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TURUN SEUDUN EKONOMIT RY TOIMINTAKERTOMUS 2018

Vuosi 2018 oli Turun Seudun Ekonomit ry:n 80. toimintavuosi. Yhdistys toimi toimialueellaan
olevien kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittaneiden yhdyssiteenä jfiesuimällä ammatillisen
kehitrymisen, virkistiiytymisen ja verkostoitumisen tilaisuuksia ja tapahtumia jiisenistölleen.

Yhdistyksen jäsenmåiåirä vuoden 2018 alussaoli2403ja vuoden piiättyessä 2362henttlöä.

Johtokunnan kokoonpano vuonna 20 I 8 :

- Tero Kuusisto, puheenjohtaja
- Hanna Pitkiinen, varapuheenjohtaja" jäsenvastaava

- Marja Ansio, talousvastaava
- Liisa Kevo, viestintiivastaava
- Juho Harmaa, opiskelija- ja nuorekonomivastaava
- Nina Andersson, jåisenlehden p2iätoimittaja
- Anu Keltaniemi tapahtumavastaaval
- Johanna Penttilä, tapahtumavastaava Il
- Nina Stenström-Iivarinen, työ- ja uravastaava

Listiksi puhe- ja låisnäolo-oikeudella:
- Joona Uusitalo, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen puheerf ohtaja
- Julia Fesiuk, Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö
- Marjatta Postinen, toimiston edustaja

Johtokunnan kokouksia pidettiin toimintawonna yhdeksåin (9) kappaletta. Lisåiksi jfiestettiin
lukuisia työryhmien palavereitaja vapaamuotoisempia tapaamisia yhdistyksen toiminnan
suunnittelun merkeis sä.

Siiiintömåiiiräinen kevätkokous pidettiin 27 .3.2018 BrinlJrallin kartanoss4 Brinkhallintie 414,2096A
Turku ja syyskokous27.Il.20l8 Teatteri Akselissa Humalistonkatu 8A, 20100 Turku
Yhdistyksessä palkathrna toimistosihteerinä toimi Marjatta Postinen. Toimistosihteerin vakanssi on
osa-aikainen jal/3 palkasta maksaa Ekonomfiireningen Merkur ri Tilintarkastajina toimivat KHT
Mika Suoranta ja KHT Kalle Laaksonen. Varamiehinii ovat toimineet KHT Tomi Moisio ja KHT
Mika Kaarisalo.

Toimintavuonna 2018 jfiestettiin 47 jåisentapahtumaa, joissakävi yhteensä 963 osallistujaa Vuoden
2018 toiminnan teemana oli "Hyvinvoivana eteenpäin" ja ammatillista kehittymistii ja
yhdistyksemme 80. juhlavuottapainotimme tapahtumissa, mm Ekonomienjuhlalounas ja 80-
wotisjuhla maaliskuussa 20 I 8.

Jiisenistöätiedotettiin sekä jäsenlehdilh (a kpl) ettii s?ihköisillä uutiskirjeillä (12 kpl). Tapatrtumista
tiedotettiin myös jåisenille låihetetyssä Ekonomilehdessä. Vuoden aikana jatkettiin sisåiisen intranetin
laajentamista hiljaisen tiedon siirtymisen parantamiseksi.

Jatkoimme tiivistii yhteistytiui Turun kauppakorkeakoulun, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n ja
Ekonomftireningen Merkur rf:n kanssa. Turussajiirjestettiin 3.3. jfiestyksessåilin kolmas alueen
yhteinen suunnitteluristeily, johon kutsuttiin Turun Seudun Ekonomien, Merkurin, TuKYn ja
Merkantila Klubbenin hallituksen jiisenet. Tilaisuuden tavoitteena oli tiivistii2! alueellista yhteistytiUi
ja sopia toimintamalleista. Opiskelijoiden ja nuorekonomien alctiivinen yhteistyo jatkui.
Kandistipendejä myönnettiin 1 kpl, a 300 euroa.
Vuoden lopussa lopetettiin kandijåisenyys ja mahdollistettiin opiskelijoiden osallistuminen Suomen
Ekonomien KylteriPlus-pakettiin.
Suomen Ekonomien toiminnassa olimme myös aktiivisesti mukana. Jussi Nieminen oli hallituksen
jäsenenä ja Tero Kuusisto toimi ekonomiyhdistysten puheenjohtaja verkoston puheenjohtajana.
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