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Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega

Viime jäsenkirjeen jälkeen on lähetetty useitakin jäsenviestejä liiton sähköpostilistalle oleville.
Jo aiemmin on kerrottu, että siirrymme vähitellen ensisijaisesti sähköiseen tiedottamiseen. Se on
nopeaa ja taloudellista. Kaikille sitä toivoville postitetaan kuitenkin kaikki jäsenviestit
pintapostissa.
Järjestelyihin palataan, mutta taas kerran pyydetään kaikkia kertomaan sähköpostiosoitteensa Jukka Reinikaiselle, yhteystiedot alla. Samoin pyydetään kertomaan hänelle, jos
toivoo kaikki jäsenviestit pintapostissa.
Jäsentiedotusta voi myös vilkaista liiton kotisivuilta, osoite yllä. Tapahtumien yksityiskohtia
voi tietenkin myös kysyä allekirjoittaneilta.
Seuraavassa tietoja niin tapahtuneesta kuin tulevasta.
Poismenneitä
Liiton kunniajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja, päätoimittaja Pentti Poukka kuoli
31.10.2012. Hänen nekrologinsa on liiton kotisivuilla. Liitto laski kukat Poukan arkulle ja Jyrkit
Haikonen sekä Vesikansa puhuivat muistotilaisuudessa.
Aktiivisesti liiton toimintaan osallistunut toimitussihteeri Olavi Tanner kuoli 5.9. Hänen
nekrologinsa on myös kotisivuillamme, samoin Olli-palkitun Heikki Eteläpään ja päätoimittaja
Pekka Ritvoksen. Liitto osallistui heidän hautajaisiinsa. Keskuudestamme ovat vuoden
kuluessa poistuneet myös toimintaamme viime kevättalveen asti osallistunut Eila Dahlström
sekä Raili Jarva ja Veikko Lunnas.

Liiton vuosikokous
Vuosikokoukseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 3.5.2012 osallistui 45 jäsentä. Liiton
varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Maarit Huovinen. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet
Eero Helariutta ja Nina Stenros valittiin uudelle kaudelle. Tilinpäätös, toimintakertomus ja suunnitelma hyväksyttiin kotisivuilla julkaistussa muodossa. Puhetta johti kunniajäsenemme
Jyrki Haikonen.
Professori Pirkko Nuolijärvi alusti vilkkaan keskustelun suomen kielen asemasta
globalisoituvassa maailmassa. Lopuksi nautimme noutopöydästä ja kollegojen tapaamisesta
keväisessä tunnelmassa.
Olli-palkinnot
Vuosikokouksessa jaettiin Olli-palkinnot valokuvaaja Eero Liesimaalle ja toimittaja Pirjo
Nuotiolle tunnustuksena ansiokkaasta journalistin työstä. Palkinto on nimetty liiton
pitkäaikaisen sihteerin ja suuren journalistin, professori Väinö Nuortevan eli pakinoitsija Ollin
mukaan.

Eero Liesimaa on toiminut vuosikymmeniä Iltalehden ja aiemmin Uuden Suomen
valokuvaajana. Hän on ammattitaitoinen, monipuolinen kuvajournalisti, joka pärjää eleettömästi
kaikissa kuvaustilanteissa.
Pirjo Nuotio tunnetaan MTV3:n pitkäaikaisena uutisankkurina, joka perehtyy hyvin asioihin ja
osaa yhdistää tyylissään empaattisuuden ja journalistisen kriittisyyden - huumoria unohtamatta.

Johtokunta
Liiton johtokunnan kokoonpano on nyt seuraava:
Puheenjohtaja Jyrki Vesikansa (yhteystiedot kirjeen lopussa).
Varapuheenjohtaja Maarit Huovinen maarit.huovinen@kolumbus.fi.
Sihteeri Jukka Reinikainen (yhteystiedot kirjeen lopussa).
Eero Helariutta eero.helariutta@gmail.com.
Risto Kunnas risto.kunnas@iltalehti.fi.
Keijo Leppänen keijo.leppanen@mtv3.fi.
Marketta Mattila marketta@ikonijaindeksi.fi.
Nina Stenros nina.stenros@yle.fi.
Rahastonhoitajana toimii Pentti Oslamo (yhteystiedot kirjeen lopussa).

Matkat Berliiniin ja Seinäjoelle
Berliinin-matkalle 25.-28.5. osallistui 30 liiton jäsentä tai seuralaista Jyrki Vesikansan
johdolla. Ohjelmassa oli mm. ajankohtainen keskustelu Suomen suurlähetystössä sekä
filharmonikkojen Wagner-konsertti. Sääkin suosi.
Keijo Leppäsen vetämälle Seinäjoen-matkalle 20.10. osallistui 28 jäsentä tai seuralaista. Ilkan
edellinen päätoimittaja Kari Hokkanen kertoi Seinäjoesta, hänen seuraajansa Satu Takala
lehden nykyisistä uudistuksista. Tutustuimme uuteen kirjastoon Aalto-keskustassa ja näimme
kaupunginteatterin onnistuneen Fanny & Alexander-version.
Mediapiirissä 9.10. Pirjo von Hertzen ja Sirkka-Liisa Roine esittelivät yhteisöviestinnän
tuoretta historiaa. Osanottajia oli 15.

