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Iltanäkymä sumun laskeutuessa viljapellon ylle. Kuva: Marja-Leena Karja-
lainen

HerSa Kahvila terveysasemalla taik-
ka eskari palvelutalossa? Millaisia 
ovat huomisen toimivat hyvinvoin-
tipalvelut Hervannassa? 

Näistä ja muista palveluiden tule-
vaisuuteen liittyvistä kysymyksistä 
on mahdollisuus keskustella torstai-
na 24. 9. Keinupuistokeskuksessa. 
Tapahtumaan toivotaan niin kau-
pungin henkilöstöä kuin Hervannan 
asukkaita, yrittäjiä ja yhdistyksiäkin. 
Kaikkien panosta tarvitaan.

Pyöreän pöydän ympärillä ja tee-
mapisteissä voi vaihtaa ajatuksia, 
esittää ideoita eri teemoista ja luoda 
ituja yhteistyölle palveluiden järjes-
tämiseksi tulevaisuudessa. Suunnit-
telutyöpajan toteuttavat Tampereen 

kaupunki ja Ikäystävällinen Hervan-
ta -hanke. 

Kello 13–16 ovet ovat avoinna eri-
tyisesti kaupungin työntekijöille ja 
muille toimijoille. Yhteistyöstä kiin-
nostuneet yrittäjät voivat osallistua 
siihen työpajaan, joka parhaiten so-
pii ajankäytöllisesti. Myös asukkaat 
voivat halutessaan osallistua iltapäi-
vän tapahtumaan.

Tietoiskuissa kello 13 ja kello 16 
suunnittelupäällikkö Sisko Hiltu-
nen kertoo Tampereen palvelumal-
lista ja projektipäällikkö Päivi Moi-
sio ikäystävällisestä Hervannasta.

Asukkaille ja yhdistyksille tarkoi-
tettu työpaja alkaa kello 16. Osallis-

tujiksi toivotaan kaikenikäisiä her-
vantalaisia esittämään omia tulevai-
suuskuviaan palveluista. Sisään voi 
vaikka vain pistäytyä ja vastata haas-
tattelijoiden kysymyksiin tai esimer-
kiksi kommentoida muistilapulle, 
mikä palveluissa askarruttaa.

Kello 16 alkaen osallistujille on 
tarjolla kahvia. Tapahtuma on avoin-
na kello 19 saakka.

Tampereen kaupungin laajempa-
na tavoitteena on luoda uudenlainen 
palveluiden järjestämisen malli. Sii-
nä palveluja tuottaisivat kaupunki, 
yritykset, yhdistykset ja kuntalaiset 
yhdessä. Palvelumallityötä on jo teh-
ty koillisella Tampereella sekä keski-
kaupungin palvelualueella.

Lääkäri kirjastossa, neuvola netissä?

Kaisa Muhonen
Kauppakeskus Duo

Veikkaus etsi huhti–heinäkuun ajan 
Veikkausvoittojen suhteen Suomen 
onnekkainta R-kioskia. Onnekkaim-
maksi R-kioskiksi nousi Takomotie 
33:n kisoksi Helsingissä, jonne ker-
tyi neljän kuukauden aikana yli 
1 000 000 euron potti.

Viiden parhaan joukkoon nousi 
myös R-kioski Hervanta Duo. Tällä 
viikolla onnekkaimmat R-kioskit 
saavat vierailijoiksi suomalaisjulk-
kiksia asiakkaitaan ilahduttamaan. 
Julkkikset ja tapahtumat julkaistaan 
R-kioskin Facebook-sivuilla päivää 
ennen tapahtumaa.

Duon R-kioskin vuoro oli tiistaina, 
kun asiakkaita jututtamassa oli Mik-
ko von Hertzen. Egotrippi- ja Lemo-
nator-yhtyeistäkin tunnettu muu-
sikko on Von Hertzen Brothers -yh-
tyeen laulaja, kitaristi ja lauluntekijä. 

– Pääsin kokemaan, millaista on 
olla Ärrän myyjä, von Hertzen tote-
aa. 

– Asiakaspalveluahan rokkibän-
dikin tekee omalla tavallaan. 

Osa asiakkaista oli tullut varta 
vasten tapaamaan von Hertzeniä. 

Von Hertzen Brothers on osallis-
tunut useampaankin Veikkauksen 
kampanjaan. Yhteistyö alkoi puoli-
toista vuotta sitten, kun Mikko von 
Hertzen oli mukana tuomaroimassa 
nuorten bändikilpailua, jonka voit-
taja pääsi heidän lämmittelybändik-
seen keikalle Tavastiaan. 

