Yhdistämme alan huippuosaajat!

Uniikki
asiantuntijaorganisaatio

••• ajaa jäsentensä etuja ja kehittää
heidän ammattitaitoaan.
••• täydennyskouluttaa ja julkaisee
alan ohjeita ja käsikirjoja.
••• kehittää aktiivisesti koko alan
toimintaedellytyksiä.
••• edistää hyvää rakennettua ympäristöä.

Tule Siklalle suunnittelemaan ja rakentamaan koteja ja tiloja, jotka on
Tehty sulle! Meillä tilojen käyttäjät ovat kaiken toiminnan keskiössä
ja haluammekin tuottaa heille yhä parempia käyttäjäkokemuksia.

TULEVAISUUDEN RAKENTAJAKSI?
Sikla
on
valtakunnallinen
rakennusalan
konserni ja kiinteistökehittäjä – tulevaisuuden
rakentaja. Olemme erikoistuneet asunto- ja
toimitilatuotantoon sekä koulujen, hoiva- ja
päiväkotien rakentamiseen.
www.sikla.fi | www.sikla.fi/tyopaikat
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2018 Amos Rex: JKMM Arkkitehdit / Mika Huisman

2019 Lighthouse Joensuu: Arcadia Oy arkkitehtitoimisto

RIL kokoaa yhteen rakennetun ympäristön akateemiset
RIL on rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö-, energiaja kiinteistöalan diplomi-insinöörejä ja teekkareita
yhdistävä ja palveleva järjestö. Jäsenistöömme kuuluu
myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaineita ja YAMK-opiskelijoita. Jäsenemme toimivat
rakentamisen kaikissa rooleissa ja elinkaaren kaikissa
vaiheissa asiantuntijoina ja päätöksentekijöinä.

RIL vaikuttaa alan kehitykseen laatimalla kannanottoja, toimimalla kehitysprojekteissa, järjestämällä
koulutuksia ja harjoittamalla julkaisutoimintaa. Olemme myös mukana rakennetun omaisuuden arviointia
varten kehitetyssä ROTIssa, joka perustuu asiantuntijapaneeleiden työskentelyyn. RILin aktiivisen toiminnan
kautta myös jäsenet pääsevät vaikuttamaan oman
alansa kehittämiseen.

Meitä yhdistää aito
välittämisen kulttuuri ja
eteenpäin menemisen mentaliteetti.
Liity joukkoon ja ryhdy granlundilaiseksi!
Lue lisää: granlund.fi/ura
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Teekkariyhdyshenkilöiden
tervehdys!
Verkostoja

”

RIL tarjoaa teekkareille ja vastavalmistuneille
laajat verkostot rakennetun ympäristön alalla.
RILin tekniikka- ja teemaryhmien järjestämissä
asiapainotteisissa tilaisuuksissa pääsee verkostoitumaan asiantuntijoiden kanssa, joiden mielenkiinnon
kohteena on tietty rakennetun ympäristön osa-alue.
Näissä tilaisuuksissa teekkareilla on oiva mahdollisuus
kasvattaa kontaktejaan työelämään. RILin vapaamuotoisemmissa tapahtumissa tutustuu osaajiin kaikilta
rakennetun ympäristön aloilta. Rajoja ylittävä verkostoituminen on tärkeää, koska silloin pääsemme
kysymään tulevaisuudessa apua toisiltamme, syventämään yhteistyötämme ja laajentamaan osaamistamme.”
Valtteri Keto
teekkariyhdyshenkilö Aalto ja Lappeenranta
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Tilaisuuksia ja tapahtumia

”

RILin jäsenenä voit osallistua rakennetun
ympäristön alan mielenkiintoisiin tapahtumiin
sekä ajankohtaisia aiheita käsitteleviin tilaisuuksiin. Samalla pääset kehittämään omaa asiantuntijuuttasi, sillä RIL tekee tiiviisti yhteistyötä alan yritysten
kanssa luodessaan monipuolisia tapahtumia. Jäsentemme ammattitaidon kehittämisen lisäksi järjestämme monenlaista vapaa-ajan tekemistä, kuten urheilutilaisuuksia ja illanviettoja. Uusien kokemusten myötä
tutustut samanhenkisiin ihmisiin ja saatat löytää
elinikäisiä ystäviä.”
Annika Grönvall
teekkariyhdyshenkilö Oulu

Vaikutusvaltainen yhteisö

”

