LAHDEN SEUDUN EKONOMIT R.Y.
50 vuotta
1946 - 1996
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Hyvät ystävät!

"Hyvät ekonomit
voivat pelastaa Suomen", sanoi Kauppakorkeakoulun
uusi rehtori lukukauden avajaispuheessaan. Rehtori
puhui
tietenkin
myös omaan pussiinsa. Se hänelle sallitaan, mutta ekonomit ja ekonomistit
ovat epäilemättä eräs avainryhmä,
kun maamme pyrkii eroon nykyisestä
vaikeasta tilanteesta.
Ekonomisteilta on muutaman viime
vuoden aikana tivattu viisasten kiveä,
jolla ongelmat ratkaistaisiin. Sellaista
ei ole löytynyt ja talouselämän asiantuntijat tuntuvat olevan varsin erimielisiä siitä, mitä nykyisessä tilanteessa
olisi tehtävä. Maamme ekonomikunta
sen sijaan työskentelee talouselämän
kentillä sellaisissa erilaisissa johto- ym.
tehtävissä, joissa heidän vaikutuksensa
käytännöllisiin talouselämämme suuntaa viitoittaviin ratkaisuihin on erittäin
merkittävä. Millään yhdellä keinolla
emme ilmeisesti vaikeuksistamme selviä, päinvastoin tarvitsemme juuri sitä,
mistä ekonomikuntamme on tunnettu,
korkeaa koulutustasoa ja ammattitaitoa
ja aktiivista yrittelijäisyyttä.
Lahden Seudun Ekonomijärjestö
on tullut miehekkääseen ikään. Yhdistys
ja sen jäsenet ovat vahvasti vaikuttaneet siihen kehitykseen, joka oikeutti
meidän kohta jo 15 vuotta sitten ni-

meämään Lahden
Suomen Business
Cityksi. Tosin tämän
tunnuksen oikeutusta jo vahvasti
epäiltiinkin, mutta
esimerkiksi PäijätHämeen Yrittäjien
uusi toimitusjohtaja on tuoreeseen
kokemukseensa vedoten vahvistanut
käsitystämme siitä, että Lahti on todella yrittäjien kaupunki.
Kaupungin toimissa bisnestunnus
ei viime vuosina ole ollut kovinkaan
paljon esillä. Sitäkin vahvemmin panostamme nyt yrityselämän ja kaupungin yhteistyöhön tavoitteena elinkeinopolitiikan uusi ja entistä aktiivisempi
toiminnan taso. Samalla olemme jo
käynnistäneet monia sellaisia projekteja ja hankkeita, jotka toivottavasti
vähitellen auttavat meitä eroon nykyisestä työttömyydestä eli, sanalla
sanoen, kaupungin alitehoisesta toiminnasta.
Onnittelen Lahden Seudun Ekonomeja puolivuosisataisesta toiminnasta
ja toivotan lahtelaisen ja päijäthämäläisen ekonomikunnan aktiiviseen yhteistyöhön uuden nousun aikaansaamiseksi kaupungissamme ja
maakunnassamme.
Kari Salmi
kaupunginjohtaja

Viisikymmentä vuotta sitten käynnistettiin Lahdessa ekonoomien yhteistoimintaa perustamalla Ekonoomiyhdistyksen Lahden osasto. Ekonoomiyhdistys oli perustettu Helsinkiin yksitoista vuotta aikaisemmin. Kauppakorkeakoulu oli alkanut toimintansa Suomessa vuonna 1911. Kesti siis yli
kaksikymmentä vuotta, ennen kuin
kaupallisen korkeakoulututkinnon suorittaneet kokosivat voimansa “valvomaan yhteisiä pyrintöjä ja edistämään
taloudellisten kysymysten harrastusta
ja Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan pyrintöjä“.
Tutkinto- ja oppiarvonimikkeenä
ekonoomi otettiin käyttöön vasta
vuonna 1930. Kesti kauan ennen kuin
uusi titteli omaksuttiin käytäntöön, sillä
enemmän oli totuttu käyttämään tehtäväasemaa osoittavaa nimikettä.
Lahden Seudun Ekonomit r.y:n
sääntöjen mukaan “yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä kauppatieteellisen korkeakoulututkinnon
suorittaneiden henkilöiden kesken, valvoa jäsentensä etuja sekä pyrkiä lisäämään heidän tietojaan ja taitojaan ennen kaikkea taloudellisella alalla.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous-, esitelmä-, keskustelu,
retkeily- ym. samantapaisia tilaisuuksia
sekä harjoittamalla kurssi- ja julkaisutoimintaa“. Yhdistyksemme talous on vakaalla pohjalla, siksi tuleville
vuosikymmenille on turvallista astua.
Toivomme saavamme Lahteen vuoden 1998 Ekonomipäivät, joka olisi
seuraava “isompi vääntö“ tuleville toimihenkilöille.
Käsillä oleva julkaisu on yhdistyksemme 50-vuotisjuhlajulkaisu. Siten se
on ainutkertainen ja myös ainutlaatuinen, sillä tähän julkaisuun on ensimmäistä kertaa kirjoitettu Lahden Seu-

