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Mediapiiri ti 9.10.2012 klo 17 Iltalehdessä - toimittaja ja tiedottaja

Harrastuspiiri kokoontuu tiistaina 9. lokakuuta kello 17.00 Iltalehdessä,
Aleksi 9, IV kerros. Teemana on toimittajan ja tiedottajan suhteen kehittyminen
lähtökohtanaan tiedottajien liiton ProComin tuore historiateos Vuosisata
suhdetoimintaa – Yhteisöviestinnän historia Suomessa.

Kirjan tekijöistä keskusteluun osallistuu mm. maisteri Sirkka-Liisa Roine, aiempi
Pörssisäätiön toimitusjohtaja, Kansallispankin keskeinen tiedottaja sekä mm.
Kauppalehden ja Helsingin Sanomain toimittaja sekä kokenut tiedottaja Pirjo von
Hertzen. Meistä monilla on useitakin näkökulmia lobbaukseen ja muihin alan
ilmiöihin.
Kahvitarjoilua.
Ilmoittautumiset mielellään 5.10. mennessä Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot
yllä).
Tervetuloa sekä aiemmin mukana olleet että aiheesta kiinnostuneet uudet
tulokkaat!

Seinäjoen-matka la 20.10.2012 - mm. Fanny ja Alexander

Lähdemme Etelä-Pohjanmaalle lauantaina 20. lokakuuta. Ohjelmaa on
valmistellut Ilkassakin vaikuttanut Keijo Leppänen. Varsinainen ohjelma on
yksipäiväinen, jolloin bussi palaa teatterin jälkeen iltayöllä Helsinkiin. Halutessaan
voi jäädä yöksi Seinäjoelle ja järjestää sunnuntain ohjelmansa sekä paluunsa itse.
Tietenkin Seinäjoelle voi myös tulla omatoimisesti - joutumatta tällöin
osallistumaan bussikustannuksiin.
Matkan ohjelma:
09.00 Lähtö bussilla Helsingistä Mannerheimintieltä Kiasman edestä.
Bussissa voileipä-, kahvi/tee- ja hieman viinitarjoilua.
Pysähdys (15 min.) ennen Tampereen kehää.

Bussissa Keijo Leppänen kertoo Pohjanmaan nykypäivästä ja
Jyrki Vesikansa sen historian myyteistä.
14.00 Seinäjoen Aalto-keskustaan liittyvää uutta kirjastoa esittelee Elina
Kortesmäki.
15.00 Lounas hotelli Lakeus, kabinetti.
Buffet: alkupalat, häränrintaa metsäsienikastikkeessa tai nieriää, kahvi/tee
ja konvehti, talon viinejä (Alba de Murviedro/Murviedo Reserva).
Puheenvuoro mm. Ilkan uusi päätoimittaja Satu Takala.
17
Tutustuminen Ilkan toimitukseen.
18
Vilkaisu Seinäjoen Aalto-keskustaan.
19.00 Kaupunginteatterissa Ingmar Bergman: Fanny & Alexander.
Väliaikatarjoilu.
22
Lähtö paluumatkalle bussilla.
02
Perillä Kiasman luona.
Halukkaat voivat siis jäädä omalla kustannuksella yöksi Seinäjoelle. Hotelli
Lakeudesta on varattu liiton nimellä jonkin verran huoneita (80 e/ 2 hh, 70 e/ 1 hh,
aamiainen ml.). Ne on varattava itse (myyntipalvelu.seinajoki@sokoshotels.fi, 0107648 000). Paluu tällöin omatoimisesti esim. nopeilla junilla.
Hinnat:
Perusmaksu on jäseniltä 30 euroa, seuralaiselta 50 euroa. Maksuun sisältyy
lounas ruokajuomineen, teatterilippu ja väliaikatarjoilu sekä tietenkin vierailut.
Bussimaksu on 30 euroa jäseneltä ja 50 euroa seuralaiselta. Tähän sisältyy
bussitarjoilu.
Maksut 9.10 mennessä liiton tilille Nordea 103150-1918077 (eli IBANmuodossa FI03 1031 5001 9180 77). Vain maksetut ilmoittautumiset otetaan
huomioon. Maksuviestiin merkinnät perusmaksu jäsen, perusmaksu seuralainen
sekä bussi jäsen tai bussi seuralainen. Merkitse myös nimesi, jos tili on esim.
yrityksen nimellä.
Ilmoittautumiset mieluiten 1.10. mennessä Jukka Reinikaiselle (yhteystiedot
yllä). Tällöin kerrottava, tuleeko bussilla vai omatoimisesti sekä toive pääruoasta
(liha tai kala) ja erityisruokavaliosta. On myös suotava kertoa, palaako bussilla.
Tervetuloa mukaan!

Viestinnällinen keskustelutilaisuus ma 14.1.2013 klo 17
Perinteinen viestinnällinen keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina, 14.
tammikuuta 2013 kello 17 Helsingin Suomalaisella Klubilla. Ajankohtaisia
teemoja riittää, niistä ja muista yksityiskohdista tarkemmin tietoja myöhemmin.
Merkitse kuitenkin jo kalenteriisi.

Pietarin-matka keväällä?
Johtokunta on pohtinut myös ensi vuoden ohjelmaa. Esillä on ollut vierailu
Pietarissa - todennäköisesti keväällä ennen oopperan ja muiden kulttuurilaitosten
kauden päättymistä. Ehdotuksia ja näkemyksä voi esittää mm. sihteerillemme ja
muillekin johtokunnan jäsenille.

Olli-palkinnot
Vuosikokouksessa SKS:n talossa 3.5.2012 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
Vuosikokouksen jälkeen liiton johtokunnan kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja Jyrki Vesikansa
Varapuheenjohtaja Maarit Huovinen maarit.huovinen@kolumbus.fi
Sihteeri Jukka Reinikainen
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 pentti.oslamo@kolumbus.fi.

Poismenneitä
Liiton jäsenistä ovat kuolleet mm. aktiivisesti toimintaan osallistunut Eila
Dahlström, Olli-palkittu veteraani Heikki Eteläpää, Raili Jarva, Veikko
Lunnas sekä emeritus-päätoimittaja Pekka Ritvos. Kotisivuillamme
(http://www.sanomalehtimiesliitto.fi) on mm. Eteläpään ja Ritvoksen nekrologit.

