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Hämeenlinnan retki päätti kevätkauden
Talven lumet, joita ei EteläSuomessa paljon ollutkaan,
katosivat aikaisin, mutta niin vain
kylmät ilmamassat kohtelivat
Suomea sillä tavoin, että
varsinaista kevättä saatiin odottaa
pitkälle toukokuuhun.
Senioreiden talvi- ja kevätkausi oli
vilkas. Osallistumiskertoja eri
tilaisuuksiin oli lähes tuhat. Kausi
päättyi oopperan Kullervoon ja
perinteiseen kevätretkeen, joka tällä kertaa suuntautui Hämeenlinnan
seudulle. Kullervo oli mahtava ilotulitus Sibeliuksen musiikkia, tanssia,
mieskuorolaulua ja valoshowta. Kevätretkellä tutustuimme museo Militariaan,
Hämeenlinnan kaupungin näkemyksiin kaupungin kehittämisestä ja Lepaan
Annan ja Maunu Tavastin tarinan lisäksi myös muuhun Lepaan kartanon
historiaan.
Syksy aloitetaan elokuun lopussa tutustumalla Kansallisarkiston Pro Finlandia –
Suomen tie itsenäisyyteen -näyttelyyn. Alkusyksyn ekskursiot suuntautuvat
Oodin ja Kalasataman työmaille. Lounasesitelmät käsittelevät Sote- ja
maakuntauudistusta ja Terrafamea. Kulttuuripuolella 50 vuotta täyttävän
Helsingin kaupunginteatterin remontti valmistuu elokuussa ja teatteri palaa
evakkokierrokseltaan uudistettuihin tiloihin. Niihin tutustumme Myrskyluodon
Maijan merkeissä syyskuun lopussa. Lokakuussa on sitten vuorossa matka
Hollantiin. Loppusyksyn ohjelmassa on jälleen muun muassa Rempsetin
konsertti klubilla. Ilmoittautumiset siihen tarvitaan jo elokuun lopussa. Syksyn
ohjelmasta tarkemmin myöhemmin näissä Kuulumisissa.
Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille!

Pertti Sandberg
P.S. Jos sait Kuulumiset postitse: Toimisto lähettäisi Seniorikuulumiset mielellään sähköisessä
muodossa. Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi toimistoon, mari.rantamaki@ril.fi.
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Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Keskiviikkona 1.3. Kansallisoopperassa maailman suosituin ooppera Georges Bizet´n Carmen
valloitti katsojat tutuilla sävelillä ja sai orkesterinkin innostumaan. Osallistui 47 senioria ja
senioraa.
Keskiviikkona 8.3. oli toinen mahdollisuus tutustua Jätkäsaaren uuteen tornihotelliin,
Clarion Hotel Helsinkiin. Arkkitehti Sampo Honkala esitteli mielenkiintoista hotellirakennusta
ja sen syntyvaiheita 22 osallistujalle.
8.–22.3. yhteensä 14 RIL-Senioria puolisoineen vieraili Vietnamissa ja Hong Kongissa.
Vietnamissa vierailimme Ho Chi Minh Cityssä, Da Nang/Hoi Anissa, Hanoissa ja Halong
Bayssä. Matka antoi hyvän kuvan Vietnamin turismipalvelujen ja koko kansantalouden
nopeasta kehityksestä. Ryhmäämme teki vaikutuksen myös ihmisten iloisuus, ystävällisyys,
palveluhaluhalukkuus ja yrittäjyys. Suomalaisten rakennusinsinöörien työn tuloksia
sivusimme ihailemalla WSP:n suunnittelemia vinoköysisiltoja ja toteamalla, että vettä todella
tulee Hanoista.
Keskiviikkona 15.3. 37 senioria seuralaisineen saapui Kansallisteatterin suuren näyttämön
katsomoon Seppo Parkkisen dokumentaarista ja fiktiivistä aineistoa yhdistelevän näytelmän
Canth esitykseen.
Torstain 16.3. lounasesitelmän aiheesta Pankkitoiminnan murros piti johtaja Tuomas
Saramäki Wallstreet Financial Services Oy:stä. Tilaisuudessa oli 59 kuulijaa. Esitelmä käsitteli
pankkitoiminnassa viime aikoina tapahtuneita muutoksia, mm. EU-direktiivien vaikutusta
pankkien sääntelyyn ja digitalisaation vaikutuksia liiketoimintaan ja pankkien tarjoamiin
palveluihin. Erityisesti tietoturva puhutti kuulijoita.
