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RIL-Seniorit

SENIORIKUULUMISIA 4/2014
Senioreiden toiminta on päättymässä olevana vuonna ollut vilkasta ja
noudatellut vakiintuneita kuvioita. Ohjelmassa on ollut torstaiesitelmiä,
kulttuuria, ekskursioita ja matkailua. Kuluneelle vuodelle osui useita ulkomaan matkoja, joita tehtiin keväällä Prahaan, kesällä Laatokalle-Ääniselle ja Islantiin sekä syksyllä Normandiaan. Torstaiesitelmistä suurinta
kiinnostusta herättivät Pekka Sutelan ”Ruplan maa” ja Juhani Pirisen ”Homeongelmat”, jotka molemmat vetivät klubille täyden salin.
Johtoryhmän kokoonpanossa tapahtui syyskokouksessa kaksi muutosta.
Täydet kaksi kaksivuotiskautta johtoryhmässä toimineet Pertti Purhonen
ja Sointu Rajakallio jäävät pois ja heidän tilalleen tulevat Matti Koskivaara
ja Raimo Vierimaa.
Historiaryhmän kokoonpano muuttuu, sillä ryhmän sihteerinä toiminut
Osmo Mettänen ei enää ole keskuudessamme ja Toimi Tarkiainen vaihtuu Börje Hagneriin. AK-ryhmässä pitkään ansiokkaasti toimineet Aulis
Nironen, Juhani Siiroinen ja Pertti Vakkilainen jäävät pois. AK-ryhmän
uudet jäsenet ovat Pekka Hynynen, Timo Myllys, Juhani Paajanen ja
Suoma Sihto.
Muutoksia on tulossa muutenkin, sillä kaikille tuttu Pirkko on jäämässä
RILin toimistosta eläkkeelle huhtikuussa 2015. Siitä eteenpäin senioriasioita toimistolla hoitaa Ritva Solasaari.
Lämpimät kiitokset kaikille ryhmien nykyisille ja entisille jäsenille aktiivisesta Senioreiden toimintaan osallistumisesta ja yhtä lämpimästi tervetuloa kaikki uudet jäsenet.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille RIL-Senioreille ja -Senioroille!
Pertti Sandberg

Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Torstaina 2.10. 50 senioria osallistui ekskursioon Vantaan Energian jätevoimalaan. Voimala otettiin käyttöön syksyllä 2014 ja siellä poltetaan
kaikki pääkaupunkiseudun sekajäte. Voimala vähentää Vantaan Energian päästöjä 20 %. Meille esiteltiin uusi jätevoimalaitos ja kerrottiin laitoksen vaikutuksesta pääkaupunkiseudun jätehuoltoon.
Normandian matka 5.-8.10. Matkalla oli 33 osanottajaa. Matkakertomus
on julkaistu seniorien sivuilla.
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Torstaina 9.10. oli 70 senioria (avec) nauttimassa Kansallisteatterin suuren näyttämön tulkinnasta Anton Tsehovin Vanja-enosta.
Torstaina 16.10.oli Suomalaisella Klubilla TkT Juhani Pirisen torstaiesitelmän aiheena "Mistä se home taloihin tulee?". Pirinen käsitteli havainnollisesti ja varmalla otteella ongelmia, joiden syyt löytyvät viime vuosikymmeninä rakennettujen talojen riskirakenteista ja ylläpidon puutteista. Esitelmä herätti vilkkaan keskustelun mm. kosteuden kulkuun, ilmanvaihtoon ja rakennusten käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Senioreita
oli paikalla maksimimäärä 85 henkeä.
Keskiviikkona 22.10. Kansallisoopperassa Claude Debussyn ainoa
ooppera Pelléas ja Mélisande, joka on täynnä vertauskuvallisuutta ja joka
luo harmonisen tehonsa hiljaisuudella ja tauoilla. Osanottajia 38.
Keskiviikkona 5.11. pääsi 47 senioria tutustumaan Helsingin maanalaiseen keskustaan, johon meitä johdattelivat kaupunkisuunnitteluvirastossa virastopäällikkö Mikko Aho ja keskustaprojektin päällikkö, arkkitehti Ilpo Forssen esitellen virastoa ja maanalaisen keskustan suunnittelua. Sen jälkeen bussi vei meidät keskustan huolto- ja pysäköintitunnelin
kautta Fabianinkadun ja Kaisaniemenkadun liittymään. Suurimmat tämänhetkiset keskustan huoltotunneliin liittyjät ovat Stockmann ja CityCenter. Ilpo Forssenin esityksen kuvat on tallennettu Seniorien sivuille.
