
ILMOITUSASIAT 
Announcements 

Professori Heimo Paavola 

75 vuotta 

Teknillisen korkeakoulun sillanrakennuksen professori emeritus Heimo Pellervo Paavola, 

taytti 75 vuotta 20.3.1996. 

Vapaaehtoinen asepalvelus, talvisota ja jatkosota seka sodassa tapahtunut haavoitturninen lyk

kasivat opiskelun aloittarnista viisi ja puoli vuotta. Diplorni-insinooritutkinnon professori Hei

mo Paavola suor.itti 21 .3.1952 rakennusinsinooriosastolla hyvin arvosanoin. 

Aluksi professori Paavola toirni TVH:n siltaosaston insinoorina vuosina 1951 - 59, VTT:n 

tutkimusinsinoorina vuosina 1959 - 60 ja TVH:n siltaosaston toirnistopailllikkona ja yli-insi

noorina vuosina 1960- 65. Vuonna 1965 hanet nimitettiin VTT:n sillanrakennuksen ja staatti

sen laboratorian johtajaksi, jolloin han sai professorin arvon. 

Sivutoimisesti prof. Heimo Paavola toirni mm. TKK:ssa professori Arvo Ylisen assistenttina 

rakennusstatiikassa vuosina 1956 - 62. Tuolloin han pani pystyyn ns. kehakurssin, jossa keha

rakenteita ratkaisiin elementtimenetelman tapaan. 

Vuonna 1970 prof. Paavola nirnitettiin TKK:n sillanrakennuksen professoriksi. TasUi virasta 

han jai elakkeelle vuonna 1984. Sivutoirnisesti han toirni myos Sotakorkeakoulun tuntiopetta

jana vuosina 1965 - 1979 ja joitakin vuosia TTKK:ssa sillanrakennuksen tuntiopettajana. 

Professori Paavolan opetus oli vankalla teoreettisella pohjalla, selkeaa ja eltimankokemuksen 

savyttamaa. Han ella oli myos ehtymatOn maara juttuja, osa karkeahkon huumorin savyttamia. 

Professori Heimo Paavola on tehnyt merkittavia aloitteita, hoitanut lukuisia luottamustoirnia ja 

asiantuntijatehtavia. Han on mm. Rakenteiden Mekaniikan Seuran perustajajasen ja kunniapu

heenjohtaja. 

Mekaniikan opettaminen ja sen harrastuksen levittarninen on ollut professori Heimo Paavolan 

voimakkaan innon kohteena. 

Rakenteiden Mekaniikan Seura ja me, entiset oppilaat, haluamme kiittaa professori Heimo 

Paavolaa suuriarvoisesta tyosta ja toivottaa hanelle virkeita elakevuosia. 
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Pertti Holopainen 

apulaisprofessori, TTKK 



TIETEELLISTEN SEURAIN V ALTUUSKUNNAN (TSV) VUOSIKOKOUS 
22.3.1996 SAATYT ALOSSA 

Ennen vuosikokousta opetusministeri Olli-Pekka Heinonen piti eosin esitel
man tieteen rahoituspolitiikasta EU:ssa, sitten hallituksen puheenjohtaja 
professori Paivio Tommila TSV :n lahihistoriasta ja arkkiatri Risto Pelko
nen alustusesitelman Vuoden Tiedekirja 1995-palkinnonjaolle. Vuoden Tie
dekirja 1995-palkinnon sai fil.tri Maija Kallinen teoksestaan Change and 
Stability. Natural Philosophy at the Academy of Turko 1640-1713. (Suo
men historiallinen seura). Lisaksi myonnettiin kunniamaininnat seuraaville 
teoksille: Pertti Haapala, Kun yhteiskunta hajosi. Suomi 1914-1920.(Edita) 
Timo Joutsivuo&Heikki Mikkeli (Toim.), Terveyden lahteilla. Lansimaisten 
terveyskasitysten kulttuurihistoriaa.(Suomen historiallinen seura) ja Eero 
Tikkanen (Toim.), Kuolan saastepaastOt Lapin metsien rasitteena.(Metsan-
tutkimuslaitos). 

