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Ideoita ja 
unelmia

Apua 
suunnitteluun

Tolkkua
tuotevalintaan

Käyttövinkit

Ostokset kätevästi 
verkosta

Kotipolku on rakentamisen verkkopalvelu, 
josta rakentaja löytää parhaat ideat ja vinkit 
erilaisten betoni- ja kivituotteiden käyttöön 

eri rakennusvaiheissa. Tutustu jo tänään! 

Kotipolku 
Tukenasi rakentamisen polulla

Palvelukeskukset Tampereella
Valmisbetoni p. 020 447 6868 

Kiviaines p. 020 447 6820
Pihakivet p. 020 447 4740

Rudus.fi/kotipolku



RIA*Nysse on Tampereen rakennusinsinöörit 
ja -arkkitehdit RIA ry:n tiedotuslehti, levikki 
900 kpl.

KANSIKUVA 
PM

SISÄLLYS
   
Hallituksen yhteystiedot  3

PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT 4 

TULEVAA TOIMINTAA
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RA-päivä    8
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PIRA:n 35-v. tapahtuma, PIRA:n 
asuntomessumatka  10
Sitsit, KesäRIA Joensuussa  11

TAANNOISET TAPAHTUMAT
Valmistuvien tilaisuus  12
TamRIA Wine tasting  13 - 14
Ylläs Jazz Blues   15 - 18

Tampereen RIA:n kotisivu
www.tamria.fi

RIA*Nyssen toimituksen osoite
c/o Petri Mäki
Korventie 11, 33470 YLÖJÄRVI
puh. 040 536 6630
e-mail: petri.maki@tamria.fi

RIA*Nyssen ilmoitushinnasto 2017
-hinnat on vapautettu ALV:stä
-hinnat:
* takasivu (värillinen)     450 € 
* etu- ja takakannen sisäpuoli (vär.)   380 €
mustavalkopainatus
* tekstin jälkeen  1/1    300 € 
   1/2    190 €  
   1/4    130 € 
* pikkuilmoitus        15 €

RIA*Nysse ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Seuraava Nysse ilmestyy syyskuussa 2017.
Painopaikka: KopioNiini Finland Oy, Tampere

TamRIA:n hallitus 2017

Puheenjohtaja, merkkipäivät 
Tiia Tuomi, RI
puh. 043 850 1173
e-mail: tiia.tuomi@tamria.fi

Vpj, liittohallitus Ville Lehtineva, RI 
puh. 040 848 7386 
e-mail: ville.lehtineva@tamria.fi

Sihteeri Sirkku Line, RA 
puh. 040 766 1540
e-mail: sirkku.laine@tamria.fi

Talouspäällikkö Timo Laitinen, RI 
puh. 040 548 2035
e-mail: timo.laitinen@tamria.fi

RIA*Nysse, PIRA, sttk Petri Mäki, RI
puh. 040 536 6630
e-mail: petri.maki@tamria.fi

Viestintävastaava Valtteri Paananen, RI
puh. 041 544 2101
e-mail: valtteri.paananen@tamria.fi

Nuorjäsenvastaava Ulla Miettinen, RI
puh. 050 383 9764
e-mail: ulla.miettinen@tamria.fi

Kulttuuri, koulutus, liikunta, matkat

Kaija Rask, RA
puh. 040 581 9354
e-mail: kaija.rask@tamria.fi

Kari Salonen, RA
puh. 040 571 8698
e-mail: kari.salonen@tamria.fi

Pirjo Myllymäki, RA 
puh.  050 363 6103
e-mail: pirjo.myllymaki@tamria.fi

Opiskelijaedustaja Jenni Saarinen
puh. 040 825 3707
e-mail: jenni.saarinen@tamria.fi

Opiskelijaedustaja Annica Sievers  
puh. 040 779 4149
e-mail: annica.sievers@tamria.fi

Opiskelijaedustaja Panu Markkola
puh. 040 039 6181
e-mail: panu.markkola@tamria.fi

Opiskelijaedustaja Anniina Grönholm
puh. 044 264 3888
e-mail: anniina.gronholm@tamria.fi

TamRIA:n tilinro FI05 5732 2620 0540 64

3



TULEVIA TAPAHTUMIA

Keväästä kesäksi 
Hyvää kevättä ja valoisampaa 
rakennusaikaa kaikille!
 
