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Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega
Viime jäsenkirjeen jälkeen tapahtunut jälleen aika
lailla.
Vuosikokouksessa 2.5.2007 Kansallisarkistossa kuulimme
pääjohtaja Jussi Nuortevalla - Ollin eli liittomme
pitkäaikaisen sihteerin pojanpojalta - ja johtaja Marja
Pohjolalta kansakunnan muistin säilyttämisestä. Ehdimme
myös palauttaa hieman mieliin ajankohtaistuneen Uuden
Suomen käännekohtia.
Johtokunta valittiin nyt uusien sääntöjen mukaan ja
erovuorot arvottiin. Puheenjohtajana jatkaa Jyrki
Vesikansa, varapuheen-johtajana Tuula Virtanen,
sihteerinä Jukka Reinikainen ja muina jäseninä Risto
Kunnas, Matti Laitinen, Kirsti Sintonen ja Merja
Sundström. Rahastonhoitajana toimii edelleen Pentti
Oslamo ja pöytäkirjasihteerinä Tarja Jokela.
Yhdyshenkilönä Porissa on Eero Helariutta. Hyväksytty
toimintasuunnitelma on liiton koti-sivuilla.
Kansallisarkiston perinteikkäisiin tiloihin
tutustumisen jälkeen nautimme iltapalasta ja Cafe
Hausenin keväisistä puistonäkymistä. Mukana oli
viitisenkymmentä liiton jäsentä.
Istanbulin-matkalle 5.-9.9.2007 osallistui 48 liiton
jäsentä tai heidän seuralaistaan eli täysi bussillinen.
Tutustuimme niin kaupungin moneen historiakerrokseen kuin
Turkin nykyiseen tilan-teeseen mm. Hürrietin mediatalossa
sekä ortodoksisessa patriar-kaatissa. Mainioina oppaina
olivat Tiina Tüze Matka-Senioreista ja kollegamme Reeta
Cevik sekä paikallisoppaat.
Liitto oli edustettuna Suomen Sosialidemokraattisen
Sanoma-lehtimiesliiton satavuotisseminaarissa ja
juhlaillallisilla 13.11.2007. Onnea kollegoille!
Olli-palkinto ja ritarimerkki
Liiton Olli-palkinto annettiin vuosikokouksessa
toimittaja Olli Ainolalle. Palkinnon perustelujen mukaan
hän on toteuttanut ennakkoluulotonta, rohkeaa
yhteiskunnallista uutisjournalismia parin vuosikymmenen
ajan mm. Helsingin Sanomissa, Uudessa Suo-messa,
Iltalehdessä, Suomen Kuvalehdessä ja Kauppalehti Pressossa. Nykyään hän johtaa Yleisradion uutisten
poliittista toi-mitusta. Sitkeällä haravoinnilla ja
perusteellisella tausta-työllä Ainola on hankkinut monta
kansallisestikin merkittävää uutisvoittoa.
Tasavallan presidentti on myöntänyt itsenäisyyspäivänä
Suomen Leijonan ritarimerkin liiton anomuksesta Elina
Simoselle, jonka ansiot niin ammatissaan kuin yhteisissä
harrastuksissamme tie-dämme. Hän sai alkukesällä myös
valtion lehtimiespalkinnon.

