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RIL-Seniorit

SENIORIKUULUMISIA 4/2013
Kiitokset menneestä
Vuoden vaihteessa päättyy allekirjoittaneen viisi vuotta kestänyt kausi
RIL-Seniorien puheenjohtajana. Pohtiessani tämän jakson tapahtumia
huomaan, että menneisyyden tarkastelu on ollut yhtenä keskeisenä
teemana – se lienee senioreille muutoinkin tyypillistä. Vuonna 2009 ilmestyi RILin Historiatoimikunnan teettämänä ”Taidolla ja tiedolla”-kirja.
Samana vuonna julkaistiin ”Tehdään elementeistä”- elementtihistoria.
Sen julkaisija oli SBK-Säätiö, mutta julkaisutoimikunta koostui RILin senioreista. Ja näinä viikkoina saa viimeisen silauksensa kolmen vuoden
ajan työstetty ”Rakentajat maailmalla – vientirakentamisen vuosikymmenet”-teos. Yhteensä lähes tuhat sivua rakentamisen historiaa, joiden
teettämisessä on ollut ilo olla mukana. Ja sattuipa vielä RIL-Seniorien
40-vuotisjuhlakin tälle kaudelle.
Mutta on viidessä vuodessa tapahtunut paljon muutakin; on kuultu mielenkiintoisia torstaiesitelmiä, tehty tutussa porukassa matkoja maailmalle ja vierailuja lähelle sekä nautittu monipuolisesta kulttuuriohjelmasta.
Tämä kaikki on syntynyt siitä, että seniorien johtoryhmään sekä ammatillisten ja kulttuuripitoisten ohjelmien toteuttamiseen on löytynyt aktiivisia ja motivoituneita jäseniä. On ollut hienoa työskennellä joukossa, jossa vanhimmat kaveruudet ovat syntyneet jo opiskelun aikana, monet
kontaktit on luotu työelämässä ja senioritoiminnan hieno piirre on, että
yhteisen ammattitaustan kautta uusiakin ystävyyksiä syntyy luontevasi.
Vuoden vaihteessa jäävät johtoryhmästä kanssani pois varapuheenjohtajana toiminut Heikki Koivisto sekä Aarne Jutila ja Risto Ylä-Rautio.
Heille, samoin kuin kaikille eri vuosina mukanani johtoryhmässä työskenneille, lämpimät kiitokset!
Ja menestyksen toivotukset johtoryhmässä jatkaville sekä vuoden alusta johtoryhmään tuleville tuoreille jäsenille Matti Haapalalle, Harry Lindströmille, Risto Pesoselle ja erityisesti uudelle puheenjohtajalle Pertti
Sandbergille!
Hyvän Joulun toivotuksin,
Petri Janhunen
Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Irlannin matkalla 30.9 - 4.10 oli 34 osanottajaa, Seniorikuulumisiaextrassa 4/2013 on kerrottu tarkemmin Irlannin matkasta.
Torstaina 10.10. tutustuimme Suomen luontokeskus Haltiaan Nuuk-
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siossa (avec). Arkkitehti Rainer Mahlamäki esitteli rakennushanketta
ja uuden puurakentamistekniikan sovelluksia. Lisäksi saimme opastuksen luontokeskuksen päänäyttelyyn. Tilaisuuteen osallistui 44 senioria
ja senioraa.
Tiistaina 22.10. oli ennätysmäärä, 76 senioria ja senioraa seuraamassa Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Anton Tsehovin näytelmän
Kirsikkapuisto esitystä, jonka toteutus oli kokenut dramaattisia vaiheita.
Lokakuun torstaiesitelmän 24.10 teema oli "Meri hädässä - vieläkö
ehdimme pelastaa Itämeren?". Tilaisuuden alussa vielä merta
enemmän hädässä olivat järjestäjät, sillä puhujaksi lupautunut henkilö
tavoitettiin puhelimitse Minskistä! Pienen odottelun jälkeen, jonka aikana kuulimme lyhyesti Rotareiden työstä Itämeren parantamisessa, saatiin Nurmisen Säätiön projektipäällikkö Tuuli Ojala paikalle ja 49 kuulijaa saivat selvityksen säätiön monista hyvää tulosta tuottaneista projekteista eri puolilla Itämeren varsin laajaa valuma-aluetta.
