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Tervehdys RIL-Seniorit!
Kulunut kesä oli sään puolesta ihanteellinen
ajatellen vaikkapa eri puolilla Suomea
järjestettyjä
musiikkifestivaaleja
ja
kesäteattereiden esityksiä. Varmasti meistä
monet keräsivät energiaa ja iloista mieltä
kuuman kesän tapahtumista. Omalle kohdalleni
sattui Joensuussa Ilosaarirock, johon kaikki 65+
ikäiset pääsevät ilmaiseksi seuraamaan esityksiä
ja toimimaan samalla ”valvojina” nuorten
suuressa tapahtumassa.
RIL-Seniorien syksyn toiminta on käynnistynyt
vilkkaasti muun muassa näyttelyillä ja Tukholman
ekskursiolla, missä tutustuttiin syvällisesti
kaupungin kehityssuunnitelmiin. Monia asioita
jäi mieleen peilattavaksi oman pääkaupunkimme
kehittämiseen. Tukholma pyrkii olemaan
”Världens smartaste stad”, siinä meillä on hyvä
kirittäjä.
Amos Rexin suosittuun avajaisnäyttelyyn järjestetään seuraavat käynnit 15.10 ja 18.10. Syksyn
ohjelmassa on mielenkiintoisia teatteriesityksiä, näyttelyitä ja kotimaan ammatillisia
vierailuja. Ilmoittautukaa mukaan!
Suomalaisen Klubin syksyn esitelmätilaisuudet aloitti René Nyberg kertomalla vankalla
kokemuksellaan ja tiedoillaan Venäjän naapuruudesta, nyt ja tulevaisuudessa. Suomalaisille
aihe on aina ollut ja on oleva hyvin ajankohtainen ja tärkeä eikä valeuutisille ole asiassa sijaa.
Kuulimme realistisen ja erittäin asiantuntevan puheenvuoron asiasta.
Syksyn muut esitelmöitsijät ovat ministeri Anne Berner (19.10.) ja Sydänliiton pääsihteeri Tuija
Brax (14.11.). Kuulemme viimeiset uutiset liikenteen järjestelyistä ja sydänterveyden hoidosta.
RIL-Seniorien syyskokous pidetään SKOL ry:n tiloissa 31.10. 2018 klo 15.00 alkaen. Sinnekin
toivomme runsasta osallistumista. Tilaisuudessa liiton toimitusjohtaja Helena Soimakallio
kertoo konsulttitoiminnan näkymistä.
Ensi kevään ohjelmaa laaditaan ja kaikilla senioreilla on mahdollisuus esittää ideoitaan
pohdittavaksi ohjelmaryhmälle. Toivotan kaikille senioreillemme (avec) nautinnollista syksyä
tapahtumiemme ja yhdessä olon merkeissä.
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Toimistossa Senioreiden yhteyshenkilöinä toimivat Mari Rantamäki sekä Jenni Ahola. Marin
tavoittaa puhelimitse 050 331 5352 ja sähköpostitse mari.rantamaki@ril.fi, Jennin
puhelimitse 050 408 0990 ja sähköpostitse jenni.ahola@ril.fi

Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Torstaina 7.6. tutustuimme viimeistelyvaiheessa olevaan Amos Rex -taidemuseoon
Lasipalatsissa. Sekä rakenteellisesti että arkkitehtonisesti mielenkiintoista hanketta
esittelivät pääarkkitehti Asmo Jaaksi JKMM:ltä, Haahtelan Ilkka Venho sekä
rakennesuunnittelija. Taidemuseoon oli tutustumassa 27 osallistujaa.
Tiistaina 29.8. retkelle Isosaareen osallistui yhteensä 47 senioria ja avecia. Kauniissa ja
lämpimässä säässä tutustuttiin muun muassa Isosaaren historiaan, rakennustekniikkaan sekä
saaren entiseen ja nykyiseen sotilaalliseen merkitykseen. Lue lisää Isosaaren retkestä RILin
nettisivuilta (Jäsenyys → RIL-Seniorit → Seniorikuulumisia).