Keskiviikkona 23.3. pidettiin Senioreiden kevätkokous Sato Oyj:n tiloissa Käpylässä.
Toimitusjohtaja Saku Sipola esitteli tilaisuuden aluksi Sato Oyj:tä. Kevätkokouksessa
käsiteltiin toimintaohjeen mukaiset asiat. Vietnamin matkan kanssa samaan aikaan olleeseen
kokoukseen osallistui 21 RIL-Senioreiden jäsentä.
Keskiviikkona 29.3. vierailimme ABB:n Pitäjänmäen tehtailla. Mukana oli 30 RIL-Senioria.
Aluksi myyntijohtaja Matti Vaattovaara piti esityksen Suomen sähköistyksestä, tulevaisuuden
sähköverkoista sekä Strömbergin ja ABB:n roolista niissä. Tämän jälkeen vierailimme
taajuusmuuttajatehtaalla ja tutustuimme räätälöityjen korkean teknologian tuotteiden
nykyaikaiseen valmistusprosessiin.
Keskiviikkona 5.4. Kaupunginteatterin Arena -näyttämöllä olivat Tenorit liemessä. Farssin
vauhdikkaasta menosta oli nauttimassa 31 senioria (avec).
Tiistaina 4.4. vierailimme Fazerin uudessa vierailukeskuksessa Vantaan Vaaralassa. Paikalla
oli 51 senioria (avec). Opastuskierros alkoi trooppisesta puutarhasta, jossa näimme, miten
kaakaota viljellään. Tutustuimme myös Fazerin yli 120 vuotta vanhaan historiaan ja sinä
aikana tapahtuneeseen tuoteperheen kehitykseen ja laajenemiseen. Kierroksen päätteeksi
saimme maistiaisia. Tilaisuuden lopuksi vierailukeskuksen pääsuunnittelija arkkitehti SAFA
Mikko Summanen (Arkkitehtitoimisto K2S Oy) kertoi voittoisan rakennuksen suunnittelusta
ja rakentamisesta.
Perjantaina 7.4. lounasesitelmään Suomalaisella Klubilla
osallistui 43 senioria (avec). Helsingin kaupunginjohtaja
ylipormestari Jussi Pajunen esitelmöi aiheesta “Helsingin
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kaupungin uusi kunnallisvaalien jälkeen käyttöönotettava hallintomalli ja
johtamisjärjestelmä”.
Keskiviikkona 19.4. tutustui 21 osanottajaa Docrates Syöpäsairaalan toimintaan
Kuulimme sairaalan perustajan, dosentti Timo Joensuun esityksen sairaalan toiminnasta sekä
käytössä olevasta erilaisten syöpien paikallistamiseen ja hoitoon käytetystä huipputeknologiasta. Saimme myös elintapoihin ja ravintoon liittyviä ohjeita: vuosittain PSA-testiin
ja tarvittavat vitamiinit luonnonmukaisesti!”
Maanantaina 24.4. vietettiin RILin traditioihin kuuluvaa Kansallista veteraanipäivää, joka
Suomi 100 vuotta -teeman merkeissä järjestettiin tavanomaista mittavammissa puitteissa
Suomalaisella Klubilla. Tilaisuudessa oli juhlapuhujana dosentti Antti Kuusterä, joka kertoi
jälleenrakennusvuosista teemalla ”Rakentaminen kultaisen kasvun vuosikymmeninä”.
Tilaisuudessa oli 38 osanottajaa.
26.–27.4. järjestetylle Tallinnan matkalle osallistui 37 senioria seuralaisineen. Ohjelmassa oli
tutustuminen Tallinnan linnoittamisen museoon ja vanhaan kaupunkiin, illallinen, selostukset
Tallinnan rakentamisesta ja tutustuminen kirkkoihin. Tallinnan kehittämisprojekteista
kuultiin kaupungin arkkitehdin ja myös seniori Pentti Murolen puheenvuorossa.
Ainutlaatuisen kokemuksen tarjosi vierailu Murolen Tallinnan asunnolla Toompealla.
Maanantaina 1.5. perinteikkäässä HKO:n Vappumatineassa Polyteknikkojen kuoron
esityksestä oli nauttimassa 80 senioria ja seuralaista.
Torstaina 4.5. kävimme opastetulla kierroksella tutustumassa Helsingin kaupunginmuseo
HAMin Modernia elämää! -näyttelyyn. Mukana 32 senioria (avec).