RIL-Nuorten ja RIL-Senioreiden perinteinen syysseminaari järjestettiin torstaina 24.10. klo 17.00 SRV:n tiloissa Derby Business
Park:ssa. Aiheena oli tällä kertaa ”Rakennusinsinööri yrittäjänä”. Tilaisuudessa kuultiin neljä puheenvuoroa. ”SRV:n tarinan” kertoi SRV:n
varatoimitusjohtaja Timo Nieminen. ”Lamavuonna 1993 se alkoi- 20
vuotta suunnitteluyrittäjänä” oli JS-Suunnittelun toimitusjohtajan Jari
Sinirannan aiheena. Oteran Oy:n toimitusjohtaja Jukka Muhonen kertoi
tarinan ”Muutosten matka – Tielaitoksesta rakennusurakoitsijaksi” Tilaisuuden päätti tekniikan kandidaatti & arkkitehtiylioppilas Joni Virkin
katsaus ”Teekkarin motiivit start-up yrityksen perustamiselle”. Puheiden
jälkeen keskustelu jatkui SRV:n tarjoaman pienen purtavan ja palanpainikkeen äärellä. Osanottajat, joita oli 28, valtaosaltaan nuoria, olivat
tyytyväisiä niin puheisiin kuin tarjoiluunkin.
RIL-Seniorien syyskokous pidettiin 30.10. RT:n tiloissa. Kokouksen
alussa toimitusjohtaja Tarmo Pipatti kertoi liiton ajankohtaisista kuulumisista. Kokouksessa valittiin RIL-Seniorien johtoryhmän uudeksi kokoonpanoksi Pertti Sandberg (pj), Matti Haapala, Maijaliisa Kalliomäki,
Harry Lindström, Risto Pesonen, Pertti Purhonen, Sointu Rajakallio,
Leena Saviranta ja Toimi Tarkiainen sekä todettiin työryhmien kokoonpanot seuraaviksi: AK-ryhmä: Matti Haapala (pj), Matti Koskivaara, Aulis Nironen, Olli-Pekka Poutanen, Risto Siirilä, Juhani Siiroinen, Markku
Tilli ja Pertti Vakkilainen. Historiaryhmä: Aarne Jutila (pj), Heikki Koivisto, Ilkka Larjomaa, Sulevi Lyly, Osmo Mettänen, Matti-Pekka Rasilainen, Antero Saarilahti, Toimi Tarkiainen ja Pertti Vakkilainen. Kokouksen pöytäkirja on extranetissä jäsensivuilla.
Kiitokset AK-ryhmästä pois jääville Laila Hosialle ja Kari Laukkaselle!
Keskiviikkona 6.11. vieraili 27 senioria Presidentinlinnan peruskorjaustyömaalla. Aluksi kuultiin linnanvouti Anne Puontia korjaus- ja
muutostöiden taustoista, tarpeista ja erityispiirteistä. Korjaustarpeet
kohdistuvat perustuksiin, talotekniikkaan, rakenteisiin, yhteyksiin ja turvallisuuteen. Työt ovat puolivälissä. Suurin työvaihe on ollut 50 vuotta
vanhojen teräspaalujen jatkaminen suihkupaaluilla kantavaan pohjaan.
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Alkuperäisen budjetin ja aikataulun uskotaan pitävän. Työmaan erityispiirteitä ovat mm. taide-esineiden ja säilytettävien pintojen suojaaminen
ja paljastuvien rakenteiden tutkiminen sekä suunnittelu eteen tulevien
tilanteiden mukaan. Presidentti-instituutioon liittyvä palveluhalu sekä
ammattitaito ja -ylpeys näkyivät hienolla tavalla vierailun isäntien ja
työmaan toiminnassa. Työn rakennuttajakonsulttina toimii Indepro Oy
ja projektinjohtourakoitsijana SRV.
