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puh. 040 536 6630
e-mail: petri.maki@tamria.fi

RIA*Nyssen ilmoitushinnasto 2020
-hinnat on vapautettu ALV:stä
-hinnat:
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mustavalkopainatus
* tekstin jälkeen  1/1    330 € 
   1/2    210 €  
   1/4    145 € 
* pikkuilmoitus        20 €

RIA*Nysse ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Seuraava Nysse ilmestyy huhtikuussa 2020.
Painopaikka: Niini Oy, Tampere

TamRIA:n hallitus 2020

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

Vpj, RIA*Nysse, PIRA, sttk 
Petri Mäki, RI
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e-mail: petri.maki@tamria.fi 

Sihteeri Sirkku Laine, RA 
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e-mail: sirkku.laine@tamria.fi

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

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

Tapahtumavastaava Ulla Palo-oja, RI
puh. 050 383 9764
e-mail: ulla.palo-oja@tamria.fi

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

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

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

Nuorjäsenvastaava Annica Sievers, 
RI-opiskelija 
puh. 040 7794 149
e-mail: annica.sievers@tamria.fi

Viestintävastaava, opiskelija-
edustaja Anniina Söderholm
puh. 045 847 6332
e-mail: anniina.soderholm@tamria.fi

Opiskelijaedustaja 
Sami Silfverhuth
puh. 045 644 2929
e-mail: sami.silfverhuth@tamria.fi

Opiskelijaedustaja Eetu Salmiola
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e-mail: eetu.salmiola@tamria.fi

TamRIA:n tilinro FI05 5732 2620 0540 64
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Hyvää alkanutta uutta vuotta 
kaikille TamRIAlaisille.

Aloitin tätä vuotta TamRIAn tuo-
reena puheenjohtajana ja kiitän 
vuosikokousväkeä tähän saamas-
tani luottamuksesta. Myös yhdis-
tyksen hallitus päivittyi hieman 
tälle vuodelle ja mukaan saatiin 
taas uusia opiskelijaedustajia 
tuomaan nuorten näkemystä 
toimintaan. Tällä porukalla on 
taas mukava lähteä tekemään 
vuoden toimintaa.

Kuluvan vuoden aikana järjeste-
tään jälleen perinteisiä jäsen-
tapahtumia ja Nyssen sivuilta 
voit lukea, millaista ohjelmaa 
kuluvalle vuodelle on suunnitel-
tu. Ohjelmaa toki täydennetään 
pitkin vuotta sopivien mahdolli-
suuksien mukaan.

RIA-liitto on tehnyt viime vuon-
na töitä Visio 2030 -hankkeen 
parissa. Visio 2030 -hankkeessa 
mm. selvitetään yhteistyömuo-
toja eri järjestöjen ja toimijoi-
den kanssa sekä mietitään kei-
noja, miten pitää yllä jäsenten 
ammattitaidon ja hyvinvoinnin 
jatkuvaa kehittymistä. Samalla 
pyritään tehostamaan liiton ja 
jäsenyhdistysten toimintaa 
siten, että voisimme tarjota 
jäsenille uusia arkeen sopivia 
palveluja. RIAn edustajat kävi-
vät helmikuun alussa esittele-
mässä hanketta tamperelaisille 
jäsenille. Toivottavasti tämä 

kehitystyö tuo konkreettista 
hyvää meille kaikille jäsenille.

TamRIAssa on lisäksi vuoden 
vaihteessa tehty uudistuksia 
viestinnässä. Yhdistykselle on 
avattu uudet nettisivut, jotka 
ovat samaa päivittynyttä ulko-
asua RIA-liiton sivujen kanssa. 
Lisäksi uutiskirjeviestinnässä on 
siirrytty käyttämään yhä suo-
remmin liiton viestintäalustaa. 
Tästä johtuen olisi toivottavaa, 
että kaikki muistavat pitää yh-
teystietonsa ajan tasalla. Omat 
tiedot pystyy tarkistamaan hel-
posti RIA-liiton nettisivuilta.

-Ville

PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT
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TULEVIA TAPAHTUMIA

TAMPEREEN RAKENNUSINSINÖÖRIT 
JA -ARKKITEHDIT RIA RY

Vuoden 2020 ohjelma

22.-27.1. ke-ma TamRIA JazzBlues-tapahtuma, Ylläs

31.1.-2.2. pe-su ASTA-Rakentaja -messut, Tampereen 
   Messu- ja Urheilukeskus

4.2. ti   RIAn Visio 2030 projektiesittely, Plevna

12.3. to  Opiskelijoiden säbä-turnaus, TAMK

20./27.3. pe  Valmistuvien illallinen

22.4. ke  Vierailu Tampereen Kannelle, mukana 
        HML RIA 
29.4. ke  Kevätkokous

5.8. ke   Asuntomessumatka Hyvinkäälle / PIRA

12.8. ke  Petankkiturnaus, Tampere

9/2010   Senioritalkoot RIA-majoilla

9/2020   Aloittavien opiskelijoiden yritysilta

18.-26.9.   PIRA-matka Kiinaan

26.-27.9. la-su  Liiton syystapahtuma, Jyväskylä

9-10/2020  Excursio/työmaavierailu

3.11. ti  Pirkanmaan Rakennuspäivä / PIRA

18.11. ke  Vuosikokous

11-12/2020  TamRIA:n pikkujoulut

44



TULEVIA TAPAHTUMIA

SENIORILOUNAAT 
jatkuvat

- ti 24.3. retki Triplaan, louna ja musiikkimuseo Fame
- ti 21.4 Myllärit, Åkerlundinkatu 4
- to 14.5. Ravintola Leo, Kauppahalli

Kantaporukka kokoontuu, mutta lisääkin mukaan mahtuu. 
Ilmoita osallistumisestasi

Pirjo Myllymäki p. 050-3636103

2020 ohjelma
Viereinen vuoden 2020 ohjelmarunko on osin siis jo 

toteutunut, osin jo sovittuihin päivämääriin sijoitettu 
ja osin ‘noin’-ajankohdilla kaavailtu. Ja muutokset ovat 
enemmän kuin todennäköisiä.Toivottavasti löydät itseäsi 

kiinnostavia tapahtumia ohjelmasta ja pääset niihin 
osallistumaan. Ohjelmasta puuttuu ainakin TamRIA:n 

kaavailema ulkomaanmatka itänaapuriin (kevät/alkukesä), 
mutta ajankohta ja toteutuminen ovat vielä epävarmoja. 

Tiedotamme heti kun mahdollisuudet selviävät.

Muistutamme jäsenistöä tapahtumista myös sähköisillä 
tiedotteilla, joten pidä huolta sähköpostiosoitteesi ja 

muiden tietojesi ajantasaisuudesta RIA-liiton rekisterissä.

