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www.sanomalehtimiesliitto.fi

Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega
Liiton toiminnassa on takana alkukesän Pietarin-matka, alkusyksyn vierailu Säkylässä ja
Kauttualla sekä marraskuinen mediapiiri, jossa Mikael Pentikäinen hahmotteli viestinnän
näkymiä. Kaikissa tilaisuuksissa oli mukava osanotto.
Seuraavassa tietoja tulevasta toiminnasta.
Viestinnällinen keskustelutilaisuus ti 14.1.2014 klo 17
Perinteinen "Suometar-päivän" tilaisuus on tiistaina, 14. tammikuuta 2014 kello 17 alkaen
Helsingin Suomalaisella Klubilla. Baari aukeaa kello 16.30. Kutsukortti ohessa. Teemana on siis
Journalismin itsemurha? Johdetun keskustelun jälkeen on entiseen tapaan tarjoilua ja mainio
tilaisuus tavata niin kollegoja kuin ystäviämme.
Olisi mukavaa, jos ilmoittaudut ajoissa - ja kerrot myös osanottosi peruuntumisesta, jos tulee
yllättävä este.
Kulttuurimatka Tampereelle la 22.3.2014
Kevään kulttuurimatka suuntautuu lauantaina 22. maaliskuuta Tampereelle katsomaan Les
Miserables-musikaalia Tampereen teatterissa. Victor Hugon romaaniin perustuva klassikko on
pyörinyt maailman näyttämöillä jo 18 vuotta - ja uusi tamperelaistulkinta on saanut kiittäviä
arvioita. Matkalla pyrimme käymään myös Aamulehdessä tai muussa kiinnostavassa kohteessa.
Alustava ohjelma on seuraava:
10.00
Lähtö Helsingistä Kiasman edestä. Bussissa runsas tarjoilu.
12.30
Aamulehti tai muu kohde.
14.00
Tampereen teatteri, väliaikatarjoilu.
17.00
Teatteri-illallinen lämpiössä.
19
Lähtö paluumatkalle.
21.30
Takaisin Helsingissä.
Matka maksanee saman verran kuin aiemmin eli noin 60 euroa jäseneltä ja 75 euroa seuralaiselta.
Hinta sisältää matkat, ateriat sekä teatteriliput (kassalla 58 euroa). Omatoimisesti Tampereelle
tuleville on hieman alennettu hinta.
Osallistumismaksu maksetaan liiton tilille Nordea 103150-1918077. Tarkemmat tiedot kerrotaan
jäsenviesteissä sekä suoraan ilmoittautuneille. Varausten takia matkalle tulee kuitenkin
ilmoittautua maanantaihin 21. tammikuuta mennessä Maarit Huoviselle
(maarit.huovinen@kolumbus.fi tai 040-563 9247).
Sovittaessa bussiin pääsee matkan varrella ja tietenkin mukaan voi tulla omatoimisesti. Tästä olisi
hyvä sopia Maarit Huovisen kanssa.
Mediapiiri keväällä
Mediapiirin seuraavassa tapaamisessa Eero Sauri on luvannut kertoa Bonniereista, joista on
alkusyksystä ilmestynyt kaksikin suvun 200-vuotista mediahistoriaa ja sukuyhtiön omistusta,
omistusrakenteita ja tulevaisuutta käsittelevää kirjaa. Bonnier on ajankohtainen myös siksi, että

