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22.09.2021
Arvoisa RIL – Seniori
Koronasta kohti valoa päin? Maamme hallituksen
uuden koronastrategian tavoitteena on Suomen
avaaminen rajoituksista heti, kun 80 % yli 12 vuotta
täyttäneistä kansalaisista on saanut toisen
rokotuksen. Ajankohdaksi on arvioitu lokakuun
jälkipuoliskoa. Hallituksen viesti on tervetullut
uutinen RIL-Senioreille. Meidän normaalit
tilaisuutemme eivät kuulu suurimman riskin
tilaisuuksiin ja siksi voimme aloittaa niiden avaamisen
jäsenillemme koko ohjelmistomme osalta.
Noudatamme tilaisuuksissamme edelleen hyvää
hygieniakäytäntöä, maskien käyttöä sekä tiloihin
liittyviä muita turvaohjeita.
Syyskausi on aloitettu varsin vilkkaalla
kulttuuriohjelmistolla, Ahvenanmaan golfmatkalla
sekä Suomalaisen Klubin tilaisuudella, missä
kuulimme Vesa Vihriälän erittäin ajankohtaisen
esitelmän ”Suomen talouden kehityksestä”.
Senioreita oli paikalla n. 30 ja tilaisuus taltioitiin
kaikkien katsottavaksi jälkeen päin. Vihriälä valotti
talouden riippuvaisuuksia monista näkökulmista ja
ainakin itselleni jäi sellainen kuva, että talouden ennustaminen on muuttunut tänä päivänä entistäkin
vaikeammaksi. Kannattaa kuunnella taltiointi.
Syyskausi jatkuu runsaalla kulttuuritarjonnalla (teatteri- ja oopperaesitykset), kulttuurimatkalla Kroatiaan,
kotimaan ekskursioilla mm. uudistetulle Olympiastadionille ja Tampereelle. Klubin lounasesitelmät saavat
jatkoa 14.10., kun Maria Annala (UPI) alustaa aiheesta ”Bidenin aika” ja marraskuussa 18.11. LVM: n
kansliapäällikkö Minna Kivimäki kertoo ”EU:n ja Suomen liikennepolitiikasta” koronan jälkeen.
Mielenkiintoista ohjelmaa on luvassa. Tutustukaa liitteenä olevaan ohjelmatarjontaamme ja tulkaa
osallistumaan ja tapaamaan senioriystäviä pitkästä aikaa.
Syyskauden kohokohdaksi suunnittelimme RIL- Seniorien 50 v- juhlatilaisuuden toteuttamista lokakuussa
Vanhalla Ylioppilastalolla. Ottamalla huomioon tilaisuutemme luonteen ja pandemian tämänhetkisen
tilanteen Seniorien johtoryhmä on päättänyt siirtää juhlatilaisuutemme pidettäväksi sellaisena aikana, mikä
mahdollistaa mahdollisimman monen seniorin avec osallistumisen tilaisuuteen iloisin mielin ilman
koronasta aiheutuvaa pelkoa. Nyt ei olisi sellainen hetki.
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Seniorien syyskokous pidetään 28.10.2021. Kokoukseen voi osallistua joko RILissä tai etäyhteydellä.
Kokouskutsu on alla muiden tapahtumien yhteydessä.
Katsomme Juhlamme siirrosta huolimatta luottavaisesti tulevaisuuteen ja palaamme Seniorien toiminnassa
vähitellen normaaliin päiväjärjestykseen. Toivotan teille kaikille hyvää ja piristävää alkanutta syyskautta.
Nähdään tilaisuuksissamme.
Syksyisin 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 050 408 0990 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

Eventillan maksusta perimää palvelumaksua lukuun ottamatta.

Huom! Lähetämme teatteri- ja oopperaliput jatkossakin postissa kotiin. Kun ilmoittaudutte
tapahtumakalenterissa, siellä kysytään osoitetietoja.

”Laskutikusta tiekonemalleihin” juhlakirja
Seppo Tammisen kirjoittamaa teosta ”Laskutikusta tietokonemalleihin” on vielä jäljellä RILin
toimistolla. Seniorit voivat noutaa toimistolta omansa niin kauan kuin kirjoja riittää.

