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PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

Pitkä kuuma kesä on ohi ja syk-
syä alkaa pukkaamaan päälle. 
Kesästä riitti varmaankin kaikille 
riittävän lämpimiä lomapäiviä, 
jos sitä lomaa sattui olemaan. 
Itselläni ei ollut, mutta sitten 
riitti lämpimiä työpäiviä. Liika 
on tietysti liikaa ja ainakin 
maanviljelijät, iäkkäät ja huono-
kuntoiset kärsivät helteistä. 
Koskaan ei ole hyvä... uskoisin 
kuitenkin useimpien hyväksyvän 
helteisen kesän paremmin kuin 
kolean ja sateisen.

Rakennusalallakin on kuumaa 
jaksoa kestänyt pitkään eikä 
toistaiseksi ole hyvän kauden 
päättymistä näkyvissä. Ennus-
teissa jo kylläkin kasvu alkaa 
taittua, mutta nautitaan niin 
kauan kuin reipasta rakentamis-
ta riittää. Tilastojen mukaan 
asuntorakentamisessa on lupa-
määrissä selkeää kasvun vähene-
mistä, mutta asuntorakentami-
sen aloitukset ovat edelleen 
nousussa. Tampereella ainakin 
näyttää rakentamista riittävän, 
siltä tosiasialta ei kaupungissa 
kulkiessaan voi välttyä. 
Rakentamisen hyvä vire näkyy 
myös IAET-kassan tilastoissa 
ja rialaisten erinomaisena 
työllisyysasteena. Vain 2,3 % 
rialaisista kassan jäsenistä sai 
ansiosidonnaista päivärahaa 
toukokuussa.

Pääkaupunkiseudulla rakennus-
valvonnat ovat tehneet yhteisiä 
tulkintoja esimerkiksi rakennus-
suunnittelijoiden kelpoisuudesta 
ja suunnittelutehtävien vaati-
vuudesta. Jostakin hämmästyt-
tävästä syystä ovat pientalot 
pääkaupunkiseudulla ilmeisesti 
paljon muuta Suomea haasta-
vampia, koska niiden suunnitte-
lutehtävä on aina vaativassa 
luokassa. Tämä tarkoittaa siis 
sitä, että rakennusinsinöörit ja 
-mestarit eivät voi toimia siellä 
pientalon rakennussuunnitteli-
jana. Toivottavasti moinen tul-
kinta ei leviä sen laajemmalle, 
vaan tulkintaohjeistus olisi oike-
asti aina hankkeen mukainen. 
Muutaman vuoden takainen 
ympäristöministeriön ohje antaa 
hyvää osviittaa tulkinnoille. 

Kesän mittaan on tamrian mer-
keissä harrastettu kaikenlaista, 
niistä toisaalla lehdessä. Vakiin-
tuneista kesätapahtumista jäi 
tänä vuonna pari kuitenkin 
puuttumaan. Perinteinen RIA-
jalkapallo’turnaus’ lienee nyt 
tiensä päässä, kun tamriakaan 
ei sattuneista syistä saanut jouk-
kuetta pelipäiväksi jalkeille. Toi-
nen ja huomattavasti merkittä-
vämpi peruutus taas oli se, että 
KesäRIA jäi järjestävän yhdistyk-
sen hankaluuksien vuoksi järjes-
tämättä. Ensi vuonna sitten taas 

Elämää kesän jälkeen
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PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

uudelleen. Ehkä jotakin jalitsun-
kin tilalle jatkossa keksitään ja 
tästäkin tietysti mielellään vink-
kejä vastaanotetaan. Vielä on 
kuitenkin tänä vuonna tarjolla 
tamrian ja PIRA:n merkeissä ta-
pahtumia, seuraile tietoja koti-
sivuilla.

