Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry
Toimintakertomus vuodelta 2010
Suomalainen Sanomalehtimiesliitto jatkoi toimintaansa
vilkkaasti ja vakiintunein perusmuodoin. Niissä oli silti monia
uusiakin piirteitä.
Suometar-päivän keskustelussa 12.1.2010 Helsingin
Suomalaisella Klubilla oli aiheena Vahtikoira vai korppikotka?
Paneeliin osallistuivat päätoimittaja Lauri Kontro, kauppat.
maist. Kirsi Piha ja hallintoneuvos Lauri Tarasti Jyrki
Vesikansan johtaessa puhetta. Keskustelu oli vilkasta. Liiton
jäseniä ja kutsuvieraita oli paikalla noin 130 henkeä.
ProComin eli tiedottajien liiton kanssa järjestettiin
2.2.2010 keskustelutilaisuus teemasta Toimittaja ja tiedottaja kissa ja koira? Isäntänä oli Tapiola-yhtiöt. Vilkkaaseen
keskusteluun osallistui kolmatta kymmentä liiton jäsentä sekä
monia tiedottajia. Liiton puolelta järjestelyjä hoitivat Jukka
Reinikainen ja Kirsti Sintonen.
Kulttuuriretki suuntautui 20.3. Kotkaan, jolloin tutustuimme
Sunilan arkkitehtuuriin sekä Wellamo-merimuseoon ja lounastimme
kuuluisassa Kairo-ravintolassa. Tapasimme myös Kymenlaakson
mediasta päätoimittaja Juha Oksasen. Kotkan teatterissa näimme
sovituksen Toivo Pekkasen Jumalan myllyistä (nimellä Maailma
alkaa vasta nyt. Matti Laitinen, Maarit Niiniluoto ja Jyrki
Vesikansa alustivat bussissa retken teemoista. Tuula ja Sakari
Virtasen organisoimalle retkelle osallistui 52 liiton jäsentä
tai heidän seuralaistaan.
Liiton vuosikokouksessa 3.5. Päivälehden museossa prof. Raimo
Salokangas alusti Eljas Erkon elämäkerrasta. Puhetta johti Jyrki
Haikonen. Olli-palkinto jaettiin tohtori Heikki Hiilamolle ja
toimittaja Jarmo Luuppalalle. Mukana oli 43 liiton jäsentä.
Kreikan-matkalle 26.-31.5. osallistui 33 liiton jäsentä tai
heidän seuralaistaan. Ateenan jälkeen kiersimme Mykenen,
Epidauroksen, Korintin ja Delfoin kautta Marathoniin ja Aigeian
meren rannalle. Ajankohtaiskatsauksen saimme Suomen Ateenaninstituutissa. Vastuullinen matkatoimisto oli MatkaSeniorit ja
Maarit Nieminen erinomainen opas
Tornionlaakson-matkalla 25.-28.8. tutustuimme lähinnä väylän
Ruotsin-puolella niin alueen historiaan ja kulttuuriin kuin
elinkeinoihin ja komeaan tunturiluontoon. Retki ulottui
Kolarista Pajalan kautta Kiirunaan ja Abiskoon Norjan rajan
lähellä. Järjestelyt hoiti Eero Sauri Vieno-puolison esittäessä
kauniita lauluja Pajalan kirkossa. Matkalle osallistui 20 liiton
jäsentä ja seuralaista.
Mediapiiri kokoontui kahdesti. Jyrki Vesikansa alusti 9.2.
kustantajasuvuista ja Eero Sauri 2.11. Ruotsin lehdistön
muutoksista. Osanottajina oli molemmilla kerroilla
toistakymmentä liiton jäsentä.
Liiton apurahat myönnettiin Matti Laipiolle hänen jazz- ja
pop-arkistonsa digitalisointiin ja Merja Sundströmille
kulttuuriseen opintomatkaan Berliiniin.
Onni V. Tuiskun säätiön hallituksessa liittoa ovat edustaneet

Pentti Oslamo ja Jyrki Vesikansa Matti Laitisen toimiessa
tilintarkastajana. Säätiö on tukenut liiton kollegiaalista
virkistystoimintaa ja on myöntänyt apurahoja useille liiton
jäsenille. Uuden Suomettaren säätiön hallituksessa liittoa on
edustanut päätoimittaja Margit Hara. Jyrki Haikosen seuraajaksi
säätiön hallitus kutsui sitä paitsi Jyrki Vesikansan.
Liiton jäsenmäärä oli vuoden 2011 alussa 262 henkeä
(edellisenä vuonna 264). Liitto sai jälleen ilahduttavasti uusia
jäseniä. Myös jäsenhankinnassa Jukka Reinikaisen ja Vaula
Aulamon uudistamat kotisivut (www.sanomalehtimiesliitto.net)
ovat olleet tärkeitä. Jäsenkortti on osoittautunut
hyödylliseksi, sen on tilannut viitisenkymmentä jäsentä.
Sähköpostia on käytetty jäsentiedotuksessa yhä enemmän.
Liiton taloudellinen tilanne on säilynyt vakaana. Varsinaisen
toiminnan kulut olivat 24.150 euroa (edellisenä vuonna 21.357
euroa). Ne katettiin 3.795 euron jäsenmaksutuloilla (ed. vuonna
3.700 e), Tuiskun säätiön 10.000 euron avustuksella (7.500 e)
sekä 13.312 euron osinko- ja korkotuotoilla (13.281 e).
Toiminnallinen tulos oli siten 2.992 euroa (3.141 e). Liiton
taseen loppusumma oli 182.478 euroa (152.580 e)ja sijoitusten
markkina-arvo vuoden päättyessä 413.736 euroa (306.091 euroa).
Salkun arvo nousi vuodessa 107.645 euroa (112.663 euroa).
Finanssikriisin aiheuttamista arvonalennuksista on palautunut
26.906 euroa, palautumatta on vielä 11.383 euroa. Tilivuoden
aikana osallistuttiin Suominen Yhtymä Oy:n osakeantiin 430
eurolla. Liiton sijoituspolitiikka on jatkunut varovaisena ja
pitkäjänteisenä.
Luottamushenkilöt: Puheenjohtajaksi toimikaudelle 2010-12
valittiin Jyrki Vesikansa. Varapuheenjohtajana jatkoi Tuula
Virtanen (valittu vuosiksi 2009-11). Johtokuntaan valittiin eroa
pyytäneen Maarit Huovisen tilalle vuodeksi 2010 Keijo Leppänen.
Erovuorossa olleet Risto Kunnas ja Jukka Reinikainen valittiin
jatkamaan vuosiksi 2010-12. Johtokuntaan kuuluivat lisäksi Eero
Helariutta (valittu vuosiksi 2009-11), Matti Laitinen (2009-11)
ja Kirsti Sintonen (2008-2010). Rahastonhoitajana on jatkanut
Pentti Oslamo. Johtokunta kokoontui neljä kertaa. Lisäksi oli
työryhmiä.
Tilintarkastajiksi valittiin Vilho Kallinen, KHT ja Pekka
Varoma sekä varalle Margit Hara ja Eero Prepula, KHT.

