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Lämmitysenergia Yhdistyksen kunniajäsen, pitkäaikainen hallituksen jäsen ja toiminnantarkastaja Rauli 

Anttila menehtyi vaikean sairauden uuvuttamana alkaneen vuoden helmikuussa. 

Rauli teki työuransa vahvat vuodet Neste Oyj:n palveluksessa öljytuotteiden tukkumyynnissä 

myyntijohtajana. Asiakkaina olivat suuret öljy-yhtiöt.  

 

Raulilla oli työnsä kautta laaja näköala maamme öljytuotemarkkinaan ja sen osa-alueisiin, varsinkin 

lämmitysöljyjen menekkiin.  

Hänen näkemyksensä mukaan lämmitysöljyjen kysynnän avainasia on kuluttajien saamien palvelujen 

laadukkuus ja hyvän ammattiosaamisen merkitys työssä.  

Näkemys koitui vuosien ajan öljylämmitysalan ja sitä kautta koko alan, myös asiakkaiden eduksi. Raulin työn 

tuloksena ammattilaisten kenttäkoulutukseen ohjautui vuosien ajan öljyalan taloudellista panostusta. Näiden 

ansiosta saatiin hyviä mahdollisuuksia yksittäisten koulutustapahtumien toteuttamiseen. Suuri on se 

Lämmitysenergia Yhdistyksen jäsenyritysten henkilöiden joukko, jotka tämän myötä toteutuneissa 

paikkakuntakohtaisissa kenttäkoulutuksissa ovat saaneet tärkeää, ajankohtaista ja yrityksensä toimintaa 

palvelevaa tietoa, palveluketjun päässä olevaa asiakasta unohtamatta.  

Rauli oli pitkään Lämmitysenergia Yhdistyksen hallituksen jäsen ja merkillepantavan aktiivisesti paikalla 

kokouksissa. Arvatenkin tämä perustui hallitustyön arvostamiseen, tuskin omien töiden vähyyteen.  

Hallitustyön ohella Rauli toimi vuosien mittaan useassa yhdistyksen toimikunnassa. Yhtenä esimerkkinä 

mainittakoon öljylämmityksen kehittämistoimikunnan puheenjohtajuus.  

Raulin hallituksen kokouksissa pitämät öljyalan markkinakatsaukset huumorilla höystettyinä antoivat 

kuulijoille laajempaa näkemystä olematta kuivakkaa tilastotietoa.  

Työuransa jälkeen Rauli jäi yhdistyksen hallituksesta, mutta toimi vielä usean vuoden ajan yhdistyksen 

toiminnantarkastajana.  

Yhteistyötarmoa riitti myös muuhun järjestötoimintaan. Hevosiin, erityisesti Suomenhevosiin Raulilla oli 

läheinen kiintymys. Hän oli aktiivi vaikuttaja valtakunnallisessa Suomenhevosliitto ry:ssä, vuosia järjestön 

rahastonhoitajana ja kotiseudullaan puheenjohtajana Vihdin hevosjalostusyhdistyksessä.  

 

Eikä hevosharrastus jäänyt vain luottamustehtäviin. Vihdin Herrakunnan pientilallisella oli omassa tallissaan 

kaksikin hevosta, varttuneempi Suomenhevonen ja varsa, joka tosin ehti aikuistua vuosien kuluessa. 

Päivätyön lisäksi piti tietysti hoitaa talliaskareet aamuin illoin. Puoliso Leena toki auttoi ja hevosten lämpimät 

katseet antoivat voimia joskus pitkinäkin päivinä. Onneksi lumitöihin oli hankittuna omaa traktorivoimaa, ja 

olihan sillä hauska joskus ajella muutenkin. 

Ehkä muuhunkin tekemiseen jäi vielä aikaa ja tarmoa, ainakin vanhan maatilan rakennuksissa riitti 

ylläpitotyötä. – Niin ja kyläyhdistyksenkin toimintaan vielä ehdittiin. 

 

Yhteistyökumppanit, alan ammattilaiset ja ystävät muistavat Raulin yhteistyötä ja myönteistä ilmapiiriä 

rakentavana, joviaalilla otteella elämän ilmiöihin suhtautuvana ihmisenä. 

 

Lämmitysenergia Yhdistys kunnioittaa Rauli Anttilan muistoa ja esittää lämpimän osanoton läheisille.  

 

 

 

 


