetteli 
puolestaan sitä, ettenkö minä muka olekaan 
jo vakimies, Risto muistelee.  Uudessa toi-
menkuvassa hän aloitti viikkoa myöhemmin. 
Kaikkiaan Risto Käkelä ehti työskennellä 
Ylö-Tehtaiden palveluksessa reilun vuo-
sikymmenen. Osaavalle nuorelle miehelle 
annettiin vastuuta enenevissä määrin, kun 
tuotekehittelyn rinnalle Risto sai vastuulleen 
myös vientiä ja markkinointia, jotka kumpi-
kin olivat suorastaan napakymppejä tulevaa 
silmällä pitäen.  

– Kyllä minulla oli sitten omaa yritystoimin-
taa aloittaessani hyökkäyskalusto kunnossa, 
eli siis sekä tuotekehitys että markkinointi. 
Jos näistä vain yksi olisi ollut reilassa, ei 
Avant olisi alusta selvinnyt, hän kertoo. 

Risto piti päänsä kylmänä, vaikka työ-

paikka menikin alta

Ylö-Tehtaat Oy:n tarina päätyi konkurssiin. 
Varsinainen konkurssi toteutui 90-luvun 
puolella, mutta tosiasiassa firman talousvai-
keudet olivat alkaneet edeltävän vuosikym-
menen lopulla. Maailmanpolitiikan manner-
laattojen ryskyminen oli siinä iso tekijä.  
– Venäjän kauppa oli ollut yli puolet firman 
liikevaihdosta, ja juuri se kaikista kannatta-
vin bisnesalue. Neuvostoliiton kaatumisen 
seurauksena se meni laakista nolliin, Kä-
kelä kertoo. Risto Käkelälle Ylö-Tehtaiden 
kaatuminen oli ollut selvillä vähintäänkin 
vuoden päivät. Osaavalle insinöörille olisi 
varmasti löytynyt ottajia muualtakin, mutta 
Risto päätti odotella rauhassa ja katsoa, mitä 
tuleman piti. 
– Ajattelin, että en minä lähde tässä nyt uutta 
työtä hakemaan. En panikoinut, vaan aloin 

tehdä vaihtoehtoisia suunnitelmia ja laskel-
mia, hän kertoo.

Pankin luotto riitti

Ylö-Tehtaan konkurssipesä oli päätynyt Kan-

sallispankin syliin. Sen intressinä luonnol-
lisesti oli hakea ratkaisua, jolla pankki voisi 
vähentää omaa tappiotaan. Niinpä Riston 
tekemät laskelmat ja visiot saivat pankissa 
heti hyvää vastakaikua. Käytännössä tämä 
tarkoitti, että Riston hakemalle reilun kah-
deksan miljoonan markan lainalle näytettiin 
vihreää valoa. Se annettiin muuten sittem-
min pahan maineen saaneena valuuttalaina-
na. Käkelälle ja hänen perheelleen kyseinen 
laina oli tietysti valtava riski. Mutta niin vaan 
yrittäjällä oli vahva usko tulevaan. 
– Sekä minä että vaimoni luotimme siihen, 
että tässä onnistuttaisiin. Laskelmat puhuivat 
sen puolesta, ja lisäksi me vain päätimme, 
että se on nyt tai ei koskaan, Risto Käkelä 
muistelee. Avant Tecno Oy aloitti virallisesti 
toimintansa vappuna 1991. Riston yritystoi-
minta ei alkanut yhden miehen pajana, vaan 
heti kärkeen työntekijöitä oli noin 25, kaikki 
Ylö-Tehtaiden entisiä työntekijöitä. 

Onneksi ei ollut kristallipalloa

Riston omat odotukset osoittautuivat kuiten-
kin liian romanttisiksi. Todellinen Suomen 
lama ei ollut vielä päätynyt pohjaan saakka. 
Se oli edessä vasta tulevana syksynä.  
– Jos minulla olisi ollut keväällä 1991 
kristallipallo ja olisin tiennyt, kuinka vaikea 
syksystä tulee, en varmaan olisi yritystä pe-
rustanut, Käkelä tuumaa. Syksy toi tullessaan 
enemmänkin Jobin postia. Kotimaan mark-
kinat jäätyivät lähes täydellisesti, ja myö-
hemmin sitten markka vielä devalvoitiin. Se 
oli valuuttalainan ottajalle mahdollisimman 
epätoivottuja uutisia.  
– Kyllä siinä joutui puristamaan, että pystyi 
nukkumaan. Toisaalta totesin sinnikkäästi, 
että jos minä nyt tässä hermostun, niin sitten 
menee taatusti metsään, hän kertoo. Lisäksi 
yrittäjä oli tuumannut, että siinä vaiheessa oli 
enää turha voivotella tehtyä ratkaisua.
– Se olisi vähän sama kuin jos kymmenestä 
metristä altaaseen hyppäävä alkaa kahdeksan 
metrin kohdalla katua asiaa. Ei siinä auta 
siinä vaiheessa enää kuin koittaa tulla alas 
niin hyvässä asennossa kuin mahdollista, 
Käkelä toteaa.

Teksti: Ville Kulmala | Kuvat: Avant Tecno Oy

Risto Käkelä on tyytyväinen siihen, että Avant 

Tecno toimii nimenomaan Tampereen seudulla. 

Pohjanmaan poika kertoo kotiutuneensa tänne 

paremmin kuin hyvin.  

– Helsingissä olisin kyllä iskenyt kuokkani 

kiveen, ennen kuin olisin löytänyt kolmeasataa 

osaavaa metallimiestä, hän kertoo.  
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Avant Tecno Oy aloitti virallisesti toimintansa vappuna 1991. 

Riston yritystoiminta ei alkanut yhden miehen pajana, vaan heti 

kärkeen työntekijöitä oli noin 25, kaikki Ylö-Tehtaiden entisiä 

työntekijöitä. 
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Alihankinta auttoi alkuun

Tänä päivänä Avant tunnetaan tietysti 
ajettavista monitoimikoneistaan, mutta aivan 
alkumetreillä ne olivat oikeastaan sivuroolis-
sa, eli vain yksi kolmesta tuotesuuntauksesta. 
Yrityksen vetivät lamasta kuiville ne kaksi 
muuta.  
– Teimme traktorin sivurajoittimia 
alihankintana traktorinvalmistajille sekä 
Tamrockille Commando 100-nimistä po-
rausalustaa. Ne pitivät päämme pinnalla 
ensimmäisinä vuosina, hän kertoo. Risto 
Käkelä myöntää, että ne alkuvuodet olivat 
ehdottomasti oman yrityksen hankalimmat. 
Silloin firma kirjaimellisesti taisteli olemas-
saolostaan.  
– Kyllä siellä kassan pohja vilkkui useaan 
otteeseen punaisena. Ja ensimmäisenä parina 
vuonna varmasti osa laskuista maksettiin 
myöhässä, mutta maksettiin kuitenkin ja 
korkoineen, hän kertoo.

Nimen ja värin tarinat

Avantin vihreä väri valittiin, koska uusi 
firma halusi erottua edeltäneen yrityksen 

käyttämästä punasävystä. Tosin väriä on 
kertaalleen entrattu. Alkuperäinen vihreä oli 
nykyistä tummempi.  
– Värin vaihto toteutettiin noin vuositu-
hannen vaihteessa, kun totesimme, että sävy 
voisi olla vähän iloisempi, Risto tuumaa. 
Sittemmin on todettu, että enää ei vaihdeta. 
Nimi puolestaan löytyi latinasta. Avant 
tarkoittaa edelläkulkijaa ja tecno tietysti 
tekniikkaa. Molemmat istuivat kuin nenä 
päähän kärkitekniikkaa tarjoavan yrityksen 
imagoon.  
– Lisäksi minulle oli tärkeää, että nimi olisi 
myös kansainvälisesti hyväksyttävä.

