Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsenille
Takanamme on onnistunut kulttuurimatka Hämeenlinnaan sekä kiintoisa mediapiiri
STT:n vaiheista ja nykypäivästäkin. Tässä tietoja tulevasta toiminnasta eli
vuosikokouksesta, veneretkestä ja Tonavan-matkasta.
Keväisin 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
Vuosikokous ma 9.5. klo 18.00 UPM:ssä
Liiton vuosikokous pidetään maanantaina 9. toukokuuta 2016 klo 18.00 alkaen
UPM:n Biofore-talossa Alvar Aallonkatu 1, Helsinki (Töölönlahdella lähellä
rautatieasemaa) -- olemmehan suuria paperin käyttäjiä. Talon vastaanotossa ohjataan
kokoustiloihin.
Ohjelma
Klo 18.00 Tervetuloa Biofore-taloon.
Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton vuosikokous ja Olli-palkintojen jako.
Anu Ahola: UPM ja sanomalehtipaperiliiketoiminta tänään
Salaatti-buffet.
Tilaisuus päättyy 20.30.
UPM:n isännät:
- Stefan Sundman, johtaja, UPM Yhteiskunta- ja mediasuhteet.
- Anu Ahola, johtaja, Newspaper Publishing, UPM Paper ENA (Eurooppa ja PohjoisAmerikka).

Vuosikokouksessa ovat esillä sääntöjen mukaiset asiat. Kokousaineistoa on ensi
tilassa luettavissa liiton kotisivuilla (http://www.sanomalehtimiesliitto.fi/). Niiltä
löytyvät myös sääntömme.
Ilmoittautuminen mieluiten ke 4.5. mennessä Jukka Reinikaiselle (yhteystiedot
yllä).
Veneretki Vuosaaresta Liuskasaarelle ti 17.5. klo 16.00 (keskustasta alkaen)
Keväisestä veneretkestä on tullut suosittu osa toimintaamme. Tiistaina 17.
toukokuuta tutustumme Vuosaaren uuteen suursatamaan ja purjehdimme sieltä
Helsingin itäsaariston läpi Kaivopuiston edustalle Liuskasaarelle. Nautimme siellä
illallisen Helsingfors Segelsellskapetin (HSS) perinteikkäässä, Kalastajatorppaa
muistuttavasssa Boathouse-ravintolassa. Sieltä palaamme omaan tahtiin HSS:n
vuorolautalla Merisataman rantaan (Carusel- ja Kompassi-ravintolojen väliin).
Ohjelma on seuraava
16.00
Lähtö bussilla keskustasta Kiasman edestä. (Emme voi odotella -- perässä
voi tulla esim. metrolla Vuosaareen ja sieltä Columbus-kauppakeskuksen
luota taksilla satamaan.)
16.30
Saapuminen Vuosaaren satamaan (suljettu alue).
Tervetulomalja ym. Sataman esittely, katsaus meneillään oleviin
hankkeisiin ja näkymiin.
17.45
Lähtö laivalla Vuosaaresta kohti Liuskasaarta. Matkan aikana katsauksia
merellisestä Helsingistä ym.
19
Tervetuloa Liuskasaarelle
HSS:n kommodori Tapio Lehtinen.
Illallinen Boathousessa:
- kurpitsakeittoa ja kampasimpukkatartar;
- paistettua kuhaa, uuden sadon perunaa, tummaa tillikastiketta;
- creme caramel ja omena-calvados -sorbet.
- Kahvia tai teetä
- Ruokajuomana Michel Servin Blanc/ Rouge (Ranska).
Paluu oman aikataulun mukaan vuorolautalla (hinta 3 euroa).
Retken hinta on on jäseniltä 60 euroa ja seuralaiselta 85 euroa. Maksuun sisältyvät
ruokajuomat. (Mahdolliset snapsit, avec-juomat yms. omaan laskuun, samoin
virvokkeet yms. laivalla.)
Ilmoittautumiset ti 3.5. mennessä Jukka Reinikaiselle (yhteystiedot yllä). Tällöin
tulee kertoa myös toiveensa erityisruokavaliosta. Retken ovat suunnitelleet Risto
Kunnas ja Nina Stenros, joilta saa lisätietoja.
Maksut ti 3.5. mennessä liiton tilille FI03 1031 5001 9180 77 (Nordea 1031501918077 ). Maksuviestiin merkinnät veneretki ja jäsen 60 euroa, seuralainen 85

