Vuosikertomus 2019

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys
Vuosi 2019 oli Lahden Seudun Ekonomien 73. toimintavuosi. Vuosi oli aiempien vuosien tavoin
aktiivinen ja tapahtumantäyteinen ja järjestimme yhteensä vuoden aikana 26 tapahtumaa.
Vuoden aikana pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monipuolista tapahtumatarjontaa ja järjestimmekin
enemmän tapahtumia kuin edellisinä vuosina. Siten myös tapahtumiin osallistuneita henkilöitä oli
enemmän kuin aiempina vuosina. Vastapainona kuitenkin osa tapahtumista jouduttiin perumaan vähäisen
osallistujamäärän takia.
Vuoden tavoitteena oli järjestää monipuolisia tapahtumia moneen eri makuun ja testata myös kokonaan
uudenlaisia tapahtumia nähdäksemme herättääkö ne kiinnostusta. Ainakin saamiemme palautteiden
mukaan onnistuimme tapahtumatarjonnassa hyvin, ja saimme paljon kiitosta monipuolisesta tarjonnasta.
Kyselimme myös perinteisellä jäsenkyselyllä jäsentemme toiveita ja ajatuksia nykytoimintaan liittyen ja
saimmekin taas sitäkin kautta paljon hyviä ideoita.
Jatkoimme myös yhteistyötä muiden Lahden alueen akateemisten kanssa, eli järjestimme yhdessä LDiaryn
(Lahden Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit) afterworkeja sekä lisäksi järjestimme yhdessä Ldiaryn ja
lakimiesten kanssa jo perinteeksi muodostuneet Raflingit. Pyrimme myös jatkossa kehittämään yhteistyötä
eri tahojen ja järjestöjen kanssa.
Tärkeänä ja uutena yhteistyön muotona Lahden seudun ekonomeille on yhteistyö uuden Lappeenrannan
Lahden yliopiston Lahdessa opiskelevien kauppatieteiden maisterivaiheen opiskelijoiden kanssa. Syksyllä
2019 järjestimmekin Lahdessa opiskeleville ekonomiopiskelijoille viininmaistelutilaisuuden yhdessä
Lappeenrannan yliopiston opiskelijajärjestön kanssa ja tätä yhteistyötä jatkamme varmasti myös jatkossa.
Lahden Seudun Ekonomit toimii myös linkkinä jäsenten ja Suomen Ekonomien välillä, ja pyrkii
edistämään jäsentensä asioita paikallisen vaikuttamisen lisäksi valtakunnallisella tasolla. Lahden Seudun
ekonomit oli mukana myös tässä valtakunnallisessa vaikuttamisessa, ja pyrkii tuomaan liiton asioita myös
paikalliselle tasolle. Suomen ekonomien tasolla jatkoimme strategialla “Vapauta potentiaalisi”.
Jäsenmäärämme valitettavasti on ollut laskusuuntainen. Vuoden alussa jäseniä oli 590 ja vuoden lopussa
576. Jäsenmäärän pitoon panostamme jatkossa pitämällä tapahtumatarjontaa monipuolisena ja viestimällä
myös Suomen ekonomien eduista.
Kiitoksia jäsenillemme aktiivisesta osallistumisesta tapahtumiimme!
Kiitokset myös hallitukselle hyvästä työstä ja panoksesta yhdistyksemme hyväksi!

Hanna Mäkinen
Puheenjohtaja

Lahden Seudun Ekonomit ry:n hallitus 2019:

Hanna Mäkinen, puheenjohtaja
Tuula Nurminen, varapuheenjohtaja
Mari Anttila, rahastonhoitaja
Jani Ylönen, jäsen ja tapahtumavastaava
Teemu Vesalainen, sihteeri
Elina Innanen, viestintävastaava

Hallitus kokoontui tilikauden 2019 aikana 11 kertaa.

Yhdistyksen jäsenmäärä:
Yhdistyksen jäsenmäärä 1.1.2019 oli 590 henkilöä ja 576 henkilöä 31.12.2019. Tiedot perustuvat
Suomen Ekonomien virallisiin tilastoihin.

Tilintarkastaja tilikaudella 1.1 -31.12.2019:
HT Aarre Savolainen
Yhdistyksen toiminta vuonna 2019 (suluissa 2018)
Vuonna 2019 järjestettiin 26 (19) tilaisuutta tai tapahtumaa. Tapahtumissa oli yhteensä 466 (350)
kävijää.
Vuosi 2019 pähkinänkuoressa
Vuoden teemana Suomen Ekonomeilla oli Vapauta potentiaalisi.
Erityistä Lahden Seudun Ekonomien vuodessa oli yhte

VUODEN 2019 TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET

25.1.2019 Pasi was here
Yhdistettynä komediaa ja tragediaa, muistojen kultaamaa nuoruutta, ja ei joka tapauksessa niin kultaista,
vaan myöskin hyvin raskasta. Eli elämää sen kaikilta osa-alueilta. Näyttelijöiden taitavan työn siivillä
pääsimme mukaan Pasia muistelemaan. Mukana oli 10 jäsentä ja 7 avecia

