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Aktiivinen vuosi päättymässä
Senioreiden toiminta on päättymässä tältä
vuodelta ja se on noudatellut vakiintuneita
kuvioita. Ohjelmassa on ollut torstaiesitelmiä,
kulttuuria, ekskursioita ja matkailua. Matkailua oli
päättymässä olevan vuoden aikana runsaasti,
ensin huhtikuussa golfia Korineumissa Pohjois‐
Kyproksella ja toukokuussa Slovenia‐Kroatia
matkalla, syyskuussa Itävallassa ja vielä
lokakuussa Kuubassa. Matkat yleensä ja
kaukomatkat erityisesti ovat olleet suosittuja. Kuuban matka myytiin loppuun muutamassa
tunnissa ja sama tahti jatkui ensi maaliskuussa tapahtuvan Vietnamin matkan
markkinoinnissa. Torstaiesitelmistä suurinta kiinnostusta herättivät vara‐amiraali Kari
Takasen, kansanedustaja Pekka Haaviston, professori Yrjö Neuvon ja valtiotieteen maisteri
Osmo Soininvaaran esitelmät.
Senioreiden syyskokous pidettiin lokakuun lopussa HSL:n tiloissa Pasilassa. Johtoryhmän
kokoonpano säilyi ennallaan, kun erovuorossa olleet Matti Koskivaara ja Raimo Vierimaa
valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. AK‐ryhmän jäsenistä jäivät pois Pekka Hynynen, Risto
Siirilä ja ryhmässä pitkään ollut Markku Tilli, joka on ollut monen monien ekskursioiden
taitava junailija. Ryhmään tulivat uusina jäseninä Kari Ruohonen ja Juha Tammivuori.
Historiaryhmästä jäi pois Börje Hagner. Kiitokset kaikille ryhmien toiminnasta pois jääneille ja
tervetuloa uudet jäsenet!
Senioreiden yhdyshenkilö RILin toimistossa vaihtuu jälleen. Kirsti Tikkanen lähtee tammikuun
puolivälissä opintovapaalle, jonka jälkeen yhdyshenkilön tehtäviä hoitaa toistaiseksi
Henriikka Hellström. Kiitokset Kirstille ja koko toimiston väelle hyvin sujuneesta yhteistyöstä
kuluneena vuonna.
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA KAIKILLE TOIVOTTAEN!
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Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Seniorien Itävallanmatka toteutui 20.‐25. syyskuuta 37 osallistujan voimin. Alkupäivien
pitkistä bussimatkoista huolimatta matkaa pidettiin onnistuneena. Maisemat kauniita, sää
suosi ja oppaamme oli yksi parhaista. Mozartin merkitys Itävallan turismille ja Sissi‐
keisarinnan hoikka vyötärö tulivat kaikille selväksi. Itävallan pitkä matkakertomus on julkaistu
Seniorikuulumisia extra 2016 ‐osiossa osoitteessa:
http://www.ril.fi/fi/jasenyys/seniorit/seniorikuulumisia.html
Torstaina 22.9. CircOpera Kansallisoopperassa. Ennennäkemättömällä tavalla yhdistetty
loistavaa oopperamusiikkia ja taitavaa akrobatiaa ja muita sirkustemppuja. Osallistui 23
ennakkoluulotonta senioria ja perheenjäsentä.
Tiistaina 27.9. osallistui 35 senioria (avec) Helsingin Kaupunginteatterin Arena –näyttämöllä
Mika Waltarin dekkarin Komisario Palmun erehdys ‐näytökseen, jossa Mikko Kivinen
kumppaneineen ratkoi rikosta.
Torstaiesitelmän piti 29.9. kansanedustaja Pekka Haavisto aiheenaan ”Vesivarat ja valta”.
Suomalaisen Klubin juhlasali oli jokseenkin täynnä, kuulijoita noin 65. Haavisto käsitteli
vahvasti omakohtaisten kokemustensa pohjalta vesivaroihin ja ympäristön tilaan kytkeytyviä
konflikteja Balkanilla, Lähi‐Idässä, Afrikassa ja Etelä‐Amerikassa.
