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Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega

Viestinnälliseen keskustelutilaisuuteen Suomettaren
161. "syntymäpäivänä" 14.1. osallistui 120 liittomme
jäsentä ja ystäväämme. Keskustelu oli monipuolista ja
yhdessäolo noutopöydän äärellä mukavaa. Sali on jo
varattu 12.1.2009.
Seuraavassa tietoja tulevista tapahtumista ja muista
yhteisistä asioista.

Aatteellisten journalistijärjestöjen tilaisuus to 6.3.
klo 17

Kuten viime jäsenkirjeessä kerrottiin, kuuden
aatteellisen journalistiyhdistyksen yhteinen
keskustelutilaisuus on torstaina, 6. maaliskuuta 2008
kello 17.00 alkaen Pikkuparlamentissa eli eduskunnan
uuden lisärakennuksen auditoriossa. (Käynti Arkadiankadun
puolelta, aikaa varattava turvallisuustarkastukseen.)
Teemasta Onko sanomalehdillä enää sanomaa/ söivätkö
kaupallisuus ja viihde sivistyksen ja aatteen alustaa
Paavo Lipponen. Häntä kommentoivat Kari Arola, Björn
Månsson, Sirpa Puhakka, Erkki Teikari, Pirkko Wilén ja
Tuomo Yli-Huttula. Puhetta johtaa Jyrki Vesikansa. Myös
yleisö voi osallistua debattiin. Lopuksi on tarjoilua ja
vapaata seurustelua.

Liiton kiintiössä saattaa olla vielä pari paikkaa
vapaana. Ilmoittautumiset (tai tieto esteestä) 10.2.2008
mennessä Jyrki Vesikansalle, yhteystiedot alla.

Teatterimatka Turkuun la 15.3.2008

Perinteinen kulttuurimatka tehdään Turkuun lauantaina
15. maaliskuuta 2008. Näemme Turun Kaupunginteatterissa
klo 13 Hannele Rubinsteinin ohjaaman Tennesee Williamsin
Liskojen yön. Se on viimeinen 1900-luvun keskeisen
amerikkalaisen näytelmäkirjailijan suurista draamoista.
Aiheena on kolmiodraama, kun meksikolaiseen
viidakkohotelliin saapuu puoleensavetävä, virasta
erotettu pappi ja sielukas, seksuaalisesti täysin
kokematon taidemaalari isoisänsä kanssa. Hotellin
sensuelli, itsekäs omistaja on armoton halussaan
valloittaa pappi itselleen.
(www.turku.fi/Kaupunginteatteri)

Käymme myös

peruskorjatussa Turun taidemuseossa. Bussissa nautimme
aamiaisen, teatterissa väliaikatarjoilusta ja sen jälkeen
syömme hyvän päivällisen.
Bussi lähtee Helsingistä Rautatientorilta Fennian
edustalta kello 09.00 ja palaa sinne illalla.
Osanottomaksu on 30 euroa jäseniltä ja 40 euroa
seuralaiselta. Hintaan sisältyvät matka, pääsyliput,
päivällinen ruokajuomineen sekä väliaika- ja
bussitarjoilu.
Ilmoittaudu maksamalla osanottomaksu liiton
pankkitilille Nordea 103150-1918077 niin, että summa on
perillä viimeistään pe 14.2.2008. Paikkoja on

rajoitetusti, ne jaetaan ilmoittautumis-järjestyksessä.
Merkitse pankkisiirron lisätietoihin sanat Turun-matka ja
mahdollisen seuralaisesi (vain yksi!) nimi - sekä oma
nimesi, jos ao. maksutili on jollakin muulla nimellä.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta saapuville voidaan
korvata kohtuulliset matkakulut Turkuun tai Helsinkiin.
Tästä olisi sovittava etukäteen Pentti Oslamon kanssa
(yhteystiedot alla).
Lisätietoja matkasta saa Tuula Virtaselta, jolle voi
myös kertoa erityistä ruokatoivomuksistaan
(tuula.sakke@luukku.com, puh. 09-135 5430, 0400-601 632,
vasta 12.2. jälkeen). Lähde mukaan suosittuun kevättalven
tilaisuuteen!

