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Hyvät Seniori-ystävät 
 
Yksi kevään varmimmista merkeistä on abiturienttien 
penkinpainajaispäivä kuorma-autokulkueineen. Se tuo mieleeni 
tehokkaan parin kuukauden mittaisen, jännittävänkin 
opiskelujakson ennen yo-kirjoituksia. Tuo aika jäi itselleni 
erikoisesti mieleeni ja uskonpa, että se ei ole unohtunut 
muiltakaan senioreilta. 
 
Nyt 54 vuotta myöhemmin voimme kokea erilaisia, mutta 
varmasti itseämme kehittäviä elämyksiä osallistumalla RIL- 
Seniorien kevätohjelman tilaisuuksiin, joita ovat Suomalaisen 
Klubin esitelmät, laaja ja korkeatasoinen kulttuuriohjelma sekä 
ammattiosaamiseemme liittyvät ekskursiot. 
 
Tammikuussa Esa Tommila puhui (17.1.) ilmastonmuutoksesta ja 
energiaratkaisuista. Koska ilmastolla ei ole aikaa odottaa 
tekemiemme virheiden korjauksia, meidän tulee toimia fiksusti, 
jotta toimenpiteemme ovat riittävän vaikuttavia. Mieleeni jäi: ”Ei 
suljeta mitään energian tuotantotapaa pois, vaan sovitetaan 
vähäpäästöisimpiä menetelmiä eri olosuhteisiin”. Kysymys on 
energian tuottamisen ”nettoviisaudesta”. 
 
Toinen varmasti senioreita sivistänyt hetki oli, kun Jyrki Kallio puhui 13.2. aiheesta ”Kiinan haaste 
maailmalle”. Kuultiin muun muassa, että Kiinan unelma on TIANXIA - erilaisten arvoyhteisöjen yhteiselo. 
Ajatus jäi kuulijoille mieleen jatkopohdintoja varten, miten eri ideologiat kohtaavat tulevaisuudessa?  
 
Tietoamme avartavat esitelmät saavat jatkoa 14.3., kun Juha Jokela puhuu Klubilla EU:n kipupisteistä, 
Brexitistä ja Itä-Euroopasta.  
 
RIL-Senioreiden kevätkokous pidetään YIT:n pääkonttorissa 27.3. Ennen kokousta kuulemme, miten YIT:n ja 
Lemminkäisen yhteiselon alkuvaiheet ovat sujuneet - mielenkiintoista. 
 
Hyvät RIL-Seniorit! Viime johtoryhmän kokouksessa totesimme, että yhteisten ohjelmiemme tavoitteena on 
itsemme monipuolinen sivistäminen ja ammattitaitomme hereillä pitäminen. Minusta se on hyvä 
johtoteema toiminnallemme. Näistä näkökulmista laadimme ohjelmiamme. Tutustukaa kevään tarjontaan 
ja ilmoittautukaa mukaan.  
 
Lopuksi totean, että RIL-Seniorit ovat käynnistäneet tutkimuksen, jossa tarkastellaan rakennusinsinöörin 
työn sisällön, työympäristön ja työmenetelmien kehitystä kuluneen 50 vuoden aikana. Työn tulokset 
julkaistaan kirjana 50 v juhlavuotemme kunniaksi. 
 
Hyviä hiihtokelejä ja virkistäviä hetkiä kaikille! 

 
Jaska 

http://www.ril.fi/
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RILin toimistossa Senioreiden yhteyshenkilönä toimii pääsääntöisesti Jenni Ahola. 
Poikkeustilanteissa, esimerkiksi Jennin poissa ollessa, voi Senioreihin liittyvissä asioissa olla 
yhteydessä myös Mari Rantamäkeen. Jennin tavoittaa puhelimitse numerosta 050 408 0990 
ja sähköpostitse jenni.ahola@ril.fi, Marin puhelimitse numerosta 050 331 5352 ja 
sähköpostitse mari.rantamaki@ril.fi 

 
Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta 

 
Maanantaina 17.12.2018 Kaupunginteatterissa oli 26 osallistujaa ihailemassa Eero Ahon 
esittämää presidentti Kekkosta Suomen ja Venäjän johdon suhteita vuoden 1961 
noottikriisin aikaa käsittelevässä näytelmässä Kekkonen ja Kremlin tanssikoulu. 
 
