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RIL-Seniorit

SENIORIKUULUMISIA 1/2012
Kysyntä ylittämässä tarjonnan?
Jäsenkuntamme nopea kasvuko on tekijä, jonka vuoksi useat tapahtumamme ovat tulleet niin suosituiksi? Viime Kuulumisissa kerroin ennätysosanottojoukosta oopperassa, alkaneen vuoden ensimmäiseen torstailounastilaisuuteen ilmoittautui ennätysyleisö siihenkin, peräti 110
henkeä. Tulevan kevään Vilnan-matkan jonotuslistalla on toistakymmentä henkeä ja Vappumatineaan varattiin lippuja kolme kertaa edellistä vappua enemmän. Kaikki tämä antaa johtoryhmälle kovat haasteet;
enemmän matkoja ja tilaisuuksia ja jatkuvasti mielenkiintoisia esiintyjiä?
Maaliskuun aurinkoisia hankikelejä odotellen,
Petri Janhunen
P.S.
Sixten Korkmanin torstailounastilaisuuden 19.1. osalta kävi valitettavasti
kuitenkin niin, että myös ilmoittamatta poisjääneitä oli ennätysmäärä,
jopa 24 henkeä, mistä klubin ravintolalle aiheutui tietysti tappiota syömättä jääneiden ruokien vuoksi. Joudummekin johtoryhmässä harkitsemaan menettelyä ilmoittamatta poisjääneiden sakottamiseksi.

Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Torstailounastilaisuudessa 8.12. Suomalaisella Klubilla ulkoministeriön entinen kansliapäällikkö Veli Sundbäck esitelmöi aiheesta
"Suomen tie Eurooppaan - integraationeuvottelut 1960-1996". Kuulimme mielenkiintoisista vaiheista Suomen etsiessä tietä eurooppalaiseen integroitumiseen. Paikalla oli 70 kuulijaa, jotka normaalin hernekeiton sijasta nauttivat Klubin joululounaan.
Lauantaina 17.12.tutustuimme Porvoon kaupunkiin ja sen historiaan
innostavan oppaan johdolla. Kaupungissa on todella muutakin kuin
vanha kaupunki ja Tuomiokirkko. Kiertoajelun ja Tuomiokirkossa käynnin jälkeen nautimme maittavan jouluaterian. Vatsat täynnä ihastelimme
joulumarkkinoita ja täpötäysiä pikkupuoteja. Räntäsateesta huolimatta
tunnelma oli hyvin jouluinen, osallistui 19 reipasta, säänkestävää senioria ja senioraa.
Perinteinen Uudenvuoden sauna Saunaseuran saunalla veti 10.
tammikuuta 13 osanottajaa.
Kuluvan vuoden ensimmäinen torstaiesitelmätilaisuus oli 19.1. Suomalaisella Klubilla. Etlan toimitusjohtaja Sixten Korkman piti asiantuntevaan ja selkeään tyyliinsä ajankohtaisia talousasioita selvittävän
katsauksen. Paikalla oli 86 kuulijaa.
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Perjantaina 20.1. Teatteri Avoimissa Ovissa nautimme näytelmästä
”Raudanluja rakkaus”, joka kertoi Venny Soldan–Brofeldtista ja Juhani
Ahosta sekä suomalaisuuden heräämisestä. Vuoden parhaaksi arvioitua näytelmää oli katsomassa 64 senioria ja senioraa.
Helmikuun torstailounaan esitelmöitsijänä 9.2. oli arkkitehti Aaro
Söderlund, jonka aiheena oli ”LVI roomalaisittain”. 62 kuulijaa näki ja
kuuli miten älykkäillä ja korkeata osaamista edustavilla ratkaisuilla roomalaiset olivat ratkaisseet lämmitys- ja vesihuolto-ongelmansa valtakuntansa eri osissa. Lukuisa joukko historia-aiheisia Söderlundin esitelmiä on mm. otsikolla ”Euroopan kulttuurin juurilla II” kuultavissa netissä Ylen elävässä arkistossa.
