Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsenille
JÄSENKIRJE
17.3.2018
Hyvä liittomme jäsen
Aurinkoinen maaliskuu lupaa, että ”menossa ollaan kohti kevättä”. Tarkkailen miten
talviuntaan nukkunut väki alkaa elää. Pysäkeillä keskustellaan ja me todistamme
toisillemme asuvamme onnellisessa maassa. – Maailmalla kuohuu.

Tässä tärkeitä Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton päivämääriä
22.3. torstai, kello 17 Mediapiiri, Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, 00100 Hki
15.5. tiistai, kello 17 SSL:n vuosikokous SAK:n tiloissa, uusi
osoite:Pitkänsillanranta 3, Hakaniemi, 00530 Helsinki.
16.5. keskiviikko, päiväretki Tuusulan rantatielle, lähtö Kiasman edestä 10.15
29.8.-1.9.2018 ulkomaanmatka, kohteena Kroatia, Zagreb

Tapahtumista tarkemmin
Mediapoliittinen keskustelutilaisuus eli Mediapiiri kokoontuu nyt torstaina 22.3.
alkaen kello 17 Hotelli Arthurissa, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Silloin kysytään:
Miten uutistoimittajat onnistuvat mediaympäristön myllerryksessä?
Yrityskaupat muuttavat yritysten ja median pelikenttää. Nopeus korostuu. Firmojen
näkökulmasta strategisen viestinnän merkitys kasvaa ja toimittajien kannalta
osaamisvaatimukset korostuvat. Riittävätkö nykyiset valmiudet yrityksissä ja
toimittajilla?
Aiheesta alustaa FM, MPhil Anneli Valpola, joka on johtamiskonsultti, valmentaja ja
tietokirjailija. Hänellä on pitkä teollisuustausta mm. Wärtsilän strategisessa
muutosjohtamisessa ja viestinnässä. Tällä hetkellä Anneli on London School of
Economics and Political Science –yliopiston Visiting Fellow in Media and
Communication. Hän on tekemässä LSE:lle tutkimusta otsikon aiheesta.
Mediapiirin isäntänä on Jukka Reinikainen, jolle tilaisuuteen tulee ilmoittautua
(yhteystiedot kirjeen lopussa).
***
VUOSIKOKOUS pidetään tänä keväänä Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestön eli SAK:n tiloissa päivää ennen kulttuuriretkeämme elitiistaina
15.5. alkaen kello 17. Asiasta on neuvoteltu yhteyspäällikkö Harri Järvisen
kanssa, joka on vahvistanut kutsun.

Ohjelma täsmentyy, mutta kulkee suunnilleen näin:
17.00 Tervetuloa, alkumalja
17.10 Isännän puheenvuoro
17.30 Keskustelua
17.45 Virallinen SSL:n vuosikokous
18.30 Olli-palkintojen jako
19.00 Buffet-tarjoilu
20.00 Tilaisuus päättyy
Ilmoittautua vuosikokoukseen voi jo nyt
puheenjohtajalle(maarit.tyrkko@gmail.com).
***
KEVÄTRETKELLE (avec) Tuusulan kulttuurimiljööseen, Villa Kokkoseen
Halosenniemen kautta keskiviikkona 16.5. on ilmoittautunut 39 henkeä, bussiin ja
Villa Kokkoseen mahtuu max 50 henkeä, joten
-

MUUTAMA PAIKKA VAPAANA KULTTUURIRETKELLE

Tutustumme galleriana ja kotimuseona toimivaan taidemaalari Pekka Halosenkotiin
noin tunnin ajan ja jatkamme Villa Kokkoseen, joka sijaitsee 15 minuutin ajomatkan
päässä. Villa Kokkonen on arkkitehti Alvar Aallon mestariteos ja Tuusulanjärven
taiteilijayhteisön nuorin talo, säveltäjä Joonas Kokkosen koti. Taitelijakodin
nykyinen isäntäpari on pianisti Elina Viitala ja oopperalaulaja Antti A. Pesonen.
Talossa on Aallon suunnittelema intiimi konserttisali ja avoflyygeli, jonka Suomen
Akatemia lahjoitti aikoinaan Kokkoselle. Taloon ja sen puutarhaan tutustumisen
lisäksi kuulemme Elinan ja Antin meille suunnitteleman konsertin ja nautimme
pitopöytäherkkuja a la Kokkonen.
10:15 - lähtö Kiasman edestä
11:00 - 12:00 tutustuminen Halosenniemeen, opastus
12.10 lähtö Villa Kokkoseen, jonne saavumme 12.30
12.30 vierailu Villa Kokkosessa, jossa tutustuminen taloon, konsertti ja ruokailu
- mahdollisuus tehdä ostoksia Villa Kokkosen omassa kaupassa
15.35 lähtö Helsinkiin
16.15 saapuminen bussilla Kiasman eteen
Ilmoittautuminen puheenjohtajalle (maarit.tyrkko@gmail.com). Retken hinta
on30 euroa jäseniltä ja 50 euroa seuralaiselta. Maksu maksetaan liiton tilille FI03
1031 5001 9180 77, kun ilmoittautuminen on tullut perille ja siitä on lähetetty
vahvistus.

