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SENIORIKUULUMISIA 2/2013
Kiirettä riittää
Työnimellä “Rakentajat maailmalla”- kirjaa työstetään paraikaa joukolla. Tekstit ovat viimeistelyvaiheessa, kuvia valitaan tarjolla olevasta
tuhannen kuvan joukosta ja mielipiteiden vaihto taittajan luonnosten
perusteella on käynnissä. Kesän helteillä vedetään henkeä, mutta alkusyksystä on sekä kirjoittajilla että projektin johto- ja kuvaryhmillä
loppuponnistuksen aika. Käsikirjoitus kuvineen ja kuvateksteineen on
tarkoitus saada taittoon lokakuulla ja kirja painoon ensi vuoden alkukuukausina. Tämän uskon onnistuvan, onhan tähänkin asti edetty aikataulussa. Kokouksissa on toistaiseksi istuttu yhteensä 32:ssa, vielä
on vajaat kymmenen jäljellä.
Seniorien jäsenkysely tuotti kiitettävän määrän vastauksia (382 kpl) ja
johtoryhmän kannalta myös positiivisen yleiskuvan jäsenistön kokemuksista. Osallistumiskiinnostusta ja uusia ehdotuksiakin saatiin mukavasti. Niitä tarvitaankin, sillä noin puolet seniori-ikäryhmästä 63-70
vuotiaat ei ollut osallistunut mihinkään tapahtumaan. Vastaustiedot
löytyvät Seniorien nettisivuilta kohdan “Muut tiedotteet” takaa.
Mainion hiihtotalven jälkeen toivotan yhtä onnistunutta uimakesää!
Petri Janhunen
Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Helmikuun torstailounaan 14.2. esitelmöitsijän, Helsingin yliopiston
vararehtorin, prof. Kimmo Kontulan aihe oli ”Ihmisen varaosat”.
Mielenkiintoista esitystä lääketieteen ja tekniikan yhteisestä kehityksestä oli kuulemassa 65 senioria ja avecia.
Torstaina 28.2. oli 62 senioria ja senioraa valmistautunut näkemään
Kansallisteatterin 140-vuotisjuhlanäytelmän Patriarkka, mutta näyttelijän sairastuminen aiheutti lippujen vaihdon toiseen esitykseen.
Tohtorikaronkka 7.3. Kuusi tuoretta viime vuosina väitellyttä rakennusalan tohtoria esitteli väitöskirjansa Aalto-yliopiston tiloissa. Tilaisuuden aluksi professori Tapio Luttinen vastasi kysymykseen ”Miksi
tohtoreita?” ja totesi muun muassa yliopistojen toimintaedellytysten
riippuvan tohtoreiden määrästä. Hänen esityksensä jälkeen tohtorit
Mikko Salminen (TTY), Anssi Laaksonen (TTY), Kari Avellan (OY),
Anu Tuominen (Aalto), Lauri Palojärvi (Aalto) ja Marko Keskinen (Aalto) kertoivat väitöskirjojensa tuloksista ja jatko-opiskelustaan. Esitykset saivat aikaan vilkkaan keskustelun, jossa tohtorikoulutuksen lisäämistä yksimielisesti kannatettiin. Tilaisuuteen osallistui lähes 50
henkilöä.
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Perjantaina 8.3. oopperassa Tampere-talossa oli 61 katsojaa Puccinin Madama Butterfly´ssa, jossa nimiosan esittäjänä oli eteläkorealainen Karah Son. Menomatkalla pysähdyimme Hämeenlinnassa NCC:n projektijohtaja Markus Salmelan isännöimälle lounaalle
Kerhoravintola Seiskassa ja saimme moottoritien päälle rakennettavan Hämeenlinnakeskuksen esittelyn.
Torstaiesitelmätilaisuudessa 14.3. Helsingin sanomien kolumnisti
Olli Kivinen piti esitelmän aiheesta ”Uskottavan maanpuolustuksen harhakuva”. Tilaisuus keräsi noin 50 kuulijaa.
Lauantaina 16.3. oli 25 osanottajaa Helsingin Kaupunginteatterissa
Kari Heiskasen ohjaaman klassikkonäytelmän Hamlet katsomossa.
