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Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega
Keskeisessä vuotuistapahtumassamme eli Suometar-päivässä 14.1. oli ennätysyleisö - 135
henkeä. Tapahtuma oli varmaan antoisa. Myös jatkossa on luvassa yhtä ja toista - linjauksemme
mukaan emme kilpaile tapahtumien määrällä, mutta se, mitä tehdään, yritetään toteuttaa hyvin.
Ohessa tuoreita tietoja.
Mediapiiri ti 11.3. klo 17.00 Arthurissa
Mediapiirissä alustaa Eero Sauri teemalla Bonnierit - vallassa yhtä kauan kuin Bernadottet.
Eerohan on vaikuttanut kotimaisten toimiensa ohessa monen ruotsinmaalaisen mediatalon
hallinnossa ja ollut muutoinkin yhteydessä länsinaapuriimme. Kakkosasuntokin on "väylän"
länsipuolella Pajalassa.
Tilaisuus on jo tuttuun tapaan hotelli Arthurin (HNMKY:n talossa) auditoriossa Kaisaniemen
puiston reunalla, Vuorikatu 19 tiistaina 11. maaliskuuta kello 17.00. Kahvitarjoilun takia
osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot alla) mieluiten pe 7.3.
mennessä.
Kulttuurimatka Tampereelle la 22.3.2014
Kevään kulttuurimatkalle Tampereelle lauantaina 22. maaliskuuta on ilmoittautunut runsas
osallistujajoukko. Ohjelmassahan on Les Miserables-musikaali Tampereen teatterissa, vierailu
Aamulehdessä sekä illallinen. Lähtö Helsingistä Kiasman edestä kello 10.00. Mahdollisia
peruutuspaikkoja ja muutakin voi kysyä Maarit Huoviselta (maarit.huovinen@kolumbus.fi tai
040-563 9247).
Matkan hinta on 60 euroa jäseneltä ja 75 euroa seuralaiselta. Se sisältää matkat, ateriat sekä
teatteriliput (kassalla 58 euroa). Omatoimisesti Tampereelle tuleville on 15 eurolla alennettu hinta.
Osallistumismaksu maksetaan 4. maaliskuuta 2014 mennessä liiton tilille Nordea 1031501918077 (eli FI 03 1031 5001 9180 77).
Saksin-matka pe 29.8.- ma 1.9. 2014
Saksin-matka on herättänyt suurta kiinnostusta, mutta muutama paikka on vielä vapaana.
Ajankohta on siirtynyt päivällä eteenpäin. Pääkohteita ovat Leipzig (Tuomas-kirkosta Lützeniin),
Weimar (mm. Goethen koti hänen syntymäpäivänään), Erfurt (mm. pitkä kauppiassilta ja vanha
synagoga), Dresden (Frauenkirche ja muu restauroitu vanha kaupunki, Rafaelin
Sikstiiniläismadonna sekä konsertti residenssipalatsissa) ja Meissen. Mennen tullen käväistään
Berliinissä. Koko ohjelma on liiton kotisivuilla.
Hinta on jäseniltä alustavasti 980 euroa ja seuralaiselta 1.200 euroa. Siihen sisältyvät matkat,
majoitus aamiaisineen, opastukset, pääsyliput ja ohjelmaan merkityt ateriat ruokajuomineen.
Matkaa johtaa Jyrki Vesikansa ja vastuullisena matkanjärjestäjänä on Matka-Seniorit. Pikaiset
ilmoittautumiset Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot alla).
Vuosikokous ja veneretki
Molempien tapahtumien järjestely on meneillään, lisätietoja seuraavissa jäsenviesteissä.

Tuiskun säätiön, Uuden Suomettaren säätiön ja liiton apurahat

Tuiskun ja USS:n säätiön apurahat julistetaan haettaviksi aivan kohta mm. Journalistissa.
Julkaisemme ensi tilassa ao. ilmoitukset myös jäsenviestissä ja kotisivuillamme. Tuiskun apurahat
on tarkoitettu virkistykseen, Uuden Suomettaren säätiön journalistiseen jatkokoulutukseen mm.
opintomatkoilla. Kummankin tahon apurahat ovat pienehköjä.
Liittomme samoin vaatimattomilla apurahoilla on tuettu mm. jäsentemme kirja- ja
tutkimushankkeita. Vapaamuotoinen hakemus lähetetään Jukka Reinikaiselle (yhteystiedot alla)
25.3.2014 mennessä.
Päivitä sähköpostiosoitteet
Olemme siirtyneet ensisijaisesti sähköiseen tiedottamiseen. Sitä toivoville postitetaan kuitenkin
kaikki jäsenviestit pintapostissa. Jäseniä pyydetään päivittämään sähköpostiosoitteensa Jukka
Reinikaiselle, yhteystiedot alla. Samoin pyydetään kertomaan hänelle, jos toivoo kaikki jäsenviestit
pintapostissa.
Jäsentiedotusta voi myös vilkaista liiton kotisivuilta, osoite yllä. Asioista voi tietenkin myös
kysyä allekirjoittaneilta.
Kotisivut, kirjat ja jäsenmaksut
Liiton kotisivuilta löytää mm. jäsenkirjeen sekä lomakkeen jäsenhakemusta varten. Kerro tästä
liitostamme kiinnostuneille kollegoille. Jäsenhakemukseen on liitettävä kahden nykyisen jäsenen
suositus, mutta emme ole salaseura. Uusia jäseniä onkin tullut mukavasti joukkoomme.
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