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Hyvä RIL- Seniori 
 
RIL- Seniorien toiminta käynnistyi syksyllä koronan suhteen 
varsin lupaavissa merkeissä, vaikka 50 v- juhlamme 
jouduttiinkin jälleen perumaan. Ohjelmatarjontamme on 
syksyllä ollut monipuolista ja laajaa. AK-ryhmän ja 
Kulttuuriryhmän suunnittelemat tilaisuudet on voitu toteuttaa 
tähän asti lähes normaalisti. Koronan vaikutus on näkynyt 
kuitenkin osallistumismäärissä. Esim. Suomalaisen Klubin 
lounasesitelmätilaisuuksissa on ollut läsnä alle puolet 
normaalista osallistujamäärästä. Lokakuussa (14.10.) kuulimme 
Klubilla Maria Annalan (UPI) alustuksen USA:n tämän päivän, 
Trumpin jälkeisen ajan, poliittisesta tilanteesta ja Bidenin 
mahdollisuuksista saada ehdotuksiaan läpi erittäin 
polarisoituneessa tilanteessa. Marraskuussa (18.11.) 
kansliapäällikkö Minna Kivimäki (LVM) kertoi EU:n ja Suomen 
liikennepolitiikasta koronan jälkeisenä aikana. Molemmat 
aiheet ovat hyvin ajankohtaisia esim. ilmastonmuutoksen 
hillinnän näkökulmasta. Molemmista esitelmistä tehtiin 
tallenne, mikä on kuunneltavissa myöhemmin RILin 
jäsensivuilta. (RILin jäsensivuilta kohdasta ”Tilaisuuksien aineistot”) 
 
Seniorien syyskokous pidettiin 28.10. hybridikokouksena. Kokoukseen osallistui paikan päällä RILissä 21 
henkilöä ja etäyhteydellä 7 henkilöä. Kokouksessa valittiin RIL- Seniorien uudeksi puheenjohtajaksi Di Auni 
Palo ja johtoryhmän uusiksi jäseniksi Di Tapio Aho, Di Juha Hetemäki ja Di Kyösti Oasmaa. Haluan lämpimästi 
toivottaa kaikille valituille mielenkiintoista ja antoisaa aikaa RIL- Seniorien toiminnan johtamisessa. Samalla 
toivotan menestystä koko uudelle johtoryhmälle arvokkaassa työssänne. Omalta osaltani voin todeta, että 
aika jäsenistömme eteen tehtävässä työssä kuluneen neljän vuoden aikana on tuntunut koko ajan hyvältä. 
Iso kiitos siitä teille kaikille Senioreille. 
 
Koronatilanne on taas yltynyt ja uusia rajoituksia on tullut voimaan. Kaiken lisäksi uusi virus on tullut 
sekoittamaan tilannetta. Korona on osoittautunut viheliäiseksi taudiksi, minkä kanssa meidän on tultava 
toimeen. Toivotaan, että rokotukset, koronapassi, maskit ja hyvä käsihygienia osoittautuvat riittäväksi 
suojaksi tautia vastaan. Silloin ohjelmiamme voidaan suunnitella ja toteuttaa uusin voimin tulevana keväänä 
ja näin pitää Seniorien hyvinvointia yllä. Tutustukaa kevään ohjelmiimme, jotka ovat liitteenä. 
 
Lopuksi haluan toivottaa kaikille RIL- Senioreille Hyvää ja Rauhallista Joulua ja koronasta huolimatta 
elämysrikasta Uutta Vuotta 2022. Voikaa hyvin! 
 
Jaakko Heikkilä 
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RILin toimistossa Senioreiden yhteyshenkilönä toimii pääsääntöisesti Ossi Liang. 
Poikkeustilanteissa, esimerkiksi Ossin poissa ollessa, voi Senioreihin liittyvissä asioissa olla 
yhteydessä myös Jenni Aholaan. Ossin tavoittaa puhelimitse numerosta 050 307 6258 ja 
sähköpostitse ossi.liang@ril.fi, Jennin puhelimitse numerosta 050 408 0990 ja sähköpostitse 
jenni.ahola@ril.fi 

 
 Yleistä tärkeää tiedotettavaa tulevista tapahtumista ja kuulumisista 

 
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin osoitteesta www.ril.fi/tapahtumat 
Maksullisiin tapahtumiin ilmoittautuvalta peritään heti ilmoittautumisen yhteydessä verkossa 
osallistumismaksu (sivusto ohjaa ilmoittautujan verkkopankkiin maksamaan).  
 
