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PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

Mielenkiintoisia aikoja
Tässä on jo pidemmän aikaa aina 
välillä nähty valoa tunnelin pääs-
sä toivoen, että pandemia-aika 
jäisi taakse ja pääsisimme pa-
laamaan normaaleihin olosuhtei-
siin sekä järjestämään yhdistyk-
sen tapahtumia. Nyt taas sitä 
valoa tunnelista kajastaa, vaikka 
tautia vielä melko paljon kes-
kuudessamme liikkuukin. Suomi 
on kuitenkin vihdoin aukenemas-
sa ja TamRIA:kin on alkuvuoden 
varovaisemman vaiheen jälkeen 
päässyt käynnistelemään tämän 
vuoden tapahtumien suunnitte-
lua. Toivottavasti kehitys jatkuu 
suotuisana ja tapahtumia saa-
daan keväällä ja loppuvuonna 
järjestää suunnitellusti.

Tässäkin vielä kiitokset vuosiko-
kousväelle luottamuksesta toi-
selle kaudelle puheenjohtajana. 
Vuosikokouksessa hallituksen 
kokoonpano uudistui tälle vuo-
delle jonkin verran ja oli ilo huo-
mata, kuinka suuri kiinnostus 
opiskelijoiden keskuudessa oli 
hallituksen tehtäviin. Meillä on 
jälleen hyvä porukka asioita 
hoitamassa.

Kevät on lähtenyt käyntiin varsin 
jännittyneissä tunnelmissa Venä-
jän hyökättyä Ukrainaan ja tuo-
tua sodan uhan meidän kaikkien 
eurooppalaisten arkeen. RIA teki 
historiassaan varsin poikkeuksel-
lisen poliittisesti kantaa ottavan 

päätöksen, kun se monien mui-
den järjestöjen tavoin katkaisi 
yhteistyösopimuksen Teboilin 
kanssa kannanottona Venäjän 
sotatoimiin. Lisäksi RIA tukee 
sodasta kärsiviä SPR:n kautta 
tehdyllä lahjoituksella. Vaikka 
nämä ovat isossa kuvassa melko 
pieniä toimia ja poikkeuksellisia 
päätöksiä ammatillisaatteellisel-
ta järjestöltä, niin pidän hyvänä, 
että myös RIA nousi esiin sodan 
vastustajana. On vaikeaa ennus-
taa, miten laajasti sota ja sen 
seuraamukset vaikuttavat mei-
dän rakentajien arkeen. Inflaa-
tio oli jo ennestään korkealla 
tasolla ja kustannusnousun raju 
voimistuminen on jo nyt nähtä-
vissä. Myös materiaalien saata-
vuudessa oli omat haasteensa jo 
pandemia-aikana. Rakentami-
sessa on kuitenkin ollut käynnis-
sä hyvä suhdanne ja RIAlaisten 
osalta lähes täystyöllisyys. Toi-
votaan, että vaikutukset jäävät 
rajallisiksi ja rakentamisen suh-
danne jatkuu hyvänä olosuhteis-
ta huolimatta.

Kun koitetaan unohtaa nämä 
mielen päällä olevat asiat, niin 
uutisotsikoiden takana myös 
RIA:ssa tapahtuu tällä hetkellä 
paljon. MRL:n uudistustyössä 
ollaan vahvasti mukana, raken-
nusarkkitehdeille on pyritty 
käynnistämään YAMK-tutkintoa, 
yhteistyön syventämistä muiden 
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PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

järjestöjen kanssa on selvitetty 
sekä erilaisia koulutuksia järjes-
tetään. Näistä aiheista voi lukea 
lisää tuoreimmasta RIA-ehdestä.

TamRIA tiedottaa tapahtumista 
lehden lisäksi sähköpostilla, net-
tisivuilla ja yhdistyksen face-
bookissa. Muistattehan varmis-

taa, että teillä on ajan tasainen 
sähköpostiosoite niin RIA-liiton 
jäsenrekisterissä kuin TamRIAn 
facebook-seurannassa, niin tie-
dotteet saavuttavat teidät par-
haiten. Toivottavasti pääsemme 
näkemään toisiamme taas tänä 
vuonna monissa RIAn tapahtu-
missa.
     
   -Ville

TamRIAn valmistuvien illallinen 
21.4.2022

TamRIA järjestää keväällä 2022 ja syksyllä 2021 
valmistuville opiskelijoille perinteisen juhlaillallisen 

Finlaysonin Palatsilla 21.4 klo 17.30 alkaen. Ohjelmassa 
yhteistyökumppaneiden puheenvuoroja, verkostoitumista 

sekä tamRIAn tarjoama illallinen. Jos olet valmistunut 
ja kiinnostunut tapahtumasta, etkä ole saanut asian 
tiimoilta sähköpostia, laitathan viestiä osoitteeseen 

ida.korsimo@tamria.fi. Ja välittömästi!
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TULEVIA TAPAHTUMIA

TamRIA:n toiveikas tapahtumasuunnitelma 
vuodelle 2022

‘Toiveikas’ siksi, että mörkö nimeltä korona on meiltä jo 
   paljon hauskaa ja kiinnostavaa toimintaa estänyt. Nyt taas 

   vaikuttaa moni asia mahdolliselta.

Kevätkokous 19.4., siinä sivussa saunomista ja sapuskaa
- Kutsu seuraavalla sivulla.

Mahdollisesti joku muu tapahtuma touko-kesäkuussa koronatilan-
teen salliessa
- Ainakin koitetaan jotakin kehittää, seuraa ilmoittelua.

Elokuussa PIRA:n (TRY) kesäteatterinäytös (10.8. Suomen 
hevonen) ja PIRA:n asuntomessumatka (11.8. Naantaliin)
- Tamrialaisilla PIRA:n jäseninä edellä mainittuihin osallistumisoikeus. 
   Siis miksipä ei?

Elokuussa (17.8.) tamrian petankkikisa 
- Se perinteinen Sorsapuistossa, vaikka koko perheelle.

Syys-lokakuussa (30.9.-7.10.) syytä muistaa TAD-viikko

Lokakuussa mahdollisesti matka ulkomaille lähialueella
- Eihän noin pitkälle tässä tilanteessa voi mitään varmaa sanoa, mutta ainakin 
   suunnitellaan.