Lauantaina 1.10. oli vuorossa Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä Jukka Puotila ‐Show
2016, jonka katsomossa oli 35 senioria (avec).
Torstaina 6.10. kävimme opastetulla kierroksella tutustumassa Reitz‐säätiön
taidekokoelmiin. Mukana oli 35 senioria (avec).
Tiistaina 11.10. Aalto‐ yliopistolla järjestettyyn Tohtorikaronkkaan osallistui 20 senioria.
Tilaisuudessa esiteltiin parin viime vuoden aikana valmistuneita rakennusalan väitöskirjoja.
17‐27.10.2016 joukko RIL‐senioreita puolisoineen tutustui Kuuban länsiosaan. Matkaan
sisältyi tutustuminen Havannaan, erityisesti sen vanhaan osaan. Vierailimme myös
Vinjalesissa, Kuuban tupakkatuotannon keskeisellä alueella ja sen jälkeen saaren
etelärannalla Trinidadin kaupungissa. Trinidadista palattiin Cienfuegosin kautta saarivaltion
pohjoisrannalle Varaderoon, joka on rakennettu turistikeskukseksi. Matkalla oli 26 senioria
(avec). Lue matkakertomus: http://www.ril.fi/fi/jasenyys/seniorit/seniorikuulumisia.html
Seniorikuulumisia‐extra 2016 ‐osiosta.
Torstaina 20.10. Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala piti lounasesitelmän
Suomalaisella Klubilla. Pekkalan aiheena oli ”Kaupan murros”. Paikalla oli 45 osallistujaa.
Keskiviikkona 26.10. klo 15.00 pidettiin Senioreiden syyskokous HSL:n tiloissa Pasilassa.
Kokouksessa päätettiin johtoryhmän uusi kokoonpano ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma
vuodelle 2017. Kokouksen aluksi HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi selosti HSL:n
toimintaa. Kaikille läheinen aihe kirvoitti vilkkaan keskustelun. Kokoukseen osallistui 38
Senioria ja Senioraa.
Tiistaina 8.11. oli 42 senioria (avec) katsomassa Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Juha
Jokelan itsesensuurikomediaa Sumu, joka käsitteli
itänaapurimme ja Suomen kauppaa.
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Torstaina 10.11 teimme aamupäiväekskursion Eduskuntatalon työmaalle, jossa meille
esiteltiin Eduskuntatalon kiinteistöjen kuusivaiheinen (2009 – 2017) peruskorjaus
kansalaisinfon tiloissa Eduskunnan kiinteistöpäällikkö Ilona Nokelan ja
rakennuttajakonsulttina toimivan Indepro Oy:n tj/projektinjohtaja Matti Kruus`n toimesta.
Lisäksi Eduskunnan rakennuttajapäällikkö Hannu Peltonen esitteli työmaakierroksella
hankkeen viimeisen vielä rakenteilla olevan vaiheen 2015‐2017. Osallistujia oli 40 senioria.
Tiistaina 15.11 lounasesitelmän teemana oli ”Itämeren turvallisuustilanne”. Esitelmöitsijänä
Pääesikunnan päällikkö vara‐amiraali Kari Takanen. Ajankohtainen aihe keräsi paikalle 76
osanottajaa ja herätti vilkkaan jälkikeskustelun.
Perjantaina 18.11. klo 18.00 Helsingin Suomalaisella Klubilla soitto‐orkesteri Rempsetin 45‐
vuotisjuhlakonsertti illallistanssiaisineen. Teekkarihenkiseen juhlaan uskaltautui 22 senioria
ja senioraa.
Tiistaina 22.11.2016 tutuistumme maailmankuulun italialaisen taiteilijan Amedeo
Modiglianin retrospektiivinäyttelyyn Ateneumissa. Mukana oli 42 senioria (avec).