RIL-Senioreiden ohjeistuksen mukaan jäsenellä on mahdollisuus perua osallistumisensa 
kulttuuritilaisuuksiin ja kotimaan matkoihin sinä aikana, kun tapahtumiin ilmoittautuminen on 
edelleen käynnissä. Jos jäsen ilmoittautumisaikana peruu sääntöjen mukaisesti 
osallistumisensa, RILin toimistolta käsin siirretään myöhemmin maksu takaisin jäsenelle 
Eventillan maksusta perimää palvelumaksua lukuun ottamatta. 
 
Huom! Lähetämme teatteri- ja oopperaliput jatkossakin postissa kotiin. Kun ilmoittaudutte 
tapahtumakalenterissa, siellä kysytään osoitetietoja. 

 
Laskutikusta tietomalleihin -juhlakirja 

 
Keväällä ilmestynyttä ja varsin hyvän vastaanoton saanutta RIL-Seniorien 50-vuotisjuhlakirjaa 
"Laskutikusta tietomalleihin" on vielä jäljellä RILin toimistolla. Seniorit voivat noutaa 
toimistolta omansa niin kauan kuin kirjoja riittää. 
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RIL Seniorit Lounais-Suomi 
 

Lounais-Suomen seniorien toiminta oli pandemian vuoksi totaalisella katkolla viime vuoden 
marraskuun jälkeen pitkälle kuluvan vuoden syksyyn. Ensimmäisen kerran tapasimme 
perinteisessä kokoontumispaikassamme Panimoravintola Koulun historianluokassa vasta 
lokakuussa. Päivän teemana oli ajankohtaiseen Turun torialueen myllerrykseen liittyneet 
pohjarakenteen haasteet ja kokemukset. Keskeisimmät työt siinä ovat parin vuoden ajan 
olleet uusi toriparkki ja tori sekä uusi Hamburger Börs -hotelli ja välialueen kadut. 
Monenmoista jännittävää ja kriittistäkin työssä on kohdattu. Jännittäväksi kohteen tekee jokea 
kohti ”syöksyvä” kalliopinta, jonka päällä savikerroksen paksuus vaihtelee noin nollasta 50 
metriin. Toriparkki ja hotelli ovat jo valmiit. Alustajana ja keskustelun johdattajana meillä oli 
turkulaisen geosuunnittelun pioneeri Sauli Maanpää. Asiassa valaistuimme 20 hengen voimin. 
 
Marraskuun tapaamisessa vierailevana alustajana meillä oli käytännöllisen filosofian professori 
Juha Räikkä. Aiheen otsikkona oli ”Salaliittoteoriat ilman teoriaa”. Juha Räikältä on juuri 
ilmestynyt teos Salaliittoteorioiden filosofiasta. Meitä hämmästelijöitä oli paikalla 16. 
 
Joulun alla kokoonnumme yhteiselle joululounaalle ja tammikuussa jatkamme uudenlaisilla 
ihmetyksen aiheilla. Vieraanamme on professoriliiton Vuoden 2021 professoriksi nimeämä 
Juhani Knuuti. Hän on sydäntutkija, kliinisen fysiologian ylilääkäri ja valtakunnallisen PET-
keskuksen johtaja. Hänen harrastusalueensa on vaihtoehtohoitojen ja -lääkityksen ja yleisen 
muun hoitohuuhaan torjunta, mistä hän on aktiivisesti kirjoittanut ja kumonnut sosiaalisen 
median vääriä terveysväittämiä. Ja tämä viime mainittu osa hänen kentästään on meidän 
aiheenamme. 
 
Helmikuun aiheena ovat Turun alueen seudullisen joukkoliikenteen kehitysnäkymät. 
Vieraanamme tuolloin on Turun joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte. Ja siitä kesää kohti 
jatkamme samalla kuukausitahdilla, jos pandemia antaa myöten. 
 
Pauli Haapakoski, kokoonkutsuja 
 
 
Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta 

 
RIL-Senioreiden syyskokous pidettiin torstaina 28.10.2021 RILissä. Kokoukseen osallistuttiin 
myös etäyhteydellä. Senioreiden uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Auni Palo ja uusiksi 
johtoryhmän jäseniksi Tapio Aho, Juha Hetemäki ja Kyösti Oasmaa. Marja-Kaarina Söderqvist 
ja Markku Tuhola valittiin johtoryhmään toiselle kakasivuotiskaudelle. Vanhoina johtoryhmän 
jäseninä jatkavat Pauli Haapakoski ja Juhani Katko. Kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 
2022 toimintasuunnitelma. Kokouksen lopulla RILin toimitusjohtaja kävi esittäytymässä ja 
kertomassa RILin alankohtaisista kuulumisista. Syyskokouksen pöytäkirja liitteineen löytyy 
Senioreiden verkkosivuilta. Syyskokoukseen osallistui paikan päällä 21 ja etäyhteydellä 7 
senioria.  