Tiistaina 14.2. Helsingin kaupunginteatterissa olimme ihailemassa
klassikkonäytelmää ”Metsä”, jonka oli ohjannut venäläinen Juri Solomin. Katsomossa oli 65 senioria ja senioraa.
Tulevaa ohjelmaa
Keskiviikkona 29.2. klo 13.-14.30 vierailu (avec) Helsingin kaupungin
”Toimiva koti”-näyttelyssä, osoite Käpyläntie 13. (www.toimivakoti.fi).
Näyttely on kaupungin sosiaalivirastoon kuuluva esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuja esittelevä näyttely ja informaatiokeskus. Esillä
olevia tuotteita ja ratkaisuja voi kokeilla. Ryhmän koko max 25 henkeä.
Osanottomaksu 12 €. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksu seniorien tilille
viimeistään 24.2.
Maaliskuun esitelmä- ja lounastilaisuus on torstaina 8.3. Suomalaisella Klubilla poikkeuksellisesti iltapäivällä. Teemana on ikääntyminen (avec). Hernekeitto-pannarilounas on klo 12.30 (maksetaan paikan päällä) ja klo 13.30-15 kuullaan seuraavat Diakonissalaitoksen
edustajien esitykset: Thea Reikko: Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva
Oy yrityksenä, Satu Laaksonen: Palveluohjauksella oikeisiin palveluihin ja oikeaan aikaan, Fysioterapeutti Emma Soveri: Ikääntyneen liikunta muistin tukena, Ylilääkäri Timo Honkanen: Oletko huolestunut
heikentyneestä muististasi? Ilmoittautumiset Pirkolle 1.3. mennessä
ja ilmoita myös tuletko/tuletteko syömään.
Keskiviikkona 14.3. klo 18.30 Jazz-ilta Café Ursulassa (avec), Ehrenströmintie 3. Tilaisuus on täynnä, ilmoitathan jos et pääsekään.
RIL-Seniorien kevätkokous pidetään VR-Yhtymä Oy:n isännöimänä
21.3. klo 15 alkaen Helsingin Päärautatieasemalla VR-Yhtymän kokouskeskuksessa, sisäänkäynti Rautatientorin puolelta (ennen taksitolppaa). Kokouksen alussa VR-konsernin johtoryhmän jäsen, yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu kertoo VR-yhtymän näkymistä. Ilmoittautumiset Pirkolle 12.3. mennessä.
RIL-Seniorit tutustuivat syksyllä 2010 seniori Antti Virkkusen taidenäyttelyyn "Talvisodan kolmetoista kuvaa". Maaliskuussa hänellä on esillä
ANT galleryssä uusi näyttely "Maiseman kosketus", johon seniorit on
kutsuttu torstaina 22.3. klo 17.00 (avec) osoitteessa Museokatu 25
(Runeberginkadun kulmassa). Käynnin yhteydessä taiteilija esittelee te-
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oksiaan ja tarjoaa virvokkeita. Näyttelykäynti on maksuton. Ilmoittautumiset Pirkolle viimeistään 19.3. Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä.
Torstaina 29.3. klo 13.00 Ateneumin taidemuseossa, Kaivokatu 2,
Carl Larsson ”Hyvän elämän jäljillä” (avec). Johdantoluennon ja
opastuksen jälkeen kahvit Ateneumin kahvilassa. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 15 €/henkilö seniorien tilille 20.3. mennessä. Ilmoita
myös mahdolliset ruokarajoitukset.
Keskiviikkona 11.4. klo 19.00 on Helsingin kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä kuningas Yrjö VI:n tositarinaan perustuva draama ”Kuninkaan puhe” (avec). Tässä Oscar-palkitun elokuvan näyttämöversiossa
pääosaa esittää Carl-Kristian Rundman ja puheterapeuttina on Pertti
Sveholm. Näytelmään on varattu 80 lippua. Ilmoittautumiset Pirkolle ja
maksut 38 €/lippu seniorien tilille 9.3. mennessä.
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=kuni
RIL-Seniorien Vilnan matka (avec) 17…19.4. Matkalle lähdössä 51
osanottajaa.
