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Lahden kaupungin kehitystä voi hyvin luon-
nehtia neljällä sanalla: yritykset, ympäristö, 
yliopisto ja yhdessä. Ilman menestyviä yri-
tyksiä kaupunki ei voi menestyä. Yliopisto 
on tulevaisuuden tae, ja yhdessä yritysten, 
korkeakoulujen ja asukkaiden kanssa olem-
me rakentaneet Lahdesta Euroopan ympä-
ristöpääkaupungin.
 Viimeisen kolmen vuosikymmenen 
aikana olemme tehneet muutosmatkan 
tavallisesta teollisuuskaupungista Suomen 
johtavaksi ympäristökaupungiksi. Halusim-
me puhdistaa Vesijärven, ja siitä käynnis-
tyi kaupungin ja ympäristötutkijoiden tiivis 
ja tuloksellinen yhteistyö. Nykyisin monet 
lahtelaisyritykset hakevat kansainvälistä 
kasvua vesiosaamisesta, ympäristöteknolo-
giasta ja kiertotaloudesta ja saavat ympä-
ristöpääkaupungista tukea pyrkimyksilleen.
 Lahden tavoitteena on olla Suomen 
yritysystävällisin kaupunki. Parannamme 
määrätietoisesti yritysten toimintaedel-
lytyksiä. Alueen yritykset vastaavat työlli-
syydestä ja tarvitsevat osaavaa työvoimaa. 
Lahden Seudun Seudun Ekonomit on 600 
kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suo-
rittaneen osaajan yhdistys, todellinen vai-
kuttajayhteisö Päijät-Hämeessä. Ekonomit 
ovat omalta osaltaan vaikuttaneet Lahden 
kaupungin menestykseen ja ovat mukana 
rakentamassa 2020-luvun kaupunkia.

 Korkeatasoinen osaaminen ja kou-
lutettu väestö ovat kaupungin elinvoiman 
lähde. 2020-luvulla matalan koulutustason 
kaupungista kehittyy korkean osaamisen 
ja kasvavan lisäarvon yliopistokaupunki. 
LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu 
tarjoavat koulutettua työvoimaa, tuotekehi-
tysosaamista, tutkimustietoa, yrityksiä ja in-
vestointeja – tarjoamme positiivisen, tulevai-
suuteen suuntautuvat toimintaympäristön.

Parhaimmat onnitteluni Lahden Seudun 
Ekonomit ry:lle 75-vuotisjuhlavuonna!
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Johdanto
Lahden Seudun Ekonomit ry on vuonna 1946 perustettu, vireä ja 
aktiivinen Suomen Ekonomit ry:n jäsenyhdistys. Suomen Ekono-
mien perusajatus on toimia kauppatieteellisen yliopistotutkinnon 
suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestönä. 
Vuonna 2020 valtakunnallisen järjestön muodostivat 25 ekonomi-
yhdistystä ja 13 opiskelijayhteisöä. Liitossa oli tuolloin yli 50 000 
jäsentä. Kokoluokaltaan Suomen Ekonomit ry on Akavan neljän-
neksi suurin jäsenjärjestö. Lahden Seudun Ekonomien jäsenmäärä 
oli vuoden 2020 lopussa 580. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 
 Paikallisyhdistyksenä tarjoamme jäsenistöllemme am-
matillisesti kehittäviä ja verkostoitumisen mahdollistavia ta-
pahtumia laajasti eri aihealueilta. Järjestämme vuosittain 15-20 
tilaisuutta. Valtaosaan tapahtumistamme ovat tervetulleita myös 
jäsenten avecit. Etäyhteydellä järjestetyistä tilaisuuksista monet 
ovat avoimia myös muiden ekonomiyhdistysten jäsenille.
 Tämä historiikki, joka käsittää vuodet 2006-2020, on yh-
distyksemme kolmas. Haluamme koota ja säilyttää palan omaa 
aikaamme myös jälkipolville. Onhan tällaisen yhdistyksen histo-
riikki arvokasta aikalaishistoriaa ja osa yhteiskunnan kokonaisuut-
ta. Ota siis mukava asento ja lähde mukaamme ekonomimatkalle.

Historiikin valmistelu on vienyt mielenkiintoi-
selle aikamatkalle yhdistyksemme historiaan. 
Selatessani aiempien vuosien materiaaleja ja 
vuosikertomuksia sekä vanhoja historiikkeja, 
on ollut mukava huomata, kuinka paljon mie-
lenkiintoista toimintaa Lahden Seudun Eko-
nomit on vuosien varrella järjestänyt ja kuinka 
paljon hyvää mieltä sitä kautta tuottanut. Sa-
malla tottakai syntyi ilo siitä, että olen itsekin 
saanut ja saan olla mukana tässä toiminnassa.

Vaikka viisitoista vuotta, johon historiikkimme 
paneutuu, ei olekaan loppujen lopuksi kovin 
pitkä aika, on moni asia sinä aikana kuitenkin 
kehittynyt valtavasti. Esimerkiksi digitalisaation 
kehittyminen on kiistatta vaikuttanut elämääm-
me niin työelämässä kuin myös vapaa-ajalla. 
On jännä ajatella, että sosiaalinen mediakin otti 
vasta ensiaskeleitaan 15 vuotta sitten.

Loppuspurtin digitalisaatiolle on kuitenkin ai-
heuttanut poikkeuksellinen korona-aika. Työ-
maailmassa otettiin vuoden 2020 aikana mel-
keinpä yhtä iso harppaus digitaalisuuden ja 
etätyöskentelyn suhteen kuin edellisen viiden-
toista vuoden aikana yhteensä. Samalla me 
kaikki olemme joutuneet miettimään, miten so-
vitamme elämäämme uudet tavat tehdä työtä 
ja mikä on työn ja vapaa-ajan suhde omassa 
elämässä. Varmasti moni joutunut miettimään 
myös omaa arvomaailmaansa uusiksi. 

Kun ihmiset sulkeutuivat koronan takia kotiin, 
korostui samalla verkostojen merkitys. On tär-
keää, että löytyy ryhmiä, joihin tuntee kuulu-
vansa. Ja mikä olisi parempi mahdollisuus 
verkostoille ja niiden kehittämiselle, kuin Lah-
den Seudun Ekonomien toiminta. Itse pidänkin 
verkostoja ja kohtaamisia yhtenä tärkeimmistä 
asioista, joita Lahden Seudun Ekonomit meil-
le tarjoaa. On hienoa, että verkostot säilyvät, 
vaikka maailma ympärillä muuttuukin.

Jos tämä historiikki kertoo mitä on tapahtunut 
viimeisen 15 vuoden aikana, niin mitä sitten 
seuraava 15 vuotta tuo tullessaan? Olen tyyty-
väinen, että siihen kysymykseen minulla ei ole 
vastausta, sillä olen varma, että luvassa on sel-
laisia asioita, joita vielä on mahdoton ennustaa 
tai edes kuvitella. Asia, johon voimme kuitenkin 
tässä hetkessä vaikuttaa on se, että pyrimme 
ottamaan tulevaisuuden huomioon valinnois-
sa, joita tässä hetkessä teemme.

Kiitos jokaiselle viidentoista vuoden aikana 
toimineelle puheenjohtajalle, hallituksessa toi-
mineelle sekä jokaiselle jäsenelle, joka on ollut 
mukana toiminnassamme!

Tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavaa 15 vuotta!

Hanna Mäkinen
Puheenjohtaja
Lahden Seudun Ekonomit

Puheenjohtajan tervehdys

76



Akateemista yhteistyötä 
ja huvittelua

2006



”Sana Kitupiikki lausuttiin 
useaan kertaan illan aikana; 
tuolla taikasanalla pääsi näet 
nauttimaan juhlaan teetettyä 
omaa olutta.”

Juhlavuosi vauhditti 
lahtelaisten toimintaa
Lahden Seudun Ekonomien 60-vuotisjuhlavuotta vietettiin vuonna 
2006. Jäsenmäärä oli tuolloin suurempi kuin koskaan aiemmin 
yhdistyksen historiassa. Vuosisadan alkuun verrattuna jäseniä oli 
11,5 prosenttia enemmän, sillä juhlavuoden päättyessä ekonomi-
yhdistyksen jäsenmäärä oli 555. Juhlavuodella ja Suomen Ekono-
miliiton (SEFE) jäsenhankintakampanjalla saattoi olla vaikutusta 
jäsenmäärän kasvuun, mutta painoarvoa oli myös sillä, että yh-
distyksellä oli paljon toimintaa. Monipuolisia tapahtumia oli run-
saasti tarjolla. Yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Nurminen totesi-
kin vuosikatsauksessaan, että yhdistyksen toiminta oli vilkastunut 
kovasti 2000-luvun alussa ja tarjosi jokaiselle jotakin. 
 Lahden Seudun Ekonomit ry vietti juhlapäivää seminaarin 
ja iltatapahtuman merkeissä, ansiomerkkejä jakamalla ja 60-vuo-
tishistoriikin julkaisulla. Juhlintaan käytetyille varoille ja juhlavuo-
den järjestelytyölle saatiin hyvin vastinetta. 
 Lahden pääkirjaston auditoriossa järjestetyn juhlasemi-
naarin puhujana oli professori Satu Lähteenmäki aiheenaan ”Ikä 
ja johtaminen”. Aihevalintaa pidettiin onnistuneena, ja se hou-
kuttelikin 70 kuulijaa. Illalla yhteinen ilonpito jatkui lahtelaisten 

rakkaassa urheilupyhätössä Urhei-
lukeskuksessa. Alueella tuolloin vie-
railleille ekonomien juhlinta näkyi 
valotaulumainoksena. Ekonomit itse 
kerääntyivät Voitto-ravintolaan. Ilta 
oli mukava ja rento, vaikka sana Kitu-
piikki lausuttiin useaan kertaan illan 
aikana; tuolla taikasanalla pääsi 
näet nauttimaan juhlaan teetettyä 
omaa olutta. Ekonomit estradilla 
–yhtye säesti ansiomerkkien jakoa 
ja historiikin julkaisua. Ansiomerkin 

saivat Paavo Pulkkinen, Tuija Jäkälä ja Mirja (Mikki) Valjakka. Ilta-
juhla keräsi saman verran osanottajia kuin seminaarikin.

Akateemista yhteistyötä 
ja huvittelua
Muu juhlavuoden toiminta seuraili tuttuja uria. Pitkäaikainen yh-
teistyö diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhdistyksen (Ldiary) ja 
Lahden Lakimiesyhdistyksen kanssa jatkui. Vuosittainen yhteis-
tapahtuma Raflingit sai lisänimen Oikorata siitä syystä, että vuo-
sikausien odotuksen jälkeen avattiin nopea junayhteys pääkau-
punkiseudulle. Lahdesta oli nyt vain tunnin matka niin Helsingin 
keskustaan kuin Helsinki-Vantaan lehtokentällekin. Yhteistyötä 
viriteltiin myös Lahden Seudun Insinöörien suuntaan. Näyttelijä 
Tuija Piepponen antoi ekonomeille ja insinööreille esiintymiskou-
lutusta Muotoiluinstituutin tiloissa. Insinöörien kanssa käytiin vielä 
kesän aikana risteilemässä Vesijärvellä. Toinen uusi yhteisjärjestö 
Akava-Häme esitteli sekin toimintaansa ekonomeille. Edustajaksi 
Akavan suuntaan nimettiin Mikki Valjakka, ja hän toimi tehtäväs-
sä seuraavat vuodet. 
 Kaikkia lahtelaisia akateemisesti koulutettuja kutsuttiin 
verkostoitumaan kuukausittaiseen Akateemiseen kantapöytään, 
kuten monena vuonna aiemminkin. Kantapöytätapaamiset siir-
rettiin kesäkuukausiksi Lahden satamaan, mutta niiden suosio ei 
noussut yhtä suureksi kuin talvikaudella. Ajan mittaan Akateemi-
nen kantapöytä muuntui ensin ekonomien omaksi kantapöydäksi, 
sitten vuosien tauon jälkeen tuli LSE:n After work ja lopulta ny-

kyinen yhteinen After work Ldiaryn eli Lahden diplomi-insi-
nöörit ja arkkitehdit ry:n kanssa. Erityisesti insinöörit ja 

Lahden Akateemiset Urheilijat olivat monissa tapah-
tumissa ekonomien kumppanina.
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Jääkiekkoa ja golfia
Yhtä vahvasti kuin lahtelaisjääkiekon seuraaminen, kuuluvat myös 
golfkierrokset ekonomien vakiintuneeseen ohjelmaan.   Yhdistyksen 
sisäisen golfkisan paikka vaihtuu vuosittain, ja vaihtelua on myös kil-
pailumuodoissa. Vuoden 2006 kilpailut pidettiin Vierumäen uudella 
Cooke-kentällä. Jokunen jäsen osallistui valtakunnalliseen Ekono-
migolfiin, jonka järjestelyistä vastasi Etelä-Karjalan Ekonomit. Lah-
telaisten oman viidennen golfkisan paikka oli vuonna 2008 Kanava 
Golfin kenttä Asikkalassa. Kanava Golf on perustettu vuonna 2003, 
joten osalle osallistujista kentän ominaisuudet ja metkut olivat vielä 
uusia tai uudehkoja. Jäsenistön golfkisat ovat osa LSE:n kiinteää 
vuosiohjelmaa. Vuonna 2012 kisakenttänä oli Takkula ja seuraavana 
vuonna Messilä, ja välillä oli käyty kisaamassa myös Mäntsälän Hirvi-
haaran kentällä. Ajankohdan muutosta kesäkuulta elokuulle pidettiin 
hyvänä eikä vähiten sen vuoksi, että kaikilla oli nyt pari kuukautta 
enemmän aikaa harjoittaa lyöntejään ja puttejaan kuntoon Messilä 
Golfin vaikeaksikin mainitulla kentällä (2013).

Bond, Leningrad Cowboys 
ja toistuvaa urkumusiikin 
lumoa
Kulttuuririennoista kiinnostuneet ekonomit lähtivät 
vuonna 2006 mielellään elokuviin, kun tarjolle tuli 
uusi Bond-elokuva, Casino Royale. Agenttielokuvat 
ovat aina saaneet ekonomit liikkeelle. Toisenlaisen 
kulttuurikokemuksen tarjosi Leningrad Cowboysin ja 
urkutaiteilija Kalevi Kiviniemen yhteiskonsertti Lah-
den Suurhallissa. Lahtelaisille tutut esiintyjät hank-
kivat tällä konsertilla varoja Sibeliustalon urkujen 
hankintaan. Mahtoiko tämä olla herätteenä sille, 
että ekonomien vaalikokous pidettiin juuri sinä vuon-
na Sibeliustalossa? Osallistujille esiteltiin silloin vielä 
uruttoman talon toimintoja. Soittimelle oli kyllä va-
rattu tila jo taloa rakennettaessa, mutta vasta vuon-
na 2017 urut päästiin asentamaan paikoilleen. 

Keskusliiton kuulumisia 
2006 - 2007
Suomen Ekonomiliitossa viriteltiin sääntömuutosta, ja sen vuoksi 
Oulussa pidettiin ylimääräinen liittokokous vuonna 2006. Muu-
toksessa poistettiin vaalipiirit. Lahden Seudun Ekonomit ry kuului 
VI vaalipiiriin yhdessä Etelä-Karjalan Ekonomien ja Kymenlaak-
son Ekonomien kanssa. Näiden yhdistysten viimeisessä yhteisessä 
hallitusten kokoontumisessa tehtiin aloite rahoituksen varaami-
sesta hallitusten välisiin tapaamisiin, kun yleensä vain yhdistysten 
puheenjohtajat pitivät yhteiskokoontumisia. Aloite eteni Ekonomi-
liiton vuoden 2007 budjettiin. LSE tavoitteli vuoden 2007 syysliit-
tokokousta pidettäväksi Lahdessa, mutta tämä tavoite ei toteutu-
nut, vaan paikaksi valittiin Jyväskylä. 
 Kokouksessa nousi esiin nimitystoimikunnan valmiste-
lutyö. Lahden Seudun Ekonomit pitivät valmistelua liian sala-
myhkäisenä ja nostivat aiheen keskusteltavaksi. LSE:n mielestä 
asiat tulee Ekonomiliitossa valmistella avoimesti. Niinpä Lahden 
Seudun Ekonomien liittokokousedustaja Tatu Töyrälä teki vas-
taehdotuksen nimitystoimikunnan ehdotukselle Ekonomiliiton 
uudeksi hallitukseksi. Töyrälän ehdotus sai kannatusta etenkin 
pienehköiltä paikallisyhdistyksiltä. Asian nosto keskusteluun 
tuotti myös tulosta, sillä Suomen Ekonomiliiton hallitukseen va-
littiin yksi pienten yhdistysten edustaja enemmän kuin mitä ni-
mitystoimikunta oli esittänyt. Lahden Seudun Ekonomit sai siten 
tukea monilta muilta jäsenyhdistyksiltä, jotka nekin halusivat 
pitää kiinni hyvistä tavoista ja nimeämismenettelyn aiemmin 
sovituista toimintaperiaatteista.

Yhdistyksen sisäisen golfkisan 
kiertopalkinto on ehtinyt kiertää monella 

jäsenellä. Kuva vuodelta 2015.
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Tapahtumia pitkin maailmaa ja 
kotimaisemissa

2007



Tapahtumia pitkin 
maailmaa ja 
kotimaisemissa
Liiton uusien sääntöjen mukaisesti kaikilla jäsenyhteisöjen halli-
tusten jäsenillä oli mahdollisuus osallistua SEFE:n teemapäivään. 
Vuonna 2007 se pidettiin Tallinnassa. Pientä jännitystä matkaan 
toi päivämäärä, joka sattui samaksi kuin kiistellyn Pronssiso-
turi-patsaan siirto Tallinnan keskustasta sotilashautausmaalle. 
Teemapäivää saatiin kuitenkin viettää kaikin puolin rauhallisissa 
merkeissä. Ekonomiliiton asioita käsiteltiin Tallinnan lisäksi myö-
hemmin myös Dublinissa. Siellä liittokokouksen aiheena oli kaup-
patieteellisten yksiköiden yhdistäminen ja liiton yrittäjäneuvotte-
lukunnan perustaminen. Lahtelaisyhdistystä Irlannissa edustivat 
LSE:n uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2008 alusta valittu Tatu 
Töyrälä ja SEFE:n hallituksen ja koulutuspoliittisen toimikunnan 
jäsen Tuula Nurminen. Ekonomiliiton tehtävissä toimi myös yh-
distyksen jäsen Jani Helviö, joka oli yksityisen sektorin verkoston 
jäsenenä. Ensimmäistä kertaa valtakunnallinen liitto tuki paikallis-
yhdistysten toimintaa 2000 euron toiminta-avustuksella. 
 Lahden Seudun Ekonomien SEFE-kummina toimi toista 
vuottaan Ritva Heikinheimo. Hän seurasi tehtävässä pitkäaikaista 
kummia, Pirjo Mitjosta. Heikinheimo esitteli Lahdessa liiton Eko-
nomiEsimies-koulutusohjelmaa (EE). Koulutuspaketti päätettiin 
toteuttaa Lahdessa. EE-koulutuksen sisältöä pidettiin tasokkaana 
ja siihen oltiin tyytyväisiä, mutta vain seitsemän osallistujaa suo-
ritti kurssin kokonaan. Palautteen perusteella todettiin, että hy-
västä laadusta huolimatta uutta EE-koulutusta ei järjestetä ihan 
heti, sillä kurssin toteuttaminen pienelle osallistujajoukolle vaati 
suhteessa paljon resursseja.  
 Lahdessa oli myös muuta Ekonomiliiton valtakunnallista 
toimintaa, sillä vuoden 2007 Ekonomigolf järjestettiin Messilän 
kentällä. Kilpailumenestyksen perusteella voitiin todeta, että ko-
tikenttäetu osattiin hyödyntää paremmin kuin hyvin.
 Yhdistys järjesti vuoden 2007 aikana 14 eri tapahtumaa 
sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi. Ammatillista 
tarjontaa Lahdessa täydensi Suomen Akatemian tutkijan Erika 
Sauerin luento otsikolla ”Luovuutta, perkele!” Ohjelmassa oli myös 
vuorovaikutuskoulutusilta, jonka veti Novetos Oy:n Markku Laiti-
nen. Iltaan saapui kiinnostuneita ekonomeja Kymenlaakson, Hel-
singin, Etelä-Hämeen ja Rauman paikallisyhdistyksistä. Suosittu 
oli myös Saku Mantereen vetämä Maineenhallintaseminaari, joka 
houkutteli sellaisiakin LSE:n jäseniä, joita ei muissa yhdistyksen 

tapahtumissa ollut nähty. Kun maine oli saatu hyvään hallintaan, 
päivän ohjelma jatkui Drinkkikoulussa Fellmannissa. Ensimmäistä 
kertaa LSE järjesti samana päivänä kaksi erillistapahtumaa. Osal-
listujia riitti mukavasti molempiin tilaisuuksiin. 
 LSE:n virallinen kokousohjelma vei jäsenet tutustumaan 
nastolalaiseen Novart Oy:öön, jossa pidettiin tilikokous. Syysko-
kous puolestaan järjestettiin ESA-konserniin tehdyn yritysvierailun 
yhteydessä. Edellisen historiikin koostamisen jälkeen yhdistys oli 
uudistanut vuosikertomuksensa laatimistapaa, joten nyt pääs-
tiin lukemaan aiempaa laajemmin kuvausta menneen vuoden 
toiminnasta. Jäsenistö otti uuden vuosikertomusmallin kiitoksin 
vastaan. LSE:n jäsenmäärä oli jatkanut kasvuaan, ja vuoden 2007 
päättyessä se oli uudessa ennätysluvussa, 568.  

Laajempi Raflinki-piiri ja 
teatteriesityksiä
Lahden Seudun Ekonomien toiminnassa on useita vuodesta toi-
seen samana pysyvinä muotoja. Kuitenkaan yhdistyksen ei voida 
sanoa jumiutuvan perinteisiinsä, sillä se on poiminut niin koulu-
tus- kuin kulttuuritapahtumiinsakin yhteiskunnassa kulloinkin 
esillä olevia teemoja. Yhdistys on usein tutustunut tuoreeltaan 
paikallisiinkin ilmiöihin. Yksi osoitus viimeksi mainitusta on yhteis-
työn virittely omaa ammattialaa laajemmin muiden lahtelaisten 
akateemisten yhdistysten kanssa. 
Vuonna 2007 korostui yhteistyö usei-
den kumppaneiden kanssa, kun jär-
jestettiin kiinnostavia tapahtumia, 
mm. Suomen Ekonomien koulutus-
tilaisuuksia, vierailu Nordeaan sekä 
valtakunnallinen ekonomigolf. Ra-
flinki-piiriin liittyi myös Lahden Aka-
teemiset Urheilijat. Liikuntateema 
näkyi myös Raflinkien painotuksessa, 
sillä teemana oli Tanssilava ja 1950-
luvun lavaromantiikka.
 Kulttuurin saralla vuosi 2007 oli teatteri- ja musikaali-
esitysten aikaa. Markku Pölösen näytelmää Onnen maa käytiin 
katsomassa Hollolassa. Muut kaksi matkaa suuntautuivat Hel-
sinkiin, jossa kohteena olivat UIT:n esitys Da Lintsi –koodi ja Mel 
Brooksin ohjaama satiirinen musikaali Kevät koittaa Hitlerille. 

”Yhdistys järjesti vuoden 
2007 aikana 14 eri tapahtumaa 
sääntömääräisten kevät- ja 
syyskokousten lisäksi.”
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Uutta strategiaa 
vanhalla pöydällä

2008



Uutta strategiaa vanhalla 
pöydällä
Ekonomiliiton suunnitelmaa uudeksi strategiaksi esiteltiin kevät-
liittokokouksessa 2008 perinteikkäässä Haikon kartanossa. Lah-
telaisia edusti Tatu Töyrälä. Strategian työstäminen jatkui ylimää-
räisessä liittokokouksessa Berliinissä, jossa Lahdesta oli mukana 
Tuula Nurminen. Hän osallistui myös SEFE:n syysliittokokoukseen 
2008 Porissa. Tuossa kokouksessa liiton uusi strategia hyväksyttiin.
 

Puheenjohtajavaihdos 
ja lystejä liukasteluja 
Tatu Töyrälä aloitti vuoden 2008 alusta Lahden Seudun Ekono-
mien puheenjohtajana. Hänen puheenjohtajakautensa jäi yhteen 
vuoteen, mutta tuo vuosi olikin täynnä toimintaa. Jäsenmääräs-
sä tehtiin jälleen uusi ennätys, vaikkei uudelle sataluvulle ihan 
yllettykään. Vuoden lopussa yhdistykseen kuului 598 jäsentä, ja 
siitä joukosta viidennes osallistui johonkin vuoden aikana järjes-
tetyistä 15 tapahtumasta. 
 Jää alustana oli jäsenistölle tuttua jääkiekko-otteluista. 
Tällä kertaa vuorossa olivat ottelut Pelicans – Ilves ja Pelicans 
– Kalpa. Jää oli alustana myös jäsenistön omassa toiminta-ak-
tiviteetissa. Liukkaan kelin ajo-opetusta oli toivottu, ja harjoit-
teluryhmä täyttyi nopeasti. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet 
mukaan testaamaan ajotapaansa ja korjaamaan sitä ajo-olo-
suhteiden mukaiseksi. Liian liukkaaseen rataan saattoi oma suo-
ritus tyssätä myös toisessa uudenlaisessa tapahtumassa, kun 
LSE kävi kokeilemassa hohtokeilaamista. 

