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SENIORIKUULUMISIA 1/2014
Hyvää alkanutta vuotta
Vuosi 2013 oli yksi RIL-Senioreiden vilkkaimpia toimintavuosia. Eri tilaisuuksissa oli lähes 2000 osanottajaa. Vuoden alusta jäivät pois johtoryhmästä Petri Janhunen, Heikki Koivisto, Aarne Jutila ja Risto YläRautio, joilla kaikilla on pitkä ja ansiokas ura sekä johtoryhmässä että
muussa Senioreiden toiminnassa. Lämpimät kiitokset heille kaikille.
Vankalta pohjalta on hyvä jatkaa.
Toiminta jatkuu perinteitä noudattaen. Ohjelmaan kuuluu esitelmiä, ekskursioita ja kulttuuria monipuolisesti. Matkoja tehdään keväällä ja alkukesästä Prahaan ja Laatokan Karjalaan. Heinä-, elokuun vaihteessa
tehdään uusi yritys Islantiin, jonne muutama vuosi sitten suunniteltu
matka peruuntui tulivuoren tuhkapilviin. Näistä kaikista enemmän alla
olevissa teksteissä.
Vuosi 2014 on RILin juhlavuosi. RILin edeltäjän Maanviljelysinsinööriyhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta. Merkkivuoden
juhlintaan liittyy useita tapahtumia, joista Senioreiden osalta on syytä
nostaa esiin rakennusviennin historiaa esittelevän kirjan ”Rakentajat
maailmalla” julkistaminen maaliskuussa. Senioreiden panos on merkittävä julkaisun aikaansaamisessa ja monet Seniorit ovat myös olleet
keskeisesti mukana niissä tapahtumissa, joita kirja käsittelee.
Suuret ikäluokat eläköityvät ja myös RIL-Senioreiden joukko kasvaa
vauhdilla. Jäseniä on nyt lähes 1300.Vuoden 2013 aikana noin 70 RILin
jäsentä saavutti Senioreiden jäsenyyskriteerit täyttävän iän. Toivotamme heidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi RIL-Senioreiden joukkoon.
Pertti Sandberg
Ilmoittauminen Seniorien tilaisuuksiin ensisijaisesti RILin Tapahtumakalenterin kautta tai sähköpostilla pirkko.snellman@ril.fi. Muistathan
päivittää sähköpostiosoitteesi!
Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Perjantaina 13.12.2013 oli Kansallisoopperassa 64 senioria ja senioraa
nauttimassa Giacomo Puccinin upeasta oopperasta Turandot.
Tiistaina 14.1. Perinteinen Uudenvuoden sauna, osanottajia oli 11.
Tiistaina 21.1. oli 47 senioria ja senioraa katsomassa Helsingin Kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä Carin Mannheimerin komediaa Vielä
ehtii, jossa Leena Uotila, Riitta Havukainen, Ulla Tapaninen ja Vesa
Vierikko kokoontuivat viikoittaiselle bridgelounaalleen.
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Vuoden ensimmäinen torstaiesitelmä oli 23.1. Suomalaisella klubilla. Esitelmän aihe oli ”Liuskekaasun vaikutukset energiamarkkinoilla”,
josta kertoi energiakaupan johtaja Aleksei Novitzky Gasum Oystä. Mielenkiintoista esitystä oli kuuntelemassa 54 senioria.
Tiistaina 4.2. Mittatekniikan Keskus MIKES vastaanotti 16 senioria
tutustumaan Otaniemessä sijaitsevaan toimitaloonsa ja mielenkiintoiseen toimintaansa. Toimitalo on rakennusteknisesti vaativa ja talotekniikka vie puolet rakennuksen tilavuudesta. Mittaustiloissa vaaditaan jopa 0,05 asteen lämpötilan tarkkuutta, tasaista ilmastointia, tärinättömyyttä jne. Vuoden 2015 alusta Mikes siirtyy osaksi VTT:n toimintaa.
Torstaina 6.2. RIL-Seniorit ja avecit tutustuivat Kansallismuseon Autot & Helsinki valokuvanäyttelyyn ja Suomi Finland 1900 näyttelyyn. Saimme erinomaiset oppaat molemmille kierroksille, joskin jotkut
asiat tuntuivat meille tutummilta kuin nuorille oppaillemme. Osanottajia
oli 37.