 
Kulttuurimatka Kroatian Splitiin ympäristöineen tehtiin 5.10. – 9.10.2021. Matka onnistui 
viimein kolmen koronasta ja Finnairista johtuneen peruutuksen jälkeen ja matkalle osallistui 
22 henkilöä. Matkaohjelmaan oli monipuolisen retki- ja kulttuuriohjelman lisäksi liitetty myös 
paikallinen maanjäristys, jota kaikki seniorit eivät korkeasta iästään huolimatta olleet vielä 
kokeneet. Kulttuuri- ja retkiohjelmaan kuuluivat mm: Mostar kuuluisine siltoineen, Omisin, 
Livnon ja Trogirin kaupungit, jeeppisafari villihevosylängölle, tutustuminen Krkan 
kansallispuistoon ja kuuluisan kuvanveistäjä Ivan Mestrovicin galleriaan.  
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Seela Sellan tähdittämä Hitler ja Blondi nähtiin Kansallisteatterin suurella näyttämöllä 
keskiviikkona 6.10.2021. Esitystä oli katsomassa 19 senioria aveceineen. 

 
Torstain 14.10. lounasesitelmässä Maria Annala Ulkopoliittisesta Instituutista alusti 
Suomalaisella Klubilla aiheesta “Yhdysvaltojen demokratia uhattuna”. Hän on laatinut 
seitsemän kohdan analyysin siitä, miten Donald Trump pyrki presidentiksi vilpillisin keinoin 
vuonna 2020 ja miten republikaaninen puolue jatkaa samalla linjalla vaalien jälkeen. Lopuksi 
päästiin Bidenin aikaan: mitä on muuttunut, mitä uudistuksia on odotettavissa sekä mitkä ovat 
mahdollisuudet saada nämä uudistukset läpi. Paikalla oli 24 senioria. 

 
Maanantaina 25.10.2021 40 senioria aveceineen vieraili uusitulla Olympiastadionilla ja 
Urheilumuseossa. 
 
Kansallisteatterissa esitettiin lauantaina 30.10.2021 Reko ja Tina Lundánin romaaniin 
perustuva näytelmä Tunnit, viikot, kuukaudet. Näytelmän aihe, elämän ajallisuus ja rajallisuus, 
koskettaa meitä kaikkia. Paikalla oli 10 senioria aveceineen. 

 
Vierailu Tampereelle 10.11.2021. Osallistujia 32. Ammatilliseen ohjelman aluksi Tampereen 
Raitotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö kertoi 1. vaiheen toteutuksesta, 9.8.2021 
käynnistyneistä liikennöinnistä ja radan kunnossapidosta, jotka kaikki toteutetaan 
allianssimallilla. Ratikka laajenee kehitysvaiheiden jälkeen naapurikuntiin. Hankejohtaja Tero 
Tenhunen kertoi Tampereen viiden tähden keskustan ohjelmasta. Haastavin ja näyttävin on 
Tampereen ratapihan päälle rakentaminen asunto- ja liiketiloineen, jonka ensimmäisenä 
vaiheena Nokia Arena monitoimihallin avausjuhla pidetään 15.12.2021. Päivällisen jälkeen 
innokkaimmat siirtyivät punaisilla ratikoilla Tampereen Työväen Teatteriin, jossa saimme 
nähdä ja kuulla musikaalin Kinky Boots. Näytös oli loppuunmyyty ja sai senioreilta varsin hyvät 
arviot. ’ 

 
Outolalaiset veljekset Tatu ja Patu vierailivat Helsingin Kaupunginteatterissa. Lasten 
rakastamia, Suomen suosituimpia lastenkirjahahmoja oli isänpäivänä 14.11.2021 katsomassa 
21 senioria aveceineen ja 17 lasta. 
 
Yhteensä 26 senioria ja seuralaista kuulivat 16.11. Vallilan varikolla toimitusjohtaja Ville 
Lehmuskosken kertomana HKL:n viimeisimmät kuulumiset ja pääsivät kalustopäällikkö Heidi 
Heikkilän opastuksella historian ensimmäiselle tilausajelulle uudella Artic XL-ratikalla, joka 
tulee käyttöön Raide-Jokerin reitillä. 

