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Syksy on vierähtänyt nopeasti. On ollut mukavaa palata normaaliin 
päiväjärjestykseen parin vuoden poikkeusolojen jälkeen. Yllättävän 
nopeasti ovat hengityssuojaimet jääneet ja turvavälit lyhentyneet. 
 
Maailman tilanteessa ei ole tapahtunut ratkaisevaa rauhoittumista. 
Päinvastoin tilanteet elävät eri puolilla maapalloamme vahvasti. Elämme 
poikkeuksellisia aikoja, jollaisia tosiaan ei olla koettu aiemmin. Mm. 
korkojen nousu ja energian hinta ovat otsikoissa Ukrainan sodan lisäksi. 
 
Meillä senioreilla on pitkät työurat takanamme. Olemme panostaneet 
työhömme vuosikymmeniä. Nyt meidän on tärkeää pitää huolta omasta 
henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistamme. Sitä voimme tehdä mm. 
nauttimalla kiinnostuksiemme mukaisista elämyksistä. 
Toimintasuunnitelmaamme on kirjattu ensi vuodelle perinteisten 
tilaisuuksien lisäksi myös liikunnallisia tilaisuuksia hyvinvointiemme 
edistämiseksi. 
 
Ensi kevään ohjelmakalenterimme on osin muovautunut, osin 
muovautumassa. Tiedossa on ajankohtaisia ja mielenkiintoisia 
lounasesitelmiä Suomalaisella klubilla. Tammikuun lounasesitelmän 
aiheena on ’Uudet ratahankkeet’ (Timo Kohtamäki), ajankohtana 26.1. 
Helmikuussa saamme huippuasiantuntijan, Finngrid Oy tj. Jukka Ruususen, kertomaan ’Sähkömarkkinat ja 
Suomi’ ajankohtana 16.2. 
 
Alkuvuodesta, 17.1 ja 24.1 meillä on vierailu erityiseen puurakentamisen juhlarakennukseen, Pikku-
Finlandiaan Töölönlahden rannalla. Tuusulan monitoimitalon ’Monion’ työmaalle tutustumme 31.1. 
Seuraavaksi helmikuussa, 15.2. tutustumme Länsimetron avattuun jatkeeseen ja ympäröivään maankäyttöön. 
Maaliskuun vierailu tehdään Länsisatamaan ja tutustumme sen kehittämiseen ja liikenneyhteyksiin.  
 
Alkuvuosi sisältää ooppera-, konsertti- ja teatteritarjontaa. Tammikuun lopussa on tarjolla upea ooppera 
’Turandot’ Malmön ja Suomen kansallisoopperan yhteistuotantona. Ja helmikuussa RSO:n konsertti 
Musiikkitalossa, kapellimestarina Nicolas Collon ja solistina viulisti Patricia Kopatchinskaja. Teatteritarjonnan 
aloittaa helmikuussa ’Näytelmä, joka menee pieleen’ kaupunginteatterin Areena-näyttämöllä. Maaliskuun 
teatterimme ovat ’Fanny ja Alexander’ kaupunginteatterissa sekä ’Ensimmäinen tasavalta’ Kansallisteatterissa. 
Näihin kannattaa varata pikimmiten liput.  
 
Suosittelen seuraamaan tulevia viestejä kevään RIL Seniorien ohjelmasta. Tervetuloa osallistumaan! 
Haluamme Sinut, myös avec, mukaan nauttimaan aktiivisesta toiminnastamme. Tapaat varmasti kollegoja ja 
muita huippuihmisiä. 
 
Rauhoittukaamme viettämään joulua. Arvostakaamme joulurauhaa ja viettäkäämme joulu läheisten kanssa. 
 
Sydämellistä Joulua ja Hyvää Vuotta 2023! 
 
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. 

 
 
 

  
   

mailto:ossi.liang@ril.fi
mailto:jenni.ahola@ril.fi
http://www.ril.fi/
mailto:ossi.liang@ril.fi
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RIL-Seniorit Pirkanmaa 

Syyskaudella 2022 Pirkanmaan seniorit kokoontuivat lounaskokouksiin ti 27.9. ja ti 15.11. 
Suomalaisella Klubilla, molemmissa oli paikalla 14 senioria. 