Viestinnällinen keskustelutilaisuus ma 14.1.2013
Perinteinen "Suometar-päivän" tilaisuus järjestetään maanantaina 14. tammikuuta 2013
kello 17 alkaen Helsingin Suomalaisella Klubilla, Kansakoulukuja 3. Baari avautuu jo klo
16.30.
Teemana on Mitä tabloidisaatio merkitsee medialle? Paneeliin osallistuvat johtaja Matti
Apunen, valt. maist., toimittaja Elina Grundström sekä päätoimittaja Mikael Pentikäinen.
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!

Pietarin-matka keväällä, kotimaata syksyllä
Ensi vuonna yhdistämme perinteisen ulkomaan- ja kulttuurimatkan lähtemällä todennäköisesti
toukokuussa "valkeiden öiden" Pietariin. Yksityiskohdat ovat vielä avoinna ja näkökohtia voi
esittää allekirjoittaneille tai Nina Stenrosille (yhteystiedot toisaalla).
Syysmatka suuntautuu luultavasti Länsi-Suomeen. Siihenkin palataan.
Mediapiiri ja vuosikokous
Mediapiiri kokoontuu seuraavan kerran kevättalvella ja liiton vuosikokous pidettäneen
huhtikuussa. Molemmista lisätietoja aikanaan jäsenviesteissä ja liiton kotisivuilla.
Uuden Suomettaren ja Tuiskun säätiön sekä liiton apurahat
Onni V. Tuiskun säätiön virkistysapurahat toimittajille ja lehtitalojen toimihenkilöille
julistettaneen alkuvuodesta haettaviksi. Ilmoitus tästä julkaistaneen Journalistissa, liiton
jäsenviesteissä ja kotisivuilla sekä säätiön kotisivuilla (http://www.tuiskunsaatio.fi/ ). Niillä on
myös hakemuslomake. Liittoa edustavat säätiön hallituksessa Jyrki Vesikansa ja (uutena) Jukka
Reinikainen.
Uuden Suomettaren säätiön apurahat opiskelu- ja tutkimushankkeisiin julistetaan haettaviksi
alkuvuodesta 2013. Tästä ilmoitetaan Journalistissa sekä liiton kotisivuilla. Liittoa edustaa
säätiössä Margit Hara, lisäksi Jyrki Vesikansa kuuluu sen hallitukseen. Pentti Oslamo on säätiön
asiamies.
Liitto voi tukea jäsentensä jatkokoulutus-, tutkimus- ja julkaisuhankkeita. Hakemisesta tietoja
seuraavissa jäsenviesteissä ja kotisivuilla.

Kotisivut, kirjat ja jäsenmaksut
Liiton kotisivuilta löytää mm. jäsenkirjeet sekä lomakkeen jäsenhakemusta varten. Kerro
tästä liitostamme kiinnostuneille kollegoille. Hakemukseen on liitettävä kahden nykyisen
jäsenen suositus, mutta emme ole salaseura.
Uuden Suomettaren säätiön historiikki Apurahalla Konstantinopoliin ... Petsamoon ...
Brysseliin ilmestyi tammikuussa, sen ovat laatineet Jyrki Haikonen, Pentti Oslamo ja Jyrki
Vesikansa. Teos kertoo säätiön omien vaiheiden lisäksi matka- ja muiden apurahojen
näkökulmasta journalistisesta kulttuurista ja toimittajapersoonista sekä säätiöstä Uuden Suomen
pääomistajana 1920-luvulta 1950-luvulle. 112-sivuinen, kuvitettu teos lähetään lähetyskuluja
vastaan tai sen saa liiton tilaisuudessa, pyyntö tästä jollekin allekirjoittaneista. Heiltä voi myös
kysyä juhlakirjaamme Suomenmielinen, kansanvaltainen (2005), hinta 20 euroa ja lähetyskulut.
Jäsenmaksuja on maksettu ilahduttavasti. Ohessa matti ja maija myöhäsille kuitenkin
muistutuslappu.
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, 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 pankkitilille Nordea

103150-1918077 (eli FI 03 1031 5001 9180 77). Pankkisiirron liitetietoihin maininta jäsenkortti
(ja oma nimi, jos maksaa esim. yrityksen tililtä). Vain maksetut tilaukset lähetetään eteenpäin.
Kortit hankitaan sopivissa erissä.

Taloudenhoito

Liiton taloutta vuosikymmeniä taitavasti hoitanut Pentti Oslamo siirtyy vähitellen ansaituille
oloneuvoksen päiville ja tehtävään ryhtyy Jukka Reinikainen sihteerin toimen rinnalla. Tästäkin
tarkempia tietoja aikanaan jäsenviesteissä.

Jo jouluisin terveisin

Jyrki Vesikansa
puheenjohtaja
p. 09-777 3074, 040-721 7334
jyrki.vesikansa@kolumbus.fi
Os. Lokitie 43 A 3, 00980 Helsinki

Jukka Reinikainen
sihteeri
P.09-412 7208,040-511 4996
jukka.reinikainen@omnipress.fi
Koivuviita 12 F 21, 02130 Espoo

Pentti Oslamo
rahastonhoitaja
P. 09-884 3817
pentti.oslamo@kolumbus.fi
Iltatähti 5, 02240 Espoo

