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Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega
Liiton perinteinen viestinnällinen keskustelutilaisuus 14. tammikuuta onnistui jälleen hyvin.
Osanottajia – jäseniämme ja ystäviämme – oli uusi ennätysmäärä eli 148 henkeä. Tabloidisaatio
tietenkin kiinnosti. Panelistien ohella yleisö otti kantaa. Keskustelu jatkui noutopöydän äärellä.
Elina Grundströmin puheenvuoro on luettavissa kotisivuillamme, osoite yllä.
Kuten viimeksi kerrottiin, ryhdymme käyttämään sisäisessä tiedotuksessa ensi sijassa
sähköpostia. Pyydettäessä lähetämme kuitenkin tulosteen sähköpostiviesteistä pintapostina. Lähetä
tai tarvittaessa päivitä siis sähköpostiosoitteesi Jukka Reinikaiselle (yhteystiedot alla) tai
pyydä häneltä pintapostia kirjeen lopussa olevan lomakkeen mukaisesti. Jäsentiedotusta voi
myös vilkaista liiton kotisivuilta, osoite yllä. Asioita voi tietenkin tarvittaessa kysyä
allekirjoittaneilta.
Pentti Oslamo on luopunut pitkän ja komean kauden jälkeen liiton rahastonhoitajan tehtävästä.
Sitä on ryhtynyt hoitamaan Jukka Reinikainen sihteerin toimen ohessa.
Seuraavassa tietoja tulevasta toiminnasta.
Mediapiiri maaliskuussa
Harrastuspiiri kokoontuu maaliskuussa, mutta yksityiskohdat ovat vielä avoinna. Ne kerrotaan
sähköpostiviestissä.
Vuosikokous 7.5. klo 17 Alma-talossa
Liiton vuosikokous on tiistaina, 7. toukokuuta kello 17 uudessa Alma-talossa, Alvar Aallon
katu 3 C, Helsinki. Esillä sääntömääräiset asiat sekä Alma Median näkymien esittelyä. Nehän ovat
kiintoisasti liikkeessä. Tarjoiluakin on vapaata keskustelua ryydittämään.
Tarkemmat tiedot kerrotaan sähköpostiviesteissä ja liiton kotisivuilla. Niillä julkaistaan myös
etukäteen kokouksen aineistoa.
Pietarin-matka junalla to - su 6.-9.6. 2013
Liiton ulkomaanmatka suuntautuu ensi kesäkuussa Valkeiden öiden Pietariin. Kuulun
musiikkifestivaalin ohjelmaa ei ole vielä julkistettu, mutta varmaan saamme liput kiinnostavaan
konserttiin. Pietarhovin ja/tai Tsarskoje Selon jo tunteville tarjolla on äsken kunnostettu Hatsinan
palatsi Etelä-Inkerissä. Matkalla sinne kerromme mm. Inkerinmaasta. Tapaamme myös Pietarin
suomalaista liikeväkeä ja tutustumme Venäjän virtauksiin.
Ohjelma on rakennettu niin, että se soveltuu sekä Pietarin/ Leningradin päänähtävyydet jo
perusteellisesti tunteville että ensikertalaisille. Samoin erilaisille musiikki- ja taidemieltymyksille.
Omille teilleen voi myös lähteä - tosin siitä mielellään etukäteen informoiden.
Matkaamme Nevan luoteisrannalle mukavasti junalla, perillä käytössämme on tilausbussi.
Hotellimme on ydinkeskustassa Nevskin tuntumassa. Oppaana on koko matkan ajan hyvin
tuntemamme ja Pietarin perin juurin tunteva Anna Hiltunen.
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Allegro/ Helsinki. Lounas omatoimisesti junassa.
Pietari, Suomen asema, josta suoraan kaupunkikierros (sisältä opastaen Kirkko veren
päällä, ulkopuolelta mm. Talvipalatsi, Pietari-Paavalin linnoitus, Iisakin kirkko jne.)
Hotellissa (Ibis St. Petersburg Centre).
Tuloillallinen (mahdollisesti pyydämme 1-2 vierasta).
"Dostojevskin jäljillä" Lev Lurien kanssa. (Toisinajattelija, joka järjestää
kävelykierroksia.)
Kirjallisuuskahvilassa Lurien kanssa.
Miniseminaari FinProssa Suomen bisnesnäkymistä Venäjällä.
Konsertti (Valkeat yöt). Lisämaksulla.
Hatsinan palatsi, Priory-palatsi ja puisto (Unescon maailmanperintökohde,
Inkerinmaalla 46 km Nevskiltä).
retken aikana.
Nykytaiteen museo. (Omatoiminen vaihtoehto esim. Venäläisen taiteen museo
melko lähellä hotelliamme.)
Vapaa.
Uusi Hollanti-saari (300 vuotta suljettu alue avattu 2011, sinne tulee kulttuuri- ym.
kohteita, suunnittelijana mm. Norman Foster). Kävelykierros.
ko. tienoilla.
Eremitaasi (lisämaksusta halukkaille) tai vapaata.
Lähtö hotellista asemalle.
Allegron lähtö.
Helsinki.

