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Esipuheet

Esipuheet
Ekonomien yhteistyöstä voimaa
Suomen Ekonomiliiton toiminta alkoi
vuonna 1935, kun Helsinkiin perustettiin Ekonomiyhdistys ry. Ei mennyt kuin
kymmenkunta vuotta, kun jo Lahteen
saatiin oma yhdistys. Lahden yhdistys
oli mukana, kun vuonna 1951 perustettiin kymmenen ekonomiyhdistyksen yhdyssiteeksi Ekonomiliitto. Tänä päivänä
paikallisyhdistyksiä on 25 ja toiminta on
monipuolista ja vilkasta.

Onnittelut 60-vuotiaalle Lahden
Seudun Ekonomit ry:lle
1800-luvun Lahteen muodostui keskeisen
sijaintinsa ja hyvien kulkuyhteyksiensä
ansiosta kaupankäynnin keskittymä. Riihimäki–Pietari -rautatie ja Vesijärven kanava
tekivät Lahdesta vilkkaan asemakylän ja loivat osaltaan kauppiaita ja teollisuutta puoleensavetävät olosuhteet. Kaupankäynnillä
ja liiketoiminnalla on siis merkittävä rooli
Lahden kaupungin synnyssä.
Tänä päivänä kulkuyhteydet ovat edelleen
erinomaiset. Hyvät junayhteydet ja moottoritie helpottavat huomattavasti ihmisten ja
tavaran liikkumista. Tänä vuonna valmistuva Kerava–Lahti -oikorata nopeuttaa junaliikennettä pääkaupunkiseudulta entisestään
ja sen vaikutukset näkyvät varmasti myös
Lahden talouselämässä. Lahti ja Lahden
seutu tarjoavat yrityksille kilpailukykyisen ja
samalla haastavan toimintaympäristön. Lahden alueen talouselämän ominaispiirteitä on
vahva yksityissektori ja siinä yrittäjien suuri
osuus. Kaupunki suosii ja rohkaisee yrittäjyyttä edistävää ilmapiiriä ja tukee liike-elämän kasvua.
Lahden seudun monipuolinen talouselämä tarvitsee yhä enemmän kauppatieteellisen koulutuksen saaneita osaajia. Kyseinen
koulutus kun antaa hyvät valmiudet toimia
haastavissa ja vaihtelevissa työtehtävissä eri
aloilla. Ei siis ole kovinkaan suuri ihme, että
ekonomien työelämään sijoittuminen on
todella monipuolista. Taloudelliset, yleishallinnolliset ja erilaiset markkinoinnin tehtävät
ovat tyypillisiä kauppatieteilijöiden työtehtäviä.
Lahden seudulla ekonomien hyväksi toimii Lahden Seudun Ekonomit ry. Yhdistys
on jo 60 vuoden ajan ollut yksittäisen jäsenen linkki Suomen Ekonomiliittoon. Kysei4 | Lahden Ekonomien Historiikki

nen paikallisyhdistys on edistänyt jäsenten
keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja ollut vahva
tekijä tiedonvälityksen ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisessä.
Itseni ja Lahden kaupungin puolesta onnittelen 60-vuotiasta Lahden Seudun Ekonomit ry:tä ja toivon, että tärkeää ja tuloksekasta toimintaa pidetään yllä ja kehitetään
myös tulevaisuudessa vähintäänkin yhtä suurella sydämellä kuin tähänkin asti.

Paikallisyhdistyksen tehtävänä on toimia
jäsenten linkkinä valtakunnan tasolle, järjestää aktiviteetteja ja toimia verkostoitumisen
mahdollistajana. Tätä viimemainittua työtä
teemmekin aktiivisesti.
Tässä historiikissa kuvataan menneiden
vuosikymmenten toimintaa värikkäästi eri
henkilöiden puheenvuoroin. Historiikin
alkuosa on tehty aiemmin 50-vuotistaipaleelta. Jälkimmäinen osa muisteloineen on
kevään 2006 tuotoksia.

Tarmo Pipatti
Lahden kaupunginjohtaja

Yhdistyksen nykyinen jäsenkunta on
nähnyt yhteiskunnan huiman kehityksen ja
elintavoissa tapahtuneen muutoksen. 60-luvulla televisiot alkoivat yleistyä, tosin maalla oli vain mustavalkoisia. Ei sitä ollut joka
kodissa silloinkaan, keräännyttiin naapuriin
katsomaan. Oli yhteisöllisyyttä, vaikkei sanaa silloin tunnettukaan, jaettiin asioita,
keskusteltiin. Nyt jokaisella perheenjäsenellä
pitää olla tv omassa huoneessaan. Muistan,
kun meille kotiin maalle tuli lankapuhelin.
Siihen asti oli käyty soittamassa naapurista.
Naapuriapu, taito elää yhdessä, oli luontevaa. Tänä päivänä jokaisella perheenjäsenellä
on oma puhelin.
Yksilöllisyys on yhteiskunnassamme niin
korostunutta, että se johtaa jo turvattomuuteen, pelkoon etten selviydy, kommunikaatio-ongelmiin. Ei osata enää luontevasti
pyytää apua tai tarjota sitä. Viranomaiset,
ammattiauttajat, opettavat ihmisiä tulemaan
toimeen toistensa kanssa.
Ekonomit osallistuvat omalla työpanoksellaan tämän yhteiskunnan hyvinvoinnin
rakentamiseen. Keskimääräinen ekonomien
valmistumisaika on 5,5 vuotta. Jo tässä vai-

heessa ekonomit siirtyvät maksajien puolelle,
yleisen keskimääräisen yliopisto-opiskeluajan
kun katsotaan olevan seitsemän vuotta. Ekonomit työskentelevät pääosin asiantuntija- ja
esimiestehtävissä. Näissä tehtävissä ekonomit
ovat vastuussa myös muiden työstä ja toisten
ihmisten hyvinvoinnista. Ekonomien keskimääräinen viikkotyöaika on yli 40 tuntia.
Ylityökorvauksiakaan ei yleensä heru. Ekonomit kantavat vastuunsa niin itsensä, perheensä kuin yhteiskunnankin puolesta kouluttautumalla, tekemällä vastuullista työtä ja
osin myös ns. pitkää päivää.
Menneiden vuosien aikana myös ekonomien asema työmarkkinoilla on muuttunut.
Osin tämä liittyy ammattikorkeakoulujen
syntyyn ja niiden ylempiin tutkintoihin.
Osaltaan tämä liittyy myös siihen, että
Suomessa, joka on titteleiden luvattu maa,
työnimikkeet ovat kärsineet inﬂaation. Aikaisemmin ekonomien tunnettuja nimikkeitä oli esimerkiksi talouspäällikkö. Tämä oli
asiallinen ja vaativa työtehtävä. Tänä päivänä
kuitenkin näkee talouspäällikön nimikkeellä
haettavan henkilöä, jonka tehtäviin kuuluu
laskutus ja reskontran hoito. Ei tähän yliopistokoulutusta tarvita, toisen asteen koulutus riittää.
Päijät-Hämeessä on tutkimusten mukaan
akateemisia työpaikkoja alle maan keskiarvon. Ei siis ole ihme, että myös akateemisesti
koulutettujen osuus työikäisistä on täällä alle
maan keskiarvon. Yksi syy tähän lienee se,
ettei Lahdessa ole kauppatieteellistä perusopetusta. Mikäli opetusta olisi, olisi kysyntää myös harjoittelu- ja graduntekopaikoista. Syntyisi luontevasti yhteistyötä yritysten
ja opiskelijoiden välille. Näin myös yritykset
saisivat kokemusta siitä, mitä ekonomin
liiketoimintaosaaminen on, ja mitä hyötyä
siitä yritykselle olisi. Koulutusta haluavia
ihmisiä alueella kyllä on. Tämä on näkynyt
muun muassa maisterikoulutusohjelmiin
osallistumisina.

nen tapaaminen yhdistyksen tilaisuuksissa,
tutuksi tuleminen, luo pohjaa myös sille,
että voimme antaa ja saada tukea muillakin
elämänalueilla. Syntyy verkostoja, joihin
tukeutumalla elämme henkisesti parempaa
elämää. Tätä elämänlaatua välitämme myös
ympärillemme. Tämän päivän yksilöllisyyttä
ja tehokkuutta korostavassa yhteiskunnassa
on tärkeää pitää yllä yhteistyön ja suvaitsevaisuuden toimintamalleja.
Kiitän jäsenistöämme, muita ekonomeja
ja yhteistyökumppaneitamme menneistä
pirteistä vuosista ja toivotan koko ekonomiyhteisölle ihmismäistä eloa pitkälle tulevaisuuteen.
Kun aurinko kehrää kultaa
me perässä tullaan
se hieman haikeaks mielen vie
kun näkyy takana tie.
On vuosikymmentä jo monta
tapahtumaa unohtumatonta
takana yhdistyksen tään.
On varttunut varsi
monta oksaa siin
silti pirteä mieli ja
silmät suuntaavat jo tuleviin.

Tuula Nurminen
puheenjohtaja

Me ekonomit, joiden yhtenäisyys perustuu yhteiseen koulutustaustaan, otamme
omalta osaltamme vastuuta tästä yhteiskunnasta. Tuemme toisiamme pääasiassa työhön
liittyvissä asioissa. Mutta kyllä säännölli5

Lahden Seudun Ekonomit r.y. 1946-96

Lisäksi hän toivoo, että “osastomme todella tulisi siksi läheiseks ja pysyväksi yhdyssiteeksi eri aloill toimivien ekonomien kesken,
joksi kaupunginjohtaja O. Kajala perustavassa kokouksessa päätössanoissaan toivoi sen
muodostuvan.”

Oma yhdistys on läheinen yhdysside eri toimialoilla toimivien ekonomien välillä. Näin
sanoo Lahden tuolloinen kaupunginjohtaja
Olavi Kajala Ekonoomiyhdistys r.y:n Lahden alaosaston perustavassa kokouksessa,
jonka puheenjohtajana hän toimii.

osastolla ei rekisteröimättömänä yhdistyksenä ole mahdollisuutta avata postisiirtotiliä.
Siitä tietenkin helposti näkyisi, kuka maksaa,
kuka ei. Vuodesta toiseen “jäseninä” roikkuu
ekonomeja, joilta ei saada karhutuksi jäsenmaksua Tästä Helsinki nuhtelee Lahtea.

jäsenennekin on ollut näin hiljaa.”
Näin vastaa alaosaston sihteeri Pertti Niinimaa Ekonoomiyhdistyksen kehotukseen
laatia vuosikertomus ensimmäisestä toimintavuodestaan.

Kokous pidetään lokakuun 23. päivänä
1946 Lahden Seurahuoneella. Läsnä on 16
ekonomia.

Ekonomimerkki on tärkeä tunnus. Alaosaston perustamisvuoden marraskuussa tilataan niitä heti 15 hintaan 3 750 markkaa.
Naisilla ja miehillä on erilaiset merkit.

Toisena toimintavuonna 1947 tehdään kaksi
tehdaskäyntiä Lahti Oy:hyn ja Oululaiselle.
Uusia jäseniä päätetään hankkia. Heitä on
vuoden lopussa 57, joista 51 Lahdessa.

Historiikin kirjoittaja voi todeta, että
toiminta kerää alusta asti suunnilleen sen
verran väkeä kuin myöhemminkin. Kautta
vuosikymmenten puheenjohtajat valittavat,
että väkeä e saada liikkeelle.
Alaosaston väliaikaiseen johtokuntaan valitaan kuusi ekonomijäsentä: puheenjohtajaksi konttoripäällikkö Erik Rikala, varapuheenjohtajaksi konttoripäällikkö Aarne Arjamo, sihteeriksi Pertti Niinimaa ja jäseniksi
konttoripäällikkö S.A. Nummelin ja neiti
Helka Rajanen. Tilintarkastajiksi valitaan
ekonomit Paul Kauranen ja Antero Avela.

Nuorin toivoo hellää suojelua
Pertti Niinimaa on tunnollinen sihteeri. Jo
kolmen päivän kuluttua perustavasta kokouksesta hän lähettää Ekonoomiyhdistykselle
Helsinkiin jäljennöksen perustavan kokouksen pöytäkirjasta. Käsin kirjoittamassaan
saatekirjeessä Niinimaa toivoo, että “toivottavasti otatte nuorimman lapsenne hellään
suojelukseenne”.
Jäseniä alaosastossa on ensimmäisenä
vuonna 48. Näistä naisia on 11. Jäsenmäärä ei ole täysin luotettava. Joidenkin nimien
kohdalla on merkintä “Eivät ole yhd. jäseniä,
mitä siis? Merkkejä ei saa myydä ulkojäsenille.”
Jäsenrekisterin ylläpito on hankalaa, sillä
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Kauppakorkean käyneille
Alaosasto ei aikaile. Ensimmäinen vuosikokous pidetään heti marraskuussa Seurahuoneella. Läsnä on taas 16 ekonomia.
Väliaikainen johtokunta valitaan vakinaiseksi. Lisäksi johtokuntaan valitaan ekonomi, johtaja Viljo Snäll Heinolasta. Tilintarkastajat vakinaistetaan samoin. Heidän
varamiehekseen tulee ekonomi, rouva Raili
Valtari.
Vuosikokouksen tärkeänä asiana on hyväksyä alaosaston säännöt. Päätetään mm.,
että pääyhdistykseen ja samalla Lahden alaosaston jäseneks pääsee jokainen Kauppakorkeakoulun päästötutkinnon suorittanut
henkilö. Merkkiä ei siis saa kantaa, jos on
valmistunut Åbo Akademista tai Svenska
Handelshögskolanista
Toimialueeksi rajataan Lahden ja Heinolan kaupungit lähiympäristöineen.
Jäsenmaksuksi hyväksytään 200 markkaa.
Jos haluaa kuulua vain Lahden osastoon,
maksu on puolta pienempi.
Alaosaston alkutaival ei ole kovin värikästä eikä vilkastakaan. “Vastasyntyneen lapsen
opettaminen kävelemään on kautta aikojen
ollut vaikea tehtävä. Siksipä nuorin perheen-

Tehdaskäyntejä ja esitelmiä

Vuosikokouksessa on ensimmäistä kertaa
esitelmiä. Ensimmäisen pitää ekonomi T.
Taponen konttoriaikojenrationalisoinnista.
Esitelmöitsijä toivoo, että konttoreiden aukioloaikoihin saataisiin yhdenmukaisuutta.
Niinimaa toteaa pöytäkirjassa, että Taposen
alustus saa aikaan vilkkaan keskustelun.
Taponen esittää myös, että tehtäisiin ekonomien palkkatutkimus. Tähän ei katsota
olevan aihetta, koska osastossa on vähän jäseniä ja he ovat hyvin eri-ikäisiä.
Kauppatieteiden kandidaatti H. Virkkunen puolestaan käsittelee ylimääräisessä
kokouksessa elokuussa 1947 palkkalaskennan lomakkeita ja niiden käyttöä kustannuslaskennassa ja palkkakirjanpidossa.

