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Lukijalle
Tämä Porin Seudun Ekonomit ry:n historiikki Eläköön 
ekonomit! 2 on 10-vuotisjatkohistoriikki 27.2.2003 jul-
kaistulle 60-vuotishistoriikille Eläköön ekonomit!, jo-
ta olen käyttänyt ”siltana” ja osin lähteenä jatko-osaa 
tehdessäni. Yhtenä 60-vuotishistoriikin neljästä tekijäs-
tä tunnen sen sisällön ja se linkittyy sopivissa kohdin jat-
ko-osaan. Pääasiallisia lähteitä olivat Porin Seudun Eko-
nomien arkisto, sekä paperinen että sähköinen, ja hen-
kilöhaastattelut Yhdistyksen jäsenistö -osiossa, samoin 
kuin johtokunnan jäsenten Saku Vähäsantasen ja Sari 
Räikkä-Mikkolan tekstit. Myös Suomen Ekonomiliiton 
kehitysjohtaja Anja Uljas ja kummi Jarmo Jaulimo antoi-
vat panoksensa sisältöön. Tilastotiedot ovat niin ikään 
SEFEn jäsenrekisteristä.

Viimeiset kaksikymmentä vuotta olen ollut hyvin tiiviis-
ti Porin Seudun Ekonomien toiminnassa mukana ja op-
pinut tuntemaan ja kunnioittamaan konkareiden kaut-
ta sen värikästä historiaa. Mennyt sukupolvi on tehnyt 
suuren työn, mutta niin tekee myös uusi sukupolvi vaik-
ka toimintatavat olisivat hiukan erilaiset. Toiminta on 
sähköistynyt 2000-luvulla sanan kaikissa merkityksis-
sä. Toiminnan vauhti, henkilöiden vaihtuminen ja siir-
tyminen sähköiseen yhteisöllisyyteen ovat toisaalta li-
sänneet myös tarvetta pysähtyä ja kohdata ”oikeasti” 
ihmisiä. Yhdistys tarjoaa siihen nykyäänkin erinomai-

sia mahdollisuuksia. Ja osa perinteistä kulkee mukana.

Tietojen tallentaminen ja dokumentointi ovat selvästi 
murrosvaiheessa. Esimerkiksi valokuvat, joita otetaan 
nykyään enemmän kuin koskaan aikaisemmin, jäävät 
”hajasijoitetuiksi” digitaaliseen muotoon eri tahoille, ei-
kä niiden säilyminen ole mitenkään taattua. Johtokun-
nassa väki vaihtuu nopeammin kuin ennen, joten hyvi-
en toimintatapojen siirtyminen ja niiden kehittäminen 
on vaativampaa.

Porin Seudun Ekonomien täyttäessä 70 vuotta johto-
kunta teki viisaan ratkaisun päättäessään tehdä 10-vuo-
tisjatkohistoriikin. Viimeiset vuodet ovat vielä hyvin 
muistissa ja henkilöt helposti tavoitettavissa. ”Pää-
dyimme tekemään jatkohistoriikin myös siksi, että on 
kiva antaa tasakymppijuhlissa jotakin luettavaa toi-
minnasta, «kotiinviemistä» ja järjestää juhliin historiik-
kinurkka. Konkarit voivat muistella menneitä ja uudet 
jäsenet ehkä aktivoituvat helpommin tuleviin tapahtu-
miin.”

Porissa tammikuussa 2013

Auli Aaltonen
KTM, Porin Seudun Ekonomit ry:n jäsen
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Puheenjohtajan 
tervehdys
Porin Seudun Ekonomit viettää 70-vuotisjuhliaan var-
sin mainioissa tunnelmissa. Tällä vuosituhannella jä-
senmäärä on kasvanut selvästi. Merkittävä ansio täs-
tä kuuluu Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin 
yksikölle, josta valmistuneet ovat liittyneet huomatta-
vissa määrin jäseniksemme. Opiskelijat ovat muutenkin 
piristäneet katukuvaa ja luoneet alueelle uudenlaista, 
myönteisempää imagoa. Porin Seudun Ekonomeilla on-
kin etulyöntiasema moniin muihin ekonomiyhdistyksiin 
verrattuna toimia alueella, jossa myös alan koulutus-
ta annetaan. Siitä tulee pitää kiinni. Jäsenmäärän kas-
vaminen on lisäksi merkki ammattiyhdistysliikkeen tär-
keydestä yksilöä korostavasta ajankuvasta huolimatta. 
Yhdistyksemme on koko ajan toiminut yhteisöllisyyttä 
edistävällä tavalla mm. järjestämällä monipuolista toi-
mintaa. Suurin kiitos on annettava aktiiviselle jäsenis-
töllemme. Kun vielä yhdistyksemme taloudellinen tila 
on erinomainen ja alueen teollisuuteen painottuva elin-
keinoelämä melko terävässä iskussa, on tästä hyvä jat-
kaa matkaa.   