RIA:n nettisivusto tullaan muu-
ten päivittämään syksyn aikana 
ja tamrian sivustojenkin ulkoasu 
muuttuu siinä samalla. Käy kat-
selemassa ja pysy ajan tasalla 
säännöllisellä sivuston seuraami-
sella. Taaksepäin päästään kat-
selemaan todennäköisesti liiton 
täyttäessä 70 vuonna 2021, kun 
liiton valmisteilla oleva RIA:n 
historiikkivideo suunnitelman 
mukaan valmistuu. 

Tämä TamRIA:n jäsenlehden 
RIA*Nyssen numero postitettiin 
varsinaisten jäsenten lisäksi 

myös nuorjäsenille, vähän niin 
kuin näytteeksi. Normaalisti leh-
ti on nuorison luettavissa ainoas-
taan TamRIA:n kotisivuilla. Myös 
opiskelijat ovat kuitenkin terve-
tulleita kaikkiin tamrian tapah-
tumiin, paitsi ehkei kuitenkaan 
seniorilounaille.

Tapaamisiin!

Petri :)
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TULEVIA TAPAHTUMIA

TamRIA:n syksyn 2018
seniorilounaat
- 25.9. Seniorit Helsingissä

   R-lähijuna kimppalipulla:  Meno:Tre 10:24 - Hki 12:34
        Paluu Hki 19:25 - Tre 21:43

Ohjelma: Veijon ja Karin opastuksella keskustakierros 
kävellen, mm. Kaisla-talo, Kansalliskirjasto, Allas Sea Pool. 

Spora/bussi ajelua Uunisaaressa. 
Lounas Sofiankadun varrella panimoravintola Bryggerissä. 

Lounaan kanssa mahdollisuus mm. oluttastingiin ym.
Lähde mukaan, ilmoittaudu Pirjolle.

Tampereella
-  ti 16.10. klo 12.00 Ratinan Periscope

- to 15.11. klo 12.00 Ravintola Villa, Tampellan Esplanadi 4
- ti 11.12. klo 12.00 Saunaravintola Kuuma, Laukontori

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Pirjo Myllymäki, 
p. 050 363 6103

Aloittavien 
opiskelijoiden tilaisuus

4.10. saunaillan muodossa Tampellan Panoraamasaunan 
tiloissa. Tehdään RIA:a ja rakennusalaa tutuksi 

yritysesittelyjen ja vapaan keskustelun myötä. Jos tiedät 
olevasi 1. vuoden opiskelija tai haluat yrityksesi mukaan 

tilaisuuteen, ota yhteyttä.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

XXXVI PIRA-päivä 
10.30 alkaen mahdollisuus omakustanteiseen 

PIRA-päivälounaaseen Plevnassa 
  

KEHITTYVÄ TAMPERE
Tervetuloa / Puheenjohtaja Petri Mäki, PIRA ry
Avaus ja Tampereen kaupungin kehitysnäkymiä  
     Hankejohtaja Tero Tenhunen, Tampereen kaupunki

Kansi ja Areena, vaikutukset liikenteeseen 
     Aluepäällikkö Mikko Heiskanen, Liikennevirasto
     Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, Tampereen kaupunki

Tampereen Ratikka, nykyisyys ja tulevaisuus 
     Toimitusjohtaja Pekka Sirviö, Tampereen Raitiotie Oy

Sulkavuoren keskuspuhdistamo  
     Toimitusjohtaja Timo Heinonen, 
  Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy 

Hiedanrannan yleissuunnitelma 
Tulevaisuuden kaupunginosa 25 000 asukkaalle ja 10 000 
työpaikalle 
     Kasmir Jolma, Jolma Arkkitehdit
     Ted Schauman, Schauman & Nordgren Architects
     Juuso Iivonen, TUPA architecture
     Teemu Paasiaho, Arkkitehtitoimisto NOAN  

Kahvitauko 

Lyhytfilmi Hämeensillan rakentamisesta 

Hämeensillan remontti 
     Työmaapäällikkö Jari Humalajoki, YIT Infra Oy

Tampereen kehittyminen pääkaupunkiseudulta tarkasteltuna 
     Johtava tutkija, arkk., TkT Aija Staffans, Aalto-yliopisto

