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Hyvät Seniori-ystävät
RIL- Seniorien vilkas kevätkausi alkaa olla lopuillaan ja päättyy
Vallisaari – Kuninkaansaari lounasristeilyyn 4.6. Seuraavassa
muutama poiminta menneistä tapahtumista.
Seniorien kevätkokous pidettiin YIT:n pääkonttorilla 27.3.
Kuulimme siellä Harri Kailasalon esityksen YIT:n ja
Lemminkäisen fuusiosta ja tulevaisuuden näkymistä. Kaksi
vanhaa ja perinteistä rakennusalan suuryhtiötä on nyt yhdessä.
TkT Nani Pajunen Sitrasta kertoi Suomalaisella Klubilla 9.4.
hiilineutraalista kiertotaloudesta ja valaisi aihetta erittäin
monipuolisesti, miten kehittäisimme Suomesta
kiertotalousyhteiskunnan. Hän esitti tärkeän viestinsä:
”Tulevaisuudessa tarvitsemme eri alojen osaajia, mutta meistä
kaikista tulee kiertotalouden ammattilaisia. Meillä on ymmärrys
maapallon rajallisista luonnonvaroista. Osaamme omassa
työssämme ja arjessamme elää maapallon kantokyvyn mukaan
ja ottaa käyttöön kiertotalouden ratkaisut. Mikä on sinun
seuraava kiertotaloustekosi? Aika on nyt”!
Tätä esitystä olisi varmasti myös Greta Thunberg kuunnellut
mieluusti.
Tänä vuonna järjestimme valtakunnan veteraanipäivään liittyen pienimuotoisen kahvitilaisuuden RIL:n
sotaveteraaneille, joita paikalla oli neljä heidän joukossaan aina pirteä Antero Kallio 101v! Siinä meillä on
hyvä esimerkki! Lauri Palojärvi oli valmistellut tilaisuuteen katsauksen jääkäriliikkeen vaiheista ja RILnuorten edustaja Joni Virkki kiitti veteraaneja heidän uhrauksistaan Isänmaan puolesta.
Kevätohjelma kaikkine kulttuuritapahtumineen, ekskursioineen (mm. Oodi, Uusi Lasten sairaala), retkineen
yms. oli arvokasta ja sivistävää toimintaa. Siitä nöyrä kiitokseni kaikille tilaisuuksien järjestäjille.
Kulttuuritapahtumia junailee nykyisin itsenäinen Kulttuuritoimikunta Rita Piiraisen johdolla yhteistyössä
AK-ryhmän kanssa.
Syyskauden ohjelmavalmistelut ovat jo pitkällä (ks. ohjelma). Luvassa on mielenkiintoinen syksy
monipuolisine ohjelmineen. Suomalaisen Klubin esitelmäsarjan aloittaa 12.9. tähtitieteilijä Esko Valtaoja
ajatuksillaan ihmisestä äärettömän avaruuden osana.
Ennen syksyä on kuitenkin kesä ja niinpä haluankin toivottaa teille kaikille senioreille oikein piristävää ja
antoisaa kesää toisenlaisten tapahtumien parissa. Viihtykää!
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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
Uudessa lastensairaalassa vierailtiin 25.2. Tilaisuus oli järjestetty yhdessä HUS:n kanssa
sairaalan Hattivatti-luentosalissa. Paikalla oli 77 senioria ja seniooraa. Tilaisuutta isännöi
linjanjohtaja, dosentti Pekka Lahdenne, joka arvioi projektin lopputulosta käyttäjän
näkökulmasta. Suunnittelun pääperiaatteita esitteli arkkitehti SAFA Sakari Forsman
Arkkitehtitoimisto SARC:sta ja toteutuksen haasteita valottivat SRV:n projektipäällikkö Mirja
Serenius ja työpäällikkö Matti Julin. Lopuksi vieraat tutustuivat sairaalan yleisiin tiloihin.
Keskiviikkona 6.3. oli Kaupunginteatterissa 23 senioria /avec) seuraamassa olympiamitalisti
Aino-Kaisa Saarisen tarinaa näytelmän TAHTO – Sukellus huippu-urheilun hulluuteen.
