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SENIORIKUULUMISIA 1/2015 
 

   

  Menestyksekästä alkanutta vuotta 
 
Senioreiden toiminta jatkuu alkaneella vuodella vakiintuneita muotoja noudattaen. 
Ohjelmassa on monipuolisesti esitelmiä, ekskursioita ja erilaisia kulttuuritapahtu-
mia. Ulkomaan matkoja on suunnitteilla kolme. Keväällä Krakova - Varsova ja 
golf-matka Korineumiin Pohjois-Kyprokselle sekä syksyllä Bryssel- Brygge. Var-
sovan matkan aikana tutustutaan mm. paljon julkisuutta saaneeseen Juutalais-
museoon. Brysselin matkaan pyritään järjestämään tutustuminen EU-parlamentin 
toimintaan. Kevätkokouksen yhteydessä pidetään RIL-Nuorten kanssa yhteisse-
minaari, josta lähetetään erillinen kutsu. Vuosi 2015 on Senioreille myös merkki-
vuosi, sillä toiminnan aloittamisesta tulee kuluneeksi 45 vuotta. Sen merkeissä 
järjestetään syksyllä ohjelmaa, johon palataan tarkemmin myöhemmin.  
 
Seniori-ikään tulleiden RILin jäsenten lukumäärä kasvaa edelleen. RIL-Seniorei-
den jäsenkriteerit täyttäviä on nyt noin 1300. Uusia jäsenkriteerit täyttäviä tuli tä-
män vuoden alussa 84. Tervetuloa mukaan RIL-Senioreiden toimintaan! 
 
Johtoryhmän kokoonpano muuttui vuoden alusta siten että Pertti Purhonen ja 
Sointu Rajakallio jäivät ”täysin palvelleina” pois ja sijalle tulivat Matti Koskivaara 
ja Raimo Vierimaa. Lämpimät kiitokset Pertille ja Soinnulle ja tervetuloa Matti ja 
Raimo. 
 
Pertti Sandberg 
 

 

Muutoksia toimistolla 

Nämä ovat osaltani viimeiset Seniorikuulumiset ennen eläkkeelle jäämistäni, läm-

pimät kiitokset kaikille kuluneista vuosista.  

 

Hyvää alkavaa kevättä toivottaen, 

Pirkko Snellman 

 

1.3. alkaen seniorien asioita toimistolla hoitaa Ritva Solasaari, 

 ritva.solasaari@ril.fi  puh. 040 824 0617. 

 
 
 
 

mailto:ritva.solasaari@ril.fi
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Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta 
 
Keskiviikkona 10.12.2014 Ateneumin taidemuseossa oli 64 senioria (avec) tu-

tustumassa Sibelius-juhlavuoden näyttelyyn ”Sibelius ja taiteen maailma”. 

Lauantaina 13.12. nautimme Kansallisoopperassa Pjotr Tsaikovskin koko per-
heen baletista ” Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas”. Osallistui 56. 
 
Maanantaina 29.12.katsoimme Kansallisoopperassa Giacomo Puccinin iki-iha-
nan oopperan ”La Bohème”, osanottajia 37. 
 
Tiistaina 13.1.2015 Uudenvuoden saunaan osallistui 13 senioria. 
 
Tammikuun torstaiesitelmä pidettiin 22.1. Suomalaisella klubilla.  Esitelmän 
aihe oli ”Uusi lastensairaala”. Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner esitteli 
hankkeen rahoitusprojektia ja arkkitehti Antti-Matti Siikala hankkeen rakennus-
suunnitelmaa. Mielenkiintoisia ja vilkkaan keskustelun herättäneitä esityksiä oli 
kuuntelemassa 59 senioria ja senioraa. 

 
Keskiviikkona 28.1. 54 senioria ja avecia pääsi tutustumaan Uspenskin kated-
raalin pastori isä Mikko Leistolan opastuksella. Helsingin kaupunkikuvaan vah-
vasti 1860-luvulta asti vaikuttaneen kirkkorakennuksen ja sen esineistön lisäksi 
saimme erinomaisen perehdytyksen Suomen ortodoksisen kirkon historiaan ja ny-
kyisyyteen sekä kirkon erityispiirteisiin. – Syksyllä pyrimme järjestämään vierailu-
mahdollisuuden myös niille, jotka eivät nyt päässeet mukaan. 
 
