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18.5.2015

RIL‐Seniorit juhlivat syksyllä
Takana on tavanomaisen vilkas talvi‐ ja kevätkausi. Ohjel‐
massa viimeisenä oli kevätretki Mänttään, jossa tutus‐
tuimme Serlachius‐museoihin ja tämän jälkeen alkaa kesä ja
valmistautuminen syksyyn.

Senioreiden kevätkokous pidettiin maaliskuun lopussa Tekla Oy:ssä. Samassa yhteydessä järjestettiin
RIL‐Nuorten kanssa erittäin onnistunut seminaari, jonka tasokkaan ohjelman järjestämisestä vastasivat
Harry Lindström ja Risto Pesonen yhdessä RIL‐Nuorten edustajan Heli Niesniemen kanssa. Kiitokset
heille mielenkiintoisesta ohjelmasta ja kiitokset Teklalle puitteiden järjestämisestä.

Syksyn ohjelmakin alkaa olla jo pitkälle valmis niin kuin alla olevista teksteistä tarkemmin selviää. Syksyn
kohokohta on lokakuun lopussa vietettävä senioreiden 45‐vuotisjuhla, jonka ohjelmaan palataan alku‐
syksystä.

Senioreiden asioiden hoitaja RILin toimistossa vaihtui huhtikuun alussa, kun asioitamme liiton toimis‐
tossa lähes 40 vuoden ajan hoitanut Pirkko Snellman siirtyi eläkkeelle ja tehtävien hoito siirtyi Ritva
Solasaarelle. Kiitokset vielä kerran Pirkolle ja tervetuloa Ritva!

Hyvää kesää kaikille!

