Vuosikertomus 2020

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys
Vuosi 2020 jää varmasti monelle mieleen epätavallisena ja poikkeuksellisena vuotena ja sellaiseksi se jää
myös Lahden Seudun Ekonomien näkökulmasta. Kukapa olisi vuoden alussa arvannut mitä vuosi tuo
tullessaan ja mihin kaikkeen maailmanlaajuinen korona-pandemia voikaan vaikuttaa.
Vuosi alkoi perinteisellä tavalla ja suunnitelmia oli kevään varalle reilusti. Tammi- ja helmikuussa
ehdimme järjestää muutaman tapahtuman (teatteria, lajitutustumista ja afterworkia), mutta maaliskuussa
koronavirus laittoi kerralla suunnitelmat uusiksi ja kaikki tulevat tapahtumat jouduttiin perumaan.
Harmillisesti perumisen kohteena oli esimerkiksi pitkään valmisteltu ja paljon odotettu Pietarin matka,
sekä Ldiaryn ja Lahden Lakimies-yhdistyksen kanssa yhdessä suunnitellut raflingit. Lisäksi suunnitteilla
oli ollut Hartwallin yritysvierailu ja Teatteri Vanha Jukon teatterikäynti, mutta myös ne jouduttiin
perumaan. Kevätkokouksen yhteyteen kaavailtu sijoitusilta sen sijaan siirrettiin virtuaaliseen muotoon ja
siten pääsimme vuoden aikana tutuksi tulleiden virtuaalitapahtumien makuun heti keväällä.
Virtuaalitapahtumien lisäksi järjestimme syksyllä livetapahtumina suunnistuksen lajitutustumisen
ulkotapahtumana ja myös yhdistetyn kevät- ja syyskokouksen tutustuen samalla paikalliseen
kahvipaahtimoon Kahiwa Roastersiin. Loppuvuodesta koronatilanne taas paheni, ja jouduimme perumaan
joulukuulle suunnitellun joulutapahtuman.
Poikkeuksellinen vuosi on vaatinut uusien toimintatapojen kehittämistä ja myös nopeaa reagointia
muuttuviin tilanteisiin. Vuosi onkin vaatinut hallitukselta mielikuvituksen käyttöä, kun olemme joutuneet
miettimään, mitä on mahdollista järjestää vastuullisesti.
Tapahtumien määrä vuonna 2020 johtuen laski merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna, ja tapahtumia
järjestettiin yhteensä vain 8. Lisäksi omien tapahtumiemme lisäksi järjestettiin Suomen Ekonomien
järjestämä koulutus virtuaalitapahtumana. Paikallistoiminnan lisäksi poikkeusaika toi muutoksia myös
Suomen Ekonomien toimintaan. Esimerkiksi liittokokouksiin mahdollistettiin poikkeuslain nojalla
ensimmäistä kertaa myös etäosallistuminen. Lisäksi syksyn liittokokouksessa oli käytössä ensimmäistä
kertaa sähköinen äänestäminen.
On kuitenkin hienoa, että olemme saaneet poikkeusoloista huolimatta järjestettyä tapahtumia, ja että
jäsenemme ovat olleet niihin innolla osallistumassa ja myös ehdottamassa uusia tapahtumaideoita. Samoin
on mahtavaa, että toimintaa on saanut toteuttaa aktiivisen, innokkaan ja idearikkaan hallituksen kanssa.
Ideoita tapahtumiin siis riittää ja suunniteltujen tapahtumien lista on vuoden aikana kasvanut
kasvamistaan. Toivottavasti pääsemme myös toteuttamaan näitä ideoita mahdollisimman pian. Onneksi
fyysisten tapahtumien ideoiden lisäksi myös virtuaalisesti järjestettävien tapahtumien idealista on
kasvanut, ja seuraavan vuoden varalle onkin suunnitteilla jo vaikka mitä!
Kiitokset vuodesta 2020 jäsenille ja hallitukselle!
Hanna Mäkinen
Puheenjohtaja

Lahden Seudun Ekonomit ry:n hallitus 2020:

Hanna Mäkinen, puheenjohtaja
Tuula Nurminen, varapuheenjohtaja
Sami Sipilä, rahastonhoitaja
Jani Ylönen, jäsen ja tapahtumavastaava
Mette Mikkola, sihteeri
Elina Innanen, viestintävastaava

Hallitus kokoontui tilikauden 2020 aikana 13 kertaa (mukaan lukien sähköpostikokoukset).

