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Hyvä liittomme jäsen
Nyt mennään vauhdilla kohti kesää eli kiitokset kaikille jäsenille, jotka ovat eri tavoin
osallistuneet toimintaamme, mm. vuosikokoukseen tiistaina 15.5. ja heti perään järjestettyyn
Kulttuuriretkeen.

Muutama sana vuosikokouksesta. Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry:n vuosikokous
pidettiin tiistaina 15.5.2018 Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitossa (SAK). Isännän
puheenvuoron piti SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Ajankohtaisia asioita oli paljon ja
kokoustiloissa syntyi vilkas keskustelu. SAK:n puolelta paikalla olivat myös
yhteiskuntasuhteista vastaava Harri Järvinen ja viestintäpäällikkö Marjo Pihlajaniemi.
Virallisen vuosikokouksemme avasi puheenjohtaja Maarit Tyrkkö, joka kutsui kokouksen
puheenjohtajaksi lehdistöneuvos Jyrki Vesikansan. Sihteerinä toimi Jukka Reinikainen.
Vuosikokouksen pöytäkirja liitetään kotisivuille (www.sanomalehtimiesliitto.fi).
Johtokuntaan valittiin kaksi uutta jäsentä: erovuorossa olevan Jaakko Leppäsen tilalle tulee
maakunnan äänenä Eeva-Liisa Vallin ja Pirjo Nuotion seuraajaksi jäljellä olevalle toimikaudelle
MTV-uutisten uutispäällikkö Pertti Nyberg. Erovuorossa ollut Nina Stenros valittiin uudelle
kaudelle.
Vuosikokouksessa kutsuttiin kaksi kunniajäsentä: valtiotieteiden maisteri Jukka Knuuti ja
toimittaja Tuula Virtanen. Vuoden 2018 Olli-palkinnot jaettiin päätoimittaja, valtiotieteiden
maisteri Kirsti Sintoselle ja rikos- ja oikeustoimittaja Risto Kunnakselle. Kaikki saivat runsaasti
onnitteluja (lisää perusteista kotisivuilla).
Illan päätökseksi oli järjestetty maukas buffet-tarjoilu. Lähtiessämme kaikki vuosikokoukseen
osallistuneet saivat lahjaksi juuri ilmestyneen Tapio Bergholmin kirjoittaman SAK:n
historiasarjan neljännen osan ”Laatua ja vapaa-aikaa. Tulopolitiikan aika II”.

SSL:n Kulttuuriretki suuntautui Tuusulan rantatielle Halosenniemen kautta Villa Kokkoseen.
Mukana oli bussillinen iloista väkeä. Matkalla kunniajäsenemme Jyrki Haikonen kertoi
kotiseudustaan, Tuusulasta. Pääkohteessamme eli Villa Kokkosessa osallistuimme

taiteilijakierrokseen Aallon ja Sibeliuksen jalanjäljissä katsellen ympärillämme avautuvaa
kulttuurimaisemaa ja Alvar Aallon maailmankuulua rakennusta. Isäntäpari, pianisti Elina
Viitaila ja oopperalaulaja Antti A. Pesonen, huolehtivat kotiinsa tulleista vieraista koko
sydämellään. Saimme kuulla myös pienoiskonsertin talon ateljeessa. Lopuksi nautimme
taiteilijakoti Kokkosen vieraanvaraisesta pöydästä. Sää suosi ja mieliala oli korkealla.
Ulkomaanmatka Kroatia, Zagreb lähenee – ja on täynnä. Lähdössä on 36 matkaajaa.
Matkanjohtajana on liittomme jäsen Yrjö Lautela ja järjestäjänä meille tuttu Kon-Tiki Tours. Jos
joku haluaa ilmoittautua varalle, sen voi tehdä ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan
(maarit.tyrkko@gmail.com). Lähtöpäivä on siis keskiviikkona 29.8. ja paluu lauantaina 1.9.
Syksyn purjehdusmatka Harmajaan vaihtuu laivamatkaan Tallinnaan. Menemme sinne Viro100 -merkeissä. Työryhmä valmistelee matkaa ja kertoo siitä tuonnempana.
Mediapiiri kokoontuu syksyllä Jyrki Vesikansan johdolla aiheenaan Erkot ja Sanomien
historia. Kirjoja aiheista on ilmestynyt, joten niihin on hyvä tutustua kesän aikana.

Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton toiminta jatkuu perinteitä noudattaen ja uutta etsien.
Panostamme edelleen tilaisuuksien laatuun ja pyrimme tarjoamaan jäsenillemme niin
virkistäviä kohtaamisia kollegoiden kanssa kuin kiinnostavia journalistisia keskusteluja.
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