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Sateisen kesän jälkeen
Viime syksyn ensimmäiset Kuulumiset
alkoivat toteamuksella, että takana oli
poikkeuksellisen sateinen kesä, jossa
vain mitalisade kiersi Suomen. Muutosta
viimevuotiseen on siinä suhteessa, että
taloudessa menee nyt jo paremmin,
mutta muuten tuo viimevuotinen
toteamus sopii menneeseenkin kesään.
Sadetta vain tuli suuressa osassa maata
vielä enemmän. Mitaleiden suhteen taso
säilyi ennallaan.
Senioreiden syksy alkoi tutustumisilla Kansallisarkiston Pro Finlandia- ja Ateneumin Alvar
Aalto -näyttelyihin sekä ekskursiolla Oodiin, jossa YIT:n työmaajohdon, ALA-arkkitehtien ja
Rambollin suunnittelijoiden opastuksella tutustuimme sekä työmaahan että kohteen
arkkitehtuuriin ja rakenneratkaisuihin. Poikkeuksellisen haastava ja upea kohde, jossa
varsinkin rakennesuunnittelijoiden osuus on huippuluokkaa. Muita syksyn ekskursioita ovat
mm. tutustumiset Kalasatamaan ja Helsinki-Vantaan kehityshankkeisiin sekä Kalevala
Koruun. Loppusyksystä käymme myös Tampereella, jossa ohjelmassa on tutustuminen muun
ohella mm. Rantatunneliin ja musikaali Cats.
Syksyn lounasesitelmät alkoivat Timo Aronkydön esityksellä SOTE- ja maakuntauudistuksesta
ja jatkuvat lokakuussa Lauri Ratian esitelmällä Terrafamesta ja marraskuussa Heikki Talvitien
esitelmällä Suomen itsenäistymisestä. Lokakuun alussa on matka Hollantiin. Kulttuuripuolella
on mm. Helsingin kaupunginteatterin musikaali Myrskyluodon Maija ja näytelmä
Mannerheim ja saksalainen suudelma, Kansallisteatterissa Seela Sellan Pieni Eläin ja
oopperassa mm. Kalevalan maa.
Ja lopuksi hiukan käytännön asioita, eli muistutus osallistumismaksujen maksamisesta.
Niiden suhteen olemme olleet alkusyksystä hiukan kesäterässä ja toimisto on joutunut
muistuttelemaan poikkeuksellisen monen maksun viivästymisestä. Pyritään terästäytymään
siinä suhteessa jatkossa.
Kiinnostavaa ja antoisaa Seniorisyksyä toivotellen

Pertti Sandberg
P.S. Toimistossa Senioreiden yhteyshenkilönä toimii edelleen Mari Rantamäki, jonka
tavoittaa puhelimitse 050 331 5352 ja sähköpostitse mari.rantamaki@ril.fi.
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Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Tiistaina 29.8. kävimme opastetulla kierroksella Kansallisarkistossa tutustumassa Pro
Finlandia -näyttelyyn projektipäällikkö Pertti Hakalan erittäin mielenkiintoisesti opastamana.
Mukana oli 44 senioria ja seuralaista.
Tiistaina 5.9. tutustuimme Ateneumin Alvar Aalto -näyttelyyn esittelyluennon valaisemina
omakohtaisesti tutkien. Paikalla oli 53 osallistujaa.
Tiistaina 12.9. vierailtiin Helsingin keskustakirjaston Oodin työmaalla ja tavattiin kohteen
suunnittelijoita. Paikalla oli 38 senioria jaettuna kahteen ryhmään, jotka vuorottelivat
työmaalla ja suunnittelijatapaamisessa.
Työmaakierros tehtiin kohteen projektinjohtourakoitsijan YIT:n johdolla. Vastaava mestari
Tero Seppänen esitteli jämäkästi urakoitsijan haasteita runkovaiheen ohittaneella työmaalla.
