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1.

RIL‐SENIORIT

RIL‐Seniorit on RILin jäsenryhmä, jonka tarkoituksena on palvella eläkeikäisiä jäseniä.
Valtakunnallisen toiminnan lisäksi Senioreilla on aluetoimintaa Lounais‐Suomessa (Turku),
Pirkanmaalla (Tampere) ja Pohjois‐Suomessa (Oulu).
Senioreihin voivat kuulua kaikki 63 vuotta täyttäneet RILin jäsenet sekä ne 55 vuotta täyttäneet
jäsenet, jotka ovat eläkkeellä. Seniorien puolisot ja lesket ovat myös oikeutettuja osallistumaan
seniorien toimintaan.
Vuoden 2021 lopussa Senioreihin kuului 1168 jäsentä (2020 lopussa 1091 ja 2019 lopussa 1141
jäsentä).
Toimintavuoden aikana edesmenneet jäsenet (RILiin tulleiden ilmoitusten mukaan): Pertti Eklund,
Jussi Hooli, Jorma Kemppinen, Ilkka Komsi, Matti Lahti, Seppo Lehtinen, Björn Lillkåll, Pentti
Murole, Markku Piispanen, Esko Rautakorpi, Arvi Särkilahti, Aulis Ukkonen ja Ilpo Vettenranta.

2.

TAPAHTUMAT JA MUU TOIMINTA

Koronapandemian takia toimintavuosi oli jo toinen peräkkäinen toiminnallisesti poikkeuksellinen
vuosi. Kevään osalta peruutettiin kaikki tilaisuudet lukuun ottamatta etäyhteydellä järjestettyä
kevätkokousta, etäyhteydellä järjestettyä ”Laskutikusta tietomalleihin” ‐kirjan julkistamista ja
samoin etäyhteydellä välitettyä esitelmää puupohjaisista uutuustuotteista. Syksyllä koronatilanne
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helpottui jossain määrin, jolloin saatiin käynnistettyä lounasesitelmät Suomalaisella Klubilla,
kotimaan ekskursiot ja runsas kulttuuritilaisuuksien tarjonta (näyttelyt, kävelykierrokset, ooppera‐
ja teatteriesitykset). Lisäksi järjestettiin kulttuurimatka Kroatiaan. Tiedot kaikista kertomusvuonna
järjestetyistä tilaisuuksista osallistujamäärineen löytyvät jäljempänä.
RIL‐Seniorien 50 –vuotisjuhlat oli alun perin tarkoitus järjestää lokakuussa 2020 Vanhalla
Ylioppilastalolla. Valitettavasti koronatilanne esti juhlien järjestämisen ”ajallaan” ja myös
kertomusvuoden 2021 lokakuulle suunniteltu juhla jouduttiin peruuttamaan koronan takia.
Senioreiden johtoryhmä totesi syyskuun kokouksessaan, että juhlatilaisuus on järkevää siirtää
sellaiseen ajankohtaan, jolloin mahdollisimman moni seniori ja avec voisivat osallistua juhlaan
iloisin mielin ilman koronasta aiheutuvaa pelkoa. Toivottiin tämän olevan mahdollista keväällä
2022.
Seuraavassa on luettelo toteutetuista tapahtumista:
Sääntömääräiset kokoukset
‐

‐

25.3. Kevätkokous. Kokous järjestettiin Teams ‐etäyhteydellä. Kokouksessa
hyväksyttiin vuoden 2020 Toimintakertomus ja talouskatsaus sekä keskusteltiin kuluvan
vuoden ohjelmatoiminnan näkymistä ja Senioreiden toiminnan kehittämisestä. 28
osanottajaa.
28.10. Syyskokous. Kokous järjestettiin RILissä ja etäyhteydellä. Kokouksessa valittiin
Senioreille uusi puheenjohtaja (Auni Palo) ja uudet johtoryhmän jäsenet (Tapio Aho, Juha
Hetemäki ja Kyösti Oasmaa) sekä hyväksyttiin vuoden 2022 Toimintasuunnitelma.
Kokouksen päätteeksi RILin uusi toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas kävi esittelemässä
itsensä ja kertomassa RILin ajankohtaisista asioista. Paikan päällä RILissä 21 osanottajaa ja
etäyhteydellä 7 osanottajaa (yhteensä 28 osanottajaa).