Dosentit Jarmo Hukka ja Tapio Katko sekä tekniikan tohtori Pekka Pietilä ovat tehneet pitkän 
uran vesihuollon tutkimuksen parissa ja toimineet myös maailmalla. Kolmikon elämäntyöstä 
julkaistun kirjan (2019) uutisoinnissa on lueteltu toteamuksia vesihuollosta. 

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/toimiva-vesihuolto-vaatii-muutakin-kuin-teknologista-
osaamista 

Tapio Katko piti ti 27.9 esityksen "Vesihuollon myytit”, joka perustuu hänen kollegoidensa 
kanssa julkaistuun, samannimiseen tietokirjaan (Vastapaino). 

https://vastapaino.fi/sivu/tuotehaku/?action=search&search=vesihuollon+myytit&sortmode=
score 

Pekka Pietilä piti ti 15.11. esityksen ”Vesi-insinööri maailmalla”.  Paikalla olleet saivat kuulla 
läpileikkauksen vesihuollosta maailmalla Pekan Lontoosta alkaneen työuran varrelta. 

Jouluglögit nautitaan yhdessä Pirkanmaan RIL alueosaston kanssa ke 7.12. Komediateatterin 
Juhlatalossa. 

Vuonna 2023 kokoonnutaan ensimmäinen kerran 24.1. klo 12-14 Suomalaisen Klubin 
Pirkanmaa kabinetissa, esiintyjä ja esityksen aihe on avoinna. 

Kiitos kuluneesta, kymmenisen vuotta kestänyt Pirkanmaan RIL-seniorien vetovastuuni 
päättyy vuoden vaihteessa. 

Kalevi Lammi  
PIRIL-seniorien kokoonkutsuja  
kalevi.lammi(at)kolumbus.fi  
0400624601  

  

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/toimiva-vesihuolto-vaatii-muutakin-kuin-teknologista-osaamista
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/toimiva-vesihuolto-vaatii-muutakin-kuin-teknologista-osaamista
https://vastapaino.fi/sivu/tuotehaku/?action=search&search=vesihuollon+myytit&sortmode=score
https://vastapaino.fi/sivu/tuotehaku/?action=search&search=vesihuollon+myytit&sortmode=score
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Pohjois-Suomen Rakentajasenioreiden toimintaa 
 
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit vierailivat 28 seniorin voimin 20.10.2022 Pohjois-
Pohjanmaan liitossa. Saimme kuulla erittäin mielenkiintoista asiaa maakuntakaavasta kuten 
myös tuuli- ja aurinkosähköstä sekä EU-hankkeista maakuntajohtajan Pauli Harjun ja 
suunnittelujohtaja Markus Erkkilän toimesta. Liikennepuolella tähdennettiin, että valtakunnan 
tasolla olisi syytä puhua enemmän tonneista kuin tunneista.  
 
Marraskuun 10. päivä kokoonnuimme viidentoista seniorin joukolla kahville Antell Pihaan. 
 
Tulevia tapahtumia: 
 
- torstaina 15.12.2022 klo 13.00 kokoonnumme joululounaalle ravintola Nallikariin, 
Nallikarintie 15, Oulu. Kutsu ja ilmoittautumispyyntö on lähetetty erillisellä Pohjois-Suomen 
Rakentajaseniorit sähköpostilla (ilmoittautuminen 9.12.2022 mennessä ko. sähköpostiin). 
Lounaan yhteydessä päätämme ensi vuoden ulkomaanmatkakohteemme. 
 
- RIL-Nuoret Pohjois-Suomi pitää Matchmaking-tilaisuuden 16.1.2023 klo 16.00, jonka 
yhteydessä Seniorit järjestävät perinteisen CV-klinikan (kaivataan mukaan muutamaa aktiivista 
senioria). 
 
Kauko Tulla 
kauko.tulla@gmail.com 
040 579 7220 
 

 
RIL Seniorit, Lounais-Suomen osasto    
 
Lounais-Suomen osasto on kesän 2022 jälkeen jatkanut Anssi Koskiahteen vetovastuulla. Anssi 
on valittu myös seniorien hallituksen jäseneksi edustamaan meitä lounaissuomalaisia kaudella 
2023-24. Tarkoituksena on edelleen jatkaa syys- ja kevätkausien tapaamisia kunkin kuukauden 
viimeisenä tiistai-iltapäivänä. 
 