Keskiviikkona 30.11. tutustuttiin Kansallisoopperan arkeen opastetulla kierroksella
näyttämön taakse. Uskomattoman paljon työtä ja monenlaisia taitoja tarvitaan yhden
esityksen tuottamiseen. Ilmoittautuneita 38.
Keskiviikkona 7.12. matkustimme Tampereelle juhlimaan teemalla Betonimylläri – Lauri
Viita 100 vuotta, jossa illan konserttia Tampere‐talossa täydensi käynti Lauri Viita museossa
Pispalassa. Tampereen Suomalaisella Klubilla saimme katsauksen Tampereen kaupungin
kehityshankkeisiin. Tampere‐talon konserttiin osallistui 60 senioria (avec), joista 54 osallistui
koko päivän ohjelmaan.

Tulevia tapahtumia
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin kautta www.ril.fi (kalenteri
etusivun oikeassa laidassa). Muistattehan ilmoittaa kaikki osallistujat, myös avecit!
Ilmoittautumisen jälkeen maksut RIL‐Seniorien tilille FI50 80001710006074. Muistattehan
merkitä maksun viestikenttään selkeästi osallistujamäärä, sekä tapahtuma johon maksu
liittyy. Ulkomaanmatkat laskuttaa matkatoimisto.
Huom! Lähetämme teatteri‐ ja oopperaliput postissa kotiin. Kun ilmoittaudutte
tapahtumakalenterissa, siellä kysytään osoitetietoja. Täyttäkää jokaisesta lippuvarauksesta
oma ilmoittautumislomake.
Senioreiden yhdyshenkilö RILin toimistossa on 15.1.2017 alkaen Henriikka Hellström puhelin
040 554 8857, sähköposti: henriikka.hellstrom(at)ril.fi
Keskiviikkona 14.12. klo 19.00. Kansallisoopperassa Richard Wagnerin ensimmäinen
mestariteos ”Lentävä hollantilainen ” (avec). Liput postitettu tilaajille.
Keskiviikkona 4.1.2017 klo 13 opastettu tutustuminen Renessanssi.Nyt ‐näyttelyyn
Kansallismuseossa Mannerheimintie 34 (avec). Kokoontuminen Kansallismuseon aulassa klo
12.50. Sisäänpääsy ja opastus maksavat 15 euroa, museokorttilaisilta kuitenkin vain 10
euroa. Ilmoittautuminen ja maksut 28.12.2016 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä
mainitse onko sinulla/avecilla museokortti. Ilmoittaudu
tapahtumakalenterin kautta.
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Tiistaina 10.1.2017 klo 12.00 RILn seniorien perinteinen uudenvuoden sauna Suomen
Saunaseuran tiloissa Lauttasaaressa, osoite Vaskiniementie 10. Kukin maksaa omat kulunsa.
Hinta on 20 €, Saunaseuran jäseniltä 10 €, oma pyyhe ja pesutarvikkeet mukaan. Pyyhkeitä
on myös vuokrattavana. Mukaan mahtuu 15 saunojaa. Ilmoittautumiset 5.1. mennessä.
Keskiviikkona 11.1 klo 13‐15 vierailu Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskukseen.
Uudenmaan alueen tieliikenteen hallinnasta vastaavan keskuksen päällikkö Mika Jaatinen
esittelee keskusta ja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennevalotoimiston päällikkö
Marko Mäenpää vastaa mahdollisiin Helsingin liikennevalojärjestelmää koskeviin
kysymyksiin. Kokoontuminen klo 12.50 mennessä Pasilan virastotalossa, liikenneviraston
infopisteessä, Opastinsilta 12 A, 2. krs., josta ohjaus keskukseen. Osallistujamäärä enintään
26. Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta viimeistään 4.1.
Torstaina 19.1. klo 10.30 Suomalaisella Klubilla on lounasesitelmän (avec) aiheena USA
maailmanpolitiikassa – miten vaalitulos vaikuttaa? Esitelmöitsijä Jukka Valtasaari on
toiminut maamme diplomaattisilla avainpaikoilla kuten mm. UM:n valtiosihteerinä ja 11 v.
