SENIORIKUULUMISIA 4/2017

1/7

4.12.2017

Kiitokset
Nelivuotiskauteni Senioreiden puheenjohtajana päättyy vuodenvaihteessa. Noihin neljään
vuoteen on mahtunut paljon tapahtumia. Toiminnan ydintä ovat olleet esitelmätilaisuudet,
joihin olemme aina onnistuneet saamaan tunnettuja, arvovaltaisia ja asiantuntevia
esitelmöitsijöitä.
Myös ammatilliset ja muut ekskursiot sekä
ulkomaan ja kotimaan matkat ovat koko
toiminnan ajan olleet sen olennainen osa.
Oma lukunsa on erittäin laaja
kulttuuriohjelma teatterin, oopperan,
konserttien ja taide- ja muiden näyttelyiden
muodossa.
Kaiken tuon on tehnyt mahdolliseksi se, että
toimintaa toteuttamaan on löytynyt aktiivisia
ja motivoituneita jäseniä, joiden pitkien ja
hyvin erilaisten työurien aikana syntyneiden
kontaktien ja osallistumishalun avulla toimintaa on ollut hyvä yllä pitää. Tässä joukossa on
ollut hienoa toimia.
Vuodenvaihteessa jäävät johtoryhmästä pois myös varapuheenjohtajana toiminut Juhani
Paajanen sekä Matti Haapala, Harry Lindström ja Risto Pesonen. Lämpimät kiitokset heille
samoin kuin kaikille muille kanssani johtoryhmässä toimineille. Ja menestyksen toivotukset
sekä johtoryhmässä jatkaville että ryhmän uusille jäsenille Kimmo Fischerille, Rita Piiraiselle
ja Heikki Teräsvirralle ja erityisesti uudelle puheenjohtajalle Jaakko Heikkilälle.
Ensi vuoden alusta tulee myös AK- ja Historiaryhmiin uusia jäseniä. AK-ryhmässä aloittavat
Petri Jalasto, Kari Lautso ja Juha Piekkari ja Historiaryhmässä myös johtoryhmässä toimiva
Rita Piirainen ja ryhmään johtoryhmästä siirtyvä Risto Pesonen. AK- ja Historiaryhmien
aktiivinen panos on johtoryhmän ohella ollut erittäin merkittävä osa Senioreiden toimintaa.
Siitä lämpimät kiitokset ryhmissä jatkaville ja menestyksen toivotukset uusille jäsenille.
Toivotan kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

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
4.–8.10. käytiin Hollannissa 33 matkalaisen voimin. Majoituttiin Amsterdamiin, tutustuttiin
vanhaan ja moderniin arkkitehtuuriin, nähtiin Rembrandtia, Van Goghia ja Vermeeriä,
maisteltiin Heinekenia, tutustuttiin Rotterdamin satamaan ja koettiin Atlantin tuulet
Scheveningenin rannalla. Tarkempi kuvaus matkasta löytyy RIL-Seniorien nettisivuilta.
Tiistaina 10.10. lounasesitelmää oli kuuntelemassa 63 senioria Suomalaisella Klubilla
aiheesta ”Terrafame – kahden vuoden sinfoninen runo”. Esitelmöitsijänä oli Terrafame Oy:n
hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2015 toiminut teollisuusneuvos Lauri Ratia.
Tiistaina 17.10. vierailimme Kalasataman työmaalla. Paikalle saapui 43 senioria. Isäntänä
toimi kauppakeskus REDI:n hankejohtaja, DI Juhani Katko SRV Rakennus Oy:stä. Hanketta
esiteltiin työmaa-alueen kupeella sijaitsevassa Living Lab –keskuksessa. Meille esiteltiin
kattavasti Kalasataman alueen hankekokonaisuus, Kauppakeskus Redi tornitaloineen, alueen
liikenneratkaisut, työmaajärjestelyt ja myös alueelle valmistuvia asuntoja, joihin voitiin
tutustua Living Labin kahdessa malliasunnossa.
Keskiviikkona 18.10. oli 39 senioria (avec) Kansallisteatterin Willensaunassa katsomassa
häikäisevää esitystä tyrannimaisesta hallitsijasta William Shakespearen kuolemattomassa
kuningasnäytelmässä Rikhard III. Nimiosassa loisti Kristo Salminen.