Esitelmät
‐
‐
‐
‐

6.5. Esitelmä Teams etäyhteydellä. Projektipäällikkö Virpi Korhonen, Uusipuu ‐organisaatio:
Puupohjaiset uutuustuotteet ja ratkaisut. 6 osanottajaa.
9.9. Lounasesitelmä Suomalaisella Klubilla. Työelämäprofessori Vesa Vihriälä, Helsingin
yliopisto: Suomen talous ja talouspolitiikka koronakriisin jälkeen. 30 osanottajaa.
14.10. Lounasesitelmä Suomalaisella Klubilla. Tutkija Maria Annala, Ulkopoliittinen
Instituutti: Bidenin aika. 24 osanottajaa.
18.11. Lounasesitelmä Suomalaisella Klubilla. Kansliapäällikkö Minna Kivimäki, LVM: EU:n ja
Suomen liikennepolitiikka. 30 osanottajaa.

Kotimaan ekskursiot
‐
‐
‐

‐

30.8.‐2.9. Golfmatka Ahvenanmaalle. 17 osanottajaa.
25.10. Vierailu Olympiastadionille ja Urheilumuseoon. 40 osanottajaa.
10.11. Syysretki Tampereelle. Tutustuminen Areena hankkeeseen, Tampereen keskustan
kehittämiseen ja Tampereen ratikkajärjestelmään. Illalla ”Kinky Boots” musikaali
Tampereen Työväen teatterissa. 32 osanottajaa.
16.11. Vierailu HKL:n Vallilan varikolle ja kiertoajelu Raide‐Jokerin raitiovaunulla. 26
osanottajaa.
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Ulkomaan ekskursiot
‐

5.‐9.10. Kulttuurimatka Kroatiaan. 22 osanottajaa.

Kulttuuritapahtumat
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

17.8. Ilja Repinin näyttely, Ateneum. 59 osanottajaa.
19.8. Tove Janssonin näyttely ”Maalaaminen on kaikkein tärkeintä”, Didrichsenin
taidemuseo. 18 osanottajaa.
26.8. Kävelyretki Suomenlinnassa. 17 osanottajaa.
1.9. Pietro Mascagnin ”Cavalleria rusticana ja Ruggiero Leoncavallon Pajatso”,
Kansallisooppera. 8 osanottajaa.
6.9. Laura Kolben johtama kulttuurikävely ”Helsingin monet ulottuvuudet”. 25 osanottajaa.
16.9. Giacomo Puccinin ”Tosca”, Kansallisooppera. 6 osanottajaa.
6.10. Seela Sellan tähdittämä näytelmä ”Hitler ja Blondi”, Kansallisteatteri. 19 osanottajaa.
30.10. Näytelmä ”Tunnit, viikot, kuukaudet”, Kansallisteatteri. 10 osanottajaa.
10.11. Syysretki Tampereelle. Tutustuminen Areena hankkeeseen, Tampereen keskustan
kehittämiseen ja Tampereen ratikkajärjestelmään. Illalla ”Kinky Boots” musikaali
Tampereen Työväen teatterissa. 32 osanottajaa.
14.11. Musiikkinäytelmä ”Tatu ja Patu Helsingissä”, Kaupunginteatteri. 38 osanottajaa.
19.11. Näytelmä ”Dosentit”, Kansallisteatteri. 36 osanottajaa.
23.11. Outi Heiskasen näyttely, Ateneum. 29 osanottajaa.
25.11. Musikaali ”Niin kuin taivaassa”, Kaupunginteatteri. 13 osanottajaa.
1.12. Andrew Lloyd Webberin ”Oopperan kummitus”, Kansallisooppera. 10 osanottajaa.
11.12. Polyteknikkojen Kuoron Joulukonsertti, Kallion kirkko. 15 osanottajaa.