Me TamRIAlaiset toimimme mo-
nenlaisissa eri tehtävissä. Perin-
teisten rakennusinsinöörien ja 
rakennusarkkitehtien lisäksi on 
mukana jäseniä yrittäjien edus-
tajista puutarha-alan ammatti-
laisiin. Lisäksi joukkoon mahtu-
vat myös kannattajajäsenet, 
kunniajäsenet sekä opiskelija-
jäsenet.

Jäsenemme valmistuvat pääasi-
assa ammattikorkeakouluista ja 
teknillisistä oppilaitoksista, mut-
ta mukana on myös ylemmän tai 
ulkomaalaisen vastaavan tutkin-
non suorittaneita, ja diversi-
teetti jäsentemme keskuudessa 
onkin pelkästään positiivinen 
asia. Jos tunnet kiinostusta 
tamrian toimintaan, niin olet 
tervetullut mukaan tapahtu-
miimme tutustumaan mukavaan 
joukkoon ja monipuoliseen 
toimintaan!
 
Uutta toimintaa vuodelle 2017 
on mm. seniorijäsenillemme 
suunnattu toiminta sekä RIA:n 
järjestämät viestinnän ja sosi-
aalisen median koulutukset. 
Wine Tasting jäsenillemme saa-
vutti heti ensimmäisellä kerralla 

suuren suosion. Perinteistä toi-
mintaa jatkamme  mm. jalka-
pallo- ja petankkiturnauksien 
merkeissä, ja tietysti paikalliset 
kiinnostavat rakennuskohteet 
ovat ekskursioidemme kohteina.
 
Kaikki jäsenemme perheineen 
ovat tervetulleita mukaan toi-
mintaamme, ja toivomme, että 
tulisitte mukaan myös kevätko-
koukseemme mahdollisimman 
lukuisana joukkona. Meitä ei 
voi olla liikaa vaikuttamassa 
toimintaamme sekä olemaan 
mukana monessa mukavassa ja 
mielenkiintoisessa toiminassa. 
Kevätkokouksesta lisää lehdes-
sämme sekä verkkosivuillamme 
www.tamria.fi. Tervetuloa 
mukaan!
 
-Tiia
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TULEVIA TAPAHTUMIA

TAMRIAN 
SENIORIOHJELMA

•	 25.04.2017 klo 12.00 Malja keväälle. Aloitus-
kokous pidetään Torni Hotellin kattoterassilla; 

MORO SKY BAR (mahdollisuus SOPPALOUNAASEEN 
7,50€). Kokoonnutaan miettimään tulevaa 

toimintaa yhdessä kaikille mieleiseksi.
•	 18.05.2017 klo 12.00 Valtakunnallinen 

senioritapaaminen Tampereella. Kevyt ohjelma 
keskustan tuntumassa alkaen lounaalla RAVINTOLA 

TILLIKASSA, Hämeenkatu 14. Kävelyretki siltoja 
ylittäen koskimaisemassa. Matkalla mahdollisuus 
oikoreitteihin. Ilmoittaidu ennakkoon viimeistään 

04.05.2017, niin saat täsmennetyn ohjelman.
•	 06/2017 Pyöräretki Pyhäjärven ympäri. 

Valitaan säätilaan sopiva päivä. Ilmoita 
kiinnostuksesi.

•	 04.-06.08.2017 KesäRIA Joensuussa, johon 
RIA-liitto maksaa 50 € avustuksen ohjelmaan 

osallistuville senioreille.  
•	 19.-24.08.2017 Senioritalkoot Ylläksen RIA-

Majoilla. Ohjelma RIA:n sivuilla.  

