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RIL-Seniorit 

 

SENIORIKUULUMISIA 3/2012 

 
Apua kaivataan! 
Edessä on jälleen monipuolista ohjelmaa tarjoava syyskausi. Tapahtu-
mien suunnittelu ja järjestäminen vievät sen verran aikaa, että - kiireisiä 
eläkeläisiä kun olemme - olemme johtoryhmän piirissä kokeneet tarvit-
sevamme lisäresursseja. Johtoryhmän jäsenten avuksi on päätetty pe-
rustaa kaksi 3-4 hengen työryhmää: yhden erikoistumaan kulttuurioh-
jelman suunnitteluun ja järjestämiseen ja toisen matkailupuolelle. Uusia 
senioreja tulee kymmenittäin joka vuosi. Nyt on muutamalle uudelle ak-
tiiville tilaisuus tulla mukaan toimintaa suunnittelemaan ja järjestämään. 
Pirkko Snellman kirjaa mielellään vapaaehtoisten yhteystiedot! 

 
Hyvää syksyä! 
Petri Janhunen 

 
P.S. Huomioikaa, että syksyn lounas-esitelmätilaisuuksista vain 
ensimmäinen on perinteisenä torstaipäivänä. Niinpä saamme odot-
taa torstain 20.9. jälkeen tavanomaisia hernekeittolounaitamme aina 
ensi vuoden puolelle! 

  
Aktiivisuutta RILin hallituksen vaaliin 
Senioreilla on taas tilaisuus äänestää edustajansa RILin uuteen halli-
tukseen. Viime vuonna omaa passiivisuuttamme emme saaneet RIL-
senioria hallitukseen. Korjatkaamme tilanne osallistumalla aktiivisesti 
sähköiseen koeäänestykseen syyskuun lopulla ja lopulliseen vaaliin RI-
Lin syyskokouksessa 15.11.2012. RIL-seniorien ehdokas julkistetaan 
koeäänestyksen yhteydessä.  

 
RILin taskukalenteri vuodelle 2013 on tilattavissa. Lähetämme ensi 
vuoden taskukalenterin kaikille sen tilanneille jäsenille. Kalenteritilauk-
sen voit käydä tekemässä extranetista, Jäsensivut ja vasemman menu-
valikon alin linkki. Käyttäjätunnus extranettiin kirjautumiseen on jokaisen 
etunimi.sukunimi. Ellet muista salasanaa, sen saat tilattua osoitteesta 
http://extranet.ril.fi/ klikkaamalla linkkiä "Unohdtiko salasanasi?" Täällä 
kysytään sähköpostiosoitetta ja syntymäaikaa, jonka jälkeen sähköpos-
tiisi lähetetään kirjautumista varten salasana. Kalenterin voi tilata myös 
RILin toimistosta. 

 
Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta 
 
Keskiviikkona 23.5. teimme retken Lounais-Suomeen. Aluksi tutus-
tuimme Wiurilan kartanon historiaan ja kartanoväen nykypäivän elä-
mään ja astuimme joulutunnelmaan kartanopuodissa. Nautelan kar-
tanossa nautimme herkullisen lounaan ja kuulimme tarinaa kartanon 
menneisyydestä, kiitokset Martti Artukalle. Liedon Vanhalinnassa 

http://ril.mailpv.net/go/652851-24419-3376644
http://ril.mailpv.net/go/652851-24419-3376644
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näimme taas erilaisen kartanon ja Teijossa kartanonisäntä esitteli vasta 
kunnostetun päärakennuksen ja Suomen pienimmän kivikirkon. 

 
Keskiviikkona 29.8. Kumpulan kasvitieteellisessa puutarhassa 
matkasimme tunnissa maailman ympäri. Kartanon historialliseen ympä-
ristöön on saatu aikaan mielenkiintoinen puutarha eri osioineen ja kier-
rätystaideteoksineen.    
  
Tiistaina 11.9. nautimme Karita Mattilan esiintymisestä Kansallis-
oopperassa Leos Janácekin oopperan Tapaus Makropulos pääosassa. 
 
 
Tulevaa ohjelmaa 
 
Keskiviikkona 19.9. tutustumme Yrjö Kukkapuron ateljee- ja asuin-
taloon Kauniaisissa (avec). Kokoontuminen Kiasman edessä klo 
13.30 tai Tapiolan Wee-Gee-talolla klo 13.45, paluu Kauniaisista klo 
18.00. 

.  
Torstailounas 20.9. klo 10.30 Suomalaisella Klubilla (solo). Esitel-
möitsijänä on Tapiolan kehittämisprojektin johtaja Antti Mäkinen. Esi-
telmän aiheena on ”Tapiolan keskustan kehittäminen”.  
 
