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RIL-Seniorit

SENIORIKUULUMISIA 4/2012
Takana vilkas vuosi
Kuluneen syyskauden tapahtumiin on osallistunut tai vielä osallistumassa yhteensä lähes 900 henkeä, mikä nostaa koko vuoden osallistumiset
noin kahteen tuhanteen. Jäsenmäärän kasvu on yksi peruste ennätystehtailuun, mutta kiittäminen on myös johto- ja AK-ryhmien jäsenten aktiivista ideointia ja toimintaa.
Seniorien syyskokouksessa tapahtui tänä vuonna totuttua vähemmän
henkilömuutoksia. Johtoryhmästä jää vuoden vaihteessa pois vanhan
toimintasäännön mukaisen täyden kuuden vuoden palvelun tehnyt Liisa
Suvanto. Liisalle kiitos ahkerasta osallistumisesta ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen! Liisan tilalle tulee Toimi Tarkiainen, joka tamperelaisena samalla parantaa johtoryhmän maantieteellistä kattavuutta.
Vuoden päästä valitaan johtoryhmään peräti neljä uutta jäsentä ja silloin
siirrytään kaikkien osalta kahden vuoden toimintakausiin yhden kauden
jatkomahdollisuudella.
RILin syyskokouksessa seniorit olivat vahvasti edustettuina ja MattiPekka Rasilainen tulikin valituksi yhteyslinkiksemme RILin hallitukseen.
Hyvää joulun odotusta!
Petri Janhunen

Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Keskiviikkona 19.9. tutustuimme tupa-asumiseen Espoossa ja
Kauniaisissa. Hyvin eri tavalla on eletty ” tuvissa ”. Glimsissä vuosisatoja, Futurossa ehkä vain lomilla ja Yrjö Kukkapuron ateljeetalossa nykyaikana. Osallistujia 30.
Syyskuun torstailounasesitelmän piti 20.9. Tapiolan kehittämisprojektin johtaja Antti Mäkinen aiheenaan ”Tapiolan keskustan kehittäminen”. Hän kertoi Tapiolan keskustan laajoista rakennushankkeista
sekä Otaniemen ja Keilaniemen alueiden tulevista rakennusprojekteista
ja liikennejärjestelyistä tunneleineen. Tilaisuuteen osallistui 62 henkilöä.
Tiistaina 25.9. tutustuimme Helene Schjerfbeckin juhlanäyttelyyn
Ateneumin taidemuseossa. Näyttelyssä oli erittäin monipuolisesti ja
laajasti esillä taiteilijan töitä. Osanottajia 73.
Matka Bilbaoon toteutui 3-10.10., osanottajia matkalla oli 42. Mat-
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kakertomus löytyy seniorien sivuilta (Seniorikuulumisia-extra 2/2012).
RIL-Seniorien syyskokous pidettiin 16.10. Liikenneviraston tiloissa ja
isäntänämme oli juuri tuolloin myrskyn silmässä ollut pääjohtaja Juhani
Tervala. Johtoryhmän jäsenet Pertti Purhonen ja Sointu Rajakallio
valittiin toiselle kaudelle ja uutena Toimi Tarkiainen. Kokousosanottajia
oli 59. Kokouspöytäkirja on nähtävissä seniorien nettisivuilla.
Maanantaina 22.10. olimme Kansallisteatterin Willensaunassa seuraamassa Michael Baranin näytelmää ”Aie”, jossa pohdittiin erilaisten
elämänvalintojen syitä ja seurauksia. Katsomossa oli 78 senioria ja senioraa.
Tiistaina 23.10. teimme ekskursion Lahti Energian Kymijärven ekovoimalalle. Tutustuimme maailman ensimmäiseen kierrätyspolttoainetta käyttävään kaasutusvoimalaitokseen. Meille myös esiteltiin energiajätteen käsittelyä ja käyttöä sähkön ja lämmön tuotantoon. Laitos vähentää kivihiilen käyttötarvetta 170 000 tonnilla vuodessa. Osallistujia
15.