Suomen suurlähettiläänä Washingtonissa. Keittolounas maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta viimeistään 11.1. Ilmoita, jos et jää syömään
lounasta.
Tiistaina 24.1. klo 19.00 Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä Miika Nousiaisen
uutuuskirjaan perustuva suosittu komedia Juurihoito Tarina hyvistä ihmisistä ja huonoista
hampaista (avec). Ilmoittautumiset ja maksut 36 €/lippu viimeistään 20.12.2016. Olemme
varanneet 60 lippua. http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/juurihoito/
Torstaina 26.1. kulttuurivierailu Turkuun avec, Helsingistä bussilla, Turun seudulta
omatoimisesti. Kohteina ovat Forum Marinum klo 11, jossa buffet‐lounas, Turun Taidemuseo
ja Schjerfbeckin näyttely klo 14 sekä Aboa Vetus & Ars Nova näyttelyt: Turun historiaa ja
nykytaidetta klo 15.45. Kokoontuminen Kiasmalla klo 8.50 ja Tapiola Garden klo 9.10, paluu
Helsinkiin noin klo 20. Matkan hinta Helsingistä 60 euroa/hlö (sisältää lounaan, liput ja
opastukset), museokortilla 43 euroa, max 50 osallistujaa. Turusta tuleville 10 paikkaa, liput
paikan päältä. Ilmoittautumiset kaikille tapahtumakalenterin kautta viimeistään 15.1.2017.
Tiistaina 7.2. klo 19.00 Helsingin kaupunginteatterin Peacock‐teatterissa (Tivolikuja 1,
Linnanmäki) musiikkinäytelmä Kirka – surun pyyhin silmistäni (avec) Suomen
ensimmäisestä rocktähdestä. Ilmoittautumiset ja maksut 49 €/lippu viimeistään 5.1.2017.
Olemme varanneet 50 lippua. http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=kirk&lang=fi
Keskiviikkona 8.2. klo 13‐15 tutustuminen Jätkäsaaren uuteen tornihotelliin, Clarion Hotel
Helsinki. Arkkitehdit Aki Davidsson ja Sampo Honkala esittelevät hotellirakennusta.
Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta viimeistään 3.2.2017. Enintään 25 osallistujaa.
Tiistaina 14.2.2017 klo 10:30 on Suomalaisella Klubilla esitelmätilaisuus otsikolla ”Ei
miesmuistiin! Sään ääri‐ilmiöitä Suomessa” (avec, huom. myös päivä). Esitelmöitsijänä fil.
tri Esko Kuusisto. Kuusisto on hydrologiaan erikoistunut tiedemies, tietokirjailija ja kokenut
esitelmöitsijä. Kuusisto tiivistää tulevan esitelmänsä seuraavasti: ”Jos maapallon ilmastoille
tehtäisiin turvaluokitus, Suomen sääilmiöt edustaisivat matalaa riskiä. Kun havaintosarjoja ja
muistitietoa kaivellaan muutaman viime vuosisadan ajalta (ainakin vuodesta 1778), yhtä ja
toista on kuitenkin tapahtunut. ” Hernekeitto‐pannarilounas maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautuminen tapahtumakalenterin kautta viimeistään 7.2.2017. Ilmoita myös, jos et jää
syömään lounasta.
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Keskiviikkona 1.3. klo 19.00 Kansallisoopperassa maailman suosituin ooppera Georges
Bizet´n Carmen. Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta ja maksut 67,00€ per lippu
seniorien tilille 7.1. mennessä. Nuorisolippu alle 20v 39,50€ ja opiskelijalippu 48,80€. (avec)
Olemme varanneet 50 paikkaa.
Kiertomatka Vietnamiin ja Hong Kongin 8.3.‐22.3.2017. Matkatoimisto Aventura järjestää
räätälöidyn Vietnam‐Hong Kong ryhmämatkan RIL‐Senioreille. Kiertomatkamme kohteet
ovat: Ho Chi Minh City, Hoi An, Hanoi, Halong Bay ja Hong Kong. Matka on loppuunmyyty.