Saku Vähäsantanen
puheenjohtaja 2013
Porin Seudun Ekonomit ry
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Yhdistyksen hallinto 
Luottamushenkilöt 2003–2012 

Puheenjohtajat:

Kirsi Peltonen
2010

Petri Koistinen
2011–2012

Heli Hookana
(2001)–2004

Maarit Majasaari
2006–2009

Sari Mäkitalo
2005

Varapuheenjohtajat:
Timo Kokkola  (2002)–2003
Simo Aalto  2004–2006
Katja Aalto  2007–2008
Katja Laitinen  2009–2011
Saku Vähäsantanen  2012

Rahastonhoitajat (vuodesta 2012 alkaen 
talousvastaava): 
Erkki Pakkasela (1993)–2004
Raimo Tamminen 2005–2011
Nina Peltomäki (ent. Valli)  2012–

Sihteerit:
Arja Niemi (1996)–2003
Janne Lovén 2004
Tommi Tamminen 2005–2007
Salla Siivonen 2008–2009
Nina Valli 2010–2011
Hannele Tuomainen   2012–

Muut hallituksen jäsenet:
Jan-Henrik Hollsten
Kimmo Kallama
Satu Lehtinen
Maarit Linden
Riitta Myllys
Tanja Mönkkönen
Janne Pohjolainen
Sari Räikkä-Mikkola
Salla Siivonen
Minna Toveri
Sari Törölä

Johtokunta on kokoontunut keskimäärin 10 kertaa 
vuodessa. Pääasialliseksi kokouspaikaksi on vakiintu-
nut Porin Suomalainen Klubi, Porin yliopistokeskus on 
myös usein ollut 2000-luvulla kokouspaikkana.
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Säännöt hallinnon ohjenuorana

Porin Seudun Ekonomit ry:n toiminta perustuu sääntöi-
hin, joita on yhdistyksen 70-vuotisen historian aikana 
uudistettu viisi kertaa. Yhdistyksen ensimmäiset sään-
nöt hyväksyttiin yhdistyksen kokouksessa 24.1.1943 ja 
merkittiin yhdistysrekisteriin 2.3.1943. Kuluneen kym-
menvuotiskauden ajan on toimittu vuoden 1999 vuosi- 
ja vaalikokouksen hyväksymien sääntöjen mukaan, jot-
ka Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti elokuussa 2001. 
Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallintoa on hoitanut 
johtokunta, johon on kuulunut vaalikokouksen valit-
sema puheenjohtaja ja seitsemän varsinaista jäsentä.

Vuonna 2011 johtokunta päätti lähteä muuttamaan 
ja tarkentamaan sääntöjä uudistetun yhdistyslain ja 
Suomen Ekonomiliiton mallisääntöjen mukaisiksi. Uu-
det säännöt hyväksyttiin sääntömääräisissä kokouksis-
sa 30.11.2011 ja 17.4.2012 ja ne tulevat voimaan Patent-
ti- ja rekisterihallituksen hyväksynnän jälkeen vuoden 
2013 aikana. Muotoseikkojen tarkennusten lisäksi olen-
naisimmat muutokset tehtiin Hallinto-pykälään. Joh-
tokunta-nimityksestä luovuttiin ja vastaisuudessa yh-
distykselle valitaan hallitus. Hallituksen jäsenmääräksi 
vahvistettiin puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi mut-
ta enintään seitsemän muuta jäsentä. Hallinto-pykäläs-
sä luetellaan myös hallituksen tehtävät.

Vuosien 2012 ja 2013 johtokunnan jäseniä 
Satakunnan Museossa pidetyn vaalikokouk-
sen jälkeen 28.11.2012. Ylhäältä vas. puheen-
johtaja 2013 Saku Vähäsantanen, Hannele 
Tuomainen, Tanja Mönkkönen, alhaalta vas. 
Tiina Kallio, Nina Peltomäki, puheenjohtaja 
2012 Petri Koistinen ja Sari Räikkä-Mikkola.

Yhdistyksen kokoukset
Kiinnostavuuden lisäämiseksi yhdistyksen sääntömää-
räiset vuosikokoukset on järjestetty perinteisesti yritys-
vierailujen tai mielenkiintoisen tapahtuman tai semi-
naarin yhteyteen. Toinen syy kokouspaikkojen vaihtu-
vuuteen on, että yhdistyksellä ei ole omia kokoustiloja.

Puheenjohtaja Heli Hookanan aikana kevään 2003 
sääntömääräinen kokous samoin kuin syksyn 2004 vaa-
likokous pidettiin hänen työpaikallaan Porin yliopisto-
keskuksessa, jossa samalla kertaa oli mahdollisuus tu-
tustua yliopistokeskuksen eri yksiköiden toimintaan. 
Vuoden 2004 kokouksen jälkeen ilta jatkui Kylteri-opis-

kelijayhdistyksen järjestämällä viini-illalla ravintola So-
fiassa.

Vuoden 2004 sääntömääräinen vuosikokous pidet-
tiin 15.4. Satakunnan ammattikorkeakoulussa, jossa sa-
malla osallistuttiin seminaariin Tiede- ja ammattikor-
keakoulutuksen tuottaman osaamisen mahdollisuudet 
työmarkkinoilla.

