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Hyvät Senioriystävät
Aika kuluu nopeasti. Juhlavuotemme ”talvikauden” ohjelma on
kohta takana ja vilkas kevätkausi on edessämme. Tammikuun
lounasesitelmässä Harri Mäki - Reinikka (UM) käsitteli arktisen
alueen tulevaisuutta muun muassa ilmastonmuutoksen,
merenkulun, mahdollisten uusien maaliikenneyhteyksien ja
arktisen teknologian tutkimuksen näkökulmista kansainvälistä
politiikkaa unohtamatta. Suomella on osaamisillaan hyvät
edellytykset olla mukana EU:n rahoittamissa kansainvälisissä
tutkimushankkeissa ja riippuen monista tekijöistä myös
rakentamassa raideliikenneyhteyksiä Jäämereltä Eurooppaan.
Helmikuussa dosentti Martti Lehto (JYU) sivisti meitä
kybermaailman uhista ja mahdollisuuksista. Oli jännittävää
kuulla, miten riskialtista IT- välineiden (älypuhelimet) käyttö voi
pahimmillaan olla. Kannattaa olla huolellinen salasanojen ja
älylaitteisiin saatujen viestien kanssa!
Maaliskuussa (12.3.) kuulemme Klubilla akkumineraaleista ja
niiden tuotannosta Suomessa. Mielenkiintoinen aihe liikenteelle
asetettujen päästötavoitteiden kannalta. Voiko Suomesta tulla
akkuteollisuuden suurvalta?
Huhtikuussa (17.4.) käsittelemme Suomen talouden tilaa ja kuulemme eturivin asiantuntijan käsityksen
esim. siitä, miten hyvin hallitus edistyy talouden tasapainottamiseen liittyvissä tavoitteissaan. Erittäin
ajankohtainen aihe väestömme ikärakenteen muutosten vinkkelistä katsottuna.
Kevätohjelmassamme on runsaasti kulttuuritarjontaa teatteri-, ooppera ja balettiesityksineen sekä
taidenäyttelyineen. Tutustukaa ohjelmaamme ja tulkaa mukaan.
Teekkareille niin tärkeää Vappua vietämme Musiikkitalolla (1.5.) Vappumatinean merkeissä. Kevätkauden
päätämme taiteen parissa Kuusisaaressa (27.5.) ja merellisellä retkellä Suomenlinnaan 2.6.
RIL- Seniorien kevätkokous pidetään 26.3.2020 klo 15.00 HSY: n tiloissa Ilmalassa. Kokouskutsu on
kuulumisten liitteenä.
Tämä vuosi on RIL- Seniorien juhlavuosi, olemme toimineet 50 vuotta! Juhlistamme vuosipäiväämme (avec)
Vanhalla Ylioppilastalolla 29.10.2020 seminaarin ja iltajuhlan merkeissä. Laittakaa aika jo näkyvästi
allakkaanne.
Kiitän kaikkia toimintamme suunnitteluun osallistuneita senioreita teidän työstänne kaikkien jäsentemme
eteen. Teette arvokasta työtä.
Jaska

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
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
Torstaina 12.12.2019 Kansallisoopperassa nähtiin Höstsonaten-Syyssonaatti, Ingmar
Bergmanin elokuvaan pohjautuva Sebastian Fagerlundin säveltämä ooppera. Se on
monitasoinen ja vahva ihmissuhdedraama. Paikalla oli 37 senioria ja senioraa.
Lauantaina 14.12. oli Helsingin kaupunginteatterissa 32 senioria ja nuoria musikaalin Pieni
merenneito kiehtovaa esitystä katsomassa.
Torstaina 19.12. virittäydyimme joulun tunnelmaan Polyteknikkojen Kuoron konsertissa
Johanneksenkirkossa. Konserttiin osallistui yhteensä 50 senioria.
Vierailuun Helsingin kaupunginmuseon opastettuun Mieliala-näyttelyyn Hakasalmen
huvilassa 7.1.2020 klo 13.00 osallistui 23 henkilöä.
