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Toimintakertomus vuodelta 2008

Suomalainen Sanomalehtimiesliitto jatkoi toimintaansa
vilkkaasti ja vakiintunein perusmuodoin, mutta uuttakin
viriteltiin. Niinpä aatteelliset journalistijärjestöt
järjestivät yhteisen seminaarin eduskuntatalossa 6.3.2008.
Keskustelun alusti entinen pääministeri Paavo Lipponen. 3.6.2008
vierailtiin Noormarkussa mm. Villa Maireassa ja mediahistorian
harrastuspiiri aloitti toimintansa.
Liitto tuki Lassi Nummen juhlakirjan sekä Allan Liuhalan
elämäkerran julkaisemista.
Suometar-päivän keskustelussa 14.1.2008 Helsingin
Suomalaisella Klubilla oli aiheena Journalismin etiikka ja
moraali. Paneeliin osallistuivat toimittaja Katja Boxberg, prof.
Ullamaija Kivikuru, korkeimman oikeuden presidentti Pauliine
Koskelo ja toimittaja Jarkko Sipilä Jyrki Vesikansan johtaessa
puhetta. Keskustelu oli vilkasta. Liiton jäseniä ja
kutsuvieraita oli paikalla noin 120 henkeä.
Kulttuuriretkelle Turkuun 15.3.2008 osallistui 55 liiton
jäsentä tai heidän seuralaistaan Tuula Virtasen hoitaessa
jälleen järjestelyt. Aatteellisten journalistijärjestöjen em.
seminaariin osallistui yli 30 liiton jäsentä ja Eero Helariutan
järjestämälle Noormarkun-retkelle parikymmentä.
Liiton vuosikokouksessa 29.4.2008 tutustuttiin Uuden Suomen
toimitukseen. Tilaisuutta jatkettiin Kaapelitehtaalla. Puhetta
johti Jyrki Haikonen. Olli-palkinto myönnettiin päätoimittaja
Margit Haralle ja päätoimittaja Markku Huuskolle.
Slovenian-matkalle 28.-31.8.2008 osallistui 50 liiton jäsentä
tai heidän seuralaisiaan Yrjö Lautelan johdolla. Nähtävyyksiin
tutustumisen ohella tavattiin maan poliittisia johtajia ja
median edustajia. Vastuullinen matkatoimisto oli MatkaSeniorit.
Liiton apurahat myönnettiin Katja Boxbergin ja Taneli Heikan
kirjahankkeeseen sekä Leena Löyttyniemen julkaisutyöhön.
Onni V. Tuiskun säätiön hallituksessa liittoa ovat edustaneet
Pentti Oslamo ja Jyrki Vesikansa Matti Laitisen toimiessa tilintarkastajana. Säätiö on tukenut liiton järjestämää
kollegiaalista virkistystoimintaa ja on myöntänyt apurahoja
useille liiton jäsenille. Uuden Suomettaren säätiön

hallituksessa liittoa on edustanut päätoimittaja Margit Hara.
Liiton jäsenmäärä oli vuoden päättyessä ... henkeä. Liitto
sai tämänkin vuoden kuluessa ilahduttavasti uusia jäseniä. Myös
jäsenhankinnassa Jukka Reinikaisen ja Vaula Aulamon uudistamat
kotisivut (www.sanomalehtimiesliitto.net) ovat olleet tärkeitä.
Jäsenkortti on osoittautunut hyödylliseksi, sen on tilannut
viitisen kymmentä jäsentä. Sähköpostia on käytetty
jäsentiedotuksessa yhä enemmän.
Liiton taloudellinen tilanne on säilynyt vakaana. Varsinaisen
toiminnan kulut olivat 29.859,39 euroa. Ne katettiin 2.627 euron
jäsenmaksutuloilla, Tuiskun säätiön 10.000 euron avustuksella
sekä 21.464,36 euron osinko- ja korkotuotoilla. Varsinaisen
toiminnan ylijäämä oli siten noin 3.000 euroa ylijäämäinen.
Pörssikurssien yleisen heikentymisen takia osakkeiden arvoa
jouduttiin kuitenkin alentamaan 38.289,82 euroa, joten
kirjanpidollinen tulos oli 35.017,92 euroa alijäämäinen. Liiton
taseen loppusumma oli 149.439,81 euroa ja sijoitusten markkinaarvo vuoden päättyessä 193.428,96 euroa. Salkun arvo alentui
vuodessa 216.086,54 euroa. Tilivuoden aikana ostettiin lisää 200
Sanoma Oyj:n osaketta. Liiton sijoituspolitiikka on jatkunut
varovaisena ja pitkäjänteisenä.
Luottamushenkilöt: Puheenjohtajana toimi edelleen Jyrki
Vesikansa (valittu vuosiksi 2007-2009) ja varapuheenjohtajana
Tuula Virtanen (2007-08). Johtokuntaan kuuluivat lisäksi
sihteerinä Jukka Reinikainen (2007-09) sekä muina jäseninä
Maarit Huovinen (2008-10), Risto Kunnas (2007-09), Matti
Laitinen (2007-08), Kirsti Sintonen (2008-2010) ja Merja
Sundström (2007-08). Yhdysmiehenä Porissa on ollut Eero
Helariutta. Rahastonhoitajana on jatkanut Pentti Oslamo sekä
pöytäkirjasihteerinä Tarja Jokela. Johtokunta kokoontui kolme
kertaa. Lisäksi oli työryhmiä.
Tilintarkastajiksi valittiin Vilho Kallinen, KHT ja Pekka
Varoma sekä varalle Matti Paavonsalo ja Erkki Paarijoki, HTM.