RILin kevätkokous ja retkeily pidetään 20.-21.4. Jyväskylässä. Vuosikokous järjestetään 20.4. klo 16.30 Tietotalossa, Kilpisenkatu 1. Kokouksen esityslista on nähtävissä RILin verkkopalvelussa tapahtumakalenterissa. Retkeilyohjelmassa tutustutaan Lutakon alueen kehityssuunnitelmiin, Jyväskylän kaupungintalon saneeraukseen sekä Kuokkalan
kirkkoon. Majoitumme Hotelli Jyväshovissa, jossa myös illallinen. Illallisella julkistetaan vuoden 2012 rakennusalan diplomi-insinööri.
Vierailu Hjalliksen Sipoonrantaan 25.4. (avec). Lähtö Tapiolasta Kulttuuritalon edestä klo 11.45 ja Kiasman pysäkiltä klo 12.00. Ajamme
Vuosaaren Aurinkolahden kanavan kautta Sipoonrantaan. Saamme
pienoismallin ääressä tietoa hankkeesta ja tutustumme kävellen kohteisiin. Karhusaaren Kuntokalliossa päiväkahvilla Sipoon ex-tekn.johtaja
Risto Mononen (RIL-Seniori) selvittää taustoja alueesta. Kiertoajelun
jälkeen alkaa paluumatka noin klo 15.30. Matkan hinta on 15€/henkilö.
Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut seniorien tilille viimeistään 13.4. Vielä muutama paikka vapaana.
Huhtikuun torstailounasesitelmän pitää 26.4. klo 10.30 Suomalaisella Klubilla everstiluutnantti evp. Jussi Lukkari. Hänen aiheenaan
on ”Salpalinjan suunnittelu ja rakentaminen”. Ilmoittautumiset Pirkolle 19.4. mennessä. Hernekeitto-pannarilounas maksetaan paikan
päällä. Ruokailun väliin jättämisestä ilmoitus erikseen Pirkolle.
Vappumatinea Musiikkitalossa 1.5. klo 12.00. Lipputiedustelut Pirkolta. Lipun hinta 20 €.
Tiistaina 8.5. klo 19.00 Kansallisoopperassa Jüri Reinveren ooppera ”Puhdistus” Sofi Oksasen tekstiin (avec). Pääosissa mm. tähtisopraano Helena Juntunen ja Johanna Rusanen-Kartano. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 71 € seniorien tilille 5.3. mennessä.
Perjantaina 11.5. klo 19.00 Ryhmäteatterin Pengerkadun näyttämöl-
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lä, osoite Pengerkatu 11, ”Jatkuvaa kasvua - komedia työn tuottavuudesta” (avec). Rooleissa mm. Martti Suosalo, Tiina Lymi ja Ursula
Salo. Näytelmään on varattu 60 lippua. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 29 €/lippu seniorien tilille 23.3. mennessä.
http://ryhmateatterifi.adv2.nebula.fi/index.php?page=jatkuvaa-kasvua
Keskiviikkona 23.5. kartanoretki Wiurilaan, Nautelaan, Liedon Vanhalinnaan ja Teijoon (avec). Lähtö klo 8.00 Kiasman edestä ja klo 8.15
Tapiolasta Kulttuuritalon edestä, paluu noin klo 20.00. Osallistumismaksuun 78 € sisältyy bussikuljetukset, opastukset kohteissa, kahvit Wiurilassa sekä noutopöytälounas Nautelassa. Ilmoittautumiset Pirkolle
(myös mahdolliset ruokarajoitukset) sekä maksut seniorien tilille 10.5.
mennessä. Mukaan mahtuu 49 osanottajaa.
Keskiviikkona 28.11. klo 18.30 Svenska Teaternin suurella näyttämöllä musikaali Kristina från Duvemåla, jossa pääosaa esittää Maria
Ylipää. Musikaali on tekstitetty suomeksi. Olemme varanneet 60 lippua,
jotka on lunastettava jo toukokuussa.
Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 70 €/lippu 16.5. mennessä seniorien tilille. http://www.kristina.fi/sv/forestallningen/
RIL-Seniorien Bilbaon matka lokakuussa 2012 Suunnitteilla on RILSeniorien matka Espanjaan Bilbaon ja San Sebastianin alueelle 3.–10.
lokakuuta 2012.
