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SENIORIKUULUMISIA 3/2014
Vaihtelevan sään kesä
Viime kesänä saimme tutustua vaihtelevaan kesäsäähän. Mukavan lämpimän toukokuun jälkeen tuli sateinen ja kylmä kesäkuu, joka sitten keskikesällä vaihtui pitkälle elokuuhun jatkuneeseen tuuletin – ja lämpöpumppukauppiaiden unelmahelteeseen.
Senioreilla oli viime kesänä toimintaa kahden matkan muodossa. Ensin
kesäkuussa risteilyllä Laatokalla ja Äänisellä ja sitten heinä- elokuun
vaihteessa Islannin matkalla, jota tuhkapilvet eivät tällä kertaa häirinneet.
Myös RIL-80 juhlavuoden päätapahtuma oli kesäkaudella. Scandic Parkissa vietetyn suuren jäsenjuhlan 620 osanottajan joukossa myös Senioreilla oli vankka edustus, vaikka tilaisuus harmillisesti osuikin päällekkäin Laatokan-Äänisen risteilyn kanssa.
Syksyn ohjelma, joka on jo hyvässä vauhdissa, noudattaa perinteitä. Ohjelmassa on torstaiesitelmiä, ekskursioita, näyttely- ja teatterikäyntejä
jne. Torstaiesitelmistä ensimmäinen oli professori Jukka Mantereen esitelmä kyberturvallisuudesta. Se taisi hätkähdyttää useimpia kuulijoita. Internet ja tietoverkot ovat hieno asia, mutta ne antavat myös mahdollisuuden vahingontekoon, jonka torjuntaan ei läheskään kaikkialla ole varauduttu riittävästi.
Hyvää alkanutta syksyä kaikille senioroille ja senioreille!

Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Kesäkuun 9.-14.6. Laatokan-Äänisen risteilylle osallistui 46 senioria
ja avecia. Säät suosivat, kohteet ja sotahistoriaan liittyvät esitelmät olivat mielenkiintoisia. Syvärin vesi virkisti lämpimänä kesäpäivänä. Matkakertomus löytyy seniorien sivuilta.
Islannin matka 29.7.-3.8. Matkalla oli osanottajia 22. Matkakertomus
julkaistaan myöhemmin seniorien sivuilla.
Torstaina 4.9 teimme kokopäiväekskursion alkaen juuri avatusta E18
Koskenkylä-Kotka
tiehankkeesta,
jota
meille
esittelivät
Ruotsinpyhtäällä projektinjohtajat Jukka Hietaniemi ja Kari Alavillamo.
Kotkassa tutustuimme opastetusti Kotkan veistospromenadiin ja neljään
kauniiseen, ja monipuoliseen puistoalueeseen. Nautittuamme lounaan
Keisarinsatamassa, pistäydyimme paluumatkalla Pyhtään Sirius
Sportissa ihailemassa ”sisällä lentämistä ja surfaamista”. Malmgårdin
kartanossa Pernajassa kreivi Johan Creutz esitteli meille linnamaisen
päärakennuksen historioineen, jota riitti suvulla vuodesta 1614 asti.
Ennen paluumatkaa maistelimme vielä Malmgårdin panimon olutta ja
siideriä sekä teimme ostokset kartanopuodista. Osallistujia oli 45 senioria
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ja senioraa, Pääkaupunkiseudun lisäksi myös Turun ja Porvoon
seuduilta.
Torstaina 18.9. oli syksyn ensimmäinen esitelmätilaisuus Suomalaisella
klubilla. Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner
esitelmöi otsikolla ”Kybertuvallisuus – Mitä se on ja mikä on tilanne
Suomessa”. Ajatuksia herättävää esitelmää kuuntelemassa ja keskusteluun osallistumassa oli 46 senioria.
Perjantaina 19.9. oli 32 senioria aveceineen ja lapsenlapsineen nauttimassa Helsingin kaupunginteatterin suuren näyttämön mukaansatempaavasta seikkailumusikaalista Tarzan.
Tiistaina 23.9. 49 senioria ja senioraa tutustui Edvard Munchin ”Elämän tanssi” –näyttelyyn Didrichsenin peruskorjatussa taidemuseossa. Näyttely valotti Munchin kokemusmaailmaa ja hänen kohtaamiaan
inhimillisiä vastoinkäymisiä. Munch aloitti aluksi insinööriopinnot, mutta
siirtyi parin vuoden kuluessa taideopintojen pariin. Näyttelyn ytimen muodostivat Oslon Munch-museon öljyvärimaalaukset ja Tukholman Thielska
Gallerietin grafiikkatyöt.