Keskiviikkona 15.3. klo 19.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Seppo Parkkisen
dokumentaarista ja fiktiivistä aineistoa yhdistelevä näytelmä Canth (avec). Näytelmän ohjaa
Kaisa Korhonen ja nimiroolissa Minna Canthina on Cécile Orblin. Ilmoittautumiset ja maksut
44 €/lippu viimeistään 14.2. Olemme varanneet 50 lippua.
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/canth/
Torstaina 16.3. klo 10.30 lounasesitelmä (avec) Suomalaisella Klubilla. Aiheena on
Pankkitoiminnan murros ja esitelmöitsijänä johtaja Tuomas Saramäki Wallstreet Financial
Services Oy:stä. Esitelmä käsittelee pankkitoiminnassa viime aikoina tapahtuneita muutoksia,
mm. digitalisaation vaikutuksia toimintaan ja palveluihin. Keittolounas maksetaan paikan
päällä. Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta viimeistään 8.3.2017. Ilmoita, jos et jää
syömään lounasta.
Maanantaina 1.5.2017 klo 12.00 Vappumatinea (avec). Musiikkitalon konserttisali.
Helsingin kaupunginorkesterin ikiaikainen perinne, HKO:n vappumatineat. Tänä vuonna
keväistä valkolakkimerta koristavat tupsulisäkkeet, sillä lavalle astelee aina energinen
Polyteknikkojen kuoro. Olemme varanneet 80 lippua. Lipun hinta 20 euroa/hlö.
Ilmoittautumiset ja maksut 6.2. mennessä.
Keskiviikkona 27.9. klo 19.00 juhlistaa peruskorjattu, 50‐vuotta täyttävä Helsingin
Kaupunginteatteri Suomen 100‐vuotista itsenäisyyttä suurella näyttämöllä uudella
kotimaisella suurmusikaalillaan, Myrskyluodon Maija. Vuonna 1976 esitettyyn tv‐sarjaan
sävelsi Lasse Mårtenson unohtumattoman musiikin, joka kuullaan nyt ensimmäistä kertaa
näyttämöllä musikaaliteoksena. Anni Blomqvistin teosten pohjalta musikaalin dramatisoi
Seppo Parkkinen, ohjaa Kari Rentola ja laulujen sanat Maija Vilkkumaa. Ilmoittautumiset ja
maksut 68 €/lippu viimeistään 21.12.2016. Olemme varanneet 60 lippua. (avec)
Keskiviikkona 15.11. Kansallisoopperassa Suomi 100‐ juhlavuoden kunniaksi Kenneth Greven
suurteos ”Kalevalanmaa”. Tarina ammentaa häpeilemättä tämän maan historian ja
kulttuurin merkkipaaluista ja yhdistää rohkeasti eri taidemuotoja keskenään. Lopputuloksena
on leikkisä, hullu ja koskettava teos, joka voi syntyä vain ulkopuolisen silmin. Se sukeltaa
syvälle suomalaisuuden ytimeen. Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta ja maksut
86,00€ seniorien tilille 12.2. mennessä. (avec) Olemme varanneet 60 lippua.

Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen)
Huom! Seniorien Ison Omenan kahvitilaisuudet pidetään toistaiseksi Ciao Coffeessa.
Tilaisuudet jatkuvat kuten ennenkin 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.
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Lounais‐Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois‐Suomen aluetoiminta
Lounais‐Suomen seniorit kokoontuivat syyskuun tapaamiseen 27. päivänä
Panimoravintolaravintola Koulun Historianluokkaan, paikalla 6 senioria. Lokakuun 25. päivän
tapaamisessa FM Kullervo Hantula piti esitelmän ”Poikasotilaista sotilaspojiksi”. Paikalla 10
senioria. Tapaamisen jälkeen tutustuttiin Helene Schjerfbeckin näyttelyyn Turun
Taidemuseossa, 16 osallistujaa (avec). Marraskuun 29. päivä Historianluokassa TkT Jouko
Lehtonen piti esitelmän aiheesta ”Turku, maailman suurin perustustenvahvistustyömaa”.
