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Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry
Kotisivut www.sanomalehtimiesliitto.fi

Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega

Liiton toiminta alkuvuodesta on ollut vilkasta, vaikkemme
korostakaan toiminnan määrää, vaan sen laatua.
Aatteellisten journalistijärjestöjen keskustelutilaisuuteen
Pikkuparlamentissa 6.3. osallistui yli 30 jäsentämme. Kaikkiaan
paikalla oli 120 henkeä - mm. eduskunnan varapuhemiehet. Juha Kulmasen
tilaisuudesta toimittaman ohjelman voi kuulla Ylen Areenan kautta tai
osoitteesta www.yleradio1/yhteiskunta/
julkinen sana. Ko. ohjelma pyritään myös sijoittamaan kotisivuillemme, samoin Paavo Lipposen alustus. Liittomme kommentin esitti
Erkki Teikari ja puhetta johti Jyrki Vesikansa.
Teatterimatkalla Turkuun 15.3. oli ennätyksellisen suosio eli 55
osanottajaa. Tuula Virtasen luoma kuvio on siis onnistunut. Tennesee
Williamsin Liskojen yön ohjauksesta oli erilaisia näkemyksiä, mutta
kaikkiaan matka oli jälleen elämys.
Mediahistoria harrastuspiiri on kokoontunut jo kahdesti.
Seuraavassa tietoja tulevista tapahtumista ja muista yhteisistä
asioista.

Vuosikokous ti 29.4.2008 kello 17 Uudessa Suomessa

Liiton vuosikokous on tiistaina 29. huhtikuuta. Tutustumme ensin
Uuden Suomen verkkolehden toimitukseen Helsingin Ruoho-lahdessa.
Kokoonnumme tätä varten kello 17.00 Salmisaarenkatu 1 B:n edustalle
tai aulaan (pienehkö toimitushuoneisto on ylä-kerroksissa). Talo on
Porkkalankadun kulmassa vähän Länsiväylän lähtöpisteestä Lauttasaareen
päin. Paikalle pääsee mukavasti metrolla: Ruoholahden asemalta ensin
Itämerenkatua pari sataa metriä Lauttasaareen päin ja sitten oikealle
Länsisatamankatua noin sata metriä. Ohi kulkee myös raitiolinja 8 sekä
Espoon, Lauttasaaren ym. busseja. Pysäköintipaikkoja on mm. viereisen
kauppakeskuksen parkkihallissa.
Toimituksesta siirrymme muutaman sadan metrin päähän Kaapelitehtaalle ravintola Hima & Saliin (Tallberginkatu 1 C 10), jossa

päätoimittaja Markku Huusko kertoo lisää Uuden Suomen uudesta
tulemisesta. Vuosikokouksessa ovat esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunnasta ovat erovuorossa Maarit Huovinen ja Kirsti Sintonen.
(Heidät voidaan toki valita uudelleen.) Johtokunnan ehdotus
toimintakertomukseksi ja toimintasuunnitelmaksi on liiton
kotisivuilla. Edelleen jaetaan Olli-palkinnot.
Kokousasioiden jälkeen nautimme yhdessä iltapalasta sopivasti vapun
aatonaattona. Tarjoilujärjestelyjen takia osallistumisesta pyydetään
ilmoittamaan Jyrki Vesikansalle mieluiten pe 25.4. mennessä,
yhteystiedot alla.
Uuden Suomen toimitusseura pitää vuosikokouksensa samana päivänä.
Tapaamme ti 29.4. kello 16.15 Suomen valokuvataiteen museon aulassa
Kaapelitehtaalla; paikka on pari sataa metriä Ruoholahden
metroasemalta Kellosaarenkadun varrella. Siirrymme sitten kokouksesta
muun joukon seuraan Uuteen Suomeen.