Pertti Sandberg
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Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Tiistaina 24.2. oli Svenska Teaternin katsomossa 75 senioria (avec) nauttimassa musikaalin Mamma
Mia vauhdikkaasta esityksestä.
Torstaina 12.3. piti Suomalaisella klubilla professori Markku Kaste torstaiesitelmän aiheesta ”Aivoin‐
farkti – miten estän, miten toimin ja miten toivun, jos sen saan? Kiinnostavaa esitystä oli kuulemassa
87 senioria ja senioraa.
Tiiistaina 17.3. Tähtitorninmäen Observatorioon oli tutustumassa 56 senioria ja senioraa.
Tiistaina 17.3. Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilassa oli Jari Tervon ja Sami Keski‐Vähälän histo‐
riaa peilaavaa näytelmää Troikka katsomassa 35 senioria (avec).
Senioreiden kevätkokous pidettiin 26.3.2015 klo 14.30 Tekla Oyssä Tapiolassa. Kokouksessa käsitel‐
tiin toimintaohjeen kevätkokoukselle määrittelemät asiat ja kutsuttiin eläkkeelle 1.4.2015 siirtyvä
Pirkko Snellman kunniasenioriksi samalla kun hänelle luovutettiin yhteisesti kerätty matkalahjakortti
ja toivotettiin hänelle antoisia eläkepäiviä. Kokoukseen osallistui 50 senioria.
Kevätkokouksen jälkeen pidettiin samassa paikassa yhdessä RIL‐Nuorten kanssa seminaari Rakentami‐
sen johtaminen nyt ja tulevaisuudessa. Puhujina tilaisuudessa olivat tuotepäällikkö Jukka Suomi Tekla
Oystä sekä toimitusjohtajat Kirsi Hautala WSP Finland Oy, Jyrki Keinänen A‐insinöörit Oy ja Juha Met‐
sälä Pohjola Rakennus Oy. Seminaarissa oli 87 osanottajaa.
Torstaina 9.4. Kansallisoopperassa Kaija Saariahon uusi ooppera ”Émilie” Camilla Nylundin kosketta‐
vana tulkintana. Osallistui 34 senioria ja senioraa.
Huhtikuun esitelmätilaisuudessa Suomalaisella Klubilla maanantaina 13.4. oli Fortumin teknologiajoh‐
taja tekn. tri Heli Antilan aiheena ”Ilmastonmuutos haltuun tulevaisuuden energiateknologioilla".
Mielenkiintoinen esitelmä herätti vilkkaan keskustelun. Senioreita oli paikalla 66.
Keskiviikkona 15.4. ekskursiolle Opinmäen kampukseen Espoon Suurpellossa osallistui 22 senioria.
Torstaina 16.4. oli 52 senioria (avec) menossa Helsingin kaupunginteatterin Pengerkadun katsomoon
Ihanat naisemme –esitykseen, joka jouduttiin peruuttamaan sairastapauksen vuoksi.
Maanantaina 20.4. oli 62 senioria (avec) Kansallisteatterissa Jussi Tuurnan säveltämää ja Pirkko Saision
kirjoittamaa oligarkkien ooppera SLAVA! Kunnia.
Seniorien matkalle Krakovaan ja Varsovaan 21.4.‐25.4. osallistui 50 henkeä. Nähtiin uusia moottori‐
teitä ja paljon vanhaa: linnoja, suolakaivos ja kulttuuria. Perehdyttiin uudessa museossa juutalaisten
historiaan. Kuultiin hyvältä, Suomessa koulunsa käyneeltä, oppaalta maidemme välisistä kulttuu‐
rieroista. Ilmat suosivat, Varsovan ruuhkat yllättivät.
Matkakertomus löytyy Seniorikuulumiset‐Extrasta.
Perjantaina 1.5. Vappumatineaan Musiikkitalossa osallistui 53 senioria (avec).
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RIL‐Seniorien Korineum Golf ‐matka Kyprokselle 3.‐10.5.
Ryhmä seniorigolffareita pääosin vaimoineen suuntasi Pohjois‐Kyproksen upeaan Korineum Golf Re‐
sortiin Vapun jälkeisenä sunnuntaina. Tarkoituksena oli pelata golfia vaihtelevissa kokoonpanoissa
viikon ajan ja osallistua lauantaina 9.5. järjestettävään Kauko Cupiin. Kilpailu järjestetään vuosittain
golfkeskuksen yhden aloitteentekijän vuorineuvos Kauko Rastaan muistoksi. Senioriryhmää vahvisti‐
vat jo useamman kerran kisaan osallistuneet, Rastaan lähipiiriin kuuluneen Markku Sarkamiehen ko‐
koamat suomalaiset golffarit. Ryhmällä oli myös mahdollisuus tutustua Kyproksen turkkilaisen osan
historiaan, kulttuuriin sekä ainutlaatuiseen vesihuoltoprojektiin, Northern Water Supply Project.
Kauko Cup 10‐vuotis juhlakisa pelataan keväällä 2016, mikä näin ennakkotietona ilmoitetaan seniori‐
golffareille. Lisää matkasta voit lukea seniorien verkkosivuilta Senoirikuulumiset‐Extrasta.
Tiistaina 12.5. tutustui 42 senioria Vantaalla Kehäradan kaupunkirakenteen muutokseen ja Tikkurilan
Dixi‐keskukseen. Yrityspalvelujohtaja Leea Markkula‐Heilamo ja projektijohtaja Heikki Virkkunen esit‐
telivät Kehärataa ja Vantaan kaupunkirakenteen kehittämistä. Esittelyn jälkeen tutustuttiin Dixi ‐toi‐
misto‐ ja liikekeskukseen YIT:n projektipäällikkö Janna Niemisen johdatuksella.
Keskiviikkona 13.5. Kansallisoopperassa Giuseppe Verdin mahtavan loistokas ooppera ”Aida” valloitti
upeilla solisteilla 45 senioria ja senioraa.
Tiistaina 19.5. osallistui 61 senioria ja senioraa retkelle Mänttään Serlachius‐museoihin, joissa kohteina
olivat taidesäätiön helmiä esittelevä taidemuseo Gösta ja sen palkittu uusi paviljonki sekä Gustaf‐museo
teollista historiaa kuvaavine näyttelyineen. Keltainen talo Pälkäneellä oli viihtyisä aamukahvipaikka. Tai‐
demuseo Göstan uusi paviljonki ja museon taideaarteet houkuttelevat matkustamaan Mänttään uudel‐
leen.

Tulevaa ohjelmaa
lmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin kautta www.ril.fi (kalenteri etusivun oike‐
assa 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.

