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PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

Enpä osannut odottaa vuoden 
ekaan lehteen pärinöitä kirjoit-
taessa, että tämä vuosi tuleekin 
olemaan meillä näin poikkeuk-
sellinen. Koronapandemia iski 
vahvasti meidän jokaisen arkeen, 
työelämään, sekä myös TamRIAn 
yhdistystoimintaan. Sekä ennal-
ta suunnitellut TamRIAn paikal-
liset, että myös RIA-liiton valta-
kunnalliset tapahtumat jäivät 
suurelta osin toteutumatta koro-
nan aiheuttamien rajoitusten 
vuoksi. Tiedotettavien 
tapahtumien puutteesta johtuen 
nyt perinteisesti neljännen 
lehden ajankohtana julkaistaan 
vasta vuoden toinen Nysse.

Erikoisista ajoista huolimatta, 
tai jopa niistä johtuen, ihmiset 
kuitenkin kaipaavat kohtaamisia 
ja loppuvuonna meillä TamRIAssa 
olisi tarkoitus pitää muutama 
lähitapahtuma, joiden järjeste-
lyissä pyritään ottamaan huomi-
oon kaikki pandemian aikaiset 
suositukset turvallisuuden var-
mistamiseksi. Toivottavasti tästä 
päästäisiin jo pian palaamaan 
normaaliin, mutta ainakin tämän 
hetken ennusteilla vielä ensi 
vuoden alussakin tapahtumien 
järjestäminen on varsin rajoitet-
tua. Monet vakiokävijät varmasti 
jännittävät jo Ylläs Jazzeja, joi-
ta ainakin tällä hetkellä valmis-
tellaan täysillä sillä ajatuksella, 
että sinne TamRIAnkin seurue 
tammikuussa taas lähtisi.

Vaikka tapahtumarintamalla 
on ollut tavallista hiljaisempi 
vuosi, niin RIAn näkökulmasta 
kulisseissa on tapahtunut paljon 
vuoden aikana. 

Syksyn liittokokouksessa on 
edessä RIA-liiton uuden puheen-
johtajan valinta ja tässä kisassa 
on mukana myös Tampereen 
RIA:n oma ehdokas RI Tiia Tuomi. 
Onnea Tiialle kisaan vielä tätä-
kin kautta!

RIA Visio 2030 hanketta on val-
misteltu pitkin vuotta ja myös 
TamRIAn hallitus antoi työryh-
mälle lausunnon vision luonnos-
versiosta. Tämänkin hyväksymi-
sestä olisi tarkoitus päättää 
syksyn liittokokouksessa. Pape-
rilla tuo vaikuttaa mielestäni 
hyvältä ja ensi vuonna tuosta 
päästään toivottavasti jo pane-
maan käytäntöön ensimmäisiä 
toimenpiteitä.

Meneillään on myös merkittävä 
maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistushanke, jota valmistele-
vassa työryhmässä on myös RIAn 
edustus. Edellisen kerran, kun 
rakentamismääräyksiä uudistet-
tiin, niin me AMK- ja opistotason 
rakennusinsinöörit, -arkkitehdit 
ja -mestarit saimme aika kylmää 
kyytiä. Silloin uusilla määräyksil-
lä ja niiden tulkintatavoilla sekä 
lakia tiukemmilla PKSravan ohje-
korteilla heikennettiin huomat-
tavasti meidän mahdollisuuksi-

Koronaa kartellessa

33



TULEVIA TAPAHTUMIA

amme harjoittaa ammattiamme, 
etenkin suunnittelutehtävissä. 
Toivottavasti RIAn edustus ja 
samoilla intresseillä olevat sidos-
ryhmät ovat hereillä, ettei vas-
taavaa käy tällä kierroksella. 
Meillä Suomessa on kuitenkin 
hyvä ja arvostettu AMK-koulutus, 
josta saatu tutkinto antaa hyvät 
eväät lähteä työelämään kasva-
maan ammattilaiseksi valitse-
malleen polulle.

Yhdistyksen viestinnässä sähköi-
set kanavat ovat koko ajan mer-
kittävämmässä roolissa. Tämän 
vuoksi olisi erittäin tärkeää, että 
ihmisten yhteystiedot ja sähkö-
postiosoitteet ovat ajan tasalla 
RIAn järjestelmissä. Saithan 
16.10. sähköpostiisi kutsun Tam-
RIAn vuosikokoukseen? Mikäli et, 
niin sähköpostisi ei todennäköi-
sesti ole ajan tasalla RIA-liiton 
tiedoissa. Omat tiedot pystyy 
tarkistamaan helposti RIA-liiton 
nettisivuilta tai tiedot voi ilmoit-
taa suoraan RIAn toimistolle 
Riitta Rapp:lle.