Keskiviikkona 25.10. pidettiin Senioreiden syyskokous, jonka isäntänä toimi Sito Oy ja
osanottajina oli 29 senioria. Kokous aloitettiin yhtiön esittelyllä, josta huolehtivat
toimialajohtaja Jannis Mikkola ja senior advisor Kimmo Fischer. Kokouksessa päätettiin
johtoryhmän kokoonpano vuodelle 2018. Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Heikkilä. Kokous
hyväksyi myös vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja kävi vilkkaan evästyskeskustelun.
Johtoryhmän, AK-ryhmän ja Historiaryhmän uudet kokoonpanot sekä Toimintasuunnitelma
löytyvät RILin nettisivuilta kohdasta RIL-Seniorit.
Torstaina 2.11. tutustuimme Ateneumissa Veljekset von Wright -näyttelyyn.
Mielenkiintoisen esittelyluennon jälkeen kiersimme näyttelyn itsenäisesti. Paikalla oli 24
senioria ja seuralaista.
Tiistaina 7.11. teimme ekskursion Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Finavian Martti
Nurminen kertoi kuvin ja sanoin kehittämisohjelman johtamisesta ja esitteli menossa olevia
ja tulevia huikeita suunnitelmia ja hankkeita. Lopuksi ajelimme upouudella
lentokenttäbussilla asematasolla tutustuen menossa oleviin ja viime aikoina valmistuneisiin
kohteisiin. Osanottajia oli 25.
Keskiviikkona 15.11. tutustuimme suomalaisuuteen tanskalaisesta näkökulmasta
Kansallisoopperassa. Kenneth Greven Kalevalanmaa yllätti, ihastutti, vihastutti ja kaikkea
mahdollista muuta. 50 rohkeaa senioria ja senioraa oli ilmoittautunut jo vuosi sitten tähän
spektaakkeliin.
Torstain 16.11. lounasesitelmän aiheesta Suomen itsenäistyminen piti suurlähettiläs Heikki
Talvitie. Tilaisuuteen osallistui 70 kuulijaa. Esitelmä käsitteli kansakunnan ja valtion
rakentamisen tematiikkaa kotimaassa ja suhteessa ulkomaihin. Luennoitsija korosti
kansakunnan olemusta, luonnetta ja maailmanhistorian kulkua, erityisesti
suuriruhtinaskunnan ajan merkitystä sekä suomalaisen identiteetin syntyä Elias Lönnrotin
runonkeräysmatkoilla ja Kalevalan ilmestymistä suomalaisen tietoisuuden herättäjänä.
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Esitelmän kruunasi analyysi maailmanpoliittisten tapahtumien vaikutuksesta suomalaisen
kansan historiaan sen eri aikakausina. Esitelmä herätti kuulijoissa vilkkaan keskustelun myös
Suomen nykypäivän suhteista ympäröivään maailmaan.
Perjantaina 17.11. soitto-orkesteri Rempsetin 46-vuotisjuhlaillalliskonsertti Suomalaisella
Klubilla. Konsertin ohjelmisto liikkui sekä 100-vuotisen Suomen että Rempsetin
metamorfoosisen nuorennusleikkauksen teemoissa ” Make Us Great Again”. Senioreita
seuralaisineen osallistui 23.
Torstaina 23.11. matkasi 57 senioria (avec) Tampereelle tutustumaan valmiiseen
rantatunneliin ja kuulemaan esitystä kaupungin uusista kehityshankkeista, joista kiinnostivat
erityisesti kansiareena ja raitiotie. Lounaan jälkeen näimme Tampereen Teatterissa Andrew
Lloyd Webberin suositun musikaalin ”Cats”.
Torstaina 30.11. oli 24 senioria (avec) Kaupunginteatterissa nauttimassa Asko Sarkolan
intensiivistä esitystä Juha Vakkurin historiallisessa näytelmässä Mannerheim ja saksalainen
suudelma, joka avaa uusia näkökulmia Suomen historian vaaran vuosiin.

Tulevia tapahtumia
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin kautta www.ril.fi (kalenteri
löytyy rullaamalla etusivua alaspäin kohtaan ”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.