Retki Villa Maireaan ti 3.6.2008

Tutustumme tiistaina 3. kesäkuuta Noormarkkuun -- ennen muuta Alvar
Aallon suunnittelemaan Villa Maireaan, jonne pääsee vain sovituilla
ryhmäkäynneillä. Käymme myös ruukkialueen Rautapajan Ahlström voyagenäyttelyssä sekä perinteikkään yhtiön 1916 val-mistuneessa muhkeassa
Pääkonttorissa. Vilkaisemme lisäksi ulko-puolelta Isotaloa ja
Havulinnaa. Noormarkun Kerholla nautimme arkilounaan. Paluumatkalla
ehtinemme Porissa käväistä restau-roidussa kaupungintalossa sekä
nauttia kahvit.
Tilausbussi lähtee Helsingistä Rautatientorilta Fennian edestä
kello 08.00, jonne palaamme noin kello 21.00. Kuljet-tajien
työaikalaki vaikuttaa aikatauluumme. Matkaan voi tieten-kin yhtyä
esim. Noormarkussa.
Retki toteutetaan pääsääntöisesti omakustannushintaan. Alus-tavasti
bussimatka maksaa 20 euroa sekä ohjelma lounaineen ja kahveineen 30
euroa. Mukaan voi ottaa yhden seuralaisen samaan hintaan. Paikkoja on
rajoitetusti, sillä Villa Maireaan pääsee kerrallaan vain tietty määrä
tutustujia.
Ilmoittautumiset Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot alla) mielellään
pe 23.5. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot ja
lasku. Retkeä on valmistellut ennen muuta Eero Helariutta
(eero.helariutta@gmail.com, puh. 040-7058965).

Slovenian-matka to-su 28.-31.8.2008

Slovenian-matka merkittiin nopeasti täyteen, vaikka lisäpaikkojakin
saatiin niin, että bussi on täynnä. Peruutus-paikkoja voi kuitenkin
avautua, joten jonotuslistalle kannattaa ilmoittautua Jyrki

Vesikansalle. Oppaanamme on Yleisradion pit-käaikainen kirjeenvaihtaja
Yrjö Lautela ja vastuullisena matkan-järjestäjänä jälleen
MatkaSeniorit.
Matkaohjelma on seuraava:
* To 28.8. klo 09.50 Helsinki-Ljubljana (Finnair) tai osalle 06.30
(Lufthansa via Frankfurt). Lounas. Retki Postojnan luoliin.
Tuloillallinen, jolle pyydetään suurlähetystön edustaja.
* Pe 29.8. tapaamisia Slovenian yhteiskunnan ja median vaikut-tajien
kanssa. Lounas, kiertokäynti kaupungilla ja vuorella Ljubljanan
(Laibach) linnassa, jossa kahvit.
* La 30.8. koko päivän kiertoajelu yli kahden kilometrin korkeu-teen
nousevilla vehreillä vuorilla. Kobardissa maailman edelleen suurimman
vuoristotaistelun (1. maailmansodassa) museo. Lounas ja kahvit, paluu
Vrsicin solan (1600 m) kautta.
* Su 31.8. aamusella vapaata, sitten lounasretki maaseudulle, josta
suoraan Lufhansan lennolle klo 17.00 (Helsingissä klo 22.30) tai
Finnairin lennolle klo 19.20 (perillä 22.55).
Joudumme asettumaan kolmeen keskustahotelliin, jotka ovat kuitenkin
hyvin lähellä toisiaan.
Matkan hinta on 800 euroa jäseneltä ja 1.000 euroa seuralai-selta,
jos Onni V. Tuiskun säätiön tukea saadaan odotetusti ja liiton
talousarvio hyväksytään.

Mediahistorian harrastuspiiri ti 20.5. ja 7.10.

Mediahistorian harrastuspiiri on kokoontunut kahdesti poh-timaan
ennen muuta Uuden Suomen vaiheita. Tähän teemaan ei aiota kuitenkaan
juuttua. Osanottajia on ollut tusinan verran ja keskustelu on ollut
vilkasta.
Seuraava kokoontuminen on ti 20. toukokuuta 2008 klo 17.00
Iltalehdessä (Aleksanterinkatu 9), jolloin käsitellään mm. Uuden
Suomen viimeisiä vaiheita. Kahvitarjoilun takia uusia osan-ottajia
pyydetään ilmoittautumaan Jyrki Vesikansalle. Seuraava tapaaminen on
alustavasti ti 7.10.2008.
Jyrki Vesikansan lisensiaattityö Uuden Suomen viimeinen nousu ja
tuho 1976-91 (1994) on luettavissa liiton kotisivuilla.
Harrastuspiiriläisille on lähetetty muutakin aineistoa.

