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Hyvät Senioriystävät 
 
 
Tämänkin vuoden syyskausi alkaa olla lopuillaan ja lähestymme 
joulun aikaa. Syksyn ohjelma oli monipuolinen ja monesta 
näkökulmasta mielenkiintoinen. Nostan sieltä esille esimerkiksi 
Otaniemessä järjestetyn Tohtorikaronkan (15.10.), missä kuultiin 
nuorten tohtoreiden esitykset omista väitöskirjoistaan. Nuoret 
yllättivät! Varmasti kaikille läsnä olleille jäi mieleen heidän 
kaikkien tarkasti mietityt ja tiiviit alustukset, jotka herättivät 
vilkkaan keskustelun väitösten mielenkiintoisista aiheista. Oli 
myös antoisaa kuulla Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston 
professorien kertovan ko. laitosten tilanteesta rakennusalan 
näkökulmasta. Tilaisuuden jälkeen minulle jäi sellainen tunnelma, 
että ”viisastuin”. 
 
Toisen nostoni kohdistan Seniorien syyskokoukseen (28.10.), 
mikä pidettiin Ramboll Finland Oy:n upouusissa tiloissa ”Ramboll 
Villagessa” Leppävaarassa. Kuulimme, miten ”mökki” on 
suunniteltu kestävän kehityksen, työkyvyn, tehokkuuden ja 
viihtyvyyden näkökulmista. Kierroksella voitiin todeta, miltä 
suunnitelmat näyttivät käytännössä. Tiloissa korostui yhteisten 
kohtaamispaikkojen, vuorovaikutustilojen määrä ja sijoittelu. Jäi 
selkeä tunnelma, että hyvä työ ei ole kiinni ainakaan toimitilasta. 
 
Syyskokouksessa valittiin Seniorien johtoryhmään uusina jäseninä Marja-Kaarina Söderqvist ja Markku 
Tuhola, Pirkanmaan edustajana. Kokous evästi kaikkia senioreita hankkimaan uusia ”nuoria” jäseniä. 
 
Tuleva vuosi on RIL-Seniorien 50 v. juhlavuosi. Juhlistamme sitä ensi vuoden syksyllä syyskokouksemme 
aikaan. Juhlavalmistelut ovat käynnissä. 
 
Tulevan kevään ohjelmaa on valmisteltu ja alkukevään ohjelma alkaa olla valmis. Lounasesitelminä ovat 
tammikuussa (16.1.) ”Arktisen alueen tulevaisuus”, josta alustaa UM:n Harri Mäki-Reinikka ja helmikuussa 
(5.2.) ”Kybervaikuttaminen”, josta kertoo professori Martti Lehto Jyväskylän Yliopistosta. Luonnollisesti 
Seniorien ohjelmaan kuuluvat teatterit, näyttelyt, ekskursiot ja matkat. Niitä on luvassa nytkin! Tutustukaa 
ohjelmaan ja ilmoittautukaa pian, kohteet ovat kysyttyjä. 
 
Ennen jouluakin meillä on vielä ohjelmaa. Voimme tavata RIL-Glögeillä 13.12. tai viimeistään Joulukonsertin 
merkeissä 19.12. 
 
Haluan kiittää kaikkia toimintamme järjestelyihin osallistuneita senioreita ja toivottaa jo näin aikaisessa 
vaiheessa Rauhallista Joulun aikaa kaikille RIL-Senioreille avec.  
 
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 
 
Matka Euroopan päätöksenteon ytimeen ja Elsasin viinimaille toteutettiin 16.9. – 20.9.2019. 
Matkalla vierailtiin Euroopan Investointipankissa Luxembourgissa ja Euroopan Parlamentissa 
Strasbourgissa. Tutustuimme myös viehättäviin Luxembourgin, Strasbourgin ja Heidelbergin 
kaupunkeihin sekä Bourscheidin linnaan Luxembourgissa ja Heidelbergin Palatsiin Baden-
Württembergin osavaltiossa Saksassa. Lisäksi vierailimme Lichtlen viinitilalla Colmarissa. 
Matkalle osallistui 29 RIL-senioria ja avecia. Matkan johtajan toimi Jukka Piekkari. 
Matkakertomuksen pääset lukemaan osoitteesta tästä linkistä.  
(Matkakertomus löytyy myös RILin verkkosivuilta www.ril.fi  Jäsenyys  RIL-Seniorit  
Seniorikuulumisia.) 

 
Yhteensä 9 senioria ja seuralaista matkasi 29.9.-2.10. Puolan Sand Valley’in pelaamaan golfia. 
Aikataulu mahdollisti pelaamisen neljänä päivänä, mutta yksi sadepäivä muutettiin 
turistipäiväksi, jolloin matkattiin tutustumaan mielenkiintoiseen Gdanskin kaupunkiin. Sand 
Valley osoittautui toimivaksi golf-resortiksi, jossa on haastava kenttä ja majoitus välittömästi 
golfkentän yhteydessä. Ravintola tarjosi maukkaita aterioita edulliseen hintaan asiakkaiden 
aikataulun mukaisesti. Mahduimme kaikki samaan, hyvin varusteltuun ja tilavaan Villaan, 
mikä lisäsi mukavasti yhteishenkeä.  
 