Lauantaina 9.12. klo 14.00 Kansallisoopperassa jälleen Pjotr Tsaikovskin iki-ihana koko
perheen baletti Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas. Liput on postitettu ilmoittautuneille.
Tiistaina 12.12. klo 13 tuotantovierailu (avec) Kalevala Korun tehtaalle (Pitäjänmäki,
Strömbergintie 4. Tapahtuma on täynnä.
Tiistaina 9.1. 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.
Tiistaina 9.1. klo 12.00 RIL-Seniorien perinteinen uudenvuoden sauna Suomen Saunaseuran
tiloissa Lauttasaaressa, osoite Vaskiniementie 10. Kukin maksaa omat kulunsa. Hinta on 20 €,
Saunaseuran jäseniltä 10 €, oma pyyhe ja pesutarvikkeet mukaan. Pyyhkeitä
on myös vuokrattavana. Mukaan mahtuu 15 saunojaa. Ilmoittautumiset 5.1. mennessä.
Torstaina 18.1. klo 10.30 lounasesitelmä (avec) Suomalaisella Klubilla. Esitelmöitsijänä on
RILin uusi toimitusjohtaja Miimu Airaksinen aiheenaan Kaupungistumisen, digitalisaation
ja energiamurroksen vaikutus rakennettuun ympäristöön.
Ilmoittautumiset 11.1.2018 mennessä. Keittolounas
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maksetaan paikan päällä. Ilmoita, jos et jää syömään lounasta.
Tiistaina 23.1. klo 10.30 ja klo 12.30 vierailu (avec) saneerattuun Eduskuntataloon.
Molempiin ryhmiin mahtuu enintään 25 osallistujaa. Ilmoittautukaa teille parhaiten
soveltuvaan ryhmään 18.1. mennessä. Kaikille vieraille tehdään Eduskunnassa
turvatarkastus, joka on samantapainen kuin lentokentillä. Metalliesineet kannattaa ottaa
esille jo ennen tarkastusta. Turvatarkastuksessa poiskerätyt esineet palautetaan vierailun
jälkeen. Matkapuhelimet on pidettävä äänettömällä vierailun ajan. Valokuvaaminen
Eduskuntatalossa on sallittua. Vierasryhmien sisäänkäynti Eduskuntataloon on pääportaiden
pohjoispuolella. Sisäänkäynnille on saavuttava noin 10 minuuttia ennen opastuksen
alkamisaikaa.
Keskiviikkona 24.1. klo 19.00 Kansallisoopperassa Giuseppe Verdin suosituin ooppera La
Traviata. Ilmoittautuminen on päättynyt. Liput postitetaan osallistujille.
Tiistaina 30.1. klo 19.00 on Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä Mannerheim ja
saksalainen suudelma (avec). Näytelmän pääosassa on Asko Sarkola ja se avaa
mielenkiintoisia näkökulmia Suomen historian vaaran vuosiin. Olemme varanneet 40 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 45 €/lippu viitenumerolla 201838 viimeistään 20.12. Lisätietoja:
https://hkt.fi/esitykset/mannerheim-ja-saksalainen-suudelma/
Tiistaina 6.2. klo 16 vieraillaan (avec) Dipolissa. Aalto-yliopiston vararehtori Antti Ahlava
kertoo Lumituuli-auditoriossa Otaniemen kehityssuunnitelmista ja peruskorjatun Dipolin
käytöstä yliopiston päärakennuksena. Tämän jälkeen lyhyt kiertokäynti Dipolissa.
Dipolin tilat ovat ulkopuolisille maksullisia. Ilmoittautumiset ja osallistumismaksut 10 €/hlö
viitenumerolla 201841, 29.1. mennessä. Dipolin kahvio ja ravintolat ovat myös käytettävissä
omaan piikkiin. Otaniemessä käynnin yhteydessä on lisäksi hyvä mahdollisuus tutustua
arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaneeseen Harald Herlin -oppimiskeskukseen, joka on
avoinna klo 20 saakka. Ja onhan metroasemakin vihdoin käytössä.