Yhdistyksen jäsenmäärä:
Yhdistyksen jäsenmäärä 1.1.2020 oli 576 henkilöä ja 571 henkilöä 31.12.2020. Tiedot perustuvat
Suomen Ekonomien virallisiin tilastoihin.

Tilintarkastaja tilikaudella 1.1 -31.12.2020:
HT Aarre Savolainen
Yhdistyksen toiminta vuonna 2020 (suluissa 2019)
Vuonna 2019 järjestettiin 8 (26) tilaisuutta tai tapahtumaa. Tapahtumissa oli yhteensä 206 (455)
kävijää.

VUODEN 2020 TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET
24.1.2020 Juoruja Lahden kaupunginteatterissa
Kukapa ei olisi kiinnostunut juoruista :) Niitä mekin lähdimme katsomaan 24.1.2020 Lahden
kaupunginteatteriin. Kutsussa luki, että tiedossa on on “Skandaalinkäryiset iltamat”
Farssin ideana oli julkisivuaan varjelevien pariskuntien kohellus asian ympärillä, josta he eivät tienneet
mikä se oli, mutta jotain oli kuitenkin tapahtunut ja se oli salattava. Ikkuna oli rikki. Joku oli ampunut
päivänsankaria korvaan. Palvelusväkeä ein näkynyt missään ja emäntäkin oli kadonnut.
Kohellusta seurasi, mutta lentoon ei esitys lähtenyt. Liekö kyseessä ollut ensi-illan jälkeinen flown lasku.
Mukavaa meillä kuitenkin oli, 17 henkilön ryhmänä, jossa oli 13 jäsentä ja 4 avecia. Väliaika hurahti
rupatellessa niin nopeasti, että kahvi jäi puolitiehen.

29.1.2020 After work Ldiaryn kanssa
Vuoden ensimmäiset afterit olivat suorastaan jymy-menestys. Paikalle saapui niin monta iloista ekonomia
ja diplomi-insinööriä, että pääsimme pistämään Viraston sisustuksen uuteen uskoon kun pöytiä oli
yhdisteltävä, että kaikille saatiin paikka.

24.2.2020 Padeliin lajitutustuminen
Helmikuussa pääsimme kokeilemaan Padelia Janus-areenalle lajivalmentajan ohjauksella. Muutaman
tunnin aikana ehdimme käydä läpi perustekniikat ja lajin säännöt sekä ottaa harjoitusottelun. Tapahtumaan
osallistui neljä henkilöä, joten kaikki pääsivät hikoilemaan ilman odottelua. Onneksi muutama juomatauko
sallittiin puoltenvaihtojen yhteydessä.

Ja sitten tuli koronavirus (Covid19) takavasemmalta ja seuraavat tapahtumat peruttiin
13.3.2019 Finnhits Raflingit
17.3.2020 Sijoitusilta ja sääntömääräinen tilikokous
28.3.2020 Lahden Seudun Ekonomien matka Pietariin
8.4.2020 Yritysvierailu Hartwallille
22.4.2020 Ronja Ryövärintytär Vanhassa Jukossa
Vähän aikaa siinä ihmeteltiin, että mitäs nyt jäsenistölle tarjotaan ja pikkuhiljaa alettiin organisoida ensin
virtuaalitapahtumia ja syksyn tullen vähän kohtaamisiakin.

