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Arvoisa RIL- Seniori 
 
Kesäkausi on viimeistään Aila-myrskyn myötä muuttunut 
syksyksi, mikä on aina meille RILin senioreille merkkinä 
vilkastuvasta toiminnastamme jäsentemme hyvinvoinnin 
puolesta. Olemme Seniorien johtoryhmän kokouksissa kesän 
aikana arvioineet valtioneuvoston julkaiseman koronatilanteen 
pohjalta mahdollisuuksiamme aloittaa ohjelmistomme 
käynnistämistä nyt syyskaudella. Uusimpien tietojen mukaan 
koronavirustapaukset ovat lisääntyneet Suomessa, erityisesti 
viimeksi kuluneen (vko 38) viikon aikana, joten tilannetta tulee 
seurata edelleen huolellisesti. Eniten tautia on tavattu nuorilla 
aikuisilla. Olemme joutuneet luopumaan koronatilanteen takia 
monista syyskaudelle suunnitelluista tilaisuuksista. 
 
Syyskuun alun kokouksessamme päätimme, että voimme 
aloittaa esitelmätilaisuuksien järjestämisen Suomalaisella 
Klubilla, josta on sittemmin sovittu Klubin kanssa. Niinpä 
ensimmäinen syksyn tilaisuus pidetään Klubilla 15.10.2020. 
Puhujaksi olemme saaneet Teija Tiilikaisen Euroopan 
hybridiuhkien osaamiskeskuksesta. Häntä on pyydetty 
kertomaan EU:n tämän päivän uhkista ja mahdollisuuksista, minkä aiheen uskon olevan juuri nyt hyvin 
ajankohtainen ja kiinnostava. Teija Tiilikainen toimi aikaisemmin Ulkopoliittisen Instituutin johtajana 
seuraten varmasti sielläkin hyvin läheltä EU:n asioita. Myös marraskuulle on sovittu esitelmätilaisuus 
Suomalaiselle Klubille. 
 
Kulttuuriohjelmaa pyritään myös avaamaan ja oheisesta syyskauden ohjelmasta selviää suunnitellut 
tilaisuudet. Syksyksi on lisäksi valmisteilla kulttuuripitoisia kävelyretkiä, joista ilmoitetaan erikseen 
sähköpostitse. Kulttuuriryhmä samoin kuin AK-ryhmä ovat suunnitelleet tilaisuuksia jo kevätkaudelle, 
jolloin toivottavasti voimme osallistua tilaisuuksiin normaalimmalla tavalla. 
 
Koronatilanteen takia Senioreiden kevätkokous jouduttiin siirtämään syksyyn. Kokous järjestetään 
29.10.2020 alkaen klo 13.00 samalla kertaa syyskokouksen kanssa. Kokouspaikkana on RILin toimiston 
alakerran Joutsen-kokoustila. Molempiin kokouksiin voi osallistua myös Microsoft Teams-yhteydellä. 
Kokousten yhteydessä keskustellaan myös RILin ajankohtaisista asioista hallituksen pj:n Timo Kohtamäen ja 
toimitusjohtaja Miimu Airaksisen alustusten pohjalta. Kokouskutsu esityslistoineen löytyy tästä 
Kuulumisten numerosta. 
 
Mikäli koronatilanne aiheuttaa nyt suunniteltuihin tilaisuuksiin muutoksia, niistä tiedotetaan jäsenkuntaa 
välittömästi.  
 
Toivotan kaikille Senioreille hyvää alkanutta syksyä ja ruskan myötä virikkeellistä ulkoilua raikkaassa 
syyssäässä. 
 
Jaakko Heikkilä 
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RILin toimistossa Senioreiden yhteyshenkilönä toimii pääsääntöisesti Jenni Ahola. 
Poikkeustilanteissa, esimerkiksi Jennin poissa ollessa, voi Senioreihin liittyvissä asioissa olla 
yhteydessä myös Henriikka Hellströmiin. Jennin tavoittaa puhelimitse numerosta 040 834 
2705 ja sähköpostitse jenni.ahola@ril.fi, Henriikan puhelimitse numerosta 040 554 8857 ja 
sähköpostitse henriikka.hellström@ril.fi 

 
 

Yleistä tärkeää tiedotettavaa tulevista tapahtumista ja kuulumisista 
 

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin osoitteesta 
www.ril.fi/tapahtumat Maksullisiin tapahtumiin ilmoittautuvalta peritään heti 
ilmoittautumisen yhteydessä verkossa osallistumismaksu (sivusto ohjaa ilmoittautujan 
verkkopankkiin maksamaan).  
 
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 2/2020 julkaistuihin uusiin 
tapahtumiin ilmoittautuminen alkaa maanantaina 28.9.2020 klo 9.00! 
 
 
Tulevia tapahtumia 

 
Torstaina 15.10.2020 klo 10.30 Suomalaisella Klubilla on lounasesitelmöitsijänä (avec) 
Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen, joka aiemmin on 
toiminut muun muassa Ulkopoliittisen Instituutin johtajana. Teija Tiilikaisen aiheena on EU:n 
uhat ja mahdollisuudet. Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta viimeistään 
9.10.2020. Keittolounas maksetaan paikalla. Ilmoita, jos et jää syömään lounasta. 
Tilaisuuteen otetaan maksimissaan 50 henkilöä. 
 
 
RIL-Senioreiden Kevätkokous ja Syyskokous 29.10.2020 
Viime keväältä koronatilanteen takia pitämättä jäänyt kevätkokous järjestetään torstaina 
29.10.2020 alkaen klo 13.00 RILin toimiston alakerran kokoustilassa "Joutsen". Syyskokous 
järjestetään heti kevätkokouksen jälkeen 29.10.2020 alkaen noin klo 13.30. Kokousten 
jälkeen noin klo 14.00 RILin hallituksen puheenjohtaja Timo Kohtamäki ja toimitusjohtaja 
Miimu Airaksinen alustavat keskustelun RILin ajankohtaisista asioista. 
 