39 RIL-Senioria vieraili 7.3.2019 Tapiolassa ja kuuli kehittämisjohtaja Antti Mäkisen
esityksen Espoon Tapiolan, Keilaniemen ja Kehä 1:n alueiden suunnittelusta ja haastavista
rakennusprojekteista. Projektien toteutustapa, ratkaisut ja tulevat haasteet käytiin
perusteellisesti läpi. Vilkkaan keskustelun täydentämä vierailu kesti runsaat kaksi tuntia.
Maanantaina 11.3. ja 18.3. sekä keskiviikkona 20.3. tutustuimme yhteensä 75 seniorin ja
avecin voimin Amos Rexissä belgialaisen René Magritten ja amsterdamilaisen taiteilijaduon
Studio Driftin näyttelyihin.
Ulkopoliittisen instituutin EU-tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Juha Jokela piti 14.3.2019
Suomalaisella Klubilla lounasesitelmän aiheesta EU:n kipupisteet: Brexit ja Itä-Eurooppa.
Päähuomio esityksessä kohdistui luonnollisesti brittien eroaikeisiin EU:sta ja heidän sisäiseen
kiistelyynsä erosopimuksesta, mutta myös Itä-Euroopan konfliktit, erityisesti Ukrainan ja
Krimin tilanne sekä EU:n Venäjälle asettamat pakotteet värittivät erittäin mielenkiintoista
esitystä. Lounasesitystä oli kuuntelemassa 59 RIL-senioria.
Tiistaina 26.3. oli Kansallisteatterissa 48 senioria (avec) kuulemassa Helsingin Sanomien
laatujournalismista kertovaa vierailuesitystä Musta laatikko 13.
Torstaina 4.4. sekä tiistaina 23.4. yhteensä 35 osallistujaa tutustuivat Keskustakirjasto
Oodiin. Saimme kattavan yleisesittelyn Oodin moninaisista tiloista ja palveluista
elokuvateatterista keittiöön ja ompelukoneista 3D-tulostimiin.
Huhtikuun lounasesitelmän (9.4.) aiheena on ”Hiilineutraali kiertotalous”, josta meille kertoi
Sitran johtava asiantuntija Nani Pajunen. Hänen keskeinen viestinsä oli, että
kiertotaloudessa on aina tarpeellista katso koko ketjua raaka-ainetuotannosta,
valmistukseen, jakeluun, kulutukseen ja lopulta uudelleen käyttöön. Kuulijoita oli tällä kertaa
19.
RIL Seniorit järjesti 9.4.2019 tutustumiskäynnin Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n
rakenteilla olevalle jätevedenpuhdistamolle Espoon Blominmäkeen. Valmistuessaan vuonna
2022 kalliotiloissa sijaitsevalla puhdistamolla käsitellään noin 550 000 asukkaan ja
palveluiden jätevedet Espoosta, Kirkkonummelta ja LänsiVantaalta. Projektinjohtaja Jukka Yli-Kuivila HSY:stä esitteli
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puhdistamon suunnitelmia ja rakentamisen tilannetta, jonka jälkeen tutustuttiin itse
rakennustyömaahan. Projekti-insinööri Jarkko Meriläinen YIT:stä osallistui työmaan
esittelyyn. Laitoksella tehdään parhaillaan rakennusteknisiä töitä. Hankkeen tämänhetkinen
kustannusennuste on 405 miljoonaa euroa. Ekskursiolle osallistui 16 senioria. Retken
järjestäjänä ja vetäjänä toimi Jukka Piekkari.
Torstaina 11.4. oli Kansallisteatterissa 34 senioria (avec) katsomassa näytelmän Yhdestoista
hetki tarinaa rahasta, vallasta ja demokratiasta.
Tiistaina 16.4. tutustuttiin oppaan johdolla ja 23 hengen voimin Tsekkiläisen František
Kupkan (1871–1957) näyttelyyn Ateneumissa. Taidemaalarin retrospektiivin kautta voitiin
perehtyä länsimaisen taiteen historiaan ja Kupkan ilmaisun monivaiheisiin muutoksiin
perinteisistä muotokuvista kohti abstraktia ilmaisua.
