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Toive toteutui 
Viime kuulumisissa toivotin maaliskuulle aurinkoisia hankikelejä ja niitä 
saatiin – lunta riitti pääkaupunkiseudullakin jopa reilusti huhtikuunkin 
puolelle, sitä ei näin luonnon kesäisessä vehreydessä tahdo enää muis-
taakaan. 
 
Hiihtämisen ohella on Seniorien talvi ja kevät sujunut vilkkaan toiminnan 
merkeissä, osallistumisia tilaisuuksiimme on ollut jo lähes tuhatsata, 
suurelta osin monipuolisen kulttuuritarjonnan vuoksi, mistä ensisijainen 
kiitos kuuluu kulttuurivarauksia hoitaville johtoryhmän jäsenille Leena 
Savirannalle ja Liisa Suvannolle. 
 
Nyt on sitten leppoisten kesäsäiden toivotuksen aika! 
Petri Janhunen 

 
 
Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta 
 
Kuusitoista senioria ja senioraa tutustui 29.2. Helsingin kaupungin 
Toimiva koti-näyttelyyn (www.toimivakoti.fi). Toiminnanohjaaja Eija 
Haavisto esitteli informaatiokeskuksen palveluksia ja näyttelyä. Tyyty-
väiset kävijät näkivät ja saivat tietoa monista kodin arkielämää helpotta-
vista laitteista, varusteluista ja ratkaisuista. 

 
Maaliskuun torstailounaan esitelmien aiheina oli 8.3. ikääntyminen 
Diakonissalaitoksen edustajat kertoivat ensin Helsingin Diakonissalai-
toksen Hoiva Oy:n palveluista ja palveluohjauksesta, laittoivat joukon 
sitten harjoittelemaan tuolimasurkkaa ja kertoivat liikunnan merkitykses-
tä muistinkin hyvinvointiin. Ylilääkäri Timo Honkanen päätti tilaisuuden 
kysymällä: “Oletko huolestunut heikentyneestä muististasi?” Paikalla oli 
63 kuulijaa. 
 
Keskiviikkona 14.3. nautimme taas kerran  jazzista ja hyvästä ruo-
asta Café Ursulassa. Solistina loisti uskomattoman taitava tenorisakso-
fonisti Olli Ojajärvi. Kaikilla tuntui olevan mukavaa, joillakin ehkä liikaa-
kin. 

 
Kevätkokoukseen VR:n päärautatieaseman kupeessa oleviin tiloihin 
löysi 21.3. tiensä 54 jäsentä. Meidät toivotti tervetulleiksi VR-Yhtymä 
Oy:n yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu kertoen 
ajankohtaisista VR-Yhtymän näkymistä. Kokouksen alussa pidettiin hil-
jainen hetki viime vuonna kuolleiden seniorijäsenten muistoksi. Kokouk-
sen pöytäkirja samoin kuin edellisen vuoden toimintakertomukset löyty-
vät seniorien kotisivuilta. 
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Seniori Antti Virkkunen (www.anttivirkkunen.fi) oli kutsunut kollegansa 
tutustumaan uuteen "Maiseman kosketus"-näyttelyynsä Ant-
galleriaan 22.3. Taiteilija esitteli tyytyväisille vierailijoille kehitystään tai-
teilijana sekä mm Helsinki-, Itä-Karjala- ja Afrikka-aiheisia teoksiaan 
näyttelyssä. 
 
Torstaina 29.3. olimme Ateneumin taidemuseossa Carl Larssonin 
”Hyvän elämän jäljillä”. Johdantoluennon ja näyttelyyn tutustumisen jäl-
keen nautimme kahvit Ateneumin Cubus-salissa. Viehättävään näytte-
lyyn oli tutustumassa 61 osanottajaa. 
 
Keskiviikkona 11.4. olimme seuraamassa Helsingin kaupunginteatte-
rissa kuningas Yrjö VI:n tositarinaan perustuvan näytelmän ”Kuninkaan 
puhe” mieleenpainuvaa esitystä, jonka pääosissa loistivat Carl-Kristian 
Rundman ja Pertti Sveholm. Katsomossa oli 77 senioria ja senioraa. 
 