TamRIA:n omien tapahtumien lisäksi tulee tarjolla 
olemaan mm. PIRA:n ja RIA-liiton kautta järjestettyjä 

tilaisuuksia, mutta niistä tiedotetaan erikseen. Tietyistä 
syistä myös PIRA-matka Kiinaan saattaa siirtyä vuodella. 

Siinä tapauksessa koitetaan pikaisesti löytää 
korvaava kohde. 
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Tampereen kansi
Hämeenlinnan seudun RIA tulee vierailulle Tampereelle 

22.4. ja tutustumaan Kanteen Visit Centerissä sekä 
työmaalla. Omakustanteiselle ruokailulle ja vapaalle 

jutustelulle varataan myös paikka ja aikaa. Tarkemmasta 
aikataulusta ja vapaista paikoista tiedotetaan tarkemmin 

seuraavassa Nyssessä, kun tiedämme osallistuvien 
vieraiden määrän. 

Mikäli tamrialaisten joukosta löytyy tuolloin merkittävästi 
vierailun ryhmäkokoa (korkeintaan 25 hlö) suurempaa 
kiinnostusta, voimme järjestää myös toisen vierailun 

hieman myöhemmin.

Muista hyödyntää jäsenetujasi, joita löytyy RIA:n 
kotisivuilta. Lomaillessa saat RIA:n jäsenenä etuja mm. 

Eckerö Linelta, Silja Linelta ja Tallink Siljalta. Tietenkään 
unohtamatta RIA-majoja Äkäslompolossa. Myös Holiday 
Club Villas huoneistojen majoitushinnasta saa rialainen 

kunnon alennuksia. 

 RIA:n Teboil-alennukset, alennukset RTV:n tuotevalikoi-
masta ja Kymdatan CADS RIA Premiun Pack tarjoushintaan 

ovat myös mahdollisia. Käy katsomassa liiton sivuilta.

Eikä sovi unohtaa niitä etuja, joita ei haluaisi hyödyntää: 
KOKO-kassan ansiopäivärahan ja IF-vakuutusturva. Hyvä 

kuitenkin, että ovat olemassa.
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UUSIA HALLITUSJÄSENIÄ

Olen Eetu Salmiola ja opiskelen ensimmäistä 
vuotta rakennusinsinööriksi TAMKissa. Olen 
ensimmäistä kautta mukana hallituksessa 
opiskelijajäsenenä. TamRIAn toimintaan läh-
din mukaan, koska olen kiinnostunut RIAn 
toiminnasta ja haluan päästä vaikuttamaan 
esimerkiksi järjestettäviin tapahtumiin. Hal-
litukseen kuuluminen lisää myös kokemusta 
tällaisesta toiminnasta, mikä ei varmasti ole 
huono asia. TamRIAn kautta tulevat yhteys-
tiedot tulevat varmasti käyttöön tulevaisuu-
dessa. Luonteeltani olen tekijätyyppiä ja 
haluan kaiken olevan niin kuin kuuluukin. 
Tulevaisuuden suunnitelmia minulla on sen verran, että kesätöitä 
on Tampereen seudulla ja toivon työllistyväni infra-alan töihin val-
mistumisen jälkeen. Vapaa-ajallani tykkään ottaa rennosti omalla 
sohvallani tai käydä kaupungilla kääntymässä. Lomani vietän mielui-
ten ulkomailla joko rannalla makoillen tai kaupunkia kiertäen. 
Eetu

Sami Silfverhuth, 2 vuoden rakennusinsinööriopiskelija Tampereen 
ammattikorkeakoulussa, 26 vuotias.Toimin useassa järjestötoimin-
nassa, mm. Rakennusalan neuvottelukunnassa ja TAMKin Rakennus-
alan kerho Anturan hallituksessa toista vuotta. RIA:n toimintaan 
lähdin aktiivisemmin mukaan, sillä tapahtumat ja yhteisö vaikuttaa 
mielenkiintoiselta ja kehityskelpoiselta opiskelijatoiminnan puoles-
ta. Järjestötoimintaan olen kasvanut äitini matkassa vietettyäni 

lapsuutta useissa eri kokouksissa.
Töissä olen tällä hetkellä Destialla väylä-
puolella ja osaamistani olen useita vuosia   
kehittänyt pientalorakentamisen puolella.
Vapaa-ajallani urheilen monipuolisesti eri 
lajeja, sekä rakastan liikkua luonnossa ja 
rillailla laavulla makharaa. Pohjoinen on toi-
nen kotini, ja tätäkin viestiä kirjoittaessani 
osallistumme YlläsPoweRIA seminaariin.
Terveiset hankien hohteesta. 
Sami Silfverhuth, RI-opiskelija
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Työmaavierailu ja vuosikokous
TamRIA poikkesi 13.11. ennen 
sääntömääräistä vuosikokousta 
Nokialla tutustumassa valmistu-
massa olevaan kirjasto- ja kult-
tuuritalo Virtaan. Hanketta oli 
esittelemässä meille pääsuun-
nittelija, arkkitehti Pekka Koli 
arkkitehtitoimisto Tilatakomosta, 
pääurakoitsija Pallas Rakennus 
Länsi-Suomi Oy:n työpäällikkö 
Jouko Koivula sekä Nokian kau-
pungin vapaa-aikajohtaja Marko 
Ojala. Toistakymmentä tamria-
laista oli ehtinyt paikalle.

Vierailu alkoi Pallas Rakennuksen 
työmaatoimistosta viereisestä 
rakennuksesta. Toimistolla käy-
tiin läpi hankkeen kehitys ja ra-
kentamisen vaiheet hankesuun-
nittelusta alkaen. Kysymysten 
ja keskustelun jälkeen siirryttiin 
sitten työmaalle.

Kirjasto- ja kulttuuritalon raken-
taminen alkoi todellakin olla vii-
meisimmillään. Rakennus oli 

valmistumassa vuoden loppuun 
mennessä ja yleisölle se avautuu 
maaliskuussa. Vierailuhetkellä 
rakennus alkoi ulkopuolelta olla 
valmis (ja hyvin näyttävä), mutta 
sisällä oli vielä paljon tehtävää. 
Rakennus sijoittuu Nokian enti-
sen pääkirjaston paikalle, mutta 
on merkittävästi vanhaa suurem-
pi. Uudisrakennuksessa on noin 
3 800 neliötä kolmessa kerrok-
sessa. Kirjastotilojen ja kirjasto-
auton tilojen lisäksi rakennuk-
sesta löytyy mm. nuorisotilat, 
runsaasti erikokoisia näyttely-
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Samuli Hellemaa ja Sarita Koivula, Molok Oy

tiloja, nousevalla näyttämöllä 
varustettu sali työpajatiloineen, 
toimisto- ja työtiloja sekä 
kahvila. 