Missä on yhteinen sävel?
Jo vuonna 1947 on nähtävissä, että hyvinkin
erilaisissa tehtävissä toimivat ekonomit eivät
oikein tahdo löytää yhteistä säveltä yhdistystoiminnassa. Kokouspöytäkirjoissa esitetään
usein toivomus, että jäsenet osallistuisivat
nykyistä vilkkaammin toimintaan.
“...On osastommekin toiminta ensimmäisenä vuotenaan ollut melko hiljaista, mutta
kuitenkin siksi tuloksellista että voimme
katsoa oppineemme kävelemisen taidon”,
Niinimaa kirjoittaa.

Marraskuussa 1948 pidetyssä vuosikokouksessa valitaan edelleen puheenjohtajaksi
Erik Rikala. Sihteeriksi tulee valituksi ekonomi Eero Lano.
1946-1948
1948-1960

”...seurasi karkelointia peräti
torvisoittokunnankin myötäilemänä.”
1948. Mainonnasta kertoo Erwa-Latvalan
toimitusjohtaja M. Keijola, ja kauppatieteiden kandidaatti, Markkinatutkimus Oy:n
toimitusjohtaja Arvo Puukari puhuu kaupallisesta tutkimuksesta. Teollisuustaloudellisen yhdistyksen lisäksi Lahdessa kalastavat
ekonomiapajilla Lahden Kauppakamari ja
Lahden Liikemiesyhdistys.

Olut yhdistää akateemisiakin
Kilpailevia yhdistyksiä
Teollisuusneuvos Lano muistelee, että hän
ei kuitenkaan hoitanut sihteerin tehtäviään.
Asko-konsernin konttoripäällikkönä ja talousjohtajana toiminut Lano sanoo olleensa
aktiivinen Teollisuustaloudellisessa yhdistyksessä, joka perustettiin samoihin aikoihin
Lahteen ja koko Suomeen kuin Ekonoomiyhdistyksen alaosasto.
Teollisuustaloudellisen yhdistyksen jäseninä on muitakin kuin ekonomeja. Yhdistys
järjestää mm. tehdaskäyntejä.
Yhteistäkin toimintaa on. Teollisuustaloudellisen yhdistyksen Lahden kerho on
kutsuttu ekonomien esitelmätilaisuuteen
esimerkiksi huhtikuussa 1948. Mainonnasta kertoo Erwa-Latvalan toimitusjohtaja
M. Keijola, ja kauppatieteiden kandidaatti,
Markkinatutkimus Oy:n toimitusjohtajaKilpailevia yhdistyksiä Teollisuusneuvos Lano
muistelee, että hän ei kuitenkaan hoitanut
sihteerin tehtäviään. Asko-konsernin konttoripäällikkönä ja talousjohtajana toiminut
Lano sanoo olleensa aktiivinen Teollisuustaloudellisessa yhdistyksessä, joka perustettiin
samoihin aikoihin Lahteen ja koko Suomeen
kuin Ekonoomiyhdistyksen alaosasto.
Teollisuustaloudellisen yhdistyksen jäseninä on muitakin kuin ekonomeja. Yhdistys
järjestää mm. tehdaskäyntejä. Yhteistäkin
toimintaa on. Teollisuustaloudellisen yhdistyksen Lahden kerho on kutsuttu ekonomien
esitelmätilaisuuteen esimerkiksi huhtikuussa

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

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

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

Omaksi yhdistykseksi
Lahden seudun ekonomeilla on oma osasto
mielessä jo vuonna 1940. Rouva Anna Mäkelä saa Helsingistä 14. lokakuuta 1940 päivätyn kirjeen, jossa Ekonoomiyhdistyksen
sihteeri lähettää aineistoa Lahden osaston
perustamista varten.
Paikallinen järjestäytyminen jää pelkäksi
aikeeksi välirauhan aikana. Ekonoomiyhdistys (liiton edeltäjä) lähettää kuitenkin
postia Lahteen. Marraskuussa 1940 tulee
kutsu saapua joulukuun 5. päivänä Hotelli
Kämpiin Helsinkiin kuuntelemaan esitelmää
Kolmannen valtakunnan hintapolitiikasta.
Esitelmöitsijän nimeä ei mainita, mutta hän
on Saksalaisen kauppakamarin Saksasta kutsuma asiantuntija.
Kutsusta ilmenee myös, että Ekonoomiyhdistys julkaisee EKO-nimistä lehteä.
Itsenäistä yhdistystä Lahteen ruvetaan
suunnittelemaan 40- ja 50-lukujen taitteessa,
sillä vuonna -50 päätetään perustaa Suomen
Ekonomiliitto, joka aloittaa toimintansa
virallisesti 14.3.51. Tällöin entisen Ekonoomiyhdistyksen alaosastot jäävät toimimaan
Helsingin Ekonomien alaisuudessa. Lahden
osaston puheenjohtaja Reino Karkinen ja
sihteeri Osmo P. Poutanen kirjoittavat Helsinkiin, että “uuden organisaation johdosta
tulisivat paikallisten osastojen toimintamahdollisuudet lisääntymään, sillä itsenäisenä
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yhdistyksenä toimiminen olisi varmasti omiaan lisäämään kiinnostusta asiaan.”
Kiinnostusta todella tarvitaan. Lahden
osaston toimintakertomus 49-50 on vaatimatonta luettavaa. Kolmasosa liuskaan mahtuvat vuoden tekemiset. Vuoden kohokohtia
ovat 10 ekonomin vierailu Heinolan Faneritehtaalla ja akateemisten pikkujoulu.
“Toiminta on ollut edelleen valitettavan
kapealla pohjalla”, kirjoittaa sihteeri Aulis
Sillanpää.
Hiljaisuus jatkuu 50-51. Vuosikokouksen
lisäksi käydään tehdasretkellä Loviisassa ja
Valkossa.
Vuosikokous on sikäli merkittävä, että
siellä hyväksytään osaston muuttaminen
omaksi yhdistykseksi. Yhdellä kokouksella
muutos ei vielä ole selvä. Lopullisesti osasto
nuijitaan Lahden Seudun Ekonomit r.y:ksi
vuosikokouksessa 6.11.51. Yhdistyksen toimialue laajee samalla kaikkiin Lahden ympäristökuntiin.
Olympiavuosi 1952 näkyy myös Lahden
ekonomien annaaleissa. Osasto ostaa Ekonomiliitolta yhden olympialipun hintaan 3
000 markkaa. Lipusta on ilmoitettu jäsenosastoille kiertokirjeessä. Kuka jäsenistä saa
kunnian käyttää olympialippua? Tähän eivät
vanhat asiakirjat vastaa.

Upseerikerholta yön selkään
Kausi 51-52 on sihteeri Aulis Sillanpään mukaan hieman paria aiempaa vilkkaampi. Lahdessa käy peräti pari retkikuntaa. Ensimmäiseksi tulevat Kymenlaakson kollegat. Linjaautolla saapuvat vieraat kahvitetaan Oululaisella. Sitten Askon myymälään, Joutjärvi Oy:
lle ja Lasitehtaalle. Nakit ja oluet nautitaan
Mallasjuomalla. Ilta jatkuu Hennalan Upseerikerholla, “jonka jälkeen vieraat lähtivät
yön selkään...toivottaen meidät tervetulleiksi
Kymenlaaksoon vastavierailulle.”
Sillanpää lopettaa kuitenkin toimintakertomuksensa kuten niin moni ennen häntä:
“Toiminta olisi varmaan monen mielestä
saanut olla vilkkaampaakin, mutta niinkuin
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” Lahtelaiset ekonomit elävät ajan hengessä.
Vuoden -66 vuosikokouksessa on täkynä bingo”

usein on todettu, kuuluu yhdistykseemme
jäseniä niin monesta ikäluokasta ja monelta
alalta, että yhteisiä mielenkiintoisia harrastuksia on vaikea löytää. Tässä suhteessa uudelle johtokunnalla lienee jatkuva työmaa.”

Yhdistys jatkokouluttaa
Seuraava kausi on edellistäkin surkeampi.
Kotkaan ei ole halukkaita vastavierailulle,
eikä jäsentilaisuuksissa käydä senkään vähää
kuin ennen. Jokunen onnittelusähke lähetetään. Siinä kaikki, kirjoittaa sihteeri Aulis
Sillanpää.
Maaliskuussa -54 pidettävässä vuosikokouksessa päätetään, että toimintaa yritetään vilkastuttaa. Hyvältä keinolta tuntuu aloittaa
ekonomien jatkokoulutus. Hankittaisiin eri
alojen esitelmöitsijöitä.
Vuosi -54 on sikälikin historiallinen, että
Harri Holkerin hallituksen (87-91) toinen
valtiovarainministeri Ulla Puolanne valmistuu tuolloin ekonomiksi ja lahtelaisena
hänestä tulee yhdistyksen jäsen. Sihteeriksi
Puolanne valitaan kevään -58 vuosikokouksessa.
Sihteeri Kaija Viitala kirjoittaa kaudesta
57-58, että Ekonomiliiton esitelmäsarjan
“Taloudellinen Suunnittelu ja Valvonta”
kolme viimeistä osaa lykätään maalis-huhtikuulle MM-kisojen jälkeen. Urheilun kanssa ei kannata kilpailla! Syksyllä -58 saadaan
kuulla konttoritekniikan kehityksestä kolme
esitelmää. Tilaisuuksiin kutsutaan myös yhdistykseen kuulumattomia, mm. merkonomeja, teollisuusseuralaisia ja Liikemiesyhdistyksen jäseniä. Kuulijamäärä jää järjestäjien
murheeksi pieneksi.

Nukkuvat jäsenet saatava hereille
Kevään -59 vuosikokouksessa pohditaan
taas, miten saada jäsenistö mukaan toimintaan. Suurta kannatusta saa ekonomi Eelis
Tiilen ehdotus elvytystoimikunnasta, joka
rupeaisi patistamaan ekonomeja tilaisuuksiin. Uskotaan, että ekonomissa on sen
verran myyntimiestä, että oma aate osataan
myydä. Elvytystoimikunta saakin puheenjohtaja Kyösti Miettisen johdolla tuloksia aikaan. Jäsentilaisuuksissa käy aiemman kym-

menkunnan asemesta peräti 20-25 ihmistä.
Esitelmät ovat toiminnan runko. Kohokohtiakin tarvitaan. Varapuheenjohtaja Jussi
Tiili järjestää “hilpeät kimarakekkerit huoneistossaan. Kaikkiaan oli saapuvilla noin 50
henkeä”, kirjoittaa sihteeri Ulla Puolanne.
Yleisömenestyksestä innostuneena yhdistys
päättää “tunnustella maaperää syyskesällä
mahdollisesti järjestettäviä rapukestejä silmälläpitäen.” Purjehdusseuran paviljonkiin
kokoontuu elokuussa -59 16 jäsentä rapukekkereihin, joiden tunnelmassa ei Puolanteen mukaan ole valittamista. Syyskaudella
-59 ryhdytään pitämään kuukausikokouksia
joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina.
Väkeä esitelmätilaisuuksiin tulee ilahduttavat parikymmentä henkeä. Mm. kevään -60
vuosikokouksen jälkeen FM Topi Törmän
esitelmä markkinoinnista, “osasuoritus vai
kokonaisratkaisu; rajankäyntiä kaupallisen
ja teknillisen ajattelun kesken” herättää vilkkaan keskustelun.
1948-1960
1960-1970

Omat bostonit
Tupakointi on vuonna 1960 nykyistä useamman ekonomin harrastus. Lokakuussa 1960
Ekonomiliitto lähettää yhdistyksen sihteerille Raili Muskulle näytteen Boston-savukkeista. Niitä valmistaa Amer-Tupakka, jonka
suurosakas Ekonomiliitto on. Bostonit ovat
Ekonomiliiton 75-vuotisjuhlatupakoita. Niitä saa tilata liiton toimistosta. Filtterisavukekartonki maksaa 1 380 markkaa.
Keväällä -60 innostuvat ekonomit opiskelemaan englantia ja ruotsia keskustelukerhoissa. Kesän aikana into lopahtaa, eivätkä
kieliopinnot enää jatku syksyllä.
Muiden alueiden ekonomien kanssa yri-

tetään taas kerran yhteistyötä retkin ja esitelmin. Vuonna 1960 pöytäkirjoihin ilmestyy Eteläryhmä, joka kattaa Kymenlaakson,
Kaakkois-Suomen ja Lahden seudun.
Alku ei ole lupaava: Lappeenrantaan
lähtee Lahden Seudun ekonomeista vain 7
henkeä tammikuussa -62. Kotkaan innostuu
vain kolme jäsentä syksyllä -62.
Muutenkin vuosi -62 vaikuttaa vähäveriseltä. Muutaman runsasväkisen vuoden jälkeen lässähdetään taas entiseen: tilaisuuksissa
käy enintään 17 jäsentä. Oluen ja makkaran
syöntikään ei innosta Rautakankareen hiihtomajalle kuin kolme ekonomia.
Huolestunut johtokunta tekee jäsenkyselyn: puolet 30 vastaajasta tahtoo kuukausikokouksia, toiselle puolelle riittää kerran,
kaksi vuodessa. Mielenkiintoisia esitelmiä ja
tehdasvierailuja kaivataan.