Vilnan matka toteutui 17-19.4, osanottajia matkalla oli 51. Matkaker-
tomus Seniorikuulumisia-extrassa 1/2012. 
 
Keskiviikkona 25.4 vietettiin mukava iltapäivä Matti Haapalan johdatte-
lemana, määränpäänä Hjalliksen Sipoonranta. Matti oli perehtynyt 
erinomaisesti matkan varrella käynnissä oleviin Helsingin kaupungin 
projekteihin, selostaen niitä ajaessamme Kalasataman ja Itäkeskuksen 
kautta Vuosaaren Aurinkolahteen. 
 
Aurinkolahdessa jalkauduimme ihastelemaan rantabulevardia ja Aurin-
kolahden kanavaa. Jatkoimme matkaa Sipoonrantaan, jossa meidät otti 
vastaan projektin markkinoinnista vastaava Helena Karihtala. Tutus-
tuimme jo mukavassa vauhdissa olevaan projektiin. Projektista oli toteu-
tettu "maukkaimmat" palat, mutta rakennustyöt jatkuvat edelleen. To-
tesimme esittelykierroksella projektin toteutuksen viimeistellyn laadun, 
mikä olikin ollut yksi hankkeen perustavoitteista. 

Entisen Sipoon, nykyisin Helsingin, Karhusaaressa näimme vapaan 
kaavoituspolitiikan luomia helmiä. Kuntokalliossa kuulimme Sipoon ex-
teknisen johtajan Risto Monosen (RIL-Seniori) esityksen alueen suun-
nittelun taustoista. 

Huhtikuun torstailounasesitelmän piti 26.4. everstiluutnantti evp. 
Jussi Lukkari aiheenaan ”Salpalinjan suunnittelu ja rakentaminen”.  
Kuulimme mielenkiintoisia yksityiskohtia tästä 30 000 miehen työmaas-
ta. Ja mielenkiintoa lisäsi seniori Antero Aarvalan puheenvuoro – hän 
kun oli ollut rakennusmestari-isänsä mukana koulupoikana linjaa raken-
tamassa! Paikalla oli 78 kuulijaa. 
 
RILissä on traditiona ollut viettää Kansallista veteraanipäivää kutsuen 
veteraaniseniorit pieneen juhlatilaisuuteen, joka tänä vuonna järjestettiin 
26.4. klo 14 RILin toimistossa. Tilaisuuden avasi RILin puheenjohtaja 
Risto Vahanen ja juhlapuhujana toimi kenraaliluutnantti Ilkka Kylä-
Harakka. Paikalle oli saapunut 27 veteraania. 
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Tiistaina 1.5. Vappumatineaan Musiikkitalossa lipun onnistui saa-
maan 132 osanottajaa. 

Tiistaina 8.5. Nautimme Jüri Reinveren oopperasta ”Puhdistus” Sofi 
Oksasen tekstiin. Pääosissa loistivat upeat sopraanot Helena Juntunen 
ja Johanna Rusanen-Kartano. Hienosti taipui teksti oopperaksi, kyllä 
musiikki kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.  
 
Perjantaina 11.5. oli Ryhmäteatteriin saapunut 31 senioria ja senioraa 
katsomaan, miten Martti Suosalon esittämä perusinsinööri Antero Alpyl-
pyrä selviytyi menetettyään työpaikkansa ja ryhdyttyään yrittäjäksi ko-
mediassa ”Jatkuvaa kasvua”. 

 
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit vierailivat maaliskuussa Ekovoi-
malan työmaalla ja huhtikuussa Kalevassa. Toukokuun torstailounas 
nautittiin Rauhalassa. 

 
 
Tulevaa ohjelmaa  
 
Keskiviikkona 23.5. kartanoretki Wiurilaan, Nautelaan, Liedon Van-
halinnaan ja Teijoon. Lähtö klo 8.00 Kiasman edestä ja klo 8.15 Tapio-
lasta Kulttuuritalon edestä, paluu noin klo 20.00. 