Jotakuinkin kaikki rakennuksen 
tilat kierrettiin katsomassa. Lai-
nausosastolta on kahdesta tasos-
ta mukavat näkymät Nokian 
keskustaan korkean lasiseinän 
kautta. Yli 120-paikkainen juhla-
sali on erilaisiin toimintoihin tai-
puva, hyvin äänieristetty tila. 

Sali oli vielä teknisen toteutuk-
sen osalta melkoisesti kesken. 
Vierailulle varattu tunti ylitet-

tiin reippaasti, mutta ei sitä 
keskenkään malttanut jättää. 
Kiitosten jälkeen pääosa vierai-
lijoista jatkoi toisaalle Nokialle 
kevätkokouksen pitoon.

Sääntömääräinen kevätkokous 
pidettiin Molok Oy:n pääkontto-
rin koulutuskeskuksessa. Meitä 
ei myöhästymisestä moitittu, 
vaan tuote- ja markkinointijoh-
taja Samuli Hellemaa sekä Pir-
kanmaa/Häme/Keski-Suomen 
myynti- ja alueasiantuntija 
Sarita Koivula ottivat meidät 
sydämellisesti vastaan. Muuta-
mia kirjaston ekskusioon osallis-
tumattomia tamrialaisia oli jo 
ehtinyt pullakahvit nauttimaan 
ja loputkin saivat kupit eteensä 
yritys- ja tuote-esittelyn ajaksi. 
Molok on se aito ja alkuperäinen 
jätehuollon edelläkävijä, joka 
on jo lähes 40 vuoden ajan suun-
nitellut ja rakentanut ratkaisuja 
jätehuollon kysymyksiin. Osit-
tain maan alle sijoitetuilla syvä-
keräysjärjestelmillä on lähes 
pelkkiä etuja verrattuna perin-
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

teisiin jätepisteisiin. Mainitta-
koon näistä vaikka tilansäästö, 
hajuhaittojen ja tuhoeläinten 
väheneminen, jätteen itsetiivis-
tys ja harvemmat tyhjennysker-
rat nostokalustolla. Maan päälle 
näkyviin jäävät järjestelmän 
osat voidaan valita sijoituspai-
kan vaatimusten mukaan useam-
man muotoisina ja erilaisilla 
verhousvaihtoehdoilla. Kusto-
moiduilla verhouksilla sitten on 
vain mielikuvitus rajana.

Kattavan esittelyn jälkeen isän-
nät jättivät meidät kokousta-
maan. TamRIA:n puheenjohtaja 
Petri Mäki avasi kokouksen ja 
toivotti läsnäolijat tervetulleik-
si. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Jussi Haavisto ja Petri 
Mäki sihteeriksi. Pöytäkirjan 
tarkastajiksi sekä tarvittaessa 
ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija 
Ruuska ja Maarit Nippala. Kokous 
todettiin sääntöjen mukaan 
koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. Kokouskutsun yhteydes-
sä nähtävillä ollut esityslista 
hyväksyttiin kokouksen työjär-
jestykseksi.

Kokoukselle esiteltiin hallituksen 
esitys Tampereen RIA:n vuoden 
2020 toimintasuunnitelmaksi. 
Keskustelun jälkeen esitys myös 
hyväksyttiin toimintasuunnitel-
maksi. Seuraavaksi päätettiin 
hallituksen esityksen mukaisesti, 
että vuoden 2020 palkkiot ja 
matkakustannukset pidetään 
edellisen vuoden tasolla eli hal-
lituksen puheenjohtajalle mak-
setaan laskua vastaan yleisistä 
kuluista 225 €/vuosi. Hallituksen 
ja toimikuntien muille jäsenille 
ei makseta palkkioita, mutta 
kulut korvataan laskujen perus-
teella. Hallituksen esityksen mu-
kaisesti päätettiin vuodelle 2020 
pitää liittymis- ja jäsenmaksut 
vuoden 2019 tasolla eli paikallis-
jäsenmaksu 17 eurossa, kanna-
tusjäsenmaksu 27 eurossa ja yri-
tyksille tarkoitettu kannattaja-
jäsenmaksu 245 eurossa. Yhdis-
tykseen liittymisestä ei peritä 
erillistä maksua.

Jussi ei puheenjohtajana turhia 
jarrutellut, vaan esityslistaa 
mentiin läpi keskustellen, mutta 
turhia jaarittelematta. Talous-
päällikkö Timo Laitinen esitteli 
vuoden 2020 talousarviovertai-
lun sekä hallituksen esityksen 
yhdistyksen tulo- ja menoarviok-
si vuodelle 2020. Keskustelun 
jälkeen kokous hyväksyi pienin 
muutoksin hallituksen esityksen 
mukaan laaditun tulo- ja meno-
arvion vuodelle 2020. Toiminnan-
tarkastajiksi valittiin hallituksen 
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

esityksen mukaan suostumuksen-
sa antaneet Kalle Antila ja Jussi 
Haavisto sekä heille varahenki-
löiksi Antilalle Pekka Malassu ja 
Haavistolle Kalevi Turkka.

Hallituksen puheenjohtaja Petri 
Mäki oli erovuorossa kaksivuoti-
sen kautensa jälkeen. Hallitus 
esitti puheenjohtajaksi kaudelle 
2020-2021 RI Ville Lehtinevaa. 
Muita ehdotuksia puheenjohta-
jaksi ei ollut ja kokous valitsi 
TamRIA:n puheenjohtajaksi kau-
delle 2020-2021 RI Ville Lehti-
nevan.

Hallituksen jäsenmäärästä pää-
tettäessä ja erovuoroisten halli-
tuksen jäseniä valitessa hallitus 
esitti hallituksen jäsenmääräksi 
puheenjohtajan lisäksi yhdeksää 
jäsentä. Hallituksessa jatkavat 
toisen hallituskautensa toisen 
vuoden RI Timo Laitinen, RI Ulla 
Palo-oja, RA Kari Salonen ja RA 
Pirjo Myllymäki. RI Einari Pekka-
la pyysi ja sai vapautuksen halli-
tustehtävästään kesken kauden. 
Erovuoroisia halituksessa olivat 
RI Ville Lehtineva, RA Kaija Rask, 
RA Sirkku Laine ja RI Tiia Tuomi, 
jotka olivat ilmoittaneet olevan-
sa käytettävissä uudelle kaksi-
vuotiskaudelle. Lehtineva taas 
valittiin hallituksen puheenjoh-
tajaksi, joten häntä ei oteta 
huomioon hallituksen muista 
jäsenistä päätettäessä. Lisäksi 
eroava puheenjohtaja Petri Mäki 
on ilmoittanut halukkuutensa 

jatkaa hallituksen jäsenenä. 
Samoin etukäteen halukkuuten-
sa hallituksen jäseneksi on halli-
tukselle ilmoittanut RI-opiskelija 
Annica Sievers. Muita ehdokkaita 
ei hallituksen jäseniksi ollut 
ilmoittautunut tai kokouksessa 
ilmoittautunut, joten ehdokkai-
ta oli yhtä monta kuin ehdotet-
tuja hallituspaikkoja. Sääntöjen 
mukaan puheenjohtajan tai va-
rapuheenjohtajan lisäksi puolet 
hallituksen jäsenistä on vuosit-
tain erovuorossa. RI Petri Mäki 
ilmoitti olevansa halukas valit-
tavaksi yksivuotiskaudeksi.