7.2.2019 Sota-ajan lapsuus ja sen jälkeinen nuoruus
Joukko Lahden seudun ekonomeja ja heidän avecejaan kerääntyi 7.2. Kahvila Karinrantaan innokkaina
kuulemaan sota-ajan lapsuudesta ja kokemuksista sota-ajan jälkeisessä Suomessa. Tapahtumassa Lahden
seudun ekonomien jäsen Onerva Vartiainen kertoi kokemuksiaan sota-ajan lapsuudesta ja nuoren
ekonomin ja yritysten arjesta sodan jälkeisessä Suomessa.
Tapahtuma oli erittäin mielenkiintoinen ja herätti varmasti jokaisessa paljon ajatuksia.
Tapahtumaan osallistui 17 jäsentä ja 4 avecia.

15.2.2019 Teehuone Raflingit
Oli vuosi 1919 ja kieltolaki oli astunut voimaan - kansalla oli kaamea jano
Niinpä Lahden Seudun Ekonomit, LDiary (Lahden Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit) yhdessä Lahden
Lakimiesten kanssa päättivät järjestää jäsenilleen yhden illan Teehuoneen. Avecinkin sai ottaa mukaan
eikä tällä tarkoitettu konjakkia.
Kieltolain aikana ei alkoholia tarjoiltu, kovaa teetä sentään sai janoonsa tilattua. Teehuoneelle livahtavia
ohjeistettiin pitämään väkijuomat piilossa, mahdollisen ratsian varalta.
Raflinkien tapaan ohjelmassa oli Kultaisen Sirpin laulukilpailu, jossa paras joukkue palkittiin. Tällä kertaa
se oli LDiaryn joukkue. Jänöjussin sävelellä toteutettu kieltolaki biisi herätti uskomattomia intohimoja ja
sanoituksen mestarit pääsivät oikeuksiinsa. Lakimiehet yhdistivät esitykseensä ansiokkaasti myös
lakipykäliä, ekonomit keskittyivät bisneksen tekemiseen. LDiaryn esitys erottui erityisesti pianolla
soitetun intron ansiosta ja he myös huomioivat kilpakumppanit sanoituksessaan.
Teehuoneen aikakauteen liittyen pukeutuminen 20-luvun tyyliin oli saanut aivonystyrät hyrräämään.
Lähes kaikki olivat sonnustautuneet menneen ajan tyyliin. Oli joukossa gangsterikin aseineen. Pitkiä
imukkeita ja otsapantoja sulkineen näkyi siellä ja täällä. Tuntui kuin olisi astunut suoraan pahamaineiseen
kapakkaan.

Jouduimme lopettamaan varhain, sillä pelko poliisin ratsiasta ylitti innokkaimmankin juhlijan uhon.
(Luetaan: kerrostalon järjestyssäännöissä määrätään hiljaisuus klo 22.00). Raflinkien teema valittiin sen
perusteella, että 1.6.2019 tulee kuluneeksi 100 vuotta Kieltolain voimaantulosta
Tapahtuma järjestettiin YMCAn tiloissa Vapaudenkadulla Lahdessa. Ilonpitäjien joukossa (34), oli 10
jäsentä ja 2 avecia.
27.2.2019 Afterwork, Virasto Pub
Helmikuun viimeisenä keskiviikkona kokoonnuttiin Pub Virastoon afterworkeille. Myös LDiary järjesti
omat afterworkinsä samaan ajankohtaan, mutta tiedotuskatkoksen vuoksi osallistujamäärä jäi heidän
osaltaan pieneksi. Porukka oli kuitenkin juuri sopivan kokoinen, sillä mahduimme yhteen pöytään
jutustelemaan lasillisten verran. Puolitoistatuntisen aikana muisteltiin mm. onnistuneita raflingejä sekä
heiteltiin ilmoille ideoita erilaisista urheilullisista tapahtumista. Ainakin golf-kurssi ja jonkinlainen
yleisurheilutapahtuma herättivät keskustelua.
Mukana oli seitsemän ekonomia, joista kolme hallituksen jäseniä, sekä kaksi diplomi-insinööriä.
19.3.2019 Tilikokous ja vierailu Sotilaslääketieteen museoon
Lahden Seudun Ekonomien tilikokous pidettiin Sotilaslääketieteen museossa Hennalassa. Paikalla oli 14
jäsentä. Aluksi pidimme museon tiloissa tilikokouksen, jossa käsittelimme sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen tutustuimme Sotilaslääketieteelliseen museoon oppaamme, museon johtajan Seppo
Toivosen johdolla. Museokierros tarjosi kiinnostavaa tietoa niin talvi- ja jatkosodan kuin rauhankin ajan
sotilaslääketieteestä ja lääkinnän hoidosta. Nähtävillä oli mm. sotien lääkehoidon välineistöä ja
kuvamateriaalia aiheeseen liittyen. Oppaamme oli todellinen tietopankki, ja siten kuulimme erittäin paljon
mielenkiintoisia tarinoita ja saimme suuren määrän tietoa ja mietittävää kotiinviemisiksi.
25.3.2019 Pelicans - Hifk -jääkiekko-ottelu
Pelicans raivasi tiensä liigan playoffseihin ja niinpä myös Lahden Seudun Ekonomit lähtivät
kannustamaan Pelicanseja voittoon. Tunnelma hallilla oli katossa ja peli käsinkosketeltavan kutkuttava ja
jännittävä. Saimmekin nauttia pelistä koko rahan edestä, sillä tasainen peli jäi varsinaisen peliajan jälkeen
tasalukemiin, jolloin peli meni jatkoajalle. Harmiksemme Hifk vei jatkoajalla pidemmän korren ja niinpä
jouduimme poistumaan hallilta tappion nielleenä. Tapahtuma oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut ja
keräsi paljon hyvää palautetta.
Paikalla oli 17 jäsentä 13 avecia eli yhteensä 30 henkilöä.