Keskiviikkona 24.4. 12 osallistujaa nautti April Jazzin konsertissa Bobby McFerrinin ja neljän
muun a cappella-laulajan taidokkaista esityksistä Espoon kulttuurikeskuksessa. Laulajaakrobaatti otti kuulijansa mukaan ja sai meidät osallistumaan lauluihinkin.
Perjantaina 26.4. oli Kansallisteatterissa vuorossa Seela Sellan ja Puntti Valtosen
kohtaamisesta junassa kertova näytelmä Yhtä matkaa, jonka näki 26 senioria (avec).
Keskiviikkona 1.5. Musiikkitalon perinteiseen Vappumatineaan osallistui yhteensä 71 iloista
senioria seuralaisineen.
Lauantaina 4.5. oli Kansallisteatterissa hurmaavan ja opettavaisen lastennäytelmän
Koiramäen Suomen historia katsomossa 37 osanottajaa, joista 19 oli lapsia.
Keskiviikkona 8.5. tehtiin retki Alvar Aallon ja Sibeliuksen jalanjäljissä taiteilijakoti Villa
Kokkoseen Järvenpäässä. Ohjelmaan kuului myös huvilaa tällä hetkellä ylläpitävän
taiteilijapariskunnan Antti Pesonen ja Elina Viitailan upea laulu- ja pianokonsertti hienossa
kulttuurimiljöössä. Tilaisuuteen osallistui 49 henkilöä.
Upeat musiikkiesitykset, rennot ja asiantuntevat esittelyt sekä herkullinen lounas loivat
yhdessä aidon ja hienon tunnelman, joka ylitti vierailijoidemme odotukset ja muodostui siten
heille ikimuistoiseksi elämykseksi ja kevään kohokohdaksi.
Tiistaina 14.5. vierailimme Hakassalmen huvilassa tutustumassa Suruton kaupunki –
kohtauksia 1920-luvun Helsingistä -näyttelyyn. Paikalla oli 25 osallistujaa.

Yleistä tärkeää tiedotettavaa tulevista tapahtumista ja kuulumisista
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin kautta www.ril.fi (kalenteri
löytyy rullaamalla etusivua alaspäin kohtaan ”Katso kaikki tapahtumat”). Ulkomaanmatkat
laskuttaa matkatoimisto.

Muutos RIL-Senioreiden kulttuuritapahtumien ja kotimaan
matkojen/ekskursioiden käsittelyssä
RIL-Seniorit on RILin jäsenryhmistä ehdottomasti aktiivisin omien tapahtumien
järjestämisessä: Vuonna 2018 RIL-Senioreiden kaikkien tapahtumien yhteenlaskettu
osanottajamäärä oli 1826.
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Valtaosa Senioreiden tapahtumista on maksullisia tapahtumia, joihin kuuluvat muun muassa
erilaiset kulttuuritapahtumat sekä kotimaan matkat.
Kuten muihinkin RILin tapahtumiin myös RIL-Senioreiden tapahtumiin on ilmoittauduttu
RILin verkkosivujen tapahtumakalenterin kautta. Jäsenet ovat maksaneet osallistumismaksun
tapahtumaan ilmoittautumisen jälkeen verkkopankissa RIL-Senioreiden tilille. Tähän saakka
RIL-Senioreiden tapahtumien maksuliikennettä on valvottu RILin toimistolta käsin. Tämän
maksuliikenteen valvonta on nykyisellään melko kuormittavaa ja hidasta, sillä maksujen
ohjeiden mukaisessa suorittamisessa on ollut usein puutteita: osa osallistumismaksuista on
myöhässä, kaikki eivät maksa viitteitä käyttäen, ja lisäksi tilille tulee esimerkiksi summaltaan
virheellisiä maksuja, jolloin rahaa täytyy palauttaa tai pyytää lisää ko. jäseneltä.

Uusi maksujärjestelmä käyttöön 1.6.2019 alkaen
Jotta RIL-Senioreiden runsaan tapahtumatarjonnan käsittely saataisiin jatkossa
tehokkaammaksi, tapahtumien maksukäytäntöä on päätetty muuttaa 1.6.2019 alkaen. RILSenioreiden johtoryhmän hyväksynnällä maksujen käsittelyssä on päätetty ottaa käyttöön
RILin tapahtumakalenterin verkkosivupohjaa ylläpitävän Eventilla Oy:n tarjoama palvelu.