dun Ekonomien
historiikki. Historiikin on kirjoittanut yhdistyksemme jäsen, taloustoimittaja,
kauppatieteen
kandidaatti Ursula
Lehtivuori. Lähdeaineistona hän on
käyttänyt Ekonomiliittoon talletettuja
vuosittaisia toimintakertomuksia.
Onneksi Ekonoomiyhdistys ja sittemmin Ekonomiliitto ovat kaukokatseisesti koonneet alusta alkaen paikallisten osastojen ja yhdistysten dokumentteja arkistoonsa. Täällä eivät dokumentit säily pitkään järjestyksessä,
sillä yhdistyksen toimihenkilöt vaihtuvat samoin kuin arkistointitavat.
50-vuotisjuhlajulkaisun tekemisen
ovat tehneet mahdolliseksi tukijamme,
joille haluamme lausua lämpimät kiitoksemme!
Olemme halunneet panostaa juhlavuotemme aktiviteetteihin ja erityisesti varsinaiseen juhlapäiväämme
18.10.96 siinä toivossa, että saamme
jäsenemme runsaslukuisesti osallistumaan sekä Studia Ekonomia-juhlaseminaariimme että 50-vuotisjuhlaillallisille Lahden Seurahuoneella, jossa
yhdistyksemme perustettiin. Juhlimme asiaan kuuluvan arvokkaasti, mutta
emme “ryppyotsaisesti“.
Toivotamme kutsuvieraamme ja jäsenemme lämpimästi tervetulleiksi
osallistumaan juhlapäivämme tilaisuuksiin.
Paavo Pulkkinen
puheenjohtaja
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50 vuotta
lahtelaista
ekonomielämää
Lahden Seudun
Ekonomit r.y. 1946-96
Oma yhdistys on läheinen yhdysside eri toimialoilla toimivien ekonomien välillä. Näin sanoo Lahden tuolloinen kaupunginjohtaja Olavi Kajala
Ekonoomiyhdistys r.y:n Lahden alaosaston perustavassa kokouksessa, jonka puheenjohtajana hän toimii.
Kokous pidetään lokakuun 23. päivänä 1946 Lahden Seurahuoneella.
Läsnä on 16 ekonomia.
Historiikin kirjoittaja voi todeta,
että toiminta kerää alusta asti suunnilleen sen verran väkeä kuin myöhemminkin. Kautta vuosikymmenten puheenjohtajat valittavat, että väkeä ei
saada liikkeelle.
Alaosaston väliaikaiseen johtokuntaan valitaan kuusi ekonomijäsentä:
puheenjohtajaksi konttoripäällikkö
Erik Rikala, varapuheenjohtajaksi konttoripäällikkö Aarne Arjamo, sihteeriksi
Pertti Niinimaa ja jäseniksi konttoripäällikkö S.A. Nummelin ja neiti Helka
Rajanen. Tilintarkastajiksi valitaan ekonomit Paul Kauranen ja Antero Avela.

Nuorin toivoo hellää
suojelua
Pertti Niinimaa on tunnollinen sihteeri. Jo kolmen päivän kuluttua perustavasta kokouksesta hän lähettää
Ekonoomiyhdistykselle Helsinkiin jäljennöksen perustavan kokouksen pöytäkirjasta. Käsin kirjoittamassaan saatekirjeessä Niinimaa toivoo, että
“toivottavasti otatte nuorimman lapsenne hellään suojelukseenne”.

Jäseniä alaosastossa on ensimmäisenä vuonna 48. Näistä naisia on 11.
Jäsenmäärä ei ole täysin luotettava.
Joidenkin nimien kohdalla on merkintä
“Eivät ole yhd. jäseniä, mitä siis? Merkkejä ei saa myydä ulkojäsenille.”
Jäsenrekisterin ylläpito on hankalaa,
sillä osastolla ei rekisteröimättömänä
yhdistyksenä ole mahdollisuutta avata
postisiirtotiliä. Siitä tietenkin helposti
näkyisi, kuka maksaa, kuka ei. Vuodesta toiseen “jäseninä” roikkuu ekonomeja, joilta ei saada karhutuksi jäsenmaksua. Tästä Helsinki nuhtelee
Lahtea.
Ekonomimerkki on tärkeä tunnus.
Alaosaston perustamisvuoden marraskuussa tilataan niitä heti 15 hintaan
3 750 markkaa. Naisilla ja miehillä
on erilaiset merkit.

Kauppakorkean
käyneille
Alaosasto ei aikaile. Ensimmäinen
vuosikokous pidetään heti marraskuussa Seurahuoneella. Läsnä on taas 16
ekonomia.
Väliaikainen johtokunta valitaan
vakinaiseksi. Lisäksi johtokuntaan valitaan ekonomi, johtaja Viljo Snäll Heinolasta. Tilintarkastajat vakinaistetaan
samoin. Heidän varamiehekseen tulee
ekonomi, rouva Raili Valtari.
Vuosikokouksen tärkeänä asiana
on hyväksyä alaosaston säännöt. Päätetään mm., että pääyhdistykseen ja
samalla Lahden alaosaston jäseneksi
pääsee jokainen Kauppakorkeakoulun
päästötutkinnon suorittanut henkilö.
Merkkiä ei siis saa kantaa, jos on valmistunut Åbo Akademista tai Svenska
Handelshögskolanista.
Toimialueeksi rajataan Lahden ja
Heinolan kaupungit lähiympäristöineen.
Jäsenmaksuksi hyväksytään 200

markkaa. Jos haluaa kuulua vain Lahden osastoon, maksu on puolta pienempi.
Alaosaston alkutaival ei ole kovin
värikästä eikä vilkastakaan. “Vastasyntyneen lapsen opettaminen kävelemään on kautta aikojen ollut vaikea
tehtävä. Siksipä nuorin perheenjäsenennekin on ollut näin hiljaa.”
Näin vastaa alaosaston sihteeri Pertti Niinimaa Ekonoomiyhdistyksen kehotukseen laatia vuosikertomus ensimmäisestä toimintavuodestaan.

Tehdaskäyntejä
ja esitelmiä
Toisena toimintavuonna 1947 tehdään kaksi tehdaskäyntiä Lahti Oy:hyn
ja Oululaiselle. Uusia jäseniä päätetään
hankkia. Heitä on vuoden lopussa 57,
joista 51 Lahdessa.
Vuosikokouksessa on ensimmäistä
kertaa esitelmiä. Ensimmäisen pitää
ekonomi T. Taponen konttoriaikojen
rationalisoinnista. Esitelmöitsijä toivoo,
että konttoreiden aukioloaikoihin saataisiin yhdenmukaisuutta. Niinimaa
toteaa pöytäkirjassa, että Taposen alustus saa aikaan vilkkaan keskustelun.
Taponen esittää myös, että tehtäisiin ekonomien palkkatutkimus. Tähän
ei katsota olevan aihetta, koska osastossa on vähän jäseniä ja he ovat hyvin
eri-ikäisiä.
Kauppatieteiden kandidaatti H.
Virkkunen puolestaan käsittelee ylimääräisessä kokouksessa elokuussa
1947 palkkalaskennan lomakkeita ja
niiden käyttöä kustannuslaskennassa
ja palkkakirjanpidossa.