Torstaina 11.5. Kansallisoopperassa Jean Sibeliuksen Kullervo pureutui voimalla
suomalaisuuteen. Tero Saarisen ohjaus ja koreografia, oopperan kuoro vahvistettuna
Ylioppilaskunnan Laulajilla, solisteina Tommi Hakala ja Lilli Paasikivi takasivat mahtavan
elämyksen, osallistui 18 senioria ja senioraa.
Keskiviikkona 17.5. kevätretkelle Hämeenlinnaan osallistui kaikkiaan 23 senioria ja
seuralaista. Ensimmäisenä tutustumiskohteena oli Museo Militaria, jonka kokoelmat kattavat
sotahistoriallista aineistoa 1500-luvulta nykypäivään. Vierailun kruunasi vaikuttava esitys
Tali-Ihantalan taistelusta.
Museolta siirryttiin Hämeenlinnan Raatihuoneen valtuustosaliin, jossa kuultiin kaupungin
yleiskaava-arkkitehdin Niklas Lähteenmäen erinomainen esitys kaupungin kehittämisestä ja
markkinoinnista. Aiheesta käytiin vilkas keskustelu ja lopuksi oli vielä mahdollisuus tutustua
hienosti saneerattuun Raatihuoneeseen.
Retken kolmas kohde oli Lepaan kartano ja puutarhaoppilaitos. Myöhäisen kevään johdosta
olivat alueen puutarhat kasveineen talven jäljiltä vielä lepotilassa, mutta oppaan johdolla
tutustuttiin kartanon mielenkiintoiseen historiaan ja alueen vanhaan rakennuskantaan.

Tulevia tapahtumia
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin kautta www.ril.fi (kalenteri
etusivun oikeassa laidassa). Muistattehan ilmoittaa kaikki osallistujat, 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.
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Huom! Lähetämme teatteri- ja oopperaliput postissa kotiin. Kun ilmoittaudutte
tapahtumakalenterissa, siellä kysytään osoitetietoja. Täyttäkää jokaisesta lippuvarauksesta
(mukaan lukien avecit) oma ilmoittautumislomake. Sähköpostiosoitteeksi jäsenen osoite.
Tiistaina 29.8. klo 13 tutustuminen (avec) Pro Finlandia -näyttelyyn Kansallisarkistossa
(Rauhankatu 17). Sisäänpääsy ja opastus ovat maksuttomia, mutta edellyttävät
ilmoittautumista 15.8. mennessä. Kierrokselle mahtuu enintään 30 osallistujaa. Mikäli määrä
tulee täyteen, pyrimme järjestämään toisen kierroksen samana päivänä, mistä tiedotetaan
tarvittaessa erikseen elokuussa.
Tiistaina 5.9. tutustumme Ateneumin Alvar Aalto -näyttelyyn (avec) johdantoluennolla ja
omatoimisella näyttelykierroksella. Museokortilla maksu on 7 €/henkilö ja ilman
museokorttia 20 €/henkilö. Ilmoittautumiset ja maksut 28.8. mennessä. Viite: 201773.
Mukaan mahtuu 60 osallistujaa. Kokoonnumme klo 12.45 lippuhalliin. Museokorttilaiset
hakevat näyttelylippunsa kassalta, muut liput saa paikan päällä Matti Koskivaaralta, p.
040 715 6774.
Tiistaina 12.9. klo 14–16 vieraillaan Keskustakirjasto Oodin työmaalla. Ohjelma toteutetaan
kahdessa ryhmässä. Toinen ryhmä menee klo 14 työmaakierrokselle YIT:n työmaajohdon
opastuksella ja toinen ryhmä tapaa samaan aikaan ALA-arkkitehtien ja Rambollin
suunnittelijat Ravintola Pääpostissa. Ryhmät vaihtavat paikkaa klo 15.
Ilmoittautumiset ryhmittäin ja maksu 15 €/hlö 5.9. mennessä, viite 201786. Mukaan mahtuu
20 + 20 henkilöä.
Ryhmä 1:n kokoontuminen klo 14 työmaa-alueen pohjoispäässä sijaitsevassa YIT:n
työmaatoimistossa (pyöröovesta sisään, 2. krs.)