Loppuvuosi jatkuu meillä monil-
la etätyön merkeissä ja odotet-

tavissa saattaa olla vielä linjan 
kiristyksiä tässäkin. Mukavaa 
syksyä kaikille TamRIAlaisille. 
Toivotaan meille kaikille hieman 
normaalimpaa vuotta 2021.

-Ville
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Tampereen rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS 

18.11.2020

1

  TamRIA:n sääntömääräinen vuosikokous
 ke 18.11.2018 klo 17.00 
 Panimoravintola Plevnassa, Itäinenkatu 8, 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§ 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 toiminnantarkastajaa varahenkilöineen 
     tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto.
10§ Päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä valitaan hallituksen
      muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
11§ Valitaan tarvittavat yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat liiton
      toimielimiin erovuoroisten tilalle.
12§ Määrätään sanomalehti, jossa yhdistyksen kokouskutsut on
      julkaistava.
13§ Käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksen käsiteltäväksi
      sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat.
14§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
15§ Kokouksen päättäminen.

Koronatilanteesta johtuen vuosikokoukseen on mahdollista osallistua 
myös videoyhteydellä. Linkki videokokoukseen on toimitettu 
jäsenistölle sähköpostilla 16.10.

Virallisen kokouksen jälkeen yhdistyksen tarjoama ruokailu ravintola 
Plevnassa. Tervetuloa.



TULEVIA TAPAHTUMIA

Kaikesta huolimatta Tampereen RIA:lla on tarkoitus järjestää perinteinen 
jatsimatka myös ensi vuonna. Ajankohta on 28.-31.1. 2021. Majat on varattu 
jo ajat sitten ja ennakkoilmoittautumisiakin on tullut. Festivaalin esiintyjät 
järjestäjä ilmoittaa yleensä marras- joulukuun vaiheilla. Kannattaa seurata YJB:n 
kotisivua. Jatsimatkan ohjelmakin tarkentuu myöhemmin.

Alustavia ilmoittautumisia voi jo nyt lähettää osoitteeseen kari.salonen@tamria.fi

      Ylläs Jazz Blues 
 2021
-matka taas tulossa!                             

RIA-Majat tiedottaa:
Ja jotta RIA-Majoilla olisi entistä mukavampaa, paransivat seniorit 
olosuhteita 15.-20.8. senioritalkoissa mm. seuraavasti:
- katteiden puhdistus, tarkastus ja läpivientien kittaus
- pihakalusteiden käsittely ja alamajan pääoven maalaus
- alatalon varastojen ja ylätalon kuivaushuoneen siivous
- vuodevaatteiden pesu ja uusiminen, tuulikaappien mattojen pesu
- ikkunoiden pesu ja suursiivous sekä jäteastioiden pesu
- kaikkien iv-koneiden suodattimien vaihto
- lämpömittarit huoneisiin, lukulamppujen vaihto osaan huoneista
- puuvajan askelmien uusiminen, linnunpöntön kiinnitys
- laavulle tarjoilupöytä ja tulisijan puhdistus
- jätekatoksen veräjälukon ja ovien kätisyyden vaihto

Eikä siinä vielä kaikki. TamRIA kiittää senioreita yhteisen asian hyväksi 
tehdystä työstä ja muistuttaa jäsenistöä majojen olemassa olosta. 
Majat tykkää, kun niitä käytetään!



TULEVIA TAPAHTUMIA

TERVETULOA 3.12.2020 TAMRIAN PIKKUJOULUUN 
UUTEEN ASEMAKESKUKSEEN  
TAMPEREEN KATTOJEN YLLE! 

Technopolis VIP Conference room Aava 
Asemakeskus, Peltokatu 26, Tampere 

Ohjelmassa ruokaa & juomaa, saunomista ja mukavaa yhdessäoloa 
klo 18.00 alkaen pikkujoulun tunnelmissa. 

50 ensimmäistä mahtuu mukaan (tai tapahtuma-ajankohtana Pirkanmaalla voimassa oleva 
kokoontumisrajoitus huomioiden) 
Tilaisuus on avec. 

Sitovat ilmoittautumiset ja mahdolliset 
ruokarajoitukset 13.11.2020 mennessä 
kaija.rask@tamria.fi 
TamRIAn jäsenille ja aveceille 
osallistumismaksu 20,-  
opiskelijajäsenille 5,- 
Osallistuminen vahvistuu maksamalla 
osallistumismaksu 16.11.2020 mennessä 
TamRIAn tilille FI0557322620054064 
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PUHEENJOHTAJAPELIÄ

RIAn tulevaisuus?