 
Keskiviikkona 29.8. tutustuminen Kumpulan kasvitieteelliseen puu-
tarhaan opastetulla kierroksella (avec). Kokoontuminen Yläkartanon 
info- ja lipunmyyntipisteellä Jyrängöntie 2 klo 13.15. Kierros kestää noin 
tunnin, jonka jälkeen kahvit puutarhan kahvilassa. Säänmukainen vaa-
tetus ja jalkineet, liikumme myös nurmikolla. Kävelymatkaa on noin 1 
km. Puutarhalla ei ole pysäköintipaikkoja, raitiovaunuilla 6 ja 8 pääsee 
lähelle. Ajo-ohjeet www.luomus.fi/kumpula/kartta.htm. Ilmoittautumiset 
Pirkolle ja maksut 12 €/henkilö seniorien tilille 15.8. mennessä. 

 
Keskiviikkona 19.9. tutustumme Yrjö Kukkapuron ateljee- ja asuin-
taloon Kauniaisissa (avec). Aloitamme retken tutustumalla Espoon 
kaupunginmuseossa Futuro-taloon ja sen jälkeen vierailemme Glimsin 
talomuseossa tutustumassa vanhempaan asumistapaan Espoossa se-
kä nautimme pullakahvit. Kokoontuminen Kiasman edessä klo 13.30 tai 
Tapiolan Wee-Gee-talolla klo 13.45, paluu Kauniaisista klo 18.00 Tapio-
lan kautta Helsinkiin. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 28 €/henkilö 
seniorien tilille 30.8. mennessä.  
 
Karita Mattila vierailee pitkästä aikaa Kansallisoopperassa 31.8.-
20.9. Leos Janácekin oopperan ”Tapaus Makropulos” pääosassa. Liput 
tulevat myyntiin 11.6. Olemme tehneet ennakkovarauksen ja saamme 

tiedon lipuista 8.6. mennessä, jolloin ne myös pitää maksaa. Sito-
vat ilmoittautumiset 31.5. mennessä Pirkolle ja maksut heti kun li-
put on vahvistettu. Lipun hinta on toivomassamme kategoriassa 95 
€/lippu, (avec). Liput ovat noudettavissa RILin toimistolta kaksi viikkoa 
ennen esitystä. 
 
 
 

http://www.luomus.fi/kumpula/kartta.htm
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Torstailounas 20.9. klo 10.30 Suomalaisella Klubilla (solo). Esitel-
möitsijänä on Tapiolan kehittämisprojektin johtaja Antti Mäkinen. Esi-
telmän aiheena on ”Tapiolan keskustan kehittäminen”. Ilmoittautumi-
set Pirkolle 13.9. mennessä. Hernekeitto-pannarilounas maksetaan 
paikan päällä. Ruokailun väliin jättämisestä ilmoitus erikseen Pirkolle. 
 
Tiistaina 25.9. tutustuminen Helene Schjerfbeckin juhlanäyttelyyn 
Ateneumin taidemuseossa (avec). Kokoontuminen klo 12.45 neuvon-
tapisteen edessä. Osallistumismaksu 13 €/henkilö sisältää pääsymak-
sun ja opastuksen. Näyttelykierroksen jälkeen voi kahvitella omaan piik-
kiin museon kahvilassa. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut seniorien ti-
lille 6.9. mennessä. 
 
RIL-Seniorien Bilbaon matka totetuu 3.-10.10. Matka on täyteen mer-
kitty, mutta jonotuslistalle voi ilmoittautua. Tarkempi ohjelma kuulumi-
sissa 1/2012, joka löytyy seniorien sivuilta. 
 
RIL-Seniorien Syyskokous pidetään 16.10. klo 15 Liikenneviraston 
tiloissa, isäntänä pääjohtaja Juhani Tervala. Tarkemmat tiedot syys-
kuun Kuulumisissa. 

