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Toimintakertomus vuodelta 2016
Suomalainen Sanomalehtimiesliitto jatkoi toimintaansa vilkkaasti ja
vakiintunein perusmuodoin. Sukupolvenvaihdokseen varauduttiin muun muassa
"nuorisoprojektilla", jota suunnittelivat Risto Kunnaksen johdolla Maarit
Huovinen (Tyrkkö), Marketta Mattila ja Iltalehden toimituksesta Hanna
Gråsten.
Suometar-päivän keskustelussa 12.1.2016 Helsingin Suomalaisella Klubilla oli
aiheena Somen hurmio ja turmio. Paneeliin osallistuivat päätoimittaja Kari Kivelä,
koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi, viestintäyrittäjä Jaakko Tapaninen
sekä toimittaja Juha Vainio Marketta Mattilan johtaessa puhetta. Keskustelu oli
vilkasta. Liiton jäseniä ja kutsuvieraita oli paikalla 140 henkeä.
Kulttuurimatkalla Hämeenlinnaan 5.3. vierailtiin Jean Sibeliuksen
syntymäkodissa, jota esitteli musiikkinäyttein pianotaiteilija Erkki Korhonen.
Kaupunginteatterissa nähtiin Olli Jalosen näytelmä Miehiä ja ihmisiä. Päivällinen
nautittiin Piparkakkutalossa. Mukana oli 52 liiton jäsentä ja seuralaista. Matkan
järjesti Pirjo Nuotio.
Mediapiirissä 15.3 valt. tohtori Risto Jussila alusti STT:n vaiheista. Mukana
oli parikymmentä liiton jäsentä.
Liiton vuosikokouksessa 9.5. UPM:n pääkonttorissa Helsingissä johti puhetta
Jyrki Haikonen. Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2016-18 valittiin Jyrki
Vesikansa ja johtokunnan uudeksi jäseneksi Heljä Salonen Iltalehdestä, kun
Risto Kunnas ei ollut enää käytettävissä. Jukka Reinikainen valittiin uudelle
kaudelle.
Virallisten asioiden jälkeen jaettiin Olli-palkinnot ja kuultiin UPM:n johtoportaan
arvioita yrityksen näkymistä. Lopuksi nautittiin iltapala. Mukana oli 39 liiton
jäsentä.
Veneretkellä 19.5. tutustuttiin ensin Vuosaaren uuteen satamaan. Sitten
purjehdittiin Hevossalmen lävitse HSS:n ravintolaan Kaivopuiston edustalla
maukkaalle illalliselle. Mukana oli 41 liiton jäsentä ja seuralaista. Retken
järjestivät Risto Kunnas ja Nina Stenros.
Tonavan-matkalle 25.8. - 28.8. Itävaltaan ja Slovakiaan osallistui 20 liiton
jäsentä tai heidän seuralaistaan. Vastuullinen matkatoimisto oli edelleen Kon-Tiki
Jyrki Vesikansan, Pirjo Nuotion ja Tuula Virtasen hoitaessa liiton puolelta
järjestelyjä. Ulkomaanmatkojen tulevaisuutta selviteltiin mm. jäsenkyselyllä,
mutta myös sen perusteella päädyttiin jatkamaan aiempaa linjaa. Matkan hintaan
kiinnitetään kuitenkin aiempaa enemmän huomiota – laadusta tinkimättä.
Olli-palkinnot myönnettiin toimittaja Yrjö Lautelalle ja Eeva Palojärvelle.
Liiton kunniajäseneksi kutsuttiin Eero Sauri.
Onni V. Tuiskun säätiön hallituksessa liittoa ovat edustaneet Jukka
Reinikainen ja Jyrki Vesikansa. Säätiö on tukenut liiton kollegiaalista

virkistystoimintaa ja on myöntänyt apurahoja useille liiton jäsenille. Uuden
säätiölain takia viritettiin sääntöjen tarkistaminen.
Uuden Suomettaren säätiön hallituksessa liittoa edusti säätiön
vuosikokoukseen asti Margit Hara. Hänen kieltäydyttyään uudesta kaudesta
jäseneksi valittiin Maarit Tyrkkö. Myös Jyrki Vesikansa kuuluu säätiön
hallitukseen. Säätiö on tukenut liiton koulutustoimintaa.
Liiton jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 271 henkeä (edellisenä vuonna
258). Liitto sai jälleen ilahduttavasti uusia jäseniä.
Jukka Reinikaisen ja Vaula Aunolan hoitamat kotisivut
(www.sanomalehtimiesliitto.fi) ovat olleet tärkeitä. Jäsenkortti jaettiin
kuvattomana kaikille jäsenille, kuvallisena sen sai pienestä maksusta.
Jäsentiedotus hoidettiin pääsääntöisesti sähköpostina.
Liiton taloudellinen tilanne säilyi vakaana. Varsinaisen toiminnan kulut olivat
31 803,05 euroa (ed. vuonna 53.426,64 euroa). Ne katettiin 4 781,0 euron
jäsenmaksutuloilla (4.337,00 e), Tuiskun säätiön sekä Uuden Suomettaren säätiön
yhteensä 10.100,0 euron avustuksilla (12.700,00 e) sekä 14.954,23 euron
osinkotuotoilla (13.767,10 e). Lisäksi kirjattiin 483,70 euron myyntivoitto
(2.787,56 e) ja sijoituslainoista 2 604,29 euron korkotuotot (2.776,42 e).
Tilivuoden tuottojäämä oli siten 7 229,42 euroa (19.064,84 e).
Liiton taseen loppusumma oli 200.773,06 euroa (ed. vuonna 215.850,56 e) ja
sijoitusten markkina-arvo vuoden päättyessä 521.538,11 euroa (428.529,63
euroa). Salkun arvo kasvoi edellisestä vuodesta 93.008,48 euroa (ed. vuonna aleni
9.698,09 euroa). Pörssikurssien jatkuvaa heilahtelua ei ole otettu huomioon
tuloksessa salkun kirjanpitoarvon ollessa 193.775,77 euroa (174.060,65 euroa) ja
327.762,34 (214.033,35) sen markkina-arvoa alempana.
Liiton sijoituspolitiikka on jatkunut varovaisena ja pitkäjänteisenä. Siinä on
auttanut sijoitusryhmä, johon ovat puheenjohtajan ja rahastonhoitajan lisäksi
kuuluneet Pentti Oslamo ja Sirkka-Liisa Roine.
Luottamushenkilöt: Puheenjohtajana oli Jyrki Vesikansa (valittu toimikaudelle
2016-18). Varapuheenjohtajaksi vuosille 2015-16 oli valittu Marketta Mattila
Maarit Tyrkön (Huovisen) siirryttyä hänen tilalleen johtokunnan jäseneksi
vuosille 2015-16. Johtokuntaan kuuluivat vuosikokouksesta 3.5. alkaen Jaakko
Leppänen (toimikausi 2015-17), Pirjo Nuotio (2014-16), Jukka Reinikainen
(2016-18), Heljä Salonen (2016-18) ja Nina Stenros (2015-17). Erovuorossa
2017 ovat varapuheenjohtaja Marketta Mattila sekä Pirjo Nuotio ja Maarit
Tyrkkö.
Sihteerinä jatkoi Jukka Reinikainen, joka hoiti myös rahastonhoitajan tehtävät.
Johtokunta kokoontui viisi kertaa. Lisäksi oli työryhmiä.
Tilintarkastajiksi valittiin Vilho Kallinen, KHT varamiehenään Eero Prepula,
KHT. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuula Virtanen sekä varalle Margit
Hara.