Missä on
yhteinen sävel?
Jo vuonna 1947 on nähtävissä,
että hyvinkin erilaisissa tehtävissä toi-
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mivat ekonomit eivät oikein tahdo
löytää yhteistä säveltä yhdistystoiminnassa. Kokouspöytäkirjoissa esitetään
usein toivomus, että jäsenet osallistuisivat nykyistä vilkkaammin toimintaan.
“...On osastommekin toiminta ensimmäisenä vuotenaan ollut melko
hiljaista, mutta kuitenkin siksi tuloksellista, että voimme katsoa oppineemme kävelemisen taidon”, Niinimaa kirjoittaa.
Lisäksi hän toivoo, että “osastomme todella tulisi siksi läheiseksi
ja pysyväksi yhdyssiteeksi eri aloilla
toimivien ekonomien kesken, joksi
kaupunginjohtaja O. Kajala perustavassa kokouksessa päätössanoissaan
toivoi sen muodostuvan.”
Marraskuussa 1948 pidetyssä vuosikokouksessa valitaan edelleen puheenjohtajaksi Erik Rikala. Sihteeriksi
tulee valituksi ekonomi Eero Lano.

Kilpailevia
yhdistyksiä
Teollisuusneuvos Lano muistelee,
että hän ei kuitenkaan hoitanut sihteerin tehtäviään. Asko-konsernin
konttoripäällikkönä ja talousjohtajana toiminut Lano sanoo olleensa
aktiivinen Teollisuustaloudellisessa
yhdistyksessä, joka perustettiin samoihin aikoihin Lahteen ja koko Suomeen
kuin Ekonoomiyhdistyksen alaosasto.
Teollisuustaloudellisen yhdistyksen
jäseninä on muitakin kuin ekonomeja.
Yhdistys järjestää mm. tehdaskäyntejä.
Yhteistäkin toimintaa on. Teollisuustaloudellisen yhdistyksen Lahden
kerho on kutsuttu ekonomien esitelmätilaisuuteen esimerkiksi huhtikuussa
1948. Mainonnasta kertoo ErwaLatvalan toimitusjohtaja M. Keijola,
ja kauppatieteiden kandidaatti, Markkinatutkimus Oy:n toimitusjohtaja
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Arvo Puukari puhuu kaupallisesta tutkimuksesta.
Teollisuustaloudellisen yhdistyksen
lisäksi Lahdessa kalastavat ekonomiapajilla Lahden Kauppakamari ja Lahden Liikemiesyhdistys.

Olut yhdistää
akateemisiakin
Akateemisuutta yritetään myös yhdyssiteeksi. Joulukuussa 1949 järjestetään akateeminen pikkujoulu.
Olut on aina yhdistänyt lahtelaisia.
Niin myös vuonna 1949, jolloin ekonomi, konttoripäällikkö S.A. Nummelin
esittelee Mallasjuomaa. Kun oluet on
maistettu, ekonomit siirtyvät Puukiska
Oy:n tehtaalle. Siellä miehet kepitetään
ja naiset saavat kenkälestit. Vieraille
esitellään myös ulkomaille myytäviä
koivukeppejä ja radiolaatikoita. Päälle
säännöstely-Suomen ekonomeille tarjotaan leivoskahvit.

Kauppakorkeaan
kerätään rahaa
Vuosikymmenen lopulla kerätään
rahaa Kauppakorkeakoulun uuden talon rakentamiseksi. Suomalainen Liikesivistysrahasto on saanut lahjoituksia
myös lahtelaisilta yrityksiltä. Tavoitteena
on ainakin miljoonan markan lahjoitus
Lahdesta.
Rahastolle perustetaan Lahteen
paikallistoimikunta vuonna 1948. Siihen valitaan seitsemän ekonomia Lahden alaosastosta.
Kauppakorkean rakennusrahaston
naistoimikunta puolestaan myy kampausjakkaroita uuden talon hyväksi.
Järjestetäänpä varojen keräämiseksi
toukokuussa 1949 puutarhajuhlat Askon huvilalla Isosaaressa.
Juhlien äiteinä ovat lahtelaiset ekonominaiset ja “ennen kaikkea eräiden

ekonomien rouvat”. Emäntänä on tietenkin ekonomi Viola Asko-Avonius.
Puutarhajuhlat vetävät paikalle
lähes sata juhlijaa. Rakennusrahaston
hyväksi myydään herkkuja ja esitetään
laulelmia. Rouva Sipari hauskuuttaa
vieraita mustalaisnaisena. Hän kerää
povaamalla yli 10 000 markkaa uuteen
koulutaloon.
Puheenjohtaja Väinö Kaskinen kuvaa juhlia toimintakertomuksessa runsassanaisesti. “...seurasi karkelointia
peräti torvisoittokunnankin myötäilemänä.”

