Helsinki, 4.2.2010
Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry
(www.sanomalehtimiesliitto.fi)

Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega
Viime jäsenkirjeen jälkeen on tapahtunut yhtä ja toista.
Viestinnälliseen keskustelutilaisuuteen 12.1.2010 osallistui
130 jäsentämme ja ystäväämme. Yleisradion Anna-Liisa Haavikko
teki keskustelusta ohjelman, joka on vielä jonkin aikaa
kuultavissa Yle Areenassa.
Tiedottajaliiton eli ProComin ja SSL:n keskutelutilaisuuteen
2.2. Tapiola-yhtiön T-huoneessa osallistui kolmatta kymmentä
kummankin liiton jäsentä. Tilaisuudessa alustivat ProComin
puolelta Laura Kaustinen, Matti Saarinen ja Jyrki Antikainen ja
meiltä Jyrki Vesikansa. Liiton puolelta suunnittelun hoitivat
Jukka Reinikainen ja Kirsti Sintonen. Keskustelu oli vilkasta.

Mediapiiri ti 9.2. klo 17
Ainakin sähköisen jäsenkirjeen saaville voi vielä toistaa
sen, että mediapiiri kokoontuu tiistaina 9. helmikuuta 2010
kello 17.00 Iltalehdessä, Aleksanterinkatu 9, Helsinki (IV
kerros). Teemana ovat kustantajaperheet.
Uudet jäsenet ovat tervetulleita piiriin. Kahvitarjoilun takia osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan Jyrki Vesikansalle,
yhteystiedot alla.

Keväinen kulttuurimatka la 20.3. Kotkaan
Jo perinteinen kulttuurimatka tehdään Kotkaan lauantaina, 20.
maaliskuuta. Tutustumme Alvar Aallon suunnittelemaan kuuluisaan
Sunilan alueeseen sekä kehuttuun Vellamo-merimuseoon ja tapaamme
sen auditoriossa paikallisen median edustajan. Bussissa nautimme
aamiaisen, myöhäisen lounaan saamme merimiesravintola Kairossa.
Kotkan teatterissa on kello 19 tarjolla Maailma alkaa vasta eli
Kaisa Korhosen ohjaama ja Seppo Parkkisen dramatisoima tulkinta
Toivo Pekkasen romaanista Jumalan myllyt.
Lähdemme la 20.3 klo 10.00 Helsingin Rautatientorilta
ravintola Fennian edestä. Myöhästyjiä emme voi odotella,
linjabussilla pääsee perässä Kotkaan. Palaamme samaan paikkaan
puolen yön tienoilla. Mukaan voi liittyä matkan varrelta tai
tulla omin päin, mutta tästä on sovittava Tuula Virtasen kanssa
(tuula.sakke@luukku.com, puh. 0400-601 632). Hänelle voi myös
kertoa erityisruokavaliosta.Mukaansa voi entiseen tapaan ottaa
yhden seuralaisen.
Osanottomaksu on jäseniltä 42 euroa ja seuralaisilta 50

euroa. Siihen sisältyvät matkat, aamupala bussissa, lounas
ruokajuomineen, väliaikatarjoilu sekä pääsyliput.
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla ko. maksu liiton tilille
Nordea 103150-1918077 niin, että summa on perillä viimeistään ke
3.3. Paikkoja on rajoitetusti, ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Merkitse pankkisiirron lisätietoihin sanat
Kotkan-matka ja mahdollisen seuralaisesi nimi - sekä oma nimesi,
jos maksutili on jollakin muulla nimellä.

Vuosikokous ma 3.5. klo 17 Päivälehden museossa

Vuosikokous pidetään Päivälehden museossa (Helsinki,
Ludviginkatu 2-4) maanantaina 3. toukokuuta 2010 kello 17
alkaen. Sääntömääräisten vuosikokousasioiden sekä Olli-palkinnon
jakamisen jälkeen professori Raimo Salokangas alustaa äsken
julkaisemastaan ministeri Eljas Erkon elämäkerrasta. Museossa
voi perehtyä Sanomain valtiaaseen liittyviin esineisiin. Lopuksi
nautimme noutopöydästä sekä keskinäisestä seurustelusta.
Tilaisuus on perinteisesti maksuton. Tarjoilun takia
pyydetään ilmoittautumaan ti 27.4. mennessä Jyrki Vesikansalle,
yhteystiedot alla.
Toimintakertomus ja -suunnitelma sekä muuta kokousaineistoa
julkaistaan liiton kotisivuilla www.sanomalehtimiesliitto.fi.
Siellä ovat myös liiton säännöt.
Kreikan-matka 26.- 31.5.2010