14.5.2020 Sijoitusilta
Korona-pandemia aiheutti myös osakemarkkinoille turbulenssia. Päijät-Hämeen Osuuspankin
sijoituspäällikkö Matti Setälä avasi ekonomeille markkinoiden tilannetta ja näkymiä. Lisäksi keskusteltiin
vastuullisesta sijoittamisesta sekä Osuuspankin tarjoamasta private-palvelusta. Parhaimmillaan
Teams-linjoilla oli 26 kuulijaa, ja keskusteluakin saatiin virtuaalisuudesta huolimatta syntymään.

4.6.2020 Virtuaalinen kesän avaus
Koronaviruksen vuoksi loppukevään kasvotusten järjestettävät tapahtumat peruttiin, ja siten myöskään
aiempinakin vuosina järjestettyä kesän avausta ei voitu järjestää perinteiseen tapaan. Sen sijaan päätettiin
testata kokonaan uutta tapaa avata kesä, eli virtuaalisesti Teamsin välityksellä. Halukkaat saivat nostaa
maljan kesän kunniaksi valitsemallaan maljalla ja muutoin tapahtuma täyttyi rennosta rupattelusta ja
kuulumisten vaihtamisesta. Tapahtumaan osallistui kymmenkunta jäsentä.
3.10.2020 Lajitutustuminen suunnistukseen
Syksyllä saimme mahdollisuuden tutustua suunnistukseen Lahden Suunnistajien opastuksella. LS-37:n
puheenjohtaja opasti ryhmällemme kartan lukemisen ja kompassin käytön perusteet. Kävimme yhdessä
kiertämässä lyhyen radan, jonka jälkeen halukkailla oli mahdollisuus kokeilla opittuja taitoja
omatoimisesti valitsemallaan reitillä. Metsässä turvavälien noudattaminen onnistui mainiosti ja
poikkeuksellisen hyvä aurinkoinen sää suosi meitä. Tapahtumaan osallistui seitsemän jäsentä ja neljä
avecia.
20.10.2020 Suorat Sanat, Suomen Ekonomien järjestämä koulutus
Keskusteluja on helppo käydä niin kauan kun ne ovat – helppoja.
Jokaisessa yhteisössä on kuitenkin myös aiheita, joista vaietaan ja tilanteita, joita väistellään. Suorat sanat
-täsmäkoulutus tarjosi meille työkaluja juuri näihin tilanteisiin.
Suomen Ekonomien tarjoamassa koulutuksessa kävimme läpi vaikeiden vuorovaikutustilanteiden
perusteita: mm. korjaavan palautteen antamista ja vastaanottamista, muutosvastarinnan käsittelyä,
hallitsijatekniikoita sekä ankeuttajien taklaamista. Rakentava konfliktointi vahvistaa luottamusta ja
ajoittaisen epävarmuuden avoin kommunikoiminen vähentää stressiä ja paineita.
Hyvät vuorovaikutustaidot ovat suorassa yhteydessä siihen, miten organisaatiot pärjäävät ja miten ihmiset
viihtyvät niissä, joten aivan turhan asian ympärillä emme iltaamme käyttäneet.
Innostavan verkkokoulutuksen alustajana toimi kouluttaja, ratkaisukeskeinen valmentaja Anna Perho.
18.11.2020 Kevät- ja syyskokous sekä tutustuminen Kahiwa Coffee Roasters -kahvinpaahtimoon
Poikkeuksellinen vuosi teki myös kokousvuodesta poikkeuksellisen. Maaliskuulle ajoitetun
kevätkokouksen pitäminen peruuntui kevätpuolelta ja koska sääntömme eivät salli etäosallistumista
yhdistyksen kokouksiin, päätimme suosiolla siirtää kevätkokouksen syyskokouksen yhteyteen
marraskuulle. Myös marraskuussa elimme jännittäviä aikoja kokouksen suhteen korona-tilanteen taas
pahennuttua juuri ennen kokousta. Kokoukset saatiin kuitenkin järjestettyä turvavälejä noudattean ja
kasvomaskeja käyttäen.

