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Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega

Liiton toiminta on ollut vilkasta.
Vuosikokoukseen 5.5. osallistui 37 jäsentämme Postin Timo Anttilan isännöidessä
tilaisuutta. Olli-palkinto annettiin Elina Grundströmille ja Yrjö Klipille.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Marketta Mattila Maarit Huovisen jatkaessa
hallituksen jäsenenä. Postin tilanteesta saimme tietoa, joka syksyn mittaan tuli yhä
ajankohtaisemmaksi.
Veneretkelle itäsaariston kautta Santahaminaan 19.5. osallistui 37 jäsentämme ja
seuralaista. Maanpuolustuskorkeakoulussa saimme ajankohtaisen katsauksen ja
upseerikerholla maittavan illallisen. Retken järjestivät Risto Kunnas ja Nina
Stenros.
Englannin-matkalle 27.-30.8. osallistui 22 liiton jäsentä tai seuralaista. Kohokohtia
olivat mm. suurlähetystön esittämä tilannekatsaus sekä vierailu Cambridgen Christ´s
Collegessa, jota ovat käyneet mm. John Milton ja Charles Darwin. Oppaana oli
suomalaistaustainen prof. Kristina Spohr.
Vuosi huipentui 110-vuotisjuhlamme Helsingin Suomalaisella Klubilla 9.10., jolle
osallistui kaikkiaan 176 jäsentämme, seuralaista ja kutsuvierasta. Tasavallan
presidentti Sauli Niinistö tarjosi kiintoisan katsauksen (off the record) ja
kutsuvieraiden puolesta puhui emeritus-päätoimittaja Janne Virkkunen.
Tervehdyspuheen piti Jyrki Vesikansa. Hämäläis-Osakunnan Laulajien kvartetti
sekä nouseva laulajatähti Markus Suihkonen esiintyivät ja ohjelman päätteeksi
osallistuimme yhdessä Kansalaislauluun.
Juhlan järjestelyissä uurastivat puheenjohtajan sekä sihteerimme Jukka
Reinikaisen ohella Marketta Mattilan vetämä työryhmä (mukana Pirjo Nuotio ja
Nina Stenros) sekä muut johtokunnan jäsenet. Juhlan juonsi Maarit Huovinen.
Huomionosoituksia
Tasavallan presidentti on myöntänyt itsenäisyyspäivänä liiton ehdotuksesta Suomen
Leijonan ansioristin Maarit Huoviselle ja Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin
Jukka Reinikaiselle. Huomionosoituksena voinee pitää myös liiton puheenjohtajan
ja hänen puolisonsa kutsumista presidenttiparin vastaanotolle Linnassa 6.12.
Seuraavassa tietoja tulevasta toiminnasta.

Viestinnällinen keskustelutilaisuus ti 12.1.2016 klo 18.00
Perinteinen "Suometar-päivän" tilaisuus on tiistaina, 12. tammikuuta 2016 kello
18.00 alkaen Helsingin Suomalaisella Klubilla. Viinibaari aukeaa kello 17.15.
Kutsukortti ohessa. Se on lähetetty aikaisemmin sähköisesti.
Olisi mukavaa, jos ilmoittaudut ajoissa Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot alla) - ja
kerrot myös osanottosi peruuntumisesta, jos tulee yllättävä este. Paneelin alkaa on siis
tuntia aiempaa myöhemmin.
Kulttuurimatka Hämeenlinnaan 5.3.2016
Kevään kulttuurimatka suuntautuu lauantaina 5. maaliskuuta Hämeenlinnaan
katsomaan (klo 13) Olli Jalosen näytelmää Miehiä ja ihmisiä. Käymme myös Jean
Sibeliuksen lapsuudenkodissa; säveltäjämestarista kertoo hänen juhlavuotensa
avainhahmo Erkki Korhonen. Päivällisen nautimme klo 17 Piparkakkutalossa
("Hämeenlinnassa, torin varrella, hyvällä liikepaikalla", kuten laulussa kerrotaan.)
Tarkempi ohjelma hintatietoineen kerrotaan tammikuun loppupuolen jäsenviestissä.
Lähdemme entiseen tapaan Helsingistä aamupäivällä ja palaamme sinne illalla.
Hämeenlinnaan voi tulla myös omatoimisesti, mikä otetaan huomioon hinnassa.
Bussissa on aamiais- ja teatterissa väliaikatarjoilua.
Matkaa on järjestellyt Pirjo Nuotio, jolta saa lisätietoja (sähköposti
pknuotio@gmail.com).