Ryhmä 2:n kokoontuminen klo 14 Ravintola Pääpostin Vihreässä neuvotteluhuoneessa, Aporras 10. krs. (Sokoksen kulma). Paikalle pääsee helpoimmin julkisilla liikennevälineillä.
Auton voi pysäköidä Elielin parkkihallissa (Töölönlahdenkatu 3). Yhteyshenkilö: Juha
Tammivuori, p. 040 707 6214.
Torstaina 21.9.2017 klo 10.30 lounasesitelmä Suomalaisella klubilla aiheena SOTE ja
maakuntauudistus. Esitelmöitsijänä Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen.
Keittolounas maksetaan paikan päällä. Ilmoittautumiset 14.9. mennessä. Ilmoitathan, jos et
jää lounaalle.
Torstaina 21.9. klo 19.00 on Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Pieni eläin – Seela Sella
80 vuotta. Juhlamonologissa pohditaan pienen eläimen silmin elämän menoa, vanhenemista
ja maailman muuttumista. Olemme varanneet 50 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 30
€/lippu viimeistään 25.8. viitteellä 201799. Lisätietoja:
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/pieni-elain-seela-sella-80/
Keskiviikkona 27.9. klo 19.00 juhlistaa peruskorjattu, 50 vuotta täyttävä Helsingin
Kaupunginteatteri Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä suurella näyttämöllä kotimaisella
suurmusikaalillaan, Myrskyluodon Maija. Liput on toimitettu varaajille.
Matka Hollantiin 4.–8.10.
Lennot: Ke 4.10. AY 841 klo 8:10 – 9:45 Helsinki – Amsterdam
Su 8.10. AY 846 klo 18:50 – 22:10 Amsterdam – Helsinki
Majoitus: Hotelli NH Caransa Amsterdam, 2 h huoneet, buffetaamiainen.
(www.nh-hotels.com/Amsterdam/Caransa) RILin verkkosivuilla täydellisempi suomen- ja
englanninkielinen matkaohjelma, pienet muutokset vielä mahdollisia. Tässä tiivistelmä:
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Keskiviikko 4.10. Lento Amsterdamiin, kaupunkikierros bussilla, lounas, majoittuminen
hotelliin, illalla kanavaristeily ruokaluineen.
Torstai 5.10. Opastettu kaupunkikierros Amsterdamissa, vierailu Rijksmuseumissa, vierailu
Heineken Experiencessä, yhteinen illallinen.
Perjantai 6.10. Päiväretki Rotterdamiin, jossa lounas Euromast-tornissa.
Lauantai 7.10. Päiväretki Haagiin, jossa lounas Scheveningenin kalasatamassa.
Sunnuntai 8.10. Aamupäivä vapaa-aikaa, iltapäivällä tutustuminen Volendamin
kalastajakylään, jossa lounas. Volendamista suoraan lentokentälle. Lento Helsinkiin klo
18.50.
Hinnat/maksuehdot: matkapaketin hinta 1390 €/hlö, sis. lennot, majoituksen
buffetaamiaisella, ohjelman mukaiset kuljetukset, retket, opaspalvelut, ruokailut
ruokajuomineen ja sisäänpääsymaksut. Hinta edellyttää vähintään 40 osanottajaa.
Jos osanottajia 30–35, on maksu 15–35 € suurempi. Yhden hengen huoneen
lisähinta on 445 €. Varausmaksun 350 €/hlö eräpäivä 26.6. ja loppumaksun eräpäivä 2
kuukautta ennen lähtöpäivää. Peruutuskulut 100 €/hlö + Finnarin ryhmäehtojen ja
maapalveluiden järjestäjien omien peruutusehtojen mukaiset kulut. Matkatoimisto hoitaa
laskutuksen.
Ilmoittautuminen viimeistään 15.6. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmän
koko max. 45 henkilöä. Tiedustelut: Vastuullisen matkanjärjestäjän puolesta
matkaohjelmaan, hintoihin ja maksuihin liittyviin kysymyksiin vastaa Antero Kontola, AKMatkat Oy, info@ak-matkat.fi tai puh. 09 894 6700.
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.
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. Olemme
varanneet 50 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 35 €/lippu viimeistään 19.9., viitteellä
2017101. Lisätietoja: http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/rikhard-iii/
Keskiviikkona 25.10.2017 klo 15.00 Senioreiden syyskokous Sito Oy:n tiloissa Tapiolassa,
osoite Tuulikuja 2. Ohjelmassa syyskokouksen lisäksi Sito Oy:n esittely ja pientä purtavaa.