Maanantaina 11.11. oli ohjelmassa Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä tunteita herättävä suurmusikaali Tohtori Zivago, jota oli saapunut katsomaan 40 senioria ja senioraa.
Marraskuun torstailounaalla 28.11. kertoi Arkkitehtiliitto SAFA:n puheenjohtaja Esko Rautiola korkearakentamisen kohteista Suomessa ja
maailmalla. Kun rakennus on yli 40-kerroksinen alkavat hyvin moninaiset erityiskysymykset vaikuttaa suunnitteluun. Rakenteelliset seikat ohjaavat yllättävän paljon jopa ulkonäköä. Korkearakentaminen tuo myös
kaupunkisuunnittelun infrapuolelle paljon ratkaistavia kysymyksiä alkaen liikennejärjestelyistä ja jatkuen aina jätteiden poisvientiongelmiin.
Ennen Helsingin kaupunkisiluettia vartioitiin tarkoin, mutta uuden arkkitehtisukupolven myötä kansainväliset trendit ovat tulleet meillekin.
Lauantaina 30.11.katsottiin jälleen Kansallisoopperassa koko perheen
baletti ”Lumikuningatar”, osanottajia 52.
Maanantaina 2.12. tutustui yhteensä 47 senioria ja heidän seuralaistaan Espoon musiikkiopistoon. Opiston rehtori Paula Jordan esitteli suomalaista musiikkikoulutusta, oppilaitosten syntyhistoriaa ja Espoon musiikkiopiston toimintaa vuodesta 1963 nykypäivään asti. EMO
on toiseksi suurin taideoppilaitos Suomessa. Opiston sinfoniaorkesteri,
Tapiolan nuoret sinfonikot on saavuttanut siinä määrin korkean tason,
että se usein toimii maamme musiikkikoulutuksen edustusorkesterina.
Tällä hetkellä on voimassa kutsu Kiinaan. Opistossa on 120 opettajaa
ja 2400 oppilasta.
Tulevaa ohjelmaa
Perjantaina 13.12. klo 19.00 Kansallisoopperassa Giacomo Puccinin
ooppera Turandot liput lunastaneille. Huom. ei väliaikatarjoilua.

Perinteinen Uudenvuoden sauna (solo) tiistaina 14.1.2014 klo
12.00 Suomen Saunaseuran saunoilla Lauttasaaressa Vaskiniementien päässä, meren rannalla. Kävelylenkille lähtijät kokoontuvat saunojen parkkipaikalla tuntia ennen eli klo 11.00. Saunamaksu Saunaseuraan kuulumattomilta 20 €, maksetaan saunan kassalle lähdettäessä.
Mukaan oma pyyhe ja pesutarpeet, laudeliina talon puolesta. Kahviosta
saatavana virvokkeita ym. Vierailun isäntä Esko V. Mäkelä. Ilmoittautumiset Pirkolle viimeistään 10.1. Mukaan sopii n. 15 saunojaa.
Tiistaina 21.1. klo 19.00 Helsingin Kaupunginteatterin Arenanäyttämöllä, Hämeentie 2, Carin Mannheimerin komedia Vielä ehtii
(avec), jonka rooleissa nähdään mm. Riitta Havukainen, Ulla Tapaninen, Leena Uotila ja Vesa Vierikko. Olemme varanneet 60 lippua. Il-

4
moittautumiset Pirkolle ja maksut 43 €/lippu Seniorien tilille viimeistään
17.12.2013. Liput noudettavissa RILin toimistolta kaksi viikkoa ennen
esitystä.
Torstaina 23.1. klo 10.30 Suomalaisella Klubilla on torstaiesitelmän
aiheena ”Liuskekaasun vaikutus energiamarkkinoilla”. Esityksen pitää Gasum Oy:n edustaja. Ilmoittautumiset Pirkolle 15.1. mennessä.
Hernekeitto-pannarilounas maksetaan paikanpäällä, ilmoitathan, jos et
osallistu lounaalle.
