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28.2.2022
Hyvä RIL- Seniori
Kauteni puheenjohtajana on alkanut toisaalta hiljaisissa
toisaalta jännittävissä merkeissä. Iso kysymys on kuulunut
- milloin voitamme tämän pandemian? Viime syksynä
tilanne näytti hyvältä, kunnes saatiin taas äkillinen
rajoitusten lisäys. Nyt tilanne näyttää paremmalta.
Jaakko Heikkilän pyydettyä minua seuraajakseen, olin
ilahtunut ja innoissani. RIL Seniorit on erinomaisen
aktiivinen ja dynaaminen. Kiitos Jaakko, että sain
johdettavakseni hienosti toimivan ja upean
senioriyhteisön! RIL on minulle tuttu v 1986 alkaen ja
läheinen v 2016 alkaen, jolloin toimin
varapuheenjohtajana. Senioreiden puitteissa on mukavaa
tavata kollegoja eri aikakausilta.
Kevään toimintamme näyttää vilkkaalta ja
monipuoliselta. Uskon, että nyt rajoitusten poistuessa
osallistumme entistä aktiivisemmin tapahtumiin.
Seuraava etappimme on kevätkokouksemme. Tervetuloa
kevätkokoukseen 25.3 klo 13.
Kokous on hybridikokous ja siihen voi osallistua paikan
päällä tai Teamsin kautta.
Lähes kahden vuoden odotuksen jälkeen pääsemme nyt keväällä juhlimaan
RIL Senioreiden puolen vuosisadan merkkipäivää! Vanhalla Ylioppilastalolla juhlimme RIL Senioreiden 50-v
merkkipäivää 12.5 klo 18 iltajuhlana (avec) isoin joukoin. Tervetuloa mukaan.
Kevään monipuolisiin tapahtumiin sisältyy näyttelyitä, teatteria, oopperaa, konsertteja, tutustumisia
rakennusprojekteihin ja muitakin tapahtumia. Lounasesitelmät Suomalaisella klubilla ovat aihepiireiltään
ajankohtaisia ja mielenkiintoisia. Suosittelen tutustumaan tapahtumakalenteriin. Tapahtumien määrä ja laatu
ovat aivan hengästyttävän hyviä. Tapahtumia on viikoittain ja niistä löytyy varmasti sopivia jokaiselle.
Lopuksi toivon jokaiselle seniorille hyvää kevään alkua ja mukavaa oloa.
Auni Palo
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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.

Nimilappujen käyttö
Sekä koti- että ulkomaan matkoilla ja muissa tilaisuuksissa käytetään RILin Senioreiden
nimilappuja (myös avecit). Teattereissa, oopperassa ja niihin verrattavissa tilaisuuksissa
nimilappuja ei tarvitse käyttää.
RIL-seniori saa nimilapun itselleen ja avecille pyytämällä RILin toimistosta. Ilmoitathan nimen
ja toimitusosoitteen sähköpostiin ossi.liang@ril.fi.
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RIL Seniorit Lounais-Suomi
Lounais-Suomen seniorien toiminta oli pandemian vuoksi totaalisella katkolla vuoden 2020
marraskuun jälkeen pitkälle syksyyn 2021. Perinteisessä kokoontumispaikassamme
Panimoravintola Koulun historianluokassa pääsimme alkamaan tapaamiset vasta lokakuusta
alkaen.
Joulun alla kokoonnuimme avec-joululounaalle. Paikalle uskaltautui vain 12 henkilöä, mikä
ravintolan palautteen mukaan kuitenkin oli hyvä saavutus.
Tammikuun tilaisuus jouduttiin taas peruuttamaan. Esitelmä saatiin siirretyksi toukokuulle.
Silloin 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 muun hoitohuuhaan
torjunta, mistä hän on aktiivisesti kirjoittanut ja kumonnut sosiaalisen median vääriä
väittämiä.
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. Maalis- ja huhtikuun aiheet
ovat toistaiseksi vahvistamatta.
Pauli Haapakoski, kokoonkutsuja

Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Lauantaina 11.12.2021 meitä oli 15 senioria aveceineen virittäytymässä joulun tunnelmaan
Polyteknikkojen Kuoron konsertissa Kallion kirkossa.