Keskiviikkona 5.9. tutustuimme opastetusti Gyllenbergin taidemuseon Wäinö Aaltonen –
Tuttu ja tuntematon näyttelyyn. Esillä oli sekä taiteilijan veistoksia että kuvataidetta ja lisäksi
saimme tietoa rakennuksen historiasta. Mukana oli 38 senioria/senioraa. Samalla reissulla
moni kävi omatoimisesti myös Didrichsenillä Ericson & Frank - muotoilun uudistajat näyttelyssä.
Tukholman matkalla 10.-12.9. oli mukana 31 osallistujaa. Ryhmä tutustui ensin Värtanin
sataman tuntumassa Royal Seaportin alueeseen ja tämän jälkeen keskustan
Stockholmsrummetiin. Lopuksi vierailtiin vapaavalintaisesti Djurgårdenin museoissa. Lue
koko matkakertomus RILin nettisivuilta (Jäsenyys → RIL-Seniorit → Seniorikuulumisia).
Lounasesitelmän 19.9. aiheesta Venäjä Suomen naapurina piti suurlähettiläs René Nyberg.
Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 64 kuulijaa. Esitelmä käsitteli Venäjän valtiollista kehitystä
tsaarin ajoista nykypäivään, yhteiskunnan olemusta ja sen vaikutusta päättäjien poliittisiin
ratkaisuihin sekä omistajuutta, joka muun muassa teollisuuden ja talouden markkinoilla
merkitsee vain hallintaoikeutta. Esitelmässä kuvattiin syitä ja seurauksia suhteessa
Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan sekä naapurimaahan Suomeen.
Nyberg korosti useisiin päätöksiin vaikuttavaa Venäjän asemaa ydinasevaltiona. Suomen ja
Venäjän väliset suhteet eivät tällä hetkellä voisi olla paremmat, kiitos hyvin ja tarpeeksi usein
pidettyjen valtionpäämiesten yhteisten tapaamisten ja yhteydenpidon. Monien
konkreettisten esimerkkien valossa kansakuntaa kuvattuaan Nyberg päätti mielenkiintoisen
esitelmänsä monimerkityksellisesti sanoihin: ”Venäläiselle ei kannata kääntää selkäänsä.”
Torstaina 20.9. näimme uuden Amos Rex-museon avajaisnäyttelyn. Opas kertoi paitsi
näyttelyn sisällöstä ja teamLab-ryhmästä myös museon rakentamisprosessista. Huikeaa valoja äänispektaakkelia oli seuraamassa 51 osallistujaa.
36 senioria vieraili kahdessa ryhmässä 18.9. sekä 25.9. Skanskan Olympiastadionin
työmaalla. Aluksi projektijohtaja Jukka Ala-Outinen esitteli videoshow’n avulla stadionin
historiaa, uuden hankkeen suunnitelmia ja projektijohtourakan toteutustapaa. Laajaan
työmaahan tutustuttiin ensin ilmasta käsin Skanskan oman dronen välityksellä.
Tuotantoinsinööri Vili Eilavaaran antaman turvallisuusperehdytyksen jälkeen isännät
esittelivät työmaata ylhäällä uusien katosristikoiden tasolla.
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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 viitenumerokentässä. Ulkomaanmatkat laskuttaa
matkatoimisto. Ilmoita toimistoon, jos joudut perumaan osallistumisesi tapahtumiin.
Peruutuksista on hyvä ilmoittaa myös tapahtuman vetäjälle/yhteyshenkilölle, etenkin kun
on kyse viime hetken peruutuksesta!
Muun muassa RIL-Senioreiden toimintaohjeen voi käydä lukemassa RILin nettisivuilta
www.ril.fi → Jäsenyys → RIL-Seniorit → Muut tiedotteet
1TU

U1T

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 2.10. klo 19.00 on Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä klassikkonäytelmä
Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti. Tapahtuma on täynnä ja varatut liput on toimitettu
varaajille.