Tiistaina 8.10. oli Kansallisteatterissa 50 senioria (avec) elävän journalismin illassa Musta 
laatikko 14, jossa kahdeksan Helsingin Sanomien toimittajaa kertoi tositarinoita. 
 
Tiistaina 15.10.2019 järjestettiin Otaniemessä Aalto Yliopiston Rakennustekniikan laitoksella 
kiinnostava tilaisuus "Rakennusalan DI-koulutus Aalto Yliopistossa ja Tampereen Yliopistossa 
sekä tohtorikaronkka". Rakennusinsinöörien koulutuksen nykytilaa valottivat professori 
Matti Pentti (Tampereen yliopisto) ja professori Riku Vahala (Aalto Yliopisto). 
Toimitusjohtaja Helena Soimakallio kommentoi valmistellussa puheenvuorossaan alustuksia, 
jonka jälkeen asiasta käytiin vilkas keskustelu. Aalto Yliopiston tarjoamien kahvien jälkeen 
kuultiin viiden rakennusalan tohtoriväitöskirjan hyvin valmistellut esittelyt. Tilaisuuteen 
osallistui 20 senioria.  
 
Torstaina 24.10. oli Helsingin Kaupunginteatterissa 57 senioria (avec) seuraamassa Minna 
Lindgrenin romaaniin perustuvaa draamakomedia Vihainen leski. 
 
Maanantaina 28.10. pidettiin uudessa Ramboll Villagessa Senioreiden syyskokous. 
Kokoukseen osallistui 26 senioria. Vuoden 2020 johtoryhmään valittiin uusiksi jäseniksi 
Marja-Kaarina Söderqvist ja Markku Tuhola. Kokouksen alussa tekninen johtaja Mikko 
Leppänen alusti aiheesta "Ramboll tänään ja markkinanäkymät" ja hankekehitysjohtaja Kari 
Melander aiheesta "Ramboll Village, suunnitteluratkaisut kestävän kehityksen sekä 
työhyvinvoinnin näkökulmasta". 

Torstaina 31.10 tutustuimme Metropolian Myllypuron uuteen kampukseen. Vierailun 
isäntänä oli yliopettaja TKL Mika Lindholm. Hän esitteli Metropolian yleisesti ja samalla 
pääsimme tutustumaan tähän Metropolian suurimpaan 
kampukseen. Oppimisympäristöt, opetus ja opettajien 

mailto:jenni.ahola@ril.fi
mailto:mari.rantamaki@ril.fi
https://www.ril.fi/media/2019/jasenyys/seniorit/luxstrasbourg_kuvineen_matkakertomus.pdf


3 
 

 

näkökulma sekä nykyajan opiskelu tulivat hyvin esille. Tilaisuuden aloitti 
asemakaavapäällikkö Marja Piimies kertomalla, miten kaavoituksen keinoilla on luotu Itä-
Helsinkiin ja Myllypuroon merkittäviä vetovoimatekijöitä, joiden vaikutukset ovat jo 
nähtävissä. Hän esitteli myös Helsingin muiden aluekeskusten ajankohtaisia 
kehitystavoitteita. Tapahtumaan osallistui 40 henkilöä. 

Lauantaina 2.11. sirkus palasi oopperaan, CircOpera takasi hauskan ja rentouttavan illan 
syksyn harmauteen. Osallistujia 27. 
 
Maanantaina 11.11. meitä oli Amos Rexissä kaksi opastettua ryhmää, yhteensä 50 innokasta 
osallistujaa (avec) tutustumassa Birger Carlstedtin ”Kultainen kissa”-näyttelyyn. Näyttelyyn 
oli mm. rekonstruoitu Carlstedtin suunnittelema kahvila 1930-luvulta. 
 
RIL-Seniorit järjesti ekskursion Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitokselle keskiviikkona 
13.11.2019. Laitos on toinen pääkaupunkiseudun suurista vedenpuhdistuslaitoksista. Siellä 
puhdistetaan Päijänteestä tunnelin kautta johdettava raakavesi juomavedeksi noin puolen 
miljoonan pääkaupunkiseutulaisen tarpeisiin. Osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto kertoi 
ensin HSY:n vesihuollon ja vedenpuhdistuksen ajankohtaisista asioista, jonka jälkeen teimme 
kierroksen vedenpuhdistamon upeissa rakennuksissa. Tilaisuuteen osallistui 23 senioria.  