Pirkanmaan rakennusbarometri 
     Toimitusjohtaja, DI Markku Riihimäki, Forecon Oy

Hyvän rakentamisen palkinto 
     Ympäristö- ja rakennusjaosto, Tampereen kaupunki

Cocktail-tilaisuus Kuusvoonikisessa
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TULEVIA TAPAHTUMIA

TamRIA:n vuosikokous 
ke 14.11.2018

Sääntömääräiselle vuosikokoukselle on kaavailtu 
edellisvuotisen mukaista konseptia eli paikkana on Plevnan 
kabinetti. Illan yritysesittely klo 18.00 ja vuosikokous klo 
18.30, kokouksen päälle yhdistyksen tarjoama ruokailu 

ravintola Plevnassa.

Virallinen kutsu julkaistaan lähempänä kokousta 
Rakennuslehdessä ja seuraavassa RIA*Nyssessä, 

mutta varaa aika kalenteriisi. Myös sponsori vahvistuu 
vasta myöhemmin.

XXXVI PIRA-päivä
6.11.2018 klo 12.30

Ilmoittaudu PIRA-päivään
osoitteessa www.pira.fi      

ilmoittautumislomake, lisätiedot, maksut 

Lähde mukaan Pirkanmaan perinteiseen 
rakennusalan tapahtumaan.

Tervetuloa!
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Pikkujouluja
täytyy jo miettiä ja valmistella, vaikka kesä vielä jatkuu...

TamRIA:n tämän vuoden pikkujoulut pidetään saadun 
hyvän palautteen vuoksi viimevuotiseen malliin pop-in 

-tyyppisenä jatkuvana seurustelutilaisuutena. Jatkuvassa 
tilaisuudessa on mukava ilman aikataulua piipahtaa 

matkalla jonnekin tai etkoilemassa ennen muita 
mahdollisia pikkujouluja.

Ohjelmaksi pikkupurtavaa, glögiä, luonnollisesti mukavaa 
seuraa, sen sellaista. Paikka on mahdollisesti sama 

kuin viime vuonna, mutta hallitus tutkii vielä muitakin 
mahdollisuuksia. Ajankohta osunee marraskuun lopulle.

Aika, paikka ja ohjelma varmistuu seuraavan 
Nyssen ilmestymiseen mennessä, seuraa myös 

TamRIA:n kotisivuja.

Ylläs Jazz Blues
 järjestetään ensi vuonnakin ja TamRIA järjestää 

RIA-majoille myös perinteisen jatsimatkan, junalla 
suoraan Tampereelta. Varaa siis kalenteriin tammikuun 

2019 viimeinen (pitkä) viikonloppu hyvää musiikkia, 
talviliikuntaa ja leppoisaa yhdessäoloa varten. Tarkempaa 

tietoa seuraavassa Nyssessä ja loppuvuodesta 
kotisivuilla.
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Amazing RIArace

Lähtö on tapahtunut, kisapaita päälle ja matkaan! 

RIA järjesti 26.5. Tampereella 
Amazing RIArace -tapahtuman, 
ensi kertaa pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. Suunnittelu- ja 
toteutusvastuu oli pääasiassa 
TamRIA:n hallituksen opiskelija-
edustajilla, taustatukena TamRIA 
ja RIA-liitto. 

Tapahtuma on siis vihjeisiin ja 
rastitehtävien ratkaisuun perus-
tuva 2-3 hengen joukkuein käy-
tävä joukkuekilpailu, jossa yksin-
kertaisesti nopein voittaa. Tästä 
huolimatta TamRIA:n hallituksen 
ikämiesosasto päätti lähteä mu-
kaan aiemminkin osaamatto-
muutensa myötä menestyneellä 
(mm. takavuosina voittamaton 
curling-joukkue) tiimillä Timo 
Laitinen, Petri Mäki ja Kari Salo-
nen. Kisaan mahtui 25 nopeinta 

ilmoittautujaa ja yhtä peruutus-
ta lukuun ottamatta nämä jouk-
kueet myös matkaan lähtivät. 