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

Ekonomipäivät Lahdessa 1965
Lahtelaiset järjestävät syksyllä -65 val-

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

Bingoa ja yrityspeliä
Lahtelaiset ekonomit elävät ajan hengessä.
Vuoden -66 vuosikokouskutsussa on täkynä
bingo. Halukkaat saavat pelata sitä Askon
kurssikeskuksessa Mukkulassa. Uimaankin
pääsee, jos tohtii avantoon. Kokous kun onhelmikuussa.
Yrityspeliä pelataan ensimmäisen kerran
Lahdessa niinikään vuonna -66. Tuolloin tosin puhutaan vielä liikepelistä Uutuutta esittelee Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos
kahden päivän ajan iltaisin töitten jälkeen.
Upolle kokoontuu 14 ekonomia ja kolme
nuorkauppakamarilaista.
Vakuutusyhtiöiden sosialisointi on 60luvun lopun suosikkiaiheita. Tästä kertoo
tiedotuspäällikkö Erkki Seitovirta Vakuutusyhtiöiden tiedotuskeskuksesta 15:lle lahtelaisekonomille vuosikokouksen yhteydessä -66.
Seuraa odotettua vilkkaampi jälkikeskustelu.

Lahden Seudun Ekonomit ry:n 20-vuotisjuhlarahasto perustetaan stipendejä varten. Kansallispankki ja Rakennusnotariaatti
Aimo Viitala lahjoittavat kumpikin 200
markkaa pesämunat rahastoon.
Vuoden -66 lopulla jäseniä on 146 (+15),
kirjoittaa sihteeri Irmeli Lehikoinen toimintakertomuksessa.

Puolisoita ja lounaita
Seuraavana vuonna vietetään taloudellisen
kasvatuksen vuotta. Lahtelaiset päättävät
käydä kouluissa kertomassa talousasioista.
Toimintaa yritetään tällä kertaa virkistää
myös siten, että ekonomien puolisot osallistuisivat siihen aiempaa enemmän. He voisivat myös pitää esitelmiä yleistä mielenkiintoa
herättävistä aiheista. Johtokunnan pohdittavaksi jätetään ajatus esitelmin höystetyistä
ekonomilounaista pari kertaa vuodessa.
Kovin vilkkaasti toimivat ekonomit vuonna -69. Opetellaan laskettelua (pujottelu 60luvulla), harjaannutaan liukkaan kelin ajossa,
opetellaan tehokkaampaa ajankäyttöä.
Yleisömenestys on keskustelutilaisuus
miten yritys kasvaa. Noin 200 henkeä kuuntelee, mitä mm. vuorineuvos Arvi Tammivuori ja varatoimitusjohtaja Pekka Luhtanen
kertovat. Tilaisuudesta tehdään lehti-, tv- ja
radiojuttuja.
Sihteeri Pirkko Hiilamo kirjaa toimintakertomukseen, että vuoden - 69 lopussa
jäseniä on 163 (+9). Hän ihmettelee, miksi
jäsenten pyynnöstä järjestetyissä tilaisuuksissa käy yleisökato.
1960-1969
1970-1989
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1960-1969
1970-1989

Tietokone ja taiteita
Tietokone mainitaan ensimmäisen kerran
vuoden -70 toimintakertomuksessa. Siitä
käy kertomassa IBM:n asiantuntija, ekonomi Tauno Huhtala. Kymmenkunta jäsentä
on kiinnostunut tiedonsiirtomenetelmistä.
Aivan uuttakin keksitään. Kolmisenkymmentä jäsentä puolisoineen kokoontuu
taiteilija Matti Koskelan ateljeehen, jossa
työstään kertovat myös Jorma Karden, Olavi Lanu ja Timo Ruokolainen. Jäsenmäärä
pysyy ennallaan (163). Yritysdemokratiasta
keskustellaan vilkkaasti vuonna -71. Tästä
ekonomit järjestävät Seurahuoneella paneelikeskustelun. Yleisöä on paikalla runsaasti,
ja tilaisuus onnistuu hyvin.
Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa tapahtumasta pitkästi. Muutakin merkittävää
tehdään. Yhdistys sijoittaa 2 500 markkaa
pörssiosakkeisiin (Huhtamäki, Wärtsilä ja
pankit). Taiteilijoiden kanssa jatketaan tapaamisia. Lahden Taiteet ry:lle lahjoitetaan
500 markkaa kartuttamaan Nykytaiteen
kokoelmaa. Jäsenistölle tarjotaan teatteri-ilta
25-vuotisen toiminnan kunniaksi. “Ilojuhlat”- näytelmän jälkeen iltaa jatketaan Tallukassa. Yhdistys tekee vuonna -72 aloitteen
koulutusyhteistyöstä Lahden kesäyliopiston
kanssa. Hanketta vievät eteenpäin Onerva
Vartiainen ja Seppo Salo. Vuoden -72 lopussa jäseniä on 154.
Tukholmaan suunnitellaan matkaa keväällä -76. Siitä ei tule mitään vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Konserttimatka Finlandiatalolle toteutuu edellisen vuoden tapaan.
Mukana on myös insinöörejä ja lakimiehiä.
SEFE liittyy Akavaan vuonna -76. Tästä
järjestetään ylimääräinen kokous Kansallispankissa.

Pari vuotta syödään yhdessä
Lounaita ruvetaan syömään vuonna -77.
Niistä tulee menestys. Luhdan markkinointijohtaja Timo Valve esitelmöi devalvaation
vaikutuksista tekstiiliteollisuuteen. Häntä
kuuntelee 17 jäsentä. Viiteen muuhun lounasesitelmään saapuu 14-22 kuulijaa.
Ekonomielämä jatkuu vilkkaanamyös
vuonna -78. On teatterimatkoja, yritysvierailuja ja yhteistyötä muiden yhdistysten
kanssa.
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Taiteista kiinnostuineita ekonomijäseniä professori Olavin Lanun Paju-veistoksen äärellä
syyskuussa 1992. Saman päivän aikana nautittiin enemmänkin kuvataiteista Lahden taidegallerioissa.

Jäsenmäärä kasvaa nopeasti 90-luvulla.
Varapuheenjohtaja Terho Löppönen kirjoittaa toimintakertomuksessa vuodelta -90, että
jäseniä on vuoden lopussa 432 (+9).

” Tietokone mainitaan ensimmäisen
kerran vuoden -70 toimintakertomuksessa.
Siitä käy kertomassa IBM:n asiantuntija.”

Ensi kertaa opetellaan golﬁa Messilässä.
Asia-antia on sisäisen markkinoinnin seminaari Aikuiskoulutuskeskuksessa yhdessä
HSO-sihteerien, Sihteeriyhdistyksen ja Suomen Markkinointiliiton kanssa.

Lamaa karkuun
Ei ole tiedossa, mitkä kiireet vievät ekonomit lounaspöydistä vuonna -78. Niin vain
käy, ja tapa lopetetaan. Päätetään pitäytyä
vain kyläilemään yrityksissä ja käymään teatterissa.

Seurahuoneella 35-vuotisjuhlat
Lahden Seudun Ekonomit järjestävät Seurahuoneella 35-vuotisjuhlat 9.10.81. Illalliskortti maksaa 100 markkaa. Sillä saa keltasienikeittoa, paahdettua häränﬁlettä punaviinikastikkeessa ja jälkiruoaksi marjoja viinihyytelössä. Punaviininä on Chateau le Virou.
Ruokaa sulatellaan tietenkin tanssien.
Juhlaesitelmän pitää Orionyhtymän nykyinen pääjohtaja, kauppatieteiden tohtori
Aatto Prihti. Yritysten konkurssialttiutta
tutkinut Prihti kysyy, kenen on vastuu, kun
yritys joutuu saneeraustapaukseksi.
Seurahuoneella juhlii 84 henkeä. Muita
tapahtumia ovat yritysvierailut Kansallispankkiin, Lahden Säästöpankkiin, Starckjohannille ja Stalaan. Vuoden lopussa on
jäseniä 265 (+6).
Toiminta jatkuu tuttua rataansa. Vuonna
-82 käydään Helsingissä kuuntelemassa rans-

kalaista Mireille Mathieuta ja tehdään yritysvierailuja sääntömääräisten kokousten lisäksi.
Jäseniä on vuoden lopussa 289 (+24).
Lahden Seudun Ekonomit perustaa vuonna -87 stipendirahaston, jonka tarkoituksena on tukea Päijät-Hämeen elinkeinoelämää
koskevaa tutkimusta ja edistää yhteistyötä
korkeakoulujen ja yritysten välillä.

Esiintymistaitoa ja kulttuureita
Jäsenistön kokous-, neuvotteluja esiintymistaitoa päätetään kohentaa vuonna -89. FM
Pirjo Eskelinen-Leppänen Viestivakka Oy:
stä kouluttaa ekonomeja kolmena torstaiiltapäivänä kuusi tuntia kerrallaan. Koulutukseen haetaan liiton rahaa 2 200 markkaa.
Kansainvälistymisestä ja vieraiden kulttuurien tuntemuksesta kuullaan lähetystöneuvos
Raimo Halinojan esitys 5.4.90. Osanotto
on runsas. Lahden Seudun Ekonomien
osakesalkussa on vuoden -90 lopussa 1450
osaketta, joiden verotusarvo on runsaat 57
000 markkaa. Vuotta aiemmin saman salkun
arvo on lähes 100 000 markkaa.
1970-1989
1990-1994

Laman koettelemaa jäsenistöä halutaan piristää. Yritysvierailujen ohella vuonna -91
panostetaan ihmisen hyvinvointiin. Suomen
Urheiluopistolla Vierumäellä järjestetään
kuntotesti, johon on tulijoita enemmän kuin
tilaa on.
Vierumäellä ollaan myös -92 ulkoilutapahtumassa, tällä kertaa myös perheet ovat
mukana. Lisäksi henkistä hyvinvointia kohennetaan teatteriretkellä Tampereelle ja “tehoiskulla” lahtelaisiin gallerioihin. Vierumäellä kunnot testataan jälleen vuonna -93.
Puheenjohtaja Jarmo Savenius kirjoittaa
vuoden -93 toimintakertomuksessaan, että
Lahden Seudun Ekonomit kuuluu edelleen
Liiton “pikkuyhdistysten” vilkkaimpiin.
Savenius joutuu edeltäjiensä tapaan valittamaan, että tarjonta ei aina kiinnosta tarpeeksi. Tilaisuuksia joudutaan jopa peruuttamaan.
hdistys ei kuitenkaan hellitä. Vuoden -94
puheenjohtaja Tuija Rajamäki toteaa kertomuksessaan, että järjestetyt kuusi tilaisuutta
ovat onnistuneet. Nähdään mm. kaksi oopperaa, Macbeth Savonlinnassa ja La Boheme

Helsingissä. Opetellaan positiivista ajattelua,
ja Stalalla saadaan tietää kierrätyksestä. Lisäksi tehdään seikkailumielinen toimintaretki Messilään.
1990-1994
1995-1996

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

Ja sitten juhlimaan
Yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuoteen päätetään
panostaa ja aktivoida jäseniä vielä enemmän
mukaan. Yhdistyksessä on edellisen vuoden
lopussa 500 jäsentä.

nissa noin puolelle sadalle kiinnostuneelle,
miten arkiluovuudella pääsee irti rutiineista.
Tilaisuus järjestetään LDIARY:n ja Lakimiesten kanssa yhdessä.
Suomen Kansallisoopperan Othello vetää
täyden bussillisen lahtelaisia maaliskuussa.
Kevään tilikokouksessa Päivi Koivu kertoo
SEFE:n uranhallintapalveluista Promise Oy:
n tiloissa. Noin 25 kuulijaa innostuvat ja
haluavat lisää tietoa aiheesta. Sitä on luvassa
syyskuussa, jolloin järjestetään uranhallinnan iltaseminaari. SEFE hoitaa paikalle luennoitsijat.
Toukokuussa testataan jälleen kuntoa Vierumäellä.
Juhlavuoden kunniaksi yhdistys julkistaa
haettavaksi kaksi 5000 markan stipendiä
alan tiedekorkeakouluopiskelijoille.
Perjantaina 18. lokakuuta JUHLITAAN.
Iltapäivän juhlaseminaarissa puhuu kutsuttuna ﬁlosoﬁ Esa Saarinen aiheesta “Upea elämä - oman elämän johtajuus”. Asian jälkeen
jatketaan ohjelmallisin 50-vuotisjuhlaillallisin Lahden Seurahuoneella kello 19.00.
Vuosi -96 on myös sikäli historiallinen,
että yhdistys päättää hakea vuoden -98 Ekonomipäivät Lahteen.
TEKSTI:

Ursula Lehtivuori
toimittaja, kauppatieteiden maisteri

Helmikuussa -96 kasvatustieteiden tohtori, ekonomi Liisa Joronen kertoo Fellman11

