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Tervehdys RIL-Seniorit!
Kuluneen kevään senioriohjelma alkaa olla
lopuillaan. Jäljellä on vielä tutustuminen AmosRex Lasipalatsin työmaahan 7.6. ja RILin yhteiset
kesäglögit 14.6. RILin toimistolla. Kesäglögeillä
toivomme näkevämme Antero Kallion, 100vuotiaan RIL-Seniorin, sotiemme veteraanin. Se
on juhlallinen hetki.
Kysyin RILin järjestämässä veteraanipäivässä
Antero Kalliolta, mistä Seniorien AK-ryhmän nimi
juontuu? Antero vastasi sen tarkoittavan
”Ajankohtaisia Kysymyksiä”. Sekin asia selvisi.
Kuluneen kevään Senioriohjelmassa oli
tutustuminen kahteen eri vaiheessa olevaan
merkittävään raideliikennehankkeeseen,
Länsimetroon ja Tallinnan tunneliin. Molemmat
ovat vaativia projekteja, joihin mm.
olosuhteiden, työmaalogistiikan ja teknisten
järjestelmien takia sisältyy paljon riskejä, joiden ennakoinnissa ja käsittelyssä mitataan
insinöörikunnan kärkiosaamista.
Huhtikuussa kuulimme Suomalaisella Klubilla Espoon kaupunginjohtajan Jukka Mäkelän
esitelmän Espoon tarinasta (visiosta), jonka yksi keskeinen ydin (mahdollistaja) on
Länsimetro. Vastaavasti Tallinnan tunnelihanke voidaan nähdä Suomen ja laajemminkin
Koillisväylän käyttöön liittyvänä ydinhankkeena (mahdollistajana). Tallinnan ja Helsingin
välistä tunnelihanketta esitteli maaliskuussa ansiokkaasti jäsenemme Kari Ruohonen.
Seurataan mielenkiinnolla hankkeiden etenemistä.
Kaiken kaikkiaan RIL-Senioreilla on varsin vilkas kevätkausi takana ja katse on siirtynyt kesään
ja tulevan syksyn ohjelmaan, joka onkin jo lähes valmis. Syksyn ohjelmassa on niin kotimaisia
kuin ulkomaisia ekskursioita, korkeatasoisia esitelmiä sekä sokerina pohjalla virkistäviä
kulttuurikokemuksia teatteri- ja musiikkiesityksineen sekä taidenäyttelyineen. Tutustukaa
ohjelmatarjontaamme ja ilmoittautukaa mukaan!
Toivotan kaikille RIL- Senioreille aveceineen oikein virkistävää ja nautinnollista kesää! Olette
sen ansainneet.
Jaska

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
Tiistaina 6.3. kolmisenkymmentä senioria vieraili Länsimetron konttorilla, jossa hanketta ja
ensimmäisestä vaiheesta saatuja kokemuksia esittelivät viestintäjohtaja Satu Linkola
Länsimetro Oy:stä ja toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski HKL:stä. Esittelyn jälkeen vierailimme
Sammalvuoren kallioon rakennettavan metrovarikon työmaalla.
Torstaina 8.3. FinEst Linkin hankearvioinnin tulokset esitteli selvitystyön projektin johtajana
toiminut Kari Ruohonen. Paikalla kuuntelemassa oli 71 senioria. Selvitystyössä käsiteltiin
perinteistä sekaliikenteen Helsingin ja Tallinnan välistä rautatieyhteyttä ja sen merkitystä
liikennehankkeena ja laajana yhteiskunnan kehittämishankkeena. Hankkeen tuloksia
esiteltiin myös videona. Se ja kaikki selvitysaineistot löytyvät hankkeen sivuilta
www.finestlink.fi. Suomen ja Viron hallitukset käsittelivät 7.5.2018 yhteisessä 100vuotiaitten kansakuntien juhlakokouksessaan selvityksen tuloksista ja päättivät hankkeen
edistämisestä. Jatkoon liittyvää aineistoa löytyy LVM:n sivuilta (julkaistu 15.5.2018).