Joukkueelta vaadittiin nimi ja 
päädyimme kuvaavaan nimeen 
TamRIA 175. Eli mistä ollaan ja 
vuosien määrä yhteensä, ainakin 
likimain. Kokoontumis- ja lähtö-
paikalla Sorsapuistossa sitten 
totesimme, että samalla meto-
dilla muut joukkueet olisivat 
kaikki olleet luokkaa XXX 60-90. 
Mutta ikä on vain numeroita... 
Kulkemiseen sai käyttää omia 
jalkojaan, julkisia kulkuneuvoja 
tai muuta vastaavaa, mutta ei 
esim. omaa autoa. Olimme jo 
etukäteen päättäneet hyödyntää 
julkista liikennettä mahdolli-
simman paljon ja investoineet 
paikallisliikenteen päivälippuun, 
koska juoksukisassa meillä ei 
sitä pientäkään saumaa olisi. 
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Kisa alkoi ja punaisia t-paitoja 
lähti avaustehtävän ratkaisun 
myötä melkoisesti liikkeelle. 
Aina rastin suorittamisen jälkeen 
saatiin vihje seuraavan rastin 
sijainnista. Rasteja sijaitsi siellä 
täällä Tampereella: Koskipuistos-
sa, Ratinassa, Pyynikillä, Tam-
pellan alueella, Tammelassa, 
Kalevassa, Tornissa... Tehtävis-
täkään ei sen enempää, kuin 
että päänvaivaa ja vähän fyysis-
täkin rasitusta tuli rasteilla itse 
kullekin. Rastien välit oma jouk-
kueemme selvitti pääasiassa ri-
vakasti kävellen ja bussilla, tosin 
todistetusti muutama juoksuas-
kelkin otettiin (kun piti ehtiä 
pysäkille vanhoilla vihreillä). 

Varmasti tekijöillä oli ollut haus-
kaa, mutta oli toki meilläkin. 

Malliksi mitä mm. tuli 
tehtäväksi: vesijetillä 
ajelua, saunalautalle 
melomista, kaivuriura-
kointia, ‘vaakabenjin’ 
kiskomista,...

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Kuvat Tuomas Mikkolainen
instagramissa @napparitm
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Muutaman tunnin raatamisen 
jälkeen viimenen rasti oli Tech-
nopolis yliopiston kupeessa ja 
portaille saapuessamme tote-
simme vain kolmen joukkueen 
ehtineen meitä ennen perille eli 
sijoituksemme oli neljäs. Voitto 
kokemukselle, mutta toki paikal-
listuntemuksen takia voidaan 
muutama sija laskea hyväksem-
me. Loppuiltaa sitten vietettiin 
Technopoliksen saunatiloissa 
ruokailun ja palautumisjuomien,
saunomisen, palkintojenjaon, 
yleisen seurustelun ja sen sellai-
sen parissa. Isoimmat kiitokset 
tietysti annettiin aikaa ja vaivaa 
säästämättä kisan toteuttaneille 
tamrian opiskelijajäsenille, joita 
oli touhussa mukana lähes pari-
kymmentä.
    PM Yhdet RIAracelle!

TamRIA 175 menokunnossa.
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Sääntömääräisiin kokouksiin on 
hyvä saada mukaan ajankohtais-
ta ammatillista asiaa. Tällä ker-
ralla saimme kutsun tutustua 
FP-Tuotteiden showroom -tilaan 
Kaukajärvellä Hyllilänkadulla. 
Kokouksessa oli tällä kertaa muu-
takin ohjelmaa edellä mainittu-
jen lisäksi. Vasta valmistuneet 
RIA-aktiivit RA Jenni Saarinen ja 
RI Panu Markkola sekä opinnois-
saan kunnostautunut TamRIA:n 
nuorjäsen RI Tomi Seppänen 
saivat kukkapuskan lisäksi 
stipendit. 