Välttämätön vienti

Devaltaatio ja myöhemmin markan kellutus 
asettivat alkumetreillä toimintaan isoja 
haasteita, mutta toisaalta ilman niitä Avantin 
tarina tuskin olisi lähtenyt samaan suuntaan. 
Markan arvon korjaantuminen tarkoitti 
nimittäin sitä, että vienti ylipäätään tulisi 
mahdolliseksi. 
– Ja ilman vientiä en minä ikinä lainojani 
olisi pystynyt maksamaan, Käkelä tuumaa. 
Viennin osalta yritys pääsi vauhtiin varsin 

varhain.  
– Avant ei ollut vielä täyttänyt vuottakaan, 
kun olimme Münchenissä isossa näyttelyssä. 
Se poiki meille heti useammankin vienti-
maan, hän kertoo. Risto Käkelän mukaan 
tulisilla hiilillä kuitenkin asteltiin huomat-
tavasti pidempään. Sen verran paljon oli 
kysymysmerkkejä ja epävarmuustekijöitä 
ilmassa.  
– Sanoisin, että siinä 1994–1995 aikoihin 
aloin jo nukkua paremmin. Vauhti oli kova, 
ja uusia maahantuojia löytyi, vaikka eivät 
nuo numerot vielä kovin ihmeellisiä olleet-
kaan. Mutta me vain painoimme kaasua, hän 
kertoo. Tamrockille sekä traktorinvalmis-
tajille toteutetusta alihankinnasta kuitenkin 
luovuttiin vasta melkein vuosikymmen 
myöhemmin. 
– Tosiasiassa olimme keskittäneet tuote-
kehityspanoksemme melko pitkälti omiin 
tuotteisiin jo aikaisemmin, hän kertoo.

Vain yksi alamäkivuosi

Kolmessakymmenessä vuodessa Avant Tec-
nosta on kasvanut lukujen valossa suuryritys.  
Kauas on tultu. Siinä missä alkuun yrityksellä 

oli omaa pääomaa 15 000 markkaa, liikutaan 
nykyään jo yli sadassa miljoonassa eurossa. 
Yrityksen liikevaihtopylväät muodostavat 
kieltämättä kauniin ja nousujohtoisen sarjan. 
Tarkalleen ottaen rivistöön ei kuulu kuin 
yksi vuosi, jolloin suunta oli toinen. Finans-
sikriisin leimaama vuosi 2009 oli ainutlaa-
tuinen poikkeus myös Avantille. Kontrastia 
lisää sekin, että edeltävät vuodet 2007 ja 
2008 olivat molemmat liikevaihdoltaan 
erinomaiset. Finanssikriisi vähensi tilauksia 
merkittävästi. 
– Laskimme, että myynti putosi noin 38 pro-
senttia, mutta toisaalta loppuasiakasmyynti 
merkittävästi vähemmän, vain noin 13 
prosenttia. Tätä selitti se, että maahantuojat 
olivat 2008 ostaneet meiltä isot pinot koneita 
varastoon, Käkelä selvittää. Ja toisin kuin 
suuri osa Suomen teollisuudesta, Avant kir-
maisi pystyyn finanssikriisistä varsin ripeästi. 
Vuonna 2011 oltiin taas jo ennätysvauhdissa.

Pandemia ei myynnissä näkynyt, 

muuten kyllä

Monella sektorilla talouslukuja uusiksi 
pistänyt korona pandemia sen sijaan ei ole 
juuri Avantin luvuissa näkynyt. Tai ei siis 
ainakaan miinusmerkkisesti. 
– Ensimmäisenä koronavuonna meidän 
liikevaihtomme kasvoi 31 prosenttia ja viime 
vuonnakin 20 prosenttia. Myyntiin korona 
siis ei ole vaikuttanut, mutta toisaalta esimer-
kiksi komponenttipula on näkynyt meilläkin. 
Se on tehnyt tiettyjen komponenttien jahtaa-
misesta hyvin työlästä ja lisäksi toki kasvanut 
hintataso on näkynyt meilläkin, esimerkiksi 
teräksessä, Käkelä kertoo. Siinä pandemia 
tosin on näkynyt, että vientireissut ovat 
vähentyneet dramaattisesti. Käkelä uskoo, 
että osaltaan reissaaminen tulee varmasti 
pysyvästi vähentymään.

Entäs se sota?

Ukrainan sota on luonnollisesti sekin tuonut 
omat haasteensa Avant Tecnon toimintaan, 
varsinaisiin myyntilukuihin tosin hyvin 
marginaalisesti. 
– Venäjän kauppa on viime vuosina noin 0,5 
prosenttia meidän viennistämme ja Ukrainan 
yksi prosentti, joten siinä suhteessa vaikutus 
ei ole valtava, Käkelä kertoo. Itänaapurissa 
Avantien myynti päättyi sodan seurauksena 
tykkänään, mutta Ukrainaan on nyt taas jo 
tehty tilauksiakin. 

– Sen tiedän, että seitsemän konetta meiltä 
on nytkin sinne tilattu, Käkelä kertoo. 
Ukrainan sota ei siis myynnissä juuri ole 
näkynyt, mutta muuten Euroopassa käytävä 
sota aiheuttaa päänvaivaa myös Ylöjärvellä. 
– Inflaatio ja hinnannousut ovat tietysti 
merkittäviä ja syövät varmasti meidänkin 
tulostamme jonkin verran.

Jenkkimarkkina on kirinyt ykköseksi

Erityisen lujaa kasvu on viime vuonna ollut 
Yhdysvalloissa. Se on nykyään jo vientimais-
ta kaikista tärkein ja ohittanut myös koti-
maan myynnin. Suomen osuus tänä päivänä 
on noin 12 prosenttia. Tähtilippumaahan 
Avant perusti myyntiyhtiön kymmenkunta 
vuotta sitten, ja Käkelän mukaan nyt sieltä 
on alettu poimia hedelmää. 
– Meidän konseptimme, eli runko-ohjattu 
kone, on lyönyt itsensä läpi. Lisäksi asiakkai-
hin on tehnyt vaikutuksen meidän kattava 
lisälaiterepertuaarimme, Käkelä kertoo. 
Ylöjärven tehtaalla valmistetaan tänä päivänä 
koneita noin 7000 vuosivauhdilla. Niistä 
aikaisemmin Yhdysvaltoihin on matkannut 
noin tuhat, mutta nyt markkinoita löytyisi 
tuplasti suuremmallekin määrälle. Kaikkiaan 
Avantilla on tänä päivänä aktiivista vientiä 
yli 50 maahan. 