Muut tapahtumat
‐

11.5. ”Laskutikusta tietomalleihin” –juhlakirjan julkistamistilaisuus. Tilaisuus järjestettiin
etäyhteydellä. Noin 60 osanottajaa.

Yhteenveto tapahtumien osanottajamääristä:
TAPAHTUMAT

kpl
2019
2
8

kpl
2020
2
3

kpl
2021
2
4

osallistuneita
2019
51
435

osallistuneita
2020
13
105

osallistuneita
2021
56
90

Kotimaan ekskursiot

11

3

4

299

70

115

Ulkomaan ekskursiot

2

1

1

39

22

22

Kulttuuritapahtumat

33

7

15

1200

234

345

Muut tapahtumat

2

1

1

27

10

60

Lounais‐Suomen, Pirkanmaan ja
Pohjois‐Suomen alueiden tapahtumat

30

8

10

450

71

110

Yhteensä

88

25

37

2501

525

798

Sääntömääräiset kokoukset
Esitelmät

Verkossa välitettyjen tapahtumien osallistujamäärät eivät luonnollisestikaan ole täysin tarkkoja.
Taulukko ei sisällä Espoon Ison Omenan eikä Helsingin Kahvila Briossin kahvitilaisuuksia.
Muu toiminta
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Juhlakirja 2020. Petri Janhunen ehdotti vuonna 2018, että Senioreiden 50 vuotista toimintaa
juhlistettaisiin vuonna 2020 julkaisemalla kirja rakennusinsinöörien työnkuvan ja tehtäväkentän
muuttumisesta 50 vuoden aikana. Kirjahanke käynnistyi nimellä ”Juhlakirja 2020” ja teos valmistui
keväällä 2021 ja sen nimeksi tuli ”Laskutikusta tietomalleihin”. Kirjassa on 310 sivua ja erityistä
huomiota on kiinnitetty tekstin ohella kuvitukseen. Painosmäärä on 800 ja kirjaa on jaettu
ilmaiseksi jokaiselle seniorille. Kirjan kustannusarvio (120000 €) alitettiin. Petri Janhunen oli
hankkeen keskeinen henkilö ja työtä ohjasi johtoryhmä, johon kuului puheenjohtajana toimineen
Janhusen lisäksi sihteerinä Risto Pesonen ja jäseninä Kimmo Fischer, Jaakko Heikkilä, Esko Mäkelä,
Rita Piirainen sekä Juhani Siiroinen. Kirjan kirjoittajana toimi FM Seppo Tamminen Oy Spiritus
Historiae Ab:stä. Kirjan julkistamistilaisuus järjestettiin 11.5. käyttäen Teams‐etäyhteyttä ja siihen
osallistui noin 60 henkeä.
Rakennusalan juttu‐ ja vitsikilpailu. Senioreiden Historiaryhmän toimeenpanema rakennusalan
juttu‐ ja vitsikilpailu saatiin päätökseen. Tulosten julkaisemista on lykätty ja se pyritään
järjestämään Senioreiden toiminnan 50 –vuotisjuhlinnan yhteydessä tavoitteena kevät 2022.
Kilpailuun tuli määräajassa ilahduttavasti 103 juttua.
Rakennusinsinöörien tuottaman kirjallisen materiaalin säilyttäminen. Kari Sipilä teki aloitteen
rakennusalan kirjallisen aineiston säilymisen turvaamisesta ja tiedon siirtämisestä nuoremmille
sukupolville. Aloitetta on käsitelty johtoryhmässä, Historiaryhmässä ja RILin hallituksessa. Aarne
Jutula on valmistellut ehdotuksen toimintamallista kirjallisen materiaalin säilymisen
varmistamiseksi. Asiasta on neuvoteltu mm. RILin ja Aalto Yliopiston kanssa. Hanketta koskevien
päätösten teko ajoittunee vuodelle 2022.
RIL‐Nuorten ja RIL‐Senioreiden yhteistyö. Nuorten ja Senioreiden johtoryhmien sekä RILin
edustajat pitivät keväällä kokouksen, jossa kartoitettiin yhteistyön tarvetta ja mahdollisuuksia.
Johtoryhmät ovat käsitelleet yhteistyömahdollisuuksia myös erikseen. Keskusteluiden perusteella
on laadittu yhteistyön tarvetta ja mahdollisuusksia käsittelevä muistio, jonka pohjalta asian
valmistelua on sovittu jatkettavaksi vuoden 2022 alkupuolella. Nuorten ja Senioreiden yhteistyötä
on pohdittu myös Senioreiden Pohjois‐Suomen alueella.
Etäyhteyksien käyttö ja kehittäminen. Senioreiden toiminta on kertomusvuonna tapahtunut
suurelta osin etäyhteyksiä käyttäen ja etenkin kevätkaudella tavanomainen paikan päällä
tapahtuva toiminta oli kokonaan pysähdyksissä. Johtoryhmässä ja muissa Senioreiden ryhmissä on
ideoitu ja kehitetty uusia etäyhteyksiin perustuvia toimintatapoja. Keväällä järjestettiin yksi
”lounasesitelmä” striimattuna. Vesa Vihriälän, Maria Annalan ja Minna Kivimäen lounasesitelmät
ovat nähtävissä tallenteina RILin jäsensivuilla (https://www.ril.fi/fi/jasenyys‐2/tietoiskujen‐
aineistot/jasensivut‐tietoiskut). Jäsenistölle on myös välitetty tietoa verkossa tapahtuvista
mielenkiintoisista tekniikkaan, talouteen ja kulttuuriin liittyvistä tapahtumista.