Tiistaina 9.10. klo 19.00 on vuorossa Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä musikaali
Kinky Boots. Vierailu on täynnä ja varatut liput on toimitettu varaajille.
Torstaina 11.10. klo 14:00-16:00 vierailemme YIT:n Tripla-projektin (avec) Keski-Pasilan
työmaalla sijaitsevissa esittelytiloissa. Ryhmän maksimikoko 35 henkeä. Pari aiemmin
ilmoittautunutta on perunut osallistumisensa, joten vierailuun on vielä muutama vapaa
paikka. Ilmoittautumiset 4.10. mennessä.
Kovan kysynnän vuoksi varasimme vielä kaksi 25 hengen (avec) opastusta Amos Rex
avajaisnäyttelyyn. Maanantai 15.10.2018 klo 13.30 täyttyi jo, mutta torstaina 18.10.2018
klo 19.00 on vielä tilaa. Ilmoittautuminen 10.10.2018 mennessä.
Paikalla Lasipalatsin aukion puoleisella ovella on syytä olla 15 minuuttia ennen opastuksen
alkua, siirrymme sieltä suoraan ala-aulaan, jossa museokorttilaiset jonottavat oman lippunsa
ja muut saavat lipun ryhmän vetäjältä Matti Koskivaaralta, puh. 040-7156774. Maksu
museokorttilaisilta on 6 euroa/henkilö ja muilta 18 euroa/henkilö.
Perjantaina 19.10. 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
musiikkinäytelmä Musta Saara. Ilmoittautumisaika tapahtumaan on päättynyt, varatut liput
toimitetaan varaajille.
22.–27.10. RIL-Senioreiden Matka Albaniaan ja
Montenegroon. Matka on loppuunmyyty.
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Senioreiden Syyskokous pidetään keskiviikkona 31.10.2018 alkaen klo 15:00 SKOL ry:n
tiloissa Eteläranta 10:ssä. Kahvitarjoilu. Kokouksen jälkeen noin klo 16:30 toimitusjohtaja
Helena Soimakallio kertoo yhdistyksen ajankohtaisista kuulumisista. Ilmoittautumiset
syyskokoukseen viimeistään keskiviikkona 24.10.
Syyskokouksen esityslista:
1. Avaus
2. Järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
4. Valitaan uudet jäsenet vuoden 2019 johtoryhmään
Erovuorossa Matti Koskivaara ja Raimo Vierimaa
5. Todetaan AK-ryhmän kokoonpano vuonna 2019
6. Todetaan Historiaryhmän kokoonpano vuonna 2019
7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
8. Evästyskeskustelu
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

Torstaina 1.11. klo 19.00 on Kansallisoopperassa Jacques Offenbachin ”Hoffmannin
kertomukset” (avec). Ilmoittautumisaika tapahtumaan on päättynyt, ja varatut liput on
toimitettu varaajille.
Perjantaina 2.11. klo 11.00 tutustuminen Aalto-yliopiston Väre-rakennukseen, johon
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun laitokset siirtyivät alkusyksystä. Kokoontuminen
vastapäätä entistä päärakennusta olevan Aalto-yliopiston sisääntuloaulan infopisteen
edustalla. Väre-kierroksen jälkeen käymme oppaan johdolla myös aukion toisella puolella
sijaitsevassa Harald Herlin -oppimiskeskuksessa, jonka seniorit muistavat TKK:n
kirjastorakennuksena.
Vierailuryhmän maksimikoko on 40 henkilöä, kierrokset oppaan johdolla kahdessa ryhmässä.
Ilmoittautuminen ja maksu 8 €/henkilö seniorien tilille 29.10. mennessä. Viite: 2 018 252.
Tiistaina 6.11.2018 klo 13.00 vierailemme Ateneumin taidemuseon Kohtaamisia
kaupungissa -näyttelyssä (avec). Aluksi seuraamme johdantoluentoa ja itse näyttelyyn
tutustumme sen jälkeen omatoimisesti. Maksu museokorttilaisilta on 5 euroa/henkilö ja
muilta 18 euroa/henkilö. Ilmoittautumiset 29.10.2018 mennessä. Viite: 2 018 210. Mukaan
mahtuu 60 henkilöä.
