Helsinki, 27.4.2015
Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry
www.sanomalehtimiesliitto.fi

Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega

Takanamme on erinomainen Paimion ja Turun retki, jolle osallistui täysi bussillinen
jäseniämme ja seuralaisia. Onni V. Tuiskun säätiön apurahatkin on jaettu. Tässä
päivitystä ja muistutusta tuleviin tapahtumiin.
Vuosikokous ti 5.5. klo 17 Postin toimitalossa Pohjois-Pasilassa
ILMOITTAUDU HETI, JOS ET OLE JO TEHNYT SITÄ!
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-palkintojen jako ja toimitusjohtaja
Heikki Malisen esitys Postin näkymistä -- myös lehtien jakelun kannalta. Postistahan
on viime aikoina kerrottu muitakin uutisia kuin Itella-nimen hautaaminen.
Tarjoiluakin on keskinäistä keskusteluamme ryydittämään.
Alueelle pääsee mm. junilla A ja M, Ilmalan seisakkeelta on perille noin 400
metriä. Liitteenä kartta ko. alueesta. 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 yhteiskuljetuksen kokoukseen Helsingin keskustasta Kiasman
edestä kello 16.30 sekä Pasilasta MTV:n yläportilta Ilmalantorilta kello 16.45.
Liiton kotisivuilla julkaistaan etukäteen kokouksen aineistoa. Tarjoilun takia
vuosikokoukseen pyydetään ilmoittautumaan Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot alla)
viimeistään to 30.4. Kerro samalla, lähdetkö yhteiskuljetukseen Kiasmalta tai
Ilmalantorilta.
Veneretki ti 19.5. klo 16 itäiseen sisäsaaristoon ja Santahaminaan
Veneretki vuosi sitten ilahdutti mukana olleita. Nyt järjestämme veneretken
Helsingin itäiseen sisäsaaristoon (Kulosaari, Laajasalo, Vartiosaari, Villinki jne.)
sekä Santahaminaan tiistaina 19. toukokuuta. Saamme m/s Tuulispäällä välipalaksi
saaristolaisleivän kuohuvan kera ja Santahaminan upseerikerholla hyvän illallisen.
Tarjolla on myös informaatiota puolustusvoimien nyt niin ajankohtaisesta tilasta.

Ohjelma:
15.45

16.00

Kokoontuminen Eteläsatamassa Vanhan Kauppahallin ja kuulun
Eteläranta 10:n edessä Lyypekinlaiturilla/ Vironaltaalla. (Siis hieman eri
paikka kuin viimeksi.)
Lähtö. (Emme voi juuri odotella, myöhästyjät voivat soittaa alla oleviin
kännykkänumeroihin ja hypätä kyytiin esim. Herttoniemenrannassa.)
Kuohuviiniä ja saaristolaisleipä (graavatulla lohella; kasvis- tai
lihaversiosta pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä).
Laivasta voi ostaa kahvia ja muutakin.
Risteily hieman sään mukaan reittiä Kruunuvuorenselkä Herttoniemenranta - Laajasalon kanava - Vartiosaari - ehkä Vuosaaren
satama - Villinki - Santahamina. Risteilyn aikana kerrotaan
vanhoista ja uusista nähtävyyksistä sekä niiden taustasta.

Noin 19

Santahamina, jossa puolustusvoimien esittelyä (sisätiloissa). Huom.
Santahaminaan pääsevät ilman erikoislupaa vain Suomen
kansalaiset. (Heistäkin annamme etukäteen luettelon.)
Illallinen upseerikerholla noutopöydästä. Alkuruokabuffet (mm.
lämminsavulohta, paahtopaistia, tilliperunoita ja salaatteja), pääruokana
Lamminpään lumous (porsaanfilee haudutettuna kermakastikkeessa,
paahdettuja juureksia ym.), kahvi/tee (+ avec-juoma). Viinejä, olutta.
Omaan laskuun saa muitakin juomia. Liharuokaa kaihtavat voivat santsata
alkuruokapöydästä kalaa ja/tai kasviksia.

Noin 22

Paluu liiton laskuun takseilla/ tilatakseilla Rautatientorille tai vastaavaan
paikkaan.

Retken hinta on jäseniltä 39 euroa ja seuralaiselta 55 euroa. Maksut ti 12.5.
mennessä liiton tilille FI03 1031 5001 9180 77 (Nordea 103150-1918077 ). Vain
maksetut ilmoittautumiset otetaan huomioon. Maksuviestiin merkinnät veneretki
ja jäsen 39 euroa, seuralainen 55 euroa. Älä käytä mitään vanhaa viitenumeroa
eikä äskeisen jäsenmaksulaskun viitenumeroa. Merkitse myös nimesi, jos tili on esim.
yrityksen nimellä.
Ilmoittautumiset ti 12.5. mennessä Jukka Reinikaiselle (yhteystiedot alla).
Tällöin tulee kertoa myös toiveensa erityisruokavaliosta. Retkeä ovat suunnitelleet
Risto Kunnas ja Nina Stenros, joilta saa lisätietoja.
Tervetuloa keväiseen saaristoon ja mukavaan yhdessäoloon!

Englannin-matka to 27.8. - su 30.8.2015, VIELÄ EHTII/ MAHTUU MUKAAN
Matkan kuviot ovat hallinnassa, mukaan mahtuu vielä. Ilmoittaudu ensi tilassa
Jyrki Vesikansalle kirjallisesti (sähkö- tai pintapostilla, yhteystiedot alla) tämän
kirjeen lopussa olevalla lomakkeella tai vastaavin tiedoin.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä on Oy Kon-Tiki Tours Ltd (Matka-Seniorien
seuraaja). Matkaohjelma on esitelty aiemmissa jäsenkirjeissä ja löytyy
kotisivultamme. Lähde mukaan!
Liiton 110-vuotisjuhla pe 9.10.2015 klo 18 alkaen Hgin Suom. Klubilla

Liittomme 110-vuotisjuhla on perjantaina 9. lokakuuta 2015 kello 18 alkaen.
Tavoitteena on tyylikäs, leppeätunnelmainen illallistilaisuus hyvän musiikin ja
kiinnostavien puheenvuorojen kera. Lisätietoja myöhemmin.
Liiton pinssi postitettu
Liiton pinssi (pieni rintamerkki) on lähetetty kaikille jäsenille jäsenmaksulaskun
yhteydessä. Olet kai huomannut - ja ehkä jopa käyttänyt?

Kevätterveisin

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 ..................................................................................