Palvelu mahdollistaa sen, että jatkossa jäsenet sekä ilmoittautuvat että maksavat
tapahtuman osallistumismaksun samalla kertaa suoraan RILin verkkosivuilla.
Tämä muuttaa tapahtumien maksukäytäntöä siten, että jatkossa jäseneltä peritään heti
ilmoittautumisen yhteydessä verkossa osallistumismaksu. Tämä tarkoittaa sitä, että
ohjelma perii automaattisesti oikean maksun ilmoittautumisen yhteydessä, joten jäsen ei
voi vahingossa maksaa virheellistä osallistumismaksua tapahtumasta. Tämän käytännön
myötä maksut eivät jatkossa voi enää myöhästyä, eikä esimerkiksi viitenumeroita
tapahtumien maksujen yhteydessä enää tarvita.
Jatkossa jäsenet voivat myös ilmoittaa ja maksaa samalla kertaa useamman osallistujan
lipun samalla verkkolomakkeella. Kun jäsen ilmoittautuu verkkosivuilla, hän voi valita
ostettavaksi useamman kuin yhden lipun, ja syöttää sitten lomakkeelle kaikkien
osallistujien tiedot. Tämän jälkeen ohjelma laskee ilmoitettujen osallistujien lippujen
yhteishinnan, ja jäsen maksaa samalla kaikkien ilmoittamiensa henkilöiden liput.
Eventilla perii verkkopalvelustaan pienen maksun. Tämä palvelumaksu on 2,48 euroa/lippu
(sis. alv 24 %). Tämä palvelumaksu sisällytetään kunkin tapahtuman lipun hintaan etukäteen.
Toisin sanoen esimerkiksi lippu, josta aiemmin olisi peritty 25 euroa, tulee maksamaan
jatkossa uudistuksen jälkeen 27,48 euroa.

Maksujen peruutukset ja tarkemmat maksuohjeet
Vaikka jäsen jatkossa maksaa osallistumismaksun heti ilmoittautumisen yhteydessä, on
jäsenellä silti RIL-Senioreiden ohjeistuksen mukaan mahdollisuus perua osallistumisensa
kulttuuritilaisuuksiin ja kotimaan matkoihin sinä aikana, kun tapahtumiin ilmoittautuminen
on edelleen käynnissä. Jos jäsen ilmoittautumisaikana peruu sääntöjen mukaisesti
osallistumisensa, RILin toimistolta käsin siirretään myöhemmin maksu takaisin jäsenelle.
Takaisinpalautettu maksu sisältää vain lipun hinnan, Eventillan maksusta perimää
palvelumaksua ei sen sijaan palauteta jäsenelle.
Kun jäsen on ilmoittautunut ja maksanut osallistumisestaan verkkosivuilla, hän saa myös
ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen kuittausviestin ilmoittautumisestaan.
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RIL-Senioreiden tapahtumien maksujen maksutapa on verkkopankki, eli sivu ohjaa
osallistujan maksamaan maksun omassa verkkopankissaan.
Kysymyksiä maksuista ja uudesta maksujärjestelmästä voi lähettää RILin toimistolle Jenni
Aholalle, jenni.ahola@ril.fi, puh. 050 408 0990.
Huom! Lähetämme teatteri- ja oopperaliput jatkossakin postissa kotiin. Kun ilmoittaudutte
tapahtumakalenterissa, siellä kysytään osoitetietoja.
On sovittu, että jatkossa ilmoittautuminen kuulumisten yhteydessä ensi kertaa julkaistuihin
tapahtumiin alkaa vasta kuulumisten jälkeen, joko seuraavana päivänä, tai erikseen
mainittuna päivänä.

HUOM! Näissä Seniorikuulumisissa 2/2019 julkaistuihin uusiin
tapahtumiin ilmoittautuminen alkaa maanantaina 3.6.2019 klo 9.00!
Alla tulevien vuonna 2019 julkaistavien kuulumisten aikataulu.
