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Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega
Liiton perinteinen viestinnällinen keskustelutilaisuus 12. tammikuuta onnistui
jälleen hyvin. Osanottajia – jäseniämme ja ystäviämme – oli täysi sali eli noin 140
henkeä. Panelistien ohella yleisö otti kantaa. Keskustelu jatkui noutopöydän äärellä.
Kotisivuillamme on sanallisia ja kuvavälähdyksiä tilaisuudesta, osoite yllä.
Olemme käyttäneet jo jonkin aikaa sisäisessä tiedotuksessa ensi sijassa
sähköpostia. Pyydettäessä lähetämme kuitenkin tulosteen sähköpostiviesteistä
pintapostina. Lähetä tai tarvittaessa päivitä siis sähköpostiosoitteesi Jukka
Reinikaiselle (yhteystiedot alla) tai pyydä häneltä pintapostia. Jäsentiedotusta voi
myös vilkaista liiton kotisivuilta, osoite yllä. Asioita voi tietenkin tarvittaessa kysyä
allekirjoittaneilta.
Seuraavassa tietoja tulevasta toiminnasta. Joissakin tilaisuuksissa paikkoja on
rajoitetusti, ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Mediapiiri ti 3.3. klo 17.00 - "Loistavat Erkot"
Mediapiirin seuraavassa tapaamisessa tiistaina 3. maaliskuuta kello 17.00 on
lähtökohtana Antti Blåfieldin tuore teos Loistavat Erkot. Keskustelemme siitä
kirjoittajan kanssa jo tutussa paikassa hotelli Arthurissa (Helsinki, Vuorikatu 19
Kaisaniemen puiston reunassa). Kahvitarjoilun takia pyydetään ilmoittautumaan Jyrki
Vesikansalle mieluiten 27.2. mennessä, yhteystiedot alla.
Kulttuurimatka Paimioon ja Turkuun la 28.3.2015
Tämän kevään kulttuuriretki suuntautuu lauantaina 28. maaliskuuta VarsinaisSuomeen Paimioon ja Turkuun. Matka kestää päivän, palaamme siis illalla takaisin
Helsinkiin. Paimiossa tutustumme Alvar Aallon suunnittelemaan funkkisklassikkoon
Paimion parantolaan. Turussa katsomme hyvät arvostelut saaneen Seili-musikaalin ja
nautimme illallisen perinteikkäässä turkulaisessa ravintolassa Foijassa. Tarjolla on
järvirapuskagen ja pääruokavaihtoehtoina ylikypsää härän rintaa tai Foijan siikaa.
Kertokaa ruokavalintanne Maaritille, joka hoitaa ilmoittautumiset.

Matkan ohjelma:
8.45
Kokoontuminen Helsingissä Mannerheimintiellä Kiasman edessä.
Bussi lähtee klo 9.00. Bussissa voileipä-, kahvi/tee- ja hieman viinitarjoilua.
11.30
Saapuminen Paimioon. Opastettu kiertokäynti parantolarakennuksessa.
12.30
Lähtö Turkuun.
14.00
Seili-musikaali Turun Kaupunginteatterissa. Väliaikatarjoilu.
17.00
Illallinen Foijassa.
19.30
Lähtö paluumatkalle Helsinkiin.
n. 21.30 Perillä Kiasman luona.
Hinnat:
Jäseniltä 60 euroa ja seuralaiselta 75 euroa. Hinta sisältää bussimatkat tarjoiluineen,
Paimion kiertokäynnin, musikaalin tarjoiluineen ja illallisen ruokajuomineen.
Omatoimisesti liikkuvia hyvitetään 20 eurolla.
Maksut 13.3. mennessä liiton tilille FI03 1031 5001 9180 77 (Nordea
103150-1918077 ). Vain maksetut ilmoittautumiset otetaan huomioon.
Maksuviestiin merkinnät jäsen 60 euroa, seuralainen 75 euroa. Älkää käyttäkö
mitään vanhaa viitenumeroa eikä kohdakkoin lähetettävän jäsenmaksulaskun
viitenumeroa. Merkitse myös nimesi, jos tili on esim. yrityksen nimellä.
Ilmoittautumisia on tullut jo runsaasti, joten ilmoittaudu nopeasti ja viimeistään
28.2. mennessä Maarit Huoviselle (yhteystiedot alla). Tällöin on kerrottava toive
pääruoasta (liha tai kala) ja erityisruokavaliosta. Samoin se, jos tulee omatoimisesti.
On myös suotava kertoa, jos ei palaa bussilla. Maarit myös kertoo lisää matkasta.
Tervetuloa mukaan!
Vuosikokous ti 5.5. klo 17 Postin toimitalossa Pohjois-Pasilassa
Liiton vuosikokous on tiistaina, 5. toukokuuta kello 17 Postin (ent, Itella, ent.
Posti) toimitalossa (Posti Group, Postintaival 7 A, 00230 Helsinki. Sisäänkäynti Atalon pääovesta). Esillä sääntömääräiset asiat, Olli-palkinnon jako ja toimitusjohtaja
Heikki Malisen esitys Postin näkymistä -- myös lehtien jakelun kannalta. Tarjoiluakin
on keskinäistä keskusteluamme ryydittämään.
Alueelle pääsee mm. junilla A ja M, Ilmalan seisakkeelta on noin 400 metriä.
Poikittaislinja 50 Herttoniemen metroasemalta Suursuolle kulkee ohi (pysäkki "Posti
1", nro 2199). Talon edessä on pysäköintipaikka, parkkiluvan saa A-talon
infopisteestä. Liitto järjestää siitä kiinnostuneille kello 16.30 yhteiskuljetuksen
Helsingin keskustasta Kiasman edestä sekä Pasilasta MTV:n yläportilta
Ilmalantorilta.
Tarkempia tietoja kerrotaan sähköpostiviesteissä ja liiton kotisivuilla. Niillä
julkaistaan myös etukäteen kokouksen aineistoa. Tarjoilun takia vuosikokoukseen