Keskiviikkona 4.2. klo 13 tutustuttiin Jätkäsaaren rakentamiseen ja suunnitte-
luun. Länsisataman projektinjohtaja Outi Säntti esitteli aluetta monipuolisesti ja 
kiinnostavasti 65 seniorille Jätkäsaaren infokeskuksessa, Huutokonttorissa,Tyy-
nenmerenkatu 1. 

 
Torstaina 12.2. oli esitelmän aiheena presidentti Ahtisaaren vuonna 2000 perus-
tama konfliktinratkaisujärjestö Crisis Management Initiative, jota esittelivät vies-
tintäpäällikkö Elina Lehtinen ja järjestön Afrikka-projekteihin osallistunut Eemeli 
Isoaho. Ajankohtaista ja kiinnostavaa esitystä kuuntelemassa ja kysymyksiä esit-
tämässä oli 62 senioria ja senioraa. 
 
Torstaina 12.2. oli 42 senioria (avec) nauttimassa Helsingin kaupunginteatterin 

pienen näyttämön esityksestä Einsteinin rikos, jossa Santeri Kinnunen tekee 

huippuroolin Albert Einsteinina.  

 
Tulevaa ohjelmaa 

   
lmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin kautta www.ril.fi 
(kalenteri etusivun oikeassa laidassa). 

  
Maksut RIL-Seniorien tilille FI50 80001710006074. Ulkomaanmatkat laskut-
taa matkatoimisto.  
 

http://www.ril.fi/
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Huom! Lähetämme teatteri- ja oopperaliput postissa kotiin. Kun ilmoittaudutte ta-
pahtumakalenterissa, siellä kysytään osoitetietoja. Täyttäkää jokaisesta lippuva-
rauksesta oma ilmoittautumislomake. 

   

Tiistaina 24.2. klo 19.00 Svenska Teaternin suurella näyttämöllä musikaali 
Mamma Mia (avec). Liput postitettu tilaajille. 
 
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. 
 
Tiiistaina 17.3 klo 14 on tutustuminen Tähtitorninmäen Observatorioon, Ko-
pernikuksentie 1, Helsinki 13 (Unioninkadun eteläpäässä). Opastuskierroksen 
(noin 1,5 h) aikana tulevat tutuksi Observatorion vaiheikas historia, tähtitieteen 
perusasioita käsittelevä näyttely ja vanhojen tunnelmallisten havaintotornien mil-
jöö. Observatorio valmistui vuonna 1834. Kierros huipentuu planetaarioesityk-
seen, jonka aikana opas esittelee pimennetyssä huoneessa tähtikuvioita ja tai-
vaan liikkeitä. Ilmoittautumiset ja maksut 10 €/hlö 9.3. mennessä. 

  

Tiistaina 17.3. klo 19.00 Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilassa Troikka 
(avec). Liput on postitettu tilaajille. 
 
Senioreiden kevätkokous pidetään 26.3. klo 14.30 Tekla Oy:ssä Tapiolassa, 
osoite Metsänpojankuja 1. Kokouksen esityslista ja Senioreiden toimintakertomus 
vuodelta 2014 ovat nähtävissä Senioreiden nettisivuilla 16.3. alkaen. Ilmoittautu-
miset 16.3. mennessä. 
 
Kevätkokouksen jälkeen pidetään samassa paikassa klo 16.00 – 18.00 yhdessä 
RIL-Nuorten kanssa järjestettävä seminaari ”Rakentamisen johtaminen nyt 
ja tulevaisuudessa”, jossa puhujina ovat tuotepäällikkö Jukka Suomi Tekla Oy 
ja toimitusjohtajat Kirsi Hautala WSP Finland Oy, Jyrki Keinänen A-insinöörit Oy 
ja Juha Metsälä Pohjola Rakennus Oy. Seminaarin jälkeen on tarjolla pientä pur-
tavaa. Ilmoittautumiset 16.3. mennessä. 

 

Torstaina 9.4. klo 19.00 Kansallisoopperassa Kaija Saariahon ooppera ”Émilie” 
(avec). Liput postitettu tilaajille. 