Seniorikuulumiset 2019
3/2019
4/2019

Julkaisupäivämäärä
27.9.2019
5.12.2019

Tulevia tapahtumia
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 (JTlines), paluulaiva lähtee Vallisaaresta klo 15.25. Opastukset Vallisaaressa klo 10.00-12.00 ja
Kuninkaansaaressa klo 13.00-14.30. Tapahtumavastaavana toimii Kari Lautso, 0400411030.
Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.
Opastettu retki Pentalan saaristomuseoon 26.8. (avec). Lähtö tapahtuu Suomenojan
venesatamasta klo 11.30. Perillä Pentalassa syömme keittolounaan ja jälkiruuaksi saamme
mustikkapiirakkaa ja kahvia. Klo 13 -15 tutustumme saaren nähtävyyksiin, luontoon ja
historiaan. Ohjelmaan kuuluu myös tutustuminen Gurli Nyholmin saaristolaistaloon.
Osallistumismaksu, joka sisältää venekuljetukset, lounaan ja opastukset, on 50,48 euroa
museokorttilaisilta ja 55,48 euroa ilman museokorttia. Ryhmän koko on 40 – 48 henkilöä.
Ilmoittautumiset ja maksut tehdään 24.7.2019 mennessä. Tapahtumavastaavana toimii Kari
Lautso, puh. 0400 411030.
Tervetuloa mukaan opastetulle vierailulle Ellen Thesleffin – Minä maalaan kuin jumala näyttelyyn HAMssa (Helsingin taidemuseo) tiistaina 10.9. klo 13.00 (avec).
Ellen Thesleff (1869 – 1954) on Suomen kultakauden valovoimaisimpia taiteilijoita.
Thesleff tiesi ja varhain haluavansa maalariksi. Hän aloitti taideopinnot 15 -vuotiaana
Suomessa ja jatkoi niitä Pariisissa. Varmana tekemisestään hän vertasi itseään taiteen
miesneroihin Leonardo da Vinciin ja Michelangeloon. Ellen Thesleffin tapa maalata oli
huomiota herättävää, itsevarmaa ja vapaata.
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Kokoonnumme HAMssa Tennispalatsin 2. kerroksessa, jonne pääsee Eteläisen rautatiekadun
puoleisia liukuportaita pitkin.
Osallistumismaksu opastukselle on 7,48 euroa ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Museon sisäänpääsymaksu maksetaan paikan päällä ennen näyttelykierrosta, joka alkaa klo
13.00. Museokortti kattaa sisäänpääsymaksun. Paikkoja on yhteensä 50. Ilmoittautumiset
16.8.2019 mennessä. Tapahtumavastaavana toimii Rita Piirainen, puh. 0400 676067.
Torstaina 12.9.2019 klo 10.30 lounasesitelmä (avec) Suomalaisella klubilla.
Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja puhuu otsikkonaan ”Mitä tiedämme
maalimankaikkeudesta”. Hän on yksi suomalaisten suosikkipuhujista, arvostettu tiedemies,
rohkaiseva tulevaisuudentutkija ja palkittu tiedekirjailija, joka on kirjoittanut yli kymmenen
kirjaa mm. Kaiken käsikirja, Kohti ikuisuutta ja Maailmanloppu peruttu. Ilmoittautumiset
tapahtumakalenterin kautta 5.9.2019 mennessä. Keittolounas maksetaan paikalla. Ilmoita,
jos et jää syömään.
Torstaina 19.9. klo 19.00 on Helsingin kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä (Hämeentie 2)
Jaakko Saariluoman ohjaama farssikomedia Täydellinen lauantai (avec). Olemme varanneet
50 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 44,48 €/lippu viimeistään 15.8. Yhteyshenkilönä
Leena Saviranta puh.040-5328803. Lisätietoja esityksestä:
https://hkt.fi/esitykset/taydellinen-lauantai/
Golfmatka 29.9.-2.10. Puolan Sand Valley’in (avec). Suorat Finnairin lennot Helsinki-Gdansk,
lentokenttäkuljetukset, 3 vrk majoitus Sand Valley Villassa, aamiaiset, 3 green feetä Sand
Valleyn kentälle, etukäteen varatut teeajat. Hinta 690 €/henk. Villassa 2 hengen huoneessa,
750 €/henk. Villassa yhden hengen huoneessa. Toimistomaksu 16 €/varaus. Matkan hinta
sisältää käsimatkatavaran ja matkalaukun ruumaan max. 23 kg (voi olla bägi).