17.4.2019 Vierailu Hämeen poliisilaitoksen pääpoliisiasemalle
Kaikenlaisia ideoita sitä syntyy. Ajellessani kerran Hennalassa poliisilaitoksen ohi, pälkähti päähän, että
voisikohan tuolla vierailla ekonomiporukalla. Ennen kuin tohdin esittää asiaa hallitukselle, varmistin
poliisien halukkuutta ottaa vastaan vieraita, poliisilaitokselle töihin siirtyneeltä Lahden
Lakimiesyhdistyksen puheenjohtajalta. Hän kertoi johdon olevan suotuisa vierailijoille.
Näin päädyttiin järjestämään vierailu hyvin mielenkiintoiseen kohteeseen. Epävarmuutta vähän toi se, että
vierailu olisi jo klo 15.00, emme yleensä järjestä mitään iltapäivällä. Tämä huoli poistui, kun
ilmoittautumisia alkoi virrata. Yhteensä 19 jäsentä aveceineen (3) lähti matkaan mukaan. Viikkoa ennen

vierailua toimitimme osallistujalistan poliisilaitokselle. Itse saavuin paikalle muutamaa minuuttia
myöhemmin kuin muu ryhmä ja kyllä – kahden henkilön voimin tarkastettiin nimilista, että nimeni löytyi
listalta.
Isäntämme poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki ja viestintäpäällikkö Maritta Roslakka olivat varatutuneet
vierailuumme erinomaisesti. Ilkka Koskimäki toi puheenvuorossaan esille Lahden alueen huolenaiheita:
huumeiden ja huumeiden käytön lisääntymistä, seksuaalista hyväksikäyttöä ja muuta rikollisuutta. Poliisi
tekee runsaasti yhteistyötä nuorten hyväksi esim. koulujen kanssa. Saimme myös kattavan esittelyn
poliisin viestinnästä ja eritoten sen muuttumisesta sosiaalisen median myötä. Keskustelu alustusten
jälkeen oli todella vilkasta; meillä vierailla oli paljon kysyttävää. Tästä päätellen vierailun järjestäminen
tuli tarpeeseen.
Tilaisuuden lopuksi meille tarjoiltiin vielä kierros historiaa. Poliisilaitoksen eri tiloihin on sijoitettu
historiasta tervehdyksen tuovia, aiemmin poliisin käytössä ollutta esineistöä ja valokuvia.

1.5.2019 Vappulounas
Perinteinen Lahden Seudun Ekonomien vappulounas järjestettiiin Lahden Seurahuoneella 1.5.2019. Ennen
Seurahuoneelle menemistä kokoonnuimme Launeen neidot -patsaan luona kirkkopuiston reunalla
kuohuviinien ja vaahtokarkkien kera. Kokoontumispaikan takia taisi moni jäsen oppia uuden patsaan
nimenkin Lahdesta!
Ruoka oli maittavaa ja juttu luisti! Mukana lounaalla oli 19 jäsentä, 8 lasta, 16 avecia ja yksi Ekonomi
avec.

5.5.2019 Neljä pientä annosta, Lahden kaupunginteatteri
Kevätpuolen teatteriesitykset osaltamme päätti Martti Suosalon ja Iiro Rantalan vierailuesitys Lahden
kaupunginteatterissa, Neljä pientä annosta. Sunnuntai-iltapäivän teatterinautintoon osallistui 15 jäsentä
aveceineen (7). Ennen esitystä nautimme lasit kuohuvaa iloisesti kuplivassa seurassa.
Esitys sinällään sisälsi neljä pienoisnäytelmää ja vielä encoreksi viidennen. Martti Suosalo on kiistämättä
yksi aikamme muuntautumiskykyisimmistä näyttelijöistä. Hänen mimiikkansa luo tilanteista
vastaansanomattoman herkullisia. Iiro Rantala puolestaan on lyömätön taiteillessaan pianon kanssa.