Olen saanut olla mukana työryh-
mässä, jossa mietitään RIAn tar-
koitusta ja tulevaa strategiaa. 
Toimintaympäristömme on muut-
tunut ja muuttumassa ja asiaan 
on syytä reagoida. Mietimme nyt 
RIAn tulevaisuutta ja toimintaa 
seuraavalle kymmenelle vuodel-
le. RIAn Visio vuodelle 2030 on 
jotain muuta, kuin mitä RIA on 
nyt. Työryhmän tuloksena on 
saatu aikaan RIAn Strategia 2030 
paikallisyhdistyksien hallituksien 
kommentoitavaksi ja tulevalle 
liittokokoukselle esitettäväksi. 
Uudessa strategiassa on monta 
hyvää asiaa. 

Uudessa strategiassa olemme 
ensimmäistä kertaa määritelleet 
RIAn arvoja. Arvoista tärkeimpä-
nä on esille noussut jäsenistön 
merkitys toiminnalle. RIA-liiton 
tarkoitus on olla olemassa jäse-
niä varten, ilman jäseniä ei RIAn 
toiminnalla ole merkitystä. RIA-
liitto haluaa huomioida kaikki 
jäsenet, tukea yrittäjiä ja asian-
tuntijoita sekä ottaa opiskelijat 
mukaan toimintaan koko opinto-
jen ajan.

RIA:n jäsenet ovat yhteiskunnan 
ja rakennusalan arvostettuja am-
mattilaisia. Olemme haluttuja 
työntekijöitä ja yritykset arvos-
tavat osaamistamme. Olemme 
näkyvillä paikoilla yhteiskunnas-

sa ja meillä on mahdollisuus 
vaikuttaa rakennetun ympäris-
tön laatuun ja tulevaisuuteen. 
Ymmärrämme, että vahva jäse-
nistö on tärkein RIA-liiton profii-
lia kohottava asia. Olemme 
liitto, jonka jäsenenä voi saada 
tukea uran eri vaiheissa. Olem-
me ylpeitä RIA:laisia.

RIA-liitto haluaa kuunnella jäse-
niään ja lisätä ymmärrystä jäse-
nistön tarpeista. Tarkoituksena 
on ylittää jäsenistön odotukset 
ja neuvotella jäsenistön hyväksi 
erilaisia yhteistoimintasopimuk-
sia myös muiden toimijoiden 
kanssa.

Olemme vastuullisia olemalla 
rehellisiä, pitämällä lupauksem-
me ja tekemällä oikein. Sitou-
dumme työskentelemään hyvän 
rakennetun ympäristön edistä-
miseksi ja kannamme vastuuta 
myös rakennusalan koulutuspo-
litiikan kehittämisestä.

Strategiatyön tuloksena määri-
timme myös tärkeimmät paino-
pistealueet ja mitattavat tavoit-
teet tuleville vuosille. Näitä 
tavoitteita tullaan tarkenta-
maan ja päivittämään jatkuvasti. 
Ymmärsimme, että strategia-
työn ja RIA-liiton toiminnan 
ohjaamisen tulee olla jatkuvaa. 
Tavoitteita on asetettu sekä RIA-
liitolle ja RIAn johdolle että pai-
kallisyhdistyksille. Kehitämme 

RIA-liiton puheenjohtaja vaihtuu vuoden alussa, 
vaali marraskuun liittokokouksessa. TamRIA:n 
ehdokas Tiia Tuomi esittäytyy.
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PUHEENJOHTAJAPELIÄ

RIAn toimintaa yhdessä, ja kaik-
kien osallistuminen sekä vaiku-
tusmahdollisuudet ovat tärkeitä.

Olemalla mukana strategiatyös-
sä olen saanut mahdollisuuden 
tuoda keskusteluun myös omia 
arvojani. Vastuullisuus, yhden-
vertaisuus ja elinkaariajattelu 
ovat minulle tärkeitä asioita. 
Empaattisuus ja ymmärrys jäse-
niemme odotuksia ja toiveita 
kohtaan ovat myös oleellisia 
näkökohtia, eikä niitä voi liikaa 
painottaa. Nyt ne näkyvät myös 
tulevassa visiossamme.