 
18.11.2021 lounasesitelmän Suomen ja EU:n liikennepolitiikasta piti vähän yli 30 seniorille 
liikenne- ja viestintäministeriön uusi kansliapäällikkö Minna Kivimäki. Hän esitteli LVM:n laajan 
liikenteen ja viestinnän tehtäväkentän, johon liittyy oleellisesti ajan suuret digitalisaation ja 
ilmastonhallinnan haasteet. Ilolla hän totesi ensimmäisen parlamentaarisen 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistuneen. Virastot täydentävät sitä nyt 
toimeenpanosuunnitelmilla. Suunnittelulla varaudutaan myös siihen, että Suomella olisi hyvä 
valmius hakea EU:n rahoitusta uusille liikennehankkeille.  

 
Kansallisteatterissa nähtiin perjantaina 19.11.2021 Juha Jokelan uutuusteos Dosentit, joka 
pureutui akateemisen maailman jännitteisiin. Paikalla oli 36 senioria aveceineen seuraamassa 
tieteen autonomian ja sivistyksen nykytilaa taloudellisten ja poliittisten paineiden alla. 
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Tiistaina 23.11.2021 meitä oli 29 senioria aveceineen tutustumassa akateemikko Outi 
Heiskasen retrospektiiviseen näyttelyyn Ateneumissa. 

 
Torstaina 25.11.2021 esitettiin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä musikaaliuutuus Niin 
kuin taivaassa. Musikaali on saanut ensi-iltansa Tukholmassa vuonna 2018 ja valloitti nyt myös 
Helsingin. Musikaalia oli katsomassa 13 senioria aveceineen. 

 
Keskiviikkona 1.12.2021 nähtiin Kansallisoopperassa Andrew Lloyd Webberin suurmusikaali 
Oopperan kummitus. Musikaali on yksi Kansallisoopperan kaikkien aikojen suosituimmista 
esityksistä. Paikalla oli kahdeksan senioria aveceineen. 
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Tulevia tapahtumia 
 

Torstaina 20.1.2022 lounasesitelmässä (avec) tutkimusprofessori Hannele 
Korhonen Ilmatieteen laitokselta kertoo ilmastomuutoksen hillitsemisen mahdollisuuksista ja 
vaikutuksista sekä mitä juuri päättynyt ilmastokokous merkitsee Suomen kannalta. Tilaisuus 
Helsingin Suomalaisella Klubilla alkaa klo 10:30. Mukaan mahtuu 60 kuulijaa. 
Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 13.1.2022.  Lounas maksetaan Klubilla. Ilmoita, jos et 
jää syömään.  

 
 

Torstaina 3.2.2022 klo 17.00 - 18.00 tutustuminen (avec) Musiikkitaloon, Mannerheimintie 13 
A, 00100 Helsinki. Lisäksi on mahdollisuus osallistua Helsingin kaupunginorkesterin & Tabea 
Zimmermannin klassisen musiikin konserttiin klo 19 – 21. Tarkemmat tiedot 
ilmoittautumisista, lippujen hinnoista ym. julkaistaan joulukuun puoleen väliin mennessä. 
Olemme alustavasti varanneet 30 paikkaa sekä vierailuun, että konserttiin. Tapahtuman 
järjestäjä Juhani Katko, 040 5054587.  

 
 

Keskiviikkona 9.2.2022 klo 13.00 tutustuminen (avec) Kirkkonummen uuteen Fyyri -kirjastoon, 
Kirkkotori 1, omalla autolla tai junalla (asemalta 700 m). Finlandia-palkittua rakennusta 
esittelevät arkkitehti ja kirjastotoimenjohtaja. Omakustanteiset kahvit klo 14.20 kirjaston 
kahvilassa. Klo 15.00 käynti Kirkkonummen keskiaikaisessa kivikirkossa (lyhyt esittely). Ryhmän 
maksimikoko 30 henkilöä. Ilmoittautumiset 2.2.2020 mennessä. Tapahtuman järjestäjä Sakari 
Koivisto, 050-62011.  