Lounasesitelmän 14.11. aiheena oli ”5G tulee- mitä se meille merkitsee”. Sen piti Nokian 
sisäinen konsultti Matti Keskinen, jolla on pitkä tausta matkapuhelinverkkojen kehityksessä 
ja uuden 5G-verkon sovellutuksissa. Mobiilidatan nopeus ja mobiiliverkon kapasiteetti 
tulevat kasvamaan merkittävästi mahdollistaen esineiden internetin (IoT) ja sen monet 
arkielämän sovellutukset.  Myös älykkäiden rakennusten uudet tietoliikenneratkaisut tulevat 
helpottumaan. 
Paikalla oli 75 aiheesta kiinnostunutta kuulijaa. Matti Keskisen esityskalvot ovat nähtävissä 
tästä linkistä. 
 
Perjantaina 14.11. kokoontui taas vanhemmat ja vähän nuoremmat teekkarit mielitiettyjensä 
kanssa Suomalaiselle Klubille iloiten mahdollisuudesta viettää nostalginen ilta ylevän 
Jämeräpartaisen Insinöörin katseen alla. Rempsetti järjesti illalliskonsertin 48. vuosijuhlansa 
yhteydessä. Teekkarihenkisiä senioreita oli 12 RIL-Seniorien pöydässä. 
 
Tiistaina 19.11. yhteensä 36 Senioria ja avecia lähti bussilla Riihimäelle kohteinaan Sakon 
luodikkotehdas, Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Lasimuseo. 
Sakolla meidät vastaanotti tuotekehityksestä vastaava johtaja Kari Kuparinen. Yhtiö kuuluu 
nykyään Italialaiseen Beretta-konserniin. Riihimäen tehtaan päätuotteet ovat Sako ja Tikka 
metsästys- ja urheiluluodikot sekä patruunat. Vierailumme aikoihin tämän vuoden 
sadastuhannes ase meni toimitukseen asiakkaalle. Luodikoista 98% menee vientiin, joten 
kyseessä on Suomen oloissa varsin globaali yritys. Merkittävin vientikohde on USA. 
Tehdaskierroksella tutustuimme luodikon valmistuksen eri vaiheisiin, jotka ovat yhdistelmä 
robottien työstämistä osista ja aseseppien tarkkuuskäsityöstä lisättynä jokaisen 
lopputuotteen läpikäymään laadun varmistus- ja testiohjelmaan.  
Seuraava kohteemme oli Suomen Metsästysmuseo, jossa meidät otti vastaan museon 
johtaja Anne Uotila-Laine, joka myös suoritti museon yleisesittelyn. Tämän jälkeen 
oppaanamme toimi vajaa vuosi sitten eräneuvoksen arvon saanut Jaakko Ojanperä, jonka 
museolle lahjoittama trofeekokoelma on yhden henkilön hankkimaksi ainutlaatuinen 
kokonaisuus. Kokoelma painottuu Afrikkaan, Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja Aasiaan, 
joissa kaikissa Ojanperä on metsästänyt viimeisen 65 vuoden aikana. Jaakko on 
koulutukseltaan rakennusmestari, jonka työura ja metsästysharrastus ovat liittyneet 
saumattomasti yhteen, ensin noin kymmen vuotta USA:n ja 
Kanadan länsirannikolla ja vuodesta 1972 alkaen YIT:n 
palveluksessa pääasiassa Afrikassa ja Aasiassa. 
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Riihimäen Teatteriravintolassa nautitun lounaan jälkeen siirryimme Suomen Lasimuseoon, 
jossa opastetulla kierroksella saimme tietoa lasinvalmistuksesta ja lasihyttien sijainnista 
Suomessa viimeisen runsaan 200 vuoden ajalta. Museossa oli myös näytteillä lukuisia 
esineitä, jotka toivat katsojien mieleen nostalgisia muistoja kuluneilta vuosilta. 
 
Perjantaina 22.11. vierailimme 60 seniorin (avec) voimin Ateneumissa Helene Schjerfbeckin 
”Maailmalta löysin itseni” sekä ”Taiteilijoiden Ruovesi” -näyttelyissä. Näyttelyintrossa 
kuulimme, kuinka Helenestä kasvoi yksi historiamme vaikutusvaltaisimmista taiteilijoista ja 
kuinka Ruovesi ympäristöineen on houkutellut taiteilijoita 1820 -luvulta alkaen. 
 
Perjantaina 22.11. oli 21 senioria (avec) Kansallisteatterissa Anton Tsehovin 
klassikkonäytelmän Lokki katsomossa.  
 
Torstaina 28.11. matkasi 41 senioria (avec) Tampereelle, jossa SRV:n projektijohtaja Rauno 
Kulmala ja markkinointipäällikkö Tuomas Kinnunen esittelivät kansiareenan rakentamista ja 
siihen liittyviä projekteja. Perinteikkäässä ravintola Tampellassa nautitun myöhäisen lounaan 
jälkeen siirryimme Tampereen Teatteriin katsomaan loistavaa esitystä Notre Damen 
kellonsoittaja.  
 

 
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. 

 
HUOM! Näissä Seniorikuulumisissa 4/2019 julkaistuihin uusiin 
tapahtumiin ilmoittautuminen alkaa maanantaina 9.12.2019 klo 9.00! 
Vuoden 2020 ensimmäisten Kuulumisten (1/2020) julkaisupäivämäärä 
on 13.2.2020. 
 