Kokouksen jälkeen pääsimme tutustumaan erittäin mielenkiintoiseen lahtelaiseen yritykseen, eli
kahvipaahtimo Kahiwa Roastersiin, joka aiemmin samana vuonna oli muuttanut uudistetun Malskin
tiloihin. Kahiwa Roastersin toimintaa meille oli esittelemässä yhtiön toimitusjohtaja Joonas Reinikainen,
joka tarjosi erittäin vahvaa asiantuntijuutta kahveja kohtaan aina kahvin kasvattamisesta kahvin
paahtamiseen ja lopulliseen kahviin asti. Kahiwa hakee itse kahvipavut suoraan viljelijöiltä ympäri
maailmaa ja siten tunteekin kaikki kahviensa viljelijät.
Kahviin ja yritykseen tutustumisen ohella maistelimme muutamaa erilaista ja eri paahtoasteista kahvia ja
niiden vivahteita. Olisiko tullut mieleen, että kahvista voi löytää esimerkiksi mustikkapiirakan vivahteita?
24.11.2020 Ergonomia etätyössä -verkkoluento
Vuoden 2020 aikana etätyöstä oli tullut monelle asiantuntijatyötä tekevälle jäsenelle arkipäivää ja
tilapäisestä työpisteestä kotona pidempiaikainen ratkaisu. Tähän liittyen tarjottiin jäsenistölle infoa ja
mahdollisuus keskusteluun, miten ergonomiaan liittyviä asioita voisi huomioida kotonakin.
Etätyön ergonomia -luento-osuudessa käytiin läpi yleisiä ergonomiasuosituksia liittyen näyttöpäätetyöhön,
mutta myös muuta, kuten nukkumisergonomiaa, liikunnan merkitystä, työasentojen vaihtelua ja silmien
lepuuttamista. Saimme käytännön vinkkejä taukoliikuntaan sekä erilaisiin apuvälineisiin, joilla voi
varustaa kotityöpisteestä ergonoomisemman. Verkkotapahtumaan olivat tervetulleita myös muiden
ekonomiyhdistysten jäsenet ja ilahduttavasti heitä olikin ilmoittautunut. Tilaisuuden veti meille
työfysioterapeutti Tanja Pätilä Apila -työterveydestä Lahdesta..
12.12.2020 Koko perheen joulutapahtuma
Joulutapahtuma oli suunnitteilla Lahden ison hyppyrimäen taakse, Urheilukeskuksen laavulle lauantaina
12.12.2020. Tarkoitus oli ratkoa leikkimielisiä toimintarasteja, paistella tulilla makkaraa ja nauttia glögiä
yhdessä jäsenten ja heidän perheidensä kanssa.
Tämä tapahtuma jäi kuitenkin koronan jalkoihin. Lahti häilyi viruksen leviämisvaiheen kynnyksellä, joten
tapahtuma peruttiin liittyen alueen kertyneisiin koronasuosituksiin.

MUUTA TOIMINTAA VUONNA 2020
Juhlavuoden valmistelut ja historiikki
Yhdistys viettää 75-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2021. Tämä huomioitiin jo vuoden 2020 toiminnassa.
Heti alkuvuonna tehtiin päätös, että v. 2006 viimeksi päivitetty historiikki tuodaan vuoteen 2020.
Tehtävään lähdettiin kartoittamalla potentiaalisia kirjoittajia Päijät-Hämeessä. Tämä oli hieman
haasteellista. Törmättiin tilanteeseen, että potentiaalisista henkilöistä ei oikein ole mitään rekisteriä tms.
Kuitenkin haluttiin pitäytyä omaan alueen kirjoittajassa. Kevään myötä päädyttiin yhteistyöhön FM Marja
Huovilan kanssa, joka on kirjoittanut myös historiikin 2006.
Materiaalien keräämiseen ja koostamiseen käytettiin puheenjohtajan kanssa alkukesällä ilta jos toinenkin.
Tilanne oli positiivisesti erilainen kuin 15 vuotta aiemmin; materiaalia oli nyt runsaasti. Ensimmäinen
historiikkiversio saatiin luettavaksi marraskuun puolivälissä. Syksyn mittaan tilattiin puheenvuorot
Lahden kaupunginjohtajalta ja Suomen Ekonomeilta. Loppuvuonna koottiin vielä valokuvia ja
jäsentilastoja historiikkia elävöittämään. Julkaisumuodossa päädyttiin siihen, että historiikista tehdään

