Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry

Toimintakertomus vuodelta 2013

Suomalainen Sanomalehtimiesliitto jatkoi toimintaansa vilkkaasti ja vakiintunein
perusmuodoin. Niissä oli silti jälleen uusiakin piirteitä.
Suometar-päivän keskustelussa 14.1.2013 Helsingin Suomalaisella Klubilla oli
aiheena Mitä tabloidisaatio merkitsee medialle? Paneeliin osallistuivat
johtaja Matti Apunen, valt. maist. Elina Grundström ja päätoimittaja Mikael
Pentikäinen Jyrki Vesikansan johtaessa puhetta. Keskustelu oli vilkasta. Liiton
jäseniä ja kutsuvieraita oli paikalla 140 henkeä.
Liiton kunniajäseneksi kutsuttiin pitkäaikainen rahastonhoitaja Pentti Oslamo,
jonka tehtävät siirtyivät liiton sihteerille Jukka Reinikaiselle. Samalla liitto alkoi
käyttää tilitoimistoa.
Liiton vuosikokouksessa 7.5. Alma-talossa johti puhetta kunniajäsen Jyrki
Haikonen. Ennen kokousta viestintäjohtaja Rauno Heinonen esitteli Almakonsernin näkymiä ja osallistujat tutustuivat Iltalehden toimitukseen. Kokouksen
ja Olli-palkintojen jaon jälkeen nautittiin iltapala. Mukana oli 39 liiton jäsentä.
Pietarin-matkalle 6.-9.6. osallistui 20 liiton jäsentä tai heidän seuralaistaan.
Vastuullinen matkatoimisto oli MatkaSeniorit Jyrki Vesikansan ja Jukka
Reinikaisen hoitaessa liiton puolelta järjestelyjä.
Satakunnan-retkellä 5.9. tutustuttiin YK-joukkojen koulutukseen Säkylän
varuskunnassa, Kauttuan historialliseen ruukkialueeseen ja Pyhäjärven
vesistönsuojeluun. Eero Helariutan ja Jaakko Leppäsen valmistelemalle retkelle
osallistui 33 liiton jäsentä tai heidän seuralaistaan.
Mediapiiri kokoontui kahdesti. Päätoimittaja Reijo Ruokanen alusti 75vuotiaasta Talouselämä-lehdestä 10.4. ja Mikael Pentikäinen kertoi
näkemyksistään 12.11. Molemmilla kerroilla paikalla oli toistakymmentä liiton
jäsentä. Kokouspaikka siirrettiin Helsingin NMKY:n eli hotelli Arthurin tiloihin.
Olli-palkinnot myönnettiin toimittaja Maarit Niiniluodolle ja Merja
Sundströmille. Liiton apuraha myönnettiin Kristiina Kunnakselle kirjahanketta
varten.
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
Suomettaren säätiön hallituksessa liittoa on edustanut artikkelitoimittaja Margit
Hara. Myös Jyrki Vesikansa kuuluu säätiön hallitukseen. Säätiö on tukenut liiton
koulutustoimintaa.
Liiton jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 255 henkeä (edellisenä vuonna
243). Liitto sai jälleen ilahduttavasti uusia jäseniä. Liitto muisti 28.9.2013
kuollutta Olli-palkinnon saajaa Seppo Savesta sekä muitakin rajan taakse
siirtyneitä jäseniään.
Jukka Reinikaisen ja Vaula Aunolan hoitamat kotisivut
(www.sanomalehtimiesliitto.net) ovat olleet tärkeitä. Jäsenkortti on osoittautunut

hyödylliseksi, sen on tilannut seitsemisen kymmentä jäsentä. Jäsentiedotuksessa
siirryttiin pääsääntöisesti sähköpostiin. Liiton logoa suunnitteli Yrjö Klippi sen
viimeistelyn siirtyessä seuraavalle toimintavuodelle.
Liiton taloudellinen tilanne on säilynyt vakaana. Varsinaisen toiminnan kulut
olivat 26.742,83 euroa (edellisenä vuonna 32.447,64 e). Ne katettiin 4.691 euron
jäsenmaksutuloilla (3.605 e), Tuiskun säätiön sekä Uuden Suomettaren säätiön
yhteensä 10.032 euron avustuksilla (10.000 e) sekä 16.949,13 euron
osinkotuotoilla (ed. vuonna 17.199,78 e). Lisäksi kirjattiin 20.007,17 euron
myyntivoitto ja 1.234,45 euron korkotuotot. Tilivuoden ylijäämä oli siten
25.407,75 euroa. (Ed. vuonna 2.334,75 euron alijäämä, mihin vaikutti 2.601 euron
mitalihankinta.). Liiton taseen loppusumma oli 209.095,18 euroa (183.756,54 e) ja
sijoitusten markkina-arvo vuoden päättyessä 361.152,42 euroa (340.846,18 e).
Salkun arvo nousi edellisestä vuodesta 20.306,24 euroa. Vuonna 2008 tehdyt
osakkeiden kirja-arvojen alennukset ovat siis palautuneet. Pörssikurssien jatkuvaa
heilahtelua ei ole otettu huomioon tuloksessa salkun kirjanpitoarvon ollessa
160.114,65 euroa sen markkina-arvoa alempana.
Kirjanpidon ja tilinpäätöksen mukaiset palautumattomat arvopapereiden
arvonalennukset ovat 8.138,31 euroa.
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: Puheenjohtajaksi toimikaudelle 2013-15 valittiin Jyrki
Vesikansa. Varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2012-14 on valittu Maarit Huovinen.
Erovuorossa olleet Risto Kunnas ja Jukka Reinikainen valittiin johtokuntaan
vuosiksi 2013-15. Vuosiksi 2011-13 johtokuntaan oli valittu Keijo Leppänen ja
Marketta Mattila sekä vuosiksi 2012-14 Eero Helariutta ja Nina Stenros.
Sihteerinä on jatkanut Jukka Reinikainen, joka otti hoitaakseen myös
rahastonhoitajan tehtävät Pentti Oslamon jälkeen. Johtokunta kokoontui neljä
kertaa. Lisäksi oli työryhmiä.
Tilintarkastajiksi valittiin Vilho Kallinen, KHT varamiehenään Eero Prepula,
KHT. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuula Virtanen sekä varalle Margit Hara.

