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TamRIAn hallituksen puolesta!

Toivottavasti kesälomat ovat 
tehneet tehtävänsä, ja kaikilla 
on taas virtaa ja intoa syksyyn 
uusiin haasteisiin!

Vuoden 2017 KesäRIA järjestet-
tiin elokuun alussa Joensuussa 
ja paikallinen yhdistys olikin 
tehnyt hyvää työtä suunnitelles-
saan ohjelmaa ja järjestäessään 
vierailijoille mielenkiintoisia ja 
mieleen jääviä tutustumiskoh-
teita. Suuret kiitokset Pohjois-
Karjalan RIAlle ja erityiskiitok-
set Risto Haukalle, joka sai 
kaikki vieraat tuntemaan olonsa 
tervetulleeksi ja sitä myötä 
tuomaan pyydetyn auringon 
mukanaan. Ensi vuoden Kesä-
RIAa vietetään Seinäjoella ja 
niille TamRIAn jäsenille, jotka 
eivät ole KesäRIAan ehtineet, 
on se varmasti tutustumisen 
arvoinen paikka. KesäRIAssa 
pääsee tutustumaan paikalli-
seen rakentamiseen ja hienoihin 
rakennuskohteisiin sekä tietysti 
tapaamaan fiksuja samanhenki-
siä ammattilaisia oman alueen 
ulkopuolelta. Suosittelemme 
lämpimästi lähtemään mukaan 
tapahtumaan!

Syksyn myötä on tulossa myös 
paljon TamRIA:n tapahtumia: 

perinteinen ulkomaan opinto-
matka, työmaaekskursio, PIRAn 
Pirkanmaan Rakennuspäivä, 
vuosikokous ja pikkujoulut, ja 
jos sinulla ei vielä ole ollut mah-
dollisuutta olla mukana toimin-
nassa, niin nyt kannattaa tulla 
mukaan. Lukuisissa opiskelija-
tapahtumissamme pääsee myös 
tutustumaan jo tuleviin alan 
ammattilaisiin ennen valmistu-
mista ja vaikka rekrytoimaan 
sopivimmat kandidaatit oman 
yrityksen tarpeisiin. 

PIRAn järjestämistä rakennus-
alan yhteisistä tapahtumista 
Pirkanmaalla lisää www.pira.fi.

Terveisin Tiia

Hyvää syksyn 
alkua 

PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT
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TULEVIA TAPAHTUMIA

TamRIA:n vuosikokous
               * ke 8.11.2017 klo 18.30 Plevnassa, Itäinenkatu 8
            * kokouksen yhteydessä ruokailu

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§ Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi
     kalenterivuodeksi.
 6§ Määrätään hallituksen ja toimikuntien jäsenten palkkioiden 
     ja matkakustannusten korvausten suuruudet seuraavaksi 
     kalenterivuodeksi.
 7§ Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi
     kalenterivuodeksi.
 8§ Hyväksytään yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaksi  
     kalenterivuodeksi.
 9§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa varahenkilöineen tarkastamaan
     seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto.
10§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle.
11§ Päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä valitaan hallituksen
      muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
12§ Valitaan tarvittavat yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat liiton
      toimielimiin erovuoroisten tilalle.
13§ Määrätään sanomalehti, jossa yhdistyksen kokouskutsut on
      julkaistava.
14§ Käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksen käsiteltäväksi
      sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat.
15§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
16§ Kokouksen päättäminen.

Ennen kokousta on tarkoitus saada sponsorin puheenvuoro klo 18.00, 
mutta sponsori on toistaiseksi avoin (selvitetään ennen seuraavaa 

Nysseä). Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 3.11.mennessä 
petri.maki@tamria.fi.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

PIRA-päivä 7.11.2017
Elokuvateatteri Plevnassa alkaen klo 12.30. 

Teemana liikuntarakentaminen. Tarkempi ohjelma ja 
ilmoittautumisohjeet www.pira.fi.

Tervetuloa!

Seniorisyksy 2017
Tampereella 

12.10. Lounas klo 12.00 Ravintola Hullu Poro, Koskikeskus

17.11. klo 14.00 tutustuminen RIA-Liiton toimistoon 
Helsingissä, osoitteessa Albertinkatu 23 A 13. 