Maaliskuun 2005 vuosikokouksen yhteydessä tutus-
tuttiin taidenäyttelyyn Porin taidemuseossa ja kuultiin 
filosofian tohtori Pauliina Laitinen-Laihon mielenkiin-
toinen luento taideväärennöksistä. Saman vuoden mar-
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raskuussa Nordeassa pidetyn vaalikokouksen jälkeen si-
sustusarkkitehti Leena Carelse esitelmöi sisustustren-
deistä ja sisustamisesta yleensä.

Kevätkokous 2006 pidettiin yritysvierailun yhtey-
dessä Teollisuuden Voima Oy:ssä Olkiluodossa. Tilai-
suus järjestettiin yhdessä Rauman Ekonomien kans-
sa ja isäntänä toimi silloin vielä Rauman Ekonomeis-
sa toiminut Petri Koistinen. Kaksi kertaa, vuosina 2003 
ja 2010, on vuosikokouksen yhteydessä tutustuttu A. 
Ahlström Osakeyhtiön toimintaan ja ruukkimiljööhön 
Noormarkussa.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan toimintaan 
tutustuttiin 4.4.2011 sääntömääräisen vuosikokouk-
sen yhteydessä Ravintola Liisanpuiston auditoriossa 
Porissa. Paikalla oli myös SEFE-kummi Jarmo Jaulimo.

Nordea Pankissa pidettiin sääntömääräinen vaaliko-
kous 30.11.2011, jolloin käsiteltiin ensimmäisen kerran 
yhdistyksen uusi sääntömuutos. Satakunnan Osuus-
kaupan tiloissa huhtikuussa 2012 pidetyssä vuosiko-
kouksessa uudet säännöt hyväksyttiin. Yhdistyksen jä-
sen, Satakunnan Osuuskaupan talousjohtaja Lauri Hir-
vola esitteli konsernin toimintaa ja tulevaisuudennäky-
miä.

Satakunnan Museolla pidetyssä sääntömääräisessä 
vaalikokouksessa 28.11.2012 vuoden 2013 puheenjoh-
tajaksi valittiin Saku Vähäsantanen.

Vuosikokousten yritysvierailupaikat mainitaan Yri-
tysvierailut-osiossa.

Vaalikokous 3.12.2009 Ratsulan kahviossa. Kokouksen 
puheenjohtajana toiminut Pertti Ratsula on juuri kopaut-
tanut kokouksen päättyneeksi, vierellä yhdistyksen pu-
heenjohtaja Maarit Majasaari, väistymässä sekä kuvasta 
että puheenjohtajan tehtävästä.

Huhtikuussa 2010 vuosikokous pidettiin A. Ahlström Osakeyhtiön Villa Ettissä. Edessä oikealla puheenjohtaja Kirsi Pel-
tonen vierellään sihteeri Nina Valli (nyk. Peltomäki).
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Satakunnan talouden kehitys 2000-luvulla 

Satakunnan talouskehitys on ollut 2000-luvun ensim-
mäisten vuosien aikana melko vaisua. Tärkeiden teol-
lisuustoimialojen, kuten metalli- ja metsäteollisuuden 
kasvu jäi hyvin vähäiseksi. Suhdanteet kuitenkin muut-
tuivat suunnilleen vuoden 2004 jälkeen. Teollisuuden 
vienti alkoi vetää maailmantalouden nousun myötä. Te-
lakoiden tilauskanta vahvistui selvästi. Olkiluodon kol-
mannen ydinvoimalan rakennustyömaa antoi alueen 
elinkeinoelämälle voimakkaan piristysruiskeen. Teolli-
suuden ja rakentamisen myötätuulen siivittämänä pal-
velualat, kuten kauppa, majoitus- ja ravitsemistoimin-
ta sekä liike-elämän palvelut lähtivät aiempaa voimak-
kaampaan nousukiitoon. 

Satakunta pärjäsi edelleen mainiosti viime taantu-
massa muutama vuosi sitten. Myös toipuminen sen jäl-
keen on sujunut melko rivakasti. Syitä mainioon kehi-
tykseen on useita. Olkiluodon rakennustyömaan viiväs-
tyminen antoi pelivaraa maakunnan toimijoille, ja osin 
tämän vuoksi erityisesti kaupassa sekä majoitus- ja ra-
vitsemistoiminnassa huonot ajat eivät näyttäytyneet 
juuri ollenkaan. Rakennusalan sukellus jäi myös melko 
loivaksi. Myös vientiteollisuuden veto pysyi kohtuulli-
sena, ja etenkin tärkeässä koneiden ja laitteiden val-
mistuksessa myötätuuli jatkui läpi vaikeimpien aikojen.

Eräs rakenteellinen seikka selittänee merkittävän 
osan pärjäämisestä vuoden 2009 suhdannekuopas-
sa. Satakunnan jokaisen seutukunnan elinkeinoraken-
ne on monipuolinen, ja erityisesti teollisuudessa on hy-
vin monenlaista valmistusta useaan muuhun alueeseen 
verrattuna. Maakunnassa toimii yhä vahvoja elintarvik-
keiden, kemiantuotteiden ja metsä- sekä metallialojen 
valmistajia. Tarkasteltaessa miten monipuolisesti teol-
lisuuden henkilöstö on jakautunut eri toimialoille, nou-
see Porin seutukunta maamme kolmanneksi monipuo-
lisimmaksi.