Lisämatkatavara ruumaan 40 €/menopaluu. Ylimääräinen green fee 40 € (ehtii pelata 4
kierrosta). Matkanjärjestäjä on Golfpassi Oy, joka laskuttaa osallistujia suoraan.
Lentoaikataulu:
• meno su 29.9. Helsinki 07:50-Gdansk 08:50
• paluu ke 2.10. Gdansk 20:05-Helsinki 23:05
Ilmoittautumiset RILn tapahtumasivulle 27.6. mennessä. Nimi kuten passissa,
sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahd. matkaseura (1hh vai 2hh). Nämä tiedot
menevät matkatoimistolle, joka kysyy muut tarvittavat tiedot ja laskuttaa ennakkomaksun n.
400 €/henk. heinäkuun alussa ja loppumaksun 45 vrk ennen matkan alkua. Osallistujamäärä
vähintään 8, enintään 20 henk. Matkanjohtajana toimii Olli-Pekka Poutanen, gsm +358
50 366 7414.
Tiistaina 8.10. klo 19.00 on Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Musta laatikko 14 (avec).
Olemme varanneet 50 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 33,48 €/lippu viimeistään 10.9.
Yhteyshenkilönä Leena Saviranta puh. 040-5328803. Lisätietoja esityksestä:
https://kansallisteatteri.fi/esitys/musta-laatikko/
Lounasesitelmä torstaina 10.10. klo 10.30 Suomalaisella Klubilla. Pär Stenbäckin esitelmän
otsikkona on ”Demokratia on pelastettava”, joka on myös hänen juuri julkaisemansa kirjan
nimi. Esitys sisältää myös ajatuksia Pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä.
Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta viimeistään 3.10. Keittolounas maksetaan
klubilla. Ilmoita, jos et jää syömään.
Tiistaina 15.10. klo 13 alkaen Aalto Yliopistolla järjestetään tohtorikaronkka, jossa esitellään
viime aikoina valmistuneita rakennusalan väitöskirjoja ja keskustellaan rakennusinsinöörien
koulutuksen nykytilanteesta. Tarkempi ohjelma,
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ilmoittautumisohjeet yms. julkaistaan syyskuun Seniorikuulumisissa 3/2019.
Torstaina 17.10 klo 9:00 lähdemme Mannerheimin patsaalta bussilla kohti Riihimäkeä
(avec). Klo 10:00 saavumme uudistetulle Sakon luodikkotehtaalle, missä kuulemme
esityksen Sakon historiasta ja nykypäivästä sekä tuotteista ja markkinoista maailmalla.
Tutustumme myös luodikkojen tuotantoon ja Sakon asemuseoon.
Noin puolilta päivin siirrymme Suomen Metsästysmuseoon, missä oppaaksemme on
lupautunut Suomen ehkä tunnetuin suurriistan metsästäjä juuri eräneuvoksen arvon saanut
Jaakko Ojanperä, jonka lahjoittama trofee kokoelma on kyseisen museon ehdoton
vetonaula. Tämän jälkeen nautimme lounaan viereisen Suomen Lasimuseon
lounasravintolassa ja lopuksi tutustumme opastetulla kierroksella Lasimuseon kokoelmiin ja
näyttelyihin. Takaisin Helsinkiin palaamme noin klo 17:00.
Retken hinta lounaineen ja bussikuljetuksineen on 27,48 € per henkilö. Museoihin pääsee
Museokortilla tai ostamalla pääsylipun paikan päällä.
Ryhmän maksimikoko on 40 henkeä ja ilmoittautuminen päättyy 11.09. Matkan johtajana
toimii Matti Rantala (0400-311690).
Torstaina 24.10. klo 19.00 on Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä Minna
Lindgrenin suosittuun romaaniin perustuva draamakomedia Vihainen leski (avec). Olemme
varanneet 50 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 46,48 €/lippu viimeistään 20.9.