Suomen Saunaseurassa tiistaina 14.1.2020 Senioreiden joulusaunassa oli paikalla noin 10
henkilöä.
Tiistaina 14.1. oli Kansallisteatterissa 51 senioria (avec) seuraamassa Kjell Westön romaaniin
perustuvaa näytelmää Rikinkeltainen taivas.
UM:ssä pohjoisen politiikan johtavana asiantuntijana työskentelevä suurlähettiläs Harri
Mäki-Reinikka piti 16.1.2020 Suomalaisella Klubilla lounasesitelmän aiheesta Arktisen alueen
tulevaisuus. Hän valotti esitelmässään hyvin arktista aluetta ja sen laajuutta sekä valtioiden
harjoittamaa politiikkaa alueella. Esitelmässä nousivat esiin alueen ekologiset ja
turvallisuuskysymykset sekä liikenteellinen kehitys, erityisesti Jäämeren rata. Esitelmää oli
kuulemassa n. 40 senioria.
Keskiviikkona 29.1 kävimme Vantaan kaupunkiympäristön toimialan vieraina Tikkurilassa.
Projektijohtajat Janne Juntunen ja Arja Lukin sekä arkkitehti Ritva Kotilainen esittelivät
hyvin havainnollisesti mm. Tikkurilan ja Aviapoliksen uusia kaavasuunnitelmia sekä Vantaan
ratikan yleissuunnitelmaa. Mielenkiintoisessa tilaisuudessa oli läsnä 30 senioria.
Perjantaina 31.1. oli 31 senioria (avec) Kansallisteatterissa Arthur Millerin
klassikkonäytelmän Kauppamatkustajan kuolema katsomossa.
Tiistaina 4.2.2020 yhteensä 17 RIL senioria vieraili Helsingin ytimessä entisen Maria sairaalan
alueella toimivaan MARIA 01 STARTUP -keskittymässä. Kuulimme Maria 01:n
toimitusjohtajan Ville Simolan perusteellisen selostuksen Maria 01:n toimintatavoista ja
suunnitelmista. Maria 01 -keskus on jo nyt pohjoismaiden suurin startup-keskittymä. Alueella
toimii noin 120 kasvuyritystä ja työskentelee noin 1100 työntekijää. Esittelyn jälkeen
Helsingin kaupungin projektipäällikkö Gunnar Suikki kierrätti RIL senioreita alueella ja kertoi
suunnitelmista, joiden mukaan Maria 01:n on tarkoitus lähivuosina mennessä kasvaa 70 000
neliön maailmanluokan startup-campukseksi. Entisten
Marian sairaalan rakennusten uuskäytön ohella alueelle on
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suunnitteilla mittavaa uudisrakentamista.
Helmikuisen (5.2.) lounasesitelmän aiheena oli "Uhkia ja mahdollisuuksia kybermaailmassa”.
Dosentti Martti Lehto Jyväskylän yliopistosta kertoi meille kybermaailman ominaisuuksista ja
siinä ilmenevistä uhkista, haavoittuvuuksista ja riskeistä sekä suojaamismahdollisuuksista.
Selkeän ja hyvän esityksen viestinä oli, että jokaisen on syytä olla varovainen ja pitää huolta,
että salasanat ovat kunnollisia ja että niitä uusitaan riittävän usein. Verkko on laaja eikä
kaikilla toimijoilla ole suinkaan puhtaat jauhot pussissa. Esimerkiksi on aina syytä miettiä, kun
tarjotaan maksuttomia palveluja, kuten WIFI-yhteyksiä tai appeja. Maksajalla on aina keino
saada rahansa takaisin. Paikalla oli 37 senioria ja avecia, jotka toivottavasti nukkuvat yönsä
tämänkin jälkeen hyvin.
Tiistaina 11.2. oli Teatteri Avoimissa Ovissa 27 senioria (avec) seuraamassa
amerikansuomalaiseen kansanmusiikkiin perustuvaa musiikkiteatteriesitystä Sontiainen –
balladi koti-ikävästä.