Suunnittelijatapaamisessa kuultiin ALA-arkkitehtien Antti Nousjoen tiivis esitys hankkeen
kehittely- ja kilpailuvaiheesta sekä ratkaisun pääpiirteistä. Rambollin Tapio Aho ja
teräsrakenne-asiantuntija Simon de Neumann esittelivät kehittämänsä
teräsrakenneratkaisun.
Torstaina 21.9. Suomalaisen klubin lounasesitelmää aiheesta SOTE- ja maakuntauudistus oli
kuuntelemassa 56 senioria. Esitelmän piti Uudenmaan liiton SOTE-palveluiden muutosjohtaja
Timo Aronkytö.
Torstaina 21.9. 30 senioria (avec) saapui Kansallisteatteriin nauttimaan juhlamonologista
”Pieni eläin – Seela Sella 80 vuotta”, jossa Seela Sella pohtii pienen eläimen silmin elämän
menoa, vanhenemista ja maailman muuttumista.
Keskiviikkona 27.9. peruskorjattu, 50 vuotta täyttävä Helsingin Kaupunginteatteri juhlisti
Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä suurella näyttämöllä kotimaisella suurmusikaalillaan,
Myrskyluodon Maija. Mukana musiikista oli nauttimassa yli 80 osallistujaa.

Tulevia tapahtumia
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin kautta www.ril.fi (kalenteri
löytyy rullaamalla etusivua alaspäin kohdasta ”Katso kaikki tapahtumat”.). Muistattehan
ilmoittaa kaikki osallistujat erikseen, myös avecit!
Ilmoittautumisen jälkeen maksut RIL-Seniorien tilille FI50 8000 1710 0060 74. Käyttäkää
tapahtumakohtaista viitenumeroa. Ulkomaanmatkat laskuttaa matkatoimisto.
Ilmoita toimistoon, jos joudut perumaan osallistumisesi tapahtumiin.
Huom! Lähetämme teatteri- ja oopperaliput postissa kotiin. Kun ilmoittaudutte
tapahtumakalenterissa, siellä kysytään osoitetietoja. Täyttäkää jokaisesta lippuvarauksesta
(mukaan lukien avecit) oma ilmoittautumislomake. Sähköpostiosoitteeksi jäsenen osoite.
Matka Hollantiin 4.–8.10.
Ilmoittautuminen matkalle on päättynyt.
Tiistaina 10.10. klo 10.30 lounasesitelmä Suomalaisella Klubilla aiheena ”Terrafame –
kahden vuoden sinfoninen runo”. Esitelmöitsijä on Terrafame Oy:n hallituksen
puheenjohtajana vuodesta 2015 toiminut teollisuusneuvos Lauri Ratia. Ilmoittautumiset
3.10. mennessä. Keittolounas maksetaan paikan
päällä. Ilmoitathan myös, jos et jää syömään lounasta.
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Tiistaina 17.10. klo 14–16 vierailemme Kalasataman työmaalla. Tutustumme hankkeeseen
Living Labissa (Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6). Siellä esitellään hanketta ja voimme
tutustua kahteen mallihuoneistoon. Isäntämme on REDI:n hankejohtaja Juhani Katko SRV
Rakennus Oy:sta. Ilmoittautumiset viimeistään 10.10. Mukaan mahtuu 60 henkilöä.
Keskiviikkona 18.10. klo 19.00 on Kansallisteatterin Willensaunassa Rikhard III. William
Shakespearen kuolemattoman kuningasnäytelmän nimiosassa on Kristo Salminen. Liput
postitetaan varaajille.
Senioreiden Syyskokous pidetään 25.10.2017 alkaen klo 15 Sito Oy:n tiloissa Tapiolassa
(Osoite: Tuulikuja 2, Espoo). Kokouksen alussa Sito Oy:n toimitusjohtaja Tapio Puurunen
kertoo yrityksen ajankohtaisista kuulumisista. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset viimeistään
19.10.
Kokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan
valinta
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Johtoryhmä, kokoonpano vuonna 2018
Erovuorossa: Pertti Sandberg (2. kausi), Matti Haapala (2. kausi), Harry Lindström (2. kausi),
Seppo Mäkinen (1. kausi), Juhani Paajanen (ilmoittanut eroavansa), Risto Pesonen (2. kausi)
ja Suoma Sihto (1. kausi).
5. AK-ryhmä, kokoonpano vuonna 2018
6. Historiaryhmä, kokoonpano vuonna 2018
7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
8. Evästyskeskustelu
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

Torstaina 2.11. klo 13 tutustumme (avec) Ateneumin Veljekset von Wright -näyttelyyn
johdantoluennolla ja omatoimisella näyttelykierroksella. Museokortilla maksu on 7 € ja ilman
museokorttia 20 €. Ilmoittautumiset (huom. maininta museokortista) ja maksut 26.10.
mennessä viitteellä 2017130. Kokoonnumme klo 12.45 lippuhalliin, museokorttilaiset
hakevat näyttelylippunsa kassalta itse, muut liput ja johdantoluentolipun saa Matti
Koskivaaralta, p. 040 715 6774.
Tiistaina 7.11. klo 12 alkaen teemme ekskursion Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Kokoontuminen klo 12 lentoaseman T2-terminaalin Congress Centerissä kokoustilassa
Pohjanmaa. Esittelyn jälkeen kierros asematasolla uusiin terminaalilaajennuksiin tutustuen
noin klo 13 alkaen. Mukaan mahtuu enintään 40 osallistujaa.
Ilmoittautumiset 30.10. mennessä. Yhteyshenkilö: Matti
Koskivaara, p. 040 715 6774.
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Keskiviikkona 15.11. Kansallisoopperassa Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Kenneth Greven
suurteos ”Kalevalanmaa”. Liput on postitettu tilaajille.
Torstaina 16.11.2017 klo 10.30 Suomalaisella Klubilla lounasesitelmän aiheena on Suomen
itsenäistyminen.
Esitelmöitsijänä on suurlähettiläs Heikki Talvitie, joka on toiminut suurlähettiläänä
Belgradissa, Moskovassa ja Tukholmassa. Vuosina 1995–96 Talvitie oli Minskin konferenssin
yhteispuheenjohtaja, jossa ominaisuudessa osallistui Nagorno-Karabachia koskevan kiistan
käsittelyyn ETYJ-järjestössä. Vuosina 2003–06 Talvitie toimi EU:n erityisedustajana EteläKaukasiassa ja 2008 Suomen ETYJ-puheenjohtajuuden aikana kriisien ratkaisuyrityksissä.
Esitelmä käsittää kansakunnan rakentamisen ja valtion rakentamisen tematiikkaa niin
kotimaassa kuin suhteessa ulkomaihin.
Keittolounas maksetaan paikan päällä. Ilmoittautumiset viimeistään 8.11. Ilmoita, jos et jää
syömään lounasta.
Perjantaina 17.11. klo 18.00 soitto-orkesteri Rempsetti pitää 46-vuotisjuhlansa johdosta
illalliskonsertin Suomalaisella Klubilla. Konsertin ohjelmisto liikkuu sekä 100-vuotisen
Suomen että Rempsetin metamorfoosisen nuorennusleikkauksen teemoissa ” Make Us Great
Again” on loppuunmyyty. Maksut 30.9. mennessä ravintolan tilille takaa ilmoittautuneille
paikat. Maksuohjeet on lähetetty lippunsa varanneille.
Torstaina 23.11. matkaamme Tampereelle (avec). Tampereella näemme valmiin
rantatunnelin ja tutustumme kaupungin uusiin kehityshankkeisiin (kansiareena, raitiotie).
Lounaan jälkeen on vuorossa Andrew Lloyd Webberin suosittu musikaali ”Cats” Tampereen
Teatterissa klo 14.30. Matka alkaa Tapiola Gardenista klo 8.30. ja Kiasmalta klo 9.00.
