Tervehdyssanat
Pirkanmaan rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Matti Sommarberg

Kiitos Ilpo Laspas. Kaunista musiikkia – hieno tulkinta, mutta huomionarvoista on myös tämä tänä vuonna
Pirkanmaalle saapunut Kulttuurirahaston rahoittama upea Kennedy cembalo. Kiitos vielä kerran myös
Veikko Halmetoja Mosaiikki-näyttelystä. Yksittäisen taitelijan sijaan juhlistimme Taidetta Talvipuutarhassa
perinteen 20 vuotista taivalta.

Arvoisat apurahansaajat, juhlapuhujamme, professori Frans Mäyrä, hyvä juhlayleisö,
ladies and gentlemen,
Toissa vuonna kansakuntamme muisteli 100-vuotista Suomen itsenäisyyden menestystarinaa. Viime
vuonna pysähdyimme 1918 vuonna tapahtuneen kansamme kahtiajaon äärelle sekä tarkastelimme sen
jälkeistä eheytymistä. Nyt on aika katsoa eteenpäin, mutta lähelle ja kauaksi yhtä aikaa. Kauaksi siksi,
etteivät tämän päivän askeleet kulkisi väärään suuntaan, sillä yksilön, yritysten sekä yhteiskuntien
toimintaympäristön kulmakivet ovat suuressa liikkeessä, ja vielä samanaikaisesti.
We should turn our sight from recent 100 years independence of Finland to the next 100 years. This is particularly important as the operating environment for people and societies is likely to be in a major change.
Otsikoissa ja puheissa toistuvat sellaiset teemat kuin kylmän sodan paluu, demokratian ja oikeusvaltion
mureneminen sekä konkreettisemmat ilmiöt, kuten brexit. Samanaikaisesti teknologian kehityksen
kiihtyminen synnyttää sekä uusia ratkaisuja että uhkakuvia. Internet on yhdistänyt maailman globaaliksi
kyläksi. Sama väline auttaa kyläläisiä löytämään yhdessä ratkaisuja ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi,
mutta se myös tehokkaasti yhdistää meidät ihmiset toisiamme vastaan. Samaan verkkoon ovat saapuneet
myös esineet ja keinoäly. Keinoäly auttaa meitä kehittämään keinot monien sairauksien poistamiseksi.
Keinoälyn kehitys on lähestymässä pistettä, jota kutsutaan singulariteetiksi – pisteeksi, jonka taakse emme
enää täysin pysty ennustamaan tulevaa kehitystä. Jo nyt pohdimme itsekseen liikkuvan auton moraalisista
ja eettisistä koodistoa. Talous on keskeinen maailmaa liikuttava voima. Luonnonvarojen rajallisuus,
tekoälyn supertuottavuus ja uudet talouden mallit kuten jakamistalous – onko tulevaisuus historian
jatkumo vai jotain muuta?
Those major changes relate for example to geopolitics, democracy, concept of justice as well as acceleration of the technological development. Technology is neutral, it becomes good or bad based on how we
apply it.
Kun tulevaisuus näyttää epävarmalta, on hyvä tukeutua humaaniin arvopohjaan sekä luottaa ihmisen
kykyyn oppia. Kokeilu on yksi oppimisen menetelmä. Hyvän kokeilun aineksia ovat ongelman uudelleen
määrittely, meneminen yli tieteen tai taiteen perinteisten rajojen sekä ennakkoluulottomuus oikean
ratkaisun suhteen. Ennakkoluuloton osaamisen soveltaminen on myös tärkeä ajatus Tampereen
yliopistossa. Pitkään valmisteltu Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen
ammattikorkeakoulun yhdistyminen yhdeksi korkeakouluyhteisöksi on ollut totta runsaat sata päivää. Arki
on nyt yhdistelmä uusia käytänteitä, mutta myös uusia kollegoita, joiden kanssa voi tarttua vanhoihin
ongelmiin uusin näkökulmin tai luoda uutta tietoa huomisen ongelmiin. Juhlapuhujamme professori Frans
Mäyrän työ on yksi hyvä esimerkki tästä. Monitieteisyys tai tieteiden ja taiteiden välinen vuoropuhelu oli
keskeinen osa renessanssia. Tieteiden ja taiteiden symbioosi on ollut myös aina yksi Kulttuurirahaston
hieno ominaispiirre. Nyt myös Tampereen yliopistossa viedään samaa eetosta voimallisesti eteenpäin.
Important answer to tomorrow’s problems is co-operation between disciplines as well as between science
and arts. This has been always focal in Finnish Cultural Foundation. After the merger of the three universi-

ties here in Tampere since the beginning of the year, this open-minded ethos is also applied in the research
and education of the new larger community.

Lyhyt tähtäin on myös osa tulevaisuutta, ja parempi tulevaisuus luodaan yksi teko kerrallaan.
Vuosijuhlamme on se tilaisuus, jossa pääosassa ovat tällaiset teot ja ihmiset niiden takana. Hakupaine on
edelleenkin kova emmekä tänäkään vuonna pystyneet rahoittamaan kuin hieman alle joka kymmenettä
hakemusta. Viime vuoden tapaan jaamme myös yhden suuremman tieteenaloja yhdistävän apurahan.
Onneksi teimme taas ennätyksen rahan määrässä, joka tänä vuonna oli 1.289.000. Tästä on lahjoittajia
kiittäminen. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana on Toini ja Erkki Koskisen rahasto. Kiitos myös Paavo
Korhosen legaatista rahaston peruspääomaan.
Kaikkien lahjoittajien lisäksi haluan kiittää asiantuntijoita ja hoitokuntaa. Ilman teidän lahjoittamaanne
aikaa emme voisi tänään jakaa apurahoja tai nauttia aikaisempien apurahojen saajien taide-esityksistä.
Nöyrä kiitos teille.
The better future is done by one step at a time. Today we are able to finance 94 steps, which less than 10 %
of what was applied. My humble thanks to donators and all of you who invested you own time and effort to
evaluate all the applications.
Tampereen yliopiston sanoin Ihminen ratkaisee – niin myös Kulttuurirahastossa. Tervetuloa Suomen
Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston vuosijuhlaan ja apurahojen jakotilaisuuteen.
I warmly welcome you all here to Tampere-talo (Tampere Hall) and to our annual gala.
Kiitos - Thank you.