Tulevaa ohjelmaa
lmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin kautta
www.ril.fi (kalenteri etusivun oikeassa laidassa).
Maksut RIL-Seniorien tilille FI50 80001710006074. Ulkomaanmatkat
laskuttaa matkatoimisto.
Huom! Jatkossa lähetämme teatteri- ja oopperaliput postissa kotiin. Kun
ilmoittaudutte tapahtumakalenterissa, siellä kysytään osoitetietoja. Täyttäkää jokaisesta lippuvarauksesta oma ilmoittautumislomake.
Tiistaina 30.9. klo 19.00 Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä Europaeus (avec).
Torstaina 2.10. klo 13.00 ekskursio Vantaan Energian jätevoimalaan
(solo). Voimala sijaitsee Itä-Vantaan Långmossebergenissä Kehä III:n
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 päästöjä 20%. Meille esitellään uusi jätevoimalaitos ja kerrotaan laitoksen vaikutuksesta pääkaupunkiseudun jätehuoltoon. Ekskursio on täyteen merkitty.
Normandian matka 5.-8.10. Matkalle on lähdössä 33 osanottajaa.
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Torstaina 9.10. klo 19.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Anton
Tsehovin Vanja-eno.
Torstaiesitelmätilaisuus Suomalaisella Klubilla 16.10. klo 10.30
(solo). Esitelmöitsijä Tkt Juhani Pirisen aiheena on "Mistä se home
taloihin tulee? Pirinen on tutkinut kosteus- ja mikrobivaurioita sekä Hengitysliitto Heli ry:n korjausneuvonnan päällikkönä että ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoot - toimintaohjelman ohjelmapäällikkönä. Ilmoittautumiset 10.10. mennessä. Hernerokka-pannarilounas maksetaan paikanpäällä. Ilmoita, jos et osallistu lounaalle.
Keskiviikkona 22.10. klo 19.00 Kansallisoopperassa Claude Debussyn
ooppera Pelléas ja Mélisande.
RIL-Seniorien syyskokous pidetään tiistaina 28.10. klo 15 Sweco
Oy:n tiloissa Pitäjänmäessä (Valimotie 9). Ilmoittautumiset 20.10.
mennessä. Tilat rajoittavat osallistujamäärän 60 henkeen. Syyskokouksen alussa toimitusjohtaja Maija Jokela esittelee Länsimetro-hankkeen
toteutusta.
Kokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden
pöytäkirjantarkastajan valinta
3. Kokouksen työjärjestyksen toteaminen
4. Johtoryhmä vuonna 2014. Erovuorossa Pertti Purhonen (2.kausi),
Sointu Rajakallio (2.kausi), Toimi Tarkiainen (1.kausi)
5. AK-ryhmä vuonna 2015
6. Historiaryhmä vuonna 2015
7. Toimintasuunnitelma 2015
8. Evästyskeskustelu
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen
Keskiviikkona 5.11.klo 13.00 (solo) kuulemme kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa (Kansakoulukatu 3) esityksen maanalaisen keskustan suunnitteluhistoriasta, nykytilanteesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista (kahvitarjoilu ennen esitystä 12.45). Esityksen jälkeen tutustumme
linja-autolla Ruoholahdesta Kluuviin ulottuvaan huoltotunneliin ja mm.
Stockmannin lastauspihaan. Linja-auto jättää meidät Rautatientorille
noin klo 15. Ilmoittautumiset ja osallistumismaksu 5 €/henkilö seniorien
tilille viimeistään 27.10. Mukaan mahtuu 47 henkeä.
Torstaiesitelmätilaisuus Suomalaisella Klubilla 13.11. klo 10.30
(avec). Aiheena on ”Kestävät ja vetovoimaiset kaupunkiympäristöt”, miten kaupungistuminen etenee, kaupunkirakenne muuttuu ja asuminen monimuotoistuu. Esitelmän pitää YIT Oyj:n kaupunkikehityksestä
vastaava johtaja ja Tampereen Yliopiston kaupunkiseutujen strategisen
kehittämisen dosentti Juha Kostiainen. Ilmoittautumiset 7.11. mennessä.
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Hernerokka-pannarilounas maksetaan paikanpäällä. Ilmoita, jos et osallistu lounaalle.
Torstaina 13.11. klo 17.00 RILin syysliittokokous Säätytalolla Helsingissä. Kokousta edeltää RIL-palkinnon julkistaminen ja cocktails.