 
Erityistä ajankohtaista tiedotettavaa 
 
Otaniemen vuosikurssi R71 päivittää kurssilaistensa yhteystietoja. Opiskelujen 
aloittamisesta on kohta 50 vuotta ja siis aihetta kokoontua. Edelliset varsin puutteelliset ja 
vanhentuneet tiedot ovat vuodelta 2012. Nykyinen tietosuojalaki estää RILiä luovuttamasta 
jäsentensä tietoja. 
 

http://www.ril.fi/


5 
 

 

Sinä, joka opiskelit vuosikurssilla R71, lähetä allekirjoittaneelle yhteystietosi sekä vihje 
kiinnostuksestasi juhlatoimikunnan jäseneksi. Levitä tietoa myös niille kurssitovereillemme, 
jotka eivät kuulu RIL-senioreihin ja joita tämä tiedote ei tavoita. Kiitos! 
 
Terveisin Marja-Kaarina Söderqvist, marja-kaarina.soderqvist@pp.inet.fi 
puh. 050 304 2796 
 
 
Tulevia tapahtumia 

 

Torstaina 12.12. klo 19.00 Kansallisoopperassa Höstsonaten-Syyssonaatti, Ingmar 
Bergmanin elokuvaan pohjautuva, Sebastian Fagerlundin säveltämä ooppera on 
monitasoinen ja vahva ihmissuhdedraama. Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt. 
 
Lauantaina 14.12. klo 13.00 on Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä musikaali 
Pieni merenneito (avec). Varatut liput on toimitettu tilaajille. 

Torstaina 19.12. klo 18.00 virittäydymme jouluun Polyteknikkojen Kuoron konsertissa 
Johanneksenkirkossa, Korkeavuorenkatu 12. PK:n joulukonsertissa uusi ja vanha 
mieskuoromusiikki kohtaavat hartaassa kokonaisuudessa. Tunne tutun lämmön läikähdys ja 
joulumieli – ja tule herätellyksi uusiin jouluisiin musiikkikokemuksiin. Kuoroa johtaa Saara 
Aittakumpu. Solistina Anna Villberg. Tilaisuuteen on varattu 50 lippua (avec). Lippujen hinnat 
ovat 22,48 €/lippu (aikuiset) ja 12,48 €/lippu (opiskelijat ja 7-15 vuotiaat lapset).  
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 10.12.2019. Konserttiin ilmoittautuneet pääsevät 
sisälle ilmoittamalla nimensä kirkon ovella. Tapahtumavastaava on Rita Piirainen puh 0400 
676067. 
 
Vierailu Helsingin kaupunginmuseon Mieliala-näyttelyyn Hakasalmen huvilassa 7.1.2020 klo 
13.00. Ryhmän koko on 24 henkilöä. Opastuksen hinta on 6,48 euroa/hlö. Museokortti 
rekisteröidään tultaessa. Ilman museokorttia on paikalla lisäksi maksettava pääsymaksu 10 
euroa/hlö. Ilmoittautumiset ja maksut tehdään 20.12.2019 mennessä. 
Tapahtumavastaavana toimii Kari Lautso, 0400411030. 
Näyttelykokonaisuuden toinen osa on esillä HAM:ssa, minne halukkaat voivat jatkaa 
omatoimisesti Hakasalmen huvilasta. HAM:ssa ei ole järjestettyä opastusta. 
 
RIL-Seniorien Uuden Vuoden Sauna on tiistaina 14.1.2020 klo 12:00 Suomen Saunaseurassa, 
Vaskiniementie 10 00200 Helsinki. Lähin Metroasema: Koivusaari. 
Kukin osallistuja tuo omat saunomisvälineensä (pyyhe yms.) ja maksaa omat kulunsa.  
Viimeinen ilmoittautumispäivä 7.1.2020. Tapahtumavastaava on Matti-Pekka Rasilainen, 
puh. 0500 439 595. 
 
Tiistaina 14.1. klo 19.00 on Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä Kjell Westön kiitetyn 
romaanin Rikinkeltainen taivas (avec) esitys. Olemme varanneet 60 lippua. Ilmoittautumiset 
ja maksut 38,48 €/lippu viimeistään 17.12.2019. Yhteyshenkilönä Leena Saviranta,040-
5328803. Lisätietoja esityksestä: https://kansallisteatteri.fi/esitys/rikinkeltainen-taivas/ 

Torstaina 16.1.2020 klo 10.30 Suomalaisella Klubilla on lounasesitelmän (avec) aiheena 
Arktisen alueen tulevaisuus. Esitelmässä luodaan katsaus arktisen alueen ekologiaan, 
politiikkaan ja sotilaalliseen merkitykseen sekä liikenteelliseen kehitykseen (mm. Koillisväylä, 
Jäämeren rata) ja kaivosteollisuuteen. 
Esitelmöitsijänä on pohjoisen politiikan suurlähettiläs Harri 
Mäki-Reinikka, joka työskentelee UM:ssä pohjoisen 
politiikan johtavana asiantuntijana. Hän on toiminut 
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pohjoismaisessa yhteistyössä johtavissa tehtävissä sekä myös suurlähettiläänä useissa 
maissa, mm. vuosina 2013-2016 Liettuassa ja Valkovenäjällä sekä vuosina 2008-2012 
Syyriassa, Irakissa, Jordaniassa ja Libanonissa. 
Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta viimeistään 9.1.2020. Keittolounas maksetaan 
paikalla. Jos et jää syömään lounasta, ilmoita siitä. 

