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Tervehdys RIL-Seniorit!
Lähes vuosi sitten Pertti Sandberg kysyi halukkuuttani
ryhtyä RIL-Senioreiden vetäjäksi. Mieleeni tuli vastaava
soitto vuodelta 2002, jolloin minua pyydettiin RILin
hallituksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuusaika 2003–
2005 oli mieleenpainuva ja monella tavalla kehittävä jakso
elämässäni. Yhdessä pyrittiin kehittämään rakennusalan
t&k-toimintaa ja luotiin alku ROTI-toiminnalle. Tuona
aikana opin arvostamaan RILin toimiston henkilökunnan
sitoutumista työhönsä eikä arvostukseni ole noiden
vuosien jälkeenkään vähentynyt. Saman sitoutumisen olen
tunnistanut myös RILin seniorien toiminnassa.
Halusin lähteä senioreiden puheenjohtajaksi ja vieläpä
tuntien intohimoa tehtävää kohtaan. Koin, että on aika
aloittaa elämäni kolmas vaihe, jota voisin kutsua ”giving
back” -vaiheeksi. Meillä senioreilla on paljon annettavaa
koko RIL-yhteisölle kokemustemme ja tietojemme kautta.
RILin mentorointiohjelma on arvokasta toimintaa, joka
sopii erittäin hyvin senioreille. Maailmalla mentorointia
käytetään yleisemmin kuin meillä.
Kevät tarjoaa monipuolista senioriohjelmaa niin varsinaisille seniorijäsenille kuin
puolisoillekin. Tutustukaa näissä Seniorikuulumisissa olevaan ohjelmatarjontaan ja
ilmoittautukaa ajoissa tilaisuuksiin. Tässä joitakin poimintoja ohjelmasta:
•

Seniorien kevätkokous pidetään 22.3.2018 klo 15 VR Track Oy:ssä, perinteikkäässä
asemarakennuksessa, josta VR muuttaa pian pois. Saamme kuulla kokouksemme aluksi
VR Trackin toiminnasta ja tämän hetken näkymistä.

•

Erittäin sopiva tilaisuus niin seniorijäsenille kuin puolisoillekin on 25.4.2018 klo 14.00
Suomalaisella Klubilla järjestettävä perinteinen Veteraanipäivä, jonne kutsutaan
kunniavieraiksi sotiemme veteraaneja. Olemme saaneet tilaisuuteen vuoden 1918
tilanteita valottamaan ”itsensä Marskin”. Luvassa on varmasti mielenkiintoinen ja
koskettava hetki.

Olen vasta aloittanut seniorien puheenjohtajana, mutta olen jo huomannut, että RIL-Seniorit
on hyvin organisoitunut ja motivoitunut porukka. Monilla on erilaisia tehtäviä ja vastuuta
kuten vapaaehtoistoiminnassa pitääkin olla. Tehdään ”halusta ja nautinnosta” – sen varaan on
hyvä rakentaa! Toivotan kaikille hyvää kevättä ja hyviä hiihtokelejä.
Jaska
Jaakko Heikkilä

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
www.ril.fi
etunimi.sukunimi@ril.fi

Lapinlahdenkatu 1 B
00180 Helsinki
Y-tunnus 0116992-4
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Toimistossa Senioreiden yhteyshenkilönä toimii Mari Rantamäki, jonka tavoittaa puhelimitse
050 331 5352 ja sähköpostitse mari.rantamaki@ril.fi.

Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Lauantaina 9.12. Kansallisoopperassa Pjotr Tsaikovskin iki-ihana koko perheen baletti
Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas ihastutti jälleen. Mukana oli 45 lasta ja aikuista.
Tiistaina 12.12. oli tuotantovierailu Kalevala Korun tehtaalle Pitäjänmäkeen.
Tehdaskierroksella esiteltiin korujen valmistusta sekä Kalevala Korun historiaa ja
tuotekehitystä. Senioreita seuralaisineen oli paikalla 30.
Tiistaina 9.1. Didrichsenin taidemuseon Osmo Rauhala – Peilitesti -näyttelyyn oli
tutustumassa 50 senioria.
Tiistaina 16.1. järjestettiin perinteinen uudenvuoden sauna Suomen Saunaseuralla. Mukana
oli 15 löylynheittäjää.
Torstaina 18.1. pidettiin vuoden ensimmäinen lounasesitelmä. Esitelmöitsijänä oli RILin uusi
toimitusjohtaja Miimu Airaksinen aiheenaan Kaupungistumisen, digitalisaation ja
energiamurroksen vaikutus rakennettuun ympäristöön. Mielenkiintoista esitelmää
kuuntelemassa ja kysymyksiä esittämässä oli 74 Senioria ja avecia.
Tiistaina 23.1. vierailimme kahden ryhmän voimin uusitussa Eduskuntatalossa.
Mielenkiintoisiin esittelykierroksiin osallistui yhteensä 47 senioria ja seuralaista. Syksyllä on
tarkoitus järjestää vierailu kolmannelle ryhmälle, koska kaikki eivät mahtuneet kevään
ryhmiin.
Keskiviikkona 24.1. Kansallisoopperassa Giuseppe Verdin suosituin ooppera La Traviata.
Kaunis lavastus ja upeaääninen Violetan osan laulanut Marie Fajtova tarjosivat huikean
elämyksen.
Tiistaina 30.1. oli 41 senioria (avec) Kaupunginteatterissa nauttimassa Asko Sarkolan
intensiivistä esitystä Juha Vakkurin historiallisessa näytelmässä Mannerheim ja saksalainen
suudelma, joka avaa uusia näkökulmia Suomen historian vaaran vuosiin.
Tiistaina 6.2. vieraili 48 senioria ja avecia Dipolissa, jossa Aalto-yliopiston vararehtori,
arkkitehti Antti Ahlava esitteli monipuolisesti Aallon kunnianhimoisia, aina vuoteen 2035
ulottuvia tavoitteita sekä korkeakoulun että Otaniemen kehittämisessä. Kauppakorkean ja
Taideteollisen opiskelijoiden tilat valmistuvat siten, että jo ensi vuonna kaikki aloittavat
opiskelunsa Otaniemessä. Kiertokäynnillä Aallon päärakennuksen Dipolin tiloissa oli
nähtävillä sekä tuttua vanhaa että hyvin sopeuttaen tehtyä modernia uutta.
Torstain 15.2. lounasesitelmässä Helsingin maankäytön ja liikenteen suunnittelun viimeisintä
tilannetta ja jatkonäkymiä valotti kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja, arkkitehti
Mikko Aho. Hän kertoi myös ensimmäisten kuukausien kokemukset kaupungin uuden
organisaation toimivuudesta noin 70 seniorille ja seuralaiselle.
Torstaina 22.2. Kansallisoopperassa oli Giacomo Puccinin ooppera Madama Butterfly. Upeaa
teosta oli seuraamassa 18 senioria ja seuralaista.
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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.
Muun muassa RIL-Senioreiden toimintaohjeen voi käydä lukemassa RILin nettisivuilta
www.ril.fi  Jäsenyys  RIL-Seniorit  Muut tiedotteet
1TU
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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. Tapahtuma on täynnä.
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. Peter 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). Ilmoittautuminen on päättynyt. Liput postitetaan tilaajille.
Torstaina 22.3. klo 15.00 alkaen pidetään senioreiden kevätkokous VR Trackin toimitiloissa
(osoite Vilhonkatu 13). Kokouksen alussa toimitusjohtaja Harri Lukkarinen kertoo VR Trackin
ajankohtaisista kuulumisista. Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 19.3.
Kokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
3. Kokouksen päätösvaltaisuus ja työjärjestys
4. Vuoden 2017 toimintakertomuksen hyväksyminen
5. Vuoden 2017 talouskatsauksen hyväksyminen
6. RIL-Senioreiden kunniapuheenjohtajaksi kutsuminen
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7. Kuluvan vuoden ohjelman esittely
8. Muut asiat
Kokouksen päättäminen
Maanantaina 9.4. klo 19.00 on Kansallisteatterin Omapohjassa (Itäinen Teatterikuja 3 C)
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/
1T

Kööpenhaminan ja Malmön matka 11.–14.4.
Matkalle on lähdössä tavanomaista pienempi ryhmä, 20 henkeä, joten nopeasti päättäville
mattimyöhäisille on vielä tilaa ja mahdollisuus tulla mukaan ilmoittamalla siitä toimistoon
2.3. mennessä. Matkan hinta on 1410 €/henkilö kahden hengen huoneessa. Tarkemmat
tiedot matkasta RILin verkkosivuilla www.ril.fi  Jäsenyys  RIL-Seniorit 
Seniorikuulumisia.
Keskiviikkona 18.4. klo 10.30 lounasesitelmä Suomalaisella klubilla. Kaupunginjohtaja Jukka
Mäkelä kertoo Espoon tarinan, jossa hän valottaa Espoon kehitystä nykytilanteeseen sekä
tulevaisuuden kehityssuunnitelmia. Ilmoittautumiset 11.4. mennessä. Ilmoitathan, jos et jää
lounaalle.
1T

