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28.9.2022
Onpa mukavaa, kun syksyn riennot taas käynnistyvät. Kesän
lomailut ja lämpimät säät olivat mahtavia.
Uutiset maailmalta ovat olleet edelleen ikäviä. Ukrainan sota
näyttää jatkuvan ‐ pientä valonpilkahdusta tilanteen
kääntymisessä on kuitenkin nyt nähtävillä. Toivokaamme
parasta.
Meillä senioreilla on mahdollisuus nauttia täysin palkein
yhteisöllisyydestämme erilaisissa tilaisuuksissamme. Näitä ovat
sekä kulttuuri‐ että ammattitilaisuudet ja niitä on päivisin sekä
iltaisin. Pääsymaksut vaihtelevat ilmaisista arvokkaampiin
summiin. Esimerkiksi Espoon Isossa Omenassa kokoontuu
senioreita kahvitauolle aina kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona. Seniorinaisilla on suunnitteilla yhteisiä
kahvihetkiä. Syksyn ohjelmamme on koottu monipuoliseksi ja
laadukkaaksi; ihan hengästyttävän upea!
RIL Senioreilla on nyt viritteillä uusia yhteistyöhankkeita, joissa
voimme jakaa osaamistamme ja kokemuksiamme mm nuorten
ja eri ammattiryhmien kanssa.
Syksyn esitelmät ovat ajankohtaisia ja ovat Suomalaisella klubilla. Ne käsittävät 22.9 Euroopan muuttunutta
turvallisuustilannetta (Rainer Peltoniemi), 20.10 Ukrainan kriisin vaikutuksia Suomen talouteen (Penna Urrila)
ja 17.11 Maankäytön ja liikenteen suunnittelusta pk‐seudulla (Hannu Penttilä).
Tulevat tutustumiskäynnit suuntautuvat 28.9 Kirkkonummen palkittuun kirjastoon ja kirkkoon, 4.10 Nesteen
pääkonttoriin, 11.10 Blominmäen puhdistamoon, 1.11 VTT:lle ja 10.11 EK:n. Näistä em. tilaisuuksista
muutama on vielä syyskuussa, ja pääosa loka‐marraskuussa.
Kulttuuritarjonta syksylle on upeaa; alkaa ’Kultalampi’ ‐ teatteriesityksellä syyskuussa ja jatkuu lokakuussa
’Ensimmäinen tasavalta’‐ esityksellä. Marraskuussa ‐ su 20.11 klo 14. ‐ on vuorossa on supersuosittu ’Musta
laatikko’ ‐ elävän journalismin ilta, jossa HS :n toimittajat kertovat tositapahtumista. Joulukuussa ’Priscilla’ ‐
musikaali täydentää.
Taiteen ystävillä ja uteliailla on mahdollisuus vierailla taidekodeissa Kirpilä‐Reitzissä Töölössä lokakuussa.
Pidempi kulttuurireissu tehdään Turkuun, jossa on tutustuminen Paimion sairaalaan, keskustan
kehittämiseen sekä käydään teatteriesityksessä. Joulukonsertin ajankohta ja paikka selviävät syksyn mittaan.
Tarkemmat tiedot löytyvät julkaistusta ohjelmakalenterista. Tutustukaa ja huomatkaa, että iso osa on avec‐
tilaisuuksia.
Ja lämmin kiitos, olemme saaneet ideoita uusiksi vierailu‐ ja kulttuurikohteiksi. Lisää otetaan vastaan.
RIL Senioreiden syyskokous pidetään ke 26.10 klo 13. A‐insinöörien tiloissa Espoon Leppävaarassa.
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.
Tervetuloa osallistumaan!
Toivotan kaikille terveyttä ja mukavaa syksyä!
Lämpimin terveisin
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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Kutsu RIL‐Senioreiden Syyskokoukseen 26.10.2022
RIL‐Senioreiden syyskokous pidetään 26.10.2022 alkaen klo 13.00 A‐insinöörien toimistolla
Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo. Paikan päälle mahtuu 40 ensiksi ilmoittautunutta senioria.
