Suomalainen Sanomalehtimiesliitto ry

Toimintakertomus vuodelta 2012

Suomalainen Sanomalehtimiesliitto jatkoi toimintaansa vilkkaasti ja vakiintunein
perusmuodoin. Niissä oli silti jälleen uusiakin piirteitä.
Suometar-päivän keskustelussa 12.1.2012 Helsingin Suomalaisella Klubilla oli
aiheena Muuttuuko mediassa kaikki?. Paneeliin alusti yht. maist. Marketta
Mattila ja siihen osallistuivat lisäksi toimitusjohtaja Lauri Kivinen, fil. maist.,
projektitutkija Sofi Kurki sekä yht. maist. Johanna Vehkoo Jyrki Vesikansan
johtaessa puhetta. Keskustelu oli vilkasta. Liiton jäseniä ja kutsuvieraita oli
paikalla 135 henkeä.
Kulttuuriretki suuntautui 24.3. Orimattilan kautta Lahteen, jossa näimme
Henrik Ibsenin Villisorsan. Lounaalla puhui teatterinjohtaja Maarit Pyökäri.
Maarit Huovisen organisoimalle retkelle osallistui 39 liiton jäsentä tai heidän
seuralaistaan.
Liiton vuosikokouksessa 3.5. Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa johti puhetta
kunniajäsen Jyrki Haikonen. Kokouksen ja Olli-palkintojen jaon jälkeen prof.
Pirkko Nuolijärvi alusti suomen kielen asemasta, minkä jälkeen nautittiin
iltapala. Mukana oli 45 liiton jäsentä.
Berliinin-matkalle 25.-28.5. osallistui 30 liiton jäsentä tai heidän seuralaistaan.
Vastuullinen matkatoimisto oli MatkaSeniorit Jyrki Vesikansan ja Jukka
Reinikaisen hoitaessa liiton puolelta järjestelyjä.
Seinäjoen-retkellä 20.10. perehdyttiin monipuolisesti Lakeuden kaupunkiin
mm. prof. Kari Hokkasen tuella. Ilkan näkymistä kertoi päätoimittaja Satu
Takala. Kaupunginteatterissa nähtiin Ingmar Bergmanin Hyvä tahto. Järjestelyt
hoiti Keijo Leppänen. Osanottajia oli 30.
Mediapiiri kokoontui kahdesti. Jyrki Pietilä alusti 6.3. Aamulehden historiasta
ja Pirjo von Hertzen sekä Sirkka-Liisa Roine 3.10. tiedottamisen vaiheista.
Osanottajina Iltalehdessä oli molemmilla kerroilla toista kymmentä liiton jäsentä.
Olli-palkinnot myönnettiin lehtikuvaaja Eero Liesimaalle ja uutisankkuri Pirjo
Nuotiolle. Liiton apuraha myönnettiin Tuulikki Hakkaraiselle ja Sari Virtaselle.
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.

Liiton jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 243 henkeä (edellisenä vuonna
259). Liitto sai jälleen ilahduttavasti uusia jäseniä. Liitto muisti 31.10. kuollutta
kunniajäsentään Pentti Poukkaa sekä useaa muuta rajan taakse siirtynyttä
jäsentään ja ystäväänsä.
Jukka Reinikaisen ja Vaula Aunolan hoitamat kotisivut
(www.sanomalehtimiesliitto.net) ovat olleet tärkeitä. Jäsenkortti on osoittautunut
hyödylliseksi, sen on tilannut kuutisenkymmentä jäsentä. Sähköpostia on käytetty
jäsentiedotuksessa yhä enemmän. Liiton mitalista otettiin uusi painos.
Liiton taloudellinen tilanne on säilynyt vakaana. Varsinaisen toiminnan kulut
olivat 32.447,64 euroa (edellisenä vuonna 26.072,46 e). Ne katettiin 3.605 euron
jäsenmaksutuloilla (3.825 e), Tuiskun säätiön sekä Uuden Suomettaren säätiön
yhteensä 10.000 euron avustuksilla (8.500 e) sekä 17.182,38 euron osinko- ja
korkotuotoilla (ed. vuonna 17.560,29 e). Tilivuoden alijäämä oli siten 2.334,75
euroa, mihin vaikutti 2.601 euron mitalihankinta. (Edellisenä vuonna ylijäämä oli
2.994,49 e). Liiton taseen loppusumma oli 183.756,54 euroa (185.473,47 e) ja
sijoitusten markkina-arvo vuoden päättyessä 340.846,18 euroa (279.454,20 euroa
e). Salkun arvo nousi siis edellisestä vuodesta 61.391,98 euroa. Vuonna 2008
tehdystä osakkeiden kirja-arvojen alennuksesta oli vielä palautumatta 11.383,29
euroa. Pörssikurssien jatkuvaa heilahtelua ei ole otettu huomioon tuloksessa, kun
salkun kirjanpitoarvo on edelleen 162.898,01 euroa sen markkina-arvoa alempana.
Tilivuoden aikana ei tehty osakekauppoja. Liiton sijoituspolitiikka on jatkunut
varovaisena ja pitkäjänteisenä.
Luottamushenkilöt: Puheenjohtajaksi toimikaudelle 2010-12 oli valittu Jyrki
Vesikansa. Varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2012-14 valittiin Maarit Huovinen.
Erovuorossa olleet Eero Helariutta ja Nina Stenros valittiin uudelleen vuosiksi
2012-14. Vuosiksi 2010-12 oli johtokuntaan valittu Risto Kunnas ja Jukka
Reinikainen sekä vuosiksi 2011-13 Keijo Leppänen ja Marketta Mattila. Sihteerinä
on jatkanut Jukka Reinikainen ja rahastonhoitajana Pentti Oslamo. Johtokunta
kokoontui neljä kertaa. Lisäksi oli työryhmiä.
Tilintarkastajiksi valittiin Vilho Kallinen, KHT varamiehenään Eero Prepula,
KHT. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tuula Virtanen sekä varalle Margit Hara.