Joulukuussa kokoonnutaan joululounaalle (avec) keskiviikkona 14. päivä klo 13.00
Panimoravintola Kouluun, Wecksell‐kabinetti, 2. kerros. Tammikuun tapaamisessa 31.1.2017
klo 13.30 Turun Kauppakamarin tj Minna Arve pitää esitelmän Turunseudun taloudellisista
näkymistä. Helmikuun 28. päivä klo 13.30 FM (väit.) Leena Vastapuu pitää esitelmän
Liberian tyttöveteraaneista sekä Liberian ja Länsi‐Afrikan tilanteesta yleensä. Maaliskuun 28.
päivä FM (väit.) Jussi Lehtonen esitelmöi aiheesta ”Tulevaisuuskuvia maaseudun
palveluista”.
Pirkanmaan RIL‐seniorien vuoden 2016 viides kokoontuminen oli ti 15.11. Suomalaisen
klubin Marskin salissa ja paikalla oli 21 senioria. Alkuun todettiin RIL‐seniorien
kunniapuheenjohtajan ja Pirkanmaan RIL‐seniorien kokoontumiset Tampereella
käynnistäneen Kauko Lehtilän menehtyneen ja hänen muistoaan kunnioitettiin hetken
hiljaisuudella. Päivän esityksen piti pitkän päivätyön vesihuoltoalalla tehnyt kollegamme
dosentti, UNESCO‐oppituolin haltija Tapio S. Katko TTY:n rakennustekniikan laitos, aiheena
"Suomen vesihuollon kehitys kansainvälisessä kontekstissa". Häneltä on juuri ilmestynyt
englanninkielinen teos Finnish Water Services – Experiences in Global Perspective, johon on
koottu kattavasti tietoa suomalaisen vesihuollon kehityksestä ja yhteiskunnallisesta
merkityksestä. http://www.tut.fi/fi/tietoa‐yliopistosta/uutiset‐ja‐tapahtumat/suomalaista‐
vesihuolto‐osaamista‐yksissa‐kansissa‐x171659c2. Pirkanmaan RIL‐seniorien seuraava
kokoontuminen on ti 24.1.2017 klo 12‐14 Suomalaisella klubilla ja tulevan kevään muut
tilaisuudet ti 21.3. ja 16.5.2017.
Pohjois‐Suomen Rakentajaseniorit tekivät erittäin antoisan Islannin matkan syyskuussa.
Matkalla tutustuttiin mm. Geysireihin, kuumiin lähteisiin, luonnonnähtävyyksiin ja kulttuuriin
(Harpan konsertti). Lokakuussa tutustuimme Oulun ammattiopiston toimintaan todellisissa
opetuskohteissa Hiukkavaaran alueella. Opetus tapahtuu pääasiassa rakennuskohteissa,
jolloin oppilaat pääsevät heti työnsyrjään kiinni. Vakuutuimme opiston opetuksen tasosta ja
tavoitteista. Marraskuussa kokoonnuttiin 14 seniorin voimin kahville Stokkan vintille, jossa
pohdimme maailmanmenoa USA:n vaaleista paikalliseen rakentamiseen.
15.12.2016 kokoonnumme perinteiselle joululounaalle Lasarettiin klo 12.30. Käsittelemme
samalla tulevan vuoden toimintaa ja päätämme ulkomaanmatkan kohteesta.
Tammikuussa on RIL‐nuorten Matchmakin‐tapahtuma, johon mahdollisesti osallistumme
jossain muodossa (CV, työhaastattelusimulaatio). Tulevista tapahtumista ilmoitetaan
sähköpostilla ja Facebookissa. Järjestämme alkukeväästä tutustumisen Pyhäjoen
atomivoimalatyömaalle yhdessä RILn Pohjois‐Suomen osaston kanssa.