***
ULKOMAANMATKA - Kroatia, Zagreb ke 29.8. – la 1.9.2018
- mukana kanssamme ja matkanjohtajana liittomme jäsen Yrjö Lautela
Ke 29.8.

Lähtöpäivä

08.10
Helsinki-Ljubljana AY 1201
09.50
Ljubljanan lentokentältä bussikuljetus Kroatian puolelle
Zagrebiin. Matkalla matkanjohtaja ja Balkanin asiantuntija Yrjö Lautela kertoo
alueen historiasta ja tapahtumista.
Saapuminen Zagrebiin iltapäivällä ja majoittuminen Best
Western Premier Hotel Astoriaan sekä välittömästi yhteinen lounas paikallisessa
ravintolassa kävelymatkan päässä hotellista.
16-17.30 Yhteinen kävelykierros kaupungissa.
20.00
Tuloillallinen
To 30.8. Retkipäivä maaseudulle/ bussi
Aamiainen hotellissa (jokaisena aamuna)
10.00
Lähtö retkelle, jossa matkan aikana matkanjohtaja Yrjö Lautela
kertoo Jugoslaviasta toisen maailman sodan aikaan. Retkeen sisältyy poikkeaminen
Jasenovacin leirille, joka sijaitsee noin 100 km Zagrebista.
13.30
Yhteinen lounas matkan varrella sijaitsevassa
pikkukaupungissa.
16-16.30 Takaisin hotellissa.
18-19.30 Yhteinen tilaisuus hotellin ravintolassa; Yrjö Lautela on kutsunut paikalle
meitä kiinnostavia journalisteja, mahdollisesti Novosti-viikkolehdestä.
Vapaa ilta.
Pe 31.8. Retkipäivä Zagrebissa/ bussi
10.00
Bussikuljetus Mirogoi hautausmaalle, jossa opastettu kierros.
Matka jatkuu Zagrebin katedraalille, johon tutustumme.
12.00
Paluu bussilla hotellille. Halukkaat voivat kävellä katedraalilta.
Iltapäiväohjelma auki: kaupungissa on meneillään Maailma lautasella viikko, johon
tutustumista ja jossa lounastamista Yrjö Lautela suosittelee.
20.00
Läksiäisillallinen
La 1.9. Lähtöpäivä – paluu kotiin

10.00
Bussikuljetus kohti Ljubljanaa.
13-13.30 Saapuminen Ljubljanaan, missä opastettu kävelykierros.
15.00
Yhteinen lounas.
17.00
Lähtö kohti lentokenttää.
19.20
Ljubljana-Helsinki AY 1202
22.55
Helsinki, Finnairin suora lehto.
Matkan hinta 650 jäseneltä ja seuralaiselta 930 euroa. Osallistuimisesta
tuloillalliseen veloitetaan 35 euroa/henkilö ja läksiäisillalliseen 40 euroa/ henkilö,
sisältää ruokajuomat eli kaksi kaatoa viiniä/ olutta ja vesi. Yhden hengen huoneen
lisämaksu on 95 euroa.
Matkanjärjestäjä on meille tuttu Kon-Tiki Tours.
Matkanjohtajaksemme on siis lupautunut liittomme jäsen, Balkanin asiantuntijaYrjö
Lautela, mikä tekee tästä matkasta erityisen kiinnostavan. Suunnitteluryhmään
kuuluvat Yrjö Lautelan lisäksi Tuula Virtanen, Jaakko Leppänen, Jukka
Reinikainen ja Maarit Tyrkkö. Kysykää tarvittaessa lisää.
Matkalle ilmoittautumisia ottaa vastaan SSL:n puolesta puheenjohtaja
(maarit.tyrkko@gmail.com) – joka toimittaa nimet edelleen matkanjärjestäjälle,
Kon-Tiki Toursille lisätoimenpiteitä varten. Ennakkomaksu 300 euroa/ henkilö
erääntyy maksettavaksi 11.5.2018 ja loppumaksu kuusi viikkoa ennen matkan alkua
eli 20.7.2018.

Nyt siis allakat esille ja osallistumaan yhteisiin tapahtumiimme. Olette kaikki tärkeitä
ja tervetulleita. Meissä on paljon hyvää voimaa. Linjat ovat auki ja viimeistään
vuosikokouksessa johtokunta kuulee mielellään toiveita toimintamme vireänä
pitämiseksi ja jäsenten mahdollisuuksista osallistua järjestelyihin.

Maarit Tyrkkö, puheenjohtaja
040-563 9247 - maarit.tyrkko@gmail.com
Jukka Reinikainen, sihteeri ja rahastonhoitaja
040-511 4996 - jukka.reinikainen@omnipress.fi