PIRA-päivä 1.11.
- Joka vuosi marraskuun ensimmäisenä tiistaina, toivottavasti vakiomerkintänä 
   kalenterissa.

Tamrian vuosikokous marraskuussa ja pikkujoulut marras-joulu-
kuussa
- Kohta siis jo nämäkin käsillä, kesä ja syksy enää välissä.

Paljon on tietysti kiinni koronatilanteesta ja sen aihettamista 
rajoitteista. Vuoden mittaan tarkastellaan myös muita mahdolli-
suuksia esim. ekskursioille.

Kaikkiin edellä mainittuihin ja muihinkin yleisiin tapahtumiin on 
siis varsinaisten jäsenten lisäksi mahdollisuus osallistua niin senio-
rien kuin opiskelijoidenkin. Lisäksi näille järjestetään myös omaa 
ohjelmaa, josta heille tiedotetaan erikseen.

Mukaan vaan mahdollisuuksien mukaan, seuraa ilmoittelua koti-
sivuillamme ja eri sähköisissä kanavissa.
        Hallitus
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Tampereen rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS 

18.11.2020

1

 
Tampereen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit 
RIA ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2022
Kokous järjestetään Technopolis Asemakeskuksessa kokoustila Aavassa. 
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä videoyhteydellä. 
Videokokouslinkki on toimitettu sähköpostikutsussa.

Ennen kokouksen alkua klo 17:00 illan isännän Jatke Pirkanmaan 
tervehdys. Tulethan siis ajoissa paikalle. 
Varsinainen kokous alkaa klo 17:30.

Kokouksen jälkeen tila ja sen yhteydessä oleva saunaosasto ovat 
käytössämme rentoon illan viettoon. Tarjolla pientä suolaista, sekä 
saunomismahdollisuus.

Tarjoilujen vuoksi osallistujilta toivotaan etukäteen ilmoittautumisia 
12.4. mennessä sähköpostilla ville.lehtineva(a)tamria.fi

Aika:  Tiistaina 19.4.2021 klo 17:30 alkaen
Paikka:  Kokoustila Aava, Technopolis Asemakeskus, 
  Peltokatu 26, Tampere 
 
Esityslista:
1§  Kokouksen avaus.
2§  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
 pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3§  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4§  Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5§  Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja 
 tilintarkastajien lausunto
6§  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu-
 vapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille 
 tilivelvollisille.
7§  Käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksen käsiteltäväksi 
 sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat.
8§  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9§  Kokouksen päättäminen.
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’TAVALLISIA’ TAMRIALAISIA

KEITÄ ME OLEMME? ‘Tavallisten tamrialaisten’ vastaukset jat-
kuvat. Pari tamrialaista ‘avautuu’ jälleen. Entiset kysymykset, 
uudet ihmiset.

Nimi, koulutus, valmistumisvuosi, oppilaitos?
Ursula Anu Esteri Dye
Ompelija Artesaani, Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 1994
Bachelor of Engineering in Design of Built Environment, Vaasan AMK 2006    
(Tekniikan yo, 2009-, Tampereen korkeakouluyhteisö
Mikä sai valitsemaan rakennusalan?
Sukurasite.
Nykyinen työnantaja ja työtehtävä? 
Toimitusjohtaja / yrittäjä, rakennussuunnittelija, 
Arkkitehtuuritoimisto Jaakko Nieminen Oy.
Mitä päivätyöhösi kuuluu?
Suunnittelua, työnohjausta, kokouksia, projektinhallintaa ja 
asiakastapaamisia / työmaakäyntejä.
Aikaisempi työurasi?
Suunnittelua, työnohjausta, kokouksia, projektinhallintaa ja 
asiakastapaamisia / työmaakäyntejä.
Mitä vapaa-aikaasi kuuluu?
Kilpatanssia, käsitöitä, kansantanssia.
Mikä rakennusalalla on mielestäsi erityisen hyvin?
Työtilanne.
Mikä RIA:n merkitys sinulle on?
Hienoja julkaisuja.
Mitä RIA:n jäsenetuja olet käyttänyt?
Lukenut ammattilehtiä.
Viestisi RIA:n toimintaan liittyen? 
Hyvin menee.
 
Jos en olisi valinnut rakennusalaa, työskentelisin/opiskelisin… ja miksi? 
Vaatesuunnittelua. Siinä yhdistyvät suunnittelu ja käsillä tekeminen.
Jos olisin rakennus, olisin… ja miksi?
Turvekammi. Sijatsevat yleensä kauniissa ja rauhallisessa maastossa. 
Katoavaa kansaperinnettä.
Jos olisin musiikkityyli tai -kappale, olisin… ja miksi?
Pop-musiikki. Miksi: Laaja-alainen laji.
Kappale: MØ: Walk This Way, Miksi: äiti on aina oikeassa...terveiset 
äidille!
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’TAVALLISIA’ TAMRIALAISIA

