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Tervehdys RIL-Seniorit
RIL-Seniorien syyskausi lähenee loppuaan. Siitä
hyvänä merkkinä ovat RIL-Glögit, jolloin on taas
hyvä tilaisuus tavata työkavereita vuosien
varrelta. Takana päin ovat hienot matkat
Montenegroon, Albaniaan ja Etelä-Amerikkaan.
Syyskaudella oli runsaasti kulttuuritarjontaa
teatteriesityksineen ja taidenäyttelyineen, mistä
mainittakoon Seniorien tutustumiskäynnit
suuren suosion saavuttaneeseen Amox Rexin
taidemuseoon.
Suomalaisella Klubilla kuultiin lokakuussa
ministeri Anne Bernerin liikennepoliittinen
katsaus, mikä arvatenkin herätti vilkasta
keskustelua. Klubin marraskuisen esityksen aihe
oli sydämen terveyden omaehtoinen tarkkailu
digikeinoin. Tuija Brax apureineen painotti
sydämen pulssin säännöllistä, aamuin ja illoin
tapahtuvaa mittaamista, jota myös tilaisuudessa
harjoiteltiin. Lisäksi opeteltiin tunnistamaan sydämen epäsäännöllistä lyöntirytmiä. Kuultiin
myös ilmastomuutoksen vaikutuksista sydämen terveyteen. Jaossa oli hyödyllistä tietoa
kaikille.
Seniorien syyskokouksessa SKOL ry:n tiloissa kuultiin liiton toimitusjohtajan Helena
Soimakallion erinomainen esitys rakennusalan ja laajemmin koko kansantalouden tilasta
monine yksityiskohtineen. Syyskokouksessa seniorien johtoryhmään valittiin erovuorossa
olleiden Matti Koskivaaran ja Raimo Vierimaan tilalle Juhani Katko Espoosta sekä Pauli
Haapakoski Turusta. Esitän Matille ja Raimolle lämpimät kiitokseni aktiivisesta ja myös
erittäin tuloksellisesta nelivuotispestistä johtoryhmän jäseninä.
Kevätkausi on edessä ja ohjelmakin alkaa olla jo valmiina. Suomalaisella Klubilla kuullaan
17.1. Esa Tommilan esitys ilmastonmuutoksesta ja suomalaisista energiaratkaisuista ja 13.2.
Jyrki Kallio kertoo Kiinan tilanteesta. Mielenkiintoisia ja ajankohtaisia aiheita molemmat.
Varmasti yksi kevään huippukohteista olisi Keskustakirjasto Oodi, johon toivomme
pääsevämme tutustumaan kevätkaudella. Tutustukaa kevään monipuoliseen kulttuuri- ja
ekskursiotarjontaan ja osallistukaa!
Seniorien kevätkokous pidetään YIT:n tiloissa 27.3.2019.
Edessä on vilkas kevätkausi, jota ennen vietämme kuitenkin Joulun ja vaihdamme vuottakin.
Toivotan kaikille RIL-Senioreille ja heidän puolisoilleen Hyvää ja Rauhallista Joulua ja
virikkeistä vuotta 2019.
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Toimistossa Senioreiden yhteyshenkilönä toimii vuoden 2019 alusta alkaen pääsääntöisesti
Jenni Ahola. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi Jennin poissa ollessa, voi Senioreihin liittyvissä
asioissa olla yhteydessä myös Mari Rantamäkeen. Jennin tavoittaa puhelimitse 050 408 0990
ja sähköpostitse jenni.ahola@ril.fi, Marin puhelimitse 050 331 5352 ja sähköpostitse
mari.rantamaki@ril.fi

Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Tiistaina 2.10. oli 28 senioria (avec) Kaupunginteatterissa hämmästelemässä näytelmän
Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti uutta tulkintaa.
Tiistaina 9.10. oli 28 senioria (avec) Kaupunginteatterissa musikaalin Kinky Boots
-katsomossa.