Tiistaina 1.9. klo 19.00 Kansallisoopperassa koko perheen fantasiatarina ” Kaunotar ja Hirviö”.
Koreografi Javier Torres kertoo tanssin keinoin vanhan sadun hirviöksi taiotusta kuninkaasta, linnaan
jäävästä neidosta ja vähitellen heräävästä rakkaudesta. Sadunomaisen herkän musiikin on säveltänyt
Ottorino Respighi. Ikäsuositus 6‐vuotiaista ylöspäin. Paikat keskipermannolla. Ilmoittautumiset tapah‐
tumakalenterin kautta ja maksut 62,00€ per lippu, alle 20‐vuotiaat 38,00€ ja opiskelijat 46,00€ se‐
niorien tilille 4.6. mennessä. Muista valita oikea lippu! Ota lapset ja lapsenlapset mukaan.
Maanantai 7.9. RIL‐Golf. Aulanko Golfin Eversti‐kenttä, Hämeenlinna. Yhteislähtö klo 10.00.
Torstaina 10.9. lähdemme retkelle Uudenkaupungin autotehtaalle ja Louhisaaren kartanoon Askai‐
sissa. Matkalle lähtö on Kiasmalta klo 7.30 ja Tapiola Gardenista 7.50. Pysähdymme matkalla kahville
Paimion Tammisillassa ja Turun rautatieasemalta lähtö on klo 10.00. Matka jatkuu Uuteenkaupunkiin
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Valmet Automotiven tehtaalle, jossa yritysesittelyn lisäksi on ohjelmassa vierasjunakierros hitsaa‐
mossa ja kokoonpanossa. Matkaa jatkuu opastetulla käynnillä marsalkka Mannerheimin syntymäkotiin
Louhisaaren kartanomuseoon Askaisissa. Lounaalle matkaamme Naantaliin, josta lähdemme paluu‐
matkalle klo 16.15. Helsinkiin saavumme noin klo 18.30. Ilmoittautumiset ja maksut 61 €/henkilö vii‐
meistään 20.8. Turusta lähteville hinta on 55 €/henkilö. Hintaan sisältyvät bussimatka, opastukset,
sisäänpääsymaksut, menomatkan kahvit ja lounas. Autotehtaalle otetaan enintään 40 osallistujaa. Li‐
säksi Autotehdas ilmoittaa, että henkilöt, joilla on sydämentahdistin, muu vastaava sähköinen elintoi‐
mintoja ylläpitävä laite tai merkittävä liikuntarajoite eivät voi osallistua vierasjunakierrokselle tuotan‐
toon.
Tiistaina 15.9. klo 19.00 Neil Hardwikin ohjauksessa Ministeriä viedään Helsingin kaupunginteatterin
Arena‐näyttämöllä (Hämeenkatu 2). Rooleissa iloittelevat mm. Esko Roine, Santeri Kinnunen, Heidi
Herala, Asko Sarkola ja Sari Siikander. Ilmoittautumiset ja maksut 42 €/lippu viimeistään 13.8.
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=mini&lang=fi
Torstaina 17.9. klo 10.30 Suomalaisella klubilla professori Hannu Juusolan torstaiesitelmän aiheena
on Arabikevät ja Islam. Professori Juusola työskentelee Helsingin Yliopiston maailman kulttuurien lai‐
toksella. Hän on aikaisemmin johtanut Damaskoksessa Suomen Lähi‐idän instituuttia ja hänen tutki‐
muksensa kohteina ovat olleet mm. modernin Lähi‐idän yhteiskunnat ja politiikka. Ilmoittautumiset
8.9. mennessä. Hernerokka‐pannarilounas maksetaan paikan päällä. Ilmoita, jos et osallistu lounaalle.
Brysselin‐Bruggen matka 22.9. – 26.9. Tiedot kuulumisten lopussa ja Seniorikuulumisten verkkosi‐