Varsinainen kokous sujui Jussi 
Haaviston vetämänä joutuisasti. 
Ville Lehtineva toimi sihteerinä. 
Talousvastaava Timo Laitisen 
mukaan yhdistyksen talous on 
edelleen hyvällä tolalla, vaikka 
jäsenistölle suunnattua toimin-
taa on ollut edellisenä vuonna 
varsin mittavasti. Myös tuleva-
na vuonna jatketaan aktiivista 
linjaa. Kannattaa seurata tiedo-
tuksia tulevista tapahtumista ja 
osallistua.

TamRIA kevätkokous 2018

Stipendiaatit Panu, Jenni ja Tomi. 
Kokousväkeä.
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Kokouksen jälkeen johdon otti-
vat isäntänä toimineet Janne 
Tuokkola ja toimitusjohtaja Jani 
Järvenpää kertoen lyhyesti FP-
Tuotteista yrityksenä ja sen tuo-
tekonseptista. Teknisten asioi-
den parissa työskentelevä Pekka 
Ojala keskittyi esityksessään 
tuotteiden mahdollisuuksiin 
joustavien ja muunneltavien 
tilojen suunnittelussa. 

Maistuvan iltapalan jälkeen kier-
rettiin näyttelyä, jossa eri tuo-
teryhmistä oli koottu havainnol-
lisia tilaratkaisuja erilaisista 
neuvottelupisteistä pesutiloihin. 
Tuotepalettiin kuuluu palje- ja 
taiteovia sekä erilaisia siirto-
seinävaihtoehtoja. Oviin ja siir-
toseiniin on saatavilla erilaisia 
ominaisuuksia läpinäkyvyydestä 
erinomaiseen äänenvaimennuk-
seen ja eristykseen, oviautoma-
tiikkaa unohtamatta. Isännät 
suosittelivat lämpimästi suunnit-
telijoille ja muillekin rakennus-
alan ammattilaisille käyntiä 
näyttelytilassa, kun omaan 
hankkeeseen liittyy muunnelta-
via tiloja ja erityisoviratkaisuja.

   KSa
   teksti ja kuvat

Vasemmalla 
Janne Tuokkola 
siirtoseinän 
edessä ja oike-
alla Pekka Ojala 
kertomassa 
joustavista 
tilaratkaisuista.

Näyttelyyn tutustumassa FP:n väen 
johdolla, vasemmalla Janne Tuokkola.
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Kauan sitten keväällä eli 9.5. 
pääsimme käväisemään Lumina-
ryn työmaalla. Jostakin syystä 
kohde ei kiinnostanut tamrialai-
sia niin paljoa, että mahdollinen 
25 osallistujaa olisi ihan saatu 
täyteen. Päälle parikymmentä 
kuitenkin, ettei sentään hävetä 
tarvinnut. 

Kokoonnuimme Skanskan esitte-
ly- ja kokoustilaan kuulemaan 
tarkempaa tietoa hankkeesta 
ennen työmaakierrosta. Koko-
naisuuteen kuuluu 7-kerroksinen 
Luminary I ja 21-kerroksinen Lu-
minary II. Valmistuessaan tämän 
vuoden loppupuolella rakennus 
on noin 70 metrin korkeudellaan 