Hotelli Ibis St. Petersburg Centre ***, Ligovsky prospekt 54. Kansainvälisen Ibis-ketjun 2008
avaama, moderni ja valoisin värein sisustettu keskustahotelli. Moskovan rautatieasemalle 500 m,
Nevski prospektille 700 m ja Talvipalatsiin 3,3 km. Metroasema Ploshtshad Vosstanija 500 m.
Oppaana on koko matkan Jekaterinburgista, Tornion Lapista ja muutoinkin tuntemamme Anna
Hiltunen. Vastuullinen matkanjärjestäjä on entiseen tapaan Matka-Seniorit.
Hinta on alustavasti jäseniltä 950 euroa, seuralaiselta 1.150 euroa. Siihen sisältyvät junamatkat,
paikalliskuljetukset tilausbussilla, majoitus kahden hengen huoneissa ja aamiaiset (yhden hengen
huone lisämaksusta), viisumit yms. maksut, hoitokuluvakuutus alle 80-vuotiaille (matkavakuutus
kannattaa silti ottaa/varmistaa), kolme lounasta ja yksi illallinen ruokajuomineen, ohjelmaan
merkityt kohteet sekä oppaan palvelut. Lisämaksullisista kohteista tarkempia tietoja myöhemmin.
Ilmoittautumiset kirjallisesti (sähköpostilla tai toissijaisesti pintapostissa) tiistaihin 20.
maaliskuuta mennessä Jyrki Vesikansalle, yhteystiedot alla. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkatoimisto lähettää ilmoittautuneille lisäohjeita ennakko- ja lopullisine
laskuineen. Passinkopio ja viisumilomake tulee palauttaa täytettynä matkatoimistoon
kiirastorstaihin 28.3. mennessä. Matka toteutuu, jos 3.4. mennessä on riittävästi ennakkomaksun
suorittaneita. Passin on oltava voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen. Venäjän-(samoin kuin
Yhdysvaltain-) matkoissa on hieman byrokratiaa, mutta siihen kannattaa suhtautua vakavasti.

Ilmoittautumistiedot (myös sähköpostiin):
Nimi (jäsen) ................................................................................................
Seuralainen .............................................................................................
Osoite, johon matkatoimisto lähettää aineistonsa .......................................
.....................................................................................................................
Sähköposti ..................................... Puhelin ..............................................
Yhden hengen huone? ....
Haluaa osallistua lisämaksusta (ruksi)
... konserttiin (voi päättää tietojen tarkennuttua),
... Eremitaasiin tutustumiseen.
Ruokarajoitteet yms. ...................................................................................
Satakunnan-retki alkusyksyllä
Eero Helariutta on valmistellut jälleen alkusyksyn retkeä Satakuntaan - nyt Kauttuan
historialliseen ruukkikylään, kansainvälisiä YK- ym. joukkoja kouluttavaan Säkylän varuskuntaan
ja Satakunnan Pyhäjärven vesistönsuojeluun. Retki tehtäneen 5. lokakuuta bussilla Helsingistä,
mutta mukaan pääsee tietenkin omatoimisesti muualtakin.

