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3.6.2022
Hyvät seniorit,
Kevät on uuden alun aikaa. Ympärillä vihertää ja
yhteiskuntamme on normalisoitumassa pandemiasta. Ikävää
kyllä, sota järisyttävän lähellä Euroopassa ei tunnu loppuvan.
Prosessimme on käynnissä NATO:n liittymiseksi. Näitä
tapahtumia ei olisi voinut uskoa toteutuvan heti covidin
kriisitilanteen jälkeen.
RIL Senioreiden 50+ juhlat toukokuussa onnistuivat
erinomaisesti. Paikalla oli runsaat 150 henkilöä. Ohjelmassa
oli tervehdyksiä ja diplomien jako uusille kunniasenioreille
sekä kunniapuheenjohtajalle. Haastattelukierros RIL
Seniorien parhaista ominaispiirteistä tuotti mukavan
tuloksen: parasta ovat kollegat ja matkat & tapahtumat.
Toissa vuonna pidetyn tarinakilpailun tulokset julkistettiin ja
parhaat kolme palkittiin. Tunnelma juhlassa oli rento ja
lämmin. Uskon, että kaikilla oli hauskaa tavata kollegoja,
seurata ohjelmaa ja nauttia Rempsetin musisoinnista. Keräys
Punaisen Ristin kautta Ukrainan avuksi tuotti lähes 2000 €.
Moni oli varmasti ehtinyt jo lahjoittamaan muuta kautta.
Kevään loppupuolella ohjelmat pääsivät vihdoin toteutumaan. Kevätkokous pidettiin hybridinä; paikalla
kokouksessa oli enemmän henkilöitä kuin ’Teamsissä’. Ilmastonmuutosta käsittelevää lounasesitelmää
huhtikuussa oli seuraamassa kuitenkin pienempi määrä jäseniä kuin yleensä ennen covidia. Emme ole vielä
täysissä valmiuksissa.
Uskon, että kesä ja jokaisen omat aktiviteetit normalisoivat elämämme. Ja toivomme, että Euroopan rauha
palautuu.
Syksyn ohjelmassa on suunnitteilla ekskursiot Laukon kartanoon ja Kirpilän & Reitzin säätiöön. Teatteriesityksiä
on mm. Kultalampi ja Ensimmäinen tasavalta. Golfmatka Prahaan on toteutumassa 13.-16.9. Ja lokakuussa on
suunnitteilla kulttuurimatka Berliini-Dresdeniin. Suomalaisella klubilla jatkuvat lounasesitelmät; 22.9 Euroopan
turvallisuustilanteesta ja 20.10 käsitellään Ukrainan tilanteen vaikutusta Suomen talouteen Penna Urrilan
toimesta. Lisäksi ohjelmassa on ekskursioita mm. Itä-Helsinkiin, Kirkkonummen palkittuun uuteen kirjastoon
ja kirkkoon, Nesteelle ja Blominmäen jäteveden puhdistamoon. Vierailua on luvassa mm. EK:n. Tarkemmat
ajankohdat löytyvät julkaistavasta ohjelmakalenterista, jonka kautta voi ilmoittautua. Tutustukaa tähän
monipuoliseen ja vaikuttavaan ohjelmaan. Suosittelen merkitsemään kalentereihin jo nyt.
Ja uusia ideoita vierailu- ja kulttuurikohteista otetaan vastaan; poutanen.op@gmail.com ja
rita.piirainen@hotmail.com.
Toivotan kaikille senioreille - meitä oli toukokuussa 1167 senioria - mukavaa kesää! Toivomme kauniita ja
lämpimiä kesäpäiviä. Ja lisäksi nautitaan kesän eri liikuntamuodoista, metsistä, luonnosta yleensä ja
läheisistämme.