3.

JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kokoukset pidettiin kahta lukuunottamatta
etäyhteyttä käyttäen. Johtoryhmän työ painottui pitkälti koronatilanteen ohjelmatoiminnan
ylläpitämiseen ja koronatilanteen seurantaan. Erityistä huomiota kiinnitettiin jäsenkunnalle
suunnattuun viestintään.
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Johtoryhmän puheenjohtajana oli Jaakko Heikkilä ja jäseninä Pauli Haapakoski, Kimmo Fischer
(varapuheenjohtaja ja varainhoitaja), Juhani Katko, Rita Piirainen (toimii myös Kulttuuriryhmän
puheenjohtajana), Marja‐Kaarina Söderqvist, Heikki Teräsvirta (sihteeri) ja Markku Tuhola.
Johtoryhmän työskentelyyn osallistuivat aktiivisesti myös kunniapuheenjohtajat Petri Janhunen ja
Pertti Sandberg, AK‐ryhmän puheenjohtaja Olli‐Pekka Poutanen ja historiaryhmän puheenjohtaja
Aarne Jutila.
RILin toimistossa johtoryhmän ja Senioreiden jäsenkunnan palveluista huolehti 30.4. asti jäsen‐ ja
viestintäkoordinaattori Jenni Ahola ja 1.5. lähtien jäsen‐ ja koulutusassistentti Ossi Liang.

4.

AK‐RYHMÄ

AK‐ryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Poikkeustilanteesta huolimatta ryhmä on
valmistellut johtoryhmälle kevät‐ ja syyskauden ohjelmia ja ollut aktiivisesti mukana yksittäisten
tapahtumien suunnittelussa.
AK‐ryhmän puheenjohtajana toimi Olli‐Pekka Poutanen ja jäseninä Matti Iikkanen, Petri Jalasto,
Juhani Katko, Sakari Koivisto (sihteeri), Kari Lautso, Kari Ruohonen, Raimo K Saarinen ja Hannu
Virtasalo.

5.

KULTTUURIRYHMÄ

Kulttuuriryhmä kokoontui vuoden aikana 7 kertaa ja valmisteli Senioreiden kulttuuritapahtumat.
Koronapandemian vuoksi kulttuuritarjonta koostui keväällä virtuaalitapahtumista. Syksyllä tarjonta
monipuolistui ja koostui teatteri‐, ooppera‐ ja musiikkiesityksistä, kulttuurikävelystä,
taidenäyttelyistä sekä kulttuuripitoisista retkistä ja matkoista. Retkiä on ideoitu ja toteutettu
yhteistyössä AK‐ryhmän kanssa.
Kulttuuriryhmän puheenjohtajana toimi Rita Piirainen ja jäseninä Markku Antinoja, Kari Lautso ja
Tuija Räty.