Torstaina 17.2.2022 oli koronarajoitusten lievennysten jälkeen kokoontunut 20 henkilöä
kuuntelemaan Suomalaiselle klubille
yhteiskuntavastuujohtaja Juha Lemströmin esitystä: Työnteon tavan muutos ja vaikutukset
toimitiloihin. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätökset vuoden 2021 lopulla valtion
kiinteistö- ja toimitilastrategiasta, joissa on jo otettu jo huomioon hybridityön muutokset
työntekoon. Ensimmäiset kohteet ovat jo rakenteilla ja tulevaisuudessa rakennetaan lisää
valtion virastotaloja versio 2, joissa pääosa on yhteisiä - ei eri virastojen omia - toimistoja,
joissa ei ole nimettyjä työpisteitä. Samoissa tiloissa voi toimia myös esimerkiksi kuntien
työntekijöitä. Tarvitaan investointeja, mutta samalla toimitilojen pinta-ala pienenee ja jää
kiinteistöjä myytäväksi ja kehitettäväksi muihin toimintoihin. Samalla työteon tavat ja
johtaminen muuttuvat.
Esitys on kuunneltavissa ja PDF kalvot katsottavissa senioreiden jäsensivuilla.
(RILin jäsensivuilta kohdasta ”Tilaisuuksien aineistot”)
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Tulevia tapahtumia
Ane Gyllenbergin säätiön omien kokoelmien näyttely tiistaina 15.3. klo 11.00 alkaen Villa
Gyllenbergissä (avec)
Tervetuloa opastetulle taidekierrokselle uusittuun ja laajennettuun Villa Gyllenbergiin.
Näyttely Ajan hengessä. Kokoelma Ane Gyllenberg tarkastelee Villa Gyllenbergin
taidekokoelmaa ja sisustusta osana aikansa tyyli-ihanteita ja avaa ikkunan kolmeen
aikakauteen. Missä määrin ajan henki vaikuttaa siihen, miten me sisustamme, ja minkälaisesta
taiteesta me pidämme.
Opastettu kierros kestää noin tunnin ja sen jälkeen nautimme yhdessä kahvin/teen ja
pullan/suolaisen purtavan.
Ryhmän koko on 20 henkilöä. Jos ilmoittautuneita on selvästi yli 20, pyrimme järjestämään
myöhemmin toisen vierailun.
Vierailun hinta on 12,48 € (sis. Eventilla kulut) sisältäen opastuksen ja välipalatarjoilun. Lisäksi
osallistujat maksavat paikan päällä pääsymaksun Museokorttia käyttäen tai käteisellä.
Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 8.3.2022.
Retken vetäjänä RILin puolesta toimii Kari Lautso, puhelin 0400411030.
Torstaina 17.3. klo 10.30 lounasesitelmän (avec) aiheena Helsingin Suomalaisella Klubilla on
“Tulevaisuuden autojen käyttövoimat”. Oletko harkitsemassa uuden auton hankintaa? Nyt on
tilaisuus tulla kuulemaan millä käyttövoimalla autot tulevaisuudessa liikkuvat. Hanna Kalenoja
(DI, TkL) Autoalan Keskusliitosta tulee alustamaan tästä aiheesta. Keskusliitto on parhaillaan
päivittämässä ennusteitaan tulevaisuuden käyttövoimista, joten saamme ajankohtaista tietoa
suoraan alan asiantuntijajärjestöltä.
Mukaan mahtuu 60 kuulijaa. Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 10.3. Lounas maksetaan
klubilla. Ilmoita, jos et jää syömään. Yhteyshenkilö on Matti Iikkanen, 040 8652637.
Tervetuloa tiistaina 22.3.2022 klo 13 Ateneumiin opastetulle kierrokselle tutustumaan
Moderni nainen ja Vuoropuhelua -näyttelyihin (avec).
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 opastetulle kierrokselle.
Ilmoittautuminen ja maksut 9 € Museokortilla tai 25 € ilman Museokorttia. (Hinnat sisältävät
Eventilla maksun).
Ilmoittautuminen viimeistään 11.3.2022.
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.
