
Poročilo in nasveti – Tampere, JESEN 2017 

Najprej na hitro o Tamperah. To je mesto z več kot 220.000 prebivalcev, z okolico pa več kot 300.000. 

So pa Tampere zelo znano univerzitetno mesto na Finskem. Do Tamper se najhitreje dostopa z letom 

iz Budimpešte, vendar to relacijo leti Ryanair samo v poletnem urniku , od konca marca do novembra 

(dvakrat na teden, v sredo in v nedeljo). Jaz sem ubral drugačno pot. Iz Ljubljane v Helsinke, zopet 

spet samo v poletnem urniku, kjer sem prestopal in letel celih 20 minut do Tamper. Drugače pa je 

ogromno povezav Tamper s Helsinki (koristne povezave (linki) na koncu dokumenta). 

Ker so Tampere za nas dokaj severno, se dnevi zelo razlikujejo. Sploh tema pozimi zna biti 

problematična za posameznike. Decembra nimaš kaj veliko od dneva, pa še tisto kaj naj bi bilo svetlo, 

velikokrat sneži ali pa je vsaj oblačno (mislim da je vzhod okoli 10:00 in zahod okoli 15:00). Med 

poletjem in poznim poletjem pa je zgodba seveda popolnoma drugačna. Domačini so mi povedali, da 

sem imel izredno nesrečo pri vremenu, saj je bilo v jesenskih mesecih zelo veliko dežja, in skoraj nič 

sonca, po navadi (baje) ni tako. Ampak, se navadiš. Zaradi teme, mesto hitro prižge tudi novoletno 

razsvetljavo (od konca oktobra do sredine marca) v sklopu »Festivala luči«. 

Dolžina dneva skozi leto: https://www.timeanddate.com/sun/finland/tampere 

 
 

Moj študentski dom Mikontalo. 
 

Tampere center 

https://www.timeanddate.com/sun/finland/tampere


 
 

Panorama Tamper iz Pyynikki observation tower 
 

 

Tampere center 

Tampere obdajajo predvsem gozdovi in jezera. To je to… So pa gozdovi dobesedno prepleteni z 

gozdnimi cestami, ki so namenjeni sprehodom, kolesarjem, tekačem… Nekatere poti pa pozimi 

spremenijo v proge za tek na smučeh. Jeseni naberi tudi borovnice in brusnice 😊. 
 

Ajdovka in gozdna cesta 



Če pa si nek velik ljubitelj hrane pa ti hrana ( pomoje! ) ne bo ravno všeč. Imajo neko posebno 

kulinariko, ki je meni izgledala kot »mešaj, sladkaj, nima veze«. Po mojih izkušnjah so Finci prijazni, ko 

jih spoznaš. Nekega kulturnega šoka nisem doživel, ko sem prišel gor, saj veš približno kaj pričakovati 

– so zadržani, personal space. Sem pa doživel kulturni šok, ko sem odšel v javno savno Rauhaniemi, 

na severu mesta ob jezeru. Tam se pa ljudje glasno pogovarjajo drug čez drugega, ko je savna 

(pre)polna se prepoteni (nehote?) dotikajo, medtem ko sedijo. Potem sledi skok v jezero (poletje, 

jesen zima, pomlad – ni pomembno). Takoj ko izstopijo iz savne, so zopet tisti sramežljivi »personal 

space« Finci. Ampak za posebno izkušnjo se savno splača obiskati, mogoče ne ravno v najbolj 

obiskanih urah (top-tip). 
 

Personal space na avtobusni postaji 
 

Začasna javn savna (ni tista ki sem jo opisoval). 



Na katerikoli univerzi boš, imaš dostop do knjižnice, kopirnih strojev, računalnikov, menze… v vseh 

univerzah v Tamperah, saj imajo posebno sodelovanje. Uporabljaš lahko tudi VSE športne objekte 

(tudi organizirane igre nogometa, košarke, odbojke…) če plačaš članarino za en semester (okoli 40€). 

Osnovne stvari niso pretirano drage v trgovinah, seveda je dražje kot v Sloveniji, vendar ni prehudo. 