Syyskuussa matkasimme Paraisille, jossa tutustuimme Paraisten kiinteistöpäällikkö Seppo 
Pihlin opastuksella koulukeskusprojektiin, jonka urakoitsijana on YIT ja joka valmistuu keväällä 
2023. Uudessa kampuksessa yhdistyvät uudisrakennus ja saneerattava vanha koulu. Siinä 
yhdistyvät saman katon alle niin suomen- kuin ruotsinkielinen opetus. Seppo Pihl luetteli myös 
useita muita korjausrakentamiskohteita. Meitä oli matkassa 8 jäsentä. 
 
Lokakuussa kohteenamme oli Naantalin kaupunki, jonka rakentamisen kehitystä meille esitteli 
kaupungin tekninen johtaja Reima Ojala. Kaksi erityisen kiinnostavana asiana olivat esillä 
sataman kehitysnäkymät ja rautatiematkustajaliikenteen suunnitelmat. Myös Nesteen 
suljetun jalostamon aluekehitysnäkymiä ja kesän asuntomessujen kokemuksia käsiteltiin. 
Matkalaisia oli reissussa kuusi. 
 
Marraskuussa meitä oli pienimuotoinen turinatuokio joulupukin vierailuineen ja 
joululauluineen. Avec-muotoinen jouluateriahetki sovittiin pidettäväksi loppiaisen jälkeen. 
Meitä oli paikalla kahdeksan. 
 
Muistiin merkitsi 
 
Pauli Haapakoski, väistyvä kokoonkutsuja  
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Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta 
 

28.9. tutustuimme uuteen Kirkkonummen Fyyri-kirjastoon. Monia palkintoja saanutta, 
laadukasta ja valoisaa monitoimikirjastoa esittelivät kirjastonhoitaja ja arkkitehti. Kahvin 
jälkeen kävimme vieressä sijaitsevassa keskiaikaisessa Pyhän Mikaelin kirkossa, jossa suntio 
kertoi kirkon vaiheista ja vanhoista taideteoksista. Tapahtumaan osallistui 14 hlöä. 
 
29.9. kävimme Kaupunginteatterissa katsomassa Kultalampi -näytelmää. Mukana oli yhteensä 
18 senioria aveceineen. 
 
4.10. olimme Nesteen vieraina ja kuulimme uusien polttoaineiden valmistuksesta ja 
kehittämisnäkymistä. Vierailulla oli 29 osanottajaa. 
 
11.10. vierailimme Espoon uudessa Blominmäen vuoden RIL-palkinnon saaneessa 
jätevedenpuhdistamossa. Vierailuun osallistui 31 senioria.” 
 
18.10. vierailimme Didrichsenin taidemuseossa opastetulla vierailulla Eila Hiltusen 100-
vuotisnäyttelyyn. Paikalla oli yhteensä 25 senioria aveceineen. 
 
20.10. lounasesitelmän aiheena oli Ukrainan sodan vaikutukset talouteen. Vaikutuksia arvioi 
Elinkeinoelämän keskusliiton ekonomisti Jouko Kangasniemi. Senioreita oli paikalla 25. 
 
25.10. kävimme katsomassa Ensimmäinen tasavalta -esitystä Kansallisteatterissa. Teatterissa 
oli yhteensä 14 senioria aveceineen. 
 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin A-insinöörien tiloissa Leppävaarassa 26.10. Käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat ja evästettiin johtoryhmää tulevan vuoden toiminnasta. Kokouksen 
pöytäkirja löytyy seniorien sivuilta. Mukana oli 17 jäsentä paikalla ja kolme etäyhteyden 
päässä.  

 
27.10. tutustuimme Taidekoti Kirpilän ja Reitzin säätiön taidekokoelmiin sekä nautimme 
vierailujen välissä yhteisen lounaan ravintola Elitessä. Mukana taidekierroksella oli 29 senioria 
aveceineen. 
 