Torstaina 15.2. klo 10.30 torstaiesitelmä Suomalaisella klubilla (avec). Kaupunkiympäristön
toimialajohtaja arkkitehti Mikko Aho kertoo ajankohtaisista Helsingin maankäytön ja
liikenteen suunnittelun periaatteista ja tavoitteista uudessa yleiskaavassa, joka perustuu
keskeisesti kaupunkibulevardeihin ja niiden mahdollistamaan uuteen maankäyttöön.
Kuulemme myös ensi vaiheen kokemukset uuden organisaation toimivuudesta toimialalla.
Ilmoittautumiset 8.2. mennessä. Keittolounas maksetaan klubilla. Ilmoitathan, jos et jää
lounaalle.
Torstaina 22.2. klo 19.00 Kansallisoopperassa Giacomo Puccinin ooppera Madama Butterfly
(avec). Puccini vuodatti nuoren tytön rakkaudesta ja pettymyksestä kertovaan tragediaan
koskettavinta musiikkiaan. Nyt teos saa uuden ja tyylikkään toteutuksen aidossa
japanilaisessa hengessä. Ilmoittautumiset ja maksut 88 € / lippu viitenumerolla 201854
viimeistään 12.12. Osta vaikka joululahjaksi! Mukaan mahtuu 50 osallistujaa.
Tiistaina 6.3. klo 13–15 ekskursio Länsimetro Oy:n toimistolle, Piispanportti 10 A.
Toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski (HKL) ja Länsimetro Oyn edustaja esittelevät Länsimetron
toimintaa ensimmäisten kuukausien kokemusten perusteelle ja esittelevät jatkohanketta
Matinkylästä Kivenlahteen. Toimistolta siirrymme pikkubussilla tutustumaan Sammalvuoren
rakenteilla olevaan maanalaiseen metrovarikkoon. Lopuksi palaamme bussilla Länsimetron
toimistolle. Ilmoittautumiset 28.2. mennessä. Mukaan mahtuu enintään 30 osanottajaa.
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Torstaina 8.3. klo 10.30 torstaiesitelmä Suomalaisella klubilla. Projektinjohtaja Kari
Ruohonen kertoo FinEst Link -selvityksestä, eli kannattaako Tallinnan tunneli rakentaa vai
miten laiva- ja satamaliikennettä pitäisi kehittää. Tärkeä osa hanketta on hyötyjen
arvioiminen ihmisten ja tavaroiden kuljettamisen kannalta, mutta tärkeimpänä vaikutukset
Suomen ja Baltian maiden elinkeinoelämään ja kaksoiskaupungin kehittämiseen. Raportissa
käsitellään myös tunnelin rakentamisen, rahoituksen ja toteutuksen kannalta uusia
tekniikoita, jollaisia on rekisteröitynyt viisi, mm. Vesterbackan Finestbay area.
Ilmoittautumiset 1.3. mennessä. Ilmoitathan, jos et jää lounaalle.
Perjantaina 16.3. klo 19.00 on Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä Arthur Millerin
näytelmä Hinta (avec), jonka rooleissa ovat Eero Aho, Santeri Kinnunen, Esko Salminen ja
Aino Seppo. Olemme varanneet 40 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 39 €/lippu
viitenumerolla 201867 viimeistään 13.2. Lisätietoja: https://hkt.fi/esitykset/hinta/
Maanantaina 9.4. klo 19.00 on Kansallisteatterin Omapohjassa Mika Myllyahon kirjoittama
komedia Korjaamo. Hilpeänhaikea näytelmä kertoo vanhan liiton miehistä muuttuvassa
maailmassa, ja sen pääosissa nähdään Kansallisteatterin valovoimainen näyttelijäkaksikko –
Jukka-Pekka Palo ja Seppo Pääkkönen. Olemme varanneet 40 lippua. Ilmoittautumiset ja
maksut 30 €/lippu viitenumerolla 201870 viimeistään 6.3. Lisätietoja:
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/korjaamo/

11.–14.4. Kööpenhaminan ja Malmön matka
Lennot: 11.4. Helsinki–Kööpenhamina 12:00–12:40 AY 953
14.4. Kööpenhamina–Helsinki 20:20 – 22:50 AY 960
Majoitus Hotel Danmark ****, 2 h huoneet, buffetaamiainen
Kuvaus matkaohjelmassa. Nettisivut: http://www.brochner-hotels.com/hotel-danmark/
Matkaohjelma RILin verkkosivuilla (Jäsenyys  RIL-Seniorit) englanninkielisenä, pienet
muutokset vielä mahdollisia. Ohjelmassa on valinnaisena ooppera ’Sevillan parturi’
perjantaina 13.4. klo 20 Kööpenhaminan kuuluisassa oopperatalossa. Lisähinta lipuista (Bkategoria) 115 € + kuljetukset 15–35 € osallistujamäärän mukaan. Kerro mukaantulosi
ilmoittautumisen yhteydessä.