RILin jäsenenä on osa rakennetun ympäristön
alan ehkä vaikutusvaltaisinta yhteisöä, joka tuo
tullessaan uniikin kattauksen ammatillisia etuja
ja oman alan kehittämistä. Nuorelle jäsenelle tämä
näkyy konkreettisimmin teekkareiden palkkasuosituksissa ja apurahoissa, joita myönnetään esimerkiksi
ulkomaan harjoittelua varten.
Isommassa kuvassa RIL luo kaivattua positiivista näkyvyyttä rakentamisen ympärille erilaisilla palkinnoilla, kuten Vuoden rakennusalan diplomi-insinööri ja
Vuoden Silta.
Suoria etuja jäsenyydestä alan jäsenlehtien lisäksi ovat
muun muassa työsuhdejuridinen neuvonta ja edulliset ryhmävakuutukset.”
Waldemar Lahtinen
teekkariyhdyshenkilö Tampere

Hae harjoitteluun ja tule
mukaan rakentamaan
tulevaisuuden yhteiskuntaa!
JM STARTTI
Harjoitteluohjelma rakennusmestari-, rakennusinsinööri- ja teknillisen yliopiston opiskelijoille
TRAINEE
Harjoitteluohjelma teknillisen yliopiston
opiskelijoille mm. rakennustekniikka
Harjoitteluohjelmia järjestetään vuosittain!
Tule mukaan, ota yhteyttä: rekrytointi@jmoy.fi • jmoy.fi
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RIL-Nuoret – mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä
RIL-Nuoret on RILin vastavalmistuneille ja opiskelijajäsenille
tarkoitettu ammatillinen yhteisö, joka panostaa erityisesti
rentoihin, viihdyttäviin ja mielenkiintoisiin tapahtumiin.
RIL-Nuoret yhdistää rakennetun ympäristön nuoret akateemiset ja
tarjoaa mahdollisuuden tutustua rakennusalan konkareihin.
RIL-Nuoret toimii pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja
Pohjois-Suomessa.

RILNuoret

••• Mentorointi antaa työkaluja tulevaisuuteen
Vastikään valmistuneita ja tulevaisuuden rakentajia tuetaan RILin
mentorointi-ohjelmilla. Mentoroinnin avulla nuori tai jo pidempäänkin
työelämässä ollut tunnistaa oman urapolkunsa mahdollisuudet,
kasvupolkunsa ja kehityssuuntansa sekä saa matkalleen työkaluja.
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Loistavia mahdollisuuksia

”

RIL tarjoaa niin opiskelijoille kuin valmistuneillekin loistavat mahdollisuudet verkostoitua
tulevien kollegojen, työnantajien ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. RILin tapahtumissa voi oppia
paljon uutta sekä ammatillisista että arkisemmista
aiheista. RIL-Nuoret järjestävät tapahtumia laidasta laitaan. Oma ehdoton suosikkini oli muutaman vuoden
takaisten RIL-Glögien nuorten jatkot, jolloin vuokrasimme yksityisen raitiovaunun ja hankimme siihen
karaokelaitteet. Ilta sujui mukavasti ajellen ympäri
Helsingin keskustaa, laulun ja kiinnostavien keskustelujen siivittämänä. RIL-Nuoret ovat myös järjestäneet

viisipäiväisen ulkomaan ekskursion Tukholmaan.
Matkan aikana osallistujat pääsivät tutustumaan paikan päällä useaan Pohjoismaissa ja ympäri maailmaa
toimivaan rakennusalan yritykseen sekä osallistumaan
Nordbygg-messuille. Lisäksi RIL-Nuoret ovat järjestäneet muun muassa samppanjamaisteluita, asunnonostokoulutuksia sekä erilaisia lajikokeiluja, ekskursioita, urailtoja ja tietoiskuja. Lisäksi on ehdottomasti
mainittava legendaarinen RIL-Nuorten gaalailta, joka
tuo vuosittain yhteen yli 200 rakennetun ympäristön
alojen opiskelijaa ja kymmeniä alan yrityksiä.”
Niko Kälkäjä
puheenjohtaja
RIL-Nuoret pääkaupunkiseutu
Site Engineer, SRV Infra Oy

sipti
HELSINKI

KERAVA

KOTKA

LAHTI

Taimenpuro tai tuulipuisto, syvä kaivanto tai
korkea kaatopaikka, Sipti-yhtiöt hoitavat rakenne-,
pohjarakenne- ja ympäristösuunnittelun
tehokkaasti ja turvallisesti.

sipti consulting

sipti infra

Kymen sipti

sipti environment

www.sipti.fi

www.sipti-infra.fi

www.kymensipti.fi

www.siptienvironment.fi
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Tietoa!
Osallistu tietoiskuihimme
sekä verkossa että livenä
ja pysy ajan hermolla.

