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Varapj:n vuoden avaus 
VARAPUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

Hyvää alkanutta uutta vuotta ja 
terveisiä vaihteeksi varapuheen-
johtajan puolesta.  

TamRIA on taas käynnistänyt 
alkaneen vuoden toiminnan 
uuden hallituksen voimin. Pää-
osin kokoonpano säilyi edellis-
vuoden mukaisena, mutta lisäksi 
paluumuuttajana hallitukseen 
liittyi tauon jälkeen RI Ulla 
Miettinen. Hallituksessa on tänä 
vuonna mukana myös neljä 
aktiivista opiskelijaedustajaa 
tuomassa nuorta näkökulmaa 
toimintaan. Tällä porukalla on 
mukava lähteä uuteen vuoteen.

Tapahtumia on tarjolla jo heti 
alkuvuodesta mm. perinteisen 
Ylläs Jazz -matkan ja myös uute-
na kokeiluna viininmaistajaisten 
muodossa. Muistathan pitää 
sähköpostiosoitteesi ajan tasalla 
RIA:n toimistolle, niin saat par-
haiten tiedot tulevista tapahtu-
mista. Lisäksi infoa laitetaan 
perinteisesti Nyssen, nettisivu-
jen ja facebookin välityksellä.

RIAn liittohallitus on kokenut 
suuria muutoksia alkaneelle 
vuodelle, kun pitkään työn alla 
ollut hallintouudistus saatiin vii-
mein maaliin. Liittohallituksen 
edustajien määrä karsittiin kym-
meneen henkeen aiemman 22 
hengen sijasta. Tällä saavute-

taan erityisesti päätöksenteon 
tehokkuutta, kun ylimääräisenä 
välivaiheena ollut työvaliokun-
nan käsittely voidaan jättää 
pois.

RIA-liitolla ja liittohallituksella 
on ollut vauhdikkaat pari vuotta. 
Mm. hallintouudistus, hallituk-
sen kilpailukykysopimus sekä 
palkansaajien uuden keskusjär-
jestön selvitystyö on saatu nyt 
meidän osalta päätökseen. 

Liiton puheenjohtajapäivillä 
linjattiin, että seuraavan vuoden 
aikana käynnistetään kehitys-
hankkeita mm. jäsentoiminnan, 
edunvalvonnan ja viestinnän 
kehittämiseksi. Nämä ovat asioi-
ta, joiden vaikutukset näkyvät 
koko jäsenistölle. Otamme näi-
hin myös ideoita ja palautetta 
vastaan. Jos mielessäsi on jotain 
liiton toimintaan liittyen, niin 
ole yhteydessä meihin hallituk-
sen jäseniin.

Kattava katsaus liiton toiminnan 
historiaan sekä tuleviin suunta-
viivoihin oli luettavissa RIA-leh-
den 5/16 Vaasion ja Sandbergin 
haastatteluissa. Näin alkuvuo-
desta jäsenmaksun saapuessa 
monet miettivät, että mitä RIA 
tekee ja etenkin tätä pohtiville 
suosittelen vilkaisemaan nuo 
jutut läpi. Kulisseissa tapahtuu 
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paljon, eivätkä esimerkiksi 
nykyiset koulutuspaikat tai 
saavutetut ammattipätevyydet 
ole olleet itsestään selvyyksiä. 

Ylläs Jazz -kuume on taas korke-
alla tätä juttua kirjoittaessa ja 
reissuun lähdetään parin päivän 
päästä. Oheinen kuva rinteestä 
edelliseltä hieman lumiselta 
Ylläs Jazz -reissulta. Toivotta-
vasti tavataan mahdollisimman 
monien kanssa siellä, tai muissa 
tulevissa TamRIAn riennossa.

-Ville

VARAPUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

TamRIA:n ulkomaan 
ekskursio Lontooseen 

 
toteutunee lokakuussa.

 Ohjelma on vielä työn alla, mutta 
ennakkoilmoittautuminen on jo mahdollista 

sähköpostilla kaija.rask@tamria.fi tai 
pirjo.myllymaki@tamria.fi 31.3. mennessä.

 Matkan hinta n. 450,- € lennot ja majoitus. 
Ennakkoilmoittautumisen yhteydessä voi 

ilmoittaa, haluaako lähteä Tampereelta vai 
Vantaalta (Tampere n. +80,- €).

Seuraa ilmoittelua tamrian kotisivuilla ja 
jäsentiedotteissa.
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Majakkamatka Luvialle 
 

Majakkamatka tehdään Säpin majakalle 10.-11.06.

Alustava ohjelma:
Matka omilla autoilla kimppakyytinä Luvialle, 

josta lähdetään M/S Sympaatti-laivalla Säppiin.
Perillä keittolounas ja pullakahvit. Meriretki 
kestää noin 7-8 tuntia. Laivalla 2h/suunta.

