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PUHEENJOHTAJALTA

YHDISTYKSEN HALLINTO

Kulunut vuosi on ollut Keski-Suomen
Journalisteilla tapahtumantäyteinen.
Olemme jatkaneet jo perinteiksi muodostuneiden pressiklubien järjestämistä keväisin ja syksyisin. Vuosi sitten
keväällä pureuduimme pressiklubissa
EU-vaaleihin sekä unionin tulevaisuuden kysymyksiin. Viime syksynä vierailimme Tampereella pirkanmaalaisten
kollegoidemme luona ja tutustuimme
Tampereen yliopiston journalistikoulutukseen. Samalla reissulla vierailimme
myös Vapriikin museokokonaisuudessa. Loppuvuodesta pikkujoulujemme
yhteydessä syvennyimme Vihreä haltiatar -anniskeluravintolassa oluiden
saloihin olutsommelier Maria Markuksen johdatuksella.
Journalistiyhdistyksemme uusi vuosikymmen käynnistyi vierailumatkalla
remontoituun eduskuntataloon. Arkadianmäellä tapasimme myös yhdeksän Keski-Suomen vaalipiirin kymmenestä kansanedustajasta, joiden
kanssa keskustelimme ajankohtaisesta päivänpolitiikasta.
Yhdistyksemme historiateoshanke
etenee rivakasti ammattitaitoisen historioitsijan Jorman Vilmin komennossa. Mökkimme Jämsän Kotaniemessä ovat varattavissa jäsenistömme
käyttöön. Järjestämme Kotaniemessä
myös säännöllisin väliajoin talkoita.
Valtakunnallisella tasolla kulunut
vuosi on ollut sangen myrskyisä, sillä
työmarkkinapoliittinen tilanne ajautui
talven mittaan lähes umpisolmuun.
Journalistiliitto jätti helmikuun alussa

Yhdistyksen vuosikokous 2019 pidettiin 20.3.2019 hotelli-ravintola Albassa
Jyväsjärven rannalla. Paikalla oli 27
yhdistyksen jäsentä sekä palvelujohtaja Simon Huldén Suomen Journalistiliitosta.
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Virikkeitä kokouksiin haettiin uusilla kokoontumispaikoilla Keskisuomalaisen
kokoushuoneiden ulkopuolelta esimerkiksi Jyväskylän Satamakahvilasta ja yliopiston Lozzilta.
Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet Jukka Koivula (pj.), Eeva
Salminen (vpj.) sekä jäseninä Henri Häkkinen, Heljä Korpijoki, Tuija
Manninen, Topias Peltonen ja Tuuli Rantasalo. Varajäseniä ovat olleet
Satu Kakkori, Virpi Korhonen, Harri
Mertaniemi, Ilkka Pietarinen ja Hannu Tuovinen (sihteeri).
Yhdistyksen asiamiehenä vuosia toiminut Hannu Tuovinen jätti tehtävänsä syyskuun lopussa. Hänen tilalleen
asiamieheksi ja hallituksen sihteeriksi
saatiin Marjo Rönnkvist ainakin noin
puoleksi vuodeksi maaliskuun vuosikokoukseen 2020 asti.
Hallituksen
alaisuudessa
toimi vuonna 2019 kaksi toimikuntaa,
100-vuotishistorian toimikunta sekä
Kotaniemi-toimikunta. Ensiksi mainittu
kokoontui vuoden aikana seitsemän
kertaa ja jälkimmäinen vapaamuotoisesti talkoiden yhteydessä.
Keski-Suomen Journalisteilla oli joulukuussa 2019 kaikkiaan 318 jäsentä.

lakkovaroituksen
TES-kokouksessaan, joka jouduttiin keskeyttämään,
sillä Journalistiliiton neuvottelut Medialiiton kanssa eivät olleet tuottaneet
minkäänlaista valmista neuvottelutulosta. Lopulta Journalistiliiton uusi TES
vuosille 2020–2021 hyväksyttiin helmikuun 17. päivänä.
Toimittajat voivat olla sopimukseen
sangen tyytyväisiä, sillä työnantajaosapuolen vaatimusten vastaisesti
lomia ei lyhennetty, kiky-tunnit poistettiin ja myös palkkoja nostetaan prosentuaalisesti ensin tämän vuoden
kesäkuussa ja vielä toistamiseen ensi
vuonna. Vaikka työehtosopimusneuvottelujen lopputulos on toimittajien
kannalta hyvä, ei koko sopimusperustaisen järjestelmän kriisiytymistä voi
pitää millään mittarilla oikeansuuntaisena kehityksenä.
Vuonna 2020 pyrimme aktivoimaan
paremmin jäsenistöämme ja kysymään, minkälaista toimintaa toivoisitte yhdistyksemme järjestävän. Keski-Suomen Journalistien toiminnan
painopiste keskittyy luonnollisesti median ja journalistisen ammatin ympärille, mutta otamme mielellämme aina
uusia ideoita ja kehitysehdotuksia vastaan.
Toivomme myös saavamme vanhojen konkareiden rinnalle uutta verta ja
tuoreita kasvoja hallitukseemme. Tervetuloa mukaan!
JUKKA KOIVULA
PUHEENJOHTAJA

