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RIL-Seniorit

SENIORIKUULUMISIA 1/2013
Vuosi alkoi surunviestillä
Tammikuun alussa saimme surunviestin: kunniapuheenjohtajamme
Markku Markkola oli menehtynyt pitkäaikaiseen sairauteen. Markku toimi RIL-Seniorien puheenjohtajana vuodet 2006-2008 ja sen jälkeen
kunniapuheenjohtajana hän jatkoi aktiivista osallistumistaan johtoryhmän työskentelyyn. Ilmennyt sairaus vei hänet pitkäksi aikaa sairaalaan,
mutta sieltä palattuaan hän ei antanut fyysisten muutosten vaikuttaa
osallistumisiinsa.
Markun laajat yhteiskuntasuhteet olivat suureksi avuksi ohjelmaa mietittäessä ja torstailounaiden esitelmöitsijöitä hankittaessa. Markku oli
myös aktiivisesti mukana tekeillä olevaa ”Rakentajat maailmalla”- teosta
suunniteltaessa ja sen rahoitusta hankittaessa. Valitettavasti hän ei
enää jaksanut lukea joulun alla valmistuneita luonnostekstejä Svetogorsk- ja Kostamusprojekteista, joiden menestyksellisessä toteutuksessa hänellä Finn-Stroin rakennuspäällikkönä ja tuotantojohtajana oli ollut
keskeinen rooli.
Seniorien johtoryhmä muistaa Markkua hyvänä ystävänä ja kollegana
sekä merkittävänä suomalaisena rakentajana.
Petri Janhunen
P.S. Vuoden alkaessa muistutan osoitetietojen päivityksestä! Toivomme mahdollisimman monen käyttävän sähköpostiosoitettaan, se
säästää toimiston työtä ja kustannuksia. Ja muistutukset tapahtumista
lähetetään vain sähköisesti.
Senioreiden jäsenkysely 2013
Saadaksemme tietoja toimintamme kehittämiseksi mahdollisimman monia jäseniämme kiinnostavaksi teemme useiden vuosien tauon jälkeen
jäsenkyselyn. Kysely ja vastaustenkäsittely toteutetaan RILin toimiston
avulla sähköisesti.
Jäsenillemme, jotka saavat Seniorikuulumiset sähköisesti, kysely avautuu tästä linkistä https://my.surveypal.com/RIL-Seniorit-2013
Jäsenemme, jotka saavat Seniorikuulumiset kirjeessä, voivat vastata
kopioimalla linkin nettiyhteyteen esim. kirjastossa tai RILin toimistossa.
Huomaathan osoitteen alussa erityisesti s-kirjaimen: https
Vain vastaamalla voit vaikuttaa!
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Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Joulukuun lounas-esitelmätilaisuuden puhujana 12.12.12. oli GTK:n
tutkimusjohtaja Pekka Nurmi aiheenaan ”Kaivostoiminnan näkymät”. Saimme käsityksen sekä globaaleista että kotimaisista malmivaroista ja niiden hyödyntämisen mahdollisuuksista ja vaikeuksista. Paikalla oli 42 kuulijaa.
Torstaina 13.12.nautimme Kansallisoopperassa H.C. Andersenin satuun perustuvasta Lumikuningatar-baletista. Tapahtumat sijoittuvat Helsinkiin ja Lappiin. Lavalla tarinan isoäiti toimi kertojana, niin tapahtumat
selvisivät pienimmillekin. Lapset saivat auttaa myös loppuratkaisussa.
Mukana oli 29 aikuista ja 22 lasta. Baletti sai niin suuren suosion, että
ensi kauden liput tulivat myyntiin jo viime joulukuussa ja niistäkin on jo
puolet myyty.
Perinteinen Uudenvuoden sauna Saunaseuran saunalla veti 8. tammikuuta 12 osanottajaa.