Kokous päätti valita erovuorois-
ten hallituksen jäsenien tilalle 
kaksivuotiskaudelle 2020-2021 
RI Tiia Tuomen, RA Kaija Raskin, 
RA Sirkku Laineen ja RI-opiskeli-
ja Annica Sieversin. Yksivuotis-
kaudelle 2020 hallitukseen valit-
tiin RI Petri Mäki. Toistaiseksi 
hallitukselle on halukkuutensa 
opiskelijaedustajana jatkami-
seen ilmoittanut Anniina Söder-
holm. Hänet valittiin opiskelija-
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RIA:n Visio 2030 

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

edustajaksi ja hallitus velvoitet-
tiin valitsemaan lisäksi vähintään 
yhden ja enintään neljä opiske-
lijaedustajaa hallitukseen vuo-
deksi 2020.

Muista TamRIA:n edustuksista ja 
ehdokkaista eri toimielimiin pää-
tettiin seuraavasti: RIA-liiton 
liittohallitukseen TamRIA:n eh-
dokkaaksi kaudelle 2020-2021 
kokous päätti esittää RI Tiia Tuo-
mea ja hänelle varahenkilöksi RI 
Ville Lehtinevaa. 
Todettiin, että liittokokouspaik-
koja TamRIA:lla on kolme. Liitto-
kokousedustajiksi vuodelle 2020 
valittiin keskustelun jälkeen 
Annica Sievers, Kari Salonen ja 
Sirkku Laine.
Kokous valitsi PIRA:n hallituksen 

jäseneksi kaudelle 2020-2021 
RA Kari Salosen. RI Petri Mäki 
jatkaa kauttaan 2019-2020.
TamRIA:n edustajaksi RIA-majo-
jen vuonna 2020 pidettävään 
vuoden 2019 yhtiökokoukseen 
kokous valitsi jatkamaan RA Kari 
Salosen, varahenkilönään RA 
Kaija Rask.
TamRIA:n edustajaksi RIA-majo-
jen hallitukseen vuodeksi 2020 
kokous valitsi RA Kaija Raskin.

Kun vielä päätettiin, että jatkos- 
sakin kokouskutsut julkaistaan 
Rakennuslehdessä sekä RIA*Nys-
sessä ja todettiin, ettei muita 
käsiteltäviä asioita ollut, kiitti 
puheenjohtaja osallistujia ja 
päätti kokouksen.
    PM

RIA-liitto kävi esittelemässä 
tamrialaisillekin käynnistämään-
sä Visio 2030 -hanketta, jolla on 
tarkoitus tuoda liiton toiminta 
ja palvelut lähemmäksi jäsenis-
töä. RIA-liitto on hankkeen mer-
keissä kiertämässä alkuvuoden 
aikana kaikki paikallisyhdistyk-
set vastaavissa info- ja keskus-
telutilaisuuksissa. Tilaisuuksia 
on järjestetty liiton toimitus-
johtaja Kimmo Sandbergin, 
edunvalvontapäällikkö Antti 
Aarnion ja hankkeen projekti-
ryhmän vetäjän, liittohallituk-

sen varapuheenjohtaja Tommi 
Luukkosen johdolla. Kimmo ja 
Tommi olivat vuorossa tamrian 
tilaisuudessa 4.2. Plevnassa. 
Valitettavan vähän tilaisuus sai 
jäsenistöä liikkeelle, mutta toki 
hyvää ja vilkasta keskustelua 
tilaisuudessa silti saatiin aikaan.

Työelämän ja yhteiskunnan voi-
makas muutos edellyttää myös 
ammattiliittojen muuttumista 
näiden tarpeiden mukaisesti. Vi-
sio 2030 -hankkeessa mm. selvi-
tellään yhteistyömuotoja eri 
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järjestöjen ja alan toimijoiden 
kanssa sekä haetaan keinoja yl-
läpitää jäsenten ammattitaidon 
ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehit-
tymistä. Hankkeella pyritään 
myös tehostamaan liiton ja jä-
senyhdistysten toimintaa sekä 
löytämään jäsenille uusia arkeen 
sopivia palveluja. RIA haluaa 
edelleen olla notkeaan toimin-
taan kykenevä ja tehokkaasti 
toimiva liitto. Visio 2030 -hanke 
on tarkoitus viimeistellä kuntoon 
kuluvan vuoden aikana.

Likimain kaikissa paikallisyhdis-
tyksissä on ollut jäsenmäärässä 
vähenemistä viime vuoden aika-
na, kuten myös muissa raken-
nusalan järjestöissä. TamRIA:n 
osalta vuoden lopun jäsenmäärä 
611 oli 27 henkilöä edellisvuotta 
pienempi. Liittoihin kuulumista 
ei nyt nousukaudella koeta ehkä 
niin tärkeänä. Osin myös tätä 
harhaluuloa koitetaan Visio 2030 
-hankkeella korjata. 

Hankkeeseen liittyen Tommin 
johdolla kartoitettiin myös tam-
rian toimintaa hallituksen ja 
yhdistyksen tasolla sekä yhdis-
tyksen alueellisia vahvuuksia, 
heikkouksia ja uhkia muuttuvas-
sa tilanteessa. Käytiin läpi yhdis-
tyksen tapahtumia ja osallistu-
misaktiivisuutta, alueen sidos-
ryhmiä ja erityispiirteitä. Paljon 
saatiin huomioita ja ajatuksia 
esille ja kirjattua. Paitsi Visio 
2030 -hankkeelle on näistä aja-

tuksista todennäköisesti ja toi-
vottavasti hyötyä myös tamrian 
toiminnalle. Palutetta ja kehi-
tysehdotuksia toiminnasta kun 
ei koskaan liiaksi saada.