Kokoukseen voi osallistua myös Teams‐etäyhteydellä. Kokouksen esityslistalla ovat
mm. jäsenten valinta vuoden 2023 johtoryhmään ja vuoden 2023 Toimintasuunnitelman
hyväksyminen. Johtoryhmässä käsitelty Toimintasuunnitelma löytyy Senioreiden nettisivuilta
kohdasta ” RIL‐Seniorit, muut tiedotteet”.
Paikan päälle tulevilta pyydetään ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 17.10.
myös Teams‐ etäyhteydellä syyskokoukseen osallistuvilta toivotaan ilmoittautumista
viimeistään maanantaina 17.10. Kaikki etäyhteydellä osallistuvat saavat viestin, joka sisältää
linkin kokoukseen liittymistä varten.
Tervetuloa mukaan!
Syyskokouksen esityslista
1. Avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Kokouksen
päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
4. Uusien jäsenten valinta vuoden 2023 johtoryhmään (erovuorossa toisen kaksivuotiskauden
jälkeen Juhani Katko ja Pauli Haapakoski.)
5. Todetaan AK‐ryhmän kokoonpano vuonna 2023
6. Todetaan Kulttuuriryhmän kokoonpano vuonna 2023
7. Todetaan Historiaryhmän kokoonpano vuonna 2023
8. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen
9. Evästyskeskustelu
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

RIL‐Seniorit Pirkanmaa
Kesäglögit nautittiin yhdessä Pirkanmaan RIL alueosaston kanssa keskiviikkona 15.6. Ravintola
Kuumassa, paikalla oli kymmenkunta senioria.
Syyskauden 2022 kokoontumispäiviksi on sovittu ti 27.9. ja ti 15.11. klo 12‐14 Suomalaisen
Klubin Pirkanmaa kabinetti, missä alkuun nautitaan lounas. Pitkän päivätyön vesihuoltoalalla
tehnyt kollegamme, tekniikan tohtori ja vesihuollon kehityksen dosentti Tapio Katko pitää ti
27.9 esityksen "Vesihuollon myytit”, joka perustuu hänen kollegoidensa kanssa hiljattain
julkaistuun, samannimiseen tietokirjaan (Vastapaino).
Marraskuun kokouksen esityksen aihe ja esiintyjä on avoinna. Perinteinen PIRA‐päivä on ti
1.11. ja jouluglögit nautitaan yhdessä Pirkanmaan RIL alueosaston kanssa to 1.12.
Kalevi Lammi
PIRIL‐seniorien kokoonkutsuja
kalevi.lammi(at)kolumbus.fi
0400624601
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RIL‐Seniorit Lounais‐Suomi
Lounais‐Suomen seniorien toiminta oli kokoontumistauolla kesä‐elokuun ajan. Kuukausittaiset
tapaamisemme alkavat taas syyskuusta alkaen. Kokoontumismuotoina ovat perinteisesti
esitelmät ja kohdevierailut. Syyskuussa vierailemme Paraisilla ja tutustumme kaupungin
rakennustoimintaan. Uutena kokoonkutsujana on aloittanut Anssi Koskiahde. Hän eläköityi
viime syksynä Turun rakennusvalvonnasta. Allekirjoittanut kiittää nelivuotisesta
luottamuksesta oman kautensa osalta ja toivottaa onnea uudelle vetäjälle ja aktiivista
toimintaa koko seniorikunnalle.
Pauli Haapakoski, kokoonkutsuja

Pohjois‐Suomen Rakentajasenioreiden toimintaa
Pohjois‐Suomen Rakentajaseniorit kokoontuivat kahville 8.9.2022 perinteiseen
paikkaan Antellin kahvilaan runsaan kymmenen hengen voimin.

Tulevia tapahtumia




20.10.2022 klo 15.00 vierailemme Pohjois‐Pohjanmaan liitossa. Tarkemmat
tiedot on lähetetty sähköpostilla.
Marraskuussa joko aktiviteetti tai sitten kahville 10.11.2022. Tarkempaa tietoa
tulee jatkossa.
Joulukuussa järjestetään perinteinen joululounas. Aika ja paikka ilmoitetaan
sähköpostilla.