Perjantaina 9.11. klo 14.00 vierailu Raide-Jokerin Projektitoimistoon. Toimisto sijaitsee
Pitäjänmäellä osoitteessa Valimotie 1B, 2. Krs. (Big Room). Saamme kuulla Raide-Jokerin
yleisesittelyn (mm. projektin tavoitteet, kaavoitus, maankäyttö yms.) Lisäksi kuullaan
toteutuksen allianssimallista, teknisistä ratkaisuista ja kuntienvälisestä yhteystyöstä. Mukaan
mahtuu 40 henkeä. Ilmoittautuminen 31.10.2018 mennessä.
Keskiviikkona 14.11. klo 10.30 lounasesitelmässä (avec) Suomalaisella klubilla Sydänliiton
Tuija Brax puhuu aiheesta Sydänliiton digiloikka. Kuinka avitan itseäni ja läheisiäni digin
avulla huolehtimaan omasta terveydestä? Kuinka digi auttaa valinnanvapauden kanssa?
Kuinka digi paikkaa sydänpotilaan hajanaista hoitoketjua? Ja miten sydäniskuri pelastaa
ihmishenkiä ja defi.fi - kertoo, missä lähin sydäniskuri on? Braxin esitys sopii erittäin hyvin
paitsi senioreille myös heidän aveceilleen. Ilmoittautumiset
7.11 mennessä. Ilmoitathan, jos et jää syömään lounasta.
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14.11.–27.11. RIL-Senioreiden matka Etelä-Amerikkaan. Matka on loppuunmyyty.
16.11. Soitto-orkesteri Rempsetti järjestää Helsingin Suomalaisella klubilla illalliskonsertin
47. vuosijuhlansa yhteydessä. Konsertin ovet avautuvat klo 17.00. Ilmoittautuminen
tapahtumaan on päättynyt, varatut liput toimitetaan myöhemmin osallistujille.
Maanantaina 3.12. klo 19.00 on vuorossa Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä
komediallinen rikosjännäri Kaasua Komisario Palmu (avec). Olemme varanneet 40 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 49 €/lippu viimeistään 1.11. Viite: 2 018 223.
https://hkt.fi/esitykset/kaasua-komisario-palmu/
Perjantaina 7.12.2018 klo 18.30 Temppeliaukion kirkossa Ylioppilaskunnan Laulajien
joulukonsertti (avec). Olemme varanneet 60 lippua. Lipun hinta on 35 euroa.
Ilmoittautuminen 1.11.2018 mennessä. Viite: 2 018 236. Liput toimitetaan postitse
ilmoittautumisessa annettuun osoitteeseen. Järjestäjä Matti Koskivaara 040-7156774.
Maanantaina 17.12. klo 19.00 Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä on Kari Heiskasen
kirjoittama ja ohjaama Suomen ja Venäjän johdon suhteita vuoden 1961 noottikriisin aikaan
käsittelevä näytelmä Kekkonen ja Kremlin tanssikoulu. Olemme varanneet 40 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 39 €/lippu viimeistään 16.11. Viite: 2 018 249.
https://hkt.fi/esitykset/kekkonen-ja-kremlin-tanssikoulu/
Torstaina 10.1. klo 19.00 Kansallisoopperassa Andrew-Lloyd Webberin suurmusikaali
Oopperan kummitus. Luultavasti maailman kuuluisinta musikaalia on esitetty jatkuvasti
Lontoossa vuodesta 1986. Suomen kansallisooppera teki musikaalista vuonna 2015 uuden
version, jonka esillepano on kokoluokassaan ainutkertainen. Esityksessä on mukana Suomen
kaikkien aikojen suurin ensemble solisteja, kuorolaisia ja tanssijoita. Esitykseen varattu 70
lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 86,00€/lippu, opiskelijat ja alle 20-vuotiaat 76,00€/lippu
4.11. mennessä. Viite: 201 922.
