
Laudatio 

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan satavuotisjuhla 
Vanha Ylioppilastalo 10.2.2007 

 

Laudatio osakunnan kunniajäseneksi kutsutulle Martti Tienarille 
 

 

 

Osakuntamme korkein huomionosoitus on kunniajäseneksi kutsuminen. 

 

Pohjois-Pohjalainen Osakunta voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, "joka on merkittävällä 

tavalla edistänyt osakuntamme pyrintöjä, ja on akateemisella urallaan erityisen ansioitunut”. 

 

 

 

Osakuntamme aikaisemmat kunniajäsenet ovat olleet: 

 

Filosofian professori Thiodolf Rein 

Kirkkohistorian professori, piispa Jaakko Gummerus 

 

Tasavallan Presidentti K. J. Ståhlberg 

 

Filosofian maisteri Väinö Kokko 

 

Professori Kyösti Haataja 

 

Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen 

 

Kaupunkineuvos Veikko Loppi 

 

Heistä Gummerus ja Haataja toimivat aikoinaan osakunnan inspehtoreina, Kokko ja Loppi 

kuraattoreina. 

Pohjois-Pohjalaisen osakunnan satavuotisjuhlakokous, joka pidettiin osakunnan virallisena 

vuosipäivänä, 5. helmikuuta, Pohjalaisessa osakunnassa vaikuttaneen kansallisrunoilijamme Johan 

Ludvig Runebergin syntymäpäivänä, päätti kutsua Pohjois-Pohjalaisen osakunnan kunniajäseneksi 

entisen inspehtorinsa, professori emeritus Martti Tienarin. Suljetuin äänestyslipuin toimitettu vaali 

oli yksimielinen. 

 

Martti Johannes Tienari on syntynyt 10.11.1935 Perniössä opettajaperheeseen. Ylioppilaaksi hän 

tuli Oulun lyseosta 1953, ja tämä yhdistää hänet lujasti osakuntamme kanta-alueeseen; filosofian 

kandidaatiksi Tienari valmistui 1958 tohtoriksi 1962 Helsingin yliopistosta. 

 

Martti Tienari on koulutukseltaan matemaatikko. Hän on Helsingin yliopiston ensimmäinen 

tietojenkäsittelyopin professori. Tätä virkaa hän hoiti sen perustamisesta vuodesta 1967 vuoteen 

1998, eli yli kolmekymmentä vuotta. 

 

Automaattisen tietojenkäsittelyn merkitys yhteiskunnassa kasvoi 1960-luvulla nopeasti, ja alan 

http://www.valt.helsinki.fi/blogs/shentila/post-33.htm


huomattavan koulutustarpeen tyydyttämiseksi perustettiin tietojenkäsittelyopin professuureja ja 

yliopistollisia laitoksia ripeässä tahdissa. 

 

Tienari kehitti tietojenkäsittelyopin laitosta kansainvälisiä esikuvia seuraten. Tutkimustyössään hän 

suuntautui aluksi numeerisen tietokonelaskennan epätarkkuuden analyysiin. Ratkaiseva käänne 

uusille urille oli 1970-luvun puolivälissä alkanut niin sanottu metakääntäjähanke, joka osoittautui 

kansainväliseksi menestykseksi. Tietojenkäsittelytieteen ydinalueeseen kuuluvassa hankkeessa 

tutkittiin ohjelmointikielten automaattista kääntämistä konekielelle. 

 

Tienari ohjasi parikymmentä väitöskirjaa, ja poikkeuksellisen moni hänen oppilaistaan päätyi 

professoriksi maan yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Tienari sai vähäeleisellä mutta tehokkaalla 

toiminnallaan paljon irti käytettävissä olevista resursseista. 

 

Monipuolisesti toimeliaan Tienarin kykyjä käytettiin laajalti yliopiston piirissä. Lähes koko 30-

vuotisen professorikautensa Tienari työskenteli Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen 

laitoksen esimiehenä. Matemaattis-luonnontieteellisen osaston dekaanina hän oli 1971-1978 sekä 

toimi lukuisissa oman alansa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. 

 

Martti Tienari oli Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan inspehtorina kymmenen vuoden ajan, vuosina 

1969 - 1979; PPO:n ansiomerkki Martti Tienarille on myönnetty inspehtorikauden jälkeen vuonna 

1980. Mutta osakuntaa eikä sen luottamustehtäviä Tienari ei ole jättänyt. Hän on ollut osakunnan 

kunnianeuvoskunnan ja sen työvaliokunnan jäsen ja on tätä nykyä molempien puheenjohtaja, hän 

johti puhetta viimeksi tänään puolelta päivin pidetyssä kunnianeuvoskunnan kokouksessa. 

 

Tienari on ollut asiantuntijajäsenenä osakunnan stipendirahastossa, ja puolisonsa FM Maire 

Tienarin kanssa hän on osallistunut aktiivisesti pohjoispohjalaisten seniorien toimintaan. Tienarit 

ovat viime vuosina olleet ilahduttavasti lähes kaikissa vuosijuhlissa ja Porthan-juhlissa sekä 

monissa muissa osakunnan tilaisuuksissa. Näin myös nuoret osakuntalaiset ovat oppineet tuntemaan 

Martti Tienarin ja arvostamaan hänen viisasta ja rauhallista elämänasennettaan. Emeritusinspehtori 

on helposti lähestyttävä ja auttavainen; nuorille osakuntalaisille hän on oikean akateemisen 

kansalaisen esikuva. 

 

Hyvä Veli, Pyydän Sinua ottamaan vastaan Pohjois-Pohajlaisen Osakunnan kunniajäsenyyden, joka 

olkoon osoituksena siitä, kuinka suuresti me Sinua osakunnan piirissä arvostamme.  

 