Tiukkaa koulutusasiaa
Yksi vuoden 2008 koulutusteemoista oli naisten asema työmarkki-
noilla. Naistenpäivänä pidetyssä tilaisuudessa kuultiin ETLA:n tut-
kijan Annu Kotirannan puheenvuoro naisten johtamien yritysten 
kannattavuudesta. Ekonomiliiton edustajat Johanna Lähteenmä-
ki ja Tage Lindberg puhuivat naisten ansiokehityksestä ja antoivat 
palkkaneuvotteluohjeita. Tiiviin asiaosuuden jälkeen vaihdettiin 
vapaalle, ja ilta päättyi Sami Hedbergin stand up -esitykseen.  
 Toisen koulutusillan aiheena oli vakuuttava esiintyminen. 
Infor Oy:n Ina Virkki-Ukeleghe kertoi vuorovaikutus- ja esiintymis-
taidoista, opasti kuulijoiden kohtaamiseen sekä henkilökohtaiseen 
ja sanattomaankin viestintään. 
 Brändi-ilta Wanhassa Walimossa keskittyi yrityskuvan luo-
miseen ja siihen liittyviin kysymyksiin. Riku Motorsin omistaja Riku 
Routo yhdessä Mainostoimisto Taktumin Petri Tiaisen ja MTV 3:n 
Tuulia Viljasen kanssa kertoi aiheen problematiikasta innokkaille kuu-
lijoille. Ekonomien ja Riku Roudon yhteistyö jatkui muutaman vuoden 
kuluttua, kun Routo avasi vuonna 2011 Moottoripyörämuseon.

Opettaja Ugandaan
 
LSE on säännöllisesti ja aktiivisesti muistanut sisaryhdis-
tyksiään niiden juhlavuosina esimerkiksi pienellä rahalah-
joituksella. Vuonna 2008 otettiin käyttöön uudenlainen 
muistamismuoto, kun LSE lahjoitti kunkin juhlivan ekono-
miyhdistyksen puolesta Ugan-
daan opettajan kuukaudeksi 
30 lapselle. Ensimmäisenä näin 
muistettiin Turun Seudun Eko-
nomeja heidän täyttäessään 
70 vuotta ja Lounais-Hämeen 
Ekonomeja 40-vuotisjuhlan 
kunniaksi. Suur-Savon Ekono-
meilla tuli täyteen 60 toiminta-
vuotta samoin kuin Savonlin-
nan Seudun Ekonomeilla. 

”LSE lahjoitti kunkin 
juhlivan ekonomiyhdistyksen 
puolesta Ugandaan opettajan 
kuukaudeksi 30 lapselle. ”

Penkkiurheilua on harrastettu vuosien varrella monessa eri muodossa. 
Kuva vuoden 2019 Lahti Basketballin ottelusta.
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Jazzin, oopperan 
ja tangon viehätystä
Vuoden 2008 yhdistyksen vaalikokous pidettiin liitettynä jälleen 
uuteen James Bond –elokuvaan. Ekonomeille varattiin tilausnäytös 
Bond – Quantum of Solace –elokuvaan. Lippuja oli tarjolla myös 
diplomi-insinöörien ja lakimiesten yhteistyöyhdistyksille. Kutsussa 
houkuteltiin pukeutumaan Bondiksi ja luvattiin palkintokin, mutta 
näin pitkälle osallistujat eivät olleet valmiita sitoutumaan.  
 Bond-elokuvat kuuluvat monen ekonomin muistoihin. Yhtä 
lailla pogoaminen Eppu Normaalin ja muiden tamperelaisten 
bändien tahdissa oli monelle tuttua. Tampereen Työväen Teat-
teri otti ohjelmistoonsa musikaalin nimeltä Vuonna 85, ja LSE:n 
jäsenet kävivät katsomassa esityksen ja eläytyivät sen tahdissa  
Manse-rockin muistoihin. 
 Pori ja jazz ovat yhdistelmä, joka tunnetaan kautta maan. 
Porin Seudun Ekonomit puolestaan järjestävät Porin Jazzien aikaan 
erilliset Ekonomijazzit, joihin ovat tervetulleista kaikkien ekonomi-
yhdistysten jäsenet aveceineen. Vuonna 2008 kutsuun tartuttiin 
Lahdessakin. Ekonomijazzeille kokoontui isäntäyhdistyksen lisäksi 
yli 50 vierasta Lahdesta, Turusta, Etelä-Pohjanmaalta ja Raumalta. 

Lahtelaisia matkassa oli kymmenen. Yksi ja-
zz-tapahtuma ei riittänyt, vaan ekonomien 
musiikkikierros jatkui tästä Kirjurinluodolle 
Pori Jazzin päätapahtumaan. 
 Ekonomijazzeille osallistumisesta 
tuli perinne lahtelaisillekin. Tapahtumaan 
kokoonnutaan omatoimisesti. Yhteiskul-
jetusta on kyllä joskus suunniteltu, mutta 
se ei ole saanut suosiota ja on näin jäänyt 

toteutumatta. Jazz-musiikista kiinnostuneita lahtelaisekonomeja 
on ollut vuosittain mukana kymmenkunta. 

Akateemisia 
vappuhuvituksia 
ja yhteisiä lystejä
LSE:n rakentama yhteistyöverkosto alkoi olla 
valmis vuoden 2008 paikkeilla. Raflinkien li-
säksi ohjelmaan liitettiin Akateemisen vapun 
juhlinta. Tapahtumapaikaksi valittiin Pik-
ku-Vesijärven ranta, jonne vappulystäilyä ke-
hiteltiin yhdessä lakimiesten, diplomi-insinöö-
rien, arkkitehtien ja akateemisten urheilijoiden 
kanssa. Perinteiden mukaisesti ohjelmassa oli 
kuohuviinin maistelua, ja jottei maistelun rooli olisi kasvanut liian 
suureksi, kilpailtiin välillä Mölkyn parissa.  Sehän on Lahdessa 
suunniteltu suosittu joukkuepeli.
 Kesällä ekonomit suuntasivat yhdessä insinöörien kans-
sa jo toisen kerran risteilemään Vesijärvelle sekä sen verran Päi-
jänteenkin puolelle, että saatiin kokea sulutus Vääksyn kana-
vassa.  Vuoden Raflingit järjestettiin Niemen kaupunginosassa 
Lahden tiede- ja yrityspuistossa. Teemana oli ekologisuus. Tällä 
kertaa ekonomeista ehti lakimiesten ja ekonomien yhteistapah-
tumaan viisi osallistujaa. 

”LSE:n rakentama 
yhteistyöverkosto alkoi 
olla valmis vuoden 2008 
paikkeilla.”

”Kesällä ekonomit 
suuntasivat yhdessä 
insinöörien kanssa jo 
toisen kerran risteilemään 
Vesijärvelle.”

Vuonna 2008 LSE osallistui ensimmäisen kerran Porin Seudun Ekonomien 
järjestämille Ekonomijazzeille. Kuva vuoden 2017 tapahtumasta.
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Mieluisia tapahtumia
Pitkäaikainen yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Nurminen astui 
jälleen LSE:n johtoon vuoden 2009 alusta. Vuodesta tuli aktiivisen 
toiminnan aika, sillä tapahtumia oli kaikkiaan 18. Ekonomiyhdis-
tyksessä iloittiin erityisesti siitä, että näihin tilaisuuksiin osallistui 
myös nuorehkoa jäsenkuntaa.  Kokonaisjäsenmäärän suhteen jat-
kui edelleen jännitys, milloin ylitettäisiin luku 600. Vielä vuonna 
2009 jäätiin niukasti rajan alle, sillä jäseniä oli 597. 
 Syksyllä järjestetty jäsenkysely vahvisti sen, mitä vuoden 
aikana oli koettu ja aavisteltu: ekonomien tarjoamat tapahtu-
mat olivat mieluisia. Työuraan, sen edistämiseen ja itsensä ke-
hittämiseen liittyvät tilaisuudet olivat kaikkein suosituimpia. Nii-
hin saatiin mukaan sellaisiakin jäseniä, joita yhdistyksen muu 
toiminta ei kiinnostanut. 

Koulutusta myyntityöhön
LSE järjesti yhdessä Ekonomiliiton kanssa yksipäiväisen myyn-
tityökoulutuksen, joka saavutti suuren suosion. Ilmoittautunei-
ta oli yli 80 ja he edustivat kahtatoista eri ekonomiyhdistystä. 
Päivä sisälsi tiukkaa asiaa, mm. parityöskentelyä, mutta myös 
hyvää tekevää naurujoogaa. Myynnin johdon valmentaja Reijo 
Mylläri veti osan päivän ohjelmasta, mutta suurimmat odotuk-
set taisivat lopulta kohdistua taiteen ja liike-elämän monitoi-
mimiehen Mato Valtosen osuuteen. Hänen aiheenaan oli ”Luo-
vuudella menestykseen”. Tarinallinen esitys sai monen kuulijan 
ajatukset rullaamaan, ja omaa ajatusmaailmaa tuli tarkasteltua 
uudenlaisesta kulmasta. 

Osaamista kohennettiin 
lama-aikana
Suomen talous ajautui lamaan 2000-luvun alkuvuosina, ja moni tunsi  
epävarmuutta työpaikkansa säilymisestä. Omia työtaitoja ja val-
miuksia haluttiin pitää yllä ja kehittää edelleen. LSE vastasi näihin 
tarpeisiin. Lokakuussa tarjolla oli koulutusta mielekkään työuran 
rakentamisesta ja työnhakumenetelmistä. Siinä painotettiin itse-
tuntemuksen tärkeyttä oman luontevan työuran löytämisessä. Kou-
lutuspaikat varattiin hetkessä, ja mukaan saatiin myös aiemmin 
toimintaan osallistumattomia jäseniä. Ekonomiliiton Sirja Kulmala 
kertoi liiton roolista ja sen mahdollisuuksista olla apuna työnhaus-
sa. Mercuri Urvalin konsultti Jaana Pollari kertoi työllisyystilantees-
ta Lahden seudulla rekrytointiyrityksen näkökulmasta. 
 Lahdessa ympäristöineen on työpaikkojen painotus ollut 
perinteisesti suorittavassa teollisuustyös-
sä ja palveluammateissa. Ekonomeille työ-
tilaisuuksia aukeni lama-aikana vähän ja 
niihin oli paljon hakijoita, jopa 250 haki-
jaa paikkaa kohden. Samalla ilmoitukset 
painetuissa sanomalehdissä vähenivät, ja 
mahdollisista työpaikoista ilmoitettiin usein 
vain verkossa. Pääkaupunkiseudulla työti-
laisuuksia oli hieman enemmän, joten oiko-
radan juniin astui moni yhdistyksen jäsenkin. Joitakin myöntei-
siäkin työllisyysuutisia oli sentään tarjolla. Ekonomit vierailivat 
vaalikokouksen yhteydessä Osuuskauppa Hämeenmaalla ja siel-
lä toimitusjohtaja Taavi Heikkilä kertoi, että yritys oli selvinnyt 
lamavuosista hyvin ja oli edelleen kasvattamassa toimintaan-
sa. Kuvaavaa oli, ettei Hämeenmaa joutunut lomauttamaan  
henkilöstöään lainkaan taantuman aikana.

”Omia työtaitoja 
ja valmiuksia haluttiin 
pitää yllä ja kehittää 
edelleen.”

LSE on nauttinut 
useana vuotena 
vappulounaalla 

Seurahuoneen 
notkuvien buffet-
pöytien antimia. 

Kuva vuodelta 2014.
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Urkuviikot ovat 
kuuluneet LSE:n 
ohjelmistoon useana 
vuotena. Kuva vuoden 
2017 urkuviikoilta.



Leffaa, lätkää, teatteria 
ja urkumusiikkia
Vuoden aikana käytiin taas jääkiekkoareenalla seuraamassa Pe-
licansien taistelua. Vuodesta toiseen lätkämatsit ovat olleet jä-
senten suosiossa ja houkutelleet mukaan myös jäseniä, jotka eivät 
osallistu muihin tapahtumiin.
 Laadukasta teatteriakaan ei tarvinnut etsiä kotikaupun-
kia kauempaa. Vuonna 2009 Lahden kaupunginteatterissa esi-
tettiin näytelmää Piaf - Pikku Varpunen, joka käsitteli ranskalai-
sen laulajattaren Edith Piafin elämää. Ekonomit hankkivat liput 
heti ensi-iltaan. Esitys liikutti ja kiinnosti yleisöä. Moni tunsi Pia-
fin levytuotannon helmet, muttei välttämättä ollut selvillä hänen 
traagisesta elämäntarinastaan.
 Ekonomeille esitettiin myös M.A. Nummisen ja Pedro Hie-
tasen Kielletyt laulut Teatteri Vanhassa Jukossa. Kahden miehen 
vahva, mutta pienieleinen esiintyminen antoi tilaa keskittyä kuun-
telemaan monipuolisia tulkintoja. 
 Vuonna 2009 ekonomit vastasivat akateemisen vapun 
järjestelyistä Pikku-Vesijärven rannassa. Diplomi-insinööreille, ark-
kitehdeille, lakimiehille sekä akateemisille urheilijoille oli keksit-
ty omintakeinen joukkuekilpailu. Lajeiksi oli valittu kananmunan 
heitto, ilmapallojen täyttö ja ”rahanpesu”. Palkintojen jaon jälkeen 
siirryttiin Seurahuoneelle perinteiselle vappulounaalle, josta Aka-
teemiset Urheilijat olivat järjestelyvastuussa. Akateemista vappua 
juhlittiin yhteistuumin useana vuonna, ja yhä nykyisinkin LSE:n iki-
omaa vappua juhlistetaan yhteisellä lounaalla.
 Ekonomit kuuntelivat myös taidokasta urkumusiikkia, kun 
Lahden Urkuviikoilla esiintyi nuori saksalainen taiteilija Felix Hell. 
Ennen konserttia Lahden Urkuviikkojen hallintopäällikkö Marja 
Leivo antoi opastusta urkumusiikin maailmaan. Hän kertoi laajasti 
urkuviikkojen järjestämisestä, artistien hankinnasta ja konserttien 
markkinoinnista. Uruilla voidaan soittaa myös kevyempää oh-
jelmistoa, ja sitä sanomaa lahtelainen urkuviikkokin haluaa olla 
edistämässä. Ekonomit pääsivät konsertin jälkeen tapaamaan 
nuorta taitajaa. Kuulijoiden tunne siitä, että Felix Hell on ikäistään 
kypsempi esiintyjä, sai vahvistuksen. Hän paljasti aloittaneensa 
uransa 14-vuotiaana ja ehtineensä soittaa jo yli 650 konsertissa 
eri puolilla maailmaa. 

Viinit ja kieltolaki tutuiksi 
– hyi, kun oli hyvää!
Yhdistyksen jäsenet pääsivät tutustumaan viineihin Lahden 
ammattikorkeakoulun lehtori Riikka Pölläsen opastuksella en-
simmäisen kerran keväällä 2009. Ilta keskittyi Oseanian alueen 
tuotteisiin. Maistelutilaisuus oli niin onnistunut, että viini-iltoja 
päätettiin saman tien jatkaa. Seuraavaksi tutustuttavaksi viini-
alueeksi nimettiin Chile ja Argentiina. Syksyllä järjestetyssä ti-
laisuudessa keskityttiin siihen, miten erilaiset viinit sopivat ko-
rostamaan ja tuomaan esiin ruoan makuja, viidettä perusmakua 
umamia unohtamatta. 
 Alkoholi teemana jatkui vuoden 2009 Raflingeissakin Möy-
sän VPK-talolla. Kieltolain asettamisesta tuli kuluneeksi 90 vuotta, 
joten kieltolain ajan gangstereita ja tyylikkäitä leidejä puuhkineen 
liikuskeli tuona iltana Möysässä. Aikaan sopivat asusteet eivät 
haitanneet alkuillan lavarockin opettelua, jota ”3 Gallons of Spirit” 
–kokoonpano säesti kuten muutakin liikehdintää tanssilattialla. 
Illan jännitys ei jäänyt vain siihen, tullaanko paikka ratsaamaan 
pimeiden pullojen vuoksi, vaan kierroksia nostettiin tutustumal-
la uhkapeli Black Jackiin. Siinä riitti ohjelmaa, joten Raflinkeihin 
oleellisesti kuuluva Kultaisen Sirpin laulukilpailu sai vain kaksi 
osallistujajoukkuetta. Ldiary:n ja Lakimiesten yhdistyksen välille ei 
saatu tolkkua paremmuudesta, vaan palkinnonjaossa päädyttiin 
historialliseen tasatulokseen.  
 Kieltolain tunnelmista palattiin perinteiseen viininmais-
teluun. Kolmannen illan aiheena olivat italialaiset viinit. Riikka 
Pöllänen kertoi laajasti italialaisen viininviljelyn historiasta, vii-
niluokituksesta, nykytuotannosta, rypälelajikkeista, viinitermeis-
tä ja viinialueista. Maan tärkeimpien viinialueiden eli Piemon-
ten, Veneton ja Toscanan tuotteita päästiin myös vertailemaan. 
Tämän jälkeen viini-illat jäivätkin tauolle, sillä Kongressikeskus 
Fellmannissa alkoi remontti.  
 Yhdistyksellä oli vuonna 2009 jäseniä 597, ja heistä vastasi 
jäsenkyselyyn 115. Kerta toisensa jälkeen kautta vuosien kyselyis-
sä toistuu sama mieltymysten kärkikolmikko: kulttuuri (erityisesti 
teatteri), yritysvierailut ja ammatillisesti kehittävät tilaisuudet.
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Enkeleitä Heinolassa,
mustalaisromantiikkaa Lahdessa

2010



Ekonomitoimintaa 
Suomessa 75 vuoden ajan
Vuonna 2010 Suomen Ekonomiliitto täytti 75 vuotta. Lahdessa sitä  
juhlistettiin koulutustilaisuuksilla omien perinteisten tapahtumien li-
säksi. Keväällä järjestettiin tunneälyyn liittyvä koulutus, syksyllä taas 
keskityttiin ekonomien hyvinvointiin. Tämä Hyvinvoiva Ekonomi –ilta 
sai kaikista vuoden aikana järjestetyistä Ekonomiliiton tapahtumista 
parhaimmat arviointipisteet. 
 Muutoinkin SEFE:n kaikille jäsenille suunnatussa kyselyssä LSE 
sai kiitosta hyödyllisistä ja hauskoista tilaisuuksista, mielenkiintoisista 
tapahtumista ja mukavasta seurasta. Vuoden aikana yhdistys järjesti 
20 erilaista tapahtumaa, joihin osallistui 127 eri jäsentä. Lahden yhdis-
tyksessä jäsenmäärä jatkoi kasvuaan. Vuoden 2010 päättyessä LSE:llä 
oli 612 jäsentä, yli sata enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin.  
 Mainittu tunneälytapahtuma oli ”Tunteet peliin – Perkele” -se-
minaari, johon osallistui 78 henkilöä. Koulutussarja alkoi Lahdesta ja jat-
kui kuudella muulla paikkakunnalla. Lahteen saapui yksittäisiä osallis-
tujia kymmenestä eri jäsenyhdistyksestä. Pääosa osallistujista oli LSE:n 
omia jäseniä, 52 kaikkiaan. Seminaarin veti PsL Mikael Saarinen.  Hän 
ei päästänyt osallistujia helpolla, vaan esitys oli vuorovaikutteinen: mu-
kana olleet haastettiin keskustelemaan ja pohtimaan ratkaisumalle-
ja. Saarinen kyseenalaisti perinteisen suomalaisen järkiajattelumallin. 
Vaikka tutkimusten mukaan tunneosaamisella on vahva yhteys menes-
tykselliseen johtamiseen, sitä käytetään kuitenkin melko vähän. Saari-
sen esitys ei jäänyt vain esitelmöinniksi, vaan harjoitusten avulla hän 
herätteli osallistujien tunnetaitoja. Seminaari antoi osallistujille pohjaa 
tunteiden käyttämiseen ja tulkitsemiseen myös työympäristössä. Se-
minaaripäivä jatkui vielä tilikokouksella Sibeliustalossa, jota talon vt. 
toimitusjohtaja Anu Kärkkäinen esitteli vierailijoille.
 LSE:n toimintakalenterissa erilaiset, jopa keskenään vastakkai-
set tapahtumat seuraavat toisiaan. Niinpä jäsenistöllä ei ollut vaikeuksia 
siirtyä tunneälystä fyysisiin harjoituksiin, kun vuorossa oli itsepuolustus-
kurssi. Siihen osallistui 12 ekonomia Lahden Kamppailulajikeskuksen 
pääopettajan Risto Svärdin johdolla. Hän kertoi itsepuolustuksen pe-
rusteista sekä teoriassa että käytännössä ja kertasi sen, mitä laki sanoo 
itsepuolustuksesta. Opettaja painotti ennakointia niin ympäristön kuin 
henkilön käytöksenkin tarkkailemisessa. Osallistujat saivat käytännön 
ohjeita aggressiivisen henkilön kohtaamiseen. Teorian jälkeen seurasi 
toimintaosuus, joka keskittyi oikeaan puolustusasentoon, turvalliseen 
kaatumiseen ja erilaisista otteista vapautumiseen. Kurssi tuli tarpee-
seen, sillä kurssilaiset olivat joutuneet kohtaamaan väkivaltatilanteita 
ja ryöstön yrityksiä yleisellä paikalla jopa päiväaikaan.   

Jäsenhankintaa ja 
sparrausta
Yhdistykseen kuulumattomien ekonomien tai kauppatieteellistä 
tutkintoa opiskelevien henkilöiden tavoittaminen ei ollut helppoa 
Lahden seudulla. Vuonna 2010 ei alueella ollut vielä tutkintoon 
tähtäävää alan opetustakaan. LSE:llä ei siis ollut opiskelijatoimin-
taa eikä mahdollisuuksia löytää sitä kautta uusia jäseniä yhdis-
tykseen. Suomen Ekonomiliiton tuella syksyllä 2010 järjestettiin 
Lahden Seudun Ekonomien historian ensimmäinen jäsenhankin-
tatilaisuus. Tapahtumaan osallistui parikymmentä henkilöä, joten 
tilaisuutta voitiin tästä näkökulmasta pitää onnistuneena. Tilai-
suudessa SEFE:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Hietanen ker-
toi ekonomien ammattirakenteesta ja keskusliiton jäsenmäärän 
kehityksestä. Lahtelainen kansanedustaja Ilkka Viljanen selvitti, 
mitä mahdollisuuksia Lahden seutu tarjosi ekonomeille. Liiton jä-
seneduista kertoi LSE:n yhdistyskummi Ritva Heikinheimo. 
 Uusille jäsenille oli jo pitkään lähetetty Tervetuloa toimin-
taan –kirjeitä, ja nyt heitä kutsuttiin keskustelemaan iltapalan 
äärelle. Tavoitteena oli vapaamuotoinen tutustumisilta, joka 
olisi madaltanut jatkossa kynnystä osallistua yhdistyksen toi-
mintaan. Tapahtuma ei herättänyt kiinnostusta uusien jäsen-
ten keskuudessa, joten ilta jäi toteuttamatta samoin kuin uudet  
jäsenhankintatilaisuudetkin. 
 Paremman vastaanoton sai Ekonomiliiton järjestämä 
CV-klinikka, jossa tarjottiin yksilöllistä sparrausta työttömille jäse-
nille työnhakuun ja ansioluettelon laadintaan. Tilaisuus järjestet-
tiin Lahdessa ensimmäistä kertaa. Sirja Kulmala SEFE:n urapalve-
luista kertoi saaneensa klinikan toiminnasta hyvää palautetta. 
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Muut 8%
Tampereen 
yliopisto 9%

Jyväskylän
yliopisto 14%Aalto-yliopiston

kauppakorkea-
koulu 24%

Vaasan 
yliopisto 13%

Turun kauppakorkeakoulu 13%
Lappeenrannan-
Lahden Tekninen
Yliopisto 19%

Lahdessa ei ennen vuotta 
2019 ollut tutkintoon 
tähtäävää alan opetusta. 
Kuvassa jäsenten 
valmistumisyliopistot 
vuoden 2020 tilaston 
mukaan.



 Ekonomiliitto oli muutenkin näkyvästi esillä LSE:n vuoden 
2010 toiminnassa, sillä osana SEFE:n 75-juhlavuotta Lahdessa 
järjestettiin Hyvinvoiva Ekonomi -ilta. SEFE:n juhlavuoden teemo-
ja olivat osaaminen, hyvinvointi ja vastuullisuuden edistäminen. 
Lokakuiseen iltaan osallistui 38 ekonomia. SEFE:n Katrina Harju-
hahto-Madetojan, Lotta Savingon ja Ritva Heikinheimon johdolla 
ekonomit pohtivat aihetta ”Voiko omaan työhön vaikuttaa”. Asiaa 

lähestyttiin työelämätutkimusten ja tosi-
tarinoiden kautta. Osallistujat jäivät miet-
timään omia mahdollisuuksiaan muuttaa 
työpäivänsä rutiineja. Itsensä kehittämiseen 
oli myös tarjolla työkaluja, ja niitä esitteli Bu-
siness Coach Päivi Immonen Namaste Oy:s-
tä. Immosen tavoitteena oli, että jokainen 
löytäisi iloa työhönsä, kunhan tunnistaisi 
osaamisensa. Päivi Immonen käytti harjoi-
tetta Oman Elämäni Onnenpyörä™, joka jäi 
monen osallistujan mieleen ja käyttöönkin. 

Ennen tilaisuuden päättymistä LSE:n puheenjohtaja Tuula Nurmi-
nen kertoi yhdistyksen toiminnasta ja esitteli paikalla olleet halli-
tuksen jäsenet. 

Paikallisvierailuja, 
suolahoitoakin
Vuonna 2010 ohjelmassa oli vierailu Logica Oy:llä yhdistyksen 
jäsenen Mikko Kolehmaisen kutsumana. Lahden satamassa toi-
mivassa yrityksessä oli valmistauduttu hyvin vierailua varten. Il-
mapiiri oli mukava, keskustelua riitti ja puheenvuorot olivat mie-
lenkiintoisia. LSE:n hallitus viestitti olevansa erityisen iloinen näistä 
tilaisuuksista, jotka on järjestetty jäsenten aloitteesta. 
 Loppuvuodesta 2010 ekonomit pääsivät tutustumaan 
Lahden suolahoitokeskukseen. Flunssa jylläsi, joten useat jäse-
net etsivät tapoja sen torjumiseen. Suolahoito kiinnosti niin pal-
jon, että kohteeseen tehtiin toinenkin vierailu. Kävijät kuulivat 
mm. vaihtoehtoisista flunssanhoitotavoista. Suolahoitoa on käy-
tetty myös atooppisen ihottuman, hengitystietulehdusten, eri-
laisten allergioiden ja astman hoidossa. Teoriaosuuden jälkeen 
päästiin suolahoitokäynnille. 