Illallinen syödään retkeltä palattua maissa esim. 
Ravintola Messissä tai mökillä, johon Kylänpäät 
ovat luvanneet majoittaa meidät yöksi. Majoitus 
on omatoimista ja mukaan otetaan omat liina-

vaatteet ja makuupussit. Omat juomat mukaan.  

Hinnaksi muodostuu noin 130 e/hlö (tarkentuu 
myöhemmin). Mukaan mahtuu 15 henkilöä 

ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset Pirjo Myllymäki p. 050-
3636103 tai pirjo.myllymaki@tamria.fi.

TULEVIA TAPAHTUMIA

TamRIA:n kevätkokous
Ajankohta mitä todennäköisimmin on 27.4. ja paikka TTY:n 

Kampusareenan Kampusklubi. Illan isäntä on toistaiseksi 
avoin, asiat sääntömääräiset. Kutsu seuraavassa Nyssessä.

Tervetuloa jo ennakkoon!     Hallitus
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TAMRIA:N HALLITUS 2017

KULTTUURI MATKAILU  LIIKUNTA

Kaija Rask, 57 v. rakennusarkkitehti 
valmistunut Tampereelta 1985. 
TamRIAn hallituksessa vuodesta 
2004, RIA:n liittohallituksessa ja  
työvaliokunnassa vuoden 2015 
loppuun saakka.
 
Pyydettiin mukaan hallitukseen ja 
siinä vaiheessa olivat lapset jo isoja, 
joten aika oli sopiva osallistua am-
matilliseen toimintaan. Tärkeää oli 
myös rakennusarkkitehtikoulutuksen 
arvostamisen huomioiminen ja kou-
lutuksen uudelleen käynnistäminen. 

Opiskeluajan työskentelin Tampe-
reella arkkitehtitoimistossa ja myös  
siitä eteenpäin suunnittelijana tam-
perelaisissa arkkitehtitoimistoissa  
vuoteen 2010 saakka. Vuosina 1996 - 
2001 suunnittelijana omassa toimis-
tossa. 2010 alkaen virkamiehenä 
Tampereen kaupungilla rakennus-
valvonnassa lupa-arkkitehtina. 
 
Harrastukset kahvakuula, talviuinti,
hiihto, pyöräily, latinotanssi, teatte-
ri, musiikki ja matkailu. 
Toimin Tampereen teatterin naisyhdistyksessä, Hämeenkyrö-Seuran  
puheenjohtajana ja Hämeenkyrön ympäristölautakunnassa, joten  
vapaa-ajalle riittää puuhaa. 

TamRIAssa hoidan nykyisin kulttuuri- ja matkailutoimintaa yhdessä 
Pirjo Myllymäen kanssa. 
Lontoon matka olisi nyt huhtikuussa seuraavaksi vuorossa. 
Tervetuloa mukaan! 

(Lähes) koko TamRIA:n hallitus esittäytyy 
seuraavilla sivuilla lyhyesti. Ota rohkeasti yhteyttä 

RIA:n merkeissä! Kysele, ehdota, osallistu!
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TAMRIA:N HALLITUS 2017

Tiia Tuomi, 43-vuotias RI (YAMK), v. 2000 
TAMKista päästetty pois ensimmäisen kerran.
Nykyisellään hallituksen puheenjohtaja, 
hallituksessa nyt viides vuosi menossa
                                                                                                                                                   
RIA on ehdottomasti oikea ja ainoa paikka 
keskittyä rakennusinsinöörien ja –arkkitehtien 
asioihin.
Työpaikka NCC Group, turvallisuuspäällikkönä.

Muita harrastuksia salilla käynti ja lukeminen, 
muuta ei oikein ehdi jos niitäkään.  PJ

Petri Mäki, 54-vuotias Tampereen tekusta 1986 valmistunut RI.

TamRIA:n hallitusura alkoi 1997 eli 21. vuosi lähti juuri liikkeelle. 
Ensimmäinen homma oli liikuntavastaavan tehtävä, neljä vuotta ai-
kanaan puheenjohtajanakin ja viimeiset 10 vuotta päätehtävänä 
jäsenlehti RIA*Nyssen toimittaminen. Kaikenlaista muutakin seka-
laista koitan ’auttaa’ muun hallituksen kanssa. RIA:n liittohallituk-
sessa olen ollut jokusia vuosia, samoin PIRA:n hallituksessa (nyt pu-
heenjohtajana) ja myös sttk:n aluetoimikunnassa.

RIA paljastui aikanaan nimenomaan ra-
kennuspuolen inssien ja tietysti raken-
nusarkkitehtien asioita ymmärtäväksi 
järjestöksi, siksi se oli luonnollinen valin-
ta. Hallitustyöskentely alkoi tavallaan 
vahingossa, mutta ei ole kaduttanut.