Toinen leimaa antava seikka maakunnan talouselä-
mälle on vientipainotteisuus. Satakunnassa viennin 
osuus alueen bruttokansantuotteesta on pysytellyt ko-
ko 2000-luvun ajan korkeana, noin reilussa 60 %:ssa, mi-
kä on merkittävästi maan keskiarvoa, runsasta 40 %:a 
korkeampi. Tämän vuoksi maailmantalouden kehitys 
heijastuu voimakkaana aluetalouteen, joskin elinkeino-
rakenteen monipuolisuus sekä viime vuosina Olkiluo-
don työmaa ovat luoneet puskuria pahan päivän varalle.

Satakunnan työttömyysaste on laskenut voimak-
kaasti 2000-luvun aikana vuoteen 2009 saakka, jolloin 

laskusuhdanne nujersi suotuisan kehityksen. Vuonna 
2000 työttömyysaste oli Satakunnassa vielä 15,9 %, 
jossa oli jo merkittävää kohennusta 1990-luvun alun 
synkkiin lamavuosiin verrattuna. Vuonna 2008 työttö-
myys käväisi alimmillaan 8,9 %:ssa, jonka jälkeen työt-
tömyys kasvoi uudelleen parin vuoden ajan haastavas-
sa taloustilanteessa. Vuoden 2011 aikana työllisyys al-
koi kohentua uudelleen. Tällöin teollisuuden, rakenta-
misen ja palveluiden työpaikat kääntyivät jälleen nou-
suun taantuman jäljiltä.

Satakunnan väestökehitys on viime vuosina kohen-
tunut erityisesti Porin seudulla. Taustalla piilee mm. 
elinkeinoelämän suhteellisen myönteinen kehitys se-
kä yliopistotasoisen koulutuksen voimakas laajentu-
minen 2000-luvun puolivälin jälkeen. Nämä ovat lisän-
neet alueen vetovoimaa, ja etenkin 20–30-vuotiaissa on 
tapahtunut myönteinen käänne. Maakunnan ongelma-
na on edelleen syntyvyyttä korkeampi kuolleisuus. Ikä-
rakenne on alueella jonkin verran valtakunnan keskiar-
voa vanhuspainotteisempi, mikä on toisaalta sysännyt 
yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut voimakkaaseen 
nousuun.

Saku Vähäsantanen
projektitutkija

Talouskehitys
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Yhdistyksen talouskehitys
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Nykyisen varal-
lisuuden perusta luotiin yhdistyksen alkuvuosikymme-
ninä. Jäseniltä kerätyillä jäsenmaksuilla ja kannattaja-
jäseninä olleiden yritysten jäsenmaksuilla ja avustuk-
silla katettiin toiminnan kulut. Ylimääräiset varat, joita 
ei tarvittu toiminnan rahoittamiseen, sijoitettiin tuot-
taviin pankkitalletuksiin ja arvopapereihin. Omaisuut-
ta kartutettiin myös vuosikymmenien ajan Tapio Väli-
mäen käynnistämien, yrityksille suunnattujen verotus- 
ja kirjanpitokurssien tuotoilla. 

Osa tuotoista saadaan edelleen jäsenmaksuista, jot-
ka vuonna 2003 olivat 3 230 euroa ja ovat kymmenessä 
vuodessa lähes kolminkertaistuneet. Vuoden 2011 lo-
pulla jäsentuotot olivat 8 600 euroa. Kasvu johtuu jä-
senmaksun korotuksesta 10 eurosta 20 euroon vuon-
na 2010, ja osittain myös jäsenmäärän kasvusta. Tapah-
tumatuottoja jazztapahtumasta ja muista tapahtumis-
ta kirjattiin 5 465 euroa vuonna 2011. Vuodesta 2007 
alkaen myös SEFEltä on tullut yhdistyksille 2 000 eu-
ron vuotuinen toimintaraha ja vuonna 2011 yhdistys sai 
SEFEltä lisäksi erillisen 1 000 euron koulutustuen esiin-
tymiskoulutuksen järjestämiseen.

Toimintakuluja katetaan osittain myös osinkotuo-
toilla, jotka ovat kasvaneet lähes vuosittain. Tosin ta-
loussuhdanteiden nopeat vaihtelut 2000-luvulla ovat 
aiheuttaneet arvopaperien arvoissa heilahteluja. Yh-
distyksen rahastonhoitaja Raimo Tamminen raportoi 
esimerkiksi vuoden 2010 huhti-toukokuun taloustilan-
teesta johtokunnalle: ”Arvopaperisalkun markkina-ar-
vo on 247 000, kun se edellisen kuukauden katsaukses-
sa oli 257 000 euroa.” Todettiin, että laskun takana on 
yleinen lasku. Osakesijoittamisessa on omat riskinsä, 
mutta niissä pääoma on yleensä suhteellisen turvattu.

Osakesalkun kasvaessa johtokunta päätti vuonna 
2010 perustaa 3-4 johtokunnan jäsenestä koostuvan si-
joitustoimikunnan valmistelemaan ja seuraamaan sal-
kunhoitoa ja sijoitustoimintaa. Päädyttiin myös osta-
maan konsultatiivista sijoituspalvelua pankilta.