Useampi keihäänkärki

Risto Käkelän mukaan Avantiin vahvuuksia 
ovat läpi historian olleet sekä vahva tuote-
kehitys että markkinointi. Siis molemmat 
asiat, joihin hän itse pääsi sukeltamaan jo 
Ylö-Tehtaiden aikana.  
– Ja myöhemmin vahvuuslistaamme on 
voinut lisätä myös tuotannon. Sen olemme 
saaneet sellaiseen malliin, että pystymme 
varsin edulliseen ja nopeaan tuotantoon, hän 
arvioi. Ylöjärvellä kokonaisuudessaan toteu-
tettua tuotantoa on mahdollista kasvattaa 
vielä nykyisissä tiloissa noin 9000 koneeseen 
per vuosi. 
– Ja silloin olemme jo Valtran luvuissa, 
Käkelä hymyilee.
Toinen asiakkaisiin eritoten Amerikassa 
vaikutuksen tehnyt asia on heidän reippaan-
kokoinen tuotekataloginsa, josta saa helposti 
kuvan Avantin kokonaistarjonnasta.  Se on 
talon omaa luonnehdintaa käyttäen ”yhtä 
paksu kuin Valitut palat”, sillä siinä esitellään 
17 eri kuormaajamallin lisäksi niihin yli 60 
optiota sekä tietysti vielä vinha pino erilaisia 
työlaitteita. Kun mukaan ynnätään kaikki 

eri kauhamallit, on kuormaajaan saatavilla jo 
yli 200 erilaista työlaitetta. Tämä on tärkeää 
siinäkin mielessä, että asiakkaita löytyy hyvin 
monelta eri sektorilta, ei vain maataloudes-
ta. Esimerkkinä Käkelä heittää esimerkiksi 
viherrakentamisen, talvikunnossapidon, 
rakentamisen sekä hevostallit.  
– Ja useissa maissa, kuten Espanjassa ja 
Italiassa, maatalouteen ei mene ainuttakaan 
konetta, Käkelä huomauttaa. Sillä, että asiak-
kaita löytyy usealta eri toimialalta, on myös 
toimintaa tasoittava vaikutus. 
– Sen myötä meillä on varsin tasaisesti 
myyntiä ympäri vuoden, Käkelä huomauttaa.  

Erinomainen paikka yrittää

Ylöjärvi ja Tampereen seutu on ollut Käke-
län mukaan suorastaan erinomainen paikka 
yrittää.  
– En minä ainakaan tiedä, mihin meidän 
täältä kannattaisi siirtyä. Tämä on kaikin 
puolin hyvä paikka konepajoille, kiitos 
vahvan teollisen perustan sekä korkeakoulu-
jen, joiden myötä täällä on oppia vähän joka 
suuntaan, Käkelä summaa.  
– Lisäsi täältä löytyy iso määrä pienempiä fir-
moja, niin että osaamista löytyy läheltä, olipa 
kyseessä sitten valmistuksen alihankinta tai 
ohjelmointiin liittyvä osaaminen. Lisäksi 
olen tykästynyt myös siihen, että yritykset 
auttavat toinen toistaan.
Oikeastaan ainoa merkittävämpi Käkelän 
toive liittyy lentoyhteyksiin, joiden osalta 
onkin viime aikoina jo kuultu hyviä uutisia.   
– Vaikka itse en enää maailmalla lentelekään, 
niitä hyvin aikaisia Helsingin aamulähtöjä 
minulla ei ole ole ikävä, hän kertoo. Vaikka 
Risto Käkelä toimiikin nykyään Avant Tec-
non hallituksen puheenjohtajana, täysin hän 
ei ole toimitusjohtajuudestakaan luopunut. 
Noin puoli vuotta sitten perustetussa Avant 

Power Oy:ssä Risto toimii edelleen toimitus-
johtajana. Sen ideana on oma akkuvalmistus. 
Avant haluaa myös siinä olla edelläkulkija – 
nimensä mukaisesti.

Avantin vihreä väri valittiin, koska uusi 

firma halusi erottua edeltäneen yrityksen 

käyttämästä punasävystä.
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Suomen
poliisin 
ammattitaito
rakennetaan 
Tampereella

Teksti ja kuvat: Poliisiammattikorkeakoulu, Poliisimuseo

Keskellä Hervantaa on lähes 30 jalkapallokentän kokoinen alue, 

jonka aitojen sisäpuolella koulutetaan kaikki Suomen poliisit. 

Poliisiammattikorkeakoulussa työskentelee noin 200 työntekijää, 

ja kampuksella hyörii viikoittain jopa tuhansia tutkinto- ja 

täydennyskoulutusten opiskelijoita.

Poliisiammattikorkeakoulu on Suomen ainoa poliisioppilaitos, 
ja sillä on erityislaatuinen asema korkeakoulukentässä: Polamk 
on ammattikorkeakoulu, mutta myös poliisin yksikkö. Muista 

ammattikorkeakouluista poiketen Polamk toimii sisäministeriön 
alaisuudessa.

Kaikki uudet poliisit valmistuvat Polamkista. Poliisin perus-
koulutus eli poliisi (AMK) -tutkinto on kolmivuotinen, ja sen voi 
suorittaa joko suomen- tai ruotsinkielisenä. Tutkintoon sisältyy noin 
vuoden mittainen, palkallinen harjoittelu poliisilaitoksella. 

Poliisikoulutuksen aloituspaikkojen määrä määritellään vuosit-
tain peilaten muun muassa eläkepoistumaan. Viime vuosina aloitus-
paikkoja on ollut 400 vuodessa, ja hakijoita on ollut vuosittain noin 

4 000. Poliisikoulutukseen ei haeta yhteishaussa, vaan Polamkin oman 
hakujärjestelmän kautta.

Peruskoulutuksen lisäksi Polamk vastaa poliisin jatkokoulu-

tuksesta, eli päällystötehtäviin pätevöittävästä YAMK-tutkinnosta, ja 
täydennyskoulutuksesta, kuten alipäällystöopinnoista sekä poliisi-
koiraohjaajien ja moottoripyöräpoliisien koulutuksesta. Polamk tar-
joaa opintoja myös erilaisille sidosryhmille ja yksityiselle turva-alalle.

Myös poliisialan tutkimus ja kehittäminen kuuluvat Poliisiam-
mattikorkeakoulun tehtäviin. Talossa tehdään tieteellistä, soveltavaa 
tutkimusta sisäisen turvallisuuden aiheista ja osallistutaan niin koti-
maisiin kuin kansainvälisiinkin tutkimushankkeisiin. Vakiohankkeita 
ovat muun muassa poliisin henkilöstöbarometri ja viharikosseuranta.

Osana Poliisiammattikorkeakoulua toimii yleisölle avoin 

Poliisimuseo, joka valittiin toukokuussa 2022 Vuoden museoksi. 
Poliisimuseon näyttelyihin ja toimintaan voi tutustua verkkosivulla 
poliisimuseo.fi.

Oma kulissikaupunki ja kirjasto

Polamkin kampus on suljettu alue, joten tiloissa pääsee vierai-
lemaan vain osallistuessaan koulutukseen tai muuhun tapahtumaan. 
Yli 20 hehtaarin kampukselle mahtuu luokka- ja työhuoneiden lisäksi 
muun muassa liikuntahalli uima-altaineen ja painisaleineen sekä oma 
kirjasto.

Poliisikoulutuksessa on teoriaopintojen lisäksi paljon käy-

täntöä, ja alueella onkin monenlaisia harjoitustiloja: muun muassa 
ajoharjoittelurata, teknisen rikostutkinnan laboratorio ja täysin 
varusteltu poliisitoiminnan johtokeskus. Polamkin harjoitusalue 
kulissikaupunkeineen ja katuverkostoineen on kansainvälisestikin 
ainutlaatuinen kokonaisuus.

Osana Polamkia toimii poliisikoiralaitos, joka sijaitsee Hämeen-
linnan Rinkelinmäellä. Poliisikoiralaitoksen seitsemän hehtaarin 
alueella on luokka-, majoitus- ja toimistotilojen lisäksi erilaisia koulu-
tusalueita ja harjoitustiloja sekä koiratalli.

Myös Pieksämäellä sijaitseva ajokoulutuskeskus on osa 

Polamkia, ja ajokoulutusta järjestetään myös muilla paikkakunnilla.

Ajoharjoittelua Poliisikoululla 1980-luvulla.



32 33 Tampereen Kauppaseura     2  |  2022 Tampereen Kauppaseura     2  |  2022

Polamkin yli 20 hehtaarin kampuksella on 

muun muassa harjoituksissa käytettävä 

kulissikaupunki katuverkkoineen.