Pääosissa olivat Eero Aho, Esko Salminen ja Tiia Louste.
Seniorien kevätkokous pidettiin 20.3. Skanska Oy:n varatoimitusjohtaja Tuomas Särkilahden isännyydessä. Ennen kokousta kuultiin
tilannekatsaus Skanskan ja Suomen rakennusalan nykytilasta. Paikalla täysi salillinen eli 56 senioria. Kokouspöytäkirja on Seniorien sivuilla
extranetin puolella.
Keskiviikkona 10.4. osallistuimme jo neljännen kerran Ursulan
Jazz-iltaan. Paikalla oli 16 senioria ja senioraa kuunnellen Claes Anderssonin trioa ja eturivin jazzmuusikoihimme lukeutuvaa tenorisaksofonisti Manue Dunkelia. Illallinen oli maittava, kuten aina ennenkin.
Tiistaina 16.4. teimme ekskursion Kemiraan. Senior sales manager, DI Aija Jantunen esitteli meille Kemiraa ja Kemiran vesiliiketoimintaa. Mielenkiintoista esitystä kuunteli ja vilkkaaseen keskusteluun
osallistui 48 senioria.
Tiistaina 23.4. oli Helsingin Kaupunginteatterissa 35 osanottajaa
suositun musikaalin Viulunsoittaja katolla katsomossa ja Tevjenä ihastutti Esko Roine.
Kansallisen Veteraanipäivän kunniaksi pidettiin 26.4. Kuparisalissa
kahvitilaisuus, jossa kutsuvieraina olivat vuonna 1927 ja sitä ennen
syntyneet veteraanit. Tilaisuudessa esitelmöi emeritusprofessori Antti
Saarialho aiheenaan ”Miksi meitä ei miehitetty?”. Mielenkiintoinen
esitys toi lisää tietoa itärintaman tapahtumista ja Jaltan konferenssista, jossa Yhdysvallat korosti Suomen itsenäisyyden säilyttämisen tärkeyttä. Paikalla oli yhteensä 50 kuulijaa.
Maanantaina 29.4. oli 36 katsojaa Helsingin Kaupunginteatterissa
kiinnostavassa aikamatkassa lähihistoriaan näytelmässä Armi. Riitta
Havukainen loisti Marimekon perustajan Armi Ratian roolissa.
Keskiviikkona 1.5. Vappumatineaa Musiikkitalossa kuunteli 59 senioria ja senioraa.
Tiistaina 7.5. tutustuimme 24:n seniorin ja senioran voimin Béla
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Bartókin sävelten vauhdittamina Herttua Siniparran linnan järkyttäviin
salaisuuksiin sekä Ruggiero Leoncavallon Pajatson koomiseen tragediaan.
Seniorit Münchenissä 6.-10.5. Vierailimme 53 seniorin ryhmällä Baijerin seudulla, tukikohtana München. Lukuisten Münchenin nähtävyyksien ja kulinaaristen paikallisten elämysten ohella matkan kohokohtia olivat upeissa alppimaisemissa sijaitseva Neuschwansteinin
satulinna, yksi Saksan suurimmista barokkilinnoista Nymphenburgin
linna, Ettalin luostari ja Garmisch-Partenkirchen. Ajomatkalla Neuschwansteinin linnalle poikettiin katsomaan upeista kattofreskoistaan
tunnettua Wiesin pyhiinvaelluskirkkoa. Saimme pintapuolisen tuntuman myös Deutsche Museumiin ja Alte Pinakothekin taideaarteisiin.
Olympiakylään tutustumisen yhteydessä osa kävi myös BMWkeskuksessa.
Kulttuurinnälkäiset vierailivat Esa-Pekka Salosen johtamassa Baijerin
radion sinfoniaorkesterin konsertissa.
Pieni seikkailu esikaupunkialueella koettiin, kun etsittiin iltaravintola
Waldwirtschaft´ia Grosshesselohessa. Ja tietenkin Hofbräuhausissa
piti maistella paikallista olutta ja laulullekin saatiin taustaksi kunnon
akustiikka.
