Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry
Toimintakertomus vuodelta 2017
Suomalainen Sanomamiesliitto jatkoi toimintaansa aktiivisesti vakiintuneita perinteitä noudattaen.
Suometar-päivästä on tullut liitolle tärkeä viestinnällinen keskustelutilaisuus, brändi, jossa
jäsenet ja kutsuvieraat tapaavat toisiaan ja jossa nostetaan pöydälle ajankohtaisia journalistisia
kysymyksiä. Torstaina 12. tammikuuta 2017 Helsingin Suomalaisella Klubilla paneelin aiheena oli
Itsenäisyys, kansallinen identiteetti ja media. Paneeliin osallistuivat professori Martti Häikiö,
professori Matti Klinge, valtiot. tohtori Maija-Riitta Ollila sekä professori Vesa Vares liiton
puheenjohtajan Jyrki Vesikansan johtaessa puhetta. Aihetta pohdittiin perusteellisesti ja keskustelu
jatkui buffet-illallisen parissa. Sali oli täynnä, noin 140 henkeä. Koko johtokunta osallistui
Suometar-päivän järjestelyihin.
Mediapiirissä keskiviikkona 1.3. 2017 Sakari Siltala kertoi Suomen Kuvalehden satavuotisista
vaiheista. Hän keskittyi viimeisiin vuosikymmeniin, joista on itse kirjoittanut kirjassa Vesa Vares,
Sakari Siltanen ”Sanan ja kuvan vuosisata, Suomen Kuvalehti 1916-2016”, Otava 2016.
Keskustelussa sivuttiin niin päätoimittajia, kolumnisteja kuin aikakauslehdistöä ylipäätään.
Kokoonnuimme jälleen hotelli Arthurissa, paikalla oli kolmisenkymmentä jäsentä ja tilaisuuden
järjestelyistä vastasi Jukka Reinikainen. – Syksyn mediapiirin tilalla oli Suomi 100 -juhla.
Kulttuurimatka Raumalle toteutettiin lauantaina 22.4.2017. Rauma on Unescon
maailmanperintökohde. Matkalla tutustuttiin kaupungin ainutlaatuiseen keskustaan ja myös
nykypäivään eli Länsi-Suomeen, joka on harvinainen, suuriin ketjuihin kuulumaton maakuntalehti.
Päätoimittaja Janne Rantanen kertoi lehden näkymistä. Lounas nautittiin ravintola Vesitornissa,
missä kuultiin mm. Rauman selviytymisestä telakkakriisistä ja nautittiin raumankielisestä
esityksestä ”giälestä ja historiasta” (ei tulkkausta). Retken järjestelyistä vastasivat johtokuntamme
jäsenet Jaakko Leppänen ja Nina Stenros. Kulttuurimatkalle osallistui seuralaisineen 40 henkeä.
Kevätristeily tehtiin arvokkaaseen tyyliin täysin entisöidyllä kuunari Kathrinalla torstaina
11.5.2017. Matkalle lähdettiin Lyypekinlaiturista, Helsingin Kauppahallin edestä iltapäivällä. Alus
ankkuroitui Vallisaaressa. Buffet-menu tarjoiltiin aluksen ruumassa tasokkaassa ”Puosun
kellarissa”. Vaikka kevät oli kolea ja välillä sateli lunta, tunnelma oli erinomainen. Järjestelyistä
vastasi johtokuntamme jäsen Nina Stenros. Kuunari oli täynnä, mukana lähes 50 henkeä.
Liiton vuosikokous pidettiin keskiviikkona 3.5.2017 Alma-talossa Iltalehden tiloissa. Ennen
kokousta jaettiin Olli-palkinnot merkittävästä journalistin työstä. toimittaja, filosofian tohtori
Kreeta Karvalalle ja päätoimittaja Merja Ylä-Anttilalle.
Vuosikokous oli historiallinen. Kaksikymmentä vuotta puheenjohtajana toiminut lehdistöneuvos
Jyrki Vesikansa pyysi vapautusta tehtävästään. Hänen seuraajakseen jäljellä olevalle
toimikaudelle, vuosiksi 2017-2018, valittiin toimittaja Maarit Tyrkkö. Hän on ensimmäinen
nainen puheenjohtajana liiton yli satavuotisessa historiassa. (Lisää johtokunnasta kohdassa
luottamushenkilöt.)
