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Suomi 100 vuotta
Alkanut vuosi on Suomi 100 -juhlavuosi.
Senioreiden toiminnassa tämä näkyy muun
muassa siten, että huhtikuun lopussa vietämme
Kansallisen veteraanipäivän kunniaksi
kahvitilaisuuden Suomalaisella Klubilla
kunniavieraina jäseninämme olevat veteraanit.
Syksyllä Klubilla järjestetään Suomen
itsenäistymiseen liittyvä lounasesitelmä.
Veteraanipäivän tilaisuudesta lisätietoa
myöhempänä näissä Kuulumisissa ja syksyn
esitelmästä myöhemmin julkaistavissa
Kuulumisissa. Kulttuuripuolella on mm.
oopperassa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoon
kuuluvia esityksiä.

Senioreiden toiminta jatkui viime vuonna vilkkaana. Erilaisia tapahtumia järjestettiin
46 kappaletta ja niissä oli osallistujia 1685. Juhlavuoden 2015 yli 2300 osallistujasta
palattiin edellisinä vuosina vakiintuneelle ”normaalitasolle”. Tänä vuonna jatketaan
toimintasuunnitelman mukaisesti edellisten vuosien toimintatapoja ja -volyymia
noudattaen. Senioreiden jäsenmäärä on vakiintunut hiukan yli tuhanteen jäseneen.
Viime vuoden lopussa meitä oli 1042.
Tapahtumien osallistumismaksujen käsittely ja siihen liittyvä tarkistustyö aiheuttaa
melkoisen työmäärän. Tämän työn helpottamiseksi – nykykielellä sujuvoittamiseksi –
on johtoryhmässä päätetty, että jatkossa maksamisessa siirrytään
tapahtumakohtaisten viitenumeroiden käyttöön. Viitenumero näkyy kutakin
tapahtumaa koskevan ilmoituksen yhteydessä.
Hyvää alkanutta Suomi 100 -juhlavuotta kaikille!

Pertti Sandberg
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www.ril.fi
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Lapinlahdenkatu 1 B
00180 Helsinki
Y-tunnus 0116992-4
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Terveisiä RILin toimistolta
Uusi vuosi tuo mukanaan uudistuksia. Senioreiden yhdyshenkilönä RILin toimistossa on
16.1.2017 alkaen aloittanut Mari Rantamäki, puhelin: 050 331 5352, sähköposti:
mari.rantamaki(at)ril.fi.
Senioritapahtumien maksujen yhteydessä aletaan käyttää viitenumeroita. Viitenumerot
selkeyttävät ja nopeuttavat tapahtumien maksujen käsittelyä. Tapahtumakohtainen
viitenumero on merkitty tapahtuman ja ilmoittautumislomakkeen yhteyteen.
RILin verkkosivut saavat uutta ilmettä kevään aikana. Uudet verkkosivut tulevat käyttöön
maaliskuussa 2017. Toimisto lähettää tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse.

Viime kuulumisten jälkeen tapahtunutta
Keskiviikkona 14.12. nautimme Kansallisoopperassa Richard Wagnerin oopperasta Lentävä
hollantilainen. Mukana oli 36 senioria ja senioraa.
Keskiviikkona 4.1. kävimme 31 osallistujan voimin opastetulla kierroksella Kansallismuseossa
tutustumassa Renessanssi. Nyt! -taidenäyttelyyn.
Tiistaina 10.1. järjestettiin RILn seniorien perinteinen uudenvuoden sauna Suomen
Saunaseuran tiloissa Lauttasaaressa. Mukana löylyissä oli 12 senioria.
Keskiviikkona 11.1 vierailimme pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksessa.
Uudenmaan liikennekeskuspäällikkö Mika Jaatinen ja kaupunkisuunnitteluviraston
liikennevalotoimiston päällikkö Marko Mäenpää esittelivät keskusta ja sen tehtäviä.