Matti Haapala oli jälleen erinomaisen jämäkkä matkanjohtaja, joka voi
ylpeänä kantaa kiitokseksi saamaansa baijerilaishattua.
Keskiviikkona 22.5. 40 senioria (avec) retkellä Järvenpäässä ja Tuusulassa. Joonas Kokkosen taiteilijakodin isäntäpari, pianisti Elina Viitaila ja oopperalaulaja Antti A. Pesonen viihdyttivät sanoin ja sävelin
sekä makoisalla lounastarjoilulla. Runoilija J.H.Erkon kodissa tutustuimme Martta Wendelinin 120-vuotisjuhlanäyttelyyn.
Tulevaa ohjelmaa
Tiistaina 27.8. Ateneumin taidemuseossa (avec) tutustuminen
Linnan aarteet näyttelyyn, joka esittelee taidetta Presidentin linnasta.
Kokoontuminen klo 12.45 neuvontapisteen edessä, josta menemme
Ateneum-saliin kuuntelemaan johdantoluentoa. Osallistumismaksu 14
€/hlö sisältää pääsymaksun ja johdantoluennon. Näyttelykierroksen
jälkeen voi kahvitella omaan piikkiin museon kahvilassa. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut Seniorien tilille 15.8. mennessä.
RIL-Seniorien Viron kiertomatka 9.-12.9. (avec) Matkalla käymme
Türin kukkaiskaupungissa, Viljandissa, Tartossa, Rakveressa ja
useissa kartanoissa. Matkan hinta on 465 €/hlö, kun ryhmässä on 40–
49 lähtijää. Yhden hengen huoneen lisä on 90 €/hlö (Ilman huonekaveria matkustavan tulee ottaa yhden hengen huone). Hintaan sisältyy
Viking XPRS:n laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki, Bistro Buffet
ruokajuomineen meno- ja paluumatkalla sekä hytit matkatavaroille,
bussikuljetus ohjelman mukaan, suomenkielinen opas mukana koko
matkan ajan, majoitukset aamiaisineen ohjelman mukaisissa hotelleissa jaetussa kahden hengen huoneessa, konsertti 1. iltana Grand
Hotel Viljandissa, 2 illallista ja kahvit/välipalat ohjelman mukaan sekä
sisäänpääsymaksut ohjelman mukaan. Lisämaksusta illallismenu Tartossa 23 €/hlö, (varaus matkan varauksen yhteydessä). Vastuullinen
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matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit / BlueSky Travel Oy.
Matkatoimisto laskuttaa ennakkomaksun 150 €/hlö ilmoittautumisen
jälkeen, eräpäivä 21.6. Loppumaksun 315 €/hlö eräpäivä on 29.7.
Ilmoittautuminen Pirkolle 10.6. mennessä. Osanottajaluetteloa varten tarvitsemme nimen lisäksi kotiosoitteen, sähköpostiosoitteen
ja syntymäajan. Tarkempi ohjelma ja illallismenun vaihtoehdot löytyvät seniorien sivuilta ja voidaan lähettää pyydettäessä myös postitse.
Keskiviikkona 18.9. klo 11.00 tutustumme Mannerheim-museoon
ja Cygnaeuksen galleriaan (avec). Molemmat kohteet on opastettuja
ja avataan vain meitä varten. Kokoonnumme Mannerheim-museon
edustalle Kaivopuistoon Kalliolinnantie 14, jossa jakaudumme kahteen ryhmään. Kohteet sijaitsevat aivan lähekkäin, puolet porukasta
tutustuu ensin Cygnaeuksen galleriaan ja toinen puoli Mannerheimmuseoon ja noin tunnin kuluttua päinvastoin. Tilaisuuden lopuksi yhteinen omakustanteinen kahvittelu Cafe Ursulassa. Ilmoittautumiset
Pirkolle ja maksut 25 €/hlö Seniorien tilille 4.9. mennessä (samalla
pyydetään ilmoittamaan halukkuus Ursulaan tilavarausta varten).
Maksimi osallistujamäärä on 50.