Enkeleitä Heinolassa, 
mustalaisromantiikkaa 
Lahdessa
Kesän 2010 kulttuuritapahtumaksi oli valittu Guys and Dolls (Enkeleitä Broad-
waylla) Heinolan kesäteatterilla. Tiina Brännaren ohjaama musikaalikomedia 
sai niin suuren suosion, että lipputilauksen määrää korotettiin kerran viikossa. 
Jännitystä oli ilmassa työviikon päättyessä perjantaina, kun lippuja sunnun-
tain näytökseen ei vielä ollut saatu. Tietotekniikka tuli kuitenkin avuksi, ja 
kaikki ilmoittautuneet saivat lopulta lippunsa netin välityksellä. Toisen teat-
teriesityksen kohdalla järjestelyt sujuivat ongelmitta, kun luvassa oli Lahden 
kaupunginteatterin näytelmä Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen. Tälläkin ker-
taa ekonomit olivat aivan etujoukoissa, sillä liput hankittiin heti tuoreeltaan. 
Neuvostoliittolaiseen elokuvaan pohjautuva romanttis-traaginen tarina oli 
monelle tuttu ennestään, mutta Lahdessa sitä ei ollut ennen esitetty. 
 Lahden Urkuviikot oli saanut ekonomeista pysyvästi uusia ystäviä. 
Vuonna 2010 esiintyi a cappella -yhtye The King’s 
Singers. Akustisesti ilman mikrofoneja ja koreo-
grafioita esiintynyt maailmankuulu yhtye oli eri-
tyisen sopiva esiintyjä akustiikaltaan palkittuun 
Sibeliustaloon. Ekonomeja oli paikalla 22 kuunte-
lemassa ja eläytymässä alkuosan brittiläisiin re-
nessanssiajan hengellisiin lauluihin. Väliajan jäl-
keen yhtye tarjosi hieman kevyempää ohjelmaa. 
Yhtyeen soinnista kuului, kuinka yhteen hitsautu-
nut yli 40 vuotta toiminut yhtye oli. Siinä on jä-
senvaihdoksia hyvin harvoin. Lahdessa esiteltiin 
yhtyeeseen vuotta aiemmin liittynyt kontratenori Timothy Wayne-Wright.   
 Akateeminen Vappu jouduttiin siirtämään kaatosateen vuoksi 
Pikku-Vesijärjen rannasta sisätiloihin. Vuoden Raflingit järjestettiin Hallo-
ween-teemalla Möysän VPK:n talolla. Tällä kertaa juhlintaan kutsuttiin perin-
teisten järjestävien seurojen eli Ldiaryn, Lakimiesyhdistyksen ja Akateemisten 
urheilijoiden lisäksi Lahden Seudun Insinöörit. Ekonomit hoitivat kotiin pe-
rinteisen Kultaisen Sirpin laulukilpailun voiton yhdistelmäjoukkueella Lahden 
Seudun Insinöörien kanssa.
 Vielä ennen pikkujoulukautta naisekonomien vierailukohteena oli 
Putiikki 18, ranskalaismuotia myyvä erikoisliike, joka on toiminut Lahden kes-
kustassa jo yli 20 vuoden ajan. Miesten pukeutumisilta sai vuoron vuoden 
vaihduttua. Kohteena oli silloin kauppakeskus Trion tiloissa toimiva Kekäle. 
Johtaja Marita Stenbrink kertoi 12 ekonomille Kekäleen historiasta ja nykyti-
lanteesta. Hän myös opasti, mikä on pukeutumisetiketti häissä, hautajaisis-
sa, yritystilaisuuksissa ja muissa virallisissa tai puolivirallisissa tapahtumissa. 
Vaikka muotitrendit eivät vaikuta yhtä paljon miesten kuin naisten pukeutu-
miseen, on väreissä ja materiaaleissa silti nähtävissä jatkuvaa muutosta.

”Ekonomit pohtivat 
aihetta ”Voiko omaan 
työhön vaikuttaa.”

”Tiina Brännaren 
ohjaama musikaalikomedia 
sai niin suuren suosion, 
että lipputilauksen 
määrää korotettiin kerran 
viikossa.”
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LSE:n 65-vuotisjuhlavuosi

2011



Rivitanssi opittiin, mutta 
suurmestareita ei tullut
Vuosi 2011 oli yhdistyksen juhlavuosi, sillä se saavutti 65 vuoden iän.  
Juhlinnan valmistelut aloitettiin heti tammikuussa siihen nimetyn 
työryhmän voimin. Pääjuhlan ajankohdaksi valittiin syyskuun 9. 
päivä ja sen teemaksi kantri suomaisella kekrisävytyksellä. Luon-
teva valinta illan aktiviteetiksi oli siis rivitanssin opettelu, ja siihen 
osallistuikin koko juhlaväki. Lauluvihko käytiin läpi kannesta kan-
teen, ja yhdistyksen jäsenistä koottu oma orkesteri esiintyi. Paikal-
le oli tullut myös taikuri Nuokun sirkuksesta. Hän kierteli pöydissä 
esittelemässä korttitemppujaan. Aika moni jäi hämmästyneenä 
miettimään, miten ne oikein toteutettiin. 
 Juhlapaikaksi valittu Heinlammin kyläntalo sijaitsee Hol-
lolan ja Lahden rajan tuntumassa omassa rauhassaan, joten juh-
linnalle oli suojaisa yksityinen tila. Tilaisuudessa jaettiin stipendejä 
ja luettiin saapuneet onnittelut. Juhlava hetki koettiin, kun LSE:n 
puheenjohtaja Tuula Nurmiselle luovutettiin hopeinen ansiomerkki 
pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta niin Ekonomiliiton kuin Lah-
den Seudun Ekonomienkin toiminnassa.   
 Juhlinnan yhteyteen oli vakaa yritys saada järjestettyä 
Ekonoomitaitojen Suurmestaruuskisat.   Mukaan kutsuttiin lähim-
pänä Lahtea toimivia ekonomiyhdistyksiä. Aluksi ajatus kisailusta 
kiinnosti kutsuttuja, mutta lopulta yksikään niistä ei ilmoittautunut 
mukaan, ei vaikka heitä lähestyttiin toisella kierroksella oikein ru-
nomitalla. Naapuriyhdistyksiä kutsuttiin tietysti juhlimaan, mutta 
myös keskustelemaan ajankohtaisista ekonomiasioista eri yhdis-
tysten hallitusten väliseen kokoukseen. Lähestymisrunot olivat 
Tuula Nurmisen riimitteleminä tällaiset:

Hyvät rajanaapurit 
Olette alustavasti mielenkiintonne ilmaisseet ja kutsun  
vastaanottaneet, ette kuitenkaan vielä ilmoittautuneet - 
ettehän ole peloissanne perääntyneet? 
Kisahenkeä olla pitää ja yhtä köyttä vetää. 
Ilmoittautuminen tehkää siis osoitteeseen: - -  

Muutama päivä ennen juhlia riimiteltiin: 

Ohimarssi ja välistäveto 
Lappeenranta ei lupautunut ensinkään, 
rupesi Mikkelikin empimään. 
Kymenlaakso peruutuksen teki ja 
Keski-Suomikin välistä veti.
Vielä kun liittokin meidät petti, tuli arvioinnin hetki.  
Nyt ikävä on ilmoittaa teille, tuli paljon peruutuksia meille. 
Ekonoomitaitojen Suurmestaruuskisat perutaan, 
päivällä silti kokoustetaan ja illalla yhdessä juhlitaan. 

Yhteiseen kokoukseen tuli osallistujia Etelä-Hämeen ekonomeista 
ja Riihimäki-Hyvinkään ekonomeista. Hallitusten yhteiskokouksen 
aiheena oli kysymys Ekonomiliiton jäsenpohjan laajentamisesta. 
Kokouksen tulos esitettiin sekin runomuodossa:  

Kannanoton teimme ja se liittoon lähetimme. 
Sinne se jäi, koskaan siitä kuultu ei. 
On kantaa otettu ja ekonomeja puollettu. 
Ei tule tähän liittoon hyväksyä ketä vaan 
edunvalvontaa sotkemaan. 

Mielipidettään voi muuttaa, kun asiasta ja sen vaikutuksista saa 
lisää tietoa. Näin kävi myös jäsenkriteerien osalta. Seitsemän vuo-
den kuluttua, vuonna 2018 hyväksyttiin yhdistyksessä sääntömuu-
tos, joka mahdollistaa jäseneksi liittymisen erilaisilla kauppatie-
teellisillä koulutustaustoilla.
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Mentorointia, vierailuja, 
lätkää ja viini-iltoja  
SEFE järjesti vuonna 2011 työmarkkinaillan, jonka aiheena oli 
”Palkka ja palkitseminen sekä valmistautuminen palkkaneuvot-
teluihin työnantajan kanssa”. Illan aikana käytiin kattavasti läpi 
kysymykset, mistä palkka muodostuu ja miten se korottuu, palkan 
suhde työaikaan, vuoden 2010 palkkakyselyn tulokset sekä ylipää-
tään palkkakeskusteluun valmistautuminen ja sen läpivienti. Osal-
listujat saivat aiheesta laajan tietopaketin. Työntekijä on palkka-
neuvotteluissa altavastaajana, mutta hyvällä valmistautumisella, 
perusteluilla ja neuvottelutaidoilla on niissä kuitenkin iso merkitys. 
 Lahdessa alkoi vuonna 2011 myös Liiton järjestämä mento-
rointiohjelma. Siihen lähti mukaan seitsemän mentori-aktori-pa-
ria. Tällainen oli täysin uutta LSE:n toiminnassa, eikä sille ollut 
aiempia esikuvia, saati valmista ohjelmaa. Työskentely raken-
tui keskusteluihin parin välillä, ja aihealueet keskittyivät aktoria 
mietityttäviin teemoihin. Parityöskentelylle oli aikaa vuoden 2012 
loppuun saakka. Vastaava mestari-kisälli-toiminta oli laajem-
minkin esillä Ekonomiliiton ohjelmassa. Laivaseminaarissa syys-
kuussa 2011 SEFE:n jäsenet saivat kuulla muun muassa kylterit ja 
ekonomit -työuran aikaisesta yhteistyöstä, verkostoitumisesta ja 
sparrauksesta. Laivaseminaarissa jaettiin kokemuksia paikallisten 
ekonomiyhdistysten hyväksi havaituista toimintatavoista. Pirkan-
maan ekonomien toiminta ja sen dokumentointi kelpasi malliksi 
monelle muullekin yhdistykselle. 

 Tapakoulutus ja vuorovaikutustaidot oli-
vat aiheena ekonomien kokoontuessa hotelli 
Scandiciin Lahdessa. Alustajana toimi tapa- ja 
ruokakulttuurin asiantuntija ja yrityskouluttaja 
Jukka Oresto, tuttu kasvo aiemmalta uraltaan 
muun muassa Fellmannin koulutuskeskuksesta. 
Oresto kävi läpi etikettiä, isännän tai emännän 
velvollisuuksia, vieraan roolia sekä passiivis-
ta ja aktiivista kohteliaisuutta, jotka näkyvät 
asenteessa ja viestinnässä ja kertovat liike-elä-
mässä myös henkilön ammatillisuudesta. 

 Myöhemmin vuoden aikana ekonomit saivat kuulla ho-
telli Scandicin ympäristöohjelmasta ja –vastuusta käytännön toi-
missa. Tilaisuuden järjesti hotellinjohtaja ja yhdistyksen jäsen Airi 
Tarvainen. Hän kertoi, että ympäristöosaaminen eri muodoissaan 
on noussut viime vuosina Lahdessa yhdeksi tärkeimmistä hotellin 
osaamis- ja kehittämisaloista.
 LSE:llä on monia yhteyksiä jäsentensä kautta Kemppi 
Oy:öön, joka täytti 60 vuotta vuonna 2011. Tuohon hitsauslaittei-
den kehittäjäyritykseen tehtiin vierailu. Matkassa oli 24 ekonomia 
ja heitä vastaanottamassa kuusi yhdistyksen omaa jäsentä. Yh-
distyksen jäsen, toimitusjohtaja Anssi Rantasalo kertoi Kempin 
tarinasta ja tulevaisuuden visiosta. Yhtiö oli siirtymässä laiteval-
mistajasta palveluorganisaatioksi ja konsultaation tarjoajaksi. 
Muutosvaihe herätti paljon kysymyksiä. Kun visio oli päätetty, 
voitiin aloittaa toimet sen toteuttamiseksi niin ohjelmistojen, laite-
kehityksen kuin uuden liiketoimintayksikönkin tasolla. Muutokselle 
oli kuitenkin annettava riittävästi aikaa. 
 Muutama yksityiskohta hitsauskoneen valmistusteknii-
kasta meni ehkä kuulijoilta ohi, mutta kokonaisuudessaan teh-
taan toiminta vaikutti huippuluokkaiselta. Siisteystaso sai vierai-
lijoilta erityismaininnan.

 Akateeminen vappu Lahdessa voitiin taas toteuttaa suun-
nitelmien mukaisesti eikä sää päässyt pilaamaan yhdistysten 
yhteistä piknikkiä. Kolea lämpötila saattoi jonkin verran karsia 
ekonomiosallistujia, mutta oma joukkue saatiin sentään kasattua 
yhdistysten välisiin Wappupäivän kisailuihin. Edelliskerran voitta-
ja Ldiary kahmaisi voiton tälläkin kertaa. Arvoitukseksi jäi, oliko 
Ldiary harjoitellut kilpailulajeja - tötteröpäägolfia, frisbeen heit-
toa ja viilin syöttämistä sokkona - etukäteen. Vappulounaalle ko-
koonnuttiin tällä kertaa ravintola Taivaanrannan kellariin, joka oli 
äskettäin uusittu. Edellisvuosiin verrattuna vappulounaalta puut-
tuivat nyt orkesteri ja tanssimusiikki.  

”Pirkanmaan 
ekonomien toiminta 
ja sen dokumentointi 
kelpasi malliksi monelle 
muullekin yhdistykselle. ”

”Arvoitukseksi jäi, oliko 
Ldiary harjoitellut kilpailulajeja 
- tötteröpäägolfia, frisbeen heittoa 
ja viilin syöttämistä sokkona - 
etukäteen.”
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 Riku Roudon nimi näkyi jälleen Lahden Seudun Ekonomi-
en yhteydessä, sillä toukokuussa 2011 hän avasi Niemen kaupun-
ginosassa Vesijärven rannassa Suomen Moottoripyörämuseon. 
Museo sijoittui vuonna 1959 valmistuneeseen kuivaamorakennuk-
seen. Kokoelman pyörät olivat Roudon omia hankintoja ja osin 
jo aiemmin hänen omistamiaan. Museossa esitetään tallenteita 
moottorikilpailuista ja muista alan tapahtumista vuosikymmenten 
varrelta. Museon oheen avattiin myös Ace Corner –kahvila, ensim-
mäinen Lontoon ulkopuolella. Ekonomit pääsivät ilokseen vierai-
lemaan museossa jo ennen kuin se avautui muulle yleisölle. 
 Jääkiekko-otteluiden seuraamiseen LSE on yleensä va-
rannut aition. Myös vierekkäisiä istumapaikkoja on kokeiltu, kuten 
vuonna 2011 ottelussa Pelicans – JYP. Tällä tavalla ei kuitenkaan 
päästy yhteiseen pelinseuraamiskokemukseen, joten aitiota pi-
dettiin parempana vaihtoehtona.  
 Fellmanni-rakennuksen remontti valmistui, ja ekonomit 
pääsivät tutustumaan uuteen oppimiskeskus Fellmanniaan. Viini-il-
tojen järjestäminen jatkui syksyllä 2011 Riikka Pölläsen toimiessa ve-
täjänä tuttuun tapaan. Nyt vuorossa olivat jouluviinit, jotka saivat 
osallistujien maistelijoiden posket hehkumaan.

Vaalikokouksessa uusia 
kasvoja
Fellmanniassa pidettiin myös vuoden 2011 vaalikokous. LSE:n hal-
lituksessa tapahtui monia henkilömuutoksia. Myönteistä oli, että 
hallitusvastuuseen oli tarjolla ehdokkaita sen verran, että he pää-
sivät pitämään mainospuheen itsestään. Uudet ehdokkaat Pipsa 
Raunisto ja Tommi Ellonen saivat hallituspaikat kaudelle 2012–
2013. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Anne Säämänen ja vara-
puheenjohtajaksi Tuula Nurminen.  
 Vuoden tilikokous pidettiin hotelli Scandicissa. Illasta muo-
toutui antoisa, sillä aiheena olivat kokousasioiden lisäksi imma-
teriaaliasiat. LSE:n jäsen, immateriaaliasioiden asiantuntija, Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen tuotepäällikkö Mirja Lehikoinen avasi 
tilaisuuden kertomalla aineettoman omaisuuden osuudesta ja 
merkityksestä yritystoiminnassa. Asiaan liittyvät tekniset innovaa-
tiot, muotoilu, tavaramerkit, keksinnöt, patentit, tekijänoikeuskysy-
mykset kuten myös paljon muutoksia ja epätietoisuutta. 
 Suomalaiset työurat ovat pidentyneet ja yhä pidentymäs-
sä. Tästä ajankohtaisesta aiheesta järjestettiin seminaari otsikol-
la ”Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana ja esimiesten haasteena”. 
Tilaisuudessa keskityttiin pohtimaan eri-ikäisten erilaista osaa-
mista ja oppimista sekä työyhteisö- ja alaistaitojen kehittämistä. 
Ikäjohtaminen linkittyy vahvasti työuriin ja työhyvinvointiin. Semi-
naarissa Hannu Simström nosti esiin tähän liittyen muun muassa 
kysymykset ”Minkälaisia ovat työelämän erilaiset arvosukupolvet” 
ja ”Mistä syntyy yksilön ja työyhteisön hyvinvointi”. Simström on 
ikäjohtamisesta väitellyt KTT.
 Vuoden 2011 aikana otettiin käyttöön Suomen Ekonomi-
liiton tarjoama sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä. Aiemmin 
tilaisuuksiin ilmoittauduttiin sähköpostitse.

43Lahden Seudun Ekonomit42 2011

Lahden Seudun Ekonomien jäsenten 
ikäjakauma vuoden 2020 tilaston mukaan.



Tervoa, venäläistaiteilijoita, 
rauhaa, rakkautta ja tötteröpäitä

2012



Kotisivujen ja ohjeiston 
uudistus
LSE:n hallituksen puheenjohtajaksi vaihtui vuoden 2012 alusta 
Anne Säämänen. Vuosi oli täynnä toimintaa, sillä sen kuluessa 
julkaistiin uudet kotisivut, muokattiin talousohjesääntöä ja täs-
mennettiin hallituksen keskinäistä työnjakoa. Myös Ekonomiliitto 
uudisti ja muokkasi toimintaansa tuona vuonna. Uusi strategia 
oli valmisteluvaiheessa ja sitä edistettiin erilaisissa työryhmissä, 
joihin paikallisyhdistysten hallitusten jäsenet osallistuivat. Liiton 
strategia vuosille 2013-2015 hyväksyttiin syysliittokokouksessa 
Kuopiossa. Ekonomiliitto ilmoitti olevansa yksilöiden yhteisö, 
jossa osaamista jaetaan muillekin. SEFE halusi olla turvallinen 
ekonomijäsentensä edunvalvoja sekä kasvun ja menestyksen 
mahdollistaja. Kukin ekonomi saa itse päättää, mitä menestys 
ja kasvu juuri hänelle tarkoittavat.
 Uutta strategiaa oli esitelty ennen sen hyväksymistä Pu-
heenjohtajapäivillä laivaseminaarissa. Sen laadinnan taustalla 
olivat kysymykset: ”Minkälainen on menestyvä ekonomi? Mitä 
tarkoittaa rohkeus hypätä? Pystyykö SEFE olemaan pelastusren-
gas? Keitä varten SEFE on olemassa? Mitkä ovat SEFEn tarjoamat 
tukijalat?” Erityisen paljon keskustelua herätti opiskelijajäsenten 
tasa-arvoisuus sekä mahdollinen äänimäärän lisääminen liittoko-
kousten äänestystilanteissa. 
 Lahdessa järjestettiin vuonna 2012 kaikkiaan 21 eri tilai-
suutta, joista moni liittyi ammatilliseen kehittymiseen. Niissä oli 
yhteensä noin 400 kävijää, avecit mukaan lukien. Yhdistyksen jä-
senmäärä oli 639. 
 Sosiaalisen median rooli oli kasvanut, joten siihenkin saa-
tiin koulutusta. Kiinnostuneita kuulijoita oli 39. Tuolloin oli juuri 
alettu puhua sosiaalisen median hyödyntämisestä liike-elämäs-
säkin, mutta viisi vuotta myöhemmin, 2017, someguru Sani Leino 
pääsi kertomaan Enterprise-seminaarissa, että vasta nyt somea 
oli alettu liike-elämässä hyödyntämään laajemmin.
 Talousjohtaminen oli muutoksessa, ja siitä saatiin ajankoh-
taista tietoa. Palauteen anto ja vastaanotto olivat myös yhtenä 
koulutusteemana. Palautevalmennuksen otsikkona oli ”Syty ja sy-
tytä”. Tilaisuuden nimi ei saadun palautteen mukaan ollut täysin 
onnistunut, vaikka itse koulutus olikin sisällöltään kattava ja moni-
puolinen. Erityisesti illan vuorovaikutteisuudesta pidettiin paljon.

Muuttuvasta työelämästä 
ja sijoittamisesta
Talousjohtamisen muutoksista kokoonnuttiin keskustelemaan 
Kemppi Oy:n tiloihin. Aihe kiinnosti paria- kymmentä LSE:n jä-
sentä. Illan alustajia olivat Kai Tihilä CxO Mentorista sekä pai-
kalliset toimijat Ville Sistonen L-Fashionilta ja yhdistyksen jäsen 
Mika Leppänen Kempiltä. Illan aikana pohdittiin viimeisen kym-
menen vuoden aikana tapahtunutta muutosta: onko talouden 
johtaminen oikeasti muuttunut ja onko talousjohtajasta tullut 
strategioiden ja sidosryhmien tuntija? Sekä Sistonen että Leppä-
nen kertoivat roolinsa muuttuneen yrityksen sisäisestä talousvar-
tijasta ulospäin suuntautuneeksi johtajaksi, joka on jatkuvassa 
yhteydessä eri sidosryhmiin.  
 Samaa aihealuetta sivuttiin LSE:n asiakasymmärrykses-
tä järjestetyssä tilaisuudessa. Yritysvalmentaja Jukka Rantala 
Balentor Oy:stä kertoi aiheesta kahdesta näkökulmasta: uus-
asiakashankinnasta ja asiakasymmärryksestä. Rantala muis-
tutti, että kaikesta teknisestä kehityksestä huolimatta ei pidä 
unohtaa kasvokkain tapahtuvaa asiakastyötä. Rantala jatkoi 
myyntikoulutusta seuraavana vuonna otsikolla ”Lisämyynnillä 
huipputuloksiin”. Rantala käsitteli myyntiin liittyviä uskomuksia 
ja ajatuksia myynnin ymmärtämisestä. Illan aihe sai tälläkin ker-
taa paljon LSE:n jäsenistöä liikkeelle. Mielipiteitä vaihdettiin ja 
keskustelu kävi vilkkaana. 
 Usean vuoden tauon jälkeen LSE järjesti vuonna 2012 sijoi-
tusillan. Jerker Hedman Niordista (Suomen suurin ruotsinkielinen 
ekonomiyhdistys) kertoi sekä maailmantalouden että Euroopan 
talouden muutosten vaikutuksista Suomessa. Hedman kannus-
ti kotitalouksia sijoittamaan, vaikka summa olisi pienikin. ”Sijoita 
sellaiseen, minkä tunnet, ja päätä sijoitusstrategiasi”, hän ehdotti. 
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Tervoa, venäläistaiteilijoita, 
rauhaa, rakkautta ja 
tötteröpäitä
Vuoteen 2012 mahtui myös kulttuuriohjelmaa, tottahan toki. Lah-
den Seudun Ekonomit kävivät katsomassa Lauantainäyttämöllä 
Jari Tervon näytelmän Rikos ja rakkaus. Sibeliustalolla seurattiin 
Venäjän armeijan kuoron, baletin ja orkesterin esitystä. Mahtipon-
tisuus oli tällä kertaa pienemmässä roolissa, mutta esittäjien tai-
dot välittyivät katsomoon saakka. 
 Hair-musikaalin juoni ja musiikki oli ennestään tuttua mo-
nille, kun rauhaa ja rakkautta katsottiin kaupunginteatterissa. 
Uutta ja yllättävää liittyi silti iltaan, sillä Heikki ”Hector” Harma 
puhkesi yllättäen laulamaan ennen esityksen alkua. Itse musi-
kaalissa pääsivät esiin nuorten esiintyjien into ja tanssitaituruus. 
Lahden kaupunginteatteriin suunnattiin toisenkin kerran vuoden 
aikana, kun ohjelmistoon tuli West Side Story. Lahtelaisten esit-
tämänä tarina kulki vauhdikkaasti, ja mieleen jäivät hyvin toteu-
tetut tanssit ja laulut. Vaikka tämänkin näytelmän juonen kulku 
oli lähes kaikille tuttu, sai traaginen loppukohtaus silti kyyneleet 
virtaamaan yhden ja toisen katsojan poskille.
 Toisenlaista elämystä tarjosi Kuka Mitä Häh? -musikaa-
li Sibeliustalolla. Lahtelainen yhtye Sleepy Sleepers on kuulunut 
monen LSE:n jäsenen kokemushistoriaan tai ainakin moni on yhty-
eestä kuullut. Musikaali esitteli Sleeppareiden vaiheita keskittyen 
1970-80-luvuille. Tarina eteni jouhevasti, ja näyttelijät suoriutuivat 
rooleistaan hyvin. Yleisössä oli kaikenikäisiä jäseniä, joten yhtyeen 
musiikki sai aivan uusiakin kuulijoita. 