1.11.2022 matkasimme Otaniemeen kuulemaan VTT:n uutisia. Saimme perusteellisen 
katsauksen hiilineutraaleista ratkaisuista liikenteessä, rakentamisessa, kierrättämisessä ja 
kaupunkikehittämisessä. Tilaisuuteen osallistui 30 senioria. 
 
Marraskuun lounasesitelmöijäksi saatiin Pääkaupunkiseudulla monia johtavia 
kaupunkisuunnittelutehtäviä hoitanut Hannu Penttilä. Saimme kuulla miten maapolitiikka on 
vaikuttanut seudun kehittymiseen ja myös arvioita seudun kuntien yhteistyöstä. Kuulijoita oli 
29. 

 
20.11. yhteensä 22 senioria aveceineen nautti Helsingin Sanomien toimittajien Musta Laatikko 
-esityksestä Kansallisteatterissa. 
 

  



6 
 

 

22.11. osallistui 42 RIL-senioria seuralaisineen kulttuuri- ja teatteriretkelle Turkuun. Aluksi 
tutustuttiin oppaiden johdolla uskomattoaan Paimion parantolaan, jonka hienossa ruokalassa 
nautittiin lounas. Turussa kuultiin hankejohtaja Janne Mustosen esitys Turun ja erityisesti sen 
keskustan kehittämisperiaatteista. Samalla tutustuttiin esitelmätilana toimineen vanhan 
koulurakennuksen pitkään historiaan ja muuttumiseen suosituksi keskustan 
panimoravintolaksi ja kokouspaikaksi. Retki jatkui bussikiertoajelulla keskustan tuntumassa 
oppaan johdolla. Lopuksi nähtiin intensiivinen ja hienosti teatterin keinoin toteutettu 
näytelmä Nokian kehityksestä matkapuhelintoiminnan myyntiin asti. 
 
25.11. RIL-seniorit vierailivat Elinkeinoelämän Keskusliitossa, jossa EK:n johtaja Ilkka Oksala piti 
20 hengen vierailijajoukolle työmarkkinakatsauksen. 
 
 
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. 

 

Korona katkaisi senioroiden eli avecien kahvitilaisuudet, jotka jatkuvat  tammikuussa 
2023.  Ensimmäinen kokoontuminen pidetään 18.1.2023 kahvila BRIOSSIssa, Kalevankatu 9. 
Kokoontumiset jatkuvat samassa paikassa joka kuukauden 1. ja 3. keskiviikkona klo 14. 
Normaalisti kahvitilaisuuteen ei ole ilmoittautumista etukäteen, mutta tähän ensimmäiseen 
kahvitilaisuuteen pyydän ilmoittamaan maanantaihin 16.1. mennessä, jotta voin ilmoittaa 
kahvilaan arvion osanottajien määrästä. Tervetuloa Seniorat ja senioramieliset RIL-seniorit.  

Terveisin Leena Saviranta, leena.saviranta@gmail.com, puh. 040 532 8803 

 
 
RIL-Senioreiden tapahtumat 
 
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.  
Tilaisuuteen on ilmoittautunut yhteensä 31 senioria aveceineen. Ilmoittautuminen on 
päättynyt. 
Lisätietoja näytelmästä https://hkt.fi/esitykset/priscilla-aavikon-kuningatar/ ja ohjeet 
turvalliseen teatterikäyntiin https://hkt.fi/turvallisesti-teatteriin/. 
 
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639 
 
 

mailto:leena.saviranta@gmail.com
https://hkt.fi/turvallisesti-teatteriin/
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Tiistaina 20.12.2022  klo 18 virittäydymme joulun tunnelmaan Polyteknikkojen kuoron (PK) 
joulukonsertissa Johanneksenkirkossa. PK:n joulukonsertissa uusi ja vanha mieskuoromusiikki 
kohtaavat jälleen hartaassa kokonaisuudessa. Tunne tutun lämmön läikähdys ja joulumieli – ja 
tule herätellyksi uusiin jouluisiin musiikkikokemuksiin.  
Joulukonserttiin osallistuu 50 senioria aveceineen. Ilmoittautuminen on päättynyt. 
 
Tapahtumavastaava on Rita Piirainen, puh. 0400 676067. 
 
