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04.06.2021
Arvoisa RIL- Seniori,
Vuosi sitten en olisi arvannut, että vielä tänään
joutuisin teille kirjoittamaan koronan aiheuttamista
muutoksista toimintaamme. Nyt on kuitenkin
pandemiatilanne sellainen, ettei vieläkään voida
varmuudella ennakoida tulevan syksyn tilannetta
varsinkaan pääkaupunkiseudulla. Parempaan
suuntaan ollaan menossa, mutta varmuutta ei ole.
Olemme viimeisen vuoden kokoustaneet Teamsin
välityksellä ja viimeiset tapahtumatkin on toteutettu
virtuaalisesti. Seniorien toiminta on ottanut
digiloikan. Hyvä niin, mutta olemme kyllä jääneet
kaipaamaan aina tapahtumiin liittyviä sosiaalisia
kontakteja keskusteluineen. Varmasti kaikki
toivomme, että jo syksyllä voisimme käynnistää
ohjelmamme entisen normaalin mukaisesti. Elämme
erikoista aikaa.
Kevään ohjelmista toteutettiin digikeinoin 6.5. Uusi
Puu organisaation Virpi Korhosen luento
puupohjaisista uutuustuotteista ja ratkaisuista. Oli
todella mielenkiintoista kuulla, mitä kaikkia tuotteita
puusta jo tehdään ja mitä uusia mahdollisuuksia esim.
tiedostava kuluttaminen tarjoaa puuraaka-aineelle.
Puu sopii hyvin nykyisten megatrendien maailmaan.
Esitys tallennettiin ja se on katsottavissa RIL jäsensivustoilla.
Toinen merkittävä kevätkauden tilaisuutemme oli Juhlakirjamme ”Laskutikusta tietomalleihin”
julkistaminen 11.5. Kolmen vuoden mittainen projekti sai arvoisensa päätöksen digitavalla toteutettuna.
Tämäkin tilaisuus tallennettiin ja sekin on katsottavissa RILn YouTube kanavalla. Suuret kiitokset kaikille
kirjaprojektiin osallistuneille, teitte hienon kirjan.
Syksyn ohjelman laatimista vaikeuttaa edelleen pandemiatilanteen kehittymiseen liittyvä epävarmuus.
Esitelmä- ja ekskursiosuunnitelmia on runsaasti, mutta yhteyden ottaminen luennoitsijoihin ja
ekskursioiden isäntiin ei ole kaikissa tapauksissa mielekästä tässä vaiheessa. Golfmatka Ahvenenmaalle on
toistaiseksi toteutumassa ja ilmoittautuminen on päättynyt (17 ilmoittautunutta). Lounasesitelmä Suomen
taloudesta on sovittu pidettäväksi Suomalaisella klubilla 9.9. ja lokakuulle on sovittu lounasesitelmä Bidenin
ajasta, josta kertoo Maria Annala Ulkopoliittisesta Instituutista. Samoin marraskuun esitelmä Suomen ja
EU:n liikennepolitiikasta koronan jälkeisenä aikana on sovittu 18.11. Esitelmän pitää uusi LVM:n
kansliapäällikkö Minna Kivimäki. Syyskuun lopulle on sovittu ekskursio Vallilan ratikkavarikolle, jossa
kuulemme ratikkasuunnitelmista ja ajelemme uudella Jokeriratikalla. Lokakuussa on tarkoitus järjestää
ekskursio Stadionille ja Urheilumuseoon sekä kotimaan ekskursio Tampereelle, jossa ammatilliseen
ohjelmaan pyritään saamaan ainakin vierailu Uros-Areenan työmaalle ja ajelu uudella ratikalla sekä
kulttuuriohjelmana teatteri.
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Kulttuuriryhmä valmistelee täyttä vauhtia syksyn ohjelmaa. Syyskuussa järjestettävälle Kroatian
kulttuurimatkalle on vielä muutama paikka vapaana. Ilmoittautuminen matkalle umpeutuu 10.6.2021.
Syksyllä on luvassa kolme upeaa oopperailtaa. Ensin Cavalleria rusticana ja Pajatso sekä sen jälkeen tutumpi
Giacomo Puccinin ooppera Tosca. Syksyn oopperatarjonnan kruunaa Andrew Lloyd Webberin suosittu
Oopperan kummitus. Syksyn teatteriohjelman aloittaa Seela Sellan tähdittämä Hitler ja blondi. Lisää
museovierailuja ja kulttuuripitoisia retkiä on luvassa kokoontumisrajoitusten helpottaessa.
Tapahtumiin voi ilmoittautua entiseen tapaan RILin tapahtumakalenterin kautta, jonne tapahtumia lisätään
sitä mukaan, kun edellytykset niiden järjestämiseen varmistuvat.
Seniorien syysohjelmat ovat kunnossa, kun vaan saadaan korona voitetuksi. On pakko uskoa, että
rokotukset purevat ja uusi normaali muuttuu enemmän vanhan normaalin mukaiseksi. Tällä positiivisella
ajatustavalla haluan toivottaa teille kaikille Senioreille oikein hyvää ja virkistävää kesää! Nautitaan
luonnosta, liikkumisesta ja läheisistämme olipa pandemiatilanne mikä hyvänsä!
Kesäisin terveisin,
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 040 834 2705 ja sähköpostitse
jenni.ahola@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.

Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Torstaina 6.5. Uusi Puu organisaation Virpi Korhonen piti luennon Teamsin välityksellä
puupohjaisista uutuustuotteista ja ratkaisuista. Luennon tallenne on katsottavissa RIL
jäsensivustoilla.
Tiistaina 11.5. juhlakirjamme ”Laskutikusta tietomalleihin” julkistettiin Teamsin välityksellä.
Kolmen vuoden mittainen projekti sai arvoisensa päätöksen digitavalla toteutettuna.
Tämäkin tilaisuus tallennettiin ja sekin on katsottavissa RILn YouTube kanavalla. Juhlakirjaa
on nyt maailmalla toimitettuna 460 kpl, joista senioritilauksia on 125 kpl. Suuret kiitokset
kaikille kirjaprojektiin osallistuneille, teitte hienon kirjan.
Torstaina 13.5. Yle-areenaan Itse asiassa kuultuna - Merkkihenkilöt omin sanoin -ohjelmassa
kuullaan entisen RIL ry:n puheenjohtajan Risto Kangas-Ikkalan haastattelu. Haastattelu on
katsottavissa Yle-areenan verkkosivuilla.
26.5. Rakennuslehti julkaisi Seppo Mölsän artikkeli RIL-Senioreiden juhlakirjasta.
Mielenkiintoisen artikkelin pääsee lukemaan Rakennuslehden verkkosivulla.
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Liikettä syksylle
RIL-Suunnistus 2021 järjestetään tiistaina 3.8. Rakentaja-Rastien yhteydessä Sipoossa
Bakunkärrin kartalla. Lisätietoa ja ennakkoilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu RILn
tapahtumasivuilla viimeistään to 29.7.2021. Jälki-ilmoittautumiset kilpailupaikalla.
RIL-Golf 2021 järjestetään tänä vuonna Tammer-Golfin kentillä. Alustava tapahtumapäivä on
7.9. ja ilmoittautuminen on auki 24.8. asti. Lisätietoa ja ilmoittautuminen tehdään RILn
tapahtumasivuilla.

Kulttuurisyksy aukeaa
Ilmoittautumiset ooppera- ja teatterinäytöksiin on jo avattu RILn tapahtumasivuilla, josta
löytyy myös lisätietoja tilaisuuksista.

Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639.

Keskiviikkona 1.9. klo 19.00 esitetään Kansallisoopperassa Pietro Mascagnin Cavalleria
rusticana ja Ruggiero Leoncavallon Pajatso. Damiano Michieletton tarkka ohjaus yhdistää
nerokkaasti nämä kaksi oopperaklassikkoa, joihin kietoutuvat salattu rakkaus,
mustasukkaisuus ja kosto. Olemme varanneet 40 lippua permannon keskivaiheilta.
Ilmoittautumiset ja maksut 91,48 €/ lippu viimeistään 16.6.2021. Mikäli ilmoitat useampia
henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta.
Kansallisoopperassa esitetään torstaina 16.9. klo 19.00 Giacomo Puccinin Tosca, jossa
vetoavat sekä tarina että musiikki. Tosca on aiemmin esitetty Kansallisoopperassa yli 400
kertaa ja sitä pidetään Puccinin dramaattisimpana oopperana. Se sopii niin kokeneelle
oopperaharrastajalle kuin ensikertalaisellekin. Olemme varanneet 40 lippua permannon
keskivaiheilta.
Ilmoittautumiset ja maksut 101,48 €/ lippu viimeistään 16.6.2021. Mikäli ilmoitat useampia
henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta.
Keskiviikkona 6.10. klo 19.00 esitetään Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Seela Sellan
tähdittämä Hitler ja Blondi. Olemme varanneet yhteensä 20 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 51,48 € / lippu viimeistään 2.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoitat
useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta.
Keskiviikkona 1.12. klo 19.00 esitetään Kansallisoopperassa yksi sen kaikkien aikojen
suosituimmista esityksistä Andrew Lloyd Webberin Oopperan kummitus. Kauhuromanttinen
spektaakkeli on tulvillaan rakkautta, kiihkoa ja mustasukkaisuutta. Olemme varanneet 50
lippua permannon keskivaiheilta.
Ilmoittautumiset ja maksut 91,48 €/ lippu viimeistään 16.6.2021. Mikäli ilmoitat useampia
henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta.
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Tuleva kulttuurimatka
Kulttuurimatka Adrianmerelle ja Kroatian Splittiin ympäristöineen 25.-30.9.2021 (avec)
Syksyksi 2020 suunniteltu ja koronan johdosta peruttu kulttuurimatka toteutetaan nyt
aikaisemmasta parannetulla matkaohjelmalla. Matkaohjelma aikatauluineen, hinta- ja muine
lisätietoineen löytyy RILn tapahtumasivuilta.
Matkaoppaana koko matkan ajan toimii Kristiina Auro. RILin puolesta matkavastaavana
toimii Kari Lautso. Vastuullinen matkatoimisto on Uudenmaan Seuramatkat Oy.
Matkan toteutumiseen edellyttävä 20 osallistujaa on jo täyttynyt, mutta matkalle mahtuu
vielä muutama osallistuja. Enimmäisosallistujamäärä on 25, mutta määrää voi lisätä
mahdollisesti.
Ilmoittautuminen matkalle tehdään 10.6.2021 mennessä. Henkilöt, jotka jättivät vuoden
2020 ennakkomaksun odottamaan seuraavaa matkaa, saavat nyt vastaavan hyvityksen
osallistumismaksusta, mutta heitäkin pyydetään varmistamaan osallistumisensa oheisesta
ilmoittautumislinkistä.