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 1/2020 julkaistuihin uusiin
tapahtumiin ilmoittautuminen alkaa maanantaina 24.2.2020 klo 9.00!
Vuoden 2020 toisten Kuulumisten (2/2020) julkaisupäivämäärä on
21.5.2020.
Erityistä ajankohtaista tiedotettavaa
DI Tapani Mäkikyrölle kunniatohtorin arvonimi Oulun yliopistosta
Diplomi-insinööri Tapani Mäkikyrö on Oulun yliopiston alumni ja aktiivinen toimija
rakennusalalla. Mäkikyrön viime vuosien asiantuntijatoiminta selvitysmiestehtävineen on
merkittävästi edesauttanut Oulun yliopiston rakennus- ja yhdyskuntatekniikan
koulutusvastuun palauttamista ja uuden DI-koulutuksen suunnittelua sekä koulutuksen
yhteiskuntasuhteiden kehittämistä.
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Mäkikyrön johdolla Pohjois-Suomen Rakennusklusteri ry on myös uudistettu tehostamaan
palautetun koulutuksen, elinkeinoelämän ja viranomaistahon uudenlaista yhteistyötä.
Mäkikyrön toimiessa Oulun kaupungin rakennusvalvonnan johtajana kehitettiin ko. työhön
palveleva, lisäarvoa tuottava, jo valtakunnan tasolle levinnyt Oulun toimintamalli, johon
sisältyy myös laajaa koulutusantia kehityshankkeineen. Mäkikyrö on saanut työstään lukuisia
valtakunnallisia tunnustuksia.
RILin hallitus valitsi Mäkikyrön Vuoden rakennusalan diplomi-insinööriksi vuonna 2004.
Kunniatohtoripromootio järjestetään 24.5.2020 Oulun yliopistolla.

Tulevia tapahtumia
RIL-Seniorit järjestää ekskursion Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle tiistaina 25.2.2020 klo
13.00 alkaen. 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.
Retken vetäjänä toimii Jukka Piekkari, puh. 050 5555523. Ilmoittautuminen ekskursiolle on
päättynyt.
Torstaina 27.2. suuntaamme museovierailulle Etu-Töölöön. Käymme opastetulla vierailulla
Taidekoti Kirpilässä ja Reitzin säätiön taidemuseossa. Vierailujen välissä nautimme lounaan
perinteisessä Ravintola Elitessä.
Kierros alkaa klo 10.30 Taidekoti Kirpilästä (sisään pääsee klo 10.20) Pohjoinen
Hesperiankatu 7, 6. krs. Lounas nautitaan ravintola Elitessä klo 12.00-13.30, minkä jälkeen
tutustumme Reitzin säätiön kokoelmiin. Tapahtuman yhdyshenkilö on Rita Piirainen, puh
0400676067. Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.
RIL-Seniorit tekevät tiistaina 3.3.2020 kevätretken Loviisaan, Bongan linnaan ja
Atomivoimalaitokselle. Retken ensimmäinen vierailukohde on Bongan linna, professori
Riitta Nelimarkan galleria ja ateljee. Esittelykierroksella näemme hienosti entisöidyn linnan ja
laajan, poikkeuksellisen hilpeän ja virkistävän otoksen Riitta Nelimarkan taiteesta. Bongan
linnasta siirrymme lounaalle suosittuun italialaistyyppiseen ravintola Localeen. Lounaan
jälkeen vierailemme Loviisan Atomivoimalaitoksella, jossa tutustumme laitoksen toimintaan.
Lähtö bussilla klo 8.30 Kiasman edestä, jonne palaamme noin klo 17.30.
Matkavastaavina toimivat Hannu Virtasalo puh 0505591419 ja Rita Piirainen puh
0400676067. Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.
Torstaina 5.3. klo 19.00 Kansallisoopperassa Georges Bizetin ooppera Carmen tällä kertaa
balettina. Lontoon Royal Balletin nuori koreografi Liam Scarlett on tehnyt dramaattisen ja
koskettavan klassisen baletin. Liput postitettu varanneille.
