SENIORIKUULUMISIA 2/2021

1/3

16.04.2021
Hyvät Seniorit,
Koronavirusrintamalta ei kuulu vieläkään sellaisia uutisia,
että voisimme varmuudella ennakoida, milloin voisimme
alkaa toteuttamaan ohjelmatoimintaamme normaalilla
tavalla. Maaliskuun johtoryhmässä päätettiin siirtää kaikki
keväälle suunnitellut tilaisuudet syksyyn lukuun ottamatta
mahdollisia ulkoilmatilaisuuksia (kävelykierrokset), jos
koronarajoitukset sallivat.
Etätyöhön liittyneet Teams- kokoukset ovat tulleet tutuksi
myös senioreille ja niinpä olemme päättäneet pitää
juhlakirjamme ”Laskutikusta tietokonemalleihin”
julkistamistilaisuuden 11.5. alkaen klo 14 Teams- tekniikalla
RILn toimistolta välitettynä. Tilaisuuteen osallistumisen
mahdollistava linkki tulee aikanaan RILin Tapahtumat sivuille. Kirjaprojekti on ollut lähes kolmen vuoden
mittainen, iso ponnistus ja haluamme juhlistaa kirjamme
valmistumista koronasta huolimatta arvokkaalla tavalla
digikeinoin. Mielenkiintoinen alamme DI- historiikki on tällä
hetkellä painossa ja kohta yksissä kansissa!
Seniorien ottaman digi-loikan merkkinä on myös 6.5. pidettävä esitelmätilaisuus, missä käsitellään
puupohjaista biotaloutta ja sen merkitystä. Tarkemmat tiedot tästä virtuaalisesta ”lounasesitelmästä” ja
siihen osallistumisesta ovat jäljempänä.
Seniorien AK- ryhmä ja Kulttuuriryhmä etsivät aktiivisesti tekniikkaan, talouteen, kulttuuriin yms. liittyviä
virtuaalisia tapahtumavinkkejä, jotka sitten lähetetään RILn kautta jäsenistölle. Tässä on hyvä todeta, että
yhteyshenkilömme RILssa 1.5. alkaen on Ossi Liang. Jenni Ahola ottaa vastuulleen RILssa viestintään liittyviä
tehtäviä.
Meillä on takana erinomainen talvi, jos ajatellaan varsinkin hiihtäjien kannalta. Etelässäkin on päästy lumille
usean kuukauden aikana eikä koronaa ole tarvinnut hangilla pelätä. Nyt on edessä kesä ja toivotaan sen
helpottavan rokotusten myötä pandemiatilannetta niin, että syksyn edetessä voisimme päästä lähelle
normaalia ohjelmatoimintaa ”uutta normaalia” unohtamatta. Toivottavasti pääsemme myös viettämään
viime vuodelta siirtynyttä Senioreiden 50-vuotisjuhlaa. Torstaina 28.10. pidettäväksi suunnitellun
juhlapäivän ohjelma tulee koostumaan syyskokouksesta, seminaarista ja iltajuhlasta.
Toivotan teille kaikille mukavaa kevään jatkoa ja tutustukaa virtuaalivinkkeihin ja osallistukaa tilisuuksiin.
Sinnitellään vielä.
Jaakko Heikkilä
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RILin toimistossa Senioreiden yhteyshenkilönä toimii pääsääntöisesti Ossi Liang.
Poikkeustilanteissa, esimerkiksi Ossin poissa ollessa, voi Senioreihin liittyvissä asioissa olla
yhteydessä myös Jenni Aholaan. Ossin tavoittaa puhelimitse numerosta 050 307 6258 ja
sähköpostitse ossi.liang@ril.fi, Jennin puhelimitse numerosta 050 408 0990 ja sähköpostitse
jenni.ahola@ril.fi

Yleistä tärkeää tiedotettavaa tulevista tapahtumista ja kuulumisista
Maaliskuun johtoryhmässä päätettiin siirtää kaikki keväälle suunnitellut tilaisuudet syksyyn
lukuun ottamatta mahdollisia ulkoilmatilaisuuksia (kävelykierrokset), jos koronarajoitukset
sallivat sekä kahta jäljempänä mainittua ”virtuaali”tilaisuutta.
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.

