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ETELÄ-POHJANMAAN EKONOMIT RY:N HISTORIIKKI ON VALMISTUNUT

Alkanut vuosi 2010 on Etelä-Pohjanmaan Ekonomit ry:lle juhlavuosi.  Yhdistyksen 
perustamisesta tulee kuluneeksi 50-vuotta. Virallisesti yhdistys on perustettu 
18.1.1960. Yhdistys juhlii 50-vuotista taivaltaan juhlavasti Seinäjoki Areenassa 
hieman etuajassa eli lauantaina 16.1.2009. Yhdistyksen johtokunta päätti heti 45-
vuotisjuhlien jälkeen ryhtyä valmistelemaan historiateosta yhdistyksen toiminnasta. 
Teoksen oli määrä valmistua yhdistyksen 50-vuotisjuhliin mennessä ja tuo tavoite on 
nyt toteutunut. Yhdistyksen 125-sivuinen kovakantinen ja värikäs historiateos PUOLI 
VUOSISATAA LIEKEISSÄ on valmistunut kirjapainosta.

Yhdistyksen pitkäaikaisin puheenjohtaja Markku Kosken keräsi viitisen vuotta sitten 
työryhmän koolle valmistelemaan historiikin kirjoittamista.  Historiikkityöryhmään 
kuuluivat Kosken ohella konkari Ilpo Salo ja yhdistyksen kaksi pitkäaikaista sihteeriä 
Liisa Liukku ja Arja Larimo.  Vuoden 2009 aikana historiikkityöryhmää vahvistettiin 
yhdistyksen nykyisellä puheenjohtaja Jorma Soukalla ja hovivalo-kuvaaja, 
johtokunnan jäsen  Asmo Luoma-Pukkilalla.  Historiikkityöryhmä kokoontui aluksi 
harvak-seltaan,  mutta syksyllä 2009 työskentely oli erittäin tiivistä, että teos 
saataisiin ajoissa painoon. 

Historiikkityöryhmä teki matkan varrella joitakin merkittäviä ja oikeaksi 
osoittautuneita päätöksiä. Ensimmäinen oli alustavan sisällysluettelon laatiminen ja 
aineiston keruu sen mukaisesti. Toinen oli toimittaja Anssi Orrenmaan valinta 
ulkopuoliseksi kirjoittajaksi.  Kolmas tärkeä päätös syntyi syksyllä 2009, kun 
historiikkityöryhmä pyysi Jaana Huhtalan historiikin taittajaksi.  Historiikin kannen 
graafisen suunnittelun on tehnyt Seppo Kari.  Historiikkityöryhmän työskentely on 
vaatinut työryhmän jäseniltä  ilman kirjoitustyötäkin pitkäjänteistä ja kärsivällistä 
sitoutumista oman päätyön ohessa.

Historiikkiprojektin haasteeksi muodostui kuvien ja muun materiaalin niukkuus 
toiminnan alkuajoilta sekä 1980-luvulta, jolta ajalta yhdistyksen arkistoitavaa 
aineistoa on löytynyt vain rajallisesti.  Yhdistyksen alkutaipaleella on varmasti ollut 
tärkeämpää itse toiminta,  kuin aineiston taltioiminen myöhempää 
historiankirjoitusta varten.  Historiikkityöryhmä on tiedostanut vaaran,  että kaksi 



viimeistä vuosikymmentä saavat teoksessa liian suuren painoarvon verrattuna 
ensimmäisiin kolmeenkymmeneen vuoteen.

Historiikkityöryhmä päätyi Anssi Orrenmaan  ehdotuksesta etenemään historiikissa 
henkilöiden kautta, minkä odotetaan lisäävän kirjan luettavuutta ja kiinnostavuutta.  
Haastateltaviksi henkilöiksi on valittu entisiä puheenjohtajia, sihteereitä ja 
rahastonhoitajia sekä muita pitkäaikaisia toimijoita ja nykyisen johtokunnan jäseniä.  
Haastateltavien henkilöiden määrä kasvoi alkuperäisestä, mutta siitä huolimatta 
vieläkin joitakin oikeutettuja henkilökuvauksia saattaa puuttua.  Historiankirjoitus on 
harvoin täydellistä ja objektiivista.  Kirjan kuvavalikoimalla on pyritty tuomaan esiin 
yhdistyksen toimintaa  mahdollisimman laajassa valossa.  Kahdelta viimeiseltä 
vuosikymmeneltä on paljon kuvia ja näistä on pyritty löytämään kulloiseenkin 
tilanteeseen sopivat.

Historiikin kirjoittaja Anssi Orrenmaalle selvisi työn aikana, että tarkan asiallisina 
tunnetuilla eteläpohjalaisilla ekonomeilla on myös rennon irrotteleva kääntöpuoli. 
Kumpikin puoli tulee esille kirjassa. 

Etelä-Pohjanmaan Ekonomit ry:n ammatillista toimintaa kuvaavat esimerkiksi 
lukuisat koulutus-tilaisuudet ja toiminta Ekonomiliitossa. Yhdistyksen tavaramerkki 
verotusseminaari on järjestetty Seinäjoella joka vuosi vuodesta 1975 lähtien. 
Valtakunnallisesti yhdistyksen huippuhetkiä ovat olleet Seinäjoella pidetyt vuoden 
1996 Ekonomipäivät ja vuoden 2002 liittokokous. Liittokokous oli tuolloin vasta 
toista kertaa Helsingin ulkopuolella.

Etelä-Pohjanmaan Ekonomien vapaamman annin kohokohtia ovat ulkomaanmatkat ja 
Kepo-olympialaiset.  Eteläpohjalaiset ekonomit ovat vierailleet Euroopan 
kaupungeissa vuoden 1979 Varsovan-matkasta lähtien kaikkiaan 30 kertaa. 
Ekonomit ovat todistaneet niin idän vapautumista kuin lännen integraatiota.

Rennoimmillaan eteläpohjalaiset ekonomit on nähty omintakeisissa Kepo- 
tapahtumissa. Kepo sai alkunsa vähintään kerran poltettujen kaupunkien lupina, 
johon kuuluivat Vaasan, Oulun, Kainuun ja Rovaniemen ympärillä toimivat 
ekonomiyhdistykset. Seinäjoen säästyminen palamiselta ei ollut esteenä Etelä-
Pohjanmaan Ekonomit liittymiseen lupiin vuonna 1993.  Pohjoisen Suomen 
yhdistykset ovat kokoontuneet leikkimieliseen tapahtumaansa Etelä-Pohjanmaalla 
kaikkiaan viisi kertaa.



Etelä-Pohjanmaan Ekonomeilla on ollut toimintansa aikana 21 puheenjohtajaa. 
Ensimmäinen heistä oli Olavi Kurikka. Puheenjohtajina ovat toimineet muun muassa 
sisarukset Eino Petäjäniemi ja Pirkko-Liisa Petäjäniemi. Ensimmäinen 
naispuheenjohtaja oli Ritva Leppänen vuosina 1978-79. Pitkäaikaisin puheenjohtaja 
Markku Koski johti Etelä-Pohjanmaan Ekonomeja 1997-2008.  Etelä-Pohjanmaan 
Ekonomien nykyinen puheenjohtaja on Jorma Soukka. Yhdistyksellä on 415 jäsentä,  
Yhdistys on jäsenmäärältään  13. suurin määrä Ekonomiliiton 25 jäsenyhdistyksen 
joukossa.
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