Keskuksessa toimivat liikenneviraston lisäksi Helsingin kaupungin liikennesuunnittelun ja
raitioliikenteen, poliisin sekä HSL:n edustajat hyvässä yhteistyössä. Lopuksi Marko Mäenpää
kertoi Helsingin liikennevalojärjestelmän kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Mukana oli
22 osallistujaa.
Torstaina 19.1. pidettiin lounasesitelmä ”USA maailmanpolitiikassa – miten vaalitulos
vaikuttaa?”. Esitelmöitsijä Jukka Valtasaari on toiminut maamme diplomaattisilla
avainpaikoilla kuten UM:n valtiosihteerinä ja 11 vuotta Suomen suurlähettiläänä
Washingtonissa. Kuulimme päivää ennen USA:n presidentin virkaanastujaisia ajankohtaisen
analyysin USA:n tilanteesta, jota väritti esitelmöitsijän analyysi Amerikan poliittisesta
olemuksesta ja uuden presidentin mahdollisesta vaikutuksesta maailmanpolitiikkaan.
Esitelmää kuunteli yli 80 senioria ja seuralaista.
Tiistaina 24.1. oli 53 senioria (avec) Kansallisteatterin pienen näyttämön katsomossa
seuraamassa komediaa Juurihoito Tarina hyvistä ihmisistä ja huonoista hampaista.
Torstaina 26.1. kulttuurimatkalle Turkuun osallistui 33 senioria ja seuralaista. Tutustuimme
Forum Marinumissa laivojen, merenkulun ja Suomen meritaistelujen historiaan, Turun
Taidemuseossa kokoelmiin ja erityisesti Schjerfbeckin näyttelyyn sekä Aboa Vetus & Ars
Novassa Turun historiaan ja nykytaiteeseen.
Tiistaina 7.2. oli 18 senioria (avec) muistelemassa nuoruutta Helsingin kaupunginteatterin
Peacock-teatterin musiikkinäytelmässä Kirka – surun pyyhin silmistäni, tarinaa Suomen
ensimmäisestä rocktähdestä.
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Keskiviikkona 8.2. tutustuttiin Jätkäsaaren uuteen tornihotelliin, Clarion Hotel Helsinkiin.
Arkkitehdit Aki Davidsson ja Sampo Honkala esittelivät mielenkiintoista hotellirakennusta ja
sen syntyvaiheita 21 osallistujalle.
Tiistaina 14.2. Suomalaisella Klubilla järjestettiin esitelmätilaisuus otsikolla ”Ei miesmuistiin!
Sään ääri-ilmiöitä Suomessa”. Paikalla esitelmää kuuntelemassa oli 67 osallistujaa.

Tulevia tapahtumia
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin RILin Tapahtumakalenterin kautta www.ril.fi (kalenteri
etusivun oikeassa laidassa). Muistattehan ilmoittaa kaikki osallistujat, myös avecit!
Ilmoittautumisen jälkeen maksut RIL-Seniorien tilille FI50 8000 1710 0060 74. Käyttäkää
tapahtumakohtaista viitenumeroa. Ulkomaanmatkat laskuttaa matkatoimisto.
Ilmoita toimistoon, jos joudut perumaan osallistumisesi tapahtumiin.
Huom! Lähetämme teatteri- ja oopperaliput postissa kotiin. Kun ilmoittaudutte
tapahtumakalenterissa, siellä kysytään osoitetietoja. Täyttäkää jokaisesta lippuvarauksesta
(mukaan lukien avecit) oma ilmoittautumislomake.
Keskiviikkona 1.3. klo 19.00 Kansallisoopperassa maailman suosituin ooppera Georges
Bizet´n Carmen. Liput postitettu tilaajille.
Kiertomatka Vietnamiin ja Hong Kongiin 8.3.-22.3.2017. Matkatoimisto Aventura järjestää
räätälöidyn Vietnam-Hong Kong ryhmämatkan RIL-Senioreille. Kiertomatkamme kohteet
ovat: Ho Chi Minh City, Hoi An, Hanoi, Halong Bay ja Hong Kong. Matka on loppuunmyyty.