RILin jäsenille tarkoitettua aineistoa nähtävillä RILin sivuilla
Eräitä Senioreiden lounasesitelmiä on kuluvana vuonna koemielessä taltioitu. Taltioinnit
löytyvät RILin jäsensivuilta kohdasta ”Tilaisuuksien aineistot”. Sieltä löytyy tällä hetkellä
Suomalaisella klubilla 18.2.2021 pidetty esitelmä puun uusista käyttömahdollisuuksista. Vesa
Vihriälän 9.9.2021 pitämä esitelmä ”Suomen talouden kehitys” on tulossa sivuille lähiaikoina.
Sivuilla on myös runsaasti muuta rakennusalaan liittyvää aineistoa.
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Kutsu RIL-Senioreiden Syyskokoukseen 28.10.2021
RIL-Senioreiden syyskokous pidetään 28.10.2021 alkaen klo 14.00 RILin toimiston alakerran
kokoustilassa "Joutsen". Paikan päälle mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta senioria.
Kokoukseen voi osallistua myös Teams-etäyhteydellä. Kokouksen esityslistalla ovat mm.
puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuoden 2022 johtoryhmään ja vuoden 2022
Toimintasuunnitelman hyväksyminen. Johtoryhmässä käsitelty Toimintasuunnitelma löytyy
Senioreiden nettisivuilta kohdasta ” RIL-Seniorit, muut tiedotteet”.
RILin toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas vierailee kokouksessa noin kello 15 kertomassa RILin
ajankohtaisista asioista.
RILiin tulevilta pyydetään ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 18.10. ja Teamsetäyhteydellä syyskokoukseen osallistuvilta toivotaan ilmoittautumista viimeistään
maanantaina 25.10. Kaikki etäyhteydellä osallistuvat saavat viestin, joka sisältää linkin
kokoukseen liittymistä varten. Tervetuloa mukaan!
Syyskokouksen esityslista
1. Avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
4. Uusien jäsenten valinta vuoden 2022 johtoryhmään
(erovuorossa toisen kaksivuotiskauden jälkeen Jaakko Heikkilä, Kimmo Fischer, Rita
Piirainen ja Heikki Teräsvirta sekä ensimmäisen kaksivuotiskauden jälkeen Marja-Kaarina
Söderqvist ja Markku Tuhola.)
5. Todetaan AK-ryhmän kokoonpano vuonna 2022
6. Todetaan Kulttuuriryhmän kokoonpano vuonna 2022
7. Todetaan Historiaryhmän kokoonpano vuonna 2022
8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen
9. Evästyskeskustelu
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Pohjois-Suomen Rakentajasenioreiden toimintaa
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorien toiminta on ollut hyvin niukkaa eikä suurempia yhteisiä
tilaisuuksia ole vielä järjestetty. Elokuussa 5.8.2021 kokoontui runsaat kymmenen aktiivista
golffaria aurinkoiselle Sankivaaran kentälle ottamaan mittaa paremmuudesta. Kisan
mitalisijat: Veijo Veijalainen, Juhani Niva ja Juha Kääriäinen. Ja voittajahan sitten järjestää
seuraavat kisat.
Pohjois-Suomen alueella yhdyshenkilönä toimii edelleen Kauko Tulla osallistuen myös RIL
Pohjois-Suomen osaston hallituksen kokouksiin.
Pirkanmaan RIL-seniorien kuulumiset
Pirkanmaalla RIL-seniorien toiminta on ollut tauolla talvesta 2020 saakka. Harvakseltaan
lähetetyillä sähköposteilla on pidetty yhteyttä jäsenistöön. Niissä on otettu esille joitakin
ajankohtaisia alamme asioita ja kannustettu hyödyntämään verkkosivuja, tarjottu virikkeitä
arkeen nettilinkein mm. Yle Areenan musiikkiviihteeseen kuten "Morriconen kaksintaistelu".
Tavoitteena on nyt käynnistää harvatahtiset lounaskokoukset kera esityksin ti 28.9.2021,
mistä lähetetään pirkanmaalaisille RIL-tiedote erikseen.
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Ilja Repinin näyttely Ateneumissa oli ensimmäinen taiteilijan koko uraa esittelevä katsaus
Suomessa 2000-luvulla. Meitä oli tiistaina 17.8. yhteensä 59 ilmoittautunutta RIL-Senioria
aveceineen tutustumassa näyttelyyn.
