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Liiton taloudellinen asema on säilynyt vakaana, mutta pörssin viilentymiseen
kannattaa varautua. Perustoiminta voi jatkua vakiintuneissa muodoissa ja sen
kehittämiseen on edellytyksiä. Tähän vaikuttaa se, miten paljon Onni V. Tuiskun
sekä Uuden Suomettaren säätiö voivat tukea toimintaa.
Hyväksytyn strategian mukaisesti ensisijaista ei ole toiminnan määrä, vaan laatu.
Se, mikä tehdään, toteutetaan hyvin. Uusia toimintakohteita voidaan ottaa
ohjelmaan, mutta lähtökohtaisesti niin, että aloitteen tekijät vastaavat järjestelyistä
ja kustannukset katetaan ensi sijassa muista kuin liiton omista tai Tuiskun säätiön
varoista. Jäsenhankinta ja vastuuhenkilöiden sukupolven vaihtumiseen
varautuminen korostuvat.
Suomen itsenäistymisestä on 2017 kulunut sata vuotta. Mm. liiton jäsenten
roolia prosessissa käsitellään fiksulla tavalla. (Tuodaan esiin itsenäisyyslehti
Uuden Päivän - Iltalehden edeltäjän - merkitys. Esim. sen päätoimittaja Kaarlo
Koskimies oli liiton puheenjohtaja 1923-28. Lehti saavutti tavoitteensa.)
Nuorisoprojekti on vuoden painopisteitä. Alle 25-vuotiaille opiskeleville, alalle
vakavasti pyrkiville journalisteille päätetään10 euron jäsenmaksu. Yhteydenpitoa
nuoriin toimittajiin kokeillaan ainakin Iltalehdessä. Kontakteja alan
opiskelijayhteisöihin voimistetaan. Suosittelijajärjestelmä jäsenyyttä hakeville
pidetään voimassa.
Veneretki Vuosaaren satamaan ja Helsingin itäsaaristoon toteutetaan 17.5.2016.
Wienin-Bratislavan matka 25.8.-30.8.2016 toteutuu suunnitellusti
MatkaSeniorien (KonTiki) toimiessa vastuullisena matkanjärjestäjänä.
Viestinnällinen keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 12.1.2017
ajankohtaisesta teemasta -- mahdollisesti itsenäisýyden juhlavuotta sivuten.
Kulttuurimatka järjestetään jälleen kevättalvella 2017. Se voi suuntautua
Raumalle tai sinne järjestetään erillinen matka.
Vuosikokous on keväällä 2017. Silloin jaetaan myös liiton Olli-palkinto.
Mediapiirin toiminta jatkuu kahdesti vuodessa.
Ulkomaanmatkojen profiilia pohditaan edelleen jäsenkyselyn tuella.
Aatteellisten journalistijärjestöjen yhteistyötä jatketaan tarpeen mukaan
kiinteitä organisaatioita perustamatta.
Jäsenkorteissa on siirrytty siihen, että kaikille jäsenille lähetetään vuosittain
kuvaton kortti. Kuvallisen kortin saa pienellä maksulla. Neuvotteluja korttiin
liittyvistä alennuksista jatketaan, vaikka ne eivät olleetkaan ensisijainen syy kortin
luomiseen.
Liiton pinssi on jaettu kaikille jäsenille. Liiton standaaria jaetaan mm.
vierailukohteille. Liiton mitalia jaetaan huomionosoituksena.
Liiton kotisivujen (www.sanomalehtimiesliitto.fi) kehittämistä jatketaan. Niillä
voidaan julkaista liiton jäsenten mediaa käsitteleviä tekstejä ja esitellä heidän
teoksiaan, näyttelyjään, tulevia esiintymisiään jne. Keskustelupalstaa ei sen sijaan

avata. Sivut pysyvät kaikille avoimina. Äänitteiden ja elävän kuvan tarjoamista
sivuilla selvitetään. Aineistoa on mm. liiton keskustelutilaisuuksista.
Jäsenhankinta: Tietoutta liitosta levitetään ensi sijassa kotisivujen, toiminnan ja
nykyisten jäsenten kautta.
Jäsenkirjeet jaetaan pääsääntöisesti sähköpostina, mutta halukkaille ne
lähetetään myös pintapostissa.
Juhlajulkaisun (2005) painos on loppunut, mutta teoksen historiikkiosuudesta
tehdään vihkonen, jossa tekstiä ja luottamushenkilö- ym. luetteloja täydennetään
viime vuosien osalta. Vihkosta jaetaan mm. uusille jäsenille ja PR-tarkoituksiin.
Liiton julkaisusarjaa voidaan täydentää liiton jäsenten viestinnällisillä teoksilla
tai julkaisemalla ko. teoksia liiton kotisivuilla.
Apurahoja jaetaan lähinnä jatkokoulutus-, julkaisu- yms. kohteisiin, kun taas
Onni V. Tuiskun säätiö jakaa virkistysapurahoja. Tuiskun samoin kuin Uuden
Suomettaren säätiön hallintoon osallistutaan.
Liitto voi hakea edelleen kunniamerkkejä tai muita yhteiskunnan tunnustuksia
ansioituneille jäsenilleen, joiden työnantajat eivät ole asiaa hoitaneet.
Taloudenhoidossa tavoitellaan hyvää omaisuuden tuottoa vähin riskein.
Budjetin tuottoerät ovat jäsenmaksut 4900 euroa, pääomatuotot 19.900 euroa sekä
Onni V. Tuiskun ja Uuden Suomettaren säätiöiden avustukset 10.100 euroa eli ko.
yhteensä 34.900 euroa. Matkoista peritään osanottomaksuja, jotka eivät pääosin
näy liiton talousarviossa eivätkä tilinpäätöksessä. Varsinaiset toimintakulut
(matkat pääosin nettomääräisesti) ovat 27.200 euroa, apurahat ja palkinnot 2500
euroa sekä sijoitus-, tiedotus- ja hallintokulut 7200 euroa. Budjetin loppusumma
on 35.300 euroa, josta alijäämää 400 euroa. Myyntivoitot saattavat nostaa
kirjanpidollista tulosta.
Maakunnista eri tilaisuuksiin saapuvien matkakuluihin osallistutaan edelleen.
Sijoitussalkkua täydennetään varovaisesti markkinanäkymien mukaisesti
sijoitustyöryhmän tuella. Kotimaisten mediayritysten osakesalkut pidetään ja
niiden yhtiökokouksiin osallistutaan tarvittaessa. Maksuvalmiutta on vahvistettu
tililuotolla.
Jäsenmaksu on 18 euroa, alle 25-vuotiailta opiskelevilta journalisteilta 10
euroa.