Tiistaina 10.3 ja 17.3 klo 13.00-15.00 työmaa-ekskursiot NCC:n päärautatieaseman
hotellityömaalle toteutuvat tapahtumakalenterin mukaisesti. Molemmat ryhmät ovat
täyttyneet, ilmoittautuminen ekskursioille on päättynyt.
RIL-Seniorit järjestävät Japanin ryhmämatkan 11.03.-22.03.2020. Katso tarkka
matkaohjelma tästä. RIL-Seniorien matkanjohtajana toimii Matti Rantala. Ilmoittautuminen
matkalle on päättynyt.
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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. Ilmoittautumisaika on päättynyt, varatut liput postitetaan tilaajille.
Kevätkokous on torstaina 26.3. klo 15.00 HSY:ssä (Helsingin seudun ympäristöpalvelut)
Ilmalassa. Kokoonnumme HSY:n toimistolla Ilmalan aseman välittömässä läheisyydessä
(Ilmalantori 1), missä toimitusjohtaja Raimo Inkinen kertoo HSY:n toiminnasta. Kokous
pidetään Länsisalissa (Ilmalankuja 2 L, 8.krs), joka on HSY:n toimiston lähellä Ilmalan vanhan
vesitornin yläkerrassa. Ilmoittautumiset ja tieto mahdollisista ruokarajoitteista
kahvitarjoilua varten viimeistään 19.3. Yhteyshenkilö on Heikki Teräsvirta, 0400 752 171.
Kevätkokouksen esityslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Kokouksen päätösvaltaisuus ja työjärjestys
Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen
Vuoden 2019 talouskatsauksen hyväksyminen
Kuluvan vuoden ohjelman esittely
Senioreiden 50 v. juhlavuoden tapahtumat
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Torstaina 26.3. klo 19.00 on Kansallisteatterin suurella näyttämöllä elävän journalismin ilta,
Musta laatikko 15. 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/
Vierailu Nesteen pääkonttorille 2.4.2020 klo 13-15 (avec), osoite Keilaranta 21, Espoo.
Nesteen uusiutuvien polttoaineiden liiketoimintaa esittelevät Tarja Myllymäki, Head of
Renewable Feedstock Regulation ja Seppo Loikkanen, Head of Environmental and Energy
Policy. Ilmoittautumiset 25.3. mennessä RILn tapahtumasivuille. Osanottajamäärä enintään
50. Suositellaan saapumista joukkoliikenteellä. Keilaniemen metroasemalta 10-15 min
kävely. HSLn runkolinjan 510 pysäkit lähempänä Kuusisaarentiellä. Tapahtumavastaava OlliPekka Poutanen, gsm 050 366 7414.
Torstaina 16.4. klo 19.00 Kansallisoopperassa Pjotr Tsaikovskin ooppera Jevgeni Onegin. Kun
Tsaikovskin pakahduttavan kaunis musiikki yhdistyy Pushkinin täyttymätöntä kaipausta
henkivään runoelmaan, tuloksena on yksi koko oopperakirjallisuuden koskettavimpia
teoksia. Ilmoittautuminen tapahtumaan päättynyt, liput postitetaan varanneille.
Lounasesitelmä (avec) perjantaina 17.4. aiheena ”Suomen talous”.
Huhtikuun lounasesitelmän aiheena perjantaina 17.4. klo 10.30 alkaen Suomalaisella Klubilla
on Suomen talous. Taloustieteilijä Sixten Korkman tulee
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kertomaan meille Suomen taloudesta, sen odotetavissa olevista muutoksista ja niiden
vaikutuksista.
Keittolounas maksetaan klubilla. Ilmoita, jos et jää syömään.