Tilaisuuden päätteeksi liitto tar-
josi osallistujille iltaruokailun 
ravintola Plevnassa. Siinä yhtey-
dessä mietittiin jälleen osallis-
tumisaktiivisuuteen liittyen, 
että kumma kun ei ilmainen 
ruokakaan saa nykyään jäsenis-
töä liikkeelle. Plevnan ruokatar-
jonnan ainakin luulisi kelpaavan 
nirsommallekin. Nautiskelun 
ohessa keskustelu illan teemaan 
liittyen ja myös kaikesta muusta 
velloi vapaasti ja aktiivisesti. 
    PM

‘Kevyt’ iltapala Plevnassa.
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Yhdistyksen pikkujoulut järjes-
tettiin viime vuonna sirkuksen 
merkeissä. Vuosia oli kulunut 
siitä, kun viimeksi TamRIA pikku-
jouluili Sorin Sirkuksen katso-
mossa, mutta nyt aika ja esitys 
katsottiin sille sopivaksi.

TamRIA oli varannut Soriferia-
joulushow’n 23.11. näytökseen 
40 lippua eikä niiden kauppaa-
misessa jäsenistölle isoa vaivaa 
ollut, varsinkin kun TamRIA spon-
soroi lipunhintaa tuntuvasti. 
Kaikki näytökset olivat perintei-
sesti loppuunmyytyjä, mutta on-
neksi oltiin ajoissa asialla. Lippu-
jen jakaminen ennen näytöstä 
oli tietysti oma shownsa, kun 
kaikkia osallistujia ei hallitusvä-
ki tuntenut ja suurin osa meistä 
rialaisista ei muusta katsojakun-
nasta juuri erottunut.

Soriferia sijoittui johonkin aavi-
kolle ja erämaahan, keskenään 
kilpailevien heimojen, outojen 
eläinten ja härveleiden maail-
maan. Tarjolla oli odotettuun 

tapaan taidokasta akrobatiaa, 
ihmispyramideja, nuorallakäve-
lyä ja -pyöräilyä sekä kaikkea 
muuta sirkustaituruutta upotet-
tuna teemaan. Uskomattoman 
taidokkaita ja notkeita, mutta 
voimaa vaativia taidonnäytteitä 
nähtiin niin lattialla, trapetsilla, 
köysissä kuin erilaisilla telineil-
lä ja apuvälineilläkin. Yksi ikävä 
loukkaantuminen nähtiin, kun 
erään esiintyjän ajoitus hyppy-
laudalla ei osunut kohdalleen ja 
alastulossa käsivarren luut taisi-
vat kokea kovia. Mutta nuoret 
olivat täysiä ammattilaisia, 
show jatkui ja loukkaantunut 
saatettiin heti huomaamatta 
hoitoon.

Tauolla tamrialaisille oli varattu 
pöydät harjoitussalin puolelle. 
Kahvi tai mehu pullan kanssa 
kelpasi katsojille, varsinkin kun 
se pikkujoulun maksuun sisältyi. 
Parinkymmenen minuutin tauon 
jälkeen esitys jatkui samalla 
teemalla päättyäkseen pari 

TamRIA:n pikkujoulut 2019
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tuntia tapahtuman alkamisen 
jälkeen. Lopputuloksena niin 
sanotusti paha sai palkkansa ja 
sopu syntyi.

Jatkopaikka oli järjestetty pikai-
sella järjestelyllä, kun sovittu 
ravintola Wanha Tappi Nekalassa 
olikin buukattu meiltä ohi viime 

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

hetkillä. Hyvät hampurilaiset 
menivät siis sivu suun, mutta 
korvaava jatkopaikka ruokailui-
neen oli saatu järjestettyä ra-
vintola Sasorista Sorsapuiston 
tuntumasta. Vain pieni osa sir-
kusnäytökseen osallistuneista 
lähti vielä ruokailemaan, mutta 
laatu korvasi määrän. Pikkujou-
lut päättyivät mukavasti hyvän 
seuran ja ruoan merkeissä.
    PM
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ympäristöministeriöstä. Kallio-
mäen esityksen aiheena oli ra-
kennusten energiatehokkuus ja 
kieltämättä hän oli aiheeseen 
oikea henkilö. Kalliomäen teh-
täviin ministeriön rakennetun 
ympäristön osastolla kuuluu kes-
keisesti rakennustuotteiden ja 
rakennusten energiatehokkuu-
teen ja rakennusten ilmanvaih-
toon liittyvä säädösvalmistelu. 

Energiatehokkuustietoiskun jäl-
keen oli vuorossa esimerkkita-
paus uudesta näkökulmasta 
nollaenergiarakentamiseen. 
Rakennuttajapäällikkö Timo Ris-
tamäki Arkta Rakennus Oy:stä 
kertoi Ilokkaanpuiston asunto-
alueen nettonollaenergiahank-

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Pekka Kalliomäki

PIRA-päivä
37. PIRA-päivä keräsi Plevnaan 
alan ammattilaisia perinteisesti 
marraskuun ensimmäisenä tiis-
taina. Vuoden 2019 tapahtuma 
istutti elokuvateatterin penkkei-
hin reilusti yli 200 osallistujaa.
Päivän teemana oli ’Rakentami-
sen tulevaisuus – muutoksen 
mahdollisuus’ ja ohjelma oli 
sekä järjestäjien että komment-
tien perusteella myös osallistu-
jien mielestä onnistunut. 

Avaussanat lausahti ja läsnäoli-
jat tapahtumaan tervetulleiksi 
toivotti PIRA:n puheenjohtaja 
Petri Mäki. Avauspuheenvuoron 
pitäjänä piti olla apulaispormes-
tari Aleksi Jäntti, mutta hän ei 
päässytkään osallistumaan. Sen 
sijaan päivä avattiin esittele-
mällä vuoden 2020 PIRA-matkaa 
Kiinaan arkkitehti Eeva Korhosen 
toimesta.

Varsinaisen ohjelman aloitti ra-
kennusneuvos Pekka Kalliomäki 

Timo Ristamäki
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Tulostettua betonia ihmettelemässä.

ITA-rakennuksessa sisällä.

keesta. Kyseessä on Euroopan 
ensimmäinen asuinalue, joka 
käyttää etätuotettua aurinko-
voimalaitosenergiaa. Teiskossa 
sijaitsevan aurinkovoimalaitok-
sen pinta-ala on noin 2 hehtaaria 
ja sillä voidaan pienentää todel-
la merkittävästi laskennallisia 
hiilipäästöjä.