Nimi, koulutus, valmistumisvuosi, oppilaitos? 
Marko Rocklin, Rakennusinsinööri, 1991, Tampereen teknillinen 
oppilaitos
Mikä sai valitsemaan rakennusalan?
Uravalinta rakennusalalle oli melko nuoresta asti selvä. Moni 
lapsuuden kaveri meni rakennusalalle toteuttavalle puolelle ja niin 
minäkin alkuun ajattelin.
Perhetuttuna oli tuolloin kuntasektorilla toiminut insinööri, joka 
sai houkuteltua insinööriopintojen pariin, enkä tätä valintaa olen 
katunut.
Nykyinen työnantaja ja työtehtävä?
Pirkanmaalla toimiva urakointiliike, joka rakentaa pien- ja 
rivitalorakennuksia. Työtehtävänäni on pääsääntöisesti vastaavana 
työnjohtajana toimiminen.
Lisäksi toimin yrittäjänä tehden rakennus- ja rakennesuunnittelua 
sekä jonkin verran alihankintana valvojan tehtäviä.
Mitä päivätyöhösi kuuluu?
Eri työvaiheissa olevien rakennuskohteiden tarkastus ja 
valvontakäyntejä sekä niihin liittyvien viranomaistarkastusten 
sopimista ja niihin osallistumista.
Näin lupapisteaikana työtehtäviin kuuluu myös rakennushankkeiden 
työnaikaisten asiakirjojen huolehtimista ja tallentamista 
lupapisteelle.
Jossain määrin työ- ja joskus myös ilta-aikaa kuluu 
suunnittelutehtävien tekemiseen.
Aikaisempi työurasi?
Työuran alkuaikoina tein enimmäkseen suunnittelutöitä, mutta 
nykyisin pääpaino on työnjohto- ja valvontatehtävissä.
Mitä vapaa-aikaasi kuuluu?
Omakotitalon remontoinnin (toivoakseni se joskus valmistuu) ja 
pihatöiden lisäksi harrastan talvisin hiihtoa ja laskettelua sekä 
kesäisin pyöräilyä ja retkeilyä luontopoluilla.
Mikä rakennusalalla on mielestäsi erityisen hyvin?
Työtehtävät ovat monipuolisia ja työpäivät vaihtelevia (sitä 
kuuluisaa samanlaista päivää ei tahdo tulla vastaan).
Lisäksi työtehtävieni    ja -päivieni järjestely on melko vapaasti 
omissa käsissä.
On palkitsevaa nähdä valmiina ja käytössä sellainen kohde mitä on 
saanut olla suunnittelemassa tai toteuttamassa.
Mikä RIA:n merkitys sinulle on?
Rakennuslehteä ja paikallisjulkaisua olen lukenut. 
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’TAVALLISIA’ TAMRIALAISIA

Paikallisjulkaisussa on monasti ollut mielenkiintoisia juttuja 
mukavista retkistä ja tapahtumista.
Mitä RIA:n jäsenetuja olet käyttänyt?
Luvattoman vähälle on jäsenetujen käyttö jäänyt. Monasti on ollut 
esim. RIA-majaan tutustuminen sekä joillekin retkille osallistuminen 
mielessä.
Tässä on minulla paljon parantamisen varaa, toivottavasti jo 
lähitulevaisuudessa.
Viestisi RIA:n toimintaan liittyen?
Ehkä jotenkin pitäisi saada nuoria ja uusia jäseniä mukaan 
toimintaan, sekä osallistumaan tapahtumiin. Niin kuin minä, joka on 
uusi, mutta ei enää niinkään nuori. 
 
Jos en olisi valinnut rakennusalaa, työskentelisin… ja miksi?
liikunnanopettajana. Ajattelin silloin, että olisi kiva tehdä työkseen 
sitä, mitä harrasti.
Jos olisin rakennus, olisin… ja miksi?
Todennäköisimmmin jokin pirkanmaalainen viimevuosina rakennettu 
tai parhaillaan rakenteilla oleva kerrostalo. Tänne on viimeaikoina 
rakennettu ja rakennetaan niin hienoja ja hyviä asuntoja ihmisille, 
on ollut mielenkiintoista saada olla mukana joidenkin niiden 
toteutuksessa.
Jos olisin musiikkityyli tai -kappale, olisin… ja miksi?
Suomalainen pop- ja rock-musiikki
Musiikkikappale; Portion Boys & Matti ja Teppo - Vauhti Kiihtyy. 
Mukava ja vauhdikas rillutus, mistä tulee hyvälle mielelle ja on 
hienoa että alkuperäisesittäjätkin ovat vahvasti ja nykyaikaisesti 
mukana.
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UUSIA KASVOJA HALLITUKSESSA

Moikka! Mun nimi on Reetta 
Juurakko ja olen alun perin 
Hämeenlinnasta kotoisin. 
Opiskelen toista vuotta 
rakennustekniikkaa TAMKissa 
ja suuntaudun tuotantoon. 
Opinnot ovat sujuneet hyvin 
ja odotankin innolla jo 
lähiopetukseen siirtymistä 
sekä kesän harjoittelua!

Koulun alku erosi normaalista 
pandemian vuoksi, mutta olen 
onneksi päässyt tutustumaan 
ihmisiin ja osallistumaan 
useaan tapahtumaan. Heti 
ensimmäisen vuoden alussa 
ryhdyin TamRian yhteyshenki-
löksi ja vaikka paljoa ei pääs-
ty järjestämään, tutustuin 
huippuporukkaan! Se olikin 
yksi syistä, miksi liityin nyt 
TamRian hallitukseen. Odotan 
erityisesti uuden oppimista, 
tapahtumien järjestämistä 
sekä lisää verkostoitumista 
ihmisten kanssa. Ensimmäinen 
tapahtuma, missä olen muka-
na, onkin jo suunnitteilla ja 
lisää varmasti paljon tulossa!

Uusia opiskelijaedustajia 
hallitustehtäviin

10



UUSIA KASVOJA HALLITUKSESSA

Kuka olen: 
       Leevi Männistö 
Mitä opiskelen: 
       Rakennustekniikkaa kolmannella 
       vuositasolla. Olen erikoistunut 
       infrarakentamiseen.
Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet: 
       Musiikki, boulderointi, taide, 
       ruuanlaitto
Miksi TamRIA: 
       Liityin verkostoituakseni tulevaa 
       työelämää varten ja päästäkseni
       tutustumaan hallitustoimintaan
Odotuksia ja mitä haluan tarjota: 
       Odotan oppivani hallitustoimin-
       nasta enemmän näin opiskelijan, 
       mutta myös työtätekevien näkö-
       kulmasta. 
       Haluan osaltani tarjota ideointia 
       ja apua toteutuksissa järjestet-
       tävien tapahtumien osalta.

Olen Melina Avelin, 22-vuotias toisen 
vuoden rakennusarkkitehti-opiskelija. 
Vapaa-ajalla harrastan suunnistusta ja 
muuta urheilua. Lisäksi tykkään tehdä 
käsitöitä ja viettää aikaa eläimien 
kanssa. 