Perjantaina 16.3. oli 39 senioria (avec) Kaupunginteatterissa Arthur Millerin näytelmän Hinta
katsomossa nauttimassa Esko Salmisen, Eero Ahon, Santeri Kinnusen ja Aino Sepon
intensiivisestä esityksestä edelleen ajankohtaisesta aiheesta.
Torstaina 22.3. pidettiin Senioreiden kevätkokous VR Trackin toimitiloissa. Kokous aloitettiin
VR Trackin esittelyllä, jonka hoitivat asiantuntemuksella toimitusjohtaja Harri Lukkarinen,
rakentamisen johtaja Jouni Kekäle ja kiinteistöpäällikkö Juha Juutinen. Kokouksessa
hyväksyttiin Senioreiden vuoden 2017 Toimintakertomus ja Talouskatsaus. Lisäksi päätettiin
kutsua Pertti Sandberg RIL-Senioreiden kunniapuheenjohtajaksi. Kokoukseen osallistui 37
senioria.
Maanantaina 9.4. oli Kansallisteatterissa 37 senioria (avec) katsomassa komediaa Korjaamo,
jossa Jukka-Pekka Palo ja Seppo Pääkkönen kertoivat vanhan liiton miehistä muuttuvassa
maailmassa.
Kööpenhaminan ja Malmön matkalla 11.–14.4. oli mukana 18 osallistujaa. Ryhmä kiersi
hengästyttävän määrän upeita kohteita, joissa sai ihastella tanskalaisten luovuutta ja
insinööritaitoja. Lue lisää matkakertomuksesta RILin nettisivuilta (Jäsenyys  RIL-Seniorit 
Seniorikuulumisia)
Huhtikuun lounasesitelmän aiheena 18.4. oli Espoon tarina, jota esitteli monipuolisesti ja
mielenkiintoisesti kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä noin 60 kuulijalle.
Tiistaina 25.4. 30 senioria seuralaisineen matkasi vierailulle Turkuun, josta mukaan liittyi 12
osallistujaa Turun seudulta. Vierailimme Meyerin Turun telakalla ja Kakolanmäellä, joissa
saimme mielenkiintoiset esitykset erittäin hyvin organisoidusta, tuottoisasta ja työllistävästä
laivanrakennuksesta ja vanhan vankila-alueen saneerauksesta korkeatasoiseksi
asuntoalueeksi perheyrityksen voimin. Lopuksi katsoimme modernin version Aleksis Kiven
teoksesta Seitsemän veljestä Turun uusitussa kaupunginteatterissa.
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Keskiviikkona 25.4. järjestettiin kahvitilaisuus Kansallisen veteraanipäivän ja sotiemme
veteraanien kunniaksi Suomalaisella Klubilla. kahvitilaisuus. Kunniavierainamme oli kuusi
veteraania ja paikalle vierailemaan saimme suoraan päämajasta itsensä Marskin kertomaan
elämästään ja toiminnastaan vaikeina vuosina. Tilaisuudessa oli noin 40 osallistujaa.
Tiistaina 1.5. valloittavasta Vappumatinean tunnelmasta oli nauttimassa 75 senioria ja
seuralaista.
Perjantaina 4.5. oli 12 senioria (avec) Kansallisteatterissa katsomassa uutta sovitusta William
Shakespearen tragediasta Julia & Romeo.
Matkalla Tarttoon (avec) 15.–16.5. oli 44 osallistujaa. Tartossa tutustuimme mm. Villa
Tammekanniin (Alvar Aalto), Tarton historialliseen keskustaan ja nähtävyyksiin, uuteen ERMkansallismuseoon ja viime vuosina restauroituun Paavalin kirkkoon (Eestin ainoa Jugendkirkko, Eliel Saarisen suunnittelema). Illallinen nautittiin Chez Andre -ravintolassa.
Paluumatkalla tutustuimme historiastaan mielenkiintoiseen Jänedan kartanoon.
Lauantaina 26.5. Kansallisooppera järjestikin suuren yllätyksen vaihtamalla koko ohjelman.
”Kiitoksin Kenneth” muutettiin Kansallisbaletin kevätgaalaksi ”Tanssin tähden”. Krista
Kososen juontama kolmetuntinen huikea esitys sisälsi niin klassista balettia kuin modernia
tanssiakin ja yleisöäkin pääsi lavalle. Koko baletin henkilökunta, nuorisoryhmä, balettikoulun
oppilaita sekä vierailevat huippusolistit tarjosivat parastaan.