Keskiviikkona 8.3.2017 klo 13–15 toinen tutustumismahdollisuus Jätkäsaaren uuteen
tornihotelliin, Clarion Hotel Helsinkiin. Arkkitehdit Aki Davidsson ja Sampo Honkala
esittelevät hotellirakennusta ja sen syntyvaiheita. Ilmoittautuminen 1.3. mennessä.
Enintään 25 osallistujaa. Kokoontuminen hotellin aulassa.
Keskiviikkona 15.3. klo 19.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Seppo Parkkisen
dokumentaarista ja fiktiivistä aineistoa yhdistelevä näytelmä Canth (avec). Ilmoittautuminen
on päättynyt. Liput postitetaan tilaajille.
Torstaina 16.3. klo 10.30 lounasesitelmä (avec) Suomalaisella Klubilla. Aiheena on
Pankkitoiminnan murros ja esitelmöitsijänä johtaja Tuomas Saramäki Wallstreet Financial
Services Oy:stä. Esitelmä käsittelee pankkitoiminnassa viime aikoina tapahtuneita muutoksia,
mm. digitalisaation vaikutuksia toimintaan ja palveluihin. Keittolounas maksetaan paikan
päällä. Ilmoittautumiset viimeistään 8.3.2017. Ilmoita myös, jos et jää syömään lounasta.
Senioreiden kevätkokous keskiviikkona 22.3.2017 klo 15.00 Sato Oyj:n tiloissa.
Toimitusjohtaja Saku Sipola esittelee ennen kokouksen alkua Sato Oyj:n toimintaa.
Ilmoittautumiset 17.3. mennessä. Kokouksen esityslista ja toimintakertomus vuodelta 2016
ovat nähtävissä Senioreiden verkkosivuilla 16.3. alkaen. Sato Oyj:n osoite: Panuntie 4
Käpylän juna-aseman vieressä. Autolla ja taksilla tullessa käyntiosoite on Osmontie 40.
Pihalla on pysäköintipaikkoja. Mikäli ne ovat täynnä, voi myös autohalliin ajaa.
Keskiviikkona 29.3. klo 9-11 vierailu ABB:n Pitäjänmäen tehtaille, Valimopolku 4A, 7. krs.
Myyntijohtaja Matti Vaattovaara pitää esityksen Suomen sähköistyksestä sekä Strömbergin
ja ABB:n historiallisesta roolista siinä. Lisäksi hän käsittelee
tulevaisuuden älykkäitä sähköverkkoja ja tekniikoita, joilla
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ratkaistaan mm. kulutuksen ja tuotannon yhä suuremman vaihtelun aiheuttamat ongelmat.
Esityksen jälkeen vierailemme taajuusmuuttajien tuotantotiloissa. Ilmoittautumiset 22.3.
mennessä. Enintään 30 osanottajaa. Kokoonnumme klo 9.00 ABB:n pääsisäänkäynnin eteen.
Tiistaina 4.4. klo 11.45–14.00 vierailu (avec) Fazerin vierailukeskukseen, Fazerintie 6
Vantaan Vaaralassa. Ohjelmassa on opastuskierros, jonka jälkeen maistiaisia ja tuotepussien
jako. Kierroksen jälkeen kahvitilaisuus, jossa rakennuksen pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA
Mikko Summanen Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä, kertoo kohteen suunnittelusta ja
rakentamisesta. Vierailukeskuksessa on myös myymälä, jossa voi tehdä lisäostoksia.
Ilmoittautumiset ja maksu 15 €/hlö 27.3. mennessä. Maksun viitenumero: 2 017 017.
Mukaan mahtuu 60 osallistujaa.
Keskiviikkona 5.4.klo 19.00 (avec) Kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä ovat Tenorit
liemessä. Farssin ja komedian taitajan Ken Ludwigin menossa ovat mukana mm. Jonna
Järnefelt, Taneli Mäkelä ja Santeri Kinnunen. Ilmoittautumiset ja maksut 43 €/lippu
viimeistään 28.2. Maksun viitenumero: 2 017 020. Olemme varanneet 60 lippua. Lisätietoja
esityksestä: http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=teno&lang=fi
Perjantaina 7.4. klo 10.30 lounasesitelmä Suomalaisella Klubilla (avec, huom. myös päivä).