Olen toiminut opintojen alusta asti 
TamRIA:n yhteyshenkilönä ja kuullut 
muilta ryhmän edustajilta hallitus-
toiminnasta, mikä sai minut kiinnos-
tumaan asiasta. Odotan erityisesti 
muille alan opiskelijoille aktiviteet-
tien ja tapahtumien järjestämistä 
yhdessä muiden opiskelijaedustajien 
kanssa. Lisäksi myös tiedottaminen 
kiinnostaa minua. 
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Senioritoimintaa alkuvuonna
Kokoontumismahdollisuuksien 
muututtua helpommiksi helmi-
kuussa saattoivat seniorit taas 
kokoontua lounaalle. Tällä ker-
taa paikaksi valikoitui thairuokaa 
ansiokkaasti tarjoava Nittaya 
Sorin aukion laidassa. Uusista 
tapahtumista keskusteltiin ja 
ehdotus Nokia Arenaan tutustu-
misesta paikallispelin merkeissä 
sai heti kannatusta. Niinpä rien-
simme joukolla ostamaan liput. 
Vaikka peliin oli vielä yli viikko 
aikaa, saimme vierekkäiset pai-
kat ainoastaan yläkatsomosta.

Pelipäivä 25.2. koitti ja kokoon-
nuimme areenan ala-aulaan tun-
tia ennen ottelun alkua. Tuttuja-
kin tavattiin, alkujuomat mais-
teltiin ja ryhmäkuvakin otettiin. 

Sitten alkoi kiipeäminen ylös 
piippuhyllylle. Ennen matsia esi-
tettiin näyttävä valo- ja ääni-
show. Omakotitalon kokoinen 
infokuutio katonrajassa oli osa-
na spektaakkelia. Zambonien 
pyörähdettyä jäällä saapuivat 

metelin ja lieskojen keskeltä 
kotijoukkue Ilves ja rakas pai-
kallisvastustaja Tappara. 

Ilveksen fanikatsomo päädyssä 
piti meteliä ansiokkaasti koko 
ottelun ajan. Tasaväkistä ja kiih-
keää menoa riitti. Erätauolla 
yläkatsomoa kiertävä käytävä 
täyttyi hetkessä ja tungos oli ko-
va. Myyntipisteiden jonot olivat 
pitkät ja tukkivat kapeahkon 
käytävän tehokkaasti. Tässä suh-
teessa Hakametsän vanha halli 
toimi paljon paremmin. Peli oli 
viimeisillään tasan 2-2, kun Ilves 
sai tehdyksi voittomaalin vajaat 
6 sekuntia ennen loppusumme-
ria. 

Poistuminen pelin jälkeen yläkat-
somosta kesti yllättävän kauan, 
mutta kuitenkin hyvässä järjes-
tyksessä. Katsojia peliin oli saa-
punut noin 11500 henkeä eli 
halli oli lähes loppuunmyyty. 
Sovimme seuraavaksi lounaspai-
kaksi areenan aulabaarin. Silloin 
voi väljemmissä oloissa tutustua 
tiloihin hieman tarkemmin ja 
kehitellä yhdessä tulevia tapah-
tumia.
    KSa

Ennen peliä ala-aulassa.
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TamRIA:n vuosikokous päästiin 
4.11.2021 pitämään koronan 
painostuksesta huolimatta lähi-
kokouksena, vaikka juuri niihin 
aikoihin alkoi taas yhteiskunta 
sulkeutua. Paikkana oli Pirkkalan 
Linnakallion new Padelkeskus.

Tilaisuus aloitettiin paikan palve-
luja hyödyntämällä eli ohjatulla 
padeliin tutustumisella. Kaksi 
kentällistä eli kahdeksan tamria-
laista osallistui koulutukseen, 
osa jo lajin harrastajia ja osa 
täysin untuvikkoja. Tunnin sään-
töjen, lyöntien ja muun lajitek-
niikan opiskelun, harjoittelun 
sekä pelinomaisen häsäämisen 
jälkeen oli kunnolla hiki ja pääs-
tiin siirtymään Padelkeskuksen 
sauna- ja kokoustiloihin. Virvok-
keita omaan piikkiin (tamria-
alennuksella) sai hankkia halu-
tessaan alakerran baarista.

Muutama padeliin osallistuma-
ton lähikokoukseen osallistuja 
oli myös saapunut paikalle ja 
kokous päästiin aloittamaan 
reilun kymmenen tamrialaisen 
haettua paikkansa kokouspöydän 
äärestä tai sohvaryhmistä. Lisäk-
si etäosallistumismahdollisuutta 
käytti puolisen tusinaa kokous-
tajaa. 

TamRIA:n puheenjohtaja Ville 
Lehtineva avasi kokouksen. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Sami 
Silfverhuth ja sihteeriksi Ville 
Lehtineva sekä pöytäkirjantar-
kastajiksi ja tarvittaessa äänten-
laskijoiksi Jari Jokinen ja Tapani 
Nippala. Kokous todettiin sään-
töjen mukaisesti laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
sekä hyväksyttiin kokouskutsun 
yhteydessä ollut esityslista ko-
kouksen työjärjestykseksi.

Ville Lehtinenva esitteli hallituk-
sen esityksen TamRIA:n toimin-
tasuunnitelmaksi vuodelle 2022. 
Keskustelun jälkeen hyväksyttiin 

TamRIA:n 
vuosikokous
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toimintasuunnitelma vuodeksi 
2022. Seuraavaksi päätettiin hal-
lituksen ja toimikuntien jäsenten 
palkkioiden ja matkakustannus-
ten suuruudesta vuodelle 2022. 
Hallitus esitti kokoukselle palk-
kioiden ja matkakustannusten 
pitämistä ennallaan vuoden 2021 
tasolla eli puheenjohtajalle mak-
setaan korvausta yleisistä kuluis-
ta 225 €/vuosi, mutta varsinaisia 
palkkioita ei makseta. Kulut kor-
vataan laskujen ja matkakustan-
nukset RIA-liiton sekä valtion 
matkustussäännön mukaan.

Liittymis- ja jäsenmaksujen vuo-
den 2022 suuruudeksi päätettiin 
hallituksen esityksen mukaisesti 
paikallisjäsenmaksuksi 17 euroa, 
kannatusjäsenmaksuksi 27 euroa 
ja yrityksille tarkoitetun kannat-
tajajäsenmaksun suuruudeksi 
245 euroa. Liittymismaksua ei 
peritä. Maksut ovat saman suu-
ruiset kuin vuonna 2021.