Tutustumisen jälkeen pienimuotoinen joulujuhla. Ilmoita 
osallistumisestasi.

30.11. Lounas klo 12.00 Ravintola Puisto 
(entinen Koskipuiston Rosso)

Seuraa tapahtumia RIA-Liiton kotisivuilta. Kaikkien 
yhdistysten omakustanteiset senioritapahtumat ovat 

avoimia kaikille.

Terveisin Pirjo Myllymäki p. 050-3636103
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

RIA-liiton projekti-insinööri Katrina Kukkonen piti 24.8. RIA-infon 
uusille TAMK:n rakennuspuolen opiskelijoille Tampere Areenalla 
ja sen ympäristössä. Uusia opiskelijajäseniä tuli yli sata ja useita 
yhteyshenkilöitä ilmoittautui! Tervetuloa TamRIA:n toimintaan!

RIA-
info

66



TAANNOISIA TAPAHTUMIA

ASENNETTA!
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Tampereen RIA:n sääntömääräi-
nen kevätkokous pidettiin 24.7. 
klo 18 alkaen Kampusklubilla 
Hervannassa. Edellisvuonna 
Hyvän rakentamisen palkinnon 
kunniamaininnan saanut Kam-
pusareena ei tällä kertaa kovin 
suurta kiinnostusta kokouspaik-
kana saavuttanut, mutta oli sen-
tään jokunen hallituksen ulko-
puolinenkin jäsen saatu paikalle  
houkuteltua.

Alkajaisiksi vpj Ville Lehtineva 
esitteli lyhyesti Kampusareenan, 
itse rakennuksen ja toiminnan 
tarkoituksen. 

Kampusareenan mahdollisti ko-
kouspaikkana juuri Villen työn-
antajan Rambollin osallisuus 
Kampusklubissa jäsenyrityksenä 
eli saatiin tavallaan sisäpiirin 
tietoa. Kampusklubi toimii tutki-
mus- ja tuotekehitysalan yritys-
ten yliopisto-yritys-yhteystyön 

syventäjänä. Tarkoitus on paran-
taa sekä yliopiston että yritys-
ten kilpailukykyä, mahdollistaen 
uudet yhteistyöavaukset ja vie-
dä jäsenyritysten osaaminen 
uudelle tasolle. Kampusareenan 
ja TTY:n henkilöstön avulla pyri-
tään löytämään jäsenyrityksille 
yliopistosta kulloiseenkin tar-
peeseen parhaiten soveltuvat 
osaajat, palvelut ja tilat. Reilun 
30 jäsenyrityksen joukossa on 
myös useita rakennus- ja suun-
nittelualan yrityksiä.

Villen Kampusareena-diashown 
jälkeen oli vuorossa virallinen 
vuosikokous, jonka kuluessa 
nautittiin myös tukeva iltapala. 
Villen avattua kokouksen valit-
tiin kokouksen puheenjohtajaksi 
Petri Mäki, jonka johdolla nui-
jittiin esityslista pakettiin. 
Kokouksen sihteeriksi valittiin 
Ville Lehtineva ja pöytäkirjan 
tarkastajiksi ja tarvittaessa 
ääntenlaskijoiksi Kari Salonen ja 
Kalevi Turkka. 

Kokous todettiin sääntöjen mu-
kaan koolle kutsutuksi ja myös 
päätösvaltaiseksi. Kokouskutsun 
mukainen esityslista hyväksyt-
tiin kokouksen työjärjestykseksi. 
Kokoukselle esitettiin yhdistyk-
sen tilinpäätös vuodelta 2016 
sekä tilin- ja toiminnantarkas-
tuskertomus TamRIA:n talous-
päällikkö Timo Laitisen toimesta 
ja hallituksen toimintakertomus 
vpj Ville Lehtinevan toimesta. 

Kevätkokous
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Esitetty hallituksen toimintaker-
tomus hyväksyttiin. Kokous päät-
ti myös hyväksyä tilinpäätöksen 
ja edelleen myöntää vastuuva-
pauden hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. Muina asioina 
kokous hyväksyi luettelon yhdis-
tyksen nykyisistä kannattajajä-

senistä. Muita kokoukselle käsi-
teltäväksi ilmoitettuja asioita 
tai kokouskutsussa mainittuja 
asioita ei ollut, joten puheen-
johtaja Mäki kiitti osallistujia ja 
päätti kokouksen.
     