Kesäterveisin,
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 040 834 2705 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 Pirkanmaa
Korona-rajoitusten hellitettyä Pirkanmaan RIL-Seniorit kokoontuivat ti 17.5.2022 Suomalaisen
Klubin Pirkanmaa kabinetissa, paikalla oli 17 senioria. Helmikuun alun tapaaminen jäi koronan
takia väliin.
Lounaan jälkeen piti esityksen infra-rakentamisen ja -suunnittelun parissa pitkän päivätyön
tehnyt ja yhä aktiivisesti kantaa ottava kollegamme PiRIL-Seniori Jarmo Kuivanen. Hän kävi läpi
työuraansa ja työuransa isoja infra-hankkeita. Alkuun hän oli mukana Lahden seudun
hankkeissa, työskenteli sitten Pirkanmaalla mm. Läntisen kehätien ja allianssimallilla toteutetun
Rantatunnelin parissa. Jarmo totesi infra-hankkeiden ottavan hyvin paljon aikaa –
vuosikymmeniä ja vaativan voimakkaita persoonia hankkeiden eteenpäin viemisessä.
Tulevaisuuden hankkeista hän kritisoi uutta tunnin junan Tampere-Helsingin hanketta. Rajalliset
resurssit pitää suunnata nykyisen pääradan parannuksiin. Uudet ratalinjaukset ja niiden vienti
kaavoihin kera maan lunastusten ottaa tosi paljon aikaa ja aiheuttaa voimakasta vastusta
pääradan varren kaupungeissa. Tampereen tavaraliikennettä palvelevan ratapihan siirrossa on
puolestaan päästävä vuosien jahkailusta tuumasta toimeen. Ja VT9 vaatii pikaisesti edelleen
lisää parannuksia.
Kesäglögit nautitaan ke 15.6. Ravintola Kuumassa, siitä tulee PiRIL-tiedote tuonnempana.
Syyskauden 2022 kokoontumispäivät ovat ti 27.9. ja ti 15.11.

RIL-Seniorit Lounais-Suomi
Lounais-Suomen seniorien toiminta saatiin tammikuun pandemiakatkeaman jälkeen liikkeelle
taas helmikuusta lähtien. Perinteisenä kokoontumispaikkana oli edelleen Panimoravintola
Koulun historianluokka.
Helmikuun alustajavieraana oli Turun joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte. Tilaisuudessa kävimme
vuoropuhelua Turun alueen seudullisen joukkoliikenteen kehitysnäkymistä. Paikalla oli 18
henkeä, Maaliskuun vieraamme oli eversti (evp) Joni Lindeman, joka viime vuonna palasi
Afganistanista oltuaan siellä Nato-operaatiossa suomalaisosaston vanhimpana. Hänen
alustusaiheenaan oli Ukrainan sota, ja erityisesti siihen liittyvä propagandavaikuttaminen.
Opimme mm. aihepiiriin liittyvän perinteisen venäläissanan ”maskirovka” ja sen merkityksen.
Paikalla meitä oli 18 henkeä.
Huhtikuussa meillä oli yritysvierailu turkulaiseen Aura Rakennus Oy:hyn. Meitä oli paikalla 10.
Toukokuussa saimme pidettyä useamman kerran koronan vuoksi peruuntuneen alustuksen.
Vieraanamme oli professoriliiton Vuoden 2021 professoriksi nimeämä Juhani Knuuti. Hän on
sydäntutkija, TYKS:n kliinisen fysiologian ylilääkäri ja valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja.
Hänen harrastusalueenaan on pohtia kysymystä sitä, että miksi tutkittua tietoa ei laajoissa
piireissä hyväksytä, vaan kaikenlainen vaihtoehtohuuhaa, sekä hoitojen ja lääkityksen osalta käy
kaupaksi kuin kuumille kiville – ja näihin liittyvän huuhaan alas ampuminen. Paikalla meitä oli
17.
Pauli Haapakoski, kokoonkutsuja

4

Pohjois-Suomen Rakentajasenioreiden toimintaa
Pohjois-Suomen Rakentajasenioreiden toimintaa on alettu varovasti käynnistellä.