Talouspäällikkä Timo Laitinen 
esitteli vuoden 2021 talousarvio-
vertailun ja hallituksen esityksen 
tulo- ja menoarvioksi vuodelle 
2022. Vilkkaan keskustelun jäl-
keen kokous hyväksyi tulo- ja 
menoarvion vuodelle 2022 esi-
tyksen mukaan. 
Sääntöjen mukaan yhdistykselle 
tulee valita kaksi tilintarkasta-
jaa varahenkilöineen tarkasta-
maan seuraavan kalenterivuoden 
tilit ja hallinto. Todettiin, että 
lainsäädännön mukaan tilintar-
kastajan voi korvata toiminnan-
tarkastajalla. Toiminnantarkas-

tajiksi esitettiin Jussi Haavistoa 
ja Pekka Malassua sekä Haavis-
ton varahenkilöksi Timo Laitista 
ja Malassun varahenkilöksi Kalle 
Antilaa. Kaikki ovat antaneet 
suostumuksensa tehtävään. Ko-
kous valitsi toiminnantarkastajat 
esityksen mukaan.

Hallituksen puheenjohtaja RI 
Ville Lehtineva oli erovuorossa 
tehtävästään. Hallitus esitti Ville 
Lehtinevaa jatkamaan puheen-
johtajana kauden 2022-2023. 
Puheenjohtajaksi ei tullut muita 
ehdotuksia. Sääntöjen salliessa 
puheenjohtajan valinnan enin-
tään kahdeksi kaudeksi peräk-
käin kokous valitsi TamRIA:n hal-
lituksen puheenjohtajaksi Ville 
Lehtinevan kaudelle 2022-2023.

TamRIA:n hallitukseen kuuluu 
sääntöjen mukaan puheenjohta-
ja ja vähintään viisi ja enintään 
kymmenen muuta jäsentä. Hal-
lituksen jäsenten toimikausi on 
valintaa seuraavat kaksi kalente-
rivuotta siten, että vuosittain 
erovuorossa on hallituksen pu-
heenjohtaja tai varapuheenjoh-
taja sekä puolet hallituksen jä-
senistä  Hallituksessa jatkavat 
kautensa toisen vuoden RA Anni 
Jaara, RI Anniina Söderholm, RA 
Kari Salonen sekä RI Petri Mäki. 
Hallituksen erovuoroisia olivat 
RI Timo Laitinen, RI Tiia Tuomi, 
RA Kaija Rask, RA Sirkku Laine 
ja RI Annica Sievers. RA Kaisu 
Tervo oli pyytänyt eroa hallitus-
tehtävästään kesken kaksivuo-
tiskautensa muuton vuoksi. Etu-

14
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käteen halukkuudestaan halli-
tuksen jäseneksi kaksivuotiskau-
delle olivat ilmoittaneet RI Tiia 
Tuomi, RA Kaija Rask, RA Sirkku 
Laine ja RI Petri Kulmala. Muita 
halukkaita ei kokouksessa ilmoit-
tautunut. Hallituksen esitys on, 
että vuoden 2022 hallituksessa 
on kahdeksan varsinaista jäsen-
tä ja puheenjohtaja sekä lisäksi 
kutsuttuina opiskelijoiden edus-
tajina 3-5 opiskelijaa.

Kokous päätti myöntää RA Kaisu 
Tervolle vapautuksen hallitus-
tehtävistä vuoden 2021 loppuun. 
Kokous päätti valita hallituksen 
jäseniksi kaksivuotiskaudelle 
2022-2023 RI Tiia Tuomen, RA 
Kaija Raskin, RA Sirkku Laineen 
ja RI Petri Kulmalan. Hallitus voi 
harkintansa mukaan valita noin 
3-5 opiskelijaedustajaa mahdol-
lisuuksien mukaan laajasti eri 
vuosikursseilta ja koulutusaloilta.

RIA:n liittohallituksessa Tampe-
reen RIA:lla on yksi paikka ja 
TamRIA:n edustaja varaedustaji-
neen on erovuorossa. Kokous 
päätti ehdottaa TamRIA:n edus-
tajaksi liittohallitukseen kaudel-
le 2022-2023 RI Tiia Tuomea ja 
hänen varajäsenekseen RI Annii-
na Söderholmia.
TamRIA:lla on kolme paikkaa 
RIA:n vuoden 2022 liittokokouk-
seen. Kokous valitsi keskustelun 
jälkeen TamRIA:n liittokokous-
edustajiksi RA Kari Salosen, RA 
Anni Jaaran ja RI Petri Kulmalan, 
jotka olivat antaneet suostumuk-
sensa tehtävään.

PIRA:n hallituksessa jatkaa kau-
della 2021-2022 RI Petri Mäki ja 
hänelle varaedustajaksi vuodelle 
2022 valittiin RA Kari Salonen.
TamRIA:n edustajaksi RIA-majo-
jen vuonna 2022 pidettävään 
vuoden 2021 yhtiökokoukseen 
kokous valitsi RA Kari Salosen ja 
hänelle varaedustajaksi RA Anni 
Jaaran.
TamRIA:n edustajaksi RIA-majo-
jen hallitukseen vuodeksi 2022 
kokous valitsi RI Anniina Söder-
holmin.
Sttk:n aluetoimikuntaan vuodek-
si 2022 kokous valitsi RI Tiia 
Tuomen.

Vielä kokous päätti, että yhdis-
tyksen kokouskutsut julkaistaan 
Rakennuslehdessä tai RIA*Nys-
sessä  Yhdistyksen jäsenet eivät 
olleet ilmoittaneet kokouksen 
käsiteltäväksi muita asioita eikä 
kokouskutsussa ollut mainittu 
muita asioita, joten puheenjoh-
taja totesi esityslistan tulleen 
käsitellyksi ja päätti kokouksen 
klo 19.10.