Tiistaina 25.9. tutustuminen Helene Schjerfbeckin juhlanäyttelyyn 
Ateneumin taidemuseossa (avec). Kokoontuminen klo 12.45 neuvon-
tapisteen edessä. Näyttelykierroksen jälkeen voi kahvitella omaan piik-
kiin museon kahvilassa.  
  
RIL-Seniorien Bilbaon matka totetuu 3.-10.10. Matkalle osallistuu 42 
henkilöä. 
 
RIL-Seniorien syyskokous pidetään tiistaina 16.10. klo 15 Liikenne-
virastossa, Itä-Pasilassa, Opastinsilta 12 A (solo). Opastinsillan ete-
länpuoleisen, virastotalon katetun käytävän eli ”Aurinkoraitin” infosta on 
opastus 2. kerroksen auditorioon. Ilmoittautumiset Pirkolle 12.10. men-
nessä.  Ennen kokousta on kahvitarjoilu klo 14.30 alkaen. Syyskokouk-
sen alussa liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala kertoo väylänpi-
don haasteista ja elinkaarimallin käytöstä suurten liikennehankkeiden 
toteutuksessa. 
Kokouksen esityslista: 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen järjestäytyminen. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden 

pöytäkirjantarkastajan valinta 
3. Kokouksen työjärjestyksen toteaminen 
4. Johtoryhmä vuonna 2013 (erovuorossa, Pertti Purhonen (1. kausi), 

Sointu Rajakallio (1. kausi) ja Liisa Suvanto (2.kausi) 
5. AK-ryhmä vuonna 2013 
6. Historiaryhmä vuonna 2013 
7. Vientikirjaprojektin tilanne 
8. Toimintasuunnitelma 2013 
9. Evästyskeskustelu 
10. Muut asiat 
11. Kokouksen päättäminen 
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Maanantaina 22.10.2012 klo 19 Kansallisteatterin Willensaunassa 
Michael Baranin näytelmä ”Aie”. Näytös on loppuunmyyty, liput noudet-
tavissa RILin toimistolta kaksi viikkoa ennen esitystä. 
 
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. 
 
Tiistaina 30.10. klo 12.45 tutustuminen Maya III näyttelyyn Didrich-
senin taidemuseossa (avec) Kuusilahdenkuja 1. Näyttely esittelee 
mayojen dualistista maailmankuvaa, jonka keskeisimpiä teemoja ovat 
ajanlasku sekä elämä ja kuolema. Näyttely kertoo mayojen kalenterista 
ja yhden syklin päättymisestä 21.12.2012. Esineistö tulee suoraan Gua-
temalasta, Kansallismuseosta ja Popol Vuh-museosta ja osa siitä on 
ensimmäistä kertaa julkisesti esillä. Ilmoittautumiset  Pirkolle ja maksut 
10 €/henkilö ja yli 75-vuotiaat 3 €/henkilö seniorien tilille 10.10. men-
nessä. Museolle pääsee busseilla 52v, 194,195,503,504,505 tai 506. 
 
RIL-Nuoret ja RIL-Seniorit järjestävät loka-marraskuun vaihteessa jo 
perinteiseksi käyneen yhteisen seminaarin. Seminaarin aiheena on tänä 
vuonna ”Infrarakentaminen eilen, tänään ja huomenna”. Seminaari-
päivä ja tarkempi ohjelma tarkentuvat lokakuun alkuun mennessä ja 
seminaariin tullaan lähettämään erilliskutsu. 

 
Marraskuun lounas-esitelmätilaisuus on poikkeuksellisesti tiistai-
na  6.11. klo 10.30 Suomalaisella Klubilla. Pääjohtaja Erkki Liikanen 
puhuu otsikolla ”Talouden näkymät” Ilmoittautumiset  Pirkolle 30.10. 
mennessä. Klubin buffetlounas maksetaan paikan päällä. 

 
Keskiviikkona 7.11. klo 14-16 ekskursio HUS/Meilahteen (solo). 
HUS-Tilakeskus esittelee Meilahden alueen tornisairaalan ym. kehittä-
mistä. Osanottajia mahtuu mukaan 50. Ilmoittautumiset Pirkolle 30.10. 
mennessä. Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Torstaina 15.11. klo 12.30 Rakennusinsinööripäivät ja syyskokous 
Säätytalolla, sali 15, Snellmaninkatu 9-11. RIL järjestää syksyn su-
perpäivänsä perinteiseen tapaan Säätytalolla. Päivä jakautuu kolmeen 
osaan. Rakennusinsinööripäivillä kuullaan valtiovallan, oppilaitosten ja 
RILin omien tutkimusten näkemyksiä alan koulutuksen sisällöistä ja tu-
levaisuudesta. RIL-palkinto luovutetaan klo 15.30 ansioituneelle, kulu-
van vuoden aikana valmistuneelle rakennushankkeelle. Lopuksi pide-
tään vielä RILin sääntömääräinen syyskokous klo 17.00, jossa mm. hy-
väksytään budjetti seuraavalle vuodelle ja valitaan hallitukseen jaksolle 
2013-2015 kolme jäsentä sekä varapuheenjohtaja.  