Kuten on jo kerrottu, lähdemme Kreikkaan keväällä 2010.
Kiinnostusta tuntuu olevan. Moni on vieraillut maan saaristossa,
mutta tuntee huonommin länsimaisen kulttuurin synnyinseutuja
Attikassa ja Peloponesoksella eli Hellaan mantereella. Koska
lennämme näinkin pitkälle, reissu kestää tavanomaista kauemmin.
Ohjelman pääpiirteet ovat seuraavat:
- Ke 26.5. klo 09.30 Helsinki-Budapest-Ateena (Malev MA 745).
Suomen instituutti, illallinen Akropoliin juurella.
- To 27.5. Akropoliin uusi museo, kiertokäynti Akropoliilla ja
Agorassa sekä Arkeologinen museo. Lounas. Ilta vapaa.
- Pe 28.5. klo 08.30 bussiretki Mykene-Epidauros-Korintti, jossa
yöpyminen. Lounas ja illallinen.
- La 29.5. klo 09 Korintti ja Korintin kanava, lounas, laivalla
yli Korintinlahden Delfoihin, jossa illallinen ja yöpyminen.
- Su 30.5. klo 09 Delfoi ja Marathon, lounas matkan varrella.
Yöpyminen Aigeian meren rannalla. Läksiäisillallinen.
- Ma 31.5. klo 08.30 lähtö Sunioiniin (Poseidonin temppeli),
josta Ateenan lentokentälle. Lähtö sieltä (MA 233) klo 16.25,
Helsingissä (MA 738) olemme klo 22.10.
Oppaanamme on kauan Kreikassa asunut maisteri Maarit Nieminen
ja vastuullinen matkatoimisto Matka-Seniorit. Bussimatkoilla
kerrotaan taustatietoja Kreikasta.
Matkan hinta on 1.250 euroa jäseneltä ja 1.350 seuralaiselta
edellyttäen, että Onni V. Tuiskun säätiö ja liiton vuosikokous

myöntävät oletetut tuet. Ennakkomaksu 170 euroa on maksettava
5.3. mennessä matkatoimistoon, loppuerä 22.4. mennessä. Entiseen
tapaan mukaan voi ottaa yhden seuralaisen.
Ilmoittautuminen Jyrki Vesikansalle mieluiten helmikuun
kuluessa, yhteystiedot alla. Matkatoimisto lähettää tämän
jälkeen tarkan ohjelman ja laskun. Jo kerrotut alustavat
ilmoittautumiset on vahvistettava. Mukaan saattaa toki päästä
myöhemminkin, jos paikkoja on jäljellä. Ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Syysmatka Tornion ja Ruotsin Lappiin 25-28.8.
Alkusyksyn ulkomaanmatka suuntautuu Tornion Lappiin, jonka
länsiosa jäi 1809 pitkän kiistelyn jälkeen Ruotsille. Yhteydet
joen poikki ovat jatkuneet vilkkaina, mutta monelle etelän
suomalaiselle seutu lienee varsin tuntematon.
Eero Saurin suunnitteleman ohjelman pääpiirteitä ovat:
- Ke 25.8. klo 21.23 juna 269 Helsinki – Kolari.
- To 26.8. klo 10.40 Kolarissa, josta jatketaan omalla bussilla.
Lounas Tornionjoen äärellä Köngäsenkoskella (Köngäsen ruukki),
josta Pajalaan. Siellä Kaunisvaaran kaivosprojekti, Pajalan
kirkko ja Laestadius Pörtti (kahvit). Retki Erkheikkiin Vasikkavuoman niittojängälle ja välipala. Illalla viinihetki Kyrkallén
4:ssä ja illallinen Tannavallenissa Tornionjoen äärellä.
- Pe 27.8. lähtö Kirunaan, kahvipysähdys Vittangin Hembygdsgårdenissa ja lounas Jukkasjärvellä. Kiirunassa kaupungin
siirtoprojekti (Stadshuset). Sieltä Abiskoon, josta vaellus
Marmorbrottetille (5 km mutkin) tai edelleen Nissanjohkalle (8
km samoin). Illallinen Abisko Turistissa.
- La 28.8. vaellus Njullan rinnettä Rihtonjiran vartta (3–4 km)
tai (toinen ryhmä) käynti Njullan hiihtohissillä yläasemalle
(385 metristä 900:ään). Lounas Abisko Turistissa, josta paluu
Pajalaan ja Kolariin. Klo 18.45 juna 270 Kolari–Helsinki.
- Su 29.8. klo 08.06 juna Helsingissä.
Kolariin voi saapua myös omatoimisesti tai nousta väliasemalla
Helsingistä lähteneeseen junaan.
Käytännön matkanjärjestäjä on Pajala Turist och Evenemang,
Kerstin Svala, joka laskuttaa osanottajia. Ohjelmaan kuuluu
päivittäin lounas ja illallinen. Majoitus on meno- ja paluumatkalla makuuvaunussa sekä bussimatkan varrella Pajalan
Smedjanissa ja Abiskon Turiststationissa.
Matkan hinta riippuu mm. VR:n journalisti- tai eläkeläisalennuksesta sekä ryhmämme koosta. Tietoja tästä ja ohjelman
yksityiskohdista julkaistaan liiton kotisivuilla sekä
seuraavassa jäsenkirjeessä ja niitä voi tiedustella Saurilta.
Olennaista on nyt kartoittaa kiinnostusta matkaan
osallistumiseen. Tästä pyydetään kertomaan Saurille
(eero.sauri@mbnet.fi, p. 09-72 84 571, 0400-31 01 70).