Kokouksen jälkeen TamRIA tarjo-
si osallistujille tuhtia iltapalaa, 
siipiä ja ranskalaisia ja sen sel-
laista. Myös mahdollisuutena ol-
leen saunomisen käytti suuri osa 
kokousväestä hyväkseen. Väljät, 
siistit ja toimivat tilat olivat 
eikä löylyissäkään moitittavaa 
ollut. Sitten ilta alkoi olla pää-
töksessään ja kokousväki poistui 
Padelkeskuksesta. Vielä näytti 
kentillä olevan elämää. 
    PM
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Ylläs Jazz-Blues- tapahtuma pe-
ruttiin tänäkin vuonna viime 
hetkillä, mutta TamRIAn nelihen-
kinen iskuryhmä oli päättänyt 
toistaa viimevuotisen onnistu-
neen ”jatsimatkansa” ja lähteä 
perinteiselle tammikuun lopun 
reissulleen kohti Yllästä. Hieman 
Agatha Christien klassikkoromaa-
nin hengessä, pohjoisen pikaju-
nan nytkähtäessä liikkeelle Tam-
pereen rautatieasemalta, meitä 
olikin enää kolme…”and then 
there were three”.

Jokainen yjb- matka pitää sisäl-
lään aina myös jotakin uutta. 
Tänä vuonna matka Kolarin ase-
malta majoille ja koko neljän 
päivän ajan taittui aseman lä-
heltä vuokratulla suksiboksilla 
varustellulla henkilöautolla. Voi-

si sanoa, että tarjolla oli suur-
piirteisempää autonvuokrausta 
kuin suuremmilla alan päätoimi-
joilla.

Huhut kyliltä kertoivat, että ra-
vintolarajoitukset olivat muo-
kanneet tämän vuoden yyjiibee- 
juhlintaa uuteen malliin. Koska 
avoinna olevat anniskeluravinto-
lat sulkivat ovensa jo klo 18, 
”mökkijatkot” käynnistyivätkin 
poikkeuksellisesti jo illan hämär-
tyessä tunteja ennen normaalia.

Ylläksellähän on aina kivaa, eikä 
tämä vuosi tietenkään tehnyt 
poikkeusta. Majalla loihditut 
maittavat ateriakokonaisuudet, 
hiihtoretket, patikointi talvipo-
luilla, laskettelu, sauna avanto-
uinnilla ja kortinpeluut höystet-
tynä seitinohuella ”ruokajuomi-
en” käytöllä saivat mielemme 
lepäämään ja unohtamaan aina-
kin työasiat hetkeksi.

Musiikista ei ollut puutetta tällä-
kään kertaa. Hyvä käyttömusiik-
ki, ei tosin kovin jatsahtava tai 
bluesahtava, soi aamusta myö-
hään iltaan. Uutukaisen iltaoh-
jelman, Musavisan, voittajakin 
selvisi ja tuli palkituksi. Jatkoa 
luvassa ensi vuonna. 

Tätä kirjoittaessa korvamatoina 
soivat yhä ainakin The Meänlan-
din ”Pajala”, Pet Shop Boysin 
”Go West” ja Lordin ”Macho 
Freak”.
    TN

YyJiiBee mallia 2022 
– poikamme 
pohjoisessa

‘Junantuoma’ ja saunavahtikoira 
Prinsessa Leia.
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TamRIA järjesti jäsenilleen ja 
aveceille pikkujoulut 11.12.2021 
stand-up -komiikan ja ruokailun 
merkeissä. Paikkana oli Komedia-
teatteri ja koomikkona Mikko 
Vaismaa. Koska Komediateatte-
riin ei koronatilanteen takia 
päästetty väkeä sisään ’turhan’ 
aikaisin, joutui osa tamrialaisis-
takin hakemaan vauhtia vierei-
sestä pubista, mutta kyllä kaikki 
sen kestivät.

Paikkoja tamrialaisille oli varat-
tu 40 ja kysyntä vastasi tarjon-
taa. Lähes kaikki ehtivät ajoissa 
paikalle ja tapahtuma aloitettiin 
kunnon aterialla ja sitten tietys-
ti santsikierroksella. Pitkään kes-
täneen tapahtumatauon jälkeen 
oli mukava tavata ja vaihtaa 
tuttujen ja tuntemattominkien 
tamrialaisten kanssa kuulumisia. 

Ruokailupaikat eivät olleet ihan 
esiintymislavan vieressä ja ehkä 
hyvä niin. Paikoilta näki ja kuuli 
hyvin, mutta ihan tiukimpaan 
roastaamiseen ei ryhmämme 
päätynyt. Vaismaan päästyä la-
valle saivat katsojat nimittäin 
melko tasapuolisesti hyväntah-
toista herjaa niskaansa. Kyllä 
siitä riitti tamrialaisillekin, vaik-
ka enemmän löytyi ’asiaa’ niin 
salista löytyneille pääkaupunki-
seudulta saapuneille pikkujoulu-
seurueille, lempääläläiselle 

nuorten naisten juhlijajoukolle, 
Pirkanmaan pikkupaikkakuntien 
edustajille kuin muillekin paikal-
la olleille ammattiryhmille. 
Etenkin naapuripöydistämme 
löytynyt pikkujoulua viettänyt 
K-raudan väki Ylöjärveltä sai 
nauttia Vaismaan huomiosta. 
Mutta hauskaa oli kaikilla. Eikä 
show toki pelkkää paikalla oli-
joiden ruotimista ollut, paljon 
Vaismaa löysi ihmettelyn ja nau-
ramisen aihetta omasta elämäs-
tään ja kokemuksistaan. Yksit-
täiset sanatkin löysivät monia 
merkityksiä eri tavalla ja vääris-
sä yhteyksissä käytettyinä. Ilot-
telu ja hauskanpito jatkui kah-
den setin ja väliajan verran eli 
koko rahalla hauskaa saatiin.

Mutta loppui se hauskanpitokin. 
Tamria sai ansaitut kiitokset pik-
kujoulun järjestämisestä osallis-
tujien valuessa talviseen Tampe-
reen iltaan. Jatkopaikkojakin 
kuulemma löytyi halukkaille 
ihan lähiseudulta.  
    PM

TamRIA:n 
pikkujoulut
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Sali täyttymässä PIRA-päivässä. Oikella juontaja Kasmir Jolma.

Pirkanmaan Rakennuspäivää 
päästiin vuoden koronapaussin 
jälkeen viettämään 2.11.2021. 
Onnistuimme saamaan edellis-
vuodelle valmistellun ohjelman 
ja lähes kaikki tuolloin lupautu-
neet luennoitsijat mukaan tapah-
tumaan. Perinteiseen tapaan 
tapahtumapaikka oli Finnkino 
Plevna.