Miten varmistamme uuden visi-
on jalkautumisen ja RIAn johta-
misen vaikuttavuuden sekä si-
toutumisen uuteen strategiaan? 
RIAn toimintaa ohjaa RIA-liiton 

hallitus ja sen jäsenet paikallis-
yhdistyksistä. RIA-liiton hallituk-
sen puheenjohtaja on vaihtumas-
sa, ja uudeksi puheenjohtajaksi 
2021 alkaen on ehdolla kolme 
hyvää ehdokasta. Hienoa on, 
että mukana on ehdokkaita 
myös pienemmistä paikallisyh-
distyksistä: Lahden RIAn Irina 
Martiskainen ja Keski-Suomen 
RIAn Tommi Luukkonen. Tampe-
reen RIAn hallitus on esittänyt 
puheenjohtajaehdokkaaksi 
minua ja kiitän suuresti luotta-
muksesta. Useampi ehdokas var-
mistaa parhaan mahdollisen 
vaihtoehdon valinnan. Pirkan-
maalaisena olisi hienoa nähdä 
Tampereen RIA edustettuna 
myös RIA-liiton johdossa. 

Tiia Tuomi

syntynyt 1973 
RI (AMK) TAMK 2000
RI (YAMK) TAMK 2016
TamRIAn hallituksen jäsen
RIAn liittohallituksen jäsen
Kiwa Inspecta: Tuoteryhmäpäällikkö
Rakentaminen, 2017-
NCC: Turvallisuuspäällikkö, 2014-
2017
YH Kodit Oy: Rakennuttaja-
päällikkö, 2013-2014
Hartela: Turvallisuuspäällikkö, 
2011-2013
Skanska Talonrakennus Oy: 
Laatupäällikkö, 2008-2010
Aiemmat työtehtävät mm.: 
vastaava työnjohtaja, työmaa-
insinööri, tuotantoinsinööri, 
kiinteistöpäällikkö
harrastukset: järjestötoiminta
perhesuhteet: naimisissa, viisi lasta
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PUHEENJOHTAJAPELIÄ

Tiia Tuomi ja vastaehdokkaat lyhyesti
RI Tiia Tuomi Tampereen RIAsta 
 

OPINNOT 
Tiia Tuomi on opiskellut rakennusalaa ensin Tampereen Teknillisessä 
Oppilaitoksessa rakennusmestarilinjalla, josta hän jatkoi 
rakennusinsinööriksi (AMK). Välillä vierähti muutama vuosi myös 
Vaasan Teknillisessä Oppilaitoksessa ja Pietarin Rakennusinsinööri- ja 
Arkkitehtiyliopistossa, mutta Tuomi valmistui insinööriksi TAMKista. 
Työn ohessa hän suoritti TAMKissa myös insinööri (YAMK)-tutkinnon 
rakennustekniikan linjalla. 
 
TYÖHISTORIA 
Valmistumisen jälkeen Tuomi on työskennellyt eri rakennusalan 
yrityksissä vastaavana työnjohtajana, työmaainsinöörinä, 

tuotantoinsinöörinä, laatupäällikkönä, turvallisuuspäällikkönä ja rakennuttajapäällikkönä. Hän on 
työskennellyt sekä Suomessa että myös Venäjällä ja pohjoismaisella tasolla. Nykyisessä tehtävässään Kiwa 
Inspectan rakentamisen tuoteryhmästä vastaavana Tuomi käy arvioimassa eri rakennusyritysten 
johtamisen ja rakentamisen laatua sekä kouluttaa johtamisen hyviä käytäntöjä. 
 
TOIMINTA RIA-LIITOSSA 
Tiia Tuomi tuli mukaan TamRIAn toimintaan vuonna 2011 TamRIAn hallituksen varapuheenjohtajaksi ja 
sitten seuraavana vuonna puheenjohtajaksi. Hän siirtyi RIAan Insinööriliiton paikallisyhdistyksestä hyvän 
rekrytoinnin ansiosta. Tuomi on ollut mukana liittohallituksessa sekä vara- että varsinaisena jäsenenä. 
Tuomi on ollut mukana myös RIAn viestintästrategian kehittämisessä ja visio2030 -työryhmässä 
miettimässä yhdessä toiminnan tulevia suuntaviivoja. 
 
OMAT PERUSTELUT VALINNALLE 
”Toimin työssäni rakennusalan johtamisen asiantuntijana ja olen saanut nähdä laajasti rakennusalan 
parhaita johtamisen käytäntöjä. Mukanani RIAan tulisivat suunnitelmallinen ja tavoitteellinen johtaminen 
sekä jatkuvan parantamisen ja yhdenvertaisuuden kulttuuri.” 
 

