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TURUN SEUDT'N EKONOMIT RY TOIMINTAKERTOMUS 2O16

Vuosi 2016 oli Turun Seudun Ekonomit ry:n 78. toimintavuosi. Yhdistys toimi toimialueellaan olevien
kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittaneiden yhdyssiteenä jfiestiimiillä ammatillisen kehittymisen,
virkistliyfymisen ja verkostoitumisen tilaisuuksia ja tapahtumia jäsenistölleen.

Yhdistyksen j åisenmiiiirä vuoden 20 I 6 aluss a oli 2390 ja vuoden piiättyessä 2392 henl<rlöä.

Johtokunnan kokoonpano vuonna 201 6 :

- Heidi Miikinen, puheenjohtaja
- Tero Kuusisto, varapuheenjohtaja, TSE Sport
- Liisa Kevo, viestintävastaava
- InkaTåihtinen-Filatofl talousvastaava
- Juho Harmaa,opiskelija- ja nuorekonomivastaava
- Katja Leppälahti, jåisenlehden påiätoimittaja
- JaanaMåiättälåi, ura- ja tapahtumavastaava
- Erja Velin, jäsenvastaava
- Heli Hookana, yrittäjyysvastaava
- Riitta Hairisto, työelämiiryhmävastaava

Lisiiksi puhe- j a läsnäolo-oikeudella:
- Paula Peltomaa, Ttrun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen puheenjohtaja
- Salli Laakio, Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö
- Marjatta Postinen, toimiston edustaja

Johtokunnan kokouksia pidettiin toimintavuonna kymmenen (10) kappaletta. Lisåiksi järjestettiin lukuisia
työryhmien palavereita ja vapaamuotoisempia tapaamisia yhdistyksen toiminnan suunnittelun merkeissä.

Siiäntömiiiiråiinen kevätkokous pidettiin 31.3.2016 Naantalissa Kultaranta Resortissa ja syyskokous
3 0.1 I .20 I 6 Turussa Linnateatterissa.

Yhdistyksessä palkattuna toimistosihteerina toimi Marjatta Postinen. Toimistosihteerin vakanssi on osa-
aikainen ia l/3 palkasta maksaa Ekonomfiireningen Merkur rf. Tilintarkastajina toimivat KHT Mika
Suoranta ja KHT Kalle Laaksonen. Varamiehinä ovat toimineet KHT Tomi Moisiå ja KHT Mika Kaarisalo.

Toimintavuonna2016 jrirjestettiin 44 jitsentapahtumaa, joissa kävi yhteensä 1091 henkilöä. Vuoden 2016
toiminnan teemana oli " Tuottavuutta hyv;illä johtamisella,,.

Jiisenistöä tiedotettiin sekä jäsenlehdillä (a kpl) ettii uutiskirjeillä (11 kpl). Tapahtumista riedotettiin myös
jäsenille låihetetyssä Ekonomilehdessä. Vuoden aikana jatkettiin sisäisen'intranetin laajentamista hiljaisen
tiedon siirt5rmisen parantamiseksi.

Jatkoimme tiivist?i yhteistyötii Turun kauppakorkeakoulun, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n jaEkonomftireningen Merkur rf:n kanssa. Turussa jfiestettiin S.liOrc toinen ufi"r, yhteinån
suunnitteluristeily, johon kutsuttiin Turun Seudun Ekonomien, Merkurin, TuKyn ja Merkantila klubbenin
hallituksen jåisenet. Tilaisuuden tavoitteena oli tiiviståiä alueellista yhteistyoui ja sopia toimintamalleista.
Opiskelijoiden ja nuorekonomien aktiivinen yhteistyö korostui ja hyveiksyimme vuoden 2016 atkana
yhdisfykseen uusia Kandijtiseniä 17 kpl. Kandijiisenet ovat suorittaneet kauppatieteiden alemman
korkeakoulututkinncn.
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