RIL-Nuorten ja RIL-Senioreiden perinteinen syysseminaari järjestettiin
keskiviikkona 24.10. klo 17.00 YIT:n pääkonttorilla Käpylässä. Aiheena
oli tällä kertaa ”Infrarakentaminen Suomessa – historia, nykypäivä
ja tulevaisuus”. Tilaisuudessa kuultiin kolme puheenvuoroa. Osmo
Mettänen kertoi Suomen infra-alan historiasta otsikolla ”Infrainsinöörit
maatamme kehittämässä”. Jyrki Keinänen jatkoi haastamalla meidät
pohtimaan tulevaa otsikolla ”… ja mitä uutta on tulossa?”. Jarkko
Salmenoja kertoi lopuksi Suomen infra-alan nykytoiminnasta sekä valotti YIT:n meneillään olevia suuria infra-hankkeita. Puheiden jälkeen
keskustelu jatkui YIT:n tarjoaman pienen purtavan ja palanpainikkeen
äärellä, aina klo 20 asti. Osanottajat, joita oli 38, olivat tyytyväisiä niin
puheisiin kuin tarjoiluunkin.
Tiistaina 30.10. tutustuimme Maya III näyttelyyn Didrichsenin taidemuseossa 32:n seniorin ja senioran voimin. 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. Jos jotakin jäi epäselväksi,
niin 21.12. museossa vietetään kalenterivalvojaisia ja sinne on silloin
vapaa pääsy.
Marraskuun lounas-esitelmätilaisuus oli poikkeuksellisesti tiistaina
6.11., mutta se ei osallistujamäärää karsinut - päinvastoin. Pääjohtaja
Erkki Liikasen erinomaisen selkeä katsaus taloudellisiin näkymiin keräsi 93 kuulijaa.
Keskiviikkona 7.11. osallistui 37 senioria HUS-Meilahti excursioon,
jossa tutustuttiin ensin kiertokävelyllä (hissein) uuden kolmiosairaalan
täysin automatisoituun koko HUS-Meilahtea palvelevaan lääkehuollon
putkipostikeskukseen, katon helikopterikenttään sekä laajaan talotekniikkakerrokseen. Kiertokävelyn ja kahvitusten jälkeen kuulimme
HUS-Tilakeskuksen johtaja DI Hannu Lähteenmäen "hengästyttävän"
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1,5 tunnin esityksen kattaen HUS:n organisaation, toiminta-alueet ja
-periaatteet, HUS-Meilahden alueen rakentamisen historian tähän päivään asti sekä kuvaukset nykyisistä ja lähitulevaisuuden rakennusprojekteista.
Ursulan jazz-illassa 21.11. kuunteli 23 senioria ja senioraa viihtyisää
jazzia Klaus Järvisen & Claes Anderssonin trion esittämänä. Tenorisaksofonisolistina loisti Antti Hynninen. Musiikin, seurustelun ja hyvän illallisen myötä ilta sujui rattoisasti.
Keskiviikkona 28.11. oli Svenska Teaternin suositun musikaalin Kristina från Duvemåla esityksen katsomossa 76 senioria ja senioraa seuraamassa 1800-luvun siirtolaisten elämää.

Tulevaa ohjelmaa
Joulukuun lounas-esitelmätilaisuuden osalta on Suomalaisen Klubin
joulusesongin vuoksi jouduttu poikkeusjärjestelyihin. Keskiviikon 12.12.
klo 10 (huom.aika) tilaisuuden puhujana on GTK:n tutkimusjohtaja
Pekka Nurmi aiheenaan ”Kaivostoiminnan näkymät”. Ilmoittautumisaika päättyi jo 30.11. ja lounasmaksu on pitänyt suorittaa ennakkoon.
Torstaina 13.12. klo 19.00 Kansallisoopperassa baletin juhlavuoden
kunniaksi H.C. Andersenin satuun perustuva koko perheen baletti
”Lumikuningatar” (avec). Huom! väliaikatarjoilua ei ole. Tilaisuus on
loppuunmyyty.