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 viitenumerokentässä. Ulkomaanmatkat laskuttaa
matkatoimisto. Ilmoita toimistoon, jos joudut perumaan osallistumisesi tapahtumiin.
Muun muassa RIL-Senioreiden toimintaohjeen voi käydä lukemassa RILin nettisivuilta
www.ril.fi  Jäsenyys  RIL-Seniorit  Muut tiedotteet
1TU
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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.
Torstaina 7.6. järjestetään tutustuminen syksyllä avattavaan Amos Rex-taidemuseoon
Lasipalatsissa. Vastavalmistunutta hanketta esittelevät hankkeen pääarkkitehti Asmo Jaaksi
JKMM:ltä, Haahtelan Ilkka Venho sekä rakennesuunnittelija. Vierailu on täynnä.
Keskiviikkona 29.8. retki Isosaareen (avec). Retki on jatkoa Vallisaareen ja Santahaminaan
tehdyille retkille ja tapahtuu taas kirjailija/historioitsija/upseeri ja varavaltuutettu Jarmo
Niemisen/Aarresaaret asiantuntevalla johdolla. Matkalla tutustutaan Isosaaren historiaan,
rakennustekniikkaan ja sotilaallisiin näkökohtiin, mutta myös kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja
luontoon. Retken päätteeksi nautimme keittolounaan jälkiruokineen ja kahveineen Isosaaren
vanhalla upseerikerholla.
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Retki alkaa klo 10.00 Kauppatorilta Vallisaaren-Isosaaren ponttonilaiturilta. Retken hinta
lounaineen on 62 euroa/henkilö. Retken arvioitu kesto on 5 tuntia.
Ilmoittautuminen ja maksut 15.8. mennessä. Viite: 2018126. Mukaan mahtuu 50
osallistujaa. Jos sää on huono, voidaan retki joutua peruuttamaan, jolloin osanottomaksu
palautetaan. Matkanjohtaja: Kari Lautso, 040 041 1030.
Keskiviikkona 5.9. klo 13 tutustumme (avec) opastetusti Gyllenbergin taidemuseon Wäinö
Aaltonen – Tuttu ja tuntematon -näyttelyyn. Museon osoite on Kuusisaarenpolku 11
(Lehtisaaressa Didrichsenin museon lähellä). Esillä on sekä taiteilijan veistoksia että
kuvataidetta. Näyttelyn ja opastuksen hinta on museokorttilaisilta 5 € ja muilta 13 € /
henkilö. Ilmoittautumiset ja maksut 22.8. mennessä. Viite: 2018139. Olemme varautuneet
kahteen ryhmään. Enintään 80 osallistujaa. Yhteyshenkilö: Matti Koskivaara, 040 715 6774.
PS. Samalla reissulla voit käydä omatoimisesti myös Didrichsenillä Ericson&Frank muotoilun
uudistajien näyttelyssä. Ei opastusta. Tältä osin maksu kassalle, museokortti käy sielläkin.
Laivaristeily ja tutustuminen Tukholman ajankohtaisiin kehittämishankkeisiin 10.–
12.9.2018 (avec).
Lähtö maanantaina 10.9. klo 17 Silja Serenadella. Kokoontuminen Olympiaterminaalissa klo
16. Tukholmassa meillä on käytössä oma bussi. Ensiksi tutustuminen Royal Seaport kaupunkikehityshankkeeseen sekä Stockholmsrummetissa Tukholman maankäytön ja
liikenteen kehittämiseen kaupungin pienoismallin äärellä. Djurgårdenissa on mahdollisuus
nauttia omatoimisesti välipalaa ja tutustua saaren kulttuurinähtävyyksiin (Skansen, Abbamuseo, Vasa museet, Tekniska museet). Halukkaat voivat myös jäädä keskustaan ostoksille ja
tulla omatoimisesti laivalle metrolla. Laiva lähtee klo 16.45. Perillä Helsingissä ollaan
keskiviikkoaamuna klo 9.55.