 
Keskiviikkona 21.11. klo 18.30 jazzilta (avec) Cafe´Ursulassa, Eh-
renströmintie 3. Klaus Järvisen johtaman kvartetin solistina on teno-
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risaksofonisti Antti Hynninen. Osanottomaksu 60 €/henkilö, hintaan si-
sältyy kuohuviinilasillinen ja 3 ruokalajin illallinen, jonka menu on ennen 
tapahtumaa esillä osoitteessa http://www.ursula.fi/kaivopuisto. Ilmoittau-
tumiset Pirkolle ja maksut seniorien tilille 19.10. mennessä. Ilmoitathan 
mahdolliset ruokarajoitukset. Osanottajia mahtuu mukaan 40. 

 
Keskiviikkona 28.11. klo 18.30 Svenska Teaternin suurella näyttä-
möllä musikaali Kristina från Duvemåla. Näytös on loppuunmyyty, li-
put noudettavissa RILin toimistolta kuukautta ennen esitystä. 

 
Joulukuun lounas-esitelmätilaisuus on Suomalaisella Klubilla 
poikkeuksellisesti keskiviikkona 12.12. klo 10. Puhujana GTK:n 
tutkimusjohtaja Pekka Nurmi aiheenaan ”Kaivostoiminnan näky-
mät”. Ilmoittautumiset Pirkolle 5.12. mennessä. Klubin joululounas 
maksetaan paikan päällä. 
 
Torstaina 13.12. klo 19.00 Kansallisoopperassa baletin juhlavuo-
den kunniaksi  H.C. Andersenin satuun perustuva koko perheen 
baletti ”Lumikuningatar”(avec). Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 
seniorien tilille 24.9. mennessä. Liput 59 €/kpl aikuisilta ja 34 €/kpl alle 
16 vuotiailta lapsilta. Huom! väliaikatarjoilu ei kuulu hintaan.   

 
Keskiviikkona 16.1.2013 klo 18.30 Svenska Teaternin suurella näyt-
tämöllä uudelleen musikaali Kristina från Duvemåla. Näytös on lop-
puunmyyty, liput noudettavissa kuukautta ennen esitystä RILin toimistol-
ta. 

 
Perjantaina 8.3.2013 oopperamatka Tampereelle (avec). Tampereen 
Ooppera esittää Tampere-talossa Puccinin Madama Butterflyn, jonka 
nimiroolissa nähdään tähtisopraanomme Soile Isokoski. Retkelle läh-
demme Tapiolasta klo 12.30 ja Kiasman pysäkiltä klo 12.45. Menomat-
kalla pysähdymme Hämeenlinnassa NCC:n isännöimälle lounaalle ja tu-
tustumaan moottoritien katteen kauppakeskushankkeeseen. Sen jäl-
keen jatkamme Tampere-talolle, jossa esitys alkaa klo 18.30. Paluu-
matkalle lähdemme klo 21.30 ja olemme Helsingissä noin klo 23.30. Il-
moittautumiset Pirkolle ja maksut 118 €/henkilö seniorien tilille 
5.11.2012 mennessä. Hintaan sisältyy oopperaliput, bussikuljetus ja vä-
liaikatarjoilu Tampere-talossa. Ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitukset 
ja mistä tulet bussiin. Ainoastaan oopperaan tuleville maksu on 100 
€/henkilö. Osanottajia mahtuu bussiin 50 ja oopperaan on varattu 60 
lippua. 
 
 
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) 
   

Seniorien kahvitilaisuudet jatkuvat Helsingissä Musiikkitalon kah-
viossa (Huomaa muuttunut paikka!) joka kuukauden viimeisenä 

http://www.ursula.fi/kaivopuisto
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keskiviikkona klo 14, tapaamme kesätauon jälkeen seuraavan kerran 
26.9. klo 14. 

 
Senioroiden kahvitilaisuudet Helsingissä jatkuvat joka kuukauden 1. 
ja 3. viikon keskiviikkona klo 12.30 ravintola Virgin Oil Co:ssa, Man-
nerheimintie 5. 
 
Seniorien Ison Omenan Coffee Housen kahvitilaisuudet Espoossa 
jatkuvat  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.  
 

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

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


