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TURUN SEUDT]N EKONOMIT RY TOIMINTAKERTOMUS 2017

Vuosi 2017 oli Turun Seudun Ekonomit ry:n 79. toimintavuosi. Yhdistys toimi toimialueellaan olevien
kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittaneiden yhdyssiteenä jfiesuimällä ammatillisen kehittymisen,
virkistiiytymisen ja verkostoitumisen tilaisuuksia ja tapahtumia jäsenistölleen.

Yhdisryksen jäsenmåiiirä vuoden 2017 alussaoli2392 ja vuoden piiättyessä 2403 henkilöä.

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2017 :

- Tero Kuusisto, puheenjohtaja
- Hanna Pitkåinen, varapuheenjohtaja jäsenvastaava
- Marja Ansio, talousvastaava
- Liisa Kevo, viestintävastaava
- Juho Heurma4 opiskehja- ja nuorekonomivastaava
- Nina Andersson, jåisenlehden påiätoimittaja
- JaarnMii:ittiil{ wa- ja tapahtumavastaava
- Erja Velin, tapahtumavastaava II
- Riitta Hairisto, työmarkkinavastaava

Lisåiksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella:
- Kristian Raitio, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen puheenjohtaja
- Julia Fesiuk, Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö
- Marjatta Postinen, toimiston edustaja

Johtokunnan kokouksia pidettiin toimintavuonna yhdeksåin (9) kappaletta. Lisåiksi jfiestettiin lukuisia
fyöryhmien paJavereita javapaamuotoisempia tapaamisia yhdistyksen toiminnan suunnittelun merkeissä.

Såiiintömiiriräinen kevätkokous pidettiin 30.3.2017 Turussa Kokouskeskus Mauno -

Tykistökatu 6, 20520 Turku ja syyskokous 28.11 .2017 Turussa Aboa Vetus & Ars Nova museossa, Itiiinen
Rantakatu 4-6, 207 A0 Turku
Yhdistyksessä palkattuna toimistosihteerinä toimi Marjatta Postinen. Toimistosihteerin vakanssi on osa-
aikainen ja ll3 palkasta maksaa Ekonomfiireningen Merkur rf, Tilintarkastajina toimivat KHT Mika
Suoranta ja KHT Kalle Laaksonen. Varamiehinåi ovat toimineet KHT Tomi Moisio ja KHT Mika Kaarisalo.

Toimintavuorna 2Al7 jfiestettiin 44 jäsentapahtuma4 joissa kävi yhteensä 1053 henkilöä. Vuoden 2017
toiminnan teemana oli " Ytimessä osaaminen", paikallisuus nåikyy, ekonomiuden ja moniosaamisen
korostaminen.

Jåisenistöä tiedotettiin sekä jåisenlehdillä (4 kpD ettii såihköisillä uutiskirjeillä (11 kpD. Tapahtumista
tiedotettiin myös jiisenille liihetetyssä Ekonomilehdessä Vuoden aikana jatkettiin rirriir.tt- intranetin
laajentamista hiljaisen tiedon siirtymisen parantamiseksi.

Jatkoimme tiivistä yhteistyötii Turun kauppakorkeakoulun, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n ja
Ekonomftireningen Merkur rf:n kanssa. Turussa j:irjestettiin 4.3.2017 toinen aluåen yhteinån
surumitteluristeily, johon kutsutfiin Turun Seudun Ekonomien, Merkurin, TuKYn ja Merkantila Klubbenin
hallituksen jåisenet. Tilaisuuden tavoitteena oli tiivistiiii alueellista yhteistyötii ja sopia toimintåmalleista.
Opiskelijoiden ja nuorekonomien aktiivinen yhteistyö korostui ja hyväksyimme vuoden 2017 nkana
yhdistykseen uusia Kandijäseniä 13 kpl. Kandistipendejä myönnettiin I kpl, å 300 euroa. Kandijåisenet ovat
suorittaneet kauppatieteiden alemman korkeakoulututkinnon.
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