Kunniajäsenikseen liitto kutsui vuosikokouksessa pitkäaikaisen puheenjohtajansa Jyrki
Vesikansan sekä toimittaja Eero Helariutan.
Vuosikokouksen jälkeen päätoimittaja Kari Kivelä kertoi Iltalehden näkymistä ja Jyrki
Vesikansa avasi liiton jäsenten roolia Suomen itsenäistymisessä. Lopuksi oli buffet-tarjoilua.
Vuosikokoukseen osallistui 56 liittomme jäsentä.

Ulkomaanmatka suuntautui Pohjois-Puolaan 30.8.-2.9.2017. Osallistujia oli 37 henkeä.
Vastuullisena matkan järjestäjänä oli Oy Kon-Tiki Tours Ltd ja liiton puolesta suunnittelusta vastasi
Jyrki Vesikansa ja työryhmä. Pääkohteena oli Gdansk, jossa majoituimme ja josta teimme retkiä
maakuntaan. Kiinnostaviksi kokemuksiksi nousivat vierailut ajankohtaisessa Solidaarisuusmuseossa ja Toisen maailmansodan museossa. Vaikutelman tekivät tavat esitellä aineistoa ja kertoa
historiasta nykyistä tekniikkaa apuna käyttäen. Matka sujui hyvin ja matkaa Maarit Tyrkön kanssa
johtanut, samalla oppaana ollut Jukka Soisalon-Soininen sai ryhmältämme kiitosta. Myös
jäsenemme kertoivat bussimatkoilla Puolan historiasta ja jännittävistä käänteistä.
Kulttuuriretki /teatterimatka Tampereelle lauantaina 14.10.2017 oli suosittu. Päiväretkelle
osallistui maksimimäärä jäseniä ja seuralaisia eli 52 henkeä. Jonotuslistalle jäi vielä kymmenisen
halukasta. Ohjelmassa oli tutustuminen uusittuun Lenin-museoon sekä TTT:ssä juuri ensi-illan
saaneeseen näytelmään ”Presidentti ja toimittaja”. Seurana illallisella olivat dramaturgi Seija
Holma ja toisen pääosan esittäjä Maija Lang, joita haastatteli Marketta Mattila. Retken
järjestelyihin osallistuivat johtokunnan jäsen Pirjo Nuotio ja puheenjohtaja Maarit Tyrkkö, jonka
kirjoihin näytelmä perustui.
Suomi 100-vuotisjuhlat pidettiin perjantaina 27.10.2017 Helsingin Työväentalossa. Ylitimme
siis vuosien 1917 – 1918 aatteellisen rajan, ”ylitimme Pitkänsillan”. SSL:n silloisilla
avainhenkilöillä oli keskeinen rooli tapahtumissa. Muistelimme itsenäisyyslehti Uutta Päivää, jota
päätoimitti liittomme tuleva puheenjohtaja Kaarlo Koskimies. Suomen ensimmäisen
iltapäivälehden keskeinen kirjoittaja oli puolestaan liittomme tuleva sihteeri Väinö Nuorteva – jo
silloin Olli. Tilaisuutta tuki Uuden Päivän Rahasto. Juhlien järjestelyistä vastasi lehdistöneuvos
Jyrki Vesikansa ja Karelia-orkesterin ansiokkaasta musiikista johtokuntamme jäsen Nina Stenros.
Juhlaan osallistui jäseniä ja kutsuvieraita seuralaisineen 88 henkilöä. Juhla järjestelyineen sai
runsaasti kiitosta.
Onni V. Tuiskun säätiön hallituksessa liittoa ovat edustaneet Jukka Reinikainen ja Jyrki
Vesikansa. Säätiö on tukenut liiton kollegiaalista virkistystoimintaa ja myöntänyt apurahoja useille
liiton jäsenille. Uuden säätiölain takia vireille pantu sääntöjen tarkistaminen edistyi.
Uuden Suomettaren säätiön hallituksessa liittoa ovat edustaneet Maarit Tyrkkö ja Jyrki
Vesikansa. Säätiö on tukenut liiton koulutustoimintaa.
Liiton jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 273 henkilöä. Liitto sai jälleen ilahduttavasti uusia
jäseniä.
