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Toimintakertomus vuodelta 2015

Suomalainen Sanomalehtimiesliitto jatkoi toimintaansa vilkkaasti ja vakiintunein
perusmuodoin.
Keskeinen tapahtuma oli liiton 110-vuotisjuhla 9.10.2015 Helsingin
Suomalaisella Klubilla, johon osallistui kaikkiaan 176 kutsuvierasta, liiton jäsentä
ja heidän seuralaistaan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui
luottamuksellisesti ajankohtaisesta tilanteesta, emeritus-päätoimittaja Janne
Virkkunen puhui kutsuvieraiden puolesta ja puheenjohtaja Jyrki Vesikansa
toivotti kaikki tervetulleiksi. Juhlan juonsi Maarit Huovinen Pirjo Nuotion
tuella. Järjestelytyöryhmään kuuluivat lisäksi Marketta Mattila, Jukka
Reinikainen ja Nina Stenros. Edelleen oli musiikkiesityksiä sekä "vuoden 1905
uutisten" uusintaesitys. Jäsenten osallistumismaksu pidettiin niin kohtuullisena,
ettei se muodostaisi kenellekään estettä osallistua.
Suometar-päivän keskustelussa 12.1.2015 Helsingin Suomalaisella Klubilla oli
aiheena Suomen media ja maailmantapahtumat. Paneeliin osallistuivat
päätoimittaja Kaius Niemi, ulkoministeri, dosentti Erkki Tuomioja sekä
professori (emer.) Tapio Varis Jyrki Vesikansan johtaessa puhetta. Keskustelu oli
vilkasta. Liiton jäseniä ja kutsuvieraita oli paikalla 140 henkeä.
Mediapiiri kokoontui 3.3. hotelli Arthurin tiloissa. Antti Blåfield alusti
teoksestaan Loistavat Erkot. Tilaisuuteen osallistui parikymmentä liiton jäsentä.
Kulttuurimatkalla Turkuun 28.3. vierailtiin aluksi Alvar Aallon
suunnittelemassa Paimion parantolassa, mitä pohjusti arkkitehti Kristo
Vesikansan ja väitöskirjatutkija Laura Bergerin bussialustus. Turun
Kaupunginteatterissa nähtiin Seili-musikaali. Matkalle osallistui yli 50 liiton
jäsentä tai seuralaista. Matkan järjestivät Maarit Huovinen ja Pirjo Nuotio.
Liiton vuosikokouksessa 5.5. Postin pääkonttorissa johti puhetta Erkki
Teikari. Varapuheenjohtajaksi valittiin Marketta Mattila Maarit Huovisen
siirtyessä omasta pyynnöstään johtokunnan "rivijäseneksi". Virallisten asioiden
jälkeen jaettiin Olli-palkinnot ja kuultiin Postin johtoportaan alustuksia yrityksen
näkymistä. Lopuksi nautittiin iltapala. Mukana oli 37 liiton jäsentä.
Veneretkellä 19.5. kierrettiin Laajasalon ympäri Santahaminaan, jossa kuultiin
puolustusvoimien näkymistä ja illastettiin upseerikerhossa. Mukana oli 35 liiton
jäsentä tai seuralaista. Retken järjestivät Risto Kunnas ja Nina Stenros.
Englannin-matkalle 27.8. - 30.8. osallistui 22 liiton jäsentä tai heidän
seuralaistaan. Vastuullinen matkatoimisto oli MatkaSeniorit Jyrki Vesikansan ja
Jukka Reinikaisen hoitaessa liiton puolelta järjestelyjä.
Olli-palkinnot myönnettiin toimittaja Elina Grundströmille ja graafikko Yrjö
Klipille. Tasavallan presidentti myönsi liiton anomuksesta Suomen Leijonan
ansiomerkin Maarit Huoviselle ja Suomen Valkoisen Ruusun ansiomerkin Jukka
Reinikaiselle.

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 Margit Hara. Myös Jyrki
Vesikansa kuuluu säätiön hallitukseen. Säätiö on tukenut liiton koulutustoimintaa.
Liiton jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 271 henkeä (edellisenä vuonna
260). 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. Käyttöön otettiin Yrjö
Klipin suunnittelemat liiton pinssi ja standaari. Hankkeen hoiti Risto Kunnas.
Liiton taloudellinen tilanne säilyi vakaana. Varsinaisen toiminnan kulut olivat
53.426,64 euroa (ed. vuonna 39.506,93 euroa). Ne katettiin 4.337,00 euron
jäsenmaksutuloilla (4.644,99 e), Tuiskun säätiön sekä Uuden Suomettaren säätiön
yhteensä 12.700 euron avustuksilla (12.200 e) sekä 13.767,10 euron
osinkotuotoilla (14.186,46 e). Lisäksi kirjattiin 2.787,56 euron myyntivoitto
(28.119,05 e) ja 2.776,42 euron korkotuotot (3.931,69 e). Tilivuoden tuottojäämä
oli siten 19.064,84 euroa (14.760,99 e) ja alijäämä 18.276,56 euroa 110vuotisjuhlan suuren suosion takia (ed. vuonna laskennallinen ylijäämä oli
20.108,94 euroa).
Liiton taseen loppusumma oli 215.850,56 euroa (ed. vuonna 233.339,46 e) ja
sijoitusten markkina-arvo vuoden päättyessä 428.529,63 euroa (424.230,24 euroa).
Salkun arvo aleni edellisestä vuodesta 9.698,09 euroa (ed. vuonna nousua
37.102,60 euroa). Pörssikurssien jatkuvaa heilahtelua ei ole otettu huomioon
tuloksessa salkun kirjanpitoarvon ollessa 174.060,65 euroa (175.828,85 euroa) 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
2013-15). Varapuheenjohtajaksi vuosille 2015-16 valittiin Marketta Mattila Maarit
Huovisen siirtyessä hänen tilalleen johtokunnan jäseneksi vuosille 2015-16.
Johtokuntaan kuuluivat edelleen Risto Kunnas ja Jukka Reinikainen (valittu
vuosiksi 2013-15), Pirjo Nuotio (valittu vuosille 2014-16), Jaakko Leppänen
(2015-17) ja Nina Stenros (2015-17). Erovuorossa 2016 ovat siten puheenjohtaja
Jyrki Vesikansa sekä Risto Kunnas ja Jukka Reinikainen.
Sihteerinä jatkoi Jukka Reinikainen, joka hoiti myös rahastonhoitajan tehtävät.
Johtokunta kokoontui neljä kertaa. Lisäksi oli työryhmiä.
Tilintarkastajiksi valittiin Vilho Kallinen, KHT varamiehenään Eero Prepula,
KHT. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuula Virtanen sekä varalle Margit Hara.