Vietimme torstaina 19.8. taideiltapäivää Kuusisaaressa Didrichsenin taidemuseossa ja
tutustuimme 17 seniorin ja avecin voimin Tove Janssonin näyttelyyn ”Maalaaminen on
kaikkein tärkeintä”.
Torstaina 26.8. 25 reipasta RIL-Senioria aveceineen osallistui Suomenlinnan opastetulle
kävelyretkelle. Retki oli jatkoa jo perinteeksi muodostuneelle, suuren suosion saaneelle
saaristoretkien sarjalle
Keskiviikkona 1.9. Kansallisoopperassa oli 8 kulttuurinnälkäistä senioria aveceineen
katsomassa Pietro Mascagnin Cavalleria rusticana ja Ruggiero Leoncavallon Pajatso
oopperoita.
Yhteensä 17 senioria ja seuralaista matkasi 30.8.-2.9. Ahvenanmaalle pelaamaan golfia ja
tutustumaan Ahvenanmaan nähtävyyksiin. Menimme aamulaivalla Turusta autoinemme
Maarianhaminaan. Golffareita oli 14, joista 7 pelasi kaikki kolme kierrosta ja muut 1-2
kierrosta. Kolme seuralaista, jotka tutustuivat Ahvenanmaan nähtävyyksiin ja kulttuuriin,
saivat seurakseen kunakin päivänä golfista vapaata pitäviä matkalaisia. Golf-ohjelmassa
olivat kaikki Ahvenanmaan kentät Eckerö, Kungsbanan ja Slottsbanan. Kunakin päivänä
käytiin leikkimielisiä kilpailuita. Varsinkin kahden viimeisen päivän kentät olivat pelillisesti ja
fyysisesti vaativia. Erityisesti Slottsbananin väylä- ja viheriöuudistukset olivat onnistuneita
lisänneet kentän vaativuutta entisestään. Kaksi ensimmäistä päivää olivat aurinkoisia ja
lämpimiä. Viimeisenäkin päivänä sää oli ennustettua parempi. Sadetta emme saaneet, mutta
Ahvenanmaan tuulta saimme kokea erityisesti viimeisenä päivänä. Yö laivalle Helsinkiin ajoi
sopivasti väsynyt sekä nähtävyyksiin ja kokemuksiinsa tyytyväinen seurue.
Maanantaina 6.9. osallistui 25 reipasta senioria aveceineen professori Laura Kolben johdolla
mielenkiintoiselle kulttuurikävelylle ”Helsingin monet ulottuvuudet” Senaatintorin
ympäristössä.
Syyskuun lounasesitelmässä 9.9. käsiteltiin Suomen talouden kehitystä. Ekonomisti Vesa
Vihriälän alustus keskittyi Suomen talouteen ja talouspolitiikkaan koronakriisin jälkeen. Vesa
Vihriälä on suomalainen ekonomisti, joka toimi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja
Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtajana vuosina 2012-2019. Vuonna 2019 Vihriälä
nimitettiin Helsinki GSE:n työelämäprofessoriksi.
Vihriälän alustus antoi hyvän kuvan Suomen talouden muutoksista 1980-luvun finanssikriisin
ajoista alkaen nykypäivään asti. Suomi on selvinnyt koronapandemian vaikutuksista
huomattavasti ennustettua paremmin. Suomen budjetin alijäämä ja velanotto on suurta,
mutta matalana pysyvä korkotaso ja inflaatio helpottavat selviämistä. Meneillään olleista
budjettiriihineuvotteluista Vihriälä totesi, että Suomen tulevaisuuden kannalta
merkittävimmät päätökset tehdään maahanmuuttopolitiikan ja tutkimusrahoituksen aloilla.
Tilaisuuteen Helsingin Suomalaisella Klubilla oli ilmoittautunut noin 30 henkeä, ja tilaisuus
päättyi torstaipäivän perinteiseen tapaan hernekeitto- ja pannarilounaaseen.
Torstaina 16.9. Kansallisoopperassa esitettiin Giacomo Puccinin dramaattinen ooppera
Tosca. Meitä oli yhteensä 6 senioria aveceineen nauttimassa tarinasta ja musiikista.
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Tulevia tapahtumia pimeneviin syysiltoihin
Ilmoittautumiset ooppera- ja teatterinäytöksiin on jo avattu RILn tapahtumasivuilla, josta
löytyy myös lisätietoja tilaisuuksista.
