8.2.2017
Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsenille
Hyvä kollega

Viestinnällinen keskustelutilaisuutemme eli Suometar-päivä 12.1.2017 onnistui
jälleen hyvin. Osallistujia oli peräti 150 henkeeä.
Tässä tuoretta tietoa tulevasta.
Mediapiirissä ke 1.3. klo 17.00 Suomen Kuvalehden vaiheet
Mediapiirissä keskiviikkona 1. maaliskuuta kello 17.00 käsitellään Suomen
Kuvalehden satavuotisia vaiheita – ehkä kuitenkin ensi sijassa viime vuosikymmeniä.
Samalla voi tietenkin pohtia aikakauslehdistö ylipäänsä. Mukana on lehden komean
historiateoksen Sanan ja kuvan vuosisata jälkipuoliskon (vuodesta 1966) kirjoittanut
Sakari Siltala. Lehden vaiheisiin kuuluvat niin Urho Kekkosen kirjoittelu eri
nimimerkeillä kuin monet dramaattiset päätoimittajan vaihdokset – niin suuret
journalistiset saavutukset kuin maine "Kuivalehtenä".
Paikkana on edelleen hotelli Arthur´(Helsingin NMKY:n talossa, Vuorikatu 19).
Kahvi- ja voileipätarjoilun takia pyydetään ilmoittautumaan Jukka Reinikaiselle
(yhteystiedot alla) ma 27.2. mennessä.
Retki Raumalle la 22.4.
Keväinen kulttuuriretki suuntautuu nyt Unescon maailmanperintökohteeseen eli
Raumalle. Sen ainutlaatuisen keskustan ohella tutustumme nykypäivään eli LänsiSuomeen, joka on harvinainen, suuriin ketjuihin kuulumaton maakuntalehti.
Kuulemme myös raumankielisen esityksen (ei tulkkausta). Retkeä on järjestänyt –
porilaisuudestaan huolimatta – ennen muuta Jaakko Leppänen.
Ohjelma on alustavasti seuraava:
08.00
Lähtö Helsingistä Kiasman edustalta.
Bussissa aamiaistarjoilu ja pikku alustuksia eri aiheista.
11.30
Tulo Raumalle Marva Median toimitalolle. Länsi-Suomen
päätoimittaja Janne Rantanen kertoo lehden näkymistä.
13.00
Lounas ravintola Vesitornissa (hyvä ruoka ja näköaloja). Lounasvieraana
Rauman kaupungin edustaja. Miten Rauma on selvinnyt mm.
äskeisestä telakkakriisistä?

Lyhyt oppimäärä rauman giälestä ja historiasta (Heino&Niemi).
15.00
Kiertoajelulla katsastamme Rauman telakan, sataman ja muita
merkittäviä teollisuusyrityksiä.
15.30
Kävelykierros Vanhan Rauman alueella.
16.30
Kahvit. Bussi Helsinkiin lähtee noin 17.30. Perillä ollaan kello 21
mennessä.
Hinta jäseniltä 65 euroa ja seuralaiselta 75 euroa sisältää bussimatkat kahvi- ja
viinitarjoiluineen, lounaan ruokajuomineen ja lähtökahvituksen. Omatoimisesti
liikkuvia hyvitetään 35 eurolla (eli hinnat heiltä 30 ja 40 euroa).
Maksut 1.4. mennessä liiton tilille FI03 1031 5001 9180 77. Vain maksetut
ilmoittautumiset otetaan huomioon. Maksuviestiin merkinnät jäsen 65 euroa,
seuralainen 75 euroa (tai lisäys "omatoiminen" sekä ao hinnat). Älkää käyttäkö
mitään vanhaa eikä äskeisen jäsenmaksulaskun viitenumeroa. Merkitse myös nimesi,
jos tili on esim. yrityksen nimellä.
Ilmoittautumiset 4.4. mennessä Jaakko Leppäselle
(<jaska.leppanen@gmail.com>). Kerro tällöin toiveesi pääruoasta (liha tai kala) ja
erityisruokavaliosta. Samoin se, jos tulet tai palaat omatoimisesti.
Tervetuloa mukaan!