Tampereen korkein asuinraken-
nus ja harjakorkeutensahan ra-
kennus oli jo ennen vierailuam-
me saavuttanutkin. Tämän jo 
useimmille tutun tiedon lisäksi 
saimme kuulla kuitenkin myös 
paljon detaljitietoa hankkeesta; 
sen kehittyneestä tekniikasta, 
paloturvallisuudesta, kahvilasta, 
yhteiskäyttöautoista, palveluis-
ta, hotellityyppisestä oleskelu-
aulasta, asukkaiden yhteisestä 
oleskeluterassista Luminary I:n 
katolla... Asuntoja löytyy 188 
kpl 31-neliöisestä yksiöstä 301-
neliöiseen koko ylimmän kerrok-
sen kattavaan huoneistoon. 
Muutamia oli vielä vapaanakin, 
mutta meistä ei kukaan alkanut 
saman tien kauppaa tekemään. 
Lisäksi taloon valmistuu kaksi-
kerroksinen parkkihalli ja kah-
deksan liiketilaa. Pienoismallia 
sai ihmetellä esittelytilassa. 

Sitten siirryttiin työmaan puo-
lelle, kun ensin saatiin kaikille 
vieraille turvavarusteet päälle. 

LUMINARY
TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Osallistujia alkubriiffauksessa ja sitten ihan pihalla.

Ville ja Luminaryn pienoismalli.
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Työnjohtaja Teemu Salminen 
otti jälleen yhden ryhmän ohjat 
käsiinsä, ’yllättäen’ vieraita on 
kuulemma riittänyt. Aloitimme 
huipulta ja sinnehän pääsi työ-
maahissillä. Tai oikeastaan aloi-
timme melkein huipulta, koska 
21. kerros oli jo saatu valmiiksi, 
eikä sinne enää vierailijoita 
päästetty. Mutta olihan sieltä 
20. kerroksestakin erinomaiset  
näkymät yli kaupungin. Teemu 
esitteli tiloja ja kertoi korkean 
rakentamisen ratkaisuista. Las-

keuduimme alaspäin ja kävimme 
matkalla tutustumassa erilaisiin 
valmisteilla oleviin huoneistoi-
hin ja vielä lähempänä katuta-
soa muutamiin valmiisiin esitte-
lyhuoneistoihin. Ennen kierrok-
sen päättymistä tutustuimme 
vielä pikaisesti aulan tuleviin 
oleskelutiloihin. 

Mielenkiintoinen hanke ja koko-
naisuus. Vaikka Luminarysta on 
paljon puhuttu ja tietoa löytyy, 
oli tutustuminen paikan päällä 
osallistumisen arvoista. Nyt voi 
ainakin sanoa käyneensä. Saat-
taa valmistumisen jälkeen aina-
kin kerroksissa vierailu jäädä 
harvinaiseksi huviksi, kenties 
joskus kahvilassa voisi poiketa.
     
    PM

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Ville ja Luminaryn pienoismalli.

Jos ei katsellut ikkunoista 
ulos, rakentaminen oli ihan 
sitä normaalia.
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Ja tällainen siis on se 
Wienerberger JokiDuo
(kuva Rakentaja.fi).

Vuosien tauon jälkeen osallistuin 
messumatkalle. Se tehtiin yllät-
täen junalla. Virkistävää vaihte-
lua. Osallistujia ilmaantui Aarni 
Saviahon järjestämään tapaa-
mispaikkaan, Tampereen rauta-
tieaseman aulaan, ennen kello 
kahdeksaa kolmetoista henkeä, 
junioreista senioreihin.

Porissa suuntasimme rakennus-
valvontaan, missä Tampereelta 
vuosi aiemmin muuttanut toimi-
alajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ja 
rakennusvalvontayksikön pääl-
likkö Matti Karjanoja odottivat 
meitä lohileipätarjoilujen kans-
sa. He esittelivät Porin kaupun-
gin historiaa, nykykehitystä ja 
messuja. Esittelyn jälkeen he 
opastivat meitä kävelemään 
Kivi-Porin alueen kautta messu-
alueelle menevälle ilmaisbussi-
pysäkille.