Palaamme Helsinkiin noin klo 19.
Ilmoittautumiset ja maksut 112 €/henkilö viimeistään 17.10. Hintaan sisältyvät
bussikuljetukset sekä lounas, teatteriliput ja väliaikatarjoilu Tampereen Teatterissa. Olemme
varanneet 60 lippua teatteriin, mutta bussikuljetukseen mahtuu 50 osallistujaa.
Osallistumismaksu teatteriin (sis. väliaikatarjoilun) on 72 €/henkilö ja koko Tampereen
ohjelmaan (sis. lounaan) on 88 €/henkilö. Maksun viite: 2017143.
Varauksessa pyydämme kertomaan ruokarajoitukset ja mistä nousee bussiin. Matkan
toteutuminen edellyttää 35 osallistujaa bussimatkalle. Lisätietoja musikaalista:
https://tampereenteatteri.fi/naytelma/cats/
Torstaina 30.11. klo 19.00 on Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä (avec) Mannerheim
ja saksalainen suudelma. Juha Vakkurin historiallinen näytelmä avaa uusia näkökulmia
Suomen historian vaaran vuosiin. Rooleissa mm. Asko Sarkola, Matti Olavi Ranin, Helena
Haaranen ja Antti Timonen. Olemme varanneet 60 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 45
€/lippu viimeistään 27.10. viitenumerolla 2017156.
Lisätietoja esityksestä: https://hkt.fi/esitykset/mannerheim-ja-saksalainen-suudelma/
Lauantaina 9.12. klo 14.00 Kansallisoopperassa jälleen Pjotr Tsaikovskin iki-ihana koko
perheen baletti Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas (avec). Tarjoa lastenlapsillekin jouluinen
elämys! Paikat keskipermannolla. Ilmoittautumiset ja maksut 79,00€/eläkeläinen, 55,00€ /
alle 20 v ja 89,00€/aikuinen seniorien tilille 30.9. mennessä viitenumerolla 2017127.
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Tiistaina 12.12. klo 13 tuotantovierailu (avec) Kalevala Korun tehtaalle (Pitäjänmäki,
Strömbergintie 4). Vierailun aluksi kahvitarjoilu, jonka jälkeen tehdaskierroksella esitellään
korujen valmistusta ja Kalevala Korun tuotekehitystä. Kierros päättyy tehtaanmyymälään,
jossa saamme 20 %:n alennuksen ostoksista. Ilmoittautumiset 30.11. mennessä. Mukaan
mahtuu 30 osallistujaa. Yhteyshenkilö: Suoma Sihto, p. 040 595 0205.
Tiistaina 9.1.2018 klo 13 tutustumme opastetusti Didrichsenin taidemuseon Osmo Rauhala –
Peilitesti-näyttelyyn (avec). Osmo Rauhala on yksi kansainvälisesti menestyneimpiä
suomalaisia nykytaiteilijoita. Näyttelyn ja opastuksen hinta on museokorttilaisilta 5 euroa ja
muilta 15 euroa per henkilö. Ilmoittautumiset ja maksut 2.1.2018 mennessä viitenumerolla
201812. Mukaan mahtuu enintään 60 henkilöä. Yhteyshenkilö: Matti Koskivaara, p. 040 715
6774.
Keskiviikkona 24.1.2018 klo 19.00 Kansallisoopperassa Giuseppe Verdin suosituin ooppera
La Traviata (avec). Oopperassa Verdi tuhlailee kiehtovia melodioita ja hänen hienostuneesti
soiva orkesterinsa säestää vaikuttavasti niin luopumisen haikeutta kuin iloisia pariisilaisjuhlia.
Sairauden riuduttaman Violettan kuolinkohtaus on yksi oopperahistorian koskettavimmista.