    PM

PIRA-matka Valenciaan
siirtyi erinäisistä syistä maaliskuulle 2018 (9.-12.3.). 

Ohjelma ja ilmoittautuminen www.pira.fi. Ilmoittautu-
minen on alkanut, mukaan mahtuu 25 nopeinta.

PIRA:n kulttuurimatka
pe 17.11. Helsingin kaupunginteatteriin ‘Myrskyluodon 

Maijaa’ katsomaan. Matkan hinta 95,- €, sitovat ilmoittau-
tumiset 15.10. mennessä www.pira.fi tai kalevi.turkka@

gmail.com. Rajoitettu osallistujamäärä, toimi 
nopeasti. Lisätiedot www.pira.fi.
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Edellisvuoden majakkamatkalla 
Kylänpään Kirsti ja Hannu vihja-
sivat Säpin majakasta ja lupasi-
vat majoittaa tamrian retkueen 
omalle ja sukulaisten mökeille 
Luvialla, jos tänne lähtisimme. 
Nyt oli aika lunastaa lupaus.

Aurinkoisena kesäkuun päivänä 
matkasimme kohti Säppiä ja 
kimaltavaa merta. Aamulla läh-
dimme Tampereelta jo seitse-
män aikaan Jarin tila-autolla. 
Osan hän haki kotiovelta, osa 
tuli kyytiin matkalta. Joku oli 
ajanut jo edellisyönä majapaik-
kaan Kylänpään mökille Luvialle 
suoraan Rammsteinin konsertis-
ta. Jollain oli kyyti isännnän au-
tossa. Kaikki pääsivät turvalli-
sesti perille.

Luvian Laitakarin rannassa nau-
timme aamukahvit, laiturin alla 
pesivien pääskysten lennellessä 
ympärillä. Mökiltä satamaan tu-
levilla oli tervekätisen miehen 
kivenheiton matka veneellä, tie-
tä pitkin olisikin autolla saanut 
ajella kilometrikaupalla. Sata-
massa valmisteltiin jo illan 
juhlia.

Laivamme kapteeni ja matkan 
isäntämme tarjoili kahvia jutel-
len leppoisasti ja kantoi keitto-
lounaamme laiturissa odotta-
vaan M/S Sympaatti -laivaan. 

Merimatkalla saarelle istuimme 
yläkannella lähes kaksi tuntia 
auringon paistaessa ja merimai-
semien lipuessa ohi. Näimme 
myös vuoden kauneimmaksi 
2017 valitun talon.

Perillä saaressa meille esiteltiin 
saaren historiaa ja nykyisyyttä. 
Se onkin yllättävän suosittu 
matkailukohde aivan Meriporin 
äärellä. Perheitä istui rantalaitu-
rilla eväineen. Meille oli maja-
kan juurella puiset pöydät ja 
penkit ruokailuun. Ruokana oli 
ensiluokkaista kalakeittoa ja 
saaristolaisleipää. Yllätyksek-
semme majakkaveteraanit Jari 
ja Birgitta tulivat omalla veneel-
lään seuraamme Porista.

MAJAKALLA Viime kesänä oli myös aurinkoisia päiviä!

Soppaa ja saaristolaisleipää. 
Ja maistui.
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Saarella asuu mufloneita, villi-
lampaita 50-luvulla Korsikalta 
tuotuina, vaikea uskoa. Niitä ei 
päästy näkemään, ne ovat kovin 
arkoja. 150 hehtaarin metsäisel-
lä saarella on tilaa piileskellä. 
Eläinten määrää rajoitetaan 
metsästämällä niitä syksyisin.

Majakkaan kiivettin jyrkkiä por-
taita pitkin maisemia ihailemaan 
ja kuvaamaan. Kävelyretki mer-
kityllä luontopolulla avasi uusia, 
kauniita merimaisemia. Paluu-
matkalla merellä alkoi auringon 
polte tuntua iholla muuttuen il-
lan myötä kunnon punoitukseksi.