pyydetään ilmoittautumaan Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot alla) viimeistään ke
29.4. Kerro samalla, lähdetkö yhteiskuljetukseen Kiasmalta tai Ilmalantorilta.
Veneretki ti 19.5. klo 16 itäiseen sisäsaaristoon
Veneretki vuosi sitten ilahdutti mukana olleita. Nyt järjestämme veneretken
Helsingin itäiseen sisäsaaristoon (Kulosaari, Laajasalo, Vartiosaari, Villinki jne.)
tiistaina 19. toukokuuta. Mahdollisesti päädymme Santahaminaan ja sen
upseerikerhoon -- tai johonkin saaristoravintolaan. Lähtö klo 16.00 Kauppatorilta.
Lisätietoja myöhemmin jäsenviesteissä. Retkeä suunnittelevat Risto Kunnas ja
Nina Stenros.
Englannin-matka to 27.8. - su 30.8.2015
Jäsenkyselyn perusteella suunnitellun Englannin-matkan alustava ohjelma ohessa.
Koska muutamat meistä ovat jopa asuneet Lontoossa, muutamat lähtevät sinne ensi
kertaa ja muiden kokemukset ovat tältä väliltä, on ohjelmassa vaihtoehtoisuutta. Osa
Lontoon-osuudesta on siis lisämaksullista, jos kohde kiinnostaa. Ko. aikana voi
järjestää myös omaa ohjelmaa -- kohteitahan riittää. Muista vain ilmoittautua
lisämaksullisiin kohteisiin etukäteen -- matkan kestäessä ei niihin ehkä löydy
lisäpaikkoja.
Ohjelmassa on niin perusnähtävyyksiä kuin tutustuminen uuteen, itäiseen
Lontooseen entisessä East Endissä ja satama-alueella, niin ajankohtaiskatsaus kuin
kulttuuria. Englannin maaseutu saattaa olla monelle Lontoon-kävijällekin melko
uutta. Bussissa on katsauksia Britannian historiaan ja nykyhetkeen.
Alustava ohjelma
To 27.8.
06.45
08.10
09.10
Smith mukaan.
09.45
12
14
18
Pe 28.8.

Kokoontuminen Hgin lentoasemalla.
Norwegian -> Lontoo-Gatwick.
Gatwick, siirtyminen tilausbussiin. Paikallisopas Arja LyleKaupunkikierros (Westminster - Piccadilly - Trafalgar Sq.).
Pub-lounas keskustassa.
Royal National-hotelli (Bedford Way)
Aikaa omaan ohjelmaan.
Tuloillallinen lähialueella (lisämaksusta).