PiRIL-Seniorien tapaaminen tiistaina 28.9.2021 klo 12-14
Korona-aikojen hieman hellittäessä ja rokotusten edistyttyä jatketaan Pirkaanmaan RILseniorien lounaskokouksia. Kokoonnutaan ti 28.9. klo 12 Suomalaisella Klubilla Pirkanmaa
kabinetissa.
Nautitaan aluksi päivän lounas omaan piikkiin, tavataan tuttuja ja vaihdetaan kuulumiset
pitkästä aikaa. Lounaan jälkeen kollegamme PIRIL-seniori Ilkka Ojala pitää päivän esityksen
”Rakentajana ja kiinteistökehittäjänä Tampereella”. Ilkka puhuu työuransa kokemuksista ja
haasteista Tampereen rakennusliikemaailman muutoksissa ja kiinteistökehityshankkeissa.
Tervetuloa joukolla paikalle!
Kalevi Lammi / PIRIL-seniorien kokoonkutsuja
kalevi.lammi(at)kolumbus.fi / gsm 0400624601
Kulttuurimatka Adrianmerelle ja Kroatian Splitiin ympäristöineen 5.-9.10.2021 (avec).
Syksyksi 2020 suunniteltu ja koronan johdosta peruttu kulttuurimatka toteutetaan nyt
aikaisemmasta parannetulla matkaohjelmalla. Matkaohjelma aikatauluineen löytyy RILn
tapahtumasivuilta.
Matkaoppaana koko matkan ajan toimii Kristiina Auro. RILin puolesta matkavastaavana
toimii Kari Lautso. Vastuullinen matkatoimisto on Uudenmaan Seuramatkat Oy.
Matkalle osallistuu yhteensä 23 senioria aveceineen. Ilmoittautumislinkki on jo sulkeutunut.
Keskiviikkona 6.10. klo 19.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Seela Sellan
tähdittämä Hitler ja Blondi (avec). Olemme varanneet senioreille yhteensä 20 lippua.
Ilmoittautumislinkki on jo sulkeutunut. Tapahtumavastaava on Tuija Räty puh. 050 5111639
Torstaina 14.10. lounasesitelmä ”Bidenin aika” Suomalaisella klubilla (avec).
Maria Annala ulkopoliittisesta instituutista tulee alustamaan aiheesta ”Bidenin aika”.
Tarkoituksena on käsitellä aihetta lähtökohdasta, mikä muuttuu Yhdysvalloissa Trumpin ajan
jälkeen. Kuulemme varmaan myös ajankohtaisesta aiheesta: mikä meni pieleen
Afganistanissa. Tilaisuus Helsingin Suomalaisella Klubilla 14.10.2021 alkaa klo 10:30. Mukaan
mahtuu 60 kuulijaa. Ilmoittaudu mukaan lounasesitelmään viimeistään torstaina 07.10.
Lounas maksetaan klubilla. Ilmoita, jos et jää syömään.
Maanantaina 25.10. klo 13.00 alkaen järjestämme vierailun Olympiastadionin ja
Urheilumuseon tiloihin (avec). Vierailuun mahtuu 40 henkeä. Esittelykierros kestää noin 1,5
h, minkä jälkeen nautimme stadionleivoksen kera kahvit Stadionin kahvilassa. Esittelykierros
alkaa Stadionin vierailukeskuksesta Stadionin tornin juuresta. Stadion suosittaa vierailulla
maskinkäyttöä.
Helsingin Olympiastadion on Suomen tunnetuin urheilurakennus ja suomalaisen
arkkitehtuurin merkkiteos. Stadion on kunnostettu hienosti vanhaa kunnioittaen nykyajan
vaatimukset täyttäväksi tilaksi. Stadionilla sijaitseva Suomen urheilumuseo esittää Suomen
urheilun saavutukset uudistetuissa tiloissa ja näyttelyissä. Löytyykö täältä Nykäsen Matin
mitalit? Jokohan Mattssonin mitaliuikkarit on saatu näytille? Ilmoittautumiset ja maksut
28,48 €/lippu (sis. Eventillan laskutusmaksun) viimeistään 10.10.2021. Mikäli ilmoitat
useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta. Hinta sisältää Stadionin,
Urheilumuseon ja tornin pääsymaksut sekä vierailun jälkeisen kahvitarjoilun.