Merellinen päivällinen nautit-
tiin kuuden jälkeen satamassa 
Ravintola Messissä pitkän pöydän 
ääressä aivan rantaviivan salon-
gissa auringon hiljaa laskiessa 
lahden taakse. Päivällisen jäl-
keen menimme kasseinemme 
iltasaunaan parilla venekyydillä 
Kylänpään viihtyisälle mökille 
lahden toiselle puolelle. 

Saunaa, iltapalaa, kuohuviiniä, 
olutta, juttelua tutulla joukolla 
ja ilta sai laskeutua. Naisille oli 
yksi mökki, miehille omansa ja 
pariskunnat saivat omat pienet 
pihamajansa.

Aamuinen emäntä jo käyskenteli 
hiljaa keittiössä ja pian vieraat 
nousivat uniltaan kukin oman 
aikataulunsa ja aamunälkänsä 
mukaan. Pieni aamusade tihut-
teli ja kotimatka vei villilohi-
kauppiaan kautta kotiin.

Kiitos isännille, kiitos kaikille 
retkeläisille!
Meitä oli mukana kymmenen 
henkeä Tampereelta ja kaksi 
Porista.
            PMy

Viime kesänä oli myös aurinkoisia päiviä!

Majakasta 
oli hyvät 
näkymät 
yli saaren, 
kun vain 
huipulle 
asti viitsi 
kavuta.
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Kahden joukkueen jalkapallotur-
naus Tampereella Pirkkahallin 
nurmella.

Vähitellen on palattu siihen mis-
tä vuonna 2000 aloitettiin eli 
RIA-jalkapalloturnaus 
käytiin tänäkin vuonna 
kahden joukkueen kesken, 
Tampereen ja Helsingin. 
Vieraaksemme Pirkkahal-
lin nurmikentälle saapui 
lauantaina 26.8. hieman 
vajaalla miehityksellä 
HeRIA:n laadukas joukkue. 
TamRIA oli saanut liikkeel-
le riittävästi pelaajia, 
joten saatoimme lainata 

Nippalan maalivahdiksi ja Pous-
sun kärkipelaajaksi. Näin saatiin 
peli käyntiin. Peliajaksi sovittiin 
kolme 20 minuutin jaksoa vartin 
tauoilla. Suihko toimi ajanotta-
jana yleisurheilun puolelta saa-
mansa kokemuksen tuomalla 
taidolla.

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Pallo jalkaan Ilman vaihtomiehiä pelannut 
HeRIA jaksoi nuoruuden innolla 
painaa hyökkäyksiä kohti Laihon 
Lassen vahtimaa TAmRIA:n maa-
lia. Viimeistely tosin oli vaihte-
levaa. Taukotilanne oli tiukasti 
tasan 2-2. Toinen jakso oli jäl-
leen tasainen. Molemmissa päis-
sä verkot heiluivat ja tulosta 

syntyi. Nyt oltiin tilanteessa 4-4. 
Ennen viimeistä jaksoa Lasse 
joutui lähtemään ja kokoonpa-
not rukattiin uudelleen. Nippala 
siirtyi TamRIA:n maalivahdiksi 
ja Laitinen siirtyi HeRIA:an vah-
vistukseksi.

Joukkue TamRIA vasemmalta: 
Timo Laitinen, Markku Rantala, 
Toni Pakkala, Tero Keisu, Kari 
Salonen, Valtteri Paananen ja 
Mika Suihko. Kuvasta puuttuvat 
Tapani Nippala ja Lasse Laiho.

Joukkue HeRIA vasemmalta:  
lainamiehet Risto Poussu 
ja Timo Laitinen, sitten 
Panu Flankkumäki, Perttu 
Flankkumäki, Tuomas Koski-
Lammi ja Sami Merelä

12



TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Vaihtomiesten puute alkoi näkyä 
helsinkiläisten pelissä ja tampe-
relaiset veivät ottelun lopulta 
lukemin 8-7. Perinteisessä rank-
karikisassa kävi saman suuntai-
sesti. Paanasen Valtterin torjun-
nat ja muutamat helsinkiläisten 
ohivedot pelastivat TamRIA:n. 
Kisan kovimman rankkarikudin 
latasi HeRIA:n Merelän Sami. 
Valtteri olisi mennyt pallon mu-
kana maaliin, jos olisi sattunut 
tielle. Pallo sen sijaan meni 
maaliverkon läpi kentän aitaan 
asti. Pelin jälkeen siirryimme 
Pirkkahallin saunalle jälkipelei-
hin. Maukkaat löylyt ja ruuat 

tekivät kauppansa. Mukana tur-
nausta tukemassa olivat RTV ja 
Teräshallit. Kiitos siitä.