Keskiviikkona 29.1. klo 13.00-15.00 vierailu Tikkurilaan, kokoontumispaikka Kielotie 28, 4. 
krs:n lautakunnanhuone 447. Teemana Vantaan maankäytön ja kaavoituksen kuulumiset; 
”case uusi Tikkurila”, Aviapolis, pikaratikka-visio. Kävelymatka juna-asemalta kaavoittajien 
virastoon noin 0,5 km, parkkipaikkoja keskustan pysäköintitaloissa mm. Tikkuparkissa, os. 
Lummekuja, ajo Kielotie 13 ja 15 välistä. Vierailun isäntinä ovat projektijohtaja DI Janne 
Juntunen ja aluearkkitehti Ritva Kotilainen. Ryhmän maksimikoko 30 hlöä. Ilmoittautumiset 
viimeistään ma 13.1. Tapahtuman järjestäjä Sakari Koivisto, 050-62011. 

Perjantaina 31.1. klo 19.00 on vuorossa Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Arthur 
Millerin klassikkonäytelmä Kauppamatkustajan kuolema, jonka päähenkilöä Willy Lomania 
esittää Hannu-Pekka Björkman. Olemme varanneet 50 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 
47,48 €/lippu viimeistään 19.12.2019. Yhteyshenkilönä Leena Saviranta,040-5328803. 
Lisätietoja esityksestä: https://kansallisteatteri.fi/esitys/kauppamatkustajan-kuolema/ 

RIL-Seniorit järjestää vierailun Maria 01 Startup-keskittymään tiistaina 4.2. klo 13-15. 
Helsingin ytimessä entisen Maria sairaalan alueella on 2016 aloittanut toimintansa Maria 01 
Startup-keskittymä, josta on tarkoitus kehittää Pohjois-Euroopan suurin kasvuyrityskampus. 
Maria 01 keskus on jo nyt menestystarina. Alueella on alun toistasataa toimijaa ja yli 1000 
työpaikkaa. Kuulemme kasvuyrityskeskittymän tilanteesta ja suunnitelmista Maria 01:n 
tiloissa, Lapinlahdenkatu 16, tiistaina 4.2. klo 13-15. Mukaan mahtuu 45 henkeä, avec. 
Esittelytilaisuus maksaa 6,50 €. Ilmoittautuminen 27.1. mennessä. Järjestelyvastaavana 
toimii Hannu Virtasalo, puh. 050 559 1419. 
 
Keskiviikkona 5.2. Lounasesitelmän aiheena "Uhkia ja mahdollisuuksia kybermaailmassa”. 
Dosentti Martti Lehto Jyväskylän yliopistosta tulee kertomaan meille kybermaailman 
ominaisuuksista ja siinä ilmenevistä uhkista, haavoittuvuuksista ja riskeistä sekä 
suojaamismahdollisuuksista kansallisen kriittisen infrastruktuurin näkökulmasta. 
Digitaalisen tiedon määrä ja arvo ovat kasvaneet ja samalla rikollisten ja muiden toimijoiden 
hyökkäykset kybermaailmassa ovat lisääntyneet. Tärkein huolenaihe on organisoidut 
kyberhyökkäykset maan kriittistä infrastruktuuria, valtion elintärkeitä toimintoja tai 
kansallista turvallisuutta vastaan. Kyberturvallisuus koskettaa jokaista. Jyväskylän yliopisto 
on Suomen kärkeä kyberturvallisuuden tutkimuksessa ja opetuksessa.  
Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta viimeistään 2.2. Keittolounas maksetaan 
klubilla. Ilmoita, jos et jää syömään. 
 
Tiistaina 11.2. klo 19.00 on Teatteri Avoimissa Ovissa (Erottajankatu 5) 
amerikansuomalaiseen kansanmusiikkiin perustuva musiikkiteatteriesitys Sontiainen – 
balladi koti-ikävästä (avec). Olemme varanneet 40 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 32,48 
€/lippu viimeistään 7.1.2020. Yhteyshenkilönä Leena Saviranta,040-5328803. Lisätietoja 
esityksestä: https://www.avoimetovet.fi/ohjelmistossa-nyt/tulossa-kevaalla-2020-
sontiainen-%e2%80%92-balladi-koti-ikavasta/ 
 