1996-2006

60 vuotta lahtelaista ekonomielämää

Ekonomipäivät Lahdessa
Valtakunnalliset Ekonomipäivät on vuosit- Mikki Valjakka. Iltajuhlan järjestelyjä varten
tainen koulutustapahtuma, joka järjestettiin oli oma toimikuntansa, samoin sponsorien
vuoteen 2001 saakka joka toinen vuosi Hel- hankkimiseksi. Tapahtuman ajankohdaksi
singissä ja joka toinen jossain muualla Suo- valittiin 17.–18.9.1998 ja päivien teemaksi
messa. Suomen Ekonomiliitossa (SEFE) on ″Huiput kohtaavat″. SEFE vastasi seminaa25 jäsenyhdistystä, jotka kilvoittelivat päi- rin ohjelman laatimisesta ja LSE iltajuhlasta.
vien järjestämisoikeuksien saamisesta. Lah- Päiväohjelma jakaantui yleisohjelmaan ja
dessa päivät olivat edellisen kerran vuonna taloushallinnon ohjelmaan. Lahden Eko1965, joten kymmenen vuoden rauhoitusai- nomipäivät avattiin komeasti huipulta, sillä
ka oli hyvinkin täynnä, kun anomuspaperit vuorikiipeilijä Veikka Gustafsson puhui ailaadittiin vuoden 1996 lopussa.
heesta ″Miten huipulle päästään″. Paikallista
väriä seminaarin esiintyjiin toivat Stala Oy:
Ekonomipäivien saamisesta kilpaili viisi n toimitusjohtaja Reino Rajamäki ja Luhta
muuta hakemusta, osassa muutama jäsenyh- Oy:n toimitusjohtaja Pekka Luhtanen.
distys haki päiviä yhdessä. Lähes kaikki hakijat arvioivat päiville osallistuvan noin 400
Kaikesta markkinoinnista huolimatta
ekonomia – niin LSE:kin. Tuolloin Lahden Lahden Ekonomipäivät 1998 aiheuttivat
ympäristössä ja Kanta-Hämeessä arvioitiin järjestäjille pettymyksen osanottajamäärässä.
olevan noin tuhat ekonomia. Lahden Seu- Vain 30 lahtelaista ekonomia osallistui yhdun Ekonomit ry oli tuohon aikaan SEFE:n distyksen noin viidestäsadasta jäsenestä. Kokonaisosallistujamääräkin jäi tavoitteestaan,
neljänneksi suurin jäsenyhdistys.
kun ilmoittautuneita oli vain 220 henkeä.
Lahden ekonomit listasivat vahvuuksikseen Lahden keskeisen maantieteellisen
Nykyisin Ekonomipäivät on yksipäiväinen
sijainnin, oivalliset kokous-, kongressi- ja ja sen järjestämisestä vastaa Talentum Media
majoitustilat, Lahden kaupungin tuen koko- Oy. Viitteitä tähän suuntaan menevästä
ustiloihin sekä lahtelaisen myönteisen yrittäjäilmaston. Tältä pohjalta LSE:llä oli tarjota
myös paikallisia esiintyjiä päivien ohjelmaan.
Ekonomipäiviä haettiin nyt jo kolmatta kertaa peräkkäin, joten perusteluissa oli myös
maininta siitä, että LSE oli yhdistyksenä jo
50-vuotias ja siten riittävän kypsä tapahtuman järjestäjäksi. Hakemuspapereissa viitattiin Lahteen myös tulevien hiihdon MM-kisojen (2001) isäntänä sekä Sinfonia Lahden
ja huippumuotoilun kotikaupunkina.
Ekonomipäivät myönnettiin vuodeksi
1998 Lahteen ja järjestelyt alkoivat. LSE:n
järjestelytyöryhmä Tuija Rajamäen johdolla
istui lukuisia kokouksia sekä Lahdessa että
Helsingissä SEFE:n kanssa. Rajamäen lisäksi työryhmään kuuluivat Paavo Pulkkinen ja
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Markku von Hertzen

kehityksestä oli esillä jo Lahden Ekonomipäivillä vuonna 1998, kuten SEFE:n toimitusjohtaja Markku von Hertzen jäljempänä
kertoo. SEFE:n hallituksen kokous Lahdessa
oli monella tavalla historiallinen. Annetaan
Markku von Hertzenin kertoa tarkemmin:
”Vuoden 1998 Ekonomipäivät pidettiin
syyskuun puolivälissä Lahdessa. Tavan mukaan myös Ekonomiliiton hallitus piti kokouksensa Ekonomipäivien aattona tapahtumakaupungissa. Eikä esityslistalla ollut
tuolloin ihan mitä tahansa asioita. Kolmesta
niistä seurasi, nopeammalla tai hiukan hitaammalla aikataululla, liiton talouteen ja
toimintakonsepteihin vahvasti vaikuttaneita
seikkoja.
Ensimmäisenä käsittelyssä oli kysymys
Talentum Oy:n siirtymisestä varsinaiselle
pörssilistalle OTC-listalta ja yhtiön kahden
osakesarjan yhdistäminen. Taustalla kummitteli kesällä 1997 Amer-Yhtymän ympärillä kihissyt ja epäonnistunut, sittemmin
ruotsalaisten huijarien masinoimaksi osoittautunut ”operaatio Moyne”, jonka jälkeen
Amerissa yhdistettiin osakesarjat. Talentumissa, jossa taustalla oli samoja järjestöomistajia kuin Amerissa, haluttiin estää spekulaatiot ja nurkanvaltaukset. Liiton hallitus
hyväksyi osaltaan yhtiökokoukselle tehdyn
ehdotuksen osakesarjojen yhdistämisestä 16
%:n preemiolla ja yhtiöjärjestykseen otettavista ”myrkkypillerisäännöksistä”. Liiton
varallisuuden kasvun kannalta osakesarjojen
yhdistäminen merkitsi positiivista vaikutusta
osakkeen markkinahintaan. Kun Alma Media myöhemmin hankki lähes kolmanneksen
Talentumin osakkeista, joutuivat yhtiöjärjestyksen ”myrkkypillerit” koetukselle. Välillä
värikkääksi mediassa yltyneet hallintospekulaatiot loppuivat liiton osalta, kun se luopui
omistuksestaan Talentumissa elo–syyskuun
vaihteessa 2005.

Toinen käsiteltävistä asioista oli Ekonomi-lehden toimintakonseptin muuttaminen.
Kimmokkeen asian käsittelyyn antoi se, että
lehden toimitussihteeri Hannele Huhtala oli
ilmoittanut lopettavansa toimitussihteerinä.
Hallitus päätti, että lehden tuotanto pyrittäisiin ilmoitusmyyntiä lukuun ottamatta
toteuttamaan alihankintana. Päätöksen
seurauksena Ekonomi-lehden alihankinta,
johon liitettiin myös lehden visuaalisen ilmeen ja sisältörakenteen uudistusehdotukset, kilpailutettiin syksyn aikana. Valituksi
tuli tuolloin yrittäjävetoinen Kynämies Oy.
Ekonomi-lehden tarina sai jatkoa siten, että
Kynämies siirtyi Yhtyneiden Kuvalehtien
omistukseen ja vuonna 2001, myös kilpailutuksen jälkeen, lehden kustannusoikeudet,
sisältäen myös ilmoitusmyynnin, siirtyivät
määräajaksi Kynämiehelle.
Kolmas käsiteltävä asia, joka jäi ehkä vielä itämään, oli Ekonomipäivien tulevaisuus.
Vaikka Lahden päivien sisällön suunnitteluun oli uhrattu Tuija Rajamäen johdolla toimineessa suunnitteluryhmässä merkittävästi
aikaa ja päivien markkinointiinkin panostettiin aiempaa enemmän, oli osallistujamäärä
järjestäjille pettymys. Hallitus keskustelikin
siitä, että ”Ekonomipäivät” annettaisiin ulkopuolisen tahon, tuolloin liiton osin omistaman SEFEK Oy:n, riskillä toteutettavaksi
tuotteeksi, jonka mahdollisesti toteutuvasta
taloudellisesta menestyksestä liitto saisi rojaltin. Vaikka kokouksessa päätettiinkin, että
”vuoden 1999 Ekonomipäivät järjestetään
aiempien päivien tapaan”, jäi ajatus itämään.
Vuonna 2001 kilpailutettiin Ekonomipäivien ulkoistaminen paljolti niiden suuntaviivojen mukaan, jotka jo Lahden kokouksessa
olivat esillä. Yhteistyökumppaniksi valittiin
Talentum Media. Kalastajatorpalla tämän
jälkeen pidetyt Ekonomipäivät ovat vuosi
vuodelta kasvattaneet suosiotaan ja vuonna
2005 tila oli käytännössä loppuun myyty.

SEFE:n puheenjohtaja Leea Lehtinen (tuolloin Murtolehto), Paavo Pulkkinen ja ... matkalla
1930-luvun salakapakkaan.

Liekö ollut lahtelainen business cityn
henki, joka leijaili hallituksen kokouksen
yllä, mutta harvoin yhdessä kokouksessa
on tehty kolmelta toiminta-alueelta sellaisia
linjauspäätöksiä, mitä Lahdessa syksyllä -98
tehtiin.”

Gorillana lahtelaisessa salakapakassa
Iltaohjelmasta vastasi LSE teemalla Liituraita-party Suomen Chicagossa. Juhla oli ”salamyhkäinen sisäpiirijuhla 30-luvun kieltolain
hengessä, jolloin gangsterit hallitsivat alkoholisalakauppaa ja salakapakat rehottivat”,
kuten suunnitteluvaiheessa määriteltiin. Juhla oli onnistunut. Markku von Hertzenkin
muistaa Lahden yön tapahtumat varmasti
loppuikänsä:
”Lahden Seudun Ekonomit ja erityisesti
yhdistyksen entinen puheenjohtaja Paavo
Pulkkinen olivat panostaneet iltajuhlien
ideointiin ja toteutukseen vahvasti. Illan teemavalinnassa oli osin hirtehishuumoriakin
soveltaen valittu 30-luvun salakapakka. Samoihin aikoihin oli näet julkisuudessa ollut
jonkin verran keskustelua Lahden Business
City -maineen lipumisesta Suomen Chicagon suuntaan.
Iltajuhlaan osallistujille oli annettu ohjeet
pukeutua teeman mukaisesti. Liiton puheenjohtaja Leea Lehtinen (tuolloin Murtolehto) oli pukeutunut charleston-henkiseen,
siniseen pukuun, otsapantaan ja töyhtöön
ja poltti varmuuden vuoksi pikkusikareita.
Kunnon ”Madre di Famiglia Economica:n”

henkivartijan tapaan olin itse sonnustautunut liituraitaan ja leveään yksiväriseen
solmioon. Damaskeja en kenkieni päälle
kuitenkaan ollut hankkinut.
Siirtyminen hotellista itse juhlapaikalle
Kauppahotelli Grandiin ei ollut pitkä, mutta se suoritettiin vanhan hyvän ajan ”kantti
kertaa kantti” -autolla. Sekä autonkuljettaja
että toinen saattaja olivat pukeutuneet tyylin
mukaisesti borsalinoihin ja neilikat napinlävessä. Taisipa varusteisiin kuulua viulukotelokin. Matkustamisen mukavuutta en lähde kehumaan, mutta tunnelma kyllä korvasi
kaiken. Sisääntulosta ravintolasaliin oli tehty
valaistukseltaan hämärä ja muutoinkin mustanpuhuva, siis jotain, mitä englantilaisittain
kutsuttaisiin nimityksellä ”shabby”.
Syistä, jotka selviävät myöhemmin, en
muista monia yksityiskohtia illan ohjelmasta. Reijo ”Tietovisa” eli ”Rezi” Salminen,
yksi 80-luvun lopulla esiintyneestä kolmesta
nimikaimoista, toimi illan juontajana. Paistista päästyä kuului ulkoa sireenien ulvontaa
ja juhlapaikalle ryntäsi mellakkakilvin varustautuneita, kypäräpäisiä ja luotiliiveihin sonnustautuneita poliiseja. Joukon nokkamies
ilmoitti, että kyseessä on ratsia ja että tiloissa,
johon he olivat rynnäköineet, harjoitettiin
salakapakkatoimintaa.
Salamana mieleeni tuli virne Pulkkisen
Paavon kasvoilta kun olimme puhuneet
iltajuhlan ohjelmasta. Hän oli maininnut
yllätyksestä ja jupissut jotain poliisin eri13

koisyksiköstä. Rynnäköintijoukon johtaja
kysyi kuka paikallaolijoista vastaa järjestelyistä. Ajatuksenvirtani kulki seuraavasti:
Iltajuhlasta vastaa jäsenyhdistys – ei sentään,
kyllä se on liitto. Liiton toiminnasta vastaa
hallitus ja siten vastuullinen on puheenjohtaja, hänellehän haasteetkin pitää toimittaa.
Ei, tämähän on varmaankin luottamusmiesten silmissä puhtaasti operatiivista toimintaa.
Nouse ylös!
Nousin siis ylös, nostin käskyn jälkeen käteni ja astelin rynnäkköjoukon eteen. Sitten
alkoi tapahtua. Yhtäkkiä olin käsiraudoissa, jalat ilmassa, ylösalaisin ja sitten minua
vietiin lujaa vauhtia ravintolan takaosiin.
Paikalle jäänyt rynnäköintiyksikön johtaja
jäi kertomaan naureskelevalle yleisölle siitä,
miten vaarallisina pidätettäviä lähestytään ja
otetaan kiinni. Varsinainen koettelemus oli
se, kun Rezi Salminen kysyi yleisöltä tulisiko toimitusjohtaja vapauttaa. Vastauksena
oli syvä hiljaisuus. Lopulta yksittäinen ääni
(taisi olla joku toimistosta) sanoi, ”kaipa sen
voisi!”
”Pöytään palattuani, ilman käsirautoja,
join konjakin.”