27.5.2019 LAMKin uusi kampus
Toukokuussa Lamkin uuden kampuksen aulaan kokoontui uteliaita ja innostuneita ekonomeja kuin
ensimmäisen vuoden kyltereitä konsanaan.
Jäsenemme pääsi kiertämään uutta kampusaluetta, ja samalla kuulemaan Lamkin nykytilasta ja myös
tulevista yhteistyökuvioista Lappeenrannan yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.
Taisipa monelle herätä hienojen tilojen myötä harmitus, ettei enää itse opiskele!
Tapahtumaan osallistui 20 jäsentä.

28.5.2019 Golf alkeiskurssi
Kesän alussa Lahden Seudun Ekonomien jäsenille tarjoutui mahdollisuus tutustua golfin saloihin
Takkulassa, Lahden Golfin kentällä. Golf Pro Riku Aarnio opasti jäsenille lajin perusteet niin
lyöntitekniikkoihin kuin kentällä toimimiseen liittyen. Kaksipäiväiselle kurssille osallistui seitsemän
jäsentä, jonka jälkeen halukkailla oli mahdollisuus osallistua itsenäisesti pelikokeeseen ja näin saada
itselleen greencard.
5.6.2019 Kesän avaus
Kesä avattiin sataman Piano Paviljongissa. Sää oli suorastaan häikäisevä. Aurinko helli siinä määrin, että
terassilla oli paljon muitakin nautiskelijoita, mutta mahduimme hyvin mukaan. Jo perinteeksi
muodostuneen kesän avauksen tunnelma oli iloinen ja leppoisa. Kilistimme lasejamme alkavalle kesälle ja
jutustelimme muiden asioiden lomassa myös yhdistyksen tulevista tapahtumista. Mukana oli 8 jäsentä ja 2
avecia.

10.6.2019 Kävelykierros Anttilanmäellä
Anttilanmäen kaupunginosa on uniikki osa Lahtea ja Anttilanmäen kävelykierroksella jäsenistömme pääsi
kuulemaan tarkemmin tämän kiehtovan alueen historiaa ja nykyaikaa oppaana toimineen Anneli Seppälän
johdolla.
Anttilanmäki kuului alun alkaen Hollolan emäpitäjään. Kun sinne alettiin rakentaa mökkejä, ei alueella
ollut vielä edes asemakaavaa. Se oli lähinnä Hollolan ”takamaastoa”, jota kansan suussa kutsuttiin
Paanantakaseksi.
Alue on museoviraston suojeluksessa, mutta uusi aikaa ulottuu silti jo Anttilanmäellekin. Alueen
pohjoisosa on muuttunut kertaheitolla parin viimeisen vuoden aikana, kun radan varteen rakennettiin suuri
kerrostalovyöhyke ja muutama paritalokin.
Kierros oli erittäin antoisa ja tarjosi varmasti jokaiselle ainakin jotain uutta. Mukana oli 8 jäsentä ja 2
avecia.
14.8.2019 Teetä vaikka väkisin
Vielä elokuun puolella ehdimme kesäteatteriin Hollolan Suojapirttiin. Ohjelmistossa oleva komedia tarjosi
kesäteatterille tyypillistä pyöritystä hieman erilaisella twistillä, kun näytelmän aiheena oli näytelmä.
Tunnelma täydessä salissa oli tiivis, mutta mahduimme hyvin mukaan ja pääsimme nauttimaan asiaan
kuuluvat pullakahvit ulkona kesän viimehetkistä nauttien.
Mukana oli 6 jäsentä ja 3 avecia.
11.9.2019 Karjalan perintö Lahdessa - kävelykierros
Lahteen muutti sotien aikana noin 10.000 karjalaista, pääosin Viipurin seudulta. He toivat yrityksiä,
yhdistyksiä, oppilaitoksia ja mukanaan toisenlaisen kulttuurin Hämeeseen. Tästä sekoituksesta nuori
kaupunki sai runsaasti potkua liike-, kulttuuri- ja urheiluelämäänsä. Useita näistä alkuperäisistä