Heistä työsuhteisia oli 119, opiskelijoita 100, eläkeläisiä 74, työttömiä 17 ja
free-jäseniä 8 kpl.

Yhdistyksellä on ollut toimintavuonna edustuksia seuraavasti:
SJL:n valtuustossa valtuutettuina
ovat toimineet Jukka Koivula ja Harri
Mertaniemi.
Liiton tes-valiokunnan lehdistöjaoksen jäsenenä on toiminut Harri Mertaniemi ja liiton opiskelijayhteistyöryhmässä Tuuli Rantasalo.
Työttömyyskassa Finkan hallituksen varajäsenenä on toiminut Hannu
Tuovinen ja hänen eläkkeelle siirtymisensä jälkeen tilalle on valittu Eija
Marja-aho.
Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston alaisen Keski-Suomen Journalistirahaston hoitokunnassa yhdistyksen edustaja on
ollut Topias Peltonen.
HELJÄ KORPIJOKI
TALOUDENHOITAJA
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TOIMINTAKERTOMUS 2019
Toimintavuoden aikana yhdistys järjesti yhdeksän toteutunutta tilaisuutta.
Mukana niissä oli yhteensä noin 150
yhdistyksen jäsentä. Tilaisuudet olivat
seuraavat:
2.4. pressiklubi EU:n vaaleista ja tulevaisuudesta, paikalla 19 jäsentä.
25.4. pressiklubi valokuvaamisesta ja
videoinnista, paikalla 20 jäsentä.
18.5. ja 30.5. kahdet kevättalkoot Kotaniemessä, paikalla yhteensä noin 24
talkoolaista, joista osa lapsia.
10.7. Vanhojen ja nuorten kesätoimittajien ilta, paikalla ainakin 30 jäsentä ja
tutkija Jorma Wilmi.
21.9. Vierailu Pirkanmaan Journalisteihin + tutustumista Tampereen yliopiston journalistikoulutukseen, 11 osanottajaa.
2.10. Merkkipäiväillalliset Jyväskylässä, paikalla 8 jäsentä.

19.10. Kotaniemen syystalkoot, paikalla 7 talkoolaista.
4.12. pikkujoulut, paikalla noin 20 henkilöä.

Alkukeväästä 2020 KSJ
vieraili uudistetussa eduskuntatalossa.
Keväälle on myös suunniteltu radiotoimintaa ja sen muuttumista koskeva
pressiklubia sekä syksyltä peruutettuja
petankkikisoja.
Pitkässä piikissä on myös mökkitoimintaa ja maanomistusta harjoittavien
yhdistysten kokoontuminen vuoden
2020 aikana. Tässä tilaisuudessa olisi
tarkoitus vaihtaa kokemuksia siitä, miten yhdistysten mökkitoiminta voitaisiin
järjestetää niin, että se houkuttelisi jäsenistöä ja kannattaisi taloudellisesti.

määrärahan valtion budjetista vuonna
2013. Aloitteen mukaisesti journalistiliitto koettaa lobata osin sosiaalisin perustein myönnettävän eläkkeen määrärahoja takaisin valtion budjetteihin.
Puheenjohtaja Hanne Aho nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille
media-alan liittojen ja mediayhtiöiden
yhdessä perustaman Journalistien turvarahaston. Journalistisen kulttuurin
edistämissäätiö Jokesin yhteyteen perustetusta rahastosta myönnetään avustuksia uhkailun, vainon ja muiden uusien
häirinnän muotojen kohteeksi joutuneille
journalisteille. Rahastoa koetetaan kartuttaa edelleen myös lahjoituksin. Kaikki
olennainen turvarahastosta luettavissa
Jokesin verkkosivuilta.
Journalistien, kuten monen muunkin