Yli sata vuotta
poliisikoulutusta

Poliiseja on koulutettu Suomessa yli sata 

vuotta. Vuonna 1918 Helsingin poliisilai-
tokseen perustettiin väliaikainen poliisi-
koulu. Koulu aloitti toimintansa Helsingin 
keskustassa, mutta jo seuraavana kesänä se 
siirrettiin Suomenlinnaan.

Myöhemmin poliiseja koulutettiin 
Liikkuvan poliisin alokaskursseilla, läänien 
miehistökursseilla, Poliisiopistossa Espoossa 
ja opiston kurssikeskuksessa Helsingissä.

Tampereella poliisikoulutuksen histo-

ria alkaa vuodesta 1974, kun kaupunkiin 
perustettiin Poliisiopiston alainen Poliisin 
kurssikeskus. Opetus järjestettiin Pohjolan-
kadulla keskustan tuntumassa, ja oppilas-
asuntolat sijaitsivat Hervannassa. Vuonna 
1986 oppilaitoksesta tuli itsenäinen yksikkö, 
Poliisikoulu. Vuonna 1993 Poliisikoulun 
opetus siirtyi Hervantaan asuntoloiden 
yhteyteen, samalle paikalle, jolla nykyinenkin 
oppilaitos toimii.

Ammattikorkeakoulutasolla poliise-

ja on koulutettu vuodesta 1998 alkaen. 
Tällöin Espoon Poliisiopistosta tuli 
Poliisiammattikorkeakoulu ja oppilaitok-
sessa suoritettava päällystötutkinto muuttui 
ammattikorkeakoulututkinnoksi.

Kymmenen vuotta myöhemmin eli 2008 
Espoossa sijainnut Poliisiammattikorkea-
koulu ja Tampereella sijainnut Poliisikoulu 
yhdistyivät yhdeksi oppilaitokseksi. Uuden 
oppilaitoksen nimeksi tuli Poliisiammat-
tikorkeakoulu ja sijaintipaikaksi Tampere. 
Oppilaitosten yhdistyminen tarkoitti poliisin 
koko tutkintokoulutuksen ja tutkimustyön 
keskittymistä Tampereelle.

Vuonna 2014 poliisin tutkintokou-

lutusta uudistettiin siten, että poliisin 
peruskoulutuksesta tuli ammattikorkea-
koulutasoinen. Samalla jatkotutkinnosta eli 
päällystötutkinnosta tuli ylempi ammattikor-
keakoulututkinto.

Tutustu tarkemmin 

poliisikoulutukseen ja Polamkiin 

verkkosivuilla 

polamk.fi.
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Teksti: Jari Kinnunen | Kuva: Studiovarustamo

kun opiskelin Helsingin oikeustieteellisessä, naureskelin, 
kuinka helppo oli sinne päästä, verrattuna poliisin koke-
laskurssille pääsyyn. PKK:ssa ei ollut puhettakaan mistään 
itseopiskelusta. Aamulla kahdeksaan mentiin ja neljältä 
yleensä päästiin pois. Välissä oli pari taukoa ja ruokatunti. 
Takamukset oli kovilla, mutta liikuntaa saatiin kyllä sitten 
koulupäivien jälkeen treenaamalla. Jotkut myös iltaisin 
Tampereen suosituissa naistentanssipaikoissa.  

Miehistökurssilla innostuin oikeustieteellisistä 

oppiaineista yhä enemmän, kiitos luokanvalvojamme 
Kirsti Ruuskan, ja vuosi miehistökurssin jälkeen (1987) 
hain ”Oikikseen” lukemaan VN-tutkintoa. Tuohon aikaan 
varanotaarin tutkinto oli 100 opintoviikon mittainen. Opis-
kelu tapahtui työn ohessa. Se tarkoitti yksinkertaisesti sitä, 
että opintoihin käytetty aika oli tehtävä tunnilleen takaisin 
saman kolmiviikkoisjakson aikana. Repäisin ensimmäiset 
50 opintoviikkoa muutamassa kuukaudessa, koska olimme 
päättäneet, että hakeudun YK:n rauhanturvatehtäviin. En-
simmäinen komennus tuli tehtyä 16 kk mittaisena. 
Sitten olikin hieman uudelleen aloitusvaikeuksia, kun 
lapsiakin oli perheessä kolme, mutta 1991 sain tutkinnon 
suoritettua. 

Poliisiksi hakeutuminen oli 
harkittu päätös

Omien lähtökohtieni vuoksi halusin itselleni hieman 
muunlaista elämää, kuin mitä lapsuus oli tarjonnut. 
Toki halu auttaa väkivallan kohteeksi joutuneita 

oli jo tuolloin yksi motivaattori. Silti on myönnettävä, että 
oman elämän tavoitteet olivat päällimmäinen syy hakeutua 
poliisiksi.

Elokuussa 1981 aloitin Tampereen Pohjolankadulla 

kuuden kuukauden poliisikokelaskurssin ja val-

mistuin tammikuun lopussa 1982. Virkaura alkoi ns. 
Pikku Roballa Helsingissä jalkapassilla eli jalkapartioinnilla. 
Satamahommista poliisiksi siirtyneelle oli palkanmaksu-
päivä melkoinen shokki. Oli meinaan todella pienet liksat 
- siihen(kin) aikaan. Helsingissä ehdin palvella huhtikuuhun 
1982 saakka ja sitten tie vei Kotkaan, omaan kotikaupun-
kiin. Kolmisen vuotta meni, ennen kuin pääsin kahdeksan 
kuukauden pituiselle miehistökurssille. Sekin tuli suoritet-
tua, ja lyhyen Kotkan reissun jälkeen siirryin Tampereen 
poliisilaitoksen palvelukseen.

Silloista poliisikoulutusta pidin hyvänä ja laadukkaa-

na.  Hakijoita oli silloin paljon ja meidän kokelaskurssillem-
me haki noin 3000 henkilöä. 120 otettiin ja myöhemmin 

Silloin ajattelin, että nyt saa opiskelut riittää, sillä 
ruuhkavuodet oli menossa ja ajatus oli keskittyä hoitamaan 
kotihommia. Toisin kuitenkin oli säädetty.  Olin päässyt eri-
näisten vaiheiden jälkeen Tampereella silloiseen väkivaltari-
kosryhmään ja silloinen esimies, rikoskomisario Salo totesi 
minulle, että: ”Kinnunen, jos tästä talosta päällystötehtävän 
aiotte saada, niin ainakin alipäällystökurssi on suoritettava!” 
Sehän tuntui ikään kuin uhkaukselta, mutta lyhyen ämpyilyn 
jälkeen lupasin, että haen kurssille. Itsekseni mietin, että en 
kyllä aio pääsykokeisiin lukea riviäkään. No eihän sekään 
sitten lopulta pitänyt paikkaansa, vaan koeaamuna menin 
poliisilaitoksen rikospuolen päivystykseen kyselemään, 
oliko tullut yöllä juttuja. Siinä sitten samaan aikaan alkoi 
päivystyksen faksi laulaa – pyytämättä ja yllättäen – kuten 
termi sitten myöhemmin meidän tietoisuuteemme iskostet-
tiin. Sieltä pukkasi uutta ulkomaalaislakia ja minä onneton 
menin lukemaan ne paperit. Kokeissa olikin kolme tai neljä 
kysymystä juuri siitä aiheesta, ja niinpä tulin hyväksytyksi 
”ylikonstaapelikurssille” Espoon Otaniemen Poliisiopistoon.  
Valmistuin 1992 ja jo seuraavana vuonna veri veti jälleen 
YK-tehtäviin, tällä kertaa sotilastarkkailijana.

