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Tapahtumatäyteinen talvi ja kevät takana  
 
Senioreiden toiminta on jatkunut menneen talven ja kevään aikana tut-
tuja latuja noudattaen torstaiesitelmien, ekskursioiden ja moninaisten 
kulttuuritapahtumien merkeissä. Niistä ja tulevan syksyn tapahtumista 
enemmän alempana näissä Kuulumisissa. 
 
Maaliskuun alussa julkistettiin kolme vuotta kestäneen työn tuloksena 
syntynyt RILin julkaisu Rakentajat maailmalla, jossa lähes sadan vien-
titehtävissä toimineen henkilön haastatteluihin pohjautuen kerrotaan ra-
kennus- ja suunnitteluviennin ensimmäisiin aktiivisiin vuosikymmeniin 
1970- ja 1980-lukuihin ja sitä edeltävään pioneerikauteen painottuen ra-
kentamisen ja rakennesuunnittelun vientitoiminnan ja kansainvälistymi-
sen kehityksestä Suomessa. Projektia johti senioreista koottu johto-
ryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Esko Mäkelä. Kirja on suurtyö, joka 
antaa autenttista tietoa suomalaista rakennusalaa olennaisesti muokan-
neista tapahtumista ja jonka puitteissa kerätty materiaali on käyttökel-
poista myös muihin tarkoituksiin. Kiitokset kaikille hankkeeseen osallis-
tuneille. 
 
Kevään aikana saimme myös uuden kunniapuheenjohtajan, kun Se-
nioreiden toiminnassa pitkään ansiokkaasti toiminut Petri Janhunen kut-
suttiin Senioreiden kevätkokouksessa RIL-Senioreiden kunniapuheen-
johtajaksi. Onnittelut Petri Janhuselle vielä kerran. 
 
Ohjelmaa on tänä vuonna myös kesällä. Kesäkuun puolivälissä käymme 
Laatokan ja Äänisen risteilyllä ja heinä-elokuun vaihteessa on vuorossa 
Islanti. Kesään sijoittuu myös RILin 80-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma 
Helsingin Scandic Parkin Ball Roomissa, jossa juhlitaan 1930-luvun hen-
keen. Toivomme tähän tilaisuuteen runsasta senioreiden osanottoa. 
 
Vähälumisen talven ja aikaisen kevään jälkeen hyvää kesää ja hyviä 
uima- ja golf-kelejä toivottaen 

 
Pertti Sandberg 

 
 
Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta 
 
Helmikuun torstaiesitelmä oli Suomalaisella klubilla 13.2. Esitel-
möitsijänä oli apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin kau-
pungilta ja esitelmän aiheena ”Helsingin kasvun hallinta”. Mielenkiin-
toista esitelmää oli kuuntelemassa 69 senioria.  
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Keskiviikkona 19.2. Kansallisoopperassa Leos Janácekin läpimurto-
ooppera Jenufa. Pääosassa loisti  Karita Mattila, osanottajia 68. 
 
Maanantaina 3.3. osallistui 60 senioria excursioon UPM:n uuteen pää-
konttoriin uuden Töölönlahden alueelle. UPM:n johtaja Marko Janhunen 
esitteli UPM:n organisaation, toiminnan ja yhtiön Biofore-strategian, kiin-
teistöjohtaja Kaj-Erik Lindberg esitteli UPM:n kiinteistöorganisaation ja 
uuden pääkonttorin rakennushankkeen. Helsingin kaupungin edustajat: 
Töölönlahden aluerakentamisprojektin johtaja Marko Härkönen ja puis-
tohankkeenprojektinjohtaja Kaija Laine esittelivät Töölönlahden alueen 
vielä suunnitteluvaiheessa olevien projektien tilannetta. Ilta päättyi tutus-
tumiseen uuden pääkonttorin moderneihin, avoimiin ja valoisiin puuver-
hoilupainotteisiin toimitiloihin.  
 
Maaliskuun torstaiesitelmä oli Suomalaisella klubilla 13.3. Esitelmän 
piti professori Pekka Sutela. Esitelmän otsikko oli ”Ruplan maa – tuliko 
Venäjästä normaali talous”. Ajankohtainen Ukrainan tilanne jätti kuiten-
kin talousasiat sivurooliin ja sekä esitelmä että sitä seurannut vilkas kes-
kustelu painottuivat Ukrainan tilanteen käsittelyyn. Paikalla oli 82 se-
nioria.  

