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Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega
Viime jäsenkirjeen jälkeen on lähetetty useitakin
jäsenviestejä liiton sähköpostilistalle oleville.
Niiden avulla toteutettiin onnistuneet vierailut
Olkiluotoon ja Poriin 11.10. sekä Suomen Pankin
taidekokoelmiin 8.11. Mediapiirikin kokoontui 4.10.
alustajaan Hannu Olkinuora.
Sähköpostiviesti ei ehkä tavoittanut kaikkia, mutta
Suomen Pankin vierailukiintiö täyttyi vuorokaudessa ja
Olkiluodon-matkalla oli myös mukavasti väkeä.
Jäsenkirjeitä lähetetään edelleen aika ajoin
pintapostissa ja niissä pyritään kertomaan ainakin
summittaiset tiedot tulevista tapahtumista.
Pintaposti on kuitenkin - monistuksineen,
kirjekuorineen ja postimaksuineen - melko kallista,
työlästä ja hidasta, joten monien muiden yhdistysten
lailla liu´umme käyttämään yhä enemmän sähköpostia.
Jäsentiedotusta voi myös vilkaista liiton
kotisivuilta, osoite yllä. Jos ei ole sähköpostin
piirissä, voi tapahtumien yksityiskohtia tarvittaessa
kysyä allekirjoittaneilta. Pyydettäessä lähetämme
tulosteen sähköpostiviesteistä pintapostina.
Varmista ja päivitä siis sähköpostiosoitteesi Jukka
Reinikaiselle, yhteystiedot alla.
Seuraavassa tietoja niin menneestä kuin tulevasta.
Liiton vuosikokous
Vuosikokouksessa 16.5.2011 valittiin
varapuheenjohtajaksi Maarit Huovinen sekä johtokunnan
jäseniksi erovuoroisten tai eroa pyytäneen tilalle
Keijo Leppänen, Marketta Mattila ja Nina Stenroos.
Tilinpäätös, toimintakertomus ja -suunnitelma
hyväksyttiin kotisivuilla julkaistussa muodossa.
Puhetta johti kunniajäsenemme Jyrki Haikonen.
Kokouksessa jaettiin Olli-palkinnot Timo
Hakkaraiselle ja Maarit Huoviselle. Alempana
palkintotiedote. Kokouksen jälkeen tohtorit Antti
Kuusterä ja Antti Suvanto alustivat Suomen Pankin
historiasta ja nykypäivästä, mikä herätti 50-päisessä
kuulijajoukossa keskustelua. Lopuksi nautimme

raikkaasta viinipuhvetista pankin kerhohuoneistossa.
Olli-palkinnot 2011
Suomalainen Sanomalehtimiesliitto on myöntänyt Ollipalkinnon tunnustuksena ansiokkaasta journalistin
työstä toimittaja Timo Hakkaraiselle ja toimittaja
Maarit Huoviselle. Palkinto on nimetty liiton
pitkäaikaisen sihteerin ja suuren journalistin,
professori Väinö Nuortevan eli pakinoitsija Ollin
mukaan.
Timo Hakkarainen on vastannut yli
neljännesvuosisadan keskeisesti Iltalehden
poliittisesta uutis- ja yhä enemmän myös
mielipidejournalismista. Hänen työtään on leimannut
ennakkoluuloton pyrkimys objektiivisuuteen,
luotettavuuteen ja selkeyteen.
Maarit Huovinen on vaikuttanut 1970-luvulta alkaen
näyttävästi monilla journalismin aloilla. Hän on
ansioitunut etenkin lääketiedettä sivuavien, usein
herkkien aiheiden asiantuntevana, selkeänä ja
empaattisena käsittelijänä.
Tunnustusta liiton puheenjohtajalle
Tasavallan presidentti on myöntänyt Jyrki
Vesikansalle lehdistöneuvoksen arvon.
Matkat Islantiin, Olkiluotoon ja Suomen Pankkiin
Islannin-matkalle 1.-5.9.2011 osallistui 45 liiton
jäsentä ja seuralaista. Tutustuimme niin satujen saaren
ihmeisiin, isoon maalämpölaitokseen, talouskriisin
jälkimaininkeihin kuin uuteen musiikkitaloon ja Halldor
Laxnessin kotiin. Monet näkivät myös valaita.
Järjestelyt hoiti ennen muuta Jukka Reinikainen MatkaSeniorien kanssa.
Olkiluodon-matkalla 8.10. tutustuimme ydinvoimalan
ohella Vuojoen komeaan kartanoon sekä Satakunnan Kansan
uusiin, kiintoisiin toimitiloihin. Järjestelyistä
vastasivat ennen muuta Eero Helariutta, Jaakko Leppänen
sekä Timo ja Asta Uusitalo. Osanottajia oli runsaat 40
- osa bussilla tai muutoin kauempaa tulleita, osa
paikallisia jäseniämme ja seuralaisia.
Vuosikokouksessa viritelty tutustuminen Suomen
Pankin taidekokoelmiin toteutui 8.11. Oppaina olivat
pankin taidekerhon jäsenet. Lisäksi osastopäällikkö
Antti Suvanto esitti katsauksen ajankohtaiseen