Vuoden ulkomaankomennukselta palasin koti-

maahan 1994 alkuvuodesta. Palasin rikostutkintaan ja 
viihdyin aivan mainiosti. Sattuma puuttui jälleen peliin ja 
sain vihjeen, että Tampereen järjestyspoliisissa avautuu 
komisarion virka, ja minua kannustettiin hakemaan sitä. En 
oikeasti ollut ajatellut, että voisin niin nuorena edes haaveil-
la komisarion tehtävistä. Aikoinaan, silloin 1981 kun hain 
poliisiksi, minulta kysyttiin haastattelussa: ” Kuinka pitkään 
Kinnunen ajattelee kuluvan, ennen kuin hän on komisario?” 
Mistään mitään tietämättömänä vastasin: ”Varmaan kym-
menen vuotta.” Kolme vanhempaa komisariota sai makeat 
naurut ja olin varma, että ei tule Kinnusen pojasta poliisia. 
Ja eihän minusta tosiaan tullutkaan kuin vasta kahdentoista 
vuoden tultua täyteen. Toki olin siitä ajasta ollut kaksi ja 
puoli vuotta ulkomailla ja lähes kaksi vuotta kursseilla, että 
miten se sitten lasketaan.

Poliisin pitää olla pitkäjänteinen, lyhytjänteinen, 

rivakka ja sopivasti lupsakka sekä ehdottoman 

kärsivällinen, sillä virkaura on pitkä ja leipä on kapea. 
Jos näitä ominaisuuksia ei ole, voi siitä urasta muodos-
tua ylivoimaisen pitkä. Tai todella lyhyt. Poliisikoulutus 
eli murrosvaiheettaan vähän sen jälkeen, kun olin tullut 
nimitetyksi päällystövirkaan. Hakeuduin erilaisille johtamis-
kursseille ja yleensäkin kouluttauduin paljon pysyäkseni ajan 
hermolla. Lopulta sitten kävikin niin, että meidän ”vanho-
jen” päällystöviranhaltijoiden oli jälleen aika siirtyä koulun 
penkille. Meidän piti täydentää tietotaitomme yliopistota-
son vaatimuksia vastaavaksi.  Onneksi takana oli jo kolme 

poliisin omaa kurssia, kaiken maailman lyhyempiä kursseja 
sekä tietysti opinnot oikeustieteellisessä. Jouduinkin sitten 
suorittamaan ”vain” 60 opintopisteen verran uusia lähi- ja 
etäopintoja sekä niihin liittyviä tenttejä.  Silloinen poliisi-
päällikkö salli opinnot: ”Mutta mitään päivärahoja ette hae 
ja matkalaskuja ette tee!” Laiton päätöshän se häneltä oli, 
mutta eipä tullut mieleen haastaa tuossa vaiheessa. Uuden 
päällystökoulutuksen sain sitten valmiiksi juuri ennen vuo-
denvaihdetta 1999/2000.

Tampereen yliopistossa oli aloitettu tuolloin vain 

poliiseille tarkoitettu hallintotieteen maisterin opin-

to-ohjelma, jossa keskityttiin johtamiseen. Pohdin, että 
kai se menee samoilla istumalihaksilla tuo tutkinto, kuten 
täydennyksetkin ja hain opinto-oikeutta. Minut hyväksyttiin 
opiskelijaksi vuonna 2000. Oli kuitenkin käynyt niin, että 
Balkanilla oli pistetty sota pystyyn ja silloinen presidentti 
oli mennyt lupaamaan poliiseja Kosovoon. Sinne tie vei 
tammikuun lopussa 2000 ja vuosi plus yksi päivä meni niissä 
hommissa. Oman tarinansa saa siitäkin ajasta. Palasin takai-
sin poliisilaitokselle ja ajattelin, että menen ”omalle” paikal-
leni Tampereen hälytys- ja vartiointikeskuksen päälliköksi, 
mutta varalleni olikin sitten pohdittu ihan muuta. Totesin, 
että ei minun ole pakko siihen tehtävään päästä, mutta sitten 
haluaisin siirron tutkinnanjohtajaksi.

Sitä työtä tuli tehtyä vuoteen 2004, jolloin hain ja 

pääsin YK-operaatioon Bosnia-Hertzegovinassa. Siellä 
hurahti yli kolme vuotta. 2010–2011 palvelin EU-operaa-
tiossa Länsi-Rannalla Ramallahissa ja 2020 Brysselissä. 
Välissä olin tullut nimitetyksi yksikön päälliköksi ja rikosy-
likomisarioksi.

Tämmöinen on, lyhyesti kerrottuna, ollut minun 

poliisipolkuni, joka ei vieläkään ole päättynyt. Ny-
kyinen tehtäväni on määräaikainen, kuten tähän asti kaikki 
tehtäväni ovat olleet. Nimikkeet ovat vaihtuneet, tehtävät 
ovat muuttuneet, mutta virkaura on pysynyt. Päivääkään 
en vaihtaisi pois, joissakin kohdissa olisi ehkä ollut parempi 
tehdä toisin, ajatella eri lailla tai sanoa toisella tavalla. Katua 
ei tarvitse, sillä valitsin oikein, koen saaneeni todella paljon 
aikaiseksi ja virkaurani on ollut sopivasti monipuolinen 
kansainvälisellä vivahteella.

Toivotan lukijoille turvallisia aikoja!

Jari Kinnunen
Kansanedustaja
Rikosylikomisario (virasta vapaa)

Jari Kinnunen
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Tampereen kauppakamarissa on luon-
nollisesti seurattu tarkkaan Ukrainan 
sodan vaikutuksia pirkanmaalaisten 

yritysten toimintaan.

Pirkanmaa on maakunta, jossa teolli-

suudella on keskimääräistä suurempi 

osuus alueen liikevaihdosta. Toinen 
meille tyypillinen seikka on se, että erityisen 
suuri osa maakunnan teollisuustoiminnas-
ta on vienti-intensiivistä. Näin ollen me 
kytkeydymme erittäin vahvasti globaaliin 
talouteen. Se tarkoittaa, että erilaiset häiriöt 
maailmanmarkkinoilla näkyvät maakunnas-
samme yleensä nopeasti. Todettakoon, että 
vastaavasti myös positiiviset vaikutukset 
korostuvat. Kun maailmantaloudessa on 
hyvä veto, alueemme yrityksillä menee usein 
keskimääräistä suomalaisyritystä paremmin.

Kovin moni kriisi ei ole siis jäänyt 

maakunnassa huomaamatta. Finans-
sikriisi, Kreikan velkakriisi ja sitä kautta 
Euron epävarmuus sekä Krimin valtaus 2014 
ovat jättäneet merkkinsä aluetalouteemme. 
Koronakriisi sen sijaan muodosti hienoisen 
poikkeuksen. Talouden isossa kuvassa se 
rajoittui hyvin pitkälti matkailu-, majoitus- 
ja tapahtumatoimialoille. 

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, oli 
odotettavissa, että ensimmäiseksi vastataan 
laajoilla talouspakotteilla. Venäjän toimet 
olivat niin pöyristyttäviä, että hyvin pian 
monet yritykset alkoivat myös vetäytyä Ve-
näjän markkinoilta vapaaehtoisesti. Kauppa 
Venäjän kanssa on monelta osin pysähtynyt. 

Ukrainan sodan 
vaikutukset 

Pirkanmaan talouteen

Suomen ja Pirkanmaan viennistä 

valtaosa, noin 60-70% suuntautuu EU- ja 

ETA-alueelle. Kun tarkastellaan jäljelle 
jäävää ulkokauppaa, silloin Venäjän merkitys 
luonnollisesti kasvaa. On kuitenkin hyvä 
muistaa, että Venäjän merkitys kauppa-
kumppanina on laskenut viimeiset 10 vuotta. 
Laskeva trendi kiihtyi 2014, kun Venäjä 
valtasi Krimin niemimaan. Ennen nykyistä 
sotaa arviolta noin 2200 suomalaisyritystä 
kävi kauppaa Venäläisten kumppanien ja 
asiakkaiden kanssa. 