Särkänniemeen ja Lahden 
yrityksiin 
Pirkanmaan Ekonomit aloittivat vuonna 2012 koko perheen päivän 
järjestämisen Särkänniemessä ja kutsuivat mukaan maan muita 
ekonomiyhdistyksiä. Lahdesta matkaan lähdettiin ripeästi 28 hen-
kilön voimin. Kaikkiaan Tampereelle tuli noin 270 osallistujaa. Pir-
kanmaalaiset toivottivat vieraansa tervetulleiksi, ja Särkänniemen 
toimitusjohtaja esitteli delfinaariossa huvipuiston monipuolista 
toimintaa. Kesän uutuutena oli alueelle avattu Angry Birds –land. 
Perhepäivä Särkänniemessä kuului LSE:n ohjelmaan ainakin kol-
mena vuonna, eikä siihen liittynyt muuta yhteistä toimintaa kuin 
päivän avaustilaisuus. Sen jälkeen perheillä oli vapaus tehdä mitä 
halusivat, kunhan ehtivät mukaan yhteiseen bussikuljetukseen.
 Muita yritysvierailuja tehtiin hieman pienempiin kohteisiin. 
Yogarocks on Lahden ensimmäinen hot yoga- ja kiipeilykeskus. 
Muotoilustudio La Hest puolestaan on jo vakiintunut paikallinen 
muotoilustudio Askon alueella. Illan isäntinä toimivat kultaseppä 
Juha Loikala ja muotoilija Heli Kauhanen. Jälkimmäinen kertoi 
työstään, toimeksiannoistaan ja niiden suunnittelusta. Suuryrityk-
set, kunnat ja maakuntaliitot teettävät La Hestillä tilaustöitä. Vie-
railumme aikaan oli käynnissä Hollolan kunnan merkkipäivä- ja 
lahjakorujen suunnittelu- ja valmistusprosessi. Heli Kauhanen on 
suunnitellut koruja myös presidentti Haloselle, joka lahjoitti niitä 
valtionpäämiehille ympäri maailman. Kultaseppä Juha puoles-
taan antoi työnäytteen, jonka aikana upea kultasormus sai ti-
manttikoristelun. Lopuksi hän puhdisti ja tarkasti vieraiden koruja, 
ja taidettiinpa sisään jättää jokin toimeksiantokin. Juha Loikala on 
arvostettu kädentaitaja ja tekee paljon toimeksiantoja nimekkäille 
korukauppiaille. Hänen erikoisalaansa ovat titaanikorut.
 Tapahtuma oli todella mielenkiintoinen ja isäntäväki erit-
täin ystävällinen. Moni ei tiennyt ennestään, miten taitavia koru-
suunnittelijoita Lahdesta löytyy.

”Uutta ja yllättävää 
liittyi silti iltaan, sillä Heikki 
”Hector” Harma puhkesi 
yllättäen laulamaan ennen 
esityksen alkua.”

Pirkanmaan Ekonomit 
aloittivat vuonna 
2012 koko perheen 
päivän järjestämisen 
Särkänniemessä ja 
kutsuivat mukaan maan 
muita ekonomiyhdistyksiä. 
Kuvat vuodelta 2014.

49Lahden Seudun Ekonomit48 2012



Ekonomit voittivat vapun 2012 kilpailut. Kuten oli tapana, voittajat 
saivat laatia seuraavaa vuotta varten uudet kiperät kilpailulajit. 
Pikku-Vesijärven rantaan, vanhan kesäteatterin lipunmyyntikojun 
viereen ei kuitenkaan ilmaantunut joukkuetta Ldiary:ltä, Lakimie-
hiltä eikä Akateemisilta Urheilijoilta. Remontti Lahden Seurahuo-
neella oli saatu valmiiksi, ja Sokos Hotel Solo avasi ovensa juuri 
vappuaattona. Ekonomit suuntasivat tuttuun osoitteeseen wap-
pubrunssille muiden akateemisten yhdistysten kanssa.   
 Vuoden aikana tutustuttiin uuteen urheilulajiin Mukkulas-
sa, frisbeegolfiin. Aiempi golfrata oli muutettu frisbeegolfin har-
rastajien käyttöön, kun Lahden Golf siirsi toimintansa Takkulaan. 
Lahden Disc Golf –yhdistys tutustutti ekonomit erilaisiin heittotek-
niikoihin ja pelin sääntöihin. Heittotaitoja päästiin myös käytän-
nössä kokeilemaan eri etäisyyksiltä.  

Oopperassa haukoteltiin, 
jazzjuhlilla möykättiin
Porilla on jazzleima, Savonlinnalla oopperaleima. Vuonna 2012 
Savonlinnan Seudun Ekonomit ehdottivat muille ekonomiyhdis-
tyksille yhteistyötä. Savonlinnan yhdistys suunnitteli näet yhteis-
tä ekonomiviikonloppua Savonlinnan oopperajuhlien yhteyteen. 
Ekonomeille varattiin sata lippua Kimmo Hakolan säveltämään 
oopperauutuuteen La Fenice. Useat yhdistykset tarttuivatkin kut-
suun. Savonlinnaan kokoontui 85 ekonomia, joista viisi oli Lahden 
Seudun Ekonomeista. Ekonomiliitto tarjosi laivaristeilyn Savon-
linnan torilta Olavinlinnan esitykseen. Esitetty ooppera ei tehnyt 
vaikutusta lahtelaisosallistujiin, mutta toista yhteisöllisyyttä edis-
tävää kesäistä kulttuuritapahtumaa tervehdittiin ilolla. 

Valtakunnallisten ekonomitapahtumien suunnittelua jatkettiin 
Porin jazzien yhteydessä Ekonomijazzeilla. Siellä pohjustettiin ta-
pahtumaa nimeltä Ekonomitangot, Seinäjoen Tangomarkkinoiden 
yhteyteen. Uudesta tapahtumasta innostuneina äänien volyymi 
nousi sille tasolle, että jotkut kävivät huomauttamassa häiriön 
tuottamisesta. Lahdesta luvattiin Ekonomitangoihin ainakin kym-
menen osallistujaa, mikäli tapahtuma saadaan toteutettua.  

Bond kelpasi, Potter ei
Vuoden tilikokous pidettiin Aleksin Panimossa, joka oli uusi toi-
mija lahtelaisessa yritysmaailmassa. Sääntömääräinen vaaliko-
kous puolestaan oli elokuvaillan yhteydessä. Uusi Bond-elokuva 
007 Skyfall sai jälleen jäsenistöä liikkeelle. Kokemus on osoittanut, 
että uusi Bond-leffa saa aina katsojia, kun taas Harry Potter ei 
herättänyt lainkaan niin paljon kiinnostusta kuin ennalta oli arvioi-
tu. Järkevät ekonomit osasivat varoa joutumasta velhomaailman 
lumoihin, kuten heidän teini-ikäisille jälkeläisilleen oli tapahtunut.
 Ja kun ihminen – ekonomikaan – ei elä pelkästä hengen-
ravinnosta, pyydettiin ja saatiin monitaitoisilta Martoilta ruoan-
valmistuksen opastusta.

”Kokemus on osoittanut, että uusi 
Bond-leffa saa aina katsojia, kun taas 
Harry Potter ei herättänyt lainkaan niin 
paljon kiinnostusta kuin ennalta oli 
arvioitu. Järkevät ekonomit osasivat varoa 
joutumasta velhomaailman lumoihin, kuten 
heidän teini-ikäisille jälkeläisilleen oli 
tapahtunut.”
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Tyytyväistä jäsenistöä 
kantapöydästä After 
Workiin
LSE tekee säännöllisesti jäsenkyselyjä. Niiden mukaan tapahtu-
masuosikkeina ovat jatkuvasti pysytelleet yritysvierailut ja teatte-
riesitykset. Vuoden 2013 kyselyyn vastasi 107 yhdistyksen jäsentä. 
Palautusprosentti oli hyvä, kun jäsenmäärä oli vuoden alkaessa 
639 ja marraskuun lopussa 649. Epävirallisena tietona tosin oli, 
että määrä olisi noussut vuoden aikana jo yli 650:n. 
 Jäsenistö oli tyytyväinen laajaan ja vaihtelevaan ohjel-
matarjontaan. Vuoden aikana järjestettiin 16 eri tapahtumaa, 
joihin osallistui 313 kävijää. Yhtenä toiveena jäsenistöllä oli tava-
ta epävirallisesti muita ekonomeja ja verkostoitua heidän kans-
saan. Tämä toimintamuoto on noussut toistuvasti esille Lahden 
Seudun Ekonomeissa. Toiminnassa oli ollut 2010-luvun alussa su-
vantovaihe. Nyt ohjelmaan otettiin After Work -tilaisuudet joka 
kuukauden toisena perjantaina, joten palattiin noudattamaan 
samaa kokoontumissykliä kuin aiemmissa vastaavissa kohtaa-
misissa. After Work –tilaisuudet haluttiin pitää hyvin keveinä jär-
jestelyiltään; niihin ei ilmoittauduttu etukäteen eikä niissä ollut 
erityistä ohjelmaa. Keskinäinen seurustelu kuohuviinilasillisen 
ääressä riitti. Toki osallistumiskutsuja esitettiin myös yrityksille, 
jotta saataisiin aikaan keskustelua ajankohtaisista ja ekonomeja 
kiinnostavista teemoista. 
 After Work –toiminta (AW) lähti hyvin käyntiin, sillä en-
simmäiseen tapaamiseen saapui kolmisenkymmentä jäsentä. 
Paikaksi valittiin uusittu Lahden Seurahuone raikastuneen ravin-
tolailmeensä ja keskeisen sijaintinsa vuoksi. Näin saatiin tutustua 
Seurahuoneen uusittuihin tiloihin kuten ravintoloihin, saunaosas-
toon ja kuntosaliin. Huoneiden käyttötarkoituksia oli muutet-
tu vuosien varrella, ja kolmannessa kerroksessa muisteltiin siinä 
aiemmin sijainnutta ravintolaa. 
 Myöhemmin kokoonnuttiin kuuntelemaan muun muassa 
mainostoimisto Ilmeen katsausta digitaalisesta asiakaskokemuk-
sesta. Aihe sai kuulijat ideoimaan, mitä kaikkia kuntalais- ja turisti-

palveluja voitaisiin tarjota suoraan matkapuhelimiin. JM Tieto Oy:n 
Riikka-Maria Lemmingin puheenvuoro asiakastiedosta ja sen hyö-
dyntämisestä yrityksen markkinoinnissa jatkoi tätä teemaa. Keväi-
nen After Work vietettiin Aleksanterinkadun Street Bar Bryggassa, 
joka erikoistui pienpanimoiden tuotteisiin ja live-esityksiin. 

Pikkujoulukin yhdistettiin After Work –tapahtumaan. Vieraina oli-
vat Mari Silvennoinen ja Marian Vainiomäki Lahden Seudun Kehitys 
Oy:stä (Ladec). He järjestivät Ladec-visan, johon osallistuttiin pöy-
täkunnittain. Visailu oli hauska tapa perehtyä Ladecin toimintaan. 

Vappuna vaisusti, muihin 
puuhiin osallistuttiin
Vappukisailut akateemisten yhdistysten kesken Pikku-Veskun 
puistossa hiipuivat vähitellen. 
 Porin jazz, teatteri, golf, urkuviikko ja viini-illat jatkuivat 
tänäkin vuonna, ja kävijöitä riitti kiitettävästi. LSE:n jäsenillä oli 
myös ilo todistaa, kuinka urkumusiikki soi sirkustemppujen taustal-
la. Lahden Urkuviikoilla oli ennen kuu-
lemattomia esityksiä, mm. maailman 
ensi-iltaesitys, jossa sirkusryhmä Circo 
Aereo esiintyi mestariurkuri Gunnar 
Idenstamin säestämänä, sekä Motor 
Organ -konsertti eli elokuvakonsertto 
uruille, moottoripyörälle, sähkökitaralle, 
jousikvartetille ja lyömäsoittimille yhdis-
tettynä videotaiteeseen. Musiikin kaari 
oli laaja ulottuen instrumentaalisista 
rockin klassikoista progressiiviseen ja 
hard rockiin. Urut taipuivat mainiosti rockin soittoon. Päärooliin 
nousivat kuitenkin rock ja moottoripyörät. Konsertin järjestelyihin 

”Musiikin kaari 
oli laaja ulottuen 
instrumentaalisista 
rockin klassikoista 
progressiiviseen ja 
hard rockiin.”
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osallistui tiiviisti lahtelainen yrittäjä Riku Routo, joka toi paikalle 
moottoripyörät. Urkupenkillä istui taiteilija Kalevi Kiviniemi, hänkin 
lahtelaisille hyvin tuttu mies, ja sähkökitaraa soitti Marzi Nyman. 
Toinen osio oli omistettu kokonaan moottoripyörille. Muuan pai-
kalla ollut kuulija kuvailee esitystä todelliseksi taideteokseksi, eikä 
hän muista aiemmista Sibeliustalon konserteista yhtä raivokkaita 
aplodeja kuin tälle esitykselle annetut.   

Ammatillista valmennusta 
ja sääntöuudistus
SEFE:n strategia vuosille 2013 - 2015 oli hyväksytty v. 2012 liittoko-
kouksessa. Sen myötä tuli uutena mm. Kestävän johtajuuden koulu-
tusohjelma, jonka LSE järjesti yhdessä SEFE:n ja Lahden Nuorkaup-
pakamarin kanssa. Sen pääajatuksena oli ”Tekemällä oppiminen”. 
Koulutus jakaantui viiteen moduuliin: itsensä johtaminen, ihmisten 
johtaminen, kestävän tuloksen johtaminen, kestävän menestyksen 
johtaminen ja tulevaisuuden johtaminen. Koulutusohjelma oli tiivis 
ja eteni intensiivisesti.   

Yhdistyksen sääntömääräinen tilikokous 2013 pidettiin perin-
teisesti yritysvierailun yhteydessä, tällä kertaa Hartwallilla. Illan 
merkittävin asia oli sääntömuutoksen käsittely. Valmistelutyöt 
oli tehty hyvin. Muutamaan muutoskohtaan ei kellään ollut huo-
mauttamista, vaan ne hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Kyseessä 
oli pikemminkin sääntöjen päivitys kuin niiden muuttaminen. Tär-
kein kohta oli puheenjohtajan toimikauden pidennys yhdestä vuo-
desta kaksivuotiseksi. Toisena muutoksena varapuheenjohtajan 

valinta siirtyi yhdistyksen 
vaalikokoukselta hallituk-
sen sisäiseksi päätökseksi. 
Tillintarkastajien muuttu-
minen toiminnantarkas-
tajaksi puolestaan johtui 
yhdistyslain muutoksesta. 
Pientä päivitystä tehtiin 
myös kokouskutsutapaan; 

yhä digitalisoituvammassa yhteiskun-
nassa oli syytä päättää, että koolle 
kutsuminen voidaan tehdä myös säh-
köisellä ilmoituksella.  Sääntömuu-
toksen vaatima toinen käsittely oli 
vaalikokouksen yhteydessä ja sujui 
nopeasti ilman kannanottoja. Ennen 
kuin voitiin siirtyä uusien sääntöjen 
aikakauteen, SEFE:n hallitus vahvisti 
sääntömuutoksen, ja Patentti- ja re-
kisterihallitus vahvisti säännöt osal-
taan. Uusitut säännöt otettiin Lahden 
Seudun Ekonomeilla käyttöön vuonna 2014.
 Tilikokouksen jälkeisellä tehdaskierroksella tutustuttiin 
Hartwallin tuotantolaitokseen ja logistiikkakeskukseen. Ekono-
meille kerrottiin muun muassa, että pienin tehtaan tuotantoon 
otettava tuote-erä on vähintään 75 000 litraa. 
 Vaalikokouksen pitopaikkana oli Sandvik, jossa isäntänä 
toimi yhdistyksen oma jäsen Sami Loppi.

”Yhä digitalisoituvammassa 
yhteiskunnassa oli syytä 
päättää, että koolle kutsuminen 
voidaan tehdä myös sähköisellä 
ilmoituksella.”

”Tilikokouksen jälkeisellä 
tehdaskierroksella tutustuttiin 
Hartwallin tuotantolaitokseen ja 
logistiikkakeskukseen.”

Lahden Seudun Ekonomien jäsenmäärän kehitys 2006-2021.
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SEFE:stä Suomen 
Ekonomeiksi
Ekonomiliiton toiminta oli jatkuvassa muutoksessa. Vuonna 2014 
alkoi uuden brändin suunnittelu. Sen johtoajatus oli, että menes-
tyvä ekonomi on henkilö, jolla on arvostettu koulutus ja joka aut-
taa muita ekonomeja menestymään elämässä. Lahden Seudun 
Ekonomeista oli edustus valtakunnallisessa brändityöryhmässä, ja 
neljä LSE:n hallituksen jäsentä osallistui huhtikuussa Tallinnassa 
SEFE:n teemapäiville. Niillä esiteltiin sekä brändiä että uuden Eko-
nomipuheenjohtajaverkoston (EPV) toimintaa. Aivan varauksetta 
ei uutta brändiä otettu vastaan, vaan kevätliittokokouksessa sen 
hyväksymisestä jouduttiin äänestämään.  
 SEFE-nimestä päätettiin luopua, ja tiukan keskustelun jäl-
keen päädyttiin selkeään nimeen Suomen Ekonomit. Vanhasta 
muistista moni tuli kuitenkin pitkään käyttäneeksi edelleen SEFE:ä.

Tarpeellinen 
etätyökoulutus
Yksi vuoden 2014 koulutustapahtumista oli liiton järjestämä 
”Monipaikkainen hajautettu työ”. Yritysvalmentaja Timo Roppo-
nen Arlave Consultingilta kertoi siinä seikkaperäisesti työn uusis-
ta muodoista sekä kasvokkain että verkossa. Työ on siirtynyt yhä 
enemmän verkkoon ilman suoraa esimiesvalvontaa, joten myös 
esimiehen roolin ja työn sisällön on muututtava. Tarvitaan uuden-
laisia pelisääntöjä, joilla yhteiset tavoitteet saavutetaan tekemi-
sen paikasta ja tekniikasta riippumatta. 
 Maailmanlaajuisen pandemian puhjettua kevättalvella 
2020 nuo opit olikin viimeistään otettava käyttöön. Teams-ko-
koukset olivat aluksi kuin spiritistisiä istuntoja: ”Hu-huu! Onko ke-
tään paikalla? Kuuleeko kukaan? Vastatkaa, jos kuulette!” Mutta 
niihinkin totuttiin, kun kiristyvä tautitilanne ei antanut vaihtoehtoja.
 Marraskuinen valmennustilaisuus otsikolla ”Viisi valintaa 
huipputuloksekkuuteen” liittyi edellä esitettyyn työelämän mur-
rokseen. Valmennuksessa annettiin neuvoja siihen, miten oppia 
saavuttamaan itselleen asetetut tavoitteet ja miten keskittyä 
niistä tärkeimpiin. 
 Hallituksen suunnittelupäivää alettiin järjestää keväisin, 
jotta toiminta pääsisi sujuvasti vauhtiin heti syksyn tullen. Kes-
kusteltiin stipendien jakamisesta ja päätettiin, että niitä tullaan 
myöntämään, vaikkei aivan joka vuosi. Saajien tuli edelleen olla 
kotoisin Päijät-Hämeestä.
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Verkostoituminen
Lahden Seudun Ekonomien toiminnassa yhtenä vuoden 2014 tee-
moista oli verkostoituminen ja yhteistyö Suomen Ekonomien jäsen-
yhdistysten kanssa. Lahtelaiset toteuttivat sitä järjestämällä teatte-
ritapahtuman Hämeenlinnassa yhdessä Etelä-Hämeen Ekonomien 
kanssa. Vierailukohteena oli Popeda-yhtyeen musiikkiin pohjautu-
va näytelmä Kersantti Karoliina. Väliajalla ekonomit nauttivat yh-
dessä virvokkeita ja maistelivat Karoliina-leivoksia. Kymenlaakson 
Ekonomit puolestaan tulivat Lahteen kesäteatteriin. Myllysaaressa 
esitettiin näytelmää Elämysloma, joka oli kirjoitettu perinteiseen  
kesäteatterityyliin tilannekomiikoineen ja väärinymmärryksineen. 
 Akateeminen Wappu 2014 poikkesi aiemmista vuosista 
niin, että kokoontuminen Pikku-Vesijärven rannalla jätettiin pois 
ohjelmasta ja ekonomit suuntasivat suoraan Seurahuoneen Wap-
pubrunssille. Häme-saliin saapui noin 40 LSE:n jäsentä ja avecia 
yhteiselle vappulounaalle. Ruokailun ohessa kuultiin Lahden Mies-
kuoroa sekä akustista Beatles Story Bandiä.

Jäsenistön toiveesta vuonna 2014 kokoonnuttiin Vierumäen 
urheiluopistolle lapsiperheiden ulkoilupäivään.

Vuonna 2015 kävimme Pesäkallion kesäteatterissa 
katsomassa näytelmän Kellokosken prinsessa, joka pohjautui 
Kellokosken mielisairaalan pitkäaikaisen potilaan Anna 
Lappalaisen todellisiin elämänvaiheisiin.
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Oppia ja iloa viineistä, 
matkakin kolmena 
vuonna
Yhdistyksen jäsenet olivat opiskelleet ja maistelleet eri alueilla tuo-
tettuja viinejä työpäivän jälkeen Lahden keskustassa pitäytyen. 
Ennen pitkää virisi idea matkasta viinin kasvupaikoille. Ilmoille hei-
tetty ehdotus eteni vuonna 2014 toteutusvaiheeseen, ja ekonomit 
lähtivät tutustumaan viiniviljelyyn ihan paikan päälle. Kohteena oli 
Barcelonan Cava Tast-kuohuviinijuhla. Matkalle ilmoittautui 8 jä-
sentä seuralaisineen niin, että koossa oli 12 hengen ryhmä. LSE oli 
varannut Cava Tast -juhlien lisäksi tutustumisen yhteen viinitilaan 
sekä yhden päivän yhteisruokailut, muutoin kukin sai viettää päi-
vänsä vapaasti. Viinimatka oli LSE:n historian ensimmäinen jäsen-
tapahtuma Suomen rajojen ulkopuolella. 
 Cava Tast-ta-
pahtumassa noin 40 
eri kuohuviinintuottajaa 
esitteli tuotteitaan ja 
tarjosi niistä maistiaisia. 
Kojulta toiselle siirryt-
täessä päästiin helposti 
vertailemaan, millaisia 
eroja tuotteiden välillä 
oli ulkonäössä ja maus-
sa. Lahdessakin viini-il-
lan vetänyt ekonomi 
Aki Peltola toimi yhteis-
päivän isäntänä. 
 Barcelona ja 
Cava Tast olivat LSE:n 
ohjelmassa myös seu-

raavana vuonna, tällä kertaa neljän hengen voimin. Matkan 
ohjelma seuraili samaa runkoa kuin ensimmäiselläkin kerralla. 
Epävakaan sään vuoksi ruokailu piti siirtää viinitarhan keskeltä 
viinikellariin. Syömisähkyä ei paikanvaihdoskaan voinut estää. 
 Kolmannen kerran LSE järjesti viinimatkan Espanjan Kata-
loniaan vuonna 2017. Kohde oli sama 12 000 asukkaan kylä Sant 
Sadurni d’Anoia kuin aiemminkin. Tällä matkalla osallistujat pää-
sivät nauttimaan myös barbeque-lounaasta keskellä viiniviljelmiä. 

Urheilun lajikirjo kasvaa
Koripallojoukkue Lahden NMKY, tuttavallisemmin Namika, pe-
lasi Korisliigassa vuonna 2014. Ekonomit lähtivät seuraamaan 
ottelua, jossa Namikan vastustajana oli Loimaa Bisons. Vieras-
joukkue oli ottelun ennakkosuosikki, mutta yleisön vahvan kan-
nustuksen avulla lahtelaiset voittivat ottelun. Ekonomit pääsivät 
ennen peliä tapaamaan Namikan päävalmentajaa ja joukku-
eenjohtajaa, jotka kertoivat tulevasta pelitaktiikasta sekä seuran 
historiasta ja toiminnasta. Illan kruunasi vielä LSE:n edustajien 
valinta ns. Fazer-raatiin. Tommi Ellosen, Mika Leppäsen ja Paavo 
Pulkkisen tehtävänä oli valita molemmista joukkueista parhaim-
mat pelaajat. Kyseessä oli LSE:n perhetapahtuma, jossa mukana 
olleet lapset viihtyivät hyvin. 
 Jäsenistön toiveesta kokoonnuttiin myös Vierumäen ur-
heiluopistolle lapsiperheiden ulkoilupäivään. Siihen osallistui 
noin 40 henkilöä erilaisilla perhekokoonpanoilla. Opiston alueel-

la kierrettiin luontopolkua, reitin varrella vastailtiin 
kysymyksiin sekä nautittiin perinteisiä nuotioruokia 
kuten makkaraa ja vaahtokarkkeja. Tapahtumasta 
toivottiin jokavuotista.
 Aiempina vuosina ekonomit olivat osallis-
tuneet Lahden Hiihtoseuran järjestämään hiihto-
kouluun. Nyt tutustuttiin yhdistyksen jäsenen Mika 
Bonon johdolla seuran toiseen valtalajiin, mäki-
hyppyyn. Vierailu korkeimman hyppyrimäen hui-
pulla antoi käsityksen siitä, mistä lajissa on kyse. 
Paikalla oli myös Lahden Hiihtoseuran hyppääjiä, 
joilta ekonomit pääsivät kyselemään lajin salai-
suuksista, joskaan eivät olleet halukkaita toteut-
tamaan niitä käytännössä. Yksikään ekonomi ei 
noussut mäkisuksille hihkaisten ”kerran elämässä!”