Niinpä pääsimme Karjarannan 
messualueelle Kokemäenjoen 
rantaan kahden kilometrin pää-
hän keskustasta. Se on entistä 
teollisuusaluetta. Suunnittelussa 

on otettu mallia vanhoista puu-
kaupungeista ja pyritty luomaan 
modernia pientalokaupunkiasu-
mista. Yhteisöllisyys ja eri suku-
polvien kohtaaminen ovat olleet 
tavoitteina. Talot on sijoitettu 
kampamallisesti pistokaduille, 
joilla viimeiset talot ovat joen 
rannassa upeasti avautuvassa 
maisemassa. Kohteita oli yli 30, 
mutta kaikista ei jäänyt mitään 
merkittävää kuvaa mieleen.

Kiinnostava poikkeus oli Bunkke-
ri, punatiilinen, entinen Shellin 
autovajarakennus ja johtajan 
asunto vuodelta 1937 saneerat-
tuna nykyasunnoksi. Alueelta 
löytyi palvelukoti Villa Luoto ja 
ekologinen Pilkepäiväkoti. 

Meidän erityiskohteemme oli 
Wienerberger JokiDuo -paritalo, 
jonka oli perheelleen suunnitel-
lut entinen Tamrialainen Birgitta 
Hjelm-Luontola. Hieno talo.

Lyhyen päivän ohjelma suuntau-
tui ruokailun jälkeen ilmaisbus-
silla rautatieasemalle kello 16 
           lähtevään junaan 
           ja edelleen Tam-
           pereelle.

           Pirjo Myllymäki
 

PIRAN ASUNTOMESSUMATKA PORIIN 01.08.2018
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...ja alastulo!...liito...

Mikäs tässä hymyillessä, 
voittajana.

TamRIA:n perinteinen petankki-
kisa heiteltiin jälleen elokuussa, 
nyt keskiviikkona 15. päivänä. 
Sorsapuistoon kerääntyi toista-
kymmentä petankin, hyvän seu-
ran, maittavan piknik-purtavan 
tai palkintojen ystävää. Toden-
näköisesti näiden kaikkien. 

Kisa aloitettiin entiseen tapaan 
joukkueiden arvonnalla. Tästä 
huolehtivat lajin muutoinkin 
hallitsevat Marita ja Tapio Salo-
mäki. Neljä joukkuetta pelasi 
toisian vastaan yllättävänkin 
tasaisesti. Pelien välillä tehtiin 
eväistä selvää ja taas jatkettiin 
seuraavaa vastustajaa vastaan. 
Onnistumisia ja hämmästyttäviä 
suorituksia osui jokaiselle, mut-
ta kuitenkin enemmän toisille.  
Kuulia saatiin jälleen kerran 
heitellä leppoisan kauniissa 
kesäsäässä. Hellettä ei ollut, 
mutta t-paidassa pärjäsi.

Illan edetessä voittajakin saatiin 
sitten selville. Ehkä ei niin yllät-
täen voittajajoukkueesta löytyi 

jälleen Salomäki. Tällä kertaa 
Tapio, joka joukkueensa Kalevi 
Turkan ja Sami Silfverhuthin 
kanssa pesi muun porukan puh-
taalla pelillä. Palkintoja riitti 
kuitenkin jälleen kaikille, tällä 
kerralla niitä oli saatu mm. 
K-Rauta Toikkoselta, Puutoimel-
ta ja Maarakennus T.Haavistolta. 
Sitten kisa todettiin loppuun 
taputelluksi, kiiteltiin vielä 
kertaalleen kilpakumppanit ja 
jäätiin odottamaan ensi vuotta. 
     
    PM

Petankkikisa

Ja hop, siihen 
snadin viereen...

Hyvin virallinen 
tulostenjulkistamis- ja 
palkintojenjakotilaisuus.
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Vuosaari

Tämänvuotinen majakkamatka 
suuntautui 9.6. Porvoon ulko-
saaristossa sijaitsevalle Söder-
skärin majakalle, tällä kertaa 
majakkamatka tehtiin yksipäi-
väisenä.