yhdistyksistä ja yrityksistä jatkaa edelleen toimintaansa Lahdessa tuoden vilkkautta hämäläiseen
kaupunkiin.
11.9. järjestetyllä kävelykierroksella kuulimme, kuinka karjalasta sodan aikana muuttaneet ovat
vaikuttaneet Lahteen ja miten karjalan perintö näkyy vielä tänä päivänä Lahdessa. Oppaanamme toimi
Anneli Seppälä.
Mukana oli 9 jäsentä ja 1 avec.
26.8.2019 Haluaisitko nukkua paremmin?
Miten sinä nukut? Nukahdatko helposti, mutta heräilet pitkin yötä? Milloin heräsit viimeksi virkeänä?
Elokuun lopussa kutsuimme unilääkäri, dosentti Henri Tuomilehdon kertomaan meille unesta ja
nukkumisesta ja sen merkityksestä palautumiseemme.
Mikä saa sinut voimaan paremmin? Nuku enemmän. Mikä saa sinut jaksamaan töissä paremmin? Nuku
enemmän. Saimme kuulla, että jo puolen tunnin uniajan lisäämisellä on tervehdyttävä vaikutus.
Nukkumista voi myös opetella. Jokainen voi miettiä omia rutineitaan, miten illalla valmistautuu
nukkumaan yönsä hyvin. Ratkaisut ovat henkilökohtaisia, ei ole yhtä ainoaa reseptiä. Unen biologista
rytmiäkin on hyvä tuntea. On normaalia, että unen taso aamuyöstä on heikompi. Keho valmistautuu
heräämiseen.
Osallistujien runsaslukuisuudesta päätellen osuimme aiheeseen, joka mietityttää jäsenkuntaamme. Olipa
osallistujien joukossa edustusta myös muista ekonomiyhdistyksistä ja LDiarystakin. Kysymysten tulva
alustuksen päättyessä oli miltei ehtymätön.
Henri Tuomilehdolla on 15 vuoden kokemus niin uniongelmaisten potilaiden hoitamisesta kuin uneen
liittyvästä tutkimustyöstä. Hänen asiantuntemuksensa on huomattu niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Suomessa hän johtaa kolmea Oivauni Uniklinikkaa Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella. Hän toimii
mm. Suomen Olympiajoukkueen uniasiantuntijana valmentaen Olympiajoukkueen urheilijoita parempaan
uneen ja sitä kautta parempaan palautumiseen.
HJK valitsi Tuomilehdon huolehtimaan pelaajien palautumisesta ja kehittämään niin juniorien kuin
edustusjoukkueenkin pelaajien terveellistä unikulttuuria.
Tilaisuuteen osallistui 28 jäsentä ja 8 avecia sekä 4 muiden yhdistysten jäsentä.

20.9.2019 Nunnia ja Konnia
Ja sitten repesi, Musikaalikomedia Nunnia ja konnia oli kuin mannaa taivaalta. Näyttämö täyttyi
valtavalla rakkaudella, kun Deloris ja nunnat antavat palaa. Hersyvän hauskassa musikaalissa yhtyivät
railakas huumori ja mukaansatempaava musiikki. Pääosan esittäjä samoin kuin muut näyttelijät ja
avustajat Lahden Gospel kuorosta pistivät kaiken peliin. Kukaan ei pysty unohtamaan
Mukana menossa 17 jäsentä ja 13 avecia.

8.10.2019 Vierailu Urho Kekkosen arkistoon

“Tasavallan presidentti Urho Kekkonen perusti elokuussa 1970 Tasavallan Presidentin Arkistosäätiön,
jonka tarkoituksena on Kekkosen sanoin: ”luovuttamastani ja muusta kirjallisesta aineistosta muodostaa
arkisto ja ylläpitää sitä historian tutkimuksen edistämiseksi”.”
Lokakuinen tiistai-ilta vilahti vauhdilla, kun arkistonjohtaja Pekka Lähteenkorva perehdytti meitä
presidentti Kekkosen ja orimattilassa sijaitsevan arkiston tarinaan. Ilta venyi pitkälle asiantuntevan
oppaamme jakaessa meille tietämystään ja vastatessa runsaslukuisiin kysymyksiimme. Tunnelma
vierailulla oli rento ja tarinat kiinnostavia koko heterogeeniselle kuuntelijakunnallemme - toiset meistä
muistivat Kekkosen ajan hyvin itsekin, toiset ehkä eivät.
Mukana oli 13 jäsentä ja 4 avecia.
28.10.2019 Korisliigaa, Lahti Basketball - Kouvot
Lahdessa pelataan jälleen Korisliigaa muutaman vuoden tauon jälkeen. Ennen peliä saimme keskustella
Lahti Basketball toiminnanjohtajan, Roope Suonion kanssa seuran historiasta, koripallosta ja seuran
tulevaisuuden suunnitelmista samalla kun nautimme kevyen aterian.
Ottelu eteni melko tasaisissa merkeissä, Kouvojen ennakkosuosikin asemasta riippumatta. Puoliajalle
menimme nauttimaan pullakahvit Lahden ollessa kolmen pisteen takaa-ajoasemassa. Loppulukemat
Kouvoille kuitenkin 104-95.
Mukana oli kahdeksan jäsentä ja yksi avec.
30.10.2019 Afterworkit Virastossa Ldiaryn kanssa
LDiary kutsui meidät after workeille kanssaan jo keväällä tutuksi tulleeseen ravintola Virastoon.
Tunnelma oli olohuonemaisessa Virastossa oli jälleen rento ja keskustelu soljui aiheesta toiseen. Osa
joukosta jäi juomien jälkeen vielä ottamaan osaa ravintolassa järjestettävään pub-visaan. Varsinaisesti
emme menestystä niittäneet, mutta hauskaa maan ja taivaan väliltä keksittyihin kysymyksiin vastauksia
runoillessa oli.
Mukana oli 5 jäsentä.
8.11.2019 Viininmaisteluilta maisteriopiskelijoille - Läpileikkaus maailman viinityyleistä
Lahden Seudun Ekonomit järjesti yhdessä Lappeenrannan yliopiston kauppatieteiden opiskelijajärjestön
Enklaavin kanssa viininmaisteluillan Lahden yksikössä opiskeleville kauppatieteiden maisteriopiskelijoille
perjantaina 8.11.
Illan aluksi Lappeenrannan yliopiston ainejärjestön Enklaavin kylteriyhdyshenkilö Aino Juurikkala kertoi
Suomen Ekonomeista ja Lahden Seudun Ekonomien puheenjohtaja Hanna Mäkinen kertoi Lahden Seudun
Ekonomeista.
Tämän jälkeen viini- ja juustoasiantuntija Henri Räsänen esitteli meille viinejä ja juustoja ja niiden
erinomaisia yhdistelmiä. Illan teemana oli Läpileikkaus maailman viinityyleistä ja maisteluun kuului
kuohuviini, valkoviini, punaviini ja jälkiruokaviini sekä näihin sopivat juustot. Viini maistui ja moni jatkoi
iltaansa vielä porukalla lähibaarissa.
Mukana oli 3 hallituksen jäsentä, 2 jäsentä ja 16 maisteriopiskelijaa.