RA Tommi Luukkonen Keski-Suomen RIAsta 
 
 

OPINNOT 
ylioppilas, Saloisten lukio 1989, rakennusarkkitehti, Lahden teknillinen 
oppilaitos, 1994, pääsuunnittelijan AA-pätevyys 
 
TYÖHISTORIA 
Tommi Luukkosen työura alkoi suunnittelijana Arkkitehtitoimisto Pauli 
Lindström Oy:ssä. Sen jälkeen hän on toiminut tiiminvetäjänä ja ATK-
vastaavana sekä pääsuunnittelijana Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen 
Oy:ssä, Jyväskylän kaupungilla/Jycon konsulteilla suunnitteluarkkitehtina ja 
pääsuunnittelijana. Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen Oy:ssä 

toimistopäällikkönä ja pääsuunnittelijana sekä Venäjän vientiprojektien vastaavana. Luukkonen perusti 
oman yrityksen vuonna 2008 nimellä Arkkitehtisuunnittelu Tommi Luukkonen Oy. Nimi muuttui 
myöhemmin Arkkitehtipalvelu Oy:ksi. Luukkonen toimi 11 vuotta Arkkitehtipalvelu Oy:n toimitusjohtajana 
ja sen jälkeen vuoden 2019 alusta osakkaana ja hallituksen jäsenenä tehtävänään Arkkitehtipalvelun 
hankekehitys ja strategiset isot toimenpiteet. Arkkitehtipalvelu Oy työllistää tällä hetkellä n. 115 
ammattilaista ja on henkilömäärällä mitattuna Suomen suurin arkkitehtitoimisto. Nykyisin Luukkosella on 
vastuutehtäviä muissakin hallituksissa ja yleishyödyllisissä yhteisöissä.  
 
TOIMINTA RIA-LIITOSSA 
RIAan Luukkonen liittyi opiskelijajäseneksi ja toimi opiskelun jälkeen Lahden RIAssa. 2000-luvun 
alkupuolelta lähtien hän on ollut yhtäjaksoisesti K-S RIAn hallituksessa, n. 12 vuotta, viimeiset viitisen 
vuotta hallituksen varapuheenjohtajana. Luukkonen on aktiivisesti ollut mukana kehittämässä 
paikallisyhdistystoimintaa Keski-Suomessa, käynnistämässä mm. RIA-klubitoimintaa. Yhteistyötä ja 
yhteisten tapahtumien järjestämistä myös Etelä Savon RIAn kanssa. Hän on toiminut vuosia RIAn 
työvaliokunnan ja liittohallituksen jäsenenä. RIA-liiton liittohallituksen varapuheenjohtajana hän on ollut 
vuodesta 2018 lähtien. Luukkonen on toiminut RIAn keskusjärjestötyöryhmän jäsenenä ja vetänyt RIAn   
Visio ja strategia 2030 -työryhmää. Luukkonen on RIAn edustajana henkilöpätevyyksiä toteavan FISEn 
pääsuunnittelijoiden pätevyyslautakunnassa ja FISEn hallituksessa, RIAn edustajana vuoden teräsrakenne 
palkintolautakunnassa ja Ympäristöministeriön asettamassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen 
sidosryhmäfoorumissa sekä RIAn edustajana Rakennetun omaisuuden tila ROTI -raportin asiantuntijana 
arkkitehtuurin, suunnittelun, muotoilun ja taiteen paneelissa. Myös liiton opiskelijatoiminnassa ja liiton 
tapahtumissa Luukkonen on aktiivisesti ollut mukana. 
 
OMAT PERUSTELUT VALINNALLE 
”Olen saanut aktiivisesti seurata ja olla mukana RIAn toiminnassa laajasti koko maan alueella. Toiminta on 
tullut tutuksi ja samalla olen saanut tutustua rialaisiin eri puolella Suomea. Yrittäjänä olen voinut osallistua 
aktiivisesti RIAn toimintaan ja osallistumista on helpottanut myös se, että yrityksellämme on Helsingissä 
toimisto, jossa työskentelen, usein. Olen todennut, että järjestötyö vaatii hyvin hoidettuna aikaa ja 
paneutumista. 
 
RIA strategia ja visiotyö on antanut hyvän pohjan asettua ehdolle RIA-liiton puheenjohtajaksi. Sain 
selvitystyön aikana vierailla hyvin monessa paikallisyhdistyksessä ja se antoi oivan mahdollisuuden luoda 
kokonaiskuvaa liiton tilanteesta ja mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Olisin motivoitunut aloittamaan 
uuden strategian toteuttamisen johtamisen. Johtamiskokemukseni yrityselämästä antaa myös hyvä pohjan. 
Johtajana olen oma itseni ja kaikki lähtee ihmisten oman motivaation löytämisen auttamisesta. Uskon ja 
luotan ihmisiin ja haluan antaa kaikille mahdollisuuksia. En ole autoritäärinen vaan motivoiva johtaja. 
Liiton luottamustehtävissä olen voinut verkostoitua jo nyt muihin alan järjestötoimijoihin ja se helpottaisi 
astumista uuteen vaativaan puheenjohtajan rooliin.”   