Omaksi
yhdistykseksi
Lahden seudun ekonomeilla on
oma osasto mielessä jo vuonna 1940.
Rouva Anna Mäkelä saa Helsingistä
14. lokakuuta 1940 päivätyn kirjeen,
jossa Ekonoomiyhdistyksen sihteeri
lähettää aineistoa Lahden osaston perustamista varten.
Paikallinen järjestäytyminen jää
pelkäksi aikeeksi välirauhan aikana.
Ekonoomiyhdistys (liiton edeltäjä)
lähettää kuitenkin postia Lahteen. Marraskuussa 1940 tulee kutsu saapua
joulukuun 5. päivänä Hotelli Kämpiin
Helsinkiin kuuntelemaan esitelmää
Kolmannen valtakunnan hintapolitiikasta. Esitelmöitsijän nimeä ei mainita, mutta hän on Saksalaisen kauppakamarin Saksasta kutsuma asiantuntija.
Kutsusta ilmenee myös, että Ekonoomiyhdistys julkaisee EKO-nimistä
lehteä.
Itsenäistä yhdistystä Lahteen ruvetaan suunnittelemaan 40- ja 50lukujen taitteessa, sillä vuonna -50
päätetään perustaa Suomen Ekonomiliitto, joka aloittaa toimintansa virallisesti 14.3.51. Tällöin entisen Ekonoomiyhdistyksen alaosastot jäävät

toimimaan Helsingin Ekonomien alaisuudessa. Lahden osaston puheenjohtaja Reino Karkinen ja sihteeri Osmo
P. Poutanen kirjoittavat Helsinkiin, että
“uuden organisaation johdosta tulisivat
paikallisten osastojen toimintamahdollisuudet lisääntymään, sillä itsenäisenä yhdistyksenä toimiminen olisi
varmasti omiaan lisäämään kiinnostusta asiaan.”
Kiinnostusta todella tarvitaan. Lahden osaston toimintakertomus 4950 on vaatimatonta luettavaa. Kolmasosa liuskaan mahtuvat vuoden tekemiset. Vuoden kohokohtia ovat 10
ekonomin vierailu Heinolan Faneritehtaalla ja akateemisten pikkujoulu.
“Toiminta on ollut edelleen valitettavan kapealla pohjalla”, kirjoittaa
sihteeri Aulis Sillanpää.
Hiljaisuus jatkuu 50-51. Vuosikokouksen lisäksi käydään tehdasretkellä
Loviisassa ja Valkossa.
Vuosikokous on sikäli merkittävä,
että siellä hyväksytään osaston muuttaminen omaksi yhdistykseksi. Yhdellä
kokouksella muutos ei vielä ole selvä.
Lopullisesti osasto nuijitaan Lahden
Seudun Ekonomit r.y:ksi vuosikokouksessa 6.11.51. Yhdistyksen toimialue
laajee samalla kaikkiin Lahden ympäristökuntiin.
Olympiavuosi 1952 näkyy myös
Lahden ekonomien annaaleissa. Osasto
ostaa Ekonomiliitolta yhden olympialipun hintaan 3 000 markkaa. Lipusta
on ilmoitettu jäsenosastoille kiertokirjeessä.
Kuka jäsenistä saa kunnian käyttää
olympialippua? Tähän eivät vanhat
asiakirjat vastaa.

Upseerikerholta
yön selkään
Kausi 51-52 on sihteeri Aulis Sillanpään mukaan hieman paria aiem-
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paa vilkkaampi. Lahdessa käy peräti
pari retkikuntaa. Ensimmäiseksi tulevat
Kymenlaakson kollegat. Linja-autolla
saapuvat vieraat kahvitetaan Oululaisella. Sitten Askon myymälään, Joutjärvi Oy:lle ja Lasitehtaalle. Nakit ja
oluet nautitaan Mallasjuomalla. Ilta
jatkuu Hennalan Upseerikerholla,
“jonka jälkeen vieraat lähtivät yön
selkään...toivottaen meidät
tervetulleiksi Kymenlaaksoon vastavierailulle.”
Sillanpää lopettaa kuitenkin toimintakertomuksensa kuten niin moni
ennen häntä: “Toiminta olisi varmaan
monen mielestä saanut olla vilkkaampaakin, mutta niinkuin usein on todettu, kuuluu yhdistykseemme jäseniä
niin monesta ikäluokasta ja monelta
alalta, että yhteisiä mielenkiintoisia
harrastuksia on vaikea löytää. Tässä
suhteessa uudelle johtokunnalla lienee
jatkuva työmaa.”

Yhdistys
jatkokouluttaa
Seuraava kausi on edellistäkin surkeampi. Kotkaan ei ole halukkaita vastavierailulle, eikä jäsentilaisuuksissa
käydä senkään vähää kuin ennen. Jokunen onnittelusähke lähetetään. Siinä
kaikki, kirjoittaa sihteeri Aulis Sillanpää.
Maaliskuussa -54 pidettävässä vuosikokouksessa päätetään, että toimintaa yritetään vilkastuttaa. Hyvältä keinolta tuntuu aloittaa ekonomien jatkokoulutus. Hankittaisiin eri alojen
esitelmöitsijöitä.
Vuosi -54 on sikälikin historiallinen,
että Harri Holkerin hallituksen (8791) toinen valtiovarainministeri Ulla
Puolanne valmistuu tuolloin ekonomiksi ja lahtelaisena hänestä tulee
yhdistyksen jäsen. Sihteeriksi Puolanne
valitaan kevään -58 vuosikokouksessa.
Sihteeri Kaija Viitala kirjoittaa kau-
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desta 57-58, että Ekonomiliiton esitelmäsarjan “Taloudellinen Suunnittelu
ja Valvonta” kolme viimeistä osaa lykätään maalis-huhtikuulle MM-kisojen
jälkeen. Urheilun kanssa ei kannata
kilpailla!
Syksyllä -58 saadaan kuulla konttoritekniikan kehityksestä kolme esitelmää. Tilaisuuksiin kutsutaan myös
yhdistykseen kuulumattomia, mm.
merkonomeja, teollisuusseuralaisia
ja Liikemiesyhdistyksen jäseniä. Kuulijamäärä jää järjestäjien murheeksi
pieneksi.