PS. Ne Pohjois‐Suomen seniorit, jotka saavat tämän tiedotteen, mutta eivät ole
saaneet Pohjois‐Suomen Rakentajasenioreiden erillistä meiliä Pohjois‐Pohjanmaan
liiton vierailusta, pyydetään laittamaan sähköpostiosoitteensa Kauko Tullalle:
kauko.tulla@gmail.com.
Laatinut 23.9.2022
Kauko Tulla
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Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
16.8. kävimme kulttuuripitoisella kesäretkellä Laukon kartanossa, jossa tutustuimme kartanon
rouvan opastuksella sekä kartanon historiaan että kesän 2022 taidenäyttelyyn. Paluumatkalla
vierailimme Hämeenlinnan taidemuseossa sen ”Meidän valintamme” ‐näyttelyssä. Matkalle
osallistui yhteensä 31 senioria aveceineen.
8.9. kokoontui yhteensä 26 henkeä tutustumaan Itä‐Helsingin kaupunkikehittämis‐hankkeisiin
ja Helsingin kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) uuteen toimitaloon. Toimialajohtaja Ville
Lehmuskoski kertoi linjauksista toimialan ja koko kaupungin kehittämiseen. Itä‐Helsingin
kaavoituksen vastuuhenkilöt kertoivat itäisen Helsingin kehittämishankkeista sekä
lähitulevaisuudessa että pidemmällä aikavälillä. Uuteen kaupunkiympäristön toimitaloon
pääsimme tutustumaan perinpohjaisesti kävelykierroksella, joka sisälsi myös koko talon katon
peittävän kattopuutarhan. Esittelyjen jälkeen kävimme paikan päällä tutustumassa uuteen
rakenteilla olevaan Kruunuvuoren kaupunginosaan.
13.‐16.9. teimme golfmatkan Prahaan, jossa pelasimme kolmena päivänä kolme eri kenttää.
Neljäntenä tutustuimme kaupunkiin oppaan johdolla. Kolme rouvaa keskittyi kaikkina päivinä
Prahan nähtävyyksiin. Varsin onnistuneella matkalla oli yhteensä 17 senioria seuralaisineen.
Torstaina 22.9. klo 10.00 lounasesitelmän (avec) aiheena oli "Euroopan muuttunut
turvallisuustilanne". Erittäin ajankohtaisen, kiinnostavan ja keskustelua herättäneen
monipuolisen esitelmän Suomalaisella Klubilla piti Maanpuolustuskorkea‐koulun vararehtori
eversti Rainer Peltoniemi. Esitelmää oli kuulemassa 45 senioria seuralaisineen.
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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.
Keskiviikkona 28.9. klo 13 tutustuminen (avec) Kirkkonummen uuteen Fyyri ‐kirjastoon,
Kirkkotori 1. Finlandia‐palkittua rakennusta esittelevät arkkitehti ja kirjastotoimenjohtaja.
Omakustanteiset kahvit klo.20 kirjaston kahvilassa. Klo 15 käynti Kirkkonummen
keskiaikaisessa kivikirkossa ja lyhyt esittely. Ryhmän maksimikoko 20 hlöä. Tapahtuma on
täynnä. Tapahtuman järjestäjä Sakari Koivisto, 050‐62011.
Torstaina 29.9. klo 19.00 esitetään Kultalampi Helsingin Kaupunginteatterin Areena‐
näyttämöllä (avec). 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.
Tapahtumaan on ilmoittautunut yhteensä 18 senioria aveceineen ja ilmoittautuminen on
päättynyt. Tilaisuuden vastuuhenkilö on Tuija Räty, 050 5111639.
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 kollegansa. 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 tänä vuonna, 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.
Tapahtumavastaava Matti Iikkanen puh. 040 865 2637.