Keskiviikkona 16.1. oli Svenska Teaternin suositun musikaalin Kristina
från Duvemåla esityksen katsomossa 40 senioria ja senioraa seuraamassa 1800-luvun siirtolaisten elämää.
Tammikuun torstailounaan esitelmöitsijä oli 24.1. ST1:n hallituksen
pj., DI Mika Anttonen. Hänen aiheensa oli ” Biopolttoaineiden rooli
energiantuotannossa”. ST1 on lähtenyt biopolttoaineiden tuotantoteknologian kehittämisen ohella myös tuulivoiman tuotantoon. Fossiilisten
polttoaineiden käytön jatkuvaa lisääntymistä voidaan kuitenkin hillitä
vain toistaiseksi keksimättömillä teknologioilla. Kuulijoita oli 65.
Tiistaina 29.1.2013 tutustuimme Helsingin yliopiston kirjaston uuteen pääkirjastoon. Toimitilajohtaja Anna-Maija Lukkari Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksesta esitteli meille kirjaston toimintaa
sekä rakennushanketta, jossa kirjastolle saneerattiin uudet tilat aiemmin
liikerakennuksena toimineeseen rakennukseen. Tilaisuus keräsi 36
osanottajaa.
Torstaina 31.1. oli Helsingin Kaupunginteatterissa 41 osanottajaa suositun musikaalin Viulunsoittaja katolla katsomossa ja Tevjenä ihastutti
Esko Roine.
Keskiviikkona 6.2. kokoontui 74 senioria ja senioraa Ateneumin taidemuseoon kuulemaan johdantoluentoa ja ihailemaan 52 sielua sekä Eero
Järnefelt 150 vuotta ja Symbolismin hengessä näyttelyiden antia.
Tulevaa ohjelmaa
Helmikuun torstailounas 14.2. on iltapäivätapahtuma: esitelmöitsijänä
on Helsingin yliopiston vararehtori, prof. Kimmo Kontula aiheenaan
”Ihmisen varaosat”. Tilaisuuteen on ilmoittautunut 64 senioria ja avecia.
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Torstaina 28.2. klo 19.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä teatterin 140-vuotisjuhlanäytelmä Juha Jokelan Patriarkka (avec). Näytös on loppuunmyyty, liput noudettavissa RILin toimistolta.
Torstaina 7.3. klo 13-16 järjestetään Otaniemessä, Aalto-yliopisto
(Rakentajanaukio 4) Tohtorikaronkka. Tilaisuuden avaa P. Vakkilainen ja prof. Tapio Luttisen “Miksi tohtoreita?” esityksen jälkeen esitellään seuraavat väitöskirjat:
Mikko Salminen: Shear Resistance of Thin Metal Plate at Non-Uniform
Elevated Temperatures.
Anssi Laaksonen : Structural Behaviour of Long Concrete Integral
Bridges.
Kari Avellan: Limit state design for strengthening foundations of historic
buildings using pretested drilled spiral piles with special reference to St.
John's Church in Tartu.
Anu Tuominen: Knowledge production for transport policies in the information society.
Lauri Palojärvi: Managing Risks in the International Growth Business
of Finnish Construction Contractors and Building Product Suppliers.
Marko Keskinen: Bringing back the common sense? Integrated approaches in water management: Lessons learned from the Mekong.
Tauolla kahvit ja lopuksi keskustelua. Ilmoittautumiset Pirkolle 4.3.
mennessä.
Perjantaina 8.3. oopperamatka Tampereelle (avec). Tampereen
Ooppera esittää Tampere-talossa Puccinin Madama Butterflyn. Retkelle lähtö Tapiolasta klo 12.30 ja Kiasman pysäkiltä klo 12.45. Menomatkalla pysähdymme Hämeenlinnassa NCC:n isännöimälle lounaalle
ja tutustumaan moottoritien katteen kauppakeskushankkeeseen. Sen
jälkeen jatkamme Tampere-talolle, jossa esitys alkaa klo 18.30. Paluumatkalle lähdemme klo 21.30 ja olemme Helsingissä noin klo 23.30.