Yksityiskohtaisempi ohjelma ilmoittautumissivulla.
Matkan hinta on 134 euroa/henkilö 2 hengen Promenade-luokan sisähyteissä sisältäen myös
erikoisaamiaiset meno- ja tulomatkalla. Matkalle mahtuu enintään 40 osallistujaa. Hinta
edellyttää vähintään 35 osallistujaa. Ruokailut laivalla järjestetään omatoimisesti. Etukäteen
tilattuina ne ovat hieman edullisempia. Ilmoittautuminen ja maksut 5.8. mennessä. Viite:
2018142. Matkanjohtajat: Kari Lautso, +358 40 041 1030 ja Kari Ruohonen, +358 40 504
5170.
Tiistaina 18.9. ja 25.9. vierailu Skanskan johdolla Olympiastadionin työmaalle. Vierailut
järjestetään kahdelle eri ryhmälle. Kummankin ryhmän maksimikoko on 20 henkilöä.
Kokoontuminen klo 14.00 Mäntymäentien puoleisella työmaan pääportilla NRO 1.
Yhteyshenkilö Juha Tammivuori, puh. 040 707 6214.
Valitse ilmoittautumislomakkeella, kumman päivän vierailulle osallistut.
Keskiviikkona 19.9. klo 10.30 Suomalaisella Klubilla lounasesitelmän (avec) aiheena on
Venäjä Suomen naapurina. Esitelmöitsijänä on suurlähettiläs Rene Nyberg, joka on toiminut
UM:n palveluksessa vuodesta 1971 hoitaen vuoteen 2004 erilaisia tehtäviä Moskovassa,
Leningradissa, Brysselissä sekä Bonnissa. Hän oli Suomen pysyvä edustaja Etyjissä Wienissä
vuosina 1992–1995. Vuonna 2000 hänet nimitettiin suurlähettilääksi Moskovaan, ja vuonna
2004 hän siirtyi suurlähettilääksi Berliiniin. Hän on kirjoittanut mm. vuoden 2015
journalistipalkinnosta kilpailleen kirjan Viimeinen juna Moskovaan. Ilmoittautumiset
viimeistään 12.9.2018. Keittolounas maksetaan paikalla. Ilmoita, jos et jää syömään lounasta.
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Tiistaina 2.10. klo 19.00 on Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä klassikkonäytelmä
Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti (avec), jossa Puntilana on Pertti Sveholm ja renkinä
Antti Peltola, ohjaus on Kari Heiskasen. Olemme varanneet 50 lippua. Ilmoittautumiset ja
maksut 45 €/lippu viimeistään 30.8. Viite: 2018155. https://hkt.fi/esitykset/herra-puntila-jahanen-renkinsa-matti/
Tiistaina 9.10. klo 19.00 on vuorossa Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä palkittu
suurmusikaali Kinky Boots. Olemme varanneet 50 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 78
€/lippu viimeistään 30.8. Viite: 2018168. https://hkt.fi/esitykset/kinky-boots/
Torstaina 11.10.2018 klo 14:00-16:00 YIT:n Tripla-projektin esittely (avec) Keski-Pasilan
työmaalla sijaitsevissa esittelytiloissa. Ryhmän maksimikoko 35 henkeä, joista 20 voi
osallistua esittelyn jälkeiselle työmaakierrokselle. Ilmoittautumiset 4.10. mennessä.
Tarkemmat tiedot tilaisuuden ohjelmasta syyskuun aikana.
Keskiviikkona 17.10. klo 10.30 lounasesitelmässä (avec) Suomalaisella klubilla ministeri
Anne Berner kertoo Uudesta liikennepolitiikasta ja -rahoituksesta. Liikennepolitiikka on
murroksessa. Yhteiskäyttöautot, kaupunkipyörät ja MaaS-palvelut ovat jo muuttaneet
liikkumisen tapoja ja lisää on tulossa. Ajankohtaista on myös keskustelu suurista
liikennehankkeista: Tallinnan tunnelista, Jäämerenradasta, junaliikenteen
nopeuttamishankkeista, teiden korjausvelasta, runkoväylistä sekä kaiken tämän
rahoituksesta. Ilmoittautumiset 10.10. mennessä. Ilmoitathan, jos et jää syömään lounasta.