ammattiryhmän ammattinsa vuoksi kohtaamasta verkkovihasta, sen vastaisista
toimista Journalistiliitossa valtuusto sai
perusteellisen selvityksen. Selvitys luettavissa Journalistiliiton verkkosivuilla.
Valtuustolle esiteltiin myös Journalistiliiton toimistosta SDP:n palvelukseen
äskettäin siirtyneen lakimies Rami
Lindströmin perusteellinen selvitys tekoälyn, erilaisten tekoälyä käyttävien
sovellusten mahdollisista vaikutuksista
koko mediateollisuuden työpaikkoihin,
työtehtäviin, uusiin ammatteihin sekä
Journalistiliiton työehto- ja järjestöpolitiikkaan. Valtuutetut voinevat jakaa tarvittaessa selvitystä siitä kiinnostuneille.
HARRI MERTANIEMI
KSJ:N EDUSTAJA SJL:N VALTUUSTOSSA

KSJ:N HALLITUS

LIITTOKUULUMISET
Journalistiliiton opiskelijajäsenmaksua
muutettiin niin, että jäsenmaksu opiskelijoille on vuoden 2020 alusta 4 euroa
kuukaudessa (48 euroa vuodessa). 5,5
opiskelijajäsenyysvuoden jälkeen jäsenmaksu on “normaalijäsenmaksu” eli
1,40 % henkilökohtaisesta palkasta.
Freelancereiden ja yrittäjien, jotka
eivät ole työttömyyskassan jäseniä, jäsenmaksua korotettiin yhdellä eurolla
19:stä 20:een euroon. Nousun perusteena freelancereiden työmarkkinatutkimuksessa todettu ansiokehitys.
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Freelancereiden jäsenmaksu on 1,00
% työmarkkinatutkimuksessa todetusta
freelancerkunnan verotettavasta mediaanitulosta.
Muiden jäsenryhmien jäsenmaksut
sekä yhdistysten ja osastojen jäsenmaksuosuudet sekä liiton maksamat
korvaukset ja palkkiot pysyivät samana.
Valtuusto hyväksyi Keski-Pohjanmaan
Journalistien aloitteen journalistieläkkeen palauttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on poistanut ylimääräisiä
sanomalehtimieseläkkeitä koskeneen

Keväällä 2020 Keski-Suomen Journalistit vieraili eduskunnassa ja Oodi-kirjastossa.
Kuva: Päivi Korpijoki-Virtanen.
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KOTANIEMI
Kotaniemen vuosi 2019 oli työntäyteinen. Edellisenä vuonna 2018 valmistuneet uudisrakenteet piti viimeistellä
ja uuttakin piti rakentaa. Samoin muun
muassa nuohoutettiin kaikkien mökkien
ja saunojen savupiiput, hankittiin polttopuuta ja aurautettiin teitä.

Lahtelaan

rakennettiin uusi Biolan huussi. Uusi kompostivessa sijaitsee vanhan vessan ja uuden työkaluvaja-liiterin lähellä rinteessä. Vessan
valmistuttua se ja edellisenä syksynä
2018 valmistunut uusi työkaluvaja-liiteri stailattiin ja maalattiin vihreäksi eli
samaan värimaailmaan kuin molemmat
huussit.
Lahtelan saunarantaan syksyllä 2018
hankittu uusi laituri asennettiin kesällä
kiinni rantaan. Samoin Lahtelan koko
koneistus (moottorisahat, trimmeri, viikatteet ja kirveet) huollettiin ja teroitettiin.
Myös Kärkelä sai uuden Biolan-vessan kuluneena kesänä. Uusi vessa
on vanhan vessan tuntumassa. Vanha
huussi aiotaan muuttaa työkaluvarastoksi.
Kärkelän kaasujääkaappikin korjattiin
heinäkuussa. Se huollettiin, termos-

taatti korjattiin ja kaasupullon päällä
oleva paineentasaaja vaihdettiin nykyaikaisempaan.
Selkälän saunakamariin hankittiin
vuoden aikana uusi vaatekaappi ja parisänky. Saunatuvan vanha punatiilinen
avotakka purettiin pois ja tilalle uudelleen laatoitettuun/klinkkeröityyn nurkkaan on tulossa toivottavasti jo ennen
kesää 2020 kevyttakka tai kamiina.