Matka on täyteen varattu.
Maaliskuun Suomalaisen Klubin torstailounaan esitelmöitsijä on 14.3.
klo 10.30 Helsingin Sanomien eläköitynyt toimittaja Olli Kivinen aiheenaan ”Uskottavan maanpuolustuksen harhakuva”. Ilmoittautumiset Pirkolle 7.3. mennessä. Hernekeitto-pannarilounaan maksu paikan
päällä.
Lauantaina 16.3. klo 19.00 Helsingin Kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä Hamlet. Tämän klassikkonäytelmän pääosissa ovat Eero
Aho, Esko Salminen ja Tiia Louste. Olemme varanneet 40 lippua. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 45 €/lippu Seniorien tilille viimeistään
25.2. Liput noudettavissa RILin toimistolta noin kaksi viikkoa ennen esitystä.
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina huhtikuun 19. päivänä 2013 alkaen
klo 17.00 Säätytalolla Helsingissä. Kokouksen ohjelmassa ovat vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 2012 esittely ja vahvistaminen, sekä vaalitoimikunnan ja sen puheenjohtajan valitseminen.
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Seniorien kevätkokous pidetään 20.3. klo 15 Skanska Oy:n uudessa pääkonttorissa. Rakennus sijaitsee Mannerheimintien ja Hakamäentien risteyksessä, käyntiosoite on Nauvontie 18. Isäntänä toimii varatoimitusjohtaja Tuomas Särkilahti. Ilmoittautumiset Pirkolle 13.3.
mennessä. Bussit Kampista 41, 42, 45 ja Elielinaukiolta 40 ja 43.
Jazzia kevätillassa Kahvila Ursulassa (avec) 10.4. klo 18.30. Orkesterina Klaus Järvisen johtama trio solistina Manuel Dunkel, tenorisaksofoni. Hintaan 60 € / henkilö sisältyy kuohu-viinilasillinen ja illallinen. Ilmoittautumiset ja maksut Seniorien tilille 20.3. mennessä. Illan menu on
nähtävissä osoitteessa www.ursula.fi ennen konserttia. Mahdollisista
ruokarajoitteista pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Tiistaina 16.4. klo 13.00 ekskursio Kemiraan (solo). Ohjelmassa on
esitys puhtaan veden strategisen merkityksen kasvusta ja Kemiran puhtaan veden valmistukseen ja jäteveden käsittelyyn liittyvän globaalin liiketoiminnan esittely. Kokoontuminen Kemiran pääkonttorin aulassa
Ruoholahdessa, osoite Porkkalankatu 3. Ilmoittautumiset Pirkolle 8.4.
mennessä. Osanottajia max 45.
Tiistaina 23.4. klo 19.00 Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä musikaali Viulunsoittaja katolla (avec), jossa Tevjenä ihastuttaa Esko Roine. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 48 €/lippu Seniorien tilille viimeistään 22.3. Liput noudettavissa RILin toimistolta kaksi
viikkoa ennen esitystä.
Kansallisen Veteraanipäivän kunniaksi vietetään 26.4. klo 13.00
RILin toimiston Kuparisalissa, Töölönkatu 4, kahvitilaisuus, jossa
kutsuvieraina ovat vuonna 1927 ja sitä ennen syntyneet veteraanit. Tilaisuudessa esitelmöi professori (emeritus) Antti Saarialho aiheenaan ”Miksi meitä ei miehitetty?”. Tilaa on veteraanien ohella noin 30
seniorille. Ilmoittautumiset Pirkolle 17.4. mennessä.
Maanantaina 29.4. klo 19.00 Helsingin Kaupunginteatterin pienellä
näyttämöllä Armi (avec). Kiinnostavassa aikamatkassa lähihistoriaan
Riitta Havukainen loistaa Marimekon perustajan Armi Ratian roolissa.