Pokaali jäi jälleen Tampereelle. 
Sen sijaan pallo on nyt Helsingil-
lä: vieläkö ensi vuonna turnaus 
järjestetään?

Kari Salonen
päävalmentaja

Lasse Laiho 
oli kovasti 
torjuvalla 
kannalla.

Sami Merelä laukoo rankkarin 
eikä Valtteri värähdäkään.

13



TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Palkintopöytä on katettu.

Kirsti ja 
Tapio sen 
tietävät: 
voittajien 
on helppo 
hymyillä.

Sorsapuiston kentällä käytiin 
jälleen tiukka kisa Tampereen 
RIA:n petankkiherruudesta. Kau-
nis elokuun sää sai osallistuja-
joukon kasvamaan neljääntoista. 
Mukana oli useita konkareita 
menneiltä vuosilta. 

Joukkueita saatiin arpomalla 
kasatuksi kuusi kappaletta, kus-
sakin kaksi tai kolme pelaajaa. 
Ajan säästämiseksi jokainen 
joukkue sai kolme ennakkopis-
tettä. Ensimmäiseksi 13 pistettä 
saanut joukkue voitti pelin. 

Mestaruus ratkaistiin cup-muo-
toisena sarjana. Voittajaksi sel-
viytyi puhtaalla voittosarjalla 
Kylänpään Kirstin ja Salomäen 
Tapion muodostama duo. Kakko-
seksi ylsi joukkue Jouni Mäki 
ja Kalle Antila. Pronssin veivät 
Valtteri Paananen ja Pirjo Mylly-
mäki. 

Palkintojen runsaus mahdollisti 
myös mitalisijojen ulkopuolelle 

PETANKKIKISA 16.8.2017

jääneiden palkitsemisen. Palkin-
toja olivat ystävällisesti kisaan 
lahjoittaneet RTV, Maarakennus 
T. Haavisto, Parmaco, K-Rauta 
Toikkonen, Valkeakosken Betoni 
ja Puutoimi Tapio Outinen. Illan 
hämärtyessä ja retkieväiden 
huvettua oli kotiinpaluun aika, 
palkintojen kera.
    KSa
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Skumppaa 
ja iltapalaa 
juhlavissa 
puitteissa.

KesäRIA:a vietettiin tänä vuonna 
Joensuussa 4. - 6.8. Kauas on 
pitkä matka, mutta melkoisen 
mukavasti Pohjois-Karjalan RIA 
oli osallistujia mukaan saanut. 
Hyvin valmisteltu ja mielenkiin-
toinen ohjelma oli tähän tietysti  
pääsyy. Noin 70 rialaista taisi 
paikalla vierailla. 

Ohjelma alkoi perjantaina ilta-
päivästä. Bussi hotellilta kuljetti 
osallistujat keittolounaalle Poh-
jois-Karjalan Kirjapainoon. Lou-
naan jälkeen meille esiteltiin 
Laakkonen-konserni, Pohjois-
Karjalan Kirjapaino Oyj, uudis-
tettu painotalo PunaMusta sekä 
sanomalehti Karjalainen. Saatu 
esittely käsitti katsauksen histo-
riasta nykypäivään auditoriossa 
sekä kierroksen painon tuotan-
totiloissa. Painon puoli kierret-
tiin ryhmissä hyvän opastuksen 
saattamana ja laitoksen eri pro-
sessit selvitettiin perin pohjin. 

Hotellille palattua oli vuorossa 
liittohallituksen kokous niille, 
joita vastuu kutsui. Muut Kesä-
RIA-vieraat lähtivät vierailulle 
Joensuun Taidemuseo Onniin. 
Opastetulla kierroksella päästiin 
tutustumaan aivan kaupungin 
keskustassa sijaitsevan museon 
kokoelmiin ja näyttelyihin.