Syksyn ohjelma syyskuun Nyssessä.
Terveisin Pirjo Myllymäki, Eija Kukkonen-Pylkkö ja Matti Toivonen

Yhteystiedot: p. 050-3636103
Tule rohkeasti mukaan.

Terveisin Pirjo
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TULEVIA TAPAHTUMIA

KOKOUSKUTSU
Tampereen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n

 sääntömääräinen kevätkokous

Aika:  Torstaina 27.4.2017 klo 18.00 
Paikka: Kampusklubin Workshop-keskus
  Korkeakoulunkatu 7, Tampere
  
ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
5§ Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus 

ja tilintarkastajien lausunto.
6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen 
 jäsenille ja muille tilivelvollisille. 
7§ Käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksen 

käsiteltäväksi sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat.
8§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9§ Kokouksen päättäminen.

Ennen kokousta klo 17.00 alkaen tilan esittely sekä noin klo 17.20 
illan sponsorin esittely. Sääntömääräinen kokous alkaa klo 18.00. 

Tarjoilun vuoksi kokouksen osallistujilta toivotaan ilmoittautumis-
ta 24.4. mennessä s-postitse osoitteeseen petri.maki@tamria.fi. 
Kampusklubi on myös suljettu yhteisö, joten sisäänpääsyn 
varmistamiseksi tarvitaan tieto paikalle tulijoista.

Tervetuloa       Hallitus
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TULEVIA TAPAHTUMIA

RIA-jalitsu
RIA:n jalkapalloturnaus on tänä vuonna 

TamRIA:n järjestettävänä. Turnaus tarkoittanee 
jälleen peliä tai paria Helsingin RIA:a vastaan, 
mutta muillakin paikallisyhdistyksillä on toki 

osallistumismahdollisuus. Pelikenttä on toistaiseksi 
avoin, samoin jälkipelipaikka. Pelipäivä on 
varmistettu, merkitse la 26.8. kalenteriisi.

Päävalmentaja eli joukkueen kokoonkutsuja Kari 
Salonen ottaa kiinnostuneilta mieluusti jo hyvissä 

ajoin ilmoittautumisia vastaan. Uudet pelaajat ovat 
tervetulleita vanhojen seuraksi. 

Ilmoita pelihaluistasi Kari Saloselle, 
kari.salonen@tamria.fi tai 

puh. 040 571 8698. 

TamRIA:n kevätkokous
Kokouspaikka TTY:n Kampusareenan Kampusklubi 
yhdistää yritykset ja yliopistot, tutkimuksen ja 

tuotekehityksen. Tällä hetkellä mukana huipputason 
tutkimus- ja tuotekehitysyhteisössä on mukana rei-
lut 30 yritystä. Kampusklubiin pääsee yleensä vain 

jäsenyrityksen tilaisuuteen, joten tutustumis-
mahdollisuus kannattaa hyödyntää.

Tervetuloa!       Hallitus
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TULEVIA TAPAHTUMIA

RA-päivä 2017
Päivämäärä ja paikka on päätetty, mutta ohjelma 

ja tarkka aikataulu hakevat vielä itseään.

Varaa kalenteriisi perjantai 22.9., tapahtuma-
paikka on Heureka Vantaalla.

TamRIA:n petankkikisa 
 

Perinteinen TamRIA:n petankkikisa heitetään taas 
loppukesällä, tänä vuonna ke 16.8. klo 16.30 alkaen. 

Kiihkeän kisailun vastapainoksi tarjolla myös leppoisaa 
yhdessäoloa piknik-eväineen. Ota perhe mukaan ja 
tule mukaan hauskanpitoon, pelivälineet tamrian 

puolesta. Seuraa ilmoittelua 
kotisivuillamme.

Majakkamatka Luvialle 
 

Majakkamatka tehdään Säpin majakalle 10.-11.06.