Alustava ohjelma
Lufthansan lennot Frankfurtin kautta Bilbaoon:
03OCT HEL-FRA 08:05 – 09:50
FRA-BIO 11:30 – 13:35
10OCT BIO-FRA 18:30 – 20:40
FRA-HEL 22:25 – 01:50+1
Hotelli Bilbaossa: Ercilla ****, 4 yötä 3.10.–7.10.
www.hotelercilla.es/#/hotelErcilla
Hotelli San Sebastianissa: Tryp Orly ****, 3 yötä 7.10.–10.10.
www.solmelia.com/hotels/spain/san-sebastian/tryp-san-sebastian-orlyhotel/home.htm
Suomenkielinen matkanjohtajapalvelu koko viikon
Maan tavat ja kulttuurin tunteva matkanjohtaja on asunut Espanjassa
vuosikausia.
Keskiviikko 3.10. Kuljetus lentokentältä hotelliin. Päivällinen Serantes I
–ravintolassa. Perinteinen merimieskapakan tyyliin sisustettu korkeatasoinen ravintola, missä tunnelman luovat sisustuksen ohella esillä olevat erilaiset äyriäiset ja ensiluokkaisia raaka-aineita käyttävä keittiö.
Torstai 4.10. Yhdistetty kaupunkikiertoajelu ja opastettu vierailu Guggenheim-museoon. Miljoonakaupunki Bilbao on Baskimaan suurin kaupunki, joka on ylpeä uudesta asemastaan Euroopan modernin taiteen ja
arkkitehtuurin tyyssijana.
Perjantai 5.10. Puolenpäivän retki viininmaisteluineen Doniene Corrondona txakolina -viinitilalle. Txakolin kehtona tunnetun alueen tyypillinen
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pieni viinitila sijaitsee 32 km Bilbaosta Bakio-nimisellä vuoristoseudulla
lähellä Cantabrian rantoja. Txakoli on baskimaan omaa valkoviiniä, jota
saadaan Atlantin rannikolla sijaitsevista viinitarhoista.
Lauantai 6.10. Kokopäiväretki La Riojan viinialueelle, noin 100 km Bilbaosta sisämaahan päin. Ebron, ja sen sivujokien muodostamiin laaksoihin on syntynyt Riojan viinialue, pääkaupunkeinaan Logroño ja Haro.
Rioja on Espanjan ensimmäinen laatuviini ja taatun alkuperän tunnuksen saanut viinialue. Tutustuminen La Riojan alueen tunnetuimpaan viinimuseoon Harossa englanninkielisen paikallisoppaan johdolla.
Viinitilavierailu Marqués de Riscal -viinitilalle. Tämän ehkä Espanjan
kuuluisimman viinitilan Elciegossa sijaitsevat viinikellarit ovat itsessään
museo, jossa voi nähdä viinintuottaja Marques de Riscalin pitkän historian viinintuottajana. Lounas Biazteri-ravintolassa. Tämä viihtyisä ravintola sijaitsee keskellä historiallista Laguardian vanhaa kaupunkia San
Juanin kirkon kupeessa. Keittiö perustuu perinteiseen Riojan tyyliin.
Sunnuntai 7.10. Retki Gernikan kautta Zarauziin ja vierailu “txakoli"
viinitilalla. Tutustuminen Gernikan kyläán ja sen historiaan. Zarauzissa
tutustuminen txakoli-valkoviiniä tuottavaan Talai-Berri -viinitilaan. Kierroksen päätteeksi maistelemme txakolia pienen suolapalan kanssa.
Seuraavaksi siirtyminen Zarauzin kylään jossa mahdollisuus tutustua itse kylään ja sen vanhaan kaupunkiin ja hienoon rantaviivaan. Lounas
Berazadiberri-ravintolassa Zarauzissa. Tämä maaseututurismiin erikoistunut majatalo tarjoaa perinteistä baskikeittiötä autenttisessa miljöössä.
Isot annokset ja hyvä palvelu. Kuljetus San Sebastianin hotelliin.