Metsätöihinkin

Kotaniemessä jouduttiin, kun kevään 2019 talvimyrskyt kaatoivat monista paikoista
vanhoja kuusia. Savotta alkoi joulun
alla. Puuta korjattiin samalla kertaa
enemmän, koska Kärkelän ja Selkälän
aurinkoenergiajärjestelmät on tarkoitus
päivittää tänä vuonna ja uusiin entistä
tehokkaampiin paneeleihin on saatava
mahdollisimman paljon valoa.
Kotaniemen mökki-isäntinä toimivat
Matti Salmi (Lahtela) ja Mikko Lundell (Selkälä). Kesän lopulla Kärkelän
uutena nk. reaali-isäntänä aloitti Kari
Taskinen. Ennen häntä virkaa hoiti väliaikaisesti yhdistyksen asiamies Hannu Tuovinen.

Kahdeksassa kuukaudessa historiatyössä toteutettiin loppukeväästä jäsenille suunnattu avoin kysely näiden
työurasta ja siihen liittyvistä kokemuksista. Samoin tutkija ehti haastatella
kymmenkunta vanhempaa jäsentä tai
yhdistysaktiivia.
Historiatyötä ohjaava ja tutkimussopimuksen
mukaisia
muutamia
käytännön töitä tekevä toimikunta
kokoontui vuoden 2019 aikana seitsemästi. Historiatyötä esiteltiin myös
vanhojen ja nuorten kesätoimittajien
illassa 10.7.2019 Jyväskylässä noin 30
jäsenelle.
100-vuotishistoriatyöhönsä KSJ on
tähän mennessä saanut kaksi apurahaa. Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto myönsi 5.000,euroa vuonna 2016 tutkimuksen
suunnitteluun ja näkökulmittamiseen.

Journalistisen kulttuurin kehittämissäätiö Jokes puolestaan myönsi vuonna 2017 tutkijan palkkakustannuksiin
10.000,- euroa.
Tätä kirjoitettaessa helmikuussa
2020 näyttää selvältä, että tutkimukseen ja sen painattamiseen kirjaksi
tarvitaan vielä noin 15.000,- euroa.
Näitä apurahoja yhdistys hakee vuonna 2020.
KSJ:n 100-vuotishistoriatoimikunnan
puheenjohtajana on toiminut yhdistyksen entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Jarkko Mänttäri. Jäseniä ovat
olleet Hannu Tuovinen, Ilkka Pietarinen, Paula Siltari, Anna Kivinen sekä
asiamies Marjo Rönnkvist 1.10.2019
alkaen. Toimikunnan sihteerinä on toiminut Heljä Korpijoki.
HELJÄ KORPIJOKI

HELJÄ KORPIJOKI

100-VUOTISHISTORIIKKI
Keski-Suomen Journalistien massiivihanke, 100-vuotishistoriatyö, eteni toimintavuonna ripeästi. Kun tutkimussopimus filosofian tohtori Jorma Wilmin
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kanssa saatiin helmikuussa 2019 allekirjoitetuksi, ensimmäiset käsikirjoitusliuskat (70s.) valmistuivat toimikunnan
luettavaksi lokakuussa.

Jorma Wilmi, Jarkko Mänttäri ja Heljä Korpijoki allekirjoittamassa sopimusta KSJ:n 100-vuotishistoriikista. Kuva: Hannu Tuovinen
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TALOUSKERTOMUS 2019
Yhdistyksen taloudessa vedettiin
toimintavuonna melko tiukkaa linjaa.
Jäsenmaksutulot eivät nousseet,
kuten etukäteen ennakoitiin, ja pörssikurssitkin sukelsivat vuoden mittaan monta kertaa huolestuttavasti.
Laskevista tuloista huolimatta monet kulut, kuten sähkö ja sen jakelu,
vakuutus-, kunnalliset ja tiemaksut,
palvelumaksut sekä tilaisuuksien järjestämiskustannukset olivat ja ovat
yhä nousussa. Tarkka taloudenpito
on jatkossakin välttämätöntä, ellei
yhdistys keksi uusia tulonlähteitä jäsenmaksujen rinnalle.
Vuoden 2019 toiminnan tulos oli
lopulta -14.563 euroa. Luku on järkyttävä monivuotisten positiivisten
tulosten jälkeen. Kuluja synnyttivat toimintavuonna yhdistyksen
100-vuotishistoriatyö, johon varattuja apurahoja purettiin siihen 8.650
euroa.
Tuloslaskelma kertoo myös sen,
että jäsenmaksupalautuksia yhdistykselle tuli vuonna 2019 melkein
8.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Todennäköisiä osaselityksiä tähän on monien jäsenten eläköityminen sekä heidän täyttämättä
jääneet työpaikkansa. Jäsenmaksupalautusten maksurytmiikka ei
myöskään ole tasaista eikä palautusten määrä ole ennustettavissa,
vaan riippuu tehdyn työn määrästä
ja sen hinnasta.
Myös Kotaniemen varausmaksutulot jäivät 1.600 euroa pienemmik-
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si kuin edeltävänä vuonna, jolloin
niitä tuli melkein 6.300 euroa. Eikä
vuonna 2019 myyty osakkeitakaan,
kuten vuonna 2018, jolloin niitä myytiin noin 10.000 eurolla Kotaniemen
korjaustöihin varautumisen takia.
Joulukuussa yhdistys hakkautti
Kotaniemessä metsää. Tuloja siitä
ei vielä saatu, vaan niitä on odotettavissa helmikuussa 2020.
Niin ikään kiinteistön myyntituloja
Selkälän rantatontistakin yhdistys
joutuu odottelemaan. Sopimus tonttia kaupanneen kiinteistönvälittäjän
kanssa raukesi syksyllä markkinoiden vetämättömyyteen.