12.4.2022 järjestettiin RIL- Nuorten ja Senioreiden Mestarit-Kisällit- paneelikeskustelu,
jonka teemana oli ”Hallitse työelämääsi, ettei se hallitse sinua”. Tapahtumaan
osallistui neljä senioria ja parisen kymmentä nuorta. Tapahtuma sai ihan hyvää
palautetta. Mietinnässä on saman tapaisen yhteistyön jatkaminen.
12.5.2022 kokoonnuttiin kahville Kahvila Antelliin kymmenen seniorin voimin. Asiaa oli
paljon, joten porinan jälkeen on mukava siirtyä kesätauolle.
Tulevia tapahtumia
•

Syksyllä on tavoitteena päästä normaalitoimintaa ja aloittaa myös hyvän
suosion saaneet vierailut. Syyskuulle on kaavailuissa vierailu PohjoisPohjanmaan liittoon. Kesän jälkeen tulee tarkempaa tietoa syksyn ohjelmasta.

Kauko Tulla
Laatinut 21.5.2022

Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Kansallisteatterissa esitettiin perjantaina 11.3. Miika Nousiaisen romaniin perustuva komedia
Pintaremontti. Paikalla oli 20 senioria aveceineen.
Tiistaina 15.3. tutustuttiin uudistetun Villa Gyllenbergin omien kokoelmien näyttelyyn “Ajan
hengessä”. Näyttely kuvasi kolmen aikakauden taidetta, sisustusta ja tyyli-ihanteita. Retki
päättyi yhteiseen kahvitilaisuuteen. Osallistujia oli 19.
Torstaina 17.3. Hanna Kalenoja Autoalan Tiedotuskeskuksesta kävi alustamassa Suomalaisella
Klubilla aiheesta “Autojen tulevaisuuden käyttövoimat”. Luentotallenne löytyy RILin
jäsensivuilta. Paikalla oli 23 senioria.
Vierailimme tiistaina 22.3. Ateneumissa Moderni nainen-näyttelyssä, jossa tutustuimme
oppaan johdolla naistaiteilijoiden rooliin ja asemaan 1900-luvun modernismin
vuosikymmenillä. Paikalla oli yhteensä 20 senioria aveceineen.
Keskiviikkona 23.3. tutustuimme sekä Arkkitehtuuri- että Designmuseoiden ajankohtaisin
näyttelyihin. Opastetuille kierroksille osallistui yhteensä 25 senioria aveceineen.
Torstaina 31.3. yhteensä 16 henkilöä kokoontui kuulemaan Vantaan kaupungin
ratikkasuunnittelun tilanteesta. Tilaisuuden alussa Vantaan juuri virassaan aloittanut
apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila kertoi Vantaan kaupungin uudesta kaupunkistrategiasta
vuosille 2022–2025.
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Torstaina 7.4. kävimme tutustumiskierroksella Musiikkitalossa. Vierailun kruunasi yhdessä
nautittujen pullakahvien jälkeen illan Radion Sinfoniaorkesterin konsertti tuoreen
ylikapellimestarin Nicholas Collonin johdolla. Musiikkitalon vierailuun osallistui 33 senioria
aveceineen, joista 31 jatkoi konserttiin.
Kansallisteatterissa nähtiin laatujournalismia elävänä esityksenä, kun Musta laatikko aukeni
torstaina 21.4. Esitystä oli katsomassa 24 senioria aveceineen.
Tiistaina 26.4. lounasesitelmässä Suomalaisella klubilla tutkimusprofessori Hannele Korhonen
Ilmatieteenlaitokselta kertoi ilmastomuutoksen hillitsemisen mahdollisuuksista, vaikutuksista
ja mitä äskettäin päättynyt ilmastokokous merkitsee Suomen kannalta. Esitelmän jälkeen
seurasi varsin vilkas keskustelu. Kaikkiaan kuulijoita oli 21.