11.11.2019 Yleisönä tv-ohjelman kuvauksissa
Mitä tapahtuu tv-ohjelman kulisseissa? Tästä pääsimme ottamaan selvää ollessamme tv-ohjelman
kuvauksissa yleisönä Helsingissä.
Jännittävyyttä lisäsi se, että etukäteen emme tienneet minkä ohjelman tekoa olimme menossa katsomaan.
Tämä uusi ja salaperäinen musiikkiohjelma tulee televisiosta keväällä, joten silloin kannattaa olla silmä
tarkkana, jos vaikka näkyy tuttuja kuvaruudussa.
Tapahtumaan osallistui 10 jäsentä ja 14 avecia.

24.11.2019 Joulupuu tuo lahjan lapselle - hyväntekeväisyyttä
Syksy se koitti
Tuula Nuorkauppakamariin soitti.
Joulupuun vahtivuoron haluaisimme
ottaisivatko vastaan tukemme.
Ilahtuneita olivat.
Toki vuoron saisimme,
milloin vain haluaisimme.
Valitsimme Karisman ja
keräyksen ensimmäisen sunnuntain.
Niin hyvä mielen nuo kohtaamiset loivat
kun ihmiset lapsille joululahjoja toivat.
Inhimillisyyttä ja lämpöä,
Jouluiloa aitoa,
tarjosi tuo hetki,
kun Joulupuun luokset tehtiin retki.
Kiitos jäsenille (10) ja aveceille (4) tästä mieleen jäävästä osallistumisesta.
27.11.2019 Yhdistyksen syyskokous ja vierailu Lahden kaupungille
Syyskokous järjestettiin tänä vuonna Lahden kaupungintalolla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat, ja valittiin mm. uusi hallitus vuodelle 2020. Puheenjohtajana jatkoi kaksivuotista kauttaan Hanna
Mäkinen ja lisäksi hallituksen jäseninä jatkoivat Tuula Nurminen, Elina Innanen ja Jani Ylönen. Uusina
hallituksen jäseninä aloittivat Sami Sipilä ja Mette Mikkola.
Kokouksen jälkeen pääsimme tapaamaan Lahden kaupunginjohtajaa Pekka Timosta, joka kertoi Lahden
kuulumisia niin talouden kuin tulevaisuuden näkymien puolesta. Puheenaiheena oli myös se, että Lahti on
nykyään yliopistokaupunki, ja Lahden-Lappeenrannan yliopiston ansiosta myös Lahdesta valmistuu
tulevaisuudessa ekonomeja.
Kaupunginjohtajan lisäksi Milla Bruneau oli kertomassa Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021
-hankkeesta, joka avaa Lahdelle paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia.
Tapahtuma oli vain Lahden seudun ekonomien jäsenille, ja paikalla oli 25 jäsentä.