Tiistaina 18.10 klo 13.00 tutustumme Eila Hiltusen 100‐vuotisjuhlanäyttelyyn ”Materian
Runous” (avec). Tilaisuus alkaa Didrichsenin taidemuseolla 18.10. klo 13.00 Kuusilahdenkuja 1,
00340 Helsinki. Tutustumme myös taidemuseorakennuksen arkkitehtuurin ja taidemuseon
veistospuistoon. Opastukset kestävät yhteensä noin 1,5 tuntia. Ryhmäkoko on korkeintaan 25
henkilöä. Opastuksen hinta on 10 euroa/henkilö (sisältää Eventilla maksun). Pääsylippu
museoon ostetaan erikseen. Myös museokortti kelpaa. Tilaisuuden jälkeen on mahdollista
kahvitella, mutta yhteistä koko joukon kahvitilaisuutta emme voi tilanpuutteen vuoksi
järjestää. Ilmoittautuminen päättyy 7.10..
Tilaisuudesta vastaa RIL‐Seniorien puolesta 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 80 kuulijaa. Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 13.10. tapahtumasivulle.
Lounas maksetaan klubilla. Ilmoita, jos et jää syömään. Yhteyshenkilö on Tapani Jylhä 040‐
5228759.
Tiistaina 25.10. klo 19.00 esitetään Ensimmäinen tasavalta Kansallisteatterin suurella
näyttämöllä (avec). Kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskisen kirjoittama ja ohjaama
Ensimmäinen tasavalta on kertomus siitä, kuinka tsaarin vallan alla viruvasta, Euroopan
takapajuisimmasta sääty‐yhteiskunnasta 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.
Keskiviikkona 26.10. 2022 klo 13:00 pidetään RIL Seniorien syyskokous A‐insinöörien tiloissa,
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo. Esillä sääntömääräiset asiat. Ilmoittautuminen 19.10.2022
mennessä. Tilaisuudesta vastaa Petri Jalasto 040 5529039.
Torstaina 27.10. klo 10.30‐15.00 tutustumme oppaan johdolla Taidekoti Kirpilän ja Reitzin
säätiön taidekokoelmiin (avec). Tutustumisten välissä nautimme lounaan Ravintola Elitessä.
Kierroksemme alkaa klo 10.30 Taidekoti Kirpilästä (sisään pääsee klo 10.20) Pohjoinen
Hesperiankatu 7, 6. krs. Kahden ruokalajin lounas nautitaan klo 12.00‐13.30 ravintola Elitessä.
Lounaan jälkeen tutustumme Reitzin säätiön taidekokoelmiin.
Mukaan mahtuu yhteensä 30 henkilöä.
Vierailun hinta lounaineen on 47‐49 € (sis.Eventilla maksun). Lounaaseen sisältyy pääruoka,
jälkiruoka ja kahvi/tee. Ruokajuomat jokainen valitsee ja maksaa itse paikan päällä.
Ilmoittautumiset viimeistään 11.10.2022.
Tapahtuman yhdyshenkilö on Rita Piirainen, puh 0400 676067
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.
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Torstaina 10.11 klo 10.00 Elinkeinoelämän Keskusliitossa aiheena ajankohtainen
työmarkkinakatsaus (avec). 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 55
henkilöä. Ilmoittautumiset viimeistään 3.10. Yhteyshenkilö on Tapani Jylhä 040‐5228759
Torstaina 17.11.2020 lounasesitelmän (avec) aiheena on maankäytön ja liikenteen suunnittelu
pääkaupunkiseudulla. Entinen Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja, YTV:n (nykyisin
HSL) yhteistyöjohtaja, Helsingin maankäyttötoimen apulaiskaupunginjohtaja ja Vantaan
kaupunginkaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä on luvannut
kertoa Helsingin seudun yhteistyöstä ja metropolihankkeista useiden vuosikymmenten ajalta.
Värikkäitä tapahtumia riittää mm. Östersundomin liitosalueen, Malmin lentokentän sekä
maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksien (MAL) valmisteluissa ja neuvotteluissa.
Hannun toiminta kolmen vuosikymmenen ajan keskeisissä tehtävissä pääkaupunkiseudulla
antaa poikkeuksellisen näköalan seudun kehitykseen. Tilaisuus on totuttuun tapaan
Suomalaisella Klubilla ja mukaan mahtuu 80 kuulijaa. Ilmoittautuminen viimeistään torstaina
10.11. Lounas maksetaan Klubilla. Ilmoita jos et jää syömään. Yhteyshenkilö on Petri Jalasto
040 5529039.