Tiistaina 8.1.2019 Uuden vuoden sauna Saunaseuran saunalla: ilmoittautuneita oli vain 7 
henkeä. 

 
Kansallisoopperassa 10.1. Andrew Lloyd Webberin suurmusikaali ”Oopperan kummitus” 
ihastutti jälleen.  Osallistujia oli yhteensä 38. 
 
Heurekassa vierailtiin keskiviikkona 16. tammikuuta. Läsnä oli 33 senioria ja avecia. 
Tervetulokahvituksen päätteeksi tiedekeskuksen toimitusjohtaja Tapio Koivu antoi 
tilannekatsauksen Heurekan tilanteesta ja toiminnan suunnittelusta. Sen jälkeen tutustuttiin 
oppaiden avulla Aivot narikasta-nimisen näyttelyyn, jossa saatiin vinkkejä terveelliseen 
aivovoimisteluun. 
 
Torstaina 17.1. oli lounasesitelmän puhujana ympäristöneuvos Esa Tommila aiheenaan 
“Ilmaston muutos ja energiaratkaisut – kuinka toimia fiksummin”. Hän korosti nettoenergian 
kulutuksen arviointia, mikä yleisesti jää huomioimatta, minkä vuoksi “lääke saattaa olla 
pahempi kuin hoito”. Esitelmän aineisto on nähtävillä RIL-Seniorien sivuilla (Muut 
tiedotteet). 
 
Maanantaina 21.1. oli 53 senioria (avec) nauttimassa Svenska Teaternissa ammattitaitoista 
musikaalin CHESS esitystä. 
 
Keskiviikkona 30.1. oli 30 senioria (avec) Kansallisteatterissa Anton Tsehovin modernin 
klassikon Kolme sisarta esitystä katsomassa. 

 
Esitystalous 3 – Radio Espoon Kaupunginteatterissa 6.2. keräsi 30 osallistujaa. RIL-Seniorit 
seuraa nyt myös Espoon kaupunginteatterin tapahtumia ja järjestää sinne kiinnostavien 
tilaisuuksien ilmaantuessa teatterikäyntejä. 
 
Lounasesitelmän 13.2. aiheesta ”Kiinan haaste maailmalle” piti vanhempi tutkija Jyrki Kallio 
Ulkopoliittisesta Instituutista. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 57 kuulijaa. Esitys oli 
ajankohtainen, selkeä ja asiantunteva, mistä puheenjohtaja Jaakko Heikkilä lausui erityiset 
kiitokset. Me kaikki olemme olleet todistamassa viimeisen vajaan neljänkymmenen vuoden 
ajan Kiinan nousua Maon kulttuurivallankumouksen ahdingosta maailman toiseksi johtavaksi 
taloudelliseksi suurvallaksi, joka monilla aloilla haastaa Yhdysvaltojen johtoaseman. Mille 
pohjalle tämä kehitys on rakennettu, mitä se vaikuttaa globaaliin talouteen ja turvallisuuteen 
mukaan lukien ihmisoikeuskysymykset sekä mitkä ovat Kiinan ja sen kommunistisen 
puolueen nykyiset ja tulevat haasteet? Näiden asioiden jatkopohdintaan esitys antoi 
kuulioille runsaasti sekä tietoa että työkaluja. 
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Kansallisoopperassa 27.2. Jaakko Kuusiston oopperassa ” Jää ”saariston vuodenajat ja jään 
uhka soivat musiikissa. Tositapahtumiin perustuva järkyttävä tarina kosketti syvästi. 
Osallistujia oopperaillassa oli 43. Ooppera katsottavissa suorana Oopperan Stage24-
palvelussa 5.3. klo 19.00. 
 
