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Hyvät Senioriystävät
RIL-Seniorien syyskausi avattiin merellisessä maisemassa 26.8.
tutustumalla Pentalan saaristomuseoon. Kulttuuriohjelmat
käynnistettiin 10.9. HAM Helsingin taidemuseossa Ellen
Thesleffin taidenäyttelyllä. Taiteilijan mielenkiintoinen elämä
ja hänen pitkän elämänsä aikana Suomessa ja Italiassa
maalaamansa taulut tekivät vaikutuksen.
Suomalaisen Klubin syksyn lounasesitelmäsarjan aloitti
tähtitieteilijä Esko Valtaoja kertomalla matematiikan
merkityksestä maailman kaikkeuden liikkeiden selittäjänä.
Hän palautti mieliimme myös jo mahdollisesti unohtamamme
Isaac Newtonin ja Einsteinin kaavat. Kaiken kaikkiaan ”hurjan
mielenkiintoinen hetki” tähtien maailmassa. Seuraava Klubin
lounasesitelmä on 10.10., jolloin puhujana on Pär Stenbäck
aiheenaan ”demokratia on pelastettava”. Hän kertoo myös
Ruotsin ja Suomen yhteisen puolustuspolitiikan merkityksestä.
Syksyn ohjelmamme sisältää ulkomaan matkoja, kotimaan
ekskursioita, kulttuurielämyksiä teattereineen, näyttelyineen
ja oopperoineen. Kiitos aktiivisten järjestäjien meillä on
tarjolla jälleen todella runsas ja mielenkiintoinen syysohjelma.
Tutustukaa tarjontaan ja ilmoittautukaa mukaan elämyksiin.
Seniorien syyskokous pidetään maanantaina 28.10. Ramboll Finland Oy:n uusissa tiloissa ”Ramboll
Villagessa” Leppävaarassa. Syyskokouskutsu on kuulumisten tapahtumalistassa.
RIL-Seniorien kirjahanke rakentamisen kehittymisestä viiden viimeisen vuosikymmenen aikana etenee
hyvin ja valmistuu 50-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi ensi vuonna.
Kesän aikana saimme kaksi surunviestiä. Joukostamme ovat poistuneet vuonna 1917 syntyneet Keijo
Turunen ja Herman Parland. Muistamme molempia suurella arvostuksella ja olemme kiitollisia heidän
tekemästään työstä ammattikuntamme ja Suomen hyväksi.
Kesän jälkeen on taas syksy kaikkine ruskan väreineen ja pimeine iltoineen, hieno vuodenaika tämäkin.
Toivotan teille kaikille hyviä syksyn hetkiä toimissanne.
Jaska
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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
Tutustuminen Vallisaaren ja Kuninkaansaaren suljettuihin alueisiin
historioitsija/tietokirjailija/everstiluutnantti Jarmo Niemisen johdolla tapahtui tiistaina
4.6.2019. Retkellä tutustuttiin mm. saarten poliisilailla suljettuihin maanalaisiin tiloihin,
ruutikellareihin, tornikanuunapattereihin ja bunkkereihin saarten historiaa, luontoa,
arkkitehtuuria ja rakennustekniikkaakaan unohtamatta. Ohjelmaan kuuluivat kuljetukset
Kauppatorilta/lle sekä lounas. Retkelle osallistui 37 henkilöä.
Saaristovierailusarja, johon ovat kuuluneet retket Vallisaareen, Santahaminaan, Isosaareen ja
Kuninkaansaareen, jatkui maanantaina 26.8., jolloin tehtiin veneretki Pentalan
saaristomuseoon Espoossa tyynessä ja lähes helteisessä säässä. Lohikeittolounaan ja
marjapiirakkakahvien jälkeen tutustuimme asiantuntevien oppaiden avustuksella
saaristolaiselämään ja sen historiaan, jota koskettivat mm. kieltolaki ja Porkkalan alueen
Neuvostoliitolle vuokraamisen vaikutukset. Veneretken aikana näimme välähdyksen Espoon
sisäsaaristosta, minne myös tiiviimpi kaupunkirakenne on levittäytymässä. Retkelle osallistui
37 henkilöä.
Tiistaina 10.9. tutustuimme 49 osallistujan voimin Ellen Thesleffin (1869 – 1954) Minä
maalaan kuin jumala -näyttelyyn HAMssa (Helsingin taidemuseo). Opastetulla kierroksella
saimme ihastella yhden Suomen kultakauden valovoimaisimman taiteilijan tuotannosta.
