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Toimintasuunnitelma 2008-2009

Liiton toiminta jatkuu vakiintuneissa muodoissa, mutta uuttakin
kehitellään voimavarojen mukaisesti. Ensisijaista ei kuitenkaan ole
toiminnan määrä, vaan sen laatu. Se, mikä tehdään, pyritään tekemään
hyvin. Maakunnista eri tilaisuuksiin saapuvien matkakuluihin
osallistutaan edelleen.
Aatteellisten journalistijärjestöjen keskustelutilaisuus eduskunnan
Pikkuparlamentissa 6.3.2008 onnistui hyvin. Mukana oli yli 30 liiton
jäsentä. Kuuden aatteellisen järjestön yhteistyötä jatketaan
kevytmuotoisesti kiinteitä organisaatioita perustamatta.
Villa Maireaan ja muihin Noormarkun-Porin seudun nähtävyyksiin
tutustutaan 3.6.
Slovenian-matka 28.-31.8.2008 varattiin nopeasti täyteen, mikä
kertoi liiton matkojen suosiosta. Matka toteutetaan MatkaSeniorien
kanssa.
Viestinnällinen keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina,
12.1.2009 ajankohtaisesta teemasta. Niitä riittää median
myllerryksessä.
Kulttuurimatka järjestetään kevättalvella 2009 jo vakiintunein
muodoin.
Vuosikokous on keväällä 2009. Silloin jaetaan myös liiton Ollipalkinto.
Mediahistorian harrastuspiiri kokoontuu ti 20.5. ja ti 7.10.2008.
Toimintaa jatketaan kiinnostuksen mukaisesti.

Pohjois-Korean matkaa on jo jonkin aikaa pohjustettu Pekka Rantalan
avulla. Mahdollisuuksien avautuessa matka toteutetaan.
Muita tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Liiton jäsenkunnan
piirissä tapahtuvaa harrastustoimintaa (mm. Uuden Suomen
toimitusseura) tuetaan tarvittaessa.
Jäsenkortteja tilataan tarpeen mukaan ja niiden voimassaolo
päivitetään. Neuvotteluja korttiin liittyvistä alennuksista jatketaan,
vaikka ne eivät olleetkaan ensisijainen syy kortin luomiseen.
Liiton kotisivujen (www.sanomalehtimiesliitto.fi) kehittämistä
jatketaan. Niillä on julkaistu mm. Jyrki Vesikansan lisensiaattityö
Uuden Suomen viimeinen nousu ja tuho 1976-91. Kotisivuilla voidaan
julkaista vastaavia tekstejä. Äänitteiden ja elävän kuvan tarjoamista
sivuilla selvitetään. Aineistoa on mm. keskustelutilaisuuksista.
Jäsenhankintaesite on uusittu. Sitä levitetään valikoiden ensi
sijassa nykyisten jäsenten kautta.
Jäsenkirjeet jaetaan edelleen ensi sijassa monisteena.
Sähköpostiosoitteistoa kuitenkin kartutetaan ja jäsenkirjeet
lähetetään heti sen kautta.
Juhlajulkaisua jaetaan PR-tarkoituksiin ja uusille jäsenille. Sitä
ja muita liiton julkaisuja pidetään edelleen myytävänä. Liiton
julkaisusarjaa voidaan täydentää liiton jäsenten laatimilla
viestinnällisillä teoksilla.
Apurahoja jaetaan lähinnä jatkokoulutus- yms. kohteisiin, kun taas
Onni V. Tuiskun säätiö jakaa virkistysapurahoja. Tuiskun samoin kuin
Uuden Suomettaren säätiön hallintoon osallistutaan.
Liitto hakee edelleen kunniamerkkejä tai muita yhteiskunnan
tunnustuksia ansioituneille jäsenilleen, joiden työnantajat eivät ole
asiaa hoitaneet.
Taloudenhoidossa tavoitellaan hyvää omaisuuden tuottoa vähäisin
riskein. Tärkeimmät budjetin tuottoerät ovat jäsenmaksut 2.400 euroa,
pääomatuotot 20.000 euroa ja Tuiskun säätiön avustus 10.000 euroa.
Matkoista peritään osanottomaksuja. Varsinaiset toimintakulut ovat
runsaat 30.000 euroa ja palkinnot sekä apurahat ja palkinnot 3.400
euroa. Sijoitussalkkua täydennetään varovaisesti markkinanäkymien
mukaisesti.
Jäsenmaksu pysyy 10 eurona.