Tiistaina 21.4. klo 19.00 on vuorossa Svenska Teaternin suurella näyttämöllä
musiikkiyhtyeen jäähyväissshow FORK, Chapter 1: The End. Olemme varanneet 30 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 62,48 €/lippu viimeistään 22.3. Yhteyshenkilönä Leena Saviranta,
040-5328803. Lisätietoja esityksestä:
https://svenskateatern.fi/fi/ohjelmisto/fork_chapter_1_the_end/
Torstaina 23.4. klo 14.00 tutustumme venäläisen Natalia Goncharovan näyttelyyn
Ateneumissa (avec). Ennen Ateneumia näyttely on ollut esillä Tate Modernissa Lontoossa ja
Palazzo Strozzissa Firenzessä.
Natalia Goncharova (1881–1962) tunnetaan Venäjän avantgarde-taiteen keskushahmona,
joka inspiroi niin Venäjän kuin Länsi-Euroopan kokeellisia taiteilijoita. Esillä on laajasti
taiteilijan teoksia 1900-luvun neljältä ensimmäiseltä vuosikymmeneltä.
Meille on varattu näyttelyintro Ateneumin auditoriossa. Mukaan mahtuu 60 henkilöä.
Ilmoittautuminen 9.4.2020 mennessä. Näyttelyn esittely maksaa 6,98 €/henkilö. Lisäksi
jokainen maksaa itse museon sisäänpääsymaksun. Maksaessa tulee ilmoittaa kassalle, että
kuuluu RIL-Senioreiden ryhmään. Museokortti kelpaa. Kokoonnumme museon sisäpihalle,
josta siirrymme yhdessä oppaan johdolla näyttelyintroon.
Tapahtumavastaava on Rita Piirainen, puh. 0400676067.
Perjantaina 1.5. klo 12.00 Vappumatinea (avec) Musiikkitalon konserttisalissa. Tänä vuonna
Helena Juntunen ja Tuomas Katajala laulavat vappukimaran italialaisiksi höysteiksi
pakahduttavan ihania oopperamelodioita täynnä hunajaista auringonvaloa. Kapellimestarina
toimii Markus Lehtinen. Olemme varanneet 80 eläkeläislippua kahdesta katsomosta (N- ja Tkatsomot). Ilmoittautumiset ja maksut 30 €/henkilö viimeistään 19.3.2020! Lisätietoa
esityksestä: https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/fi/konsertit/vappumatinea-1
Tapahtumavastaava on Jenni Ahola RILin toimistolta, puh. 050 408 0990.
Kevätretki Verlaan ja Kotkaniemeen 12.5.2020 (avec)
Tiistaina 12.5. lähdemme Kaakkois-Suomeen tutustumaan Verlan tehdasmuseoon ja
Kotkaniemeen Svinhufvudin kotimuseoon.
Verlan puuhiomo perustettiin vuonna 1872 ja pahvitehdas 1882. Vuonna 1964
tehdastuotanto päättyi ja 1972 Verlan puuhiomosta ja paperitehtaasta muodostettiin
Suomen ensimmäinen tehdasmuseo. Jännittävällä kierroksella näemme kuinka puusta syntyi
aikanaan pahvia. Museo sijaitsee Verlan kylässä Kymenlaakson pohjoisosassa ja se on osa
Verlan maailmanperintökohdetta.
Kotkaniemi on presidentti P. E. Svinhufvudin ja hänen puolisonsa Ellen Svinhufvudin
kotimuseo Luumäellä. Pehr Evind Svinhufvud valittiin vuonna 1908 kihlakunnantuomariksi
Lappeen tuomiokuntaan, jolloin hän osti Kivijärven äärellä sijaitsevan Kotkaniemen tilan.
Kotkaniemi rakennettiin maalaistuomarin kodiksi ja virkataloksi. Kotkaniemi oli presidentti
P.E. Svinhufvudille koti, jota hän piti tukikohtanaan valtiollisten tehtäviensä aikana ja jonne
hän palasi niiden päätyttyä. Kotkaniemessä on asunut ja sitä ylläpitänyt neljä sukupolvea
Svinhufvudeja.