Lounasesitelmän 12.9 piti avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja aiheena
”Matematiikka ja maalimankaikkeus”. Arvostettu tiedemies ja palkittu tietokirjailija piti
mieleenpainuvan ja kansantajuisen esityksen siitä miten aritmeettisilla luvuilla ja
matematiikalla on selitetty maailmankaikkeutta ja tähtitiedettä antiikista alkaen. Syksyn
ensimmäistä esitelmää oli kuuntelemassa täysi sali noin 75 kuulijaa.
Matka Luxembourgiin, Strasbourgiin, Colmariin ja Heidelbergiin toteutui 16.-20.9.2019.
Matkalla vierailtiin Euroopan Investointipankissa Luxembourgissa ja Euroopan Parlamentissa
Strasbourgissa sekä tutustuttiin viehättäviin Luxembourgin, Strasbourgin ja Heidelbergin
kaupunkeihin, Bourscheidin linnaan Luxembourgissa ja Heidelbergin Palatsiin BadenWürttembergin osavaltiossa Saksassa. Lisäksi ryhmä vieraili Lichtlen viinitilalla Colmarissa.
Matkalla mukana oli 30 henkilöä. Matkan johtajana toimi Jukka Piekkari. Laajempi
matkakertomus julkaistaan seuraavien Kuulumisten yhteydessä.
Torstaina 19.9. oli Kaupunginteatterissa 23 senioria /avec) Jaakko Saariluoman ohjaaman
farssikomedian Täydellinen lauantai -katsomossa.
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Yleistä tärkeää tiedotettavaa tulevista tapahtumista ja kuulumisista
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin kautta www.ril.fi (kalenteri
löytyy rullaamalla etusivua alaspäin kohtaan ”Katso kaikki tapahtumat”). Maksullisiin
tapahtumiin ilmoittautuvalta peritään heti ilmoittautumisen yhteydessä verkossa
osallistumismaksu (sivusto ohjaa ilmoittautujan verkkopankkiin maksamaan).
Ulkomaanmatkat laskuttaa matkatoimisto.
RIL-Senioreiden ohjeistuksen mukaan jäsenellä on 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.
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 3/2019 julkaistuihin uusiin
tapahtumiin ilmoittautuminen alkaa maanantaina 30.9.2019 klo 9.00!
Vuoden 2019 viimeisten Kuulumisten (4/2019) julkaisupäivämäärä on
5.12.2019.
Tulevia tapahtumia
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.
Matkanjohtajana toimii Olli-Pekka Poutanen, gsm +358 50 366 7414. Ilmoittautuminen
matkalle on päättynyt, ja reissuun on lähdössä yhteensä yhdeksän henkilöä.
Tiistaina 8.10. klo 19.00 on Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Musta laatikko 14 (avec).
Varatut liput on toimitettu varaajille.
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.
Tilaisuus " Rakennusalan DI-koulutus Aalto Yliopistossa ja Tampereen Yliopistossa sekä
tohtorikaronkka" järjestetään tiistaina 15.10 klo 13.00-15.00 Otaniemessä paikkana Aaltoyliopiston rakennustekniikan laitoksen luentosali R 5 (Rakentajanaukio 4A, Otaniemi).
Professorit Matti Pentti ja Riku Vahala kertovat yliopistojen koulutusjärjestelyistä.
Kommenttipuheenvuoro: toimitusjohtaja Helena Soimakallio. Tilaisuuden toisessa osassa
esitellään parin viime vuoden aikana valmistuneita rakennusalan väitöskirjoja. Paikalle
tilaisuuteen mahtuu 40 henkeä. Tilaisuuteen ilmoittautuminen päättyy 8.10.
Torstaina 17.10 klo 9:00 lähdemme Mannerheimin
patsaalta bussilla kohti Riihimäkeä (avec).

4
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.
Matkan johtajana toimii Matti Rantala (0400-311690). Ilmoittautuminen matkalle on
päättynyt.
Torstaina 24.10. klo 19.00 on Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä Minna
Lindgrenin suosittuun romaaniin perustuva draamakomedia Vihainen leski (avec).
Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt.
Senioreiden Syyskokous pidetään maanantaina 28.10.2019 alkaen klo 15:00 Rambollin
uudessa vuonna 2018 valmistuneessa toimitalossa Ramboll Villagessa (osoite:
Itsehallintokuja 3, Espoo). Kokouksen alussa tekninen johtaja Mikko Leppänen alustaa
aiheesta "Ramboll tänään ja markkinanäkymät" ja hankekehitysjohtaja Kari Melander
aiheesta "Ramboll Village, suunnitteluratkaisut kestävän kehityksen sekä työhyvinvoinnin
näkökulmasta". Ilmoittautumiset syyskokoukseen viimeistään torstaina 24.10.