Yhdistyksen osakesalkkua on hajautettu riskien vä-
hentämiseksi, mutta osakesijoitusten pääpaino on pi-
detty edelleen Pohjoismaissa.  Vuoden 2011 lopun 
markkina-arvoltaan 236 000 euron osakesalkku koos-
tui pääosin teollisuusyritysten, kuten Outokummun, 
Koneen ja Wärtsilän osakkeista. Hajautuksen myötä 
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salkkuun hankittiin osakeomistusta myös informaatio-
teknologian ja tietoliikennepalveluiden aloilta. Osinko-
tuottoja oli 11 862 euroa ja arvopaperien myyntituot-
toja 34 350 euroa. Lisäksi yhdistyksellä oli vuoden 2011 
lopussa 40 000 euron lyhytaikaiset määräaikaistalle-
tukset, joilla varmistettiin kilpailukykyinen korkotuot-
to yhdistyksen likvideille varoille. Taseen loppusumma 
oli 135 855 euroa vuonna 2011.

Huomattava osakesalkku antaa yhdistyksen toimin-
nalle turvaa ja jatkuvuutta. Karttuneista osinkotuotois-
ta ovat jäsenet päässeet nauttimaan, joko täysin mak-
suttomista tilaisuuksista tai kohtuullisella osallistumis-
maksulla. Esimerkiksi kauemmas suuntautuviin tapah-
tumiin yhdistys on kustantanut bussikuljetuksen ja osal-
listunut muihinkin kuluihin.

Vuosina 1993–2004, yhteensä 12 vuotta, yhdistyksen ra-
hastonhoitajana toiminut Erkki Pakkasela oli Satakun-
nan Museossa 28.11.2012 pidetyn vaalikokouksen pu-
heenjohtaja. Vieressä (oik.) vastavalittu johtokunnan jä-
sen Juhana Valo.

Kunniajäsen on poissa 

Yhdistyksen historian vaikuttavimman persoonan, Nes-
torin eli Tapio Välimäen nimi on vähintäänkin tullut tu-
tuksi nuoremmalle polvelle, vaikka hänen ansioitaan 
ei tiedettäisikään. Vuonna 1946 yhdistyksen jäseneksi 
tullut, 28 vuotta johtokunnassa istunut ja vuonna 1974 
yhdistyksen kunniajäseneksi nimetty Tapio Välimäki oli 
vielä 1990-luvun johtokuntalaisille tuttu nimi, sillä Ta-
pio osallistui aktiivijäsenenä toimintaamme 2000-lu-
vun alkuun asti. Hän oli yhdistyksen omaisuuden hank-
kija, vaalija ja tietopankki, josta arvokasta tietoa saa-
tiin tallennettua 60-vuotishistoriikkiin. Tapio oli aikeissa 
osallistua yhdistyksen 60-vuotisjuhlaan, kuten oli siihen 
mennessä osallistunut kaikkiin Porin Seudun Ekonomi-
en kymmenvuotisjuhliin – samoin kuin Rauman Ekono-
mien juhliin. Valitettavasti Tapion kunto heikkeni juuri 
juhlien alla ja hän joutui sairaalaan. Mutta 60-vuotishis-
toriikin hänelle kävivät juhlan jälkeen henkilökohtaises-
ti luovuttamassa Terttu Knuutila, Auli Aaltonen ja Erk-
ki Pakkasela. Tapio poistui keskuudestamme loppiaise-
na 2004.

Yliopistokeskuksen kasvu ja vaikutus

Porin yliopistokeskuksen vaikutus yhdistyksen toimin-
taan on lisääntynyt merkittävästi 2000-luvun taitteen 
jälkeen. Neljän yliopiston – Aalto-yliopiston, Tampe-

reen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tu-
run yliopiston – yksiköt muodostavat laadukkaan yli-
opistokampuksen, jolla on modernit toimitilat vanhas-
sa Porin Puuvillassa.

Turun kauppakorkeakoulu käynnisti kauppatietei-
den maisterikoulutuksen Porissa syksyllä 1997 aluk-
si ylioppilasmerkonomeille, ja vuodesta 2001 alka-
en koulutukseen ovat voineet hakeutua myös ylioppi-
laat. Nykyään Turun yliopiston alaisessa kauppakorkea-
koulun Porin yksikössä on yli 400 tutkinto-opiskelijaa 
ja vuosittain sisään otetaan noin 100 uutta opiskelijaa. 
Alemman, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ja 

Merkittäviä muutoksia

Porin yliopistokeskus on ollut jo vuosia Ekonomijazzien 
pitopaikka. Nuoretkin näyttivät viihtyvän hyvin vuoden 
2007 tilaisuudessa.
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ylemmän, kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkin-
non lisäksi Porin yksikössä voi suorittaa myös tieteel-
lisiä jatko-opintoja.

Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston pal-
veluksessa toiminut kauppatieteiden tohtori Heli Hoo-
kana toi Porin Seudun Ekonomien puheenjohtajavuosi-
naan 2001–2004 Turun kauppakorkeakoulun Porin yk-
sikön tärkeäksi yhteistyökumppaniksemme. Hänen ai-
kanaan yhdistyksen jäsenille oli usein tarjolla rahoitus- 
ja talousaiheisia luentoja ja seminaareja, joissa puhujat 
olivat valtakunnantason asiantuntijoita.

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ensim-
mäiset kauppatieteiden maisterit valmistuivat vuonna 
2000. Kaikkien seitsemän valmistuneen pääaineena oli 
laskentatoimi ja rahoitus, siihen aikaan ainoa mahdol-
linenkin. Laskentatoimi ja rahoitus pääaineena on säi-
lyttänyt suosionsa, vaikka nykyään pääaineeksi voi va-
lita myös markkinoinnin, johtamisen ja organisoinnin 
sekä tietojärjestelmätieteen. Vuositasolla eniten val-
mistuneita on ollut tähän mennessä vuonna 2009, yh-
teensä 80, joista 40 oli kauppatieteiden kandidaatin ja 
40 kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneita. 
Vuodesta 2000 lähtien Porissa valmistuneiden kauppa-
tieteilijöiden yhteismäärä on 485 (150 KTK, 335 KTM). 
Lisäksi on valmistunut kuusi jatko-opintojen suoritta-
jaa (1 KTL, 5 KTT).

Porin Kylterit ry – PorKy 

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön myötä yhdis-
tyksemme on saanut 2000-luvun alkupuolella uuden 
yhteistyötahon, Porin Kylterit ry:n. Kylterit eli kauppa-
tieteiden ylioppilaat järjestäytyivät Porissa yhdistyk-
seksi 24.4.2003 Profit-nimisenä, joka saman vuoden 
syyskuussa rekisteröinnin jälkeen sai nykyisen nimen-
sä, Porin Kylterit ry (PorKy).

Porin Kylterit on Turun kauppakorkeakoulun Porin 
yksikön opiskelijoiden ainejärjestö, joka ajaa heidän 
etujaan. Alkuun Turun kauppakorkeakoulun ylioppilas-
kunnan alaisena toiminut yhdistys on vuoden 2010 alus-
ta alkaen ollut Turun yliopiston ylioppilaskunnan alayh-
distys ja SEFEn täysivaltainen jäsenjärjestö. Jäsenmää-
rä 10.10.2012 oli 442 jäsentä, vuoden 2011 lopussa jä-
senenä on ollut 407 opiskelijaa mahdollisesta 498 opis-
kelijasta eli 82 % opiskelijoista on yhdistyksen jäseniä.

Porin Kyltereillä on vireä hallitus, jonka jäsenet va-
litaan vuodeksi kerrallaan. Haastateltavaksi saimme 
vuoden 2010 puheenjohtajan Maija Pyydönniemen, 
joka on Porin Seudun Ekonomien toiminnassa mukana 
jo toisessa sukupolvessa.

”Toimintakertomuksia tutkiessani yllätyin, kuinka 

aktiivista toiminta on ollut heti alussa. Alusta asti meil-
lä on ollut paljon tapahtumia ja yhteistyötä eri tahojen 
kanssa ja vuosi vuodelta toiminta on tasaisesti kasva-
nut.”

Yhteistyötä Porin Kylterien kanssa viriteltiin he-
ti perustamisvuonna, käytiin keskustelua stipendeistä 
ja kylterien mahdollisuudesta osallistua tapahtumiim-
me. Kylteriedustus Porin Seudun Ekonomien johtokun-
taan toteutui marraskuussa 2003, mistä lähtien johto-
kunnassa on ollut vuosittain kaksi kylteriä asiantunti-
jajäseninä.

”Yhteistyössä on keskusteltu toimintamuodoista ja 
sovittu kummankin yhdistyksen tapahtumista, joihin 
toinen voi osallistua. Kylterien järjestämiä tapahtumia 
ovat vuosijuhlat, viini- ja etiketti-illat sekä yhteistyö-
kumppanien kanssa yliopistokeskuksessa järjestettä-
vät luentopäivät. Kyltereillä taas on mahdollisuus osal-
listua esimerkiksi PorSEn ekskursioihin ja Ekonomigolf-
kisoihin.”

Maija oli kylteriedustajana yhdistyksemme johto-
kunnassa vuonna 2009 ollessaan PorKyn rahastonhoi-
taja. Puheenjohtajavuotenaan hän oli lisäksi SEFEn kyl-
teripuheenjohtajien verkoston jäsen ja Turun kauppa-
korkeakoulun Porin yksikön johtoryhmän jäsen sekä toi-
mi muissakin työryhmissä. 

”Toiminta on antanut paljon. Jos opiskeluaika on elä-
män parasta aikaa, niin ainejärjestötoiminta on mieles-
täni ilman muuta sen parasta antia. Olen iloinen, että 
olen saanut olla kehittämässä PorKyn toimintaa ja luo-
massa perinteitä. Meillä on tosi tiivis ja yhtenäinen po-
rukka, olen oppinut uusia asioita yhdistystoiminnas-
ta, taloudenpidosta, organisoinnista, markkinoinnista 
ja saanut ystävyyssuhteita, verkostoja, kokemuksia ja 
muistoja.”