Yhteyshenkilönä Leena Saviranta puh. 040-5328803.
Senioreiden syyskokous pidetään maanantaina 28.10. alkaen klo 15 Ramboll'in uusissa
toimitiloissa Perkkaalla. Varsinainen kokouskutsu julkaistaan syyskuun Seniorikuulumisissa
3/2019.
Torstaina 31.10.2019 klo 13.00 tutustuminen (avec) Metropolian uuteen Myllypuron
kampukseen, Myllypurontie 1, metroasemalta 150 m. Vierailemme Myllypuron uudessa
”hyvinvoinnin rakentajien kampuksessa”, jonka 1. vaihe (3000 opiskelijaa) otettiin käyttöön
tammikuussa 2019 ja 2. vaihe (3000 opiskelijaa) valmistuu loppuvuonna. Vierailun isäntänä
toimii kiinteistö- ja rakennusosaston yliopettaja TKL Mika Lindholm. Tutustumme
Metropoliaan, uusiin opiskeluympäristöihin ja työtiloihin sekä syksyllä valmistuviin 2.vaiheen
tiloihin. Lisätietoja hankkeesta ja Metropoliasta ks. https://www.metropolia.fi/tietoametropoliasta/kampukset/myllypuro/. Myös asemakaavapäällikkö Marja Piimies käyttää
puheenvuoron itäsuunnan kaupunkikehityksen tavoitteista.
Ryhmän maksimikoko on 50 hlöä, tilakierros tehdään kahdessa ryhmässä. Ilmoittautumiset
30.9.2019 mennessä. Tapahtuman järjestäjänä toimii Sakari Koivisto, 050-62011.
Lauantaina 2.11. klo 19.00 sirkus palaa oopperaan. Yleisön villitsevä CircOpera (avec) jälleen
Kansallisoopperassa. Mukaansa tempaava esitys sopii kaikenikäisille, ikäsuositus yli 5vuotiaille. Liput 67,48 €, opiskelijat ja alle 20-vuotiaat 41 €. Olemme varanneet 50 lippua.
Paikat 2. parven 1. ja 2. rivillä. Ilmoittautumiset 1.9. mennessä.
Perjantaina 14.11. klo 18.00 kokoontuvat taas vanhemmat ja vähän nuoremmatkin teekkarit
mielitiettyjensä kanssa Suomalaisen Klubin nokisten kurkihirsien alle iloiten
olemassaolostaan ja mahdollisuudesta viettää nostalginen ilta ylevän Jämeräpartaisen
Insisöörin katseen alla. Teemu Teekari ilmestyy paikalle klo 00.00. Rempsetti järjestää
illalliskonsertin 48. vuosijuhlansa yhteydessä. Illan teema koostuu suomalaisista kevyen
musiikin helmistä menneiltä ajoilta sekä Rempsetin klassikoista. Ilmoittautumiset ja
tarkemmat tiedot syyskuussa!
Torstaina 12.12. klo 19.00 Kansallisoopperassa HöstsonatenSyyssonaatti (avec). Ingmar Bergmanin elokuvaan
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pohjautuva, Sebastian Fagerlundin säveltämä ooppera on monitasoinen ja vahva
ihmissuhdedraama.
Charlotten rooli on sävelletty Anne Sofie von Otterille, joka on yksi aikamme maineikkaimpia
mezzosopraanoja. Olemme varanneet 40 lippua. Liput 87,48 €, paikat keskipermannolla.
Ilmoittautumiset 19.9. mennessä.

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
Tapaamisemme jatkuvat perinteisesti sesonkikautena kunkin kuukauden viimeisenä tiistaina
Turussa Panimoravintola Koulun historianluokassa. Maaliskuun tapaamisessamme alustaja
Matti J. Niemen aiheena oli Turun sataman sijoittumisvaihtoehdot. Satamasta eläköityneellä
Matilla sataman entisenä teknisenä johtajana oli aiheeseen asiantunteva ote ja kiinnostavia
näkymiä ja vaihtoehtoja.
Maaliskuussa kävimme avec-vahvistuksin katsomassa Turun kaupunginteatterin Hamletin.
