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Toimintasuunnitelma 2018-2019
Liiton taloudellinen asema on säilynyt vakaana, mutta pörssin heilahteluun on varauduttava.
Perustoiminta voi jatkua vakiintuneissa muodoissa – ja sen kehittämiseen on kohtuullisesti
taloudellisia edellytyksiä. Toimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon, miten paljon Onni V.
Tuiskun sekä Uuden Suomettaren Säätiö voivat liittoa tukea.
Hyväksytty strategia korostaa toiminnan laatua, ei sen määrää. Näemme toiminnassamme kaksi
perusajatusta: luoda tilaisuuksia ja rakentaa mahdollisuuksia, missä kollegat voivat tavata toisiaan ja
mahdollisesti myös muita vaikuttajia joko 1. virkistysmielessä tai 2. käyden ajankohtaisia
journalistisia keskusteluja.
Uusia toimintakohteita ja ideoita otetaan ohjelmaan siten, että aloitteen tekijät ovat itse mukana
vastaamassa järjestelyistä ja kustannukset katetaan ensisijaisesti muista kuin liiton omista tai
Tuiskun säätiön varoista.
Toiminnassa korostuvat jäsenhankinta ja yhteistyökumppaneiden (henkilöt, toimipaikat,
osoitteet) ajan tasalla pitäminen. Pyrimme myös huolehtimaan vastuuhenkilöiden sukupolven
vaihtumisesta. Jatkuvuuden kannalta liikkeiden tulee kuitenkin olla hitaita, jotta perinnetieto siirtyy
hyvin henkilöltä toiselle.
Vuosikokouksen (15.5.2018) jälkeen toteutuu Kulttuuriretki keskiviikkona 16.5. Halosenniemen
kautta Villa Kokkoseen.
Ulkomaanmatka suunnataan 29.8.-1.9.2018 Kroatiaan, Zagrebiin. Matkaa johtaa liittomme jäsen
Yrjö Lautela. Mukaan voi ottaa seuralaisen.
Merellinen risteily tehdään syyskuun puolivälissä Harmajalle, suunnitelmat ovat tekeillä.
Mediapiirin toiminta jatkuu kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä.
Viestinnällinen keskustelutilaisuus eli Suometar-päivä järjestetään torstaina 10.1.2019
ajankohtaisesta teemasta (tilat varattu Hgin Suomalaiselta Klubilta).
Kulttuurimatkaa suunnitellaan Tallinnaan syksyllä 2018.
Vuosikokous on keväällä 2019. Silloin jaetaan myös liiton Olli palkinto.
Ulkomaanmatkojen profiilia pohditaan edelleen. Ajoitus on elo-syyskuun vaihde.
Aatteellisten journalistijärjestöjen yhteistyötä jatketaan tarpeen mukaan kiinteitä organisaatioita
perustamatta.
Jäsenkortit lähetetään edelleen kuvattomina. Kuvallisen kortin saa maksua vastaan.
Jäsenkortteihin painetaan voimassaoloaika, kun niitä seuraavan kerran uusitaan.
Liiton pinssi uusitaan Yrjö Klipin suunnitelmien mukaan niin, että se paremmin kertoo
Sanomalehtimiesliitosta (selkeys, koko, kiinnitys).
Liiton standaaria jaetaan mm. vierailukohteille ja sitä pidetään esillä omissa tilaisuuksissamme.
Liiton mitalia jaetaan huomionosoituksena ja erityiskiitoksena.
Liiton kotisivuja (www.sanomalehtimiesliitto.fi) kehitetään ja sivuille etsitään tuottaja/
päätoimittaja jäsenistön keskuudesta. Sivuilla julkaistaan jäsenten mediaa käsitteleviä kirjoituksia,
esitellään heidän teoksiaan, näyttelyjään, tulevia esiintymisiään ym. Sivuilla kerrotaan niin
menneistä kuin tulevistakin liiton tapahtumista. Sieltä löytyvät myös SSL:n säännöt, jäsenanomusja muutoslomake ja vastuuhenkilöt. (Uusi jäsen tarvitsee kaksi suosittelijaa, aiempaa jäsentä.)

Jäsenhankinta. Tietoutta SSL:stä levitetään ensi sijassa kotisivujen, toiminnan ja nykyisten
jäsenten kautta.
Jäsenkirjeet jaetaan pääsääntöisesti sähköpostina. Halukkaat voivat saada ne pintapostissa.
Jäseniä velvoitetaan ilmoittamaan mahdolliset omat osoite- tai muut jäsenyyteen liittyvät muutokset
esim. sivuilla olevalla muutos-lomakkeella.
Tietoa tiiviisti. Juhlajulkaisun (2005) painos on loppunut, sen historiikkiosuudesta on
valmistumassa vihkonen. Sitä jaetaan uusille jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme.
Apurahoja jaetaan lähinnä jatkokoulutus-, julkaisu- yms. kohteisiin, kun taas Onni V. Tuiskun
säätiö jakaa virkistysapurahoja. Osallistumme Tuiskun ja Uuden Suomettaren säätiön hallintoon.
Liitto voi hakea kunniamerkkejä tai muita yhteiskunnallisia tunnustuksia ansioituneille
jäsenilleen, joiden työnantajat eivät ole asiaa hoitaneet.
Taloudenhoidossa tavoitellaan hyvää omaisuuden tuottoa vähin riskein. Budjetin tuottoerät
arviolta ovat jäsenmaksut 5.100 euroa, pääomatuotot 21.100 euroa sekä Onni V. Tuiskun ja Uuden
Suomettaren säätiöiden avustukset 12.000 euroa eli tuotot yhteensä 38.200 euroa. Matkoista
peritään osanottomaksuja, jotka eivät pääosin näy liiton talousarviossa eivätkä tilinpäätöksessä.
Varsinaiset toimintakulut (matkat pääosin nettomääräisesti) ovat 26.700 euroa, apurahat ja
palkinnot 1.800 euroa sekä sijoitus-, tiedotus- ja hallintokulut 3.300 euroa. Budjetin loppusumma
on 35.200 euroa, josta ylijäämää 3.000 euroa. Myyntivoitot tai -tappiot saattavat nostaa/laskea
kirjanpidollista tulosta.
Maakunnista eri tilaisuuksiin saapuvien matkakuluihin osallistutaan edelleen.
Sijoitussalkkua täydennetään liiton sijoituspolitiikan ja markkinanäkymien mukaisesti
sijoitustyöryhmän tuella. Kotimaisten mediayritysten osakesalkut pidetään ja niiden
yhtiökokouksiin osallistutaan tarvittaessa. Maksuvalmiutta on vahvistettu tililuotolla.
Jäsenmaksu on 18 euroa v. 2018. Jäsenmaksun nostoa 2019 alkaen harkitaan. Alle 25-vuotiailta
opiskelevilta journalisteilta maksu on 10 euroa.