Torstaina 11.10. tutustuimme (avec) YIT:n Tripla projektiin Keski-Pasilan työmaalla ja
esittelytilassa. Paikalla oli 34 RIL-Senioria ja Avecia. YIT:n puolesta projektia esittelivät
hankejohtaja Tapio Salo, laatupäällikkö Pauli Neuvonen ja johdonassistentti Kaisa Rekola.
Hankkeen mittakaava oli hyvin nähtävissä, koska pääosa rakennusten runkotöistä oli jo
täydessä harjakorkeudessa. Tapio Salo kertoi rakennustöiden yleisaikataulun olevan edellä
alkuperäisestä tavoitteesta, mistä syystä myös kannattavuutta on pystytty parantamaan.
Tärkein osatekijä tässä on ollut Pasilan väliaikainen asemarakennus, joka mahdollisti vanhan
aseman purun etuajassa. Myöskään tietotekniikan rooli ja laaja käyttö työmaatasolla ei
jäänyt Senioreilta huomaamatta. Tietomallit, tabletit, työturvallisuus ja laatu olivat
johtavassa asemassa työmaan hallinnassa ja johtamisessa.
Kovan kysynnän vuoksi varasimme vielä kaksi opastettua kierrosta Amos Rex
avajaisnäyttelyyn, maanantaina 15.10. ja torstaina 18.10.2018 kävi yhteensä 48 osallistujaa
ihmettelemässä valtaisaa kuva- ja äänispektaakkelia.
Perjantaina 19.10. oli 21 senioria (avec) katsomassa Kansallisteatterissa Pirkko Saision ja
Jussi Tuurna musiikkinäytelmää Musta Saara.
Lounasesitelmänä 19.10. oli ministeri Anne Bernerin alustus liikennepolitiikan murroksesta.
Ministerin kiireiden takia hän ei ehtinyt tilaisuuden alkuun ja lämppäriksi saatiin kutsuttua
johtava asiantuntija Sauli Hievanen Milttonista. Paikalla oli yli kuusikymmentä senioria.
Hievasen pääsanoma oli, että liikennepolitiikkaa ei saisi jättää vain liikennepoliitikoiden
käsiin vaan sen pitäisi olla pääministeritason asiaa. Kansainvälinen ja maan sisäinen
saavutettavuus ovat kärkipään keinoja, kun mietitään keinoja pärjätä kansainvälisessä
kilpailussa. Keskustelussa kyseltiin mm. Tallinnan tunnelin roolia työmarkkina-alueen
laajentamisessa.
Herkullisen hirvisopan jälkeen ministeri Berner piti katsauksen liikennepolitiikan tilaan.
Kilpailukyvyn parantaminen oli ministerinkin agendalla kärjessä. Neljä keskeistä muuttujaa,
joihin täytyy vastata ovat ministerin listalla ilmastonmuutos, teknologian kehitys,
digitalisaatio sekä kaupunkien kasvu ja älykäs maaseutu. Vilkkaassa keskustelussa nousi esille
onko LVM:llä riittävää osaamista, miten korjausvelan ja investointien rahoitus voitaisiin
turvata sekä markkinavoimien roolista liikennepolitiikassa ja vähän muuallakin.
22.-27.10. Teimme matkan Montenegroon ja Albaniaan. Matkalle lähti 35 senioria. Matkasta
tehdään myöhemmin laajempi selostus kuvineen. Albania on uusi matkailumaa, jonne
rynnistys on vasta alkamassa. Maa on kehittynyt huimasti kommunistihallinnon ajoista.
Pääkaupungin Tiranan väkiluku on moninkertaistunut ja on
nyt noin miljoona. Kaupunki ja sen palvelut tuntuivat aivan
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normaalilta länsimaiselta miljoonakaupungilta, paitsi että hinnat olivat varsin kohtuulliset.
