Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsenille
JÄSENKIRJE 14.9.2017
Hyvä kollega
Riemuisaa syksyä ja sadonkorjuun aikaa!
Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton johtokunta kokoontui tiistaina 12.9. kesän
jälkeen innokkaana rakentamaan syksyn tapahtumia sekä suunnittelemaan jo
tammikuussa olevaa Suometar-päivää. Aluksi vaihdettiin kuulumisia, päivät olivat
jälleen menneet vauhdilla, kuten koko kesä. Kaikki säät oli koettu myrskystä ja
sateesta helteiseen aurinkoon.
Liiton tekemä kulttuurimatka Pohjois-Puolaan sai kiitosta – kaikkiaan Gdanskissa
ja sen ympäristössä vieraili 38 jäsenen joukko. Ohjelma oli tiivis ja paneuduimme
Jyrki Vesikansan opastuksella Puolan historiaan. Ryhmänjohtajana matkalla oli
kokenut Jukka Soisalon-Soininen ja bussioppaana suomea puhuva Dorota
Laitinen. Heti ensimmäisenä päivänä esille nousi kiinnostus II Maailmansodan
museoon, joka ei ollut ohjelmassamme - saimme kuitenkin järjestettyä vierailun myös
sinne. II Maailmansodan museo ja Solidaarisuus-museo tekivät syvän vaikutuksen:
erityistä kiitosta annettiin historian tapahtumien eläväksi tekemisestä, esillepanosta,
teknisistä ratkaisuista ja yllättävistä oivalluksista. Tämän puolalaiset osaavat!
Bussimatkoilla kuulimme myös Eero Saurin esityksen suomalaisista Stutthofin
keskitysleirillä ja Jukka Knuutin analyysin lentokoneonnettomuudesta, jossa kuoli
mm. Puolan presidentti. Onnettomuuden syystä on erilaisia mielipiteitä – Knuuti
todisti, että kysymyksessä oli inhimillinen onnettomuus, ei sabotaasi. Vastuullisena
matkanjärjestäjänä oli Oy Kon-Tiki Tours Ltd.
Tulevat tapahtumat 2017
1. Syksyn kulttuuriretki – päiväretki – tehdään Tampereelle lauantaina 14.
lokakuuta, työryhmään kuuluvat Pirjo Nuotio, Marketta Mattila ja Maarit
Tyrkkö.
Ohjelma:
kello 8:45 – bussi lähtee Helsingistä, Kiasman edestä (bussissa on tarjoilua)
kello 11:00 – vierailemme uudistetussa Lenin museossa (Hämeenpuisto 28,
33200 Tre, sama talo kuin TTT), jossa opastus
kello 13:00 – alkaa Tampereen Työväen Teatterissa (Hämeenpuisto 28, 33200
Tre) Maarit Tyrkön Kekkos-kirjoihin pohjautuva näytelmä Presidentti ja tyttö,
kesto noin 2:30 h, väliaikatarjoilu

kello 15.30, 16:00 ruokailu ravintola Henriks (Satamakatu 7, 33200 Tre) –
vierainamme ja haastateltavina dramaturgi Seija Holma ja TTT:n
lehdistötiedottaja
Ruokailun jälkeen paluu Helsinkiin – bussimatka kestää arviolta 2 tuntia 15
minuuttia, joten Helsingissä, Kiasman edessä, olemme noin kello 20
Retken hinnaksi on laskettu 75 euroa/ jäsen ja 85 euroa/ ei-jäsen. Kuten
edellisessä jäsenkirjeessä (16.6.) kerrottiin, matkalle on voinut alustavasti
varata paikan (maarit.tyrkko@kolumbus.fi). Paikkoja on kaikkiaan 45 – ja
enää on vain muutama vapaa. Niitä, jotka ovat vahvistaneet alustavan
varauksensa pyydetään maksamaan retken osallistumismaksu yhdistyksen
tilille: FI03 1031 5001 9180 77, viestikenttään sana ”kulttuurimatka”, oma
nimi ja tarvittaessa avec. Piakkoin lähetetään retkeläisille viesti, jossa on
menu omaa ruokavalintaa varten (kala/ liha, erityisruokavalio).
Yhteyshenkilönä toimii edelleen puheenjohtaja Maarit Tyrkkö - syksyn
kulttuuriretkestä kiinnostuneita pyydetään kysymään vapaita paikkoja
puheenjohtajalta.