Tilaisuuden jälkeen osa jäi katselemaan Kansallismuseon perusnäyttelyitä, osa nautti buffet-lounasta museon ravintolassa tai kävi Hakasalmen huvilan Rasvaletti-valokuvanäyttelyssä.

Tulevaa ohjelmaa
Helmikuun torstaiesitelmätilaisuus Suomalaisella Klubilla 13.2. klo
10.30. Esitelmän aihe on: "Helsingin kasvun hallinta" puhujana apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin kaupungilta. Hernekeitto-pannarilounas maksetaan paikanpäällä, ilmoitathan, jos et osallistu lounaalle.
Keskiviikkona 19.2. Kansallisoopperassa Leos Janácekin läpimurtoooppera Jenufa, pääosassa Karita Mattila. Varatut liput noudettavissa
RILin toimistolta. Väliaikatarjoilu 1. väliajalla parvilämpiössä.
Maanantaina 3.3. klo 16.45 – 19.00 ekskursio (solo) UPM:n uuteen
pääkonttoriin, Alvar Aallonkatu 1, Uuden Töölönlahden alueelle.
UPM:n edustajat esittelevät toiminnan painopisteitä puunjalostuksesta
biodieseliin. Lisäksi Helsingin kaupungin edustaja kertoo Töölönlahden
alueen tulevista rakennushankkeista. Kokoontuminen UPM:n pääoven
edessä klo 16.45. Ekskursio on täyteen merkitty.
Torstaiesitelmä 13.3. klo 10.30 Suomalaisella Klubilla (solo). Esitelmän pitää professori Pekka Sutela otsikolla ”Ruplan maa – Tuliko
Venäjästä normaali talous”. Ilmoittautumiset 4.3. mennessä. Hernekeitto-pannarilounas maksetaan paikanpäällä, ilmoitathan, jos et osallistu lounaalle.
Torstaina 20.3. ekskursio Tampereelle (avec). Ohjelmassa on tutustuminen Tampereen Rantaväylän tunnelin suunnitelmiin ja toteutukseen
Rantaväylän Allianssin toimistossa (Big room). Sen jälkeen katsomme
klo 13.00 alkaen Tampereen Teatterin suurella näyttämöllä musikaalin
Les Miserables, jonka rooleissa ovat mm. Tero Harjuniemi ja Tomi
Metsäketo. Retkelle lähdemme Tapiolasta klo 8.15 ja Kiasman pysäkiltä
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klo 8.30. Palaamme Helsinkiin noin klo 19.30. Ilmoittautumiset 14.2.
mennessä ja maksut 110 €/henkilö seniorien tilille. Hintaan sisältyy
bussikuljetus, teatteriliput sekä kahvit ja buffet-ruokailu. Ilmoitathan
mahdolliset ruokarajoitukset ja mistä tulet bussiin. Bussiin mahtuu 50
osanottajaa.
Senioreiden kevätkokous maanantaina 24.3. klo 15.00 Metsä Woodilla Tapiolassa, osoite Revontulentie 2. Kokousasioiden lisäksi ohjelmassa on toimialajohtaja Ari Tiukkasen esitys Metsä Woodista ja yhtiön
ajatuksista puurakentamisesta. Tarjolla on myös pientä purtavaa. Ilmoittautumiset 17.3. mennessä.
Maanantaina 31.3. klo 19.00 Helsingin kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä Edvard Radzinskin Toveri K, joka kertoo Otto-Wille Kuusisesta, rooleissa mm. Asko ja Sampo Sarkola sekä Esko Roine. Ilmoittautumiset viimeistään 26.2. ja maksut 41 €/lippu Seniorien tilille. Liput
noudettavissa RILin toimistolta kaksi viikkoa ennen esitystä.
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=tove&lang=fi
Tiistaina 8.4. klo 19.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Laura
Ruohosen Luolasto - Rauhanhäiritsijät maan ytimessä, jonka rooleissa ovat mm. Martti Suosalo ja Alma Pöysti. Ilmoittautumiset viimeistään 3.3. ja maksut 37€/lippu Seniorien tilille. Liput noudettavissa RILin
toimistolta
noin
kaksi
viikkoa
ennen
esitystä.