Pääosa työhistoriasta on eri nimikkeillä 
rakennusvalvontaan liittyvää, vuodesta 
2009 olen toiminut Ylöjärven kaupungin 
rakennustarkastajana.

Muita nykyharrastuksia on valokuvaus 
sekä enemmän tai vähemmän aktiivinen 
kuntoliikunta (lentopallo, jalkapallo, 
sähly, keilailu, kävely, pyöräily, suunnis-
tus) ja mm. Lions-toiminta. Lentopallo-
tuomarina olen toiminut yli 20 vuotta.

NYSSE
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Valtteri Paananen, 24, RI 2016 TAMK. Hallituksen tiedotusvastaava 
(ennen nuorjäsenvastaava).

RIA:ssa koen voivani vaikuttaa alan ja kyseisen koulutuksen saanei-
den asemaan ammattilaisina. Lisäksi opiskeluaikana jo selvisi kuinka 
tärkeää on luoda hyvät suhteet oman alansa osaajiin. Sen tärkeys on 
vain korostunut työelämässä kun konsultointi ja tietojen vaihto on 

TAMRIA:N HALLITUS 2017

Ville Lehtineva, 30-vuotias, RI, valmistunut 
TAMK:sta 2011.

Hallituksen varapuheenjohtaja ja Tampe-
reen RIA:n liittohallitusedustaja. Hallituk-
sessa vuodesta 2014 alkaen. 

RIA on ehdottomasti paras paikka vaikuttaa 
rakennusinsinöörien ja -arkkitehtien asioi-
hin Suomessa. Lisäksi toiminnassa tapaa 
paljon mukavaa ja samanhenkistä rakenta-
japorukkaa.

Työpaikka Ramboll Finland Oy, projekti-
päällikkö.

Muita harrastuksia tennis.

VPJ
LiHa

TIEDOTUSpäivittäistä.

Työpaikkani on Arkion Oy Pyynikintorilla. 
Työ on rakennussuunnittelua, josta leijo-
nanosa korjausrakentamiseen liittyvää 
suunnittelua. Edellinen työni oli pääosin 
mallinnusta ja tuotekehitystä uusiin puu-
rakentamisen tuotteisiin (Patenttitoimis-
to T. Poutanen).

Pidän kovasti musiikista, soitan kitaraa, 
matkailen runsaasti ja pidän varsinkin 
joukkuelajeista liikunnassa. Pidän hyviä 
keskusteluja ja maistuvia ruokia kovassa 
arvossa. Vuonna 2017 aion taas aloittaa 
tauolla olleen puukäsityöharrastuksen.
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TAMRIA:N HALLITUS 2017

Laitisen Timo, + viiskymppinen kantajäsen, Tampereen tekusta 1986 
valmistunut rakennusinsinööri, jota yleisimmin kutsutaan Timoksi, 
Laitsuksi tai Laitiseksi. 

Olen Pirjo Myllymäki, 66-vuotias RA seniori. 
Valmistuin Tampereen Teknillisestä opistos-
ta 1976.
 
Hallituksessa olen ollut jo pitkään ja vas-
tuualueena on kulttuuri, koulutus, liikunta 
ja matkat yhdessä Kaijan ja Karin kanssa. 
Tarkoituksena on alkaneena vuonna käyn-
nistää aktiivista senioritoimintaa.
 
Olen viihtynyt RIAn hyvässä yhteishengessä 
ja tutustunut moniin hienoihin ihmisiin. 
Toivon yhä uusia jäseniä mukaan toimin-
taan, liikunta- ja matkailutapahtumiin. 
Hallituksessa toimiessani saan laajan näkö-
alan liiton toimintaan.
 
Olen neljättä vuotta eläkkeellä ja olen 
tehnyt työurani Pekka Ilveskosken ja Reijo 
Lairton arkkitehtitoimistoissa ja viimeiset 
vuodet yrittäjänä.
 
Matkailun lisäksi harrastan liikuntaa, 
lukemista, käsitöitä ja maalausta.

 MATKAILU  
  KULTTUURI 

LIIKUNTA

Päivähoidossa olen Tampereen 
kaupungin rakennusvalvonnassa 
hoitaen eteläpuolen tarkastus-
insinöörin virkaa. Lasten muutta-
essa osapäiväisesti pois kotoa 
joudan osallistumaan yhdistystoi-
mintaan muutakin kuin retkien 
ja tapahtumien vakio-osanotta-
jana. Kuntoilun, sulkapallon ja 
yhdistystoiminnan lisäksi harras-
tan kuulemma myös TamRIAn 
taloudenhoitajan tehtäviä.

TALOUS
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TAMRIA:N HALLITUS 2017

Tervehdys Nyssen lukijat! Olen TamRIAn hallituksen sihteeri, 
Laineen Sirkku. Aloitin pestini viime vuoden alusta ja voisin sanoa 
olevani ns. ’paluumuuttaja’, sillä viimeksi osallistuin TamRIAn 
hallituksen toimintaan 2010-luvun vaihteessa, silloinkin mm. 
sihteerinä. Seepra ei pääse raidoistaan.