Arktan hankkeen jälkeen ohjel-
ma jatkui esityksellä yritysalu-
eesta ja kiertotalouden konsep-
tista nimeltä ECO3. Hanketta 
kehittävän ja koordinoivan kehi-
tysyhtiö Verte Oy:n toimitusjoh-
taja Sakari Ermala esitteli monia 
palkintoja ja kunniamainintoja 
saaneen konseptin. Nokialla si-
jaitsevan 120 hehtaarin yritys-
alueen teolliset investoinnit 
ovat toistaiseksi noin 70 miljoo-
nan euron luokkaa. Liiketoimin-
taympäristöön kuuluvat mm. 
bio- ja kiertotalouteen perustu-
vat energia ja polttoaineet, ra-
vinnekierto, jätehuolto, puuhun 
perustuva bio- ja kiertotalous 
sekä metallien, muovin, kumin 
ja mineraalien kierrätys.

Seuraava esitys käsitteli Tampe-
reen viherkerrointa. Ympäristö-
asiantuntija Antonia Sucksdorff 
Tampereen asemakaavoituksesta 
kertoi viherkertoimen laatimi-
sesta. Suunnittelutyökalun avul-
la lisätään ns. vihertehokkuutta, 
kuten kasvillisuuden määrää ja 
hulevesien hallintaa tonteilla. 
Viherkerrointa käytetään jo ai-
nakin Helsingissä, Vantaalla, 
Turussa ja Jyväskylässä. Tampe-
reella menetelmää pilotoidaan 
soveltuvissa asumisen kaavoissa 
ja kokemusten perusteella pää-
tetään menetelmän laajemmas-
ta käyttöönotosta.

Ohjelma jatkui esityksellä Tam-
pereen yliopiston yhdistettyjen Sakari Ermala

Antonia Sucksdorff
Jarmo Takala
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Markku Kaila

Kasmir Jolma

toimintojen käynnistämisestä.
Provosti Jarmo Takala kertoi 
Tampereen yliopiston, Tampe-
reen teknillisen korkeakoulun ja 
Tampereen ammattikorkeakou-
lun muodostamasta uudesta 
monialaisesta korkeakoulujen 
yhteisöstä. Paitsi laajemman 
yhteistyön mahdollisuuksista 
opiskelijoille Takala selvitti eri-
tyisesti rakennusalan tutkintojen 
yhteistyömahdollisuuksia.

Vielä ennen kahvitaukoa SAFA:n 
paikallisasiamies, arkkitehti 
Kasmir Jolma esitteli Tampereen 
Arkkitehtuuri- ja designkeskus 
TAD-hankkeen. Samalla hän 
kertoi myös Tampereen sekä 
Suomen arkkitehtuuripoliittisen 
ohjelman päivityksen tilantees-
ta.

Kahvitauolle meinasi syntyä on-
gelmia, kun viime hetkillä PIRA-
päivään tuli useita kymmeniä 
ilmoittautumisia ja jo tilatut 
tarjoilut eivät olisi riittäneet. 
Juvenes nosti jo kädet pystyyn, 
mutta Finnkino pelasti tilanteen 
tyylikkäästi. Kaikille riitti kahvia 
ja purtavaa ja taas jaksettiin 
jatkaa. Kahvitauon jälkeen en-
nen luentojen jatkumista nautit-
tiin nostalgisesta Tampereen 
matkailumainoslyhytfilmistä 
muutaman vuosikymmenen 
takaa.

Projektiarkkitehti Markku Kaila 
Tampereen asemakaavoituksesta 
kertoi yleisesti ja useiden esi-
merkkien avulla täydennysraken-
tamisesta Tampereella. Kailan 
esityksen mukaan kaikki raken-
taminen on täydennysrakenta-
mista. Erityisesti Kaila toi esille 
Niemenrannan-Lentävänniemen 
alueen rakentumista useiden 
kaavioiden, visioiden ja toteu-
tuneen rakentamisen avulla. Toi-
sena aluekokonaisuutena Kaila 
nosti esille Kaleva-Kalevanrinne-
Hakametsä -alueen. Molempien 
alueiden kehittämistä edesaut-
taa tuleva ratikkareitti.
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Reinin ‘risteilyllä’.

Täydennysrakentamisesta jatkoi 
myös tekniikan tohtori, profes-
sori Olli-Paavo Koponen Tampe-
reen yliopistosta. Tarkemmin ot-
taen kulttuurisesti kestävästä 
täydennysrakentamisesta, jonka 
Koponen erotteli esityksessään 
purkavaksi täydennysrakentami-
seksi, ’täydentäväksi’ täyden-
nysrakentamiseksi ja rakennet-
tujen kulttuuriympäristöjen täy-
dennysrakentamiseksi. Koponen 
jakoi täydennysrakentamisen 
kymmeneen tasoon mm. arkki-
tehtuurin, rakenteiden, toimin-
tojen, materiaalien ja paikalli-
sen rakennuskulttuurin omien 
näkökulmien perusteella.

Täydennysrakentamiseen liittyi 
myös seuraava tapauskohtainen 
esitys, teemalla ’kaupungin ke-
hittäminen säilyttäen tai purka-
en’. TOAS:n toimitusjohtaja Kirsi 
Koski esitteli säätiön toimintaa, 
60-vuotista historiaa sekä eten-
kin muutaman vuoden vireillä 
olleen Tuomiokirkonkatu 19 
hankkeen. Omistaja on vuosia 
yrittänyt kehittää kiinteistöä 

kaavoituksen keinoin ja purka-
mishakemuksellakin kokonaan 
tai kaupunkikuvallisesti arvok-
kaiksi mainitut julkisivut säilyt-
täen, mutta toistaiseksi tulok-
setta. Omistajan ajoittaisesta 
turhautumisesta huolimatta 
asiassa on kuitenkin hiljalleen 
edistytty neuvotteluteitse.

Kommenttipuheenvuoron 
tapaukseen antoi tutkija Miia 
Hinnerichsen Pirkanmaan maa-
kuntamuseosta. Hinnerichsen 
avasi kuulijoille rakennuksen 
merkitystä Tampereen kerrok-
sellisessa kaupunkikuvassa ja sen 
teollisuushistoriallista merkitys-
tä. Tapaus on puheenvuorojen 
perusteella lopulta melko tyypil-

Olli-Paavo Koponen

Kirsi Koski
Miia Hinnerichsen 19
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Kylpylän ulkoallas.

linen tapaus, jossa mm. talou-
dellisten ja historiallisten näke-
mysten välillä joudutaan usein 
hakemaan kompromisseja.

Jokavuotista perinnettä edusti 
Pirkanmaan rakennusbarometrin 
julkistaminen. Toimitusjohtaja 
Markku Riihimäki esitteli Fore-
con Oy:n kokoaman tutkimuksen 
alan suhdannenäkymistä. Monet 
rakennusliikkeet, suunnittelijat 
ja kiinteistöalan ammattilaiset 
olivat arvioineet suhdannenäky-
miä vuodelle 2020. Kohtuullisen 
valoisina tulevan vuoden arviot 
ja työtilanne nähtiin kaikilla 
sektoreilla, vaikka varovaisuutta 
pitempään jatkuneen kasvun 
ajan edelleen paranemiseen 
olikin havaittavissa. 