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/luolasto/
Huhtikuun torstaiesitelmätilaisuus 10.4. klo 10.30 Suomalaisella
Klubilla (solo). Esitelmöitsijänä johtava tutkija Teemu Leivo VTT:ltä
otsikolla ”Nanotekniikan mahdollisuudet”. Ilmoittautumiset 1.4. mennessä. Hernekeitto-pannarilounas maksetaan paikanpäällä, ilmoitathan,
jos et osallistu lounaalle.
Perjantaina 11.4. klo 17.00 pidetään RILin kevätliittokokous Säätytalolla Helsingissä.
Keskiviikkona 23.4. Ateneumin taidemuseossa (avec) tutustuminen
Tove Janssonin 100 - vuotisjuhlanäyttelyyn. Kokoontuminen klo
12.45 sisäpihalla neuvontapisteen edessä, josta menemme Ateneumsaliin kuuntelemaan johdantoluentoa. Osallistumismaksu 13 €/henkilö
sisältää pääsymaksun ja johdantoluennon. Näyttelykierroksen jälkeen
voi kahvitella omaan piikkiin museon kahvilassa. Ilmoittautumiset 14.4.
mennessä ja maksut Seniorien tilille.
Torstaina 1.5. klo 12.00 Vappumatinea Musiikkitalossa. Varatut liput
noudettavissa RILin toimistolta.
Tiistaina 13.5. klo 18.00 (huom.aika!) Kansallisoopperassa Richard
Straussin suosituin ooppera Ruusuritari (avec). Se on riemastuttava
yhdistelmä aistikasta sinfonista musiikkia ja vanhaa kunnon wieniläistä
riemukkuutta. Kaikille avoin.teosesittely Alminsalin lämpiössä klo 17.15.
Ilmoittautumiset 7.3. mennessä ja maksut 58 €/lippu seniorien tilille
Perjantaina 13.6. RILin 80-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma InterContinental Ballroomissa Helsingissä alkaen klo 16.00.
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Ulkomaanmatkat
Prahan matka 5.-9.5. Matkalle on lähdössä 42 osanottajaa.
9.-14.6. Laatokan ja Äänisen risteily, Pietari – Neva – Valamo – Syväri – Ääninen – Kizhi – Petroskoi – Mandrogi – Pietari. Matkalle on
lähdössä 46 osanottajaa.
Islannin matka 29.7. – 3.8. Tarkemmat tiedot matkasta löytyvät seniorien verkkosivuilta. Matkalle on vielä paikkoja vapaana, ilmoittautumiset helmikuun loppuun mennessä.
lmoittautuminen tilaisuuksiin netin kautta, s-postilla pirkko.snellman@ril.fi tai puhelimitse 0207120605.
Maksut RIL-Seniorien tilille FI50 80001710006074.

Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen)
Senioroiden kahvitilaisuudet Helsingissä jatkuvat joka kuukauden
1. ja 3. viikon keskiviikkona klo 12.30 ravintola Virgin Oil Co:ssa,
Mannerheimintie 5.
Seniorien Ison Omenan Coffee Housen kahvitilaisuudet Espoossa
jatkuvat joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30.
Pirkanmaan RIL-seniorit kokoontuvat kevätkaudella tiistaipäivinä
18.3. ja 13.5. Suomalaisen klubin Pirkanmaa-kabinetissa klo 12-14.
Kokoontumisissa nautitaan päivän lounas omaan piikkiin, vaihdetaan
kuulumisia sekä pidetään rakentajaseniorien omia esityksiä nähdystä ja
koetusta.
Lounais-Suomen seniorien kokoontumiset jatkuvat ensi vuonna entiseen tapaan kuukauden viimeisenä tiistaina CafeArtissa klo 13.30.
Pohjois-Suomen Rakentajasenioreilla on ollut aktiviteetti lähes kuukausittain. Vuoden 2013 loppupuolella vierailtiin rakennustyömaalla ja
suunnittelutoimistossa sekä kokoonnuttiin joululounaalle. Vuosi 2014
aloitettiin teekkareiden CV-klinikalla ja työhaastattelusimulaatiolla
(28.1.2014). Seuravana on vierailu Rambolliin 25.2.2014 klo 14.00 ja
jatkossa tutustuminen ydinvoimalarakentamiseen, Kastellin monitoimitaloon (10.4.2014) sekä kokoontuminen torstailounaalle (15.5.2014).
Kaikista tilaisuuksista tiedotetaan Rakentajasenioreille tarkemmin sähköpostitse.