15 hengen kiintiö on lähes täyteen buukattu. 
Mahdollisuutta osallistua voit vielä tiedustella 

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

Matkan alustava ohjelma edellisen Nyssen kutsussa, 
tarkasta tarvittaessa ja ilmoittaudu vaikka 

varasijoille.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Ekskursio LONTOOSEEN 
6. – 10.10.2017 

TamRIA:n tämän vuoden ekskursiomatkan kohteena on 
Lontoo.

Jokainen matkalle lähtijä hankkii itse lentomatkansa 
ja tässä on yksi lukuisista lentovaihtoehdoista:

Finnair
Lähtö Tampereelta pe 6.10. klo 6.15

Paluu Tampereelle ma/ti 10.10. klo 00.20
(Hinnaksi tuli 10.3. 241,73)

Ilmoittakaa osallistumisesta sähköpostilla, kun 
olette hankkineet lentoliput, viimeistään 30.4.2017 

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

Varaamme tämän jälkeen yhteisen keskustahotellin. 

Oman mieltymyksen mukaan voi aivan hyvin lentää 
suoraan Helsingistä. Tampereeltakin on eri lentoaikoja 

valittavana. Tarjouksiakin tulee jatkuvasti.
Tilanteen mukaan kokoonnumme joko lentokentällä 

tai hotellissa Lontoossa.

Ohjelmaan järjestetään arkkitehtuurinähtävyyksiä, 
teatteria, jalkapalloa ja konsertteja, mahdollisuuk-

sien ja matkaseurueen mieltymysten mukaan.
 

Tervetuloa mukaan!
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TULEVIA TAPAHTUMIA

PIRA:n 
asuntomessumatka

PIRA:n jokavuotinen matka asuntomessuille 
järjestetään jälleen messujen viimeisenä 

keskiviikkona eli 9.8. Messut järjestetään tänä 
vuonna Mikkelissä. 

Tarkemmat tiedot, aikataulu ja ilmoittautumisohjeet 
matkalle tulevat myöhemmin PIRA:n kotisivuille 

www.pira.fi.

PIRA 35 v.
Pirkanmaan Rakentajat PIRA juhlistaa 35-vuotista 
olemassaoloaan keskustelu- ja muisteluillalla sekä 
illallisella. Tapahtumapaikaksi on valittu likimain 
PIRA:n ikäinen UKK-instituutti ja päiväksi to 11.5.  
Tapahtuma alkaa instituutin auditoriossa klo 16, 

illallinen talon ravintolassa noin klo 18.

Mukana keskustelussa PIRA:n perustajia sekä UKK-
instituutin rakentamisessa mukana olleita henkilöitä. 
Ohjelma, osallistujat ja illalliskortin hinta tarkentuvat 

lähiaikoina ja asiasta tiedotetaan jäsenyhdistyksiä. 
Seuraa myös ilmoittelua PIRA:n ja TamRIA:n 

kotisivuilla.
10



TULEVIA TAPAHTUMIA

Sitsit sun muuta 
Syksyllä on tarkoitus järjestää opiskelijoille sitsit. 
Samoin sählyturnaus (osaavat puhuvat tosin sali-

bandystä) järjestynee syksyllä. Näistä tiedotetaan 
tarkemmin lähempänä tapahtumia. 

Onpahan mitä odottaa.

KesäRIA
Pohjois-Karjalan RIA järjestää rialaisten yhteisen 

kesätapahtuman Joensuussa 4. - 6.8.

Tietoa tapahtuman ohjelmasta, majoituksesta ja 
ilmoittautumisesta tulee RIA:n sivustolle tietoa 

kevään aikana. 