Matkapaketin hinta 1 260 €/hlö, yhden hengen huoneen lisä 240 €, sisältäen lennot,
majoitukset buffetaamiaisella, ohjelman mukaiset kuljetukset, retket, opaspalvelut,
ruokailut ja sisäänpääsymaksut. Matkalla on suomenkielinen matkanjohtaja-/opaspalvelu.
Hinta edellyttää vähintään 28 osanottajaa. Varausmaksu 350 €/hlö ilmoittautumisen jälkeen
ja loppumaksu 2 kuukautta ennen lähtöpäivää. Peruutuskulut 100 €/hlö + Finnarin
ryhmäehtojen ja maapalveluiden järjestäjien omien peruutusehtojen mukaiset kulut.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.1. mennessä. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä, maksimiosallistujamäärä 40 henkilöä.
Vahvistukset/laskut lähetetään sähköpostin liitteenä, kuten myös lentoliput lähempänä
lähtöpäivää.
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Tiedustelut: Vastuullisen matkanjärjestäjän puolesta matkaohjelmaan, hintoihin ja
maksuihin liittyviin kysymyksiin vastaa Antero Kontola, AK-Matkat Oy,
E-mail: info@ak-matkat.fi tai puh. 09-8946700.

Huom.! RIL-Seniorit ovat valmistelemassa vuoden 2018 marraskuulle matkaa EteläAmerikkaan. Matka alkaa 14.11. lennolla Helsingistä Buenos Airesiin, jossa viivymme noin
viikon mukaan lukien yhden vuorokauden retki Uruguayn Colonia del Sacramentoon. Buenos
Airesista lennämme 22.11. Argentiinan ja Brasilian rajalla sijaitseville Iguazun vesiputouksille
ja sieltä edelleen 23.11. Rio de Janeiroon. Riosta lennämme takaisin Helsinkiin, jonne
saavumme 27.11.2018. Matkan kesto lähtö ja paluupäivä mukaan lukien on 14 vrk.
Optiona matkan voi aloittaa 8.11. lennolla Chilen Santiagoon, josta teemme vuorokauden
kestävän bussimatkan Chilen ehkä kuuluisimpaan satamakaupunkiin Valparaisoon.
Santiagosta jatkamme 13.11. bussilla Andien yli Argentiinan Mendozaan, mistä lennämme
15.11. Buenos Airesiin ja liitymme samana päivänä Helsingistä saapuneen pääryhmän
ohjelmaan. Optio mukaan lukien matkan kesto on 20 vrk.
Hinta-arvio päämatkalle on 4 100–4 600 €/hlö ja kuuden lisäpäivän option kanssa 5 200–
5 700 €/hlö.
Tämä Avec-matka ilmoitetaan varattavaksi erillisellä sähköpostitiedotteella, kun matkan
aikataulu, ohjelma sekä hinta ja muut ehdot on saatu vahvistettua. Arvioitu ajankohta
tiedotteelle on joulu–tammikuu.

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 syksyn ensimmäiseen tapaamiseen 26.9. ravintola
Koulun Historianluokkaan. Aiheena oli toiminnan suunnittelu. Paikalla 6 senioria.
31.10. tapaamisessa kuunneltiin tietokirjailija, lääketieteen toimittaja Tuula Vainikaisen
esittelyjä julkaisuistaan ”Miksi aina väsyttää” ja ”Kumppanina muistisairaus”.
Tyko Sallisen näyttely Turun Taidemuseossa yhdessä TEKin kanssa, opastus.