Yleistä tärkeää tiedotettavaa tulevista tapahtumista ja kuulumisista 

 
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin kautta www.ril.fi (kalenteri 
löytyy rullaamalla etusivua alaspäin kohtaan ”Katso kaikki tapahtumat”). Muistattehan 
ilmoittaa tapauhtumiin kaikki osallistujat erikseen, myös avecit!  
Ilmoittautumisen jälkeen maksut RIL-Seniorien tilille FI50 8000 1710 0060 74. Käyttäkää 
tapahtumakohtaista viitenumeroa viitenumerokentässä! Ulkomaanmatkat laskuttaa 
matkatoimisto.  
 
Huom! Lähetämme teatteri- ja oopperaliput postissa kotiin. Kun ilmoittaudutte 
tapahtumakalenterissa, siellä kysytään osoitetietoja. Täyttäkää jokaisesta lippuvarauksesta 
(mukaan lukien avecit) oma ilmoittautumislomake. Sähköpostiosoitteeksi jäsenen osoite. 
 
Yksityiskohtaiset ohjeet matkoille ja tilaisuuksiin ilmoittautumisesta, maksamisesta, 
ilmoittautumisten peruuttamisesta ja nimilappujen käytöstä on juuri päivitetty RIL-
Senioreiden johtoryhmän puolesta. Uusiin päivitettyihin ohjeisiin voit tutustua tarkemmin 
RILin nettisivuilla www.ril.fi  Jäsenyys  RIL-Seniorit  Muut tiedotteet  

On sovittu, että jatkossa ilmoittautuminen kuulumisten yhteydessä ensi kertaa julkaistuihin 
tapahtumiin alkaa aina kuulumisten julkaisua seuraavana päivänä klo 9.00. Tätä ohjetta 
sovelletaan jo näissä kuulumisissa, eli Seniorikuulumisissa 1/2019 julkaistuihin 
uusiin tapahtumiin ilmoittautuminen alkaa 1.3.2019 klo 9.00! 
 
Alla olevasta taulukosta näet myös tulevien vuonna 2019 julkaistavien kuulumisten 
aikataulun.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Nimilappujen käytöstä 
 
Syyskokouksessa tuotiin esille huoli siitä, että nimilappujen käyttö Senioreiden tilaisuuksissa 
ei ole enää sovitun käytännön mukaista. Keskustelussa pidettiin tärkeänä, että aiemmin 
hyvin toiminutta nimilappukäytäntöä ei päästetä rapautumaan. 

Ohje nimilappujen käytöstä on seuraava: Sekä kotimaan että ulkomaan matkoilla ja muissa 
tilaisuuksissa käytetään RIL Senioreiden nimilappuja (myös avecit). Teattereissa, oopperassa 
ja niihin verrattavissa tilaisuuksissa nimilappuja ei tarvitse käyttää. Unohtuneen tai 
kadonneen nimilapun tilalle saa 2 euron maksusta uuden. 

 

Seniorikuulumiset 2019  Julkaisupäivämäärä 
1/2019 28.2.2019 
2/2019 29.5.2019 
3/2019 27.9.2019 
4/2019 5.12.2019 

http://www.ril.fi/
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Tulevia tapahtumia 
 

Keskiviikkona 6.3. klo 19.00 esitetään Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä TAHTO – 
Sukellus huippu-urheilun hulluuteen (avec). Näytelmä kertoo olympiamitalisti Aino-Kaisa 
Saarisen tarinan. Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt, varatut liput on toimitettu 
osallistujille. 
 
Torstaina 7.3. Tutustuminen Espoon Keilaniemen ja Tapiolan alueen projekteihin. 
Tapahtuma on täynnä. 
 