Luento-osuus päättyi jälleen 
vakiintuneeseen tapaan Tampe-
reen kaupungin ympäristö- ja 
rakennusjaoston valitseman 
Hyvän rakentamisen palkinnon 
julkistamiseen. Matti Höyssä 
jaostosta ja Titta Tamminen 
rakennusvalvonnasta paljastivat 
palkinnon saajaksi Tesoman yh-

tenäiskoulun ja päiväkodin (Koh-
mankaari 11). Perusteluina oli 
mm. korkeatasoinen arkkiteh-
tuuri sekä arkisen koulu- ja päi-
väkotimiljöön elämyksellinen 
kehittäminen. Hankkeen arkki-
tehtisuunnittelusta vastasi Arkki-
tehtitoimisto Lehto Peltonen 
Valkama Oy ja pääurakoitsijana 
oli Pohjola Rakennus Oy Häme. 
Rakennuttajana oli Tampereen 
kaupunki/Tampereen Tilakeskus 
Liikelaitos.

Ympäristö- ja rakennusjaosto 
myönsi lisäksi kunniamaininnan 
asuinkerrostalo Riminille (Män-
nistönraitti 5). Jaosto halusi 

Markku Riihimäki

Hyvän Rakentamisen palkinto: 
Tesoman koulu ja päiväkoti

Kunniamaininta: Rimini
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HRP palkitut

kunniamaininnalla korostaa koh-
teen korkealaatuista asuntosuun-
nittelua, toteutusta, modernin 
ja omaleimaisen arkkitehtuurin 
merkitystä sekä kannustaa lä-
hiökerrostalomiljöiden laadul-
liseen kehittämiseen. Kohteen 
arkkitehtisuunnittelusta vastasi 
BST-Arkkitehdit Oy ja rakennut-
tajana sekä pääurakoitsijana 
toimi Asuva Oy.

PIRA-päivä päättyi perinteisesti 
cocktail-tilaisuuteen Kuusvoo-
ninkisessa Finlaysonin alueella. 

Vaikka pikkupurtavasta meinasi 
tulla suuren osallistujamäärän 
myötä pulaa (viiniä onneksi riit-
ti), käytiin tilaisuudessa kuiten-
kin runsaasti tapahtumaan ja 
muuhun liittyvää sananmukai-
sesti rakentavaa keskustelua. 
Päivän sisällöstä paikalla saatu 
palaute oli kannustavaa, teemo-
ja pidettiin ajankohtaisina ja 
luennoitsijoita erinomaisina. 
Kiitokset osallistujille, samoissa 
merkeissä kalenteriin varaus 
3.11.2020.
    PM
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Baselissakin rakennetaan.

Eero Raittinen & Knucklebone Oscar Bad Ass Blues

Eteläisen Suomen lumettoman 
tammikuun maisemat vaihtuivat 
kuin taikaiskusta runsaslumisiin 
näkymiin junan saavuttua Kola-
rin asemalle torstaiaamuna 23.1. 
Oli hienoa katsella bussin ikku-
nasta ohikiitäviä lumisia puita. 
Henkilöautoilla aiemmin RIA-ma-
joille päässeet olivat tehneet jo 
lumityötkin valmiiksi. Festivaalit 
saattoivat alkaa.

Illan ohjelmassa oli yhteisen ma-
jaillallisen jälkeen siirtyminen

 

Äkäshotelliin avauskonserttiin. 
Tiedossa oli bluespainotteinen 
tapahtuma. Aluksi kuultiin läm-
mittelynä Joni Mitchellin ja 
James Taylorin musiikkia Lena 
& Viola -yhtyeen esittämänä. 
Hieman jäi vaisuksi vaikutelma.
Seuraavana estradille saapui to-
dellinen veteraani, Eero Raitti-
nen Knucklebone Oscar Bad Ass 
Blues -kokoonpanon kera. Hie-
man alkaa Eerolla ikä painaa, 
kun siirtyminen tuolille ja spiik-
kaukset takeltelivat, mutta kun 

Talvinen Ylläs Jazz Blues -matka 2020
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lauluosuudet alkoivat, ikärasit-
teesta ei ollut tippaakaan jäljel-
lä. Blues sujui kuin konsanaan 
ennen vanhaan. Yleisökin lähti 
heti innolla mukaan ja tanssilat-
tia täyttyi nopeasti. Illan viimei-
senä soitti festivaalien vakiesiin-
tyjä BlueStone tutulla rutiinilla. 

Perjantaina päivä koitti selkeä-
nä ja aurinkokin tuli esiin. Hiih-
to- tai kävelylenkille lähtijät 
suunnistivat päiväkonsertteihin 
Navettagalleriaan tai Selvään 
Pyyhyn. Osa meistä lähti hyvän 
sään aikana Ylläksen rinteille. 
Tuuli tuiversi kuitenkin huipulla 
sen verran kovaa, ettei Ylläsjär-
ven puolella gondolihissi ollut 
käytössä. Kapulan varassa oltiin, 
mutta rinteet olivat hyvässä 
kunnossa.

Perjantaina iltapäivällä joukkom-
me täydentyivät Forbon väellä 
ja Helsingin naisjoukkueella. 
Koko 22 hengen festivaalijengi 
oli nyt koossa. Yhteisen illallisen 
kunniaksi Forbon Markus ja Petri 
tarjosivat kuohuvan tervehdyk-
sen. Perinteeksi muodostuneen 
poronkäristysaterian jälkeen 
Ilkka ja Kirsi-Marja ilmoittivat, 
että jälkiruoaksi oli tarjolla 
herkkujuustoja lisukkeineen 
sekä sherryä. Tavanomaisesta 
pitopalveluillallisesta muodos-
tuikin gourmet-illallinen.

Hyvillä mielin, mutta hieman 
myöhässä aikataulusta lähdim-
me illan konsertteihin Pirtukir-
kolle eli Äkäshotellille. Konsa 

BlueStone

Kippis ja illalliselle.

Laduilta löytyi kaunista kuvattavaa 
(Päivi Ihalmo).
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Vesterinen yhtyeineen. Hauskaa oli.

KKL Luzern.