Perjantai-illan päätteeksi siirryt-
tiin bussilla Vainoniemen huvi-
lalle iltatilaisuuteen. Huvila on 
valmistunut 1908 ja se on ollut 
Joensuun kaupungin omistukses-
sa reilut 50 vuotta. Kauniisti 
kunnostettu puujugendia edus-
tava huvila on kaupungin hieno 
edustustila, jota vuokrataan 
myös ulkopuolisille erilaisten 
tilaisuuksien järjestämispaikak-
si. Ohjelmassa oli alkumaljat 
Joensuun kaupungin tervehdyk-
sen ja KesäRIA:n pääsponsorin 
Tulikivi Oyj:n puheenvuoron 
höysteeksi. Iltaa jatkettiin 
vapaan keskustelun merkeissä 
nautiskellan samalla runsasta ja 
maittavaa cocktail-iltapalaa. 
Palanpainikkeeksi tarjottiin 

* * K e s ä R I A * *

Painotalo PunaMusta tarjosi hyvän 
kierroksen alan huipputekniikkaan.
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Möhkössä oli rautaproomuja varten 
rakennettuja kanavia sulkuineen.

Kahvia vai korviketta? 

lähes paikallisen eli Ilomantsi-
laisen Hermannin viinitilan tuot-
teita. Tänä vuonna 50 vuoden 
kunnioitettavan iän saavuttava 
Pohjois-Karjalan RIA otti illan 
mittaan vastaan myös muistami-
sia merkkipaalun johdosta. 
Hotellille paluun jälkeen ohjel-
massa piti oleman iltamyöhään 
petankin karsintaottelut, mutta 
sateisen illan vuoksi järjestäjä 
päätti jättää ne sikseen. Iltaa 
kuitenkin jatkettiin pienissä ja 
isommissa porukoissa Joensuun 
keskustan tarjoamia mahdolli-
suuksia hyödyntäen. Tai fiksusti 
nukkuen.

Aamulla nimittäin ohjelma jat-
kui. Aamiaisen jälkeen KesäRIA-
vieraat pakattiin kahteen bus-
siin valitun tutustumisretken 
mukaan. Ryhmä Ryynänen lähti 
Lieksaan tutustumaan Paaterin 
kirkkoon ja kirkon suunnitelleen 
kuvanveistäjä Eva Ryynäsen 
ateljeehen opastetulle kierrok-
selle. Taidekokemuksen lisäksi 
tarjolla oli galleriakahvilassa 
kahvia ja marjapiirakkaa. Toinen 
ryhmä Raappana lähti Ilomant-
sin puolelle, talvisodan viimei-
sen suurhyökkäyksen tapahtu-
mapaikoille Öykkösenvaaraan. 

Kahvin ja korvikkeen jälkeen 
ryhmä jatkoi vielä Möhkön Ruuk-
kimuseoon, joka olikin vallan 
kiinnostava paikka tutustua. 

Molemmat ryhmät kohtasivat 
kanteleensoiton ja keittolou-
naan merkeissä Parppeinvaaran 
runokylässä.

Kieli pitkällä jatkettiin seuraa-
vaan tutustumiskohteeseen eli 
Hermannin viinitilalle. Viinimais-
tiaisten ohessa saatiin kattava 
selostus viinin valmistuksesta, 

Täällä Villekin olisi viihtynyt. 
Viskivaraston maltainen 
tuoksu miellytti. 
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laitteistoista, raaka-aineista ja 
tietysti tilan valmiista tuotteis-
ta. Viinehtimön ja viinitornin 
lisäksi tutustuimme myös viski-
varastoon, jossa kypsyi tynnyri-
kaupalla yhteistyössä Valamon 
luostarin tislaamon kanssa 
aikaan saatua jaloa juomaa. Ja 
läksiäisiksi oli tietysti mahdolli-
suus hankkia myymälästä tilan 
viinejä. 

Joensuuhun paluun jälkeen vaih-
dettiin ykköset ylle ja lähdettiin 
Joensuun Utran Uittotuvalle ilta-
juhlaan. Entinen Pohjois-Karja-
lan Uittoyhdistyksen tukikohta 
Pielisjoen rannassa on nykyään 
hienosti kunnostettu kokous- ja 
juhlatila. Samassa pihapiirissä 
on myös rantapaviljonki ja huip-
putason katettu Uittoareena 500 
hengen katsomoineen. 