 
Maanantaina 22.10. klo 19.00 Kansallisteatterin Willensaunassa 
Michael Baranin näytelmä ”Aie” (avec), jonka rooleissa ovat mm. See-
la Sella ja Ismo Kallio. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 27 €/lippu 
seniorien tilille 21.9. mennessä. Liput noudettavissa kaksi viikkoa en-
nen esitystä RILin toimistolta.http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/aie/ 

 
Tiistaina 23.10. ekskursio Lahti Energian Kymijärven ekovoimalalle 
(solo). Tutustumiskohteena on maailman ensimmäinen kierrätyspoltto-

ainetta käyttävä kaasutusvoimalaitos. Lähtö bussilla klo 12.00 Tapio-

lan Kulttuurikeskuksen edestä ja Kiasman pysäkiltä klo 12.15. Meille 
esitellään uusi kaasutusvoimalaitos ja kerrotaan energiajätteen käytöstä 
sähkön ja lämmön tuotantoon. Lähtö paluumatkalle noin klo 16.00. Il-
moittautumiset Pirkolle ja maksut 20 €/henkilö seniorien tilille 15.10. 
mennessä. Osanottajia mahtuu mukaan 50. 
 
Keskiviikkona 28.11. klo 18.30 Svenska Teaternin suurella näyttä-
möllä musikaali ”Kristina från Duvemåla”. Näytös on loppuunmyyty, 
liput noudettavissa kuukautta ennen esitystä RILin toimistolta. 

 
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit tekevät 7.-10.6. matkan (avec) 
Brysseliin. Sen jälkeen on vuorossa 23.8. ekskursio Tampereelle ja 13.-
14.9. Kuopion ekskursio. 

 
Keskiviikkona 16.1.2013 klo 18.30 Svenska Teaternin suurella näyt-
tämöllä uudelleen musikaali ”Kristina från Duvemåla”, jossa pääosaa 
esittää Maria Ylipää. Musikaali on tekstitetty suomeksi. Olemme varan-
neet 30 lippua, jotka on lunastettava jo syyskuussa. Ilmoittautumiset 
Pirkolle ja maksut 85 €/lippu seniorien tilille 7.9. mennessä. 
http://www.kristina.fi/sv/forestallningen/ 
 
 
 

http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/aie/
http://www.kristina.fi/sv/forestallningen/
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Ilmoittautuminen tilaisuuksiin netin kautta, s-postilla pirk-
ko.snellman@ril.fi tai puhelimitse 0207120605.  
 
Maksut RIL-Seniorien tilille FI50 80001710006074. 
 
 
Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen) 
   

Kevään viimeinen Seniorien kahvitilaisuus Helsingissä Kansallis-
museon kahvilassa on keskiviikkona 30.5. klo 14. Kesätauon jälkeen 
kahvitilaisuudet jatkuvat kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 14, 
alkaen 26.9. 

 
Senioroiden kahvitilaisuudet Helsingissä jatkuvat taas syksyllä joka 
kuukauden 1. ja 3. viikon keskiviikkona klo 12.30 ravintola Virgin Oil 
Co:ssa, Mannerheimintie 5, alkaen keskiviikkona 5.9. 
 
Seniorien Ison Omenan Coffee Housen kahvitilaisuudet Espoossa 
jatkuvat  läpi kesän joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 
13.30.  

 
Pirkanmaan RIL-Seniorit kokoontuvat syksyllä ti 18.9. ja ti 13.11. klo 
12 Tampereen Suomalaisella Klubilla Pirkanmaa-kabinetissa. Alkuun 
nautitaan päivän lounas omaan piikkiin ja vaihdetaan kuulumisia, minkä 
jälkeen kulloinkin vuorossa oleva seniori pitää omaan työuraansa poh-
jautuvan esityksen. 

 
Lounais-Suomen seniorien tiistaipalaverit jatkuvat entiseen tapaan 
CafeArtissa joka kuukauden viimeisenä tiistaina klo 13.30. Syksyn 
ensimmäinen tapaaminen on tiistaina 28.8. 
 

Pohjois-Suomen Rakentajasenioreilla on joka kuukauden toisena 
torstaina tapaaminen, jonka paikka ja aika ilmoitetaan Rakenta-
jasenioreille kuukausittain erikseen. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


