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Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega
Liiton toiminnassa on takana keväinen vuosikokous ja veneretki, loppukesän
Saksin-matka sekä lokakuinen mediapiiri, jossa Jouko Jokinen hahmotteli
Aamulehden ja yleisemminkin viestinnän näkymiä. Kaikissa tilaisuuksissa oli
mukava osanotto.
Jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme on siirtynyt elämän rajan tuolle puolen.
Liitto laski kukat Olli-palkitun Seppo Hyrkäksen sekä Onni V. Tuiskun säätiön
pitkäaikaisen nuorsuomalaisen sihteerin Kristiina Ritvoksen arkuille.
Seuraavassa tietoja tulevasta toiminnasta.
Viestinnällinen keskustelutilaisuus ma 12.1.2015 klo 17
Perinteinen "Suometar-päivän" tilaisuus on maanantaina, 12. tammikuuta 2015
kello 17 alkaen Helsingin Suomalaisella Klubilla. Baari aukeaa kello 16.30.
Kutsukortti ohessa.
Teemana on siis Maailmantapahtumat ja Suomen media, panelisteina päätoimittaja
Kaius Niemi, ulkomaanosaston päällikkö Elina Ravantti, ulkoministeri, dosentti
Erkki Tuomioja sekä professori (emer.) Tapio Varis. Johdetun keskustelun jälkeen
on entiseen tapaan tarjoilua ja mainio tilaisuus tavata niin kollegoja kuin ystäviämme.
Olisi mukavaa, jos ilmoittaudut ajoissa Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot alla) - ja
kerrot myös osanottosi peruuntumisesta, jos tulee yllättävä este.
Kulttuurimatka Paimioon ja Turkuun la 28.3.2015
Kevään kulttuurimatka suuntautuu lauantaina 28. maaliskuuta Turkuun
katsomaan Seili-musikaalia Logomo-näyttämöllä, jossa kaupunginteatteri toimii
remontin ajan. Satu Rasilan kirjoittama ja Mikko Koukin ohjaama "musikaali
hullusta rakkaudesta" sijoittuu Seilin saaren kuuluisaan mielisairaalaan. Mukana on
monen tunnetun tekijän lauluja.
Ennen Turkua käymme Alvar Aallon suunnittelemassa Paimion parantolassa. Se
oli funkiksen läpimurtoteos Suomessa. Teatterin iltapäivänäytöksen jälkeen
nautimme maukkaan aterian. Bussissa on runsas aamupalatarjoilu.
Tarkempia tietoja seuraavassa jäsenkirjeessä tammikuun lopulla sekä
sähköpostiviesteissä. Lisätietoja saa Maarit Huoviselta
(maarit.huovinen@kolumbus.fi tai 040-563 9247). Sovittaessa bussiin pääsee matkan
varrella ja tietenkin mukaan voi tulla omatoimisesti. Tästä olisi hyvä sopia Maarit
Huovisen kanssa.

Mediapiiri keväällä
Mediapiirin seuraava tapaaminen lienee maaliskuussa. Lisätietoja myöhemmissä
jäsenviesteissä.
Vuosikokous
Liiton vuosikokous on huhtikuussa tai toukokuun alussa. Esillä ovat
sääntömääräiset asiat, jotakin erityisen kiinnostavaa ja hyvä tilaisuus keskinäiseen
yhdessäoloon. Tarkemmat tiedot seuraavissa jäsenviesteissä ja liiton kotisivuilla.
Niillä julkaistaan myös etukäteen kokouksen aineistoa. Asiasta voi myös kysyä Jukka
Reinikaiselta, yhteystiedot alla.
Veneretki Helsingin saaristoon
Viime keväinen retki Kuivasaareen ja Kustaanmiekalle herätti niin paljon
tyytyväisyyttä, että uutta veneretkeä suunnitellaan toukokuulle. Ehkä nyt
sisäsaaristoon. Tästäkin lisätietoja myöhemmin.
Ulkomaanmatka Englantiin elokuun lopulla
Taannoiseen tiedusteluun liiton ulkomaanmatkan kohteesta, ajankohdasta ja muista
piirteistä vastasi jälleen ilahduttavan moni. Näkemykset tosin hajaantuivat odotetusti.
Johtokunta on alkanut vastausten perusteella suunnitella matkaa Englantiin elokuun
lopulle -- todennäköisesti to 27.-su 30.8. Ohjelmassa olisi peruskierros Lontoossa,
tuloillallinen, keskustelu Britannian nykyisistä näkymistä asiaa tuntevien kanssa,
mahdollisuus käydä teatterissa, oopperassa tai konsertissa sekä bussiretket
Cambridgeen tai Oxfordiin sekä Kanaalin rannikolle, jolloin kävisimme myös esim.
