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Hyvää syksyä ja 
pikkupakkasia 
kaikille! 

PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

 
 
Nyt on taas se aika vuodesta, 
että viimeisimmät TamRIAn jär-
jestämät tapahtumat kannattaa 
hyödyntää ja ilmoittautua jo 
ensi vuodenkin ensimmäisiin 
tilaisuuksiin. 
 
TamRIAn vuosikokoukseen olette 
kaikki lämpimästi tervetulleita! 
Vuosikokoukseen voi osallistua   
Plevnassa 8.11., ja tarjoiluja 
varten kannattaa ilmoittautua. 
Tarkemmat ohjeet löytyvät 
lehdestä. 
 
Pikkujoulut tällä kertaa vähän 
erilaiseen tapaan, toivottavasti 
pääsette mahdollisimman moni 
mukaan! 
 
Vuoden loppu tarkoittaa myös 
sitä, että TamRIAn hallitus taas 
uudistuu. Nykyisen puheenjohta-
jan pesti tulee täyteen ja on 
aika valita uusi. Myös puolet 
hallituksesta on jälleen erovuo-
rossa, joten vuosikokouksessa 
voit vaikuttaa asiaan. Jos halli-
tustyöskentely kiinnostaa, voit 
myös ottaa etukäteen yhteyttä 
hallitukseen. 
 

TamRIAn hallituksessa ja yhdis-
tyksen toiminnassa on ollut hie-
no olla mukana! Aktiiviset jäse-
net tekevät yhdistyksestämme 
ainutlaatuisen RIAn paikallis-
yhdistysten joukossa. Haluamme 
olla mukana kehittämässä sekä 
rakennusalaa että ammattitai-
toamme. Olemme hyvällä huu-
morilla mukana kaikissa RIAn 
tapahtumissa sekä verkostoi-
dumme ja vaikutamme aktiivi-
sesti. Opiskelijatoimintamme 
on laadukasta ja kattavaa ja 
jäsenmääräkin kasvussa. Kiitos 
kaikille hyvästä yhteistyöstä ja 
mukana olemisesta! Kiitos siitä, 
että yhdessä teemme TamRIAsta 
jatkuvasti paremman! 
 
-Tiia 
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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.

Tervetuloa vuosikokoukseen. Illan isäntä on edelleen avoin, 
mutta ennen kokousta klo 18.00 on isännän puheenvuoro. Seuraa 

kotisivujamme tietojen päivittämiseksi. Ilmoittautumiset 
tarjoilun vuoksi 3.11. mennessä petri.maki@tamria.fi.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Seniorisyksy 2017 jatkuu 
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

TamRIA:n pikkujoulut 
8.12. klo 15-23

vapaamuotoisena cocktail-tilaisuutena ravintola 
Astorin Aleksi-salissa (Aleksis Kiven katu 26). 

TamRIA tarjoaa jäsenilleen vihersalaatin talon 
kastikkeella sekä Lohi-Coulibiacin, lisäksi talon 

terästetyn glögin. Omaan laskuun on mahdollista 
hankkia lisäjuomia baarista listahintaan.

Tervetuloa tapaamaan muita tamrialaisia 
pikkujouluglögeille!
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

TamRIA Ylläs Jazz Blues
Tampereen RIA järjestää jälleen matkan Ylläkselle ja 
RIA-majoille nauttimaan hyvästä musiikista, Ylläksen 

ulkoilumahdollisuuksista ja samanhenkisestä seurasta. 

Tapahtuma sijoittuu ajalle 25. - 28.1.2018. Lähdemme 
matkaan perinteisesti yöjunalla keskiviikkona 24.1. ja 

palaamme Tampereelle varhain maanantaina 29.1. 

Suurin osa edellisvuoden osallistujista ilmoittautui jo 
edellisellä matkalla uudelleen, mutta vapaita paik-

koja löytyy vielä. Ilmoittautumiset ja lisätietoja 
kari.salonen@tamria.fi. 

Tapahtuman ohjelma on järjestäjillä vielä työn alla, 
mutta sen valmistumista voi seurata osoitteesta 

www.yllassoikoon.fi/ohjelma_yjb18.html

Tervetuloa!