Matkan hintaan sisältyy bussimatkan lisäksi opastetut kierrokset museoissa, lohisoppa
Verlassa ja pullakahvit Kotkaniemessä. Kotkaniemen museon sisäänpääsymaksu maksetaan
paikan päällä museokortilla tai rahalla (7 €). Matkan hinta on 64 €. Mukaan mahtuu 49
henkeä. Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 8.4.2020. Matkan vetäjänä toimii Petri
Jalasto, puh. 0405529039. Petrille suoraan myös ilmoitukset erityisruokavaliosta. Matkaan
lähdetään klo 8:30 Postitalolta (Kiasman pysäkki) ja takaisin
olemme noin klo 20.00.
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Taideiltapäivä (avec) Kuusisaaressa 27.5.2020 Didrichsenin ja Villa Gyllenbergin
taidemuseoissa klo 13.00 alkaa opastetulla tutustumisella Björn Weckströmin näyttelyyn
“Ihminen, kone ja koru” Didrichsenin taidemuseossa.
Seuraavaksi siirrymme kahville Villa Gyllenbergiin, missä opastus/intro näyttelyyn “Salatun
tiedon tie” alkaa klo 15.00. Näyttelyn teemana on esoteerisuus mm. Gallen-Kallelan, Halosen
ja Simbergin taiteessa.
Retken hinta on 14,48 €/henkilö opastuksineen ja kahveineen. Ryhmän koko on 24 henkilöä.
Museokortti rekisteröidään tultaessa. Ilman museokorttia on paikalla lisäksi maksettava
pääsymaksu 10 euroa/hlö. Ilmoittautumiset ja maksut tehdään 27.4.2020 mennessä.
Tapahtumavastaavana toimii Kari Lautso, 0400411030.
Opastettu retki Suomenlinnaan 2.6. klo 9.45. Retki on jatkoa jo perinteeksi muodostuneelle
saaristoretkien sarjalle. Lähtö Suomenlinnaan tapahtuu kello 10.00 Suomenlinnan lautalla
Kauppatorilta. Kokoontuminen tapahtuu jo klo 9.45. Lauttamatka ei sisälly retken hintaan ja
sen voi maksaa HSL:n matkakortilla tai sataman lippuautomaatteihin.
Opastettu kävelyretki alkaa lautan saavuttua Suomenlinnaan ja kestää noin 90 minuuttia.
Retken jälkeen nautimme yhteisen lounaan Susisaaren ruokalassa (kermainen lohikeitto,
saaristolaisleipä, mustikkapiirakka ja kahvi/tee).
Lounaan jälkeen on mahdollisuus jatkaa omatoimisesti tutustumista Suomenlinnan
runsaaseen erikoismuseotarjontaan. Museoissa käy museokortti. Ehrensvärd-museo sisältyy
retken hintaan.
Paluu Kauppatorille tapahtuu omatoimisesti omien aikataulujen mukaan. Ryhmän koko on
35 henkilöä. Ilmoittautumiset ja maksut tehdään 2.5. mennessä. Retken hinta opastuksineen
ja lounaineen on 35,48 euro/henkilö. Tapahtumavastaavana toimii Kari Lautso, 0400411030.
Kulttuurimatka Adrianmerelle Kroatian Splitiin ympäristöineen 25.9. – 30.9.2020 (avec).
Matkaohjelma hintatietoineen löytyy painamalla tästä linkistä. Lopulliset varaukset
ennakkomaksuineen tehdään suoraan matkatoimistolle 1.4.2020 mennessä. Tarkemmat
ohjeet lähetetään osallistujille, kun ilmoittautumisaika on päättynyt. RILin
tapahtumavastaavana toimii Kari Lautso, 0400411030. Ilmoittautuminen matkalle on
päättynyt.