Torstaiesitelmässä 13.11. kuulimme hyvin elävän ja mielenkiintoisen
esityksen " Kestävät ja vetovoimaiset kaupunkiympäristöt ". Esitelmöitsijä Juha Kostiainen toimii YIT:ssä kaupunkisuunnittelusta vastaavana johtajana ja Tampereen yliopistossa kaupunkikehityksen dosenttina. Tiivis kaupunkiympäristö kiehtoo yhä useampia ihmisiä ja kaupungit
tulevat yhä miellyttävämmiksi ympäristöiksi ihmisille. Osanottajia 49.
Torstaina 20.11. teki 50 senioria (avec) vierailun Fiskarsin omistamalle
Arabian tehtaalle, jossa tutustuttiin tuotantoon, museoon ja taisi jokunen
keramiikkaesine vaihtaa omistajaa myymälässäkin. Tuotantokierroksella
opittiin miten juoksevalla savimassalla valetaan posliinikannu ilman sisämuottia.
Torstaina 27.11. oli 41 senioria (avec) Helsingin kaupunginteatterin suuren näyttämön katsomossa seuraamassa farssikomedian The Ladykillers – Sarjahurmaajat herttaisen mummelin selviytymistä konnajoukosta.
Keskiviikkona 3.12. oli vuorostaan Helsingin kaupunginteatterin pienellä
näyttämöllä Anton Tsehovin Vanja-eno, jota oli seuraamassa 36 senioria
(avec).
Lauantaina 13.12. klo 14.00 Kansallisoopperassa esitettiin Pjotr Tsaikovskin baletti Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas, osanottajia yhteensä 56.

3

Tulevaa ohjelmaa
lmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin kautta
www.ril.fi (kalenteri etusivun oikeassa laidassa).
Maksut RIL-Seniorien tilille FI50 80001710006074. Ulkomaanmatkat
laskuttaa matkatoimisto.
Huom! Lähetämme teatteri- ja oopperaliput postissa kotiin. Kun ilmoittaudutte tapahtumakalenterissa, siellä kysytään osoitetietoja. Täyttäkää
jokaisesta lippuvarauksesta oma ilmoittautumislomake.
Maanantaina 29.12. klo 19.00 Kansallisoopperassa Giacomo Puccinin ”La Bohème”.
Perinteinen seniorien uudenvuoden sauna tiistaina 13.1.2015 klo
12.00 Suomen Saunaseuran tiloissa Lauttasaaressa, osoite Vaskiniementie 10. Hinta on 20 €, saunaseuran jäseniltä 10 €, oma pyyhe ja pesutarvikkeet mukaan. Pyyhkeitä on myös vuorattavana. Mukaan mahtuu
15 saunojaa. Ilmoittautumiset 7.1. mennessä.
Torstaiesitelmä 22.1. Suomalaisella klubilla (solo). Aloitamme poikkeuksellisesti jo klo 10.00. Esitelmän aihe on ”Uusi lastensairaala”.
Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner kertoo hankkeen rahoitusprojektista ja arkkitehti Antti-Matti Siikala esittelee rakennussuunnitelmaa. Ilmoittautumiset 14.1. mennessä. Hernekeitto-pannarilounas maksetaan paikan päällä. Ilmoita, jos et osallistu lounaalle.
Keskiviikkona 28.1. klo 14 pääsemme tutustumaan Pohjois- ja LänsiEuroopan suurimpaan ortodoksiseen kirkkoon, Uspenskin katedraaliin
(avec), Kanavakatu 1, 00160 Helsinki. Se vihittiin käyttöön 1868. Aluksi
pastori, isä Mikko Leistola esittelee katedraalia ja myös ortodoksista seurakuntaa, minkä jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tutustua
tarkemmin ikoneihin ja esineistöön. Tilaisuus kestää noin 1,5 tuntia. Ilmoittautumiset 20.1. mennessä.
Keskiviikkona 4.2. klo 13 ekskursio Jätkäsaareen (solo). Kokoontuminen Jätkäsaaren infokeskuksessa, Huutokonttorissa, Tyynenmerenkatu 1, jossa kuulemme Jätkäsaaren alueen toteutustilanteesta sekä tulevien vuosien rakennushankkeista mukaa lukien Länsisataman kehittäminen. Ilmoittautumiset 23.1. mennessä. Enintään 80 osallistujaa.