vuilla sekä tapahtumakalenterissa.
Tiistai 29.9. klo 15.00 tietoisku perinnöstä, testamentista ja edunvalvontavaltuutuksesta. Tieteiden
talo, Kirkkokatu 6, Helsinki. Sali 104. Puhujana asianajaja, varatuomari Petteri Nygrén, Reims & Co.
Ilmoittautumiset 21.9.mennessä. Tilaisuus lähetetään myös RILin YouTube‐kanavalla. Voit seurata ti‐
laisuuden suorana tai tallenteena https://www.youtube.com/user/rakennusinsinoorit
Torstaina 1.10. klo 19.00 Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä Luulosairas. Moliérin klassikkonäytel‐
män pääroolissa on Jukka‐Pekka Palo. Ilmoittautumiset ja maksut 34 €/lippu viimeistään 25.8.
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/luulosairas/
Lokakuun torstaiesitelmä, aiheena Venäjän geopolitiikka, pidetään poikkeuksellisesti maanantaina
5.10.2015 klo 10.30 Suomalaisella klubilla. Esitelmän pitää tutkijatohtori Hanna Smith Aleksanteri Ins‐
tituutista. Keittolounas maksetaan paikan päällä. Ilmoittautumiset 21.9. mennessä.
Keskiviikkona 7.10.2015 klo 13.00 tutustuminen Kehäradan liikennöintiin ja asemiin (solo). Kokoon‐
tuminen on Vehkalan asemalla. Junamatkan aikana pysähdymme tutustumaan seuraaviin asemiin:
Kivistö, Aviapolis ja Lentoasema. Kehärataa ja sen asemia esittelee projektipäällikkö Juha Kansonen
Liikennevirastosta. Ilmoittautuminen 1.10. mennessä. Enintään 40 osallistujaa.
Keskiviikkona 28.10. klo 15.00 RIL‐Seniorien syyskokous ja 45‐vuotisjuhlaseminaari. Kokouskutsu ja
tarkemmat tiedot syyskuun Seniorikuulumisissa. Merkitse aika kalenteriisi.
Torstaina 5.11. lähdemme kahden päivän retkelle Tampereelle, jossa käymme teatterissa, nautimme
illallisen ja yövymme uudessa hotelli Tornissa. Matkalle lähtö on Tapiola Gardenista klo 11.00 ja Kias‐
malta klo 11.20. Tampereen Teatterissa nautimme suolaisen välipalan kahvin/teen kera ennen klo
14.30 alkavaa musikaalikomedian SUGAR‐Piukat paikat esitystä. Teatterista siirrymme hotelli Torniin,
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jossa majoittumisen jälkeen on yhteinen illallinen. Perjantaina 6.11. lähdemme bussilla klo 9 tutustu‐
maan Kangasalan automuseo Mobiliaan. Matka jatkuu vierailulla Kimmo Pyykkö ‐taidemuseoon ja
Kangasala‐taloon, jonka ravintolassa nautimme lounaan. Lähdemme paluumatkalle klo 14.30 ja Hel‐
sinkiin saavumme noin klo 17. Ilmoittautumiset ja maksut 254 €/henkilö viimeistään 28.9. Hintaan
sisältyvät bussimatkat, välipala ennen teatteria, teatteriliput, illallinen torstaina, perjantaiohjelman
sisäänpääsymaksut, opastukset ja lounas sekä majoitus kahden hengen huoneessa (Twin bed). Yhden
hengen huoneen lisämaksu on 48 eur. Kerrothan ilmoittautuessasi tulopaikkasi bussiin ja mahdolliset
ruokarajoitukset. Bussiin mahtuu 50 henkilöä. Teatteriin on varattu 60 lippua ja hinta on 50 €/lippu.

Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen)
Seniorien Ison Omenan Coffee Housen kahvitilaisuudet Espoossa jatkuvat joka kuukauden ensim‐
mäinen 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. Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on 2.9.

Lounais‐Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois‐Suomen aluetoiminta
Lounais‐Suomen seniorit kokoontuivat 24.2. ravintola Koulun Historianluokkaan, jossa geriatrian ylilää‐
käri Tapio Rajala piti esitelmän aiheesta ”Ikääntyvän ihmisen hyvinvointimittari, ravinto‐ ja toiminta‐
kyky. Paikalla oli 24 senioria (6 avec). Turun taidemuseossa katsottiin Ellen Thesleffin näyttely (24/6).
Maaliskuun 12. päivänä oli kuusi senioria katsomassa HK‐Areenassa jääkiekko‐ottelu TPS‐HPK.
Maaliskuun 31. päivä esitelmöi DI Matti Niemi aiheesta ”Digitaalisuus mullisti valokuvauksen.” Paikalla
14 senioria. Huhtikuun 28. päivä esitelmöi DI Hannu Ravea aiheesta ”Palestiinan ja Israelin väliset sodat
ja rajat.” Paikalla 13 henkilöä, joista 2 avec.
Toukokuun viimeisenä tiistaina ins. Launo Laatikainen esittelee Serlachiuksen Mäntän museon laajen‐
nuksen. Elokuun viimeisenä tiistaina vierailemme Paraisten sementtitehtaalla ja tutustumme Artbankin
Salvador Dalin näyttelyyn (avec).
Pirkanmaan RIL‐seniorien kokoontumisessa 17.3. Suomalaisella Klubilla oli 18 senioria. Tilaisuuden
alussa käytiin vilkas keskustelu Tampere3‐hankeesta eli TTY:n, Tamk:in ja Yliopiston koulutuksen yhdis‐
tämisselvittelystä (http://summa.talentum.fi/article/tt/uutiset/142454). Päivän esityksen aiheena oli
Matti Höyssällä Tampereen maankäytön kehitysnäkymät, kaupunkiseudun visiot ja liikenneratkaisut.
Matti on rakentajien ainoa edustaja Tampereen kaupunginvaltuustossa, yhdyskuntalautakunnassa ja
sen ympäristö‐ ja rakennusjaostossa. Annoimme hänelle PIRIL‐seniorien valtakirjan teknistaloudellisen
järjenäänen käyttämiseksi maankäyttö‐ ja liikenneratkaisuissa ja toivoimme myös seniorien osallistu‐
mista julkiseen keskusteluun vireillä olevista mittavista kaupunkirakentamisen hankkeista.
Aarre M. Mattisen Säätiö järjesti paikallisille rakentajille kutsuseminaarin "Rakennusalan kyseenalaiset
totuudet" Suomalaisella Klubilla tiistaina 24.3.2015. PIRIL‐seniorit Ralf Lindberg, Tuomo Poutanen ja
Börje Hagner pitivät seminaarissa esitykset. Tilaisuudessa säätiö luovutti Ralfille erityispalkinnon pitkä‐
aikaisesta työskentelystä rakentamisen parissa ja aktiivisena toimijana TTY:ssä.
Kevätkauden viimeinen PIRIL‐seniorien kokoontuminen on ti 19.5. klo 12‐14 Suomalaisella Klubilla, jol‐
loin Reijo Väliharju jatkaa yhdyskuntarakentamisen teemaa ja esittelee Tampereen investointien PTS:n
arvioitune euroineen.
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Pohjois‐Suomen Rakentajaseniorit olivat osaltaan toteuttamassa ”Rakennusalan huippuosaamista
Oulussa vahvistettava” –seminaaria Oulun kirjaston Pakkala‐salissa 23.3.2015. Toiminnan tavoitteena
on käynnistää Oulun yliopistossa rakennustekniikan koulutusohjelma. Tilaisuuden järjestäjinä olivat
RIL Pohjois‐Suomi, Pohjois‐Suomen Rakennusklusteri ry., Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki. Tapah‐
tuma veti salin likimain täyteen. Senioreita paikalla oli 34. Seminaarin esitykset löytyvät RIL:n sivuilta
(www.ril.fi/fi/jasenyys/aluetoiminta/pohjois‐suomen‐osasto/huippuosaaminen‐oulussa.html)
Opiskelijoiden työhaastattelusimulaatioon 10.3.2015 saatiin lopulta mukaan vain 3 opiskelijaa. Mukana
olleet 2 senioria hoitelivat haastattelut. Palauta oli erittäin myönteistä. CV‐klinikkatoimintaa ja haastat‐
telusimulaatioita tullaan jatkamaan sopivaa muotoa etsien.
Mauri Myllylän kirjan ”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Hiljainen tieto käyttöön” esittelyti‐
laisuus pidettiin 12.3.2015. Paikalla oli 11 senioria. Kirjaa on saatavilla edelleen Maurilta: hinta on 20
euroa, postituskuluineen 24 euroa. Saatavilla Maurin kotiosoitteesta Hyttystie 2, 90550 Oulu. Puhelin
040 5023825. Tilaukset myös sähköpostitse mauri.myllyla@navico.fi
Turvallisuuspoliittinen lounastapaaminen pidettiin 9.4.2015 Oulun upseerikerholla. Eversti evp. Heikki
Hiltula piti mainion esitelmän Euroopan turvallisuuspolitiikan todellisuudesta. Esitelmä siivitti paikalla
olleet 17 kuulijaa mukavasti vaaliuurnille.
Liminganlahden lounasretkeily toteutettiin 7.5.2015 neljäntoista seniorin voimalla. Lounastamisen jäl‐
keen Metsähallituksen asiantunteva opas Help perehdytti osallistujat luonto‐ ja kosteikkokeskuksen
erinomaiseen näyttelyyn. Lopuksi kävimme lintutornilla ihailemassa merikotkia, moninaisia vesilintuja,
suokukkoja ja mustapyrstökuireja ym. Toukokuussa on 18. – 22.5.2015 Ulkomaanekskursio Berliiniin
(osallistujia 21).
Kesäkauden jälkeen käynnistämme aktiviteetit golfauskisoilla, vierailemme piakkoin valmistuvassa Ou‐
lun kallioparkissa (Kivisydän) sekä tutkailemme Oulun alueen kehitystä eri näkökulmista. Näistä tulee
tarkempaa tietoa myöhemmin.