”Mielestäni harva asia maailmassa on sellainen, josta 
voi sanoa ettei siinä olisi kehitettävää. Yhteistyö yhdis-

Maija Pyydönniemi Porin yliopistokeskuksessa syksyl-
lä 2012.
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tystemme kesken voisi olla vielä kokonaisvaltaisempaa. 
Molempien yhdistysten hallituslaisille yhdistykset ja nii-
den toiminta ovat tuttuja, mutta jäsenistölle eivät niin-
kään. Molemmilla hallituksilla ja ennen kaikkea puheen-
johtajilla täytyisi olla halu kehittää toimintaa.”

Maijan opiskelu on hyvässä mallissa. Kaikki kurssit 
on käyty ja gradu on viimeisteltävänä. Maija tarkaste-
lee laskentatoimen ja rahoituksen gradussaan jakautu-
mispäätökseen vaikuttavia kontingenssitekijöitä pk-yri-
tyksillä. Alkuvuodesta 2013 maisterin paperit ovat tas-
kussa. Porista kotoisin oleva Maija on kiinnostunut kou-
lutusalan töistä, mutta tässä vaiheessa hän ei halua sul-
kea mitään ovia.

”Porin Kylterien jäsenet ovat tulevaisuudessa po-
tentiaalisia PorSEn jäseniä. Jos yhdistämme voimam-
me, pystymme varmasti luomaan yhdessä jotain uutta. 
Ekonomien työpaikat keskittyvät pääkaupunkiseudul-
le, mutta toivottavasti tulevaisuudessa Porin Kyltereitä 
jää entistä enemmän tälle alueelle ja näin ollen mahdol-
lisesti myös PorSEn jäseniksi.”

Viestinnän muodonmuutos

Viestinnässä on koettu muutoksia 2000-luvulla. Perin-
teisestä postitse lähetettävästä tapahtumaviestinnäs-
tä siirryttiin sähköpostitiedotteisiin. Merkittävä visuaa-
linen muutos tapahtui syksyllä 2009, kun otettiin käyt-
töön SEFEn uusi tietojärjestelmä ja siirryttiin sähköisiin 
jäsenkirjeisiin. Jäsenkirjeet laaditaan SEFEn hankkimal-
la ohjelmistolla. Jäsenkirjeiden ulkoasu on tyylikäs ja va-
kioitu, ja kirjettä on helppo lukea. Kirje voi tekstin lisäk-
si sisältää myös kuvia ja linkkejä Internet-sivuille. Selkeä 

jäsenkirje on saanut yhdistyksen jäseniltä paljon kiitos-
ta. Jäsenen oma aktiivisuus jäsentietojensa ylläpidos-
sa on tärkeää, koska jäsenkirjeen postituslistat ajetaan 
SEFEn jäsenrekisterin tietokannasta.

Jäsenkirjeen lisäksi yhdistys on viestittänyt toimin-
nastaan myös Ekonomi-lehden Ekonomitoimintaa-
osiossa ja yhdistyksen omilla Internet-sivuilla, joilla on 
ajankohtaista tietoa esimerkiksi johtokunnan yhteys-
tiedoista, tulevista tapahtumista ja kertomuksia men-
neiden tapahtumien tunnelmista valokuvineen.

Yhdistyksen logo-muutos toteutettiin osana SEFEn 
logo-muutosta vuosina 2009–2010. Yhdistyksen uudes-
sa logossa käytetään myös SEFEn nimeä ja graafista il-
mettä.

Viestintä on jatkossakin tärkeää ja seuraavana ke-
hitysaskeleena on keskusteltu sosiaalisen median hyö-
dyntämisestä yhdistyksen viestinnässä.

Sari Räikkä-Mikkola
Viestintävastaava 2010–2012

Syysliittokokous Porissa

Tammikuussa 2008 pidetyn yhdistyksen 65-vuotisjuh-
lan jälkeen johtokunta totesi kokouksessaan juhlan on-
nistuneen hyvin. Samassa kokouksessa päätettiin ha-
kea SEFEn 21.–23.11.2008 pidettävää syysliittokokous-
ta Poriin, joka valittiinkin liittokokouspaikaksi, ja johto-
kunta aloitti järjestelyt yhteistyössä SEFEn edustajien 
kanssa. Teemaksi valittiin kulttuuritarjontaa, svengiä ja 
elämyksiä Satakunnassa.

Perjantaina 21.11.2008 liiton hallitus saapui Poriin 
kokoustamaan, minkä jälkeen kaupunki tarjosi liitto-
kokousväelle vastaanoton kaupungintalolla. Iltaohjel-

Yhdistyksen viestintävastaavana kolme vuotta toimi-
nut Sari Räikkä-Mikkola jatkaa hallituksen asiantuntija-
na 2013. Työn alla on hallituksen toimintakäsikirja.

SEFEn puheenjohtaja Veli-Matti Töyrylä avasi seminaarin 
Taloutta laajasti ajateltuna.
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massa oli Rakastajat-teatterin esitys Rakkaudella Po-
rista, joka sai osallistujilta erityiset kiitokset.