finanssikriisiin. Taidekierrosta seurasi "jälkiistunto" Zinnkellerissä. Järjestelyjä hoitivat Maarit
Huovinen ja Risto Kunnas.

Viestinnällinen keskustelutilaisuus to 12.1.2012
Perinteinen "Suometar-päivän" tilaisuus järjestetään
torstaina 12. tammikuuta 2011 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!
Kulttuurimatka Lahteen la 24.3.
Kevään kulttuurimatka suuntautuu Lahteen mm.
katsomaan Mikko Roihan modernia tulkintaa Henrik
Ibsenin Villisorsasta. Tarkempia tietoja myöhemmin
sähköposti- tai muissakin viesteissä. Matkalle voi
kuitenkin jo ilmoittautua Maarit Huoviselle
(maarit.huovinen@kolumbus.fi tai 040-563 9247).
Paikkoja on rajoitetusti, ne täytetään ilmoittautumisja maksamisjärjestyksessä. Mukaan voi ottaa yhden
seuralaisen.
Mediapiiri
Mediapiirissä keskusteltiin 4.10. Hannu Olkinuoran
alustuksen pohjalla median uusimmista trendeistä.
Harrastuspiiri kokoontuu seuraavan kerran helmimaaliskuussa - ehkä Aamulehden 130-vuotisia vaiheita
tarkastelemaan. Lisätietoja aikanaan sähköposti- ja
ehkä muissakin viesteissä. Niitä voi myös kysellä Jyrki
Vesikansalta (yhteystiedot alla).

Matka Berliiniin pe 25.- ma 28.5.2012
Liiton ulkomaanmatka suuntautuu Berliiniin, joka on
melkoisesti muuttunut kymmenen vuoden takaisen
vierailumme jälkeen. Yhtenä lähtökohtana on tarjota
tilaisuus kuulla ja nähdä Berliinin filharmonikkoja