Perinteinen Uudenvuoden sauna (solo) tiistaina 8.1. klo 12.00 Suomen Saunaseuran saunoilla Lauttasaaressa Vaskiniementien päässä,
meren rannalla. Kävelylenkille lähtijät kokoontuvat saunojen parkkipaikalla jo tuntia ennen eli klo 11.00. Saunamaksu Saunaseuraan kuulumattomilta 20 €, maksetaan saunan kassalle lähdettäessä. Mukaan
oma pyyhe ja pesutarpeet, laudeliina talon puolesta. Kahviosta saatavana virvokkeita ym. Vierailun isäntä Esko V. Mäkelä. Ilmoittautumiset
Pirkolle viimeistään 4.1. mukaan sopii n. 15 saunojaa.
Keskiviikkona 16.1. klo 18.30 Svenska Teaternin suurella näyttämöllä musikaali Kristina från Duvemåla (avec). Näytös on loppuunmyyty, liput noudettavissa RILin toimistolta.
Tammikuun torstailounaan esitelmöitsijä Suomalaisella Klubilla on
24.1. klo 10.30 ST1:n hallituksen pj. Mika Anttonen. Hänen aiheensa
on ”Biopolttoaineiden rooli energiantuotannossa”. Ilmoittautuminen
Pirkolle 17.1. mennessä. Hernekeitto-pannarilounas maksetaan paikan
päällä. Ilmoita erikseen, jos et aio osallistua lounaalle.
Tutustuminen Helsingin yliopiston uuteen pääkirjastoon Kaisatalossa 29.1. klo 14.00–16.00 (solo). Kokoontuminen Fabianinkatu 30
(ent. Pukevan talo). Tutustumme kirjaston toimintaan sekä rakennushankkeeseen, jossa kirjastolle on saneerattu uudet toimitilat aiemmin
liikerakennuksena toimineeseen rakennukseen. Ilmoittautumiset Pirkolle
22.1. mennessä.
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Torstaina 31.1. klo 19.00 Helsingin Kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä musikaali Viulunsoittaja katolla (avec), jossa Tevjenä
ihastuttaa Esko Roine. Olemme varanneet 58 lippua. Ilmoittautumiset
Pirkolle ja maksut 59 €/lippu Seniorien tilille viimeistään 20.12.2012.
Keskiviikkona 6.2. Ateneumin taidemuseossa (avec) tutustuminen
Symbolismin maisemaan 1880-1910 näyttelyssä 52 sielua sekä Eero
Järnefelt 150 vuotta ja Symbolismin hengessä näyttelyihin. Kokoontuminen klo 10.45 neuvontapisteen edessä, josta menemme Ateneumsaliin kuuntelemaan johdantoluentoa. Osallistumismaksu 17 €/henkilö
sisältää pääsymaksun ja johdantoluennon. Näyttelykierroksen jälkeen
voi kahvitella tai nauttia lounaan omaan piikkiin museon kahvilassa. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut Seniorien tilille 22.1. mennessä.
Helmikuun torstailounas 14.2. on taas kerran järjestelyiltään poikkeuksellinen: aloitamme - avec - Suomalaisen Klubin hernekeittopannarilounaan klo 13 ja klo 14 esitelmöi Helsingin yliopiston vararehtori, prof. Kimmo Kontula aiheenaan ”Ihmisen varaosat”. Ilmoittautumiset Pirkolle 7.2. mennessä. Hernekeittolounaan maksu paikan
päällä. Ilmoita erikseen, jos et aio osallistua lounaalle.
Torstaina 28.2. klo 19.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä teatterin 140-vuotisjuhlanäytelmä Juha Jokelan Patriarkka (avec). Erään
perheen tarinan pääosia esittävät Raimo Grönberg, Kirsti Wallasvaara,
Juha Varis ja Kristiina Hattu. Olemme varanneet 80 lippua. Ilmoittautumiset Pirkolle ja maksut 35 €/lippu Seniorien tilille viimeistään 25.1.