Tampereen RIA tukee jälleen jäsentensä osallistumista 
KesäRIA:an palauttamalla tapahtuman jälkeen 

hakemuksesta 30 €/osallistuja. 
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Valmistuvien tilaisuus 7.4.2017
TamRIA kutsui taas tänä vuonna 
TAMK:sta valmistuvia rakennus-
insinöörejä ja -mestareita juhla-
tilaisuuteen. Paikkana oli ravin-
tola Astor, tilaisuus juhlallinen, 

mutta ei pönöttävä ja pöydän 
antimet erinomaisia. Mukana 
illassa olivat myös Ramboll ja 
Destia.

TamRIA:a edustivat 
Ville Lehtineva ja 
Annica Sievers (kuvis-
sa) sekä Ulla Miettinen 
(kuvaamassa).

Valmistuvia rakennus-
insinöörejä ja -mesta-
reita oli ilmoittautunut 
yli 40. Tällaista on 
rakennusalalla!

Illan antimissa ei ollut 
moitittavaa, TAMK:n 
ruokala jäi kakkoseksi.

12



TamRIA järjesti jäsenilleen 
viininmaisteluillan helmikuun 
alussa Tampereella. Tapahtuma 
järjestettiin Tampereen Vinote-
que Oy:llä eli Vinoteekissa, joka 
on tunnelmallinen yksityinen 
viinikellari ja juhlahuoneisto 
Tampereen keskustassa.  
 
Tilaisuus alkoi tervetulotoivotuk-
silla ja alkusamppanjalla. Sen 
jälkeen siirryimme saliin, johon 
oli katettu valmiiksi viinilasit. 
Samppanjan maistelun ohessa 
esittäytyi Maalarimestarien Oy:n 
edustaja, joka kertoi Diessner 
julkisivuratkaisuista mm. beto-
nikorjauksiin, rappaukseen ja 
maalaamiseen. Paikalle saapu-
neista noin puolet olivat Tam-
RIAn varsinaisia jäseniä ja puolet 
opiskelijajäseniä. Viini-ilta he-
rätti kiinnostusta, sillä sali oli 
lähes täynnä. 

Diessner -tuotteiden esittelyn 
jälkeen vieraat siirtyivät hetkek-
si pois salista ja viinit saapuivat. 
Itse tasting alkoi Vinoteekin esit-
telyllä, jonka jälkeen huulille 
nostettiin ensimmäinen viinilasi. 
Quinta Brejinho da Costa 2014 
valkoviini oli kotoisiin Atlantin 
rannalta Setubalin kaupungin 
kupeesta ja yhtenä rypälelajik-

keena viinissä oli mm. Sauvignon 
Blanc. Seuraava maisteluviini oli 
myös väriltään vaalea ja viini-
kouluttaja kyselikin tunnistaako 
kukaan viiniä tuoksun perusteel-
la. Rieslingiltähän se tuoksui 
ja viini C.H. Berres Ürziger 
Würtzgarten Riesling 2011 oli 
ainakin kirjoittajan makuun 
sopiva seurustelujuoma. 

Valkoviinien jälkeen vuorossa 
oli neljä väriltään punertavaa 
viiniä. Ensimmäinen Hiriart 
Cigales Lagrima Rose 2015 oli 
tuote nuorelta viinitilalta, joka 
oli tullut erityisen tunnetuksi 
loistavista roseviineistään. 
Seuraava viini Azienda Agricola 
Meroni Sengia Valpolicella Clas-
sico 2014 oli kotoisin vuonna 
1706 perustetulta yhden per-
heen viinitilalta St Ambrogion 
kylästä. Viini valmistetaan käyt-

TamRIA Wine 
tasting 3.2.2017

TAANNOISIA TAPAHTUMIA
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tämällä puolet viinistä vuoden 
tammitynnyrissä ja puolet 
teräksisessä. 

Toinen punaviini Gulbanis Syrah 
2011 oli saapunut laseihimme 
Sofian ja Varnan kaupunkien 
puolivälistä Gorski Dolen vuoris-
ton rinteiltä. Viimeinen tastin-
giin kuuluva viini Santalba Vina 
Hermosa Rioja Gran Reserva 
2007 oli maistelun vahvin viini, 
sillä tastingissä siirrytään aina 
kevyemmästä viinistä vahvim-
paan, jotta kaikkien viinien 
maut pääsevät esille. 