– Viimeisin yhteinen tempaus oli 
yksityiskeikka Söderkärin majakal-
la, joka voitti Suomen kauneimman 
keikkapaikan kilpailun, von Hertzen 
kertoo. 

Hän kannustaa ihmisiä pelaa-
maan Veikkauksen pelejä, koska ra-
hoilla myös tuetaan kulttuuria, ur-
heilua ja nuorisotyötä. 

– Tietenkään ei koko palkkaa pidä 
mennä pelaamaan, mutta aina voi 
muutaman euron laittaa silloin täl-
löin hyvään tarkoitukseen. Eikä sitä 
koskaan tiedä, milloin voitto osuu 
omalle kohdalle. 

Von Hertzen tunnustautuu itse-
kin satunnaiseksi pelaajaksi. 

– Paras voittoni on ollut Lotossa 
kuusi oikein. 

Vierailija piristi paitsi asiakkaiden 
myös R-kioskin henkilökunnan päi-
vää. 

– Oli tosi hienoa saada Mikko tän-
ne, hän on mukava ja avoin ihminen, 

toteaa yrittäjä Piia Pulkkanen. 
– Tapahtuma oli kaikin puolin on-

nistunut. Ja onhan se myös hyvää 
mainosta Duolle ja Hervannalle, että 
täällä on onnekkaita ihmisiä.

Duon onnekas R-kioski sai Mikko  
von Hertzenin vierailulle tiistaina

Piia Pulkkanen R-kioski Duosta ja muusikko Mikko von Hertzen innostivat 
tiistaina asiakkaita kokeilemaan onneaan Veikkauksen peleissä.

itehtuuria

ta ja korkeatasoisesta osaamisesta”
Avajaispuheessaan Kivikoski ot-
ti kantaa myös Suomen hankalaan 
taloustilanteeseen. Hänen mukaan-
sa vaikeisiin kysymyksiin ei ole kuin 
vaikeita ja ikäviä ratkaisuvaihtoeh-
toja.

– Tästä tilanteesta huolimatta on 
välttämätöntä, että yliopistojen toi-
mintaedellytykset varmistetaan 
myös tulevina vuosina, Kivikoski sa-
noo. 

– Yliopistojen tulee voida ylläpi-
tää ja vahvistaa kansainvälisesti kor-
keatasoista tutkimusta ja siihen pe-
rustuvaa laadukasta ja tuloksellista 
korkeinta opetusta. Ilman omaa vah-
vaa ja ainutlaatuista osaamispohjaa 
Suomi ei selviä yhä kiristyvässä kan-
sainvälisessä kilpailussa.

Juhlassa julkistettiin professori 
Martti Häikiön historiateos Hyöty 
ja Tiede. Tampereen teknillisen 
yliopiston historia 1965-2015.

KAISA MUHONEN

vuotisjuhlallisuuksia. Tapahtumassa pääsi 
vihittyyn Kampusareenaan.

– Kampusareenasta löytyy vielä 
vuokrattavia yritystiloja! Hyypiä 
vinkkaa. 

Rakennuksen sisäarkkitehtuuri 
on toteutettu avoimen rakentamisen 
periaatteella. Kampusareenan ener-
giatekniikassa hyödynnetään uusiu-
tuvaa energiaa ja tilojen käyttö toteu-
tuu resurssiviisaasti jaettujen tilojen 
periaatteella. 

Osa ilmanvaihtokoneiden ener-
giantarpeesta katetaan aurinkosäh-
köllä. Julkisivuun asennetut aurin-
kopaneelit tuottavat sähköä yhteen-
sä noin 80 megawattituntia vuodes-
sa. 

Myös Kampusareenan 1800 ne-
liömetrin laajuisella viherkatolla on 
positiivisia ympäristövaikutuksia 
muun muassa pölyn ja hiilidioksidin 
sitomisen myötä. Viherkatolla on 
myös viilentävä vaikutus kesällä.

Ensimmäisestä kerroksesta löy-
tyy tilaa kulttuurille: Siellä sijaitse-
vat näyttelytilat ja teekkarimuseo. 
Esillä on näyttely Tampereen valot 
14.10. asti, minkä jälkeen näyttelyyn 
voi vielä tutustua Vapriikissa. 

Teekkarimuseossa on esillä tam-
perelaisten teekkarien historiaa 
60-luvun lopulta lähtien. Nähtävillä 
on muun muassa ensimmäisessä 
teekkarikasteessa käytetty asuste.
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