Juhlasta arkeen

liikkeellä omilla autoillaan. Tämä oli toinen
liukkaan kelin ajokoulutustapahtuma, sillä
jo helmikuussa 1998 ensimmäiset LSE:n
jäsenet pääsivät testaamaan reﬂeksiensä toimivuutta ajoharjoitteluradalla.
Yhteistoiminta Helsingin Ekonomit ry>:
n (HEKO) kanssa aloitettiin syksyn 1999

kaa (noin 28 500 euroa muutettuna vuoden
2004 ostovoimaksi). Tilinpäätöskokouksen
jälkeen rahat päätettiin kuitenkin pitää pääosin osakkeissa, mutta lisätä myös rahastosijoittamista. Salkku allokoitiin uudestaan.
Sijoituspolitiikka oli aiempaa aktiivisempaa,
mutta myös tuottavaa. Neljässä kuukaudessa
kurssit nousivat huikeasti. Syyskuussa salkun

” Pöytään palattuani, ilman käsirautoja,
join konjakin”
aikana. HEKO:n kerhoista Kv. Ekonomit
kutsuttiin osallistumaan yritysvierailulle
Lahteen. Kohteena oli Kemppi Oy. Yritysesittelyn jälkeen kansainvälisyys-teemailta
jatkui yhteisellä iltapalalla.
Helsinkiläiset vieraat esittivät vastakutsun
toukokuussa 2001. Kv. Ekonomit olivat varanneet lippuja Komediateatteri Arenasta,
jossa pyöri revyy Onnenkoukkuja. Mukaan
mahtui 15 nopeinta LSE:n jäsentä. Illan varsinainen näytelmä ei tapahtunutkaan Arenan
lavalla vaan ravintolatiloissa, kun sekä ruokatilaus että ruokailutila olivat hetken kateissa.

arvo oli 278 400 markkaa (lähes 51 000 euroa vuoden 2004 ostovoimana). Nousu jatkui vuoden loppuun saakka. Vuoden 1999
aikana sijoitusten arvonnousu oli yhteensä
noin 179 000 markkaa, joka vastasi kahdeksan vuoden jäsenmaksutuloja. Hyvän tuloksen innoittamina päätettiin edelleen jatkaa
aktiivista, mutta pitkäjänteistä sijoittamista.
Rahatilanne oli hyvä, osakesalkku kunnossa ja tilillä rahaa noin 60 000 markkaa.
Kun sijoitusten arvonkehitys näytti hyvältä,
yhdistys päätti myydä Hartwallin, Nokian,
Pohjolan ja UPM:n osakkeet. Myynti osui
oikeaan aikaan, mutta jatkotoimi ei ollut
yhtä onnistunut. LSE päätti ostaa 50/50 jaolla Eimon osakkeita sekä sellaisen sijoitusrahaston osuuksia, joka sijoittaa sijoitusrahastoihin. Pääsyy Eimon osakkeiden ostoon oli
halu sijoittaa lahtelaiseen kasvualan yritykseen. Ostos osoittautui sittemmin raskaasti
tappiolliseksi. Taiwanilainen Foxconn osti
Eimon ja osakkeet luovutettiin lunastukseen
syksyllä 2003.

Ekonomipäivien jälkeen Lahden Seudun
Ekonomit ehtivät muutoinkin kulttuurin
Ekonomien toimintaohjelma palasi entisiin pariin. Lokakuussa -99 teatteri Vanhassa Juuomiinsa. Lokakuussa 1998 oli vuorossa kossa esitettiin Kaksi naista -näytelmä. Enjo perinteinen konsertti-ilta Lahden kau- nen esitystä ohjelmassa oli katsaus Akavan
punginorkesterin musiikin parissa. Illan ajankohtaisiin asioihin. Tilaisuus oli Akavaohjelmistossa olivat suositut klassikot eli Hämeen aluetoimikunnan järjestämä, joten
Vivaldin, Tšaikovskin ja Beethovenin tun- katsauksenkin piti Akavan edustaja. Asiaa
nettuja säveliä. Vuotta aiemmin toteutetulla oli tarjolla jatkossakin, tosin käytännön esikonserttivierailulla oman kaupungin orkes- merkkien kautta. Aiheena oli Rakkauden
teri soitti Madetojan, Chopinin sekä Ahon magiikka, josta puhui ﬁlosoﬁ Esa Saarinen.
teoksia Osmo Vänskän johdolla. Ennen Maailmoja syleilevästä aiheesta huolimat- Stipendit
konserttia säveltäjä Kalevi Aho esitteli illan ta Saarinen otti esimerkkinsä hyvin läheltä Ensimmäisen kerran Lahden Seudun Ekonosinfonian. Konserttimusiikin sarjaan kuului – vaimonsa Pipsan ja kaksospoikiensa ympä- mit -yhdistykseen perustettiin stipendirahasmyös toukokuinen matka vuonna 1998 Hel- riltä. Tilaisuus oli Iskun auditoriossa ja sai to yhdistyksen täyttäessä 20 vuotta vuonna
sinkiin Hartwall Areenaan, jossa esitettiin suuren suosion. Siihen osallistui 80 jäsentä 1966, kuten historiikin alkuosassa on kerrotAida-oopperaa.
seuralaisineen.
tu. Ilmeisesti rahastoa ei juurikaan käytetty
ja se jäi unholaan, sillä vuonna 1987 LSE
perusti uuden stipendirahaston. Tämänkin
Talven 1999 päätapahtuma oli maalis- Talouden hoitoa
kuinen liukkaan kelin ajoharjoitustilaisuus Keväällä 1999 oli esillä Lahden Seudun rahaston perustaminen käy ilmi jo aiemmin
Kariston suljetulla ajoharjoitteluradalla. Jar- Ekonomien osakkeisiin sidottujen varojen tästä historiikista.
rutusmatkan pituus nopeuden hiukankin siirtäminen rahastosijoituksiin. Osakkeiden
noustessa yllätti monet jäsenet, jotka olivat markkina-arvo oli tuolloin 156 000 markYhdistyksen juhliessa 50 toimintavuottaan
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vuotta 1996, jaettiin kaksi 5 000 markan
stipendiä, jotka luovutettiin vuosijuhlassa.
Vuonna 1999 oma stipenditili lakkautettiin
tarpeettomana, sillä stipendit oli jo vuosia
jaettu suoraan yhdistyksen varoista.
Vuonna 2000 jaettiin neljä 3 000 markan
stipendiä Lahden talousalueelta kotoisin
oleville kauppatieteiden opiskelijoille. Stipendien myöntämisperusteita ovat esimerkiksi hyvä opintomenestys (vähintään 100
opintoviikkoa), opiskelijavaihtoon osallistuminen sekä aktiivisuus ylioppilaskunta- tai
muussa järjestötoiminnassa. Stipendejä voidaan myöntää myös hakemuksetta. Vuonna
2000 jaettiin tällainen stipendi ulkomaiseen
vaihto-ohjelmaan osallistuvalle.
Vuonna 2001 haettavaksi julistettujen stipendien jako siirtyi vuoden 2002 puolelle.
SEFE ilmoitti korkeakouluille haettavista
stipendeistä ja anomukset tulivat LSE:n keskuudestaan nimeämälle henkilölle. Raatina
toimi yhdistyksen hallitus.
Suomen Ekonomiliitto lähti vuoden 2002
aikana tukemaan Plan International kummilapsitoimintaa ja suositteli sitä myös jäsenyhdistyksilleen. Lahden Seudun Ekonomit
ry pysyi kuitenkin valitsemallaan linjalla
tukemassa Lahden seudulta kotoisin olevia
kauppatieteiden opiskelijoita.
Vuonna 2003 jaettiin jälleen kaksi stipendiä. Vuosien 2004 ja 2005 stipendit päätettiin jättää jakamatta. Juhlavuonna 2006
tullaan jakamaan kolme stipendiä.

Juhlia ja teatteria
Akava-Hämeen osasto täytti 50 vuotta syyskuussa 2000. Juhliin Sibeliustalossa osallistui 49 LSE:n jäsentä. Akavan puheenjohtaja
Risto Piekka piti juhlapuheen, ja ilta päättyi
juhlatanssiaisiin.
Teatteriretkeen Helsingin kaupunginteatteriin lokakuussa 2002 osallistui bussilastillinen jäseniä. Retken kohteena oli Neil Hardwickin ohjaama Munaako herra ministeri
-näytelmä.
Vuosi jatkui viihteen merkeissä. Vuorossa

” Viiniin liittyviä tapahtumia on ollut useita
LSE:n historiassa, yleensä juoman maistelun
muodossa.”
oli Ultra Bran konsertti Sibeliustalossa, jonne oli varattu 40 lippua. Mukaan oli kutsuttu Helsingin Kv. Ekonomit.

koituksiin sekä nautittavaksi jäsentilaisuuksissa. Kesän 2001 aikana 120 pullon viinilasti saapui Suomeen huolitsijan varastoon.

Sibeliustalo on tullut Lahden ekonomeille tutuksi vuosien mittaan, sillä yhdistys on
osallistunut aktiivisesti siellä järjestettyihin
konsertteihin. Syksyllä 2001 yhdistys varasi
liput Suositut klassikot -konserttiin. Kapellimestari Johan Storgårdsin johdolla eteläamerikkalaiset rytmit täyttivät salin. Oman
mausteensa antoivat harmonikkasolisti Mika
Väyrynen ja illan juontaja Minna Lindgren.
Väyrynen sai harmonikasta irti kiintoisia ja
kiihkeitä säveliä, kuten mukana olleet muistelivat jälkeenpäin. Ennen konserttia jäsenet
nauttivat ravintola Casselissa yhdistyksen
omaa nimikkoviiniä sekä pientä suolapalaa.

Nimikkoviini sai niin suuren suosion,
että yhdistys sopi talvella 2003 uuden erän
tilaamisesta viinisadon valmistuttua. Odotellessaan lastin saapumista Suomeen, yhdistys
jatkoi viini-iltojen pitoa, nyt rapujuhla-konseptilla. Viiniin liittyviä tapahtumia on ollut
useita LSE:n historiassa, yleensä juoman
maistelun muodossa.

Lahti MM-2001

Sähköiseen tiedotukseen
Tietotekniikka ja sen käyttö muun muassa
tiedotuksessa yleistyi nopeasti ja levisi työpaikoilta koteihin. Vielä 1999 LSE:n tiedotus tapahtui pääosin jäsenkirjeillä ja Ekonomi-lehden jäsenyhdistysten tiedotuspalstan
kautta.

Maastohiihdon MM-kilpailut järjestettiin
Lahdessa talvella 2001. Kisoista tuli ikiVuoden 2002 alusta jäsenkirjeet ja tiedotmuistoiset suomalaisten doping-tapausten teet siirrettiin sähköpostiin. Ekonomi-lehti
vuoksi, mutta Lahden Seudun Ekonomien säilyi edelleen tiedotuskanavana ja kokousosalta myös toisesta syystä. Jonkinlaista yh- kutsut julkaistiin edelleen muun muassa Eteteydenpitoa ekonomien aiempiin puheen- lä-Suomen Sanomissa, kuten säännöt edeljohtajiin oli suunniteltu jo vuodesta 1999 lyttivät. Sähköpostiin siirtymisen yhteydessä
lähtien. Nyt Lahdessa oli sopiva tilaisuus tärkeäksi nousi jäsentietojen päivittäminen
kutsua heidät koolle. Yhdistys osti 22 kisa- SEFE:n kotisivujen jäsenpalvelujen kautta.
lippua päivälle, jonka ohjelmassa oli miesten
30 km:n hiihto. LSE:n puheenjohtajista 16 Johtaminen ja draama
oli edelleen yhdistyksen jäseniä ja heistä 12 Maaliskuussa 2002 Helsingin kaupunginvastasi myönteisesti kisakutsuun. Seuruetta teatterin johtaja Asko Sarkola piti ravintola
täydensivät Ekonomiliitosta kutsutut vieraat Fellmannissa Lahdessa luennon teemasta
toimitusjohtaja Markku von Hertzenin joh- ″Johtaminen & draama″. Esityksessään hän
dolla. Päivän ohjelma alkoi lounaalla, jossa käsitteli eri tapoja menestyä liike-elämän
aterian lisäksi tarjolla oli tarinoita menneiltä eri rooleissa sekä sitä, miten kehittyä siinä
vuosilta. Osallistujille jaettiin päivää varten kaikkein vaikeimmassa tehtävässä – itsensä
survival-reput sekä muistoksi onnistuneesta johtamisessa. Sarkolaa oli kuuntelemassa 24
jäsentä.
päivästä MM-kisojen viralliset juhlarahat.