jäsenten toiveesta myös printtiversio sähköisen version rinnalle. Taiton tekijääkin ehdittiin vielä
joulukuussa etsiä.
Muutoin juhlavuoden suunnittelua aloiteltiin mm. kysymällä jäsenistön mielipidettä tulevan vuoden
juhlallisuuksista. Vuoden mittaan myös hahmoteltiin päätapahtuman, vuosijuhlan ajankohtaa ja tyyliä.
Tätä kirjoitettaessa vuosijuhla on suunnitteilla syksyyn 2021, jos korona suo.

Luottamushenkilöiden muistaminen
Yhdistys ei vuonna 2020 jakanut muistamisia. Viestintävastaava Elina Innaselle osoitettiin
lämpimät kiitokset yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä syyskokouksen yhteydessä 18.11.2020
hänen jättäessään tehtävänsä.
Merkkipäivämuistamiset
Vuonna 2020 yhdistyksemme ei muistanut merkkipäiviä tai juhliaan viettäneitä Suomen
Ekonomien jäsenyhdistyksiä tai muita akateemisia yhdistyksiä.
Stipendit
Yhdistys ei vuonna 2020 jakanut stipendiä.
Edustajat
Yhdistyksemme nimesi edustajat vuodelle 2020 seuraavasti: liittokokousedustajana toimi Hanna
Mäkinen, 1. varaedustajana Tuula Nurminen ja 2. varaedustajana Elina Innanen.

SUOMEN EKONOMIEN JÄRJESTÄMÄT TILAISUUDET
1.2.2020 Suomen Ekonomien Intro 2020
Helmikuu käynnistyi uusien hallituksen jäsenten Samin ja Meten osalta Suomen Ekonomien
järjestämän Intro 2020 -tapahtuman merkeissä Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma oli
suunnattu uusien hallituslaisten lisäksi jäsenyhdistysten puheenjohtajille.
Tapahtumassa uudet luottamushenkilöt pääsivät tutustumaan Suomen Ekonomien toimintaan sekä
verkostoitumaan muiden paikallisyhdistyksien toimijoiden kanssa päivän mittaan sekä
myöhemmin illalla illallisen merkeissä. Tapahtumassa kuultiin mm. Suomen Ekonomien
toiminnanjohtaja Jari Elon mietteitä Suomen Ekonomien tulevaisuuden näkymistä sekä kouluttaja
Sani Leinon vinkkejä tunneälykkääseen myyntityöhön. Inspiroivasta koulutuspäivästä jäi mieleen
aimo annos ideoita sekä uusia ekonomi-tuttavuuksia ympäri Suomen.
6.6.2020 Suomen Ekonomien sääntömääräinen kevätliittokokous Scandic Simonkenttä, Helsinki /
Teams
Poikkeusolot aiheuttivat muutoksia myös Suomen Ekonomien toimintaan ja poikkeuslain nojalla
liittokokouksissa mahdollistettiin myös osallistuminen etänä. Äänestyksissä käytössä ei ollut
sähköistä äänestystä, vaan äänestykset tapahtuivat paikalla olijoiden toimesta valtakirjojen avulla.