Vuosikokous ke 3.5. klo 17.00 Iltalehdessä
Liiton vuosikokous on keskiviikkona 3. toukokuuta 2017 kello 17.00 alkaen
Alma-talossa (Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki). Esillä sääntömääräiset asiat,
puheenjohtajan vaali Jyrki Vesikansan pyydettyä vapautusta tehtävästä 20 vuoden
urakan jälkeen sekä mahdollisesti Onni V. Tuiskun säätiön sääntöjen muuttaminen.
Tilaisuudessa jaetaan myös Olli-palkinnot. Edelleen päätoimittaja Kari Kivelä kertoo
Iltalehden näkymistä median murroksessa. Lopuksi nautimme iltapalan.
Ilmoittautumiset tarjoilun takia Jyrki Vesikansalle (yhteystiedot alla) mieluiten pe
28.4. mennessä.
Risteily to 11.5. purjelaivalla
Perinteinen saaristoristeily tehdään tällä kertaa kuunari Kathrinalla torstaina 11.
toukokuuta – alustavasti alkaen kello 16.00 Helsingin Eteläsatamasta. Lisätietoja
myöhemmin. Matkaa valmistelee ennen muuta Nina Stenros.

Matka Pohjois-Puolaan ke 30.8. - la 2.9.2017
Jäsenkyselyn perusteella matkustamme tänä vuonna Pohjois-Puolaan. Alustava
ohjelma on seuraava:
Ke 30.8.
07
08.25
09.25

15.00
19.00

Lentokentällä
Helsinki-Gdansk AY 751
Gdanskin lentokentällä, nousu bussiin, suomea puhuva opas
mukana.
Kiertoajelu mm. Westerplattille (täällä alkoi 2. maailmansota,
muistomerkki ym.)
Lounas (ehkä hotellissa)
Asettuminen hotelliin.
Lähtö vanhaan keskustaan, kaupunkikävely.
Tuloillallinen (lisämaksusta).

To 31.8.

Ajankohtaispäivä

10.00
12.30
14.30

Aamiainen.
Lähtö Solidaarisuus-museoon ja muistomerkille.
Lounas.
Ajankohtaiskatsaus, esim. paikallinen journalisti (englanniksi).
Iltapäivä ja ilta vapaa / kulttuuritarjontaa.

Pe 31.8.

Maakuntapäivä

12.00

10.00

12.30
16.00
19.00

Aamiainen
Lähtö bussilla maakuntakierrokselle, bussissa alustuksia.
Marienburgin (Malborkin) linna (keskiajan suurin, Saksalaisen
ritarikunnan pääpaikka).
Lounas Malborkissa.
Stutthofin keskitysleiri.
Lähtöillallinen (lisämaksusta).

La 1.9.

10.00

12.30

17
18.45
21.45

Lähtöpäivä
Aamiainen
Lähtö bussilla (matkatavarat mukaan).
Kierros -> Sopot (rantakylpylä), Gdynia (1930-luvun funkis), Oliwa
(mahtavat urut, rauha Ruotsin kanssa 1660 = kertaus yhteisistä sodista).
Lounas (esim. Sopotissa).
Gdanskin vallit (näköalat) tms.
Kahvit?
Lentokentällä.
Gdansk-Hki AY 752.
Hki-Vantaa

Lisätietoja mm. hinnasta lähiaikoina, mutta merkitse jo kalenteriin! (Puola näyttää
edelleen kohtuullisen edulliselta maalta.) Toivomuksia ja kysymyksiä voi esittää
allekirjoittaneille.
Jäsenkorteista
Kuvalliset jäsenkortit uusitaan ja postitetaan lähipäivinä. Niissä ei nyt ole
voimassaoloaikaa. Uudet kuvattomat kortit toimitetaan 2018 jäsenmaksulaskun
yhteydessä ja jäsenmaksuun sisältyen. Jos haluat kuvallisen kortin, kerro sihteerille ja
maksa 15 € liiton tilille sekä lähetä valokuvasi mieluiten jpg-muodossa.

Jyrki Vesikansa, puheenjohtaja
P. 09-777 3074, 040-721 7334
jyrki.vesikansa@kolumbus.fi
Väinölänkatu 13 F 47, 00610 Helsinki
Jukka Reinikainen, sihteeri ja rahastonhoitaja
P.09-412 7208,040-511 4996
jukka.reinikainen@omnipress.fi