Tapahtumien
keskipisteessä

RILin tapahtumakalenteriin mahtuu webinaareja,
koulutuksia,vierailuja ja paljon muuta!
RIL järjestää monipuolista toimintaa, jonka parissa
asiantuntijat voivat verkottua laajasti, kehittyä ammatillisesti ja virkistyä sosiaalisesti. Tapahtumat mahdollistavat muun muassa yritysten ja opiskelijoiden
kohtaamisen. Viime vuosina myös etätilaisuuksiin on

panostettu, ja erilaisten webinaarien tarjonta on kattava. Etenkin nuorille suunnattuja ajankohtaisia tietoiskuja järjestetään runsaasti. Arjen vastapainoksi heittäydytään vapaalle erilaisten harrastusten ja lajikokeilujen
parissa. Tervetuloa mukaan!

TULE RAKENTAMAAN
HUOMISEN INFRAA
KANSSAMME:
DESTIA.FI/TYOPAIKAT
LUE MITEN RAKENNAMME YHTEISKUNTAA INFRAN TAJULLAMME: DESTIA.FI
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Vapaa-aikaa!
Hyvien tyyppien kanssa on
mukavaa kokeilla uusia lajeja
ja tutustua kiehtoviin
kohteisiin.

Verkostoja!
RIL-Nuorten Gaalailta ja
Matchmaking tuovat yhteen
opiskelijat, nuoret,
asiantuntijat ja
alalla työskentelevät.

••• Tutustu kaikkiin tapahtumiimme
osoitteessa ril.fi/tapahtumat

KAIKENLAISET KALLIORAKENNUSTYÖT

Toimimme ympäri Suomen.

www.jiiteetyot.fi | www.lujitus.fi
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Tekniikka- ja
teemaryhmät
– tähtäimessä
jäsenten
tietotaidon
kasvattaminen
Tekniikka- ja teemaryhmät
ovat RILin toiminnalle tärkeitä
asiantuntijaverkostoja

••• Tekniikka-

ja teemaryhmät

••• 
Energia- ja talotekniikka
••• 
Kiinteistöjen omistus ja ylläpito
••• 
Pohja-, maa- ja kalliorakentaminen
••• 
Rakennuttaminen ja projektinjohto
••• 
Sillat ja erikoisrakenteet
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Kaikki RILin jäsenet voivat kuulua yhteen tai useampaan tekniikka- ja teemaryhmään, joiden tarkoituksena
on edistää alan henkilöiden yhteistyötä, kerryttää ja
välittää tietoa ja vaikuttaa eri keinoin. Ryhmien järjestämät tapahtumat ovat avoimia kaikille RILin jäsenille.

••• 
Talonrakennus
••• 
Väylät, liikenne ja logistiikka
••• 
Vesitekniikka
••• Kiertotalous
••• Kehittyvät teknologiat

Tärkeä kohtaamispaikka

”

Kuulin RIListä ensimmäisen kerran ammattikorkeakouluopintojeni aikana. Liityin opiskelijajäseneksi, kun aloitin maisterivaiheen opinnot
Tampereella. RILin järjestämät tapahtumat tulivat jo
opiskeluaikana tutuksi. Opiskelijajäsenenä hyödynsin
myös RILin julkaisuista saatavaa opiskelija-alennusta.
Opiskeluaikana sain mahdollisuuden edustaa Tampereen teekkareita RILin Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmässä (SER), sillä ryhmän edellinen teekkariedustaja oli valmistumassa. Vuoden teekkariedustuksen
jälkeen siirryin edustamaan Swecoa SER:n johtoryhmässä, ja nyt toimin lisäksi johtoryhmän sihteerinä.