Perjantaina 19.10. klo 19.00 on Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Pirkko Saision
kirjoittama, Jussi Tuurnan säveltämä ja Laura Jäntin ohjaama musiikkinäytelmä Musta
Saara. Olemme varanneet 60 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 43 €/lippu viimeistään 19.9.
Viite: 218171. https://kansallisteatteri.fi/esitys/musta-saara/
22.–27.10. RIL-Senioreiden Matka Albaniaan ja Montenegroon.
Matka on loppuunmyyty.
Keskiviikkona 31.10.2018 klo 15:00 Senioreiden syyskokous SKOL:n tiloissa, Eteläranta 10,
Helsinki. Kokousasioiden lisäksi toimitusjohtaja Helena Soimakallio kertoo SKOL:n
kuulumisista.
Torstaina 1.11. klo 19.00 Kansallisoopperassa Jacques Offenbachin ”Hoffmannin
kertomukset” (avec). Vauhdikas ooppera perustuu nimensä mukaan runoilija E.T.A.
Hoffmannin kertomuksiin. Johannes Erathin ylistetty ohjaus pitää näyttämön jatkuvassa
liikkeessä, mutta antaa samalla tilaa Jacques Offenbachin valloittavan kauniille musiikille.
Odotettavissa vauhdikkaita juonenkäänteitä ja yllätyksiä. Pääosissa nähdään mm sopraano
Helena Juntunen ja kanadalainen superdiiva Measha Brueggergosman. Ilmoittautumiset ja
maksut 86 €/lippu 1.9. mennessä. Viite: 2018184. Olemme varanneet 50 lippua.
14.11.–27.11. RIL-Senioreiden matka Etelä-Amerikkaan.
Matka on loppuunmyyty.
Perjantaina 16.11. kokoontuu taas vanhemmat ja vähän nuoremmat teekkarit Suomalaisen
Klubin nokisten kurkihirsien alle iloiten olemassaolostaan ja mahdollisuudesta viettää
nostalginen ilta ylevän Jämeräpartaisen Insinöörin katseen alla. Rempsetti järjestää
illalliskonsertin 47. vuosijuhlansa yhteydessä. Ne, jotka ovat olleet mukana aikaisemmissa
konserteissa, muistanevat niiden riehakkaan ja rennon yhdessäolon, ja ne jotka eivät muista,
heillä on ollut todella hauskaa. Ilmoittautumiset ja
tarkemmat tiedot elokuussa. Saatavilla on 20 lippua.
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Maanantaina 21.1.2019 klo 18.00 esittää Svenska Teatern suurproduktion CHESS på svenska
(tekstitys suomeksi), joka on Benny Anderssonin ja Björn Ulvaeuksen kolmas
menestysmusikaali. Olemme varanneet 70 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 88 €/lippu
viimeistään 20.9.2018. Viite: 201919.
https://svenskateatern.fi/fi/ohjelmisto/chess_pa_svenska/front-page?ts=2019-01

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 27.2. FM Mikko Savolaisen esitelmän pariin: ”Erik
Bryggman ja hänen vaikutuksensa”. Paikalla 10 senioria. Illalla jääkiekko-ottelu TPS-Jukurit.
Paikalla 18 jäsentä RIListä.
27.3. kiinteistöpäällikkö Timo Seppälä VSSHP/TYKS: ”T3-sairaalan projektinjohtourakointi ja
hankkeessa esiintyneet betonin lujuusongelmat”. Paikalla 20 jäsentä.
Maaliskuussa laadittiin RIL Lounais-Suomen osaston kannanotto rakennusalan
korkeakouluopetuksen aloittamiseksi Turussa. Kirje lähetettiin kaupunginjohtajalle,
kauppakamarin toimitusjohtajalle, muutamalle ministerille ja turkulaiselle kansanedustajalle.
24.4. RIL-Seniorit Helsingistä vierailivat Mayerin telakalla, Kakolassa ja katsomassa
kaupunginteatterissa ”Seitsemän veljestä”. Paikalla 30 vierasta Helsingistä ja 12 turkulaista.