Maanantaina 11.3. klo 14.45, maanantaina 18.3. klo 10.45 sekä keskiviikkona 20.3. klo 
10.45 tutustumme opastetulla vierailulla Amos Rexin Magritten Elämänviiva -näyttelyyn 
(avec). Opastetun kierroksen jälkeen on tilaisuus tutustua amsterdamilaisen taiteilijaduon 
Studio Driftin näyttelyyn, joka "yhdistää teoksissaan valoa ja liikettä sekä kyseenalaistaa 
ihmisen, tekniikan ja luonnon lainalaisuudet kauniilla ja jännittävällä tavalla". 
Osallistumismaksu opastuksesta on 5€ ja se maksetaan RIL-seniorien tilille. 
Sisäänpääsymaksu Amos Rex -taidemuseoon maksetaan sen sijaan paikan päällä ennen 
museokierroksia. Museokortti kelpaa myös. 11.3. tilaisuuden tapahtumavastaava on Kari 
Lautso, puh 0400 411030. 18.3. ja 20.3. tilaisuuksien tapahtumavastaava on Rita Piirainen, 
puh 0400 676067. Kaikki kolme museovierailua ovat valitettavasti täynnä. 

 
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 EU-
tutkimus -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). Ilmoittautuminen 
tapahtumaan on päättynyt, varatut liput toimitetaan myöhemmin osallistujille. 

 
Keskiviikkona 27.3. klo 14:00 pidetään Senioreiden kevätkokous YIT:n toimitiloissa (osoite 
Panuntie 11, Käpylän aseman vieressä). Kokouksen alussa infra-segmentin johtaja Harri 
Kailasalo kertoo YIT:n ajankohtaisista kuulumisista. Ilmoittautumiset viimeistään 
keskiviikkona 20.3.  

  
Kokouksen esityslista: 

  
1. Kokouksen avaus 
2. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta  
3. Päätösvaltaisuus ja työjärjestys 
4. Senioreiden vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen 
5. Senioreiden vuoden 2018 talouskatsauksen hyväksyminen 
6. Kuluvan vuoden ohjelman esittely 
7. Mahdolliset muut asiat 
8. Kokouksen päättäminen 
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Torstaina 4.4. sekä tiistaina 23.4. klo 10-11 meillä on mahdollisuus opastettuun kierrokseen 
Keskustakirjasto Oodissa (avec), jossa saamme kattavan yleisesittelyn Oodin tiloista ja 
palveluista. Kierros kestää noin tunnin. Osallistujamäärä molemmilla kierroksilla on enintään 
20. Osallistumismaksu on 4 euroa/henkilö.  
Vierailu Oodiin 4.4 (avec): Ilmoittautumiset tapahtumakalenteriin ja maksut RIL-seniorien 
tilille viimeistään 28.3. Maksun viitenro on 2019141. Tapahtuman vastaavana toimii Olli-
Pekka Poutanen, gsm 050 3667414. 
Vierailu Oodiin 23.4 (avec): Ilmoittautumiset tapahtumakalenteriin ja maksut RIL-seniorien 
tilille viimeistään 16.4. Maksun viitenro on 2019154. Tapahtuman vastaavana toimii Olli-
Pekka Poutanen, gsm 050 3667414. 

Tervetuloa seuraamaan lounasesitelmää (avec) tiistaina 9.4. klo 10:30-12:00 Helsingin 
Suomalaiselle Klubille. Tällä kertaa esitelmän aiheena on ”Hiilineutraali kiertotalous”. 
Kiertotaloudesta meille kertoo Sitran johtava asiantuntija Nani Pajunen. Hän on 
rakennusdiplomi-insinööri, tekniikan lisenssiaatti ympäristöoikeuden alalta ja tehnyt 
väitöskirjan kiertotaloudesta prosessiteollisuuden näkökulmasta. Nani on vakuuttunut siitä, 
että tulevaisuus tehdään positiivisella asenteella yhdessä ja maailma pelastetaan tekemällä 
maailman pelastamisesta kannattavaa liiketoimintaa. 
Ilmoittautuminen 1.4.2019 mennessä. Ilmoitathan, jos et jää syömään lounasta. 
Tapahtuman vetäjänä toimii Petri Jalasto, puh 040 5529039 