Syyskokouksen esityslista:
1. Avaus
2. Järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
4. Valitaan uudet jäsenet vuoden 2020 johtoryhmään
Erovuorossa Seppo Mäkinen ja Suoma Sihto (toinen toimikausi päättyy) sekä Jaakko
Heikkilä, Kimmo Fischer, Rita Piirainen ja Heikki Teräsvirta (ensimmäinen
toimikausi päättyy)
5. Todetaan AK-ryhmän kokoonpano vuonna 2020
6. Todetaan Kulttuuriryhmän kokoonpano vuonna 2020
7. Todetaan Historiaryhmän kokoonpano vuonna 2020
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
9. Evästyskeskustelu
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen
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 opiskelu- ja työtiloihin sekä valmistuviin 2.vaiheen tiloihin. Ks.
lisätietoja https://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kampukset/myllypuro/
Myös asemakaavapäällikkö Marja Piimies käyttää puheenvuoron itäpuolen
kaupunkikehityksen tavoitteista. Ryhmän maksimikoko on 50 hlöä, tilakierros on tarkoitus
tehdä kahdessa ryhmässä. Ilmoittautumiset maanantaihin 30.9.2019 mennessä.
Tapahtuman järjestäjänä toimii Sakari Koivisto, 050-62011. Paikkoja jäljellä!
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Lauantaina 2.11. klo 19.00 sirkus palaa oopperaan, CircOpera Kansallisoopperassa. Liput
postitettu osallistujille.
Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos on toinen pääkaupunkiseudun suurista
vedenpuhdistuslaitoksista. Siellä puhdistetaan Päijänteestä tunnelin kautta johdettava
raakavesi juomavedeksi noin puolen miljoonan pääkaupunkiseutulaisen tarpeisiin.
RIL-Seniorit järjestää ekskursion vedenpuhdistuslaitokselle keskiviikkona 13.11.2019 klo
14.00 alkaen. Vierailun aikana osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto kertoo ensin
vedenpuhdistuksen ajankohtaisista asioista, jonka jälkeen teemme kierroksen
arkkitehtonisestikin mielenkiintoisessa rakennusmiljöössä.
Kohteeseen ei ole kuljetusta, vaan paikalle voi tulla joko omalla autolla tai julkisella
liikenteellä. Vedenpuhdistuslaitoksen osoite on Jokiniementie 1, Helsinki (huom. ei Vantaa
eikä muukaan lähitienoon kunta).
Mukaan mahtuu 25 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset 31.10.2019 mennessä. Retken
vetäjänä toimii Jukka Piekkari, puh. 050 5555523.
Lounasesitelmä (avec) torstaina 14.11. klo 10.30 Suomalaisella Klubilla. Nokia Oyj:n sisäinen
konsultti Matti Keskinen kertoo verkkotekniikan kehityksestä otsikolla ”5G tulee - mitä se
meille merkitsee”. Matti Keskinen on ollut pitkään mukana rakentamassa Nokian
menestystä. Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta 8.11. mennessä. Keittolounas
maksetaan klubilla. Ilmoita, jos et jää syömään.
Perjantaina 15.11. Rempsetti järjestää illalliskonsertin 48. vuosijuhlansa yhteydessä
Helsingin Suomalaisella Klubilla Kansakoulukuja 3 klo 18.00. Huom. Ovet avautuvat klo 17.00,
jolloin myös baari on auki.
Konsertin taideosa muodostuu ikivirheistä, orkesterin nuotistojen kotimaisista ja joistakin
Suomeen eksyneistä ulkomaisista sävellyksistä. Illan ohjelma koostuu kaksiosaisesta
konsertista ja kolmen ruokalajin illallisesta juomineen. Snapsilaulut raikuvat ja ilmassa lentää
teekkarihuumorin reliikkejä vitsejä menneiltä vuosikymmeniltä aina 1950-luvulta asti.
Yleisökin pääsee esiintymään estradin vierelle, kun Rempsetin 2.polvi soittaa tanssimusiikkia.
Sali tummuu 00.00 Teekkarihymnin ajaksi ja kotiin kanto aloitetaan 00.30.