Maanantaina 23.9.klo 19.00 Helsingin Kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä metsäpatruuna G.A. Serlachiuksesta kertova näytelmä
Metsäperkele (avec), jossa patruunana ihastuttaa Pertti Sveholm.
Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 41 €/lippu Seniorien tilille viimeistään 19.8.
Syyskuun Suomalaisen Klubin torstailounaan esitelmöitsijä on 26.9.
klo 10.30 Kuntaliiton entinen tj. Jussi-Pekka Alanen, joka kertoo
näkemyksensä metropolialueen hallintovaihtoehdoista. Ilmoittautumiset Pirkolle 18.9. mennessä. Hernekeitto-pannarilounas maksetaan paikan päällä. Mahdolliset peruutukset pitää ilmoittaa Pirkolle
puh. 0207120605 tai pirkko.snellman@ril.fi.
RIL-Seniorien matka Irlantiin 30.9. - 4.10. (avec) Vielä on vapaana
muutama paikka syksyn matkalle Dubliniin ja lähiympäristöön. Matkalla tutustutaan mm. paikallisiin pubeihin, Guinnessin panimoon ja
Jamesonin viskitislaamoon sekä Dublinin kaupunkikierroksella kaupungin värikkääseen historiaan ja nykypäivään.
Dublinin ulkopuolelle suunnattavalla bussimatkalla ajetaan etelään
Wicklown maakuntaan joka tunnetaan myös Irlannin puutarhana ja
kohti Wicklown ”Sugarloaf” vuoria. Ensimmäinen kohde on vanha
vankila. Iltapäivällä vieraillaan Powerscourtin puutarhassa Enniskerryn kylässä. Powerscourt on yksi Euroopan hienoimmista aarteista ja
Irlannin kuuluisin puutarha.
Matkaohjelmaan kuuluu niinikään käynti Malahiden linnassa, joka oli
aikoinaan Talbot normannisuvun kotilinna 800 vuoden ajan. Talbotit
saapuivat Irlantiin 1170-luvulla ja asuttivat linnaa aina 1970-luvulle
saakka, jolloin suvun viimeinen jäsen Rose Talbot myi linnan Fingalin
kunnalle pystyäkseen maksamaan perintöverot. Linna on kunnostettu
upeasti ja on avoinna yleisölle. Linnavierailun jälkeen ajetaan Howthin
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kalastajakylään, jossa pysähdytään ihailemaan Dublinin lahden maisemia.
Arlington Hotellissa, Liffey-joen rannalla järjestetään kuuluisia Irish
Nights-iltoja, joihin kuuluu kolmen ruokalajin illallinen, elävää irlantilaista musiikkia sekä irlantilaista tanssia. Irlantilaisesta tanssiesityksestä vastaa kuuluisa Celtic Dancers -tanssiryhmä.
Tarkempi ohjelma, kts.
http://www.ril.fi/fi/jasenyys/seniorit/seniorikuulumisia.html
Matkan tiedot:
30.09. Helsinki-Dublin 17.00-18.10 DY5824
04.10. Dublin-Helsinki 18.40-23.50 DY5825
Majoitus: Gresham Hotel ****, O'Connell Street, DUBLIN
2 hengen huoneet, irlantilainen aamiainen
Kuvaus: http://www.gresham-hotels-dublin.com/
Hinta ja maksuehdot
Matkapaketin hinta on 1180 €/hlö, yhden hengen huonelisä 200 €. Hintaan voi vielä tulla pienehköjä muutoksia, jos esim. ohjelmaan tehdään
muutoksia. Hinta sisältää lennot, majoituksen aamiaisella, ohjelman
mukaiset kuljetukset, ruokailut (4 päivällistä ja 2 lounasta), retket,
suomalaisen matkanjohtajan/oppaan palvelut, muut opaspalvelut ja sisäänpääsymaksut. Hinta edellyttää vähintään 30 osanottajaa.
Matkatoimisto laskuttaa varausmaksun 350 €/hlö ilmoittautumisen jälkeen ja loppumaksun 2 kuukautta ennen lähtöpäivää. Peruutuskulut
100 €/hlö + Norwegianin ryhmäehtojen ja maapalveluiden järjestäjien
omien peruutusehtojen mukaiset kulut.