Arundelin linnassa Sussexissa. Hieman aikaa jätettäisiin omatoimisuudelle
Lontoossa. Joistakin ohjelman osista voi myös jäädä omille teilleen, jos esim. tuntee
kohteen ennestään.
Tarjousta on jälleen pyydetty Matka-Senioreilta; toimisto kuuluu nykyään Kon-Tiki
-ryhmään. Entiseen tapaan pyrimme hotellissa ja ruokailussa mukavaan kolmen
tähden tasoon kohtuulliseen hintaan. Ainutlaatuista kaupalliseen tarjontaan verrattuna
on tietenkin keskinäinen seuramme. Lisätietoja seuraavissa jäsenviesteissä. Niitä saa
myös allekirjoittaneilta.
Logon käyttömahdollisuuksia
Yrjö Klipin suunnittelema liiton logo on ollut jo jonkin aikaa käytössä, kuten
kirjekuoresta huomaat. Risto Kunnas on selvitellyt muita käyttömahdollisuuksia,
kuten liiton pinssiä ja tilaisuuksiin vapaasti seisovaa logojulistetta (roll-up).
Lisätietoja tulevissa jäsenviesteissä.

Uuden Suomettaren ja Tuiskun säätiön sekä liiton apurahat
Onni V. Tuiskun säätiön virkistysapurahat toimittajille ja lehtitalojen
toimihenkilöille julistettaneen alkuvuodesta haettaviksi. Ilmoitus tästä julkaistaneen
Journalistissa, liiton jäsenviesteissä ja kotisivuilla sekä säätiön kotisivuilla
(http://www.tuiskunsaatio.fi/ ). Niillä on myös hakemuslomake. Liittoa edustavat
säätiön hallituksessa Jyrki Vesikansa ja Jukka Reinikainen.
Uuden Suomettaren säätiön apurahat opiskelu- ja tutkimushankkeisiin julistetaan
haettaviksi alkuvuodesta 2015. Tästä ilmoitetaan Journalistissa sekä liiton
kotisivuilla. Liittoa edustaa säätiössä Margit Hara, lisäksi Jyrki Vesikansa kuuluu sen
hallitukseen.
Liitto voi tukea jäsentensä jatkokoulutus-, tutkimus- ja julkaisuhankkeita.
Hakemisesta tietoja jäsenviesteissä ja kotisivuilla.
Liiton jäsenkortit
Liiton jäsenkortit on havaittu käyttökelpoisiksi. Kortilla saa alennuksia mm.
monilta kustantajilta ja Viking Linelta. Tarkemmat tiedot tästä löydät liiton
kotisivuilta.
Kuvaton kortti on lähetetty kaikille jäsenille. Kuvallisesta kortista kiinnostunut
lähettäköön passikuvansa, nimensä siinä muodossa kuin sen korttiin haluaa sekä
postiosoitteensa os. Jukka Reinikainen, Omnipress Oy, Mäkelänkatu 56, 00510
Helsinki tai sähköisesti os. jukka.reinikainen@omnipress.fi. Sähköisen kuvan tulisi
olla .jpg-muodossa. Myös selkeä paperikuva käy. Aiemmin lähetetty kuva on tallessa.
Kuvakortin hinta 10 euroa maksetaan etukäteen eli korttia tilattaessa liiton
pankkitilille Nordea 103150-1918077 (eli FI 03 1031 5001 9180 77). Pankkisiirron
liitetietoihin maininta jäsenkortti (ja oma nimi, jos maksaa esim. yrityksen tililtä).
Vain maksetut tilaukset lähetetään eteenpäin. Kortit hankitaan sopivissa erissä.
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 ja muutakin kiinnostavaa on myös liiton kotisivuilla, osoite yllä.
Asioista voi tietenkin myös kysyä allekirjoittaneilta.
Kotisivut, jäsenhakemukset, 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.
Uuden Suomettaren säätiön historiikkia Apurahalla Konstantinopoliin ...
Petsamoon ... Brysseliin (Jyrki Haikonen, Pentti Oslamo ja Jyrki Vesikansa) saa
postikuluja vastaan Jukka Reinikaiselta. Samoin juhlakirjaamme Suomenmielinen,
kansanvaltainen (2005).
Jäsenmaksuja on maksettu ilahduttavasti. Ohessa matti ja maija myöhäsille
kuitenkin maksukehotus. Jos maksuja ei kuulu, joudumme ikävä kyllä poistamaan
ko. henkilön jäsenyydestämme.
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