Nukkuvat jäsenet
saatava hereille
Kevään -59 vuosikokouksessa pohditaan taas, miten saada jäsenistö mukaan toimintaan. Suurta kannatusta
saa ekonomi Eelis Tiilen ehdotus elvytystoimikunnasta, joka rupeaisi patistamaan ekonomeja tilaisuuksiin. Uskotaan, että ekonomissa on sen verran
myyntimiestä, että oma aate osataan
myydä.
Elvytystoimikunta saakin puheenjohtaja Kyösti Miettisen johdolla tuloksia aikaan. Jäsentilaisuuksissa käy
aiemman kymmenkunnan asemesta
peräti 20-25 ihmistä. Esitelmät ovat
toiminnan runko.
Kohokohtiakin tarvitaan. Varapuheenjohtaja Jussi Tiili järjestää “hilpeät
kimarakekkerit huoneistossaan. Kaikkiaan oli saapuvilla noin 50 henkeä”,
kirjoittaa sihteeri Ulla Puolanne.
Yleisömenestyksestä innostuneena
yhdistys päättää “tunnustella maaperää syyskesällä mahdollisesti järjestettäviä rapukestejä silmälläpitäen.”
Purjehdusseuran paviljonkiin kokoontuu elokuussa -59 16 jäsentä rapukekkereihin, joiden tunnelmassa
ei Puolanteen mukaan ole valittamista.
Syyskaudella -59 ryhdytään pitä-

mään kuukausikokouksia joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Väkeä esitelmätilaisuuksiin tulee ilahduttavat parikymmentä henkeä. Mm. kevään -60 vuosikokouksen jälkeen FM
Topi Törmän esitelmä markkinoinnista,
“osasuoritus vai kokonaisratkaisu; rajankäyntiä kaupallisen ja teknillisen
ajattelun kesken” herättää vilkkaan
keskustelun.

Omat
bostonit
Tupakointi on vuonna 1960 nykyistä useamman ekonomin harrastus.
Lokakuussa 1960 Ekonomiliitto lähettää yhdistyksen sihteerille Raili Muskulle näytteen Boston-savukkeista.
Niitä valmistaa Amer-Tupakka, jonka
suurosakas Ekonomiliitto on. Bostonit
ovat Ekonomiliiton 75-vuotisjuhlatupakoita. Niitä saa tilata liiton toimistosta.
Filtterisavukekartonki maksaa 1 380
markkaa.
Keväällä -60 innostuvat ekonomit
opiskelemaan englantia ja ruotsia keskustelukerhoissa. Kesän aikana into
lopahtaa, eivätkä kieliopinnot enää
jatku syksyllä.
Muiden alueiden ekonomien kanssa yritetään taas kerran yhteistyötä
retkin ja esitelmin. Vuonna 1960 pöytäkirjoihin ilmestyy Eteläryhmä, joka
kattaa Kymenlaakson, KaakkoisSuomen ja Lahden seudun.
Alku ei ole lupaava: Lappeenrantaan lähtee Lahden Seudun ekonomeista vain 7 henkeä tammikuussa
-62. Kotkaan innostuu vain kolme jäsentä syksyllä -62.
Muutenkin vuosi -62 vaikuttaa vähäveriseltä. Muutaman runsasväkisen
vuoden jälkeen lässähdetään taas entiseen: tilaisuuksissa käy enintään 17
jäsentä. Oluen ja makkaran syöntikään
ei innosta Rautakankareen hiihtoma-

jalle kuin kolme ekonomia.
Huolestunut johtokunta tekee jäsenkyselyn: puolet 30 vastaajasta tahtoo kuukausikokouksia, toiselle puolelle
riittää kerran, kaksi vuodessa. Mielenkiintoisia esitelmiä ja tehdasvierailuja
kaivataan.

Yhteiskunnallinen
60-luku
Myös ekonomien puheet muuttuvat 60-luvulla. Ekonomiliiton Pertti
Porenne korostaa -63 ekonomien yhteiskunnallista merkitystä. Hän puhuu
myös palkka- ja työmarkkinakysymyksistä 12:lle lahtelaisjäsenelle.
Viihde
vetää
silti
myös
“tiedostavalla vuosikymmenellä” asiaa
paremmin. Ekonomi ja tuomari Ilmari
Viitalan kutsut Vääksyn huvilalla kokoavat 34 jäsentä seuralaisineen avaamaan syyskautta -63.
Kauppakorkean kansantaloustieteen professori Jouko Paakkanen saa
sentään 33 jäsentä liikkeelle. “Voiko
yhteiskunta
pakottaa
minut
kilpailemaan”, Paakkanen kysyy esitelmässään.

Ekonomipäivät
Lahdessa 1965
Lahtelaiset järjestävät syksyllä 65 valtakunnalliset ekonomipäivät,
mikä vaatii paljon ponnistusta. Konserttitalossa 18. syyskuussa alkavat
10. päivät kokoavat toista sataa ekonomia. Esitelmiä kuullaan kuusi, ja
puhujien joukossa ovat mm. Armi Ratia ja Jaakko Lassila.
Yrittäjänä olemista pohditaan
myös. Lahden ekonomipäivillä aiheesta
järjestetään keskustelu, jonka alustaa
professori Jouko Paakkanen.
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Jäsenmäärästä on vaikea saada
selkoa vuosien saatossa. Jäsenluettelot
ovat hyvin sekavia, eikä ole tietoa,
ketkä ovat maksavia jäseniä. Vuoden
-65 toimintakertomuksessa sihteeri
Inkeri Jarva mainitsee, että jäsenistö
kasvoi vuoden mittaan 21:llä ja on
vuoden päättyessä 131.
Varmaan valtakunnallisten ekonomipäivien kunniaksi Lahden Seudun
Ekonomit alkaa käyttää logollaan varustettua kirjepaperia vuonna -65.