Tampereen kauppakamarissa noin 100 

jäsenyritystä on kertonut tekevänsä 

kauppaa Venäjän kanssa. Vuonna 2021 
toimituksia oli noin 60 eri yrityksellä. Ukrai-
naan vieviä yrityksiä on arviolta noin 30-40 
kappaletta. Tampereen kauppakamarin 
myöntämissä asiakirjoissa Venäjä oli ennen 
sotaa kappalemääriltään mitattuna sijalla 3 
Kiinan ja Turkin jälkeen. Maaliskuussa Ve-
näjälle myönnettyjen asiakirjojen määrä oli 
luonnollisesti voimakkaassa laskussa. Myös 
Tulli on julkaissut ensimmäiset ulkomaan-
kauppatilastot hyökkäyksen alettua. Niistäkin 
käy hyvin ilmi, että lasku Venäjän ja Suomen 
välisessä kaupassa on jyrkkää. 

Yksi iso tekijä taloudellisien vaikutus-

ten arvioinnissa on siis se, pystytäänkö 
löytämään korvaavia markkinoita ja mikä 
lopulta on Venäjän kaupankäynnin merkitys 
Pirkanmaan taloudessa? 

Vientiyrityksille tekemämme kartoi-

tus osoittaa, että kovin moni yritys ei ole 

Venäjän markkinoiden varassa. Lähes 200 
vastanneesta vientiyrityksestä ainoastaan 
5% ilmoitti, että Venäjä on heille merkittävä 
markkina-alue (yli 20% viennistä). Vastaa-
vasti 80 % kertoi, että Venäjä ei ole yrityksel-
le merkittävä markkina-alue. 

Yhden vientimarkkinan poistuminen 

kuviosta aiheuttaa omat ongelmansa. Suu-
rimmat ongelmat ovat kuitenkin seurausta 
muista maailmankauppaa kohdanneista 
häiriöistä ja epäsuorista vaikutuksista. Moni 
ongelmista sai alkunsa jo covid-19 pande-
mian aikoihin. Sota pitkittää entisestään 
ongelmien ratkeamista. 

Teksti: Markus Sjölund

Geopoliittinen epävarmuus ja siitä 

syntyvät häiriöt syövät nyt voimakkaasti 
yritysten kannattavuutta. Kauppakama-
rien tuoreen vientijohtajakyselyn mukaan 
niistä on jollain tavoin seurauksia jopa 95 
prosentille suomalaisista vientiyrityksistä. 
Kohonneet raaka-aineiden hinnat, kompo-
nenttien saatavuus, pitkittyneet toimitusajat 
ja konttipula ovat olleet myös pirkanmaalais-
ten vientiyritysten arkea viime aikoina. 

Kiinan yritykset tukahduttaa helposti 

leviävä covid-19 variantti sulkemalla 
yhteiskuntaa on saanut myös yritykset 
varpailleen.

Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa 

keskeistä on, kuinka nopeasti yllä maini-
tut ongelmat ratkeavat. Monen yrityksen 
palveluille ja tuotteille on edelleen kysyntää. 
Ongelma on siinä, voidaanko kysyntään 
vastata. Siinä mielessä ongelma on täysin 
päinvastainen kuin esimerkiksi finanssi-
kriisin aikoina. Silloin maailmalta hävisi 
kysyntä. 

Moni ekonomisti on jo povannut taan-

tumaa syksylle ja loppuvuodelle. On toki 
mahdollista, että syksyllä Suomen kansanta-
loudessa tulee kaksi peräkkäistä neljännestä, 
jotka ovat lievästi miinuksella. Pirkanmaa-
laisissa yrityksissä tunnelmat olivat vielä 
toukokuussa verrattain hyviä. 

Tampereen kauppakamarin vuoden 

ensimmäiseen barometrikyselyyn vastasi 
243 yritystä. Suhdannekysely oli jo toinen 
sitten Ukrainan sodan syttymisen. Keskus-
kauppakamari teki ensimmäisen kyselyn 
kaikkien kauppakamarien jäsenyrityksille 
maaliskuussa. Siihen verrattuna tunnelmat 
Pirkanmaalla ovat säilyneet suunnilleen 
ennallaan.

Barometrin mukaan 54 prosenttia kyse-
lyyn vastanneista yrityksistä kertoi liikevaih-
tonsa olevan suurempi kuin vuosi sitten. 
Hyvään kehitykseen kuuden seuraavan 
kuukauden aikana uskoi 47 prosenttia vas-
taajista. Liikevaihdon heikkenemiseen uskoi 
ainoastaan 12 prosenttia. Myös vientiyritys-

ten näkymät olivat pääosin positiiviset. Toki 
täytyy muistaa, että monen toimialan vertai-
lukohta on vuoden takainen tilanne. Silloin 
monen yrityksen toiminnot olivat covid-19 
toimenpiteistä johtuen rajoitetumpaa. 

Kauppakamari ja muut Pirkanmaan 

talous -palvelua tuottavat yhteistyö-

kumppanit saavat vahvistettua tietoa 
maakunnan taloudesta loppukesästä. Silloin 
nähdään, minkälaisia vaikutuksia sodalla on 
ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana. 
Tulokset julkaistaan Pirkanmaan talousfoo-
rumi-webinaarissa lokakuussa.

Markus Sjölund

Johtaja |

Tampereen Kauppakamari |

Vaikuttaminen ja edunvalvonta 

sekä kansainväliset asiat

Geopoliittinen 
epävarmuus ja 
siitä syntyvät 
häiriöt 
syövät nyt 
voimakkaasti 
yritysten 
kannattavuutta.

Markus Sjölund
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Ukraina-taloa hallinnoi yhdistys 
nimeltä Tampereen ukrainalaisten 
yhdistys Suomessa ry, jonka puheen-

johtaja Artem Schepkin ja varapuheenjohtaja 
Antti Hynynen toivottavat meidät terve-
tulleiksi. Schepkin on muuttanut Suomeen 
kymmenisen vuotta sitten, ja Hynynen 
on syntyperäinen suomalainen. Yhdistyk-
sen puheenjohtajisto ilmentää oivallisesti 
Ukraina-talon perusvisiota, joka on yhdistää 
ukrainalaisia ja suomalaisia ja pitää ovet 
avoinna kaikille, taustasta tai kielestä riippu-
matta. Schepkin ja Hynynen korostavat, että 
Ukraina-taloon ovat kaikki tervetulleita ja 
tamperelaisten toivotaan vierailevan talossa 
sankoin joukoin.

Ukraina-talolla on monipuolista 

toimintaa, ja siellä tarjotaan erilaisia 
maksuttomia palveluita, jotka edistävät 
ukrainalaisten kotoutumista Tampereelle. 
Esimerkkeinä mainittakoon suomen kielen 
opetus sekä työnhakuvalmennus, jossa on 
opastettu ukrainalaisia työnhaussa ja autettu 
heitä laatimaan ansioluetteloita työnhakua 
varten. Tarjolla on myös erilaisia vapaa-ajan 
aktiviteetteja, kuten tanssitunteja. Talossa on 

Tampereen 
Ukraina-taloon ovat 
kaikki tervetulleita 
hyvän asian puolesta
Suomen ensimmäinen Ukraina-talo avattiin Tampereella huhtikuussa 2022. 

Rautatieaseman vieressä osoitteessa Itsenäisyydenkatu 2 sijaitseva avara läpitalon huoneisto 

on kaukaa tunnistettavissa ikkunoissa näkyvistä Ukrainan sinikeltaisista väreistä. 

Eräänä alkukesän iltapäivänä kävimme sisällä Ukraina-talossa tutustumassa sen toimintaan.

leikkitila lapsille sekä opetukseen ja kokouk-
siin soveltuva erillinen tila, minkä lisäksi 
huoneistoa voidaan käyttää myös juhlatilana.