Oma viini
Talvella 2000 yhdistys tilasi nimikkoviinikseen Weingut Müllerin viinitilalta Itävallasta
kuivaa valkoviiniä. Viini hankittiin lahjatar-

Talvi 2002 jatkui teatterin piirissä, sillä
toukokuussa yhdistys kävi Helsingissä Hartwall Areenassa katsomassa musikaalin Calypso – tarina jumalattaresta.
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Yhdessä SEFE:n ja vaalipiirin kanssa
kumous-Raglingit. Illan teemana oli ″Lahti
Lähe nyt kanssani laulamahan
sa’an kera sanelemahan?
Syksyllä 2002 julkaistiin uusi SEFE:n vi- vapaaksi″, jonka sisältöä pohdittiin myös
Jo on ruokia tarjolla
suaalinen ilme logoineen. Jäsenyhdistyksen kaupungintalon käytäväkeskusteluissa. Juhsuuhunpantavat sulavat
käyttöön oli tarjolla kirjelomakepohjia ja lapaikka oli koristeltu banderolleilla, työläiskirjekuoria. Toimitusjohtaja Markku von laulut raikuivat ja asut olivat teemaan sopikera viinitilkkasen,
olvin ohraisen otannan
Hertzen esitteli vaalipiiritilaisuudessa Vie- via. Illan kohokohtia olivat lakimies Jukka
rumäellä liiton ja jäsenyhdistysten uutta Holopaisen puhe akateemisen valkokaulusohjelman oivan ohella
esitykset erikoiset
yhteistyö- ja työnjakosopimusta. Uusi sopi- proletariaatin etujen puolesta ja laulukilpailu
kilpalaulannat kipakat
mus otettiin käyttöön vuoden 2004 alusta. ″Kultaisesta Sirpistä″. Kolmen ammattikunsaatte silmäinne iloksi
Sopimus määritteli sen, mitkä asiat kuuluvat nan välisestä laulukilpailusta muodostui peSEFE:lle ja mitkä LSE:lle. Lahdessa valittiin rinne, jota on toistettu myös myöhemmissä
sekä korvain kuultaviksi.
Pane jalalla koreat
se vaihtoehto, jossa päävastuun koulutustoi- Rafkingeissä.
tanssin tahdit taputtele!
minnan järjestämisestä kantaa SEFE ja LSE
avustaa muun muassa tapahtumatiedottamiVuonna 1998 illanvieton teemana oli
Tullos yksin taikka kaksin,
sessa.
Svenska Dagens Fest, johon liitettiin pikoma pullo myös mukana
juhlamieli aattehissas
kujoulun piirteitä, kuten tiernapoika-esitys.
voisit vaatteetkin valita
SEFE on nimennyt 2000-luvun alussa jä- Ainakaan kovin usein aikaisemmin ei lahKalevalan kankahista
senyhdistyksille niiden niin halutessa oman telaisissa akateemisissa piireissä oltu juhlittu
mekoista menneen maailman.
kummin, jonka puoleen paikallisyhdistys ruotsalaisuuden päivää iltapukuineen kaikLyökäämme käsi kätehen
voi kääntyä. Kummitoimintaan on oma kineen. Tarjolla oli snapseja, Janssonin kiusormet sormien lomahan
kohtansa myös SEFE:n budjetissa. Lahden sausta sekä Dagen Efter -silliä. Yhteislaulut
lauloaksemme hyviä,
Seudun Ekonomien kummina on toiminut olivat luonnollisesti Abba-yhtyeen kappaleita. Juhlapaikkana oli myöhempinäkin vuoparahia pannaksemme
Pirjo Mitjonen.
Neljäskolmatta tammikuuta
sina osoitteena ollut Lahden Mieskuoron
Lahden laulajien tuvassa
SEFE ja siihen kuuluvat jäsenyhdistykset huoneisto.
Hämeenkadun huomahassa
kokoontuvat säännöllisesti puheenjohtajataillan ihanan vietämme
paamisiin. Vuoden 2005 toiset puheenjohRaﬂinkien järjestämiseen tuli jostain syystajapäivät järjestettiin Vierumäellä. Lahden tä katkos noiden juhlien jälkeen. Vuosikoettei malttais maaten mennä,
kontata kotipihalle?”
Seudun Ekonomit vastasi kokoontumisen kouksessa 2000 esiin nostettiin jälleen ajatus
oheisohjelmasta, johon sisältyi muun mu- yhteisistä tilaisuuksista.
assa tutustuminen Sibeliustaloon ja pohjoisIllan ohjelmassa oli rap-teemainen ”KulSeuraavissakin vuosikokouksissa yhteis- taisen Sirpin” -laulukilpailu, jonka esityksissä
maiden suurimpiin vesiurkuihin Lahdessa
työn aloittaminen oli esillä, kunnes vuoden edellytettiin Kalevala-termejä. Tilaisuus oli
Pikku-Vesijärven rannalla.
2003 alussa yhteistoiminta saatiin alkuun. mukava ja onnistunut, osallistujia oli paljon
Suomen Ekonomiliiton alaiset paikallis- Raﬂinkien järjestelyistä tammikuun lopussa ja useat olivat aiheeseen sopivasti pukeutuyhdistykset jakaantuvat vaalipiireihin. Lah- vastasivat LDIARY ja Lakimiesliiton Lahden neita. Laulukilpailun voitto meni LDIARY:
den Seudun Ekonomit ry:n kanssa samaan yhdistys yhdessä LSE:n kanssa. Ekonomien lle. He onnistuivat saamaan esitykseensä aivaalipiiriin kuuluvat Kymenlaakson Ekono- kontolla oli ruokailun tilaaminen, laulukil- don rap-meiningin ja onnistuneen sanoitukmit ry ja Etelä-Karjalan Ekonomit ry. Yksi pailun järjestäminen sekä loppusiivous. Juh- sen. Lakimiesten esityksessä oli hienot rytmit
edustaja kustakin vaalipiiristä kuuluu SEFE: lan kustannusarvio oli noin 900 euroa, ja ja riimitkin toimivat (impi – rimpi …).
n hallitukseen kolmivuotiskauden kerral- mahdollinen tappio jaettaisiin osallistujien
laan. Herrasmiessopimuksella edustus LSE: suhteessa.
Lokakuiset Raﬂingit vuonna 2004 kon jäsenyysvaalipiirissä on sovittu kiertäväksi
kosivat yhteen noin 55 henkilöä, joista layhdistysten kesken. Vaalipiirin yhdistykset
Liikkeelle lähdettiin komeasti kalevalai- kimiehiä oli vain neljä. Tilaisuus kulki teesessa hengessä, kun jo kutsu oli teeman mu- malla Mustan Rudolﬁn Wellamo-Raﬂingit.
tapaavat toisiaan säännöllisesti vuosittain.
kainen. Runomittaisen kutsun laativat Anne Kutsussa painotettiin erityisesti sitä, että
Raﬂingit
Antila-Olkku ja Tuija Kanerva-Niemi LDIA- juhlimalla hyvässä seurassa sai kaiken muun
Kuten jo aiemmasta LSE:n historian osasta RY:stä. Raﬂingit (avec) järjestettiin perjantai- hyvän lisäksi tunnin aikapalautusta, sillä
voitiin lukea, yhteistyö Lahden alueen dip- na 24.1.2003 klo 18.30 Lahden Mieskuoron tuona viikonloppuna siirryttiin kesäajaslomi-insinöörien, arkkitehtien ja lakimies- huoneistossa Hämeenkatu 21:n sisäpihalla.
ta normaaliaikaan. Juhlapaikkana oli M/S
Vellamo-laiva Vesijärven satamassa. Laiva ei
ten kanssa alkoi uudessa muodossa vuonna
liikkunut satamasta, mutta juhlijat pääsivät
1995. Vuosina 1997–1998 Raﬂinkien järjes“Mieleni minun tekevi
tämisajankohtana oli marraskuu.
aivoni ajattelevi
seilaustunnelmaan, sillä he saattoivat ostaa
lähteäni laulamahan
verovapaita juomia tai harrastaa kalastusta.
Juhlan ajoittaminen Taiston nimipäivään
saa’ani sanelemahan.
toi mukanaan luontevan teeman vuoden
Tervatukka teekkarini,
Samassa kutsukirjeessä selvitettiin lopultakin Raﬂinkien syvin olemus.
ihanainen insinööri,
1997 Raﬂingeille. Tuona päivänä Venäjällä
”Nykyteekkarisanakirjan mukaan Raﬂingit
laulavainen lakimiesi, jurnuttava juristi
juhlittiin lokakuun vallankumouksen vuosiehtoinen ekonomini, tositalouden tietäjä
on syksyinen hässäkkä, jossa ohjelmallisen
päivää, joten Lahdessakin vietettiin Vallan16 | Lahden Ekonomien Historiikki

sekoilun lisäksi on mahdollisuus nauttia
suunnattomia määriä Mustaa Rudolﬁa.
Usein ovat teekkarien lisäksi juhlassa olleet
mukana alueen ekonomi- ja lakimiesyhdistykset, – talous hoituu ammattimaisesti eikä
juridiseen jälkipyykkiin ole jouduttu!
Jos et ole ennen näistä juhlista kuullut,
kysy muilta yhdistyksesi jäseniltä, jotka ehkä
muistavat akateemiset Vallankumous-Raﬂingit tai moderneimmat Kalevalais-Raﬂingit
tai jopa 1990-luvun Eko-Raﬂingit …”
Kutsu päättyi tälläkin kertaa runoon, jonka oli laatinut Tuula Nurminen LSE:stä:
Kun virta venhettä vie
on edessäin tie
se satamaan johtaa
jossa tuttuja kohtaan.
Käy kanssain yhtä jalkaa
kohti Vesijärven rantaa,
kun kuu taivaalla hohtaa
maljat juomme pohjaan.
On edessä ilta Wellamon
se tervetullutta on,
tule joukkoon mukaan
ei uskoisi kukaan,
miten hauskaa olla voi,
kun laulu Rudolﬁn ja Wellamon soi.
Tule, tule – insinööri, veden kuninkaasta
käyt
tule, tule – lakimies, taidat Ahdin valtakunnan näyt
tule, tule – arkkitehti, tuo vetten kaikkien
maalari
tule, tule – ekonomi, komentosillan monitaituri.

salo, Hanna Huusko ja Jukka Huusko, voitti ”Kultaisen Sirpin” laulukilpailun, jonka
aiheena oli Rosvo-Roope. Palkinnoksi he
saivat ankkurin, sillä perinteinen kiertopalkinto, sirppi, oli mystisesti kadonnut.
Vuoden 2005 Raﬂing-tapahtuma pidettiin
marraskuussa rock-teemaisena. Paikkana oli
Möysän VPK-talo, jossa illan kohokohtana
oli 3-henkinen ilmakitara-bändiskaba. Oikea
rock-henkisyys ja laulutaito veivät lakimiehet voittoon tässä kisassa, vaikka ekonomien
Onerva Vartiainen esitti rumpupatteriston
takana huimia sooloja. Lakimiehet olivat tutustuneet sääntöihin muita paremmin – ammattinsa vaatimalla tarkkuudella. Tuomarien
lahjonta oli kilpailussa sallittua, joten Musta
Rudolf -tarjoilu oli heiltä oiva taktinen veto.
Ekonomit vastasivat laulukilpailusta, jossa
yhdistysten puheenjohtajat toimivat tuomareina. Valittu kilpailukappale oli Smoke
on the Water. Kukin osallistuja sai sanat käteensä ja laulu soi taustalla cd:ltä. Loppuillan
musiikista vastasivatkin ammattilaiset.

Kantapöytä
Kesän 2004 tullen viriteltiin ajatusta kokoontua myös kesäaikaan lahtelaisen akateemisen väen kesken. Niinpä kesäkuun alusta
Lahden akateemisille varattiin kantapöytä ravintolalaiva Ilonasta. Lokakuun alusta pöytä
siirrettiin ravintola Teerenpeliin. Kokoontumisajankohdaksi on vakiintunut kuukauden
ensimmäinen keskiviikko. Tosinaan pöydän
ympärillä on kymmenisen henkeä, yleensä
luku jää sen alle.

Onerva Vartiainen

Yhteistyötä jo aiemmin
Onerva Vartiainen toimi LSE:n puheenjohtajana vuosina 1974–1975. Hän on muistellut tuota aikaa, jolloin luotiin pohjaa
yhteistyölle insinööri- ja lakimiesyhdistysten
kanssa ja solmittiin sosiaalisia verkostoja.
”Aloittaessani puheenjohtajakauden
vuonna 1974 ehdotin johtokunnalle, että
kutsutaan insinööri- ja lakimiesjärjestöjen
puheenjohtajat ja sihteerit Seurahuoneen kabinettiin kahville, jotta yhdessä voitaisiin järjestää yleisötilaisuus aiheesta Rooman klubi.
Edellisenä syksynä oli ilmestynyt suomeksi

On juomaa, ruokaa ja jälleen juomaa,
tuota jumalten suomaa.
Nauti siitä kanssain.
Ollos ilta tää parhain.
yhdessä juhlien, lauluja laatien,
ohjelmasta nauttien.
Yö kun koittaa,
hymnin nuo soittaa,
ryhmä teekkarien.
On aika kotimatkan,
kenteis kautta mutkan,
mutta riemua olkoon
ja kauas se soikoon!!!
Ekonomien joukkue, Minna-Maija Joki17

klubin raportti Kasvun rajat. Lokakuussa
1973 oli puhjennut myös ns. öljykriisi.
Ajattelin, että akateemisen koulutuksen
omaavien ihmisten olisi hyvä pohtia ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä asioita.
Kahvipöydän ympärillä virisi monivivahteinen, hiukan epäileväkin keskustelu. Sovittiin kuitenkin, että otan yhteyttä myös
Lahden kauppakamariin. Kauppakamarin
silloinen puheenjohtaja, vuorineuvos Heikki Mustakallio ja toimitusjohtaja Olli Mustonen innostuivat aiheesta heti ja Mustonen
lupautui hoitamaan käytännön asiat. Ensimmäisenä toimenpiteenä oli tiedustella
Rooman klubin Suomen tiedemiesjäseneltä,
Turun kauppakorkeakoulun professori Pentti Malaskalta, minä päivänä hän voisi tulla
Lahteen.

Lahden Seurahuoneen kongressisaliin tuli
torstaina 4. päivänä huhtikuuta 1974 niin
paljon väkeä, että muista tiloista jouduttiin
kantamaan runsaasti lisätuoleja.

oli perhetapahtumia laskiaissunnuntaina
Kukonkoivun nuorisoseuratalon salissa ja
pihamaalla, musiikkihetkiä ja musiikkitietokilpailuja, Varmanpäivän elojuhla Vierumäen Aavehallissa sekä teatteri-iltapäiviä
sunnuntaisin.”
Toisena esimerkkinä yhteistyöstä ja toimivista verkostoista Onerva Vartiainen kertoo
siitä, miten LSE:n jäsenet muuttivat Lahden
kaupunginteatterin väliaikatarjoilua olemalla
oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeiden
henkilöiden seurassa:

Tilaisuudesta kuultuaan mukaan ilmoittautuivat oma-aloitteisesti myös Rooman
klubin Suomen osaston jäsenet Jyväskylän
yliopiston professori Asko Vilkuna ja Weilin & Göösin kirjallinen johtaja Ville Repo.
Alustusten jälkeen sukeutui monipuolinen
keskustelu. Järjestäjien loppupalaverissa Ville
Repo ihasteli naisten hyviä puheenvuoroja.

