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JÄSENKIRJE 10.9.2018

Hyvä liittomme jäsen
Värikästä syksyä ja mukavia metsäretkiä, jos rakastatte sieniä ettekä pelkää hirvikärpäsiä.
Toivottavasti kesä on ollut sopiva ja siihen on mahtunut myös viileitä tuulia ja uusia ajatuksia.
Yhdessäoloa. Mediamaailmassa syksy käynnistyy jälleen uusin uutisin…
__________________________________________________________________________
1. Lokakuussa tapahtuu – tule mukaan

Mediapiiri kokoontuu tiistaina 16. lokakuuta klo 17.00 hotelli Arthurissa (Vuorikatu 19,
Helsinki, NMKY:n talo). Teemana on Helsingin Sanomain huima nousu ja putoaminen
tavalliseksi kuolevaiseksi eli lehden kehitys noin 125 vuoden aikana tuoreiden tutkimusten
pohjalla.

Aiheesta alustavat professori Niklas Jensen-Eriksen (toinen tekijä teoksessa Suuri affääri) sekä
fil. tohtori Aleksi Mainio (Erkon kylmä sota- teoksen kirjoittaja). Puhetta johtaa Jyrki
Vesikansa, joka parhaillaan tutkii HS:n Uuden Suomen kilpailua vuosina 1939-75. Hänen
lisensiaattityönsä Uuden Suomen viimeinen nousu ja tuho 1976-91 löytyy liiton kotisivuilta
(http://www.sanomalehtimiesliitto.fi/ARTIKKELIT/).

Entiseen tapaan yleisö on tervetullut osallistumaan keskusteluun.
Kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen mieluiten pe 12.10. mennessä Jukka Reinikaiselle
(jukka.reinikainen@omnipress.fi, 040-511 4996).
_____________________________________________________________________________
2. Kuulumisia – SSL edustaa, matkailee ja toimii

SSL:n johtokunta vieraili elokuussa Harmajan majakalla (10.8.2018), jonne otettiin vastaan
vain 8 vierasta, luotsiveneen yhden matkan kuljetuskapasiteetti. Retki oli kiinnostava ja isännät
oman alansa huippuasiantuntijoita. Opimme paljon uutta. Kuvakertomus kotisivuillamme
www.sanomalehtimiesliitto.fi.
Majakkaretkeltä palattuamme pidimme johtokunnan kokouksen rannassa Majakkalaiva
Relandersgrundissa. Liiton rahastonhoitajan ja sihteerin tehtäviä hoitanut Jukka Reinikainen oli
ilmoittanut jo keväällä halunsa luopua tehtävästään – ja etsintöjen jälkeen löysimme KTL Silja
Latvasen, joka tuli esittäytymään johtokunnalle. Kokouksessa hänet valittiin liiton uudeksi
sihteeriksi alkaen 1.9.2018. Silja Latvasen esittely on kotisivuillamme, hänet tavoittaa

osoitteesta sihteeri@sanomalehtimiesliitto.fi. Tervetuloa Silja!

Ulkomaanmatkalle mme Kroatiaan, Zagrebiin osallistui 39 jäsentä + avecia. Matkanjohtajana
toimi liittomme jäsen, Baltian asiantuntija Yrjö Lautela. Paluu kotiin tapahtui reilu viikko sitten,
lauantaina 1.9. illalla. Kokonaisuudessaan matka oli kiinnostava ja onnistunut, tapasimme mm.
viisi paikallista toimittajaa kahtena eri päivänä. Keskustelu oli vilkasta, kuulimme
monipuolisesti heidän tunnelmistaan. Matkasta on kotisivuillamme 12 kuvan raportti sekä
tietopaketti. Osanottajien selostuksia lisätään vielä lähiviikkoina. Kritiikkiä matkalla saivat
ruokailujärjestelyt – joista keskustelemme parhaillaan matkanjärjestäjämme KonTikin kanssa ja
otamme oppia seuraavia matkoja suunnitellessamme.

Tapahtuu lähitulevaisuudessa:
Purjehdus Tallinnaan Viro 100 –merkeissä on 18. -19.9. Matkalle on lähdössä 30 liittomme
jäsentä + avecia. Ohjelma on kiinnostava ja odotamme matkakertomusta kotisivuillemme
tapahtuman jälkeen.
Seuraava johtokunnan kokous pidetään torstaina 27.9. – Asiana on parhaillaan vaiheessa
oleva kotisivujen kehittäminen (Vaula Aunola, Eeva-Liisa Vallin, Maarit Tyrkkö). Tarkoitus on
saada julki enemmän kuulumisia ja jäsenten tekemisiä – esitykset, näyttelyt, kirjat – sekä
rakentaa omat jäsensivut, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.
Syksyn tärkein ponnistus on Suometar-päivän suunnittelu. Keskustelutilaisuus ajoittuu
torstaiksi, tammikuun 10. päiväksi 2019 ja se pidetään perinteisesti Helsingin Suomalaisella
Klubilla. Paneelin ajankohtaisesta journalismiin liittyvästä aiheesta vetää päätoimittaja, emeritus
Tapani Ruokanen.
____________________________________________________________________________
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