Koulutukseltani olen rakennusarkkitehti vuosimallia -88. Suunnitte-
lun maailma oli tuolloin aivan toisenlaista, sillä muistan viettäneeni 
monta hetkeä toimimattomien tussien parissa. Kaikki piirrettiin 
vielä käsin ja CAD-ohjelmat olivat vasta tulevaisuuden harhakuvaa.

Olen työurallani, joka on jo melkoisen pitkä, tehnyt kaikennäköistä 
työtä suunnittelusta rakennuttamiseen. Olen mm. toiminut yrittä-
jänä, projektitöissä Tampereen kaupungilla, asiantuntijana ELY:ssä 
Hämeenlinnassa jne. Tällä hetkellä opiskelen lisää rakennusalaa 
perehtyen mm. sisäilmaongelmiin. 

Olen perheellinen ja asustelen vanhassa puutalossa Tampereen Vii-
nikassa kokoonpanon kanssa, johon kuuluu mm. kaksi vanhempiaan 
kasvattavaa teiniä. 

Vapaa-ajalla harrastan kaikenlaista ryytimaanhoidosta pyöräilyyn. 
Tykkään suhailla fillarillani kaupungissa paikasta toiseen, talvisaikaan 
siirryn kävelemään ja kuluttamaan kengänpohjiani. Lähellä sydäntä-
ni on tanssi ja pyörähtelen parketilla monien rytmien tahdissa, 
joista argentiinalainen tango kuuluu yhdeksi suosikeistani. 

On ilo osallistua TamRIAn 
hallituksen toimintaan ja 
rentoon meininkiin. Tämän 
parempaa porukkaa on vai-
kea löytää! Takuulla istu-
essani hiukan vanhempana 
kiikkustuolissa löydän pal-
jon hyviä hetkiä ja tarinoi-
ta muisteltavaksi näiltä 
ajoilta. Toivotan kaikki 
innokkaat lämpimästi 
mukaan toimintaan. 
Suosittelen! 

SIHTEERI

LIIKUNTA
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TAMRIA:N HALLITUS 2017

Kari Salonen, tamperelainen Tampereen tekusta 1981 valmistunut 
rakennusarkkitehti. 

RIA:n jäsenenä olen ollut kantajäseneksi oikeuttavan ajan eli vuo-
desta 1982. Tampereen RIA:n hallitukseen minut houkuteltiin vuonna 
1996, aluksi Nysseä toimittamaan ja myöhemmin puheenjohtajaksi-
kin.  Myös liittohallitustoiminta tuli tutuksi sekä varsinaisena että 
varajäsenenä. Pirkanmaan Rakentajien hallituksessa olin mukana 
muutaman vuoden 2000-luvun alussa ja sen jälkeen toiminut ulko-
piralaisena tiedottajana rakennuspäivän järjestelyissä. Välillä olin 
pois TamRIA:n hallituksesta, mutta täällä taas ollaan, jo jokusen 
vuoden ajan. Hallitustehtäviin kuuluu erilaisten tilaisuuksien ja mat-
kojen järjestäminen yhdessä muiden jäsenten kanssa, jalkapallotoi-
minnan vetäminen ja monesti erilaiset graafiset yhdistyksen tarvit-
semat suunnittelutehtävät, vaikkapa haalarimerkit. 

Joitakin taustatietoja: Koulut on käyty pääosin Tampereella, yo 1975 
Sammon Yhteislyseosta, sitten armeijan kautta Espooseen Rakennus-
tekniikan opistoon rakennuspiirtäjäoppiin ja 1977 Tampereen teknil-
liseen opistoon talonsuunnittelun linjalle. Työhistoriassa on muuta-
mia arkkitehtitoimistoja: Kari Rainio Kangasalla, Annikki Nurminen 
Vaasassa, Aarne Heino Tampereella ja vielä KSOY. Nyt olen ollut jo 
21 vuotta Tampereen Tilakeskuksessa korjausrakentamisen suunnit-
telun parissa, mukana Klasun, Vapriikin, Frenckellin, keskusvirasto-
talon suunnittelussa avustavana ja monissa TREDU-hankkeissa pää-
suunnittelijana. 

Kotitaloyhtiössäkin Kalevassa ehdin olla hallituksessa jäsenenä ja 
puheenjohtajana yli 10 vuotta 90-luvun puolivälistä eteenpäin. Sinä 
aikana vietiin läpi suurimmat korjaushankkeet. Vaikka en olekaan 
enää hallituksessa, olen edelleen mukana korjaushankkeissa suunnit-
telijana vaalimassa 50-lukulaisten talojen alkuperäistä henkeä.