 
Torstaina 20.3. matkasi 35 senioria ja senioraa Tampereelle kuulemaan 
Rantaväylän tunnelin vaiheista suunnitelmasta toteutukseen. Projektia 
esittelivät Allianssin tiedottaja Merja Tyynismaa (A-insinöörit), apulais-
projektipäällikkö Mauri Mäkiaho (Liikennevirasto) ja maarakennuksen 
työpäällikkö Petri Lyly (Lemminkäinen). Sitten suuntasimme Tampereen 
Teatteriin nauttimaan musikaalista Les Miserables ja buffet-pöydän an-
timista.  
 
Senioreiden kevätkokous pidettiin maanantaina 24.3. Metsä Woo-
din tiloissa Tapiolassa. Kokouksen aluksi toimialajohtaja Ari Tiukkanen 
esitteli Metsä Woodin toimintaa ja yhtiön ajatuksia puurakentamisesta. 
Kokouksessa hyväksyttiin Senioreiden toimintakertomus ja tilit vuodelta 
2013 ja kutsuttiin Petri Janhunen Senioreiden kunniapuheenjohtajaksi. 
Kokoukseen osallistui 60 senioria. 

 
Maanantaina 31.3. Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä oli 
43 senioria ja senioraa Edvard Radzinskin Toveri K –näytelmän katso-
mossa. Otto-Wille Kuusisen elämään perustuvan näytelmän rooleissa 
näimme mm. Asko ja Sampo Sarkolan. 

 
Tiistaina 8.4. Kansallisteatterin suurella näyttämöllä oli vuorossa Laura 
Ruohosen kirjoittama ja ohjaama näytelmä Luolasto - Rauhanhäiritsi-
jät maan ytimessä. Mm. Martti Suosalon ja Alma Pöystin roolisuorituk-
sia oli katsomassa 43 senioria ja senioraa. 

 
Kevätkauden viimeinen torstaiesitelmätilaisuus oli Suomalaisella 
klubilla torstaina 10.4. Esitelmän piti johtava tutkija Teemu Leivo ai-
heesta ”Nanotekniikan mahdollisuudet”. Esitelmää kuuntelemassa ja ky-
symyksiä esittämässä oli 41 senioria.  
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Keskiviikkona 23.4. oli 42 senioria ja senioraa saapunut Ateneumin tai-
demuseoon kuulemaan luentoa ja tutustumaan Tove Janssonin 100 - 
vuotisjuhlanäyttelyyn.  
 
RILin perinteisiin kuuluva Kansallisen veteraanipäivän merkeissä vie-
tettävä veteraanien kahvitilaisuus pidettiin tänä vuonna RILin toi-
mistolla perjantaina 25.4. Tilaisuuteen osallistui 10 veteraania sekä 
Senioreiden johtoryhmän jäseniä ja RILin toimiston henkilökuntaa. Tilai-
suuden juhlapuhujana oli merivoimien entinen komentaja vara-amiraali 
Hans Holmström, joka käsitteli puheessaan puolustusvoimien ajankoh-
taisia asioita. 
 
Torstaina 1.5. Vappumatineaan Musiikkitalossa osallistui 31 se-
nioria/senioraa. 
 
Prahan matka 5.-9.5. Matkalle osallistui 42 henkilöä. Matkakertomus jul-
kaistaan myöhemmin. 
 
Tiistaina 13.5. Kansallisoopperassa katsoimme 40:n seniorin ja se-
nioran voimin Richard Straussin suosituimman oopperan ”Ruusuritari”. 
Kepeiden wieniläissävelien lisäksi teos sisälsi dramaattisia tunnelmia, ai-
van kuten perinteiseen oopperaan kuuluukin, sekä naiseksi pukeutunut 
mies kuten nykypäivänäkin. Marsalkattaren osassa oli loistava saksalai-
nen sopraano Melanie Diener, eikä muutkaan jääneet hänestä jälkeen. 
 