Lounasta päästiin nauttimaan viinitilalla 
viiniköynnösten keskellä.

CavaTast-viinimatka Espanjan Sant 
Sadurni d’Anoiaan vuonna 2014 
oli LSE:n historian ensimmäinen 
jäsentapahtuma Suomen rajojen 
ulkopuolella.
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Ensimmäinen virtuaalikokous

2015



Suomen Ekonomien 
vierailut Lahdessa 
Lahden Seudun Ekonomien toiminnassa vuonna 2015 oli tiivis-
tä yhteistyötä Suomen Ekonomien kanssa. Molemmissa vuoden 
virallisissa kokouksessa eli kevään tilikokouksessa ja syksyn vaa-
likokouksessa oli mukana edustus liitosta. Keväällä Lahdessa 
vieraili Suomen Ekonomien hallituksen puheenjohtaja Timo Sa-
ranpää. Hän kertoi kokousväelle liiton 80-vuotisjuhlavuodesta, 
brändiuudistuksesta sekä siitä, millaisena hän näki tulevaisuu-
den ekonomiyhteisön. 
 Tilikokous pidettiin Mukkulan Kartanossa, joka oli avattu 
kuusi vuotta kestäneen remontin jälkeen tammikuussa 2015. Uu-
distettu kartano pysyi Lahden kaupungin omistuksessa, mutta sen 
toiminnan pyöritys vuokrattiin Vanajalinna Groupille. Paikan isäntä 
Aki Keskitalo kertoi Mukkulan kartanon historiasta ja sen merkityk-
sestä koko Lahden kaupungin historialle. Keskitalo toivoi, että kar-
tanosta muodostuisi monenlaisten tilaisuuksien järjestämispaikka.  

 Syksyllä Suomen Ekonome-
ja edusti toiminnanjohtaja Han-
na-Leena Hemming sääntömää-
räisessä vaalikokouksessa, joka 
pidettiin yritysvierailun yhteydes-
sä Riku Motorsilla Niemen sata-
massa. Lahti on toiminnanjohtaja 
Hemmingille hyvin tuttu, onhan 
se hänen syntymäkaupunkin-
sa. Hemming kertoi vallitsevasta 
työmarkkinatilanteesta, edunval-

vonnasta sekä järjestökentän tilasta. Kokouksen aikaan valtioneu-
voston kaavailema kiistelty yhteiskuntasopimus oli ensimmäisillä 
lausuntokierroksillaan, joten aihe oli todella ajankohtainen.   

 Vaalikokouksen jälkeen ekonomit kuulivat 
paikan omistajan Riku Roudon kertovan värikkäästi 

ja mukaansatempaavasti siitä, miten asioita tapahtuu, 
kun niitä päättää tehdä, kun uskaltaa ottaa riskejä tai kun 

joku muu päättää puolestasi – ”heittää paskaa sun tuulet-
timeen, mutta et aio antaa periksi”, kuten Routo asian ilmaisi. 

Riku Roudon asenteesta ja tahdonvoimasta yrittäjänä riitti ko-
kousosallistujien mielestä esimerkkiä kaikille. 
 Nämä eivät jääneet vuoden 2015 Suomen Ekonomien 
edustajien ainoiksi vierailuiksi Lahteen. Timo Saranpää saapui 
”yllätysvieraana” toukokuiseen Lahteen, jossa oli alkamassa 
Mindfulness-tapahtuma. Hänen johdollaan osallistujat kohot-
tivat onnittelumaljan 80-vuotiaalle liitolle. Maljat ja juomat oli 
hankittu ennalta, joten yllättyä taisivat vain iltaan osallistuneet 
Lahden Seudun Ekonomien jäsenet. Puheenjohtaja Saranpää 
kertoi Suomen Ekonomien uudesta ilmeestä ja sen taustoista 
ennen kuin liiton uravalmentaja Taija Keskinen otti puheenvuo-
ron. Hän kertoi siitä, mitä mindfulness oikein on ja miten tark-
kaavaisuutta voi harjoitella sekä siitä, miten jatkuva usean työn 
samanaikainen tekeminen vaikuttaa aivoihin. Se ei tee hyvää! 
Mindfulnessin perusajatus on tietoiseen läsnäoloon keskittymi-
nen myönteisellä ja positiivisella mielellä. Ajatuksena on hyväk-
syvä olotila: ”Nyt on näin”. Teorian jälkeen vuorossa olivat yksin-
kertaiset keskittymis- ja rentoutumisharjoitukset.
 Ekonomien juhlavuosi näkyi erityisesti sääntömääräisessä 
kevätliittokokouksessa Kajaanissa. Lahdesta paikalla oli varsinaise-
na edustajana Tommi Ellonen.  Palattuaan kotiin Ello-
nen kertoi kokousannista: juhlavuonnaan liitto kes-
kittyi palvelukehitysprojektiin, jonka tavoitteena 
oli uudistaa jäsenpalvelua ja toimintamalleja. 
Työllisyystilanteen heikentymisen ja työelä-
män haasteiden vuoksi perusjäsenpalvelun 
tarve korostui. Vireillä oli kampanja ”Työtä 
ja elämää”, jolla liitto haki näkyvyyttä ja 
halusi vaikuttaa hyvän ja tasa-arvoisen 
työelämän puolesta. Liittokokouksen yhtey-
dessä vietettiin Kainuun Ekonomien 70-vuo-
tisjuhlaa, jonka järjestelykokemuksia Ellonen 
myös toi tuliaisinaan Lahteen.  

”Paikan isäntä Aki Keskitalo 
kertoi Mukkulan kartanon 
historiasta ja sen merkityksestä 
koko Lahden kaupungin 
historialle.”
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 Tommi Ellonen oli kokousedustaja myös syysliittokokoukses-
sa Helsingissä. Lisäksi hän osallistui Suomen Ekonomien varsinai-
seen 80-vuotisjuhlaan muutaman muun LSE:n edustajan kanssa. 
LSE:n puheenjohtajaroolissaan Ellonen oli mukana Ekonomipu-
heenjohtajaverkoston (EPV) toiminnassa.  
 EPV:n tehtävänä on toimia ekonomiyhteisöjen yhdistäjä-
nä sekä tuoda esille luottamushenkilöiden ja jäsenten näkökul-
ma hallituksen päätöksenteon pohjaksi. Yksi Ekonomipuheen-
johtajien kokoontumisista oli Berliinissä, jonne myös Suomen 
Ekonomien hallitus matkusti.
 Lahden Seudun Ekonomeissa oli nyt kuten edellisenäkin 
vuonna noin 650 jäsentä.

Ensimmäinen 
virtuaalikokous
Vuoden 2015 aikana Lahden Seudun Ekonomit järjesti 17 tapahtu-
maa, joissa osallistujia oli 200. Tapahtumien määrä oli entisellään, 
mutta niiden osallistujamäärät jäivät pienemmiksi kuin muutama-
na edellisenä vuonna. Tapahtumatarjonnan yksipuolisuudesta ei 
osallistumisaktiivisuuden väheneminen johtunut, sillä tarjolla oli 
ammattitaitoon keskittyviä tilaisuuksia, kulttuuririentoja, perheta-
pahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia. Lahden Seudun Ekonomi-
en jäsenmäärä oli vuoden loppupuolella 647.
 Yhdistyksen hallitus järjesti yhden kokouksistaan virtuaali-
sesti Lync-kokouksena. Tässä vaiheessa sitä ei vielä tiedetty, että 
2020 virtuaalikokouksista tuli osa normaalia toimintaa.

 Kulttuuritarjonnan puolelta vierailut Lahden kaupungin-
teatteriin kiinnostivat edelleen jäsenistöä. Vuorossa oli Joni Skif-
tesvikin novelliin pohjautuva näytelmä Katsastus, jossa käsiteltiin 
isäksi tulemisen problematiikkaa samalla kun Irwin Goodmanin 
ja Rauli Badding Somerjoen musiikki 
soi taustalla. 
 LSE oli paikalla jälleen, kun 
Lahden kaupunginteatterissa esi-
tettiin Myrskyluodon Maijaa. Elämä 
meren armoilla oli vaikeaa ja toi-
meentulo tiukassa. Avioparin kes-
kinäinen rakkaus auttoi jaksamaan 
kovaa elämää. Miehensä kuoleman 
jälkeen Maijalle jäivät vain muistot, 
saaren yhteisö ja luonto. Näytelmän 
toteutusta ja erityisesti lavastusta kiiteltiin kilvan esityksen jälkeen. 
Draama perustuu ahvenanmaalaisen Anni Blomqvistin omaelä-
mäkerralliseen kirjasarjaan.
 2015 oli laadullisesti hyvä teatterivuosi, sillä mainittujen 
esitysten välissä ekonomit kävivät heinäkuussa Pesäkallion ke-
säteatterissa katsomassa näytelmän Kellokosken prinsessa, joka 
pohjautui Kellokosken mielisairaalan pitkäaikaisen potilaan Anna 
Lappalaisen todellisiin elämänvaiheisiin. Palautteiden mukaan 
kesäteatterin roolitus oli täydellisen onnistunut. 
 Kulttuuriohjelma jatkui galleriakierroksella, jossa tutustut-
tiin Galleria Aila Seppälään, jossa taitelija Kaisu Sirviö kertoi kivi-
litografian töistään. Illan päätteeksi taiteilija Matti Koskela esitteli 
taideteoksia galleria Uudessa Kipinässä.  Mukaan lähteneet eivät 
totisesti katuneet ohjelmavalintaansa.
 Yritysvierailujen sarjassa oli vuorossa tunnettu lahtelais-
kohde, Fazerin leipomo, jolla on pitkät perinteet: Kalle Helenius 
Mimmi-vaimonsa kanssa perusti Oululaisen Kotileipomon Lahteen 
jo vuonna 1909. Oy Karl Fazer Ab osti yhtiön 50-luvulla, ja toiminta 
on kasvanut varsin monipuoliseksi. Nykyinen tekninen johtaja ker-
toi yleisesti leipomoalasta sekä liiketoiminnan tulevaisuudennäky-
mistä. Kiinnostava oli kierros itse tuotantotiloissa, joissa leipomon 
prosesseja päästiin tarkastelemaan lähietäisyydeltä. 
 Marraskuussa ekonomit perheineen pääsivät uuteen ulot-
tuvuuteen, kun käytiin Lahden Ursa ry:n tähtitornissa. Loppu-
vuoden pimeä ilta oli mainio ajankohta tutkia kaukoputken läpi 
tähtiä, galakseja ja muita avaruuden yksityiskohtia. Ilta oli mitä 
sopivin perhetapahtumaksi.

Kevään 2015 liittokokouksessa keskityttiin mm. palvelukehitysprojektiin, 
jonka tavoitteena oli uudistaa jäsenpalvelua ja toimintamalleja. Lahden 
Seudun Ekonomeja edusti puheenjohtaja Tommi Ellonen. ”Paikan isäntä Aki Keskitalo 

kertoi Mukkulan kartanon 
historiasta ja sen merkityksestä 
koko Lahden kaupungin 
historialle.”
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 Talvella oli vuorossa seuraavaan urheilulajiin tutustumi-
nen, sillä ekonomit kokoontuivat Hollolan Messilään laskettele-
maan. Jo aiemmin haltuun otetulle maastohiihdollekin oli sijansa 
ja kannattajansa. Messilä-päivänä aurinko paistoi ja sää oli ihan-
teellinen ulkoilulle. Laskettelurinteet olivat erinomaisessa kunnos-
sa, mutta maastohiihtäjille ladut alkoivat jo olla harmillisen jäisiä 
tai kokonaan pois sulaneita. 
 Lahden Seudun Ekonomien sisäinen golfkilpailu järjes-
tettiin vuosittain kenttää vaihdellen. Innokkaimmat osallistuivat 
myös valtakunnallisiin ekonomien golfkisoihin. Oma sisäinen golf-
turnaus järjestettiin vuonna 2015 Takkulan uusitulla kentällä. Sen 
metkut eivät olleet vielä tulleet tutuiksi, joten kaikille riitti sopi-
vaa haastetta etenkin, kun pelin aikana saatiin sekä sadetta että 
auringonpaistetta. Lopulta kisan voiton vei ensikertalainen Jani 
Ylönen. Sade pelotti osan osallistujista pois, joten koko kierroksen 
pääsi läpi vain kuusi pelaajaa. Ekonomigolfaajat toivovatkin lisää 
pelaajia harrastuksen pariin.

Yhteistyössä suvantovaihe 
LSE:n yhteistyö muiden akateemisten yhdistysten kanssa eli hiljaiseloa. 
Ei ollut Raflinkeja eikä yhteistyötä Lahden insinöörien kanssa. Akatee-
minen vappu ruokailuineen oli vuoden ainoa yhteistapaaminen.
 Valtakunnallisiin tapahtumiin kuten ekonomijazzeihin tai 
Särkänniemeen ei enää lähdetty, vaan keskityttiin enemmän pai-
kalliseen toimintaan. Haluttiin mieluummin etsiä uusia kohteita ja 
ajankohtaisuutta Päijät-Hämeestä.

Messilän laskettelurinteet olivat erinomaisessa kunnossa.

Koko perheen Messilä-päivänä aurinko 
paistoi ja sää oli ihanteellinen ulkoilulle.
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Juhlavuosi!

2016



Juhlavuosi!
Vuonna 2016 yhdistyksen jäsenmäärä alkoi ensimmäistä kertaa 
laskea. Siitä ei lannistuttu, vaan Lahden Seudun Ekonomien 70. 
toimintavuoden valmistelu alkoi hyvissä ajoin jo edellisen vuo-
den puolella. Juhlavuodelle päätettiin kaksi päätapahtumaa: 
alkutalvella talousseminaari ja marraskuussa vuosijuhla Sibe-
liustalossa. Paljon muitakin päätöksiä piti tehdä, joten vuoden 
suunnittelukokous oli koolla Vierumäellä yli 12 tuntia. Vuosijuhla 
oli mielessä myös syksyn 2015 vaalikokoukseen osallistuneilla; 
kaikki istuvan hallituksen jäsenet halusivat olla mukana teke-
mässä juhlavuotta. Hallituksen kokoonpanoon ei siis tullut muu-
toksia. Vinkkejä juhlavuoden sujuvaan toteuttamiseen kysyttiin 
myös yhdistyksen aiemmilta puheenjohtajilta. Hallitus kutsui 
heidät muistelemaan menneitä ja pohdiskelemaan, mitä tule-
vissa juhlissa olisi syytä nostaa esille ja miten aiemmat vuosi-
juhlat ovat sujuneet. Yhdistyskonkareilta kysyttiin myös heidän 
tähtihetkiään omilta puheenjohtajakausiltaan.
 Lahden Seudun Ekonomien juhlavuoteen mahtui yhteen-
sä 14 tapahtumaa. Talousseminaari järjestettiin tammikuussa 
ravintola Voitossa otsikolla Suomen vahvuustekijät ja menestys 
tulevaisuudessa. Seminaarissa oli nimekkäitä puhujia Elinkei-
noelämän keskusliitosta, Aalto-yliopistosta ja Lahti Regionilta. 
Tilaisuus keräsi paikalle kaikkiaan 80 osallistujaa sekä omasta 
että naapuriyhdistyksistä.  

Talousseminaarin 
ohjelma 28.1.2016 

Juhlavuoden avaus
Lahden Seudun Ekonomien puheenjohtaja Tommi Ellonen 
Suomen talous – menestystekijät tulevaisuudessa 
Elinkeinoelämän keskusliiton johtoryhmän jäsen, 
johtaja Jussi Mustonen 
Kohti taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja moraalisesti kestävää Suomea
Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Mika Aaltonen 
Lahti – Uusia kasvun eväitä
Lahti Regionin toimitusjohtaja Raija Forsman 

Päätapahtuma oli vuosijuhla Lahden Sibeliustalossa. Siihen osallistui  
yhteensä 120 henkilöä, joista hieman yli puolet oli yhdistyksen 
omia jäseniä seuralaisineen. Nautittiin kolmen ruokalajin illallinen 
ja järjestettiin pöytäseurueiden välisiä kilpailuja. Miikka Kallion 
juhlaorkesteri esiintyi. Tilaisuuden seremoniamestari, improvisaa-
tiotaituri Petteri Siponen oli koonnut esitettävän videomateriaalin. 
Juhlan pääpuhujana oli Lahden Seudun Ekonomien pitkäaikainen 
jäsen ja aiempi puheenjohtaja Tuula Nurminen. Suomen Ekono-
mien hallituksen puheenjohtaja Timo Saranpää sai myös puheen-
vuoron ja esitti juhlivalle yhdistykselle liiton tervehdyksen. Samana 
päivänä pidettiin Lahdessa Suomen Ekonomien syysliittokokous, 
ja sen edustajat ympäri Suomen osallistuivat myös lahtelaisten 
vuosijuhlaan ja sitä seuranneeseen illanviettoon Seurahuoneella.Vanhat puheenjohtajat tapasivat vuonna 2016 Messilän 

kartanoravintolassa pohtien vanhoja Ekonomien 
huippuhetkiä ja aikaisempia vuosijuhlia.

Yhdistyksen vaalikokous 
syksyllä 2016 järjestettiin 
Hirvihaaran kartanossa 
Mäntsälässä.
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 Jo aiemmin syksyllä Lahdessa oli järjestetty yhdessä Suo-
men Ekonomien kanssa tilaisuus, jossa käsiteltiin työsuhteen muu-
tostilanteita. Liiton lainopillinen asiamies Riku Salokannel kertoi 
työjuridiikasta sekä yksityiskohdista, jotka tulisi ottaa huomioon, kun 
vaihtaa työpaikkaa tai saa työtarjouksen.
 Juhlavuoteen sopi paljon muutakin. Koska sijoittaminen 
kiinnosti yhä useampaa, 30 ekonomia suuntasi Askon alueelle 
Handelsbankenin konttoriin. Siellä saatiin tietoa pankin sijoitus-
tuotteista ja kuunneltiin pankin edustajan Tiina Heleniuksen nä-
kemyksiä tulevista sijoitusmarkkinoista. Seuraavana vuonna eko-
nomit kutsuivat Handelsbankenin sijoitusiltaan muutkin Lahden 
akateemiset yhdistykset. Pankin pääekonomistin Tiina Heleniuk-
sen ajankohtaiskatsauksen jälkeen Renorin toimitusjohtaja Timo 
Valtonen kertoi kiinteistösijoitusmarkkinoista. 
 Vappulounas oli juhlavuoden 2016 ohjelmassa itseoikeute-
tusti. Muutamana edellisenä vuonna yhteinen ulkoilmatilaisuus oli 
jäänyt toteuttamatta. Tällä kertaa ekonomit vaihtoivat kokoontu-
mispaikkaa, ja Pikku-Vesijärven rannasta siirryttiin kuohuviineille 
mäen päälle Kaupungintalon puistoon. Lounaspaikkakin oli uusi, 
mutta matka sinne ei ollut pitkä, sillä kohteena oli ravintola Roux 
aivan puiston vieressä. Suomen Gastronominen Seura oli valinnut 

Roux’n Vuoden Ravintolaksi 2016. Tämä 
oli LSE:n ensimmäinen ikioma vappulou-
nas, sillä kaikki aiemmat olivat olleet yh-
distysten yhteisiä. Ekonomeille varattu 
Viinihuone täyttyi ekonomeista ja heidän 
perheistään. Ruokailusta muotoutui varsin 
lämminhenkinen ja kotoinen tilaisuus. 
 Perhetapahtumaa vietettiin Lapakistossa Nastolassa. Kun-
nan itsenäinen taival oli päättynyt vuoden 2016 alkaessa, jolloin se 
liitettiin osaksi Lahden kaupunkia. Lapakistossa perheet kiersivät 
luontopolkua ja etsivät vastauksia luontokohteita käsitteleviin ky-
symyksiin. Oikeat vastaukset paljastettiin yhteisen leirinuotion ää-
rellä ennen eväiden nauttimista.

Handelsbankenin sijoitusillassa saatiin tietoa pankin 
sijoitustuotteista ja kuunneltiin pankin edustajan Tiina 
Heleniuksen näkemyksiä tulevista sijoitusmarkkinoista.

Hirvihaaran kartanossa vuonna 2016 järjestetyn 
vaalikokouksen yhteydessä pääsimme tutustumaan 
kartanon historiaan ja nykyiseen toimintaan.

”Lapakistossa perheet 
kiersivät luontopolkua 
ja etsivät vastauksia 
luontokohteita käsitteleviin 
kysymyksiin.”
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Toiminnan tehostamista, 
asiaa ja viihdettä

2017



Toiminnan tehostamista, 
asiaa ja viihdettä
Juhlavuodesta päästyä lahtelaisekonomeilla oli taas aikaa ja 
energiaa järjestää entistä useampia tapahtumia. Vuonna 2017 
ohjelmassa oli 22 erilaista tilaisuutta ja niissä 409 osallistujaa. 
Suosituimmiksi osoittautuivat ammatilliseen kehittymiseen liit-
tyvät tapahtumat. Niitä järjestivät sekä yhdistys itse että Suo-
men Ekonomit teemalla Osaaminen esiin. Yhdistyksen jäsen-
määrä oli nyt 612.
 Suomen Ekonomit kannusti paikallisyhdistyksiä muun 
muassa käynnistämällä järjestelmähankkeita, jotka helpottivat 
paikallisyhdistysten työtä. Esimerkkinä tästä otettiin käyttöön uusi 
CRM-ohjelmisto, jota käytetään jäsenrekisterin ylläpitämiseen. 
Vuoden 2017 marraskuussa pidetyssä liittokokouksessa tehtiin 
merkittäviä päätöksiä. Jo pitkään oli keskusteltu siitä, voisivatko 
opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet Suomen Ekonomeissa olla 
laajemmat. Syysliittokokouksessa ekonomiopiskelijoiden eli kylte-
reiden äänimäärää päätettiin kasvattaa ja liiton jäsenkriteereitä 
väljentää. Tästä tarkemmin vuoden 2018 kohdalla.

Enterprise2017 ja 
vientivettä 
Yhteistoiminta lahtelaisten akateemisten alojen yhdistysten vä-
lillä oli päässyt hieman hiipumaan. Raflinkeja ei ollut järjestetty 
muutamaan vuoteen, ei myöskään laajennettuja tai perinteisiä 
After Work -tapahtumia. Syksyllä 2017 verkostoja solmittiin uu-
delleen, kun Enterprise2017-seminaari järjestettiin Sibeliustalos-
sa. Tapahtuma oli valtakunnallinen ja tunnettiin aiemmin nimel-
lä Teknologiayrittäjyyspäivät, jonka Tekniikan Akateemiset (TEK) 
järjesti. Myöhemmin järjestäjätahoja lisättiin, ja mukaan tulivat 
valtakunnallisella tasolla myös Suomen Ekonomit ja Suomen La-
kimiesliitto. Lahdessa järjestetty seminaari oli järjestyksessään 
kuudes. Se oli suunnattu yrittäjille, yrittäjiksi aikoville ja muillekin 
yrittäjyydestä kiinnostuneille. 
 Käytännön suunnittelu, järjestelyt ja toteutus tehtiin Lah-
dessa paikallisten yhdistysten, Ldiaryn, Lahden lakimiesyhdis-
tyksen ja LSE:n voimin. Lahden Seudun Ekonomeja yhteistyössä 
edusti Tuula Nurminen. Teemaksi valittiin ”Digitalisaatio liiketoi-
minnassa, kasvuyrittäjyys ja kansainvälistyminen”. Seminaarissa 
oli sekä paikallista näkökulmaa (Fazer Mylly, Kemppi Oy ja Oilon 

Oy) että valtakunnallisia puheenvuoroja, kuten toimitusjohtaja, 
KTM Miika Lipiäisen puheenvuoro Kyrö Distillery Companyn kas-
vusta ”Maalta maailmalle – juurien merkitys brändissä”. Semi-
naarin pääpuhuja Thing-Link Europen myyntijohtaja Sani Leino 
piti järjestäjiä melkoisessa jännityksessä, sillä hän oli vielä ta-
pahtumaa edeltävänä aamuna sairaalassa. Hän pääsi kuitenkin 
paikalle ja alusti lennokkaasti sosiaalisen median hyödyntämi-
sestä liiketoiminnassa. 
 Seminaari järjestettiin paikallisten yhteistyöverkostojen 
vahvistamisen kannalta oivalliseen ajankohtaan. Lappeenran-
nan Teknillisen yliopiston (LUT) ja Lahden ammattikorkeakoulun 
yhdistymisestä oli ilmoitettu juuri vähän aiemmin. LUT:n hallituk-
sen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö valotti seminaarissa yliopis-
tonäkökulmaa. Päivä huipentui Lahden kaupunginjohtajan vas-
taanottoon Lahden kaupungintalolla.

Enterprise2017-tapahtumasta 
vastasi valtakunnallisesti TEK, 
Suomen Ekonomit ja Suomen 
Lakimiesliitto. Käytännön 
toteutus ja suunnittelu tehtiin 
paikallisyhdistysten voimin 
(Lahden Seudun Ekonomit, Ldiary 
ja Lahden lakimiesyhdistys). Kuva 
suunnittelukokouksesta.