28.11. päivä TkT Olli Mertanen esitelmöi aiheesta ”Insinöörikoulutus Varsinais-Suomessa”.
20.12. klo 13.00 nautitaan joululounas panimoravintola Koulussa. Ilmoittautumiset 13.12.
mennessä Raimo Vierimaalle.
Tammikuussa toiminta jatkuu kuukauden viimeisenä tiistaina klo 13.30 samassa paikassa.

Pirkanmaan RIL-seniorit kokoontuivat 14.11. Suomalaisella Klubilla ja paikalla oli 21 senioria.
TAMK:in rakennetun ympäristön tutkimusryhmän vetäjä, lehtori Eero Nippala piti esityksen
”Asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaukset”, mikä
synnytti vilkkaan keskustelun aihepiiristä. Esitys pohjautui
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VTT:n ja TAMK:in yhdessä tekemään tutkimukseen VTT Technology 274
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/kosteusvaurioita-syntyy-kaikenik%C3%A4isiinrakennuksiin
Lisäksi Eero Nippala kertoi lyhyesti Tampere3-hankkeen tilanteesta ja rakennusalan
ammattitutkintojen suorittamisen suunnitelmasta.
PIRIL-seniorien toimintaa jatketaan harvatahtisin kokoontumisin ja alaamme liittyvin
esityksin ja mahdollisin ekskursioin. Vuoden 2018 kevätkauden kokoontumispäiviksi sovittiin
ti 23.1. ja ti 20.3. ja ti 15.5. klo 12–14 Suomalainen Klubi.

Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit tutustuivat Krakovaan ja sen ympäristön nähtävyyksiin
26.–30.9.2017. Osallistujia oli 22. Heti Krakovaan saavuttuamme aloitimme opastetun
kierroksen kaupungissa, jolloin saimme mukavan ensituntuman historialliseen kaupunkiin.
Wawelin linnan kautta käyskentelimme vanhan kaupungin torin viihdyttävään miljööseen,
jonne myös tulevina päivinä usein palasimme. Vierailimme Auschwitz-Birkenaun -natsileirin
alueella, mikä teki meihin syvällisen vaikutuksen etenkin erinomaisen oppaamme Elzbieta
Denduran eläytymisen kautta. Ei enää koskaan näitä kauheuksia.
Tutustuimme myös Wieliczkan suolakaivoksen ihmeelliseen maailmaan 135 metrin
syvyydessä vaellellen pitkin käytäviä, joihin oli muotoiltu patsaita ja jopa valtava kirkkosali.
Vaikuttavaa. Vapaa-ajalla seniorit tutustuivat suuremmissa tai pienemmissä ryhmissä muun
muassa Oskar Schindlerin emalitehtaaseen, jokiristeilyyn, Kazimierziin ja ehtipä jokunen
nousta hevosvaunuihinkin. Kaikkien osallistuneiden mielestä erinomainen matka.
Lokakuussa kokoonnuimme kahvila Pihassa viidentoista seniorin voimin pohtimaan
ajankohtaisia asioita ja suunnittelemaan tulevaa tapahtumaa.
Marraskuussa 23 senioria suuntasi Destialle saamaan ajankohtaista tietoa Vt4:n
parantamisesta Oulun kohdalla. Urakan hinta on 45 miljoonaa euroa ja sillä kunnostetaan
16 kilometrin pituinen pätkä moottoritietä. Hankkeessa parannetaan 8 eritasoliittymää,
rakennetaan 20 uutta siltaa, korjataan 23 siltaa, puretaan 4 siltaa ja lisätään Oulujoen yli
lisäkaistat kaikkine oheistöineen.
Tulevia tapahtumia:
- Joululounas (avec) torstaina 21.12.2017 klo 12.30 Lasaretin Kaisko-Kabinetissa.
Ilmoittautumiset 13.12. mennessä vastaamalla kutsusähköpostiin (tulee vielä muistutus).
- Vuoden alkupuolella RIL-nuorten MatchMaking-tilaisuuteen osallistuminen
(todennäköisesti).
- Kahvikokoontuminen kahvila Pihassa.
Näistä tapahtumista tulee tarkempaa tietoa sähköpostilla.