Tiistaina 4.2. klo 14-15.30 vierailu (avec) Mittatekniikan keskukseen (Mikes) tiistaina 4.2. klo 14-15.30. Mikes sijaitsee Otaniemessä,
Tekniikantie 1, Espoo. Mukaan mahtuu kaksi 10 hengen suuruista
ryhmää. Ilmoittautumiset Pirkolle viimeistään 28.1.
Torstaina 6.2. klo 12-13 tutustumme Kansallismuseon Autot &
Helsinki valokuvanäyttelyyn ja Suomi Finland 1900 näyttelyyn
(avec). Molemmat kohteet opastettuja, tarkempia tietoja esimerkiksi
www.nba.fi/fi/kansallismuseo. Kokoonnumme Kansallismuseon aulassa, jossa jakaudumme kahteen ryhmään. Tilaisuuden lopuksi voi jäädä
omatoimisesti katselemaan Kansallismuseon perusnäyttelyitä, nauttia
buffet-lounasta museon ravintolassa tai mennä Mannerheimintien toiselle puolelle Hakasalmen huvilan Rasvaletti-valokuvanäyttelyyn 1950luvun Helsingistä. Huvilan pihapiirissä on myös mukava kahvila. Maksimi osallistujamäärä on 55. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 10
€/henkilö seniorien tilille 29.1. mennessä.
Helmikuun torstaiesitelmätilaisuus Suomalaisella Klubilla 13.2. klo
10.30. Esitelmän aihe on: "Helsingin kasvun hallinta" puhujana apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin kaupungilta. Ilmoittautumiset Pirkolle 4.2. mennessä. Hernekeitto-pannarilounas maksetaan
paikanpäällä, ilmoitathan jos et osallistu lounaalle. Muista Klubin solmiopakko!
Keskiviikkona 19.2. Kansallisoopperassa Leos Janácekin läpimurto-ooppera Jenufa (avec), pääosassa Karita Mattila. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 94 €/lippu seniorien tilille 13.12. mennessä.
Hintaan sisältyy väliaikatarjoilu, ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitteet.
Varatut ja maksetut liput noudettavissa RILin toimistolta kaksi viikkoa
ennen esitystä.
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. Ilmoittautumiset Pirkolle viimeistään 10.2. Mukaan
mahtuu 60 senioria.
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
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musikaalin Les Miserables, jonka rooleissa ovat mm. Tero Harjuniemi
ja Tomi Metsäketo. Retkelle lähdemme Tapiola Gardenin edestä klo
8.15 ja Kiasman pysäkiltä klo 8.30. Palaamme Helsinkiin noin klo
19.30. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 110 €/henkilö seniorien tilille
14.2. mennessä. Hintaan sisältyy bussikuljetus, teatteriliput sekä kahvit ja buffet-ruokailu. Ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitukset ja mistä
tulet bussiin. Bussiin mahtuu 50 osanottajaa.
Vappumatinea Musiikkitalossa 1.5. klo 12.00. Sitovat lippuvaraukset
3.1. mennessä. Lipun hinta-arvio noin 23 €, ilmoitamme siitä tarkemmin lipun varanneille tammikuussa.
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. Vuoden 2014 ensimmäinen tapaaminen on 15.1.
Seniorien Ison Omenan Coffee Housen kahvitilaisuudet Espoossa
jatkuvat joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30.
Pirkanmaan RIL-seniorien syyskauden viimeinen kokoontuminen oli ti
12.11. Seniorirakentaja Erkki Ahmaniemi piti esityksen monin kuvin kokemuksistaan rakennusprojekteissa Arabimaissa 70-luvun lopulla. Ei
voi kuin hämmästellä minkälaisiin hankkeisiin suomalaiset ovat takavuosina uskaltautuneet.
Vuoden 2014 kevätkaudella PIRIL-seniorit kokoontuvat tiistaipäivinä 21.1.,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.
Senioreiden on muistettava päivittää s-postiosoitteensa RILin rekisteriin
ja välittää tieto myös kokoonkutsujalle kalevi.lammi@kolumbus.fi.
