Helsinki, 11.3.2015
Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry
www.sanomalehtimiesliitto.fi
Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega
Tässä päivitystä ja muistutusta tuleviin tapahtumiin.
Liiton 110-vuotisjuhla on PE 9.10.2015 klo 18 alkaen Hgin Suom. Klubilla
Yhteensattumien takia liittomme 110-vuotisjuhla on siirretty viikolla perjantaihin
9. lokakuuta 2015 kello 18 alkaen. Aiemmin kerrottuna päivänä pe 2.10. juhlitaan
Tampereella suomalaisen journalistikoulutuksen 90-vuotisuutta, jonne moni
jäsenemme saattaa lähteä. (Ks. http://uta.fi/cmt/90/index.html).
Merkitse uusi päivämäärä kalenteriisi! Asiaan palataan.
Englannin-matka to 27.8. - su 30.8.2015
Matkalle olisi ilmoittauduttava 10. huhtikuuta mennessä Jyrki Vesikansalle
kirjallisesti (sähkö- tai pintapostilla, yhteystiedot alla) 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).
Matkaohjelma on esitelty aiemmissa jäsenkirjeissä ja löytyy kotisivultamme.
Lähde 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 perille 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
kokoukseen Helsingin keskustasta Kiasman edestä sekä Pasilasta MTV:n
yläportilta Ilmalantorilta.

Liiton kotisivuilla julkaistaan 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.
Liiton 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 ensi sijassa matka- ja virkistyskäyttöön tarkoitetut apurahat
toimittajille ja lehtitalojen toimihenkilöille julistetaan haettaviksi. Hakemus täytetään ja
lähetetään säätiön nettisivulla www.tuiskunsaatio.fi. Sivuilla on myös hakemuslomake,
jota on käytettävä. Hakuaika päättyy 31.3.2015. Toimittajien on mainittava hakemuksessa,
onko hän Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen tai Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton
jäsen. Liitto on edustettuna säätiön hallituksessa. Ks. www.sanomalehtimiesliitto.fi
Liiton pinssi postitettu
Liiton pinssi (pieni rintamerkki) on lähetetty kaikille jäsenille jäsenmaksulaskun
yhteydessä. Olet kai huomannut - ja ehkä jopa käyttänyt?
Terveisin
Jyrki Vesikansa, puheenjohtaja
p. 09-777 3074, 040-721 7334
jyrki.vesikansa@kolumbus.fi
Väinölänkatu 13 F 47, 00610 Helsinki
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 esim. sähköpostina tai
pintapostissa)
.................................................................. 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 ..................................................................................