Helsingin kaupunginjohtaja ylipormestari Jussi Pajunen esitelmöi aiheesta “Helsingin
kaupungin uusi kunnallisvaalien jälkeen käyttöönotettava hallintomalli ja
johtamisjärjestelmä” Ilmoittautumiset 31.3. mennessä. Ilmoita myös, jos et jää syömään
lounasta.
Keskiviikkona 19.4. klo 15.00 tutustumme Docrates Syöpäsairaalan toimintaan (avec)
Jätkäsaaressa, Saukonpaadenranta 2. Sairaalan palvelujen ja toiminnan esittelyn ohella
kuulemme näkemyksen yksityissairaalan toiminnan edellytyksistä tulevassa sotejärjestelmässä. Tilaisuutta isännöivät sairaalan perustaja, sädehoidon ylilääkäri, kliinisen
onkologian dosentti Timo Joensuu sekä asiakkuusjohtaja Ossi Koskinen. Mukaan mahtuu 50
osallistujaa. Ilmoittautumiset 10.4. mennessä.
Maanantaina 24.4. klo 14.00 Kansallisen veteraanipäivän kunniaksi järjestetään
kahvitilaisuus Suomalaisella Klubilla, jossa kutsuvieraina ovat vuonna 1927 ja sitä ennen
syntyneet veteraanit. Tilaisuudessa esitelmöi johdon neuvonantaja valtiotieteen tohtori Juha
Tarkka Suomen Pankista aiheesta ”Sodan jälkeiset jälleen rakennuksen ja nousun vuodet”.
Arkipuku tai yhdistelmäpuku. Ilmoittautumiset 17.4. mennessä.
Tallinnan matka 26.–27.4. (avec). Ohjelmassa on tutustuminen Tallinnan linnoittamisen
museoon, vanhaan kaupunkiin ja kirkkoihin, illallinen sekä selostukset Tallinnan
rakentamisesta. Matkaohjelma Seniorien verkkosivuilla: http://www.ril.fi/media/seniorit/rilseniorit-tallinna-final.pdf. Matkan hinta on 255 € (lisämaksu yhden hengen huoneesta 35 €).
Hinta sisältää laivamatkat aamiaisineen, majoituksen aamiaisella, bussikuljetukset,
käyntikohteiden sisäänpääsymaksut, opaspalvelut ja keskiviikon illallisen. Ilmoittautumiset
28.2. mennessä. Enintään 40 osallistujaa. Matkatoimisto AK-Matkat laskuttaa matkan
suoraan osallistujilta. Matkanjohtajina ovat Harry Lindström p. 0400 214 537 ja Suoma Sihto
p. 040 595 0205. Kokoontuminen ja matkalippujen jako Länsiterminaalin lähtöaulassa klo
7.15.
Maanantaina 1.5. klo 12.00 Vappumatinea (avec) Musiikkitalon konserttisalissa.
Tapahtuma on loppuunmyyty. Liput postitetaan tilaajille.
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Torstaina 11.5. klo 19.30 (avec) Kansallisoopperassa Jean Sibeliuksen Kullervo. Tero Saarisen
ohjaus ja koreografia, oopperan kuoro vahvistettuna Ylioppilaskunnan Laulajilla, solisteina
Tommi Hakala ja Lilli Paasikivi takaavat mahtavan elämyksen. Paikat keskipermannolla.
Ilmoittautumiset ja maksut 79,50 €/lippu 6.3. mennessä. Maksun viitenumero: 20 17033.
Olemme varanneet 50 lippua.