6.

HISTORIARYHMÄ

Historiaryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana kahdeksan kertaa. Kokouksista ensimmäinen ja kaksi
viimeistä olivat läsnäolokokous ja muut koronaepidemiasta johtuen etäkokouksia. Uusia
henkilöhistoriikkeja valmistui vuoden aikana viisi kappaletta ja historiikkien kokonaismäärä vuoden
lopussa oli 202. Toimintasuunnitelman mukaisia hankkeita jatkettiin seitsemän hankkeen osalta.
Näistä keskeisimpiä olivat henkilöhistoriikkien kerääminen, rakennusalan merkittävimpien
tapahtumien luettelointi, arvonimiä saaneiden luettelon ylläpito ja rakennusalan juttu‐ ja
vitsikilpailun loppuarvostelu. Kilpailun tulos oli tarkoitus julkistaa lokakuussa 2021, mutta RIL‐
Seniorien 50‐vuotisjuhlan siirtyminen vuoteen 2022 siirsi myös julkistamista. Lisäksi
Historiaryhmän arkistoa kehitettiin edelleen ja lisää arkistomateriaalia julkaistiin RILin kotisivuilla.
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Historiaryhmän puheenjohtajana toimi Aarne Jutila ja sihteerinä Antero Saarilahti. Muina jäseninä
toimivat Kimmo Fischer (14.10.2021 alkaen), Sulevi Lyly, Auni Palo (16.9.2021 saakka), Matti‐Pekka
Rasilainen (16.9.2021 saakka), Marja‐Kaarina Söderqvist ja Pertti Vakkilainen.

7.