Keskiviikkona 14.5. oli 39 senioria tutustumassa Yhdysvaltojen lähe-
tystön Innovation Center-nimellä kulkeneeseen rakennusprojektiin. 
Saimme perusteellisen selvityksen kahden vanhan rakennuksen sanee-
rauksen ja yhden uudisrakennuksen sisältävästä 89 miljoonaa dollaria 
maksaneesta työmaasta, johon suurlähettiläs Bruce Oreck on antanut 
vahvan panoksensa. Kiertokäynnillä perehdyimme myös turvajärjestelyi-
hin, joihin tavallinen rakentaja tuskin koskaan joutuu perehtymään. 
Käynti lähetystöön järjestyi niin lyhyellä varoitusajalla, että siitä oli tiedo-
tettu vain netissä. 
 
 
Tulevaa ohjelmaa 
 
lmoittautuminen tilaisuuksiin ensisijaisesti RILin Tapahtumakalen-
terin kautta tai s-postilla pirkko.snellman@ril.fi  puh 0207120605.  
 
Maksut RIL-Seniorien tilille FI50 80001710006074. Ulkomaanmatkat 
laskuttaa matkatoimisto.  

 
Matkatoimisto Lomalinjan järjestämälle Laatokka/Ääninen ristei-
lylle 9.-14.6. osallistuu 46 henkilöä. 
 
Perjantaina 13.6. klo 16.00 RILin 80-vuotisjuhlavuoden päätapah-
tuma Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46. 

mailto:pirkko.snellman@ril.fi
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Islannin matka 29.7. – 3.8. Matkalle on lähdössä 22 osanottajaa. 

 
Torstaina 4.9. kokopäivän retki (avec) E 18 moottoritiehankkeeseen 
Ruotsinpyhtäälle ja Ahvenkoskelle sekä tutustumiset Kotkan puis-
toihin ja Loviisan Malmgårdin kartanoon. Retkelle lähtö Tapiola Gar-
denin edestä klo 8.15, Kiasmalta klo 8.30, Itäväylältä/Itäkeskuksesta klo 
8.40 – 8.50. Menomatkalla pysähdymme Ruotsinpyhtäällä ja Ahvenkos-
kella E 18 projektitoimistolla. Kotkassa meillä on opastettu puistokierros 
ja sen jälkeen lounas. Paluumatkalla pysähdymme Pyhtään Sirius Spor-
tissa ja sen jälkeen Pernajassa Malmgårdin kartanossa on opastettu 
linna- ja panimoesittely. Palaamme Helsinkiin noin klo 18.30. Ilmoittau-
tumiset ja mahdolliset erikoisruokavaliot sekä maksut 52 €/hlö 21.8. 
mennessä. Matkan hinta sisältää kuljetukset, buffeelounaan ja opaste-
tut tutustumiset. 
 
Torstaiesitelmä 18.9. klo 10.30 Suomalaisella Klubilla (solo). Esitel-
möitsijänä Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka 
Manner otsikolla ”Kyberturvaa – Mitä se on ja mikä on tilanne Suo-
messa?” Ilmoittautumiset 12.9. mennessä. Hernerokka-pannarilounas 
maksetaan paikanpäällä. Kerro ilmoittautuessa, jos et osallistu lounaalle. 
Muista peruuttaa ilmoittautuminen, jos tulee este. 
 
Perjantaina 19.9. klo 18.30 Helsingin kaupunginteatterin suurella näyt-
tämöllä seikkailumusikaali Tarzan (avec), joka sopii kaikenikäisille, suo-
situsikärajana on 7 vuotta. Ilmoittautumiset ja maksut 18.8. mennessä, 
58 €/lippu aikuiset ja 30 €/lippu lapset (alle 17 vuotiaat). Liput noudet-
tavissa RILin toimistolta kaksi viikkoa ennen esitystä. 
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=tarz&lang=fi 

Tiistaina 23.9. klo 13.30 Didrichsenin taidemuseossa tutustuminen). 
Edvard Munch – Elämän tanssi–näyttelyyn (avec). Kokoontuminen 
sisällä (Kuusisaarenkuja 1) infopisteen edessä ennen opastetun kierrok-
sen alkua. Näyttelyn ekspressiivinen kuvamaailma kertoo Munchin ko-
kemuksista ja inhimillisistä vastoinkäymisistä, jotka puhuttelevat myös 
nykykatsojia. Sen ydin muodostuu Norjan Munch-museon öljyvärimaa-
lauksista. Bussit 52V, 194, 195, 503, 504, 505 tai 506. Osallistumis-
maksu 11 €/hlö, sisältää sisäänpääsyn ja opastuksen (n. 60 min). Ilmoit-
tautumiset ja maksut 3.9. mennessä. 