PIRA-päivä 7.11.2017
Elokuvateatteri Plevnassa alkaen klo 12.30. 

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

Tervetuloa!
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Runsas ohjelma, 50 kilometriä 
kävelyä, ajelua metrolla, punai-
silla kaksikerrosbusseilla ja lai-
varisteily Thamesilla. Siinä siis 
nähtiin paljon, mutta kuitenkin 
vain maistiaisia valtavasta 
kaupungista.

Perjantaina 6.10. aamulla nous-
tiin innokkaimmat kolmelta ja 
kuljettiin omia polkuja Pirkka-
laan, missä kahdeksan hengen 
ryhmämme kohtasi toisensa. 
Pirkkalasta lennettiin Helsingin 
kautta Lontooseen. Yllätykseksi 
Lontoon lentokone oli Finnairin 
tuliterä suuri ja mukava manner-
tenväliseen lentoon tarkoitettu 
Airbus A350-900. Lentäminen 
oli pehmeää ja miellyttävää, 
istuintilat olivat väljiä ja virtu-
aalimaailma käytössä jokaiselle.

Lontoon Heathrowssa ostettiin 
neljän päivän Oyster-matkakor-
tit jokaiselle ja matkustettin 
metrolla Paddingtoniin hotel-
lille. Hotelli oli uusi ja siisti. 
Hotelliaamiaisen sijaan runsas 
aamiainen oli tarjolla naapuri-
kahvilassa.

Hotellin löytymisen jälkeen kä-
veltiin alkajaisiksi lähistölle 
Madame Tussauds’in vahakabi-
netille (sisään ei viitsitty jonot-
taa), Sherlock Holmes -museolle 
ja nälkäisinä paikalliseen pubiin 
syömään. Osa ryhmästä palasi 
suorempaa reittiä hotellille ja 
osa jatkoi kävelyä mm. Regent’s 
Parkiin tutustuen.

Iltapäiväksi oli varattu Rock’n 
Roll Camden Walking tour, opas-
tettu kahden tunnin kävelykier-

Lontoo neljässä päivässä

Buckingham Palace
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

ros. Camdenin kaupunginosa 
oli kaikille ennennäkemätön, 
kiinnostava ja elävä kartta-
alueemme ulkopuolella. Opas 
tavattiin Electric Ballroomin, 
vanhan musiikkiklubin edessä. 
Kävelykierroksella kuultiin kau-
punginosan runsaasta rockhisto-
riasta Princestä ........ Himiin. 
Himillä on tulossa pari keikkaa 
Camdenin Roundhouseen. Säväh-

dyttävä osa kierrosta oli kulke-
minen Amy Winehousen kotikul-
milla ja kantapaikoissa. Mainio 
oppaamme oli tullut tuntemaan 
hänet ja hänen poikaystävänsä 
Blackin. Camdenin kaupunginosa 
oli elävä ja rohkean värikäs 
julkisivujen koristeellisuudessa. 
Perjantai-iltana väkeä oli kaduil-
la tungokseen asti liikkeellä. 
Kannattaa tutustua.

Toisena päivänä joukkomme 
hajaantui ostoksille skaalana 
Harrodsista Primarkiin ja kau-
punkikävelyille Covent Garde-
nista Trafalgar Squarelle ja 
Piccadilly Circukselle. The Mall, 

Rock’n Roll walkilla 
oppaan opastuksessa 
Roundhousen ‘kulmilla’.

Camdenin kaupunginosassa 
oli melkoinen pöhinä 
perjantai-iltana. Ei 
kuitenkaan mitään häiriöitä.

Käytiin me pubissakin Camdenissa...
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Hyde Park, Kensington Gardens, 
Charing Cross, Thamesin rannat, 
Houses of Parliament... pienryh-
mät ehtivät moneen suuntaan. 
Suunniteltu jalkapallo-ottelu 
hiipui kokoon, kukaan ei ehtinyt 
sinne, kun teatterin ”Wicked” 
musikaali odotti. Eikä matkam-
me aikaan olisi Valioliigaa Lon-
toossa pelattukaan, niin kuka 
niistä alemmista liigoista...