”Ehdotin johtokunnan kokouksessa maaliskuussa 1973, että pidettäisiin jäsenilta, johon kutsutaan kaupunginteatterin johtoon
syksyllä tullut Sakari Jurkka, ohjaajanäyttelijä Helen Elde sekä dramaturgi Annikki
Ellonen kertomaan teatterin maailmasta,
Lahden kaupunginteatterin ohjelmistosta ja
myös siitä, mitä tapahtuu kulissien takana.

Vuoden 1975 huhtikuussa pidettiin jälleen yhteinen yleisötilaisuus. Toimitusjohtaja Niilo Hämäläinen esitelmöi eduskunnan,
hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen keskinäisistä suhteista. Tuohon aikaan hallitukset
eivät olleet eduskuntakauden mittaisia ja
kun poliittinen pitkäjännitteisyys puuttui,
työehtosopimusneuvotteluissa ratkaistiin sosiaali- ja eläkepoliittisia kysymyksiä. SAK:n
Hämäläinen sanoi suoraan, että “hallituksen
horisontti ei ulotu ainakaan seuraavia vaaleja
pitemmälle eikä aina sinnekään asti”.

Asiasta innostuttiin. Keskustelussa hylättiin hotellien virallisen tuntuiset kabinetit
ja niin tarjosin lopuksi kotiani kohtauspaikaksi.

Jurkka ja Miettinen sopivat jatkotapaamisesta. Ja kun näytäntökausi syksyllä 1973
alkaa, niin Lahden ammattikoulun toisen
kerroksen teatterilämpiössä on baarinurkkaus, josta saa muutakin kuin limonaatia.

Torstaina 5. päivänä huhtikuuta 1973 kiiruhtivat työpäivän jälkeen keittiööni Leena
Ruuskanen ja Malla Mangström mukanaan
iso kattila ja suurehko määrä nakkeja. Mallasjuoma muisti yhdistystä erityyppisillä virvoitusjuomilla.

Yhdistyksen kulttuuri-ilta tarjosi jäsenistölle runsain mitoin suomalaista teatteri- ja
elokuvahistoriaa, mutta aikaansai teatterinäytöksiin myös lisämausteita, jotka Lahden
yhteiskoulun raittiusseuran entisenä puheenjohtajana hyväksyin täysin.”

Järjestelyt käynnistettiin. Kulut päätettiin
jakaa neljään osaan.

Vilkkaassa keskustelussa kunnostautui
erityisesti vasta yrityksensä, Stala Oy:n, perustanut, nykyinen teollisuusneuvos Reijo
Rajamäki.

Sebastian kirjoittaa akateemisesta yhteistyöstä ilmaisjakelulehti Lahtelaisessa vuonna 1974
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” Herrat ryhtyvät pohtimaan vakavasti ja
hartaasti, miten teatteriin saataisiin väliajalle
myös anniskelutarjoilua.”

Kolmen järjestön edustajat pohtivat alkukahveilla muitakin yhteistilaisuuksia. Jatkopohdintoja pidettiin usein Seurahuoneen
maankuulussa Häränsilmässä. Tuloksena

Jäsenistöä saapui runsaasti. Mukana oli
myös ekonomi, toimitusjohtaja Raili Valtari, jota en ollut aikaisemmin nähnyt yhdistyksen tilaisuuksissa. Raili Valtari, sekä lahtelaisen talous- että myös kulttuurielämän
asiantuntija, aloitti heti vilkkaan keskustelun
teatterista Sakari Jurkan kanssa. Pian oli olohuone täynnään iloista puheensorinaa.
Nakki- ja virvoketarjoilun alkaessa kuu-

len ihan ohimennen, miten Sakari Jurkka ja
Helen Elde manailevat, kun teatterissa saa
väliajalla vain kahvia ja limonaatia, koska
toimitaan koulutiloissa, ammattikoulun
juhlasalissa. Jurkka kiroaa raskaasti Alkon
pikkutarkkoja määräyksiä. Minua alkaa naurattaa hääriessäni ruokapöydän ympärillä ja
kerron teatterinjohtajalle, että sanat menivät
nyt ihan oikeaan suuntaan, sillä vastapäätä
istuva ekonomi Jussi Miettinen on Alkon
paikallisjohtaja. Sakari Jurkka vähän nolostuu, mutta Jussi Miettinen ei ole moksiskaan,
vaan kaataa lisää olutta teatterinjohtajan lasiin.
Ja mitä alkaakaan tapahtua! Herrat ryhtyvät pohtimaan vakavasti ja hartaasti, miten
teatteriin saataisiin väliajalle myös anniskelutarjoilua. Jussi Miettinen keksii lopulta, että
jos Lahden Teatterikerho hakisi anniskeluoikeuksia, hän puoltaisi niiden myöntämistä.

Jäsenkysely 2004
2000-luvun alussa jäseniltä kysyttiin vinkkejä ekonomiyhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Tämä toteutettiin yhdessä SEFE:n
kanssa sähkö- ja maapostitse. Vastanneiden
kesken varattiin palkinnoiksi elokuva- tai
konserttilippuja. Vastaava jäsenkysely oli tarkoitus järjestää samaan aikaan myös Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. LSE toteutti
kyselyn vuonna 2004 ja Kymenlaakson yh-

distys seuraavana vuonna. Lahti pyysi ja sai
omaan kyselyynsä näiltä naapuriyhdistyksiltä kommentteja ja huomioita kysymysten
suunnitteluvaiheessa.
Kyselyn vastausprosentti oli 30,2 %. Eniten vastauksia lähettivät hieman iäkkäämmät
yhdistyksen jäsenet. Jäsenten toivomuslistan
top 5 oli:
1. Yritysvierailut
2. Luennot ja koulutustilaisuudet
3. Viini- ja juustoillat
4. Teatterit, konsertit
5. Tutustumisillat sekä yhteiset tapahtumat
muiden akateemisten yhdistysten kanssa
Vastaukset kertoivat, että LSE oli menossa
oikeaan suuntaan. Yhdistyksen toiminta oli
jo muutaman vuoden ollut hyvin pitkälle
toiveiden mukaista. Tiedottamisessa oli eniten parannettavaa, kaikki eivät olleet sittenkään siirtyneet sähköiseen tiedonsiirtoon ja
sähköpostin käyttäjiksi. Myöskään paikallislehtien järjestöpalstat eivät tavoittaneet
lukijoita. Jatkossa tiedottaminen päätettiin
hoitaa pääosin Ekonomi-lehden, www-sivujen ja sähköpostijäsentiedotteiden kautta.
Lisäksi perinteisiä jäsenkirjeitä lähetetään
edelleen muutaman kerran vuodessa. Erittäin myönteisenä kehityksenä huomattiin
se, että kyselyn toteuttamisen myötä moni
aiemmin passiivinen jäsen heräsi mukaan
toimintaan.
Yksittäisistä tapahtumista tai asioista jäsenet toivoivat palautteessaan akateemisen
kantapöydän aktivointia, tutustumista puolustusvoimiin, Lahden akateemisten perinteiden selvittämistä, Akava-Hämeen toimiston
järjestämien tapahtumien hyödyntämistä,
tapa- tai pukeutumistietoutta, osallistumista
Sibeliustalon konsertteihin sekä teatterimatkoja. Kaikki nämä toiveet toteutuivat jatkossa jossain muodossa.

Keväästä syksyyn
Syksyllä 2003 teatterimatka suuntautui
Hollolaan, jossa Teatteri Jurkka esiintyi Hollolan Näyttämö ry:n kutsumana vieraana.
Ohjelmistossa pyöri näytelmä nimeltä Mo19

bile Horror. Esitys houkutteli mukaan 26
ilmoittautunutta.
Tehdasvierailua uuteen Hartwallin juomatehtaaseen oli suunniteltu jo pitkään, kunnes
se viimein tammikuussa 2004 toteutui. Vieraat olivat jälleen HEKO:sta. Paikkoja varattiin 50, joista 30 omille jäsenille ja loput
vieraille. Myös yhdistyksen SEFE-kummi
osallistui vierailuun. Tehtaalle järjestettiin
bussikuljetus Marolankadun turistipysäkiltä.
Kevät virittää helposti mielen otolliseksi
autonvaihtoon. Liekö tästä syystä ekonomienkin vierailu autokauppaan oli ajoitettu
kevääseen. Käyntiin Mega-Autossa osallistui
11 jäsentä, jotka pääsivät yritysesittelyn jälkeen myös rattiin koeajamaan uusia autoja.
Syksyn saapuminen saa puolestaan siirtymään sisäharrastusten pariin. Ilta elokuvissa
sateisen syyskuun lopussa toteutettiin Kino
Iiriksessä katsomalla Suomen elokuva-arkiston kokoelmista elokuva Big Fish. Tilaisuuden aluksi Nordisk Film esitteli toimintaansa. Elokuvan näki 50 henkeä.

kiersi kentän pistebogey-säännöillä. LSE:n
ensimmäiseksi golf-mestariksi selvisi Tatu
Töyrälä, toisena oli Harri Leino ja kolmantena Mikko Nurminen. Golﬁin lajina tutustui kymmenkunta ekonomia. Ohjelmassa oli
golfopettajan johdolla lyhyt luento golﬁsta
ja sen historiasta, lähipeli- ja puttausharjoittelua sekä puttauskilpailu, jonka voitti Mari
Tuomisto. Tapahtuman päätteeksi kaikki
siirtyivät ruokailemaan klubirakennuksen
kabinettiin.
Kesällä 2005 voitiin puhua jo perinteisestä golfkisasta, kun se oli ohjelmassa toisen
kerran. Tällä kertaa kärkikolmikon muodostivat Harri Leino, Heikki Weijo ja Ulla
Hillu. Palkintoja oli edellisvuoden tapaan
varattu riittävästi, joten kaikki saivat jonkin
muiston kisaan osallistumisesta. Kesäkuussa
neljä yhdistyksen jäsentä osallistui Green
Card -kurssille.
Lahtelaiset ekonomit ovat vuosien mittaan myös osallistuneet menestyksellisesti
valtakunnalliseen Ekonomigolﬁin omalla
kustannuksellaan.

Golf

Pelicansin apuna

Samoihin aikoihin vuonna 2003, kun yhdistyksessä mietittiin jääkiekko-ottelujen
seuraamista yhdistyksenä, aloitettiin valmistelut Lahden Seudun Ekonomien omien
golf-kilpailuiden järjestämiseksi. Alustava
kustannusarvio oli 2 000 euroa, johon osallistumismaksuista laskettiin saatavan tuloja
noin 900 euroa, mutta loppusumma oli
hankittava sponsoreilta. Golf-tapahtumaa
suunniteltiin kesäkuiselle arki-illalle, jolloin
mukaan arvioitiin ehtivän noin 20 kisaajaa,
lisäksi ei-golﬀareille varattiin tilaisuus lajiin
tutustumiseen.

LSE:n jäsen Jukka Jaakkola kertoo seuraavassa yhdestä lahtelaisten ekonomien uudesta
vapaa-ajan viettotavasta:

Sovittuna päivänä Takkulan kentälle kokoontui lajista kiinnostuneiden joukko, joka
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”Syksyllä 2004 LSE:n hallitus päätti järjestää uudenlaista toimintaa yhdistyksen
jäsenille. Jääkiekko-ottelun seuraaminen aitiosta vaikutti hyvältä idealta, vaikka Lahden
seudun kiekkoylpeys olikin viimeaikoina
onnistunut väistämään menestyksen tehokkaasti. Silloisen Lahden jäähallin, nykyisen
Isku Areenan, isoimpaan aitioon mahtuu
noin 40 henkeä, joten puitteet kiekkoillasta
nauttimiseen olivat kunnossa.
Jännitystä lievittämään aitioon tilattiin

kostukkeeksi virvoitusjuomia, viiniä, olutta
ja siideriä, joita sisältyisi pari lasia 15 euron
pääsymaksuun. Lisäksi Pelicansin valmennusportaasta luvattiin henkilö esittelemään
meille illan kuviot ennen peliä. Kiekon pudotessa jäähän 24.2.2005 klo 18.30 tuota
valmennusportaan edustajaa ei kuitenkaan
ollut näkynyt.
Tunnelma aitiossa oli hyvä, vaikka vastustaja Kärpät oli karannut jo ottelun puolivälissä tavoittamattomalta vaikuttavaan
johtoon. Tapahtumassa oli 28 osallistujaa ja
se oli houkutellut paikalle kasvoja, joita ei
aikaisemmin ollut Lahden Seudun Ekonomien tilaisuuksissa näkynyt. Tästä järjestäjät
olivat erityisen ilahtuneita. Myös osallistujien ikähaitari oli sangen laaja ja useat olivat
tuoneet lapsia mukaan seuraamaan ottelua.
Joillekin kiekkojännärille lipun hintaan sisältyneet pari juomaa eivät ihan riittäneet ja
taisipa pieni iskuryhmä jatkaa selkeästi hävityn ottelun jälkipuintia Teerenpelissä.
Hallitus päätti järjestää tapahtuman uudestaan seuraavana vuonna, sillä tilaisuus
vaikutti sangen onnistuneelta. Seuraavalle
vuodelle aitiota varatessa koko Pelicansin
tulevaisuus oli tosin epävarma, mutta lopulta onni hymyili sekä ekonomeille että
kiekkojoukkueelle, jonka omistuspohja ja
rahoitus oli saatu kuntoon. Varattu ajankohta 24.1.2006 ei olisi voinut olla parempi,
sillä surkean alkukauden jälkeen Pelicans oli
erottanut valmentajansa, kääntänyt tappioputken voittoputkeksi ja palkannut juuri
uudeksi luotsiksi ansioituneen Hannu Aravirran.
Tilaisuus varattiin nopeasti täyteen, mutta
henkilömäärässä joustettiin hieman ja kaikki 45 halukasta pääsivät seuraamaan ottelua.
Tarjoilut sekä pääsylipun hinta sovittiin
samaiseksi kuin edellisenä vuonna ja tällä

kertaa myös luvattu valmennustiimin edustaja saapui paikalle. Pelicansin omistajiin lukeutuva Pasi Nurminen kertoi illan kuviot,
historian TPS:n voittamisen vaikeudesta ja
vastaili auliisti esitettyihin kysymyksiin.
Valitettavasti ottelussa historia toisti vastoin ennakko-odotuksia itseään, sillä TPS
teki pari helpon näköistä maalia ja Pelicans
hävisi pitkästä aikaa. Se ei kuitenkaan liiemmälti tuntunut harmittavan, sillä olihan
tämä jo perinteeksi muodostunut tapahtuma selkeästi kääntänyt Pelicansin kurssin
huimaan nousuun ja kohti vuoden 2007
pudotuspelejä.”

