Helsinki, 14.1.2014
Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry
www.sanomalehtimiesliitto.fi
Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega
Liiton keskeiseen vuotuistapahtumaan eli Suometar-päivään 14.1. on ilmoittautunut paljon väkeä.
Keskustelun anti kiinnostaa - ja selviää pian.
Ohessa tuoreita tietoja toiminnasta. Tulevista tapahtumista kerrotaan lisää myöhemmissä
jäsenviesteissä.
Kulttuurimatka Tampereelle la 22.3.2014 - ILMOITTAUDU HETI!
Kevään kulttuurimatka suuntautuu lauantaina 22. maaliskuuta Tampereelle katsomaan Les
Miserables-musikaalia Tampereen teatterissa. Victor Hugon romaaniin perustuva klassikko on
pyörinyt maailman näyttämöillä jo 18 vuotta - ja uusi tamperelaistulkinta on saanut kiittäviä
arvioita. Matkalla pyrimme käymään myös Aamulehdessä tai muussa kiinnostavassa kohteessa.
Alustava ohjelma on seuraava:
10.00
Lähtö Helsingistä Kiasman edestä. Bussissa runsas tarjoilu.
12.30
Aamulehti tai muu kohde.
14.00
Tampereen teatteri, väliaikatarjoilu.
17.00
Illallinen ravintola Heinätorissa.
19
Lähtö paluumatkalle.
21.30
Takaisin Helsingissä.
Lippuvarausten takia matkalle tulee ilmoittautua sitovasti maanantaihin 21. tammikuuta
mennessä Maarit Huoviselle (maarit.huovinen@kolumbus.fi tai 040–563 9247). Jälkiilmoittautuville pyritään toki saamaan paikat, mutta varmaa niiden saaminen ei ole.
ILMOITTAUDU SIIS HETI! Kiinnostus on ollut suurta, mutta jonkin verran paikkoja on vielä
saatavilla.
Sovittaessa bussiin pääsee matkan varrella ja tietenkin mukaan voi tulla omatoimisesti. Tästä
olisi hyvä sopia Maarit Huovisen kanssa.
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).
Saksiin elokuussa vai Tonavalle?
Alustavia ilmoittautumisia elokuun ulkomaanmatkalle on tullut ilahduttavasti. Kahdesta
kohdevaihtoehdosta Saksi näyttää saaneen suuremman kannatuksen (vastausaikaa on tosin 15.1.
saakka), mutta ei hätää – Wieniin ja Bratislavaan voimme reissata 2015.
Matkoja johtaa Jyrki Vesikansa ja vastuullisena matkanjärjestäjänä on Matka-Seniorit.
Alustava ohjelma on seuraava:
Saksin-matka to 28. – su 31.8.2014
Torstai 28.8. Leipzig
08.10

Finnairin suora lento (kentälle noin kello 06.45).

09.05
13.30

Ip

19.30

Berliini, josta bussiin. (Suomenkielinen opas ja omaakin taustainformaatiota.)
Lounas matkan varrella (Mövenpick).
Leipzig: kiertoajelu, Kansaintaistelun (1813) muistomerkki, Tuomas-kirkko (J.S.
Bach), vanhat messu- ja pörssitalot ym. sekä vuoden 1989 liikehdinnän
muistopaikkoja.
Kahvi ja Kuchen, Zum Arabische Coffe Baum (toiminut samalla paikalla 1700-luvulta
alkaen).
Lützenin taistelupaikka (1632) Leipzigin lähellä.
Tulo Weimariin, hotelli ***.
Tuloillallinen lisämaksusta halukkaille.

Perjantai 29.8. Weimar - Erfurt
Ap.

Kp.
Ip.

Kävellen Weimarissa, mm. Bachin ja Schillerin muistoja, Herder-kirkko (Cranachalttari), Goethen kotimuseo. Jatkamme Erfurtiin (25 km), jossa mm
Luther opiskeli ja Willy Brandt vieraili 1970. Tai josta SDP sai Forssan ohjelman.
Historiallisessa keskustassa mm. 120 metriä pitkä kauppiassilta.
Lounas Erfurtissa. Sitten mm. Euroopan vanhin säilynyt synagoga.
Bussilla Dresdeniin (220 km), matkalla katsauksia.

Lauantai 30.8. Dresden
Ap.

Kp.
Ip.
Ilta

Kiertoajelu ja kävely Elben Firenzessä, joka on jälleenrakennettu tuhopommituksen
1945 ja DDR-ajan rappion jälkeen. Kohteina mm. Semper-ooppera, Zwinger-palatsi ja
Frauenkirche.
Lounas.
Residenssipalatsi, jossa mm. Rafaelin Sikstiiniläinen madonna (toki jo kiiltokuvista
tuttu). Myös Neue Meister-galleria, jossa modernia taidetta.
Konsertti Frauenkirchessä. (Tai halukkaille Semper-ooppera, jos sen kausi on jo
alkanut).

Sunnuntai 31.8. Meissen - Berliini
Ap.
Kp.
Ip.
19.10

Lähtö Berliiniin, matkalla Meissenin posliinikaupunki.
Lounas Spreewaldissa Landgasthofissa.
Läpi Berliinin (Ost-West-Axis) Tegelille.
Lento Suomeen, perillä klo 22.00.

Hinta on jäseniltä alustavasti 980 euroa ja seuralaiselta 1.200 euroa. Siihen sisältyvät matkat,
majoitus aamiaisineen, opastukset, pääsyliput ja ohjelmaan merkityt ateriat ruokajuomineen.
Jokainen voi tietenkin järjestellä osin omaa ohjelmaansa.
Ilmoittautuminen Jyrki Vesikansalle mieluiten ma 3. helmikuuta mennessä, yhteystiedot
alla. Alustavasti jo ilmoittautuneiden ei tarvitse tehdä sitä uudelleen, vaan heille (ja myöhemmin
ilmoittautuville) lähetetään erillinen viesti jatkotoimista.
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. Muistakaa päivittää myös postiosoitteet.
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.
Kaikille jäsenkortit
Johtokunta on päättänyt jakaa kaikille liiton jäsenille jäsenkortin, josta tähän saakka on velotettu
10,- tuotantokustannuksia. Uusi kortti ja selvitys jäsenkortin eduista toimitetaan jäsenmaksulaskun
yhteydessä.
Uuden vuoden 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

