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Turun Seudun Ekonomit ry on yli 80 vuotta vanha perinteikäs 
yhdistys Turun seudulla.  

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2021 alussa 2395 
henkilöä. 

Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä järjestämällä 
ammatillisen kehittymisen, virkistäytymisen ja 
verkostoitumisen tilaisuuksia ja tapahtumia jäsenistölleen.  

Vuoden 2022 teemana:  
 Löydä oma heimosi! 

Teema ja toimialue



Vuoden 2022 painopisteet
Lisätä avoimuutta ja helposti lähestyttävyyttä jäsenten näkökulmasta

Monipuolistaa viestintää ja kohdentaa viestintää tehokkaasti

Kehittää ja systematisoida jäsenhankintaa

Tiivistää opiskelijayhteistyötä, erityisesti TSE Masters-yhteistyö
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Viestintä 
Viestintävastaava Anu Keltaniemi  
 
Jäsenlehden päätoimittaja  
Jaana Määttälä



Toimintasuunnitelma vuodelle 2022: 
• Painopisteenä vuonna 2022 vahvistetaan edelleen viestinnän keinoin yhdistyksen houkuttelevuutta 

potentiaalisille jäsenille sekä tuleville hallituksen ja työryhmien jäsenille.  
• Viestinnän selkeyttä ja näkyvyyttä kehitetään edelleen parantamalla mm. uutiskirjeen sisältöä ja 

tehostamalla Facebook-sivun julkaisutiheyttä. Uutena aloitetaan LinkedIn-tilin ylläpito. 
• Vuonna 2021 yhdistykselle laadittiin esite, jota aletaan jakaa eri tilaisuuksissa. 
• Vuonna 2022 jatketaan videoviestintää  
• Vuonna 2022 etsitään jäsenlehdelle uusi päätoimittaja 

Viestintä



Viestintä jatkuu

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022: 
• Viestintää aloitettiin vuonna 2021 englanniksi ja englannin kielistä viestintää 

laajennetaan vuonna 2022 
• Vuoden 2021 viimeisessä lehdessä otettiin käyttöön mediakortti monen vuoden jälkeen. 

Sen käyttöä vahvistetaan vuonna 2022. 
• Mietitään uusia keinoja vahvistaa viestinnän vastuullisuutta 
• Lanseerataan Suomen Ekonomien uusi ilme soveltuvin osin viestinnässä. 
• Tiedustellaan mahdollista yhteistyötä Kyliste-lehden kanssa



Jäsenistö 
Jäsenvastaava Marianne Suominen  
 



Toimintasuunnitelma vuodelle 2022: 
• Jäsenmäärä lisääntyy 1 % vuoden 2022 aikana 
• Digitaalista ja englanninkielistä jäsenviestintää lisätään viestintästrategian mukaisesti 
• Tuodaan vahvemmin esiin jäsenyyden tuomia etuja 
• Lisätään yhteistyötä opiskelijoiden kanssa mm. yhdistyksen työryhmissä ja näkymällä 

opiskelijatapahtumissa 
• Uusille jäsenille lähetetään tervetuliaiskirje ja heidät kutsutaan yhdistykseen 

tutustumistilaisuuteen 
• Jäseniä hankkineita palkitaan koeluontoisesti vuoden aikana 
• Hallitus pohtii stipendien jaon aloittamista kauppatieteen opiskelijoille 
• Tapahtumien järjestämisessä otetaan vahvemmin huomioon jäsenten antama palaute 

Jäsenistö



Tapahtumat 
Tapahtumavastaavat 
 Elina Järvinen  
 ja Kirsi Pitkänen  



1. Ammatilliset tapahtumat: ammatilliset koulutukset, luennot ja seminaarit, yritysvierailut  
2. Vapaa-aikaan liittyvät tapahtumat: kulttuuritapahtumat (teatterit, konsertit, näyttelyt), liikunnalliset 
tapahtumat (lajikokeilut, kurssit), kädentaidot ja kotitalous 
3. Yhteistyötapahtumat: TSE Exen, TSE Mastersin, Merkurin ja SE:n kanssa 
4. Perinteiset ”toistuvat” tapahtumat: joulukirkko, ekonomilounas, ekonomisauna, lukupiiri 
5. Yhdistyksen syys- ja kevätkokous  