Jäsentilaisuuksia

yhdistys järjesti kymmenkunta. Rahaa
niihin kului noin 3.000 euroa ja osanottajia kertyi noin 150. Sulka-apurahoja jaettiin 500 euron edestä, ja
opiskelijayhdistys Lööppi sai 400
euron avutuksen Berliinin matkaansa.
Yhdistyksen 100-vuotishistorian
tekoon kului vuonna vuonna 2019
yhteensä 8.650 euroa. Uusia apurahoja on vuonna 2020 jo haettu ja
lisää aiotaan tarvittaessa hakea.
Kotaniemi vaati vuonna 2019 yhä
panostuksia. Kuluja mökkien remonteista, uudisrakentamisista ja
kiinteistön hoidosta sekä mökkiomistuksen kiinteistä kuluista syntyi
yhteensä liki 10.000 euroa (9.777
e). Vastapainoksi varausmaksuja
laskutettiin kaikkiaan 4.680 euroa eli

huomattavasti vähemmän.
Kotaniemestä syntyvien kulujen
ja sieltä saatavien tulojen epäsuhtaa tarkastellessa on aiheellista arvioida paitsi varausmaksujen tasoa
yleisesti, myös kesä- ja talvikäytön
valossa. Talvikäytöstä syntyy kesää
enemmän sähkö- ja aurauskuluja.

Toimintavuonna

Suomessa otettiin käyttöön kansallinen
tulorekisteri myös yhdistyksissä. Yhdistysten on nyt ilmoitettava sinne
tiedot omistuksistaan, vakuutus- ja
eläkeyhtiöistään, työntekijöistään,
näiden työnkuvista, sovellettavista
työehtosopimuksista, maksetuista
palkoista ja mahdollisimman pikaisesti muun muassa verottomista
korvauksista.
Tulorekisterin palveleminen on
lisännyt jonkin verran taloudenhoi-

tajan työtä. Toivon mukaan rekisteri
on lisännyt talouden yleistä läpinäkyvyyttä ja nopeuttanut kansalaisten
palkka- ja pääomatulojen sekä tulonsiirtojen yhteensovittamista, mikä
järjestelmän tarkoitus on ollut.
Toimintavuonna yhdistyksen pitkäaikainen tilitoimisto Tili- ja konsultointi Kilpeläinen Oy fuusioitui
Accounteria Oy:hyn. Muutoksen ei
pitäisi vaikuttaa KSJ:n tilinpidon kustannuksiin.
Vuoden päättyessä yhdistyksellä
oli käteistä rahaa 12.970 euroa sekä
saatavia 445 euron arvosta. Yhdistyksen osakeomistuksen päiväarvo
31.12.2019 oli 43.964 euroa ja vastattavaa yhdistyksellä oli 70.131,21
euron arvosta.
HELJÄ KORPIJOKI
TALOUDENHOITAJA

SULKARAHASTO 2019
Keski-Suomen Journalistien Sulka-rahaston vuosi meni edellisten vuosien
kaavalla.
Yhdistys sijoitti rahastoon 500 euroa, joka myös jäsenille rahaston
sääntöjen ja harkinnan mukaan jaettiin. Stipendit julistettiin hakuun 14.5.
ja hakuaika meni umpeen 15.9.2019.
Vuoden 2019 Sulka-stipendit jaettiin
kolmelle. Matilda Ylikoski sai 250 euroa, Jenna Vehviläinen 150 ja Petra
Lehto 100 euroa.
Rahasto sai toimintavuonna raportit
edellisen vuoden 2018 Sulka-stipendien käytöstä. Raporttinsa toimittivat

Shahin Doagu (200,-) tekstiviestillä sekä Irina Hasala (100,-), Minttu Manninen (100,-) ja Leeni Varis
(100,-) sähköpostilla.