Bingoa ja
yrityspeliä
Lahtelaiset ekonomit elävät ajan
hengessä. Vuoden -66 vuosikokouskutsussa on täkynä bingo. Halukkaat
saavat pelata sitä Askon kurssikeskuksessa Mukkulassa. Uimaankin pääsee,
jos tohtii avantoon. Kokous kun on
helmikuussa.
Yrityspeliä pelataan ensimmäisen
kerran Lahdessa niinikään vuonna 66. Tuolloin tosin puhutaan vielä liikepelistä. Uutuutta esittelee Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos kahden
päivän ajan iltaisin töitten jälkeen.
Upolle kokoontuu 14 ekonomia ja
kolme
nuorkauppakamarilaista.
Vakuutusyhtiöiden sosialisointi
on 60-luvun lopun suosikkiaiheita.
Tästä kertoo tiedotuspäällikkö Erkki
Seitovirta Vakuutusyhtiöiden tiedotuskeskuksesta 15:lle lahtelaisekonomille vuosikokouksen yhteydessä 66. Seuraa odotettua vilkkaampi jälkikeskustelu.
Lahden Seudun Ekonomit ry:n 20vuotisjuhlarahasto perustetaan stipendejä varten. Kansallispankki ja Rakennusnotariaatti Aimo Viitala lahjoittavat
kumpikin 200 markkaa pesämunat
rahastoon.
Vuoden -66 lopulla jäseniä on 146
(+15), kirjoittaa sihteeri Irmeli Lehi-
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koinen toimintakertomuksessa.

Puolisoita
ja lounaita
Seuraavana vuonna vietetään taloudellisen kasvatuksen vuotta. Lahtelaiset päättävät käydä kouluissa kertomassa talousasioista.
Toimintaa yritetään tällä kertaa
virkistää myös siten, että ekonomien
puolisot osallistuisivat siihen aiempaa
enemmän. He voisivat myös pitää esitelmiä yleistä mielenkiintoa herättävistä
aiheista. Johtokunnan pohdittavaksi
jätetään ajatus esitelmin höystetyistä
ekonomilounaista pari kertaa vuodessa.
Kovin vilkkaasti toimivat ekonomit
vuonna -69. Opetellaan laskettelua
(pujottelu 60-luvulla), harjaannutaan
liukkaan kelin ajossa, opetellaan tehokkaampaa ajankäyttöä.
Yleisömenestys on keskustelutilaisuus miten yritys kasvaa. Noin 200
henkeä kuuntelee, mitä mm. vuorineuvos Arvi Tammivuori ja varatoimitusjohtaja Pekka Luhtanen kertovat.
Tilaisuudesta tehdään lehti-, tv- ja radiojuttuja.
Sihteeri Pirkko Hiilamo kirjaa toimintakertomukseen, että vuoden 69 lopussa jäseniä on 163 (+9). Hän
ihmettelee, miksi jäsenten pyynnöstä
järjestetyissä tilaisuuksissa käy yleisökato.

Tietokone
ja taiteita
Tietokone mainitaan ensimmäisen
kerran vuoden -70 toimintakertomuksessa. Siitä käy kertomassa IBM:n asiantuntija, ekonomi Tauno Huhtala. Kymmenkunta jäsentä on kiinnostunut tiedonsiirtomenetelmistä.
Aivan uuttakin keksitään. Kolmisenkymmentä jäsentä puolisoineen

kokoontuu taiteilija Matti Koskelan
ateljeehen, jossa työstään kertovat
myös Jorma Karden, Olavi Lanu ja
Timo Ruokolainen.
Jäsenmäärä pysyy ennallaan (163).
Yritysdemokratiasta keskustellaan
vilkkaasti vuonna -71. Tästä ekonomit
järjestävät Seurahuoneella paneelikeskustelun. Yleisöä on paikalla runsaasti, ja tilaisuus onnistuu hyvin. EteläSuomen Sanomat kirjoittaa tapahtumasta pitkästi.
Muutakin merkittävää tehdään.
Yhdistys sijoittaa 2 500 markkaa pörssiosakkeisiin (Huhtamäki, Wärtsilä ja
pankit).
Taiteilijoiden kanssa jatketaan tapaamisia. Lahden Taiteet ry:lle lahjoitetaan 500 markkaa kartuttamaan
Nykytaiteen kokoelmaa.
Jäsenistölle tarjotaan teatteri-ilta
25-vuotisen toiminnan kunniaksi.
“Ilojuhlat”- näytelmän jälkeen iltaa
jatketaan Tallukassa.
Yhdistys tekee vuonna -72 aloitteen koulutusyhteistyöstä Lahden kesäyliopiston kanssa. Hanketta vievät
eteenpäin Onerva Vartiainen ja Seppo
Salo.
Vuoden -72 lopussa jäseniä on
154.
Tukholmaan suunnitellaan matkaa
keväällä -76. Siitä ei tule mitään vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Konserttimatka Finlandia-talolle toteutuu edellisen vuoden tapaan. Mukana on myös
insinöörejä ja lakimiehiä.
SEFE liittyy Akavaan vuonna -76.
Tästä järjestetään ylimääräinen kokous
Kansallispankissa.

Pari vuotta
syödään yhdessä
Lounaita ruvetaan syömään vuonna -77. Niistä tulee menestys. Luhdan
markkinointijohtaja Timo Valve esi-

telmöi devalvaation vaikutuksista tekstiiliteollisuuteen. Häntä kuuntelee 17
jäsentä. Viiteen muuhun lounasesitelmään saapuu 14-22 kuulijaa.
Ekonomielämä jatkuu vilkkaana
myös vuonna -78. On teatterimatkoja,
yritysvierailuja ja yhteistyötä muiden
yhdistysten kanssa.
Ei ole tiedossa, mitkä kiireet vievät
ekonomit lounaspöydistä vuonna 78. Niin vain käy, ja tapa lopetetaan.
Päätetään pitäytyä vain kyläilemään
yrityksissä ja käymään teatterissa.

