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Liiton taloudellinen asema on säilynyt vakaana, vaikka pörssikurssien heilahtelu onkin jälleen
alentanut osakesalkun markkina-arvoa. On kuitenkin varauduttava osinkotuottojen alentumiseen
lähivuosina sekä siitä syystä myös Onni V. Tuiskun säätiön tuen pienentymiseen huipputasolta.
Liiton perustoiminta voi silti jatkua vakiintuneissa muodoissa ja sen kehittämiseenkin on
edellytyksiä. Edelleen painotetaan hyväksyttyä strategiaa, jonka mukaan 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 muista kuin liiton omista tai Tuiskun säätiön varoista.
Berliinin-matka 25-28.5. toteutuu suunnitellusti MatkaSeniorien toimiessa vastuullisena
matkanjärjestäjänä.
Syysmatka suuntautuu Etelä-Pohjanmaalle - ensi sijassa Seinäjoelle syys-lokakuun vaihteen
tienoilla joko yksi-tai kaksipäiväisenä.
Viestinnällinen keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina 14.1.2013 ajankohtaisesta
teemasta.
Kulttuurimatka järjestetään kevättalvella 2013 - kotimaiseen maakuntakeskukseen tai
mahdollisesti Pietariin (2 yöpymistä).
Vuosikokous on keväällä 2013. Silloin jaetaan myös liiton Olli-palkinto.
Mediapiirin toiminta jatkuu.
Tulevien ulkomaanmatkojen suunnittelussa pyritään siihen, että mahdollisimman moni liiton
jäsen seuralaisineen voisi niille osallistua. Matkojen tasosta ei silti tingitä. Jäsenistöltä
tiedustellaan mieluisia kohteita.
Aatteellisten journalistijärjestöjen yhteistyötä jatketaan tarpeen mukaan kiinteitä
organisaatioita perustamatta.
Jäsenkortteja ylläpidetään. Neuvotteluja korttiin liittyvistä alennuksista jatketaan, vaikka ne
eivät olleetkaan ensisijainen syy kortin luomiseen.
Liiton mitali on loppumassa varastosta. Siitä teetetään uusi sarja liiton huomionosoitukseksi.
Liiton logon suunnittelemista selvitetään. Logoa voisi käyttää kirjekuorissa jne. sekä
standarttina ja rintamerkkinä.
Liiton kotisivujen (www.sanomalehtimiesliitto.fi) kehittämistä jatketaan. Kotisivuilla 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.
Jäsenkirjeitä jaetaan edelleen sekä pinta- että sähköpostina. Sähköpostiviestien rooli kasvaa,
halukkaille niitä voidaan myös lähettää pintapostissa. Edelleen selvitetään, kuka haluaa kaikki
jäsenviestit vain sähköpostina. Sähköistä osoitteistoa kartutetaan ja sen kautta välitetään
pikatiedotteita jäsenille. Jäsenmaksulaskujen lähettämistä sähköisesti selvitetään.
Juhlajulkaisua jaetaan PR-tarkoituksiin ja uusille jäsenille. Sitä ja muita liiton julkaisuja
pidetään edelleen myytävänä. Kiinnostuneilla jaetaan Uuden Suomettaren säätiön historiikkia
jakelukustannuksia vastaan. Liiton julkaisusarjaa voidaan täydentää liiton jäsenten
viestinnällisillä teoksilla tai julkaisemalla ko. teoksia liiton kotisivuilla.
Apurahoja jaetaan lähinnä jatkokoulutus- yms. kohteisiin, kun taas Onni V. Tuiskun säätiö
jakaa virkistysapurahoja. Tuiskun samoin kuin Uuden Suomettaren säätiön hallintoon
osallistutaan. Tuiskun säätiön sääntöjen tarkistuksessa korostetaan sen hallinnon yhteyttä
taustayhteisöihin.
Liitto voi hakea edelleen kunniamerkkejä tai muita yhteiskunnan tunnustuksia ansioituneille
jäsenilleen, joiden työnantajat eivät ole asiaa hoitaneet.
Taloudenhoidossa tavoitellaan hyvää omaisuuden tuottoa vähin riskein. Tärkeimmät budjetin
tuottoerät ovat jäsenmaksut 3700 euroa, pääomatuotot 17.200 euroa ja Onni V. Tuiskun sekä
Uuden Suomettaren säätiöiden avustukset 10.000 euroa. Matkoista peritään osanottomaksuja.
Ne eivät pääosin näy liiton talousarviossa eivätkä tilinpäätöksessä. Varsinaiset toimintakulut
(matkat nettomääräisesti) ovat 19.800 euroa, apurahat ja palkinnot 3.000 euroa sekä tiedotus- ja
hallintokulut 7.000 euroa. Liiton mitalin uutta painosta varten varataan 1.000 euroa. Budjetin
loppusumma on 30.900 euroa, josta ylijäämää 100 euroa.
Maakunnista eri tilaisuuksiin saapuvien matkakuluihin osallistutaan edelleen.
Sijoitussalkkua täydennetään varovaisesti markkinanäkymien mukaisesti. Erityisesti
painotetaan edelleen kotimaisia mediayrityksiä, joiden yhtiökokouksiin osallistutaan
tarvittaessa. Maksuvalmiutta voidaan varovaisesti vahvistaa lyhytaikaisin luotoin.
Taloudenhoidon tulevaa järjestelyä valmistellaan.
Jäsenmaksu on edelleen 15 euroa.