Enterprise2017-tapahtuman 
teemana oli Digitalisaatio 

liiketoiminnassa, kasvuyrittäjyys 
ja kansainvälistyminen. Kuvassa 

aktiivisia LSE:n osallistujia.
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 Enterprise2017-seminaari onnistui järjestelyiltään erin-
omaisesti ja saavutti runsaasti järjestelyvastuussa olleiden yh-
distysten jäseniä. Kokonaisosallistujamäärä oli 130. Salpauksen 
yrittäjyyttä opiskelevat nuoret (5) tekivät avustajina seminaarissa 
täyden työpäivän. Tapahtuma oli hieno osoitus yhteistyöstä, joka 
sai ansaitusti erittäin hyvän palautteen. 
 Vuoden loppupuolella tutustuttiin Ice Age Water Oy:n toi-
mintaan. Tämä oli vasta muutaman vuoden ikäinen yritys, joka 
oli ostanut itselleen käyttöoikeudet Vellamo-tavaramerkkiin ja 
Heinolan Viikinäisissä sijaitsevaan syväkaivoon. Yrityksen ta-
voitteena oli pullottaa jopa jääkaudelle ajoittuvaa suomalaista 
pohjavettä maailmalle, esimerkiksi laajoille Kiinan-markkinoille. 
Tilaisuudessa kuultiin, että Aasiaan menisi vettä enemmän kuin 
sitä sillä hetkellä pystyttiin tuottamaan. Tilaisuuteen osallistui 

kolmetoista ekonomien jäsentä ja 
lisäksi kahdeksan jäsentä Lahden 
seudun diplomi-insinööreistä ja 
arkkitehdeistä (Ldiary ry).
 Kun yhteys muihin akatee-
misiin yhdistyksiin oli nyt palau-
tettu, sitä pidettiin jatkossa yllä. 
Loppuvuoden ohjelmassa oli yh-
teisretki pääkaupunkiseudulle Fa-
zerilaan ja Tekniikan museoon.  

 Yhdistys tiivisti verkostojaan myös muiden ekonomiyhdis-
tysten suuntaan. Ekonomipuheenjohtajaverkosto kokousti usein 
ja LSEn hallituksen edustajat osallistuivat sisaryhdistysten vuosi-

juhliin, jos vain kutsu kävi. Useilla maan ekonomiyhdistyksillä oli 
samanlaisia haasteita toiminnassaan. Niiden jäsenmäärä oli las-
kussa, kuten yhdistystoiminnassa ylipäätään. Lahdessakin jäsen-
määrä oli vähenemään päin pääasiassa muuttotappion vuoksi. 
 LSE:n jäsenten keskinäinen verkostoituminen jatkui Ystä-
vänpäivän tilaisuudella. Ajankohta oli poikkeuksellisen varhainen, 
sillä ekonomit kokoontuivat jo aamiaiselle. Paikaksi oli valittu 
Hennala Klubi, ja sinne oli kutsuttu vieraaksi Cityterveys Oy:n lii-
ketoimintajohtaja, yhdistyksen jäsen Ville Salmi. Hän kertoi kasvu-
yrityksen haasteista terveydenhoitoalalla.

Urheilua, musiikkia ja yksi 
murhakin
Lahdessa oli järjestetty maastohiihdon MM-kilpailut jo kuusi ker-
taa aiemmin, ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisvuonna 2017 
vuorossa oli seitsemäs kerta. Ekonomit olivat hankkineet lippuja 
lauantaiklassikoksi nimettyyn kilpailupäivään, jolloin ohjelmassa 
oli naisten 30 kilometrin hiihtokilpailu sekä miesten joukkuemäki. 
Lauantain kilpailupäivä Lahden Salpausselällä yhdistyy arvoki-
sattominakin vuosina mäkihyppykilpailuun ja ilotulitukseen. Ur-
heilukeskukseen saapuneet parikymmentä ekonomia kannustivat 
kilpailijoita täysin äänivaroin, kunnes oli aika nauttia taivaalle sä-
kenöivästä ilotulituksesta. Arvokilpailuissa kaikki oli hieman isom-
paa ja upeampaa kuin vuosittaisissa Salpausselän kisoissa, joten 
yleisö viihtyi mainiosti urheilun parissa koko pitkän päivän. 
 Kun ohjelmassa on ollut Pelicansin jääkiekko-ottelu, il-
taan on kuulunut lähinnä ottelutapahtumien seuraamista ja nii-
hin eläytymistä, jossain määrin myös ensimmäisen maalinteon 
ajankohdan veikkaamista ja muuta keskinäistä kisailua. Kaudella 
2016–2017 Pelicans eteni playoff-otteluihin. Ekonomit seurasivat 
ottelua Pelicans-KalPa, jonka kuopiolaiset lopulta voittivat. KalPa 
voitti koko playoff-ottelusarjan luvuin 4–1, joten Petri Matikaisen 
valmentaman Pelicansin kausi päättyi siihen. Ottelun yhteydes-
sä Pelicans Ravintolat Oy:n toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen kertoi 
Pelicansin liiketoiminnasta ja sen kehitysvaiheista. 
 Vapunviettoon palattiin Pikku-Vesijärven rantaan ja sieltä 
siirryttiin lounaalle läheiseen Villa Rauhalaan. Näihin aikoihin LSE 
järjesti myös ensimmäisen Kesänavaus-tyyppisen tilaisuuden.
 Ekonomijazzeja Porissa oli soiteltu ja lauleltu jo 20 vuoden 
ajan. Se on vanhin valtakunnallinen ekonomien yhteistilaisuus. 
Lahdesta Poriin matkasi muutama LSE:n jäsen. Perinne oli viettä-
nyt joitakin hiljaisia vuosia eikä esimerkiksi matkakuluja Poriin ollut 

”Yrityksen tavoitteena 
oli pullottaa jopa jääkaudelle 
ajoittuvaa suomalaista pohjavettä 
maailmalle, esimerkiksi laajoille 
Kiinan-markkinoille.”

Vuoden 2017 
loppuolella 
tutustuttiin Ice 
Age Water Oy:n 
toimintaan. 
Yrityksen 
toiminnasta meille 
oli kertomassa 
Factory manager 
Samuel Sarja.
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tuettu muutamaan vuoteen. Juhlajazzeihin kokoontui kaikkiaan 
noin 200 ekonomia kymmenestä eri yhdistyksestä. Muutamana 
vuonna järjestetty vastaava ekonomien kokoontuminen Savonlin-
naan oopperajuhlien aikaan ei vakiinnuttanut paikkaansa, vaan jäi 
vähin äänin pois Lahden Seudun Ekonomien kesäohjelmasta. 
 Urkuviikko herätti sen sijaan edelleen kiinnostusta. Muu-
sikko Marzi Nymanin kitarataituruus yhdistettynä urkujen soittoon 
houkutteli ekonomit jälleen elokuussa 2017 Sibeliustaloon. Lahden 
kansainvälisen urkuviikon ohjelmistossa oli tällä kertaa Modest 
Musorgskin sävellykseen Näyttelykuvia sovitettu esitys. Konsertin 
aikana myös Marzi Nyman soitti urkuja. Päärooli urkurina oli silti 
Kalevi Kiviniemellä. Musiikkielämystä täydensi Teemu Nurmelinin 
laatima valosuunnittelu. 
 Lahtelaiseen kulttuurielämään oli kuulunut kiinteänä 
osana Puolustusvoimien musiikkitarjonta. Varusmiessoittokunnan 
koti oli ollut Hennalassa vuodesta 1996 lähtien aina varuskunnan 
sulkemiseen saakka, joka tapahtui 2014. Lahti on sen jälkeenkin 
ollut yhtenä konserttipaikkana Puolustusvoimien erilaisille ko-
koonpanoille. Kesällä 2017 Puolustusvoimat järjesti Suomi 100 –
kesäkiertueen. Pikku-Vesijärven rannassa kävivät esiintymässä 
Ilmavoimien soittokunta, Kaartin soittokunta sekä Puolustusvoi-
mien varusmiessoittokunta, joka oli siirretty Lahdesta Hattulaan.

 Hollolan Pyhäniemen kartanon puistossa järjestettiin 
2010-luvulla konsertteja, jotka myytiin nopeasti loppuun. Useim-
missa niistä esitettiin klassista musiikkia, mutta kesällä 2017 oh-
jelmassa oli kevyen musiikin tapahtuma. Esiintyjäksi oli valittu 
Saara Aalto, joka oli sijoittunut edellisenä vuonna Britannian 
musiikkiohjelma X-Factorissa toiselle sijalle. Häntä säesti Van-
taan Viihdeorkesteri. Aallon ääni soi kauniisti Pyhäniemen hä-
märtyvässä illassa. Tapahtumaa kuvailtiinkin LSE:n palautteissa 
upeaksi ja ainutlaatuiseksi. 
 Omaperäinen oli myös huhtikuinen Murhamysteeri Show 
& Dinner Helsingin Casinolla. Kukaan ei tiennyt etukäteen, mitä 
ilta toisi tullessaan, joten ruokailun aikana pamahtanut laukaus 
säpsähdytti kaikkia. Tapahtunutta selviteltiin sekä ekonomien 
keskuudessa että isäntien voimin. Aivotyöskentelyn avuksi esiin 
putkahteli kaikenkirjavia teorioita, todistusaineistoa ja paljasta-
via vihjeitä. Lopuksi jokaisen osallistujan piti arvata tai päätellä, 
kuka oli laukauksen ampuja, murhaaja siis.

Muusikko 
Marzi Nymanin 
kitarataituruus 

yhdistettynä urkujen 
soittoon houkutteli 

ekonomit jälleen 
elokuussa 2017 
Sibeliustaloon.

Murhamysteeri Show
& Dinner Helsingin 

Casinolla. Ai, että kuka 
oli lopulta murhaaja? 

Eihän sitä voi tässä 
paljastaa, jos vaikka 

esitys palaa jonain 
päivänä takaisin 

ohjelmistoon.

Kesällä 2017 nautimme 
Hollolan Pyhäniemen 
kartanon puistossa 
Saara Aallon konsertista.

”Ruokailun aikana 
pamahtanut laukaus 
säpsähdytti kaikkia.”
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 Murhamysteeri-illallisen päätteeksi ilmeni,
että yhdistyksen jäsen Sami Loppi oli päätellyt tekijän aivan oi-
kein. Hän kertoo illasta näin:
 ”Olen dekkareiden ystävä, jos nyt en aivan intohimoinen, 
niin jonkin tasoinen kuitenkin. Kirjoista osuu käteen usein esimer-
kiksi joku Ian Rankinin teoksista, jossa seikkaillaan tutuksi käyneen 
Edinburghin maisemissa. Kotimaisista dekkareista tykkään erityi-
sesti Christian Rönnbackan Antti Hautalehto -sarjan teoksista. 
Niissä huomaa Rönnbackan aiemman poliisitaustan, joka antaa 
erilaisen näkökulman siihen, mitä ja miten poliisi tutkii asioita. 
Siinä uppoutuu helposti itsekin tutkimaan juttuja poliisivinkkelistä.
 TV on dekkarisarjoja pullollaan ja niitäkin tulee seurattua. 
Joistakin on tullut suosikkejani. Vanhoista sarjoista muistuu mie-
leen esimerkiksi Peter Falkin Columbo-hahmo poplaritakissaan ja 
”vielä yksi juttu” -kyseenalaistuksineen. Ja kyllä ne Hercule Poirotit 
ja Neiti Marplet on tullut myös seurattua. Joskus sarjat voivat toi-
mia kimmokkeena omille lomamatkoille. Näin on käynyt Sisiliassa 
seikkailevan Montalbanon kohdalla. Sisiliassa lomaillessani olen 
käynyt ihan varta vasten muutamissa sarjan kuvauskohteissa.
 Tällä taustalla oli mielenkiintoista lähteä seuraamaan 
ekonomiyhdistyksen järjestämää Murhamysteeri Show & Dinner 
näytöstä. Katsojalle asetelmassa tuo luonnollisesti helpotusta to-
sielämän tilanteeseen verrattuna se, ettei kukaan menetä oikeas-

ti henkeään ja mitä todennäköisemmin tekijä on yksi esityksen 
näyttelijöistä. Idea olisi aika vesittynyt, jos tekijä olisikin yllättäen 
joku ihan ulkopuolinen.  Näytelmän edetessä tuli tehtyä omia ar-
viointeja mahdollisesta syyllisestä ja puntaroitua erilaisia motii-
veja ja taustatekijöitä. Joillakin epäillyillä oli ensiarvion mukaan 
motiivi ja tilaisuus kohdillaan, mutta jokin näissä johdatteluissa oli 
mätänä. Percule Hoirot -tyylin mukailemana omat epäilyt alkoi-
vat kohdistua siihen vähiten epäilyttävään ja epätodennäköisim-
pään vaihtoehtoon.  Ennen loppuratkaisunäytöstä näytelmässä 
oli tauko. Kävin WC:ssä ja sieltä palatessani näin, että näyttelijät 
olivat kokoontuneet nojailemaan ja juttelemaan aulan baaritiskille. 
Menin heidän luokseen ja esitin oman arvioni tekijästä. Näytteli-
jät jähmettyivät silminnähden ja katsoivat epäuskoisesti toisiaan. 
Kukaan heistä ei puhunut tai vastannut mitään. Silloin tiesin, että 
päätelmäni oli osunut oikeaan.  Ja niinhän siinä lopulta kävi. Ai, 
että kuka oli lopulta murhaaja? Enhän voi sitä tässä paljastaa, jos 
vaikka esitys palaa jonain päivänä takaisin ohjelmistoon.”  

Kesällä 2017 Lahden Seudun Ekonomit tekivät 
paluun CavaTasteihin ja viinitilalle Espanjaan.

Illan alussa pääsimme 
tislaamokierroksella 
tutustumaan viskin saloihin.

Pikkujouluja juhlittiin vuonna 2017 Ravintola 
Taivaanrannan kellarikabinetissa.



Kiinnostavaa paikallishistoriaa 
ja Raflinkien paluu
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Vaikka yhdistystoimintaa värittää pitkäjänteisyys ja toiminta saat-
taa sitä tuntemattomalle, siihen osallistumattomalle näyttäytyä 
jähmeänä, yhdistyksissä tapahtuu koko ajan, myös niiden hallin-
nossa. Suomen Ekonomeissa oli syksystä 2016 alkaen keskusteltu 
tarpeesta muuttaa ja selkeyttää jäsenkriteerejä. Tarvetta jäsenkri-
teerien muutoksille aiheuttivat muun muassa tutkinto-opiskelun 
kansainvälistyminen sekä koulutusjärjestelmässä ja tutkintoraken-
teissa tapahtuneet muutokset. Koska henkilöjäsenet ovat jäsen-
yhdistysten jäseniä, eivät suoraan Suomen Ekonomien jäseniä, tuli 
jäsenkriteerien laajennus ulottaa koskemaan myös jäsenyhdistys-
ten sääntöjä. Jäsenkriteerien laajennuksesta päätettiin Suomen 
Ekonomien osalta syysliittokokouksessa 2017 ja Lahden Seudun 
Ekonomien sääntöihin muutos ui vuonna 2018.

Koulutusta ja useita 
yrityskäyntejä
Vuoden 2018 ohjelmassa oli 19 tapahtumaa. Niihin osallistuneita oli 350,  
hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin päästiin lukuun 
420. Sama henkilö voi olla luvuissa useaan kertaan, jos hän on osal-
listunut useisiin tapahtumiin. Osallistujaluvut sisältävät myös avecit. 
LSE:n jäsenmäärä oli 590.
 Suomen Ekonomien strategiakausi oli päättymässä, ja 
uuden kauden 2019–2022 ohjelmaa valmisteltiin. Sen teemaksi oli 
valittu ”Vapauta potentiaalisi”. Lahden Seudun Ekonomit osallis-
tuivat uuden strategiakauden suunnitteluun. Apuna voitiin käyttää 
yhdistyksen keväällä 2017 järjestämää Brian Tracyn koulutusmaa-
ilmaa, josta valmentaja Petri Korteniemi kävi Lahden ekonomeille 
puhumassa. Brian Tracy on laatinut metodeja itsensä kehittämi-
sestä, ajankäytön suunnittelusta ja oman elämän kokonaisval-
taisesta hallinnasta. Näiden oppien puolesta Suomessa puhuu 
erityisesti Jari Sarasvuo. Ekonomiliiton strategian ohella yhdistys 
valmisteli myös omaa sääntömuutostaan.
 Muiden tekemisistä voi poimia itselleen uusia toimintata-
poja ja hyviä vinkkejä. Yritysvierailuilla esiin nousee usein asioita, 
joilla on laajaa yhteistä merkitystä. Keväällä 2018 Lahden Seudun 
Ekonomit vierailivat Hollolan Kukkilassa Mecastep Oy:n tiloissa 
kuuntelemassa viimeisimpiä ratkaisumalleja kiinteistöjen sisäil-
maongelmiin. Mecastep Oy käyttää aktiivihiilisuodatusta, home- 
ja sienimikrobien neutralointia ja ilmanvaihdon tehostamista 
ilmanlaadun parantamiseen. Yritys toimii pääasiallisesti julkisyh-
teisöjen omistamien kohteiden sisäilmaongelmien parissa. Vierai-
lulle oli kutsuttu myös Ldiary:n jäseniä eli diplomi-insinöörejä ja 
arkkitehtejä, ja heitä olikin enemmistö vierailijoista.  

Uudistetut jäsenkriteerit mahdollistavat 
jäsenyyden myös seuraaville ryhmille:

• tuotantotalouden DI:t (valmistuneet) 
• VTM, kansantaloustiede (valmistuneet) 
• elintarvike-ekonomia ym, Helsingin  

yliopiston taloustieteiden laitos (valmistuneet) 
• maisterin tutkintoa tekevät ei KTK-taustaiset 
• tohtorikoulutettavat (muilla kuin KTM-tutkinnolla)

Keväällä 2018 Lahden 
Seudun Ekonomit vierailivat 

Hollolan Kukkilassa 
Mecastep Oy:n tiloissa 

kuuntelemassa viimeisimpiä 
ratkaisumalleja kiinteistöjen 

sisäilmaongelmiin.
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 Seuraavaksi kiinnostuttiin toisenlaisesta yritystoimialasta. 
Lahden Seudun Ekonomien tilikokous pidettiin Nastolassa No-
vartilla, joka on Suomen suurin keittiökalusteiden valmistaja. Sen 
talousjohtaja Kari Roos ja tuotanto- ja logistiikkajohtaja Aki Jor-
manainen saivat vastattavakseen lukuisia kysymyksiä mielenkiin-
toisen ja sujuvan yritysesittelyn päätteeksi.  
 Nastolaan palattiin pian uudelleen. Nyt kohteena oli Wipak 
Oy, joka valmistaa pakkausratkaisuja elintarviketeollisuudelle, ter-
veydenhuoltoon ja terveydenhuoltoteollisuudelle. Wipakilla isäntä-
nä toimi yhdistyksen jäsen, talousjohtaja Tomi Ruusunen.
 Vuoden kolmas yritysvierailu tehtiin autokauppaan, BMW 
Laakkoselle. Aluejohtaja Esa Pellikka kertoi, mitä kaikkea uutta 
tekniikka on viime vuosina tuonut autoalalle. Tekniikan avulla py-
ritään myös vastaamaan kasvaneisiin ympäristövaatimuksiin ja 
kuluttajien ympäristötietoisuuteen. 
 Vuoden 2018 viimeinen yrityskohde, Elämys Group/Elämys-
matkat, esittäytyi ekonomeille Lahden Seurahuoneella. Toimitus-
johtaja Jussi Viskari kertoi tapahtumajärjestämisestä ja yritysmat-
koista. Viskarin yritys oli mukana luomassa kotiottelutapahtumia 
ja fanimatkoja Suomen koripallomaajoukkue Susijengin pelatessa 
EM-lopputurnauspaikasta. Susijengin tie katkesi karsintaan kaikes-
ta kannustuksesta ja viihdyttävistä ottelutapahtumista huolimat-
ta. Elämys Group on palkittu maailmanlaajuisesti suomalaisesta 
koripallotapahtumasta vuoden toiseksi parhaana urheilutapahtu-
mana BEA World -palkinnolla.

 Lahden Seudun Ekonomit ehtivät myös opiskelemaan Lin-
kedInin merkitystä liike-elämässä. LinkedInissä kannattaa verkos-
toitua olipa sitten etsimässä uutta työpaikkaa tai vastauksia oman 
alansa ammattikysymyksiin. Suomen Ekonomien uravalmentaja 
Arja Parpala kävi kertomassa, miten oman asiantuntijuuden voi 
tuoda esiin LinkedInissä. Parpala jakoi myös vinkkejä verkoston 
käyttöön tiedonetsinnässä.  

Teatteria ja 
musiikkielämyksiä
Muusikko Paula Vesala sai tehtäväkseen suomentaa musikaalin 
Mamma Mia, ja sen ensiesitys oli keväällä 2018 Helsingin Messu-
keskuksessa. Lahden Seudun Ekonomit onnistuivat hankkimaan 
ensi-iltaan 20 lippua, jotka varattiin hujauksessa. Samalla pääs-
tiin tutustumaan Messukeskuksen uuteen Amfi-saliin. Musikaalin 
eräisiin päärooleihin oli valittu taiteilijoita myös Lahden seudulta; 
Laura Voutilainen ja Vallu Lukka hoitivat omat osuutensa mallik-
kaasti, kuten muutkin esiintyjät. Musikaaliin oli helppo eläytyä, 
koska sen pohjana olevat ABBA-yhtyeen kappaleet olivat monille 
ennestään tuttuja. Kotiin matkasikin iloisten ekonomien mukana 
joukko sitkeitä korvamatoja.
 Kesällä ekonomien kalentereihin palasivat niin valtakun-
nallinen Ekonomijazz kuin paikalliset urkuviikotkin.
 Maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen noussut koomikko Ismo 
Leikola esiintyi Heinolan kesäteatterissa kiertueellaan No niin! Esi-
tyksessään Leikola yhdisteli suomalaista ja amerikkalaista näkö-
kulmaa. Miten monikäyttöinen onkaan sanapari ”no niin”.
 Ismo Leikola oli urallaan nousukiidossa. Lahtelainen räppäri 
Cheek eli Jare Tiihonen puolestaan päätti menestyksekkään uransa 
kotikonnuillaan Lahdessa. Paikkana oli hiihtostadionin mäkimont-
tu. Valot sammuu –konsertteja järjestettiin kahtena peräkkäisenä 
iltana. Toinen konsertti tarvittiin, ja liput siihenkin myytiin minuu-
teissa loppuun. Lahden Seudun Ekonomit saivat hankittua jäsenil-
leen kaikkiaan 62 lippua.  

Vuoden 2018 viimeinen yrityskohde, Elämys Group/Elämysmatkat,
esittäytyi ekonomeille Lahden Seurahuoneella.
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 Molemmat konsertit toteutettiin hyviin organisoituina. 
Yleisön kulkureitit oli tarkoin mietitty, opasteet olivat selkeitä ja 
henkilökuntaa oli riittävästi. Mäkimontussa ei ole istuimia, joten 
hyvän paikan saadakseen paikalle kannatti tulla jo kaksi tuntia 
ennen konsertin alkua, kuten ekonomit ymmärsivät tehdä. Oheis-
tapahtumia seuraamalla aika kului hyvin, kun sääkin oli suotuisa. 
Itse konsertti täytti osallistujien odotukset. Cheekin tunnetuim-
mat kappaleet seurasivat toisiaan. Lavalla nähtiin myös vieraile-
via solisteja. Kaikki illan aikana toimi suunnitelmien mukaan, esi-
merkiksi alueelta poistui 30 000 ihmistä hyvässä järjestyksessä 
noin 15 minuutissa. 
 Musiikin ilo ja riemu välittyi myös musikaalista The Sound 
of Music (Laulava Trappin perhe), jota esitettiin Lahden kaupun-
ginteatterissa. Richard Rodgersin sävelet olivat tuttuja jo monelle 
sukupolvelle. Laulut Kun vuorelle käyn, Mikä vois olla sen muka-
vampaa, Do-Re-Mi ja Edelweiss tulivat viimeistään nyt tutuiksi 
monelle lahtelaislapselle. Esityksen lapsinäyttelijät suoriutuivat 
erityisen hyvin vaativista osuuksistaan. 
 Viihdyttävä ja nautinnollinen oli myös Dannyn konsertti 
vuoden 2018 viimeisinä päivinä Sibeliustalolla. Illan aikana Danny 
esitti tuttuja kappaleita laajasta tuotannostaan. Mukavan lisän 
konserttiin toi solistin ja juontaja Lasse Norreksen jutustelu lavalle 
tuodulla sohvalla kesken konsertin. 
 Pelicans eteni playoff-otteluihin jälleen kaudella 2018–
2019. Ekonomit olivat paikalla seuraamassa ottelua rakasta vihol-
lista HIFK:ta vastaan. Pelin ratkaisu venyi jatkoajalle, mutta päätyi 
harmittavasti Pelicansin tappioon.  

Kiinnostavaa 
paikallishistoriaa ja 
Raflinkien paluu
Suomen sisällissodasta oli kulunut sata vuotta vuonna 2018. Aihe 
oli paljon esillä julkisen keskustelun eri kanavilla. Lahden Seudun 
Ekonomitkin lähtivät tutustumaan vielä nähtävissä oleviin sodan 
jälkiin maastossa sekä saamaan aiheesta lisätietoa. Historiakier-
ros oli nimeltään Sisällissota Lahdessa, ja sen veti Lahti-opas, 
kotiseutuneuvos ja everstiluutnantti evp. Seppo Toivonen. Paikal-
lishistoriaan haluttiin tutustua ilman viihteellistä sisältöä, ja histo-
riateemaa jatkettiin myös seuraavana vuonna.
 Lahdella oli merkittävä rooli sisällissodan loppuvaiheessa. 
Kaupungin keskeisillä paikoilla taistelivat niin valkoiset, punai-
set kuin saksalaisetkin joukot. Lahteen myös muodostui Suomen 
suurin punavankien kokoomaleiri. Sen epäinhimillisistä oloista on 
kerrottu vaikuttavasti mm. Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla 
-trilogian toisessa osassa.
 Lahden Radiomäellä oli vierailtu jo sisällissotakierrok-
sella. Sinne kiivettiin uudelleen marraskuussa pitämään syys-
kokousta ja tutustumaan Radio- ja TV-museo Mastolaan. 
Lahdesta tuli vuonna 1928 radiokaupunki, kun Hautausmaan-
mäelle rakennettiin voimakas suurasema koko maan tarpei-
siin. Kaksi vuotta aiemmin perustettu Suomen Yleisradio tarvitsi  

Suomen sisällissodasta oli kulunut sata vuotta vuonna 2018. Siihen 
liittyen järjestimme historiakierroksen “Sisällissota Lahdessa”, jonka veti 
Lahti-opas, kotiseutuneuvos ja everstiluutnantti evp. Seppo Toivonen.