Ennen ohjelman alkua kaikilla 
osallistujilla oli mahdollisuus 
nauttia  keittolounas ravintola 
Plevnassa. Suurin osa tuon edun 
myös hyväkseen käytti. 

Päivän ohjelman avasi PIRA:n 
puheenjohtaja Petri Mäki. Muu-
toin päivän juontamisesta vasta-
si Kasmir Jolma. Avauspuheen-
vuoron ja esityksen piti työelä-
keyhtiö Varman ja Finlaysonin 
alueen asset manager Kai Niini-

mäki. Niinimäen puheenvuoron 
otsikkona oli ’Finlaysonin alue 
200 vuotta – aina uudessa ajas-
sa’. Ajankohtainen teema siis, 
vaikkakin jo vähän vanhentunut: 
James Finlayson perusti tehtaan 
jo 1820, joten alueella on ikää 
jo 201 vuotta. Alueen kehitys 
on esityksen mukaan kuitenkin 
jatkuvaa.

Seuraavat puheenvuorot saivat 
nyt jo vain melko uudet Tampe-

38. PIRA-päivä

Kai Niinimäki.
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reen kaupungin viranhaltijat. 
Rakennustarkastaja Leena Jaska-
nen aloitti virassaan syyskuun 
alussa 2020 ja kaupunkikuva-
arkkitehti Saana Karala helmi-
kuun alussa 2020. Kumpikin ker-
toi omasta aikaisemmasta työ-
urastaan ja näkemyksiään tehtä-
vässään Tampereella. Reilussa 
vuodessa olivat jo tehtävät ja 
työympäristö käyneet tutuiksi. 

Ohjelma jatkui Hakametsä Sport 
Campuksen esittelyllä. Projekti-
päällikkö Markus Joonas Tampe-
reen kaupungin kehitysohjelmis-
ta kertoi Hakametsän jäähallin 
ja sen ympäristön kehittämis-
suunnitelmasta. Hanke on käyn-
nistetty jo vuonna 2015 ja sen 
visio tavoitteli koko jäähallia 

ympäröivästä alueesta kokonai-
suutta, jossa yhdistyvät urheilun 
ja liikunnan olosuhteet sekä 
yritystoiminta, koulutus, tutki-
mus ja asuminen. Vuonna 2020 
järjestetyn konsepti- ja toteu-
tuskilpailun voittivat YH Kodit 
Oy sekä Peab Oy ja niistä tuli 
Tampereen kaupungin kumppa-
neita hankkeessa vuonna 2021. 
Alueen rakentumisessa tavoite 
on aloittaa vuonna 2023.

Seuraavaksi Pirkanmaan veto-
voimasta omalta osaltaan kertoi 
Tampereen Särkänniemi Oy:n 
toimitusjohtaja Miikka Seppälä. 
Särkänniemen kaavahankkeet 
ja jatkuva kehittäminen pitävät 
alueen elinvoimaisena ja kiin-
nostavana. Särkänniemi on moni-
puolinen tapahtumakeskus, joka 
yhdistää hauskanpitoa, tekniik-

Leena 
Jaskanen 
ja Saana 
Karala.

Markus Joonas ja Miikka Seppälä.
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kaa ja kokemuksia. Alueen tun-
nelma muodostuu monista osa-
alueista: laitteista, sijainnista 
ja ympäristöstä, ohjelmasta ja 
palveluista. 

Vielä ennen kahvitaukoa ääneen 
pääsi valaistussuunnittelija Roo-
pe Siiroinen, Valoa design Oy:n 
toimitusjohtaja. Roope on yli 25 
vuoden ajan suunnitellut valais-
tuksia ja luennoinut aiheesta 
Tampereella, muualla Suomessa 
sekä kansainvälisesti, ansaiten 
arvostusta ja alan palkintoja. 
Tapahtumayleisölle hän kertoi 
valaistuksen mahdollisuuksista 
ja merkityksestä vetovoimateki-
jänä ja tunnelman luojana. Esi-
merkkejä uran varrelta löytyy 
runsaasti.

Kahvitaukoa vietettiin Plevnan 
tiloissa, tarjoilujen myötä pääs-
tiin keskustelemaan ja jakamaan 
ajatuksia jo kuulluista esityksis-
tä. Pitkähkön sosiaalisen tauon 
jälkeen juttua riitti pienissä ja 
isommissa ryhmissä. Tarjoilut 
olivat vallan mainiot.

Kahvitauon jälkeen esitettäväksi 
aiottu lyhytfilmi ei halunnut tul-
la nähdyksi, joten sekin hetki 
otettiin käyttöön esityksiä var-
ten. Tässä kohdassa tapahtui 
päivän ainoa luennoitsijamuutos 
edellisvuoden ohjelmaan, kun 
ympäristöministeriön erityisasi-
antuntija Matti Kuittinen joutui 
työn puolesta lähtemään ulko-
maille. Pätevä tuuraaja löytyi 
kuitenkin samasta talosta: ympä-
ristöministeriön hallitussihteeri
Mikko Koskela kertoi etäyhtey-
dellä hiilibudjetoinnin tulemi-

Roope Siiroinen

Plevnan tekniikka toimi hienosti etäesityksessäkin.

20



TAANNOISIA TAPAHTUMIA

sesta ja antoi tilannekatsauksen 
sen säädösohjauksen valmiste-
lusta. Valmisteilla olevassa kaa-
voitus- ja rakentamislaissa myös 
vähähiilisyys ja ilmastotavoitteet 
tullaan huomioimaan monin 
tavoin.

Ohjelma jatkui puurakentamisen 
merkeissä. Projektipäällikkö 
Pertti Tamminen Tampereen 
kaupungilta kertoi puukerrosta-
lorakentamisesta Tampereella ja 
vähän muuallakin. Läpi käytiin 
Isokuusen aluetta ja useita mui-
ta puukerrostalokohteita Tampe-
reella. Arkkitehtuuria, rakenne-
vaihtoehtoja, valmistustapoja; 
paljon Tamminen ehti käymään 
läpi lyhyessä ajassa.