Liiton ja Tuiskun säätiön apurahat

Liiton apuraha on myönnetty Katja Boxbergin, Taneli Heikan ja Leena
Löyttyniemen journalistisiin kirjahankkeisiin.
Onni V. Tuiskun säätiön apurahoista päätetään huhtikuun

puolivälissä. Apurahan saaneille tiedotetaan päätöksestä aikanaan
suoraan.

Jäsenkortit

Liiton jäsenkorttiin liittyvät alennukset laajentuvat mm.
Duodecimin julkaisuihin. Päivitetyt 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.
Valmistuskuluja peittävä hinta 10 euroa maksetaan etukäteen eli
korttia tilattaessa liiton pankkitilille Nordea 103150-1918077.
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 kotisivuja kehitetään edelleen, kuten tästäkin kirjeestä on
jo ilmennyt. Niiltä löytää myös lomakkeen jäsen-hakemusta 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 sihtee-rillemme.
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 Pohjois-Pohjan
ja Rovaniemen vaiheita 1921-1957. Molemmat teokset maksavat 20 euroa
ja lähetyskulut.
Liiton johtokunta ehdottaa jäsenmaksuksi 10 euroa. Niitä on jo
maksettu mukavasti, mutta ohessa muistutus asiasta joillekin. Jos
maksat netissä tai automaatilla, muista viitenumero! Merkit-se myös
nimesi lisätietoihin, jos tili on muulla kuin omalla nimelläsi.
Vuosikokouksen päätyessä toiseen summaan mahdollinen "liika" maksu
hyvitetään myöhemmin.

Lassi Nummen juhlakirja

Kirjailija Lassi Nummi, monen jäsenemme työtoveri ja ystävä,
täyttää 80 vuotta 9.10.2008. Häntä voi onnitella osallistumalla
juhlakirjan Tabula gratulatoriaan. Samalla saa juhlakirjan, jos-sa
Nummen elämäntyötä valaistaan monilta suunnilta. Myös hänen työtään
kulttuuritoimittajana ja lehtikirjoittajana.
Maksa siis 35 euroa tilille 104530-180298, viitenumero 2008,
viimeistään 12.5.2008. Ilmoita myös nimesi siinä muodossa kuin sen
kirjaan haluat sekä postitusosoitteesi sähköpostilla
oiva.voutilainen@evl.fi tai os. Oiva Voutilainen, Haapaniemen-katu 14
C 20, 70100 Kuopio.
Hanketta vetää Lassi Nummen seura ry. Lassi itse ei saisi tietää
asiasta mitään! Lisätietoja liiton kotisivuilla.

Muistitietokeräys toimitusten sukupuolittumisesta
Fil. maist. Heidi Kurvinen Oulun yliopistosta laatii histo-rian
väitöskirjaa toimittajan ammatista ja sukupuolesta 1960- ja 1970lukujen Suomessa etsien "syitä suomalaisen mediamaailman
sukupuolittuneisuuteen analysoimalla toimitusten sisäisiä valtarakenteita". Hän keskittyy vuosiin 1965-75, mutta tutkii myös aiempia
ja ehkä myöhempiäkin aikoja.
Kurvinen toivoo 31.5. mennessä kirjoituksia ko. aikana tiedotusvälineissä työskennelleiltä - niin henkilökohtaisesta työhistoriasta kuin laajemmin mies- ja naistoimittajien suhteista sekä
naistoimittajien asemasta. Tietoja käytetään nimettöminä ja laatijan
luvalla kirjoitukset talletaan SKS:n kokoelmiin.
Tarkempia tietoja on liiton kotisivuilla. Yhteystiedot:
heidi.kurvinen@oulu.fi, puh. 040-513 1738, 08-553 3329.
Kevätterveisin
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