6.3.2017

Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsenille

Hyvä kollega
Mediapiirissä 1.3. Sakari Siltala alusti kiintoisasti Suomen Kuvalehden vaiheista,
keskusteluun osallistui kolmisen kymmentä jäsentämme.
Ohessa tietoja ennen muuta matkasta Pohjois-Puolaan 30.8. - 2.9. Reissu on, paitsi
kiinnostava, varsin edullinen. Lähde mukaan!

Matka Pohjois-Puolaan ke 30.8. - la 2.9.2017
Jäsenkyselyn perusteella lähdemme siis Puolan Itämeren-rannikolle – historiallisen
Gdanskin (Danzigin) seudulle, jossa mm. Günter Grassin Oskar pärisytteli
peltirumpuaan. Tarjolla on historiallisia kohteita keskiajalta Lech Walesan
Solidaarisuus-liikkeeseen, katsaus Puolan nykyiseen, kiintoisaan tilanteeseen,
taidenautintoja ja tietenkin keskinäistä yhdessäoloa.
Alustava ohjelma on seuraava:
Ke 30.8.
07
08.25
09.25

12.00
15.00
19.00
To 31.8.
10.00
12.30
14.30

Lähtöpäivä
Lentokentällä
Helsinki-Gdansk AY 751.
Gdanskin lentokentällä, nousu bussiin, opas Jukka Soisalon-Soininen
mukana.
Kiertoajelu mm. Westerplattille (täällä alkoi 2. maailmansota,
muistomerkki ym.)
Lounas
Asettuminen hotelliin.
Lähtö vanhaan keskustaan, kaupunkikävely.
Tuloillallinen (lisämaksusta).
Ajankohtaispäivä
Aamiainen.
Lähtö Solidaarisuus-museoon ja muistomerkille.
Lounas.
Ajankohtaiskatsaus, esim. paikallinen journalisti (englanniksi).

Iltapäivä ja ilta vapaa / kulttuuritarjontaa (lisätietoja myöhemmin).
Pe 31.8.
10.00

12.30
16.00
19.00
La 1.9.
10.00

12.30

17
18.45
21.45

Maakuntapäivä
Aamiainen
Lähtö, bussissa alustuksia.
Marienburgin (Malborkin) linna (keskiajan suurin, Saksalaisen
ritarikunnan pääpaikka).
Lounas.
Stutthofin keskitysleiri. (Voi jäädä ulkopuolelle.)
Lähtöillallinen (lisämaksusta).
Lähtöpäivä
Aamiainen
Lähtö bussilla (matkatavarat mukaan).
Kierros: Oliwa (mahtavat urut, täällä rauha Ruotsin kanssa 1660),
Gdynia (1930-luvun funkis), Sopot (rantakylpylä).
Lounas (esim. Sopotissa).
Gdanskin vallit (näköalat) tms.
Kahvit.
Lentokentällä.
Gdansk-Hki AY 752.
Hki-Vantaa

Matkan hinta on jäseniltä 500 euroa ja seuralaiselta 800 euroa, jos Onni V.
Tuiskun säätiön ja liiton oma vuosikokous myöntävät oletetut tuet ja osanottajia on
riittävästi. Osa ohjelmasta on entiseen tapaan lisämaksullista.
Matkalle olisi ilmoittauduttava 28. huhtikuuta 2017 mennessä Jyrki
Vesikansalle kirjallisesti (sähkö- tai pintapostilla, yhteystiedot alla) oheisella
lomakkeella tai vastaavin tiedoin. Ilmoittautuneille lähetetään sitten lasku.
Ennakkomaksu 300 euroa on suoritettava 19.5. mennessä, loppuerä 14.7. mennessä.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä on Oy Kon-Tiki Tours Ltd (Matka-Seniorien
seuraaja).
------------------------------------------------------------------------------------------

Ilmoittautuminen Puolan-matkalle (lähetä Jyrki Vesikansalle esim.
sähköpostina tai pintapostissa)
.................................................................. ja (seuralainen, ei-jäsen)
...............................................................................................
(nimet samassa muodossa kuin passissa, yksi etunimi riittää)
ilmoittautuvat SSL:n Puolan-matkalle 30.8. - 2.9.2017
Lisäksi ilmoittaudun/ ilmoittaudumme seuraaviin lisämaksullisiin ohjelmiin (rasti):
... tuloillallinen 30.8.
... lähtöillallinen 31.8.
Lisämaksullisista kulttuuriohjelmista tiedotetaan, kun ohjelmistot selviävät.
Ruokarajoitteet yms. ...................................................................................
Postiosoite toukokuun ja elokuun alussa .......................................
....................................................................................................
Sähköposti ................................................

Puhelin ................................

Allekirjoitus ..................................................................................
------------------------------------------------------------------------

Liiton ja Tuiskun säätiön apurahat
Liitto voi tukea jäsentensä jatkokoulutus-, tutkimus- ja julkaisuhankkeita.
Hakemukset pyydetään lähettämään Jukka Reinikaiselle 30.3.2017 mennessä. Tällöin
on mainittava henkilötiedot, osoite ja pankkiyhteys.
Onni V. Tuiskun säätiön ensi sijassa matka- ja virkistyskäyttöön tarkoitetut
apurahat toimittajille ja lehtitalojen toimihenkilöille julistetaan haettaviksi. Hakemus
täytetään ja lähetetään säätiön nettisivulla www.tuiskunsaatio.fi. Sivuilla on myös
hakemuslomake, jota on käytettävä. Hakuaika päättyy 31.3.2017. Toimittajien on

mainittava hakemuksessa, onko hän Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen
tai Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsen. Liitto on edustettuna säätiön
hallituksessa.
MUITA TAPAHTUMIA
(tiedotettu jo edellisessä jäsenviestissä)
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 saaristoristely tehdään tällä kertaa kuunari Kathrinalla torstaina 11.
toukokuuta – alustavasti alkaen kello 16.00 Helsingin Eteläsatamasta. Lisätietoja
myöhemmin. Matkaa valmistelee ennen muuta Nina Stenros.

Terveisin
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
040-511 4996
jukka.reinikainen@omnipress.fi