Ulkomaanmatkat 2015
Brysselin‐ Bruggen matka 22.9. – 26.9.2015
Verkkosivuilla suomen‐ ja englanninkielinen matkaohjelma, pienet muutokset ohjelmaan vielä mah‐
dollisia.
Lennot:
Finnairin lennot Helsingistä Brysseliin:
22.09.
Helsinki – Bryssel
26.09.
Bryssel – Helsinki

07:35 – 09:15 AY 811
19:20 – 22:45 AY 818, Flybe operoi

Lennoilla:
Matkalaukku (max 23 kg) ja käsimatkatavara (max 8 kg)
Lennoilla voi ostaa pientä purtavaa
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Majoitus:
Marivaux Hotel Congress & Seminar Centre ****, 2 h huoneet,
buffetaamiainen
Kuvaus: www.hotelmarivaux.be
Tiivistelmä matkaohjelmasta
Tiistai 22.9.
Lento Brysseliin, kaupunkikierros, kuljetus hotelliin, majoittuminen Marivaux‐hotelliin, yhteinen illalli‐
nen.
Keskiviikko 23.9.
Kuljetus EU‐parlamenttiin, vierailu parlamentissa ja tapaaminen parlamentin jäsenen Miapetra Kum‐
pula‐Natrin kanssa, paluukuljetus hotelliin ja yhteinen illallinen. Parlamenttivierailuun ja sen aikatau‐
luun saadaan vahvistukset vasta kesän kuluessa.
Torstai 24.9.
Instrumenttimuseo opastuksineen (englanniksi), Chocolate demonstration (englanniksi), Horta‐museo
opastuksineen (englanniksi), täällä ryhmä jaetaan 2–3 osaan, toiset voivat vuorollaan tutustua
St Gillesin alueeseen, yhteinen lounas, halukkaat voivat ottaa alkuruoan lisäksi 6 kpl ostereita 6 € lisä‐
hinnasta (tästä mainittava ilmoittautumisen yhteydessä), opas ja bussi mukana koko päivän. Vierailujen
järjestys vielä auki.
Perjantai 25.9.
Kokopäiväretki Bruggeen, bussi ja opas, lounas Bruggessa.
Lauantai 26.9.
Vapaa‐aikaa / omatoimista tutustumista kaupunkiin ja bussikuljetus lentokentälle ilman opasta, nouto
hotellilta 16.50, lento Helsinkiin.
Opaspalvelu:
Suomenkielinen matkanjohtaja‐/opaspalvelu.
Hinta/maksuehdot:
Matkapaketin hinta 1.195 €/hlö, yhden hengen huoneen lisä 260 €,
sisältäen lennot, majoituksen buffetaamiaisella, ohjelman mukaiset kuljetukset, retket, opaspalvelut,
ruokailut ja sisäänpääsymaksut. Hinta edellyttää vähintään 30 osanottajaa.
Varausmaksun 350 €/hlö eräpäivä on 16.6. ja loppumaksu 2 kuukautta ennen lähtöpäivää. Peruutusku‐
lut 100 €/hlö + Finnarin ryhmäehtojen ja maapalveluiden järjestäjien omien peruutusehtojen
mukaiset kulut. Matkatoimisto hoitaa laskutuksen.
Ilmoittautuminen:
Viimeistään kesäkuun 10. päivään mennessä RILin verkkopalvelun tapahtumakalenterin kautta. Paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmän koko max 45 henkilöä.
Tiedustelut: 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.