MilS Irina Martiskainen Lahden RIAsta 
 

OPINNOT 
Ylioppilas, Lahti 1992, erikoismaalari, Lahti 1995, teollisen 
pintakäsittelyn ammattitutkinto 1998, insinööri ympäristöteknologia 
(miljöösuunnittelija), LAMK 2009 
 
TYÖHISTORIA 
Työurallaan Irina Martiskainen on toiminut pintakäsittelijänä, 
viheralueiden suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä, 
pitkäaikaistyöttömien ympäristönhoitoryhmän 
työnjohtaja/projektinvetäjänä ja Lahden kaupungin viheralueiden 
hoitourakan työnjohtajana, hautausmaan työnjohtajana ja 
maanrakennustöiden työnjohtajana. Vuodesta 2019 hän on toiminut 

Sweco Oy:ssä (aikaisemmin NRC Oy) konsulttina.  
 
TOIMINTA RIA-LIITOSSA 
RIAn jäsenenä Martiskainen on ollut vuodesta 2004. Lahden RIAn hallituksessa hän toimi 
opiskelijaedustajana vuosina 2005-2009, jonka jälkeen varsinaisena jäsenenä ja puheenjohtajana vuodesta 
2012 alkaen. RIAn liittohallituksen jäsenenä Martiskainen on ollut vuodesta 2012 ja liittohallituksen 
varajäsenenä viimeiset kaksi vuotta Pohjois-Kymen RIAn kanssa tehdyn vaaliliiton myötä. Martiskainen on 
ollut RIAn edustajana STTK:ssa Hämeen aluetoimikunnassa ja Lahden paikallistoimikunnassa vuodesta 2014 
ja lisäksi paikallistoimikunnassa puheenjohtajana viimeiset kaksi vuotta. 
 
OMAT PERUSTELUT VALINNALLE 
”Olisin puheenjohtaja maakunnasta ja RIAn puheenjohtajana toimisi vaihteeksi miljöösuunnittelija, joka tuo 
erilaista näkemystä asioihin. Olen nainen ja toisin raikkaan ja iloisen tuulahduksen liiton johtoon.” 
 

RI Tiia Tuomi, Tampereen RIA.
YAMK, rakennustekniikka (TAMK).

Nykyinen työtehtävä Kiwa Inspecta, 
Rakentamisen tuoteryhmäpäällikkö. 

TamRIA:n hallituksessa 2012- , 
pj 2014-2017.

Vuosia liittohallituksen varsinaisena ja 
varajäsenenä.

RA Tommi Luukkonen, Keski-Suomen RIA, 
LTOL, AA-pääsuunnittelija.

Nykyinen työtehtävä Arkkitehtipalvelu Oy, 
strategiajohtaja, osakas.

Keski-Suomen RIA:n hallituksessa n. 12 
vuotta, 5 vuotta vpj, 

Useita vuosia RIA:n liittohallituksessa 
ja työvaliokunnassa. Liittohallituksen 
varapuheenjohtaja.

MilS Irina Martiskainen, Lahden RIA, 
ympäristöteknologian insinööri (LAMK).

Nykyinen työtehtävä Sweco Oy, konsultti.

Lahden RIA:n hallituksessa 2009- 
(opiskelijaedustaja 2005-2009), pj 2012- .

RIA:n liittohallituksessa varsinaisena ja 
varajäsenenä vuodesta 2012.

RIA-liiton sivuilta löytyvät ehdokkaiden esittelyt kokonaisuudessaan, 
tutustu heihin tarkemmin siellä. Joku heistä on ainakin seuraavat 
kaksi vuotta keulakuvanamme.
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TamRIA:n 
perinteinen 
petankkiturnaus
TamRIA:n perinteinen petankki-
turnaus saatiin heitettyä tänäkin 
vuonna, koronan vetäessä elo-
kuussa vähän henkeä. Sorsapuis-
ton petankkikentälle kokoontui 
12.8. tilanteeseen nähden muka-
vasti kahdeksan tamrialaista. 