Torstaina 7.3. klo 13-16 ”Tohtorikaronkka”. Vuosina 2010-2012 valmistuneiden rakennusalan väitöskirjojen esittelytilaisuus, Aalto-yliopisto,
Rakentajanaukio 4, Otaniemi. Ilmoittautumiset Pirkolle 1.3. mennessä.
Perjantaina 8.3. oopperamatka Tampereelle (avec). Tampereen
Ooppera esittää Tampere-talossa Puccinin Madama Butterflyn, jonka
nimiroolissa nähdään tähtisopraanomme Soile Isokoski. 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. Lounaan maksu paikan päällä. Ilmoita
erikseen, jos et aio osallistua lounaalle.
RIL-Seniorien kevätkokous pidetään keskiviikkona 20.3. Tarkemmat
tiedot helmikuun kuulumisissa.
Ranskaan laskettelemaan 16…23.3. Ranskan Val d’Isere on maailman parhaita alppikeskuksia, ainakin rinteiden puolesta. La Dain kylän
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hotelli Samovarista on noin 100 metrin matka hisseille. Paikalta lähtevä
junahissi vie kilometrin ylöspäin kuudessa minuutissa, sekin ehkä maailman nopein. Hotellille laskevaa monihaaraista reittiä käytettiin mm Albertvillen olympialaisissa naisten syöksyratana. Samovar on idyllinen
perhehotelli. Omistajaperhe työskentelee itse hotellissa. Siellä puhutan
myös englantia. Runsas aamiainen sisältyy hintaan.
Kollegamme Raimo Sormunen on käynyt 25 vuoden ajan vuosittain
testaamassa sekä hotellia että näitä rinteitä ja on valmis toimimaan RILSenioreiden avec asiantuntevana oppaana. Matkan on tarkoitus toteuttaa siten, että jokainen varaa itse edestakaisen lentomatkansa Sveitsin Geneveen ja bussimatkansa Geneve-Val d’Iser.Johtuen pitkähköstä bussimatkasta vuoristo-olosuhteissa on varminta varata mennessä
aamupäivälento ja palatessa iltalento. Raimo varaa hotellin ja ilmoittaa
mahdollisista varausmaksuista ilmoittautuneille.
Alustava kustannusarvio: (yhteensä 1400 €)
Edestakainen lento (mahd. välilasku)
Edestakainen bussimatka Geneve-Val d´Isere-Geneve
Hissiliput 6 pv 65-75 vuotta (yli 75 v. ilmainen)
Hotelli Samovar 1 hlö kahden hengen huoneessa,
sisältää aamiaisen

250 €
100 €
200 €
850 €

Lisätietoja: sormunen.raimo@neuf.fr tai puh +33 2 54 78 88 61 ja kännykkä 050 516 0680. Ilmoittautumiset pirkko.snellman@ril.fi tai puh.
0207120605.
Vappumatinea Musiikkitalossa 1.5. klo 12.00. Sitovat lippuvaraukset
2.1. mennessä. Lipun hinta-arvio 20-23 euroa, ilmoitamme siitä tarkemmin lipun varanneille tammikuussa.
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.
RIL-Seniorien Münchenin matka 6.–10.5. Tervetuloa tutustumaan baijerilaisuuteen Münchenissä ja upeissa alppimaisemissa.
Finnairin suorat lennot Müncheniin
06.05. Helsinki – München 08.00-9.30
10.05. München – Helsinki 18.40 – 22.05

AY803
AY808

Majoitus: Maritim Hotel München ****, Goethestraße 7, 80336 München
2 hengen Comfort-huoneet, buffetaamiainen.