RIL-Seniorit järjestää ekskursion Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle tiistaina 25.2.2020 klo 
13.00 alkaen. Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on toinen pääkaupunkiseudun suurista 
puhdistamoista. Siellä puhdistetaan noin 700 000 pääkaupunkiseutulaisen sekä seudun 
palveluiden ja teollisuuden synnyttämät jätevedet. Vuonna 
1994 valmistunut laitos on sijoitettu lähes kokonaan kallion 

https://kansallisteatteri.fi/esitys/kauppamatkustajan-kuolema/
https://www.avoimetovet.fi/ohjelmistossa-nyt/tulossa-kevaalla-2020-sontiainen-%e2%80%92-balladi-koti-ikavasta/
https://www.avoimetovet.fi/ohjelmistossa-nyt/tulossa-kevaalla-2020-sontiainen-%e2%80%92-balladi-koti-ikavasta/
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sisään. Puhdistamo on lähestulkoon hajuton myös itse prosessitilojen osalta.   
Vierailun aikana osastonjohtaja Mari Heinonen kertoo ensin jätevedenpuhdistuksen 
ajankohtaisista asioista, jonka jälkeen teemme kierroksen laitostiloissa kallion uumenissa. 
Kohteeseen ei ole kuljetusta, vaan paikalle voi tulla joko omalla autolla tai julkisella 
liikenteellä. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon osoite on Hernepellontie 24, 00710 Helsinki. 
Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittautunutta (avec). Ilmoittautumiset 14.2.2020 mennessä. 
Retken vetäjänä toimii Jukka Piekkari, puh. 050 5555523. 

Tiistaina 3.3. RIL-Seniorit käyvät vierailulla Bongan linnassa ja Loviisan 
Atomivoimalaitoksella (avec). Satavuotiaassa Bongan linnassa on professori Riitta 
Nelimarkan galleria ja ateljee. Esittelykierroksella näemme hienosti entisöidyn Bongan linnan 
sekä laajan, poikkeuksellisen hilpeän ja virkistävän otoksen Riitta Nelimarkan taiteesta. 
Ruokailun jälkeen vierailemme Loviisan atomivoimalaitoksella, jossa tutustumme laitoksen 
toimintaan. Lähtö bussilla klo 8.30 Kiasman edestä, jonne palaamme noin 17.30. Mukaan 
mahtuu 50 henkeä, avec. Retkestä tiedotetaan lisää myöhemmin, ja sille ilmoittautuminen 
alkaa 13.1.2020 ja päättyy 18.2.2020. Matkavastaavina toimivat Hannu Virtasalo puh 
0505591419 ja Rita Piirainen puh 0400676067. 
 
Torstaina 5.3. klo 19.00 Kansallisoopperassa Georges Bizetin ooppera Carmen (avec) tällä 
kertaa balettina. Lontoon Royal Balletin nuori koreografi Liam Scarlett on tehnyt 
dramaattisen ja koskettavan klassisen baletin. Tilaisuuteen on varattu 40 lippua. Liput 87,48 
€, paikat keskipermannolla. HUOM! Ilmoittautumiset 15.12. mennessä. 

Tiistaina 10.3 ja 17.3 klo 13.00-15.00 työmaaekskursiot NCC:n päärautatieaseman 
hotellityömaalle (ent. VR:n konttori) kahtena ryhmänä, joiden maksimikoko 20 henkilöä. 
Hanke-esittely NCC:n työmaatoimistossa, sen jälkeen työmaakierros. Turvavarusteet löytyvät 
työmaalta, jos on omia turvakenkiä, niin tulkaa niillä. Valitse ilmoittautumislomakkeelta 
sopiva vierailupäivä. Ilmoittautumiset viimeistään ma 24.2. Tapahtuman järjestäjä Sakari 
Koivisto, 050-62011. Kokoontuminen työmaatoimistoon Birger Brunilan puistokujalle 
Kaisaniemen puistoon. Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta: 
https://www.ncc.fi/tyomaat/paarautatieaseman-hotelli-helsinki/paarautatieaseman-hotelli-
helsinki/ 

RIL-Seniorit järjestävät Japanin ryhmämatkan 11.03.-22.03.2020. Katso tarkka 
matkaohjelma tästä. RIL-Seniorien matkanjohtajana toimii Matti Rantala. Ilmoittautuminen 
matkalle on päättynyt. 

Maaliskuun lounasesitelmänä torstaina 12.3. on Suomen Malminjalostus Oy:n eli Finnish 
Minerals Groupin edustajan esitelmä meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta tärkeästä 
aiheesta Akkumineraalit ja niiden tuotanto. Kuten on tiedossa, Suomen maaperässä on 
arvokasta raaka-ainetta, mutta miten hyödynnämme sen.   
Suomen Malminjalostus Oy:n tehtävänä on olla mukana rakentamassa johtavaa 
akkutuotannon ekosysteemiä Eurooppaan ja maksimoida suomalaisten raaka-aineiden arvo 
vastuullisesti. Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta viimeistään 8.3. Keittolounas 
maksetaan klubilla. Ilmoita, jos et jää syömään. 
 