Viinitastingin jälkeen vuorossa 
oli vapaata seurustelua ja nau-
tiskelua. TamRIA yhdessä Maala-
rimestarien Oy:n ja Rudus Oy:n 

kanssa tarjosivat vieraille pien-
tä suolaista ja makeaa napostel-
tavaa ja erinomaisia seurustelu-
viinejä, jotka sopivat yhteen 
tarjottujen herkkujen kanssa. 
Vinoteekki Oy:n järjestämä 
kattaus oli oikein onnistunut ja 
makuelämyksiltään erinomainen. 

Illan kuluessa halukkaat vieraat 
vietiin myös tutustumaan viini-
kellarin puolelle ja viinistä ja 
sen valmistuksesta ja markkina-
alueista saatiin kattavasti tie-
toa. Tilaisuus oli rento ja hyvin 
tunnelmallinen ja aikaa oli jä-
tetty myös uusien ja vanhojen 
tuttavien kanssa keskusteluun 
hyvän viinin ohessa. 
           -Anniina Grönholm 
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Kaksikymmentä vuotta sitten 
1997 Helinin Eija järjesti ensim-
mäisen TamRIA:n jatsimatkan 
Ylläkselle RIA-majoille. Ylläs 
Jazz Blues -festivaali oli tuolloin 
toista kertaa ohjelmassa tuomas-
sa keskelle sydäntalvea uuden 
lyhyen sesongin Äkäslompolon 
hiljaiseloon. Ensimmäiset kolme 
reissua tehtiin bussilla ja mones-
ti paukkupakkasessa. Vuonna 
2000 siirryttiin junamatkailuun, 
jossa on omat etunsa. Torstain 
yöjunassa on ollut omassa jatsi-
vaunussa live-musiikkia tunnel-
maa nostamassa. Perjantain päi-
väkonsertteihin ehdittiin, kun 
pidettiin kiirettä majoittumisen 
kanssa. Nyttemmin olemme 
vaihtaneet lähdön jo keskivii-
koksi, jolloin päästään kiireettö-
mästi valmistautumaan torstaina 
festarien ensimmäiseen konsert-
ti-iltaan. 

Useana vuonna TamRIA:n oma 
RIA-Bändi esiintyi sekä julkisilla 
areenoilla että omalle yleisölle 
RIA-Majoilla. Raskaaksi urakaksi 
bändille käynyt roudaaminen ja 
kapellimestari Paavo Ranisen 
poismeno muuttivat kuviota. 
Pienemmissä kokoonpanoissa 
majoilla on toki musisointia jat-
kettu viime vuosinakin.

Tämän vuoden matkassa oli siis 
juhlan tuntua. Matkaan osallistui 
tamperelaisten lisäksi myös lu-
kuisa joukko helsinkiläisiä, jotka 
saapuivat Lappiin pääosin ilma-
teitse. Kaikkiaan meitä oli 26 
henkeä eli näkyvä joukko festi-
vaalitapahtumassa. Juhlan kun-
niaksi jokaiselle jaettiin teettä-
mämme YJB -rintanappi.

Ylläs Jazz Blues 
-matkoja 20 vuotta, 
juhlan tuntua

(Rinta)nappiin 
meni tämäkin 
reissu. Design 
Kari Salonen.

15



TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Etelän vähälumisen tammikuun 
sijaan meitä odotti hohtava han-
ki ja mukava talvinen sää. Viime 
vuosina sää onkin suosinut eikä 
alkuvuosien yli 30 asteen pauk-
kupakkasia ole ollut. Torstai su-
jui rattoisasti kauppareissuissa 
ja saunoitteluissa. Illansuussa 
nautimme majoilla yhteisen 
illallisen ennen Äkäshotelliin 
lähtöä. Festarien vakiesiintyjä 
Blue Stone järjesti levynjulkis-
tuskeikan tutun turvallisella 
bluessoundillaan.