Pääsimme myös kuulemaan kaupunkisuunnittelupäällikön ajatuksia kaupungin
kehittämisestä ja sen haasteista mm. maanomistuksen suhteen. Tutustuimme myös Beratiin,
tuhansien ikkunoiden kaupunkiin sekä Albanian entiseen pääkaupunkiin Krujeen ja
Montenegron Budvaan. Muutama viinitila herkullisine maistiaisineen kuului myös
ohjelmaan. Hieman aikaa vievien rajanylitysten jälkeen suuntasimme Dubrovnikin
lentokentälle ja takaisin kotimaan syksyyn.
Keskiviikkona 31.10. pidettiin Senioreiden syyskokous, johon osallistui 34 senioria.
Kokouksessa valittiin uusi johtoryhmä vuodelle 2019. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma
hyväksyttiin johtoryhmän ehdottamassa muodossa. Johtoryhmän, AK-ryhmän ja
Historiaryhmän kokoonpanot sekä vuoden 2019 toimintakertomus löytyvät RIL:n nettisivuilta
kohdasta RIL-Seniorit. Varsinaisten syyskokousasioiden jälkeen SKOLin toimitusjohtaja
Helena Soimakallio piti erittäin mielenkiintoisen esityksen suunnittelu- ja konsultointialan
ajankohtaisista asioista
Torstaina 1.11. Kansallisoopperassa Jacques Offenbachin ”Hoffmannin kertomukset”
hurmasi. Nautimme ihanasta musiikista, upeista solisteista ja mielenkiintoisesta ohjauksesta.
Oopperailtaan osallistui 18 RIL-Senioria.
Perjantaina 2.11. tutustuttiin 26 jäsenen voimin Aalto-yliopiston Väre-rakennukseen, johon
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun laitokset siirtyivät alkusyksystä. Väre-kierroksen
jälkeen jatkettiin Harald Herlin oppimiskeskukseen (o.s. TKKn kirjasto). Opiskeluympäristön
valtava kehitys omiin Otaniemi-aikoihimme verrattuna hämmensi.
Tiistaina 6.11. tutustuimme Ateneumin taidemuseon mielenkiintoiseen Kohtaamisia
kaupungissa -näyttelyyn. Aluksi seurasimme johdantoluentoa ja taideteoksiin tutustuimme
sen jälkeen omatoimisesti. Mukana oli 30 osallistujaa.
08.11.–27.11. yhteensä 20 RIL-Senioria ja Avecia teki lähes kolmen viikon matkan neljään
Etelä-Amerikan maahan. Osa liittyi pääjoukon seuraan noin viikkoa myöhemmin Buenos
Airesissa. Matkasta tullaan laatimaan laajempi matkakuvaus, joka julkaistaan myöhemmin.
Chilessä keskityimme Santiagon ja Valparaison kaupunkien ihmeisiin ja Casablanca Valleyn
viinitarhoihin. Andien ylityksen jälkeen bussilla eteen avautui Mendozan viinialue, jonka
tuotteisiin tutustuimme sekä teoriassa että suutuntumalla. Buenos Airesissa viivyimme
pisimpään seuranamme tango, Eva Peronin muistomerkit ja argentiinalaiset pihvit. Välillä
pistäydyimme yönyli matkalla rauhoittumassa Uruguayn Colonia del Sacramentossa.
Seuraavana oli vuorossa matkan ammatillinen osuus eli Iguazun vesiputoukset Argentiinan ja
Brasilian rajalla sekä Itaipun vesivoimalaitos (20x700MW) Brasilian ja Paraguayn rajalla.
Kummatkin maailman luokan nähtävyyksiä. Kotimatkalle lähdimme Riosta, mikä kaupunkina
oli useimmille positiivinen yllätys. Matkan johtajana toimi Matti Rantala ja varajohtajana
Pekka Hynynen.