Aviossa olen ollut niin kauan että molemmat lapsetkin ovat jo yli 
kolmekymppisiä. Harrastuksista voisi mainita liikunnan (jalkapallo ja 
jääkiekko, sekä satunnaisesti jotkin muutkin lajit), musiikin kuunte-
lun kotona ja konserteissa sekä kielten opiskelun (vapaaehtoinen 
englanti ja pakkoruotsi). Yhdessä toimiminen hyvän porukan kanssa 
hyvien asioiden edistämiseksi pitää mielen virkeänä.

LIIKUNTA
KULTTUURI

MATKAILU
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TAMRIA:N HALLITUS 2017

Olen Jenni Saarinen, pioneeriryhmän rakennusarkkitehtiopiskelija 
Tampereen ammattikorkeakoulusta. Rakennusarkkitehdin koulutus 
on mielestäni hyvin tarpeellinen ja kaiken lisäksi mielenkiintoinen.

Olen toiminut rakennusalalla lähes kymmenen vuoden ajan. Aloitin 
raksa-opinnot ammattikoulussa 15-vuotiaana ja siitä lähtien olen 
saanut tehdä monipuolisesti rakennusalan töitä, haalarihommista 
vauriokartoituksiin ja kuntosuunnitelmiin. 2014 valmistuin rakennus-
konservaattoriksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Muutin Tampe-
reelle opintojen alkaessa ja sattuman kautta päädyin TamRIA:n opis-
kelijajäseneksi. Järjestötoiminta kiinnosti minua ja lähdin mukaan. 

Elämä on vienyt monen mutkan kautta Nokialta Ikaalisiin, Helsinkiin, 
Seinäjoelle, Vaasaan ja ulkomaille asti. Viimeksi työskentelin Nor-
jassa. On mukavaa olla taas täällä Tampereella ja touhuta koulun ja 
järjestötoimien parissa. Kulttuuri ja taide on suuri osa elämääni ja 
vapaa-ajalla aikaa tulee vietettyä myös urheillen ja ystävien parissa.

Olen Ulla Miettinen, uusi/vanha TamRIA:n 
hallituksen jäsen, muutaman välivuoden jälkeen 
palasin uudestaan mukaan hallitustouhuihin. 
Tulevalla hallituskaudella vastuulleni valikoitui 
nuorjäsenvastaavan tehtävät ja ilokseni olen 
saanut huomata, että opiskelijat ovat hyvin 
edustettuna hallituksessa ja opiskelijatoiminta 
on muutenkin hyvin aktiivista, kuten toiminta 
TamRIA:ssa yleisestikin. 

Koulutukseltani olen RI AMK vuosimallia 2004. 
Työkokemusta olen kartuttanut rakennusliikkeen 
eri tuotannon tehtävissä, kolme vuotta sitten 
hyppäsin pöydän toiselle puolelle Lempäälän 
kunnalle, missä hoidan rakennuttajainsinöörin 
tehtäviä.

NU
OR

ISO

OPISKELIJA

Työn vastapainoksi kuntoilen epäsäännöllisen säännöllisesti ja 
vietän aikaa perheeni kanssa, nautin hyvästä ruoasta ja viinistä 
hyvässä seurassa, haaveilen matkustamisesta, kesästä ja lämmöstä, 
uusimpana intohimonani onkin viherpiiperrys omalla pihalla.12



Olen Annica Sievers, 25, rakennustuotannon kolmannen vuoden RI-
opiskelija TAMKista. Olen nyt toista kautta hallituksessa opiskelija-
jäsenenä ja mukana järjestämässä opiskelijoille suunnattua toimin-
taa. Huolehdin myös TamRIAn facebook- ja kotisivupäivityksistä.

Tutustuin RIAan opintojeni alussa, kun RIAn projekti-insinööri Katri-
na Kukkonen esitteli opiskelijoille yhdistyksen toimintaa ja etuja. 
Pääsin mukaan yhdyshenkilöiden Ylläs-seminaarin, jonka jälkeen 
olen ollut vannoutunut #rialainen. Hallituksessa olen ollut rakennus-
alan aallonharjalla, päässyt vaikuttamaan asioihin, tutustumaan 
huippuporukkaan ja luomaan tärkeitä ihmissuhteita ympäri Suomea. 
Meillä on hallituksessa asiantunteva, silti mukava ja rento tunnelma, 
eikä pöytäkirjojen ulkopuolella huumori puutu!
   
Rakennusalan valinta oli yllätys monelle tutulleni, sillä minulla ei 
ollut sukurasitetta tai minkäänlaista kokemusta rakennusalasta 
ennestään. Luonteeltani olen tee-se-itse-tyyppiä ja sisälläni on 
aina asunut pieni rakentaja. Viimeistään ensimmäisen harjoitteluni 
jälkeen olin varma, että olin valinnut oikean polun, enkä malta 
odottaa, että valmistuisin ja saisin jalansijaa työuralleni tai näkisin 
kädenjälkeni jossakin mahtavassa rakennuksessa.
   