Aamiainen (English Breakfast).
09.00
Ajankohtaiskatsaus suurlähetystön kanssa, mukana ehkä myös
suomalaisia Lontoon-kirjeenvaihtajia.
11.30
Ilmoittautuneille bussilla Itä-Lontoon kierros (lisämaksu).
(Olympia-alue - Dockland- Canary Wharf - Greenwich jne.).
Lounas ja kahvit reitin varrella. Lisämaksu alle sata euroa.
17.30
Takaisin hotellissa.
Ilta
Musikaali, ooppera, konsertti tms. (lisämaksusta).
La 29.8.
09.00
10
11.30
13.30
15.00
16
17.30
Ilta

Aamiainen (English Breakfast).
Bussilla etelään.
Arundelin linna (opastettu kierros).
Bussilla Brightoniin. Kävelykierros.
Merihenkinen lounas.
Bussilla Heverin linnaan.
Kahvit linnassa. (Omakustanteisesti).
Takaisin hotellissa.
Vapaa.

Su 30.8.
09.00
11
collegeen.
13
18.45
23.30

Aamiainen (English Breakfast).
Lähtö bussilla, matkatavarat mukaan.
Cambridge. Kävelykierros, ehkä pääsemme johonkin
Pub-lounas.
Vapaata kiertelyaikaa.
Gatwick-Helsinki.
Paluu Hki.

Majoitumme Royal National-hotelliin (kolme tähteä, Bedford Way) Russell
Squaren tuntumassa. Lähellä on mm. British Museum ja Oxford Street
tavarataloineen sekä Soho. Yhden hengen huoneen lisä on 230 euroa. Mahdollisesta
huonetoverista on asianomaisten sovittava etukäteen tai yksin matkustavan on
otettava yhden hengen huone. (Vesikansan voi auttaa asiassa ilmoittautumisten
selvittyä.) Lisämaksut kerrotaan osin myöhemmin.
Matkan hinta on alustavasti jäseneltä 750-800 euroa ja seuralaiselta 980 euroa, jos
Onni V. Tuiskun säätiö myöntää haettavan tuen ja ilmoittautuneita on riittävästi.
Lisäksi tulevat siis em. lisähinnat, jos ilmoittautuu "vapaaehtoisiin" kohteisiin. Hintaja muita tietoja tarkennetaan jäsenviesteissä sekä suoraan ilmoittautuneille.
Ilmoittautumiset 10. huhtikuuta mennessä Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot
alla) kirjallisesti tämän kirjeen lopussa olevalla lomakkeella tai vastaavin tiedoin.
Ennakkomaksu on suoritettava 20.4. mennessä, loppuerä 15.7. mennessä.

Vastuullisena matkanjärjestäjänä on Oy Kon-Tiki Tours Ltd (Matka-Seniorien
seuraaja).
Liiton 110-vuotisjuhla pe 2.10. 2015 klo 18 Suomalaisella Klubilla
Suomen vanhimpana edelleen toimivana journalistiyhdistyksenä täytämme 110
vuotta lokakuun alussa. Juhlaillalliset järjestetään alustavan tiedon mukaan
perjantaina 2. lokakuuta 2015 kello 18 alkaen Helsingin Suomalaisella Klubilla.
Suunnitteilla on tyylikkään tunnelmallista ohjelmaa. Lisätietoja myöhemmin.
Merkitse jo nyt kalenteriisi!
Liiton, Uuden Suomettaren ja Tuiskun säätiön apurahat
Liitto voi tukea jäsentensä jatkokoulutus-, tutkimus- ja julkaisuhankkeita.
Hakemukset pyydetään lähettämään Jukka Reinikaiselle 15.3.2015 mennessä. Tällöin
on mainittava henkilötiedot, osoite ja pankkiyhteys.
Onni V. Tuiskun säätiön virkistysapurahat toimittajille ja lehtitalojen
toimihenkilöille julistetaan haettaviksi ...... mennessä. Ilmoitus tästä julkaistaan mm.
Journalistissa sekä säätiön omilla kotisivuilla (www.tuiskunsaatio.fi). Sivuilla on
myös hakemuslomake.
Uuden Suomettaren säätiön apurahat opiskelu- ja tutkimushankkeisiin ovat
haettavissa. Siitä ilmoitetaan Journalistissa sekä liiton kotisivuilla. Lisätietoja saa
säätiön asiamieheltä Annukka Åstrandilta (annukka.astrand@saunalahti.fi, puh.
040-514 2552).
Liitto on edustettuna kummankin säätiön hallituksessa.
Kotisivut, kirjat ja jäsenmaksut
Liiton kotisivuilta löytää mm. jäsenkirjeen sekä lomakkeen jäsenhakemusta
varten. Kerro tästä liitostamme kiinnostuneille kollegoille. Jäsenhakemukseen on
liitettävä kahden nykyisen jäsenen suositus, mutta emme ole salaseura.
Uuden Suomettaren säätiön historiikki Apurahalla Konstantinopoliin ...
Petsamoon ... Brysseliin (Jyrki Haikonen, Pentti Oslamo ja Jyrki Vesikansa)
postitetaan lähetyskuluja vastaan, samoin juhlakirjaamme Suomenmielinen,
kansanvaltainen (2005). Molempien tilaukset Jukka Reinikaiselle.
Jäsenmaksuja on maksettu ilahduttavasti. Ohessa tämän vuoden ennakoitu
jäsenmaksu 18 euroa. Jos vuosikokous päättää toisen summan, mahdollinen liikaa
peritty osuus palautetaan.
Liiton jäsenkortit

