
Toimintakertomus 2013

Kevätkokous 25.3.2014, Parainen



Juhlavuosi

 75. toimintavuosi

 Vuosi 2013 oli Turun Seudun Ekonomit ry:n 75. toimintavuosi. 

 Yhdistys toimi toimialueellaan olevien kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittaneiden 

yhdyssiteenä järjestämällä ammatillisen kehittymisen ja virkistäytymisen tilaisuuksia ja 

tapahtumia jäsenistölleen.

 Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2013 alussa oli 2312 ja vuoden päättyessä 2345 

henkilöä.
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Johtokunta 2013

 Puheenjohtajana vuonna 2013 toimi Ville Niukko

 Varapuheenjohtajana ja työmarkkinavastaavana Paula Kairinen

 Talousvastaavana Samuli Killström

 Opiskelija- ja nuorekonomivastaavana Kimmo Haapasalo

 Jäsenlehden 1. päätoimittajana ja yrittäjyystoimintavastaavana Maija Tähtinen

 Tapahtuma- ja uravastaavana Ringa Masalin

 75-vuotisjuhlavuodesta vastaavana ja tapahtumatyöryhmän jäsenenä Heidi Mäkinen

 Viestintä- ja 75-vuotishistoriikkivastaavana Maija Sormunen 

 2. tapahtumavastaavana Eija Arvonen ja 

 Jäsenlehden 2. päätoimittajana Anne-Mari Niemelä. 

 Lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella kokouksiin osallistuivat Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n 

hallituksen puheenjohtaja Olli Tehikari ja SEFEn kylteriyhdyshenkilö Veera Iliev.
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Toimintakertomus 2013

 Kokoukset

 Johtokunnan kokouksia pidettiin toimintavuonna yhdeksän (9) kappaletta. 

 Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 29.3.2013 Salossa Salon kaupungintalon valtuustosalissa ja 

syyskokous 28.11.2013 Turussa Valtion Virastotalolla.

 Yhdistyksen palkattuna toimistosihteerinä toimi Marjatta Postinen. Toimistosihteerin vakanssi on osa-

aikainen ja 1/3 palkasta maksaa Ekonomföreningen Merkur rf. 

 Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat KHT Mika Suoranta ja KHT Kalle Laaksonen. Varamiehinä ovat 

toimineet KHT Tomi Moisio ja KHT Mika Kaarisalo.
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Tapahtumat 2013

 Toimintavuonna 2013 järjestettiin 63 jäsentapahtumaa, joissa kävi yhteensä 1573 

henkilöä. 

 Vuoden 2013 toiminnan teemana oli ”Yhdistyksen 75-vuotisjuhlavuosi”. 

  Pääjuhlan yhteydessä julkistettiin yhdistyksen 75-vuotishistoriikki.

  Jäsenistöä tiedotettiin sekä jäsenlehdillä (4kpl) että uutiskirjeillä. 

  Tapahtumista tiedotettiin myös jäsenille lähetetyssä Ekonomilehdessä ja juhlavuodesta 

paikallisessa Mania-lehdessä. 

 Vuoden aikana uudistettiin yhdistyksen graafinen ilme ja päätettiin aloittaa yhdistyksen 

toiminta sosiaalisessa mediassa.
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Painopistealueet 2013

 Vuonna 2013 pidettiin edelleen yllä hyvää yhteistyötä Turun kauppakorkeakoulun ja 

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n kanssa. 

 Lisäksi Ekonomföreningen Merkur rf:n kanssa järjestettiin yhteisiä jäsentapahtumia ja 

johtokuntien välinen tapaaminen. 

 Jäsenhankinnan ja -pidon merkitys korostui myös kuluneena vuonna ja siihen päätettiin 

panostaa entisestään vuonna 2014. 

 Opiskelijoiden ja nuorekonomien toimintaan aktivointi säilyi toiminnan erityisenä 

painopisteenä.
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Kiitos!
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