Lahden Seudun Ekonomeja edusti puheenjohtaja Hanna Mäkinen etäyhteydellä Teamsin
välityksellä.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kiinnostavana aiheena oli päätös jäsenmaksujen
modularisoimisesta, jossa tähdätään siihen, että jäsen voisi jatkossa entistä enemmän päättää itse
oman jäsenyytensä sisällöstä. Lisäksi liittokokouksen yhteydessä käytiin keskustelua edellisenä
vuonna keskusteluun nousseista jäsenyys- ja hallintomalleista ja siitä miten liiton houkuttelevuutta
ja jäsenmäärää saataisiin kasvatettua.
Puheenjohtajatapaaminen 19.9.2020 Original Sokos Hotel Tripla, Helsinki / Teams
Myös puheenjohtajatapaaminen järjestettiin “hybridimallilla”, eli osallistua sai joko paikan päällä
Helsingissä tai etänä Teamsin välityksellä. Lahden Seudun Ekonomeista osallistui puheenjohtaja
Hanna Mäkinen Teamsin välityksellä.
Tärkempänä keskusteluaiheena oli jäsenyysmalli ja siihen liittyvän jäsenkyselyn tulokset.
Jäsenkyselyn pohjalta todettiin, että aihesidonnaisille teemaverkostoille voisi olla jäsenistössä
kysyntää ja niiden avulla voitaisiin jatkossa laajentaa jäsenille suuntautuvaa tarjontaa. Tällöin
jäsenille olisi tarjolla paikallisen toiminnan lisäksi myös omiin mielenkiinnon kohteisiin tai omaan
alaan liittyvää valtakunnallista toimintaa.
21.11.2020 Syysliittokokous Helsingissä ja Teams-etäyhteydellä
Syysliittokokous toteutettiin jo totutusti siten, että osallistuminen onnistui joko paikan päällä tai
Teamsin välityksellä etänä.
Kevään liittokokoukseen verrattuna uutena asiana syksyn liittokokouksessa oli sähköisen
äänestyksen käyttäminen, jolloin myös etänä osallistuvat pääsivät äänestämään itse suoraan ilman
valtakirjoja. Sähköinen äänestysjärjestelmä pääsikin heti tositoimiin, sillä äänestyksiä kokouksessa
riitti. Erimielisyyttä ja äänestystarvetta tuli etenkin uuden hallituksen valinnassa, kun Helsingin
Ekonomit esittivät oman vastaesityksensä nimitystoimikunnan esitystä vastaan. Keskustelua herätti
etenkin puheenjohtajan valinta, jossa vastakkain olivat nimitystoimikunnan esittämä Njordin
edustaja Martin Paasi ja Helsingin Ekonomien Juha-Pekka Kokkonen. Valinta kohdistui
äänestyksen jälkeen Martin Paasiin.
Muina aiheina kokouksessa päätettiin sääntömuutoksesta, jossa mahdollistetaan myös jatkossa
etäosallistuminen ja äänestäminen sähköisesti. Tämän vuoden osalta nämä sallittiin voimassa
olevan yhdistyksiä koskevan poikkeuslain nojalla.
Yhdistystämme edusti syysliittokokouksessa etänä 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!
Keväällä 2021 luvassa on virtuaalisia tapahtumia eri teemoilla. Seuraa jäsentiedotteitamme ja
tapahtumakalenteriamme!

Keväällä luvassa mm:
12.4.2021 Yrittäjyydestä ja yrityksen kasvusta -verkkotapahtuma, ilmoittautuminen
tapahtumakalenterissa.

Lisätietoa: tapahtumat.ekonomit.fi, https://www.facebook.com/lahdenseudunekonomit/ sekä
lahdenseudunekonomit.fi
Ilmoittautumis- ja maksuohjeet yhdistyksen tapahtumiin
Tapahtumiin ilmoittaudutaan osoitteessa tapahtumat.ekonomit.fi.
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.