Perjantaina 9.11. 27 RIL-Senioria vieraili Pitäjänmäellä Raide-Jokerin projektitoimistossa,
missä kuultiin projektin johtajan Juha Saarikosken perusteellinen esitys projektin
tavoitteista, päätöksenteosta, kaavoituksesta ja teknisistä ratkaisuista. Myös toteutuksen
allianssimalli ja kuntienvälinen yhteystyö selvitettiin varsin perusteellisesti. Vilkkaan
keskustelun täydentämä vierailu kesti runsaat kaksi tuntia.
Perjantaina 16.11. soitto-orkesteri Rempsetti tarjosi parastaan Suomalaisella klubilla.
Orkesteri nuortuu vanhetessaan, joten hauskaa oli. 16 RIL-Senioria osallistui iltaan.
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Maanantaina 3.12. oli 27 senioria (avec) Kaupunginteatterissa seuraamassa komediallista
rikosjännäriä Kaasua, Komisario Palmu.
Perjantaina 7.12. saimme kuulla Temppeliaukion kirkossa Ylioppilaskunnan Laulajien
joulukonsertin (avec). Hienossa joulun tunnelmassa oli läsnä 49 kuulijaa.

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

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.
Maanantaina 17.12. klo 19.00 Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä on Suomen ja
Venäjän johdon suhteita vuoden 1961 noottikriisin aikaan käsittelevä näytelmä Kekkonen ja
Kremlin tanssikoulu (avec). Varatut liput on toimitettu varaajille.
RIL-Seniorien Uuden Vuoden Sauna on tiistaina 8.1.2019 klo 12:00 Suomen Saunaseurassa,
Vaskiniementie 10 00200 Helsinki. Lähin Metroasema: Koivusaari.
Kukin osallistuja tuo omat saunomisvälineensä (pyyhe yms.) ja maksaa omat kulunsa.
Osallistujia on arvioitu tulevan n. 10-15 henkeä. Viimeinen ilmoittautumispäivä 2.1.2019.
Torstaina 10.1. klo 19.00 Kansallisoopperassa Andrew-Lloyd Webberin suurmusikaali
Oopperan kummitus. Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt, varatut liput toimitetaan
myöhemmin osallistujille.
Keskiviikkona 16.1. klo 13.00-15.00 vierailemme Tiedekeskus Heurekassa (avec). Pysäköinti
Kuninkaalantie 5, käyntiosoite Tiedepuisto 1, kävely-yhteys Tikkurilan asemalta.
Tilaisuus alkaa kahvitilaisuudella 2. kerroksen Ernesti-kabinetissa, jossa toiminnanjohtaja
Tapio Koivu pitää esityksen tiedekeskuksen suunnitelmista. Sen jälkeen meille esitellään
Aivot narikasta! -näyttely, jossa kerrotaan, miten oma toimintamme vaikuttaa aivojemme
muovautumiseen. Tämän jälkeen tutustumme omatoimisesti Heurekan muihin näyttelyihin.
Muut teemanäyttelyt eivät ole avoinna.
Avec-vierailu on mitoitettu 40 henkilölle. Ilmoittautuminen ja maksu 17 €/hlö seniorien tilille
10.1. mennessä, viite 201 935. Maksu sisältää vapaan sisäänpääsyn tiedekeskuksen
näyttelyihin ja kahvi/tee tarjoilun. Tiedekeskus on auki klo 17.00 asti. Yhteyshenkilö Juha
Tammivuori, puh. 040 7076214.
Torstaina 17.1. klo 10.30 lounasesitelmä (avec) Suomalaisella klubilla. Ympäristöneuvos Esa
Tommila puhuu otsikkonaan “Ilmaston muutos ja energiaratkaisut - kuinka toimia
fiksummin?" Ilmoittautumiset 11.1. mennessä. Ilmoitathan, jos et jää syömään lounasta.
Maanantaina 21.1. klo 18.00 esittää Svenska Teatern
suurproduktion CHESS (avec) på svenska (saatavilla tekstitys
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suomeksi). Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt, varatut liput toimitetaan
myöhemmin osallistujille.