Perjantaina 25.3. klo 13:00 RIL-seniorien kevätkokous järjestetään Lapitalon kokoustilassa
Joutsen ja Teams-etäyhteydellä. Kokouksen varsinaisina aiheina ovat vuoden 2021
toimintakertomuksen ja talouskatsauksen hyväksyminen, vuoden 2022 ohjelmatoiminnan
näkymät sekä huomionosoitukset. Jos haluat tulla kokoukseen paikan päälle, niin
ilmoittautuminen 10.3. mennessä, etäyhteydellä mukaan haluavat ilmoittautuvat viimeistään
24.3. klo 12.00 mennessä
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Torstaina 31.3. klo 13-15 tutustuminen Vantaan kaupungin ratikkasuunnitelmiin Vantaan
kaupungin valtuustosalissa osoitteessa Asematie 7. Vantaan kaupunki on tehnyt
suunnittelupäätöksen uudesta pikaraitiotielinjasta, joka johtaa Helsingin Mellunmäestä
Hakunilan kautta Tikkurilan rautatieasemalle ja edelleen Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Linjan suunnittelu on jo pitkällä, ja päätös rakentamisesta tehtäneen kuluvan valtuustokauden
aikana. Kaupungininsinööri Henry Westlin joukkoineen kertoo ratikkasuunnitelmista ja niiden
etenemisestä. Tilaisuuden aikana esittäytyy myös Vantaan juuri valittu
apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila, joka kertoo Vantaan muista teknisen sektorin
hankkeista. Ilmoittautumiset viimeistään 24.3. Mukaan mahtuu 30 senioria.
Yhteyshenkilö on Raimo K Saarinen, 040-334 2030.
Torstaina 7.4.2022 klo 17-18 tutustuminen (avec) Musiikkitaloon, Mannerheimintie 13 A,
00100 Helsinki. Lisäksi on mahdollisuus osallistua Radion Sinfoniaorkesterin klassisen musiikin
konserttiin klo 19-21.
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään ma 14.3.2022:
Pelkkä tutustumiskierros sisältäen kahvi/tee + pulla: 20 €
Tutustumiskierros + konsertti: 45 €. Hinnat sisältävät Eventilla laskutusmaksun. Mikäli ilmoitat
useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta. Tällöin voimme toimittaa koko
seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.
Aiemmin 3.2.2022 suunniteltuun tilaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua
uudelleen.
Olemme varanneet yhteensä 30 lippua sekä tutustumiskierrokseen että konserttiin. Paikat
ovat katsomon A-, P- ja L- lohkoissa.
Lippujen hinnat ovat hieman halvemmat kuin 3.2. tilaisuudessa. Erotus jää RIL Senioreiden 50v
juhlan järjestelykuluihin. Mikäli tämä uusi ajankohta ei sovi ja et ole maksettua maksua
pyytänyt palauttamaan, ole yhteydessä ossi.liang@ril.fi. Lisätietoja konsertista
https://musiikkitalo.fi/tapahtumat/rso-nicholas-collon-anu-komsi-3/
Tapahtuman yhteyshenkilö on Juhani Katko, 040 5054587.
Laatujournalismia ainutkertaisena elävänä esityksenä
Musta laatikko esitetään Kansallisteatterin suurella näyttämöllä torstaina 21.4.2022 klo 19.00
(avec).
Huippusuosittujen iltojen aikana kuullaan kymmenkunta tositarinaa, joita ei ole aiemmin
Helsingin Sanomissa tai muualla kerrottu. Kertojina ovat HS:n toimittajat ja kuvaajat.
Musta laatikko etenee kuin sanomalehti: aiheiden kirjo sekä yllättää että viihdyttää.
Ulkomaanreportaasista siirrytään sujuvasti kulttuuriaiheisiin ja humoristista kolumnia voi
seurata kuvajournalistin koskettava minidokumentti. Esitykset päästävät yleisön myös
toimittajien ja kuvaajien työn kulisseihin. Olemme varanneet yhteensä 40 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 32,48 €/lippu (sis. Eventillan laskutusmaksun) viimeistään
17.3.2022. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta.
Tällöin voimme toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.
Lisätietoja esityksestä https://kansallisteatteri.fi/esitys/musta-laatikko-17/ ja ohjeet
turvalliseen teatterikäyntiin https://kansallisteatteri.fi/turvallisesti-kansallisteatterissa/.
Yhteyshenkilö on Tuija Räty, 050 5111639
Tiistaina 26.4. klo 10.30 lounasesitelmän (avec) aiheena Helsingin Suomalaisella Klubilla on
”Ilmastomuutoksen hillitsemisen mahdollisuudet ja vaikutukset”. Tutkimusprofessori Hannele
Korhonen Ilmatieteenlaitokselta tulee alustamaan aiheesta. Hän kertoo myös mitä äskettäin
päättynyt ilmastokokous merkitsee Suomen kannalta.