Kaupunginteatterissa torstaina 28.4. esitetty Mikko Räsäsen tulevaisuus oli näytelmä
vesihuollon saneerauksesta, jota markkinoitiin pyöräkaistan rakentamisena. Rakentamista oli
seuraamassa 12 senioria aveceineen.
Musiikkitalolla sunnuntaina 1.5. valloittavasta Vappumatinean tunnelmasta oli nauttimassa 20
senioria ja seuralaista.
Maailman ensimmäisestä “supernannystä” kertova menestysmusikaali Mary Poppins palasi
Svenska Teaternin näyttämölle torstaina 5.5. Unohtumatonta musiikkia oli kuulemassa 11
senioria aveceineen.
Flooranpäivän aattona torstaina 12.5. lähes kahden vuoden odottelun jälkeen juhlimme RILSenioreiden 50 vuotista taivalta. Mukana 50+ juhlissa Vanhalla ylioppilastalolla oli yhteensä
150 iloista senioria aveceineen.
Tutustuimme torstaina 17.5. vasta remontin jälkeen avautuneeseen modernin taiteen
museoon, Kiasmaan ja sen ARS22 -näyttelyyn. Mukana opastetuilla kierroksilla oli yhteensä 39
senioria aveceineen.
Kevään kruunasi Suomen kuuluisimman oopperadiivan Karita Mattilan tähdittämä Koko Karita
Kansallisoopperassa tiistaina 24.5. Paikalla oli yhdeksän senioria aveceineen.
Kesän kynnyksellä tiistaina 31.5. kävimme saaristoretkellä perinnepurjealus m/aux Astridilla.
Tutustuimme purjehdusretkellä asiantuntevien oppaiden johdolla paitsi itse purjealukseen
myös Helsingin rakentamiseen mereltä katsottuna. Purjehdukselle osallistui yhteensä 39
senioria aveceineen.
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Tulevia tapahtumia
Säännölliset tapaamiset
Seniorien Ison Omenan kahvitilaisuudet pidetään Coffee House kahvilassa, joka on Ison
Omenan kauppakeskuksen vanhan osan 1. kerroksessa heti liukuportaiden päässä. Lähin
pysäköinti on Omenan parkkihalli P1B, missä 2 tunnin ilmainen pysäköinti. Kahvit juodaan
joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13–15. Paikalla on ollut vaihteleva määrä
senioreja 5–12 henkilöä.
Torstaina 8.9. klo 13-17 tutustuminen (avec) Itä-Helsingin suunnitelmiin ja toteutukseen
(kiertoajelu) sekä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) uuteen toimitaloon,
Työpajankatu 8 (noin 150 m Kalasataman metroasemalta). Itä-Helsingin suunnittelua ja
kaupunkikehityshankkeita esittelee asemakaavapäällikkö Marja Piimies joukkoineen.
Tilaisuuden aikana esittäytyy myös kaupunkiympäristön toimialan 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 31.8. Osanottajamäärä enintään 45 henkeä. Kevään
vastaavalle, peruuntuneelle retkelle ilmoittautuneet huomioidaan ilmoittautuneiksi, ellei
esteestä ilmoiteta RILin toimistoon Ossi Liangille (ossi.liang@ril.fi).
Yhteyshenkilö Raimo K Saarinen, 040 334 2030.
