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77. toimintavuosi

• Vuosi 2015 oli Turun Seudun Ekonomit ry:n 77. toimintavuosi. 

• Yhdistys toimi toimialueellaan olevien kauppakorkeakoulun tutkinnon 
suorittaneiden yhdyssiteenä järjestämällä ammatillisen kehittymisen, 
virkistäytymisen ja verkostoitumisen tilaisuuksia ja tapahtumia 
jäsenistölleen.

• Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2015 alussa oli 2376 ja vuoden 
päättyessä 2390  henkilöä. 



Johtokunta 2015

• Puheenjohtajana Heidi Mäkinen 
• Varapuheenjohtajana ja viestintävastaavana Anne-Mari Niemelä
• Talousvastaavana Jukka Virko
• Yrittäjyysvastaavana Eija Arvonen
• Opiskelija- ja nuorekonomivastaavana Tommi-Juhani Jokinen
• Tapahtuma- ja uravastaavana Inka Tähtinen
• Jäsenlehden päätoimittajana Katja Leppälahti
• Jäsenvastaavana Tero Kuusisto
• Työmarkkinavastaavana Riitta Hairisto
• TSE-sport vastaavana Jaana Määttälä
• Lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella kokouksiin osallistuivat 

– Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen puheenjohtaja Laura Vähäsaari 
–  Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö Salli Laakio.



Kokoukset

• Johtokunnan kokouksia pidettiin toimintavuonna kymmenen (10) kappaletta. 

• Lisäksi järjestettiin lukuisia työryhmien palavereita ja vapaamuotoisempia 
tapaamisia yhdistyksen toiminnan suunnittelun merkeissä. 

• Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.3.2015 Piispanrannassa Ala-
Lemun kartanossa ja syyskokous 25.11.2015 Turussa Kinopalatsissa.

• Yhdistyksessä palkattuna toimistosihteerinä toimi Marjatta Postinen. 
Toimistosihteerin vakanssi on osa-aikainen ja 1/3 palkasta maksaa 
Ekonomföreningen Merkur rf. 

• Tilintarkastajina toimivat KHT Mika Suoranta ja KHT Kalle Laaksonen. 
Varamiehinä ovat toimineet KHT Tomi Moisio ja KHT Mika Kaarisalo.



Tapahtumat 2015

• Toimintavuonna 2015 järjestettiin 47 jäsentapahtumaa, joissa kävi yhteensä 
1472 henkilöä. 

• Vuoden 2015 toiminnan teemana oli ”Muutos”. 

• Jäsenistöä tiedotettiin sekä jäsenlehdillä (4 kpl) että uutiskirjeillä (20 kpl). 
Tapahtumista tiedotettiin myös jäsenille lähetetyssä Ekonomilehdessä.

• Vuoden aikana jatkettiin sisäinen intranetin laajentamista hiljaisen tiedon 
siirtymisen parantamiseksi.



Painopistealueet 2015

• Jatkoimme tiivistä yhteistyötä Turun kauppakorkeakoulun, Turun 
kauppatieteiden ylioppilaat ry:n ja Ekonomföreningen Merkur rf:n kanssa. 

• Turussa järjestettiin 17.10.2015 ensimmäinen alueen yhteinen 
suunnitteluristeily, johon kutsuttiin Turun Seudun Ekonomien, Merkurin, 
TuKYn ja Merkantila klubbenin hallituksen jäsenet. 

– Tilaisuuden tavoitteena oli tiivistää alueellista yhteistyötä ja sopia 
toimintamalleista.

• Opiskelijoiden ja nuorekonomien aktiivinen yhteistyö korostui toiminnan 
painopisteenä, jonka vuoksi syyskokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen 
jäseneksi uusi Kandijäsenyys kauppatieteiden alemman korkeakoulututkinnon 
suorittaneille. 



Turun Seudun Ekonomit ry
www.turunseudunekonomit.fi

Kiitos!
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