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Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega

Viime jäsenkirjeen jälkeen on tapahtunut yhtä ja toista.
Tallinnan-matkalla 18.-19.4.2009 professori-kolumnisti Rein
Veideman antoi hyvän katsauksen heimokansan tilanteeseen. Näimme
ja kuulimme Estonia-teatterissa Verdin Naamiohuvit ja kävimme
Miehitysmuseossa, jossa Jyrki Vesikansa alusti Viron historiasta
sekä Kumun taidemuseossa. Tuula Virtanen vastasi järjestelyistä.
Osanottajia oli 34 liiton jäsentä tai seuralaista.
Vuosikokouksessa 5.5.2009 tutustuimme Nykypäivän toimitukseen
ja nautimme iltapalan Satakuntatalolla. Mukana oli puolen sataa
liiton jäsentä. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tuula
Virtanen ja johtokunnan uudeksi jäseneksi Eero Helariutta
erovuoroisen Matti Laitisen jatkaessa. Merja Sundström oli
toivonut ansiokkaan vastuunkannon jälkeen, ettei häntä enää
valittaisi. Puheenjohtajana jatkaa Jyrki Vesikansa ja sihteerinä
Jukka Reinikainen. Muita johtokunnan jäseniä ovat Maarit
Huovinen, Risto Kunnas ja Kirsti Sintonen. Rahastonhoitajana
toimii edelleen Pentti Oslamo ja verkkomestarina Vaula Aulamo.
Kokouksen jälkeen keskusteltiin puolueiden äänenkannattajien
näkymistä. Paneelissa olivat Margit Hara, Jouko Joentausta ja
Timo Laaninen.
Jekaterinburgin-matkalle 27.-31.8.2009 osallistui 31 liiton
jäsentä tai heidän seuralaistaan. Tutustuimme niin Siperian
maaseutuun kuin Romanov-kultin voimistumiseen viimeisen
suuriruhtinaamme perheen murhapaikalla. Tapasimme myös seudun

johtohenkilöitä ja siellä toimivia suomalaisia liikemiehiä.

Kunniajäsen

Liiton kunniajäseneksi on kutsuttu valt. maist. Jyrki
Haikonen. Hän vaikutti Uudessa Suomessa 1959-85, vuodesta 1971
päätoimittajana. Tämän jälkeen hän toimi EVA:n johtajana.
Haikonen kirjoittaa edelleen mm. sukunsa synnyinseudun
Kymenlaakson lehtiin. Hän on toiminut eri journalistiyhteisöjen
luottamustoimissa ja on nykyään mm. Uuden Suomettaren säätiön
hallituksessa.
Haikonen on aikajärjestyksessä liiton 12. kunniajäsen.
Luettelo on teoksessa Suomenmielinen, kansanvaltainen.

Olli-palkinnot

Liiton Olli-palkinnot on myönnetty toimittaja Marja-Leena
Arposelle ja Satakunnan Kansan päätoimittajalle Tapio
Vallinille.
Marja-Leena Arponen on kehittänyt merkittävästi suomalaista
ruokajournalismia mm. 1980-luvulta alkaen julkaistussa
Viiniklubi-sarjassa. Suomalaista viinikulttuuria edistänyt sarja
on ilmestynyt Uudessa Suomessa ja sittemmin Kauppalehti
Optiossa.
Tapio Vallin on toiminut Satakunnan Kansassa mm. erikois-,
artikkeli- ja päätoimittajana. Hän on tarttunut ripeästi
ajankohtaisiin aiheisiin ja vetänyt merkittävää
yhteiskunnallista linjaa. Hän on ansioitunut myös
tietokirjailijana.

Viestinnällinen keskustelutilaisuus ti 12.1.2010 klo 17

Perinteinen tilaisuus järjestetään tiistaina 12. tammikuuta
2010 kello 17 alkaen Helsingin Suomalaisella Klubilla, Kansakoulukuja 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.
Tervetuloa varmaan kiintoisaan keskusteluun sekä tapaamaan
tuttuja ja tutustumaan uusiin kollegoihin ja ystäviimme!