Suositeltavin kulkuväline on ratikka 9. Myös Ruoholahden metroasema
ja ratikka 6:n pysäkki ovat kohtuullisen kävelymatkan päässä. Niukoilla
kadunvarsien P-paikoilla on 2 tunnin rajoitus (P-kiekko).
Torstaiesitelmä 12.2. klo 10.30 Suomalaisella klubilla (avec). Tuija
Talvitie, Executive Director of CMI kertoo presidentti Martti Ahtisaaren
perustaman konfliktinratkaisuorganisaation toiminnasta ja tavoitteista.
Crisis Management Initiative (CMI) toimii virallisen ja epävirallisen ra
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japinnassa ja on viiden vuoden aikana noussut yhdeksi maailman johtavista vaikuttajista. Perinteisen diplomatian ja sotilaallisten keinojen avulla
ei konflikteja ratkaista. Kestävät ratkaisut voivat löytyä dialogin kautta,
joka johtaa poliittiseen transformaatioon ja sitä kautta rauhaan. CMI ja
sen 80 asiantuntijaa toimivat Lähi-Idässä, Itä.-Euroopassa, Kaukasuksella ja Afrikassa. CMI on suomalaista erityisosaamista parhaimmillaan,
valtteina luova ongelmanratkaisu sekä suomalaisuudella vahvistettu riippumattomuus. Ilmoittautumiset 3.2. mennessä. Hernerokka-pannarilounas maksetaan paikanpäällä. Ilmoita, jos et osallistu lounaalle
Torstaina 12.2. klo 19.00 Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä Kari Heiskasen ohjaama Einsteinin rikos (avec), jossa Albert Einsteinin roolissa on Santeri Kinnunen. Ilmoittautumiset ja maksut 36
€/lippu viimeistään 9.1.
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=eins&lang=fi
Tiistaina 24.2. klo 19.00 Svenska Teaternin suurella näyttämöllä musikaali Mamma Mia.
Torstaina 12.3. klo 10.30 on professori Markku Kasten torstaiesitelmän (avec) aihe ”Aivoinfarkti – miten estän, miten toimin ja miten
toivun, jos sen saan?” Suomalaisen Klubin hernerokka-pannarilounas
maksetaan paikan päällä. Ilmoittautuminen 5.3. mennessä. Ilmoita jos
et osallistu lounaalle.
Tiistaina 17.3. klo 19.00 Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilassa
Jari Tervon romaaniin pohjautuva näytelmä Troikka. Ilmoittautumiset ja
maksut 33 €/lippu viimeistään 13.2.
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=troi&lang=fi
RIL-Seniorien kevätkokous pidetään torstaina 26.3.2015. Tarkemmat
tiedot helmikuun Seniorikuulumisissa.
Torstaina 9.4. klo 19.00 Kansallisoopperassa Kaija Saariahon ooppera ”Émilie” (avec). Émilie du Châtelet (1706-1749) oli merkittävä valistuksen ajan ranskalainen fyysikko ja kirjailija, joka rakasti myös miehiä,
koruja ja uhkapelejä. Kaija Saariahon herkkä ja säkenöivä musiikki antaa
syvyyttä Émilien pohdinnoille, joita tulkitsee ainutlaatuisesti Camilla Nylund.Kesto 1h 10min, ei väliaikaa. Ilmoittautumiset ja maksut 51
€/lippu seniorien tilille 10.1. mennessä.
Vappumatinea Musiikkitalossa 1.5. klo 12.00. Sitovat lippuvaraukset
2.1. mennessä. Lipun hinta-arvio on noin 26 €, ilmoitamme siitä tarkemmin lipun varanneille tammikuussa.
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RILin säännöt muuttuvat 1.1.2015
RILin syysliittokokous vahvisti 13.11.2014 liitolle uudet säännöt, jotka astuvat voimaan vuoden 2015 alusta. RIL-Seniorien kannalta keskeiset
muutokset ovat vuonna 2015 seuraavat.
Tammikuun puolesta välistä alkaen kaikki saavat kotiosoitteeseensa
RILin jäsenetulehdet. Niitä ovat viikoittaiset Rakennuslehti ja Tekniikka&Talous sekä neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Rakennustekniikka.
Helmikuussa lähetetään kaikille jäsenmaksulasku. Eläkkeellä olevalle
jäsenelle tulee sääntöuudistuksen myötä jäsenmaksu, joka oikeuttaa jäsenetuihin.
