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Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega

Tämä kirje lähtee juuri ennen matkaa Tallinnaan 18.-19.4.
Kuten aiemmin kerrottiin, tutustumme siellä niin heimokansan
kulttuuriin kuin sen historianhallintaan ja ajankohtaisiin
tunnelmiin. Tuula Virtanen on kantanut jälleen päävastuun mm.
Jarmo Virmavirran tukemana.
Kuten viimeksi todettiin, talouskriisi vaikuttaa moniin
asioihin liitossammekin. Kaavailtuja toimintamuotoja voidaan
kuitenkin hyvin jatkaa, kunhan siellä täällä käytetään
juustohöylää. Toimintaa linjataan vuosikokouksessa 5.5.
Seuraavassa tietoja tulevista tapahtumista ja muista
yhteisistä asioista.

Vuosikokous ti 5.5. klo 17 Nykypäivässä

Tutustumme tiistaina 5. toukokuuta ensin klo 17 Nykypäivän
toimitukseen (os. Runeberginkatu 5 B, Helsinki, siis Kampin
metroaseman vieressä). Siirrymme sitten noin klo 18 läheiseen
Satakuntataloon, Lapinrinne 1 A (Malminkadun ja Lapinlahdenkadun
välissä), jossa käsittelemme sääntömääräiset vuosikokousasiat ja
jaamme Olli-palkinnon. Sitten pohdimme mm. Nykypäivän
päätoimittajan Margit Haran ja hänen kollegoidensa Jouko
Joentaustan (Kansan Uutiset) ja Timo Laanisen (Suomenmaa) kanssa
puolueiden äänenkannattajien näkymiä. Lopuksi nautimme
noutopöydästä juomineen sekä keskinäisestä tapaamisesta.
Tilaisuus on perinteisesti maksuton. Tarjoilun takia
pyydetään ilmoittautumaan ensi tilassa Jyrki Vesikansalle,
yhteystiedot yllä. Jo tehnyt ilmoittautumiset ovat toki
tiedossa.
Toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja muuta
kokousaineistoa julkaistaan liiton kotisivuilla
www.sanomalehtimiesliitto.fi. Siellä ovat myös liiton säännöt.
Uuden Suomen toimitusseura pitää vuosikokouksensa samana
päivänä klo 16.45 Nykypäivässä. Seuran toiminta ehdotetaan
siirrettäväksi toistaiseksi lepotilaan.

Matka Tornion ja Kemin Lappiin siirtyy
Matkaa kohtaan oli kohtuullista kiinnostusta, mutta se
siirretään lähitulevaisuuteen.

Jekaterinburgin-matka 27.-31.8.2009

Mauri Pekkarinen saattojoukkoineen kävi jo tiedustelemassa
tilannetta Jekaterinburgin Suomi-viikoilla. Liiton matkalle on
ilmoittautunut lähes 30 henkeä, mutta mukaan mahtuu vielä.
Ilmoittautumiset Jyrki Vesikansalle.
Ohjelma on toteutumassa suunnitellusti1, siitä tarkempia
tietoja liiton kotisivuilla. Aluehallinnosta on luvattu
tapaaminen tasokkaan asiantuntijan kanssa, mutta kokeneiden
mukaan mikään asia naapurimaassamme ei selviä ennen kuin
aikaisintaan viikko etukäteen. Mukaan tarvitaan siis annos
joustavaa seikkailumieltä. Matkan hinta on 1.100 euroa jäseneltä
ja 1.350 euroa seuralaiselta.
Ensi vuodelle on kaavailtu alustavasti matkaa Ateenan
seudulle (Korintti, Delfoi, ehkä Mykene jne.).

Mediahistorian harrastuspiiri ti 6.10. klo 17

Mediahistorian harrastuspiirissä tiistaina 6. lokakuuta klo
17 pohditaan pääkirjoituksia ja muuta mielipideaineistoa Jyrki
Haikosen johdatuksella. (Huhtikuinen tilaisuus siirrettiin siis
syksyyn.) Paikka on edelleen Iltalehden toimitus, Aleksi 9,
neljäs kerros.
Kahvitarjoilun takia ilmoittautuminen on suotava. Etenkin
piirissä jo toimineet voivat ehdottaa myös toista ajankohtaa,
jolloin voimme haarukoida sähköpostilla mahdollisimman monelle
sopivaa aikaa. Lisätietoja tarvittaessa myös kotisivuilla.

Aatteellisten journalistijärjestöjen Pietarin-matka 2010

Aatteellisten journalistijärjestöjen kaavailema matka
Pietariin tänä keväänä peruuntui monien päällekkäisten
tilaisuuksien takia. Matkaa suunnitellaan sen sijaan keväälle
2010. Ohjelmaan kuuluisi mm. seminaari sananvapaudesta
Venäjällä, mutta samalla voi edullisesti tutustua vaikka
Pietarin kulttuurielämään ja nähtävyyksiin.

Pohjois-Korean matka muhii

Hanke ei ole edennyt ja maan tilannehan on yhä kiintoisampi.
Mahdollisuuksia tutkaillaan edelleen.

Liiton ja Tuiskun säätiön apurahat

Liiton apuraha on myönnetty Taina Salakka-Kontuselle ja Jukka
Uotilalle.
Onni V. Tuiskun säätiön virkistysapurahoista on myös
päätetty. Sen saaneille tiedotetaan päätöksestä suoraan.

Jäsenkortit

Kortti kertoo ennen muuta liiton jäsenyydestä. Kortista on
apua erilaisilla ovilla, mutta siihen liittyy myös alennuksia
mm. kirjahankinnoista.
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. Niiltä löytää myös
lomakkeen jäsenhakemusta varten. Kerro tästä liitostamme
kiinnostuneelle kollegalle! Hkemukseen on liitettävä kahden
nykyisen jäsenen suositus, mutta emme ole salaseura.
Sähköpostiosoitteita toivotaan edelleen lähettävän sihteerillemme. Jäsenkirje saapuu nopeimmin sähköisesti. Sähköisesti
lähetetään myös tarvittaessa "väliaikatietoja" tapahtumista.
Juhlakirjaamme Suomenmielinen, kansanvaltainen saa edelleen
Pentti Oslamolta. Häneltä voi ostaa myös Eero Saurin tutkimusta
Suomen Klondykeen vai Pohjolan 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 15 euroa. Niitä on
jo aiemman valtuutuksen pohjalla maksettu mukavasti, mutta
ohessa muistutus asiasta joillekin. Jos maksat netissä tai
automaatilla, muista viitenumero! Merkitse myös nimesi
lisätietoihin, jos tili on muulla kuin omalla nimelläsi.
Vuosikokouksen päätyessä toiseen summaan mahdollinen "liika"
maksu hyvitetään.

Seppo Saveksen näyttely ja muita jäsenten saavutuksia

Olli-palkitun jäsenemme Seppo Saveksen valokuvanäyttely
Kaunis on katsojan silmässä on Galleria Luovassa (Albertinkatu
16, Helsinki) 2.5. saakka. Avoinna ti-pe klo 11-18, la klo
11-16. Seppo on myös julkaissut upean teoksen Valokuvaaja
haastatteluja. Siinä on 14 kuvaajan haastattelut ja hienoja
näytteitä heidän töistään.
Liiton apurahan viime vuonna saaneet Katja Boxberg ja Taneli
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