toimitusjohtaja Jonas Bonnier joutui jättämään paikkansa ja hänen seuraajansa, kaapelitv-yhtiö Com
Hemin nykyinen toimitusjohtaja Tomas Franzén tunnetaan ennen kaikkea saneeraajana.
Lisätietoja myöhemmissä jäsenviesteissä.
Vuosikokous
Liiton vuosikokous on huhtikuussa tai toukokuun alussa. Esillä ovat sääntömääräiset asiat.
Teemaksi on hahmoteltu itsenäistymisen satavuotismuiston lähestymistä eli kuvausta liiton ja sen
jäsenten roolista tuossa prosessissa. Miten myöntyväisistä suomettarelaisista tuli aktivisteja?
Tarkemmat tiedot jäsenviesteissä ja liiton kotisivuilla. Niillä julkaistaan myös etukäteen
kokouksen aineistoa. Asiasta voi myös kysyä Jukka Reinikaiselta, yhteystiedot alla.
Veneretki Helsingin saaristoon
Toukokuulla järjestetään veneretki Helsingin lähisaariston kiinnostaviin, vähitellen avautuviin
kohteisiin. Vihjeitä voi edelleen esittää Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot alla).
Aterioimme ilmeisesti Kustaanmiekan Walhallassa, jota pitää äskettäin edesmenneen Ollipalkitun Seppo Savcksen Inkeri-tytär. Yritämme myös päästä Kuivasaareen ihmettelemään
kivitalon kokoista 12-tuumaista kaksoispatteria, joka pelkällä olemassaolollaan suojasi Helsingin
mereltä päin viime sodissa.
Ulkomaanmatka - Saksiin vai Tonavalle?
Taannoiseen tiedusteluun liiton ulkomaanmatkan kohteesta ja kustannushaarukasta vastasi
ilahduttavan moni. Näkemykset tosin hajaantuivat odotetusti. Niiden pohjalta pyysimme alustavan
tarjouksen kahdesta vaihtoehdosta.
Lisäksi Risto Kunnas ja Nina Stenros selvittävät "keveämmän" matkan mahdollisuuksia jossain
tulevaisuudessa. Kuitenkin paikalliskuljetukset, ruoat, juomat, pääsyliput, opastus jne. maksavat,
vaikka lentolippu ja hotelli olisi halpa. Tähän asti matkoilla ei osanottomaksun jälkeen ole
välttämättä tarvinnut käyttää euroakaan. Järjestelyissäkin on oma työnsä - tai paikalla
improvisoinnissa. On myös varmistettava vastuut. Ehkä keveämpi malli silti löytyy.
Ohessa vaihtoehdot. Pyydämme ilmoittautumaan alustavasti alempana olevalla kaavalla joko
molemmille (prioriteettijärjestyksessä) tai toiselle matkoista tammikuun 15. päivään mennessä,
niin päätämme, miten jatketaan.
Ilmoittautuminen on siis alustava, mutta kuitenkin toivottavasti kohtuullisen vakavasti harkittu.
Vaihtoehdoista todettakoon, että Saksin matka on laajempi ja hieman kalliimpi, mutta sitä on
hankala tehdä omatoimisesti. Wieniin pääsee toki helposti omin päin, kuten moni lienee jo
tehnytkin. Siellä on myös tarjolla valmisretkiä mm. Tonavaa pitkin Bratislavaan. Mutta toki Wien,
Wien nur Du alein ...
Matkoja johtaa Jyrki Vesikansa ja vastuullisena matkanjärjestäjänä on Matka-Seniorit.
A. Saksin-matka to 28. - su 31.8. 2014
Torstai 28.8. Leipzig
08.10
09.05

Finnairin suora lento (kentälle noin kello 06.45).
Berliini, josta bussiin. (Suomenkielinen opas ja omaakin taustainformaatiota.)
Lounas matkan varrella (Mövenpick).

13.30

Ip

19.30

Leipzig: kiertoajelu, Kansaintaistelun (1813) muistomerkki, Tuomas-kirkko (J.S.
Bach), vanhat messu- ja pörssitalot ym. sekä vuoden 1989 liikehdinnän
muistopaikkoja.
Kahvi ja Kuchen, Zum Arabische Coffe Baum (toiminut samalla paikalla 1700-luvulta
alkaen).
Lützenin taistelupaikka (1632) Leipzigin lähellä.
Tulo Weimariin, hotelli ***.
Tuloillallinen lisämaksusta halukkaille.

Perjantai 29.8. Weimar - Erfurt
Ap.

Kp.
Ip.

Kävellen Weimarissa, mm. Bachin ja Schillerin muistoja, Herder-kirkko (Cranachalttari), Goethen kotimuseo. Jatkamme Erfurtiin (25 km), jossa mm
Luther opiskeli ja Willy Brandt vieraili 1970. Tai josta SDP sai Forssan ohjelman.
Historiallisessa keskustassa mm. 120 metriä pitkä kauppiassilta.
Lounas Erfurtissa. Sitten mm. Euroopan vanhin säilynyt synagoga.
Bussilla Dresdeniin (220 km), matkalla katsauksia.

Lauantai 30.8. Dresden
Ap.

Kp.
Ip.
Ilta

Kiertoajelu ja kävely Elben Firenzessä, joka on jälleenrakennettu tuhopommituksen
1945 ja DDR-ajan rappion jälkeen. Kohteina mm. Semper-ooppera, Zwinger-palatsi ja
Frauenkirche.
Lounas.
Residenssipalatsi, jossa mm. Rafaelin Sikstiiniläinen madonna (toki jo kiiltokuvista
tuttu). Myös Neue Meister-galleria, jossa modernia taidetta.
Konsertti Frauenkirchessä. (Tai halukkaille Semper-ooppera, jos sen kausi on jo
alkanut).