Seurahuoneella
35-vuotisjuhlat
Lahden Seudun Ekonomit järjestävät Seurahuoneella 35-vuotisjuhlat
9.10.81. Illalliskortti maksaa 100 markkaa. Sillä saa keltasienikeittoa, paahdettua häränfilettä punaviinikastikkeessa ja jälkiruoaksi marjoja viinihyytelössä.
Punaviininä on Chateau le Virou. Ruokaa sulatellaan tietenkin tanssien.
Juhlaesitelmän pitää Orionyhtymän nykyinen pääjohtaja, kauppatieteiden tohtori Aatto Prihti. Yritysten konkurssialttiutta tutkinut Prihti
kysyy, kenen on vastuu, kun yritys
joutuu saneeraustapaukseksi.
Seurahuoneella juhlii 84 henkeä.
Muita tapahtumia ovat yritysvierailut
Kansallispankkiin, Lahden Säästöpankkiin, Starckjohannille ja Stalaan.
Vuoden lopussa on jäseniä 265
(+6).
Toiminta jatkuu tuttua rataansa.
Vuonna -82 käydään Helsingissä kuuntelemassa ranskalaista Mireille Mathieuta ja tehdään yritysvierailuja sääntömääräisten kokousten lisäksi. Jäseniä
on vuoden lopussa 289 (+24).
Lahden Seudun Ekonomit perustaa
vuonna -87 stipendirahaston, jonka
tarkoituksena on tukea Päijät-Hämeen
elinkeinoelämää koskevaa tutkimusta
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ja edistää yhteistyötä korkeakoulujen
ja yritysten välillä.

Esiintymistaitoa
ja kulttuureita
Jäsenistön kokous-, neuvotteluja esiintymistaitoa päätetään kohentaa
vuonna -89. FM Pirjo EskelinenLeppänen Viestivakka Oy:stä kouluttaa
ekonomeja kolmena torstai-iltapäivänä
kuusi tuntia kerrallaan. Koulutukseen
haetaan liiton rahaa 2 200 markkaa.
Kansainvälistymisestä ja vieraiden
kulttuurien tuntemuksesta kuullaan
lähetystöneuvos Raimo Halinojan esitys 5.4.90. Osanotto on runsas.
Lahden Seudun Ekonomien osakesalkussa on vuoden -90 lopussa 1
450 osaketta, joiden verotusarvo on
runsaat 57 000 markkaa. Vuotta aiemmin saman salkun arvo on lähes
100 000 markkaa.
Jäsenmäärä kasvaa nopeasti 90luvulla. Varapuheenjohtaja Terho Löppönen kirjoittaa toimintakertomuksessa vuodelta -90, että jäseniä on
vuoden lopussa 432 (+9).
Ensi kertaa opetellaan golfia Messilässä. Asia-antia on sisäisen markkinoinnin seminaari Aikuiskoulutuskeskuksessa yhdessä HSO-sihteerien,
Sihteeriyhdistyksen ja Suomen Markkinointiliiton kanssa.

Lamaa
karkuun
Laman koettelemaa jäsenistöä halutaan piristää. Yritysvierailujen ohella
vuonna -91 panostetaan ihmisen hyvinvointiin. Suomen Urheiluopistolla
Vierumäellä järjestetään kuntotesti,
johon on tulijoita enemmän kuin tilaa
on.
Vierumäellä ollaan myös -92 ulkoilutapahtumassa, tällä kertaa myös

13

15

3

5

7

9

11

13

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT R.Y:N
PUHEENJOHTAJAT JA SIHTEERIT 1946 - 1996

perheet ovat mukana. Lisäksi henkistä
hyvinvointia kohennetaan teatteriretkellä Tampereelle ja “tehoiskulla” lahtelaisiin gallerioihin. Vierumäellä kunnot
testataan jälleen vuonna -93.
Puheenjohtaja Jarmo Savenius kirjoittaa vuoden -93 toimintakertomuksessaan, että Lahden Seudun Ekonomit
kuuluu edelleen Liiton “pikkuyhdistysten” vilkkaimpiin.
Savenius joutuu edeltäjiensä tapaan
valittamaan, että tarjonta ei aina kiinnosta tarpeeksi. Tilaisuuksia joudutaan
jopa peruuttamaan.
Yhdistys ei kuitenkaan hellitä. Vuoden -94 puheenjohtaja Tuija Rajamäki
toteaa kertomuksessaan, että järjestetyt
kuusi tilaisuutta ovat onnistuneet. Nähdään mm. kaksi oopperaa, Macbeth
Savonlinnassa ja La Boheme Helsingissä.
Opetellaan positiivista ajattelua, ja Stalalla saadaan tietää kierrätyksestä. Lisäksi
tehdään seikkailumielinen toimintaretki
Messilään.

Vihdoinkin
elpyvää
Lahden Diplomi-insinööri-arkkitehtien (LDIARY) ja Lakimiehet tuovat ekonomien toimintaan kaivattua elvytystä.
Akateemisten yhdistysten kanssa ruvetaan tiivistämään yhteistyötä vuonna
-95.
Kun yhdessä tehdään, voidaan rahaa
ja voimaa käyttää enemmän kuin yksin.
Lopputuloksena tarjotaan mm. laadukkaita esitelmätilaisuuksia.
Vuoden -95 toukokuussa PäijätHämeen liitto infoaa Euroopan Unionista, taiteilija Soile Yli-Mäyry esittelee
taidelinnaansa Orimattilassa, syyskuussa
psykologi, kansanedustaja Pertti “Veltto”
Virtanen puhuu ihmisen psyykestä, sydämestä ja tuloksenteosta. Velttoa kuuntelee Fellmannissa lähes 90 kiinnostunutta. Marraskuun hämrissä entiset Päijät-Hämeen Säästöpankin tilat (nykyisin
Pitopalvelu Amande) täyttyvät iloisista

juhlijoista, kun järjestetään yhteiset
raflingit.

