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Hyvä liittomme jäsen,
Onnittelemme lämpimästi liittomme entistä puheenjohtajaa, lehdistöneuvos Jyrki
Vesikansaa hänen saamastaan korkeasta kunniamerkistä, Suomen Valkoisen Ruusun
1. luokan ritarimerkistä (SVR R 1).

SSL:n johtokunta kokoontui maanantaina 3.12. vuoden viimeiseen kokoukseen.
Aluksi tarkasteltiin taloustilannetta ja todettiin sen olevan kunnossa. Käsiteltiin
edellisessä kokouksessa esiin nostettua kysymystä rahastonhoitajan tehtävien
liittämisestä sihteerin toimiin – ja päätettiin tehdä niin Jukka Reinikaisen
ehdotuksesta tästä kokouspäivästä lähtien. Kiitos tähänastisten sihteerin ja
rahastonhoitajan tehtävien pitkäaikaisesta hoitamisesta Jukka! – Tästä eteenpäin
Jukka jatkaa Sijoitusryhmän kokoonkutsujana ja vetäjänä.
Seuraavaksi keskusteltiin jäsenluettelon ja sähköpostiosoitteiden ajan tasalla
olemisesta ja toivottiin, että kotisivujen uusiutumisen jälkeen jokaisen jäsenen olisi
helppo ilmoittaa sihteerille, Silja Latvaselle, suoran linkin kautta tai sähköpostitse
sihteeri@sanomalehtimiesliitto.fi mahdollisista muutoksista yhteystiedoissa.
Jäsentietojen ajan tasalla pitäminen on erityisen tärkeää juuri nyt, sillä
vuodenvaihteessa on postin kautta lähdössä Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton
uusi PRESSI‐kortti kaikille jäsenille. Se on voimassa seuraavat kolme vuotta 2019‐
2021. Korttiin ei tule kuvaa. Kortti toimii kuten PRESSI‐kortit yleensä. Siihen liittyy
etuja, joita täsmennämme ja pyrimme tulevaisuudessa hankkimaan lisää.
Esimerkiksi monet museot, taidenäyttelyt ja messutapahtumat avaavat ovensa
PRESSI‐korttia näytettäessä. Joulun alla on myös hyvä muistaa, että useimmat
kustantajat antavat 30% alennusta kirjoista, joita hankitaan heidän omista
myymälöistään. Osoitteet kotisivuillamme www.sanomalehtimiesliitto.fi
Marraskuussa liitto järjesti vierailun Espoon Kaupunginteatteriin katsomaan Juha
Jokelan ohjaamaa ja kirjoittamaa näytelmää Esitystalous 3 – Radio. Ajatus käydä
teatterissa syntyi, kun pohdittiin tulossa olevan Suometar‐päivän paneelin aihetta.
JOTEN: valmistautukaa, tammikuu ja Suometar‐päivä lähenevät. Kutsut
postitetaan joulukuussa, kun ohjelma on painettu. Jäsenille lähetetään tieto myös
sähköpostitse. Tämä juhlava ja suosittu keskustelutilaisuus mediaa ja journalismia
koskevasta ajankohtaisesta aiheesta järjestetään perinteen mukaisesti Helsingin
Suomalaisella Klubilla. Päivämäärä on torstai 10.1.2019 – ilmoittautumiset alkavat,
kun kutsut on lähetetty. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarjoilun
vuoksi Klubille on kerrottava tarkka osallistujamäärä.
Johtokunta keskusteli vielä vuoden 2019 suunnitteilla olevista tapahtumista.
Luvassa on retkiä, vuosikokous ja Mediapiiriä. Ulkomaan matka tehdään elokuun
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lopussa, työryhmää vetää Nina Stenros. Parhaillaan puheenjohtaja neuvottelee
helmikuussa Suomeen Leros‐saarelta saapuvan kreikkalaisen tanssiryhmän kanssa.
Tarkoituksena on nähdä heidän sekä suomalaisten kreikanystävien esitys
sunnuntaina 17.2. ja nauttia tilaisuuden jälkeen kreikkalaista ruokaa hyvässä
seurassa. Jos kaikki tähdet ovat kohdallaan, saamme seuraksemme Christine
Schildtin, joka kertoo meille omasta saarestaan, Göran Schildtistä ja Dafne
purjeveneestä… merestä ja auringosta.
Aiemmin on viitattu SSL:n kotisivuihin. Uuden, vireän ilmeen tulisi valmistua
joulukuun aikana. Toiveena on, että yhä useampi jäsen kävisi sivuilla lukemassa
kuulumisia ja katsomassa sinne pantuja ennakkotietoja tulevista tapahtumista.
Lopuksi:
Itsenäisyyspäivän alla jaetaan kunniamerkkejä. Sain eilen viestin entiseltä
puheenjohtajaltamme, lehdistöneuvos Jyrki Vesikansalta. ”Oheinen tiedoksesi”,
liiton varapuheenjohtaja Marketta Mattilalle on myönnetty Suomen Valkoisen
Ruusun ansioristi. ”Se tuli ansiosta.” Viesti jatkuu: ”Minäkin satuin saamaan uuden
koristeen eli SVR R 1:n. Lähinnä kai Kotkaniemen pelastamisesta.”
Vielä kerran. Sydämelliset onnittelut Jökölle uudesta koristeesta, niitä ei ole erittäin
ansioituneella miehellä koskaan liikaa. Onnea myös varapuheenjohtajallemme,
Marketalle, joka saa ansioristinsä Suometar‐päivänä.
Hyvää ja rauhallista joulua jokaiseen kotiin,
riemuisaa uutta vuotta 2019
‐ kiitos tästä vuodesta!

Maarit Tyrkkö
puheenjohtaja
maarit.tyrkko@gmail.com
+358 405639247

Silja Latvanen
sihteeri
sihteeri@sanomalehtimiesliitto.fi
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