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Toimintakertomus vuodelta 2011

Suomalainen Sanomalehtimiesliitto jatkoi toimintaansa vilkkaasti ja vakiintunein
perusmuodoin. Niissä oli silti jälleen uusiakin piirteitä.
Suometar-päivän keskustelussa 12.1.2011 Helsingin Suomalaisella Klubilla oli aiheena
Journalisti vai politrukki? Paneeliin alusti prof. Matti Wiberg ja siihen osallistuivat lisäksi
toimittaja Helena Liikanen, JSN:n puheenjohtaja Risto Uimonen ja ministeri Paavo Väyrynen
Jyrki Vesikansan johtaessa puhetta. Keskustelu oli vilkasta. Liiton jäseniä ja kutsuvieraita oli
paikalla 115 henkeä.
Kulttuuriretki suuntautui 26.2. Tampereelle, jossa näimme Bertold Brechtin ja Kurt
Weillin Kolmen pennin oopperan. Kävimme myös työväenmuseossa ja nautimme illallisen
Finlaysonin Palatsissa. Tuula ja Sakari Virtasen organisoimalle retkelle osallistui puolen sataa
liiton jäsentä tai heidän seuralaistaan.
Liiton vuosikokouksessa 16.5. Suomen Pankissa puhetta johti kunniajäsen Jyrki Haikonen.
Tohtori Antti Kuusterä kertoi keskuspankin 200-vuotishistoriasta ja tohtori Antti Suvanto
ajankohtaisesta rahapolitiikasta. Iltapala nautittiin pankin kerholla. Mukana oli 48 liiton jäsentä.
Suomen Pankin taidekokoelmiin tutustuttiin 8.11. pankin taidekerhon opastuksella. Sitä
ennen Antti Suvanto päivitti taloudellisia näkymiä. Kiertokäynnin jälkeen oli "jälki-istunto"
Zinnkellerissä. Tapahtumaan osallistui 49 liiton jäsentä tai heidän seuralaistaan.
Islannin-matkalle 1.-5.9. osallistui 45 liiton jäsentä tai heidän seuralaistaan. Tutustuimme
niin satujen saaren luontoon (valasretkeä myöten), kulttuuriin ja historiaan kuin ajankohtaisen
talouskriisin jälkipuintiin. Vastuullinen matkatoimisto oli MatkaSeniorit Jukka Reinikaisen
hoitaessa liiton puolelta järjestelyjä.
Olkiluodon-retkellä 11.10. lounastimme Vuojoen kartanossa ja perehdyimme ydinvoimalaalueeseen luolastoa myöten. Porissa Tapio Vallin opasti Satakunnan Kansan uusiin tiloihin
Petri Hakalan esitellessä lehtiuudistusta. Osanottajia oli runsaat 40, järjestelyjä hoitivat Eero
Helariutta, Jaakko Leppänen sekä Timo ja Asta Uusitalo.
Mediapiiri kokoontui kahdesti. Yrjö Länsipuro kertoi 5.4. verkkoviestinnän kansainvälisistä
kuvioista ja Hannu Olkinuora alusti 4.10. median murroksesta. Osanottajina Iltalehdessä oli
molemmilla kerroilla toistakymmentä liiton jäsentä.
Olli-palkinnot myönnettiin Timo Hakkaraiselle ja Maarit Huoviselle.
Onni V. Tuiskun säätiön hallituksessa liittoa ovat edustaneet Pentti Oslamo ja Jyrki
Vesikansa Matti Laitisen toimiessa tilintarkastajana. Säätiö on tukenut liiton kollegiaalista
virkistystoimintaa ja on myöntänyt apurahoja useille liiton jäsenille. Liitto hyväksyi säätiön
sääntömuutoksen. Uuden Suomettaren säätiön hallituksessa liittoa on edustanut päätoimittaja
Margit Hara. Myös Jyrki Vesikansa kuuluu säätiön hallitukseen.
Liiton jäsenmäärä oli vuoden 2012 alussa 259 henkeä (edellisenä vuonna 261). Liitto sai
jälleen ilahduttavasti uusia jäseniä. Liitto muisti vuoden aikana kuolleita Olli-palkinnon saajia

Katri Veltheimia ja Pekka Sitaria.
Jukka Reinikaisen ja Vaula Aunolan hoitamat kotisivut (www.sanomalehtimiesliitto.net)
ovat olleet tärkeitä. Jäsenkortti on osoittautunut hyödylliseksi, sen on tilannut
viitisenkymmentä jäsentä. Sähköpostia on käytetty jäsentiedotuksessa yhä enemmän.
Liiton taloudellinen tilanne on säilynyt vakaana. Varsinaisen toiminnan kulut olivat
26.072,46 euroa (edellisenä vuonna 23.403,26 euroa). Ne katettiin 3.825 euron
jäsenmaksutuloilla (3.795 e), Tuiskun säätiön 8.500 euron avustuksella (10.000 e) sekä
17.560,29 euron osinko- ja korkotuotoilla (ed. vuonna ilman arvonpalautuksia 13.319,57 e).
Tilivuoden ylijäämä oli siten 2.994,49 euroa (toiminnallinen tulos edellisenä vuonna 2.992 e).
Liiton taseen loppusumma oli 185.473,47 euroa (182.478 e) ja sijoitusten markkina-arvo
vuoden päättyessä 279.454,20 euroa (413.736 e). Salkun arvo aleni siis pörssikurssien yleisen
laskun myötä 141.363,60 euroa, kun se nousi edellisenä vuonna 107.645 euroa. Pörssikurssien
jatkuvaa heilahtelua ei ole otettu huomioon tuloksessa, kun salkun kirjanpitoarvo on edelleen
101.506,03 euroa sen markkina-arvoa alempana. Tilivuoden aikana on ostettu 200 kpl Alma
Median, 100 kpl Keskon (B), 100 kpl Konecranesin ja 200 kpl UPM-Kymmenen osaketta.
Liiton sijoituspolitiikka on jatkunut varovaisena ja pitkäjänteisenä.
Luottamushenkilöt: Puheenjohtajaksi toimikaudelle 2010-12 on valittu Jyrki Vesikansa.
Varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2011 valittiin Maarit Huovinen Tuula Virtasen pyydettyä
vapautusta kauan hoitamastaan tehtävästä. Eroa pyytäneen pitkäaikaisen johtokunnan jäsenen
Matti Laitisen tilalle vuodeksi 2011 valittiin Nina Stenros. Vuosiksi 2011-13 johtokuntaan
valittiin Keijo Leppänen ja Marketta Mattila. Muista jäsenistä Eero Helariutta oli valittu
vuosiksi 2009-11 sekä Risto Kunnas ja Jukka Reinikainen vuosiksi 2010-12. 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 Pekka Varoma sekä varalle Margit Hara.