euroa. Älä käytä mitään vanhaa viitenumeroa äläkä jäsenmaksulaskun viitenumeroa.
Merkitse myös nimesi, jos tili on esim. yrityksen nimellä. Jos retken joutuu
peruuttamaan, liitto voi tilanteen mukaan joutua perimään sille ehkä aiheutuvia
peruutuskuluja.
Tervetuloa keväiseen saaristoon ja mukavaan yhdessäoloon!
Tonavan-matkalle 25.–28.8.2016 ehtii vielä ilmoittautua
Matkalle Wieniin, Bratislavaan ja Burgenlandiin on ilmoittautunut jo mukavasti
väkeä, mutta vielä ehtii mukaan -- kuitenkin mieluiten 2. toukokuuta mennessä.
Vapaamuotoiset, mutta sähköposti- tai muutoin kirjalliset ilmoittautumiset
Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot yllä). Ilmoittautuneille lähetetään pyyntö
tarkemmista henkilö- ym. tiedoista. (Mm. lentolipussa on nykyään oltava täsmälleen
sama nimi kuin passissa.) Jos olet jo ilmoittautunut, mutta et saa varmistustietoa
22.4. mennessä sähköpostiisi, ota yhteys Vesikansaan.
Matkan teknisenä, vastuullisena järjestäjänä on edelleen Matka-Seniorit (nykyisin osa
Kon-Tikin toimistoa). Hinta on jäseniltä 800 euroa ja seuralaiselta 1.150 euroa, jos
riittävä määrä osallistujia ilmoittautuu ja Onni V. Tuiskun säätiö sekä oma
vuosikokouksemme antavat oletetun tuen. Muussa tapauksessa hintaa saatetaan
joutua hieman nostamaan. Hintaan sisältyvät entiseen tapaan matkat, opastus,
ohjelmaan merkityt kohteet ja ateriat ruokajuomineen. Osa ohjelmasta on
lisämaksullista. Matkatoimisto lähettää laskut ennakko- ja loppumaksusta sekä
lisätietoja.
Ohjelma on seuraava (muutosvarauksin):
Torstai 25.8. Wien
08.30
09.55
12.30
Ip.

Ilta

Finnairin suora lento AY 765 (kentälle noin kello 06.55).
Wien, josta kiertoajelulle. (Suomenkielinen opas ja omaakin
taustainformaatiota.) Päänähtävyydet.
Lounas.
Ammatillista ohjelmaa. (Poliittinen tilannekatsaus.)
Majoittuminen hotelli Ananas ***+. Rechte Weinzeile 93-95 (Ringiltä ja
Staatsopernista 1,5 km, metro U 4 (Pilgrimgasse).
Tuloillallinen. (Lisämaksusta.)

Perjantai 26.8. Wienin liepeet / taide
Aamiainen hotellissa.

09.30
Ip.
Ilta

Lähtö bussilla -> Schönbrunnin kesäpalatsi. Wienerwald.
Lounas Heiligenkreuzin luostarissa.
Baden, Gumboldskirchenin viinialue (ohimennen). Kahvi ja Kuchen.
Vapaa. Lisämaksulla esim. Mozart/ Strauss -konsertti Kursalon Stadtpark
kat. B 65 euroa klo 20.15 - 22.00. (Tarjonnasta lähetetään lisätietoja
ilmoittautuneille.)

Lauantai 27.8. Bratislava (Slovakian pääkaupunki) - Burgenland

09.30
10.00
11.15
Ip.

19.30

Aamiainen hotellissa.
Kuljetus laivarantaan.
Katamaraanilla pitkin Tonavaa.
Bratislava. Kävelykierros vanhassa kaupungissa.
Lounas.
Bussilla läpi Burgenlandin. Viinitarhavierailu, kahvi. Eisenstadtissa
vilkaistaan ulkopuolelta Esterhazyjen palatsia, jossa mm. Haydn vaikutti.
Paluu noin klo 18 - 18.30.
Lähtöillallinen Wienissä (lisämaksusta).

Sunnuntai 28.8. Tonavan laakso

11.00

17.30

Aamiainen hotellissa. Matkatavarat bussiin.
Retki Tonavan laaksoon. Melkin vuoriluostari, lounas. Wachaun
viinirinteet. Hakkapeliittain jäljillä Dürnsteinin linnaan, jossa Richard
Leijonamieli oli vankina.
Lentokentällä, josta 19.20 lento Suomeen, perillä klo 22.40.

Kotisivumme
Liittomme sivuja (www.sanomalehtimiesliitto.fi) on päivitetty. Sivustolla löytyy
uusien tapahtumien lisäksi mm. kuva Hämeenlinnan-matkalta. Kuvia 110vuotisjuhlistamme löytyy ao. jutussa olevan linkin Kuvakavalkadi juhlista alla.
Kuvat löytyvät myös suoraan selaimesta. Laita osoitteeksi: ssl.kuvat.fi. Klikkaa
ruudulle aukeavaa kuvaa, niin kaikki kuvat tulevat näkyviin. Voit ladata vapaasti
haluamasi kuvat. Laita näyttö tarvittaessa koko ruudulle ja klikkaa oikeassa
alareunassa olevaa painiketta sekä lataa kuva koneellesi.