Maanantai 8.10. Kaupunkikierros. Vain muutamalla kaupungilla on yhtä
monta lempinimeä kuin San Sebastianilla: Valtameren helmi, Kaunis
”Easo”, Verraton paikka... kaikki kuvaukset kaupungista viittaavat sen
kauneuteen valtameren rannalla vehreiden kukkuloiden ympäröimänä.
Kaupungin läpi virtaa Urumea-joki, jonka laaksoon kaupunki on rakennettu. Vanhakaupunki eli Poteo on kaupungin sydän, jonka baarien ja
tavernoiden yhteispinta-ala on maailman suurin. Yhä vieläkin upeat uimarannat La Concha ja Ondarreta keskellä kaupunkia luovat vanhan
ajan kylpyläkaupunkien glamouria. Rantapromenaadi ja kaupunki suorastaan kutsuvat kävelylle tai nousemaan köysiradalla jollekin kaupungin näköalakukkuloista.
Tiistai 9.10. Omatoimista ohjelmaa kaupunkiin tutustumisen, ostosten
yms. merkeissä. Päätöspäivällinen ruokajuomineen vanhankaupungin
korkeatasoisessa Juanito Kojua-baskiravintolassa, jonka keittiö on
erikoistunut tuoreeseen kalaan ja äyriäisiin ja jolla on paikallisten
keskuudessa vankkumaton hyvän ravintolan maine.
Keskiviikko 10.10. Kuljetus hotellilta Bilbaon lentokentälle.
Hinta ja maksuehdot. Matkapaketin hinta: 1490 €/hlö, yhden hengen huoneen lisä 290 €. Hintaan voi tulla pienehköjä muutoksia. Hinta
sisältää lennot, majoitukset buffetaamiaisella, ohjelman mukaiset kuljetukset, ruokailut, retket, suomalaisen matkanjohtajan/oppaan palvelut,
muut opaspalvelut ja sisäänpääsymaksut. Hinta edellyttää vähintään 30
osanottajaa. Ryhmän koko enintään 40 henkeä.
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Varausmaksu 350 €/hlö ilmoittautumisen jälkeen ja loppumaksu 2
kuukautta ennen lähtöpäivää. Peruutuskulut 100 €/hlö + Lufthansan
ryhmäehtojen ja maapalveluiden järjestäjien omien peruutusehtojen
mukaiset kulut.
Ilmoittautuminen. Lentopaikkamäärän vahvistamiseksi lähtijöitä pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan s-postilla pirkko.snellman@ril.fi tai
puh. 0207120605 viimeistään 5.3. mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut. Matkaohjelmaan, hintoihin ja maksuihin liittyviin kysymyksiin vastaa Antero Kontola, AK-Matkat Oy, e-mail: info@ak-matkat.fi tai
puh. (09) 89467011.

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin netin kautta, s-postilla pirkko.snellman@ril.fi tai puhelimitse 0207120605.
Maksut RIL-Seniorien tilille FI50 80001710006074.

Säännölliset tapaamiset
Seniorien Helsingin kahvitilaisuudet jatkuvat Kansallismuseon
kahvilassa joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 14.
Senioroiden kahvitilaisuudet Helsingissä jatkuvat joka kuukauden 1.
ja 3. viikon keskiviikkona klo 12.30 ravintola Virgin Oil Co:ssa, Mannerheimint. 5.
Seniorien Ison Omenan Coffee Housen kahvitilaisuudet Espoossa
jatkuvat joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30.
Pirkanmaan RIL-Seniorit kokoontuvat Tampereen Suomalaisella
Klubilla Pirkanmaa-kabinetissa 24.4. klo 12.00. Alkuun nautitaan päivän lounas nouto-pöydästä omaan piikkiin.
Lounais-Suomen seniorien tiistaipalaverit jatkuvat entiseen tapaan
CafeArtissa joka kuukauden viimeisenä tiistaina klo 13.30.
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit kokoontuvat keväällä joka kuukauden toisena torstaina Oulun Stockmannin vintillä klo 14.00, jos
ei ole muuta ohjelmaa.