 
Tiistaina 17.1. klo 11 tutustuminen (avec) Pikku-Finlandiaan, os. Karamzininranta 4. Arkkitehti 
Jaakko Torvinen vetää tunnin esittelykierroksen. Kahvilassa pöytävaraukset omakustanteista 
keitto-/salaattilounasta ja kahvihetkeä varten kierroksen jälkeen.  
 
Ilmoittautumiset viimeistään 12.1. Ryhmän minimikoko on 15, maksimi 20.  
 
Tapahtumavastaava Sakari Koivisto, 050 62011.  
 
 
Tiistaina 24.1. klo 11 toinen mahdollisuus, mikäli kysyntää on, tutustua (avec) Pikku-
Finlandiaan, os. Karamzininranta 4. Arkkitehti Jaakko Torvinen vetää tunnin esittelykierroksen. 
Kahvilassa pöytävaraukset omakustanteista keitto-/salaattilounasta ja kahvihetkeä varten 
kierroksen jälkeen.  
 
Ilmoittautumiset viimeistään 19.1. Ryhmän minimikoko on 15, maksimi 20. 
 
Tapahtumavastaava Sakari Koivisto, 050 62011.  
 
 
Torstaina 26.1. klo 10.30-12.00 lounasesitelmän (avec) aiheena on uudet ratahankkeet, 
hankeyhtiöiden toimintamalli ja erityisesti Suomirata eli pääradan kehittäminen Helsingin ja 
Tampereen välillä ja sen vaihtoehdoista. Suomirata Oy:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki on 
lupautunut kertomaan tämän hetken tilanteesta. Timolla on laaja kokemus infrahankkeiden 
suunnittelusta ja toteuttamisesta ensin konsulttina, sitten Lemminkäinen Oy:n 
toimitusjohtajana sekä rakennusyhtiöiden hallituksissa. Timo toimi myös RIL:n hallituksen 
puheenjohtajana. Toivottavasti kokoukseen mennessä Timo voi kertoa myös jotain 
valmistumisvaiheessa olevasta VM:n johdolla tehtävästä selvityksestä, jossa selvitetään näiden 
uusien ratahankkeiden toteutuksen rahoitusta. Tilaisuus on totuttuun tapaan Suomalaisella 
Klubilla ja mukaan mahtuu 80 kuulijaa. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 20.1. Lounas maksetaan Klubilla. Ilmoita jos et jää 
syömään. 
 
Tapahtumavastaava Kari Ruohonen, puh. 040 5045170 
 
 
Tiistaina 31.1. klo 13 työmaaekskursio Tuusulan uuden hirsikoulun (Monio) Lujatalon 
työmaalle, joka on vuoden työmaa 2022. Pysäköinti viereisen Ravintola Kerhon parkkipaikoille 
(2h kiekko), os. Tykkitie 1, Hyrylä. Kypärät ja huomioliivit saadaan työmaalta. Omat 
turvakengät mukaan, muutoin liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla. Ilmoittautumiset 
viimeistään 26.1. Ryhmän maksimikoko on 20.  
 
Tapahtumavastaava Sakari Koivisto, 050 62011. 
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Tiistaina 31.1. klo 19 esitetään Oopperan päänäyttämöllä Turandot Suomen kansallisoopperan 
ja Malmön oopperan yhteistuotantona. Kansallisoopperan uusi visuaalisesti häikäisevä 
Turandot kiteyttää Puccinin suuren klassikon universaaliin sanomaan: ei ole väliä, kuka olet tai 
mistä tulet – me kaikki etsimme rakkautta. 
Prinsessa Turandot asettaa kosijoilleen kolme kysymystä ja vain oikein vastanneet selviävät 
kokeesta hengissä. Prinssi Calaf yllättää prinsessan vastaamalla oikein. Onnistuuko Calaf 
murtamaan prinsessan ulkokuoren ja olisiko hän vihdoin ihminen, joka antaisi Turandotille 
vapauden valita? Puccini ei ehtinyt saada suurteoksensa viimeisiä sivuja valmiiksi ja Turandot 
sai ensi-iltansa vasta Puccinin kuoleman jälkeen. Säveltäjä ehti kuitenkin sivaltaa teokseen 
Nessun dorman, joka lienee yksi maailman tunnetuimmista aarioista. 
 