Lounais-Suomen seniorien kokoontumiset jatkuvat ensi vuonna entiseen tapaan kuukauden viimeisenä tiistaina CafeArtissa klo 13.30.
Tämän vuoden viimeinen kokous on perjantaina 27.12. Turun aluetoiminnan vetäjäksi vaihtuu Raimo Vierimaa raimo.vierimaa@gmail.com.
Pohjois-Suomen Rakentajasenioreilla on joka kuukauden toisena
torstaina tapaaminen, jonka paikka ja aika ilmoitetaan Rakentajasenioreille kuukausittain erikseen.
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Ulkomaanmatkat 2014
RIL-Seniorien Prahan matka 5.5.–9.5.2014
Finnairin suorat lennot Prahaan
05.05. Helsinki – Praha 09:35 – 10:50 AY715
09.05. Praha – Helsinki 19:30 – 22:35 AY718
Majoitus: Design hotel Elephant ****, Na Florenci 29, 110 00 Praha 1
Kuvaus: www.hotel-elephant.cz
Suomenkielinen
matkanjohtajapalvelu
koko
matkan
ajan.
Paikallisoppaan johdolla saa asiakas paljon tietoa Prahan värikkäästä
menneisyydestä ja myös tämän päivän tilanteesta.
Ajelemme tulopäivänä ensin noin tunnin verran bussilla laajemmalla
alueella Prahan keskustassa ja sen lähituntumassa ja sen jälkeen
tutustumme Prahan Linnan kaupunginosaan. Kävelykierros alkaa
kuuluisan Strahovin munkkiluostarin pihalta. Tämä edelleenkin
toiminnassa oleva premonstratenssiluostari perustettiin jo 1100-luvulla.
Linnakukkulan näköalapaikalta avautuu upea näkymä yli Prahan
kauniin keskustan ja Vltava-joen laakson. Matkan varrella ohitamme
Prahan kauneimmat palatsit mm. Černínin palatsi, Loretan ja
Schwarzenbergien palatsit sekä mahtavan Pyhän Vituksen katedraalin.
Illalla Don Giovannin Nukketeatterin esitys.
Toisena päivänä tutustumme
Karlovy Varyyn, joka on KeskiEuroopan kauneimpia historiallisia kylpyläkaupunkeja ja sijaitsee noin
130 km Prahasta länteen (n. 2 tunnin ajomatka), keskellä upeata metsävuoristoa. Tässä arkkitehtuuriltaan upeassa kylpyläkaupungissa on
kaikkiaan 12 virtaavaa lähdettä, joita kävelykierroksen aikana voimme
maistaa. Lisäksi kaupunki on tunnettu maineikkaasta yrttilikööristä
Becherovka. Loistokkaassa historiallisessa kaupungissa ovat käyneet
niin kuuluisat säveltäjät, hallitsijat ja poliitikot, mm. Mozart, Beethoven,
Pietari Suuri, Mannerheim.
Kolmantena päivänä teemme kävelyretken vanhassa kaupungissa ja
osallistumme jokiristeilyyn. Kierros alkaa 1300-luvulla perustetusta
Uudesta kaupungista. Václavin aukiolla kerrotaan monista värikkäistä
tapahtumista, joiden näyttämönä se on ollut eri aikoina. Sinne ovat
vyöryneet aikoinaan venäläisten tankit ja Kansallismuseon vierellä
nuori opiskelija sytytti itsensä tuleen. Matkalla tutustutaan upeaan
Kunnantaloon ja jatketaan Unescon suojelemalla alueella
Vanhankaupungin aukiolle. Siellä sijaitsee Prahan kuuluisa
raatihuoneen torni luurankoineen ja pienine symbolisoivine
nukkeineen, Jan Hussin patsas, Tynin kirkko ja muut komeat
rakennukset. Läheisessä juutalaiskorttelissa tutustutaan myös alueen
menneisyyteen ja eri arkkitehtuurityyleihin. Kävely jatkuu Vltava-joen
rannalle ja kuuluisalle Kaarlen sillalle, jonka läheisyydestä lähtee
tunnin mittainen jokiristeily kuohuviinilasillisen kera. Lounas kierroksen
jälkeen vanhassa kaupungissa.