Rakennusopin professori Markku 
Karjalainen jatkoi puurakenta-
misen merkeissä. Nyt päästiin 
pureutumaan tarkemmin puu-
kerrostalorakentamisen palotur-
vallisuuteen, äänikysymyksiin ja 
pitkäaikaiskestävyyteen. Esi-
merkkejä löytyi alkaen Ylöjärven 
asuntomessujen 1996 kolmen 
kerrostalon ja 19 asunnon hank-
keesta nyt Tampereella toteu-

tettavaan 70 asunnon kerrosta-
loon. PIRA-päivään mennessä 
Suomessa oli rakennettu 117 
puukerrostaloa ja niihin 3 675 
asuntoa. Osaamisen kehittymi-
sen ja kokemusten myötä on pa-
lomääräyksissä ja ääneneristä-
vyydessä päästy nykyiselle kor-
kealle tasolle erilaisin rakenne-
ratkaisuin. 

Ja Tampereen yliopiston osaami-
sella jatkettiin. Tutkijatohtori 
Toni Pakkala kertoi rakennusten 
kestämisestä ja ilmastonmuutok-
sen vaikutuksesta siihen. Pakka-
la lähti rakennuskannan jakau-
tumisesta rakennnustyypeittäin 
ja rakentamisen kustannuksista 
uudis- ja korjausrakentamisen 
kesken. Edelleen hän vertaili 
vaurioitumismekanismeja ja ra-

Pertti Tamminen Markku Karjalainen ja Toni Pakkala 21



myötä on terveysturvallisen sisä-
ympäristön luomisessa jouduttu 
uusien haasteiden vuoksi päivit-
tämään osaamista ja tekniikkaa 
usein tavoin. Pandemian jälkeen 
ennakoivat ja reagoivat älykkäät 
rakennukset takaavat turvallisen 
käyttökokemuksen.

Perinteiseen tapaan luentovai-
heen päätti Pirkanmaan raken-
nusbarometri. Forecon Oy:n toi-
mitusjohtaja Markku Riihimäki 
selvitti rakennusalan tilannetta 
ja tulevaisuuden näkymiä Pirkan-
maalla alan toimijoiden näke-
mysten mukaan. Yritysten tilan-
ne ja tulevaisuus vaikuttavat 
pääsääntöisesti positiivisilta, 
vaikka varovaisuutta aiheuttaa-
kin materiaalien ja työsuorittei-
den hinnan huomattava nousu. 
Rakennusalan näkymät nähtiin 
kuitenkin valoisina ja maltillisen 
kasvun arvioitiin jatkuvan. Tuol-
loin ei toki vielä osattu ennustaa 
Venäjän hyökkäystä Ukrainaan 
ja sen mahdollisesti aikaansaa-
maa epävarmuutta rakennus-
alaan.

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Piia Sormunen ja Markku Riihimäki

situsolosuhteita alueittain sekä 
ilmastonmuutosennusteiden vai-
kutusta.Yksinkertaistaen yhteen-
vetona Pakkala totesi olosuhde-
rasituksen olevan hyvin sijainti- 
ja suuntariippuvaista, mutta 
olosuhteet maan eri alueilla lä-
hestyvät toisiaan. Tärkeää on 
kuitenkin aina huomioida jokai-
sen rakennuksen ja sen mikroil-
maston olevan erilainen. Pitkän 
tähtäimen suunnitelmiin panos-
taminen on keskeistä.

Talotekniikan industry professor 
Piia Sormusen totesi esitykses-
sään sisäilmanmuutoksen vaati-
van toimia. Sormunen huomioi 
koronapandemian todeten ennen 
pandemiaa suurimman ongelman 
olevan sen, että rakennus saat-
toi sairastuttaa tilojen käyttäjän 
vakavasti, mutta pandemian ai-
kana lisäksi toinen ihminen voi 
sairastuttaa tilojen käyttäjän va-
kavasti. Ilmanvaihto on keskei-
sessä roolissa hengitystieinfekti-
oiden torjunnassa. Pandemian 
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Viimeisenä ohjelmanumerona 
julkistettiin Tampereen kaupun-
gin hyvän rakentamisen palkin-
to. Yhdyskuntalautakunnan 
rakennus- ja ympäristöjaoston 
nimissä palkintoa olvat jakamas-
sa Matti Höyssä ja Saana Karala. 
Vuonna 2021 palkinto myönnet-
tiin kahdelle korjausrakentami-
sen kohteelle: Pyynikinlinnan 
peruskorjaukselle ja As Oy Pyy-
nikinkulman julkisivun korjaus- 
ja muutostyölle. Korjausraken-
tamiskohteiden palkitsemisella 
haluttiin erityisesti korostaa 
vanhojen rakennusten kunnosta-
misen tärkeyttä niin kestävän 
kehityksen kuin rakennusperin-
nön säilymisen kannalta. Eemil 
Aaltosen säätiön omistaman 
Pyynikinlinnan korjauksen pää-
suunnittelijana toimi arkkitehti 
Hanna Lyytinen ja toteutuksesta 
vastasi AS Lindrem -yhtiö. As Oy 

Pyynikinkulman pääsuunnittelija 
oli arkkitehti Antti Nyman ja 
työn toteutti Talopinta Oy.

Tämän jälkeen siirryttiin Plev-
nasta cocktail-tilaisuuteen naa-
purirakennukseen, Media 54:n 
Galleria Nottbeckiin. Tila toimi 
hyvin tilaisuuden pitopaikkana 
ja tarjottava pikkupurtava mais-
tui viinin kanssa keskustelun lo-
massa. Samaan tilaan oli saatu 
yhdistettyä myös pieni erillinen 
esitys- ja keskustelutila, jossa 
oli mahdollisuus seurata Tampe-
reen Viinikanlahti -kaupunki-
suunnittelukilpailun voittajan 
’Lakes&Roses’ esittelyä. 

Saadun palautteen perusteella 
PIRA-päivälle on edelleen tilaus-
ta ja ohjelmaa esiintyjineen 
pidettiin yleisesti laadukkaana 
ja ajankohtaisena. PIRA pyrkii 
vastaamaan tarpeeseen myös 
seuraavana vuonna. Kalenteriin 
on siis jo nyt syytä varata tiistai 
1.11.2022 ja tulla seuraamaan 
PIRA-päivää.
    PM

Hyvästä rakentamisesta 
palkitut henkiöt ja kohteet.
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PIRA-päivän cocktail-tilaisuuden tunnelmia.


