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7.12.2020
Arvoisa RIL- Seniori
Lokakuun lopulla saimme suru-uutisen, professori Antero
Kallio oli lähtenyt viimeiselle matkalleen. Hän ehti elää 102
vuotta. Muistamme Anteron aktiivisena RILin jäsenenä ja
seniorina, mutta myös monipuolisen uran tehneenä
ammattilaisena aktiiviaikanaan. Anteron kuolinilmoituksen (HS
29.11.2020) sanat ”kauniit muistot elävät ikuisesti” kuvaavat
varmasti RIL- Seniorien tuntoja Anteron pitkästä ja hyvästä
elämästä. Olemme kiitollisia, että keskuudessamme vaikutti
Antero Kallio ja jätti meille tekemisillään ja ystävällisellä
olemuksellaan hyvät muistot.
Korona pandemia pahenee. Suomi on siirtynyt tai siirtymässä
laajasti ns. leviämisvaiheeseen ja viranomaisten antamat
jokapäiväistä elämäämme koskevat rajoitukset ovat sen
mukaisia. Olemme joutuneet perumaan Seniorien syksyn
ohjelmat lähes kokonaan. Alkuvuodelle olemme valmistelleet
liitteessä kuvatun karsitun tapahtumaohjelman, jonka
ilmoittautuminen avataan jo joulukuussa. Jos epidemiatilanne
kuitenkin vaatii, tapahtumia peruutetaan tai siirretään hyvissä
ajoin. Kustakin muutoksesta tiedotetaan erikseen.
Syksyn ohjelmista toteutui vain 15.10. Suomalaisella Klubilla pidetty esitelmätilaisuus, missä
Hybridikeskuksen johtaja Teija Tiilikainen piti erittäin ajankohtaisen esityksen EU:n uhista ja
mahdollisuuksista. Hän valotti monipuolisesti Kiinan, Venäjän, USA:n ja EU:n välisiä suhteita, Unkarin ja
Puolan kannanottoja EU:n sisällä sekä Brexit-neuvottelujen luomaa herkkää tilannetta. Selvää on, että
EU:lla on nyt niin ulkoisia kuin sisäisiäkin uhkatekijöitä. Jäi kovasti sellainen tunnelma, että länsimaisen
demokratian puolustamiselle on nyt iso tarve. Suomen toiminta nähtiin maailman tilannetta vakauttavana,
kiitos presidenttimme oikeanlaisen aktiivisuuden. Teija Tiilikainen piti esitelmänsä ilman kuvia ja hänen
asiantuntemuksensa kansainvälisestä politiikasta tuli hyvin esille virittäen vilkkaan keskustelun paikalla
olleiden 28 seniorin joukossa.
Koronalle emme voi muuta kuin totella annettuja ohjeita. Koronasta huolimatta Joulu on kohta ovella ja
lienee monissa kodeissa erilainen kuin tavallisesti. Mutta tästä selvitään. Kyllä koronakin voitetaan.
Näillä ajatuksilla haluan toivottaa teille kaikille RIL- Senioreille perheinenne oikein hyvää Joulun
odotusaikaa, Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2021! Meillä on edessämme jo ”toisen kerran”
Seniorien 50v Juhlavuosi kivoine tapahtumineen! Kyllä me vielä juhlat pidämme!
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

2

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 3/2020 julkaistuihin uusiin
tapahtumiin ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 9.12.2020 klo 9.00!