2.

Itsenäisyys, Uusi Päivä ja SSL:n avainhahmot pe 27.10.2017 klo 18.00
- Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään vain kerran – lähde mukaan
ainutlaatuiseen tilaisuuteen!

Liitto juhlii Suomen itsenäistymisen satavuotisuutta perjantaina 27. lokakuuta
illallistilaisuudessa, jossa muistelemme erityisesti 1917 perustettua itsenäisyyslehti
Uutta Päivää. Monet liittomme tulevat avainhahmot olivat sen avaintehtävissä.
Tuleva puheenjohtajamme Kaarlo Koskimies oli päätoimittaja, tuleva sihteerimme
Väinö Nuorteva aloitteli uraansa Ollina jne. Samalla ylitämme Pitkänsillan ja
menemme Helsingin Työväentaloon (Paasivuorenkatu 5 A) , joka oli tunnetusti
avainpaikkoja tapahtumissa 1917‐18. Historiallinen Graniittilinna on itsessään
nähtävyys.
Ohjelma on pääpiirteissään seuraava:
Klo 18.00
Saapuminen Työväentalon Juhlasaliin, kuohuviiniä
Siirtyminen Karl Lindahl‐saliin
Tervehdyspuhe ‐ Maarit Tyrkkö
Musiikkia

Alkuruoka
Musiikkia
Pääruoka
Uusi Päivä, itsenäisyys ja SSL:n avainhenkilöt - Jyrki Vesikansa
Jälkiruoka
Demarien näkökulma ‐ SSSL:n puh.joht. Jukka Halonen
Kahvi
Loppusanat ‐ Johannes Koroma/ Uuden Päivän Rahasto
Maamme
Ilta voi jatkua vapaan seurustelun merkeissä (omalla kustannuksella).
Osallistumismaksu on liiton jäseneltä 55 euroa, seuralaiselta 75 euroa.
Maksuun sisältyy illallinen, ruokajuomat, kahvi sekä tietenkin ohjelma
Ilmoittautuminen mieluiten ti 26.9. mennessä Jyrki Vesikansalle
(jyrki.vesikansa@kolumbus.fi, 09‐777 3074). Kerro tällöin mahdollisista
ruokarajoitteista. Paikkoja on rajoitetusti, ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Osallistumismaksu on suoritettava 17.10. mennessä liiton tilille FI03 1031
5001 9180 77. Vain maksetut ilmoittautumiset otetaan huomioon.
Maksuviestiin merkinnät ”Suomi 100”, oma nimi ja mahdollinen avec.
Lisätietoja mm. musiikkiohjelmasta ja ruokalistasta kerrotaan jäsenviesteissä.
3. Vuoden 2018 puolella järjestettävä Suometar-päivä ajoittuu torstaiksi 11.
tammikuuta. Keskusteluaihetta ja paneelivieraita pohditaan Marketta
Mattilan johdolla. Työryhmässä mukana myös Heljä Salonen, Tapani
Ruokanen ja Maarit Tyrkkö.
4. Myös Mediapiiri-tilaisuuksia järjestetään jälleen vuoden 2018 puolella, niistä
vastaa Jukka Reinikainen.
Kulttuurimatkaan/ kevätristeilyyn ja loppukesän ulkomaanmatkaan
(mahdollisesti Kosovo/ Yrjö Länsipuro) palataan tuonnempana.
Lopuksi:
Pitäkää huolta itsestänne, ulkoilkaa ja liikkukaa – lukeminen ja aivojen
käyttäminenkin on sallittua!

Maarit Tyrkkö, puheenjohtaja
gsm 040-563 9247
maarit.tyrkko@kolumbus.fi
Topeliuksenkatu 7 B 27
00250 Helsinki
Jukka Reinikainen, sihteeri ja rahastonhoitaja
040-511 4996
jukka.reinikainen@omnipress.fi
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