Sunnuntai 31.8. Meissen - Berliini
Ap.
Kp.
Ip.
19.10

Lähtö Berliiniin, matkalla Meissenin posliinikaupunki.
Lounas Spreewaldissa Landgasthofissa.
Läpi Berliinin (Ost-West-Axis) Tegelille.
Lento Suomeen, perillä klo 22.00.

Hinta on jäseniltä alustavasti 980 euroa ja seuralaiselta 1.200 euroa. Siihen sisältyvät matkat,
majoitus aamiaisineen, opastukset, pääsyliput ja ohjelmaan merkityt ateriat ruokajuomineen.
Jokainen voi tietenkin järjestellä osin omaa ohjelmaansa.
B. Wien- Bratislava
Torstai 28.8.
08.25
09.55
Ip.

Finnairin suora lento (kentälle noin kello 06.55).
Wien, josta kiertoajelulle. (Suomenkielinen opas ja omaakin taustainformaatiota.)
Päänähtävyydet.
Lounas ja majoittuminen, ammatillista ohjelmaa.
Tuloillallinen.

Perjantai 29.8.
Ap.
Ip.
Ilta

Schönbrunnin palatsi. Lounas retken aikana.
Wienerwald.
Vapaa.

Lauantai 30.8. Bratislava (Slovakian pääkaupunki)
Ap.
10
Ip.
Ilta

Kuljetus laivarantaan, katamaraanilla Tonavalla.
Bratislava. Kävelykierros. Lounas.
Bussilla Eisenstadtiin (Esterhazyjen palatsi).
Lähtöillallinen Wienissä (lisämaksusta).

Sunnuntai 31.8.
Ap.
19.20

Retki Tonavan laaksoon (Wachau), jossa lounas. Dürnstein, jossa Richard
Leijonamieli oli vankina.
Lento Suomeen, perillä klo 22.40.

Tämän matkan hinta on jäseneltä alustavasti 900 euroa ja seuralaiselta 1150 euroa.
Alustavat ilmoittautumiset
Kerro Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot alla) kohtuullisen vakava kiinnostuksesi seuraavasti:
Ilmoittaudun alustavasti
- Saksin-matkalle
- Wienin-matkalle
Jos molemmille, kerro ensisijaisuus.
Kerro myös, jos mukaan tulee seuralainen.
Jos riittävästi osanottajia ilmoittautuu, lisätietoja kerrotaan jäsenviesteissä ja suoraan
ilmoittautuneille. Jos jompikumpi matka järjestetään, mukaan ehtinee myöhemminkin, mutta
järjestelyt edellyttävät riittävää perusjoukkoa. Aina sellainen on tähän asti löytynyt.
Matkatoimisto lähettää aikanaan laskun ja lisätietoja. Paikkoja on rajoitetusti, ne täytetään
ennakkomaksun suorittamisen mukaisessa järjestyksessä.
Logo
Yrjö Klipin luonnoksia oli esillä vuosikokouksessa. Logoa vielä viimeistellään, mutta se tullee
käyttöön alkuvuodesta.
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 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
jäsenviesteissä ja kotisivuilla.
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.
Päivitä sähköpostiosoitteet
Olemme siirtyneet ensisijaisesti sähköiseen tiedottamiseen. Sitä toivoville postitetaan kuitenkin
kaikki jäsenviestit pintapostissa. Jäseniä pyydetään päivittämään sähköpostiosoitteensa Jukka
Reinikaiselle, yhteystiedot alla. Samoin pyydetään kertomaan hänelle, jos toivoo kaikki jäsenviestit
pintapostissa.
Jäsentiedotusta voi myös vilkaista liiton kotisivuilta, osoite yllä. Asioista voi tietenkin myös
kysyä allekirjoittaneilta.
Kotisivut, 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.
Uuden Suomettaren säätiön historiikkia Apurahalla Konstantinopoliin ... Petsamoon ...
Brysseliin (Jyrki Haikonen, Pentti Oslamo ja Jyrki Vesikansa) saa postikuluja vastaan Jukka
Reinikaiselta. Samoin juhlakirjaamme Suomenmielinen, kansanvaltainen (2005).
Jäsenmaksuja on maksettu ilahduttavasti. Ohessa matti ja maija myöhäsille kuitenkin
maksukehotus, yllä liiton tilinumero ja viestikenttään nimi. Jos maksuja ei kuulu, joudumme ikävä
kyllä poistamaan ko. henkilön jäsenyydestämme.

Jouluisin terveisin
Jyrki Vesikansa, puheenjohtaja
p. 09-777 3074, 040-721 7334
jyrki.vesikansa@kolumbus.fi
Väinölänkatu 13 F 47, 00610 Helsinki

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