Kävelykierroksella 
tutustuttiin 

Lahden vaiheisiin 
sisällissodassa 1918.
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tehokkaan lähetysaseman. Lahden tunnusmerkeiksi nousi kaksi 
150-metristä teräsristikkomastoa, jotka saksalaiset asiantuntijat 
rakensivat vain vajaassa kolmessa kuukaudessa paikallisten työ-
miesten kanssa. Kolkko nimi vaihtui Radiomäeksi. Mastot toivotta-
vat lähestyjät edelleenkin tervetulleiksi Lahteen ja näkyvät erityi-
sen hyvin etelän suunnalta tulijoille. 
 Raflingitkin tekivät vahvan paluun vuosiohjelmaan 2018. 
Niiden pitopaikkana oli Lahden Vesitorni, joka oli vuokrattu 
”Suomi 101 – vuosisadan krapula” –juhlaan. Menneinä vuosina Ve-
sitornissa toimi yleisökahvila, mutta Lahti Energian omistukseen 
siirtymisen jälkeen tornia on vuokrattu vain yrityksien ja yhteisöjen 
tapahtumiin. Näköalakahvila olisi oivallinen käyntikohde niin lah-
telaisille kuin toispaikkakuntalaisillekin. Yli 40 juhlijasta moni oli 
nyt ensi kertaa Vesitornin tiloissa ihailemassa upeita näkymiä yli 
kaupungin kattojen.
  Raflingit ja Kultaisen sirpin laulukilpailu kuuluvat kiinteästi 
yhteen. Joukkuekilpailussa yhdistystään edustavat joukkueet sa-
noittavat uudelleen jonkin tunnetun sävelmän. Sanoitukseen tulee 
upottaa eräitä ennalta määrättyjä sanoja sekä teema. Ekonomit 
voittivat vuoden 2018 kilpailun ujutettuaan oivallisesti sanat ”jano”, 
”Suomi” ja ”Lahti” Saku Sammakko -sävelmän uuteen sanoituk-
seen. Voittoa edesauttoi erinomainen koreografia. Kiertopalkinto 
Kultainen sirppi siirtyi vuodeksi ekonomien palkintokaappiin. 

 Raflinkien uuden tulemisen vuok-
si sekä opiskelijajäsenille tiedoksi määri-
teltiin, mitä Raflingit oikein tarkoittavat. 
Nykyteekkarisanakirjan mukaan ne ovat 
syksyinen hässäkkä, jossa ohjelmallisen 
sekoilun lisäksi on mahdollisuus nauttia 
suunnattomia määriä Mustaa Rudolfia 
(jota valmistetaan teekkareiden salaisen 
reseptin mukaan), ja jossa on jokin pu-
keutumiseen ulottuva teema. Suomi 101 
teemana antoi paljon valinnanvapautta 
asuvalintoihin. Vesitorni-illan parhaaseen 
asuun pukeutujaksi äänestettiin yksimieli-
sesti Ldiaryn jäsen, jolla oli päällään sama 
Jussi-paita kuin kaulassaan roikkuneessa 
valokuvassa vuodelta 1952.

Kultaisen sirpin 
laulukilpailun 

voiton vuonna 
2018 vei Lahden 

Seudun Ekonomit. 
Voittoa edesauttoi 

erinomainen 
koreografia. 

Kiertopalkinto 
Kultainen sirppi 
siirtyi vuodeksi 

ekonomien 
palkintokaappiin.

Raflingit ja 
Kultaisen sirpin 
laulukilpailu kuuluvat 
kiinteästi yhteen. 
Joukkuekilpailussa 
yhdistystään edustavat 
joukkueet sanoittavat 
uudelleen jonkin 
tunnetun sävelmän.

Raflingit tekivät vahvan paluun vuosiohjelmaan 
2018. Niiden pitopaikkana oli Lahden Vesitorni, 
joka oli vuokrattu ”Suomi 101 – vuosisadan 
krapula” –juhlaan.
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paljon uusia kujeitakin
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Uusi puheenjohtaja, 
paljon uusia kujeitakin
Hanna Mäkinen aloitti Lahden Seudun Ekonomien puheenjohtajana  
vuoden 2019 alusta. Tapahtumia ja toimintaa oli menneiden vuo-
sien tapaan monipuolisesti. Vaikka jäsenmäärä oli laskenut alle 
600:n, tapahtumiin riitti kuitenkin runsaasti kävijöitä.
 Samaan aikaan virisi toiveita uusistakin jäsenistä, koska 
Lahdesta oli vihdoin tullut todellinen yliopistokaupunki. LSE haki 
yhteistyön kanavia ja tapoja Lappeenrannan-Lahden teknilli-
sen yliopiston LUT:n Lahden kampuksen kauppatieteiden mais-
terivaiheen opiskelijoiden kanssa. Liikkeelle lähdettiin 
järjestämällä syksyllä 2019 ekonomiopiskelijoille viinin-
maistelutilaisuus yhteistyössä Lappeenrannan yliopiston 
opiskelijajärjestö Enklaavin kanssa. Ekonomit kertoivat 
viini- ja juustotarjoilun lomassa opiskelijoille omista ja 
Suomen Ekonomien toimintamuodoista. Tilaisuus houkut-
teli mukaan hyvän määrän opiskelijoita, kaikkiaan 16.  
 Ennen kuin päästiin käsiksi viinilaseihin, ekonomit 
kävivät lahtelaisopiskelijoiden miljöössä Niemen kaupun-
ginosassa. Siellä tutustuttiin sekä LAMK:in uuteen kam-
pusalueeseen, että ammattikorkeakoulun tiivistyvään 
yhteistoimintaan Lappeenrannan yliopiston ja Saimaan 
ammattikorkeakoulun kanssa. 
 Ekonomit lähestyivät siis alan opiskelijoita, mutta 
järjestettiin myös kaiken ikäisiä kiinnostanut keskusteluti-
laisuus, jonka aiheena oli ”Sota-ajan lapsuus ja sen jälkei-
nen nuoruus”. Aihetta muisteli LSE:n oma jäsen, maisteri ja 
kirjailija Onerva Vartiainen.  

 Koska museovierailu edellisenä vuonna oli 
kiinnostanut monia, pidettiin vuoden 2019 tilikokous  
Sotilaslääketieteen museossa. Tilien hyväksymisen jäl-
keen tuttu opas, Seppo Toivonen, kertoi ekonomeille 
museon kokoelmista, jotka antavat hyvän käsityksen 
lääketieteestä, lääkinnän tasosta ja menetelmistä talvi- 
ja jatkosodan ankarissa oloissa. Museota uhkaa lakkaut-
taminen tai ainakin siirto toiselle paikkakunnalle.

Veikö poliisi yöunet?
Ilmassa värisi pientä jännitystä, kun ekonomien hallitus suun-
nitteli vierailua Hämeen poliisilaitoksen pääpoliisiasemalle 
Hennalaan. Laitos oli äskettäin muuttanut sinne Radiomäen ja 
kaupungintalon kupeesta. Ensin oli epävarmuutta siitä, otta-
vatko poliisit yleensä vierailuja vastaan. Kun vastaanotto sitten 
myönnettiin, jännitettiin, saadaanko ilmoittautumisia. Kyseessä 
oli epätavallinen ajankohta, sillä vierailun oli tarkoitus alkaa jo 
kello 15. Osallistujia ilmoittautui kuitenkin ilahduttavan paljon ja 
tilaisuus voitiin järjestää. 
 Poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki ja viestintäpäällikkö Maritta 
Roslakka kertoivat Lahden alueen huolenaiheista kuten huumeiden 
käytöstä ja sen vaikutuksista, seksuaalista hyväksikäytöstä ja muus-
ta rikollisuudesta. Tärkeänä seikkana tuli esille sekin, miten poliisin-
kin viestintä on muuttunut sosiaalisen median kasvun myötä. 

Vuonna 2019 
Lahesta oli vihdoin 

tullut todellinen 
yliopistokaupunki. 

Syksyllä 2019 
ekonomiopiskelijoille 

järjestettiin 
viininmaistelutilaisuus 

yhteistyössä 
Lappeenrannan 

yliopiston 
opiskelijajärjestö 

Enklaavin kanssa.

Vuoden 2019 tilikokous järjestettiin
Sotilaslääketieteen museossa. 
Kokouksen jälkeen tutustuttiin Seppo 
Toivosen johdolla museon kokoelmiin.
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 Seuraavassa yhteisessä tapahtumassa puhuttiin nukku-
misesta. Hyvien yöunien merkitys on viime vuosina tunnustettu, 
ja alaan liittyvää tutkimusta on tehty ja uutisoitu runsaasti. ”Ha-
luaisitko nukkua paremmin” –otsikoitu tilaisuus toi neljäkymmen-
tä osallistujaa kuulemaan unilääkäri, dosentti Henri Tuomilehtoa. 
Hän kertoi nukkumisesta ja sen merkityksestä palautumiselle. 
Mitään yleispätevää ratkaisua uniongelmiin ei Tuomilehdolla 
ollut, vaan ratkaisut ovat henkilökohtaisia. Tuomilehto lohdutti, 
että jo puoli tuntia pidempi uniaika tuo mukanaan myönteisiä 
terveydellisiä vaikutuksia.  

Historiaa 
kävelykierroksilla
Kesällä 2019 Lahti-opas Anneli Seppälä johdatti ekonomit kä-
velykierrokselle Anttilanmäelle, Matkakeskuksen eteläpuoliseen 
kaupunginosaan. Hän kierrätti osallistujia asuinalueella, joka on 
rakentunut puutaloista 1930–1950-luvulla. Nykyisin alueen raken-
nuskanta on suojeltua, mutta vuosien mittaan Anttilanmäen ul-
koreunalle on noussut uudempiakin taloja, myös monikerroksisia.  
 Historiaan tutustuttavat kävelykierrokset jatkuivat teemal-
la ”Karjalan perintö Lahdessa”. Kierroksen aikana ekonomit saivat 
kuulla tietoa ja tarinoita sodan vuoksi Karjalasta Lahteen siirty-
neistä yrityksistä, yhdistyksistä 
ja oppilaitoksista. Tunnetuimpia 
nimiä olivat ja ovat mm. rauta-
kauppa Starckjohann, Diakonis-
salaitos, Torkkelin paperi, Koivis-
ton auto, Kannaksen yhteislyseo 
ja Viipurin Musiikkiopisto. Terijoen 
yhteiskoulu joutui muuttamaan 
sodan jaloista Lahteen v. 1940, ja 
nimi muuttui silloin Kannaksen Yhteislyseoksi. Nykyisin oppilaitos 
tunnetaan Kannaksen lukiona. Musiikkiopisto muutti vuonna 1963 
nimensä  Lahden musiikkiopistoksi, vuonna 1977  Päijät-Hämeen 
konservatorioksi  ja vuonna 2003 Lahden konservatorioksi. Käve-
lyretki sai suuren suosion, vaikka sen aikana satoi niin, että osan-
ottajat näyttivät nousseen täysissä tamineissa Vuoksen aalloista. 
Historiaan liittyvät erilaiset tapahtumat olivat hyvin suosittuja ja 
vetivät mukaan uusia osallistujia.

Kekkosen arkistosta TV-
yleisöksi
LSE vieraili myös Orimattilan Niinikoskella toimivassa president-
ti Urho Kekkosen arkistossa, jota sen johtaja Pekka Lähteenkorva 
mukaansatempaavalla tavalla esitteli. Urho Kekkonen perusti ar-
kiston vuonna 1970, ja sinne koottiin sekä hänen itsensä luovutta-
ma että muualta koottu kirjallinen aineisto. 
 Jännitystä oli jälleen ilmassa marraskuussa 2019, kun 
ekonomit matkasivat Helsinkiin yleisöksi TV-kuvauksiin. Etukä-
teen ei tiedetty, mihin ohjelmaan osallistuttaisiin, vaan se selvisi 
vasta paikalla. Kyseessä oli uusi musiikkiohjelma Masked Singer, 
jota esitettiin televisiossa keväällä 2020. LSE:stä oli paikalla 10 
jäsentä ja 14 avecia.

”Osanottajat 
näyttivät nousseen 
täysissä tamineissa 
Vuoksen aalloista. 

LSE vieraili Orimattilan Niinikoskella toimivassa presidentti 
Urho Kekkosen arkistossa, jota sen johtaja Pekka 
Lähteenkorva mukaansatempaavalla tavalla esitteli.
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Perinteistäkin pidettiin 
kiinni
Uuden ohjelmiston rinnalla pidettiin yllä myös perinteitä. Yhdis-
tyksen jäsenet kävivät Lahden kaupunginteatterissa katsomassa 
Martti Suosalmen ja Iiro Rantalan vierailuesitystä nimeltä Neljä 
pientä annosta. Se sisälsi neljä pienoisnäytelmää, jotka Suosalo 
esitti Rantalan säestäessä pianolla.   Syksyllä teatterin lavalla oli 
suurempi esiintyjäjoukko, kun vuorossa oli musikaalikomedia Nun-
nia ja konnia. Näyttelijöiden ohella siinä esiintyi laulavia avustajia 
Lahden Gospelkuorosta.
 Raflingit olivat ohjelmassa jälleen helmikuussa 2019. Kiel-
tolaki ilmiöineen oli teemana tällä kertaa. Kokoontumispaikkana 
oli Teehuone, mutta useimmissa laseissa taisi olla teetä vahvem-
paa juomaa, kenties ns. kovaa teetä tai vastaavaa. Kultaisen Sir-
pin laulukilpailun voiton vei Ldiary:n joukkue, joka riimitteli kielto-
laista onnistuneesti Jänöjussin sävelellä.
 Lahti oli jälleen Korisliigan kaupunki kaudella 2019–2020. 
Ekonomit kävivät syksyllä katsastamassa, millaista menoa Lahti 
Basketballin otteluissa oli. Ennen peliä toiminnanjohtaja Roope 
Suonio kertoi seuran historiasta, tulevaisuuden suunnitelmista 
sekä koripallosta yleisesti. Puoliajalle saakka lahtelaisjoukkue oli 
vain muutama pisteen Kouvoja jäljessä. Ennakkosuosikki Kouvo-
lan Kouvot voitti lopulta ottelun luvuin 95–104.

 Ekonomien sisäiset golfkilpailut keräsivät vuosittain tus-
kin kymmentä osanottajaa. Tähän haettiin parannusta järjestä-
mällä golfin alkeiskurssi Takkulassa, Lahden Golfin kotikentällä, 
heti kauden alussa, jotta lajista kiinnostuneet uudet jäsenet eh-
tivät saada monta kierrosta ennen omia kilpailuja. Kaksi päivää 
kestäneelle alkeiskurssille osallistui seitsemän jäsentä, jotka opet-
telivat lyöntitekniikkaa ja lajin etikettiä.  
 LSE:n syyskokous järjestettiin 2019 kaupungintalolla. 
Osallistujia tuli runsain määrin, sillä kaupungintalolle ei niin vain 
pääse! Moni olikin siellä nyt ensimmäistä kertaa. Kokouksen jäl-
keen Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen kertoi Lahtea ja 
lahtelaisia koskevista ajankohtaisista asioista. Timonen oli erityi-
sen iloinen siitä, että Lahti saattoi nykyään kutsua itseään yli-
opistokaupungiksi. Se, että jatkossa ekonomeja valmistuisi Lah-
den-Lappeenrannan yliopistosta, miellytti kaikkia tilaisuuteen 
osallistujia. Illan aikana myös kaupunginvaltuutettu Milla Bru-
neau kertoi, millaisia suunnitelmia kaupungilla oli, kun Lahti oli 
valittu Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021.  

LSE:n syyskokous järjestettiin 2019 kaupungintalolla. Osallistujia tuli 
runsain määrin, sillä kaupungintalolle ei niin vain pääsekään!
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 Yhdistyksen pikkujoulu 2019 oli samalla yritysvierailu. 
Paikkana oli Ainoa Winery Hollolan Miekkiössä aivan mootto-
ritien varressa. Viinitila oli silloin toiminut vasta muutaman kuu-
kauden. Kansainvälinen omistajapari David ja Paola Guerrero 
de Cohen oli päättänyt kokeilla viinin valmistusta suomalaisista 
marjoista. Toiminta Miekkiössä oli vielä pienimuotoista, mutta 
Ainoa Wineryn viinit olivat voittaneet jo laatupalkintoja sekä Yh-
dysvalloissa että Ranskassa. 
 Vuoden aikana LSE järjesti 26 tapahtumaa. Jäsenmää-
rä oli 576. Ensimmäistä kertaa osallistuttiin myös hyvänteke-
väisyystapahtumaan, Nuorkauppakamarin organisoimaan 
Joulupuu-keräykseen. Jäsenet aveceineen toimivat keräyksen 
ensimmäisenä sunnuntaina kauppakeskus Karismassa joulupuun 
vahteina ja kertoivat keräyksen tarkoituksesta: jouluiloa vähä-
varaisille lapsiperheille. Osallistuminen toi lämmintä joulumieltä 
myös kuusivahdeille itselleen.

Uusi hallintomalli
Suomen Ekonomeissa alkoi hallintomallin uudistus, ja aihetta 
käsiteltiin koko vuoden 2019 ajan eri kokouksissa. Kevätliittoko-
kous pidettiin Tampereella, jossa esiteltiin työryhmän ehdotus 
uudeksi malliksi. Puheenjohtajatapaaminen jatkoi aiheen käsit-
telyä syyskuussa Helsingissä. Tavoite oli sekä pitää nykyiset jä-
senet liitossa että lisätä uusien jäsenten määrää. Nuoret ekono-
mit haluttiin saada vahvemmin mukaan toimintaan. Selvitysten 
mukaan iso määrä valmistuvista ekonomeista ei joko liittynyt 
yhdistyksen jäseniksi tai erosi siitä jo muutama vuosi valmis-
tumisensa jälkeen. Syysliittokokous Helsingissä pohti edelleen 
hallintomallin muutostarvetta. Aihe herätti paljon kiihkeää kes-
kustelua. Avoinna oli muun muassa mallin muutoksen vaikutus 
liiton ja jäsenyhdistysten toimintaan. Eniten keskustelua herätti 
kysymys suorajäsenyyden mahdollisuudesta.
 Järjestäytymisasteen aleneminen on ongelma monissa 
ammattiyhdistyksissä, ei pelkästään ekonomeilla.

Yhdistyksen pikkujoulu 2019 oli samalla yritysvierailu.
Paikkana oli Ainoa Winery Hollolan Miekkiössä.

Vuonna 2019 osallistuttiin ensimmäistä kertaa 
hyväntekeväisyystapahtumaan, Nuorkauppakamarin 
organisoimaan Joulupuu-keräykseen.

Ainoa Wineryn viinit ovat 
voittaneet laatupalkintoja ainakin 

Yhdysvalloissa ja Ranskassa.
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K niin kuin korona

2020



 

K niin kuin korona, kirottu 
korona!  
Suomi ja muu maailma, jokainen yksilö ja yhteisö joutui keväällä 
2020 aivan uuden tilanteen eteen, kun pandemia valtasi maapal-
lon kaikki kolkat. Covid-19 eli koronavirus tarttui helposti väkijou-
koissa, joten sen ehkäisemiseksi päädyttiin rajoittamaan ihmisten 
kohtaamisia. Työpaikoilta siirryttiin mahdollisuuksien mukaan 
etätyöskentelyyn ja digitaaliseen kanssakäymiseen. Yhdistystoi-
minnalle jouduttiin etsimään uusia muotoja, sillä viranomaiset 
asettivat tiukkoja rajoituksia kokoontumisten henkilömäärille.
 LSE:n hallitus ehti aloittaa vuoden 2020 toiminnan vauh-
dikkaasti. Ensimmäinen kokous pidettiin 20.1.2020, ja esillä oli 
paljon tulevan ohjelman suunnittelua. Teatteriesitykseen Juoru-
ja oli jo ilmoittautunut 17 henkilöä, ja se käytiinkin katsomassa 
heti tammikuussa.
 After work ravintola Virastossa yhdessä Ldiary:n kanssa 
tammikuun lopussa oli toinen kokoontuminen, joka ehdittiin to-
teuttaa. Vaikka Virastossa oltiinkin, siellä ei ollut virallista ohjel-
maa, vaan pelkästään vapaamuotoista seurustelua ja visailua. 
Paikalla oli kymmenen yhdistyksen jäsentä. 
 Liikuntatapahtumaksi oli sovittu tutustuminen mailapeli 
padeliin, ja myös suunnistukseen haluttiin saada opastusta vaik-
kapa iltarastien yhteydessä.  Padelia ehti käydä ihmettelemässä 
4 ekonomia, mutta sitten pandemiakriisi alkoi säälimättä talloa 

jalkoihinsa muita yhteisiä meno-
ja. Raflingit oli suunniteltu järjes-
tettäväksi yhdessä Ldiaryn kans-
sa Finnhits-teemalla maaliskuun 
puolivälissä, ne peruttiin. Suunni-
tellun yritysvierailun Hartwallille 
piti olla 8.4., mutta tehtaalta il-
moitettiin, että toistaiseksi kaikki 
vierailut oli peruttu Covid19-vi-
rukseen liittyvänä varotoimenpi-
teenä. Lapsiperheitä ajatellen oli 

varattu lippuja keväälle esitykseen Ronja Ryövärintytär; ajankohta 
jäi kuitenkin koronan jalkoihin.

 Pietarin-matkan suunnitteluun maaliskuun lopulle oli jo 
käytetty paljon aikaa. Ilmoittautuneita oli 25, majoitus oli kunnos-
sa ja liput balettiin varattu, mutta tältäkin osin kelattiin kaikki ta-
kaisin, peruttiin liput ja palauteltiin rahat.    
 Sijoittamisen ilta sen sijaan toteutettiin toukokuussa vir-
tuaalisesti Päijät-Hämeen Osuuspankin kanssa. Kevätkokous 
siirrettiin myöhemmäksi. Sen asiat päätettiin yhdistää marras-
kuiseen syyskokoukseen.  

Hallitus meni verkkoon
Korona vaikutti myös hallituksen työskentelyyn, ja sen kokouk-
set siirrettiin verkkoon Teams-alustalle. Toiminnan suunnittelu 
aloitettiin alusta ja mietittiin, millaisia tapahtumia jäsenille olisi 
mahdollista toteuttaa etänä. Lisäksi aloitettiin historiikin valmis-
telu viimeisen 15 v ajalta, olihan seuraava vuosi 2021 yhdistyksen 
75-vuotisen toiminnan juhlavuosi.

”Yhdistystoiminnalle 
jouduttiin etsimään uusia 
muotoja, sillä viranomaiset 
asettivat tiukkoja rajoituksia 
kokoontumisten henkilömäärille.

Raflingit suunniteltiin järjestettäväksi yhdessä Ldiaryn kanssa
Finnhits-teemalla vuoden 2020 maaliskuun puolivälissä.
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Virtuaalinen kesänavaus 
ja rakentavaa riitelyä
Koska kesän avausta ei voitu järjestää perinteiseen tapaan kas-
votusten, päätettiin testata, miten suloinen suvi avautuisi virtuaa-
lisesti Teamsin välityksellä. Halukkaat saivat nostaa maljan kesän 
kunniaksi, kuka milläkin juomalla, ja muutoin tapahtuma täyttyi 
rennosta rupattelusta ja kuulumisten vaihtamisesta. Uudenlaiseen 
kesänavaukseen osallistui kymmenkunta jäsentä.
 Keskusteluja on helppo käydä niin kauan, kun ne ovat – 
helppoja. Jokaisessa yhteisössä on kuitenkin myös aiheita, joista 
vaietaan ja joita väistellään. ”Suorat sanat” -täsmäkoulutus järjes-
tettiin verkossa, ja se tarjosi työkaluja juuri näihin tilanteisiin.
 Suomen Ekonomien tarjoamassa koulutuksessa käytiin 
läpi vaikeiden vuorovaikutustilanteiden perusteita: mm. korjaa-
van palautteen antamista ja vastaanottamista, muutosvasta-
rinnan käsittelyä, hallitsijatekniikoita sekä ankeuttajien taklaa-
mista. Rakentava konfliktointi vahvistaa luottamusta, ja 
ajoittaisen epävarmuuden avoin kommunikoiminen  
vähentää stressiä ja paineita.
 Hyvät vuorovaikutustaidot ovat suoras-
sa yhteydessä siihen, miten organisaatiot pär-
jäävät ja miten ihmiset viihtyvät niissä, joten 
aivan turhan asian ympärillä ei iltaa istuttu. 
Innostavan verkkokoulutuksen alustajana 
toimi kouluttaja, ratkaisukeskeinen 
valmentaja Anna Perho. 

Ja niin mentiin metsään!
Koska syksyllä ulkoilmatapahtumia oli lupa järjestää rajoitetuil-
le ryhmille, ekonomit pääsivät suunnistamaan lokakuun alussa. 
Lahden Suunnistajien puheenjohtaja neuvoi kartan lukemisen ja 
kompassin käytön perusteet. Yhdessä kierrettiin lyhyt rata, minkä 
jälkeen halukkailla oli mahdollisuus kokeilla oppeja itse valitse-
mallaan reitillä. Metsässä turvavälien noudattaminen onnistui 
mainiosti. Poikkeuksellisen aurinkoinen sääkin oli suopea osallis-
tujille, joita oli seitsemän jäsentä ja neljä avecia. Jokainen metsän 
peittoon kadonnut onnistui palaamaan takaisinkin.

Kevät- ja syyskokous 
keskellä synkintä syksyä
Poikkeuksellinen vuosi aiheutti yhdistyselämälle monenlaisia 
poikkeuksia ja niiden poikkeuksia. Kevätkokous peruuntui, ja 
koska LSE:n säännöt eivät sallineet etäosallistumista yhdis-
tyksen kokouksiin, päätettiin kevätkokous pitää syyskokouksen 
yhteydessä 18. marraskuuta. Silloinkin pelättiin, pitääkö tapah-
tumaa siirtää tuonnemmaksi, sillä koronatilanne vain paheni 
pahenemistaan. Kokous saatiin kuitenkin järjestettyä turvaväle-
jä noudattaen ja kasvomaskeja käyttäen.

