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Toimintasuunnitelma 2009-2010

Liiton toimintaan vaikuttaa väistämättä globaali
talouskriisi. Osinkotuotot ovat jo pudonneet ja saattavat
heikentyä edelleen. Tämä heikentää myös Onni. V. Tuiskun säätiön
mahdollisuuksia tukea niin liiton kollektiivista
virkistystoimintaa kuin yksittäisiä jäseniämme.
Liiton perustoiminta voi kuitenkin jatkua vakiintuneissa
muodoissa. Mahdollisuuksien mukaan toimitaan säästeliäämmin kuin
aiempina, taloudellisesti erittäin hyvinä vuosina.
Osanottomaksujen osuutta eri tapahtumissa joudutaan nostamaan.
Aiempi valtuus jäsenmaksun korottamisesta on otettu käyttöön.
Erityisesti painotetaan hyväksyttyä strategiaa, jonka mukaan
ensisijaista ei ole toiminnan määrä, vaan sen laatu. Se, mikä
tehdään, pyritään tekemään 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.
Siperian-matka 27.-31.8.2009 toteutuu suunnitellusti
MatkaSeniorien toimiessa vastuullisena matkanjärjestäjänä.
Viestinnällinen keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina,
12.1.2010 ajankohtaisesta teemasta.
Kulttuurimatka järjestetään kevättalvella 2010 - ensi sijassa
kotimaiseen maakuntakeskukseen.
Vuosikokous on keväällä 2010. Silloin jaetaan myös liiton
Olli-palkinto.
Ulkomaanmatka suuntautunee Ateenan seudulle (Korintti,
Mykene, Delfoi jne.) ilmeisesti alkukesällä 2010.
Mediahistorian ja -politiikan harrastuspiirin toimintaa
jatketaan jäsenten kiinnostuksen mukaisesti.
Tornionlaakson matka toteutetaan 2010 lähtökohtaisesti
osanottomaksujen pohjalla, jos riittävää kiinnostusta ilmenee.

Pohjois-Korean matka toteutetaan mahdollisuuksien avautuessa
- lähtökohtaisesti osanottomaksujen pohjalla.
Aatteellisten journalistijärjestöjen yhteistyötä jatketaan
kiinteitä organisaatioita perustamatta. Liiton jäseniä
osallistuu Pietariin kevääksi 2010 aiotun sananvapausseminaarin
järjestelyihin ja siihen osallistumisesta tiedotetaan jäsenille.
Hanke rahoitetaan ensi sijassa ulkopuolisella tuella ja
osanottomaksuilla.
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. Kotisivuilla voidaan julkaista liiton
jäsenten mediaa käsitteleviä tekstejä ja esitellä heidän
teoksiaan, näyttelyjään jne. Keskustelupalstaa ei sen sijaan
avata. Sivut pysyvät kaikille avoimina. Äänitteiden ja elävän
kuvan tarjoamista sivuilla selvitetään. Aineistoa on mm. liiton
keskustelutilaisuuksista.
Jäsenhankintaesitettä levitetään ensi sijassa nykyisten
jäsenten kautta.
Jäsenkirjeet jaetaan edelleen sekä pinta- että sähköpostina.
Sähköpostiosoitteistoa kartutetaan ja sen kautta välitetään
pikatiedotteita jäsenille.
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 3.750 euroa, pääomatuotot 13.280 euroa ja Tuiskun
säätiön avustus 5.000 euroa. Matkoista peritään osanottomaksuja.
Varsinaiset toimintakulut ovat 14.300 euroa, apurahat ja
palkinnot 2.700 euroa sekä tiedotus- ja hallintokulut 3.550
euroa. Liikkumavaraa jää tällöin 2.480 euroa. Maakunnista eri
tilaisuuksiin saapuvien matkakuluihin osallistutaan edelleen.
Sijoitussalkkua täydennetään varovaisesti markkinanäkymien
mukaisesti. Alhaisten pörssikurssien aikana pyritään välttämään
osakkeiden myymistä. Maksuvalmiutta voidaan sen sijaan
varovaisesti vahvistaa lyhytaikaisin luotoin.
Jäsenmaksu on 15 euroa.

