Helsinki, 19.3.2013
Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry
www.sanomalehtimiesliitto.fi

Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega
Seuraavassa täydennyksiä helmikuiseen jäsenkirjeeseen.
Ryhdymme siis käyttämään sisäisessä tiedotuksessa ensi sijassa sähköpostia. Pyydettäessä
lähetämme kuitenkin tulosteen sähköpostiviesteistä pintapostina. Lähetä tai tarvittaessa päivitä
siis sähköpostiosoitteesi Jukka Reinikaiselle (yhteystiedot alla) tai pyydä häneltä pintapostia
kirjeen lopussa olevan lomakkeen mukaisesti. Jäsentiedotusta voi myös vilkaista liiton
kotisivuilta, osoite yllä. Asioita voi tietenkin tarvittaessa kysyä allekirjoittaneilta.
Mediapiiri 10. huhtikuuta kello 17
Harrastuspiiri kokoontuu 10. huhtikuuta kello 17. Talouselämän päätoimittaja Reijo Ruokanen
alustaa talousjournalismista. Kahvi- ja teetarjoilua. Ilmoittautumiset Jyrki Vesikansalle.
Kokouspaikka:
Hotel Arthur, Vuorikatu 19 Helsinki. Malinin sali, kokoustilat 2. kerros

Vuosikokous 7.5. klo 17 Alma-talossa
Liiton vuosikokous on tiistaina, 7. toukokuuta kello 17 uudessa Alma-talossa, Alvar Aallon
katu 3 C, Helsinki. Esillä sääntömääräiset asiat sekä Alma Median näkymien esittelyä. Nehän ovat
kiintoisasti liikkeessä. Tarjoiluakin on vapaata keskustelua ryydittämään.
Ilmoittautumiset Jyrki Vesikansalle mielellään pe 3.5. mennessä, yhteystiedot alla.
Kokouksen aineistoa julkaistaan etukäteen liiton kotisivuilla www.sanomalehtimiesliitto.fi.
Pietarin-matka junalla to - su 6.-9.6. 2013
Liiton ulkomaanmatkalle Valkeiden öiden Pietariin on vielä paikkoja ja ilmoittautumisaikaa on
saatu lykätyksi 10. huhtikuuta saakka. Matkan hintaa ovat jotkut verranneet VR:n Allegrotarjouksiin, mutta myös New Yorkiin pääsee erikoistarjoushintaan halvalla. Pietari on nykyään
kallis kaupunki, josta tullaan Suomeen ostoksille myös hinnan takia. Viisumi, opastus,
paikalliskuljetukset mm. Hatsinaan jne maksavat. Liiton matkoilla ei ole harrastettu myöskään
itsepetosta laittamalla aterioita, ruokajuomia jne. erikseen maksettaviksi. Hotellikin haluttiin
keskustasta.
Miniseminaarin ohjelma on täydentyy vielä.
Musiikkifestivaalin tarjonnasta tiedotetaan ensi tilassa ohjelman selvittyä.
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Allegro/ Helsinki. Lounas omatoimisesti junassa.
Pietari, Suomen asema, josta suoraan kaupunkikierros (sisältä opastaen Kirkko veren
päällä, ulkopuolelta mm. Talvipalatsi, Pietari-Paavalin linnoitus, Iisakin kirkko jne.)

18
19.30
Pe 7.6.
Ap
Lounas
Ip
Ilta
La 8.6.
Ap
Lounas
Ip
Ilta
Su 9.9.
Ap
Lounas
Ip
19.00
20.25
22.01

Hotellissa (Ibis St. Petersburg Centre).
Tuloillallinen (mahdollisesti pyydämme 1-2 vierasta).
"Dostojevskin jäljillä" Lev Lurien kanssa. (Toisinajattelija, joka järjestää
kävelykierroksia.)
Kirjallisuuskahvilassa Lurien kanssa.
Miniseminaari FinProssa mm. Suomen bisnesnäkymistä Venäjällä (Ohjelma
tarkentuu).
Konsertti (Valkeat yöt). Lisämaksulla.
Hatsinan palatsi, Priory-palatsi ja puisto (Unescon maailmanperintökohde,
Inkerinmaalla 46 km Nevskiltä).
retken aikana.
Nykytaiteen museo. (Omatoiminen vaihtoehto esim. Venäläisen taiteen museo
melko lähellä hotelliamme.)
Vapaa.
Uusi Hollanti-saari (300 vuotta suljettu alue avattu 2011, sinne tulee kulttuuri- ym.
kohteita, suunnittelijana mm. Norman Foster). Kävelykierros.
ko. tienoilla.
Eremitaasi (lisämaksusta halukkaille) tai vapaata.
Lähtö hotellista asemalle.
Allegron lähtö.
Helsinki.