Illan päätteeksi konkarilaulaja 
Eero Raittinen toi lavalle All 
Stars -kokoonpanon, jossa lauloi 
myös nuori lahjakas Minna Lasa-
nen. Ohjelmisto koostui jenkki-
tyylisestä juurimusiikista, jossa 

oli hyvin tanssittava poljento. 
Niinpä tanssilattia olikin täynnä 
koko setin ajan. 

Perjantaiaamu valkeni selkeänä 
ja pakkastakin oli maltillisesti, 
joten moni lähti ladulle tai rin-
teeseen. Loputkin matkalaisista 
saapuivat puolilta päivin. Yhtei-
nen illallinen majoilla oli jälleen 
ohjelmassa kuohuvine alkumal-
joineen. Jälkiruuaksi oli tarjolla 
Duo Valtteri & Veksi. Valtteri 
Paananen, kitara ja Veijo Nieme-
lä, ukulele soittivat ja lauloivat 
iloksemme tuttuja kotimaisia 
biisejä, joihin yleisökin saattoi 
liittyä mukaan. Lopulta suunta-
simme suurin joukoin kohti Äkäs-
hotellia, jossa oli jo ehtinyt 
aloittaa Birger´s Ragtime Band. 
Nimensä mukaisesti yhtye tarjoi-
li klarinetisti Birger Lindströmin 
johdolla perinteistä New Orleans 
-tyylistä Amerikan syvän etelän 
rytmimusiikkia. Se kävi lämmit-
telynä Eero Raittisen Eldis -ko-
koonpanolle, jossa amerikkalai-
nen kantri- ja bluespohjainen 
musiikki yhdistyi suomalaiseen 
tulkintaan. Erityisesti lauluosuu-
det olivat hyvin hallussa. Setissä 
kuultiin Johnny Cashia, Little 
Featia ja muitakin Eeron suosik-
keja viime vuosituhannelta. 
Hyvä ja viihdyttävä keikka! Illan 
viimeinen esiintyjä Lumberjacks 
liikkui samoilla aalloilla, mutta 
pääosin omalla materiaalilla. 
Edelleen laulu oli isossa roolissa, 
sillä lähes jokainen soittaja oli 

Valtteri ja Veksi sekä kuuntelijoita majoilla.
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myös hyvä laulaja. Bluespohjai-
nen musiikki sai myös tanssilat-
tian täyttymään ja yleisön viih-
tymään. Yhtäkkiä ilmaantui 
Kuukkelin toimittaja haastatte-
lemaan. Kuultuaan TamRIA:n 
juhlamatkasta ja monivuotisesta 
osallistumisesta festareille, pää-
tettiin jutustelua jatkaa lauan-
taina RIA-majoilla. Konserttien 
jälkeen Röhkömukassa siirrettiin 
pöytiä syrjään ja tanssit jatkui-
vat pikkutunneille asti omaeh-
toisessa diskossa.

Lauantain tuhdin Forbo-aamiai-
sen jälkeen kutsuivat Ylläksen 
aurinkoiset laskettelurinteet. 
Ihanteellinen sää ja hyväkuntoi-
set pitkät rinteet Ylläsjärven 
puolella veivät viimeisetkin 
unen rippeet silmistä. Osa poru-
kasta löysi tiensä päiväkonsert-
tiin Äkäshotelliin kuuntelemaan 
amerikkalaista Joshua Jamesia. 
Kuuleman perusteella esitys oli 
ollut erityisen lämminhenkinen 
ja koskettava, joidenkin mieles-
tä paras koko ohjelmistosta. 