Sulka-rahaston

hoitokuntana toimi yhdistyksen hallitus. Se piti
vuoden aikana kaksi kokousta, 14.5.
sekä 26.9.2019.
Sulka-rahastossa oli vuoden vaihtuessa 31.12.2019 rahaa noin 28,25
euroa.
HELJÄ KORPIJOKI
TALOUDENHOITAJA
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TULOSLASKELMA 2019
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TASE 2019

Pikkujoulujen ruokailu ennen keilausta. Kuva: Marjo Rönnkvist
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TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 2019

Hannu Tuovisen tekemä kuvakollaasi Kotaniemen kevättalkoista.

16
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TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2020
Vuonna 2020 yhdistyksen 100-vuotis
historian tekeminen jatkuu historiatoimikunnan ohjauksessa ja avustuksella.
Jo ennen tämän toimintasuunnitelman hyväksymistä jäsenille ehdittiin
järjestää vierailu uudistettuun eduskuntataloon Helsinkiin, missä samalla
tavattiin maakunnan kansanedustajia.
Eduskunnan jälkeen oli vielä tutustumiskäynti Helsingin uuteen keskuskirjasto Oodiin.
Jatkossa vuoden aikana järjestetään noin kolme pressiklubia. Aiheiksi
on kaavailtu muun muassa nousussa
olevaa radiotoimintaa sekä vaikkapa
tekoälyn käyttömahdollisuuksia toimitustyössä lakimies Rami Lindströmin
laatiman SJL-raportin pohjalta.
Esillä on myös ollut pressiklubi,
jossa journalistiopiskelijat kertoisivat
opiskelijavaihdoistaan esim. Venäjällä

ja Kanadassa.
Jos tarvis on, ensimmäiseen kesätyöpaikkaan tai kuvavalmiuksia vaativaan uuteen työpaikkaan meneville
voidaan järjestää huhtikuussa valokuva- ja digikuvausklubi.
Tapansa mukaan yhdistys jakaa
Sulka-stipendejä, järjestää yhdet tai
kahdet petankkikisat sekä pikkujoulut.
Merkkipäivämuistamisten tapaa pohditaan.
Kotaniemessä pidetään vähintään
parit talkoot.
Lisäksi muiden kesämökkejä omistavien alueellisten journalistiyhdistysten
kanssa yritetään pitää neuvottelu- ja
informaatiokokous, jossa vaihdetaan
kokemuksia asiasta ja annetaan vinkkejä omistustoiminnan tuottoisasta
hoitamisesta.
KSJ:N HALLITUS

TALOUSARVIO 2020
ESITYS KSJ:N TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2020 / HK; 16.2.2020

TUOTOT
Jäsenmaksupalautukset
13.000,Osastoavustus
3.000,Osingot
2.400,Apuraha 100-v-historialle 15.000,Kotaniemen varausmaksut 4.500,Kotaniemen hakkuutulot
2.000,Tuotot yhteensä

39.900,-

MENOT
Kotaniemi
Välttämättömät menot
4.000.Hoitokulut & hankinnat
6.000,Kotaniemi yht. 10.000,100-vuotishistoriaprojekti
Palkat
Toimintakuluvaraus
Historia yhteensä
Varsinainen toiminta
Vuosikokous ymv.
Pressiklubit (3 kpl)
Jäsentilaisuudet
"Mp-illalliset"
Varsinainen toiminta yht.

6.000,500,6.500,-

1.000,300,2.000,500,3.800,-

Henkilöstökulut
Palkat yhteensä
4.500,Eläkkeet
1.100,Muut palkat/palkkiot
500,Henkilöstökulut yht. 6.100,-

Vanhojen ja uusien kesätoimittajien ilta Mustassa Kynnyksessä. Kuva: Topias Peltonen
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Hallintokulut
Talous- ja toimistokulut
yht. 2.540,(tilitoimisto, posti- ja pankkikulut, vakuutukset, netti,
puhelin, viranomaismaksut)
Hallituksen käyttömenot
(kokoukset, toimikunnat,
muut yllättävät kulut)

yht. 1.000,-

Lööpin avustukset
Sulka-rahastoon
Hallintokulut yhteensä

700,500,4.740,-

KSJ:n menot yhteensä

31.140,-

* Yllä esitetyn laskelman perusteella
yhdistyksen vuoden 2020 tulos
olisi + 8.760,- . Luvussa on yhä mukana
v. 2021-22 tarkoitettua 100-vuotishistoriarahaa 8.500 euroa. Näin vuoden
2020 ”todellinen” tulos olisi + 260 euroa.