Tällä hetkellä tasapainoilen vauva-arjen ja opiskeluiden kanssa. Nyt 
juuri pidetyn äitiysloman jälkeen on ollut kummallisen virkistävää 
pähkäillä lujuusopillisia laskuja sekä yllättyä motivaation olevan 
ennennäkemättömän korkealla tasolla. Tulevalta kesältä odotan taas 
onnistunutta ja opettavaista kokemusta harjoittelun merkeissä. 

Ensimmäisen vuoden rakennusarkkitehtiopiskelija Anniina Grönholm 
tässä, hei! Minut valittiin jälleen hallituksen opiskelijajäseneksi 
parin vuoden tauon jälkeen. 

Aiemmilta opinnoiltani olen talonrakennustekniikan insinööri vuodel-
ta 2015 TAMK:sta. Viime vuoden kävin haukkaamassa työkokemusta 
pääkaupunkiseudulta päin ja rakennusarkkitehdin koulutuspaikan 
saatuani päätin palata takaisin Tampereelle.

Olen 24-vuotias kulttuuri-ihminen ja hevostyttö. Myös matkustelusta 
pidän. Hallituksessa toimin opiskelijajäsenvastaavan apuna. Erityi-
sesti pidän kaikenlaisista tapahtumista ja TamRIA:n opiskelijatapah-
tumissa olenkin yleensä mukana järjestämässä. Mukavaa olla taas 
enemmän mukana RIA:n toiminnassa, ja ennen kaikkea Tampereella! 

OPISKELIJA

OPISKELIJA
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TamRIA päätti viime vuonna pi-
tää hauskan pikkujoulun. Siihen 
sopivalta paikalta tuntui Tampe-
reen komediateatteri. Ohjel-
massa oli 17.11. stand up-esitys 
ja esiintyjänä oli taatusti hauska 
mies Ilari Johansson.

Ennen esitystä suurin osa 30 
hengen pikkujouluseurueesta 
meni porukalla syömään hotelli 
Tammerin Vihtorin kirjastoon. 
Eihän sitä maha tyhjänä jaksa 
nauraa. Ravintolasta oli vain 
lyhyt kävely Komediateatteriin, 
jonne loput pikkujouluilijoista 
tulivat omia polkujaan. Kuohu-
viinit tamrialaisille tarjosi tilai-
suuteen mukaan päässyt RTV:n 
Miikka Örn. Kiitokset!

Ilari Johansson aloitti ensimmäi-
sen settinsä ja osansa saivat 
niin pälkäneläiset, nokialaiset, 
kangasalalaiset, ylöjärveläiset, 
tamperelaiset kuin lähes kaikki 
muutkin seutukunnan asukkaat. 
Samoin irvailtiin tietysti ranta-
tunnelille, tornihotellille, jää-
kiekolle ja sujuvasti kaikenlai-
selle muullekin Tampereeseen 
liittyvälle. Johansson oli selvästi 
valmistautunut paikkakunnalla 

pidettäviin esityksiin ja sehän 
on vain ammattimiehen merkki. 
Eikä kyse todellakaan ollut siitä, 
että show olisi ollut ’tehdyn’ 
oloinen, vaan vinoileminen sujui 
Johanssonilta hyvin luontevasti. 
Jopa pirkanmaalaisista.

TamRIA:n pöydät eivät olleet 
aivan esiintymislavan vieressä, 
mistä oli syytä olla vain kiitolli-
nen. Lähimmät pöydät Johans-
son nimittäin haastoi kunnolla 
herjattavakseen. Pikkujoulua 
lähipöydässä viettänyt ryhmä 
Ylen henkilökuntaa sekä jonkin 
nahkatuotefirman väkeä pää-
kaupunkiseudulta sai kumpikin 
nauttia toistuvasta irvailusta. 
Onneksi paikalla ei ollut ketään 
tosikkoa, vaan paikalle oli saa-
vuttu myös mahdolliseen kettui-
luun valmistautuneina.

Väliajalla päästiin nauttimaan 
lisää virvokkeita (ohjelman ajan 
baari oli suljettu). Nauramisesta 
melkein krampannut kroppakin 
sai hetken palautua. Pian alka-
nut toinen setti ei kuitenkaan 
päästänyt yleisöä yhtään vähem-
mällä. Johansson reagoi katso-
jien palautteeseen välittömästi 
ja spontaanisti. Minkä sille voi; 
kun on hauska, niin aika mität-
tömästä herjaa irtoaa. Etenkin 
pälkäneläiset pysyivät hampais-
sa... eikä Ylekään saanut armoa. 
Puhumattakaan niistä nahka-

Stand up- 
pikkujoulu
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tuotteista. Ehkä oli hyvä, ettei 
kukaan erikseen maininnut ylei-
sön joukossa olleista useista 
insinööreistä. Muutama uusikin 
kommentti tuosta ammattikun-
nasta olisi saattanut löytyä. 