Kisaan saatiin siten arvottua 
neljä kahden hengen joukkuet-
ta. Kaikille tuli kolme peliä ja 
välillä nautittiin piknik-eväitä. 
Tarjolla oli ajan hengen mukai-
sesti myös käsidesiä ja desinfi-
ointipyyhkeitä. Ohjeistuksen 
mukaisista turvaetäisyyksistä 
pystyttiin myös pitämään hyvin 
huolta. 

Välillä kauniissa ja välillä satei-
sessa kesäillassa saatiin joukku-
eiden paremmuuskin ratkaistua. 
Tiukkojen mutta rehellisten pe-

lien jälkeen todettiin joukkueen 
Marita Salomäki – Petri Mäki 
vieneen voiton puhtaalla pelillä. 
Toiseksi tuli joukkue Jouni Mäki 
- Reijo Mäkinen ja kolmanneksi 
Leena Silfverhuth – Sami Silfver-
huth. Kaikille riitti entiseen 
tapaan jotakin pientä palkintoa 
osallistumisesta ja eväät saatiin 
lopuksi syötyä likimain loppuun. 
Ilta päättyi useimmilla vähän 
tukka ja takki kosteana, mutta 
kaikki olivat tyytyväisiä. Jotakin 
mukavaa yhteistä tekemistä saa-
tiin korona-aikanakin tehtyä 
myös tamrian piirissä. 
    PM

‘Podiumilla’. Yhteiskuvaan 
turvaetäisyydet lipsuivat.
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Aloittavien 
opiskelijoiden 
tilaisuus
Niin kuin pääministeri Marin 
asian monesti on ilmaissut, nyt 
ei ole aika juhlia. Mutta huolel-
lisilla hygieniajärjestelyillä 
saimme toteutettua yhteistyö-
yritysten kanssa pienimuotoisen 
illanvieton, jossa pääosaa esit-
tivät tänä syksynä opintiensä 
aloittaneet rakennusarkkitehdit 
sekä rakennusinsinöörit.

Huomasimme jo heti ilmoittau-
tumisen avauduttua, että kiin-
nostus illanviettoa kohtaan on 
suuri. RIAn yhteyshenkilöt am-
mattikorkeakoululta auttoivat 

illan toteutuksessa joka sujui 
mallikkaasti, muutamaa ranta-
kiviruhjetta lukuunottamatta.

Illan avasi TamRIAn puheenjoh-
taja Ville Lehtineva mallikkaasti 
treenatulla puheellaan. Myös 
kaikki RIAn toiminnassa mukana 
olevat esittäytyivät, jotta uudet 
opiskelijat uskaltautuisivat hie-
man nykimään hihasta ja kysele-
mään toiminnasta. Seuraavaksi 
omat puheenvuoronsa pitivät 
yritysedustajat Juuso Jehimoff 
Finnfoam Oy:ltä sekä Arkkitehti-
palvelu Oy:n toimitusjohtaja 
Juha Pakarinen. Vaikka esitysten 
jälkeen yleisöllä rupesikin jo 
saunahammasta kolottamaan, 
oli kuitenkin vielä pienen tieto-
visailun vuoro. Visailun aiheina 
hyödynsimme ajankohtaisia ra-
kennusasioita Tampereelta, kier-12
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totaloutta sekä RIAan liitty-
viä etuja.

Kärkikaksikon palkitsemisen 
jälkeen olikin aika maistaa 
illan tarjottavia sekä siirtyä 
saunojen puolelle. Rohkeim-
pien uskaltautuessa kysele-
mään työpaikkaa yritysedus-
tajilta tai hallituspaikkaa 
järjestäjiltä, ensimmäiset 
saunojat olivat jo kastamas-
sa varpaitaan hyiseen Pyhä-
järveen.

Saunojen hiljennyttyä ja 
vaapukkamehun uhkaavasti 
vähentyes-sä päätimme 
illan ja siivoilimme itsemme 
kotimatkalle. 

-Rajoitetuin terveisin Sami S. 
opiskelijaedustaja

Yritysedustajat Juha Pakarinen Arkkitehti-
palvelusta ja Juuso Jehimoff Finnfoamilta ovat 
aiemminkin olleet tilaisuuksissamme mukana.

TanRIA:n pj Ville avasi 
tilaisuuden ja Anniina 
juonsi Samin kanssa.
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TamRIA:n syksyinen kevätkokous 
TamRIA:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin sitten tänä 
vuonna syksyllä, 23.9. Panimo-
ravintola Plevnassa. Yhdistyksen 
sääntöjen mukaisesti ennen huh-
tikuun loppua kevätkokousta ei 
voitu koronatilanteen vuoksi 
pitää, mutta poikkeustilaohjeis-
tuksen mukaisesti nyt syyskuun 
loppuun mennessä saatiin tilin-
päätös hyväksytettyä.

