Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsenille
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Hyvä kollega
Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton vuosikokous 3.5.2017 oli historiallinen.
Kaksikymmentä vuotta liittomme puheenjohtajana toiminut lehdistöneuvos Jyrki
Vesikansa pyysi vapautusta tehtävästään. Hänen seuraajakseen jäljellä olevalle
toimikaudelle, vuosiksi 2017 – 2018, valittiin toimittaja Maarit Tyrkkö. Liiton yli
satavuotisessa historiassa puhetta johtaa nyt nainen: SSL rikkoi lasikaton.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Marketta Mattila, hän jatkaa tehtävässä seuraavan
kauden 2017 – 2019. Myös erovuorossa ollut Pirjo Nuotio jatkaa johtokunnan
jäsenenä 2017 -2019. Uudeksi johtokunnan jäseneksi erovuorossa olleen Maarit
Tyrkön tilalle valittiin Tapani Ruokanen (2017 – 2019). Muut johtokunnan jäsenet
ovat sihteeri-rahastonhoitaja Jukka Reinikainen sekä Jaakko Leppänen, Heljä
Salonen ja Nina Stenros. - Toiminnantarkastajana jatkaa Tuula Virtanen.
Vuosikokouksen puheenjohtajana oli Eero Sauri. Tunnelma Alma-talossa oli haikea
ja innostunut. Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Jyrki Vesikansa sai osanottajien
vilpittömät kiitokset samoin kuin Päivi Vesikansa. Kunniajäseniksi kutsuttiin Jyrki
Vesikansa ja toimittaja Eero Helariutta. Kokouksen päätteeksi Eero Sauri onnitteli
kaikkien puolesta uutta puheenjohtajaa ja lupasi seurata hänen lippuaan.
Olli-palkinnot. Ennen vuosikokousta jaettiin perinteiset Olli-palkinnot. Ne
myönnettiin toimittaja, filosofian tohtori Kreeta Karvalalle ja päätoimittaja Merja
Ylä-Anttilalle merkittävästä journalistin työstä. Perustelut löydät pian
kotisivuiltamme.
SSL:n johtokunta piti kokouksen 14.6.2017, jossa käsiteltiin johtokunnan
vaihdosjärjestelyjä, katsottiin taaksepäin ja eteenpäin. Tapahtumista todettiin, että
22.4. järjestetty kevätretki Raumalle sai runsaasti kiitosta – kiitos Jaakko
Leppänen! Ja 11.5. järjestetty SSL:n kevätristeily kuunari Kathrinalla oli
onnistunut – viileästä säästä (rakeet!) huolimatta. Kiitos Nina Stenros!
Tulevat tapahtumat 2017
1. Matka Pohjois-Puolaan 30.8.-2.9.2017 (ke-la) on pian ajankohtainen ja sitä
hoitaa Jyrki Vesikansa. Osallistujia on 37 henkeä. Jälki-ilmoittautumista voi
yrittää Vesikansan kautta (<jyrki.vesikansa@kolumbus.fi>), jos lentopaikkoja
ja hotellihuoneita löytyy. Vastuullisena matkanjärjestäjänä on Oy Kon-Tiki
Tours Ltd (Matka-Seniorien seuraaja).

2. Syksyn kulttuuriretki tehdään Tampereelle lauantaina 14. lokakuuta.
Suunnitelmat ovat vielä osittain auki – työryhmään kuuluvat Pirjo Nuotio,
Marketta Mattila ja Maarit Tyrkkö. Matka on perinteinen koko päivän
retki – Helsingistä lähteville varataan bussi, perillä vieraillaan jossakin
kiinnostavassa kohteessa/ museossa, käydään teatterissa ja nautitaan ravintolan
antimista. Päivä on varattu jäsenten toiveen mukaisesti: kello 13 alkaa
Tampereen Työväen Teatterissa Maarit Tyrkön Kekkos-kirjoihin pohjautuva
näytelmä ”Presidentti ja tyttö”, jonka ensi-ilta on saman viikon tiistaina
10.10. Matkalle voi jo alustavasti varata paikan (maarit.tyrkko@kolumbus.fi),
lippuja on tilattu 40 – 45 hengelle. Koko ohjelma ja matkan hinta selviävät
kesän aikana, jolloin jo paikan alustavasti varanneet ovat etusijalla . Merkintä
allakkaan.
3. Juhlimme Suomen itsenäistymisen satavuotisuutta – etenkin kun SSL:n
silloisilla avainhenkilöillä oli keskeinen rooli tapahtumissa. Samalla
muistelemme itsenäisyyslehti Uutta Päivää, jota päätoimitti liittomme tuleva
puheenjohtaja Kaarlo Koskimies. Suomen ensimmäisen iltapäivälehden
keskeinen kirjoittaja oli puolestaan liittomme tuleva sihteeri Väinö Nuorteva –
jo silloin Olli.
Juhlassa ”ylittämme Pitkänsillan” eli vuosien 1917 – 1918 aatteellisen rajan
pitämällä illallistilaisuuden Helsingin Työväentalossa perjantaina, 27.
lokakuuta alkaen kello 18. Lisätietoja ohjelmasta ja illalliskortin hinnasta
tuonnempana. Merkintä allakkaan. Tilaisuutta tukee Uuden Päivän Rahasto. Juhla
korvaa syksyn Mediapiirin.

4. Vuoden 2018 puolella järjestettävä Suometar-päivä ajoittuu torstaiksi 11.
tammikuuta, suunnitteilla on myös Mediapiiri-tilaisuuksia sekä kulttuurimatka/
kevätristeily ja ulkomaanmatka. Niistä tuonnempana. Merkintä allakkaan.

Lopuksi:
hyvää kesää kaikille, aurinkoa ja lepoa, virikkeitä, liikuntaa ja yhdessäoloa!
Maarit Tyrkkö, puheenjohtaja
gsm 040-563 9247
maarit.tyrkko@kolumbus.fi

Topeliuksenkatu 7 B 27
00250 Helsinki
Jukka Reinikainen, sihteeri ja rahastonhoitaja
040-511 4996
jukka.reinikainen@omnipress.fi