Yhteyshenkilö: Hannu Virtasalo 050 559 1419.
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Kansallisteatterin suurella näyttämöllä lauantaina 30.10.2021 klo 19.00 Reko ja Tina
Lundánin romaaniin perustuva näytelmä Tunnit, viikot, kuukaudet (avec).
Kun ihminen saa kuulla, että elinaikaa on jäljellä enää ehkä vain viikkoja, kaikki loppuu – ja
jatkuu siitä huolimatta. Kuinka jatkaa tavallista arkea, joka yhtäkkiä onkin arvokkainta, mitä
on? Kannattaako toivo? Milloin surutyö alkaa? Päättyykö se koskaan?
Olemme varanneet esitykseen yhteensä 40 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 51,48 €/lippu
(sis. Eventilla laskutusmaksun) viimeistään 24.9.2021. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä,
käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta.
Yhteyshenkilö on Tuija Räty, puh. 050 5111639
Keskiviikkona 10.11. Syysretki Tampereelle (avec). Retki koostuu ammatillisesta osuudesta,
jossa tutustutaan Tampereen keskustan kehittämiseen ja valmistumisvaiheessa olevaan
Areena-hankkeeseen sekä Tampereen uuteen ratikkajärjestelmään. Retken
kulttuuriosuudessa näemme upean Kinky Boots musikaalin.
Tampere kehittää kaupunkikeskustaansa voimakkaasti Viiden tähden keskustaohjelmalla,
jonka projektinjohtaja Tero Tenhunen esittelee meille tarkemmin. Siihen kuuluva
areenahanke valmistuu marraskuussa. Valmistumiskiireiden ja koronatilanteen johdosta
emme tällä kertaa käy työmaalla. Seuraavaksi Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja
Pekka Sirviö kertoo Tampereen ratikan onnistuneesta toteuttamisesta ja
raitiotiejärjestelmän kehittämisestä myös naapurikuntien alueelle. Esittelyt pidetään Sokos
Hotelli Torni tiloissa klo 14.00-16.00. Sen jälkeen on yhteinen ruokailu samoissa tiloissa.
Ateriana on liha- ja kala-ateriat sekä jälkiruoka, jotka kerrotaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ennen esittelyjä on varattu aikaa kahvitauolle. Paikkoina voi suositella Tornihotellin 25kerroksen baaria tai Tammerkosken rannan lähellä sijaitsevia kahviloita. Myös ruokailun
jälkeen on aikaa tutustua Tampereen keskustaan ja siirtyä uudella ratikalla Tampereen
Työväen Teatteriin, jossa näemme Kinky Boots-musikaalin.
Kinky Boots on sensaatiomainen, parhaana musikaalina Tony-, Grammy- ja Oliver-palkittu,
vuosikymmenen suurin, seksikkäin ja sydämellisin show! Se oli myös Helsingin
Kaupunginteatterin menestysmusikaali, jonka katsoo mielellään useampaankin
kertaan. Tampereen Työväen Teatterin Kinky Boots-musikaalin ydin on huikeat osaajat ja
sydäntä riipaiseva tarina ihmisen oikeudesta olla oma itsensä. Esitys alkaa klo 19.00 ja kestää
noin 2 tuntia 35 minuuttia väliaikoineen.
Lähtö tapahtuu klo 11.00 Kiasman edestä ja paluu teatterin jälkeen. Osallistujia on
maksimissaan 50. Matkan kustannukset 141,48 euroa / osanottaja bussikuljetuksineen ja
118,48 euroa / henkilö ilman bussikuljetusta (sis. Eventillan laskutusmaksun).
Ilmoittautuminen päättyy 7.10. Retken vastuuhenkilönä toimii Kari Ruohonen
(ammatillinen osuus ja logistiikka, 040 504 5170). Kulttuuriosuuden vastuuhenkilö on Kari
Lautso, 0400 411 030.
Tervetuloa sunnuntaina 14.11. klo 13.00 isommallakin porukalla Kaupunginteatterin
suurelle näyttämölle katsomaan musiikkinäytelmää Tatu ja Patu Helsingissä. Näytelmässä
seikkailevat suositut lastenkirjahahmot.