Jäsenmaksu
Liiton johtokunta ehdottaa jäsenmaksuksi edelleen 15 euroa.

Tämän mukainen pankkisiirtolomake ohessa. Jos maksat verkossa
tai automaatilla, muista viitenumero! Jos vuosikokous päätyy
toiseen summaan, mahdollinen "liika" maksu hyvitetään myöhemmin.
Jäsenmaksuja on maksettu ilahduttavasti. Ohessa matti ja maija
myöhäsille kuitenkin muistutuslappu.

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 liiton apurahat sekä jäsenyys liitossamme
tai nuorsuomalaisten yhdistyksessä, jotka hoitavat säätiötä.
Hakemukset on lähetettävä 31.3.2010 mennessä os. Tuiskun Säätiö,
Sami Sykkö, PL 100, 00040 Sanoma Magazines. Lomake ja muita
tietoja on säätiön kotisivuilla (www.tuiskunsaatio.fi).
Uuden Suomettaren säätiön apurahat opiskelua ja opintomatkoja
varten ovat samoin haettavissa. Säätiön hallitukselle osoitetut
hakemukset on jätettävä 1.3.2010 mennessä Pentti Oslamolle
(yhteystiedot alla), jolta saa lisätietoja. Ks. myös ilmoitus
Journalistissa. Liitto on edustettuna säätiön hallituksessa.
Liiton apurahoja on myönnetty lähinnä koulutus- ja
tutkimushankkeisiin. Hakemukset on lähetettävä 26.3. mennessä
Pentti Oslamolle.
Liiton jäsenkortit
Liiton jäsenkortit on havaittu käyttökelpoisiksi. Kortilla
saa alennuksia mm. monilta kustantajilta ja Viking Linelta.
Tarkemmat tiedot korttiin liittyvästä 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 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.

Sähköpostiosoitteet, 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.
Sähköpostiosoitteita toivotaan edelleen lähettävän
sihteerillemme. Jäsenkirje saapuu nopeammin sähköisesti.
Sähköpostilla välitetään myös "väliaikatietoja" tapahtumista ja
muista asioista. Muista kertoa myös osoitteen muuttumisesta!
Juhlakirjaamme Suomenmielinen, kansanvaltainen saa edelleen

Pentti Oslamolta. Häneltä saa myös Eero Saurin tutkimusta Suomen
Klondykeen vai Pohjolan punaiseen nyrkkiin?. Molemmat teokset
maksavat 20 euroa ja lähetyskulut.
Lumisin terveisin
Jyrki Vesikansa
puheenjohtaja

Jukka Reinikainen Pentti Oslamo
sihteeri
rahastonhoitaja

P. 09-777 3074
040-721 7334
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@kolumbus.fi
Os. Lokitie 43 A 3,
00980 Helsinki
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