29.5. Martti Vanhanen kerto1 kaukomatkoistaan Arabiemiirikuntiin, Karibialle ja KaakkoisAasiaan.
25.9. klo 13.30 tapaamiset jatkuvat panimoravintola Koulussa.
Pirkanmaan RIL-Seniorit tutustuivat 20.3. kera avecien vuosisadan museoksi valitussa
Vapriikissa "Kadonneet kaunottaret" -näyttelyyn mainion oppaan johdattelemana. Hiukan
vaihtunut joukko vieraili to 22.3. Tammervoiman hyötyvoimalassa Tarastenjärvellä, missä
toimitusjohtaja Mika Pekkinen piti monipuolisen esityksen jätteiden poltosta ja johdatteli
kierroksen laitoksella.
RILin kevätliittokokous oli Tampereella 27.–28.4. ja ohjelmassa oli muutamiin Tampereen
rakennushankkeisiin tutustuminen esityksin ja työmaakierroksin. Perjantai-iltana oli illallinen
vuoden DI:in julkistamisineen. RIL:in Pirkanmaan osasto perustettiin 20.10.1978 Vääksyssä
RIL:in syysliittokokouksessa. Seniori Seppo Mäkinen piti illallisella lyhyen esityksen osaston
alkuajoista ja otti esiin myös RILNÖÖRI:in arvonimen myöntämisen tupsuknallin kera
tunnustuksena rilliläisen ansiokkaasta ja esimerkillisestä ammatillisesta toiminnasta.
Pirkanmaan osasto juhlistaa 40-vuotista toimintaansa jouluglögeillä to 29.11.2018.
15.5. kokoontui 19 senioria Suomalaisen Klubin Pirkanmaa-kabinetissa. Tampereen
teknillisen yliopiston rakennusfysiikan professori Juha Vinha piti hyvän esityksen
"Energiatehokkaan rakentamisen ja ilmastonmuutoksen
vaikutukset ja haasteet". Viimeiset kymmenen vuotta ovat
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energiamääräykset ja energiatehokkuuden vaatimukset jatkuvasti eläneet ja kiristyneet.
Lisäksi ilmastonmuutos on muuttanut olosuhteita niin, että joudumme painimaan
lisääntyvässä määrin rakennusfysikaalisten ongelmien kanssa.
Syyskauden 2018 kokoontumispäiviksi sovittiin ti 18.9. ja ti 13.11.
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit kokoontuivat 8.3. Kahvila Antell Pihaan yhteiseen
kahvituokioon runsaan kymmenen hengen voimin.
Hutikuussa seniorit tekivät jo perinteeksi muodostuneen vierailun Hanhikiven
atomivoimalatyömaalle yhdessä muun Pohjois-Suomen RILin porukan kanssa. Mukana oli 27
RILiläistä, joista 21 oli senioreita. Työmaa oli edennyt ripeästi rakennusten osalta, vaikka itse
atomivoimalan rakentamislupa on vielä vaiheessa. Rakenteilla oli muun muassa tuhannen
hengen majoituskylä tilaelementeistä. Betonireseptit ovat valmiina ja valmiudessa on myös
betonin toimittaja 120 m3/h kapasiteetilla. Työmaarekisterissä on 500 yritystä, joista 470 on
suomalaisia ja niistä yli puolet on Pyhäjoen lähialueelta. Ensi vuonna menemme taas
tarkastamaan tilanteen.
Toukokuussa kymmenen senioria vieraili Ateenassa tutkailemassa Antiikin aarteita ja maan
taloudellista kuntoa, mikä edelleenkin on varsin heikko. Tutustuimme kaupunkiin
monipuolisesti niin oppaan johdolla kuin myös omin päin. Kohteina oli Olympiastadion,
Akropolis-kukkula museoineen sekä Korintin kanava ja sen alueen historialliset kohteet.
Nautimme myös kreikkalaisen ruuan ja juomien parhaimmista antimista.
Tulevia tapahtumia:
Kesän aikana on ohjelmassa golfkisa, josta tulee tietoa myöhemmin
Syksyn aktiviteetit ovat kehittelyn kohteena (ehdotuksia kaivataan).