Hotelli Ibis St. Petersburg Centre ***, Ligovsky prospekt 54. Kansainvälisen Ibis-ketjun 2008
avaama, moderni ja valoisin värein sisustettu keskustahotelli. Moskovan rautatieasemalle 500 m,
Nevski prospektille 700 m ja Talvipalatsiin 3,3 km. Metroasema Ploshtshad Vosstanija 500 m.
Oppaana on koko matkan Jekaterinburgista, Tornion Lapista ja muutoinkin tuntemamme Anna
Hiltunen. Vastuullinen matkanjärjestäjä on entiseen tapaan Matka-Seniorit.
Hinta on alustavasti jäseniltä 950 euroa, seuralaiselta 1.150 euroa. Siihen sisältyvät junamatkat,
paikalliskuljetukset tilausbussilla, majoitus kahden hengen huoneissa ja aamiaiset (yhden hengen
huone lisämaksusta), viisumit yms. maksut, hoitokuluvakuutus alle 80-vuotiaille (matkavakuutus
kannattaa silti ottaa/varmistaa), kolme lounasta ja yksi illallinen ruokajuomineen, ohjelmaan
merkityt kohteet sekä oppaan palvelut. Lisämaksullisista kohteista tarkempia tietoja myöhemmin.
Ilmoittautumiset kirjallisesti (sähköpostilla tai toissijaisesti pintapostissa) keskiviikkoon 10.
huhtikuuta mennessä Jyrki Vesikansalle, yhteystiedot alla. Matkatoimisto lähettää
ilmoittautuneille lisäohjeita ennakko- ja lopullisine laskuineen. Passin on oltava voimassa kuusi
kuukautta matkan jälkeen.
Ilmoittautumistiedot (myös sähköpostiin):
Nimi (jäsen) ................................................................................................
Seuralainen .............................................................................................
Osoite, johon matkatoimisto lähettää aineistonsa .......................................

.....................................................................................................................
Sähköposti ..................................... Puhelin ..............................................
Yhden hengen huone? ....
Haluaa osallistua lisämaksusta (ruksi)
... konserttiin (voi päättää tietojen tarkennuttua),
... Eremitaasiin tutustumiseen.
Ruokarajoitteet yms. ...................................................................................
Satakunnan-retki alkusyksyllä 5. syyskuuta
Eero Helariutta on valmistellut jälleen alkusyksyn retkeä Satakuntaan - nyt Kauttuan
historialliseen ruukkikylään, kansainvälisiä YK- ym. joukkoja kouluttavaan Säkylän varuskuntaan
ja Satakunnan Pyhäjärven vesistönsuojeluun. Retki tehdään 5. syyskuuta (jäsenkirjeessä oli
valitettavasti väärä kuukausi) bussilla Helsingistä, mutta mukaan pääsee tietenkin omatoimisesti
muualtakin. Matkaa on valmistellut Eero Helariutta.
Tarkemmat tiedot myöhemmässä jäsenviestissä.

Onni V. Tuiskun säätiön apurahat
Toimittaja Onni V. Tuiskun Säätiö jakaa keväällä 2013 ensi sijassa matka- ja virkistyskäyttöön
tarkoitettuja apurahoja toimittajille ja lehtitalojen toimihenkilöille. Hakemuslomake täytetään ja
lähetetään sähköisesti osoitteesta www.tuiskunsaatio.fi. Hakuaika päättyy 31.3.2013.
Jos joku on ehtinyt tulostaa säätiön nettisivuilta vanhan hakulomakkeen ja lähettää sen perinteisellä
postilla, myös tämä hakemus käsitellään vielä tänä vuonna.
Hakemuksessa pitää mainita apurahan käyttötarkoitus, aikaisemmat Tuiskun säätiöltä /
Nuorsuomalaiselta Sanomalehtimies-yhdistykseltä / Suomalaiselta Sanomalehtimiesliitolta saadut
apurahat sekä tieto työhistoriasta. Lisäksi toimittajilta tarvitaan maininta, onko hakija
Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen tai Suomalaisen
Sanomalehtimiesliiton jäsen.
Lisätietoja säätiön kotisivuilta www.tuiskunsaatio.fi.

Jäsenmaksut
Jäsenkirjeen mukana lähetettiin lasku tämän vuoden ennakoidusta jäsenmaksusta 18 euroa.
Taloudenhoidon uudistusten takia laskun lähettäminen hieman viivästyi, mutta olisi mukava, jos
maksaisit sen melko pian.
Jos vuosikokous päättää toisen summan, mahdollinen liikaa peritty osuus palautetaan.
Liiton jäsenkortit
Liiton jäsenkortit on havaittu käyttökelpoisiksi. Kortilla saa alennuksia mm. monilta kustantajilta
ja Viking Linelta ja on myös esim. museoissa (myös ulkomailla) usein käyttökelpoinen.Tarkemmat
tiedot 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 tilille Nordea 1031501918077 (eli FI 03 1031 5001 9180 77). Liitetietoihin maininta jäsenkortti (ja oma nimi, jos
maksaa esim. yrityksen tililtä). Vain maksetut tilaukset lähetetään eteenpäin. Kortit tilataan
sopivissa erissä.
Aiempiin kortteihin on tälle vuodelle lähetetty vuositarra. Jos se on hukkunut, uuden voi pyytää
Jukka Reinikaiselta.
Jäsenkunnan kirjoja
Liiton jäsenistä ovat ihan juuri julkaisseet kirjan ainakin seuraavat:
* Leena Liukkonen: Venäläiset tulevat! Mitä me heistä luulemme ja tiedämme. (Siltala)
* Reeta Paakkinen: Kotona Istanbulissa ─ Tositarinoita Turkista. (Otava) - Reetan tapasimme
Istanbulin-retkellämme, silloin sukunimellä Cevic.
Kannattaa tutustua opuksiin!
Kevättalvisin terveisin
Jyrki Vesikansa, puheenjohtaja
p. 09-777 3074, 040-721 7334
jyrki.vesikansa@kolumbus.fi
Os. (uusvanha) 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

JÄSENKIRJEEN POSTITUS
Siirrymme jäsenkirjeiden sähköiseen postitukseen. Suuri osa jäsenistämme on toimittanut sposoitteensa, mutta jos olet epävarma siitä, onko tuo osoitteesi meillä, kirjaa se tähän:
_______________________________________________________________________________
□ Jos haluat, että kirje tulee edelleen pintapostitse, laita nimesi ja toivottu postiosoitteesi tähän:
________________________________________________________________________________
Lähetä tiedot Jukka Reinikaiselle.