• Pyritään järjestämään kerran lukuvuodessa tapahtuma englannin kielellä 
• Toteutetaan jäsenstrategian ja nuorekonomistrategian mukaisia tapahtumia 
• Kiinnitetään huomiota tapahtumien saavutettavuuteen ja hiilijalanjälkeen 

Tapahtumat
Toimintasuunnitelma vuodelle 2022: 



Työ ja ura 
 
Työ- ja uravastaavat 
Hannele Larkovuo ja Hanna Tähkäaho



Tavoitteemme on  

• varmistaa, että Turun Seudun Ekonomit pystyy tukemaan jäseniämme 
ammatillisessa kasvussaan  

• auttaa alueen ekonomeja uraan ja itsensä kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä 
• nostaa esiin Turun seudun uramahdollisuuksia ja kannustaa paikalliseen 

verkostoitumiseen 
 

Työ ja ura



Toimintasuunnitelma 2022: 

• Urapoluilla-podcast n. kerran kuukaudessa 
• Paikalliset, ammatillista kehitystä tukevat koulutustapahtumat vähintään 2 kertaa 

vuodessa  
• Aktiivinen mukana olo Turun Seudun Ekonomien mentorointiohjelmassa  
• Viestintä (mm. uutiskirje, some ja jäsenlehti) aktiivisesti Suomen ekonomien ja muiden 

alueyhdistysten tapahtumista, jotka tukevat paikallisten jäsentemme tarpeita 
 

Työ ja ura jatkuu



Opiskelijat ja 
nuoret ekonomit 
Nuorekonomivastaava Lauri Liljenbäck 
 



• Kohderyhmänä pian kauppatieteellisen tutkinnon jälkeen työelämään siirtyvät ja vastikään työelämään 
siirtyneet 

• Tavoitteena innostaa mukaan yhdistyksen toimintaan 

• Toiminnan kulmakivinä  
•  Verkostoitumismahdollisuudet 
•  Koulutusten ja keskustelujen kautta annettavat uravinkit 
•  Osaamisen kehittäminen 

•  Ekonomihengen ylläpitäminen, tuttujen ihmisten uudelleenyhdistäminen 

• Osallistutaan yhteistyötahojen tapahtumiin kuten valmistujaistilaisuuksiin ja opiskelijatapahtumiin 

• Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina Turun kauppakorkeakoulu, Suomen Ekonomien TuKKK:n 
kylteriyhdyshenkilö (kylli), Turun kauppatieteiden ylioppilaat (TuKY) ja TuKKK:n maisterivaiheen 
opiskelijoille toimintansa suuntaava yhdistys 
TSE Masters 

Opiskelijat ja nuoret ekonomit



• Toimintasuunnitelma vuodelle 2022: 
• Yhdistyksen uudistetun viestintäportfolion parempi hyödyntäminen 
• Yhteistyön vakiinnuttaminen TSE Mastersin kanssa 
• Kasvokkain tapahtuvan interaktion palauttaminen pandemiatilanteen parantuessa 
• Toiminnan saavutettavuuden edistäminen etenkin englanninkielisyyden osalta 

Opiskelijat ja nuoret ekonomit jatkuu



Talous 
Talousvastaava Hanna Korhonen  
 



• Budjettiehdotus erikseen liitteenä 

• Budjetin seuranta neljännesvuosittain hallituksen kokouksissa 

• Yhteistyö tilitoimiston kanssa, tarvittaessa keskustelut tilintarkastajien kanssa jo tilikauden aikana 

• Yhteistyö Merkur:n kanssa, mm. toimitilan vuokrakustannukset vuoden 2022 alusta sekä 
toimistoon liittyvät työtehtävät 

• Toimistosihteerin äitiyslomasijaisen palkkaus 

• Sijoitusten seuranta yhdessä sijoitustyöryhmän kanssa sekä raportointi hallitukselle

Talous  



 Sijoitustyöryhmä on esittänyt hallitukselle seuraavia toteutettuja sijoituksia: 
  
•  OP-Maailma A  -Rahasto (05/2021) 
  20.000€  ->11/2021 tuottoprosentti 13,77%  
•  Turun Seudun Osuuspankin Tuotto-osuus (05/2021) 
  20.000€  ->tuottoprosentti 3,25% 
•  OP Suomi Indeksi A  -Rahasto (10/2021) 
  10.000 ->11/2021 tuottoprosentti 0,18%  
•  OP Kestävä Maailma -Rahasto (10/2021) 
  10.000€ -> 11/2021 tuottoprosentti 2,05% 

Sijoitustoiminta 