Je pa drag »luksuz«: Mogoče kakšne sladkarije (Top tip: mlečna čokolada v Lidlu 0.40€, pa še dobra 

je, recimo), sladke pijače in seveda alkohol. V nekaterih barih lahko najdeš »študentske cene« piva 

(okoli 4€), drugače se pa cene točenega piva gibljejo med 4€ in 10€ za pint. Hrana v restavracijah je 

draga predvsem tuje kuhinje. Tradicionalna kuhinja pa ni tako zelo draga (link do okusne restavracije 

spodaj). 

Iz Tamper so dobre povezave predvsem v Helsinke ter tudi po celotni Finski. Če se odlčočiš, da greš 

na Finsko se splača pogledati Helsinke (Rock church, Helsinki Cathedral, Old Market hall, ter nasploh 

center), Laponska – Rovaniemi (z busom, vlakom, letalom (mogoče celo najceneje?) in kakšen dan za 

Turku. 

Lahko pa tudi s trajektom iz Helsinkov v Talin (linki na koncu fajla), od koder imaš poceni prevoze po 

celem Baltiku pa tudi v Rusijo (St. Petersburg z vlakom tudi iz Helsinkov ali pa z busom tudi iz 

Tamper). Če si že tam, se splača v Rusijo, jaz sem sicer bil v Kaliningradu, vendar ga ne priporočam 

tako kot St. Petersburg. 
 

Katedrala Helsinki. 
 

Talin 



Če hočeš dobiti občutek kakšne so Tampere, si poglej moj video, kjer vidiš znamenitosti in mesto kot 

samo pa tudi jezera in gozdove: https://www.youtube.com/watch?v=L5EDiW9XieA 
 

Ostali linki: 

- Vlaki: https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage (Helsinki - Tampere od 9,90€ v eno smer) 

- Onnibus: http://www.onnibus.com/en/index.htm (Helsinki - Laponska od 1€ ( če maš srečo) 

ponavadi pa okoli 15€ (vožnja je dolga (8,9,10 ur), Helsinki -Tampere od 3€, ponavadi okoli 4 

– 7) 

- Ostali busi: https://www.matkahuolto.fi/en/ 

- Finnair: Helsinki – Rovaniemi, Oulu, Kuusamo, Kitila (Levi ski resort?) od 60€ povratne (od 1 

uro do uro pa pol leta). 

- Viza za Rusijo: http://www.vfsglobal.com/russia/finland/english/ Cena okoli 60€ s stroški 

obdelave. 

PS. Imaš tudi Visa free potovanja, ampak so samo z ladjo in ves čas si v organizirani skupini 

po mestu – ne moreš se kar sam gibati. 

Za povabilno pismo zaprosiš pri hotelu, kjer rezerviraš prenočitev. 

o Helsinki: 
Urho Kekkosen katu 7B, 3rd floor , 
00100 Helsinki 

o Turku: 
Kristiinan katu 5 
20100 Turku 

o Lappenranta 
Kauppakatu 40, 

53100 Lappeenranta 

- Dobra restavracija z OK cenami: http://www.plevna.fi/ 

- Študentski domovi (jaz sem plačeval 270€ na mesec za privat sobo v manjšem stanovanju z 

dvema drugima s skupno kopalnico, kuhinjo, jedilnico (internet je vštet, samo prinesi si 

UTP kabel in Router, če hočeš imeti Wi-Fi) – Free fitnes, free javna skupna in zasebna 

(booking) savna) preko TOASa). 

o TOAS: https://toas.fi/en/ 

o Opiskelijan Tampere: http://www.opiskelijantampere.fi/en/apartments/ 

o POAS: https://poas.fi/en/ 

- Medijska šola ni na TAMK ampak je na Mediapolisu (Zahodne Tampere), elektrotehnika ipd. 

(Tampere University of Technology) pa v Hervanti (jug). 

- Trajekti Helsinki – Talin: 

o Najcenejši in najhitrejši vendar ne toliko udobno…: http://en.lindaline.ee/ 

o Ostalo (veliki trajekti veliki katamarani ipd): 

▪ https://www.vikingline.com/en/ 

▪ https://www.tallinksilja.com/book-a-cruise 

▪ + še ostalo: https://www.directferries.com/ 

- Za domač priokus (Cedevita, podravka ipd) Alanya Oriental Market http://alanyamarket.fi/ 

Obstaja več teh orientalnih trgovin. 

Če imate kakršnakoli vprašanja, vam z veseljem pomagam: uros.skaza@gmail.com 
 

 

Kiitos! 
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