Torstaina 19.3. klo 19.00 on vuorossa Stalinin suloinen ruoska Helsingin kaupunginteatterin 
pienellä näyttämöllä. Se on kolmas osa Kari Heiskasen ohjaamasta näytelmätrilogiasta, jonka 
edelliset osat ovat Mannerheim ja saksalainen suudelma sekä Kremlin tanssikoulu. Olemme 
varanneet 40 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 41,48 €/lippu viimeistään 14.2. 
Yhteyshenkilönä Leena Saviranta, 040-5328803.  

 
Torstaina 26.3. klo 19.00 on Kansallisteatterin suurella 
näyttämöllä elävän journalismin ilta, Musta laatikko 15.  

https://www.ncc.fi/tyomaat/paarautatieaseman-hotelli-helsinki/paarautatieaseman-hotelli-helsinki/
https://www.ncc.fi/tyomaat/paarautatieaseman-hotelli-helsinki/paarautatieaseman-hotelli-helsinki/
https://www.ril.fi/media/2019/jasenyys/seniorit/ril-seniorit-japani-11.3.2020-lores.pdf
https://www.ril.fi/media/2019/jasenyys/seniorit/ril-seniorit-japani-11.3.2020-lores.pdf
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Olemme varanneet 60 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 36,48 €/lippu viimeistään 25.2. 
Yhteyshenkilönä Leena Saviranta, 040-5328803. Lisätietoja esityksestä: 
https://kansallisteatteri.fi/esitys/musta-laatikko/ 

Kulttuurimatka Berliiniin ja Dresdeniin 27.3. - 1.4.2020 (avec). Matkaohjelma 
hintatietoineen löytyy löytyy painamalla tästä linkistä. (Ohjelma löytyy myös RILin 
verkkosivuilta www.ril.fi  Jäsenyys  RIL-Seniorit  Seniorikuulumisia.) Ryhmän koko on 
30-35 henkilöä. Ilmoittautuminen matkalle tehdään Eventillan kautta 6.1.2020 mennessä. 
Lopulliset varaukset ennakkomaksuineen (300 euroa/henkilö) tehdään suoraan 
matkatoimistolle 10.1.2020 mennessä. Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille 
viimeistään, kun ilmoittautumisaika on päättynyt. Matkan hinta on 1435 euroa/henkilö 
kahden hengen huoneessa (1685 euroa yhden hengen huoneessa) sisältäen lennot, hotellit, 
kuljetukset, opastukset, aamiaiset, 4 lounasta ja yhden illallisen. Ooppera- ja balettiliput 
veloitetaan erikseen katsomokategorian mukaan. Oppaana perillä toimii arkkitehti Mikael 
Merenmies. RILin tapahtumavastaavana toimii Kari Lautso, 0400411030. 

Torstaina 16.4. klo 19.00 Kansallisoopperassa Pjotr Tsaikovskin ooppera Jevgeni Onegin 
(avec). Kun Tsaikovskin pakahduttavan kaunis musiikki yhdistyy Pushkinin täyttymätöntä 
kaipausta henkivään runoelmaan, tuloksena on yksi koko oopperakirjallisuuden 
koskettavimpia teoksia. Tilaisuuteen on varattu 40 lippua. Liput 87,48 €, paikat 
keskipermannolla. HUOM! Ilmoittautumiset 15.12. mennessä. 

Kulttuurimatka Adrianmerelle Kroatian Splitiin ympäristöineen 25.9. – 30.9.2020 (avec). 
Matkaohjelma hintatietoineen löytyy painamalla tästä linkistä. (Ohjelma löytyy myös RILin 
verkkosivuilta www.ril.fi  Jäsenyys  RIL-Seniorit  Seniorikuulumisia.)  
Ryhmän koko on 30 henkilöä. Ilmoittautuminen matkalle tehdään Eventillan kautta 
31.1.2020 mennessä. Lopulliset varaukset ennakkomaksuineen tehdään suoraan 
matkatoimistolle 1.4.2020 mennessä. Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille, kun 
ilmoittautumisaika on päättynyt. RILin tapahtumavastaavana toimii Kari Lautso, 0400411030. 

Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen) 
 
Seniorien Ison Omenan kahvitilaisuudet pidetään toistaiseksi Robert´s Coffeessa. Tilaisuudet 
jatkuvat kuten ennenkin joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30.  
 
Senioroiden, eli avecien kahvitilaisuudet pidetään kahvila BRIOSSIssa Kalevankatu 9 joka 
kuukauden 1. ja 3. keskiviikkona klo 14.00. Huom! Muuttunut aika ja paikka alkaen 15.1.  

 
Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Suomen aluetoiminta  
 
Lounais-Suomen seniorit 
 
Syyskuun teema-/lounastapaaminen oli yhteinen Lounais-Suomen aktiivirilliläisten kanssa. 
Meitä oli koolla yhteensä 19 Ravintola Koulussa. Esitelmän aiheena oli E18-tiehanke 
erityisesti Raision alueella. Alustajana oli projekti-insinööri Timo Oja Raision kaupungilta. 
 