Kokoukseen oli saapunut paikal-
le kahdeksan tamrialaista. 
TamRIA:n puheenjohtaja Ville 
Lehtineva avasi kokouksen ja 
toivotti läsnäolijat tervetulleik-
si. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Anniina Söderholm ja 
sihteeriksi Ville Lehtineva. Pöy-
täkirjan tarkastajiksi ja tarvitta-
essa ääntenlaskijoiksi valittiin 
Maarit Nippala ja Sami Silfver-
huth. Kokous todettiin laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. Esityslista hyväksyttiin 
kokouksen työjärjestykseksi.

TamRIA:n talouspäällikkö Timo 
Laitinen esitteli vuoden 2019 
tilinpäätöksen sekä tilin- ja toi-
minnantarkastuskertomuksen. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Vil-
le Lehtineva esitteli kokoukselle 
hallituksen toimintakertomuk-
sen. Kokous päätti vahvistaa 

3 137,74 euron alijäämää osoit-
tavan tilinpäätöksen sekä toi-
mintakertomuksen vuodelta 
2019. Kokous päätti myös myön-
tää vastuuvapauden hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille.

Muita asioita ei ollut yhdistyk-
sen jäsenten kokouksen käsitel-
täväksi sääntöjen mukaisesti 
ilmoitettu eikä kokouskutsussa 
olut mainittu muita asioita, 
joten kokouksen puheenjohtaja 
kiitti kokousväkeä osallistumi-
sesta ja päätti kokouksen kaik-
kien asioiden tultua käsitellyiksi 
klo 17.19. 

Hallituksen puheenjohtaja Ville 
Lehtineva kutsui kokouksen 
päätyttyä kaikki osallistujat 
ravintola Plevnaan TamRIA:n 
tarjoamalle illalliselle.
    PM
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PIRA:n asuntomessumatka
PIRA oli valmistautunut järjestä-
mään perinteisen matkan asun-
tomessuille Hyvinkäälle messu-
jen alkuperäisen aikataulun 
mukaan elokuun alussa, kun 
koronapandemia siirsi messuja 
noin kuukaudella eteenpäin. 
Samalla asetettiin rajoituksia 
päivittäiselle kävijämäärälle ja 
edellytettyyn lippujen ostamista 
etukäteen. PIRA reagoi muuttu-
neeseen tilanteeseen ja matka 
järjestettiin totuttuun tapaan 
messujen viimeisen viikon keski-
viikkona 26.8. 

Tampereelta lähdettiin kymme-
nen rohkean tutkimusmatkaili-
jan voimin aamukymmeneltä. 
Perillä meille oli alkajaisiksi 
varattu infopisteessä lyhyt esit-
tely messualueesta. jonka jäl-
keen tutustuminen messuihin oli 
vapaata. Maskien ja käsidesipul-
lojen runsaan näkyvyyden lisäksi 
tänä vuonna kiinnitti huomiota 
se, että kävijärajoitusten myötä 
messuilla oli jopa mukavan väl-
jää. Lähes joka kohteeseen pää-

si jonottelematta tutustumaan. 
Eri asia oli se, kannattiko jokai-
sessa käydäkään. Niitä helmiä ja 
oikeasti uutta ei juurikaan ollut 
tarjolla, mutta toki aina matkan 
arvoisesti nähtävää oli.

Messutalojen perusteella pien-
talossa pitää olla nyt yhdistetty 
olohuone ja keittiö, vain muuta-
massa poikkeuksessa oli erillinen 
keittiö. Ja pesualtaissa valttia 
oli erilaiset kulhot tason päällä, 
samoin seinäliittymällä varuste-
tut WC-istuimet vaikuttavat ole-
van muotia. Julkisivuväri taas 
on musta, valkoinen, harmaa 
tai vähäisessä määrin ruskean 
sävyjä. Tuo kuvaus taisi kattaa 
yli 90 % messujen pientaloista. 
Joitakin kiinnostavia tilaratkai-
suja, atriumpihoja, järkevän ko-
koisia asuntoja, helppohoitoisia 
pieniä pihoja... Arkkitehtoni-
sestikin muutamia laadukkaita 
ja persoonallisia ratkaisuja, 
jopa insinöörin silmin.

Siinä se sitten kuitenkin oli, 
sovitusti lähdettiin hyvissä ajoin 
kotiinpäin. Hyvässä seurassa 
matka sujui mukavasti, vaikka 
bussissa harvassa istuttiinkin. 
Tampereella oltiin takaisin noin 
seitsemän maissa illalla.
    PM
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