Kuvaus: www.maritim.com/en/hotels/germany/hotel-muenchen
Suomenkielinen matkanjohtajapalvelu koko matkan ajan. Pitkään Saksassa asunut Terttu Busse-Lunkka (sagaTRAVEL GmbH) toimii matkanjohtajana/oppaana.
Lukuisten Münchenin nähtävyyksien ja kulinaaristen paikallisten elämysten ohella matkan kohokohtia ovat upeissa alppimaisemissa sijait-
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seva Neuschwansteinin satulinna, Ettalin luostari ja GarmischPartenkirchen. Vierailemme myös sisällä Nymphenburgin linnassa, joka
on Saksan suurimpia barokkilinnoja. Linna liittyy kiinteästi Baijerin hallitsijasuvun, Wittelsbachien vaiheisiin.
Baijerin osavaltion ruhtinaallinen ja loistokas pääkaupunki München on
kiistattomasti Saksan suosituimpia turistikohteita. Etelä-Saksan metropoli tunnetaan Saksan johtavana olutkaupunkina, mutta Münchenissä
on myös lukuisia kansainvälisen tason museoita, komeita palatseja,
vaikuttavia kirkkoja, vuoden 1972 olympiakeskus, Euroopan suurin kaupunkipuisto jne.
Toisessa maailmansodassa pahoja vahinkoja kärsinyt vanhakaupunki
jälleen-rakennettiin alkuperäiseen asuunsa. 1900-luvun jälkipuoliskolla
Münchenistä tuli Saksan talouselämän voimanpesä, jonne BMW, Siemens ja monet muut yritykset sijoittivat pääkonttorinsa.
Shoppailijalle löytyy vanhankaupungin keskustasta lukuisia ostosmahdollisuuksia ja iltapäiväoluille voi piipahtaa Münchenin kuuluisaan Hofbräuhausiin tai ainutlaatuiselle ruokatorille Viktualienmarkt. Aika kuluu
myös katsellen Münchenin sydämen Marienplatzin ja sen ympäristön
menoa ja nautiskellen sen tunnelmasta.
Vierailukohteena on myös mm. Deutsches Museum, joka lukeutuu maailman suurimpiin luonnontieteen ja tekniikan museoihin. Teemme paikallisen oppaan johdolla tutustumiskierroksen museossa, missä esillä on
kaikkea mahdollista, aurinkokelloista sukellusveneisiin ja pienoisrautateistä kaivostekniikkaan. Nähtävillä ovat myös ensimmäiset autot, lentokoneet jne.
Käymme myös taidemuseo Alte Pinakothekissa, joka kilpailee Louvren,
Pradon, Uffizin ja Metropolitanin kanssa maailman johtavan maalaustaiteen museon tittelistä. Nähtävillä on eurooppalaista maalaustaidetta
1300-luvulta 1700-luvulle, joista parhaimmat palat ovat Italian 14001500-luvun maalaustaide, laajat Rubens-kokoelmat sekä 1600-luvun
alankomaalainen taide.
Halukkaat voivat viettää helatorstai-illan konsertissa Residenzin Herkulessalissa, jossa esiintyy Baijerin radion sinfoniaorkesteri johtajanaan
Esa-Pekka Salonen. Ohjelmassa mm. Hindemithiä ja Bartokia. Vaihtoehtona on ilta oopperan ystäville (Bayerische Staatsoper, National
Theater, jossa 9.5. Mozartin Don Giovanni).
Hinta ja maksuehdot, matkapaketin hinta on 1460 €/hlö, yhden hengen huoneen lisä 100 €. Hintaan voi tulla pienehköjä muutoksia, jos lentokenttäverot muuttuvat, ohjelmaan tehdään muutoksia tai joku maapalveluiden hintakomponentti muuttuu sagaTRAVELISTA riippumattomista
syistä. Hinta sisältää lennot, majoituksen buffetaamiaisella, ohjelman
mukaiset kuljetukset, ruokailut, retket, suomalaisen matkanjohtajan/oppaan palvelut, muut opaspalvelut ja sisäänpääsymaksut. Hinta
edellyttää vähintään 30 osanottajaa.