Sovitusti Kuukkelin reportteri 
saapui vieraaksemme ja viihtyi 
lähes tunnin kuunnellen tarinoi-
tamme jatsimatkoista vuosien 
varrella. Juttu meistä on luetta-
vissa helmikuun Kuukkelin nume-
rosta.

Illan mittaan aloimme siirtyä 
vaiheittain kylille. Osa lähti 
Poro -ravintolaan kuuntelemaan 

Pekka Heliniä ja nauttimaan 
illallista ja osa jäi vielä majoille 
kala-aterian ääreen. Äkäshotel-
lin kattauksessa oli tällä kertaa 
Oulun Pop ja Jazz -konservatori-
on opiskelijoista koostuva melko 
iso poppoo soittamassa big band 
-jatsia. Tuttujen jazz-standardi-
en lisäksi bändi soitti ja lauloi 
Nat King Colen kappaleita. Soit-
to oli osaavaa ja laulukin sujui, 
mutta omaperäisyys ja loistok-
kuus puuttuivat. Ehkä kuulemme 
heistä vielä joskus. Englantilai-
sista ja suomalaisista muusikois-
ta koostunut The Filthy Six oli 
tähänastisista positiivisin koke-
mus. Brittibändin vakiokokoon-
panosta oli vain osa paikalla ja 
heitä tuuraamassa oli suomalai-
sia muusikoita. Erityisesti Sami 
Niemisen urut nousivat esiin. 
Kaikkihan muistavat jokin vuosi 
sitten Pipolassa esiintyneen 
duon Nieminen&Litmanen? Illan 
pääesiintyjä Miljoonasade sai 
ravintolan täyttymään ääriään 

Loppukonsertin yleisöä Pirtukirkossa, TamRIA 
hyvin edustettuna eturivissä.
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Ulla Pirttijärvi & Ulda.

myöten, joten tanssittavasta 
musiikista huolimatta ei tanssi-
misesta juuri mitään tullut. Mah-
tava tunnelma kuitenkin tungok-
sessa heiluessa oli. Eihän taka-
vuosien suosikkibändin musiikki 
jazzia tai bluesia ole, mutta pit-
kän keikkatauon jälkeen taas 
liikkeellä oleva Miljoonasade 
kannatti kokea. Virallisen ohjel-
man päätyttyä jatkettiin taas 
pienemmällä porukalla majoilla 
säilötyn musiikin tahdissa.

Sunnuntai sitten olikin sitä hai-
keaa himmailua etelän arkea 
kohti, ainakin pääosin. Aamusta 
alkoi kämppien siivous ja tava-
roiden pakkaaminen, jotta pääs-
tiin vielä nauttimaan reissun 
loppukonsertista Pirtukirkossa. 
Ulla Pirttijärvi & Ulda esitti 
modernia saamelaista musiikkia, 
ohjelmassa oli niin perinteisiä 

kuin uudempiakin joikuja rum-
pujen, kielisoittimien ja puhalti-
mien säestyksellä. Pohjoisiin 
maisemiin sopiva päätös tapah-
tumalle. Konsertin jälkeen pää-
osa tamrian porukasta poikkesi 
vielä perinteisellä Eväskorin 
pitsalounaalla ennen matkaa 
bussilla Kolariin ja edelleen 
yöjunalla Tampereelle.
    KSa
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PRESTONIT ALR / PRESTO ALR
RUISKUTASOITE - UUTUUS!

Vesiohenteinen, käyttövalmis kevytruiskutasoite 
kattojen ja seinien ylitasoitukseen sekä sauma-
nauhojen kiinnitykseen. Voidaan käyttää uusille 
ja aiemmin maalatuille maalipinnoille. 
Tasoite on hyvin täyttävä, ei kutistu ja se on help-
po levittää.

Lue lisää www.tikkurila.fi/prestoalr

PÖLYÄMÄTÖN, ALLROUND
RUISKUTASOITE SISÄSEINIIN
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Maailman luonnollisin lattia, 
joka sisältää kaakaopavun kuorta.


