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Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega
Hei
Takanamme on monta onnistunutta tapahtumaa.
Vuosikokoukseen 7.5. Ostrobotnialla osallistui 51 liiton jäsentä. Johtokuntaan
valittiin kolmeksi vuodeksi Marketta Mattila uudelleen sekä Pirjo Nuotio, kun Keijo
Leppänen ei ollut enää käytettävissä. Jaakko Leppänen valittiin yhdeksi vuodeksi
Eero Helariutan pyydettyä vapautusta tehtävästä. Jyrki Vesikansa ja Martti Häikiö
kertoivat liiton jäsenten roolista mm. jääkäriliikkeen synnyssä sata vuotta sitten;
Vesikansan alustus on kotisivuillamme. Kaaderilaulajien kvartetti esiintyi ja illallinen
maittoi.
Olli-palkinnot jaettiin Ostrobotnian Jääkärihuoneessa Johannes Koromalle ja
Hilkka Tienhaaralle. Ao. tiedote ja kuva on liiton kotisivuilla.
Veneretkelle 21.5. osallistui 24 liiton jäsentä ja seuralaista. Tutustuimme mm.
Kuivasaaren 12-tuumaisiin kaksoistykkeihin ja nautimme illallisen Walhallassa.
Saksin-retkelle 29.8.-1.9. osallistui 36 liiton jäsentä ja seuralaista. Mainiona
oppaana oli Sirkka-Liisa Aalto Dresdenistä. Paljon nähtiin ja koettiin.
Seuraavassa tulevia tapahtumia. Ja muutakin.
Mediapiiri to 23.10. klo 17.00 Arthurissa
Mediapiirissä 23. lokakuuta kello 17.00 alustaa Aamulehden päätoimittaja Jouko
Jokinen. Keväisellä Tampereen-retkellähän keskustelu jäi kesken. Kahvi- ja
voileipätarjoilua. Osoite siis hotelli Arthur (HNMKY:n talossa) Kaisaniemen puiston
reunalla, Vuorikatu 19 Helsinki.
Ilmoittautumiset 20.10. mennessä Jukka Reinikaiselle, yhteystiedot alla.
Viestinnällinen keskustelutilaisuus ma 12.1.2015
Perinteinen keskustelutilaisuus pidetään maanantaina 12. tammikuuta 2015 kello
17 eli 168 vuotta Suomettaren ensimmäisen numeron ilmestymisestä. Suunnittelu on
meneillään, lisätietoja kerrotaan myöhemmin. Varaa jo nyt kalenteriisi! Paikkana on
edelleen Helsingin Suomalainen Klubi.
Teatterimatka Turkuun kevättalvella

Yhtä lailla perinteinen kevättalven kulttuurimatka suuntautuu Turkuun katsomaan
Satu Rasilan Seiliä eli "musikaalia hullusta rakkaudesta". Sen on ohjannut teatterin
uusi johtaja Mikko Kouki, musiikki on sovitettu johtavien suomalaisten naisartistien
teoksista. Muutakin ohjelmaa reissuun tietenkin sisältyy -- samoin maittava ateria ja
kivaa seuraa. Lisätietoja myöhemmin.
Tuleva ulkomaanmatka
Liiton seuraavan ulkomaanmatkan kohteista pyydetään jälleen jäsenistön toiveita ja
muitakin näkemyksiä. Kohteethan on pyritty valitsemaan niin, että voisimme tarjota
jotakin ekstraa kaupallisiin matkanjärjestäjiin verrattuna -- mukavan keskinäisen
seuramme ohessa. Hinnoilla emme välttämättä voi kilpailla, mutta niissä on tavoiteltu
kohtuullisuutta. Kannattaa huomata, että olemme tarjonneet "koko paketin" tavallisia
ruokajuomia myöten niin, ettei aikaa tuhraudu laskujen selvittelyyn emmekä petä
itseämme peitetyillä kustannuksilla. Saksin-matkastakin olisi selvinnyt käyttämättä
euroakaan ylimääräistä. Konsertit yms. ja jotkin ateriatkin ovat toki olleet
lisämaksullisia.
Kohteina on ehdotettu mm. seuraavaa:
- Bratislava-Wien oli vaihtoehtona jo vuosi sitten. Menisimme siis Tonavaa pitkin
Slovakian pääkaupunkiin ja palaisimme sieltä Esterhazyn ruhtinassuvun viineistään
tunnetun Burgenlandin kautta. Wienissä tietenkin peruskohteita sekä "asiaohjelmaa".
- Madrid-Toledo. Kävisimme myös Filip II:n Escorialissa sekä Francon mahtavalla
muistomerkillä sen lähellä. Madridissa tarjolla ovat mm. Pradon taideaarteet
Velazquez´sta Picassoon. Perehtyisimme myös Espanjan nykyiseen tilanteeseen.
- Budapest. Unkarin pääkaupungin ohella kannattaisi pistäytyä Tonavan varren
pikkukaupungeissa tai Balatonilla. Myös maan politiikka on kiintoisassa vaiheessa.
- Pohjois-Puolaan pääsisi Turusta lentäen Gdanskiin, jolleivät Olkiluodon hitsarit
ole jo palanneet koteihinsa. Historiallisen Danzigin ja viime maailmansodan sekä
Solidarnoscen muistokohteiden ohella voisi tutustua mm. Saksalaisen ritarikunnan
mahtavaan Marienburgiin (Malbork). Paluumatkalla voisi käväistä Varsovassa.
- Britanniassa voisi Lontoon joidenkin kohteiden ohella käydä Oxfordissa tai
Cambridgessä ja Kanaalin kylpyläkaupungeissa. Tai Skotlannissa?
Matkan hinta pyritään pitämään aiemmalla tasolla. Mukaan voisi ottaa entiseen
tapaan seuralaisen.
Kerro vapaamuotoisesti, mitkä 1-2 kohdetta (suosituimmuusjärjestyksessä)
Sinua kiinnostaisivat! Tällöin toivomme kohtuullista todennäköisyyttä mukaan
lähtemisestä. Kerro myös, onko elo-syyskuun vaihde vai kesäkuun alkupuoli parempi
ajankohta. (Ratkaisuun vaikuttavat toki sää- ja lomaolot.) Vastaukset viimeistään
marraskuun alkupuolella Jyrki Vesikansalle, yhteystiedot alla.
Maarit Huoviselta kirja

Varapuheenjohtajamme Maarit Huovinen on julkaissut syntymänimellään suurta
huomiota herättäneen teoksen Tyttö ja nauhuri (WSOY). Jyrki Vesikansa arvioi
teosta liiton kotisivuilla.
Liiton logon hyödyntäminen
Yrjö Klipin suunnittelemaa liiton logoa on jo käytetty mm. kirjekuorissa.
Johtokunta pohtii muita käyttömahdollisuuksia, kuten pinssiä ja standaaria. Logo on
nähtävillä kotisivuillamme.
Pois menneitä
Uuden Suomen arvostettu kuvataidekriitikko A.I. Routio eli Imppa kuoli 3.4.2014.
Liitto laski kukat hänen siunaustilaisuudessaan.
Liiton jäsenille on pyydetty kertomaan, että meistä monien tuntema Uuden Suomen
pitkäaikainen toimittaja ja arkistonhoitaja Eila Grönroos (aik. Niiranen) on kuollut
viime keväänä.
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