RIL järjestää ekskursion Espoon Blominmäen uuden jätevedenpuhdistamon 
rakennustyömaalle tiistaina 9.4.2019 klo 14.00 alkaen. Kalliotiloissa sijaitsevassa Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut HSY:n rakentamassa puhdistamossa käsitellään kohteen 
valmistumisen jälkeen vuonna 2022 yli 400 000 asukkaan ja palveluiden jätevedet Espoosta, 
Kirkkonummelta ja Länsi-Vantaalta. Isäntinä toimivat projektinjohtaja Jukka Yli-Kuivila 
HSY:stä ja projekti-insinööri Jarkko Meriläinen YIT:stä. 
Kuljetus kohteeseen lähtee Helsingistä Mannerheimin patsaan edustalta klo 13.00 ja 
pysähtyy Glo Hotel Sellon edessä Leppävaarankatu 1 noin klo 13.30. Päälle asianmukainen 
vaatetus, turvavarusteita on saatavissa työmaalta. Yhteiskuljetukseen osallistuminen on 
turvallisuussyistä suositeltavaa.  
Mukaan mahtuu 30 ilmoittautunutta. Osallistumismaksu on 12 euroa/henkilö, joka tulee 
suorittaa RIL Senioreiden pankkitilille FI50 8000 1710 006074 ilmoittautumisen yhteydessä 
31.3.2019 mennessä. Maksun viitenumero 2019167. Retken vetäjänä toimii Jukka Piekkari, 
puh. 050 5555523. 

Torstaina 11.4. klo 19.00 on Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Yhdestoista hetki (avec), 
joka on varietee rahasta, vallasta ja demokratiasta. Olemme varanneet 40 lippua. 
Ilmoittautumiset ja maksut 47 €/lippu RIL-Senioreiden tilille viimeistään 12.3. Maksun viite 
2019183. Yhteyshenkilönä Leena Saviranta puh. 040 532 8803. Lisätietoja esityksestä: 
https://kansallisteatteri.fi/esitys/yhdestoista-hetki/ 

Opastettu vierailu (avec) František Kupka -näyttelyyn Ateneumissa 16.4. klo 14.00 
(kokoontuminen museon sisäpihalla lipun hankinnan jälkeen ennen kierrokselle lähtöä). 
”Tsekkiläinen František Kupka (1871–1957) tunnetaan abstraktin taiteen pioneerina. Pitkän 
uran Pariisissa tehneen taidemaalarin retrospektiivin kautta voi tutustua länsimaisen taiteen 
historiaan: monivaiheisiin muutoksiin perinteisistä muotokuvista kohti abstraktia 
ilmaisua.” Osallistumismaksu opastuksesta on 5 euroa ja se maksetaan RIL-Seniorien tilille. 
Sisäänpääsymaksu maksetaan paikan päällä ennen näyttelykierrosta, joka alkaa klo 14.00. 
Museokortti kelpaa myös. Ryhmän koko on 25 henkilöä. Ilmoittautumiset ja maksut 
16.3.2019 mennessä. Viite 2019222. Tapahtumavastaavana toimii Kari Lautso, 0400 411030. 

 

https://kansallisteatteri.fi/esitys/yhdestoista-hetki/
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RIL-SENIORIT AVEC: APRIL JAZZ –konsertti keskiviikkona 24.4, BOBBY MCFERRIN Espoon 
kulttuurikeskuksessa. Yleisön rakastama 10-kertainen Grammy-voittaja saapuu jälleen 
Espooseen. Laulaja-akrobaatti ottaa kuulijansa mukaan, ja jos vanhat merkit pitävät 
paikkansa Tapiolasalista loppuvat paikat nopeasti. Parhaiten McFerrin tunnetaan 80 –luvun 
radiohitistä ”Don’t Worry, Be Happy”. 
McFerrin on yhden miehen ilmiö. Häntä voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä hahmoista 
Beat Box -kulttuurin muodostumisessa. Teoksissaan hän laajan nelioktaavisen äänialansa 
lisäksi käyttää kehoaan erilaisten äänien muodostamiseen. Taitavan tekniikkansa ansiosta 
McFerrin kuljettaa lauluaan nopeasti äänirekisteristä toiseen, luoden polyfonisia efektejä 
mahdollistaen laulujen melodian ja säestyksen samanaikaisesti.  
Konsertti alkaa klo 20.00, ja sen kesto on noin 1,5h, ei väliaikaa. Olemme varanneet 30 
lippua. Liput 60 euroa per henkilö. Ilmoittautumiset ja maksut 
viimeistään 22.3.2019 senioreiden tilille. Viite 2019219. Yhteyshenkilönä Petri Jalasto, puh. 
040 5529039. 