Mediapiiri keväällä
Mediapiirin seuraava tapaaminen lienee helmi- tai maaliskuussa. Lisätietoja
myöhemmissä jäsenviesteissä.
Vuosikokous
Liiton vuosikokous on huhtikuussa tai toukokuun alussa. Esillä ovat
sääntömääräiset asiat, jotakin erityisen kiinnostavaa ja hyvä tilaisuus keskinäiseen
yhdessäoloon. Tarkemmat tiedot seuraavissa jäsenviesteissä ja liiton kotisivuilla.
Niillä julkaistaan myös etukäteen kokouksen aineistoa. Asiasta voi myös kysyä Jukka
Reinikaiselta, yhteystiedot alla.
Veneretki Helsingin saaristoon
Uutta veneretkeä suunnitellaan jälleen toukokuulle, vertailtavina on kaksi
vaihteeksi historiallista alusvaihtoehtoa. Tästäkin lisätietoja myöhemmin.

Ulkomaanmatka
Perinteisen ulkomaanmatkan vaihtoehtoja on pohdittu. Olisi mukava, jos mukaan
lähtemisestä kiinnostuneet kertoisivat Jyrki Vesikansalle vapaamuotoisesti
näkemyksiään seuraavista vaihtoehdoista:
A. Pohjois-Puola. Gdanskin/Danzigin hansakaupungin entistetty keskusta,
Solidaarisuuden museo Lech Walesan telakan luona, toisen maailmansodan
syttymispaikka Westerplatte; lähituntumassa Sopotin kylpylä- ja Gnydian
satamakaupunki, Marienburgin (Malbork) linna (keskiajan suurin, Saksalaisen
ritarikunnan pääpaikka, josta hallittiin myös Viroa), Stutthofin keskitysleiri ynnä
muuta. Paluumatkalla mahdollisesti pyrähdys Varsovassa.
B. Wien- Bratislava. Wienin päänähtävyydet, ammatillista ja kulttuuriohjelmaa,
katamaraanilla Tonavaa pitkin Bratislavaan. Kierros Slovakian pääkaupungissa,
paluu bussilla Burgenlandin viinialueen ja Eisenstadtin (Esterhazyjen palatsi) kautta,
Retki Tonavan laaksoon.
C. Jokin muu kohde.
Kolme yöpymistä lienee ollut hyvä kaava - esim. torstaista sunnuntaihin.
Ajankohtana elo- ja syyskuun vaihde lienee alkukesää parempi. Entiseen tapaan
pyrimme hotellissa ja ruokailussa mukavaan kolmen tähden tasoon kohtuulliseen
hintaan. Perushintaan sisältyvät keskeiset ateriat ruokajuomineen, niin aikaa ei
tuhraudu laskujen selvittelyyn - emmekä petä itseämme matkan hinnassa. Tietyt
ohjelman osat voivat toisaalta olla lisämaksullisia eli vapaa- tai jopa vaihtoehtoisia.
Pyrimme myös löytämään ámmatillisesti kiintoisia esiintyjiä. Ainutlaatuista
kaupalliseen tarjontaan verrattuna on tietenkin keskinäinen seuramme.
Bussimatkoilla on alustuksia.
Lisätietoja seuraavissa jäsenviesteissä. Niitä saa myös allekirjoittaneilta.
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.

Päivitä sähköpostiosoitteet
Olemme siirtyneet ensisijaisesti sähköiseen tiedottamiseen. Jäseniä pyydetään
päivittämään sähköpostiosoitteensa Jukka Reinikaiselle, yhteystiedot alla. Samoin
pyydetään kertomaan hänelle, jos toivoo kaikki jäsenviestit pintapostissa.
Jäsentiedotusta ja muutakin kiinnostavaa on myös liiton kotisivuilla, osoite yllä.
Asioista voi tietenkin myös kysyä allekirjoittaneilta.
Kotisivut, jäsenhakemukset, kirjat
Liiton kotisivuilta löytää mm. jäsenkirjeen sekä aineistoa tilaisuuksistamme.
Lähiaikoina sivuille saadaan mm. kuvia ja puheita 110-vuotisjuhlastamme. Sivuilla
on myös lomake jäsenhakemusta varten. Kerro tästä liitostamme kiinnostuneille
kollegoille. Jäsenhakemukseen on liitettävä kahden nykyisen jäsenen suositus, mutta
emme ole salaseura.
Uuden Suomettaren säätiön historiikkia Apurahalla Konstantinopoliin ...
Petsamoon ... Brysseliin (Jyrki Haikonen, Pentti Oslamo ja Jyrki Vesikansa) saa
postikuluja vastaan Jukka Reinikaiselta. Samoin juhlakirjaamme Suomenmielinen,
kansanvaltainen (2005).
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