TURUN SEUDUN EKONOMIT RY TOIMINTAKERTOMUS 2019
Vuosi 2019 oli Turun Seudun Ekonomit ry:n 81. toimintavuosi. Yhdistys toimi toimialueellaan
olevien kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittaneiden yhdyssiteenä järjestämällä ammatillisen
kehittymisen, virkistäytymisen ja verkostoitumisen tilaisuuksia ja tapahtumia jäsenistölleen.
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2019 alussa oli 2362 ja vuoden päättyessä 2371 henkilöä.
Johtokunnan kokoonpano vuonna 2019:
- Tero Kuusisto, puheenjohtaja
- Hanna Pitkänen, varapuheenjohtaja, jäsenvastaava
- Marja Ansio, talousvastaava
- Anu Keltaniemi, viestintävastaava
- Lauri Liljenbäck, opiskelija- ja nuorekonomivastaava
- Nina Andersson, jäsenlehden päätoimittaja
- Nina Stenström-Iivarinen tapahtumavastaava
- Johanna Penttilä, työ- ja uravastaava
Lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella:
- Sandra Saranpää, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen puheenjohtaja
- Julia Fesiuk, Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilö
- Marjatta Postinen, toimiston edustaja
Johtokunnan kokouksia pidettiin toimintavuonna yhdeksän kappaletta. Lisäksi järjestettiin lukuisia
työryhmien palavereita ja vapaamuotoisempia tapaamisia yhdistyksen toiminnan suunnittelun
merkeissä.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.3.2019, Tuorlan tiedekeskus,Tuorlantie 1 E, 21500
Kaarina Turku ja syyskokous 26.11.2019, Ravintola Suomalainen Pohja, Aurakatu 24 A, 20100
Turku. Syyskokouksessa 26.11.2019 hyväksyttiin sääntömuutos, jossa merkittävimmät muutokset
koskivat tilintarkastajan valintaa sekä johtokunnan nimen muuttamista hallitukseksi. Muut
muutokset olivat luonteeltaan teknisiä.
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.
Toimintavuonna 2019 järjestettiin 32 jäsentapahtumaa, joissa kävi yhteensä 654 osallistujaa.
Tapahtumia järjestettiin lukumääräisesti vähemmän mutta panostettiin laatuun. Vuoden 2019
toiminnan teemana oli ”Ekonomiyhteisömme” ja valtakunnallisesti Suomen Ekonomien teemana
”Jäsenhankinta”.
Jäsenistölle tiedotettiin sekä jäsenlehdillä (4 kpl) että sähköisillä uutiskirjeillä (11 kpl). Tapahtumista
tiedotettiin myös jäsenille lähetetyssä Ekonomilehdessä. Vuoden aikana jatkettiin johtokunnan ja
tapahtumatyöryhmän sisäisen intranetin kehittämistä hiljaisen tiedon siirtymisen parantamiseksi.
Turun Seudun Ekonomien jäsenien edustus Suomen Ekonomien toiminnassa
- Hallituksen jäsen: Jussi Nieminen
- Ekonomipuheenjohtajaverkoston puheenjohtaja: Tero Kuusisto
- Strategiatyöryhmä: Tero Kuusisto
Jatkoimme tiivistä yhteistyötä Turun kauppakorkeakoulun, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n ja
Ekonomföreningen Merkur rf:n kanssa. Turussa järjestettiin 16.3. järjestyksessään viides 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 jatkui.