Perjantaina 26.4. klo 19.00 on Kansallisteatterin suurella näyttämöllä vuorossa Yhtä matkaa 
(avec), jossa vanha nainen (Seela Sella) ja keski-ikäinen mies (Puntti Valtonen) kohtaavat 
junassa, toinen matkalla häihin ja toinen hautajaisiin. Olemme varanneet 40 lippua. 
Ilmoittautumiset ja maksut 38 €/lippu viimeistään 26.3 RIL-Senioreiden tilille. Maksun viite 
2019196. Yhteyshenkilönä Leena Saviranta puh. 040 532 8803. Lisätietoja esityksestä: 
https://kansallisteatteri.fi/esitys/yhta-matkaa/  

 
Keskiviikkona 1.5. klo 12.00 Vappumatinea (avec) Musiikkitalon konserttisalissa. Vuoden 
perinteikkäimmässä konsertissa juhlinnasta vastaavat vaskiyhtye Kolizio sekä näyttelijä Niina 
Lahtinen. Kapellimestarina toimii Taavi Oramo. Olemme varanneet 80 eläkeläislippua 
kahdesta katsomosta (N- ja T-katsomot). Ilmoittautumiset ja maksut 22 €/henkilö viitteellä 
2019235 viimeistään 1.4.2019! Lisätietoa esityksestä: 
https://www.musiikkitalo.fi/fi/tapahtuma/hko-vappumatinea-1  
 
Lauantaina 4.5. klo 13.00 Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä näemme Koiramäen 
Suomen historian (avec). Olemme varanneet 40 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 38 
€/lippu (aikuiset), 20 €/lippu (lapset ja opiskelijat) viimeistään 2.4. RIL-Senioreiden tilille. 
Maksun viite 2019206. Yhteyshenkilönä Leena Saviranta puh. 040 532 8803. Lisätiedot 
esityksestä: https://kansallisteatteri.fi/esitys/koiramaen-suomen-historia/ 

 
Alvar Aallon ja Sibeliuksen jalanjäljissä taiteilijakoti Villa Kokkosessa Järvenpäässä 8.5.2019 
klo 12-15 (avec). Tutustuminen Aallon säveltäjäystävälleen suunnittelemaan rakennukseen 
ja sen kulttuuriympäristöön, pienoiskonsertti sekä kotilounas kakkukahveineen. Isäntinä, 
esiintyjinä ja oppaina oopperalaulaja Antti Pesonen ja pianotaiteilija Elina Viitaila.  
Olemme varanneet 40 lippua. Ilmoittautumiset ja maksu 35 euroa/henkilö viimeistään 
8.4.2019. Museokorttilaisilta maksu on 23 euroa, jolloin museokortti on esitettävä 
vierailukohteessa. Viite 201993.  
Tapahtumavastaavana toimii Kari Lautso, puh. 0400 411030. Villa Kokkosen osoite on 
Tuulimyllyntie 5, 04400 Järvenpää. Pysäköintimahdollisuus on n. 100 metrin päässä taloa 
vastapäätä olevassa notkelmassa.  