Olemme varanneet yhteensä 40 lippua. Liput aikuisille 47,48 €/henkilö ja lapsille (alle 17 v)
25,48 €/henkilö (sis. Eventilla laskutusmaksun). Ilmoittautumiset viimeistään 8.10.2021.
Saman perheen/porukan jäsenille kannattaa ilmoittautuessa käyttää samaa
sähköpostiosoitetta.
Yhdyshenkilö on Tuija Räty, puh. 050 5111639
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Tiistaina 16.11. klo 14-16.30 vierailu HKL:n Vallilan varikolle, jossa tj Ville Lehmuskoski
kertoo HKL:n tuoreimmista kuulumisista ja ratikkaliikenteen laajentamishankkeista.
Pääsemme myös kalustopäällikkö Heidi Heikkilän opastuksella ajamaan uudella ArticXLratikalla, joka tulee käyttöön Raide-Jokerin reitillä. Tutustumiskäynnille voidaan ottaa
enintään 40 osanottajaa. Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta viimeistään 11.11.
Yhteyshenkilö Olli-Pekka Poutanen gsm 050 3667414.
Torstaina 18.11.2021 lounasesitelmän aiheena EU:n ja Suomen liikennepolitiikka (avec).
Marraskuun lounasesitelmässä liikenne- ja viestintäministeriön uusi kansliapäällikkö Minna
Kivimäki käsittelee EU:n ja Suomen tuoreita liikennepoliittisia linjauksia koronan jälkeisissä ja
ilmastotoimia vaativissa olosuhteissa. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
valmistui keväällä ja nyt sen toimeenpano on vauhdissa ja eri kehittämishankkeita
arvioidaan. Myös liikenteen päästökauppaa valmistellaan. Minna Kivimäki aloitti ministeriön
kansliapäällikkönä kesäkuun alussa. Sitä ennen hänellä oli mittava ura liikennesektorin
johtavissa tehtävissä EU:ssa ja liikenne- ja viestintäministeriössä.
Tilaisuus Helsingin Suomalaisella Klubilla 18.11.2021 alkaa klo 10:30. Mukaan mahtuu 60
kuulijaa. Ilmoittaudu mukaan lounasesitelmään viimeistään torstaina 11.11.2021. Lounas
maksetaan klubilla. Ilmoita, jos et jää syömään.
Dosentit Kansallisteatterin suurella näyttämöllä perjantaina 19.11.2021 klo 19.00 (avec).
Dosentit on inhimillinen ja älykäs näytelmä tutkijan kamppailusta. Se on Juha Jokelan
Kansallisteatterille kirjoittama tarkkanäköisesti aikaan pureutuva draama, joka kuvaa tieteen
autonomian ja sivistyksen nykytilaa taloudellisten ja poliittisten paineiden alla.
Olemme varanneet yhteensä 40 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 51,48 €/lippu (sis.
Eventilla laskutusmaksun) viimeistään 13.10.2021. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä
kaikille samaa sähköpostiosoitetta.
Yhdyshenkilö on Tuija Räty, puh. 050 5111639
Torstaina 25.11.2021 klo 19.00 Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä musikaaliuutuus
Niin kuin taivaassa (Så som i himmelen) (avec). Musikaali on saanut ensi-iltansa
Tukholmassa vuonna 2018 ja valloittanut ruotsalaisyleisön. Koskettavan kauniin ja
elämänvoimaa uhkuvan musikaalin päärooleissa nähdään Oona Airola ja Tuukka Leppänen.
Olemme varanneet 50 lippua. Ilmoittautumiset ja maksut 87,48 €/lippu (sis. Eventilla
laskutusmaksun) viimeistään 19.10.2021. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille
samaa sähköpostiosoitetta.
Yhdyshenkilö on Tuija Räty, puh. 050 5111639.
Keskiviikkona 1.12. klo 19.00 Kansallisoopperassa yksi sen kaikkien aikojen suosituimmista
esityksistä Andrew Lloyd Webberin Oopperan kummitus (avec). Kauhuromanttinen
spektaakkeli on tulvillaan rakkautta, kiihkoa ja mustasukkaisuutta. Olemme varanneet 50
lippua permannon keskivaiheilta. Ilmoittautumislinkki on jo sulkeutunut.
Yhdyshenkilö on Tuija Räty, puh. 050 5111639