Aamu valkeni aurinkoisena, mut-
ta ehkä hieman koleana viileän 
kesäkuun alun jälkeen, kun 
aamulla klo 6 maissa lähdimme 
Petrin kyydissä kohti Helsinkiä. 
Meitä oli Petri ja 4 naista, Nip-
palat sekä Kaija ja Jari olivat 
jo Helsingissä. Tapasimme 
heidät Kauppatorilla, joimme 
kahvikojulla nopeat kahvit ja 
riensimme laivaan. Pörtö Linen 
m/s Söderskär lähti aikataulus-
saan Vuosaaren Aurinkolahden 
kautta kohti Söderskäriä, matka 
kesti noin 2 tuntia. Matkalla 
ihailimme Helsingin saariston 
kallioluotoja ja Aurinkolahden 
uutta arkkitehtuuria. 

Söderskär on luonnonsuojelualu-
etta, johon maihinnousu on ol-
lut kielletty 1.5. – 31.7. välisenä 
aikana, mutta tänä vuonna sinne 
on järjestetty yleisöristeilyjä 
ympäristöministeriön poikkeus-
luvalla. Saaren luonnonsuojelus-
ta ollaan myös tarkkoja, mm. 
eväiden syönti on kielletty ja 
pesivät vesilinnut on eristetty 
nauhoilla.

Perillä meitä odotti karun kau-
niit kallioluodot riippusiltoineen 
ja historiallinen tunnelma. 
Majakka on rakennettu v. 1862, 
automatisoitu v. 1957 ja sammu-
tettu lopullisesti v. 1989. Majak-
ka on rakenteeltaan harmaata 
graniittia 8 m:n korkeuteen ja 
loppuosa muurattu tiilestä kah-
deksankulmaiseksi. Rakennus-
suojelupäätös on tehty v. 2010 
ja majakka on restauroitu hiljat-
tain, julkisivu on rapattu ja maa-
lattu okran väriseksi. Sisätilat 
on myös restauroitu ja siellä on 
näyttely majakanvartijoiden ja 
luotsien elämästä entisaikoina.  

TamRIA:n MAJAKKAMATKA 
    SÖDERSKÄRIN 
     MAJAKALLE
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Säät suosivat, kuinkas muutenkaan.

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Arvellaan, että Tove 
Janssonin kirja Muu-
mipappa ja meri on 
saanut inspiraationsa 
Söderskärin majakas-
ta. Majakan huipulta 
oli mahtavat näky-
mät merelle ja aina 
Porvooseen asti. Saa-
rella sijaitsee myös 
majakanvartijan 
asuintalo ja maakel-
lari.

Vietimme saarella 
n. 2 tuntia, siellä oli 
meidän lisäksemme 
monta lapsiryhmää, 
liekö koululaisia tai partiolaisia. 
Paluumatka mantereelle sujui 
rattoisasti seurustellen ja Kaup-
patorille rantauduttuamme 
suuntasimme torin vieressä ole-
vaan Allas Sea Pool merikylpy-
lään. Totesimme saunan olevan 
tosi suosittu näin kesälauantai-
na, pesu- ja pukutilat jopa liian 
ruuhkaiset. Uiskentelimme me-

rivesialtaassa ja 
seurasimme vilk-
kaan sataman laiva-
liikennettä.

Sitten alkoikin jo 
tulemaan nälkä, kun 
päivä oli sujunut 
eväslinjalla. Pirjo 
oli varannut meille 
pöydän merikylpy-
län yläkerrassa ole-
vasta Neighbour 
Bistrosta. Tyylikkään 
näköinen ravintola, 
josta avautui isot 
näköalaikkunat sa-
tamaan. Ruoka oli 

hyvin maustettua, mutta joissa-
kin annoksissa oli sanomista, jo-
ten saimme hieman alennusta.

Petri toi meidät naiset illansuus-
sa takaisin Tampereelle, minne 
saavuttiin n. klo 22.

Oli mukava alkukesän päiväretki 
Söderskärin majakalle!
            EKP
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