Teatteri oli mielenkiintoinen 
kokemus; suuri sali, johon men-
tiin takkeineen ja kasseineen. 
Juomaa sai ostaa lasiin ja sen 
kanssa istua katsomossa. Musiik-
ki oli laadukasta ja lavasteet 
upeat. Samoin koko musikaali, 
of course. Iltaa jatkettiin kau-
punkikävelyllä ja muutamassa 
pubissa poikkeamisella. Viimei-
nen avoimena löydetty paikka 
hotellin nurkilla taisi kuitenkin 
olla kreikkalainen ravintola.

Sunnuntaina kuljettiin keskustaa 
ja sivuttiin Buckingham Palacen 
portteja. Puistojen ja pubien 

kautta matka kulki laivarantaan 
ja Thamesin jokiristeilylle. Lon-
too näytti joelle uudenlaiset, 
melko sekavat kasvonsa. Lasira-
kennuksia oli vanhojen raken-
nusten seassa kaikilta aikakau-
silta ja ne tuntuivat kilpailevan 
tilastaan.

Covent 
Garden 
nähtiin, 
London Eye 
taas oli 
vaikea olla 
näkemättä.

Kyllä se laiva sieltä tulee...
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Sunnuntai-illan 
kiireetön kävely 
Thamesin rannalla 
tarjosi paljon 
mieleenpainuvia 
näkymiä.
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Laivan jätimme Towerin Linnan 
tuntumassa ja pienen kierroksen 
jälkeen poikkesimme syömään 
intialaiseen ravintolaan. Siitä 
jatkoimme jalan rantaa pitkin 
takaisin päin Thamesin rantoja 
ylittäen joen Millenium-siltaa 
pitkin auringon laskiessa. Tate 
Modern museo sillan pielessä oli 
jo suljettu, kun oli sunnuntai. 
Muutenkin museot jäivät retkel-
lämme vähäisiksi.

Maanantaina, paluupäivänä, 
suuntasimme kävellen Hyde 
Parkiin. Osa meni katsomaan 
Zaha Hadidin Serpentine Pavil-
jonkia ja prinsessa Dianan puku-
näyttelyä Kensigton Palaceen. 
Osa suuntasi Sohoon ja kiinalai-
seen kaupunkiin. Onneksi lento-
kentälle lähdön aika oli mitoi-
tettu riittävän väljäksi, koska 
myöhästymisistä ja erinäisistä 
sattumuksista huolimatta 
ehdimme koneeseen.

Vielä Helsingissä saimme lento-
asemalla juoksujalkaa vaihdet-

tua Tampereen lennolle. Aurin-
koisesta Lontoosta palasimme 
sateisen Suomen arkeen puolen 
yön jälkeen.

Hieno matka. Säätkin todella 
suosivat meitä; Suomessa kuu-
lemma satoi likimain koko mat-
kamme ajan, mutta Lontoossa 
vain hieman tihuutteli pariin 
otteeseen lauantaina. Kiitos ur-
healle joukolle ja huolehtivalle 
oppaallemme Kaijalle!

PMy, 
SL, 
PM

Turistit... 
parveilevat ja 
levittelevät 
karttojaan...
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

TamRIA kävi tutustumassa TAYS:n 
etupihahankkeeseen 26.9. Iso ja 
näkyvä kohde ei tuntunut tällä 
kerralla ihan odotusten lailla 
kiinnostavan, mutta sentään rei-
lusti toistakymmentä tamrialais-
ta oli sairaalan muutosta ja 
laajennusta lähtenyt katsomaan.

Työmaan portista meidät päästi 
sovitusti sisään SRV Rakennus 
Oy:n teknisen toimiston päällik-
kö Mika Kilpeläinen. SRV Raken-
nus Oy toimii hankkeen projek-
tinjohto- ja pääurakoitsijana, 
rakennuttajana on Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 
Ryhmämme kipusi kokoustilaan 

TAYS etupihahanke

työmaakoppikombinaation kol-
manteen kerrokseen kuulemaan 
tietoiskua etupihahankkeesta. 
Kilpeläisen seuraksi tietämystä 
tuli jakamaan myös hankkeen 
rakennuttajakonsulttina toimi-
van Rakennuttajatoimisto HTJ 
Oy:n Risto Sirkkola.

