Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton jäsenille
JÄSENKIRJE 16.11.2017
Hyvä kollega
Vanha vuosi lähenee loppuaan ja ”Suomi 100” huipentuu itsenäisyyspäivään.
Suomalaisen Sanomalehtimiesliiton johtokunta kokoontui Helsingin Suomalaisella
Klubilla 6. marraskuuta 2017 klo 12,00. Seuraava kokous päätettiin pitää ensi
vuoden puolelle, 15. tammikuuta 2018.
Kuulumisten jälkeen johtokunta pääsi katsomaan liiton syksyn ponnistuksia.
Kulttuuriretki Tampereelle 14.10. sujui hyvin, matkalle osallistui 50 liiton
jäsentä ja seuralaista. Lähtijöitä olisi ollut enemmänkin. Vierailu Lenin museoon
kiinnosti samoin Tampereen Työväen Teatterissa esitetty näytelmä ”Presidentti ja
tyttö” sai kiitosta. Ruokaillessamme lähellä sijaitsevassa ravintola Henriksissä
Marketta Mattila haastatteli näytelmän kirjoittanutta dramaturgi Seija Holmaa ja
toista pääosan esittäjää, tyttöä, Maija Langia. Kulinaristisesta puolesta matkalla
vastasi Pirjo Nuotio ja muista järjestelyistä puheenjohtaja.
Suomi 100-juhlan Helsingin Työväentalolla järjestivät hyvällä maulla
emerituspuheenjohtajamme Jyrki Vesikansa ja illan musiikillisesta suunnittelusta
vastaava Nina Stenros. Juhla oli onnistunut ja tarpeellinen. Osallistujia oli 88
liiton jäsentä, seuralaista ja kutsuvierasta Uuden Päivän rahastosta, joka tuki juhlan
järjestämistä. Kiitokset järjestäjille, Uuden Päivän Rahastolle ja Paasiravintolalle
tunnelmallisesta juhlasta.
Taloudellinen tilanne on tällä hetkellä rahastonhoitaja Jukka Reinikaisen
mukaan tasapainossa. Liitto selviää likviditeettinsä ansiosta loppuvuoden ja ensi
vuoden alkupuolen juoksevista menoista, mm. Suometar-päivän odotettavista
kustannuksista. Toisin sanoen sijoitusomaisuuden realisointiin ei tarvitse mennä.
Sijoitusryhmä, johon kuuluvat Maarit Tyrkkö, Jukka Reinikainen, Sirkka-Liisa
Roine ja Tapani Ruokanen, kokoontui heti johtokunnan kokouksen jälkeen 6.11.
Liiton sijoituspolitiikka on konservatiivinen, ja sijoitukset on suunnattu vakaisiin
hyviä osinkoja jakaviin pörssiyhtiöihin. Sijoitussalkussa on myös ulkomaisia
rahastoja ja strukturoituja yrityslainoja. Salkkuun tehdään muutoksia
markkinatilanteen mukaan vielä tämän vuoden puolella.
Kotisivujen uudistus on käynnissä. Työryhmään kuuluvat Marketta Mattila,
Jukka Reinikainen, Heljä Salonen, Nina Stenros ja Vaula Aunola, joka on
liiton verkkomestari. Tarkoitus on uusia verkkosivujen tekniikka Word Pressiksi
(helppokäyttöisempi ja selkeämpi), täydentää verkkosivujen sisältöä sekä
selkeyttää navigointia sivustolla. On myös sovittu, että Suomi 100 -juhlissa
kuvaajana ollut Vili Haapaniemi valikoi liitolle ottamistaan valokuvista 30-50,

jotka järjestetään liiton kotisivuille niin, että jäsenistö voi niitä sieltä ladata. –
Lisäksi on sovittu, että Vaula Aunola perustaa liitolle ryhmän Facebookiin.
Vuoden 2018 tapahtumista keskusteltiin vilkkaasti.
Suometar-päivä järjestetään torstaina 11.1. Asiaa on valmistellut työryhmä
Maarit Tyrkkö, Marketta Mattila, Tapani Ruokanen ja Heljä Salonen.
Teemaksi on päätetty ”Totuuden jälkeinen aika”. Paneelijärjestelyistä vastaa
Marketta Mattila, joka toimii myös paneelin puheenjohtajana. Panelisteiksi ovat
alustavasti lupautuneet Suomen Kuvalehden Journalistipalkinnon saanut
Aamulehden politiikan toimittaja Lauri Nurmi, Tietokirjallisuuden Finlandia ehdokas tietokirjailija Hanna Nikkanen (”Hyvän sään aikana – Mitä Suomi tekee,
kun ilmasto muuttaa kaiken”), sekä liiton jäsenistä Suomen Kuvalehden expäätoimittaja Tapani Ruokanen ja Iltalehden toimittaja Heljä Salonen. Lisäksi
tarkoituksena on pyytää muutama ”tilattu puheenvuoro” yleisön joukosta. – Juhlan
ohjelma lähetetään jäsenistölle ja kutsuvieraille. Ilmoittautumiset puheenjohtajalle
tai sihteerille. Jäsenille lähetetään perinteiseen tapaan kutsu, mutta
ilmoittautumisia otetaan jo vastaan.
Kevään kulttuuriretki suuntautuu toukokuussa Tuusulan järven ympäri ja
Järvenpäähän säveltäjä, akateemikko Joonas Kokkosen taiteilijakotiin Villa
Kokkoseen, missä meille pidetään konsertti ja jossa myös syömme. Maarit
Tyrkkö valmistelee tilaisuutta yhdessä talon emäntä Elina Viitailan ja isäntä
Antti A. Pesosen kanssa. – Kulttuuriretki Tallinnaan sai myös kannatusta, siihen
palataan tuonnempana.
Perinteinen veneretki järjestetään syksyllä Harmajan-majakalle, Nina Stenros
valmistelee ohjelmaa.
Ulkomaanmatka 2018. Liiton perinteinen ulkomaanmatka tehtäneen elokuun
lopussa Kroatiaan. Asiantuntijaksi matkallemme on kutsuttu ja tehtävään
lupautunut liiton jäsen ja Ylen Balkanin-kirjeenvaihtajana toiminut Yrjö Lautela.
Matkakohde on Zagreb ja Lautelalla on jo useita ehdotuksia tutustumiskohteiksi.
Matkatyöryhmässä asioita valmistelevat Maarit Tyrkkö, Yrjö Lautela, Jaakko
Leppänen, Tuula Virtanen ja Jukka Reinikainen.
Juhlavaa ja rentouttavaa loppuvuotta kaikille toivottavat
Maarit Tyrkkö, puheenjohtaja
040-563 9247
maarit.tyrkko@gmail.com (maarit.tyrkko@kolumbus.fi)
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Jukka Reinikainen, sihteeri ja rahastonhoitaja
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