Tekniikkaryhmänä järjestämme jäsenillemme muun
muassa ekskursioita ja koulutustapahtumia, kuten
RILin Siltapäivät. Johtoryhmässä saan olla myös vaikuttamassa alallani palkittavien henkilöiden ja kohteiden valintaan, sillä jaamme esimerkiksi Vuoden silta
-palkinnon. Minulle tekniikkaryhmä merkitsee ennen
kaikkea kohtaamispaikkaa, johon nuorena suunnittelijana on ollut helppo tulla tutustumaan oman alani
asiantuntijoihin.”
Heli Viljanen
johtoryhmän sihteeri
Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä
siltasuunnittelija, Sweco
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jäsenyys kannattaa!
LEHDET Rakennuslehti, Tekniikka ja
Talous, Rakennustekniikka
ALENNUKSET RILin koulutuksista ja
julkaisuista sekä RILin neuvottelemista
vakuutuksista ja palveluista vapaa-ajan
matkustamiseen liittyen
ETUJA sijoittamisen palveluista
APURAHAT työharjoitteluun ulkomailla sekä
opinnoissaan erinomaisesti menestyneille
PALKKASUOSITUKSET teekkareille ja
palkkatilastot kaikille jäsenille
MENTOROINTI eri muodoissaan ja
NAISVERKOSTO urapolun tueksi
TIETOISKUT ajankohtaisista aiheista
JÄSENTAITOKOULUTUKSET
työelämätaitojen kohentamiseen
VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS JA JURISTIPALVELUT
kinkkisempiin työuran käänteisiin
VERKOSTOT, joita luot myös
RILin VAPAA-AJAN TILAISUUKSISSA,
kuten Glögeillä, Golfissa, Perhepäivässä, Regatassa, Runissa,
Suunnistuksessa ja Tenniksessä
VIERUMÄEN MÖKKI edullisesti vuokralle
TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS
KOKOssa RILin kautta
Lue lisää! www.ril.fi/jasenyys
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••• Tutustu ja tilaa.
RILin kirjakauppa on aina auki!
www.ril.fi/kirjakauppa

RIL-julkaisuja:
••• 
käsi- ja oppikirjat
••• 
normit ja ohjeet
••• 
erikoisjulkaisut
••• 
muut julkaisut
Kaikki uusimmat julkaisut saatavissa myös eKirjoina.
Muista opiskelija-alennukset!

Asuntoliiketoiminnan
ammattilaiseksi?
T2H:lla pääset työskentelemään monipuolisesti
asuntorakentamisen eri osa-alueilla. Meillä hyvien
tyyppien rekry on auki 365 päivää vuodessa.
Tule rakentamaan urapolkusi meille.

ura.t2h.fi
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Tervetuloa
jäseneksi!

Opiskelijajäsenyys on
ilmainen!

RILin jäseneksi voivat liittyä rakennetun ympäristön toimialan ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittaneet ja
sitä kohti opiskelevat. Toimiala kattaa
muun muassa rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan sekä
kiinteistöalan. Ylempi korkeakoulututkinto on tyypillisesti diplomiinsinöörin tutkinto, mutta joukossamme on myös lisensiaatteja,
tohtoreita, maistereita sekä
YAMK-tutkinnon suorittaneita.
Opiskelijajäseneksi voi hakea toimialaa
yliopistossa opiskeleva sekä henkilö, joka on hyväksytty opiskelemaan
ylempää toimialaan liittyvää ammattikorkeakoulututkintoa. Opiskelijalle
myös valmistumisvuosi on ilmainen –
valmistumisen jälkeen jäsenmaksusta
saa ensimmäisen vuoden ajan 50 %
alennuksen. Varsinaisen jäsenmaksun
voi maksaa kahdessa erässä.
RILin jäseneksi voit hakea helposti ja
nopeasti täyttämällä nettisivuillamme
olevan lomakkeen!
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www.ril.fi/liity

RIL ry
Fredrikinkatu 42, 2. krs.
00100 Helsinki
www.ril.fi
ril@ril.fi

aalto.fi/rakentajaksi

Kestävän
tulevaisuuden
rakentajaksi
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun
tarjonnasta löydät monta eri polkua rakennusalan
ja rakennetun ympäristön asiantuntijaksi.
Englanninkielisiä maisteriohjelmiamme:
Advanced Energy Solutions
Building Technology
Geoengineering
Geoinformatics
Real Estate Economics
Spatial Planning and Transportation Engineering
Water and Environmental Engineering
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UniOulu

#UniOulu #ArcticAttitude

Jos pärjäät täällä,
pärjäät missä vaan

Hae uuteen rakennus- ja
yhdyskuntatekniikan
tutkinto-ohjelmaan
www.oulu.fi/raksa