Koko etupihahanke on TAYS:n 
historian mittavin uudisraken-
nushanke. Kolmen uudisraken-
nuksen ja pysäköintihallin sekä 
näihin liittyvän infrarakentami-
sen hankkeen kustannusarvio 
on noin 170 M€. Rakennustyöt 
aloitettiin elokuussa 2015 ja 
valmista on aikataulun mukaan 
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

PIRA-matka Valenciaan
Vuoden 2017 PIRA-matka siirtyi erinäisistä syistä vuo-
delle 2018, maaliskuun 9.-12. väliselle ajalle. Matka-
ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta 

www.pira.fi. Matkalle mahtuu 25 piralaista, yli 
puolet paikoista on jo varattu.

2020. TAYS Sydänsairaalan 4-ker-
roksinen ja 14 000 m²:n N-raken-
nus otetaan käyttöön keväällä 
2018, lasten ja nuorten hoidon 
3-kerroksinen ja 19 000 m²:n 
L-rakennus 2019 syksyllä sekä 
vanhan D-rakennuksen tilalle 
tuleva 9-kerroksinen ja 37 000 
m²:n D-rakennus 2020 alkuvuo-
desta. Kaksikerroksinen, 20 000 

m²:n autohalli otetaan Sydän-
sairaalan käyttöön ensi keväänä 
ja koko sairaalan käyttöön 2019 
syksyllä. Puuhaa siis riittää.

Ja paljon muutakin kuulimme, 
ennen kuin lähdimme kierrok-
selle työmaalle. Koukkasimme 
rakenteilla olleen L-rakennuksen 
ohitse ja sen läpi korkeimman 
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nusten teknisistä järjestelmistä 
ja tilojen käyttötarkoituksista, 
tai oikeastaan kaikesta mahdol-
lisesta. Keskustelu ja kysely oli 
vilkasta. Sinänsä rakentaminen 
on rakentamista, mutta esitteli-
jöiden kertomana loimme jo 
mielikuvissa sairaalaa silmiem-
me eteen. Vanhan ja uuden osan 
toimintojen ja tilojen yhdistämi-
nen keskusteluttivat myös 
kovasti.

Pikku hiljaa pääsimme maan-
pinnan tasolle, jossa silmäiltiin 
muun muassa tulevaa sisään-
tuloaulaa. Lopuksi menimme 
vielä yhden tason alemmaksi 
ja vilkaisimme pysäköintihallin 
tiloja ennen poistumistamme 
työmaan ulkoalueelle. Vielä vii-
meisten kysymysten ja kiitosten 
jälkeen isännille jätimme TAYS:n 
taaksemme, lähes kahden tun-
nin vierailun jälkeen. Hyvin käy-
tetty ja kiinnostava iltapäivä.

    PM

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

D-rakennuksen seinustalle. Työ-
maahissillä nousimme D-raken-
nuksen katolle, jossa on raken-
teilla ja jo lähes valmiina uusi 
helikopterin laskeutumisalusta 
(laskeutumisalustaksi sitä aina 
sanotaan, mutta kyllä kopterit 
siitä taitavat nousta yhtä usein 
kuin laskeutuvatkin). Mielen-
kiintoinen havainto ja vaatimus-
ten muuttumisesta kertova asia 
oli se, että uusi 9-kerroksinen 
D-rakennus on lähes yhtä korkea 
kuin vanha kantasairaalan 13-
kerroksinen B-rakennus. Uudis-
rakennuksen katolta oli tarjolla 
melkoisen hienot näköalat oike-
astaan joka suuntaan. SRV:n 
työmaakameroiden kuvista voi 
netistä käydä vilkaisemassa 
näkymiä.

Katolta pudottauduttiin portaita 
alaspäin ja muutaman kerroksen 
välein kuljettiin rakennuksen 
läpi tiloja katsellen. Matkan var-
rella saimme kuulla mm. raken-
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