ALUETOIMINTA

Lounais‐Suomi
Toimintamme ja sen vähäisyys oli vahvassa sidoksessa pandemiaan. Sulku pani perumaan joulun
2020 avec‐lounaamme, josta lähtien olimme katkolla lokakuulle saakka. Silloin osallistuimme LS‐
osaston työmaaexcursioon juuri valmistumassa olevassa uudessa Hamburger Börs ‐hotellissa.
Jatkumona Börs‐excursiolle seniorit kokoontuivat vielä lokakuussa perinteisessä
kokoontumispaikassaan Panimoravintola Koulun historianluokassa keskustelemaan Turun
torialueen myllerrykseen liittyneistä pohjarakentamisen haasteista ja kokemuksista. Keskeisimmät
työthän siellä ovat parin vuoden ajan olleet uusi toriparkki ja tori sekä Börs‐hotelli ja välialueen
kadut. Monenmoista jännittävää ja kriittistäkin työssä kohdattiin. Erikoista torialueella on jokea
kohti ”syöksyvä” kalliopinta, jonka päällä savikerroksen paksuus vaihtelee noin nollasta 50 metriin.
Toriparkki ja hotelli ovat jo valmiit. Katualue, ”Metro”, sinne tulevine liike‐ ym. ‐tiloineen on vielä
työn alla. Alustajana ja keskustelun johdattajana meillä oli turkulainen geosuunnittelun pioneeri
Sauli Maanpää. Asiassa valaistuimme 20 hengen voimin.
Marraskuun tapaamisessa vierailevana alustajana meillä oli Turun yliopiston käytännöllisen
filosofian professori Juha Räikkä. Aiheen otsikkona oli ”Salaliittoteoriat ilman teoriaa”. Juha
Räikältä on juuri ilmestynyt teos Salaliittoteorioiden filosofiasta. Vierailijan alustuksessa saimme
monia näkökulmia joskus mitä kummallisimpienkin salaliittoväitteiden, meille tuttujenkin,
synnystä ja kehityksestä . Meitä hämmästelijöitä oli paikalla 16.
Vuoden päätti yhteinen joululounas, johon osallistui 11 senioria aveceineen.
Pirkanmaa
Koronapandemian takia toiminta oli koko alkuvuoden tauolla ja yhteyttä pidettiin vain joillakin
sähköposteilla. Loppuvuonna koronatilanteen hieman hellitettyä ja rokotusten edistyttyä jatkettiin
Pirkanmaan RIL‐Seniorien lounaskokouksia.
Syyskuussa kokoonnuttiin lounastilaisuuteen Suomalaisella Klubilla ja paikalla oli 17 senioria.
Kollegamme seniori Ilkka Ojala piti esityksen ”Rakentajana ja kiinteistökehittäjänä Tampereella”.
Hän puhui mittavan työuransa kokemuksista ja haasteista rakennusliikemaailman muutoksissa ja
kiinteistökehityshankkeissa.
Marraskuussa kokoonnuttiin lounastilaisuuteen Suomalaisella Klubilla ja paikalla oli 14 senioria.
Pitkän päivätyön vesihuoltoalalla tehnyt kollegamme seniori, tekniikan tohtori ja vesialan
tulevaisuudentutkimuksen dosentti Jarmo Hukka piti esityksen " Vesihuoltopalveluiden
ontologiasta: Subsidiariteettiperiaate, monitasohallinto ja resilienssi”.
Linkit esitykseen ja tutkimukseen
https://drive.google.com/file/d/1HZMX0iUMYWIzjcSYfUm1ujA7o_Nbwepc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NjqYyb6csQSLf‐RTcRySgCR8O2DpsGKL/view?usp=sharing
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Joulukuun alussa nautittiin jouluglögit yhdessä RIL Pirkanmaan osaston kanssa Juhlatalo Hovissa,
paikalla oli 12 senioria.
Pirkanmaan alueella on n. 100 RIL‐Senioreiden jäsentä. Yhdyshenkilönä toimii Kalevi Lammi, joka
oli myös seniorien edustaja RIL Pirkanmaan osaston hallituksessa. Seniori Markku Tuhola on
Pirkanmaan edustajana RIL‐Seniorien johtoryhmässä.

Jarmo Hukka esitelmöi vesihuoltopalveluista ja seniorit kuuntelevat tarkkaavaisesti
Pohjois‐Suomi
Pohjois‐Suomen Rakentajaseniorien toiminta on ollut hyvin niukkaa eikä suurempia yhteisiä
tilaisuuksia ole järjestetty. Ryhmäsähköposteja on lähetetty sen verran, että on voitu tarkistaa
osoitteiden paikkansapitävyys.
Golffarit tunnetaan varsin innokkaina oman lajinsa harrastajina, joten senioreiden perinteinen
golfturnaus järjestettiin 5.8.2021 aurinkoisella Sankivaaran kentällä. Kisaan osallistui runsaat
kymmenen henkilöä ja mitalisijat menivät Veijo Veijalaiselle, Juhani Nivalle ja Juha Kääriäiselle.
Voittaja saa palkinnoksi järjestää seuraavan kesän kisat.
Syksylle luotiin jo tapahtumalistaa, mutta siitä ehdittiin toteuttaa vain marraskuun kahvitilaisuus,
johon osallistui runsaat kymmenen senioria. Tulevan vuoden suunnittelu on käynnistetty toiveissa,
että tapahtumia voidaan vihdoinkin järjestää.
Pohjois‐Suomen alueella yhdyshenkilönä on toiminut Kauko Tulla osallistuen myös RIL Pohjois‐
Suomen osaston hallituksen kokouksi
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Pohjois‐Suomen RIL‐Senioreiden perinteinen golfturnaus järjestettiin
5.8.2021 aurinkoisella Sankivaaran kentällä.

8.