Maanantaina 21.1.2019 klo 18.00 esittää Svenska Teatern suurproduktion CHESS på svenska
(tekstitys suomeksi). Vierailu on täynnä, ja varatut liput toimitetaan myöhemmin varaajille.
https://svenskateatern.fi/fi/ohjelmisto/chess_pa_svenska/front-page?ts=2019-01

Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen)
Huom! Seniorien kahvipaikka Ison Omenan vanhalla puolella on muuttunut. Kahvit juodaan
Roberts Coffee Retrossa, Omenan toisessa kerroksessa, 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 RIL-seniorit kokoontuivat 29.5.2018, kun Martti Vanhanen kertoi
kaukomatkoistaan Arabiemiirikuntiin ja Karibialle.
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Elokuun 29. päivä teimme lounasristeilyn m/s Rudolfinalle Airistolle 16 seniorin voimin.
Syyskuun 25. päivä Martti Vanhanen jatkaa kaukomatkakertomustaan. Tällä kertaa matkat
suuntautuvat Kauko-Aasiaan (Hongkong, Vietnam, Thaimaa ja Singapore).
Tapaamisemme jatkuvat joka kuukauden viimeinen tiistai klo 13.30 panimoravintola Koulun
Historianluokassa Eerikinkadulla.

Pirkanmaan RIL-seniorit kokoontuivat Suomalaisella Klubilla tiistaina 18.9., jossa paikalla oli
17 senioria. RIL:in Pirkanmaan osaston perustajista ja ensimmäisen hallituksen jäsen Tuomo
Poutanen piti hyvin vaikuttavan esityksen "Rakenteiden suunnittelunormien ja
luotettavuusteorian ongelmia".
Esityksen taustamateriaali on ladattavissa linkistä http://www.liimaristikko.fi/wordpress/wpcontent/uploads/2018/09/Eurokoodikirjoitus-16.8.2018.pdf
Seuraava tapaaminen on tiistaina 13.11. Suomalaisella Klubilla. Ajatuksia esityksistä ja
mahdollisista ekskursioista on tarpeen kertoa vihjeitä, tai tarttua itse suoraan toimeen.
Vierailu Hämeensillan uudistamistyömaalla oli esillä. https://www.tampere.fi/liikenne-jakadut/katujen-rakentaminen-ja-kunnossapito/hameensillan-uudistaminen.html
Avecit ilmaisivat halunsa osallistua viime maaliskuun kaltaisiin tapahtumiin.
Pirkanmaan osasto juhlistaa 40-vuotista toimintaansa jouluglögeillä torstaina 29.11.2018.
Tasavuoden täyttyessä jatketaan RILnöörin arvonimen myöntämistä, joten miettikääpä myös
seniorit ehdokkaita.

Pohjois-Suomen Rakentajaseniorien golfkisa pidettiin Sankivaaran kentällä 8.8.2018.
Kilpailuun osallistui yhdeksän senioria ja voiton vei Matti Kärsämä, joka palkintona pääsee
järjestämään ensi vuoden kisan. Muut palkintosijat menivät Hannu Karhelalle ja Juhani
Nivalle.
Syksyn toiminta käynnistettiin 13.9.2018 kokoontumalla Kahvila Antell Pihaan lähes 20
hengen voimin puimaan ajankohtaisia asioita.
Tulevia tapahtumia:
* Pohjois-Suomen Rakentajapäivä järjestetään YTR:n voimin 19.10.2018 klo 12.00-16.00
Oulun yliopiston Tellus Arena/Stagella Linnanmaalla. Seniorit ovat lämpimästi tervetulleita.
Tarkempaa tietoa tulee lähempänä tilaisuutta.
* Marraskuun tapahtuma on vielä avoinna. Jos ei muuta, niin 8.11.2018 klo 14.00
kokoonnutaan kahvittelemaan Antell Pihaan. Tarkempaa tieto tulee lähempänä.
* Joulukuussa järjestetään perinteinen joululounas, minkä yhteydessä päätetään ensi
vuoden ulkomaanekskursion kohde.