Vuosikokous huhtikuun lopulla

Liiton vuosikokous on huhtikuun lopulla Helsingin
Ruoholahdessa. Tutustumme Uuden Suomen verkkolehteen ja
nautimme kokouksen jälkeen iltapalan. Asiasta tiedotetaan
tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä ja liiton
kotisivuilla.

Retki Villa Maireaan alkukesällä

Liitto valmistelee tutustumiskäyntiä Noormarkkuun
Alvar Aallon suunnittelemaan kuuluisaan Villa Maireaan,
johon voi tutustua vain sovituilla ryhmäkäynneillä.
Samalla tutustumme Porin kulttuuritarjontaan. Tarkempia
tietoja yhden päivän matkasta kesäkuun alussa seuraavassa
jäsenkirjeessä ja kotisivuillamme. Omakustannushinta.
Retkeä valmistelee Eero Helariutta

(eero.helariutta@gmail.com, puh. 040-7058965).

Slovenian-matka to-su 28.-31.8.2008

Liiton ulkomaanmatka suuntautuu Sloveniaan eli entisen
Jugoslavian kukoistavimpaan perilliseen, joka johtaa
alkuvuoden
puhetta EU:ssa. Sloveenit kuuluivat vuosisatoja
Itävaltaan, mikä on jättänyt monia jälkiä maan
kulttuuriin. Oppaanamme on Yleisradion pitkäaikainen
ulkomaankirjeenvaihtaja Yrjö Lautela, joka tuntee maan
perusteellisesti. Vastuullisena matkanjärjestäjänä on
jälleen MatkaSeniorit.
Matkaohjelma on alustavasti seuraava:
* To 28.8. klo 09.50 Helsinki-Ljubljana (Finnair).
Lounas. Retki Postojnan kuuluisiin luoliin (helposti
kuljettavia). Tuloillallinen, jolle pyydetään
suurlähetystön edustaja.
* Pe 29.8. tapaamisia Slovenian yhteiskunnan ja median
vaikuttajien kanssa. Lounas, kiertokäynti kaupungilla ja
vuorella Ljubljanan (Laibach) linnassa, jossa kahvit.
* La 30.8. koko päivän kiertoajelu yli kahden kilometrin
korkeuteen nousevilla vehreillä vuorilla. Kobardissa
maailman edelleen suurimman vuoristotaistelun (1.
maailmansodassa) museo. Lounas ja kahvit, paluu Vrsicin
solan (1600 m) kautta.
* Su 31.8. aamupäivälla vapaata, sitten lounasretki
maaseudulle ja ehkä viinitilalle, josta suoraan Finnairin
lennolle Helsinkiin klo 19.20. - 22.55.
Tarkemmat tiedot seuraavassa jäsenkirjeessä ja liiton
kotisivuilla. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua jo nyt

Jyrki Vesikansalle, yhteystiedot alla. Mukaan voi ottaa
eri hintaan yhden seuralaisen. Paikkoja on rajoitetusti,
ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mediahistorian harrastuspiiri

Mediahistorian harrastuspiiri kokoontuu ensi kerran to
31.1.2008 klo 17.00 Iltalehdessä. (Ilmoittautumiset Jyrki
Vesikansalle.) Tietoja tulevista tapaamisista seuraavassa
jäsenkirjeessä ja kotisivuillamme.