Torstaina 20.11. klo 13 on vierailu (avec) Arabian tehtaalle, museoon ja galleriaan (Hämeentie 135 A). Osallistumismaksu 11 €/henkilö
sisältää pääsymaksun ja kahvit kierroksen päätteeksi. Ilmoittautumiset
ja maksut seniorien tilille 13.11. mennessä. Mukaan mahtuu 40 henkeä.
Torstaina 27.11. klo 19.00 Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä Ladykillers – Sarjahurmaajat (avec). Neil Hardwickin ohjaaman mustan farssikomedian herttainen mummeli on Pirkko Mannola ja
konnajoukossa nähdään mm. Asko Sarkola, Risto Kaskilahti ja Mikko Kivinen. Ilmoittautumiset ja maksut 47 €/lippu viimeistään 22.10.
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=thla&lang=fi
Keskiviikkona 3.12. klo 19.00 Helsingin kaupunginteatterin pienellä
näyttämöllä Anton Tsehovin Vanja-eno. Unkarilaisen Támas Ascherin
ohjaaman näytelmän rooleissa nähdään mm. Santeri Kinnunen, Esko
Salminen, Martti Suosalo ja Anna-Maija Tuokko. Ilmoittautumiset ja maksut 44 €/lippu viimeistään 30.10.
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=vanj&lang=fi
Keskiviikkona 10.12. Ateneumin taidemuseossa johdantoluento ja tutustuminen näyttelyyn Sibelius ja taiteen maailma (avec). Kokoontuminen sisäpihan tapaamispaikalla klo 10.45. Ilmoittautuminen ja maksut
13 €/henkilö viimeistään 1.12.
Lauantaina 13.12. klo 14.00 Kansallisoopperassa Pjotr Tsaikovskin
baletti Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas.
Maanantaina 29.12. klo 19.00 Kansallisoopperassa Giacomo Puccinin ”La Bohème” (avec). Tämän kenties maailman suosituimman oopperan tapahtumat sijoittuvat jouluun v 1830 Pariisissa. Ilmoittautumiset
ja maksut 72 €/lippu, koululaiset ja opiskelijat (alle 30v) 43€/lippu
24.10. mennessä. Anna lippu vaikka joululahjaksi, paikat keskipermannolla.
RIL-Senioreille on varattu lippuja tiistaina 24.2.2015 klo 19.00 Svenska
Teaternin suurella näyttämöllä ABBA:n musiikkiin perustuvaan musikaaliin Mamma Mia (avec), liput 82 €, koululaiset ja opiskelijat 78 €. Ilmoittautumiset ja maksut 14.11.2014 mennessä. www.mammamia.fi/fi/naytos/
Torstaina 22.10.2015 klo19.00 Kansallisoopperassa Andrew Lloyd
Webberin menestysmusikaali Oopperan Kummitus.
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Ulkomaanmatkat v. 2015
Loppukeväälle 2015 on suunnitteilla matka Varsovan-Krakovan alueelle
ja syksyllä Brüsseliin. Ohjelmat, hinnat jne. täsmentyvät loppuvuodesta.
Halukkuudesta matkoille voi alustavasti ilmoittaa Pirkko Snellmanille RILin toimistoon.
Korineum Golf matka Kyprokselle toukokuun 1. viikolla 2015 RILSeniorit suunnittelee (avec/solo) golfmatkan järjestämistä Pohjois-Kyproksen Korineum Golf and Country Clubin hienolle kentälle. Paikan on
aikoinaan rakennuttanut vuorineuvos Kauko Rastas ja sen kunniaksi järjestetään vuosittain Kyproksen suurin golftapahtuma Kauko Cup. Vuonna
2015 kisa järjestetään lauantaina 9.5. Lisämausteena on mahdollisuus
tutustua suureen Pohjois-Kyproksen makeavesihuoltoon liittyvään suureen pato- ja merenalaiseen putkiprojektiin (80 km), jolla makeavesi tuodaan Manner-Turkin vuoristosta saarelle.
Matkatoimisto Golfpassin golfmatkapaketti sisältää majoituksen (4+ star
hotelli, kahden hengen huoneet), puolihoidon, viiden päivän green feet,
edestakaiset lennot Hki-Istanbul- Ercan, golfbägin kuljetukset). Matkan
hinta on noin 1.100 € henkeä kohti. Ennakkoilmoittautuminen
30.11.2014 mennessä. Ilmoittautumisten pohjalta tehdään tarkennettu
tarjous ja pyydetään sitovat osallistumisilmoitukset.