Mukaan mahtuu 60 kuulijaa. Ilmoittaudu mukaan lounasesitelmään viimeistään 20.4. Lounas
maksetaan Klubilla. Ilmoita jos et jää syömään. Tilaisuuden yhteyshenkilö on Petri Jalasto, 040
5529039.
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Keskiviikkona 27.4. klo 11.30-16 tutustuminen (avec) Helsingin kaupunkiympäristön toimialan
(KYMP) uuteen toimitaloon, Työpajankatu 8 (noin 150 m Kalasataman metroasemalta), ItäHelsingin kaupunkikehittämishankkeisiin sekä kiertoajelu. KYMPin käyttöön on valmistunut
uusi uljas toimitalo, johon saamme tutustua, kun menemme kuulemaan Itä-Helsingin
kaavoituksesta ja kaupunkikehityshankkeista. Hankkeita ja Itä-Helsingin suunnitelmia esittelee
asemakaavapäällikkö Marja Piimies joukkoineen. Tilaisuuden aikana esittäytyy myös Helsingin
juuri virassaan aloittanut uusi toimialajohtaja Ville Lehmuskoski, joka kertoo linjauksiaan
toimialan kehittämiseen. Esittelyosuus kestää noin 2 tuntia ja sisältää kahvitarjoilun.
Esittelyjen jälkeen lähdemme kiertoajelulle Itä-Helsinkiin tutustumaan kaavoitushankkeisiin ja
rakenteilla olevin uusiin kaupunginosiin. Laajasalo ja Kruunuvuorenrannan alueet ovat retken
pääkohteet. Kiertoajelu bussilla kestää noin 2 tuntia ja päättyy Kalasataman metroasemalle.
Ilmoittautumiset ja maksut 15 €/osanottaja (sis. Eventillan laskutusmaksun) viimeistään
21.4.2022. Osanottajamäärä enintään 45 henkeä. Yhteyshenkilö Raimo K Saarinen, 040-334
2030.
Mikko Räsäsen tulevaisuus esitetään Helsingin Kaupunginteatterissa torstaina 28.4.2022 klo
19.00 (avec).
Martti Suosalon tähdittämä Mikko Räsäsen tulevaisuus on näytelmä maailmasta, johon
menneisyys ei meitä valmistanut. Se on kertomus isästä ja pojasta, sukupolvien ketjusta ja
Suomesta. Kaupungin työmies Mikko Räsänen on kaupungin rakentaja toisessa polvessa.
Mikon työmaalla on käynnissä vesihuollon saneeraus, mutta projektia myydään yleisölle
pyörätienä. ”Onhan se kauniimpi kertoa kaupunkilaisille, että me rakennetaan pyöräkaistaa,
kuin että teidän jätevedet ei enää mahdu vanhoihin putkiin”, sanoo urakan johtaja.
Olemme varanneet näytökseen yhteensä 40 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 45,48 €/lippu (sis. Eventillan laskutusmaksun) viimeistään
23.3.2022. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta.
Tällöin voimme toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.
Lisätietoja esityksestä https://hkt.fi/esitykset/mikko-rasasen-tulevaisuus ja ohjeet turvalliseen
teatterikäyntiin https://hkt.fi/turvallisesti-teatteriin/.
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639
Tervetuloa sunnuntaina 1.5. klo 12.00 Vappumatineaan (avec) Musiikkitalon konserttisaliin.
Silliaamiaiselta sinfoniaorkesterin siivittämänä uuteen nousuun – suolakurkkuja, smetanaa ja
hunajaa unohtamatta! Tänä vuonna HKO:n musiikillinen vappupöytä notkuu venäläisistä
herkuista. Moskovan valot loistavat, Volga virtaa ja mestarilliset marssit, sähäkät sirkuspolkat
sekä suloisen nostalgiset valssit kohottavat stadilaisen vapputunnelman kattoon.
Kapellimestari Markus lehtinen & tenori Tuomas Katajala
Olemme varanneet 80 eläkeläislippua kahdesta katsomosta (N- ja M-katsomot).