Tiistaina 24.4. lähdemme retkelle Turkuun (avec) Meyerin telakalle, tutustumaan Kakolan
rakentamiseen ja lopuksi katsomaan Aleksis Kiven Seitsemän veljestä Turun saneerattuun
kaupunginteatteriin. Ilmoittautumiset ja maksut 100 €/hlö 20.3. mennessä viitteellä
201883. Hintaan sisältyy bussimatka, menomatkan kahvit, myöhäinen lounas ja teatterilippu.
Turusta mukaan tuleville koko ohjelman hinta on 60 €/henkilö tai pelkkä lounas ja
bussikierros 25 €. Tarkemmat tiedot retkestä tapahtumakalenterissa.
Keskiviikkona 25.4. alkaen klo 14:00 järjestetään Kansallisen veteraanipäivän ja sotiemme
veteraanien kunniaksi Suomalaisella Klubilla kahvitilaisuus. Kutsuvieraina ovat RILin
sotaveteraanit ja myös mahdollisimman monen RIL-Seniorin toivotaan osallistuvan
tilaisuuteen puolisoineen. Olemme saaneet tilaisuuteen suoraan ”päämajasta itsensä
Marskin” kertomaan elämästään ja toiminnastaan meidän vaikeina vuosina. Luvassa on
mielenkiintoinen ja mieleen painuva hetki. Marskin esittelee Lauri Palojärvi.
Ilmoittautumiset 20.4. mennessä.
Tiistaina 1.5. klo 12.00 Vappumatinea (avec). Musiikkitalon konserttisali. Vuoden
perinteikkäimmässä konsertissa loistaa aina valloittava Maria Ylipää. Olemme varanneet 80
lippua H-permannolta. Ilmoittautumiset ja maksut 20 €/lippu viitteellä 201896 viimeistään
9.3.
Perjantaina 4.5. klo 19.00 on Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Julia & Romeo, William
Shakespearen tragedia nuoruudesta, rakkaudesta ja kuolemasta. Olemme varanneet 40
lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 47 €/lippu viitenumerolla 2018100 viimeistään 3.4.
Lisätietoja: https://kansallisteatteri.fi/esitys/julia-romeo/
1T
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Matka Tarttoon (avec) 15.–16.5.Lähtö klo 7.30 laivalla, jossa aamiainen. Bussimatkalla
lounas. Tartossa tutustumme mm. Villa Tammekanniin (Alvar Aalto), Tarton historialliseen
keskustaan ja nähtävyyksiin, uuteen ERM-kansallismuseoon (lue Betoni-lehden juttu
aiheesta tästä linkistä) ja viime vuosina restauroituun Paavalin kirkkoon (Eestin ainoa
Jugend-kirkko, Eliel Saarisen suunnittelema). Illallinen Chez Andre -ravintolassa. Yövymme
Dorpat-hotellissa. Paluumatkalla lounas ja tutustuminen historiastaan mielenkiintoiseen
Jänedan kartanoon.
1T
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Kaikissa kohteissa suomenkielinen opastus. Paluulaivalla Comfort Lounge -tilat varattuna.
Hinta 240 €/hlö kahden hengen huoneessa. Lisämaksusta (56 €) yhden hengen huone.
Ilmoittautuminen 20.3. mennessä. Matkan toteutuminen edellyttää 40 osallistujaa.
Matkatoimisto lähettää laskun osallistujille. Matkan ohjelma liitteenä tässä linkissä.
Matkanjohtajat: Hannu Virtasalo p. 050 559 1419 ja Suoma Sihto p. 040 595 0205
1T
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Lauantaina 26.5. klo 19.00 Kansallisoopperassa ainutkertainen gaalaesitys Kiitoksin Kenneth
(avec). Baletin taiteellisen johtajan Kenneth Greven 10-vuotinen kausi Kansallisbaletissa
päättyy. Hänen kunniakseen järjestettävässä gaalaesityksessä nähdään katkelmia kymmenen
vuoden varrelta, mukana esityksessä on koko Kansallisbaletti sekä tietysti Kenneth Greve
itse. Luvassa on ainutkertainen ja tunteikas gaalaesitys sekä mahtavia yllätyksiä. Liput:
eläkeläinen 99,50 €, alle 20v ja opiskelijat 66,00 € sekä peruslippu 109,50 €. Olemme
varanneet 25 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut viitteellä 2018113 jo 4.3. mennessä, sillä
näytös on loppuunvarattu.
Toukokuun lopulla on tarkoitus vierailla elokuussa 2018 avattavan uuden maanalaisen Amos
Rex -taidemuseon työmaalla. Vierailun ajankohta tarkentuu myöhemmin ja siitä tiedotetaan
erikseen.
Samoin huhti-toukokuulle on suunnitteilla vierailu Otaniemeen Aalto-yliopiston taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulun käyttöön tulevan Väre-rakennuksen työmaalle.
Vierailujen ajankohdat tarkentuvat myöhemmin ja niistä tiedotetaan erikseen.
14.11.–27.11. RIL-Senioreiden matka Etelä-Amerikkaan.
Ilmoittautuminen on päättynyt.