Seniorikuulumisissa 2/2021 julkaistuihin uusiin tapahtumiin
ilmoittautuminen alkaa 19.4.2021 klo 9.00!
Historiaryhmän terveiset
Vuonna 2020 julistettu Historiaryhmän juttukilpailu päättyi tammikuun lopussa 2021.
Kilpailuun saapui ilahduttavan suuri määrä juttuja, peräti 103 kappaletta. Historiaryhmän
jäsenten muodostamalla tuomaristolla (7 henkilöä) oli vaativa tehtävä nimetä tästä, joukosta
kolme palkittavaa ehdotusta, sillä ehdotukset olivat kautta linjan korkeatasoisia ja
tasavertaisia. Erityisesti tätä tehtävää varten kehitetyn valintaprossin avulla tässä kuitenkin
onnistuttiin. Lopputulos on ”subjektiivisen objektiivinen” eikä siitä voi valittaa. Tulokset ja
voittajat julkistetaan syksyllä 2021 RIL-Seniorien 50-vuotisjuhlan yhteydessä.
Historiaryhmän arkisto avataan virallisesti vuoden 2021 aikana, mutta jo nyt siitä on osia
nähtävissä RILin kotisivuilla (https://www.ril.fi/fi/jasenyys-2/ril-seniorit/historiaryhma/2.hankkeet.html).
Aarne Jutila
Historiaryhmän puheenjohtaja
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Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Senioreiden kevätkokous pidettiin 25.3. Teams-etäyhteyttä käyttäen. Kokouksessa
hyväksyttiin vuoden 2020 Toimintakertomus ja talouskatsaus sekä keskusteltiin kuluvan
vuoden ohjelmatoiminnan näkymistä ja Senioreiden toiminnan kehittämisestä.
Toimintakertomus ja talouskatsaus, kokouksen Power Point –esitys ja pöytäkirja löytyvät
Senioreiden nettisivuilta. Ilahduttavaa oli, että kokoukseen osallistui 28 senioria.

Tulevia tapahtumia
Torstaina 6.5. klo 14.00 pidetään Teams-tilaisuus, jossa Uusi puu -organisaation
projektipäällikkö Virpi Korhonen kertoo puupohjaisista uutuustuotteista ja ratkaisuista.
Tilaisuuteen ilmoittaudutaan RILn tapahtumasivuilla.
Tiistaina 11.05. klo 14.00 järjestetään juhlakirjan ”Laskutikusta tietokonemalleihin”
julkistamistilaisuus. Kirjaprojekti on ollut lähes kolmen vuoden mittainen, iso ponnistus ja
haluamme juhlistaa kirjamme valmistumista koronasta huolimatta arvokkaalla tavalla
digikeinoin. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksillä ja ilmoittautumaan pääsee RILin
Tapahtumat -sivulta.

Tietoa tulevista suunnitelluista matkoista
Golfmatka Ahvenanmaalle 30.8.-2.9.2021 (avec.)
Ahvenanmaa on entistäkin suositumpi golfkohde tällä kaudella, erityisesti uusitun
Slottsbananin ansiosta. Toivottavasti pandemiatilanne mahdollistaa pelimatkamme tuolloin.
Golfpassin järjestämä matka tehdään laivalla ja omilla autoilla. Ohjelma on tiivistetysti
seuraava. Lähtö Turusta Vikingillä ma 30.8. klo 8:45. Majoittuminen iltapäivällä Pommernhotelliin, jossa kaksi yötä. Pelimahdollisuus menopäivänä Eckerön golf-kentällä klo 16 alkaen
(optio). Ti 31.8. golfkierros Kungsbanalla ja ke 1.9. golfkierros Slottsbanalla. Viking klo 23:45
Maarianhaminasta Helsinkiin, johon saavutaan 2.9. klo 10:10. Perushinta 474 € / henkilö
huoneessa kahdelle. Lisämaksusta auto laivalla (62 €), Eckerön peli (30 €) ym. Golfpassin
tarkempi matkaohjelma ja mahdolliset lisäpalvelut tästä linkistä ja nettisivuilta.
Ilmoittautumiset 10.5. mennessä RILn tapahtumasivuilla, jolloin pitää ilmoittaa
peliohjelma. Matkatoimisto kysyy tarkemmat valinnat ja muut tarvittavat tiedot erikseen
ja laskuttaa maksut seuraavasti: ennakkomaksu 150 € 18.5. mennessä ja loppumaksu 20.7.
mennessä. Kuluton peruutusoikeus 20.7. saakka.
Matkavastaava Olli-Pekka Poutanen gsm 050 3667414.
Kulttuurimatka Adrianmerelle ja Kroatian Splitiin ympäristöineen 25.-30.9.2021 (avec)
Matka korvaa syksyllä 2020 koronatilanteen vuoksi peruuntuneen matkan.
Matkaohjelma ja matkan hinta tarkentuvat vielä ja ilmoittautuminen alkaa lähiaikoina, kun
matkaohjelman yksityiskohdat hintoineen ovat varmistuneet. Lentoyhtiön vaihtuminen ja
matkan keston pidentyminen aiheuttanevat pienen korotuksen matkan hintaan. Oppaana
koko matkan ajan paikallisoppaiden lisäksi toimii Kristiina Auro ja RILin puolesta järjestelyistä
vastaa Kari Lautso.
Matkaohjelman luonnos löytyy täältä ja nettisivuilta.