Lisämaksusta haluttaessa 9.5. residenssiin tutustuminen sekä illan kon-
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sertti tai ooppera. Lippukysely laitettu eteenpäin, hinta riippuu katsomokategoriasta.
Varausmaksu 350 €/hlö ilmoittautumisen jälkeen ja loppumaksu 2 kuukautta ennen lähtöpäivää, matkatoimisto lähettää laskut varausmaksusta ja loppumaksusta. Peruutuskulut 100 €/hlö + Finnairin ryhmäehtojen
ja maapalveluiden järjestäjien omien peruutusehtojen mukaiset kulut.
Ilmoittautuminen, lentopaikkamäärän vahvistamiseksi lähtijöitä pyydetään ilmoittautumaan sähköpostilla pirkko.snellman@ril.fi tai puhelimitse
0207120605 viimeistään 15.1.mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään tieto halukkuudesta torstain 9.5.
konserttiin (hintahaarukka arv. 54-78 €) tai oopperaan (arv. 52-112 €)
lippuvarauksia varten. Tarkemmat hinnat selviävät lippujen saatavuuden selvittyä.
Tiedustelut, vastuullisen matkanjärjestäjän puolesta matkaohjelmaan,
hintoihin ja maksuihin liittyviin kysymyksiin vastaa Antero Kontola, AKMatkat Oy, E-mail: info@ak-matkat.fi tai puh. 09-89467011.
Tarkempi ohjelma löytyy seniorien sivuilta tai se voidaan lähettää myös
postitse tarvittaessa.
http://www.ril.fi/fi/jasenyys/seniorit/seniorikuulumisia.html
Elokuussa on Ruotsissa RIL-Seniorien ja ruotsalaisen sisarjärjestömme jo perinteeksi muodostunut kahden vuoden välein tapahtuva tapaaminen. Alla on saamamme kutsu ja siihen liittyvä lisäinformaatio:
INBJUDAN
VÄSTKUSTEN OCH GÖTEBORG TILLSAMMANS 20.-22-8.
I år hälsar SVR Seniorerna sina finska vänner välkomna till Sveriges
Västkust och dess port mot väster, Göteborg.
Vi bor på First Hotell vid Centralstationen på bekvämt avstånd till centrum och flera av våra aktiviteter. Ett första intryck av staden och dess
omgivningar får vi vid en guidad busstur direkt efter ankomsten.
På Älvrummet, Göteborgs Stads utställningslokal för framtida utveckling
får vi ta del av visioner och planer för stadens utbyggnad. Ett besök på
Göteborgsoperan vackert belägen vid Göta Älv åtföljs av en båtresa på
Göta Älv , då vi får se staden och Norden största hamn från vattnet.
Båten går till Älvsborgs fästning, belägen vid älvens mynning i Västerhavet, och med anor från 1600-talet.
På kvällen den 21 augusti blir det förstås stort kalas med uppträdande ,
tal och sång, i Byggmästareföreningens fina lokaler.
Före hemresan ges utrymme för fria aktiviteter alternativt besök på
Sjöfartsmuseet Respektive partner är välkomna att delta.
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Tisdagen 20 augusti
Flyg Helsingfors-Vanda AY675 kl. 11.55
Buss möter på Landvetter flygplats kl. 13. Vi startar med lunch och
därefter en guidad rundtur I Göteborg med nära omgivning.
Ankomst till hotellet vid 18-tiden
Middag på hotellet
Onsdag 21 augusti
Besök på Älvrummet med presentation av Göteborgs utvecklingsplaner
och nya stadsbyggnadsprojekt.
Besök på Operan med guidad visning och lunch.
Båttur i Göteborgs hamn ut till Älvsborgs fästning
Middag på kvällen i Göteborgs Byggmästareförenings lokaler med underhållning.