 
Tiistaina 14.5. klo 13.00 vierailemme Hakasalmen huvilassa, Suruton kaupunki - kohtauksia 
1920-luvun Helsingistä -näyttelyssä (avec). Opastetulle tutustumiskäynnille mahtuu mukaan 
25 osallistujaa. Hakasalmen huvila sijaitsee Finlandiatalon ja Musiikkitalon välissä ja on osa 
Helsingin kaupunginmuseota. Osallistumismaksu opastukseen on 5 € ja se maksetaan RIL-
Senioreiden tilille. Maksun viite 2019170.  
Museon sisäänpääsymaksu maksetaan paikan päällä ennen 
museokierrosta. Museokortti kattaa sisäänpääsymaksun. 

https://kansallisteatteri.fi/esitys/yhta-matkaa/
https://www.musiikkitalo.fi/fi/tapahtuma/hko-vappumatinea-1
https://kansallisteatteri.fi/esitys/koiramaen-suomen-historia/
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Ilmoittautumiset ja opastusmaksut 26.4.2019 mennessä. Tapahtumavastaava on Rita 
Piirainen puh 0400 676067    
 
Tutustuminen Vallisaaren ja Kuninkaansaaren suljettuihin alueisiin 
historioitsija/tietokirjailija/everstiluutnantti Jarmo Niemisen johdolla 4.6.2019 klo 9.30 -
16.00 (avec) 
Retkellä tutustutaan mm. saarten poliisilailla suljettuihin maanalaisiin tiloihin, 
ruutikellareihin, tornikanuunapattereihin ja bunkkereihin saarten historiaa, luontoa, 
arkkitehtuuria ja rakennustekniikkaakaan unohtamatta. Ohjelmaan kuuluvat kuljetukset 
Kauppatorilta/lle sekä lounas klo 12.00-13.00. Lähtö Kauppatorilta Vallisaareen klo 9.30 (JT-
lines), paluulaiva lähtee Vallisaaresta klo 15.25. Opastukset Vallisaaressa klo 10.00-12.00 ja 
Kuninkaansaaressa klo 13.00-14.30. 
Tilaisuus on mitoitettu 40 henkilölle. Ilmoittautumiset ja maksut 53 euroa/henkilö 
viimeistään 4.5.2019. Viite 2019109.   
Tapahtumavastaavana toimii Kari Lautso, 0400411030. 

 
 
Ennakkotietoa tulevista suunnitelluista matkoista 
 
Matka Luxembourgiin ja Alsaciin  
Toukokuulle suunniteltu matka Luxembourgiin, Strasbourgiin ja Colmariin on jouduttu 
siirtämään syyskuulle europarlamenttivaaleista johtuen. Matkalla on tarkoitus tutustua 
normaalien kaupunkikierrosten lisäksi Euroopan Investointipankkiin Luxembourgissa, 
Europarlamenttiin Strasbourgissa ja Alsacelaiseen viinitilaan Colmarissa. Lisäksi tutustutaan 
yhteen tai kahteen alueen upeista linnoista. 
Luxembourgiin ei ole suoria lentoyhteyksiä Suomesta, joten lento sinne tapahtuu joko 
Munchenin tai Frankfurtin kautta. Paluulento on suunniteltu tapahtuvaksi Frankfurtista. 
Liikkumiset kaupungista toiseen tapahtuvat bussilla. Matkan kesto on 4/5 päivää. Matkan 
tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.  
 
Syys-lokakuun vaihteeseen suunnitellaan 3-4 vrk golfmatkaa Puolaan Sand Valley-resortiin. 
Tarkempia tietoja matkasta toukokuun lopun kuulumisissa. 
 
Kaukomatka Japaniin 3/2020. RIL-Seniorit ovat valmistelemassa matkaa Japaniin (avec) ensi 
vuoden maaliskuun alkuun. Alustavien suunnitelmien mukaan täysiä perillä olo päiviä olisi 
noin 11. Lennot olisivat suoria Finnairin lentoja. Matka suuntautuu Honshun saarelle, 
pääasiassa Tokion ja Hiroshiman väliselle alueelle. Ryhmän koko tullee olemaan noin 20 
henkeä. Tavoitteena on saada matka varauskuntoon ja myyntiin maalis-huhtikuun 
vaihteessa. 
 