HELJÄ KORPIJOKI
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KESKISUOMALAISEN
TOIMITUSOSASTO
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Ensin hyvät uutiset. Keskisuomalaisen
toimituksen remontti saatiin lopulta
käyntiin ja pikaisesti myös loppuun.
Remontti ei ollut suuri, mutta tarpeellinen. Toimituksen nurkkiin oli kertynyt
paljon joutavaa tavaraa, jotka oli pakko käydä läpi ja saada pois rempan
tieltä. Lisäksi toimituksen tyhjät työpisteet näyttivät ankeilta. Remontin yksi
tarkoitus oli tiivistää työtiloja ja saada
neliöitä paremmin käyttöön. Aivan
vuoden vaihteessa Suur-Jyväskylän
lehti muuttikin Aholaitaan.
Sitten kurjat uutiset. Kuten edellä
käy ilmi, tyhjiä työpisteitä toimituksessa oli yhä enemmän. Eläkkeelle jäi viisi
työntekijää ja yksi irtisanoutui siirtyen
uusiin haasteisiin. Tästä huolimatta
toimituksessa jouduttiin säästämään
ankarasti. Se merkitsi uudelleen järjestelyitä osastoilla ja muutoksia monien osaston jäsenten toimenkuvissa.
Hyvänä uutisena voi silti pitää sitä,
että yt-neuvotteluilta kaikesta huolimatta vältyttiin. Säästötoimista voitiin
neuvotella yhdessä toimituksen joh-

don kanssa.
Ikävä asia puolestaan oli, ettei toimitusosaston väki jaksanut puuhata
mitään yhteistä; pikkujoulutkin jäivät
osallistujakadon vuoksi pitämättä. Tapahtunut ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö silti yhä pitäisi toisistamme.
Tämä ilmenee toimituksen ilmapiiriä
kartoittavan Ilmapuntari-kyselyn tuloksista. Kyselyn mukaan toimituksessa
on hyvä henki.

Alkuvuonna

neuvoteltavana
oli paikallisen erän jakaminen. Ehdotimme erän jakamista tasan. Toimitusosaston puolesta neuvottelijoina olivat
pääluottamushenkilö Eeva Salminen
ja toimitusosaston puheenjohtaja Anita Kärki. Työnantajan edustajana oli
varapäätoimittaja Inkeri Pasanen.
Ehdotuksellamme erän tasajaosta halusimme korostaa, että jokaisen työpanoksella on merkitys.

KSJ:n edustaja Topias Peltonen Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouksessa huhtikuussa 2019. Takarivissä kuunnellessa oli aikaa myös laittaa opiskelijahaalareita vappukuntoon Kuva: Hannu Tuovinen

ANITA KÄRKI
PUHEENJOHTAJA

Matti Salmi, Mikko Lundell, Kari Taskinen ja Ilkka Pietarinen Kotaniemen syystalkoissa.
Kuva: Hannu Tuovinen

20

21

2019 konkreettisen muutoksen. Suomalaiset mediatalot sitoutuivat myöhäistämään vuosi vuodelta aikaistuneita kesätyörekrytointeja ja aloittivat
kesätyöntekijöiden hakemisen yhteistuumin vasta tammikuussa 2020.