heidän omassa talossaan (lisämaksusta). Lippuja
konsertteihin on toisinaan vaikea saada, mutta liitto
on saanut varattua niitä mukavan määrän su 27.5.
Orkesteri esittää tällöin Sir Simon Rattlen johdolla
konserttiversion Richard Wagnerin Valkyriasta eli
Nibelungen sormus-sarjan toisesta osasta. Frickan
roolin laulaa Lilli Paasikivi, joka on nousemassa
Kansallisoopperan taiteelliseksi johtajaksi. Tarkempia
tietoja esityksestä löytyy orkesterin kotisivuilta
http://www.berliner-philharmoniker.de/konzerte/. Liput
ovat D-blokissa hintaan 88 euroa. (Hintahaitari on
40-125 euroa.)
Liiton on lunastettava liput varsin pikaisesti.
Filharmonikkojen konserttiin on siksi ilmoittauduttava
viimeistään Jean Sibeliuksen päivänä 8.joulukuuta 2011
maksamalla 88 euroa/lippu liiton tilille Nordea
103150-1918077. Lisätietoihin merkintä Berliini (ja oma
nimesi, jos tilisi on esim. yrityksen nimellä). Kerro
lisäksi varauksestasi Jyrki Vesikansalle, yhteystiedot
alla.
Niin konserttiin kuin Berliinin-matkalle ylipäänsä
on paikkoja rajoitetusti. Ne täytetään
maksamisjärjestyksessä. Konserttilipun lunastaminen
merkitsee samalla ilmoittautumista matkalle. Matkalle
voi toki osallistua myös konserttiin lähtemättä.
Tällaisia varauksia voi alustavasti tehdä Vesikansalle.
Matkan hinnasta, ennakkomaksuista ja muista
yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin sähköposti- ja
muissa viesteissä.
Matkalle voi entiseen tapaan ottaa mukaan yhden
seuralaisen.
Matkan muuhun ohjelmaan on kuuluu mm. seuraavaa:
- Ajankohtaistapaamisia Saksan median ja Saksan
yhteiskuntaa tuntevien kanssa.
- Museosaarella mm. Pergamon-museo sekä vasta äsken
pommitusten jäljiltä avattu Neues Museum (mm.
kuningatar Nofreteten kuuluisa rintakuva). Ehtivä voi
vilkaista myös Kansallisgalleriaa ja Altes Museumin.
- Uudistettu historiamuseo Zeughausissa, DDR-museo sekä
arkkitehtuuriltaan erikoinen juutalaisuuden museo.
- Potsdamissa Sanssoucin puisto, Neues Palais,
Cecilienhof jne.
- Kiertoajeluilla perusnähtävyydet (Brandenburger Tor,
Reichstag, Gedächtniskirche, Olympiastadion jne.) ja
kierros myös itäpuolella (mm. "Stalinallee", Prenzlauer
Berg, Treptowin muistomerkki.)
- Ehkä laivamatka Spreellä, jolta näkee myös uudet
hallintorakennukset.

Ohjelmaan kuuluu tietenkin riittävästi aterioita.
Kohteita jo tuntevat voivat järjestellä osin omaa
ohjelmaa. Matkaa johtaa Jyrki Vesikansa. Vastuullisena
matkanjärjestäjänä on Matka-Seniorit.

Liiton, Uuden Suomettaren ja Tuiskun säätiön apurahat
Liitto voi tukea jäsentensä jatkokoulutus-,
tutkimus- ja julkaisuhankkeita. Hakemukset pyydetään
lähettämään Pentti Oslamolle 15.3.2012 mennessä.
Tällöin on mainittava henkilötiedot, osoite ja
pankkiyhteys.
Onni V. Tuiskun säätiön virkistysapurahat
toimittajille ja lehtitalojen toimihenkilöille
julistetaan alkuvuodesta haettaviksi. Ilmoitus tästä
julkaistaneen Journalistissa, liiton sähköposti- ja
ehkä muissa viesteissä sekä säätiön omilla
kotisivuilla. Niillä on myös hakemuslomake.
Uuden Suomettaren säätiön apurahat opiskelu- ja
tutkimushankkeisiin ovat haettavina helmikuun 2012
kuluessa. Tästä ilmoitetaan Journalistissa sekä liiton
kotisivuilla. Lisätietoja molemmista säätiöistä saa
Pentti Oslamolta.
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 historiikki Apurahalla
Konstantinopoliin ... Petsamoon ... Brysseliin ilmestyy
tammikuussa, sen ovat laatineet Jyrki Haikonen, Pentti
Oslamo ja Jyrki Vesikansa.
Teos kertoo säätiön omien vaiheiden lisäksi etenkin
matka-apurahojen näkökulmasta journalistisesta
kulttuurista ja toimittajapersoonista sekä säätiöstä
Uuden Suomen pääomistajana 1920-luvulta 1950-luvulle.
Kiinnostuksensa teosta kohtaan voi jo kertoa Pentti
Oslamolle. 112-sivuinen, kuvitettu teos lähetään
lähetyskuluja vastaan. Noutamisesta esim. tilaisuudessa
12.1.2012 voi myös sopia hänen kanssaan.
Juhlakirjaamme Suomenmielinen, kansanvaltainen
(2005) saa edelleen Pentti Oslamolta. Häneltä voi myös
kysyä 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.
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. Pankkisiirron liitetietoihin maininta
jäsenkortti (ja oma nimi, jos maksaa esim. yrityksen
tililtä). Vain maksetut tilaukset lähetetään eteenpäin.
Kortit hankitaan sopivissa erissä.
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