Liiton jäsenkortit on havaittu käyttökelpoisiksi. Kortilla saa alennuksia mm.
monilta kustantajilta ja Viking Linelta. Tarkemmat tiedot tästä löydät liiton
kotisivuilta.
Kuvaton kortti on lähetetty kaikille jäsenille. Kuvallisesta kortista kiinnostunut
lähettäköön passikuvansa, nimensä siinä muodossa kuin sen korttiin haluaa sekä
postiosoitteensa os. Jukka Reinikainen, Omnipress Oy, Mäkelänkatu 56, 00510
Helsinki tai sähköisesti os. jukka.reinikainen@omnipress.fi. Sähköisen kuvan tulisi
olla .jpg-muodossa. Myös selkeä paperikuva käy. Aiemmin lähetetty kuva on tallessa.
Kuvakortin hinta 10 euroa maksetaan etukäteen eli korttia tilattaessa liiton
pankkitilille Nordea 103150-1918077 (eli FI 03 1031 5001 9180 77). Pankkisiirron
liitetietoihin maininta jäsenkortti (ja oma nimi, jos maksaa esim. yrityksen tililtä).
Vain maksetut tilaukset lähetetään eteenpäin. Kortit hankitaan sopivissa erissä.
Roll up, standaari ja pinssi
Yrjö Klipin suunnittelema liiton logo on ollut jo jonkin aikaa käytössä, kuten
kirjekuoresta huomaat. Sen pohjalla Risto Kunnas on hankkinut liitolle seisovaa
logojulisteen (roll-up), jonka ensiesitys oli 12.1. Liiton pinssi ohessa. Tulossa on
myös mm. vierailujen isännille annettava standaari.
Talvisin terveisin
Jyrki Vesikansa, puheenjohtaja
p. 09-777 3074, 040-721 7334
jyrki.vesikansa@kolumbus.fi
Os. Lokitie 43 A 3, 00980 Helsinki (27.2. alkaen Väinölänkatu 13 F 47, 00610
Helsinki)
Maarit Huovinen, varapuheenjohtaja
maarit.huovinen@kolumbus.fi, 040-563 9247
Jukka Reinikainen, sihteeri ja rahastonhoitaja
P.09-412 7208,040-511 4996
jukka.reinikainen@omnipress.fi
Koivuviita 12 F 21, 02130 Espoo
-----

Ilmoittautuminen Englannin-matkalle (lähetä Jyrki Vesikansalle)
.................................................................. ja (seuralainen, ei-jäsen)
...............................................................................................
(nimet samassa muodossa kuin passissa, yksi etunimi riittää)
ilmoittautuvat SSL:n Englannin-matkalle 27.-30.8.2015.
Lisäksi ilmoittaudun/ ilmoittaudumme seuraaviin lisämaksullisiin ohjelmiin (rasti):
... tuloillallinen 27.8.
... Itä-Lontoon kierros (myös lounas ja kahvit).
Olen kiinnostunut seuraavista lisämaksullisista ohjelmista:
... ooppera/ musikaali/ teatteri / konsertti pe 28.8. (yliviivaa tarpeeton)
Ruokarajoitteet yms. ...................................................................................
Postiosoite toukokuun ja elokuun alussa .......................................
.....................................................................................................
Sähköposti ...............................

Puhelin ................................

Allekirjoitus ..................................................................................