Olemme varanneet esitykseen yhteensä 30 lippua.  
 
Ilmoittautumiset ja maksut 86,00 €/lippu (sis. Eventillan laskutusmaksun) viimeistään 
13.12.2022. Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta. 
Tällöin voimme toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.   
 
Lisätietoja esityksestä https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/turandot/  ja ohjeet 
turvalliseen oopperakäyntiin https://oopperabaletti.fi/palvelut/turvallisuus/ .  
 
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639. 
 
 
Perjantaina 10.2. klo 19 Radion Sinfoniaorkesterin (RSO) konsertissa kuulemme Outi 
Tarkiaisen, György Ligetin ja Sergei Rahmaninovin musiikkia. Kapellimestarina RSO:n 
ylikapellimestari Nicholas Collon ja viulusolistina huikean taitava tulkitsija Patricia 
Kopatchinskaja. Outi Tarkiaisen orkesteriteos Midnight Sun Variations muuntelee arktisen 
kesäyön auringon loputtomia sävyjä. 
Ligetin viulukonsertto on erilaisten historiallisten tyylien, tekniikoiden ja soinnillisten efektien 
ehtymätön runsaudensarvi, josta solisti Patricia Kopatchinskaja kertoo löytävänsä jotain uutta 
joka kerran avatessaan partituurin. 
Venäläisimmässä Rahmaninovin kolmesta sinfoniasta kuultaa myöhäisromantiikan viime kajo 
ja pohjaton ikävä synnyinmaahan. 
 
Tapahtuma tulee lähiaikoina myyntiin. 
 
Yhteyshenkilö Rita Piirainen, puh 0400676067 
 
 
Keskiviikkona 15.2. klo 9-12 tutustumme Länsimetroon Espoossa (avec). Tapaamme 
Länsimetron toimistolla Piispanportti 10 A, 02200 Espoo klo 9, jossa kuulemme esitykset itse 
Länsimetroprojektista (tj. Ville Saksi) sekä kaupunkikehityksestä radan varrella 
(projektinjohtaja Kimmo Leivo Espoon Kaupunkiympäristön toimialalta). Tämän jälkeen 
lähdemme yhteiskuljetuksella vierailemaan Espoonlahden metroasemalla ja Sammalvuoren 
varikolla. Paluu toimistolle klo 12. 
 
Hyvä huomioida, että vierailulla tulee varsin paljon kävelyä. Mitään erityisvaatetusta ei tarvita, 
vaan tavanomainen helmikuun ulkovaatetus on sopiva. Mukaan mahtuu 30 ensiksi 
ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen loppuu 8.2. 
 
Tapahtumavastaava Petri Jalasto, puh. 040 5529039. 
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Torstaina 16.2. klo 10.30-12 lounasesitelmän aiheena Suomalaisella klubilla on 
”Sähkömarkkinat ja Suomi”. Sähkömarkkinat ovat turbulenssissa: kuluttajahinnat nousevat, 
sähköyhtiöt tekevät ennätysmäisiä voittoja; mitä tekevät EU ja Suomi markkinoiden 
rauhoittamiseksi? Näitä seikkoja valottaa meille Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.   
 
Ilmoittautuminen viimeistään 10.2. Lounas maksetaan klubilla. Ilmoita, jos et jää syömään. 
Tilaisuuteen mahtuu 80 henkilöä.  
 
Tapahtumavastaava Matti Iikkanen puh. 040 865 2637.  
 
 
Torstaina 16.2. klo 19 nähdään Helsingin kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä (Hämeentie 
2) ”Näytelmä joka menee pieleen”.  Todella onnettomuusalttiit harrastajateatterilaiset 
taistelevat kaikkia todennäköisyyksiä vastaan valmistaessaan klassista murhamysteeriä ensi-
iltaan. Jos jokin voi mennä esityksessä pieleen, se menee – ja vieläkin enemmän! 
Tämä palkittu maailmanmenestys uudistaa käsityksesi farssista, kun se etenee uskomattomien 
käänteiden kautta, Monty Pythonin hengessä, kohti häikäisevää finaalia. Keväällä 2022 liput 
loppuivat kesken, joten nyt tämä naurumaraton palaa takaisin Arena-näyttämölle 
pudottamaan naurusta hytkyviä katsojia penkeiltään! 
 