Viestinnällinen keskustelutilaisuus ma 14.1.2008 klo 17
Perinteinen tilaisuus järjestetään maanantaina 14.
tammikuuta 2008 kello 17 alkaen Helsingin Suomalaisella
Klubilla, Kansa-koulukuja 3. Baari avautuu jo klo 16.30.
Kutsukortti ohessa. Olisi mukavaa, jos ilmoittaudut
ajoissa - ja kerrot myös osanottosi peruuntumisesta, jos
tulee yllättävä este.
Entiseen tapaan paikalle kutsutaan myös ystäviämme.
Terve-tuloa varmaan kiintoisaan keskusteluun sekä
tapaamaan tuttuja ja tutustumaan uusiin kollegoihin ja
ystäviimme!
Aatteellisten journalistijärjestöjen tilaisuus to 6.3.
klo 17
Niin oma liittomme kuin kolme muuta aatteellista
journalisti-yhdistystä syntyi suurlakon ja
eduskuntauudistuksen yhteydessä sata vuotta sitten, kaksi
muuta myöhemmin. Sadan vuoden kehityk-sen jälkeen
järjestöt ovat hakeutuneet löyhään yhteistyöhön järjestäen torstaina, 6. maaliskuuta 2008 kello 17.00 alkaen
kes-kustelutilaisuuden Pikkuparlamentissa eli eduskunnan
uuden lisä-rakennuksen auditoriossa. (Käynti
Arkadiankadun puolelta, aikaa varattava
turvallisuustarkastukseen.)
Teemaksi on valittu Onko sanomalehdillä enää sanomaa/
söivät-kö kaupallisuus ja viihde sivistyksen ja aatteen?
Keskustelun alustaa valt. maist. Paavo Lipponen. Häntä
kommentoivat kuuden järjestön edustajat, minkä jälkeen
yleisö voi osallistua debat-tiin. Lopuksi on buffettarjoilua ja vapaata seurustelua.
Paikkoja tilaisuuteen on rajoitetusti. Liiton jäseniä
pyyde-tään ilmoittautumaan 10.2.2008 mennessä Jyrki
Vesikansalle.
Tilaisuuden järjestäjät ovat siis ohellamme
ikäjärjestyksessä Nuorsuomalainen
Sanomalehtimiesyhdistys, Suomen Sosialidemo-kraattinen
Sanomalehtimiesliitto, Finlands Svenska Publicistförbundet, Keskustan Lehtimiesliitto ja Yleinen
Lehtimiesliitto.
Kulttuurimatka kevättalvella
Jo perinteinen kulttuurimatka tehdään kevättalvella.
Eri kaupunkien teatteri- ja muuta tarjontaa seurataan
vielä ja lisä-tietoja kerrotaan seuraavassa
jäsenkirjeessä tammikuun lopulla sekä liiton
kotisivuilla. Matkaa suunnittelee Tuula Virtanen
(tuula.sakke@luukku.com, puh. 09-135 5430, 0400-601 632).
Vuosikokous ja ulkomaanmatka
Vuosikokous on huhti-toukokuussa. Siitäkin tiedotetaan
myöhemmin.
Liiton ulkomaanmatkan vaihtoehtoja on pohdittu

johtokunnassa. Etualalle ovat nousseet menestynut uusi
EU-maa Slovenia (mahdol-lisesti pistäydyttäisiin myös
Kroatiassa), Ateenan seutu sekä Rooma. Kustannusten,
lentoyhteyksien ja muiden seikkojen selvit-tämisen
jälkeen asiasta tiedotetaan lisää seuraavassa jäsenkirjeessä. Olennaista on saada ohjelmaan oma leimamme;
matka-toimistojen standardimatkojen kanssa emme kilpaile.
Matka ajankohta lienee elo-syyskuun vaihteessa 2008.
Näkemyk-siä matkasta voi kertoa Jyrki Vesikansalle, Tuula
Virtaselle tai Jukka Reinikaiselle.
Mediahistorian harrastuspiiri
Kun kiinnostusta on ilmennyt, liitossa kokeillaan
kevyt-muotoista mediahistoriallista harrastuspiiriä.
Jyrki Vesikansa voi alkuun alustaa Uuden Suomen
vaiheista, mutta on muitakin aihepiirejä ja varmaan myös
alustajia.
Ensimmäinen palaveri on tiistaina, 29. tammikuuta
kello 17 Iltalehdessä (Aleksi 9, IV kerros), jos
kohtuullisesti ilmoit-tautuneita löytyy. Pientä tarjoilua
sekä alustus Uuden Suomen kohtalon tiestä lähinnä 1940ja 1950-luvuilla. Ilmoittautumiset Vesikansalle mieluiten
21.1.2008 mennessä.
Liiton jäsenkortit
Ensimmäiset erät liiton jäsenkorteista on jo havaittu
käyttö-kelpoisiksi. Muun ohessa kortilla saa alennuksia
kustantajilta ja Viking Linelta. Tarkemmat tiedot
alennuksista ja muusta kort-tiin 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 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.
Valitettavasti kortin englanninkieleen lipsahti kaksi
painovirhettä. Ne korjataan ja aiemmat kortit vaihdetaan
sitä toivoville.
Sähköpostiosoitteet, kirjat ja jäsenmaksut
Liiton kotisivuilta löytää mm. jäsenkirjeen sekä
lomakkeen jäsenhakemusta varten. Kerro tästä kollegalle,
joka on kiinnos-tunut liitostamme. Uusien sääntöjen

mukaan jäsenhakemukseen 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 PohjoisPohjan ja Rovaniemen vaiheita 1921-1957. Molemmat teokset
maksavat 20 euroa ja lähetyskulut.
Jäsenmaksuja on maksettu ilahduttavasti. Ohessa matti
ja maija myöhäsille kuitenkin muistutuslappu.
Verkkosivut
Liiton kotisivut selkeytetään ja niiden ulkoasu
uusitaan. Työ valmistuu jouluun mennessä.
Jouluisin terveisin
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