Lisätietoja http://golfmedia.fi/Pohjois-Kypros/korineum-golf-and-countryclub/Print.html
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, Mannerheimintie 5.
Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Suomen aluetoiminta
Lounais-Suomen senioreiden kokouspaikka on ravintola Fontin kellarikabinetti Kauppiaskadulla. Kokoontumispäivä on edelleen kuukauden
viimeinen tiistai klo 13.30.
Toukokuussa tj Hanna Kolehmainen Hartela Oy:stä esitteli yrityksen toimintaa ja rakenteilla olevia kohteita sekä asuntotuotantoa. L-S RILlin golfkisaan Naantalin Aurinkogolfissa osallistui 18 rilliläistä, joista 6 oli senioreita. Kesäkuussa tutustuttiin Tallinnassa mm Merimuseoon ja Kadriorgin palatsiin.
Syyskauden ensimmäinen kokoontuminen on tiistaina 30.9. klo
13.30. Esitelmän tulee pitämään Paavo Nurmi-keskuksen ylilääkäri prof.
Olli Heinonen.
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Pirkanmaan RIL-Seniorien syyskauden ensimmäinen kokoontuminen
oli ti 16.9. Suomalaisella Klubilla ja paikalla oli 13 senioria. Kokouksen
teemana oli näin RILin 80-vuotisen toiminnan juhlavuotena, miten me työelämän jättäneet rilliläiset Tampereella ja Pirkanmaalla haluamme jatketavan niin RILin kuin omaa toimintaamme. Esillä oli alueellisen edustuksen varmistaminen RILin ja RIL-Seniorien toiminnassa.
Huolehdimme osaltamme, että RILin hallituksessa ja RIL-Seniorien johtoryhmässä on Pirkanmaan edustaja. Hiljan työelämän jättäneillä on parhaat edellytykset verestää seniorien omaa toimintaa ja olla samalla linkki
työikäisiin rilliläisiin. Tietoa toiminnasta jaetaan sähköpostilla, kunhan se
vain on muistettu päivittää RILin jäsenrekisteriin ja Pirkanmaan RIL-Seniorien kokoonkutsujalle ilmoittaa.
Seuraava kokoontuminen on ti 18.11. klo 12 Suomalaisella Klubilla.
Esillä oli myös käynti Rantatunnelin Allianssin pakeilla. http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/kaynnissa/tampereen_rantavayla ja
lokakuun puolen välin jälkeen voi nousta kattojen ylle katsomaan maisemia
tornihotellista http://tampereentornihotelli.fi/
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit kokoontuivat toukokuun torstailounaalle Liminganlahden luontokeskukseen 15.5.2014. Hyvän lounaan siivittämänä kuulimme luontokeskuksen toiminnasta ja katsoimme erinomaisen kuvaesityksen, josta selvisi, että Liminganlahti on yksi Euroopan
merkittävimmistä lintujen muuttoalueista. Lopuksi tarkkailimme navakassa tuulessa runsaslukuista lintukantaa lahdella mustapyrstökuirista
merikotkaan saakka. http://www.liminganlahti.fi/. Elokuussa 7.8. yhdeksän reipasta senioria mitteli golfin taitojaan Oulun Sankivaaran kentällä.
Tulokset on kerrottu RILin tiedotteessa. Syyskuussa 2. – 5.9. vieraili 12henkinen avec-porukka Amsterdamin helteissä. Erittäin onnistuneella
matkalla tutustuimme taidemuseoihin (mm. uudistettu Rijksmuseum
https://www.rijksmuseum.nl/en ), historiallisiin nähtävyyksiin, kanaviin kanavaristeilyllä sekä uusiin rakennusalueisiin ja ennen kaikkea amsterdamilaiseen letkeään elämänmenoon. Vierailimme lisäksi 19.9. PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksessa (12 senioria), jossa ylijohtaja Matti Räinä
esitteli keskuksen toimintaa sekä valtionhallinnon uudelleenorganisoinnin
näkymiä.
Loppuvuoden tulevat aktiviteettimme ovat:
1) Torstaina 9.10.2 klo 14.00 Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys, Jäälinmaja, Rantakuja 10 Jääli. http://kiiminginjaalinvedet.net/
2) Tiistaina 11.11. klo 14.00 VR:n huoltohalliin tutustuminen (sai 2013
Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko–palkinnon)
http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/uutishuone/uutiset-ja-tiedotteet/oulunuusi-varikko-otetaan-kayttoon-vuodenvaihteessa291120130706/?year=2013&month=11
3) Torstaina 11.12. klo 12.00 Joululounas (avec).