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Iltapäivällä tutustumme Troijan linnaan. Tämän retken aikana asiakkaat
tutustuvat tähän barokkityyliseen linnaan ja sen puutarhaan. Linna sijaitsee Prahan alueella ja sen vierestä löytyy iso eläin- ja kasvitieteellinen puutarha. Linnaa ja puutarhoja rakennettiin 1600-luvun loppuvaiheessa. Sieltä löytyy useampia saleja, mm. upeasti maalattu iso sali ja
mahtavia puutarhaportaita barokkipatsaineen. Linnasta löytyy myös
1800-luvun taidekokoelma. Kahvi ja leivos kuuluu hintaan. Illalla päivällinen Ravintola Lvi Dvur – Leijonan hovi Linnan alueella. Mukava ja kodikas ravintola Linnan alueella tarjoaa tsekkiläistä ruokaa. Ravintola on
saanut erittäin hyvät arvostelut paikallisilta ammattilaisilta koskien kotimaista ruokaa.
Neljäntenä päivänä hotelliaamiaisen jälkeen käymme Nizborin
kristallitehtaassa ja Krivoklatin linnassa. Noin tunnin kestävä
bussikuljetus Berounka-joen varrella sijaitsevaan pieneen Nizborin
maalaiskylään. Siellä vieraillaan kuuluisassa kristallitehtaassa ja
opastetun kierroksen aikana on mahdollista nähdä monia eri
valmistusvaiheita. Asiakas voi omin silmin todeta, miten monen
henkilön taitoja tarvitaan, ennen kuin kristalliesine on valmis. Tehtaan
työntekijät tekevät normaalisti töitä ja asiakkaat pääsevät katselemaan
paikan päälle heidän taidokasta työskentelyään. Kierroksen jälkeen on
mahdollista tutustua tehtaanmyymälän ja tehdä edullisia ostoksia.
Matka jatkuu noin puolisen tuntia kauniiden maaseutumaisemien läpi
ajellen Krivoklatin linnaan, jossa on paljon nähtävää. Tämä komea
kivilinna rakennettiin aikoinaan jo 1200-luvulla. Linnan pihoilla on
muutamia yksityisiä käsityöntekijöitä, jotka myyvät ainutlaatuisia
tuotteitaan pikku putiikeissaan. Tämän vierailun jälkeen nautimme
idyllisessä Krivoklatin kylässä lounaan alkuruoasta jälkiruokaan.
Illalla halukkaat voivat mennä katsomaan
Dvorakin Rusalka oopperaa, lippujen hinnat ovat 40-55 € paremmilla paikoilla.
Lähtöpäivänä suuntaamme Kutna Horaan (saks. Kuttenberg), joka on
kuulunut vuodesta 1995 lähtien UNESCON maailmanperintöluetteloon.
Kohteeseen kuuluvat mm. gotiikkaa edustava viisilaivainen Pyhän Barbaran katedraali, jonka rakentaminen aloitettiin 1388, ja Neitsyt Marian
katedraali Sedlecissä. Kutná Hora perustettiin hopeakaivosten ympärille. Kaivoksia on ollut alueella ainakin 1200-luvun ensimmäiseltä puoliskolta asti. Kaupunki kehittyi nopeasti ja vuonna 1419 hussilaissotien
alussa Böömin toiseksi merkittävin kaupunki Prahan jälkeen. Kutná Hora oli myös useiden böömikuninkaiden suosikkiasuinpaikka. Kutna Horasta löytyy myös erikoinen luukirkko, jota restauroi vuosina 1703-1710
barokkilaismalliseksi kuuluisa italialainen arkkitehti Giovanni Santini.
Koristelu kirkossa on tehty erilaisista ihmisluista. Mielenkiintoinen on
esim. kattokruunu tai ruhtinas Schwarzenbergin vaakuna. Lounas retken aikana.
Retki päättyy Prahan lentokentälle.
