
 

  

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY VUOSIKERTOMUS 2021 

Vuosi 2021 oli Turun Seudun Ekonomit ry:n 83. toimintavuosi. Yhdistys toimii 

kauppatieteellisen yliopistotutkinnon ja kauppatieteitä opiskelleiden yhdyssiteenä Turun 

seudulla järjestämällä ammatillisen kehittymisen, virkistäytymisen ja verkostoitumisen 

tilaisuuksia ja tapahtumia jäsenistölleen. 

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2021 alussa oli 2 401 ja vuoden päättyessä 2 374 henkilöä. 

Hallituksen kokoonpano vuonna 2021: 

• Heli Hookana, puheenjohtaja 

• Lauri Liljenbäck, varapuheenjohtaja, opiskelija- ja nuorekonomivastaava 

• Hanna Korhonen, talousvastaava  

• Anu Keltaniemi, viestintävastaava 

• Marianne Suominen, jäsenvastaava 

• Jaana Määttälä, jäsenlehden päätoimittaja 

• Kirsi Pitkänen, tapahtumavastaava I 

• Elina Järvinen, tapahtumavastaava II 

• Hanna Tähkäaho, työ- ja uravastaava I 

• Hannele Larkovuo, työ- ja uravastaava II 

Lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella: 

• Sofia Isolauri, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen puheenjohtaja 

• Aku Lehojärvi, Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö (30.4.2021 asti) 

• Launo Isto, Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö (2.8.2021 alkaen) 

• Anssi Pulkkinen, TSE Mastersin puheenjohtaja (30.4.2021 asti) 

• Tytti Tengström, TSE Mastersin puheenjohtaja (1.5.2021 alkaen) 

• Mari Tiitinen, toimiston edustaja (perhevapaalla 6.12.2021 alkaen) 

 

Hallituksen kokouksia pidettiin toimintavuonna yksitoista (11) kertaa. Lisäksi järjestettiin 

lukuisia työryhmien palavereita ja vapaamuotoisempia tapaamisia yhdistyksen toiminnan 

suunnittelun merkeissä.  

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.3.2021 Teams-kokouksena ja syyskokous 

16.11.2021 Radisson Blu Marina Palace -hotellissa. Syyskokouksessa 16.11.2021 hyväksyttiin 

yhdistyksen päivitetyt säännöt ja uudet jäsenkriteerit. 

Yhdistyksessä palkattuna toimistosihteerinä toimi Mari Tiitinen. Toimistosihteerin vakanssi on 

osa-aikainen ja osittain yhteinen Ekonomföreningen Merkur rf kanssa. Mari Tiitinen jäi 

perhevapaalle 6.12.2021. Sijaiseksi haki yhteensä neljä henkilöä, joista valittiin Anu 

Keltaniemi. Tilintarkastajina toimivat KHT Mika Suoranta ja varatilintarkastajana KHT Simo 

Samppala. 

Koronavirustilanne vaikutti edelleen yhdistyksen tapahtumatoimintaan. Toimintavuonna 2021 

järjestettiin 24 jäsentapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 578 osallistujaa. Yhdistys aloitti 

englanninkielisen viestinnän ja englanninkielisten tapahtumien järjestämisen. Vuoden 2021 

toiminnan teemana oli ”Löydä oma heimosi” ja valtakunnallisesti Suomen Ekonomien teemana 

”Vapauta potentiaalisi” vuosille 2019–2022.  

Jäsenistölle tiedotettiin sekä jäsenlehdillä (4 kpl) että sähköisillä uutiskirjeillä (11 kpl). 

Tapahtumista tiedotettiin myös jäsenille lähetetyssä Ekonomilehdessä. Vuoden aikana 

jatkettiin hallituksen ja tapahtumatyöryhmän sisäisen intranetin kehittämistä hiljaisen tiedon 

siirtymisen parantamiseksi. Yhdistyksen jäsenlehden uudeksi painopaikaksi valittiin PunaMusta 

Oy kilpailutuksen jälkeen. Hinnan lisäksi valintaan vaikuttivat ympäristönäkökohdat.  

Turun Seudun Ekonomeista Saara-Sofia Sirén ja Joona Uusitalo toimivat Suomen Ekonomien 

hallituksen jäseninä vuonna 2021. 

Jatkoimme tiivistä yhteistyötä Turun kauppakorkeakoulun, Turun kauppatieteiden ylioppilaat 

ry:n, TSE Masters ry:n ja Ekonomföreningen Merkur rf:n kanssa. Opiskelijoiden ja 

nuorekonomien aktiivinen yhteistyö jatkui. 