Jukka Reinikaisen ja Vaula Aunolan hoitamat kotisivut ovat tärkeitä kerrottaessa
toiminnastamme (www.sanomalehtimiesliitto.fi). Sivuja on uusittu – ja työ jatkuu – mukana ovat
olleet Marketta Mattila, Heljä Salonen ja Nina Stenros.
Jäsenkortti jaetaan kuvattomana kaikille jäsenille, samoin liiton pinssi. Maksua vastaan voi myös
tilata kuvallisen jäsenkortin.
Jäsentiedotus hoidettiin vuonna 2017 pääsääntöisesti sähköpostina.
Toimintasuunnitelmassa 2017-2018 nostettiin vuoden painopisteeksi Nuorisoprojekti.
Valitettavasti asiassa ei ole edistytty puheenjohtajan vaihdoksen aiheuttamien monien järjestelyjen
takia. SSL:n kontaktien ajantasaistamisesta ja priorisoinnista on sen sijaan keskusteltu 21.3.
2018 johtokunnan ja neljän kunniajäsenen läsnä ollessa – työ jatkuu ja sivuaa myös
Nuorisoprojektia. Mukana ideoimassa Nuorisoprojektia ja sitä vetämässä on ollut Risto Kunnas.
Työ jatkuu.

Liiton taloudellinen tilanne säilyi vakaana. Varsinaisen toiminnan kulut olivat 55.479,25 euroa
(ed. vuonna 31.803,05 euroa). Ne katettiin 4.938,0 euron jäsenmaksutuloilla (4.78100 e), Tuiskun
säätiön, Uuden Suomettaren Säätiön ja Uuden Päivän Rahaston yhteensä 15.125,00 euron
avustuksilla (10.100,00 e) sekä 15.648,25 euron osinkotuotoilla (14.954,23 e). Lisäksi kirjattiin
642,00 euron myyntivoitto (483,70 e) ja sijoituslainoista 2.613,76 euron korkotuotot (2 604,29 e).
Tilivuoden tuottojäämä oli siten 18.229,72 euroa (7 229,42 e).
Liiton taseen loppusumma oli 192.814,70 euroa (ed. vuonna 200.773,06 e) ja sijoitusten
markkina-arvo vuoden päättyessä 526.575,83 euroa (521.538,11 euroa). Salkun arvo kasvoi
edellisestä vuodesta 5.040,72 euroa (ed. vuonna 93.008,48 euroa). Pörssikurssien jatkuvaa
heilahtelua ei ole otettu huomioon tuloksessa salkun kirjanpitoarvon ollessa 192.685,77 euroa
(193.775,77 euroa) ja 333.890,06 (327.762,34) sen markkina-arvoa alempana.
Liiton sijoituspolitiikka on jatkunut varovaisena ja pitkäjänteisenä. Sijoitusryhmään ovat
kuuluneet puheenjohtajan ja rahastonhoitajan lisäksi Tapani Ruokanen ja Sirkka-Liisa Roine.
Luottamushenkilöt: Vuosikokouksessa 3.5.2017 puheenjohtaja Jyrki Vesikansa pyysi
vapautusta tehtävästään (toimikausi 2016-18) ja hänen seuraajakseen jäljellä olevalle toimikaudelle
2017-2018 valittiin toimittaja Maarit Tyrkkö. Varapuheenjohtajana johtokunnassa jatkaa
vuosikokouksesta 3.5.2017 eteenpäin Marketta Mattila (uusi kausi 2017-2019), muut
johtokunnan jäsenet olivat Jaakko Leppänen (toimikausi 2015-2017), Pirjo Nuotio (valittiin
uudelle kaudelle 2017-2019), Jukka Reinikainen (toimikausi 2016-2018), Heljä Salonen
(toimikausi 2016-2018) ja Nina Stenros (toimikausi 2015-2017). Uudeksi jäseneksi valittiin
Tapani Ruokanen erovuorossa olleen Maarit Tyrkön tilalle (toimikausi 2017-2019).
Sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkoi Jukka Reinikainen. Johtokunta kokoontui viisi kertaa.
Lisäksi oli työryhmiä.
Tilintarkastajiksi valittiin Vilho Kallinen, KHT varamiehenään Eero Prepula, KHT.
Toiminnantarkastajina jatkoivat Tuula Virtanen sekä varalla Margit Hara.