Toiveita toteuttamassa
Jäsenet olivat heiltä sitä kysyttäessä toivoneet muun muassa pukeutumis- ja tapakoulutusta sekä tutustumista puolustusvoimiin.
Molemmat ehdotukset toteutettiin vuoden
2005 aikana. Sokoksessa toteutetut pukeutumisillat olivat erittäin suosittuja. LSE järjesti
yhteensä kolme loppuunmyytyä tilaisuutta.
Jäseniä niihin osallistui 46 sekä lisäksi muutama avec. Illat veti asiantuntemuksella Sokoksen pukeutumisneuvoja Kaija Eerola.
Alla oleva ote Lahden Seudun Ekonomien
kirjeestä Hämeen rykmentin komentajalle
kertoo tiivistetysti sen, mitä yhdistys tekee
ja miksi se on olemassa. Kirjeessä on kyse
yhdistyksen vierailumahdollisuudesta.
”Lahden Seudun Ekonomit ry on 58-vuotias Suomen Ekonomiliiton rekisteröity jäsenyhdistys. Yhdistyksen toimialueena on
pohjoisesta etelään -akselilla: Hartola, Heinola, Lahti ja Mäntsälä. Jäseniä yhdistyksessämme oli vuoden vaihteessa 525. Jäsenemme ovat ekonomin koulutuksen saaneita
yksityisellä tai julkisella sektorilla toimivia
henkilöitä. Monesti ekonomi toimii asiantuntija-, esimies- tai johtotehtävissä. Jonkin

Lahden Seudun Ekonomit ry:n hallitus 2006: vasemmalta varapuheenjohtaja Tatu Töyrälä,
puheenjohtaja Tuula Nurminen, rahastonhoitaja Mari Tuomisto sihteeri Minna-Maija
Jokisalo, Ura- ja markkinointivastaava Jukka Jaakkola ja tiedottaja Sami Loppi. Kuva on otettu
Hartwallilla olleen tilikokouksen jälkeen.

verran yhdistyksessämme on myös yrittäjiä tuneesti. Esikuntapäällikön esitys puolusja jo työuran jättäneitä eläkeläisiä. Yhdis- tusvoimien toiminnasta ja nykytilanteesta
tyksemme tarkoituksena on olla yksittäisen tempaisi kuulijat mukaansa. Vierailulle
jäsenen linkki valtakunnan tason liittoon, varattu aikakin venyi puolta pidemmäksi
SEFE:en. Käytännössä paikallisyhdistyksen kuin mitä oli suunniteltu.
rooli on vahvimmin esillä jäsenten keskinäisen yhteenkuuluvuuden, tiedonvälityksen ja Kulttuurin parissa
vapaa-ajan toiminnan järjestämisessä. Yh- Lahden ekonomit lisäsivät kulttuuritapahtudistyksen asioita hoitaa 6-jäseninen hallitus. miensa joukkoon vierailun Lahden kaupunHallituksen jäsenet toimivat kaikki ilman ginteatterin Improklubilla keväällä 2005.
palkkiota, vapaa-aikanaan.
”Esitys oli todella hyvä”, saattoivat todeta ne
13 paikalla ollutta jäsentä, vaikka useimmat
Yhdistyksellämme on kaksi sääntöjen eivät etukäteen voineet aavistaa, mitä oli tumukaista jäsenkokousta vuodessa. Tilikoko- lossa.
us, jossa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, järjestetään vuosittain maaliskuussa
Joulukuussa 26 ekonomia seuralaisineen
ja vaalikokous, jossa valitaan yhdistyksen kävi rekiretkellä Joulumaassa Lahden Viihtoimihenkilöt seuraavalle vuodelle/kau- deorkesterin konsertissa, jossa solisteina
delle, järjestetään vuosittain marraskuussa. esiintyivät Pentti ja Heini Hietanen, JohanSaadaksemme näihin virallisiin kokouksiin na Aarnio ja Hannu Lehtonen.
enemmän osallistujia, järjestämme oheen
Vireä 60-vuotias
myös jotain muuta ohjelmaa.
Vuoden 2005 alusta LSE elvytti pienen tauOlisiko mahdollista järjestää tutustumis- on jälkeen käytännön, jossa uusia yhdistykkäynti Hämeen rykmenttiin siten, että en- sen jäseniä lähestytään tervetuloa-kirjeellä,
sin pitäisimme tiloissanne tuon tilikokouk- jossa kerrotaan millaista toimintaa Lahden
sen (30–45 min.) ja sen jälkeen kuulisim- Seudun Ekonomeilla on. Kirjeet ovat saaneet
me informaatiota siitä, mitkä ovat Hämeen hyvän vastaanoton ja positiivista palautetta.
rykmentin tehtävät ja millaisia toimintoja
Lahdessa on. Yleensä kokouksiimme osalLahden Seudun Ekonomeilla oli vuoden
listuu 10–20 henkilöä.”
1996 lopussa 497 jäsentä. Nyt kymmenen
Vierailu toteutui 30.3.2005 hyvin onnis- vuotta myöhemmin määrä on noussut 539
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jäseneen. Vuosittainen jäsenmäärän vaihtelu ei ole kovin suurta, noin 10–20 jäsenen
luokkaa, koska seudulla ei ole kaupallisen
alan yliopistokoulutusta. Osasyy suhteellisen tasaiseen vuosittaiseen jäsenmäärään on
myös siinä, että Lahden seudulla on Suomen
mitassa keskimääräistä vähemmän akateemisten työpaikkoja.
LSE:n varallisuus alkoi karttua vuodesta
1977, jolloin Amer-Yhtymä Oy, (nykyisin Amer Sports Oyj), listautui Helsingin
pörssiin. Tuolloin yhtiön osakkeita tarjottiin muun muassa ekonomikunnalle, ja
Lahden Seudun Ekonomit ry tarttui tähän
tilaisuuteen. Sittemmin osakesalkkua on
täydennetty muidenkin yhtiöiden osakkeilla ja sijoitettu myös eri rahastoihin. Kaiken
aikaa yhdistyksen sijoittamisen periaatteena
on ollut vakaa, turvattu tuotto eikä nopea
voiton tavoittelu. Vuonna 2005 yhdistyksen
osakkeiden kirjanpitoarvo oli noin 23 000
euroa ja markkina-arvo noin 37 000 euroa.
LSE:n vuoden 2006 toiminnassa päähuomion saa elokuinen 60-vuotisjuhla, jota
vietetään seminaarin ja iltajuhlan merkeissä. Juhlaseminaari on avoin yleisötilaisuus,
jonka aiheena on Ikä ja johtaminen. Vuosijuhlan järjestäminen vaatii varsinkin yhdis22 | Lahden Ekonomien Historiikki

tyksen hallituksen jäseniltä aikaa ja vaivannäköä, mutta ei suinkaan ole vuoden ainoa
tilaisuus.

menneen johtohahmon Gösta Sundqvistin
sanoituksiin. Musikaali kertoi suomalaisen
miehen tiestä kohti aikuisuutta ja vanhemmuutta.

Työmarkkinat ja niiden tilanne ovat aina
yhtä ajankohtaisia. Aihe oli esillä helmikuun
työmarkkinaillassa teemalla Miten neuvottelen palkkani. SEFE:n Lahden Seurahuoneella järjestämään iltaan osallistui 25 ekonomia.
He saivat kuulla Sture Fjäderin opastusta
palkkaneuvotteluihin ja Antti Hakalan pitämän työmarkkinakatsauksen.

Ekonomit osallistuivat myös Tuija Piepposen vetämään esiintymiskoulutukseen. Tämä
tilaisuus jatkoi yhteistyötä muiden lahtelaisten eri ammattialoja edustavien yhdistysten
kanssa, kun koulutuksen tilannut Lahden
Seudun Insinöörit ry kutsui myös LSE:n jäseniä mukaan tapahtumaan.

LSE on päättänyt jatkossakin osallistua
aktiivisesti SEFE:n järjestämään koulutustoimintaan. Uusin EkonomiEsimies -koulutus
auttaa jäsenten liiketoimintaosaamisen pysymistä ajan tasalla. Lahden Seudun Ekonomit ry:n suunnitelmissa on järjestää syksyllä
2006 tutustumistilaisuus tuosta koulutuksesta. Mietinnässä on myös lähiopetuksen
järjestäminen oman vaalipiirin yhteistyönä.

Lahden Seudun Ekonomit ry voi viettää
juhlavuottaan rauhallisin mielin. LSE:n jäsenmäärä on nousussa ja talous kunnossa.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti ja pohtii jatkuvasti uusia ideoita yhteisiin
tapaamisiin – jäsenistön hyväksihavaitsemia
nykyisiä toimintamuotoja unohtamatta.
Näin on hyvä siirtyä seuraavalle vuosikymmenelle.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan riennot säilyvät
myös 60-vuotiaan LSE:n ohjelmassa. Keväällä 2006 on jo ehditty käydä teatterimatkalla
katsomassa Hämeenlinnan kaupunginteatterin esittämää Teuvo-musikaalia noin 30
jäsenen voimin. Esitys perustui Leevi & The
Leavings -yhtyeen musiikkiin ja sen edes-

Lahden Seudun Ekonomit ry:n puheenjohtajat ja sihteerit vuosina 1946–2006

Lahden Seudun Ekonomit ry:n jäsenten saamat huomionosoitukset

Vuosi
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Suomen Ekonomien kunniakilpi
1991 Ulla Puolanne

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

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

Sefen kultainen ansiomerkki
1985 Matti-Jussi Torppi
Sefe-viiri
1972 Raimo Kairtamo
1977 Onerva Vartiainen
1989 Matti-Jussi Torppi
1999 Tuija Rajamäki
Sefe-mitali
1985 Raimo Kairtamo
1985 Matti-Jussi Torppi
1990 Juha Pekka Nieminen
1999 Tuija Rajamäki
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Sampo Pankki Oyj, www.sampo.fi
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Toimi heti, saatat säästää selvää rahaa!
Kysy lisää Sampo Pankin konttorista.
Lahti: Aleksanterinkatu 8, puh 010 512 1180 ja
Rautatienkatu 20, puh 010 512 5740
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*Kuluttajatutkimuskeskus: Katsaus markkinoiden kulutusluottoihin (82/2004).

www.sampo.fi
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Parasta
suomalaisten
suosikkileiville

Ota vapaasti riskejä
Riskit ja turvallisuus. Ensi kuulemalta nämä asiat eivät kuulu

vuoden maailmanlaajuisella kokemuksella luottohallinnosta

yhteen. Joko kannat riskit itse tai suojaudut niiltä. Kuitenkin

Atradius on yksi maailman johtavista luottovakuutusyhtiöistä.

nämä kaksi asiaa voidaan hyvin yhdistää. Yrittäjänä joudut

Atradius mahdollistaa kaupankäynnin ja auttaa sinua hallitsemaan

tietenkin ottamaan riskejä - se on usein edellytys yrityksesi

riskit tarjoamalla laajan valikoiman palveluja myyntisaatavien

kasvulle. Riskien on kuitenkin syytä olla hallinnassa. Atradius voi

vakuuttamisesta ja perinnästä takauksiin. Ota siis vapaasti riskejä:

auttaa sinua keskittymään olennaiseen - kauppojen tekoon. Yli 75

soita numeroon 09-681 1240.

Tätä leipä rakastaa
www.atradius.fi
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SINUN JA
KOTISEUTUSI
PUOLESTA

www.lahivakuutus.fi
®

www.pilkington.fi

SINUN JA
KOTISEUTUSI
PUOLESTA

12.6.2006 10:38:02

Laatu kertoo tekijän

SINUN JA
KOTISEUTUSI
PUOLESTA

www.lahivakuutus.fi
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SINUN JA KOTISEUTUSI
PUOLESTA

Stala Oy, Taivalkatu 7, 15170 Lahti, sink.sales@stala.com, www.stala.com

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
Puh. 020 553 41, faksi 020 553 4294
www.koskisen.ﬁ

www.lahivakuutus.fi
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SIIVOA PÖYTÄSI!
Osta meiltä Ekonomy-pariovikaappi
ja laita tavarat järjestykseen.
Kestää käyttöä ja katseita niin
konttorissa kuin tuotannon puolellakin.
Koko 914x400x1950mm, sis. 4 hyllytasoa.
Väri harmaa RAL 7035, Til.nro 778187

Pyydä
UUSI
Logistep
- kuvasto
sähköpostitse
tai netistä.

TARJOUS!
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Onnittelumme
60-vuotiaalle
Lahden Seudun
Ekonomit ry:lle!

www.aon.fi

Nordea Pankki Suomi Oyj
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www.lahivakuutus.fi

Tarjous voimassa vuoden
2006 loppuun saakka.

Tuottava askel logistiikkaan

Novimec Oy / Rastoka
Veivikatu 8, 15230 LAHTI
Puh. 020 760 9850, Fax 020 760 9851
info@logistep.fi, www.logistep.fi
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