Keskiviikkona 30.1. klo 19.00 on Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Anton Tsehovin
näytelmä Kolme sisarta (avec). Olemme varanneet 30 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 47
€/lippu viimeistään 3.1. Viite 201 948. Lisätietoja esityksestä:
https://kansallisteatteri.fi/esitys/kolme-sisarta/
Keskiviikkona 6.2. klo 19.00 Espoon kaupunginteatterissa Juha Jokelan kirjoittama ja
ohjaama näytelmä Esitystalous 3 – Radio (avec). Päärooleissa mm. Martti Suosalo ja Ria
Kataja. Esitystalous 3 on yllätyksellinen ja vetävä musikaalinen satiiri. Soila Lehtonen /
Aamulehti 20.9.2018
Olemme varanneet 40 lippua. Liput 38 euroa per henkilö. Ilmoittautumiset ja maksut
viimeistään 6.1.2019. Viite 201 951. Yhteyshenkilönä Kari Lautso, puh. 0400 411 030.
Keskiviikkona 13.02. klo 10.30-12.00 Helsingin Suomalaisella Klubilla lounasesitelmä (avec)
aiheesta ”Kiinan haaste maailmalle”. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio,
FT, tarkastelee Kiinan lähitulevaisuuden sisäisiä ja ulkoisia haasteita sekä mahdollisuuksia.
Esityksessä pohditaan sitä, mitä Kiinan kehitys merkitsee muulle maailmalle.
Ilmoittautuminen 6.2.2019 mennessä. Ilmoitathan, jos et jää syömään lounasta.
Tapahtuman vetäjänä toimii Matti Rantala, puh. 0400 311 690.
Keskiviikkona 27.2. klo 19.00 Kansallisoopperassa Jaakko Kuusiston ooppera ” Jää ” (avec).
Ooppera perustuu Ulla-Lena Lundbergin samannimiseen romaaniin, joka sai Finlandiapalkinnon vuonna 2012. Libretossa ovat mukana romaanin olennaiset tapahtumat ja henkilöt
ja musiikissa soi saariston vuodenajat ja jään uhka. Olemme varanneet 40 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 95,00 € per lippu seniorien tilille 13.12. mennessä. Viite 201 964.
Keskiviikkona 6.3. klo 19.00 esitetään Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä TAHTO –
Sukellus huippu-urheilun hulluuteen (avec). Näytelmä kertoo olympiamitalisti Aino-Kaisa
Saarisen tarinan. Olemme varanneet 40 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 39 €/lippu
viimeistään 4.2. Viite 201 977. Lisätietoa esityksestä: https://hkt.fi/esitykset/tahto/
Tutustuminen Espoon Keilaniemen alueen projekteihin torstaina 7.3. klo 14.00. Tiedot
tarkentuvat vuoden alussa ilmoittautumisen, paikan ja osallistumismäärän osalta.
Torstaina 14.3.2019 klo 10.30 Suomalaisella Klubilla on lounasesitelmän (avec) aiheena
EU:n kipupisteet: Brexit, Itä-Eurooppa.
Esitelmöitsijänä on PhD, BSocSc Juha Jokela, joka työskentelee Ulkopoliittisen instituutin EUtutkimus -ohjelman ohjelmajohtajana. Hän on työskennellyt tutkijatohtorina ja johtajana
Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostossa, tutkijana ulkoasiainministeriössä ja
vierailevana erikoistutkijana Euroopan unionin turvallisuustutkimuksen instituutissa
Pariisissa.
Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta viimeistään 8.3.2019. Keittolounas maksetaan
paikalla. Ilmoita, jos et jää syömään lounasta.
Tiistaina 26.3. klo 19.00 on vuorossa Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Helsingin
Sanomien vierailuesitys laatujournalismista Musta laatikko 13 (avec). Olemme varanneet 50
lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 31 €/lippu viimeistään 22.2. Viite: 201 980.
https://kansallisteatteri.fi/esitys/musta-laatikko/
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Senioreiden kevätkokous järjestetään keskiviikkona 27.3.2019 alkaen kello 14:00 YIT:n
pääkonttorilla Käpylässä. Tämä ennakkotietona. Varsinainen kokouskutsu julkaistaan
helmikuun Seniorikuulumisissa.