Tulevia tapahtumia
Kävelykierros Helsingin monet ulottuvuudet keskiviikkona 13.1.2021 klo 13:00 (avec)
Kaupungissa näkyvät niin kuninkaan- kuin keisarinvallan aikaiset historialliset piirteet.
Helsinki on myös kansallinen pääkaupunki ja Suomen valtiollisen olemuksen symboli.
Kierroksilla paneudutaan Helsingin merkitykseen suomalaisuuden rakentamisessa ja
Helsingin ominaispiirteisiin eurooppalaisena metropolina.
Kierros keskittyy erityisesti Senaatintoriin ja sen lähiympäristöön. Tällä alueella paljastuu
Helsingin historia niin kauppa- ja hallintokaupunkina kuin pääkaupunkinakin,
yliopistokaupunkia unohtamatta.
Kokoontuminen Aleksanteri II patsaalla Senaatintorilla. Kierroksen kesto on noin 1,5 tuntia.
Oppaana FT Laura Kolbe. Laura Kolbe on Euroopan historian professori Helsingin
yliopistossa. RILin vastuuhenkilö on Petri Jalasto.
Kävelykierroksen hinta on 22,48 €. Ilmoittautuminen ja maksu 7.1.2021 klo 16.00
mennessä. Mukaan mahtuu 20 RIL senioria ja avecia. Huomioikaa, että koronatilanteesta
johtuen tilaisuutta voidaan joutua siirtämään.
Tervetuloa Ateneumiin Magnus Enckellin näyttelyintroon tiistaina 19.1. klo 13.00 (avec).
Taidemaalari Magnus Enckell tunnetaan erityisesti suomalaisen symbolismin edustajana.
Suurnäyttely esittelee kultakauden merkittävimpiin kuuluvan taiteilijan tuotannon kattavasti
ja tuo hänet esiin kulttuurielämän monipuolisena vaikuttajana.
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Kokoonnumme noin klo 12.50 Ateneumin myymälän aulassa, joka sijaitsee Ateneuminkujan
puoleisen sisäänkäynnin vieressä. Osallistumismaksu näyttelyintroon on 7,28 euroa per
henkilö ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Museon sisäänpääsymaksun jokainen
maksaa itse ennen näyttelykierrosta Ateneumin kassalla ja kertoo samalla olevansa osa
näyttelyintroon menevää RIL-Senioreiden ryhmää. Museokortti kattaa sisäänpääsymaksun.
Paikkoja on yhteensä 40. Ilmoittautumiset 5.1.2021 mennessä. Tapahtumavastaava on Rita
Piirainen, puh. 0400 676067.
Torstaina 21.1. klo 10.30 Suomalaisella klubilla saamme kuulla Helsingin yliopiston
taloustieteen työelämäprofessorin Vesa Vihriälän esityksen Suomen talouden näkymistä.
Mukaan mahtuu enintään 50 osallistujaa. Ilmoittautumiset RILin tapahtumasivujen kautta
viimeistään 14.1. Ilmoita, jos et jää syömään lounasta.
Tiistaina 16.2. klo 19.00 on Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Reko ja Tiina Lundánin
teoksiin perustuva näytelmä Tunnit, viikot, kuukaudet (avec). Olemme varanneet 40 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 51,28 eur/lippu viimeistään 19.1.2021. Lisätietoja näytelmästä
osoitteesta https://kansallisteatteri.fi/esitys/tunnit-viikot-kuukaudet/
ja teatterin ohjeet turvalliseen teatterikäyntiin osoitteessa
https://kansallisteatteri.fi/turvallisesti-kansallisteatterissa/. Yhteyshenkilö Tuija Räty 0505111 639.
Torstaina 18.2. klo 10.30 Suomalaisella klubilla kuulemme Uusi Puu – organisaation
edustajan, Virpi Korhosen esityksen puun uusista käyttömahdollisuuksista.
Ilmoittautumiset RILin tapahtumasivujen kautta viimeistään 7.2. Mukaan mahtuu enintään
50 osallistujaa. Ilmoita, jos et jää syömään lounasta.
Kansallisoopperassa keskiviikkona 17.3. klo 19.00 Pjotr Tsaikovskin baletti Joutsenlampi.
Joutsenlampi on maailman kuuluisin baletti, joka esitettiin ensimmäisen kerran Suomen
kansallisbaletissa jo sata vuotta sitten. Olemme varanneet 30 lippua.
Ilmoittautumiset 15.12. mennessä. Lipun hinta 81,28€; opiskelijat ja nuoriso alle 20v
55,28€. Osta vaikka joululahjaksi!
Torstaina 25.3. klo 19.00 on vuorossa Helsingin Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä
Punaorvot, Vaiettujen historiaa. Tekijöinä ovat Anneli Kanto ja Lauri Maijala, joka on myös
ohjaaja. Olemme varanneet 40 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 41,28 eur/lippu
viimeistään 23.2. Lisätietoja näytelmästä osoitteesta https://hkt.fi/esitykset/punaorvot/ ja
teatterin ohjeet turvalliseen teatterikäyntiin osoitteessa https://hkt.fi/turvallisesti-teatteriin/
Yhteyshenkilö Tuija Räty 050-5111 639.

