Helsinki, 1.2.2012
Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry
www.sanomalehtimiesliitto.fi

Arvoisa liittomme jäsen, hyvä kollega

Liiton perinteinen viestinnällinen keskustelutilaisuus torstaina 12. tammikuuta onnistui jälleen
hyvin. Osanottajia – jäseniämme ja ystäviämme – oli jälleen ennätysmäärä eli 135 henkeä.
Marketta Mattila alusti vilkkaan keskustelun siitä, ”muuttuuko mediassa kaikki”. Panelistien
ohella myös yleisö otti vahvasti kantaa. Keskustelu jatkui vapaamuotoisena noutopöydän äärellä.
Kuten viimeksi kerrottiin, liu´umme käyttämään yhä enemmän sähköpostia. Varmista ja päivitä
siis sähköpostiosoitteesi Jukka Reinikaiselle, yhteystiedot alla. Jäsentiedotusta voi myös
vilkaista liiton kotisivuilta, osoite yllä. Jos et ole sähköpostin etkä verkon piirissä, voi tapahtumien
yksityiskohtia tarvittaessa kysyä allekirjoittaneilta. Pyydettäessä lähetämme tulosteen
sähköpostiviesteistä pintapostina.
Ohessa tietoja tulevasta toiminnasta.
Kulttuurimatka Lahteen la 24.3.
Kevään kulttuurimatka suuntautuu lauantaina 24. maaliskuuta Lahteen mm.katsomaan Mikko
Roihan modernia tulkintaa Henrik Ibsenin Villisorsasta. Matkan pääjärjestelijänä on Maarit
Huovinen (maarit.huovinen@kolumbus.fi tai 040-563 9247).
Alustava ohjelma on seuraava:
11.30
Lähtö Kiasman edestä Mannerheimintiellä. (Huom! Lähtöpaikka on muuttunut
perinteisestä.) Bussissa kahvia ym. ja voileipiä sekä taustatietoja.
12.45
Orimattilan Villa Roosa, jossa on esillä seudun nykytaiteilijoiden teoksia ("Orimattila
Contemporary Art"). Entisessä huopatossutehtaassa voi myös ostaa käsitöitä, tasokasta grafiikkaa
ym. – jopa huopatossuja (kokoa 34-36). (Ks. http://www.villaroosa.fi).
14.30
Radio- ja TV-museo, Radiomäki.
16.00
Ravintola Roux, päivällinen. (Alkujuoma, vaniljaista kukkakaalikeittoa, paistettua
kuhaa tai härän sisäfileetä, pecanpähkinäpiirakkaa ja vanhanajan vaniljajäätelöä). Kerro
ilmoittautuessa, haluatko pääruokana kalaa vai lihaa. Vieraaksemme aterialle tulee Lahden
teatterin johtaja Maarit Pyökäri kertomaan näkymistään.
18.15
Lähtö teatteriin.
19.00
Villisorsa.
Väliajalla kahvia + paakelsi.
21.30
Lähtö paluumatkalle. Tarvittaessa välipysähdyksiä.
22.30/45
Takaisin lähtöpisteessä.
Tietenkin Lahteen ja Orimattilaan voi tulla myös omatoimisesti. Tästä olisi hyvä sopia Maarit
Huovisen kanssa.
Matkan hinta 60 euroa jäseneltä ja 75 euroa seuralaiselta sisältää matkat, ateriat ruokajuomineen
sekä teatteri- ja pääsyliput. Se maksetaan liiton tilille Nordea 103150-1918077 mieluiten 2.3.
mennessä. Lisätietoihin merkintä Lahti ja kala tai liha (sekä oma nimesi, jos tilisi on esim.
yrityksen nimellä). Paikkoja on rajoitetusti, ne täytetään maksamisjärjestyksessä. Mukaan voi ottaa
yhden seuralaisen. Ruokarajoitteista olisi kerrottava suoraan Rouxiin (puh. 03-782 3377, fax (03)
782 3366, sähköposti ravintola@roux.fi , kotisivut www.roux.fi).

Mediapiiri ti 6.3.
Harrastuspiiri kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 6. maaliskuuta kello 17.00 Iltalehdessä,
Aleksi 9, IV kerros. Tohtori Jyrki Pietilä alustaa Aamulehden tuoreesta, varsin avoimesta 130vuotishistoriasta, jonka pääpaino on viime vuosikymmenissä. Kahvitarjoilua. Ilmoittautumiset
mielellään 5.3. mennessä Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot alla).

Vuosikokous
Liiton vuosikokous on huhtikuussa tai toukokuun alussa. Esillä ovat sääntömääräiset asiat.
Tarkemmat tiedot ainakin sähköpostiviesteissä ja liiton kotisivuilla. Niillä julkaistaan myös
etukäteen kokouksen aineistoa. Asiasta voi myös kysyä Jukka Reinikaiselra, yhteystiedot alla,

Matka Berliiniin pe 25.- ma 28.5.2012
Liiton ulkomaanmatkalle ilmoittautui jo joulukuussa 30 henkeä, jotka lunastivat samalla lipun
Berliinin filharmonikkojen Wagner-konserttiin kaupungin maineikkaassa konserttitalossa. Muitakin
on alustavasti ilmoittautunut ja konserttiinkin saattaa saada vielä lippuja. Orkesteri esittää Sir
Simon Rattlen johdolla konserttiversion Richard Wagnerin Valkyriasta eli Nibelungen sormussarjan toisesta osasta. Frickan roolin laulaa Lilli Paasikivi, joka on nimitetty Kansallisoopperan
taiteelliseksi johtajaksi. Tarkempia tietoja esityksestä löytyy orkesterin kotisivuilta
http://www.berliner-philharmoniker.de/konzerte/. Lippujen hintahaitari on 40-125 euroa, jos niitä
vielä saa. Mutta on Berliinissä samaan aikaan paljon muutakin.
Lähde siis Spreen metropoliin, joka on muuttunut melkoisesti kymmenen vuoden takaisen liiton
edellisen vierailun jälkeen!
Matkan ohjelma on alustavasti seuraava:
Perjantai 25.5.2012
08.00
09.30
12.00
14.00
15.00
17
19.00