Hyvät 
vuorovaikutustaidot 
ovat suorassa 
yhteydessä siihen, 
miten organisaatiot 
pärjäävät ja miten 
ihmiset viihtyvät niissä. 
Aiheesta kertoi Anna 
Perho “Suorat sanat” 
-koulutuksessa.

”Jokainen metsän 
peittoon kadonnut onnistui 
palaamaan takaisinkin.
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 Kokouksen jälkeen päästiin tutustumaan erittäin mielen-
kiintoiseen lahtelaiseen yritykseen, kahvipaahtimo Kahiwa Roas-
tersiin, joka aiemmin samana vuonna oli muuttanut uudistetun 
Malskin tiloihin. Toimintaa esitteli yhtiön toimitusjohtaja Joonas 
Reinikainen. Hän on vahva asiantuntija kaikissa kahviasioissa aina 
kahvinkasvatuksesta paahtamiseen ja kuppiin kaatamiseen asti. 
Kahiwa käy valitsemassa itse pavut suoraan viljelijöiltä ympäri 
maailmaa ja tuntee siten kaikki kahviensa viljelijät. 
 Yritykseen tutustumisen ohella maisteltiin muutamaa eri-
laista ja eri paahtoasteista kahvia ja niiden vivahteita. Olisiko tul-
lut aiemmin kenenkään mieleen, että kahvista voi löytää esimer-
kiksi mustikkapiirakan aromia? 

Ergonomia etätyössä 
-verkkoluento
Vuoden 2020 aikana etätyöstä oli tullut monelle asiantuntijal-
le arkipäivää ja tilapäisestä työpisteestä pitkäaikainen ratkaisu. 
LSE:n jäsenistölle haluttiin tarjota infoa sekä mahdollisuus vaih-
taa kokemuksia poikkeusolojen ergonomiasta. Olihan työasemia 
jo viritelty saunoihin, keittiöihin, autotalleihin ja kampauspöydil-
le. Monet linnoittautuivat läppäreineen vapaa-ajan asunnolleen, 
mistä kyläkauppiaat ilahtuivat.
 ”Etätyön ergonomia” -luento-osuudessa 24. marraskuu-
ta käytiin läpi yleisiä suosituksia liittyen näyttöpäätetyöhön, 
mutta myös nukkumisen välttämättömyyttä, liikunnan merkitystä, 
työasentojen vaihtelua ja silmien lepuuttamista. Saatiin käytän-
nön vinkkejä taukoliikuntaan sekä erilaisiin apuvälineisiin, joilla voi 
varustaa kotityöpisteestä miellyttävämmän ja terveellisemmän. 
Sopuisasti silityslaudalla! Verkkotapahtumaan olivat tervetulleita 
myös muiden ekonomiyhdistysten jäsenet, ja ilahduttavasti heitä 
olikin ilmoittautunut. Tilaisuuden veti työfysioterapeutti Tanja Pä-
tilä Apila -työterveydestä Lahdesta.

Joulutapahtuma
 hyppyrimäen katveessa
Joulukuiselle lauantaille oli suunniteltu koko perheen jouluta-
pahtuma Lahden ison hyppyrimäen tuntumaan, Urheilukeskuk-
sen laavulle. Tarkoitus oli ratkoa leikkimielisiä toimintarasteja, 
paistella tulilla makkaraa ja nauttia glögiä yhdessä jäsenten ja 
heidän perheidensä kanssa. Tämäkin tapahtuma jäi koronan jal-
koihin. Lahti häilyi viruksen leviämisvaiheen kynnyksellä, joten 
oli välttämätöntä totella suosituksia ja jättää kokoontumiset sik-
seen. Edes ulkoilmatapaamisia ei pidetty turvallisina, ja tieto ro-
kotusten alkamisesta oli monenkirjavaa.

Vuosi 2021 on juhlavuosi!
Yhdistys viettää 75-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2021. Tämä huomi-
oitiin jo edellisen vuoden toiminnassa. Heti alkuvuonna tehtiin pää-
tös, että v. 2006 viimeksi päivitetty historiikki tuodaan vuoteen 2020. 

Kevätkokous 2020 pidettiin poikkeuksellisesti syyskokouksen
yhteydessä. Kokouksen jälkeen päästiin tutustumaan erittäin 
mielenkiintoiseen lahtelaiseen yritykseen, kahvipaahtimo Kahiwa Roastersiin.
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Jäsenkysely 2020
Kuten miltei vuosittain on tehty, jäsenille lähetettiin jälleen kysely, 
jossa pyydettiin palautetta LSE:n toiminnasta. Vastaan luvattiin 
ottaa niin ruusut kuin risutkin, jotta tapahtumat ja tilaisuudet olisi-
vat juuri sellaisia kuin jäsenistö yhdistykseltään toivoi. 
 Vastauksia palautettiin 45 kappaletta. Niistä ilmeni, että 
paras syy kuulua Lahden Seudun Ekonomeihin oli yhdistyksen ta-
pahtumatarjonta. Seuraavina lähes yhtä painavina syinä olivat 
paikallinen verkostoitumismahdollisuus sekä Suomen Ekonomien 
tuottama työmarkkinallinen edunvalvonta.
 Kysymykseen, mikä oli ollut yhdistyksen paras tapahtuma, 
mainittiin kiittäen lähes kaikki vuoden 2019 tilaisuudet. Kärjessä 
olivat uniluento, elokuvat, kävelykierrokset, teatterikäynnit ja kou-
lutukset. Yleisin syy tapahtumista pois jäämiselle oli huonosti so-
piva ajankohta tai muut yhteensattumat. 
 Kyselyssä pyydettiin myös konkreettisia ehdotuksia. Yli-
voimaisesti eniten toivottiin kulttuuritapahtumia, teatterikäyntejä, 
elokuvia ja konsertteja, ja näitähän LSE:n ohjelmassa on toistu-
vasti ollutkin. Uusiksi toimintamuodoiksi ehdotettiin retriittiä ja 
retkeilyä. Moni mainitsi kuitenkin, että tarjontaa oli riittävästi jo 
nyt. Vastanneista peräti 97 prosenttia oli myös tyytyväisiä tiedot-
tamiseen ja ilmoitti saavansa riittävästi informaatiota Lahden 
Seudun Ekonomien toiminnasta. Suurin osa kannatti tiedottamis-
tapana sähköisiä jäsenkirjeitä. 

Lahden Seudun Ekonomit ry ei siis elä yhdistyksenä syyttä 
suotta, vaan tuottaa jäsenilleen huvia ja hyötyä, mukavaa yh-
dessäoloa, harrastamista yhtä lailla kuin ammatillista vetoa-
puakin – lämmintä kättä ja lystinpitoa sopivasti annosteltuna.
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puheenjohtajat: 
Tuula Nurminen 2006, 2007, 2009, 2010, 
2011
Tatu Töyrälä 2008
Anne Säämänen 2012, 2013
Tommi Ellonen 2014, 2015, 1.1.-28.11.2016
Anu Tamminen 28.11.-31.12.2016, 2017, 
2018
Hanna Mäkinen 2019, 2020

varapuheenjohtajat:
Tatu Töyrälä 2006, 2007
Jukka Jaakkola 2008, 2009, 2010
Anne Säämänen 2011
Tuula Nurminen 2012, 2013, 2017, 2018, 
2019, 2020
Ville Salmi 2014, 2015, 2016

sihteerit:
Minna-Maija Jokisalo 2006
Jani Helviö 2007, 2008
Anu Brofeldt 2009, 2010
Mika Itänen 1.1.-15.3.2011
Ville Salmi 6.4.-31.12.2011, 2012, 2013
Mika Leppänen 2014
Tuomas Hämäläinen 2015, 2016, 2017
Teemu Vesalainen 2018, 2019
Mette Mikkola 2020

Ansiomerkit:
2006 Paavo Pulkkinen, Tuija Jäkälä, Mirja 
(Mikki) Valjakka

Aalto-maljakot:
2010: SEFEn logolla varustetut Aalto 
-maljakot ansioituneille jäsenille, jotka ovat 
toimineet useita vuosia LSE:n hallitukses-
sa: Franz Mascher, Jukka Jaakkola, Pekka 
Kairtamo, Mari Tuomisto, Sami Loppi, Tatu 
Töyrälä ja Tomi Ruusunen.

Stipendien myöntämisen periaatteet:
Lahden Seudun Ekonomit on jakanut 500 
euron suuruisia opiskelijastipendejä. Saajan 
tuli olla kotoisin Päijät-Hämeestä, hänen 
opintojensa tuli tähdätä KTM-tutkintoon ja 
lopputyön tuli edesauttaa päijäthämäläis-
tä elinkeinoelämää. Vuonna 2014 stipendin 
saamisen ehtoja muutettiin. Päijäthämäläi-
nen syntyperä oli edelleen edellytyksenä. 
Lisäksi saajan tuli olla aktiivinen opiskeli-
jajärjestötoiminnassa ja/tai opiskelijoiden 
edunvalvontatehtävissä, ja opintojen tuli 
edetä siten, että opintopisteitä oli minimis-
sään 180. Lisäksi arvioitiin hakijoiden opinto-
menestystä sekä stipendin käyttötarkoitusta. 
Opiskelijastipendiä ei ole jaettu jokaisena 
vuonna aikavälillä 2006-2020. Hakijoita ei 
ole joko ollut riittävästi tai he eivät ole täyt-
täneet stipendin saamisen edellytyksiä.

rahastonhoitajat:
Mari Tuomisto 2006, 2007
Tuula Nurminen 2008
Jani Helviö 2009
Sami Loppi 2010
Mika Leppänen 2011, 2012, 2013
Tarja Järvinen 2014
Mari Anttila 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Sami Sipilä 2020

tiedotusvastaavat:
Sami Loppi 2006, 2007
Anne Säämänen 2008, 2009, 2010
Suvi Sivén 2011
Pipsa Raunisto 2012
Anu Tamminen 2013, 2014, 2015

viestintävastaavat:
Anu Tamminen 2016
Hanna Mäkinen 2017, 2018
Elina Innanen 2019, 2020

ura- ja markkinointivastaavat:
Jukka Jaakkola 2006, 2007
Sami Loppi 2008, 2009
Franz Mascher 2010, 2011

uranhallinta- ja markkinointivastaavat:
Tommi Ellonen 2012, 2013
Mari Anttila 2014

jäsen- ja tapahtumavastaavat:
Mika Bono 2015, 2016, 2017
Jani Ylönen 2018, 2019, 2020

LSE:n hallitukset 2006-2020

Lahden Seudun Ekonomien hallitukset 2006-2020 Ansiomerkit, muistamiset ja stipendit

Myönnetyt stipendit:
Teemu Mattila ja Jukka Pulkkinen, 2006.
Lahtelainen Laura Heinonen, 2010. Hän on 
syntyisin Orimattilasta ja opiskeli kauppatie-
dettä Lappeenrannan teknillisessä yliopis-
tossa pääaineenaan Hankintojen johtami-
nen. Heinosen pro gradu –työn aiheena oli 
Hankintaosaamisen kehittäminen. Opinnäy-
te oli Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymän tilaama. 
Lahdesta kotoisin oleva Teemu Vuorio, 
2011. Hän opiskeli kauppatiedettä Lap-
peenrannan teknillisessä yliopistossa pää-
aineenaan rahoitus.  
Lahdesta kotoisin oleva Emilia Vaahto, 2012. 
Hän opiskeli Vaasan yliopistossa pääainee-
naan laskentatoimi ja rahoitus.
Kärkölästä kotoisin oleva Niko Nihtilä, 2013, 
opiskelija Aalto-yliopistossa yrittäjyyden 
koulutusohjelmassa. 
Lahdesta kotoisin oleva Vilma Järvinen, 
2014, kauppatieteiden opiskelija Tampereen 
yliopistossa. Mainittakoon, että hakemuksia 
tuli kyseisenä vuonna erityisen paljon, kaik-
kiaan 12 kappaletta. 
Lahdesta kotoisin Lasse Juvonen, 2015, kaup-
patieteiden opiskelija Jyväskylän yliopistossa. 
Juvonen oli valinnut opinnäytteen aiheek-
seen pienlainoihin ja kulutusluottoihin erikois-
tuneiden yhtiöiden uutta rahoitusmallia.
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Näkökulmia Suomen Ekonomeilta

Ekonomien koulutus, 
työllistyminen ja työt 
vuosina 2006–2020 
Viidentoista vuoden ajanjaksolle on osunut isoja yhteiskunnallisia 
mullistuksia. Koronavirus vuonna 2020 aloitti uuden normaalin aika-
kauden, jonka jälkeinen maailma on toistaiseksi iso kysymysmerkki. 

Koulutus ja tutkimus: 
Uusi yliopistolaki ja 
kauppatieteellisen 
tutkimuksen nousukiito
Yliopistolaki uudistui vuonna 2009, ja ensimmäiset uusimuotoiset 
yliopistot aloittivat toimintansa vuonna 2010. Uusi yliopistolaki 
merkitsi suurinta muutosta yliopistojen toiminnassa sitten 1960- ja 
1970-luvuilla tapahtuneiden uudistusten. Yliopistojen perusluonne 
säilyi, mutta toimintaan tuli runsaasti nykyaikaisesta yritysmaail-
masta tuttuja piirteitä ja yliopistojen autonomia vahvistui. 

Kymmenen vuoden kuluttua tästä yliopistojen perusrahoitus ko-
heni, kun vuonna 2019 yliopistoille kohdennettiin 40 miljoonaa 
euroa ja rahoituksesta poistettiin indeksijäädytykset ensimmäistä 
kertaa uuden yliopistolain voimassaoloaikana.

2010-luvun loppupuolella kauppatieteellinen tutkimus nosti profii-
liaan merkittävästi. Vuonna 2017 Suomen Ekonomien teettämäs-
sä kauppatieteiden tilaa koskevassa selvityksessä kävi ilmi, että 
kauppatieteellisten julkaisujen määrä ja laatu olivat kasvaneet 
huomattavasti. Alan tutkimuksen tuloksellisuus oli tarkastelujak-
solla 2010–2016 vahvistunut jopa 30–40 prosenttia.

Sama selvitys kertoi kauppatieteellisten yksiköiden selvästä pro-
filoitumisesta. Myös koulutusprosessi oli tehostunut. Merkittävintä 
tehostuminen oli ollut kandidaattikoulutuksessa. 
Suomen Ekonomit on toiminut koulutuspoliittisten tavoitteiden 
edistämiseksi laajassa yhteistyössä yliopistojen, opiskelijajärjes-
töjen, muiden työmarkkinajärjestöjen sekä poliittisten puolueiden 
kanssa. Erityisen läheinen yhteistyökumppani on ollut Suomen 
kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden oma yhdistys, ABS. 

2010-luvun loppupuolella tärkeimpiä koulutuspoliittisia vaikutta-
misteemoja ovat olleet koulutukseen ja tutkimukseen suunnat-
tujen resurssien riittävyys, hyvän opetuksen puolesta puhuminen 
ja vuosittaisen Opetuspalkinnon jakaminen, digitaalisten oppi-
misympäristöjen edistäminen, opintojen ja työelämän yhteyksien 
vahvistaminen sekä kauppatieteen yksiköiden oman laatutyön 
tukeminen. Jälkimmäistä varten on kerätty vuosittain palautetta 
vastavalmistuneilta kauppatieteiden maistereilta. 
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Työllistyminen: Taantuma 
ja koronavirus aiheuttivat 
iskuja
Kesällä 2008 alkanutta taantumaa edeltävä aika oli ekonomien 
työllisyyden kannalta monelta osin hyvää. Vuoden 2006 palkkata-
sotutkimuksen mukaan suurin osa ekonomeista työllistyi edelleen 
yksityiselle sektorille. 

Kesän 2008 jälkeen alkanut, erityisesti vientialaa ravistellut taan-
tuma muutti tilanteen täysin. Liiton tarjoamat neuvontapalvelut 
täyttyivät yt-neuvotteluja, lomautuksia ja laajoja tuotannollis-ta-
loudellisia irtisanomisia koskevista tapauksista. 

Vuoden 2008 lopulla avointen työpaikkojen määrä romahti alle 
puoleen normaalista. Jäsenille tarjottiin konkreettista apua työ-
hakemusten ja ansioluetteloiden laatimisessa sekä työnhaussa. 
Merkille pantavaa tuolloin oli yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden 
määrän kasvu. 

Vuosien 2009–2010 taitteessa ekonomien työttömyys oli 4,5 %. 
Alueelliset erot olivat valtavat: pk-seudulla oli jopa jonkinasteis-
ta ekonomivajetta, kun kasvukeskusten ulkopuolella tilanne oli 
paljon karumpi. 

Tilanne muuttui kuitenkin 2010-luvun edetessä parempaan, ja 
vuonna 2017 ekonomeista oli työttömänä noin 3,7 prosenttia.  

Vuonna 2020 maailmanjärjestys meni uusiksi, kun koronavirus 
COVID-19 saavutti myös Suomen. Maaliskuun puolivälissä Suomi 
siirtyi ennennäkemättömään poikkeuslain aikaan: kokoontumi-
set ja matkustaminen kiellettiin ja valtaosa tietotyöläisistä siirtyi 
etätöihin. Koulut, opetus ja ne työpaikat, joilla ei vielä ollut ko-
keiltu etätöitä, kokivat salamannopean digitalisoitumisen ja etä-
yhteyksiin siirtymisen. 

Poikkeusaika laittoi yritykset ja organisaatiot polvilleen, kun asi-
akkaat katosivat. Ammattiliitoilla oli merkittävä rooli siinä, että 
työttömyysturvaan, lakeihin ja työehtosopimuksiin pystyttiin te-
kemään nopeita tilapäismuutoksia. Ne olivat ensisijaisen tärkeitä 
siinä, että koronavirustilanteen negatiivisia vaikutuksia yrityksille 
ja työntekijöille voitiin pehmentää. 

Poikkeustilanne herätti laajaa huolta myös kesätöitä: yli puolet 
opiskelijoista joutui muuttamaan kesätyösuunnitelmiaan koro-
nan takia. Monilta kesätyöt peruuntuivat kokonaan. Perinteises-
ti kylterien kesätyötilanne oli ollut erittäin hyvä, nyt tilanne oli 
kääntynyt päälaelleen. 

Työelämä ja edunvalvonta: 
Kilpailukieltosopimukset, 
perhevapaat ja yrittäjyys 
esillä
Kesästä 2005 alkaen liiton toimihenkilöt ja juristit alkoivat panna 
merkille, että työsuhdeneuvontaan tulevat kysymykset olivat en-
tistä vaativampia: yksilöperusteiset irtisanomiset ja erilaiset kon-
fliktitilanteet lisääntyivät. Kysymyksiä herätti myös kilpailukielto-
lausekkeiden tulkinta sekä työntekijöiden perhevapaat. 

Kilpailukieltosopimuksiin ja perhevapaisiin liittyvä vaikuttamistyö 
onkin jatkunut aktiivisesti vuoteen 2020 tultaessa. Perhevapaisiin 
liittyvät kysymykset ovat nousseet laajemmin myös yhteiskunnal-
liseen keskusteluun Suomen kiihtyvän vauvakadon myötä. 

Vuoden 2008 taantuma nosti esiin pienimuotoisen yrittäjyyden. 
Pienyrittäjien kohdalla haasteena on ollut erityisesti työttömyys-
turva. Suomen Ekonomit laati yrittäjiä varten Osakassopimus-op-
paan vuonna 2009. Vuonna 2020 valmistuivat liiton ensimmäiset 
kasvuyrittäjyystavoitteet, joiden tarkoituksena on huolehtia kas-
vuyritysekosysteemin toimivuudesta Suomessa ja turvata näin 
työtä ja hyvinvointia. 
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Ekonomien työt: 
Aloitteellinen, itseään 
kehittävä asiantuntija 
Viimeisen viidentoista vuoden aikainen taloudellinen turbulenssi, 
tietoteknisten sovellusten kehitysvauhti, globalisaatio sekä ilmas-
tonmuutos sekä vaatimukset työelämän tasa-arvosta ja moni-
muotoisuudesta ovat merkinneet ekonomien työpaikoilla jatkuvan 
muutoksen arkipäiväistymistä. 

Ekonomit ovat kohdanneet vaatimuksen jatkuvasta oppimisesta. 
Myös kansainvälistä kokemusta painotetaan yhä enemmän. Vas-
tavalmistuneiden palaute -tutkimuksessa vuonna 2019 kauppatie-
teilijät korostivat muihin tieteenaloihin verrattuna kansainvälisen 
kokemuksen vaikutusta keskimääräistä enemmän. Myös verkos-
toitumistaitojen ja kieliosaamisen vaatimukset ovat kasvaneet 
vuoteen 2020 tultaessa. 

Management-johtamisesta on siirrytty lähes yksimielisesti kohti 
Leadership-johtamista, jossa on korostettu yhteistä kokeilua, ra-
jojen ylittämistä, innovaatioita, dialogia ja verkostoja. Vuorovaiku-
tuksen toimivuutta on pidetty johtamisen ykköstekijänä, ja henki-
löstöstä on tullut avainresurssi. Perinteisen esihenkilötyön rinnalle 
on noussut yhä voimakkaammin usko ja luottamus asiantuntijoi-
den omaehtoiseen vastuunottoon, kehittävään työotteeseen ja 
aloitteellisuuteen itsensä kehittämisessä. 

Ekonomiyhteisö tänään 
ja tulevaisuudessa
Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla. 
Jotta ekonomiyhteisömme pysyy vauhdissa mukana, on sen muu-
tuttava - kehityttävä - vähintäänkin kohtalaisella vauhdilla.

Korona ja tulevat muut epidemiat, maailman talouden ennus-
tamattomat ja ennustetut heilahtelut, ilmastonmuutos, digitali-
saatio, globalisaatio, seuraava jääkiekon maailmanmestaruus ja 
jalkapallon MM-kisapaikka. Kaikki nämä ja moni muu tärkeä ja 
vähemmän tärkeä asia muuttavat nyt ja tulevaisuudessa elinym-
päristöämme; koulutusta, työmarkkinoita, työyhteisöjä, tapoja 
tehdä kauppaa, rahoittaa ja rakentaa yritysten toimintaa ja yh-
teiskuntaa ylipäätään.

Koulutuksen ja 
oppimisen muutos
Työelämän muuttuvat vaateet johtavat opetuksen sisältöjen ja 
muotojen muutokseen ja jatkuvan oppimisen tarpeeseen. On jo 
nyt selvää, että esimerkiksi korkeakouluissa ja yliopistoissa opinto-
kokonaisuudet monipuolistuvat edelleen ja opiskelijat voivat muo-
dostaa hyvinkin poikkitieteellisiä kokonaisuuksia tutkintoihinsa. 
Tämän myötä tutkintonimikkeet ovat kohta historiaa ainakin siinä 
muodossa, johon me olemme tottuneet. Ekonomi jo tänä päivänä 
voi olla tietojärjestelmiin erikoistunut, ja näin esimerkiksi yhteis-
kuntatieteiden maisteri on lukenut kauppatieteitä enemmän kuin 
kyseinen ekonomi.
Osaamisen kehittämisen tarjonnasta tulee joustavaa ja on helpos-
ti yhdistettävissä työuran aikaiseen oppimiseen. 
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Työn muutos
Korona nopeutti työn muutosta. Se ei muuttanut muutoksen suun-
taa. Se nopeutti sitä. Paikasta riippumaton työ on yhä enemmän 
asiantuntijatyössä standardi – ei poikkeus.

Myös ansainta muuttuu. Vakituiset yhden työnantajan työsuh-
teet muuttuvat yhä enemmän usean työnantajan teettämäksi 
työksi, jossa tekijä voi työsuhteen sijaan olla yrittäjästatuksella 
tai freelancer-verokortilla toimiva. Organisaatioissa päällikkö-
tasot vähenevät tai poistuvat kokonaan. Yksiköt ja tiimit ovat 
yhä enemmän itseohjautuvia. Johtamisen sisällöt ja tavat muut-
tuvat edelleen enemmän mahdollistavaksi valmennukseksi kuin 
ohjaavaksi työnjohtamiseksi. 

Ekonomiyhteisön muutos 
Edellä kuvatut muutokset ympärillämme tuottavat positiivisen 
paineen kehittää yhteisömme jatkuvasti.

Jäsenille tarjottavien palvelujen, tapahtumien, koulutuksen, tur-
van, digitaalisten alustojen ja tapamme kommunikoida on elet-
tävä ajassa ja herkästi tulevaa aistien. Osaamisen kehittämisen 
tarpeiden määrittelyssä ekonomiyhteisöllä on keskeinen rooli.

Työhyvinvointiasiat ovat keskeisiä tavoitellessamme niin tärkeää 
työllisyysasteen nousemista. Joustavan työajan myötä työnan-
tajan ohella myös työntekijällä itsellään on velvollisuus huolehtia 
jaksamisestaan, kuormittumisestaan ja palautumisestaan. 

Jos ja kun tutkintonimikkeet muuttuvat tai poistuvat, olemme 
merkittävällä vedenjakajalla. Nykyisen strategiamme mukaan 
meidän tulisi olla voimakkaammin valittuihin arvoihin nojaava. Ja 
jos ekonomeja ei enää valmistu, minkä muunkaan yhteisen nimit-
täjän varaan voisimme yhteisömme rakentaa? Ja toisaalta, mitä 
tämä tarkoittaa yhteisömme kannalta, jos jäsenkriteerimme eivät 
seuraa muutosta? 

Arvotutkimuksen perusteella ekonomi haluaa rakentaa kestävää 
työelämää, jossa toimitaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologi-
sesti vastuullisesti. Tämä koskee myös koulutusta. Muutos on pysy-
vä mahdollisuus. Hyväksymällä oleva ja eteen tuleva. Reagoimal-
la, varautumalla, ennakoimalla ja vaalimalla muutosta pidämme 
yhteisömme elinvoimaisena, kasvavana, vaikuttavana ja merki-
tyksellisenä – yhteisönä, johon haluamme kuulua.
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