Lööppi suuntasi keväällä 2019 ekskursiolle Saksan pääkaupunkiin Berliiniin. Reissussa päästiin
muun muassa tapaamaan Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja Anna-Liina Kauhasta. Kuva: Lööppi ry

LÖÖPPI RY:N
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Vuonna 2019 Lööppi jatkoi aktiivista
ammattiyhdistystoimintaansa. Vuoden
aikana järjestettiin useita työelämään
liittyviä tapahtumia, ja kaikki journalistiikan fuksit liittyivät syksyllä Journalistiliiton jäseneksi.
Keväällä lööppi paneutui yhdessä KSJ:n kanssa Euroopan unionin
parlamenttivaalien alla EU:n ja median suhteisiin “Miksi EU ei kiinnosta?”
-pressiklubissa. Tilaisuudessa kuultiin sekä komission että parlamentin
viestinnän näkökulmia mediaan ja
eurovaalien äänestyskäyttäytymiseen.
Lisäksi Lööppi teki ulkomaan ekskursion, joka suuntautui tällä kertaa Saksan
pääkaupunkiin Berliiniin. Mukana ekskursiolla oli yhteensä 20 lööppiläistä.
Ekskursiolla tutustuttiin saksalaiseen
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kulttuuriin ja tavattiin muun muassa
Helsingin Sanomien Saksan kirjeenvaihtaja Anna-Liina Kauhanen.
Syksyllä taas käytiin läpi menneen
työkesä kokemuksia jo perinteeeksi
muodostuneessa Lööpin kesätyöillassa. Katseita tulevaan päästiin myös
luomaan perinteisissä merkeissä, kun
yhdessä Keskisuomalainen-konsernin
kanssa järjestettiin jälleen kesätyöilta,
jossa konsernin lehdet pääsivät esittelemään työpaikkojaan. Lisäksi Journalistiliiton opiskelijaseminaariin Turussa
osallistui kymmenkunta lööppiläistä.
Vuonna 2018 yhdessä Journalistiliiton Opiskelijayhteistyöryhmän ja
muiden toimittajaopiskelijajärjestöjen
kanssa tehty kannanotto kesätyöhakujen alkamisajankohdasta sai vuonna

Vuonna 2019 Lööppi ry täytti
32 vuotta ja vuosijuhlia vietettiin keväällä Kortepohjan ylioppilaskylän ravintola Rentukassa. Muita suuria isoja
tapahtumia vuoden aikana olivat yli
200 toimittajaopiskelijaa Itämeren aalloille koonnut journalistiristeily ja yhdessä Jyväskylän yliopiston viestinnän
ainejärjestöjen Parku ry:n ja Imago

ry:n kanssa järjestetty Ydinviesti.
Päättyneenä toimikautena Lööpin
hallituksen puheenjohtajana toimi
Henri Häkkinen ja varapuheenjohtajana sekä yritysyhteistyöministerinä
Oona Mynttinen. Muut hallituksen jäsenet olivat Angela Nurmi, Tuuli Rantasalo, Eetu Kokkinen, Netta Huura,
Joonas Laine, Joonas Lahtinen,
Niklas Pelkonen, Antti Kurra, Vilma
Timonen, Justus Luokkanen ja Johanna Malinen.
HENRI HÄKKINEN
PUHEENJOHTAJA

OPISKELIJAYHTEISTYÖRYHMÄN TOIMINTA
Suomen Journalistiliiton opiskelijayhteistyöryhmä toimii liiton koulutusvaliokunnan alaisuudessa. Ryhmä
muodostuu yhdeksästä opiskelijalähettiläästä, jotka opiskelevat journalismia tai viestintää eri puolilla Suomea.
Ryhmän tehtävänä on vaikuttaa opiskelijoiden asioihin liitossa sekä toimia
linkkinä SJL:n ja ainejärjestöjen välillä.
Vuonna 2019 opiskelijayhteistyöryhmä oli mukana vaikuttamassa siihen,
että opiskelijoiden jäsenmaksu aleni
vuoden 2020 alussa. Opiskelijoiden
jäsenmaksu on nykyisin neljä euroa
kuukaudessa, kun se ennen oli 7,50
euroa.
Vaikka opiskelijat eivät enää saa
ensimmäisen vuoden jäsenyyttä ilmaiseksi, alennuksesta tulee silti säästöä.

Toinen opiskelijayhteistyöryhmän saavutuksista oli se, että kesätyöhaut alkoivat loppuvuoden 2019 sijasta vuoden 2020 alussa.

Suurin

opiskelijoille suunnattu
tapahtuma on SJL:n opiskelijaseminaari, joka järjestettiin 15.-16.11.2019
Turussa. Seminaarin teemana oli tänä
vuonna rikos- ja oikeusjournalismi. Viikonlopun aikana seminaarissa tutustuttiin muun muassa Kakolan vankilaan sekä kuunneltiin tarinoita rikos- ja
oikeusjournalistien työstä. Tapahtuma
huipentui Johanna Vehkoon ohjaamaan faktantarkistustyöpajaan.
TUULI RANTASALO
TYÖRYHMÄN JÄSEN
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