Tiistaina 30.9. klo 19.00 Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä Euro-
paeus (avec). Suosittu komedia Suomen Don Quijotesta tiedonjanoi-
sesta idealistista ja originellista, rooleissa mm. Timo Tuominen, Taisto 
Reimaluoto, Esa-Matti Long ja Antti Pääkkönen. Ilmoittautumiset ja mak-
sut 32 €/lippu viimeistään 28.8. http://www.kansallisteatteri.fi/esityk-
set/europaeus/. Liput noudettavissa RILin toimistolta kaksi viikkoa ennen 
esitystä. 
 
Torstaina 2.10. klo 13.00 ekskursio Vantaan Energian jätevoimalaan 
(solo). Voimala sijaitsee Itä-Vantaan Långmossebergenissä Kehä III:n 

http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=tarz&lang=fi
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/europaeus/
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/europaeus/


5 

 

 

ja Porvoonväylän risteyksessä, lähin navigaattorin tunnistama osoite on 
Pitkäsuontie 1, Vantaa. Ajo-ohje löytyy seniorien sivuilta. Paikoitustilaa 
on riittävästi. Voimala otetaan käyttöön syksyllä 2014 ja siellä tullaan 
polttamaan kaikki pääkaupunkiseudun sekajäte, joka nyt vielä menee 
Ämmässuon kaatopaikalle. Voimala vähentää Vantaan Energian pääs-
töjä 20%. Meille esitellään uusi jätevoimalaitos ja kerrotaan laitoksen vai-
kutuksesta pääkaupunkiseudun jätehuoltoon. Ilmoittautumiset 25.9. 

mennessä. Mukaan mahtuu 50 osallistujaa. 
 
Normandian matka 5.-8.10. Matkalle on 27 ilmoittautunutta ja muuta-
mia paikkoja on vapaana. Tarkemmat tiedot matkasta löytyvät seniorien 
sivuilta. 
 
Torstaina 9.10. klo 19.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Anton 
Tsehovin Vanja-eno (avec). Näytelmän rooleissa ovat mm. Eero Aho, 
Kristo Salminen, Krista Kosonen ja Seela Sella. Ilmoittautumiset ja mak-
sut 30 €/lippu viimeistään 5.9. http://www.kansallisteatteri.fi/esityk-
set/vanja-eno/  Liput noudettavissa RILin toimistolta kaksi viikkoa ennen 
esitystä. 

 
Keskiviikkona 22.10. klo 19.00 Kansallisoopperassa Claude Debussyn 
harvoin esitetty ooppera ”Pelléas ja Mélisande” (avec). Se on kauniisti 
väreilevä ja unenomainen tarina rakkaudesta. Ilmoittautumiset ja maksut 
vain 48 €/lippu 25.8.mennessä. Liput noudettavissa RILin toimistolta 
kaksi viikkoa ennen esitystä. 
 
Lauantaina 13.12.klo 14.00 Kansallisoopperassa Pjotr Tsaikovskin 
koko perheen baletti ”Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas” (avec). Ilmoit-
tautumiset ja maksut 15.8. mennessä. Liput: eläkeläiset 76,50 €, lap-
set 41,50 € ja aikuiset 79 €. Liput noudettavissa RILin toimistolta kaksi 
viikkoa ennen esitystä. 
 
Syksyllä 2015 tulee Suomen Kansallisoopperaan Andrew Lloyd 
Webberin menestysmusikaali ”Oopperan kummitus”, jonka liput 
myydään nyt! Musikaalin ensi-ilta oli 1986 Lontoossa ja sitä esitetään 
edelleen. Sen on nähnyt yli 100 miljoonaa katsojaa ja se on New Yorkin 
Broadwayn pisimpään esitetty show. RIL-Senioreille on varattu lippuja 
torstaina 22.10.2015 klo 19.00 (avec),  liput 67 €, koululaiset ja opis-
kelijat (alle 30 v) 60 €. Ilmoittautumiset ja maksut 24.9.2014 mennessä.   

 
 

 Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen) 
   
Seniorien Ison Omenan Coffee Housen kahvitilaisuudet Espoossa 
jatkuvat joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30.  