Ilmoittautumiset ja maksut 69 €/eläkeläinen, 72 €/aikuinen ja 41 € / alle 20-vuotiaat
(ikäsuositus yli 9 v) seniorien tilille 20.11. mennessä viitenumerolla 201825.
Mukaan mahtuu 40 osallistujaa.

Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen)
Huom! Seniorien Ison Omenan kahvitilaisuudet pidetään toistaiseksi Ciao Coffeessa.
Tilaisuudet jatkuvat kuten ennenkin joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30.
Senioroiden kahvitilaisuudet Helsingissä jatkuvat joka kuukauden 1. ja 3. viikon keskiviikkona
klo 12.30 ravintola Virgin Oil Co:ssa, Mannerheimintie 5.

Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Suomen aluetoiminta
Lounais-Suomen seniorit kokoontuivat kevään viimeiseen tapaamiseen toukokuun 30.
päivänä klo 13.30 ravintola Koulun Historianluokkaan. Esitelmän piti tutkijatohtori Jussi
Lehtonen (Kansatiede, Turun yliopisto) aiheenaan ”Myymäläautosta virtuaalitodellisuuteen”.
Paikalla
5
kuulijaa.
Syyskuun 26. päivä klo 13.30 jatkuvat tapaamiset samassa paikassa. Tapaamisessa
suunnitellaan syksyn toimintaa. Hyviä ideoita yritetään löytää toiminnan aktivoimiseksi.
Loka- ja marraskuun viimeisiksi tiistaiksi pyritään valitsemaan kiinnostavia ja ajankohtaisia
esitelmiä.
Joulukuun 20. päivä nautitaan joululounas panimoravintola Koulussa.
PIRIL-seniorit kokoontuivat ti 19.9. Suomalaisella Klubilla ja paikalla oli 17 senioria.
Kollegamme Pekka Pajakkala piti omakohtaisen kokemuksen pohjalta esityksen "Kerrostalo
kuntoon myymällä osa tontista uudelle kerrostalolle ja rakennusoikeudet ullakkoasunnoille".
Paikalla olleet seniorit saivat kuulla seikkaperäisen esityksen onnistuneesta hankkeesta,
jonka kokenut ja osaava joukko veti läpi. As Oy Satamahovin remonttihankkeesta on juttu
Suomen kiinteistölehdessä 4/2017
http://www.kiinteistolehti.fi/lehtiarkisto/
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Toisena esityksenä suhdanneguru ja työuraansa vielä jatkava Pekka Pajakkala piti katsauksen
yleisen taloustilanteen kehitykseen ja rakentamisen suhdannetilanteeseen, mikä on Forecon
Oy:n ja Pekan leipälaji Tampereen VTT:n peruina. Esitys oli luonnollisesti parasta, mitä
Suomessa on tarjolla.
PIRIL-seniorien seuraava kokoontuminen on 14.11. Suomalaisella Klubilla.
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit kisailivat golfmestaruudesta 9.8. Sankivaarassa.
Osallistujia oli kymmenen. Mestaruuden vei Paavo Salonen ja hopealle kiri Veijo Veijalainen
ja pronssille Mauri Koivunen. Voittaja pääsee järjestämään seuraavan vuoden kisan.
Syyskuun aktiviteettinä oli osallistuminen Oulun yliopistolla Yhdessä rakentaen - rakennusyhdyskuntatekniikan koulutuksen tulevaisuus -seminaariin 15.9. Senioreita paikalla oli 24.
Sen lisäksi oli paikalla lukuisa joukko muita senioreita, muun muassa yliopiston
Rakennusosastolla vuonna 1967 aloittaneen vuosikurssin seniorit, joilla oli tapaaminen
Oulussa.
Tulevia tapahtumia:
Krakovan matka 26.9.–30.9.2017 (osallistujia 22).
Tavoitteena on järjestää vielä pari tapahtumaa loppuvuodesta. Joulukuussa on perinteinen
joululounas. Tarkempaa tietoa tulee netin kautta.