Tällaisissa puitteissa nautimme 
karjalaisen pitopöydän antimia, 
kun samalla jaettiin RIA-liiton 
huomionosoitukset ja palkitse-
miset. Korkein huomionosoitus 

eli liiton kultainen ansiomitali 
myönnettiin Pohjois-Karjalan 
RIA:n ja liiton pitkäaikaiselle 
aktiiville Risto Haukalle. Iltajuh-
lassa julkistettiin myös tasaval-
lan presidentin kesäkuussa RIA-
liiton toimitusjohtaja Kimmo 
Sandbergille myöntämä järjestö-
neuvoksen arvonimi. Juhlan 
päätteeksi oli perinteisesti 
tanssia ja yleistä seurustelua.

Hotellille palattua lähdettiin 
yöpetankille Joensuun taidemu-
seon pihakäytäville. TamRIA 
lähti kisaan kahdella joukkueella 
(TamRIA itäinen ja läntinen), 
joista läntinen jäi ristiin pelat-
tujen kolmen pelin jälkeen alku-
sarjaan. Itäinen Salosen Karin 
sekä Kalle ja Merja Antilan muo-
dostama joukkue jatkoi välieriin 
ja lopulta jäi neljänneksi. Voiton 
kisassa korjasi yhdistetty Helsin-
gin ja Lahden RIA:n joukkue. 
 
Sunnuntaina oli alkajaisiksi pari 
vaihtoehtoa tutustumiskäynnille. 

Tumma puku, kunniamerkit ja Karjalainen pitopöytä.
Järjestöneuvos Sandberg ja puheen-
johtaja Kampman niin virallisina...
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Toinen ryhmä lähti tutustumaan 
Joensuun ydinkeskustaan torin 
alle rakenteilla olevaan toripark-
kiin. Paikalliset yritykset JPH-
Maanrakennus Oy ja Pielisen 
Betoni Oy toteuttavat torin alle 
reilut 300 pysäköintipaikkaa, sa-
malla tori saa uuden ja viihtyi-
sämmän ilmeen. Valmista pitäisi 
olla ensi vuoden syksyllä. Toinen 
ryhmä vieraili Ortodoksisessa 
kulttuurikeskuksessa ja ortodok-
sisessa seminaarissa aivan kau-
pungin keskustassa. Ortodoksi-
nen kirkkohan on Joensuun 
alueella hyvin merkittävä ja 
Joensuun ortodoksinen seurakun-
ta on Suomen toiseksi suurin.

Tutustumiskäyntien jälkeen ryh-
mä otettiin kasaan ja lähdettiin 
opastetulle kiertoajelulle Joen-
suun keskustaan. Etenkin Pielis-
joen rannat ovat rakentuneet ja 
rakentuvat edelleen, samoin 
uusia siltoja on joen yli raken-
nettu. Kaupunki kehittyy ja 
tiivistyy. 

KesäRIA:n viimeinen kohde oli 
peruskorjattu ja uudistettu Ilo-
saaren kaupunkivirkistysalue. 
Esittelyn ja kierroksen jälkeen 
siirryttiin Ilosaaren ravintola 
Kerubiin päätöslounaalle. Ruo-
kailun ohessa jaettiin petankki-
palkinnot ja tietysti luovutettiin 
KesäRIA-banderolli ensi vuoden 
vastuullisille. Luopuva järjestä-
jä Pohjois-Karjalan RIA Risto 
Haukan johdolla kiitti osallistu-
jia ja toivotti vuoden 2018 
järjestäjälle Etelä-Pohjanmaan 
RIA:lle menestystä hankkeelle. 
E-P RIA:n puheenjohtaja RI 
Noora Kangastupa toivotti koko 
häjyporukan puolesta kaikki ria-
laiset perheineen tervetulleiksi 
KesäRIA:an Seinäjoelle 2018.
    PM

Juuri Toriparkkia keskemmälle Joensuuta 
ei työmaavierailua voinut järjestää.
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