13.12.2019 Yhdistyksen pikkujoulu, Ainoa Winery Miekkiössä
Elokuusta lähtien oli siellä täällä noussut esiin Miekkiöön perustettu uusi viinitila. Yritysvierailua
mietittiin ja moottoritieltäkin sitä katseltiin, missä tuo tila oikein on. Näin valikoitui alueen uusi toimija
pikkujoulun viettopaikaksi. Bussilla sinne mentiin, 17 jäsentä ja 3 avecia. Pimeä kapeahko tie mutkitteli,
tienviittaa ei näkynyt missään, ennen kuin käännyttiin pihalle. Perillä meitä odotti mitä sydämellisin
pariskunta. Saimme todella lämpimän vastaanoton ja meitä hostattiin koko ilta samalla hyvällä tunteella.
Ainoa Winery on David ja Paola Guerrero de Cohenin yhteinen yritys. David on kotoisin Kaliforniasta ja
Paola Ecuadorista. He muuttivat Suomeen 2000-luvun alkupuolella Davidin päätyön perässä. Tuo työ oli
bioteknisiä -instrumentteja valmistavassa yrityksessä Espoossa. Davidin harrastuksiin Yhdysvalloissa oli
kuulunut viinin ja oluen tekeminen eikä hän halunnut luopua harrastuksestaan. Pariskunta päätti kokeilla
viinin valmistusta suomalaisista marjoista, ensin Lepaalla asuen itse Espoossa ja sittemmin 2019 he
löysivät tuotantoon sopivat tilat Hollolan Miekkiöstä. Ainoa Wineryn viinit ovat voittaneet palkintoja sekä
Yhdysvalloissa että Ranskan arvostetuissa viinikilpailuissa.
Illan aikana emme laulaneet joululauluja, vaan sen sijaan maistelimme ainakin mustikasta tehtyä
“punaviiniä”, Sillkiä, lakkaviini Valokkia ja kuohuvaa Kastetta, jossa on puolukkaa, hunajaa ja
mesiangervoa. Aiemmin olin itse jo maistanut punajuuriviiniä. Kuusenkerkkä ja hunaja toivat lisämakua
viineihin. Viinien ja ruokien ohella kuulimme tarinaa viininvalmistuksesta ja tottakai, vähän tuliaisia
kotiin tuli hankittua.

MUUTA TOIMINTAA VUONNA 2019
18.5.2019 Hallituksen suunnittelupäivä
Toukouussa hallitus kokoontui suunnittelemaan Lahden seudun ekonomien toimintaa ja
loppuvuoden tapahtumia. Suunnittelukokous järjestettiin Pajulahdessa Lahden Nastolassa.
Suunnittelukokoukseen osallistuivat hallituksestamme Hanna Mäkinen, Tuula Nurminen, Jani
Ylönen, Teemu Vesalainen, Elina Innanen ja Mari Anttila.
Luottamushenkilöiden muistaminen
Yhdistys ei vuonna 2019 jakanut muistamisia.
Merkkipäivämuistamiset
Vuonna 2019 yhdistyksemme ei muistanut merkkipäiviä tai juhliaan viettäneitä Suomen
Ekonomien jäsenyhdistyksiä tai muita akateemisia yhdistyksiä.
Stipendit
Yhdistys ei vuonna 2019 jakanut stipendiä.
Edustajat

Yhdistyksemme nimesi edustajat vuodelle 2019 seuraavasti: liittokokousedustajana toimi Hanna
Mäkinen, 1. varaedustajana Tuula Nurminen ja 2. varaedustajana Jani Ylönen.

SUOMEN EKONOMIEN JÄRJESTÄMÄT TILAISUUDET

18.1.2019 Suomen Ekonomien Intro
Suomen Ekonomien Intro-tilaisuus pidettiin 18.1.2019 Scandic Marina hotellissa Helsingissä.
Tilaisuus on suunnattu jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja uusille hallituslaisille. Lahden Seudun
ekonomeista Introon osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Hanna Mäkinen sekä uusi jäsen Elina
Innanen.
Päivä sisälsi Suomen Ekonomien puheenvuoroja liiton ajankohtaisista aiheista. Toiminnanjohtaja
Anja Uljas kertoi vuosien 2019-2022 strategiasta, lakiasiainjohtaja Jan Degerlund Ekonomien
lakipalveluista ja viestintäjohtaja Marjo Loisa jäsenhankinnasta. Lisäksi puheenvuoroja kuultiin
edunvalvonnasta ja hallitusohjelmatavoitteista (Tage Lindberg, asiamies, työmarkkina- ja
yhteiskuntapolitiikka), CRM-järjestelmän hyödyntämisestä (Satu Taivainen, projektipäällikkö),
urapalveluista (Arja Parpala, kehityspäällikkö) sekä Suomen Ekonomien luottamushenkilönä
toimimisesta (Heidi Pellinen, asiakkuusvastaava). Asiakkuusvastaava Tanja Hankia ja kyltereiden
Joona Uusitalo puhuivat nuorista Suomen Ekonomien kohderyhmänä. Merkittävä osa
valmistuvista ekonomeista ei liity jäseneksi tai eroaa muutaman vuoden sisällä valmistumisestaan.
Tämä ongelma ja sen ratkaiseminen nousivat keskeisiksi teemoiksi Introssa.
Päiväohjelman jälkeen osallistujat nauttivat yhteisestä illallisesta, jonka aikana päästiin
tutustumaan eri puolilta Suomea tulleisiin jäsenyhdistysten hallituslaisiin, kyltereihin sekä Suomen
Ekonomien toimistolaisiin.