ASTA-messut 3.-5.2. 
 

Tämän lehden välissä on kutsukortti ASTA-
messuille. Kutsukortti tulee rekisteröidä 

pääsylipuksi osoitteessa www.asta.fi/kutsu ja se 
oikeuttaa yhteen sisäänpääsyyn milloin tahansa 

messujen aikana.

Mikäli olet ASTA-messuille menossa, käytä tätä 
lippua. PIRA:n messuilta saama korvaus riippuu 

rekisteröityjen lippujen määrästä, joten se 
vaikuttaa myös oman yhdistyksesi PIRA:lta 

saaman tuen määrään.

Tue oman yhdistyksesi toimintaa ja käytä 
PIRA:lta saamasi kutsukortti.

Puolitoista tuntia oli nopeasti 
ohi. Hauskaahan meillä oli, ei 
voi mitään. Ilari Johansson pois-
tui salista ja tamrialaiset toises-
ta ovesta, seuraavan vuoden 
pikkujouluja odottelemaan. 
    PM

TAANNOISIA TAPAHTUMIA
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TamRIA:n vuosikokous
Tampereen RIA:n sääntömääräi-
nen vuosikokous pidettiin 16.11.
2016 Parmaco Oy:n toimitiloissa 
Onkiniemessä. Vanhaan Haarlan 
tehdaskiinteistöön saneerattui-
hin tiloihin löytäminen olisi saat-
tanut pelkän osoitteen perus-
teella olla haasteellista, mutta 
hyvän ennakko-opastuksen myö-
tä ei osallistujia jäänyt pihalle 
pyörimään. Neljätoista tamria-
laista oli päässyt mukaan yhteis-
ten asioidemme hoitamiseen. 

Aluksi Parmacon suunnittelujoh-
taja, arkkitehti Jari Palonen 
esitteli lyhyesti yrityksen, sen 
toimenkuvan, tuotteet sekä lu-
kuisia referenssikohteita. Slogan 
’Me lainaamme oikeita raken-
nuksia’ kuvaa hyvin yrityksen 
toimintaa. Parmaco kun nimen-
omaan lainaa rakennuksia (koh-
tuullista korvausta vastaan, 
luonnollisesti) silloin, kun uuden 
rakentaminen ei jostakin syystä 
ole paras ratkaisu, mutta käyt-
töön tarvitaan oikea rakennus. 
Etuina on mm. investoinnin ris-
kittömyys, muuntojoustavuus ja 
tilaajan käytön aikainen ylläpi-
don helppous. Tarpeen päättyes-
sä tai muuttuessa tilojen käyttö-
tarkoitusta tai laajuutta voidaan 
helposti muuttaa tai rakennus 
purkaa odottamaan uutta käyt-
töä jossakin muualla. 

Yritysesittelyn jälkeen pidettiin 
sitten vuosikokous. TamRIA:n 
puheenjohtaja Tiia Tuomi avasi 
kokouksen. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Kalevi Turk-
ka, sihteeriksi Ville Lehtineva 
sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja 
tarvittaessa ääntenlaskijoiksi 
Hans Gransten ja Petteri Pitkä-
aho. Kokous todettiin sääntöjen 
mukaan koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä hyväksyt-
tiin kokouskutsun esityslista 
kokouksen työjärjestykseksi. 

Esityslistan mukaisesti seuraa-
vaksi hyväksyttiin TamRIA:n 
toimintasuunnitelma vuodeksi 
2017. Palkkiot ja matkakorvauk-
set päätettiin pitää edellisvuoti-
sella tasolla eli hallituksen 
puheenjohtajalle maksetaan 
yleiskorvausta kuluista 225 €/
vuosi ja muita hallituksen kuluja 
korvataan laskujen mukaan. 
Liittymis- ja jäsenmaksuihin ei 
tehty muutoksia vuodelle 2017. 
Paikallisyhdistyksen jäsenmaksu 
on 17 €, kannatusjäsenmaksu 27 
€ ja yritystenn kannattajajäsen-
maksu 245 €. Liittymismaksua 
yhdistyksen jäseneksi ei ole. 
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin 
myös yhdistyksen tulo- ja meno-
arvio vuodelle 2017.

Kokous päätti valita kaksi toi-
minnantarkastajaa varahenki-
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löineen tarkastamaan vuoden 
2017 tilit ja hallinto. Toiminnan-
tarkastajiksi esitettiin ja valit-
tiin Pekka Malassu ja Jussi Haa-
visto, varahenkilöinään Kalle 
Antila ja Maarit Nippala. Halli-
tuksen jäsenmäärä päätettiin 
pitää ennallaan eli puheenjohta-
jan ja yhdeksän jäsenen suurui-
sena, lisäksi kutsuttuina enin-
tään neljä opiskelijajäsentä. 