Finnairin suora lento (Hki-Vantaan kentälle noin kello 06.30).
Kiertoajelu länsipuolella ja Mittessä.
Lounas (Lindenbräu ,Potsdamer Platz).
Vierailu suurlähetystössä.
Springer Haus tai muu mediatalo.
Hollywood Media Hotel, Kurfürstendamm 202 (U-Bahnhof Uhlandstr.).
Tuloillallinen ravintola Constantin Cassambalis (kreikk.).

Lauantai 26.5.2012
09.00
09.30
10.30
12.30
14.00
15.00
17.00

Kiertoajelu jatkuu.
Juutalaismuseo.
Kiertoajelu jatkuu itäpuolella.
Lounas (Reinhard´s, Nikolaiviertel/ Alexanderplatz-alue.)
DDR-museo.
Historiamuseo/Zeughaus. Kävely Unter den Lindenin tienoilla.
Kahvi+Küchen (Cafe Fassbender & Rausch, Gendarmenmarkt).
S-Bahnilla (Friedrichstr.-Zoo) hotellille. Voi myös jäädä Mitteen.
Ilta vapaa.

Helluntaisunnuntai 27.5.2012
09.20
10.30
12.00
13.45
14.45
16.00
17. 00
21.00
21.30

Bussi hotellilta.
Neues Museum (vasta äsken avattu sodan jälkeen). Voi myös vierailla muissa
Museosaaren kohteissa (Pergamon, Nationalgallerie, Altes Museum, Bode Museum.)
Lounas Museonsaaren vierellä « Die Zwölf Apostel».
Risteily Spreellä (uudet hallintokorttelit ym.).
Risteily päättyy, bussilla hotellille.
Bussikuljetus konserttiin sen varanneille.
Konsertti (varanneille). Muilla ilta vapaa.
Bussikuljetus Filharmoniasta takaisin hotelliin.
Illallinen tms. halukkaille (omaan laskuun), Restaurant Capone (hotellin talossa).

Helluntaimaanantai 28.5.2012
10.00
11.00
13.15
15.10
16.15

Bussilla Potsdamiin, matkatavarat mukaan. Matkalla Avus, Wannsee, Babelsberg ym.
Sanssoucin puisto ja sen kohteita.
Lounas (Schlosshotel Cecilienhof).
Cecilienhof (Potsdamin kokouspaikka 1945).
Kuljetus lentokentälle ja lento Suomeen klo 19.10 – 22.00.

Kiertoajeluilla esitellään perusnähtävyydet (Brandenburger Tor, Reichstag, Gedächtniskirche,
Olympiastadion, "Stalinallee", Prenzlauer Berg, Treptowin muistomerkki jne.) Mukana on suomea
puhuva paikallisopas, mutta myös Jyrki Vesikansa kertoo taustatietoja. Useimmissa museoissa
emme ota erityisopasta, joka helposti pitää kolmen vartin luennon, vaan varaamme mahdollisuuden
tutustua itse kohteisiin.
Hintaan sisältyvät matkat, majoitus aamiaisineen, opastukset, pääsyliput ja ohjelmaan merkityt
ateriat ruokajuomineen. Jokainen voi tietenkin järjestellä osin omaa ohjelmaansa. Matkaa johtaa
Jyrki Vesikansa ja vastuullisena matkanjärjestäjänä on Matka-Seniorit.
Matkan hinta on liiton jäseneltä 970 euroa ja seuralaiselta 1.100 euroa, jos Onni V. Tuiskun
säätiö ja liiton vuosikokous hyväksyvät oletetut tuet.
Ilmoittautumiset Jyrki Vesikansalle, yhteystiedot alla. Matkatoimisto lähettää sitten laskun ja
lisätietoja. Paikkoja on rajoitetusti, ne täytetään ennakkomaksun (100 euroa) suorittamisen
mukaisessa järjestyksessä. Matkalle voi entiseen tapaan ottaa mukaan yhden seuralaisen.

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
haettaviksi 31.3. mennessä. Ilmoitus tästä julkaistaan mm. Journalistissa, sekä säätiön omilla
kotisivuilla (www.tuiskunsaatio.fi). Sivuilla on myös hakemuslomake.
Uuden Suomettaren säätiön apurahat opiskelu- ja tutkimushankkeisiin ovat haettavina helmikuun
2012 kuluessa. Tästä on ilmoitettu Journalistissa sekä liiton kotisivuilla.
Lisätietoja molemmista säätiöistä saa Pentti Oslamolta, yhteystiedot alla.

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 julkistettiin 12..1. 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. 112-sivuinen, kuvitettu teos postitetaan lähetyskuluja vastaan, tilaukset
Pentti Oslamolle. Hänen kanssaan voi myös sopia teoksen noutamisesta sopivassa liiton
tilaisuudessa.
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 tämän vuoden jäsenmaksu 15 euroa. 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. 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 tilille Nordea 1031501918077. Pankkisiirron liitetietoihin maininta jäsenkortti (ja oma nimi, jos maksaa esim. yrityksen
tililtä). Vain maksetut tilaukset lähetetään eteenpäin. Kortit hankitaan sopivissa erissä.

Talvisin 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 tai sihteeri@sanomalehtimiesliitto.fi
Koivuviita 12 F 21, 02130 Espoo

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