 
Senioroiden kahvitilaisuudet Helsingissä jatkuvat joka kuukauden  
1. ja 3. viikon keskiviikkona klo 12.30 ravintola Virgin Oil Co:ssa, Man-
nerheimintie 5. Syksyn ensimmäinen tapaaminen on 3 9.  

 

http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/vanja-eno/
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/vanja-eno/
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Lounais-Suomen seniorien kokoontumiset jatkuvat entiseen tapaan 
kuukauden viimeisenä tiistaina CafeArtissa klo 13.30.  
 
Pirkanmaan RIL-Seniorien vuoden 2014 ensimmäinen kokoontuminen 
oli ti 21.1. Suomalaisella Klubilla ja paikalla oli 17 senioria. Börje Hagner 
päätti vuosi sitten alkaneen Tampereen teollisuuden historiaan liittyvän 
kolmen esityksen kavalkadin aiheeseen teollisuusrakennusten arkkiteh-
tuurin muuttuminen parin sadan vuoden aikana. http://sdrv.ms/1f3MUtn 

 
Sotahistoriasta kiinnostuneet 7 senioria piipahtivat Museo Militariassa 
Hämeenlinnassa ti 18.2. http://www.museomilitaria.fi/ 

 
Kokoontumisessa tiistaina  18.3. Suomalaisella Klubilla oli 14 senioria. 
Mainion esityksen Tampereen joukkoliikenteestä viime vuosisadan 
alusta tähän päivään piti Matti Rainio. Ympyrä sulkeutuu, ratikkaa tuu-
mittiin jo 100 vuotta sitten, mutta yksityisellä bussiliikenteellä aloitettiin ja 
päädyttiin sotien jälkeen kunnan monopoliin Tampereen kaupungin lii-
kennelaitokseen, joka nyt joukkoliikenteen kilpailutuksen myötä hoitaa 
noin 2/3 bussiliikenteestä. Tampere on ollut matkan varrella monissa asi-
oissa kehityksen kärjessä bussiliikenteessä. 
http://www.historia.tampere.fi/liikku/index4.htm 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tampereen_Kaupunkiliikenne 

 
Kevätkauden viimeinen kokoontuminen on Suomalaisella Klubilla ti 13.5. 
klo 12, jolloin Seppo Suuriniemi pitää esityksen rakennusten  
sortumista ja onnettomuustutkinnasta. 
http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index.html 

 
Syyskaudella kokoontumiset jatkunevat ti 16.9. ja ti 18.11. klo 12 Suo-
malaisella Kubilla. Osallistumisesta on tarve kertoa päivää ennen ko-
koonkutsujalle lounastarjoilua varten. 

 

Pohjois-Suomen Rakentajasenioreiden aktiivinen toiminta on jatkunut 
entiseen malliin. Maaliskuussa järjestimme kerhoillan koko Pohjois-Suo-
men RIL:n jäsenistölle, jossa kuulimme erittäin ajankohtaista asiaa Py-
häjoen ydinvoimalaitoksen näkymistä Fennovoiman hallituksen puheen-
johtajan Pekka Ottavaisen kertomana. Paikalla oli liki viisikymmentä kuu-
lijaa. Huhtikuussa katsastimme Kastellin monitoimitalon, joka tulee ole-
maan parin tuhannen oppilaan opinahjo. Mielestämme lajissaan Suo-
men ykkönen niin arkkitehtuuriltaan kuin myös toimivuudeltaan. 

 
Toukokuussa (15.5.2014 klo) kokoonnumme torstailounaalle Limingan-
lahden luontokeskukseen. Elokuussa (7.8.2014) kisaamme golfin mer-
keissä Sankivaarassa. Syyskuun alussa  retkeilemme Amsterdamissa 
(2.-5.9.2014) ja kuun loppupuolella tutustumme ELY-keskukseen 
(18.9.2014). Muista tämän vuoden loppupuolen tapahtumista tiedote-
taan P-S Rakentajasenioreille sitä mukaa, kun saamme ajankohdat var-
mistettua. Monenlaista tulee vielä tapahtumaan. 

 
 

http://sdrv.ms/1f3MUtn
http://www.museomilitaria.fi/
http://www.historia.tampere.fi/liikku/index4.htm
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tampereen_Kaupunkiliikenne
http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index.html