Keskiviikkona 17.5. kevätretki Hämeenlinnaan (avec). Lähtö linja-autolla Tapiola Gardenilta
klo 8.45 ja Kiasmalta klo 9.00. Tutustumme (klo 10.30) Museo Militariaan
(www.museomilitaria.fi), jossa nautitaan myös lounas. Klo 13 siirrymme Raatihuoneelle,
jossa yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki kertoo Hämeenlinnan kaupungin
maankäytöstä ja kaavoituksesta. Iltapäivän vietämme Lepaan Kartanopuistossa, jossa on
opastettu historia- ja puutarhakierros sekä iltapäiväkahvit. Palaamme Helsinkiin n. klo 19.30.
Matkan hinta on 50 €/hlö ilman museokorttia ja 45 €/hlö museokortin haltijoille (sisältää
linja-automatkan, pääsyliput, opastukset, lounaan ja iltapäiväkahvin). Hämeenlinnasta käsin
osallistuvilla siirtymiset omatoimisesti ja maksut paikan päällä erikseen. Ilmoittautumiset ja
maksut 5.5. mennessä. Maksun viitenumero: 20 17046. Enintään 50 osallistujaa. Matkan
vetäjä on Heikki Teräsvirta, p. 040 0752 171.
Keskiviikkona 27.9. klo 19.00 juhlistaa peruskorjattu, 50 vuotta täyttävä Helsingin
Kaupunginteatteri Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä uudella kotimaisella
suurmusikaalillaan, Myrskyluodon Maija. Vuonna 1976 esitettyyn tv-sarjaan sävelsi Lasse
Mårtenson unohtumattoman musiikin, joka kuullaan nyt ensimmäistä kertaa näyttämöllä
musikaaliteoksena. Joulukuussa 2016 varatut liput on toimitettu varaajille. Näytäntöön on
vielä jäljellä 20 lippua, joita varataan tapahtumakalenterista ”LISÄLIPPUJA”-kohdalta.
Ilmoittautumiset ja maksut 68 €/lippu viimeistään 31.3.2017. Maksun viitenumero: 20
17059.
Keskiviikkona 15.11. Kansallisoopperassa Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Kenneth Greven
suurteos ”Kalevalanmaa”. Ilmoittautuminen on päättynyt. Liput postitetaan tilaajille.

Säännölliset tapaamiset (ei ilmoittautumista etukäteen)
Huom! Seniorien Ison Omenan kahvitilaisuudet pidetään toistaiseksi Ciao Coffeessa.
Tilaisuudet jatkuvat kuten ennenkin joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30.
Senioroiden kahvitilaisuudet Helsingissä jatkuvat joka kuukauden 1. ja 3. viikon
keskiviikkona klo 12.30 ravintola Virgin Oil Co:ssa, Mannerheimintie 5.

Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Suomen aluetoiminta
Lounais-Suomen seniorit kokoontuivat 31.1. ravintola Koulun Historianluokkaan. Esitelmän
piti Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Arve aiheenaan ”Varsinais-Suomen
talousnäkymät”. Paikalla oli 13 kuulijaa. Kävimme 9.2. Turun kaupunginteatterissa katsomassa
Tennessee Williamsin näytelmän ”Kissa kuumalla katolla”. Helmikuun esitelmän 28.2. pitää
väitöskirjatutkija, VTM Leena Vastapuu aiheenaan ”Liberian unohdetut tyttösotilaat”.
Tiistaina 28.3. tulevaisuudentutkija FT Juha Lehtonen esitelmöi maaseudun palvelujen
muuttumisesta. 25.4. on vuorossa lounastapaaminen ilman esitelmää.
Lounais-Suomen Senioreiden yhteyshenkilönä jatkaa Raimo
Vierimaa.
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Pirkanmaan RIL-seniorien vuoden 2017 ensimmäinen kokoontuminen oli 25.1. Suomalaisella
Klubilla yhdessä RILin Pirkanmaan osaston nuoremman väen kanssa. Paikalla oli runsaat 40
henkilöä, joista 14 oli senioreita.
RIL:in aluetoiminta käynnistettiin Tampereella vuonna 1978 RIL:in syyskokouksessa ja
yhdeksi toimintamuodoksi otettiin ammatilliset lounastapaamiset, mitä heräteltiin uudelleen
käyntiin. Tilaisuudessa piti apulaispormestari Pekka Salmi esityksen Tampereen
rakentamisen tulevaisuuden näkymistä.
