Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsenille

(5/ 2018)

JÄSENKIRJE 26.6.2018

Hyvä liittomme jäsen
Kesä yllätti. Se alkoi heti ja vauhdikkaasti. Kirjoitan tätä juhannusviikolla – ja juuri tänään
sataa. Se tekee hyvää luonnolle sekä journalistin mielelle ja sielulle. Siltä ainakin tuntuu. Hyvän
kesäkauden alkaessa pari katsetta tulevaan: elokuuhun, syyskuuhun ja siis alkusyksyyn. Luvassa
paljon kiinnostavaa…

Tulevaa
Johtokunta kokoontuu vuosikokouksen jälkeen ensimmäisen kerran perjantaina 10.8.
Tervetuloa jatkokaudelle Nina Stenros ja uudet jäsenet Pertti Nyberg ja Eeva-Liisa Vallin.
Ulkomaanmatka Kroatia, Zagreb lähenee – ja on täynnä. Lähdössä on 36 matkaajaa.
Matkanjohtajana on liittomme jäsen Yrjö Lautela ja järjestäjänä meille tuttu Kon-Tiki Tours.
Lähtöpäivä on keskiviikkona 29.8. ja paluu lauantaina 1.9. Ennakkomaksut on maksettu ja
infokirje lähtee matkanjärjestäjältä (Minna Peltonen) elokuun alkupuolella.

Uutta ja kiinnostavaa – ilmoittaudu heti
Syksyn purjehdusmatka tehdään Tallinnaan. Työryhmä – Marketta Mattila, Pertti Nyberg,
Nina Stenros - on Pirjo Nuotion johdolla valmistellut meille melkoisen elämysmatkan.
TALLINNAN MATKA VIRON 100-VUOTISJUHLAN MERKEISSÄ ti 18.–ke 19.9.2018
Lähtö: Helsinki / Länsiterminaali 2 ti 18.9. klo 10.30–12.30, Tallink Megastar
Paluu: Tallinna / D-terminaali ke 19.9. klo 19.30–21.30, Tallink Megastar
Yöpyminen: Tallink City hotel
Ohjelma tiistaina:
-

myöhäinen meriaamiainen laivalla
klo 13.00 vierailu Suomen Suurlähetystössä
klo 14.15 omatoiminen kävelykierros / iltapäiväkahvi Toompeanmäellä
klo 16.00 majoittuminen
klo 17.15 lähtö hotellilta Tallinnan televisiotornille, missä tutustumme näyttelyyn:
Banaaneja ei ole - Aikamatka neuvostoajan arkipäivään

-

klo 19.00 päivällinen TV-tornin ravintolassa upeine maisemineen
klo 22.00 paluu hotellille

Ohjelma keskiviikkona:
-

-

klo 9.30 lähtö kohteeseen Lennusadam–Lentosatama (merimuseo): viimeisintä tekniikkaa
hyödyntävä museo, joka kertoo kiehtovia tarinoita virolaisesta merenkulusta ja
merisodankäynnistä
klo 12.30 lounas F-hoone, trendikkäällä Telliskiven teollisuusalueella; lounasvieraana
alueella asuva suomalaiskirjailija Eveliina Talvitie
lounaan jälkeen tutustuminen Telliskiven alueeseen, josta on muutamassa vuodessa
muodostunut kiinnostava kulttuurin, ravintoloiden ja putiikkien keskittymä
klo 15.15 opastettu kiertoajelu Tallinnan ympäristössä, mukana uutta kotikaupunkiaan
Tallinnaa esittelevä valokuvaaja Jyri Pitkänen
klo 17.00-18.30 lehdistötapaaminen, alustuksia ja keskustelua Viron nykypäivästä, Balti
filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM )
klo 19.30 laiva lähtee, illallinen laivalla

Ajat ovat viitteellisiä; olemme halunneet jättää myös hieman vapaata aikaa.
Bussi on käytettävissämme koko ajan.
Laivalla on käytettävissämme yksi hytti molempiin suuntiin; siellä voi säilyttää
matkalaukkuja / takkeja jne.
Ilmoittautuminen Tallinna työryhmän vetäjälle Pirjo Nuotiolle (pknuotio@gmail.com) Retken
hinta on 208 euroa jäseniltä (1 hengen huonelisä 44 e) ja 270 euroa seuralaiselta.
Ilmoittautuminen ja maksu viimeistään 15.8. Maksu maksetaan liiton tilille FI03 1031 5001
9180 77. Matkan peruutuksesta: Kuluttomat peruutukset ovat mahdollisia 28 vrk ennen matkan
alkua. Paikkoja on varattu 45-50 ensimmäisenä ilmoittautuneille.
Lisäksi syksyllä luvassa
Jukka Reinikaisen vetämä Mediapiiri kokoontuu syksyllä kuulemaan Jyrki Vesikansan
esitystä Erkot ja Sanomien historia. Kirjoja aiheista on ilmestynyt, joten niihin on hyvä tutustua
kesän aikana.

Suomalainen Sanomalehtimiesliitto on maan vanhin journalistijärjestö, perustettu vuonna 1905.
Julkaisemme ohjelmaamme myös kotisivuillamme www.sanomalehtimiesliitto.fi – sinne
liittomme jäsenet voivat toimittaa myös omia uutisiaan – kuten tietoa ilmestyneistä omista
kirjoistaan tai pidetyistä esitelmistä. Tiedot niistä puheenjohtajalle.
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