Lokakuun vierailevana alustajana oli merivoimain ylilääkäri, lääkintäkommodori Juha-Petri 
Ruohola. Hänen aiheensa otsikkona oli Keikuttaako Välimeri pakolaisvenettä vai 
pakolaisvene EU:ta. Aihe oli mitä ajankohtaisin ja sisältö dramaattinen. Paikalla oli 17 
osanottajaa. 
 

https://kansallisteatteri.fi/esitys/musta-laatikko/
https://www.ril.fi/media/2019/jasenyys/seniorit/berliini-dresden-27.3.-1.4.2020.pdf
https://www.ril.fi/media/2019/jasenyys/seniorit/berliini-dresden-27.3.-1.4.2020.pdf
https://www.ril.fi/media/2019/jasenyys/seniorit/matkaohjelma-syysmatka-adrianmerelle-25.-30.9.2020-ryhma-ril_-jaettava.pdf
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Marraskuussa keskustelun aiheena oli Suomen pyövelitoiminta 1600- ja 1700-luvuilla. Tuona 
ajanjaksona Suomessa teloitusmenetelminä olivat lähinnä hirsipuu ja mestauspölkky. 
Johdattelun oli koonnut Pauli Haapakoski. Paikalla 13 henkilöä. 

   
Syyskauden päätämme yhteisen joulupöydän ääressä 18.12. Kevätkausi aiotaan jatkaa 
kuukausitapaamisten merkeissä kunkin kuukauden viimeisenä tiistaina. 

 
 

PIRIL-seniorit kokoontuivat ti 12.11. Suomalaisella Klubilla ja paikalla oli 15 senioria. Lounaan 
jälkeen RIL-seniori Harri Koivikko piti hyvän esityksen Fennovoiman "Hanhikivi"-projektin 
nykyvaiheesta Pyhäjoen reissun kuulumisina. Keskusteluissa käytiin läpi myös Suomen 
sähköenergian tuotantotapojen jakautuma ja ydinvoiman merkitys siinä. 

 
Pirkanmaan XXXVII rakennuspäivä pidettiin ti 5.11. teemana ”Rakentamisen tulevaisuus – 
muutosten mahdollisuus”. 

 
RIL Pirkanmaan osaston jouluglögit on jo nautittu to 28.11. Juhlatalo Hovissa ennen näiden 
seniorikuulumisten julkaisua. 

 
PIRIL-seniorien toimintaa jatketaan harvatahtisin kokoontumisin ja alaamme liittyvin 
esityksin ja mahdollisin ekskursioin. Vuoden 2020 kevätkauden kokoontumispäiviksi sovittiin 
ti 21.1. ja ti 17.3. ja ti 12.5.2019. Mahdollisista muista tapahtumista tiedotetaan erikseen. 
Pitäkää s-postiosoite RIL:in jäsenrekisterissä ajantasalla ja kertokaa se myös kokoonkutsujalle 
(Kalevi Lammi, kalevi.lammi@kolumbus.fi, gsm 0400624601). 
 
 
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit osallistuivat runsaan kymmenen hengen voimin Oulun 
yliopiston Rakentamistekniikan päivään 13.9.2019. Päivän esitykset löytyvät oheisen 
linkkisivun alareunasta https://www.oulu.fi/construction/node/62660   

 
Parikymmentä senioria kokoontui kahvittelemaan 10.10.2019 Kahvila Antell Pihaan, missä 
vierähti rattoisasti parisen tuntia. 

 
Pohjois-Suomen ELY-keskuksessa vierailimme 15.10.2019. Keskuksen johtajien (Joonas 
Liimatta, Petri Keränen ja Timo Mäkikyrö) erinomaisia esityksiä oli kuulemassa 
Rakentajasenioreiden ennätysyleisö 34 henkeä. Vierailun junaili senioreista Matti Räinä. 

 
Oulun yliopiston ympäristörakentajakilta vietti 60-vuotisjuhliaan 16.11.2019 Ravintola 
Lasaretissa. Riemukkaat jatkot olivat Teekkaritalolla. Mukana oli runsaasti 
rakentajasenioreitakin laajalla ikäkaarella. 

 
Tulevia tapahtumia 

  
• Pohjois-Suomen Rakentajapäivä on 3.12.2019 klo 9.00 - 12.00 Oulun yliopistolla. 

Rakentajaseniorit ovat tervetulleita tapahtumaan. 
• Perinteinen joululounas on torstaina 12.12.2019 klo 13 - 15 ravintola Nallikarissa. 

 
Tapahtumista on laitettu tarkemmat tiedot sähköpostilla. Tammi-helmikuussa osallistumme 
todennäköisesti RIL Nuorten MatchMaking-tapahtumaan (sähköpostilla tulee tästä 
myöhemmin tarkempaa tietoa). 

mailto:kalevi.lammi@kolumbus.fi
https://www.oulu.fi/construction/node/62660
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