RIL:in Pirkanmaan osaston lyhyt historiikki löytyy verkosta
http://www.ril.fi/media/files/jasenasiat/piril-historiaa.pdf. PIRIL-seniorien kokoontumiset
aloitettiin 90-luvulla.
Seppo Mäkinen jatkaa RIL seniorien johtoryhmässä ja Kalevi Lammi jatkaa PIRIL-seniorien
yhteyshenkilönä ja edustajana RIL:in Pirkanmaan osaston hallituksessa.
Seuraava PIRIL-seniorien kokoontuminen on ti 21.3. klo 12-14 Suomalaisella Klubilla ja
kevätkauden kolmas kokoontuminen on ti 16.5. klo 12-14 samassa paikassa. Näistä ja
mahdollisista muista tapahtumista PIRIL-senioreita informoidaan tuonnempana erikseen.
Pohjois-Suomen Rakentajaseniorit kokoontuivat puolisoineen perinteiselle joululounaalle
ravintola Lasarettiin 15.12.2016. Paikalla oli 26 henkilöä. Tilaisuudessa käsiteltiin mennyttä
vuotta ja suunniteltiin tulevaa. Vuonna 2017 pyrimme tiivistämään yhteistyötä RIL:n PohjoisSuomen osaston ja RIL-Nuorten suuntaan järjestämällä yhteistapahtumia (esim. Pyhäjoen
atomivoimalatyömaa ja nuorten MatchMaking-tilaisuus). Vuoden 2017 ulkomaanekskursion
kohteena on Puolan Krakova syyskuun loppupuolella.
Järjestimme RIL-Nuoret Pohjois-Suomen MatchMaking-tilaisudessa 8.2. CV-klinikan ja
työhaastattelusimulaation. Niihin osallistui runsaat kaksikymmentä nuorta. Paikalla oli 3
senioreiden edustajaa.
Tulevia tapahtumia:
16.3.2017 klo 13.00 tutustumme Oulun syväsataman toimintaan.
Huhtikuussa teemme vierailun Pyhäjoen atomivoimalatyömaalle yhdessä RIL:n PohjoisSuomen osaston kanssa.
Lisäksi haluamme tuoda tiedoksi, että Oulun yliopisto sai 17.1.2017 asetusmuutoksella
rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun. Rakennustekniikan osastot lopetettiin
Oulusta viime vuosituhannen lopussa. Muun muassa Rakentajaseniorit ovat koko tämän 20vuotisen "korpivaelluksen" aikana pitäneet yllä ajatusta koulutusvastuun palauttamisesta ja
nyt se on toteutunut. Seuraava teksti on lainattu yliopiston sivulta.
"Opetusministeriö on myöntänyt Oulun yliopistolle takaisin rakennus- ja
yhdyskuntatekniikan koulutusvastuun. Oulussa vuonna 1996 päättynyt rakennusalan DI-koulutus
aloitetaan näin uudelleen syksyllä 2018. Koulutusohjelman sisällöt suunnitellaan mm. alan uusinta
tutkimustietoa hyödyntäen tämän vuoden aikana. Haettavaksi koulutuspaikat tulevat keväällä 2018.
Kandi- ja maisteriohjelmissa aloituspaikkoja tulee olemaan yhteensä noin 60. Rakennusalan diplomiinsinöörikoulutus vastaa ensisijaisesti Oulun alueen ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin.
Aiemmin tehdyn selvityksen mukaan Pohjois-Suomessa tarvitaan noin 50 rakennusalan diplomiinsinööriä vuosittain. Rakennustekniikka sisällytetään yliopiston tekniikan alan nykyisiin
koulutusmääriin. Koulutuksessa hyödynnetään lisäksi yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun
yhteistyötä muun muassa muodostamalla yhteisiä opintopolkuja. Ammattikorkeakoulun muuttaminen
yliopiston yhteyteen avaa myös muita yhteistyömahdollisuuksia."