Hinta ja maksuehdot, matkapaketin hinta 1.110 €/hlö, yhden hengen
huoneen lisä 250 €, sisältäen lennot, majoituksen buffetaamiaisella,
ohjelman mukaiset kuljetukset, retket, opaspalvelut, ruokailut ja sisäänpääsymaksut. Hinta edellyttää vähintään 30 osanottajaa.
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Varausmaksu 350 €/hlö ilmoittautumisen jälkeen ja loppumaksu 2
kuukautta ennen lähtöpäivää. Matkatoimisto lähettää maksuista laskun
Peruutuskulut 100 €/hlö + Finnarin ryhmäehtojen ja maapalveluiden
järjestäjien omien peruutusehtojen mukaiset kulut.
Ilmoittautuminen, lentopaikkamäärän vahvistamiseksi lähtijöitä pyydetään ilmoittautumaan joko sähköpostilla pirkko.snellman@ril.fi tai
puh. 0207120605 tammikuun 15. päivään mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään tieto halukkuudesta torstain
8.5. Dvorakin Rusalka-oopperaan, lippujen hinnat ovat 40-55 €
paremmilla paikoilla.
Tiedustelut Vastuullisen matkanjärjestäjän puolesta matkaohjelmaan,
hintoihin ja maksuihin liittyviin kysymyksiin vastaa Antero Kontola, AKMatkat Oy, E-mail: info@ak-matkat.fi tai puh. 09-8946700.

Laatokan ja Äänisen risteily 9.–14.6. Pietari – Neva – Valamo –
Syväri – Ääninen – Kizhi – Petroskoi – Mandrogi – Pietari
Matka Pietariin taittuu bussilla läpi kesäisen Karjalan kannaksen. Pietarissa noustaan laivaan ja suviristeily Nevaa pitkin Laatokalle ja Ääniselle alkaa. Reitille mahtuu nähtävää. Matkan aikana laivalla kuullaan
useita asiantuntijaluentoja; Pähkinälinnasta, Syväristä, sotahistoriasta,
Valamon vaiheista, musiikista, suomensukuisista kansoista... Ja "Kun
ilta tummuu ja syttyy tähdet taivaan", tanssitaan ja lauletaan yhdessä.
1. päivä
Viipuri, Pietari, Neva, Laatokka. Bussimatka Suomesta Viipurin kautta
Pietariin, jossa majoittuminen laivalle. Illallinen ja lähtö Nevaa pitkin
Laatokalle. Tervetulotilaisuus. Luento ”Pähkinälinnan rauha ja rajat”.
2. päivä
Valamo. Laiva saapuu aamulla Valamon Niikkananlahteen. Aamiaisen
jälkeen siirrytään pääluostariin, jossa opastettu tutustuminen luostarin
päärakennuksiin: Kristuksen kirkastumisen katedraaliin, Sergei ja
Herman Valamolaisten kirkkoon, veljestön vanhaan hautausmaahan ja
igumenien hautausmaahan. Konsertti pääluostarin kirkossa. Lounas
laivalla. Toinen kiertokävely tehdään Niikkananlahden ympäristön skiittoihinja Öljymäelle, mistä avautuu yksi runollisimmista näkymistä Laatokalle. Illalla laiva lähtee Valamosta kohti Syväriä. Illallinen.
3. päivä
Syvärijoki ja Aleksanteri Syväriläisen luostari. Aamiaisen jälkeen pysähtyminen Syvärin kylään, jossa aikaa omatoimiseen tutustumiseen
tai lisämaksulliseen retkeen, jolla käydään edelleen toimivassa, Aleksanteri Syväriläisen 1500-luvulla perustamassa Pyhän Kolminaisuuden luostarissa (39 €/hlö, retki varataan ja maksetaan jo Suomessa).
Syvärin joella on suomalaisille aivan oma merkityksensä. Viime sotien
rintamalinja kulki Syvärillä. Lounas laivalla. Laiva seilaa Syvärillä kohti
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Äänisjärveä. Illallinen, luento ja viihdeohjelmaa.