 
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.  
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Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Suomen aluetoiminta  
 
Lounais-Suomen seniorit 
 
Lounais-Suomen seniorit ovat jatkaneet perinteisiä tapaamisia kuukauden viimeisen tiistain 
iltapäivinä. Tammikuun keskusteluaiheena olivat Turun meri- ja julkisen liikenteen asiat. 
Keskustelijoina oli kahdeksan omaa senioriamme. Helmikuussa vierasalustajana oli FT Sini 
Eloranta aiheenaan Mielen hyvinvointi seniori-iässä. Aihe herätti vilkasta keskustelua 
alustajan johdattamana. Muutamalla avecilla täydennetty joukkomme oli kokonaista 18 
henkeä.  
 
Maaliskuussa menemme Turun kaupunginteatteriin katsomaan juuri ensi-iltansa saanutta 
Hamletia. Osallistujien määrä näyttää tässä vaiheessa yli kahtakymmentä. Turkulaisilla onkin 
ollut Hamletissa 70 vuoden paussi. Kevään ohjelma jatkuu kesään saakka perinteisillä 
kuukausitapaamisilla. Ja kesällä purjehditaan vähintäänkin yhteiselle lounaalle. 

 
 
PIRIL-seniorit kokoontuivat ti 22.1.2019 Suomalaisen Klubin Pirkanmaa kabinetissa ja 
paikalla oli 18 senioria. Pitkän päivätyön vesihuoltoalalla tehnyt kollegamme, tekniikan 
tohtori ja vesialan tulevaisuudentutkimuksen dosentti Jarmo Hukka piti esityksen aiheena 
”Maisemadiagrammi vesihuoltoon”. Puhuttelevaan ja globaalin vesihuoltotilanteen 
sisältävään esitykseen voi tutustua seuraavasta linkistä: 
https://drive.google.com/file/d/1fPGk4ZNhi9CJbl7KjlJhh9B172fWcZiX/view?usp=drive_web 

 
Hyvinvointi ja varallisuus keskittyy ja uhkaa tasapainoista kehitystä.  
Yksityistämis-ideologian ja suuruuden ekonomian aikoina on hyvä tiedostaa kaaoksen 
mahdollisuus, mitä on syytä välttää pienen maan perusinfrassa. 

 
Seuraava kokoontuminen on tiistaina 19.3.2019 Kansi– ja Areena-hankkeen merkeissä, mistä 
kerrotaan lähemmin PiRIL-tiedotteessa. 
https://www.kansiareena.fi/ 

 
 
 Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit kokoontuivat perinteiselle joululounaalle  

20.12.2018 ravintola Rauhalaan, jossa paikalla oli 25 senioria seuralaisineen.  
 

Tammikuussa 24.1.2018 neljä senioria osallistui RIL Nuorten MatchMaking tilaisuuteen 
Oulun teekkaritalolla järjestäen CV-klinikka -aktiviteetin. Klinikalla kävi parisen kymmentä 
nuorta tarkistuttamassa CV:nsä ja saamassa siihen vinkkejä. 

 
Tulevia tapahtumia: 
- Maaliskuussa torstaina 14.3.2019 klo 14.00 kokoonnumme pohtimaan maailman menoa 
Kahvila Antellin pihaan. 
- Huhtikuussa torstaina 11.4.2019 teemme perinteisen tutustumismatkan Hankikiven 
atomivoimalatyömaalle yhdessä RIL:n Pohjois-Suomen osaston kanssa. 
- Toukokuussa 13.5. - 17.5.2019 suuntaamme ulkomaanmatkalle Wieniin 19 hengen 
porukalla. 

 
Kaikista aktiviteeteistä tulee tarkempaa tietoa sähköpostilla. 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1fPGk4ZNhi9CJbl7KjlJhh9B172fWcZiX/view?usp=drive_web
https://www.kansiareena.fi/
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