Em. maksujen lisäksi matkanjohtajan erinäisiin pikkukuluihin maksetaan 5 €/henkilö RIL-seniorien tilille FI50 80001710006074.
Ilmoittautuminen
Lentopaikkamäärän vahvistamiseksi lähtijöitä pyydetään ilmoittamaan
osallistumisestaan sähköpostilla pirkko.snellman@ril.fi tai puhelimitse
0207120605 viimeistään 31.5. mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut
Vastuullisen matkanjärjestäjän puolesta matkaohjelmaan, hintoihin ja
maksuihin liittyviin kysymyksiin vastaa Antero Kontola, AK-Matkat Oy,
E-mail: info@ak-matkat.fi tai puh.(09) 89467011.
Torstaina 10.10. ekskursio Suomen luontokeskus Haltiaan Nuuksiossa klo 14.00–16.00 (avec). Ohjelmassa on arkkitehtuuriltaan
merkittävän kohteen ja sen rakentamisen esittely sekä opastettu tutustuminen keskuksen päänäyttelyyn. Näyttelykierros kestää n. 60 min ja
sen aikana tutustumme monipuolisesti Suomen luontoon ja Suomen
kansallispuistoihin eri vuodenaikoina. Bussikuljetus lähtee Kiasman
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edestä klo 13.00 ja Tapiolasta klo 13.20. Lähtö paluumatkalle n. klo
16.00. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 28 €/hlö seniorien tilille viimeistään 1.10. Mukaan mahtuu max 50 senioria ja senioraa.
Tiistaina 22.10. klo 19.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä
Tsehovin Kirsikkapuisto (avec), jossa astuvat näyttämölle näyttelijälegendat Tea Ista, Esko Salminen ja Ismo Kallio. Ilmoittautumiset
Pirkolle ja maksut 39 €/lippu Seniorien tilille viimeistään 24.9.
Lauantaina 30.11. klo 14.00 jälleen Kansallisoopperassa koko perheen baletti ”Lumikuningatar”. Tilatut ja maksetut liput on toimitettu
osanottajille.
Seuraavat Seniorikuulumiset ilmestyvät syyskuussa.
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin netin kautta, s-postilla pirkko.snellman@ril.fi tai puhelimitse 0207120605.
Maksut RIL-Seniorien tilille FI50 80001710006074.

Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen)
Seniorien kahvitilaisuudet jatkuvat Helsingissä Musiikkitalon kahviossa joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 14. Syksyn
ensimmäinen kahvitilaisuus on 25.9.
Senioroiden kahvitilaisuudet Helsingissä jatkuvat syksyllä joka kuukauden 1. ja 3. viikon keskiviikkona klo 12.30 ravintola Virgin Oil
Co:ssa, Mannerheimintie 5. Syksyn ensimmäinen tapaaminen on 4.9.
Seniorien Ison Omenan Coffee Housen kahvitilaisuudet Espoossa
jatkuvat läpi kesän joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo
13.30.
Pirkanmaan RIL-Senioreiden syyskauden 2013 kokoontumispäivät
ovat ti 17.9. ja ti 12.11. klo 12-14 Suomalaisella Klubilla Pirkanmaa
kabinetissa. Alkuun nautitaan päivän lounas noutopöydästä omaan
piikkiin, vaihdetaan kuulumisia ja sen jälkeen on jonkun seniorin omaan
työuraan pohjautuva esitys.
Lounais-Suomen seniorien kokoontumiset jatkuvat syyskaudella entiseen tapaan kuukauden viimeisenä tiistaina CafeArtissa klo 13.30.
Ensimmäinen kokoontuminen on kuitenkin retki Paraisille 27.8. aikaisemmin ilmoitetun ohjelman mukaan. Lähtö torilta klo 9.30.
Pohjois-Suomen Rakentajasenioreilla on joka kuukauden toisena
torstaina tapaaminen, jonka paikka ja aika ilmoitetaan Rakentajasenioreille kuukausittain erikseen.