Syysliittokokouksen ja sitä täydentävän RILin hallituksen päätöksen perusteella eläkkeelle siirtyneen jäsenen jäsenmaksu on vuonna 2015
- 100 euroa, sisältää täyden lehtipaketin koko vuodeksi TAI
50 euroa, sisältää pelkän Rakennustekniikka-lehden.
Jos jäsenmaksua ei maksa, jäsenedut ja -oikeudet päättyvät toukokuussa. Jäsenyys päättyy tammikuussa 2016 hallituksen erillispäätöksellä.
RIL-Seniorit ovat RILin aktiivisin yksittäinen jäsenryhmä yli 40 vuotuisella
jäsentapahtumallaan ja lähes 2000 osallistumiskerrallaan. Jäsenmaksun
avulla RILin on mahdollista ylläpitää ja kehittää seniorijäsenilleen tarjottavia toimisto- ja muita palveluita. Kehitystyö tehdään kiinteässä yhteistyössä RIL-Senioreiden kanssa.
Lisätietoja jäsenmaksuista ja jäsenrekisteriasioista antaa toimistolla taloussihteeri Jatta Lytter (jatta.lytter@ril.fi, 0207 120 604). Lisätietoja
sääntöuudistuksesta yleisesti antaa johtaja Teemu Vehmaskoski
(teemu.vehmaskoski@ril.fi, 050 352 6878). Sääntöuudistuksesta tullaan
kertomaan jäsenviestinnässä vuodenvaihteen molemmin puolin. Aiheesta
kootaan
myös
päivittyvä
infosivu
osoitteeseen
http://www.ril.fi/fi/jasenyys/saantouudistus-voimaan.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. Vuoden 2015 ensimmäinen tapaaminen on 7.1.
Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Suomen aluetoiminta
Lounais-Suomen senioreiden kokouspaikkana on syksyn aikana ollut
ravintola Fontin kellarikabinetti. Kokoontumispäivä on edelleen kuukauden viimeinen tiistai ja aika klo 13.30.
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Syyskuussa esitelmän piti Paavo Nurmi-keskuksen ylilääkäri prof. Olli
Heinonen aiheesta ”Onko liikunnasta hyötyä vai haittaa ikääntyville?”
Paikalla oli 12 senioria. Lokakuussa alustajana oli DI Sauli Maanpää.
Aiheena oli ”Turku geoteknikon silmin.” Paikalla 13 rilliläistä. Marraskuussa esitelmän piti kaupungin infrayhtiön tj Karri Knaapinen. Aiheena
oli ”Kuntecin haasteet”. Paikalla 13 senioria.
Joulukuussa 30.12. klo 13.30 kokoonnutaan ravintola Koulun historialuokkaan Eerikinkadulla. Esitelmän tulee pitämään prof. Reijo Marttila
aivoverisuonitautien oireista. Tilaisuuteen voi tulla joko yksin tai avec.
Pirkanmaan RIL-Seniorien syyskauden toinen kokoontuminen oli ti
18.11. Suomalaisella Klubilla ja paikalla oli 14 senioria ja vierailijana
Markku Seppälä/Aarre M Mattisen säätiö. Päivän esityksen piti Börje
Hagner ja otsikkona oli "Sivustatukea Tampereelta Krimin takaisinvaltaamiseen 225 vuotta sitten". Saimme mittavan katsauksen Euroopan sotaisasta historiasta ja valtakuntien rajojen muutoksista. Nykypäivän tapahtumilla mm. Ukrainassa on juurensa historiassa. Parituntisen tilaisuuden
lopuksi Poutanen ja Seppälä esittelivät ajatuksen "oppositioseminaarista", missä käsiteltäisiin kriittisesti kolme meille yleisenä totuutena esitettyä aihepiiriä. Yksi aihe olisi energia-asiat/-tuet/-päästöt ja rakentamisen ohjaus.
Vuonna 2015 PIRIL-seniorien kokoontumisia jatketaan entiseen tapaan ti 20.1., ti 17.3. ja ti 19.5. klo 12-14 Suomalaisella Klubilla. Alkuun nautitaan päivän lounas ja vaihdetaan kuulumiset, minkä jälkeen
kuullaan seniorien omiin työuriin tai muihin ajankohtaisiin asioihin liittyvä
esitys. Tietoa toiminnasta ja tapahtumista jaetaan sähköpostilla, kunhan
se vain on muistettu päivittää RILin jäsenrekisteriin ja Pirkanmaan RILSeniorien kokoonkutsujalle ilmoittaa. Toimi Tarkiainen jatkaa RIL Seniorien johtoryhmässä ja Börje Hagner aloittaa historiaryhmässä.