Torsdag 22 augusti
Besök på Sjöfartsmuseet
Lunch
Tid för egna aktiviteter
Buss avgår från hotellet kl. 16.00 till Landvetter. Flyg AY678 kl. 17.05
Matkan hinta on 830 € per henkilö. Lisähinta 1 hengen huoneesta on
130 €. Hinta sisältää lennot, hotellin, ruoat, juomat ja bussikuljetukset
Ruotsissa. Ilmoittautuminen Pirkko Snellmanille viimeistään 25.1. Maksu seniorien tilille 15.5. mennessä. Matkavaraus on tehty 25 hengen
ryhmälle.
Rakennusinsinöörikillan 100-vuotisjuhlavuosi lähestyy
Rakennusinsinöörikilta (IK) julkaisee 100-vuotisen taipaleensa
kunniaksi kirjan historiastaan. Historiakirjan ennakkotilaus on alkanut. Linkki tilauslomakkeeseen löytyy ik100.fi sivuilta kohdasta "Historiateos ja IK100-näyttely". Ennakkotilauksia otetaan vastaan
20.1.2013 asti. Ennakkoon tilatun kirjan hinta on 30 euroa ja kirjan saa
itselleen historian julkaisutilaisuudessa maaliskuussa 2013. Tämän jälkeen voi tehdä sitovan tilauksen hintaan 35e, jolloin kirja toimitetaan
myöhemmin vuoden 2013 aikana.
Lisätietoja historiakirjan tilauksesta antaa Doris Kalve, doris.kalve@iki.fi
tai 044 5744903.
IK:n sata vuotta kestänyttä taipaletta juhlitaan koko lukuvuoden 20122013 ajan ja juhlavuosi huipentuu 12.4.2013 järjestettävään vuosijuhlaan Dipolissa. Kaikki entiset kiltalaiset, avecit ja killasta kiinnostuneet
ovat tervetulleita juhlaan. Ilmoittauminen juhlaan alkaa 10.1. Ilmoittautuminen tapahtuu ik100.fi sivujen kautta. Lisätietoja vuosijuhlasta antaa
Mikko Närvänen, mikko.narvanen@aalto.fi. tai 040 8436593.
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin netin kautta, s-postilla pirkko.snellman@ril.fi tai puhelimitse 0207120605.
Maksut RIL-Seniorien tilille FI50 80001710006074.
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Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen)
Seniorien kahvitilaisuudet jatkuvat Helsingissä Musiikkitalon kahviossa joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 14 ja tapaamme joulutauon jälkeen seuraavan kerran 30.1. klo 14. Musiikkitalon
kahviossa kokoontuu silloin uusi kulttuuriryhmä, joka kutsuu kahvittelijat
osallistumaan keskusteluun tulevasta ohjelmasta.
Senioroiden kahvitilaisuudet Helsingissä jatkuvat joka kuukauden 1.
ja 3. viikon keskiviikkona klo 12.30 ravintola Virgin Oil Co:ssa, Mannerheimintie 5. Vuoden 2013 ensimmäinen kahvitilaisuus on 9.1.
Seniorien Ison Omenan Coffee Housen kahvitilaisuudet Espoossa
jatkuvat joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30.
Pirkanmaan RIL-Seniorit kokoontuvat tiistaisin 22.1., 19.3. ja 14.5.
klo 12 Tampereen Suomalaisella Klubilla Pirkanmaa-kabinetissa.
Päivän lounas nautitaan omaan piikkiin ja tammikuussa Börje Hagner
kertoo Tampereen teollisuuden historiasta.
Lounais-Suomen Rilvaarit kokoontuvat ensi vuonnakin entiseen
tapaan joka kuukauden viimeisenä tiistaina klo 13.30 CafeArtissa.
Tämän syksyn viimeinen kokoontuminen on kuitenkin poikkeuksellisesti
torstaina 27.12.
Pohjois-Suomen Rakentajasenioreilla on joka kuukauden toisena
torstaina tapaaminen, jonka paikka ja aika ilmoitetaan Rakentajasenioreille kuukausittain erikseen.