Olemme varanneet yhteensä 40 lippua. 
 
Ilmoittautumiset ja maksut 41,00 €/lippu (sis. Eventilla laskutusmaksun) viimeistään 12.1. 
Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta. Tällöin voimme 
toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen. 
 
Lisätietoja näytelmästä https://hkt.fi/esitykset/naytelma-joka-menee-pieleen/  ja ohjeet 
turvalliseen teatterikäyntiin https://hkt.fi/turvallisesti-teatteriin/.  
 
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639 
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Torstaina 2.3. klo 18.30 esitetään Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä Fanny ja 
Alexander, Ingmar Bergmanin osittain omaelämänkerrallinen sukusaaga 1900-luvun alun 
Ruotsista. 
Alexander ja hänen pikkusiskonsa Fanny elävät onnellista lapsuutta värikkään ja boheemin 
teatterisukunsa keskellä, kunnes heidän isänsä kuolee ja äitinsä menee uudelleen naimisiin 
papin kanssa. 
Fanny ja Alexander tuo näyttämölle myyttisen ja mielikuvitusrikkaan maailman, jossa värikkäät 
roolihenkilöt ja perhedraama, sekä karnevalistinen näyttämöfantasia ja lapsuuttamme 
ympäröivä todellisuus avautuvat ja risteävät kiehtovina kuin kaleidoskooppi lapsen silmissä. 
 
Olemme varanneet yhteensä 40 lippua. 
 
Ilmoittautumiset ja maksut 43,00 €/lippu (sis. Eventilla laskutusmaksun) viimeistään 31.1. 
Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta. Tällöin voimme 
toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen. 
 
Lisätietoja näytelmästä https://hkt.fi/esitykset/fanny-ja-alexander/ ja ohjeet turvalliseen 
teatterikäyntiin https://hkt.fi/turvallisesti-teatteriin/. 
 
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639 
 
 
Lauantaina 25.3. klo 19 esitetään Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Ensimmäinen 
tasavalta, joka on Kansallisteatteri 150 vuotta - uusinta syksyltä 2022. 
Kansallisteatterin pääohjaajan 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 20 lippua. Paikat ovat ensimmäisellä parvella riveillä 2 ja 3. 
 
Ilmoittautumiset ja maksut 49,00 €/lippu (sis. Eventilla laskutusmaksun) viimeistään 21.2. 
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. 
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Tiistaina 18.4. klo 19 esitetään Kansallisoopperan päänäyttämöllä valloittavan villi versio 
klassikko-oopperasta Taikahuilu. Animaatiota ja eläviä laulajia yhdistävä huikean hauska 
toteutus on saanut ylistävät arviot kaikkialla. Berliinin Komische Operin tuotannossa 
Taikahuilu etenee mielikuvituksellisesti mykkäelokuvan kultakauden hengessä. Laulajien ja 
elokuvan tarkasti ajoitettu yhteistoiminta tuo näyttämölle Taikahuilun loputtoman rikkaan 
fantasiamaailman. Tuttu tarina Paminaa etsivästä Taminosta, Papagenaa haikailevasta 
Papagenosta ja valon ja pimeyden kamppailusta ovat entisellään, samoin Mozartin iki-ihana 
musiikki. Ja nyt Taikahuilun tarina etenee vielä entistä tiiviimmin, sillä puheosuuksien paikalla 
on elävää animaatiota ja tekstiä. 
 
Olemme varanneet esitykseen yhteensä 30 lippua.  
 
Ilmoittautumiset ja maksut 77,00 €/lippu (sis. Eventillan laskutusmaksun) viimeistään 13.2. 
Mikäli ilmoitat useampia henkilöitä, käytä kaikille samaa sähköpostiosoitetta. Tällöin voimme 
toimittaa koko seurueen liput yhteen sähköpostiosoitteeseen.   
 
Lisätietoja esityksestä https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/taikahuilu/   ja ohjeet 
turvalliseen oopperakäyntiin https://oopperabaletti.fi/palvelut/turvallisuus/ .  
 
Yhteyshenkilö Tuija Räty, 050 5111 639. 
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