RIL-seniorien golfmatka (avec) Prahaan 13-16.9. Ilmoittautuminen golfmatkalle on päättynyt
1.6. Ilmoittautuneita on 15. Matkavastaava on Olli-Pekka Poutanen gsm 050 366 7414.
Torstaina 22.9. klo 10.30 lounasesitelmän (avec) aiheena on "Euroopan muuttunut
turvallisuustilanne". Esitelmän Suomalaisella Klubilla ja pitää Maanpuolustuskorkea-koulun
rehtori prikaatinkenraali Mika Kalliomaa, joka valmistui Kadettikoulusta 1990 ja väitteli
sotatieteiden tohtoriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa 2003. Kalliomaalla on laaja kokemus
erilaisista tehtävistä, hän toiminut mm. valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtajana ja
Porin prikaatin komentajana. Euroopan turvallisuustilanteen voimakas muutos alkoi jo vuoden
2021 syksyllä ja johti Ukrainan sodan syttymiseen helmikuussa 2022 sekä Suomen Natohakemuksen jättämiseen toukokuussa 2022. Esitelmässä saamme huippuasiantuntijan
näkemyksen kesän jälkeisestä tilanteesta. Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta
viimeistään 16.9. Keittolounas maksetaan paikalla. Jos et jää syömään lounasta, ilmoita siitä.
Yhteyshenkilö Juha Nurmi, gsm 0400 402 745.
Keskiviikkona 28.9. klo 13 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 käynti Kirkkonummen keskiaikaisessa kivikirkossa ja lyhyt esittely. Ryhmän
maksimikoko 20 hlöä, ilmoittautumiset to 22.9. mennessä.
Tapahtuman järjestäjä Sakari Koivisto, 050-62011.
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Kultalampi Helsingin Kaupunginteatterin Areena-näyttämöllä (avec) torstaina 29.9. klo 19.00.
Ernest Thompsonin kirjoittama Kultalampi tuli Suomessa tutuksi 1980-luvulla elokuvana, joka
sai mm. kolme Oscaria. Kultalampi on haikea ja koskettava kuvaus perheestä, pitkästä
parisuhteesta, väistämättömän muutoksen ja kaiken katoavaisuuden kohtaamisesta ja lopulta
hyväksymisestä. Kun menneisyys on eletty eikä tulevaisuus tarjoa laajoja näköaloja, on kuikan
huuto järvimaisemassa ja kahden ihmisen harvinainen kyky aidosti jakaa iloja ja suruja
keskenään erityisen merkittävää.
Olemme varanneet yhteensä 40 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 41,00 €/lippu (sis. Eventilla laskutusmaksun) viimeistään 25.8.
Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta. Tällöin voimme
toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.
Lisätietoja näytelmästä https://hkt.fi/esitykset/kultalampi/ ja ohjeet turvalliseen
teatterikäyntiin https://hkt.fi/turvallisesti-teatteriin/.
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639.
Tiistaina 4.10. vierailu Nesteen pääkonttorille klo 13-15 (avec), osoite Keilaranta 21, Espoo.
Nesteen uusiutuvien polttoaineiden liiketoimintaa esittelevät Tarja Myllymäki, Head of
Renewable Feedstock Regulation ja hänen kolleegansa. Ilmoittautumiset 26.9. mennessä RILn
tapahtumasivuille. Osanottajamäärä enintään 50. Suositellaan saapumista joukkoliikenteellä.
Keilaniemen metroasemalta 10-15 min kävely. HSLn runkolinjan 510 pysäkit lähempänä
Kuusisaarentiellä. Tapahtumavastaava Olli-Pekka Poutanen, gsm 050 366 7414.
Tiistaina 11.10. klo 13 meillä on mahdollisuus tutustua (avec) Blominmäen
jätevedenpuhdistamoon, joka otetaan käyttöön kesällä, osoite Blominmetsäntie 11, Espoo.
Käyttöönoton jälkeen nykyinen Suomenojan puhdistamo puretaan. Puhdistamo edustaa
modernia teknologiaa ja on pääosin sijoitettu kallion sisään. Kuulemme puhdistamon
aiheuttamista muutoksiin Espoon jätevesien johtamisjärjestelyihin, puhdistukseen ja
puhdistettujen jätevesien purkujärjestelyihin mereen. Kuljetus paikalle omilla autoilla.
Ilmoittautuminen tapahtumasivulle viimeistään 6.10.