Ilmoittautumiset ja maksut 31 €/lippu (sis. Eventillan laskutusmaksun) viimeistään
31.3.2022. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta.
Tällöin voimme toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.
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Mary Poppins palaa Svenska Teaterniin torstaina 5.5.2022 klo 18.30 (avec).
Svenska Teatern esittää värikylläisen ja mielikuvitusta kutkuttavan menestysmusikaalin
maailman ensimmäisestä ”supernannysta”. Mary Poppins on Svenska Teaternin suurimpia
satsauksia kautta aikojen. Näytelmän taianomainen historia, unohtumaton musiikki ja
häikäisevät tanssinumerot ovat jo hurmanneet koko maailman.
Joulukuussa peruuntuneen esityksen tilalla olemme varanneet 20 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 84,48 €/lippu (sis. Eventillan laskutusmaksun) viimeistään
3.4.2022. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta. Tällöin
voimme toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.
Lisätietoja esityksestä https://svenskateatern.fi/fi/ohjelmisto/marypoppinsmusical/.
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639
Nyt on aika tehdä kalenterivaraus RIL-Senioreiden 50-vuotisjuhlaa varten. Juhlistamme RILSenioreiden 50-vuotista taivalta Vanhalla Ylioppilastalolla torstaina 12.5.2022 klo 17.30-23.00
(avec). Juhlia vietetään iloisissa merkeissä yhdessä vanhojen ja uusien ystävien kanssa,
teemana ”koronasta hyvinvointiin”. Juhlan tarkempaan ohjelmaan palaamme
ilmoittautumisen alkaessa maaliskuun puolivälissä. Mukaan Vanhalle mahtuu 150 ensin
ilmoittautunutta.
Esitys täynnä draamaa ja glamouria
Koko Karita esitetään Kansallisoopperassa tiistaina 24.5.2022 klo 19.00 (avec).
Koe yhdellä kertaa Suomen kuuluisimman oopperadiivan koko laaja tulkinnallinen skaala.
Luvassa on sekä väkevää draamaa että riemastuttavaa loistoa suuren maailman tyyliin.
Ikioman maailmaantähtemme Karita Mattilan ympärille luotu ilta nähdään Jussi Nikkilän
ohjaamana kokonaisuutena.
Olemme varanneet yhteensä 40 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 89,48 €/lippu (sis. Eventillan laskutusmaksun) viimeistään
20.3.2022. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta.
Tällöin voimme toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.
Lisätietoja esityksestä https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/koko-karita/ ja ohjeet
turvalliseen oopperakäyntiin https://oopperabaletti.fi/palvelut/turvallisuus/.
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639
Saaristoretki perinnepurjelaivalla Helsingin edustalla tiistaina 31.5. (avec).
Saaristoretkien perinne jatkuu tänä vuonna purjehduksella perinnepurjelaiva m/aux Astridilla
(purjelaiva.fi /laivat). Retken teemana on Helsingin rakentaminen, johon nyt tutustumme
mereltä käsin. Lähtö tapahtuu klo 10.00 Pohjoisrannan Halkolaiturista ja päättyy samaan
paikkaan noin klo 16.00.
Oppainamme toimivat:
- Heikki Nissinen, joka kertoo satamatoimintojen kehittämisestä Helsingissä. Hän on
perehtynyt aiheeseen toimiessaan satamajohtajana Helsingin Satamassa.
- Merellisen Helsingin kaavoituksesta ja kehittämisestä kertoo Minttu Perttula
kaupunginkansliasta
- Helsingin ja perinnepurjelaivojen yhteisestä historiasta ja nykytilanteesta kertoo Erkki Wirta,
Helsingin Purjelaivasatamayhdistyksen ex-puheenjohtaja. Yhteisestä historiasta kertova kirja
jaetaan osallistujille.
Purjehdusreitti eri kohteisiin toteutetaan vallitsevien tuuliolosuhteiden mukaisesti
minimoiden koneella ajo. Purjehduksen aikana nautimme lounaaksi villikalakeittoa ja
jälkiruuaksi mustikkapiirakkaa ja kahvia.
Retken hinta lounaineen on 102,48 euroa/henkilö (sis. Eventilla kulut) ja sen toteutuminen
edellyttää 40 osanottajaa.
Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 29.4.
RILin puolesta matkavastaavana toimii Kari Lautso, puhelin 0400411030.