 
Huhtikuun esitelmätilaisuus pidetään Suomalaisella Klubilla maanantaina 13.4 
klo 10.30 (huom. viikonpäivä). Fortumin teknologiajohtaja tekn. tri Heli Anti-
lan aihe on ”Ilmastonmuutos haltuun tulevaisuuden energiateknologioilla". 
Heli Antila on vuonna 2013 nimetty kansainväliseksi puhtaan energian suurlähet-
tilääksi 23 maan energiaministereistä koostuvan verkoston kokoontumisessa Inti-
assa. Ilmoittautumiset 30.3. mennessä. Kevyt klubilounas maksetaan paikan 
päällä. Ilmoita jos et osallistu lounaalle. 
 
Keskiviikkona 15.4. klo 13.00 ekskursio Opinmäen kampukseen Espoon 
Suurpellossa (solo).  Kohde on Espoon suurin kouluhanke, johon tulee 1.000 
oppilaan suomenkielinen ja kansainvälinen peruskoulu, päiväkoti, auditorio, kir-
jasto ja alueellinen liikuntahalli sekä tilat työväenopistolle ja nuorisotoimelle. Kam-
pus valmistuu kesällä 2015. Rakennuskohteen ja sen tulevan toiminnan esittelyn 
lisäksi on Suurpellon alueen yleisesittely. Siellä toimii mm. alueellinen jätteenke-
räysjärjestelmä (alipainejärjestelmä). Kohde sijaitsee Suurpellon puistokadun 
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pohjoispäässä. Kokoontuminen työmaatoimiston neuvotteluhuoneessa. Paikoi-
tustilaa rajoitetusti (alueellinen pysäköintikielto). Bussilinjan 107 päätepysäkki on 
lähellä. Lisätietoa www.suurpelto.fi. Ilmoittautumiset 10.4. mennessä. Mukaan 
mahtuu 25 osallistujaa. 
 
Torstaina 16.4.klo 19.00 Helsingin kaupunginteatterin Pengerkadun näyttämöllä 
(Pengerkatu 11) ranskalainen komedia ystävyydestä ja naisista Ihanat nai-
semme, rooleissa Kari Heiskanen, Pertti Sveholm ja Timo Torikka. Ilmoittautumi-
set ja maksut 25 €/lippu viimeistään 10.3.  
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=ihan&lang=fi 
 
Perjantaina 17.4. klo 16.30 RILin kevätliittokokous Tampereen teknillisellä yli-
opistolla, Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere. 
 
Maanantaina 20.4. klo 19.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Pirkko Sai-
sion ja Jussi Tuurnan musiikkinäytelmä SLAVA! Kunnia oligarkkien ooppera. Il-
moittautumiset ja maksut 42 €/lippu viimeistään 17.3.  
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/slava-kunnia/  
 
Vappumatinea (avec) Musiikkitalossa 1.5. klo 12.00. Varatut liput on postitettu. 

 
Tiistaina 12.5. klo 12.00 tutustuminen Kehäradan kaupunkirakenteen muutok-
seen ja Tikkurilan Dixi-keskukseen (solo). Apulaiskaupunginjohtaja Juha-
Veikko Nikulainen esittelee Kehärataa ja Vantaan kaupunkirakenteen kehittä-
mistä kaupunkisuunnittelukeskuksessa (Kielotie 28, Tikkurila). Esittelyn jälkeen 
tutustuminen Dixi -toimisto- ja liikekeskukseen, jota esittelee YIT:n projektipääl-
likkö Janna Nieminen, sekä bussiterminaaliin asemalla. Ilmoittautuminen 4.5. 
mennessä. Enintään 50 osallistujaa. Suositeltavin kulkuväline on juna Tikkuri-
laan. Pysäköintipaikkoja Tikkurilan aseman ja Kielotie 28:n lähellä.  

 
Keskiviikkona 13.5. klo 19.00 Kansallisoopperassa Giuseppe Verdin loisto-
kas ooppera ”Aida” (avec). Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta ja 
maksut 55 €/ lippu seniorien tilille 10.3. mennessä. 
 