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 Kiven Seitsemän veljestä kaupunginteatterissa,
paikalla 30 senioria. Joululounas nautittiin 20.12. panimoravintola Koulussa, paikalla 18
senioria.
Tiistaina 30.1. FT, arkkitehti Panu savolainen esitelmöi väitöstutkimuksestaan ”Teksteistä
rakennettu kaupunki”.
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Tiistaina 27.2. FM Mikko Savolainen pitää esitelmän ”Erik Bryggman ja hänen vaikutuksensa”.
Saman
päivän
iltana
jääkiekko-ottelu
TPS-Jukurit,
ilmoittautuminen
RILin
tapahtumakalenterin kautta.
Tiistaina 27.3. kiinteistöpäällikkö Timo Seppälä VSSHP/TYKS esitelmöi rakennuttajan
näkökulmasta sairaalahankkeen betonin lujuuksien alittumisesta.
Tiistaina 24.4. ei ole esitelmää. Samana päivänä RIL seniorit Helsingistä vierailevat Meyerin
telakalla ja Kakolassa. Ilmoittautuminen RILin tapahtumakalenterin kautta.
Pirkanmaan RIL-Seniorit kokoontuivat 23.1.2018 Suomalaisen Klubin Pirkanmaa-kabinetissa
ja paikalla oli 20 senioria. Hankekehitysjohtaja Reijo Väliharju piti ponnekkaan ja uusia uria
kaupunkirakentamisessa avaavan esityksen "Hiedanrantaa ja nollakuitua". Kaupunki hankki
Metsä Boardin entisen sellutehtaan laajat maa- ja vesialueet ja ryhtyi aktiiviseksi
kiinteistökehittäjäksi ja toimijaksi, etsii uusia ajatuksia ja kumppaneita
kaupunkirakentamiseen ja kiertotalouteen. Esitys oli silmiä avaava ja perinteisiä
insinööriajatuksia tuulettava.
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-jarakentamishankkeet/hiedanranta.html
1T
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PiRIL-seniori Kari Immonen oli mukana 12.2. Valkeakoskella pidetyn Rotaryklubi ValkeakoskiTohkan Puhdas sisäilma -seminaarin järjestelyissä ja kutsui myös PiRIL-senioreita kuulolle.
Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan noin 100 henkilöä.
Seuraava kokoontuminen on ti 20.3. klo 12 vuosisadan museoksi valitussa Vapriikissa, missä
käydään opastetulla näyttelykierroksella.
http://vapriikki.fi/nayttelyt/kadonneet-kaunottaret/
Lisäksi on vireillä vierailu Tarastenjärven jätteenpolttolaitoksella to 22.3. klo 14–15.30 Pentti
Rantalan johdattelemana.
1T
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Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit kokoontuivat perinteiselle joululounaalle 21.12. Lasaretin
ravintolaan, jossa paikalla oli 29 senioria seuralaisineen.
8.2. neljä senioria osallistui RIL Nuorten MatchMaking-tilaisuuteen Oulun yliopistolla
järjestäen CV-klinikan. Klinikalla kävi kymmenkunta nuorta tarkistuttamassa CV:nsä ja
saamassa siihen vinkkejä.
Seniorit vierailivat 8.2.2018 Oulun kaupungilla, jossa kaupungininsinööri Pasi Heikkilä esitteli
meille ansiokkaasti Oulun tämän hetken tilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Mukana oli 21
senioria.
Tulevia tapahtumia:
- Maaliskuussa torstaina 8.3.2018 klo 14.00 kokoonnumme pohtimaan maailman menoa
Kahvila Antell Pihaan.
- Huhtikuussa torstaina 12.4.2018 teemme perinteisen tutustumismatkan Hankikiven
atomivoimalatyömaalle yhdessä RILin Pohjois-Suomen osaston kanssa.
- Toukokuussa 14.5.–18.5.2018 suuntaamme ulkomaanmatkalle Ateenaan.
Kaikista aktiviteeteistä tulee tarkempaa tietoa sähköpostilla.