Ukraina-talo on lyhyessä ajassa saanut jo 

suuren joukon tukijoita, joihin kuuluvat 
muun muassa Tampereen kaupunki, paikal-
lismediat, useat Pirkanmaan alueella toimivat 
yritykset ja järjestöt sekä runsaslukuinen 
joukko yksityishenkilöitä. Toiminta pyörii 
vapaaehtoisvoimin, ja siinä on tarvetta mo-
nenlaiselle tuelle. Ukraina-talo ottaa vastaan 
rahalahjoituksia, mutta yrityksille ehdotetaan 
ensisijaisesti pidemmälle menevää ja molem-
pia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta ja 
yhteistyötä, joka voidaan räätälöidä yksilölli-
sesti sen mukaan, mitä resursseja ja toiveita 
yhteistyökumppanilla on.

Ukrainan pääkaupunki Kiova on ollut 

Tampereen ystävyyskaupunki vuo-

desta 1954 lähtien. Kaupunkien välisellä 
yhteistyöllä on pitkät perinteet ja merkkinä 
tästä on muun muassa Kalevassa sijaitseva 
Kiovanpuisto. Sodan vuoksi yhteistyö ei 
voi kuitenkaan jatkua samassa muodossa 
kuin ennen. Tampereelle ja lähikuntiin on 

saapunut jo noin 2500 pakolaista Uk-
rainasta, ja suurin osa heistä on lapsia ja 
naisia. Taustayhdistyksen puheenjohtajana 
toimivan Schepkinin mukaan Ukraina-talon 
toiminnassa keskeistä on näiden tulijoiden 
tarpeisiin vastaaminen.

Tampereen ukrainalaisten yhdistys 

toimii noin 20 vapaaehtoisen voimin, 
joista suurin osa on ukrainalaisia. Yhdistys 
on perustettu vuonna 2020. Ensimmäiset 
vuodet toiminta oli melko pienimuotois-
ta, mutta helmikuussa 2022 syttynyt sota 
yhdisti ihmisiä ja antoi yhdistyksen vapaa-
ehtoistyölle merkityksen ja aidon tarpeen, 
minkä seurauksena toiminta yhdistys kasvoi 
ja toiminta aktivoitui kaikilla mittareilla 
tarkasteltuna. Ukraina-talon avaaminen 
oli varapuheenjohtaja Hynysen mukaan 
merkittävä edistysaskel, joka luo otolliset 
puitteet yhdistyksen toiminnalle. Erityisenä 
ilon aiheena ja hyvänä muistona Ukraina-ta-
lon alkutaipaleelta Hynynen mainitsee lasten 
vilpittömän ja suuren ilon, kun leikkihuone 
valmistui. Hän jatkaa toteamalla, että yhdis-
tys iloitsee ja tuntee kiitollisuutta tukijoiden 
suuresta määrästä.

Artem Schepkin (vas.) ja Antti Hynynen

Ukraina-talon edustalla
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Ukraina-talon toimintaan liittyy kaiken 

yhdistys- ja hyväntekeväisyystoimin-

nan tavoin myös haasteita. Hynynen 
myöntää, että toiminnassa ambitio on 
korkealla. Resurssit ovat kuitenkin rajalliset 
ja vastuuhenkilöt vapaaehtoisia, jotka ovat 
mukana toiminnassa palkkatyönsä tai muun 
toimensa ohella. Tästä huolimatta Schepkin 
ja Hynynen katsovat Ukraina-talon alkutai-
paleen olleen menestyksekäs ja vähintäänkin 
täyttäneen odotukset. 

Kuten edellä mainittiin, Ukraina-ta-

loon ovat kaikki tervetulleita. Talossa 
on säännölliset aukioloajat, joiden puitteissa 
kuka tahansa voi tulla käymään ilman ennak-
koilmoittautumista. Näiden aikojen lisäksi 
järjestetään erilaisia tapahtumia, ja Ukrai-
na-talosta voi myös varata tiloja tai vaikkapa 
vierailuajan säännöllisten aukioloaikojen 
ulkopuolella. Yksi helppo ja konkreettinen 
keino auttaa on viedä viestiä eteenpäin eli 
kertoa Ukraina-talosta omissa verkostoissaan 
– puskaradion kautta tietoisuus toiminnasta 
leviää tehokkaasti ja näkyvyys kasvaa kuin 
itsestään.

Suomalaisille Ukraina-talo luo hienon 

mahdollisuuden tutustua ukrainalaiseen 

kulttuuriin. Keskeisellä ja vilkkaalla pai-
kalla sijaitsevan Ukraina-talon ensimmäisen 
toimintavuoden kävijämääräksi odotetaan yli 
20 000 henkilöä. Mitä enemmän kävijöitä, 
sitä paremmat mahdollisuudet toiminnalla on 
saavuttaa tavoitteensa eli yhdistää ihmisiä.

Schepkinin ja Hynysen yleiskäsitys 
Tampereelle sodan alkamisen jälkeen saa-
puneiden ukrainalaisten vastaanottamisen 
onnistumisesta on hyvä. Aina on kuitenkin 
kehittämistarpeita ja parantamisen varaa. 
Avainasemassa kotoutumisen kannalta on 
työ. Ukrainalaisia on autettu hakemaan töitä, 
ja tamperelaiset yritykset ovat jonkin verran 
työllistäneetkin ukrainalaisia. Työllistymisen 
kannalta haitallisen vaikutukset luovat kan-
nustinloukut, joita on Schepkinin ja Hynysen 
mukaan purettava. On absurdia, jos työstä 
saatu palkkatulo aiheuttaa tukien menetyksen 
myötä työnteon muuttumisen taloudellisesti 
kannattamattomaksi. Työllistymisen tulisi 
olla aina kannattavaa. Ukrainalaiset haluavat 
kontribuoida ja osallistua suomalaiseen 
yhteiskuntaan eivätkä olla passiivisia. Työl-
listyminen myös edesauttaa kotoutumista ja 
kielen oppimista. Kannustinloukkujen lisäksi 
Schepkin ja Hynynen mainitsevat päivähoi-

don merkityksen työssäkäyville vanhem-
mille.

Tähän mennessä Ukraina-talo on 

kerännyt jo jonkin verran näkyvyyttä. 
Talon avaamisesta raportoitiin Tampereen 
keskeisissä medioissa, ja suuri yleisö etsii 
jatkuvasti tietoa siitä, miten ukrainalaisia 
voisi auttaa. Ukraina-talon keskeinen sijainti 
auttaa päivittäin kiinnittämään tuhansien 
ohikulkijoiden huomion. Näkyvyyden 
lisääntyminen ja entistä suurempi tukijamää-
rä mahdollistaisi toiminnan laajentumisen, 
mikä on yhdistyksen tavoitetilana. Kenties 
Kauppaseuran piiristä löytyisi yrityksiä 
Ukraina-talon yhteistyökumppaneiksi ja 
yksityishenkilöitä tukijoiksi? Puheenjohtaja 
Schepkin ja varapuheenjohtaja Hynynen 
kehottavat yhteistyöstä ja auttamisesta 
kiinnostuneita ottamaan yhteyttä matalalla 
kynnyksellä. Yhteistyö Ukraina-talon ja 
liike-elämän välillä hyödyttää molempia 
osapuolia ja parhaimmillaan avaa täysin 
uudenlaisia mahdollisuuksia. Ukrainan asia 
on meidän kaikkien asiamme.