Tiistaina 19.5. lähdemme koko päivän retkelle Mänttään Serlachius-museoihin 
(avec), jossa kohteinamme ovat taidesäätiön helmiä esittelevä taidemuseo 
Göstan kartano ja uusi paviljonki sekä entinen pääkonttori Gustaf teollista histo-
riaa kuvaavine näyttelyineen. Matkalle lähtö on Tapiolasta klo 7.25 ja Kiasmalta 
7.45. Ajamme Pälkäneen kautta ja pysähdymme kahville Keltaiseen taloon. Mänt-
tään saavumme klo 11.45, jolloin alkaa opastettu kierros taidemuseo Göstassa. 
Nautimme lounaan Göstan ravintolassa, jatkamme tutustumista Göstan näyttelyi-
hin ja siirrymme klo 14.30 Gustaf-museoon, jossa on opastettu kierros sekä tutus-
tuminen Paperiperkele-näyttelyyn. Lähtö paluumatkalle klo 16.15 ja Helsinkiin 
saavumme noin klo 20. Ilmoittautumiset ja maksut 70 €/henkilö viimeistään 16.4. 
Bussiin mahtuu 50 henkilöä. Hintaan sisältyvät bussimatka, opastukset, sisään-
pääsymaksut, lounas sekä kahvit meno- ja paluumatkalla. Kerrothan ilmoittau-
tuessasi tulopaikkasi bussiin ja mahdolliset ruokarajoitukset. 
 
Tapahtumakalenterissa on esim. omalla autolla Mänttään tuleville erikseen il-
moittautuminen käynnille Serlachius-museoihin (avec). Ilmoittautumiset ja 
maksut 30 €/henkilö viimeistään 16.4. Hintaan sisältyvät opastukset, sisään-
pääsymaksut ja lounas. Kerrothan ilmoittautuessasi mahdolliset ruokarajoitukset. 

http://www.suurpelto.fi/
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=ihan&lang=fi
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/slava-kunnia/
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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. vii-
kon keskiviikkona klo 12.30 ravintola Virgin Oil Co:ssa, Mannerheimintie 5.  
 
Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Suomen aluetoiminta  

 

Lounais-Suomen seniorit kokoontuivat tammikuun 27. päivä klo 13.30 ravintola 
Koulun Historianluokkaan. Esitelmän piti LL Martin Kallio aiheenaan ”Onko 13 vi-
tamiinien onnenluku?” Paikalla oli 18 senioria, joista kolme avec. Helmikuun 5. 
päivä kävi 9 senioria katsomassa Turun kaupunginteatterissa näytelmän Kvartetti. 
Helmikuun 24. päivä klo 13.30 ravintola Koulussa geriatrian ylilääkäri LkT Tapio 
Rajala pitää esitelmän aiheesta ”Ikääntyvän ihmisen hyvinvointimittari, ravinto- ja 
toimintakyky. Tilaisuus on avec. Samana päivänä klo 15 mennään katsomaan Tu-
run taidemuseoon Ellen Thesslerin näyttely. 
Maaliskuun 31.päivä kokoonnutaan ravintola Kouluun. DI Matti Niemi esitelmöi 
aiheesta ”Digitaalisuus mullisti valokuvauksen.” Tilaisuus on avec. 

Pirkanmaan RIL-seniorien vuoden 2015 ensimmäinen kokoontuminen oli ti 20.1. 
Suomalaisella Klubilla ja paikalla oli 19 senioria. Toimi Tarkiainen kertoi alkuun 
Helsingissä olleen RIL-seniorien johtoryhmän vaihtokokouksen kuulumiset ja se-
niorien jäsenmaksun vaihtoehdot. 
 
Päivän mainion esityksen piti PIRIL-seniori Pentti Rantala ja aiheena oli Taras-

tenjärvellä rakenteilla oleva jätteenpolttolaitos. http://www.tammervoima.fi/ Pentti 

kävi perusteellisesti läpi hankkeen taustahistorian ja hankinnan kiemurat, esitteli 
laitoksen perustiedot ja näytti kuvat Suomen muista jätteenpolttolaitoksista. Tam-
pereella jätteenpolttoa kokeiltiin Tampellan pienessä testilaitoksessa jo 1970-lu-
vun alussa, mutta Kyläsaaren laitoksen huono maine Helsingissä esti silloin tyys-
tin jätteiden polton jatkokehittelyt Suomessa. Esitys synnytti vilkkaan keskustelun, 
missä Pentti sai vastata moneen kysymykseen. Jätteiden keräily ja lajittelu jatkuu 
entiseen tapaan, mutta jätteiden kaato penkkaan loppuu. 