24.5. - 25.5.2019 Suomen Ekonomien sääntömääräinen kevätliittokokous Tampereella
Suomen Ekonomien sääntömääräinen kevätliittokokous ja verkostojen tapaaminen järjestettiin
24.5. - 25.5.2019 Tampereella. Liittokokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin
mm. tilinpäätös edelliselle vuodelle. Lisäksi viikonloppuna käytiin keskustelua hallintomallin
muutoksesta, josta työryhmä oli aiemman liittokokouksen pohjalta tehnyt selvitystä. Myös
ekonomipuheenjohtajaverkosto kokoontui liittokokouksen yhteydessä . Liittokokoukseen ja
verkostojen tapaamiseen osallistui puheenjohtaja Hanna Mäkinen sekä viestintävastaava Elina
Innanen.

Puheenjohtajatapaaminen 13.-14.9.2019 Helsinki
Puheenjohtajatapaamisen vahvana aiheena oli kevään liittokokouksessa aloitettu keskustelu
mahdollisesta hallintomallin muutoksesta jäsenmäärän ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi. Lisäksi

keskustelua käytiin yleisellä tasolla liiton toiminnan kehittämisestä ja vaihtoehdoista jäsenmäärän
kasvattamiseen / pitämiseen ja etenkin nuorten ekonomien houkuttelemiseen.
Puheenjohtajatapaamiseen osallistui puheenjohtaja Hanna Mäkinen.

22.-23.11.2019 Syysliittokokous Helsingissä
Syysliittokokous pidettiin Helsingissä Hotelli Clarionissa 22.-23.11.2019.
Syysliittokokouksessa jatkui vahvana keskustelu hallintomallin muutoksesta ja siitä, miten se
vaikuttaisi liiton ja jäsenyhdistysten toimintaan. Hallintomallikeskustelussa ydinkeskustelu pyöri
suorajäsenyyden mahdollistamisessa ja sen vaikutusten arvioimisessa.
Lisäksi ekonomipuheenjohtajaverkosto kokoontui liittokokouksen yhteydessä.
Yhdistystämme edusti syysliittokokouksessa puheenjohtaja Hanna Mäkinen.

Puheenjohtajan osallistuminen Ekonomipuheenjohtajaverkoston toimintaan
Ekonomipuheenjohtajaverkoston (EPV) tarkoituksena on toimia linkkinä jäsenyhdistysten,
Suomen ekonomien ja Suomen Ekonomien hallituksen välillä varmistaen, että jäsenyhdistysten
asiat tulevat kuulluksi Suomen Ekonomien toiminnassa. EPV:lla on erityinen merkitys pienten
yhdistysten kannalta, jotta kaikki tulevat kuulluksi. Puheenjohtaja Hanna Mäkinen toimi
yhdistyksen edustajana aktiivisesti näissä EPV-kokouksissa.

TULEVAT TAPAHTUMAT, TULE SINÄKIN MUKAAN!
28.3.2020 Lahden Seudun Ekonomien matka Pietariin
8.4.2020

Yritysvierailu Hartwallille

22.4.2020 Ronja Ryövärintytär Teatteri Vanhassa Jukossa

Lisätietoa: www.ekonomit.fi   jäsenpalvelu, https://www.facebook.com/lahdenseudunekonomit/ sekä
lahdenseudunekonomit.fi
Ilmoittautumis- ja maksuohjeet yhdistyksen tapahtumiin
Tapahtumiin ilmoittaudutaan osoitteessa www.ekonomit.fi. Mikäli et ole aikaisemmin kirjautunut
jäsensivuille tai olet unohtanut salasanasi, kirjaudu käyttäen Suomen Ekonomien jäsennumeroasi ja
henkilötunnuksesi loppuosaa. Jäsennumerosi löydät mm. Talouselämä-lehden osoitetiedoista.
Tapahtumat maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisessa merkittyyn määräaikaan
mennessä.
Ilmoittautumisen peruuttaminen. Ilmoittautumisen voi peruuttaa viimeiseen ilmoittautumispäivään
saakka Suomen Ekonomien sivujen kautta. Mikäli joudut peruuttamaan ilmoittautumisen tämän
ajankohdan jälkeen, lähetäthän sähköpostia tapahtumanjärjestäjälle (katso tapahtumailmoitus). Näin
voimme tarjota vapautuvaa paikkaa jonossa olevalle.
Peruutustapauksissa osallistumismaksu palautetaan, mikäli peruutus on tapahtunut viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä.