Yhdistys on antanut oheisen 

esimerkkiluettelon 

Ukraina-talon toiminnasta ja 

tapahtumista:

Ukrainalaisen kulttuurin, musiikin, 
taiteen ja verkostoitumisen kohtaus-
paikka
Rekrytointitapahtumat ja CV-
klinikat
Konsertit
Paneelikeskustelut eri aiheista, 
esimerkiksi Natosta ja Ukrainasta
Yritysten tyky-päivät
Taidekerho ja askartelukerho
Tanssi- ja terapiakerhot
Suomen ja englannin kielen kurssit
Lastenkerho ja tapahtumat
Lounaspäivät ukrainalaisille
Materiaaliavun lähettäminen 
Ukrainaan
Talo toimii avoimin ovin ja kaikki 
ovat tervetulleita, vaikka kahville
Talo yhdistää ukrainalaiset ja 
suomalaiset valtakunnallisesti

Ukraina-talosta voit lukea lisää 

yhdistyksen verkkosivuilta 

osoitteesta uatampere.fi.
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Suomen ensimmäinen Ukraina-talo avattiin 

Tampereella osoitteessa Itsenäisyydenkatu 2 

huhtikuussa 2022.
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Yrjö Wigren Oy 105 vuotta

Suomessa elettiin itsenäisyyden kynnyksellä, kun 
Yrjö Wigren osti K.A. Silanderin makkaraliikkeen 13. 
heinäkuuta 1917. Viisi vuotta myöhemmin kivijalka-
verstas vaihtui moderniksi, höyrykeittoa käyttäväksi 
makkaratehtaaksi, ja Anna, Yrjön tuleva 
vaimo, tuli konttoristiksi tehtaalle. Yrjö 
ihastui etevään neitoon, ja avioliitto sol-
mittiin neljän vuoden kuluttua. Ilmari-
poika syntyi vuonna 1930. 
 Seuraavalla vuosikymmenellä Yrjö 
Wigren vetäytyi hoitamaan maa tilaansa 
Kangasalle, ja yhtiön johtoon siirtyi vai-
mo Anna. Pojan otettua makkarateh-
taan ohjaimet käsiinsä, äiti jatkoi työn-
tekoa perheyrityksessä. Anna Wigren 
jäi eläkkeelle vasta vuonna 1986 palveltuaan yhtiötä 
64 vuotta. Tarmokas matriarkka loukkasi kätensä, 
eikä kyennyt enää kirjoittamaan shekkejä, joten oli 
aika luopua taloudenpidosta. Anna Wigren oli avara-
sydäminen, hän muisti vähävaraisia lahjoituksin ja 

huolehti henkilökunnasta kuin omasta perheestä. 
 Anna Wigren oli myös tinkimätön työssään. Hänen 
päättäväisestä lausahduksestaan tuli Wigrenin toimin-
nan kantava motto: ”Jos ei tehdä hyvää, ei sitten tehdä 

ollenkaan”.
 Vuonna 1989 tehdas siirtyi nykyi-
seen sijaintiinsa Pata mäenkatu 2:een. 
Uusi tehdas oli ensimmäisiä EU-hyväk-
syttyjä lihan jalostus laitoksia Suomessa  
ja laatuaan Pirkanmaan ensim mäinen. 
Nykyisen omistajan Inter avanti Oyj:n 
aikana toimintaa ja tiloja on kehitetty 
vastaamaan tämän päivän vaatimuksiin. 
Tehtaalla on sertifioitu  FSSC 22000  
-laatu järjestelmä ja tuotannossa käyte-

tään ympäristö ystävällistä ja  suomalaista biokaasua 
sekä oman aurinkovoimalamme energiaa.
 Vuonna 1917 perustettu Yrjö Wigren Oy on  Suo men 
vanhin jatkuvasti toiminnassa ollut lihanjalostus-
yritys.

”Jos ei tehdä 
hyvää, ei sitten 

tehdä ollenkaan!”
- Anna Wigren -

Yrjö Wigren Oy:n ensimmäinen oma tehdasrakennus 
vuonna 1922, Läntinenkatu 22 (nykyinen Näsilinnan katu).

Herkkunakin valmistusta 1960-luvulta.

Wigrenin 
Ohutlenkit 

menossa 
uuniin. 
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www.skyfox.fi

Ensivaikutelma syntyy kuvasta jo 
paljon ennen ensimmäistäkään sanaa.
Tehdään laadukas, tyylikäs, hauska tai 
herkullinen mainoskuva, niin myyjän 
ei tarvitse puhua kuin Runeberg.

Tämäkin mainos 
kertoo enemmän kuin 

8000  sanaa

Ilmakuvat

Tapahtumakuvat

Mainoskuvat

Tuotekuvat

Myyntikuvat

Konseptikuvat

Kiinteistökuvat
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Esimerkiksi Mercedes-Benz CLA 250 e A Shooting Brake Business kokonaishinta alk. 45 767,67 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toim.kulut 600 €). Vapaa autoetu 705 €/kk, käyttöetu 600 €/kk. 
CO2-päästöt WLTP 24 g/km, EU-keskikulutus 1,1 l/100 km. Rahoitusesimerkki: Mercedes-Benz CLA 250 e A Shooting Brake Business hinta toim.kuluineen alk. 47 662,67 €, käsiraha 5 000 €, 
sopimusaika 36 kk/30 000 km, perustamismaksu 195 €, kuukausierä 397,50 €/kk (kk-erä sisältää taatun auton arvon sopimuksen päättyessä, määräaikaishuollot, korjaukset sekä talvirenkaat), 
käsittelykulut 9,95 €/kk. Taattu arvo sopimuksen päättyessä 29 791,00 €. Luoton määrä 39 349,67 €. Viimeinen suurempi erä 30 140,55 €. Kuukausierä sisältää koron 2,9 % sekä käsittelykulut. 
Luottokustannus yhteensä 3 578,33 €, todellinen vuosikorko 3,49 %. Luottohinta 47 733,00 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Rahoitusyhtiö: Santander Consumer 
Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki. Kuvan auto lisävarustein. Tarjous koskee uusia tilauksia ajalla 1.6.-31.8.2022 tai niin kauan kuin autoja riittää, eikä sitä voi yhdistää muihin tarjouksiin 
tai etuihin. Lämpötila, ajo-olosuhteet, auton kuormaus sekä kuljettajan ajotapa voivat vaikuttaa auton toimintamatkaan, akun kapasiteettiin ja suorituskykyyn. Ajotietokoneen kieli: suomi.

CLA ladattava hybridi nyt edullisella
kuukausihinnalla ilman käsirahaa.
Valitse Mercedes-Benz CLA Coupé tai Shooting Brake ladattava hybridi nyt kaiken sisältävällä kuukausi-
hinnalla. Sähkö- ja polttomoottorin parhaat puolet yhdistävä CLA mahdollistaa kulutuksen ja päästöjen 
merkittävän pienentämisen ajamisen mukavuudesta tinkimättä. Toimintamatka pelkällä sähköllä on 
mallista riippuen jopa 68 km, mikä riittää jo yksinään useimpien päivittäisiin arkiajoihin. 

jopa 68 km

 Ladattava hybridi huoltoineen Käsiraha 0 €  Käsiraha tai vaihtoauto 5 000 €

CLA Coupé 496 €/kk 351 €/kk 
 CLA Shooting Brake 543 €/kk 398 €/kk

Miten ladattava hybridi vastaa tarpeisiisi? 
Tutustu sähköisen autoilun aakkosiin ja osallistu samalla sähköisiin pistareihin. 
Voit voittaa sähköisen ajopäivän ja auton vuodeksi: veho.fi/kesabenz

Puhelun hinta 010-numeroihin: 
8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis. alv. 24 %).

VEHO.FIVEHO TAMPERE
Taninkatu 11, Lielahti
010 569 3100 | Ma–pe 9–18, la 10–15

Huolto:
010 569 8080
Ma–pe 7.30–18
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