 
Seuraava PIRIL-seniorien kokoontuminen on ti 17.3. klo 12-14 Suomalaisella Klu-
billa ja tällöin Reijo Väliharju pitää esityksen Tampereen suurten investointien 
PTS:stä. Kevätkauden kolmas kokoontuminen on ti 19.5. klo 12-14 samassa pai-
kassa. Mahdollisiin pikku excuihin kaupunkikehityshankkeiden tiimoilta palataan 
sähköpostijakelulla. 
 
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit päättivät vuoden 2014 joululounaaseen Ra-
vintola Lasaretissa, johon osallistui 24 henkilöä. Samalla käytiin lävitse vuoden 
2015 ohjelmaa ja päätettiin ulkomaanekskursion kohteeksi Berliini. 

 
Vuosi 2015 käynnistyi räväkästi 16 seniorin voimin 8.1.  LähiTapiolan toimitiloissa 
Oulussa. Ilkka Herva esitteli aluksi LähiTapiolan toimintaa ja sen jälkeen Mikko 
Kilpeläinen esitteli ”Ryöstöretki yliopistolle” –nimistä kirjaansa. Kirja antaa oivan 
kokonaiskuvan Oulun yliopiston rakentamistekniikan osaston lakkauttamisen 
taustoista, mutta toisaalta luotaa myös näkemystä tulevaisuuteen ja sitä kautta 

http://www.tammervoima.fi/
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perustelee ko. alan opetuksen vahvistamistarvetta Oulussa. Kirjaa voi tiedustella 
Mikolta (puh. 040-7207065 tai sähköpostilla mikko.kilpelainen@dnainternet.net ).  

 
Keskiviikkona 4.2. Oulun yliopiston RIL-Nuoret Pohjois-Suomi MatchMaking 2015 
-tilaisuuden yhteydessä Oulun Ympäristötalolla järjestettiin senioreiden toimesta 
CV-klinikka, johon osallistui 13 opiskelijaa ja 3 senioria. Opiskelijat olivat erittäin 
tyytyväisiä tapahtumaan ja sitä tullaan jatkamaan työhaastattelusimulaatioilla 
maaliskuulla. 

 
Seuraavat tapahtumat: 
1) Maanantaina 23.2. klo 13.00 ”Rakennusalan huippuosaamista Oulussa on vah-
vistettava” -seminaari Oulun kirjaston Pakkala-salissa. 
2) Tiistaina 10.3. klo 14.00 työhaastattelusimulaatio Oulun yliopistolla (ilmoittaudu 
haastattelijaksi vastaamalla lähetettyyn e-mailiin). 
3) Torstaina 12.3. klo 14.00 Ravintola Lasaretissa Mauri Myllylän kirjan esittely: 
Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Hiljainen tieto käyttöön.  
4) Torstaina 9.4. klo 14.00 Turvallisuuspoliittinen lounastapaaminen Oulun upsee-
rikerholla. Esitelmöitsijänä eversti evp. Heikki Hiltula. 
5) Torstaina 7.5. klo 12.00 torstailounas ja retkeily Liminganlahden luontokeskuk-
seen. 
6) 18. – 22.5. Ulkomaanekskursio Berliiniin. 
 
 
Ulkomaanmatkat 2015 
 
RIL-Seniorien matka Krakovaan ja Varsovaan 21.-25.4. Lähtö Krakovaan tiis-
taina 21.4. klo 11.00 lennolla AY 747 ja paluulento AY 744  Varsovasta lauan-
taina 25.4. klo 20.05-22.45. Tarkka matkaohjelma on julkaistu seniorien sivuilla ja 
tapahtumakalenterissa. Matkalle on lähdössä 50 osanottajaa. 

 

RIL-Seniorien Korineum Golf -matka Kyprokselle 3.-10.5. Pohjois-Kyproksen 
Korineum Golf and Country Clubin kentälle, osanottajia 12. 
 

Ennakkotieto Bryssel-Brygge matkasta. RIL-Seniorit valmistelee matkaa Brys-
seliin syyskuun jälkipuoliskolle. Tarkempi aikataulu ja ohjelma hahmottuvat ke-
vään 2015 aikana. Varaa aika matkailukalenteriisi. 

mailto:mikko.kilpelainen@dnainternet.net

