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LAHDEN SEUDUN EKONOMIT R.Y. 
Sääntömääräinen syyskokous 
Aika: keskiviikko 18.11.2020 klo 18.30
Paikka: Malskin kokoustilat, Päijänteenkatu 9, Lahti

1. Kokouksen avaus. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

5. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021

6. Vahvistetaan talousarvio ja jäsenmaksu vuodelle 2021

7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavalle 2-vuotiskaudelle 2021 – 2022

8. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 6§:n edellyttämällä tavalla

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle

10. Päätetään sääntömuutoksesta 

11. Kokouksen päättäminen

Esityslista
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Toimintasuunnitelma 2021



• Vuosi 2021 on Lahden Seudun Ekonomien 75-vuotisjuhlavuosi ja pyrimme tuomaan sen 
myös toiminnassa esiin

• Juhlavuoden suunnitelmat sisältävät mm. seuraavaa:
• 75-vuotisjuhlat 
• Historiikin julkistaminen (vuodet 2006-2020)
• Stipendien jakaminen

• Haastetta ja ennakoimisen vaikeutta toimintaan tuo vallitseva korona-tilanne
• Pyrimme toiminnassamme ottamaan huomioon tilanteen ja kehittämään sellaista 

toimintaa, jota voimme vastuullisesti järjestää
• Virtuaalitapahtumat
• Ulkotapahtumat
• Turvallisuus kasvotusten järjestettävissä tapahtumissa

• Haluamme tapahtumissamme tuoda esiin paikallisuutta ja paikallisia mahdollisuuksia ja 
samalla mahdollisuuksien mukaan tukea paikallisia yrityksiä

Toiminnan suuntaviivat 2021
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• Suomen Ekonomien vuoden 2021 teemana jatkuu edelleen strategian mukainen Vapauta 
potentiaalisi

• Vuoden 2021 painopisteitä Suomen Ekonomeilla:
• Suuntaviivat vuodelle 2021 vahvistetaan syysliittokokouksessa 21.11.2020
• Vuosisuunnitelmassa teemakohtaisten verkostojen käynnistäminen

• Suomen Ekonomien tapahtumat
• Tämän hetkisen tiedon mukaan yksi iltakoulutus Lahdessa
• Myös muiden paikkakuntien koulutukset avoimia Suomen Ekonomien jäsenille
• Lisäksi avoimia webinaareja esimerkiksi Helsingin Ekonomeilla

Toiminnan suuntaviivat 2021
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Talousarvio 2021
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Hallituksen valinta



Hallitus 2020

• Hanna Mäkinen puheenjohtaja erovuoroinen
• Tuula Nurminen varapuheenjohtaja erovuoroinen
• Elina Innanen viestintävastaava erovuoroinen
• Mette Mikkola sihteeri
• Sami Sipilä talousvastaava
• Jani Ylönen tapahtuma- ja jäsenvastaava

Hallituksen valinta vuodelle 2021
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Sääntömuutos



Nykyiset sääntömme eivät mahdollista yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen pitämistä 
etänä, mikä osoittautui ongelmaksi viime kevään poikkeustilanteen vuoksi. 

Tämän johdosta hallitus esittää sääntöihin seuraavaa lisäystä kohtaan 8 § yhdistyksen 
kokoukset:

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 
päättäessä myös etänä digitaalisten kanavien kautta

Päätös sääntömuutoksesta
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Ergonomia etätyössä –virtuaaliluento 24.11.2020, klo 17.30-18.30

• Ergonomiasuosituksia näyttöpäätetyöhön liittyen etenkin etätyöt huomioiden ja niiden 
soveltamista käytäntöön 

• Luennon pitää työfysioterapeutti Tanja Pätilä
• Ilmoittautuminen tapahtumakalenterin kautta

Koko perheen joulutapahtuma 12.12.2020 klo 13-15 Urheilukeskuksen laavulla

• Leikkimielisiä toimintarasteja
• Makkaraa ja glögiä
• Tapahtuma on maksuton ja avoin koko perheelle

Tulevat tapahtumat
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