Kepeästi modernisoidusta esityksestä tykättiin, ja kun edellisestä esityksestä Turussa oli
kulunut jo 70 vuotta, olivat juonen yksityiskohdat osin jo päässeet unohtumaan. Meitä oli
paikalla kaikkiaan 24.
Huhtikuussa palasimme historiaan. FM Kaarin Kurri Turun museokeskuksesta johdatti meitä
aiheeseen ”Vanhat kylät Turun keskustan perustana”. Mielenkiintoista oli nähdä, miten
kaupungin keskusta oli muotoutunut yksittäisten talojen ja niiden pohjalta syntyneiden
kylien jatkoksi.
Kevään viimeisessä tapaamisessa toukokuussa lähdemme kuvaannollisesti merelle. TkT,
insinöörikomentaja Jari Vainio Merisotakoulusta johdattaa meitä vedenlaisen sodankäynnin
saloihin.
Kesällä tapaamme saaristoon suuntautuvan lounasristeilyn merkeissä.
Ja taas syksyllä jatkamme perinteiseen tapaan tiistai-istunnoilla.
Olemme myös aktiivisesti osallistuneet Lounais-Suomen osaston tapahtumiin.
Toivomme näin Seniorikuulumisten kautta saavamme kiinni myös mahdollisia ”hukassa”
olevia alueemme seniori-rilliläisiä – ottakaapa yhteyttä.
PIRIL-seniorit kokoontuivat ti 19.3. ja ti 14.5. Suomalaisen Klubilla, missä nautittiin päivän
lounas, tavattiin tuttuja ja vaihdettiin kuulumisia. Molemmilla kerroilla oli sana vapaa
ajankohtaisista alamme aiheista ja työurallamme koetusta, mistä sukeutui vilkkaat
keskustelut. Paikalla oli maaliskuussa 11 ja toukokuussa 17
senioria.
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Joukko senioreita (8) osallistui myös to 4.4. RIL Pirkanmaan osaston lounaskokoukseen, jossa
mittavaa Kansi- ja Areena-hanketta esitteli projektipäällikkö Eero Särkkä Ramboll Finland
Oy. Lisätietoja hankkeesta: https://www.kansiareena.fi/
Omatoimisen rakentajan ekskursion voi tehdä Tampellan maisemiin, kävellä vappuna
avattua Vapriikinraittia ja tutustua Ranta-Tampellan rakentumiseen.
Taloyhtiöiden hallinnossa mukana oleville senioreille suositeltiin piipahtamista kiinteistöalan
Real Estate Expo 2019 messutapahtumaan 15.-16.5. Pirkkahallissa.
RIL Pirkanmaan osaston kesäglögit nautitaan to 13.6. Saunaravintola Kuuman terassilla ja
syksyllä ti 17.9. jatketaan seniorien kokoontumisia Suomalaisella Klubilla.
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit kokoontuivat 14.3.2019 viettämään kahvihetkeä kahvila
Roosteriin Ouluun. Puheensorinasta päätellen paljon oli keskusteltavaa vuoden alun
tapahtumista. Mukana oli 15 senioria.
Huhtikuussa 11.4.2019 teimme perinteisen RIL-vierailun Pyhäjoen atomivoimalatyömaalle.
Mukana oli kaikkiaan 26 henkeä, joista 19 senioria. Esittely oli hyvä ja antoisa. Työmaa oli
rakennusten osalta edennyt jonkin verran sitten viime vuoden. Majoitus- ja konttoritiloja
löytyy sadoille hengille, joskin kovin ovat vielä tyhjillään. Itse laitoksen pohjan kalliolouhinta
on tutkimusten alla kalliosta löydettyjen ruhjeiden takia. Tulo- ja poistoputken louhinta on
edelleen menossa. Rakentamislupa on toiveissa saada vuoden 2021 aikana ja valmista pitäisi
tulla vuoteen 2028 mennessä. Lisätietoa löytyy Fennovoiman sivuilta:
https://www.fennovoima.fi/
Tulevia tapahtumia:
Toukokuun aktiviteetti on Wienin matka 13.5. - 17.5.2019.
Loppukesästä järjestetään taas golfturnaus. Tarkempaa tietoa tulee myöhemmin
sähköpostilla.