Mediapiiri ti 9.2. klo 17

Mediahistorian harrastuspiirin nimi on tiivistetty
mediapiiriksi; olemme toki aina liittäneet median historian sen
nykyisiin trendeihin. Viimeksi Jyrki Haikonen alusti
pääkirjoituksista ja muista mielipideteksteistä. Keskustelu oli
vilkasta ja huone täysi.
Seuraava kokoontuminen on tiistaina 9. helmikuuta 2010 kello
17.00 Iltalehdessä, Aleksanterinkatu 9, Helsinki (IV kerros).
Teema esitellään ensi tilassa liiton kotisivuilla ja tiedotetaan
kaikille sähköpostilistalla oleville.
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 mm. kehuttuun Vellamo-merimuseoon ja

lounastamme kuulussa merimiesravintolassa Kairossa. Kotkan
teatterissa on tarjolla Maailma alkaa vasta nyt eli

Kaisa

Korhosen ohjaama, Seppo Parkkisen dramatisoima tulkinta Toivo
Pekkasen romaanista Jumalan myllyt. Kuulemme myös seudun median
tilanteesta.
Lähdemme la 20.3 aamulla Helsingin Rautatientorilta ravintola
Fennian edestä ja palaamme samaan paikkaan myöhään illalla.
Mukaan voi liittyä matkan varrelta tai tulla omin päin, mutta
tästä on sovittava Tuula Virtasen kanssa. Osanottomaksuun
sisältyvät matkat, aamupala bussissa, lounas ruokajuomineen,
väliaikatarjoilu sekä pääsyliput. Mukaansa voi entiseen tapaan
ottaa yhden seuralaisen.
Lisätietoja seuraavassa jäsenkirjeessä tammikuussa sekä
liiton kotisivuilla ja sähköpostina. Matkaa suunnittelee Tuula
Virtanen (tuula.sakke@luukku.com, puh. 0400-601 632).

Kreikan- matka 26.- 31.5.2010

Kuten jo aiemmin on alustavasti kerrottu, lähdemme Kreikkaan
keväällä 2010, kun maisemat ovat vehreitä, ilmasto mukava ja
vilkkain turistikausi vasta edessä. Moni on vieraillut Kreikan
saaristossa, mutta tuntee huonommin länsimaisen kulttuurin
synnyinseutuja Attikassa ja Peloponesoksella eli Hellaan
mantereella.
Alustavan ohjelman mukaan lähdemme keskiviikkona 26.
toukokuuta kello 09.30 Helsingistä ja palaamme sinne maanantaina
31. toukokuuta kello 22.10. Yhteyttä ylläpitävät Finnair ja
Malev yhdessä, välilasku on Budapestissä.
Ateenassa käymme mm. Akropoliilla ja Agorassa sekä uudessa
Akropolis-museossa ja perinteisessä Arkeologisessa museossa.

Maakuntakierroksella tutustumme aluksi Mykenen linnaan Troijan
sodan ajalta sekä Epidaurokseen akustiikasta kuuluisine
teattereineen. Yövymme Korintissa ja jatkamme Delfoihin
Parnassos-vuoren viereen, jossa kulttipaikan rakennuksia on
runsaasti jäljellä. Täältä siirrymme Marathonin taistelukentälle
ja Aigeian (Egean) merelle, jonka rannalla käymme lopuksi
Sounionin temppelissä.
Ohjelma ei rajoitu antiikkiin, vaan yritämme löytää näkymiä
myös Kreikan myöhempiin vaiheisiin ja nykypäivään.
Vastuullinen matkatoimisto on jälleen Matka-Seniorit.
Tarkempia tietoja seuraavassa jäsenkirjeessä. Entiseen tapaan
mukaan voi ottaa yhden seuralaisen. Lisätietoja saa Jyrki
Vesikansalta, yhteystiedot alla.

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. Käymme mm.
Pajalassa ja Kiirunassa sekä Ruotsin länsituntureilla Abiskossa.
Tarkempia tietoja seuraavassa jäsenkirjeessä. Matkaa
suunnittelee Eero Sauri (eero.sauri@mbnet.fi, puh. 09-72 84 571,
0400-31 01 70).

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.
Jäsenmaksuja on maksettu ilahduttavasti. Ohessa matti ja
maija myöhäsille kuitenkin muistutuslappu.

Jouluisin terveisin
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