 
 

Tervetuloa tiistaina 15.2.2022 klo 13 Ateneumiin opastetulle kierrokselle tutustumaan 
Moderni nainen ja Vuoropuhelua -näyttelyihin.  
Moderni nainen tarkastelee naistaiteilijoiden roolia ja asemaa 1900-luvun modernismin 
vuosikymmeninä. Näyttely perustuu naisen rooliin aikakauden yhteiskunnallisten, poliittisten 
ja kulttuuristen muutosten keskellä. (esillä mm. Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen 
Thesleff, Laila Pullinen, Essi Renvall). 
Vuoropuhelua -näyttely pohjautuu valokuvataiteilijoiden Elina Brotherus ja Hannele Rantala 
pitkään ystävyyteen ja sen aikana käytyihin keskusteluihin taiteesta. 
Olemme varanneet 20 paikkaa opastukselle. Ilmoittautuminen ja maksut 9 € Museokortilla tai 
25 € ilman Museokorttia. (Hinnat sisältävät Eventilla maksun). 
Ilmoittautuminen viimeistään 6.2.2022.  
Museokorttilaiset kuittaavat kassalla pääsylippunsa näyttämällä museokorttia. Sen jälkeen 
kokoontuminen Ateneumin museokaupan aulassa, josta opas noutaa meidät klo 13. 
Tapahtumavastaava on Rita Piirainen, puh 0400 676067. 

 
 
Torstaina 17.2. lounasesitelmässä (avec) Juha Lemström Senaatti Kiinteistöstä tulee 
alustamaan aiheesta ”Työnteon tapojen muutos ja vaikutukset toimitiloihin”. Valtio aloitti 
kiinteistöstrategian päivittämisen jo ennen korona-aikaa. Se jatkui toimitilastrategian 
laatimisella. Molemmat ovat valmistumisvaiheessa. Rakennuskiinteistöjen osalta strategiaa 
toteuttaa Senaatti kiinteistöt, jossa tytärliikelaitoksena on aloittanut vuoden 2021 alusta 
Puolustuskiinteistöt. Miten valtio toteuttaa parhaat työnteon edellytykset? Tilaisuus Helsingin 
Suomalaisella Klubilla alkaa klo 10:30. Mukaan mahtuu 60 kuulijaa.  
Ilmoittaudu mukaan lounasesitelmään viimeistään torstaina 10.2. Lounas maksetaan klubilla. 
Ilmoita, jos et jää syömään.  
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Kansallisoopperassa ennätykselliset 314 kertaa esitetty Iloinen leski on myös maailmalla 
kaikkein suosituin operetti. Suomeksi laulettu teos sopii erinomaisesti ensikertalaisille. Kaunis 
pukuloiste ja upea lavastus takaavat visuaalisesti häikäisevän kokonaisuuden. Esiripun 
noustessa tuntuu, kuin astuisi suuriin, loisteliaisiin juhliin.  
Iloinen leski esitetään torstaina 17.2.2022 klo 19.00 Suomen kansallisoopperassa. Olemme 
varanneet yhteensä 40 lippua.  
Ilmoittautumiset ja maksut 81,48 €/lippu (sis. Eventilla laskutusmaksun) viimeistään 
14.12.2021. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta. 
Tällöin voimme toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.  
Lisätietoja operetista https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/iloinen-leski/ ja ohjeet 
turvalliseen oopperakäyntiin https://oopperabaletti.fi/palvelut/turvallisuus/   
Yhteyshenkilö Tuija Räty, puh 050 5111 639 

 
 

Miksi ruoho aina näyttää vihreämmältä aidan toisella puolella? Miksei aikuisille ole neuvolaa? 
Kansallisteatterin suurella näyttämöllä esitetään perjantaina 11.3.2022 klo 19.00 Miika 
Nousiaisen romaniin perustuva komedia Pintaremontti. Esitys vie pintaa syvemmälle keski-
ikäisten kaupunkilaisten elämään ja tunteelliseen neuvottomuuteen. Se kuvaa kutkuttavan 
tunnistettavasti aikamme kiiltokuvatodellisuutta, jonka kiehtova mutta valheellinen 
pinnallisuus ja ylimitoitetut odotukset saavat ihmiset kurottelemaan kohti täydellisyyttä ja 
ylikin. Olemme varanneet yhteensä 40 lippua. 
Ilmoittautumiset ja maksut 47,48 €/lippu (sis. Eventilla laskutusmaksun) viimeistään 
7.2.2022. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta. Tällöin 
voimme toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen. 
Lisätietoja näytelmästä https://kansallisteatteri.fi/esitys/pintaremontti/ ja ohjeet turvalliseen 
teatterikäyntiin https://kansallisteatteri.fi/turvallisesti-kansallisteatterissa/. 
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639 
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