Olemme varanneet 60 lippua. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 27
€/lippu Seniorien tilille viimeistään 26.3. Liput noudettavissa RILin toimistolta kaksi viikkoa ennen esitystä.
Vappumatinea Musiikkitalossa 1.5. klo 12.00.
RIL-Seniorien Münchenin matka toteutuu 6…10.5. Matka on täyteen
merkitty, mutta jonotuslistalle voi ilmoittautua. Tarkempi ohjelma löytyy
seniorien sivuilta.
Tiistaina 7.5. klo 19.00 Kansallisoopperassa Béla Bartókin ”Herttua
Siniparran linna” ja Ruggiero Leoncavallon ”Pajatso” (avec). Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 78 €/ lippu seniorien tilille 1.3. mennessä.
Hintaan sisältyy väliaikatarjoilu. Liput noudettavissa RILin toimistolta
noin kaksi viikkoa ennen esitystä.
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Keskiviikkona 22.5. keväinen retki (avec) Villa Kokkoseen Järvenpäässä ja Erkkolaan Tuusulassa. Ohjelmallinen noutopöytälounas Alvar Aallon säveltäjä Joonas Kokkoselle suunnittelemassa taiteilijakodissa. Talon isäntäpari: pianisti Elina Viitaila ja oopperalaulaja Antti A. Pesonen esiintyvät ja kertovat talosta. Toinen käyntikohteemme Erkkola
on runoilija J.H. Erkon itselleen rakennuttama kansallisromanttista tyyliä
edustava taiteilijakoti Tuusulan Rantatien varrella. Erkkolassa on toukokuussa Martta Wendelinin 120-vuotisjuhlavuoden näyttely.
Lähtö Tapiolasta Kulttuurikeskuksen edestä klo 10.30 ja Helsingistä
Kiasman edestä klo 10.45. Paluu Helsinkiin noin klo 17. Osanottajia retkelle sopii 45. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 65 € /henkilö Seniorien tilille 13.5. mennessä
Matka (avec) Göteborgiin ruotsalaisen veljesjärjestömme vieraaksi
20.-22.8. Paikkoja on vielä vapaana. Ilmoittautumisen päättymisaikaa on jatkettu 28.2. saakka. Katso ohjelma Seniorikuulumisista
4/2012 ja tule mukaan.
Lauantaina 30.11. klo 14.00 jälleen Kansallisoopperassa koko perheen baletti ”Lumikuningatar”(avec). Ilmoittautumiset 25.2.mennessä
Pirkolle ja maksut seniorien tilille, aikuiset 70 €/lippu ja lapset alle 16v
37,50 €/lippu.
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin netin kautta, s-postilla pirkko.snellman@ril.fi tai puhelimitse 0207120605.
Maksut RIL-Seniorien tilille FI50 80001710006074.

Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen)
Seniorien kahvitilaisuudet jatkuvat Helsingissä Musiikkitalon kahviossa joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 14.
Senioroiden kahvitilaisuudet Helsingissä jatkuvat joka kuukauden 1.
ja 3. viikon keskiviikkona klo 12.30 ravintola Virgin Oil Co:ssa, Mannerheimintie 5.
Seniorien Ison Omenan Coffee Housen kahvitilaisuudet Espoossa
jatkuvat joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30.
Pirkanmaan RIL-Seniorit kokoontuvat tiistaisin 19.3. ja 14.5. klo 12
Tampereen Suomalaisella Klubilla Pirkanmaa-kabinetissa. Päivän
lounas nautitaan omaan piikkiin. Maaliskuussa Börje Hagner pitää toisen osan esitelmästä Tampereen teollisuuden historia.
Lounais-Suomen Rilvaarit kokoontuvat entiseen tapaan joka kuukauden viimeisenä tiistaina klo 13.30 CafeArtissa.
Pohjois-Suomen Rakentajasenioreilla on joka kuukauden toisena
torstaina tapaaminen, jonka paikka ja aika ilmoitetaan Rakentajasenioreille kuukausittain erikseen.