Keväinen matka Hampuriin 4.4.-7.4. Huom! Matkan kuvallinen ohjelma RIL-Senioreiden
kotisivuilla! www.ril.fi  Jäsenyys  RIL-Seniorit  Seniorikuulumisia.
Lennot:
04.04. Helsinki – Hampuri 07:50–08:50 AY1421
07.04. Hampuri – Helsinki 19:10–22:00 AY1426 (OPER. BY NORDIC REGIONAL AIRLINES)
Alustava aikataulu:
Torstai 4.4.
Lentokentältä kaupunkikiertoajelu suomenkielisen oppaan kanssa - hotelli
Majoitus: Hyperion Hotel Hamburg ****
Klo 18.30 Illallinen ravintola Schifferbörse.
Perjantai 5.4.
Klo 10 Kierros kaupungilla osittain julkisilla liikennevälineillä, osittain kävellen.
Klo 12 Lounas panimoravintola Blockbräu.
BallinStadt Hamburg Das Auswanderermuseum - Siirtolaismuseo.
Opastettu kierros (suomenkielinen opas toimii tulkkina).
Klo 19:30 Erilliseen hintaan halukkaille Hamburgische Staatsoper: Nabucco
Lauantai 6.4.
Klo 9:30 Siirtyminen julkisilla liikennevälineillä Miniature Wunderlandiin.
Barkassiristeily .
Klo 19 Illallinen ravintola Parlament.
Sunnuntai 7.4.
Klo 10 Lähtö bussilla Lübeckiin, jossa kaupunkikierros ja vierailu Raatihuoneella.
Lounas Ratskeller zu Lübeck.
Klo 15 Kuljetus lentokentälle, lähtö AY1426 klo 19:10
Matkan hinta on 30-hengen ryhmälle 1120 €/h 2-hengen huoneessa, 20-hengen
ryhmälle 1155 €/h. 1-hengen huoneen lisähinta 125 €. Toistaiseksi varaus pieniin
hinnanmuutoksiin. Hinta sisältää lennot, majoituksen buffetaamiaisella, ohjelman mukaiset
kuljetukset, retket, opaspalvelut, ruokailut ja sisäänpääsymaksut.
Varausmaksu 350 €/hlö ilmoittautumisen jälkeen ja loppumaksu 2 kuukautta ennen
lähtöpäivää. Peruutuskulut 100 €/hlö + Finnarin ryhmäehtojen ja maapalveluiden
järjestäjien omien peruutusehtojen mukaiset kulut.
Ilmoittautuminen: Viimeistään 11.1. mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, max 30 h.
Vahvistukset/laskut: Lähetetään sähköpostin liitteenä, samoin lentoliput lähempänä
lähtöpäivää. Matkatoimisto AK-matkat laskuttaa osallistujilta matkat suoraan!
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.
Toukokuun alkupuolella on tarkoitus järjestää matka Luxembourgiin, Strasbourgiin ja
Kolmariin. Matkalla tutustuttaisiin Euroopan investointipankkiin, Euroopan parlamenttiin
sekä vierailtaisiin Lichtlen viinitilalla. Matkalla nähtäisiin myös Elsas-Lorrainen kauniita
maisemia. Matkan kesto olisi 3-4 päivää.
Tarkemmasta matkaohjelmasta, osallistujamäärästä sekä
ilmoittautumisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

7

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.
Seniorat (= seniorien puolisot) kokoontuvat joka kuukauden 1. ja 3. keskiviikko klo 12.30
Virgin Oilissa. Seuraavan tapaaminen 16.1.

Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Suomen aluetoiminta
Lounais-Suomen seniorit
Syyskuun 25. päivä Martti Vanhanen jatkoi kaukomatkakertomustaan. Tällä kertaa matkat
suuntautuivat Kauko-Aasiaan (Hongkong, Vietnam, Thaimaa ja Singapore). Paikalla oli 7
senioria.
Lokakuun 30. päivä DI Jari Pölönen esitteli Turun toriparkin suunnitelmia. Paikalla oli 18
senioria. RIL L-Suomen osaston kokoonkutsujana aloitti Pauli Haapakoski.
Marraskuun 27. päivä Pauli Haapakoski kertoi Sudenpesästä, Saksan Itä-Preussissa
sijainneesta sodanjohtokeskuksesta. Paikalla 7 senioria.
Joulukuun 19. päivä kokoonnutaan Panimoravintola Koulun joululounaalle klo 13.00.
Ilmoittautumiset Pauli Haapakoskelle 12.12. mennessä.
Tammikuun 29. päivä alustajana TkT, komentajakapteeni Jari Vainio väitösaiheestaan,
Merivoimien turvallisuuskriittisten ohjelmistojen käyttöturvallisuus.
Helmikuun 26. päivä FT Sini Eloranta alustaa aiheesta Mielen hyvinvointi seniori-iässä.
Kevätkausi jatketaan vanhaan malliin tiistaipalavereilla. Kesällä tehdään kesäretki.
PIRIL-seniorit kokoontuivat ti 13.11. Suomalaisella Klubilla ja paikalla oli 13 senioria. Sana oli
tällä kertaa vapaa ja puhetta riitti rakenteiden kestävyydestä ja mitoitusperusteista,
rakennusten sisäilma- ja homeongelmista saatikka ilmastonmuutoksien mahdollisista
vaikutuksista rakenteiden toimivuuteen ja kondenssivesihaittoihin.
RIL Pirkanmaan osasto, minkä nykyiset seniorit perustivat, juhlisti 40 vuotista toimintaansa
jouluglögeillä to 29.11. Komediateatterin Juhlatalossa. Glögeillä luovutettiin tupsuknalli ja
kunniakirja osaston 7. RILnööriksi valitulle RIL-seniorille tekniikan tohtori Tuomo Poutaselle.
PIRIL-seniorien toimintaa jatketaan harvatahtisin kokoontumisin ja alaamme liittyvin
esityksin ja mahdollisin ekskursioin. Vuoden 2019 kevätkauden kokoontumispäiviksi sovittiin
ti 22.1. ja ti 19.3. ja ti 14.5.2019.
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorien osallistuivat lokakuun aktiviteettinä 19.10.2018
järjestettyyn Pohjois-Suomen Rakentajapäivä 2018 runsaan kymmenen hengen voimin.
Tilaisuuden teemana oli "Koulutus laadun takaajana rakennusalalla - Pohjois-Suomesta
osaajia laaja-alaisella yhteistyöllä". Tilaisuudessa jaettiin Pohjois-Suomen paras rakennusteko
2018 -palkinto Oulun yliopiston uudelle rakennus- ja
yhdyskuntatekniikan DI:n tutkinto -ohjelmalle. Kuultiin myös
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ilolla, että Oulussa on erinomaista yhteistyötä kaikkien rakennusalan oppilaitosten kesken,
joka entisestään tulee tiivistymään, kun Oulun ammattikorkeakoulu siirtyy Yliopiston kanssa
samoihin tiloihin Linnanmaalle.
Marraskuun 8. päivänä kokoonnuimme tuttuun tapaan Kahvila Antelliin viettämään rattoisa
kahvihetki liki kahdenkymmenen seniorin voimin.
Tulevia tapahtumia:
* Joululounasta (avec) kokoonnumme nauttimaan torstaina 20.12.2018 klo 13.00 Ravintola
Rauhalaan, Mannenkatu 4, Oulu. Lounaan yhteydessä myös tutkaillaan toimintaamme ja
valitaan ensi vuoden ulkomaanmatkakohde.