Ja sitten
juhlimaan
Yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuoteen
päätetään panostaa ja aktivoida jäseniä
vielä enemmän mukaan. Yhdistyksessä
on edellisen vuoden lopussa 500 jäsentä.
Helmikuussa -96 kasvatustieteiden
tohtori, ekonomi Liisa Joronen kertoo
Fellmannissa noin puolelle sadalle kiinnostuneelle, miten arkiluovuudella pääsee irti rutiineista. Tilaisuus järjestetään
LDIARY:n ja Lakimiesten kanssa yhdessä.
Suomen Kansallisoopperan Othello
vetää täyden bussillisen lahtelaisia maaliskuussa.
Kevään tilikokouksessa Päivi Koivu
kertoo SEFE:n uranhallintapalveluista
Promise Oy:n tiloissa. Noin 25 kuulijaa
innostuvat ja haluavat lisää tietoa aiheesta. Sitä on luvassa syyskuussa, jolloin järjestetään uranhallinnan iltaseminaari. SEFE hoitaa paikalle luennoitsijat.
Toukokuussa testataan jälleen kuntoa Vierumäellä.
Juhlavuoden kunniaksi yhdistys julkistaa haettavaksi kaksi 5000 markan
stipendiä alan tiedekorkeakouluopiskelijoille.
Perjantaina 18. lokakuuta JUHLITAAN. Iltapäivän juhlaseminaarissa puhuu kutsuttuna filosofi Esa Saarinen
aiheesta “Upea elämä - oman elämän
johtajuus”. Asian jälkeen jatketaan ohjelmallisin 50-vuotisjuhlaillallisin Lahden
Seurahuoneella kello 19.00.
Vuosi -96 on myös sikäli historiallinen, että yhdistys päättää hakea vuoden -98 Ekonomipäivät Lahteen.
Teksti:
URSULA LEHTIVUORI
toimittaja, kauppatieteiden maisteri

Vuosi

Puheenjohtaja

Sihteeri

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Erik Rikala
Erik Rikala
Erik Rikala
Väinö Kaskinen
Reino Karkinen
Reino Karkinen
Lauri Lindqvist
Lauri Lindqvist
Juhana Kurki-Suonio
Juhana Kurki-Suonio
Juhana Kurki-Suonio
Olli Ruotsi
Olli Ruotsi
Olli Ruotsi
E. J. Tiili
Pekka Avikainen
Pentti Honkavaara
Lauri Keränen
Arvo Puukari
Martti Hietanen
Olavi Elomaa
Olavi Elomaa
Mauri Laukkanen
Altti Riihonen
Martti Hannula
Tuomo Paronen
Leena Ruuskanen
Tenho Reijonen
Onerva Vartiainen
Onerva Vartiainen
Hannu Vesanen
Matti-Jussi Torppi
Heikki Kääpä
Ulla-Maija Makkonen
Olli-Pekka Porkka
Matti Krannila
Aarre Savolainen
Timo Valtonen
Juha-Pekka Nieminen
Juha-Pekka Nieminen
Olavi Virtanen
Seppo Metsälä
Tuija Rajamäki
Juha Sundberg
Soile Salonen
Terho Löppönen
Jari Havukainen
Jarmo Savenius
Tuija Rajamäki
Tuija Rajamäki
Paavo Pulkkinen

Pertti Niinimaa
Pertti Niinimaa
Eero Lano
Eero Lano
Osmo Poutanen
Aulis Sillanpää
Aulis Sillanpää
Aulis Sillanpää
Toivo Inkinen
?
?
Kaija Viitala
Ulla Puolanne
Ulla Puolanne
Raili Musku
Raili Musku
Pyry Peranko
Pyry Peranko
Inkeri Jarva
Inkeri Jarva
Irmeli Lehikoinen
Leena Ruuskanen
Leena Ruuskanen
Pirkko Hiilamo
Pirkko Hiilamo
Helena Huikko
Raija Järvinen, Marita Mangström
Marita Mangström
Marita Mangström
Marita Mangström-Kauppinen
Marja-Terttu Koski
Ulla-Maija Makkonen
Ulla-Maija Makkonen
Laura Valve
Liisa Starckjohann
Liisa Starckjohann
Laura Valve
Raija Kariola
Juha Jonkka
Tuula Pykälä
Tuija Rajamäki
Anna Tuominen
Aila Blomster
Seija Saira
Seija Saira
Raija Korpisalo
Ritva Seppä
Arja Ahola
Mika Mäntylä
Mika Mäntylä
Eero Vesalainen
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logo

Uponor - muoviputkijärjestelmät
Asko Kodinkone - suuret kotitalouskoneet
Asko Huonekalu - huonekalu- ja sisustustuotteet
Upofloor - lattian- ja seinänpäällysteet
Asko Components - valimo- ja takomotuotteet
Tekstiili - sisustustekstiilit, sukat, trikooteollisuus
Asko Kiinteistöt - kiinteistöomistusta ja ylläpitoa
Liikevaihto 7 066 Mmk. Henkilömäärä 9 704

Kaupan
monialayritys

50-vuotisjuhlapäivän ohjelma
perjantaina 18.10.1996

Juhlaseminaari Studia Ekonomia
klo 13.30 - 16.00
Lahden Seurahuoneen Salpausselkäsalissa.

L-FASHION GROUP OY
LINJAKATU 5, PL 55, FIN-15501 LAHTI
TEL. +358 18 822 111
FAX +358 18 822 6199

Puhujana filosofi Esa Saarinen
aiheena “Upea elämä - oman elämän johtajuus”
Vapaa pääsy avec, kahvitarjoilu

Onnittelujen vastaanotto 18.00 - 18.30
Seurahuoneen Kartanokabinetissa

Ohjelmallinen 50-vuotisjuhla
Salpausselkäsalissa klo 19.00
Ohjelmassa mm.
Juhlaillallinen
Old Chaps lauluyhtye
River Brass Band
Tanssia

STALA OY, TAIVALKATU 7, FIN-15170 LAHTI, TEL. (918) 882 110, TELEFAX (918) 882 1150, TELEX 16 127