Hallituksessa erovuoroisina 
olivat RI Timo Laitinen, RA Eija 
Helin, RA Kari Salonen, RI Petri 
Mäki ja RA Pirjo Myllymäki. Heis-
tä Laitinen, Salonen, Mäki ja 
Myllymäki ilmoittivat halukkuu-
tensa jatkoon. Helin oli ilmoit-
tanut, että ei halua jatkaa. 
Kokous valitsi uudelle kaksivuo-
tiskaudelle Timo Laitisen, Kari 
Salosen, Petri Mäen ja Pirjo Myl-
lymäen sekä uudeksi hallitusjä-
seneksi RI Ulla Miettisen. Halli-
tuskautensa toisella vuodella 
jatkavat RI Ville Lehtineva, RA 
Kaija Rask, RA Sirkku Laine, RI 
Valtteri Paananen sekä RI Tiia 
Tuomi, joka jatkaa myös puheen-
johtajana. Entiset hallituksen 
opiskelijaedustajat Jenni Saari-
nen, Annica Sievers, Anniina 
Grönholm ja Panu Markkola 
olivat halukkaita jatkamaan ja 
kokous päätti esittää hallituk-
selle heidän jatkokauttaan.

RIA-liiton sääntömuutosten 
myötä voimassa olevat valinnat 
liiton toimielimiin raukeavat ja 

liittohallitukseen valitaan alka-
valle kaudelle 2017-2018 vain 
yksi edustaja varahenkilöineen 
TamRIA:sta. Liittohallituksen 
jäseneksi em. kaudelle valittiin 
RI Ville Lehtineva ja varalle RI 
Petri Mäki. Liittokokousedustus-
paikkoja TamRIA:lla on jatkossa 
kolme ja keskustelun jälkeen 
kokous valitsi edustajiksi RI Tiia 
Tuomen, RI Valtteri Paanasen ja 
RA Kari Salosen. PIRA:n hallituk-
seen valittiin kaudelle 2017-
2018 jatkamaan RI Petri Mäki, 
toinen edustaja RA Eija Helin 
jatkaa kauttaan 2016-2017. RIA-
majojen hallituksessa TamRIA:n 
edustajana vuonna 2017 valittiin 
jatkamaan RA Eija Helin. RIA-
majojen vuonna 2018 pidettä-
vään vuoden 2017 yhtiökokouk-
seen TamRIA:n edustajaksi 
valittiin RA Kari Salonen, varalle 
RA Kaija Rask. Sttk:n aluetoimi-
kuntaan vuodeksi 2017 valittiin 
jatkamaan RI Petri Mäki.

Kokous päätti julkaista kokous-
kutsut jatkossakin Rakennusleh-
essä ja yhdistyksen jäsenleh-
dessä RIA*Nyssessä. Esityslistan 
mukaan edelleen tuli käsitellä 
yhdistyksen jäsenten kokouksen 
käsiteltäväksi sääntöjen mukaan 
ilmoittamat asiat sekä muut 
kokouskutsussa mainitut asiat. 
Kumpiakaan ei ollut, joten pu-
heenjohtaja päätti kokouksen. 

Kokouksen jälkeen illan isäntä 
Parmaco tarjosi kokousväelle 
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iltapalaa ja Jari Palonen esitteli 
vielä yrityksen toimitilat. Muut-
to uusiin tiloihin on melko tuore 
tapaus ja tilojen muokkaaminen 
oli vielä kesken, mutta vanhan 
tehdasrakennuksen korkeat sisä-
tilat antoivat komeat puitteet. 
Yrityksen voimakkaan kasvun 
myötä Parmaco oli vastikään 
saanut hankittua ja liitettyä li-
sää tiloja käyttöönsä, joten 
laajentuminen on mahdollista. 
Kiitokset tamrialta kokousväelle 
ja kokousväeltä isännälle, tilai-
suus päättyi mukavissa merkeis-
sä.
         PM Esimerkki Parmacon lainaamasta 

rakennuksesta: Peltolan päiväkoti 
Vantaalla, jonne Parmaco toimitti 
viime vuonna yhteensä kolme Kruunu-
vakiopäiväkodin erilaista versiota. 
Mv-kuva ei tee oikeutta todellisuudelle.
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Lattiapäällysteet 
kaikkiin julkisiin tiloihin 

Tutustu uudistuneisiin 
nettisivuihimme 
osoitteessa www.rtv.fi
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Porvoon 
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Amtico-designlattiatCasalgrande Padana -keraamiset laatat

Paattisten päiväkoti

Tutustu uudistuneisiin nettisivuihimme osoitteessa www.rtv.fi
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