Sunnuntaina 20.11. klo 14.00 esitetään Musta laatikko Kansallisteatterin suurella näyttämöllä.
Musta laatikko on ainutlaatuinen elävän journalismin esitys, joka ottaa katsojan mukaan
hämmästyttävien tietojen, yllättävien oivallusten ja koskettavien tositarinoiden äärelle.
Pitkään valmisteltujen ja aiemmin julkaisemattomien tarinoiden kertojina ovat Helsingin
Sanomien toimittajat ja kuvaajat.
Elävän journalismin illat etenevät kuin nautinnollinen sanomalehti: aiheiden ja
käsittelytapojen kirjo sekä yllättää että viihdyttää. Uniikkia ulkomaanreportaasia voi seurata
puhutteleva henkilötarina tai ennenkuulumaton taide‐esitys. Humoristista kuvasarjaa voi
seurata syväsukellus politiikan, talouden, tieteen tai urheilun aiheeseen.
Olemme varanneet yhteensä 40 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 34,00 €/lippu (sis. Eventillan laskutusmaksun) viimeistään
17.10.2022. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta.
Tällöin voimme toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639.
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Tiistaina 22.11. suuntaamme Kulttuuri‐ ja teatteriretkelle Turkuun (avec).
Turun retken ohjelma muodostuu kolmesta osasta:
o Aluksi tutustutan Paimion Parantolaan ja nautitaan lounas
o Toiseksi tutustumme Turun keskustan kehittämiseen kaupungin edustajan esittelyn
pohjalta. Esittelyn jälkeen jää aikaa omaehtoiseen tutustumiseen keskustaan juuri
avattuun uuteen toriin sekä iltapalaan.
o Lopuksi näemme näytelmän ”Nokia” Turun Kaupunginteatterissa. Se kertoo Nokian
hämmästyttävän yritystarinan. Jorma Ollilaa näyttelee Taneli Mäkelä. Ennen
teatteriesitystä nautimme päivällisen.
Bussi Turkuun lähtee Postitalon edestä kello 9.30. Teatterilippuja on varattu 40 henkilölle.
Matka toteutuu, jos lähtijöitä on 35 tai enemmän.
Retken hinta on 116 €/henkilö. Hintaan sisältyvät matkat, lounas, opastukset,
sisäänpääsymaksut, teatteriliput ja teatterin väliaikatarjoilu.
Ilmoittautuminen päättyy 19.10..
Tilaisuudesta vastaa RIL‐Seniorien puolesta Kari Lautso, 0400411030. Matka on suunniteltu
yhteistyössä RIL‐Senioriveli Sauli Maanpään kanssa.
Maanantaina 12.12.2022 klo 19.00 esitetään Priscilla, aavikon kuningatar Kaupunginteatterin
suurella näyttämöllä. Musikaalin ohjaaja Samuel Harjanne on niittänyt mainetta
menestysmusikaalin Kinky Boots ohjaajana. Diskohitit raikuvat ja toinen toistaan
näyttävämmät asut vaihtuvat, kun Priscillaksi, aavikon kuningattareksi nimetty bilebussi
kaahaa halki syrjäisen sisämaan glitteriä pöllyten ja kaikki valot loistaen. Luvassa on paitsi
diskomusiikin siivittämä ja pukuloiston häikäisemä spektaakkeli vailla vertaa, ennen kaikkea
sydäntä lämmittävä tarina kolmesta erilaisesta ystävästä.
Olemme varanneet yhteensä 40 lippua.
Ilmoittautumiset ja maksut 86,00 €/lippu (sis. Eventilla laskutusmaksun) viimeistään
8.11.2022. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta.
Tällöin voimme toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.
Lisätietoja näytelmästä https://hkt.fi/esitykset/priscilla‐aavikon‐kuningatar/ ja ohjeet
turvalliseen teatterikäyntiin https://hkt.fi/turvallisesti‐teatteriin/.
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639

