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JÄSENKIRJE 25.1.2018
Parahin liittomme jäsen
Vuosi 2018 on lähtenyt onnistuneesti käyntiin Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton
kannalta. Perinteinen Suometar-päivä eli keskustelutilaisuutemme Helsingin
Suomalaisella Klubilla, torstaina 11. päivänä tammikuuta 2018, oli kaikin puolin
onnistunut. Kiitos siitä kuuluu kaikille paikalla olleille. Kiitos!
Osallistujamäärä oli kaikkien aikojen suurin, 150 henkeä, aiheemme kuuma ja
polveileva ”Totuuden jälkeinen aika”. Suometar-päivän paneelia veti
puheenjohtajana varapuheenjohtajamme Marketta Mattila ja jäseninä siinä olivat
Suomen Kuvalehden päätoimittaja, emeritus Tapani Ruokanen, Iltalehden
terveystoimittaja Heljä Salonen – molemmat SSL:n johtokunnasta – sekä Vuoden
Paras Tietokirja Kanava-palkinnon saanut ja Tietokirjallisuuden Finlandia ehdokas, päätoimittaja Hanna Nikkanen (aiheenaan ilmastonmuutos) ja Suomen
Kuvalehden Journalistipalkinnon saanut Aamulehden politiikan toimittaja Lauri
Nurmi (aiheenaan Sipilän hallitus ja perussuomalaisten politiikankäännökset).
Vaikka valeuutisia on ollut aina, jopa 1800-luvulla Uudessa Suomettaressa,
meidän aikanamme ne ovat nousseet merkityksiltään ja tavoitteiltaan aivan uuteen
valoon. Keskustelua olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään, sillä liittomme
jäseneltä Yrjö Länsipurolta ”tilattu yleisöpuheenvuoro” sekä yleisön joukosta
nousseet panelistien herättämät kommentit ja puheenvuorot valaisivat teemaa
kiinnostavasti eri näkökulmista. HSK:n buffet-pöytä kuitenkin odotti, joten
kysymykset ja puheenvuorot oli pakko lopettaa – ja jatkaa keskustelua pöydissä.
Johtokunta kävi läpi kokouksessaan maanantaina 15.1. Suometar-päivän kulkua.
Päätettiin jatkaa perinteisten keskustelutilaisuuksien järjestämistä, kehittää niitä ja
pitää brändin henkeä ja tasoa yllä. Seuraavaksi tarkastelemme osallistujien listaa
ja päivitämme meille tärkeät kutsuttavat tahot. Työt alkavat ensi vuoden Suometarpäivää ajatellen jo keskiviikkona 21.3. Silloin kokoontuu johtokunta vahvistettuna
muutamilla kunniajäsenillämme.
Nyt tulevaan.
Mediapiiri kokoontuu torstaina jo aiemmin tutussa paikassa 22.3. alkaen kello 17
eli Hotelli Arthurissa, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki . Silloin kysytään:
Miten uutistoimittajat onnistuvat mediaympäristön myllerryksessä?
Yrityskaupat muuttavat yritysten ja median pelikenttää. Nopeus korostuu.
Strategisen viestinnän merkitys kasvaa ja toimittajien osaamisvaatimukset
korostuvat. Riittävätkö nykyiset valmiudet?

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 huhti-toukokuussa ja siitä ilmoitetaan tarkemmin kevään
jäsenkirjeessä.
Kevään Kulttuuriretki suuntautuu Tuusulan rantatielle, Halosenniemen kautta
Villa Kokkoseen. Päivämäärä on tiistai 15.5. Lähdemme noin kello 10 Kiasman
edestä ja saavumme Halosenniemeen kello 11, jossa opas/ oppaat ovat meitä
vastassa. Tutustumme galleriana ja kotimuseona toimivaan taidemaalari Pekka
Halosen kotiin 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. Mukana järjestelyissä Pirjo Nuotio ja Marketta Mattila.
Osallistumismaksu tulee olemaan 30 euroa liiton jäseniltä ja 50 euroa aveceilta.
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Maarit Tyrkkö (yhteystiedot alla) alkaen torstaina
12.4. – mukaan mahtuu 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Ajankohdan
lähestyessä sihteeri postittaa vielä huomautuksen kulttuuriretkestämme.
Ulkomaanmatka suuntautuu Kroatiaan, Zagrebiin ja matkanjohtajaksemme on
lupautunut liittomme jäsen Yrjö Lautela. Suunnitteluryhmään kuuluvat myös
Tuula Virtanen, Jaakko Leppänen, Jukka Reinikainen ja Maarit Tyrkkö.
Matkanjärjestäjä on meille tuttu Kon-Tiki Tours ja ajankohta 29.8. – 1.9.2018.
Siis keskiviikosta lauantaihin. Työryhmä tapaa matkatoimiston edustajan tiistaina
27.2. jolloin suunnitellaan ja päätetään tarkemmasta päiväohjelmasta. Matkan
alustava hinta jäsenille on noin 700 euroa ja aveceille noin 950 euroa. Lisätietoja
tuonnempana ilmoittautumisesta ja maksuista.
Lopuksi Hyvää tätä vuotta – ulkoilkaa, lukekaa ja seurustelkaa, käykää
museoissa, konserteissa ja teatterissa. Nauttikaa hyvästä seurasta ja ruuasta!
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