Kokoustilaan "Joutsen" mahtuu korona-ajan turvallisuusvaatimukset huomioon ottaen noin 
40 henkilöä. Kokoukseen osallistuvilta toivotaan ilmoittautumista viimeistään 
maanantaina 26.10.  
 
Kokouksiin ja RILin asioista käytävään keskusteluun voi osallistua myös Teams-etäyhteyttä 
käyttäen. Huom! Kaikki tapahtumaan ilmoittautuneet saavat 
ilmoittautumisen jälkeen automaattisen viestin, joka sisältää 
myös linkin, jonka kautta etäkokoukseen pääsee mukaan. 
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Tämä linkki lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille vielä varmuuden vuoksi uudestaan 
muutama päivä ennen kokousta. 
 
Kevätkokouksessa käsiteltävä Senioreiden Toimintakertomus ja talouskatsaus 2019 sekä 
syyskokouksessa käsiteltävä Senioreiden Toimintasuunnitelma 2021 ovat nähtävillä RILin 
sivuilla osoitteessa www.ril.fi/fi/jasenyys-2/ril-seniorit/muut-tiedotteet 

 
Kevätkokouksen esityslista 
1. Avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta  
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 
4. Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen 
5. Vuoden 2019 talouskatsauksen hyväksyminen 
6. Muut asiat 
7. Kokouksen päättäminen 

 
Syyskokouksen esityslista 
1. Avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 
4. Uusien jäsenten valinta vuoden 2021 johtoryhmään 
(erovuorossa ensimmäisen kaksivuotiskauden jälkeen Pauli Haapakoski ja Juhani Katko) 
5. Todetaan AK-ryhmän kokoonpano vuonna 2021 
6. Todetaan Kulttuuriryhmän kokoonpano vuonna 2021 
7. Todetaan Historiaryhmän kokoonpano vuonna 2021 
8.  Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen 
9.  Evästyskeskustelu 
10. Muut asiat 
11. Kokouksen päättäminen 
 
 
Torstaina 19.11.2020 klo 10.30 Suomalaisella Klubilla on lounasesitelmän (avec) aiheena 
Suomen taloudelliset näkymät. Luennoitsijaksi pyritään saamaan joku Suomen johtavista 
talousasiantuntijoista, jonka nimi tiedotetaan erikseen nimen varmistuttua. Ilmoittautumiset 
tapahtumakalenterin kautta viimeistään 13.11.2020. Keittolounas maksetaan paikalla. 
Ilmoita, jos et jää syömään lounasta. Tilaisuuteen otetaan maksimissaan 50 osallistujaa. 
 
 
Maanantaina 23.11. klo 19.00 on Stalinin suloinen ruoska (avec) Helsingin 
kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Se on kolmas osa Kari Heiskasen 
näytelmätrilogiasta. Olemme varanneet 40 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 41,48 
eur/lippu viimeistään 21.10. Lisätietoja näytelmästä www.hkt.fi/esitykset/stalinin-suloinen-
ruoska ja teatterin ohjeet turvalliseen teatterikäyntiin www.hkt.fi/turvallisesti-teatteriin  
Yhteyshenkilö Leena Saviranta 040-532 8803. 
 
 
Keskiviikkona 2.12. klo 19.00 on musikaalikomedia Päiväni murmelina (avec) 
Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Olemme varanneet 
40 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 90,48 eur/lippu 

http://www.ril.fi/fi/jasenyys-2/ril-seniorit/muut-tiedotteetl
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viimeistään 30.10. Lisätietoja musikaalista löytyy osoitteesta www.hkt.fi/esitykset/paivani-
murmelina ja teatterin ohjeet turvalliseen teatterikäyntiin osoitteesta 
www.hkt.fi/turvallisesti-teatteriin  
Yhteyshenkilö Leena Saviranta 040-532 8803. 
 
Tiistaina 8.12. klo 19.00 Kansallisoopperassa Franz Lehárin operetti Iloinen Leski. Äveriään 
lesken naimahuolia käsittelevä operetti ei syyttä ole maailman suosituin. Teos tarjoaa ehtaa 
vanhan ajan glamouria, aatelisten ilottelua, tarttuvia melodioita ja can-cania.  
Olemme varanneet 35 lippua, paikat keskipermannolla. Ilmoittautumiset ja maksut 81,48 
€/lippu 7.10. mennessä!  
Lunastetuillakin lipuilla on poikkeuksellisesti vaihto- ja peruutusoikeus. Ooppera kehottaa 
tulemaan ajoissa, varaamaan väliaikatarjoilut etukäteen ja noudattamaan henkilökunnan 
ohjeita. Ohjeet turvalliseen teatterikäyntiin löytyvät Kansallisoopperan sivuilta osoitteesta 
www.oopperabaletti.fi/palvelut/turvallisuus 
 
Torstaina 10.12. klo 19.00 on vuorossa Seela Sellan tähdittämä Hitler ja Blondi (avec) 
Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Olemme varanneet 40 lippua. Ilmoittautumiset  
ja maksut 51,48 eur/lippu viimeistään 11.11. Lisätietoja näytelmästä 
www.kansallisteatteri.fi/esitys/hitler-ja-blondi ja ohjeet turvalliseen teatterikäyntiin 
www.kansallisteatteri.fi/turvallisesti-kansallisteatterissa 
Yhteyshenkilö Leena Saviranta 040 532 8803. 
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