Liiton, Uuden Suomettaren ja Tuiskun säätiön apurahat
Liitto voi tukea jäsentensä jatkokoulutus-, tutkimus- ja julkaisuhankkeita. Hakemukset pyydetään
lähettämään Jukka Reinikaiselle 15.3.2013 mennessä. Tällöin on mainittava henkilötiedot, osoite ja
pankkiyhteys.
Onni V. Tuiskun säätiön virkistysapurahat toimittajille ja lehtitalojen toimihenkilöille julistetaan
haettaviksi 31.3. mennessä. Ilmoitus tästä julkaistaan mm. Journalistissa sekä säätiön omilla
kotisivuilla (www.tuiskunsaatio.fi). Sivuilla on myös hakemuslomake.
Uuden Suomettaren säätiön apurahat opiskelu- ja tutkimushankkeisiin ovat haettavina helmikuun
2013 kuluessa. Tästä ilmoitetaan Journalistissa sekä liiton kotisivuilla. Lisätietoja saa säätiön
asiamieheltä Pentti Oslamolta (09-884 3817, pentti.oslamo@kolumbus.fi, Iltatähti 5, 02240 Espoo).
Liitto on edustettuna kummankin säätiön hallituksessa.
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.
Uuden Suomettaren säätiön historiikki Apurahalla Konstantinopoliin ... Petsamoon ...
Brysseliin (Jyrki Haikonen, Pentti Oslamo ja Jyrki Vesikansa) kertoo säätiön omien vaiheiden
lisäksi matka-apurahojen näkökulmasta journalistisesta kulttuurista ja toimittajapersoonista sekä
säätiöstä Uuden Suomen pääomistajana 1920-luvulta 1950-luvulle. 112-sivuinen, kuvitettu teos
postitetaan lähetyskuluja vastaan, tilaukset Jukka Reinikaiselle. Hänen kanssaan voi myös sopia
teoksen noutamisesta sopivassa liiton tilaisuudessa. Juhlakirjaamme Suomenmielinen,
kansanvaltainen (2005) saa myös Jukka Reinikaiselta. Hinta 20 euroa ja lähetyskulut.

Jäsenmaksuja on maksettu ilahduttavasti. Ohessa tämän vuoden ennakoitu jäsenmaksu 18 euroa.
Jos vuosikokous päättää toisen summan, mahdollinen liikaa peritty osuus palautetaan.
Liiton jäsenkortit
Liiton jäsenkortit on havaittu käyttökelpoisiksi. Kortilla saa alennuksia mm. monilta kustantajilta
ja Viking Linelta. Tarkemmat tiedot jaetaan sen tilaajille. 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.
Kortin hinta 10 euroa maksetaan etukäteen eli korttia tilattaessa liiton tilille Nordea 1031501918077 (eli FI 03 1031 5001 9180 77). Liitetietoihin maininta jäsenkortti (ja oma nimi, jos
maksaa esim. yrityksen tililtä). Vain maksetut tilaukset lähetetään eteenpäin. Kortit tilataan
sopivissa erissä.
Aiempiin kortteihin on tälle vuodelle lähetetty vuositarra. Jos se on hukkunut, uuden voi pyytää
Jukka Reinikaiselta.
Talvisin terveisin
Jyrki Vesikansa, puheenjohtaja
p. 09-777 3074, 040-721 7334
jyrki.vesikansa@kolumbus.fi
Os. Lokitie 43 A 3, 00980 Helsinki (27.2. alkaen 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

JÄSENKIRJEEN POSTITUS
Siirrymme jäsenkirjeiden sähköiseen postitukseen. Suuri osa jäsenistämme on toimittanut sposoitteensa, mutta jos olet epävarma siitä, onko tuo osoitteesi meillä, kirjaa se tähän:
_______________________________________________________________________________
□ Jos haluat, että kirje tulee edelleen pintapostitse, laita nimesi ja toivottu postiosoitteesi tähän:
________________________________________________________________________________
Lähetä tiedot Jukka Reinikaiselle.