Keskiviikkona 15.11. Kansallisoopperassa Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Kenneth Greven
suurteos ”Kalevalanmaa”. Liput on postitettu tilaajille.
Perjantaina 17.11. klo 18.00 soitto-orkesteri Rempsetti täyttää tänä vuonna 46 vuotta ja
pitää sen johdosta illalliskonsertin (avec) Suomalaisella Klubilla. Konsertin ohjelmisto liikkuu
sekä 100-vuotisen Suomen että Rempsetin metamorfoosisen nuorennusleikkauksen
teemoissa ” Make Us Great Again”. Tarkemmat tiedot elokuun alkupuolella. Ilmoittautumiset
30.8. mennessä, hinta noin 100€ sisältäen illallisen ja konsertin. 20 ensiksi ilmoittautunutta
mahtuu varmasti mukaan. Annamme ilmoittautuneille
tarkemmat maksutiedot myöhemmin.
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Lauantaina 9.12. klo 14.00 Kansallisoopperassa jälleen Pjotr Tšaikovskin 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 10.9. mennessä. Maksun viite: 2017127.
Mukaan mahtuu 60 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 kävivät katsomassa 9.2. Turun kaupunginteatterin Logomossa
Tennessee Williamsin näytelmän ”Kissa kuumalla katolla”. Paikalla oli 12 senioria. 28.2.
väitöskirjatutkija, VTM Leena Vastapuu esitelmöi aiheesta ”Liberian unohdetut tyttösotilaat”.
Paikalla 7 senioria. 28.3. prof. em. Heikki Paloheimo piti esitelmän teemasta Suomi 100 vuotta
aiheenaan “Tasavallan presidentin aseman muutos uuden perustuslain olosuhteissa”. Paikalla
8 senioria. 25.4. oli kuukausitapaaminen ilman esitelmää. 30.5. tulevaisuudentutkija FT Jussi
Lehtonen esitelmöi maaseudun palvelujen muuttumisesta. Syyskuussa toiminta jatkuu
normaaliin tapaan joka kuukauden viimeinen tiistai klo 13.30 panimoravintola Koulun
Historianluokassa.
Pirkanmaan RIL-Seniorit kokoontuivat 21.3. Suomalaisella Klubilla. Paikalla oli 17 senioria.
Seniori Börje Hagner piti esityksen aurinkoenergian hyödyntämisestä, keräimistä ja
investointien kannattavuudesta. Seuraavassa kokoontumisessa 16.5. oli paikalla 11 senioria.
Börje jatkoi esitystään kertomalla aurinkopaneeleista. Toisena esiintyjänä oli tiemiehemme
seniori Eero Karjaluoto, joka valotti puheenvuorossaan liikkumisen ja kuljettamisen
tulevaisuuden näkymiä, mihin ICT:llä on merkittävä vaikutus. Lisäksi rajoitukset ja päästöt,
Pariisin ilmastosopimus linjaavat tulevaisuutta ja ihmisten arvot muuttuvat.
PIRIL-seniorien syyskauden kokoontumispäivät ovat 19.9. ja 14.11. Suomalaisella Klubilla.
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit tutustuivat Oulun syväsatamaan 16.3. Paikalla olleet 19
senioria saivat kuulla, että satamaa laajennetaan koko ajan mereen ruoppausmassoilla.
Tärkeänä nähtiin myös uuden 12,5-metrisen syväväylän rakentaminen, johon satama saikin
vastikään rahoituksen.
Atomivoimalatyömaalle Pyhäjoelle teimme retken RIL Pohjois-Suomen osaston kanssa 20.4.
Senioreita osallistui 25. Vierailuja on tarkoitus jatkaa vuosittain, kunnes atomi halkeaa
sähkövoimaksi. Rakennuksia alueelle on noussut jo 22 ja lisää tulee vauhdilla (vierailukeskus,
pääporttirakennus, työmaatoimistoja, ensiapu- ja majoitustiloja ym.). Vuosi sitten
työmaarekisterissä oli 190 yritystä ja nyt määrä oli kasvanut 360:een. Rahaa kohteeseen on
käytetty noin 300 milj. €.
Yhteiseen kahvipalaveriin seniorit kokoontuivat 11.5.2017 Antell Cafe Pihaan.
Tulevia tapahtumia (tarkemmin tietoa loppukesästä):
Golfkisa elokuulla. Puolan matka syyskuussa.