Liiton jäsenkortit

Liiton jäsenkortti on havaittu käyttökelpoiseksi.
Sillä saa muun ohessa alennuksia kustantajilta ja Viking
Linelta. Tarkemmat tiedot kortin käytöstä jaetaan sen
tilaajille.
Kortista kiinnostunut lähettäköön passikuvansa,
nimensä siinä muodossa kuin sen korttiin haluaa sekä
postiosoitteensa os.
Jukka Reinikainen
Omnipress Oy
Hämeentie 13 B
00530 Helsinki
tai sähköisesti os. jukka.reinikainen@omnipress.fi.
Sähköisen kuvan tulisi olla .jpg-muodossa. Myös selkeä
paperikuva käy.
Kortin valmistus- ja jakelukuluja peittävä hinta 10
euroa maksetaan etukäteen eli korttia tilattaessa liiton
pankkitilille Nordea 103150-1918077. Pankkisiirron
liitetietoihin maininta jäsenkortti (ja oma nimi, jos

maksaa esim. yrityksen tililtä). Vain maksetut tilaukset
lähetetään eteenpäin. Kortit hankitaan sopivissa erissä.
Aiempien korttien painovirheiden takia nämä kortit
vaihdetaan vuositarran lähettämisen sijasta tai pyynnöstä
heti.

Sähköpostiosoitteet, kirjat ja jäsenmaksut

Liiton kotisivut on uudistettu. Niiltä löytää mm.
lomakkeen jäsenhakemusta varten. Kerro tästä kollegalle,
joka on kiinnostunut liitostamme! Uusien sääntöjen mukaan
hakemukseen on liitettävä kahden nykyisen jäsenen
suositus, mutta emme ole salaseura.
Sähköpostiosoitteita toivotaan edelleen lähettävän
sihteerillemme. Jäsenkirje saapuu nopeammin sähköisesti.
Juhlakirjaamme Suomenmielinen, kansanvaltainen saa
edelleen

Pentti Oslamolta. Häneltä voi ostaa myös liiton

julkaisusarjassa ilmestynyttä Eero Saurin tutkimusta
Suomen Klondykeen vai Poh-jolan punaiseen nyrkkiin?
Sanomalehti Pohjois-Suomen ja sen edeltäjien PohjoisPohjan ja Rovaniemen vaiheita 1921-1957. Molemmat teokset
maksavat 20 euroa ja lähetyskulut.
Liiton johtokunta ehdottaa jäsenmaksuksi 10 euroa.
Tämän mukainen pankkisiirtolomake ohessa. Jos maksat
netissä tai automaatilla, muista viitenumero! Jos
vuosikokous päätyy toiseen summaan, mahdollinen "liika"
maksu hyvitetään myöhemmin.

Apurahoja haettavana

Onni V. Tuiskun säätiön virkistysapurahat

toimittajille ja lehtitalojen toimihenkilöille ovat
haettavissa. Kerro hakemuksessa henkilötietosi (myös
osoite, puhelinnumero ja pankkiyhteys), apurahan
käyttötarkoitus, aiemmin ehkä saamasi Tuiskun säätiön tai
liittomme apurahat sekä jäsenyys liitossamme tai
nuorsuomalaisten yhdistyksessä, jotka hoitavat säätiötä.
Hakuilmoitus on Journalistissa lähiaikoina. Hakemukset on
lähetettävä 31.3.2008 mennessä säätiön hallitukselle
osoitteella Onni V. Tuiskun säätiö, Sami Sykkö, Helsingin
Sanomat, PL 80, 00089 Sanomat.
Uuden Suomettaren säätiön apurahat opiskelu- ja
tutkimushankkeita sekä opintomatkoja varten ovat
haettavissa 1.3.2008 mennessä, ks. ilmoitus
Journalistissa 2/2008. Lisätietoja saa Pentti Oslamolta
(yhteystiedot alla). Liitto on edustettuna säätiön
hallituksessa.
Liiton omilla apurahoilla tuetaan jäsenten
opintomatkoja, muuta jatkokoulutusta sekä julkaisu- ja
tutkimushankkeita. Hakemukset on jätettävä 14.3.2008
mennessä Pentti Oslamolle, yhteystiedot alla. Hakemukseen
mukaan tieto pankkiyhteydestä.
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