Tilaisuuteen mahtuu 50 henkilöä. Matti Iikkanen puh. 040 865 2637.
Kulttuurimatka Berliiniin ja Dresdeniin (avec) tehdään 14. -19.10. Ohjelma noudattelee
aikaisemmin suunnitellun ja koronan takia perutun matkan ohjelmaa. Se sisältää kiertoajeluja,
museoita, taidenäyttelyjä ja konsertteja/oopperaa. Ohjelma ja matkan hinta tarkentuvat
lähiaikoina.
RIL-Senioreiden matkavastaavana toimii Kari Lautso, 0400411030
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Torstaina 20.10. klo 10.30 lounasesitelmän (avec) aiheena Helsingin Suomalaisella Klubilla on
Ukrainan sodan ja kriisin vaikutukset Suomen taloudelle ja eri toimialoille. Elinkeino-elämän
Keskusliiton johtaja Penna Urrila tulee esitelmöimään ja keskustelemaan aiheesta. EK laatii
säännöllisesti luottamusindikaattoreita ja suhdannekatsauksia, jotka perustuvat yritysjohtajien
arvioihin taloustilanteesta ja -näkymistä. Ukrainan tilanne heijastuu suoraan näihin arvioihin.
Mukaan mahtuu 60 kuulijaa. Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 13.10. tapahtumasivulle
Lounas maksetaan klubilla. Ilmoita, jos et jää syömään.
Yhteyshenkilö on Tapani Jylhä 040-5228759.
Ensimmäinen tasavalta Kansallisteatterin suurella näyttämöllä (avec) tiistaina 25.10. klo 19.00.
Kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskisen kirjoittama ja ohjaama Ensimmäinen tasavalta on
kertomus siitä, kuinka tsaarin vallan alla viruvasta, Euroopan takapajuisimmasta säätyyhteiskunnasta vähitellen muotoutui demokraattinen, moniäänisyyttä ja
oikeusvaltioperiaatetta kunnioittava Suomi. Pääosassa on Suomen ensimmäinen presidentti ja
tasavaltaisen hallitusmuodon luoja Kaarlo Juho Ståhlberg, jota esittää Vesa Vierikko. Näytelmä
on Kansallisteatterin 150-vuotisjuhlanäytelmä.
Olemme varanneet yhteensä 40 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 49,00 €/lippu (sis. Eventilla laskutusmaksun) viimeistään 26.9.
Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta. Tällöin voimme
toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.
Lisätietoja näytelmästä https://kansallisteatteri.fi/esitys/ensimmainen-tasavalta/ ja ohjeet
turvalliseen teatterikäyntiin https://kansallisteatteri.fi/turvallisesti-kansallisteatterissa/.
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639.
Torstaina 1.11. klo 13-16 järjestetään tutustuminen VTT:n toimintaan Otaniemessä (avec),
osoite Kivimiehentie 3, Espoo. Meille kertovat VTT:n nykyisestä toiminnasta ja strategiasta
Jussi Manninen EVP Carbon neutral solutions, Ari Aalto VP Mobility and transport sekä Edgar
Bohner VP Smart energy and built environment. Mukaan mahtuu 40 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautuminen viimeistään 24.10. tapahtumasivulle. Otaniemeen mennään omin neuvoin.
Tarkemmat tiedot lähempänä retkeä.
Tilaisuudesta vastaa Petri Jalasto 040 5529039.
Torstaina 10.11 klo 10 vierailu (avec) Elinkeinoelämän Keskusliitossa, jossa saamme
ajankohtaisen työmarkkinakatsauksen. Paikkana Eteläranta 10, 2. kerros, auditorio. EK on
luopunut keskitettyjen työmarkkinasopimusten teosta. Tavoitteena on sopimusten yritys- ja
alakohtaisuuden lisääminen. Pyrkimyksenä on, että vientiteollisuus ja sen kilpailukyvyn
turvaaminen määrittelee yleisen palkkalinjan. Syksyllä moni toimiala neuvottelee uusista
sopimuksista. EK:n johtaja Ilkka Oksala arvioi neuvottelutilannetta ja -näkymiä sekä
mahdollisia työmarkkinauhkia. Miten EK:n tavoitteet ovat toteutumassa? Mukaan mahtuu 40
henkilöä. Ilmoittautumiset viimeistään 3.10. tapahtumasivulle.