Funk Unit -kokoonpano oli lopet-
telemassa ABBA -tribuuttia. Vuo-
rossa oli illan ehkä odotetuin 
bändi Hoedown. Muutaman ker-
ran aiemminkin YJB:ssä esiinty-
nyt orkesteri oli hyvässä vedossa 
eikä pettänyt kuulijakuntaansa. 
Sali oli ääriään myöten täynnä, 
myös tanssilattia, jolla yleisö 
huojui musiikin tahdissa ja kuun-
teli hartaasti. Muisteltiin hiljat-
tain edesmennyttä jäsentä Esa 
Kaartamoa. Myöskään Ninni Poi-
järvi ei ollut enää mukana. Sen 
sijaan mukaan oli tullut Jere 
Ijäs, jonka kitarointi ja erityi-
sesti laulu olivat vakuuttavaa 
tasoa. Juurimusiikkia kuultiin 
JJ. Calen hengessä omia biisejä 
unohtamatta. Hieno keikka! Il-
lan viimeinen esiintyjä oli itsel-
le tuntematon, mutta ilmeisen 
monelle muulle tuttu Vesterinen 
yhtyeineen. Tarjolla oli Faaraoi-
den aika -kiertueen musiikkia. 
Aloituskin oli hieman erikoinen, 
sillä ensiksi lavalle saapui mies-
puolinen, vähäpukeinen akro-
baatti, joka vääntäytyi kepin 
nokassa mitä kummallisimpiin 

asentoihin. Ainakin naispuolisel-
le yleisölle tuli kosolti silmän-
ruokaa. Perässä seurasi partasui-
nen Vesterinen yhtyeensä kera. 
Tyylilaji oli iskelmällistä, hyvin 
soitettua, omaperäistä ja haus-
kaakin musiikkia. Muiden mukana 
oli kiva notkua ilman ennakko-
odotuksia. Positiivinen yllättäjä! 

Kello oli jo paljon, kun palasim-
me kämpille. Majoilla oli hiljais-
ta. Väki oli pääosin jo siirtynyt 

Marika sai kuvattua lappilaisen haloilmiön!Konsa Funk Unit, tribute to ABBA.
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keräämään voimia lauantaita 
varten.

Lauantaina pakkasta oli Röhkö-
mukan korkeudella parisenkym-
mentä astetta, oli tyyntä ja sel-
keätä. Forbon järjestämä runsas 
aamupala teki kauppansa ja sen 
voimin jaksoi lähteä ladulle tai 
laskettelemaan. Rinteessä olikin 
vain 9 astetta pakkasta, täysin 
tuuletonta ja aurinkoista. Pa-
rempaa keliä ei voisi olla. Niinpä 
viihdyimme hyvin iltapäivän tun-

neille asti. Muillakin oli kylillä 
ollut antoisia kokemuksia klet-
shmer- ja muunkin musiikin 
parissa. Illalla kaksi täpötäyttä 
tilataksia suunnisti kohti illan 

konserttitapahtumia. Yllätys 
olikin siinä, että ajoimme Pirtu-
kirkon ohi ja pysähdyimme vasta 
Ylläshuminan karaoke-baarin 
kohdalla. Joukossamme on innok-
kaita laulajia, jotka varasivat 
heti usean vuoron. Tanssiinkin 
oli mahdollisuus. Tunnin session 
jälkeen jatkoimme matkaa Pir-
tukirkkoon, jossa ensimmäinen 
kokoonpano, Tribute to Tedeschi 
Trucks band, oli lopettelemassa. 
Eipä vakuuttanut ainakaan alle-
kirjoittanutta. Sen sijaan hassus-
ta nimestä ja minulle vähemmän 
kiinnostavasta genrestä huoli-
matta Hilland County Bluegrass 
Band sai aikaan melkoisen me-
non. Lännen juurimusiikki sai 
persoonallisen tulkinnan ja soit-
tajien ammattitaito oli kovaa 
tasoa.

Viimeisen bändin nimi Steven´s 
Seagulls viittasi tunnettuun 
action-näyttelijään. Lauteille 
kiipesi lauma peräkamarin poiki-
en näköisiä kavereita, kuin suo-
raan pohjalaisesta ladosta tem-
mattuina. Asuina oli haalareita, 
karvalakkeja ja kulahtaneita 
T-paitoja. Soittimien kirjo oli 
myös melkoinen, syntikasta ban-
joon, erikoisesta rumpusetistä 
trumpettiin ja poikkihuiluun. 
Ryhmän käsittelyssä saivat kyy-
tiä monet tuttujen bändien tutut 
kappaleet. Kuultiin Over the hill 
and far away Gary Moorelta, 
Deep Purplen Burn, Steppenwol-
fin Born to be wild ja useita mui-
ta covereita. Soittimet vaihtui-
vat välillä mieheltä toiselle ja 

Laskettelua ja lieveilmiöitä.
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Köysirata Rigi-Weggis.

Teri Mantere

parhaimmillaan samaa keyboar-
dia soitti kaksi kaverusta. Sovi-
tukset poikkesivat melkoisesti 
alkuperäisistä kappaleista, mut-
ta olivat sentään pääosin tunnis-
tettavissa. Esitys oli festarien 
mukaansa tempaavin ja hauskin 
show. Meno jatkui majoilla rie-
hakkailla tansseilla yli neljään 
aamuyöstä. Kohokohdaksi muo-
dostui Dirlandaa. Kaikkeen sitä 
ihminen ryhtyykin…

Sunnuntaina pakkanen kiristyi 
koviin lukemiin. Majan mittari 
näytti 28 miinusastetta. Jäljellä 
oli enää päätöskonsertti. Teri 
Mantere, Australian-suomalainen 
kitaristi piti levynjulkistamiskei-
kan. Tyyli muistutti Petteri Sari-
olaa viime vuodelta. Kitarasta 
loihdittiin bassokielillö komppi 
ja tallennettiin luuppiin. Päälle 
soitettiin melodiaa höystettynä 
teknisten kikkailujen ja huilu-
äänien avulla. Lopputulos kuu-
losti siltä, kuin lavalla olisi ollut 
useampikin muusikko. Laulu ja 

spiikkaukset sujuivat pääosin 
englanniksi. Tekstit olivat hyvin 
henkilökohtaisia ja omaelämä-
kerrallisia. Yleisön avulla lähe-
tettiin myös videoterveiset 

Steven’s Seagulls
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hänen sisarentyttärelleen, joka 
oli sairastunut vakavasti. Sario-
lan jälkeen hyvin samankaltai-
nen päätöskonsertin esitys oli 
outo valinta.

Viime vuoden erin-
omaista kattausta 
muistellen jäin kai-
paamaan jazz-kon-
sertteja, joita toivoi-
sin kuulevani ensi 
vuonna. Kyllä me 
jälleen ensi vuonna-
kin matkan järjes-
tämme. Kiitos kai-
kille mukana olleille 
ja yhteistä matkaa 
tukeneille!

Tarina KSa, kuvat PM
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