Varsinainen vuosikokous, jossa oli edustettuna 49 seuraa TSV:n 203:sta 
jasenseurasta ( 159:113 oma lehti), sujui joustavasti. Vanha hallitus sai 
vastuuvapauden ja hallituksen erovuoroisten jasenten valinta tapahtui 
ilman vaalia. 
Vuoden 1997 toimintasuunnitelmaan sisaltyvat mm. Kirkkokatu 6 -Tietei
den talon peruskorjaus tieteellisten seurojen kayttoon, julkaisu Suomen 
tieteelliset seurat 1997 seka tieteellisten seurojen juhlavuoden ja Tieteen 
paivien 1999 valmistelu. 
Vuoden 1997 talousarviossa seurojen jasenmaksuksi paatettiin 70p/jasen, 
kuitenkin vahintaan 300mk ja enintiian 7000mk. 
Hallituksen suosituksesta uusiksi jasenseuroiksi valittiin seuraavat viisi 
tieteellistii seuraa: 

- Ammattikoulutuksen tutkimusseura - Omicron Tau Theta Upsilon ry 
- Arkistoyhdistys ry (oma lehti) 
- lnfektiotautien tutkimusyhdistys ry 
- Suo men logopedis-foniatrinen yhdistys ry ( oma lehti) 
- Suomen urheihihistoriallinen seura ry. 

Pentti Makelainen 
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WWW-sivu: 

Rakenteiden Mekaniikan Seura ry 
Finnish Association for Structural Mechanics 

TAVOITTEET 

Rakenteiden Mekaniikan Seuran tarkoituksena on edistllii ja tukea rakennusmateriaalien ja rakenteiden 
mekaniikkaan sekli rakenteiden suunnitteluun liittyvien alojen tutkimusta ja tietojen valitysta seka koota alasta 
kiinnostuneet henkilot ja yhteisot yhdistyksen piiriin. 

TOIMINTA 

Seura on perustettu vuonna 1970. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jfujestaa kokous-, keskustelu- ja 
kurssitilaisuuksia, haxjoittaa julkaisutoimintaa sekli pyrkii edistamaan alalia toimivien tiedon tasoa ja 
ammattitaitoa. Yhdistyksen lehti on nimelilian 'Rakenteiden Mekaniikka' ja se ilmestyy nelja kertaa vuodessa. 
Lehti leviaa myos kansainvhlisille foorumeille. Erik seen tilattuna vuosikerran hinta on 50 mk ja irtonumeron 15 
mk. Seuralla on toimipisteet paakaupunkiseudulla, Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampereella. 

YHTEISTYO 

Rakenteiden Mekaniikan Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jasenseura ja haijoittaa yhteistyota useider 
kotimaisten yhdistysten kanssa, joista mainittakoon erityisesti Akustinen Seura ry. Seuralla on lukuisia yrityksia 
yhteisojasenena ja hyvat yhteydet yrityksiin . 

JASENISTO 

Rakenteiden Mekaniikan Seuran jaseniksi voivat liittya rakenteiden mekaniikan alan tutkimus- ja 
suunnittelutehtavissa toimivat henkilOt seka muut yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilot ja 
oikeuskelpoiset yhteisot. Jasenyyshakemukset ratkaisee johtokunta. Jasenmaksut vuonna 1996 ovat : 
henkilojasenet 100 mk, opiskelijajasenet 45 mkja yhteisojasenet 500 mk. Lehti kuuluu jasenetuihin. Vuoden 
1995 alussa seuralla oli 224 henkilOjasenta, 15 opiskelijajasentaja 13 yhteisojasenta. 

YHTEYSHENKILOT 

Puheenjohtaja 
Prof. Kai Ri s ka 
TKK Merit e kniikka 
Tietotie 1 
02150 ESPOO 15 
puh. (90) 451 3498 
fax. (90) 451 349 3 
E-mail: 
Kaj.Riska@hut.fi 

Asiamies 
Mika Reivinen 
TKK T-Mat / Me k Y324 
Otakaari 1 M 
02150 ESPOO 15 
puh. (90) 451 3075 
fax . (90) 465 077 

Kanslisti 
Sinikka Rahikainen 
TKK/R R248 
Rakentajanaukio 4 
0215b ESPOO 15 
puh. (90) 451 3701 
fax. (90) 451 3826 

Mika .Re ivinen@vt t . fi Sinikka.Rahikainen@hut.fi 

Last update: 16th of Apri/1996 
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