Ilmoittautumiset ja maksut 117,48€ / henkilö 15.10 mennessä. Hintaan sisältyy
konsertti, illallinen juomineen sekä narikkamaksu. Ilmoitathan myös mahdolliset
ruokarajoitteesi. Konserttiin on varattu RIL-Senioreille 20 hengen pöytä.
Perjantaina 22.11. klo 13.00 meille on varattu opastus Helene Schjerfbeckin ”Maailmalta
löysin itseni” sekä ”Taiteilijoiden Ruovesi” näyttelyihin Ateneumin taidemuseossa (avec).
Helene Schjerfbeckin näyttely kertoo, kuinka Helenestä tuli Helene – kuinka lahjakkaasta
oppilaasta kasvoi yksi historiamme vaikuttavimmista taiteilijoista. Näyttely keskittyy
erityisesti Schjerfbeckin matkavuosiin Pariisissa, Pohjois-Ranskan Pont-Avenissa, Italian
Fiesolessa sekä Iso-Britannian St Ivesissa 1800-luvun lopussa.
Ruovesi ja sen ympäristö on houkutellut taiteilijoita 1820-luvulta alkaen. Kaikkia seudulla
toimineita taiteilijoita yhdistää kiinnostus paikan henkeä, sen luontoa, ihmisiä ja kulttuuria
kohtaa. Miten tämä on vaikuttanut Ruovedellä työskennelleiden taiteeseen?
Kokoonnumme Ateneumin myymälän aulassa, joka sijaitsee Ateneuminkujan puoleisen
sisäänkäynnin vierestä.
Osallistumismaksu opastukselle on 6,08 euroa per henkilö ja se maksetaan ilmoittautumisen
yhteydessä. Museon sisäänpääsymaksun jokainen maksaa itse ennen näyttelykierrosta
Ateneumin kassalle. Museokortti kattaa sisäänpääsymaksun. Paikkoja on yhteensä 60.
Ilmoittautumiset 8.11.2019 mennessä. Tapahtumavastaava on Rita Piirainen, puh. 0400
676067.
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Perjantaina 22.11. klo 19.00 on Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä Anton Tsehovin
klassikkonäytelmä Lokki (avec). Olemme varanneet esitykseen 50 lippua. Ilmoittautumiset ja
maksut 40,48 €/lippu viimeistään 18.10. Yhteyshenkilönä Leena Saviranta puh.040-5328803.
Lisätietoja esityksestä Kansallisteatterin verkkosivuilta:
https://kansallisteatteri.fi/esitys/lokki/
Torstaina 28.11. klo 12.00 lähdemme Kiasman pysäkiltä kohti Tamperetta (avec). Matkalla
pysähdymme kahvitauolle Lempäälässä Pirkanhovin Teboilille. Tampereella on varattu klo 15
käynti kansiareenan esittelykeskukseen, jossa SRV:n projektijohtaja Rauno Kulmala esittelee
hanketta. Noin klo 16.30 siirrymme ruokailemaan perinteikkääseen Ravintola Tampellaan,
jonka seuraavasta menuehdotuksesta jokainen valitsee matkaa varatessaan alkuruoan ja
pääruoan:
Alkuruoka
Vuohenjuustosalaatti, paahdettuja pähkinöitä ja yrttiöljyä
TAI
Maa-artisokkakeittoa, maa-artisokkapyreetä ja perunasipsiä
Pääruoka
Kokonaisena kypsennettyä porsaanfileetä, punaviinikastiketta ja valkosipulikermaperunoita
TAI
Paistettua lohta, hollandaisekastiketta ja uuniperuna skagen-täytteellä
Ravintola Tampellasta siirrymme Tampereen Teatteriin klo 19.00 musikaalin Notre Damen
kellonsoittaja esitystä katsomaan. Palaamme Helsinkiin noin klo 23.40. Retken hinta
lounaineen, teatterilippuineen ja bussikuljetuksineen on 132,48 € per henkilö. Ilman
bussikuljetusta matkan hinta on 115,48 € per henkilö.
Bussiin mahtuu 50 henkeä. Olemme varanneet teatteriin 60 lippua ja väliaikatarjoilun.