4. päivä
Kizhin saari, Petroskoi. Aamiainen laivalla ja saapuminen Kizhin saarelle. Tutustutaan Kizhin nähtävyyksiin, joista 1700-luvulla rakennettu
kirkko on arvokkain. Saarella on useita kauniilla karjalaistyyppisillä
puuleikkauksilla koristeltuja taloja ja tshasounia. Puolenpäivän aikaan
laiva jatkaa kohti Petroskoita. Lounas laivalla. Paikallisen suomenkielisen oppaan opastama Petroskoin kiertoajelu. Kiertoajelun päätteeksi
Kansanmusiikkiyhtyeen konsertti Petroskoin kulttuuritalossa. Illallinen,
luento ja viihdeohjelmaa. Laiva lähtee kohti Syväriä. Tanssit Syvärillä.
5. päivä
Syväri ja Mandrogin kylä. Saavutaan Syvärille. Aamiainen ja ohjelmaa
laivalla. Aamupäivällä saavutaan Mandrogin venäläiseen museokylään, jossa voi seurata taitavien käsityöläisten työtä, tehdä matkamuisto-ostoksia, tutustua leipä- ja vodkamuseoon, käväistä blinitalossa tai
olutkapakassa. Mandrogin jälkeen laiva seilaa Syvärillä kohti Laatokkaa ja Pietaria. Risteilyn päätösillallinen ja tanssit.
6. päivä
Pietari. Aamiainen laivalla. Aamulla laiva ohittaa Nevan alkupäässä sijaitsevan Pähkinälinnan ja seilaa Nevaa pitkin Pietariin. Bussimatka
Viipurin kautta Suomeen.
Pidätämme oikeuden reittimuutoksiin. Sulkuajoista johtuen satamapäivät voivat vaihtua.
M/s Konstantin Korotkov on Saksassa 1976 rakennettu ja peruskorjattu 2008. Laivalla ei ole hissiä
Risteilyhinta / hlö
C4........................ .....698 e
C3........................ .....768 e
C2......................
988 e
B2 (2. kansi)..............1198 e
B2 (3. kansi)..............1296 e
B1 (3. kansi)..............1396 e
A2.................. ......... 1398 e
A1................ ........... 1595 e
Ennakkovaraajan etu 50 € voimassa 30.1.2014.
Kaikissa hyteissä on ikkuna, wc, suihku, jääkaappi ja ilmastointi. Siistit
kahden hengen A ja B hytit ovat pieniä. Samoin hyttien wc on pieni ja
suihku on samassa tilassa. C-luokan hyteissä on pyöreä laivaikkuna ja
hytit ovat laituritason alapuolella, joten satamassa näkymä voi olla laiturin alle tai viereisen laivan kylkeen. Pyöreä ikkuna voi olla Laatokalla
ja Äänisellä myös suljettuna esim. myrskyn aikana.
Hintaan sisältyy
• bussikuljetukset tilausajobussilla Suomi – Pietari –Suomi
• risteily valitussa hyttiluokassa ja täysihoito laivalla alkaen illallisella
päättyen aamiaiseen
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• ohjelmassa mainitut tutustumiskäynnit Valamossa, Kizhillä ja Petroskoissa suomea puhuvan oppaan johdolla sekä Kansanmusiikkiyhtyeen
konsertti Petroskoissa
• asiantuntijaluentoja ja viihdeohjelmaa laivalla sekä risteilyisännän ja
Lomalinjan edustajien palvelut laivalla
• viisumi Suomen kansalaisille
Tarkemmat tiedot www-lomalinja.fi tai puh.010 289 8100.
Ilmoittautumiset Pirkolle 20.1. mennessä.

Suunnitteilla on myös Islannin matka 29.7. – 3.8.2014. Koska hotellivarauksiin on varattava tavallista pidempi aika pyydetään alustavat
ilmoittautumiset halukkuudesta Pirkolle 31.12.2013 mennessä. Tarkemmat tiedot ohjelmasta, hinnoista jne. annetaan tammikuussa, jolloin myös pyydetään sitovat ilmoittautumiset.