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit tutustuivat Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksen toimintaan 9.10. yhdentoista säätä pelkäämättömän seniorin voimin. Isäntämme Birger Ylisaukko-oja esitteli toimintaa elävästi
niin valkokankaalla kuin myös maastossa, missä saimme nähdä aivan
uskomattomia, osin talkootyönä toteutettuja aikaansaannoksia. Jäälinjärven tila näyttäisi kohenevan. http://kiiminginjaalinvedet.net/.
Lokakuussa 31.10. kokoonnuimme koko RILin Pohjois-Suomen väen
kanssa ikimuistoiselle RIL80-illalliselle Oulun ympäristötalolle. Senioreita
puolisoineen oli paikalla runsaslukuinen joukko. Marraskuussa 11.11.
tutustui 17 senioria VR:n uuteen huoltohalliin. Yli 300 m pitkä rakennus
sisältää uutta ympäristömyönteistä teknologiaa ja ennen kaikkea varmistaa junaliikenteen sujuvuutta Suomessa.
Seuraava kokoontuminen on torstaina 18.12. klo 12.30 joululounaalle
Lasaretin ravintolaan (Kasarmintie 13). http://www.lasaretti.com/. Huomaa muuttunut ajankohta. Tilaisuudessa käsitellään myös vuoden 2015
alustavaa ohjelmaa.
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Ulkomaanmatkat 2015
RIL-Seniorien matka Krakovaan ja Varsovaan 21.-25.4. Lähtö Krakovaan tiistaina 21.4. klo 11.00 lennolla AY 747 ja paluulento AY 744 Varsovasta lauantaina 25.4. klo 20.05-22.45. Tarkka matkaohjelma on julkaistu seniorien sivuilla ja tapahtumakalenterissa.
Matkapaketin hinta on 1060 €/hlö 2-hengen huoneessa, yhden hengen
huoneen lisä on 135 €. Hinta sisältää lennot, majoitukset buffetaamiaisella,
ohjelman
mukaiset
kuljetukset,
retket,
opaspalvelut,
ruokailut ruokajuomineen ja sisäänpääsymaksut. Hinta edellyttää vähintään 30 osanottajaa, maximi osanottajamäärä 50.
Varausmaksu 350 €/hlö veloitetaan ilmoittautumisen jälkeen ja loppumaksu 2 kuukautta ennen lähtöpäivää. Peruutuskulut 100 €/hlö + Finnairin ryhmäehtojen ja maapalveluiden järjestäjien omien peruutusehtojen
mukaiset kulut. Laskutuksen hoitaa matkatoimisto.
Sitovat ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta 15.1. mennessä,
(koskee myös alustavasti ilmoittautuneita). Vastuullisen matkanjärjestäjän puolesta matkaohjelmaan, hintoihin ja maksuihin liittyviin kysymyksiin vastaa Antero Kontola, AK-Matkat Oy, e-mail: info@ak-matkat.fi
tai puh. (09) 8946700.
RIL-Seniorien Korineum Golf -matka Kyprokselle 3.-10.5. PohjoisKyproksen Korineum Golf and Country Clubin kentälle. Tarkat tiedot matkakohteesta ja matkaohjelmasta sekä lisäviikosta on julkaistu seniorien
sivuilla.
Matkatoimisto Golfpassin golfmatkapaketti sisältää majoituksen 2-hengen huoneessa, puolihoidon, viiden päivän green feet, edestakaiset lennot Hki-Istanbul- Ercan ja golfbägin kuljetukset. Matkan hinta on 1095
€/henkilö pelaavalle ja 880€/henkilö ei pelaavalle. Yhden hengen huoneen lisä on 130 €/henkilö/7 vrk.
Sitovat varaukset 15.1. mennessä suoraan matkatoimistolle, Jenni
Viinikka Travel Agent/Golfpassi Oy, toimisto@golfpassi.fi, puh. (03) 5151
007
Varausta tehdessäsi ilmoita seuraavat tiedot:
- nimet kuten passissa
- sähköpostiosoite, kännykkänumero ja kotiosoite (kommunikaatio tapahtuu pääsääntöisesti e-maililla)
- voimassa oleva tasoitus
Matkatoimisto laskuttaa ennakkomaksun 300 €/henkilö ilmoittautumisen
saatuaan ja loppumaksun 40 vrk ennen lähtöpäivää.