Yhteyshenkilö on Tapani Jylhä 040-5228759
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SILTOJEN KORJAUSRAKENTAMISEN PIONEERI ON POISSA
Diplomi-insinööri Pentti Eloniemi päätti maallisen vaelluksensa 19.1.2022 Helsingissä 99vuotiaana. Hän syntyi Helsingissä 7.5.1922.
Penttiä on pidettävä työssään tielaitoksen yli-insinöörinä yhtenä merkittävimmistä
korjausrakentamisen kehittäjistä. Pentin pitkä ura siltojen korjaamisen alalla alkoi 1960luvulla, kun hänen johdollaan kiinnostuttiin rakenteiden vaurioitumisesta. Tärkeä päätelmä
havaintojen perusteella oli: vaurion syy on poistettava, eikä vaan hoideta seurausta! Tästä
käynnistyi vähitellen täsmentynyt siltojen tarkastaminen, joka johti hallintoa palvelevan
siltarekisterin syntymiseen.
Pentti perusti 1970-luvulla tie- ja vesirakennushallitukseen siltojen korjaamista
käsittelevän työryhmän ja loi hyvät suhteet alan tutkimuslaitoksissa työskenteleviin tutkijoihin.
Hän
ymmärsi alusta alkaen eri alojen asiantuntemuksen ja ryhmätyöskentelyn merkityksen.
Hänen johdollaan on laadittu 1980-luvun alusta lähtien laaja ohjeisto siltojen tarkastamista ja
korjaamista varten. Tämän niin sanotun SILKO-projektin yhteydessä laadituilla siltojen yleis- ja
korjausohjeilla ei ole esikuvaa missään muussa maassa. Merkittävää on myös se, että
tiehallinnon
ohjetekstejä on hyväksytty moniin eurooppalaisiin korjausrakentamisen standardeihin.
SILKO-projektia käynnistettäessä asetetut kunnianhimoiset tavoitteet ovat hyödyttäneet
korjausrakentamista laajemminkin. Projektin alkuperäiset tavoitteet olivat
korjausrakentamisen
kehittäminen, rakenteiden säilyvyyden parantaminen sekä uudisrakentamiseen ja hoitoon
vaikuttaminen. Tiehallintoa onkin pidettävä Pentin ansiosta yhtenä korjausrakentamisen
uranuurtajana, koska SILKO-projektin puitteissa laadittua ohjeistoa on sovellettu
yhteistoiminnassa
Betoniyhdistyksen kanssa talorakenteidenkin korjausohjeisiin.
Pentille oli ominaista, että hän vältti itsensä korostamista ja että hän pystyi luomaan hyvät
suhteet työryhmissä työskenteleviin. Tämä olikin välttämätöntä, koska asenteiden
muokkaaminen
siltojen korjausrakentamiselle suosiolliseksi oli aikanaan yllättävän vaikea tehtävä.
SILKO-projektia ohjasi alusta lähtien avoimuus, ennakkoluulottomuus, tiedon ja kokemuksen
arvostaminen sekä voimakas usko ja tahto. Erityisesti on syytä mainita, että ilman Pentin
voimakasta tahtoa SILKO-projekti ei olisi yltänyt niihin mittoihin, jollaisena ohjeisto
palvelee korjausrakentamista tänäänkin - yli neljäkymmentävuotiaana!
Pentti Eloniemen menestyksellistä uraa kunnioittavat ystävät
Jorma Huura
Jouko Lämsä