Golfmatka Bulgarian Black Sea Ramaan 17.-24.10.2020 (avec). Mainiot Mustanmeren
rannikon kentät 3x Black Sea Rama (Gary Player), 1x Tracian Cliffs (Gary Player, ns. once-in-alifetime-kenttä) ja 1x Lighthouse (Ian Woosnam). Suorat Norwegianin lennot Helsinki-Varna
(3h) ja alle tunnin bussimatka. Aamiainen ja 4xpäivällinen. Kärryt BSR:ssa ja golfauto Tracian
Cliffillä. Rangepallot ennen kierrosta BSR:ssa. Messuhintaan 1145 €/h/2h-huoneessa, sis.
matkalaukun max 23 kg ja käsimatkatavaran max 10 kg (bägi + 80 €).
Tarkemmin Golfpassin sivuilta https://golfpassi.fi/pelimatkat/bulgaria/blacksearama-17-102020/ . Ilmoittautumiset RIL:n sivuille Eventillan kautta 20.4.2020 mennessä.
Osallistujamäärä enintään 16. Matkavastaava Olli-Pekka Poutanen, gsm. 050 3667414.

8

Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen)
Ison Omenan Seniorikahvit joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 13:30. Paikkana
Ison Omenan 1. kerroksen Coffee House. Ei ennakkoilmoittautumista, tervetuloa!
Seniorain eli avecien kahvitilaisuudet pidetään kahvila BRIOSSIssa Kalevankatu 9 joka
kuukauden 1. ja 3. keskiviikko klo 14.00. Huom! muuttunut aika ja paikka alkaen 15.1.2020.

Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Suomen aluetoiminta
Lounais-Suomen seniorit ovat jatkaneet perinteisiä tapaamisia kuukauden viimeisen tiistain
iltapäivinä. Tammikuun aiheena oli Turun rakenteilla olevan toriparkin
aurinkolämmityssuunnitelma kannen sulana pitämiseksi. Aurinkolämpö varastoidaan
energiapaalujen avulla savikerrokseen. Suunnitelmaa esittelivät suunnittelijat.
Helmikuussa teemanamme on toimintamme suunnittelu ja suosittu ”omatoiminen
turinatapahtuma”. Helmikuussa osallistumme myös L-S osaston kanssa yhteiseen
jääkiekkotapahtumaan. Maaliskuussa menemme Turun kaupunginteatteriin, jossa menee
juuri ensi-iltansa saanut moderni versio Niskavuoren nuoresta emännästä. Loppukevät
mennään vahalla kaavalla.
PIRIL-seniorit kokoontuivat tiistaina 21.1.2020 Suomalaisen Klubilla Marskin salissa, paikalla
oli 27 senioria. Tilaisuuden alussa Markku Tuhola, joka aloitti Pirkanmaan edustaja RILseniorien johtoryhmässä, kertoi johtoryhmän kokouksessa käsitellyistä asioista mm. RILseniorien 50-vuotisjuhlasta syksyllä.
Päivän esityksen piti A-insinöörien rakennesuunnittelun tekninen johtaja Olli Saarinen
aiheena ”Tämä on suomalaisten laajarunkoisten rakennusten kunto - Yhteenveto 400
hallitarkastuksesta”.
Seuraava kokoontuminen on tiistaina 17.3.2020 Suomalaisella Klubilla RIL-seniori Ilkka
Ojalan esityksen merkeissä.
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit osallistuivat perinteiselle joululounaalle 25 hengen
voimin 12.12.2019 Ravintola Nallikarissa.
Vuosi aloitettiin 16.1.2020 järjestämällä CV-klinikka RIL nuorten MatchMaking-tilaisuuden
yhteydessä. Liki kolmekymmentä nuorta kävi esittelemässä CV:nsä ja saamassa siihen
vinkkejä neljältä seniorilta.
Helmikuussa 13.2.2020 kokoonnuttiin kahville Kahvila Antelliin.
Tulevia tapahtumia
•
•
•

Vierailu Pohjois-Pohjanmaan liittoon 30.3.2020 klo 16:00. Tarkempi kutsu tulee
sähköpostilla.
Huhtikuussa pyritään järjestämään joku ekskursio yhdessä P-S osaston kanssa
(todennäköisesti ei tällä kertaa atomivoimala)
Toukokuussa 18.5. - 22.5.2020 teemme matkan
Barcelonaan.