Lisätietoja teatteriesityksestä: https://tampereenteatteri.fi/naytelma/notre-damenkellonsoittaja/
Ilmoittautumiset ja maksut 24.10. mennessä. Yhteyshenkilönä Leena Saviranta,0405328803
Torstaina 12.12. klo 19.00 Kansallisoopperassa Höstsonaten-Syyssonaatti, Ingmar
Bergmanin elokuvaan pohjautuva, Sebastian Fagerlundin säveltämä ooppera on
monitasoinen ja vahva ihmissuhdedraama. Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lauantaina 14.12. klo 13.00 on Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä musikaali
Pieni merenneito (avec). Olemme varanneet 50 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 90,48
€/lippu (aikuiset) ja 46,48 €/lippu (nuoriso) viimeistään 11.11. Yhteyshenkilönä Leena
Saviranta puh. 040-5328803. Lisätiedot esityksestä: https://hkt.fi/esitykset/pienimerenneito/

Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen)
Huom! Seniorien Ison Omenan kahvitilaisuudet pidetään toistaiseksi Robert´s 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.
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Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Suomen aluetoiminta
Lounais-Suomen seniorit
Kevätkauden päätimme toukokuussa aiheeseella ”Turvallisuuskriittisten ohjelmistojen
käyttöturvallisuus merivoimissa”. Alustajavieraanamme oli TkT, ins.komentaja Jari Vainio
Merisotakoulusta. Paikalla 8 senioria.
Kesäretkemme elokuussa suuntautui ”uuteen” Kakolaan, jossa lounastimme upeasti ja hyvin
palveltuna Ravintola Kakolanruusussa. Retken rakennustekninen kokemusosio oli
ensimatkamme funikulaarilla, Turun julkkiksella, epävirallisesti Kakolaariksi nimetyllä
kiipeämislaitteella, joka kesän mittaan lopulta rupesi kulkemaan. Kyyti oli hyvää. Ryhmän
koko 8 + 8.
Syyskausi jatketaan perinteisesti Ravintola Koulun historianluokan tapaamisilla kuukauden
viimeisinä tiistai-iltapäivinä. Syyskuun lounastapaamiseen kokoonnumme yhdessä osaston
nuoremman jäsenkunnan kanssa. Alustajana info-osassa on projekti-insinööri Timo Oja
Raision kaupungilta ja esittelyaiheena on Raision keskustan tunnelihanke. Kauas on ehditty
ajasta, jolloin Raisiota kutsuttiin ensimmäiseksi risteykseksi, joka on saanut
kaupunkioikeudet.
Pirkanmaan RIL-Senioreiden kokoontumiset syyskaudella 2019 ovat ti 17.9.
ja ti 12.11. Suomalaisella Klubilla. Näiden seniorikuulumisten julkaisemisen aikaan on jo
saatu kuulla esitys Tampereen kaupunkikuvasta. Tampereen eläkkeelle siirtyvää
kaupunkikuva-arkkitehti Jalo Virkkiä haastateltiin keväällä pariinkin Aamulehden laajaan
artikkeliin Tampereen kaupunkikuvasta ja arkkitehtuurista.
Pirkanmaan XXXVII rakennuspäivä on ti 5.11. ja RIL Pirkanmaan osaston jouluglögit nautitaan
to 28.11.
Mahdollisista muista tapahtumista tiedotetaan erikseen.
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit retkeilivät Wienissä 13.-17.5.2019. Matkalle osallistui
yhteensä 19 senioria ja seuralaista. Tutustuimme Tonavan kaupunkiin niin fyysisesti kuin
myös sävelten siivittämänä Kursalonissa pidetyssä konsertissa. Kaupungin oivat museot ja
mahtipontiset palatsit tulivat tutuiksi, unohtamatta Hunderwasserin luomuksia.
Wieninleikettä nautittiin kera oivien Grinzingin viinien. Mielenkiintoisena nyanssina kävi ilmi,
että liki puolet Wienin väestä asuu kaupungin omistamissa kerrostaloissa, joissa vuokra on 8
euron paikkeilla neliö ja vuokrasuhteet elinajan kestäviä. Siinäpä olisi oppia Suomenkin
asumisen hintakeskusteluun.
Senioreiden golfkisat pidettiin 14.8.2019 Sanki-kentällä. Voittajaksi selviytyi Kari Himanen ja
muut mitalisijat menivät Paavo Saloselle ja Veijo Veijalaiselle.
Oulun yliopistolla järjestettiin 13.9.2019 Rakentamistekniikan päivä, jossa oli paikalla myös
muutamia RIL-Senioreita. Lisätietoja tilaisuudesta: www.oulu.fi/construction/node/62660
Tulevia tapahtumia:
Lokakuussa käydään kahvilla 10.10.2019 ja marraskuussa myös 14.11.2019, mikäli ei muita
aktiviteettejä keksitä. Näistä tulee tarkempaa tietoa meilillä.
Joulukuulle kokoonnutaan perinteiselle joululounaalle.