VIESTINTÄ

Jäsenille suuntautunut viestintä tapahtui pääosin RILin verkkosivuilla. Kertomusvuoden aikana
verkkosivuilla julkaistiin viisi Seniorikuulumiset –tiedotetta. Kuulumiset lähetettiin myös postitse
sellaisille jäsenille, joilla ei ole käytössään sähköpostia.
Koska ohjelmatarjontaan jouduttiin tekemään koronatilanteen johdosta nopeitakin muutoksia
lähetettiin jäsenille syyskaudella myös tapahtumia koskeneita ”pikatiedotteita”. Tiedotteet
valmisteltiin AK‐ ja Kulttuuriryhmissä. Ryhmät seurasivat myös aktiivisesti verkossa tarjolla olevia
tekniikkaan, talouteen ja kulttuuriin liittyviä striimejä, joista informoitiin jäsenistöä sähköposteilla.
Verkkosivuilla julkaistiin myös mm. kevät‐ ja syyskokousten pöytäkirjat, tiedot Senioreiden
ryhmistä, toimintaan ja tapahtumiin liittyviä ohjeita, Toimintasuunnitelmat ja
Toimintakertomukset sekä muuta jäsenistöä kiinnostavaa aineistoa.
Historiaryhmä sai valmiiksi omat erinomaiset verkkosivunsa, joilla esitellään mm. tiedot ryhmän
jäsenistä ja hankkeista.
Senioreiden verkkosivuista huolehti RILin toimistolla Jenni Ahola 30.4. asti ja Ossi Liang 1.5. alkaen.

9.

TALOUS

Senioreiden toimintaa hoidetaan omakustannusperiaatteella. Järjestettyjen tapahtumien kulut
katetaan ennakkoon perittävillä osallistumismaksuilla. Joidenkin yksittäisten tapahtumien
pienehköt osallistumis‐maksut maksetaan RIL‐senioreiden varoista. Talouskatsauksen luvut eivät
sisällä alueiden taloustietoja. Alueiden toiminta on myös pitkälti omakustanteista.
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Liitteessä on esitetty Senioreiden vuoden 2021 talouskatsaus. Vuoden 2021 lopussa
laskennallisesti varoja on yhteensä 21427,95 € ja vuoden laskennallinen tulos on 446,94 €.
Pankkitilillä varoja on 31.12.2021 ollut 20981,01 €. Laskennallinen varallisuuden ja pankkitilisaldon
ero johtuu siitä, että vuonna 2021 on jo mak‐settu joitain vuoden 2022 kuluja, joista ei ole vielä
saatu tuloja. RIL ry on tukenut Senioreiden toimintaa maksamalla kertomusvuonna menoja
yhteensä 1934,09 eurolla.
Talouskatsauksen luvut eivät sisällä alueiden taloustietoja. Alueiden toiminta on pitkälti
omakustanteista.
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LIITE. Talouskatsaus 1.1. ‐ 31.12.2021
Tuotot
Kotimaan matkat

Kulut

Yli/Alijäämä

5545,00

5531,80

13,20 €

Kulttuuritilaisuudet

10000,44

9278,70

721,74 €

Muut tuotot ja kulut

‐‐

288,00

‐288,00 €

15545,44

15098,50

446,94 €

Yhteensä
Senioreiden varat
Toimintavuoden 2021 ylijäämä
Senioreiden varat

1.1.2021

20981,01 €
446,94 €
21427,95 €

31.12.2021

Senioreiden varat pankkitilinsaldon mukaan
Pankkitilin saldo 31.12.2021

20998,55 €

Vuonna 2021 maksetut vuoden 2020
toimintaan liittyneet tulot ja menot

144,00

196,00

‐ 52,00 €

Vuonna 2021 maksetut vuoden 2022
toimintaan liittyvät tulot ja menot

1106,00

1596,00

490,00 €

Senioreiden varat 31.12.2021

21 426,55 €

Varallisuustarkasteluissa on 1,40 euron poikkeama. Lukuisista tarkistuksista huolimatta syytä tähän eroon
ei valitettavasti ole löydetty.
RIL ry:n avustus vuonna 2021
Posti‐ ja kopiointikulut
Kokouskulut
Muut kulut

1 316,09
618,00
‐
Yhteensä
1934,09
(Avustus olisi kokonaisuudessaan voinut olla 6 000 €)