Lauantaina oli varsinainen liittokokous Porin yliopis-
tokeskuksessa, josta juhlaväki kuljetettiin juhlasemi-
naariin Noormarkkuun Ahlströmin kerholle. Seminaa-
rin aihe oli ajankohtainen ”Taloutta laajasti ajateltuna”. 
Tilaisuuden juontajana toimi Kylterien puheenjohtaja 
Tuomo Hassi ja seminaarin avasi SEFEn puheenjohtaja 
Veli-Matti Töyrylä. Asiantuntijapuhujina olivat FT Pau-
liina Laitinen-Laiho, joka puhui taidesijoittamisen sa-
loista, sekä professori Markku Wilenius, jonka aihe oli 

”Tietopääoma, luovuus ja kulttuuriosaaminen”. Semi-
naarin päätössanat esitti yhdistyksen puheenjohtaja 
Maarit Majasaari. Kulttuuriympäristössä kun oltiin, sai-
vat liittokokousvieraat seminaaripäivän lopuksi tutus-
tua Ahlströmin Villa Maireaan ja yhtiön historiasta ker-
tovaan näyttelyyn.

Iltajuhlaan Porin Suomalaisella Klubilla osallistui 
myös Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. 
SEFEn tervehdyksen esitti toimitusjohtaja Katrina Har-
juhahto-Madetoja. Juhlapäivällisen jälkeen orkesteri 
Pori Jazz All Stars tahditti juhlaväen svengin pyörteisiin.

Taidemarkkinoiden asiantuntija 
FT Pauliina Laitinen-Laiho

Professori Markku Wilenius Toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-
Madetoja esitti iltajuhlassa SEFEn 
tervehdyksen.

Syysseminaarin luentoa kuunneltiin keskittyneesti.
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Juhlat
60-vuotisjuhla

Kulunut kymmenvuotiskausi käynnistettiin yhdistyk-
sen 60-vuotisjuhlallisuuksilla ja julkistamalla 27.2.2003 
yhdistyksen 60-vuotishistoriikki ”Eläköön ekonomit!”. 
Historiikin olivat työryhmänä koonneet yhdistyksen 
jäsenet Auli Aaltonen, Terttu Knuutila, Tauno Lovén ja 
Erkki Pakkasela. Julkistamispäivän iltana pidettiin Po-
rin yliopistokeskuksen auditoriossa 60-vuotisjuhlase-
minaari, jossa Metson varatoimitusjohtaja, Rautaruu-
kin tuleva toimitusjohtaja Sakari Tamminen esitelmöi 
aiheesta ”Suurteollisuuden rooli Satakunnassa”. Ilta 
päättyi henkilöstövalmentaja Leena Markkasen luen-
toon ”Ilo tekee ihmeitä”. Seminaarin 77 osallistujan jou

kossa oli myös Rauman Ekonomien ja Porin Teknillisen 
Seuran jäseniä.

Varsinainen 60-vuotisjuhla pidettiin 1.3.2003. Juhlal-
lisuudet alkoivat Porin kaupunginhallituksen juhlavas-
taanotolla kaupungintalolla, johon osallistui 160 hen-
keä. Iltajuhla pidettiin – kuten yhdistyksen kaikki aiem-
mat kymmen- ja viisivuotisjuhlat – perinteikkäästi Po-
rin Suomalaisella Klubilla. Juhlapuhujaksi oli kutsuttu 
SEFEn hallituksen puheenjohtaja Sirpa Widomski. Itse-
oikeutetusti juhlassa soitti ”itseään ja nuotteja säästä-
en” Ekonomien Taloudellinen KamariOrkesteri ETKO, 
jonka alkuperäisessä kokoonpanossa soittavat Tert-
tu Knuutila, Pertti Ratsula, Olli Pihlava ja Pentti Laine, 
maestro Kari Sarpila musisoi mukana.

Puheenjohtaja Maarit Majasaari kohottaa maljan syysseminaarin iltajuhlassa 22.11.2008 Porin Suomalaisella Klubilla.

Juhlaväen tunnelma oli korkealla.
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65-vuotisjuhla

Marraskuussa 2007 johtokunta päätti viettää yhdis-
tyksen 65-vuotisjuhlan tammikuussa. Juhlaa vietettiin 
25.1.2008 Porin Suomalaisella Klubilla. Alkutervehdyk-
sen esitti yhdistyksen puheenjohtaja Maarit Majasaa-
ri. SEFEn edustajana paikalla ollut uusi toimitusjohtaja 
Katriina Harjuhahto-Madetoja piti juhlapuheen. Muka-
na oli myös yhdistyksen kummi Jarmo Jaulimo, joka luo

vutti liiton ansiomerkit Auli Aaltoselle, Erkki Pakkase-
lalle, Terttu Knuutilalle, Tauno Lovénille, Lenita Niemi-
selle ja Simo Aallolle. Juhlassa jaettiin myös kaksi opis-
kelijastipendiä. Juhlijoita oli 72, joista opiskelijoita oli 8. 
Tilaisuudessa esiintyi Akateeminen kuoro ja Ekonomi-
en Taloudellinen KamariOrkesteri ETKO. Pöytäkirjassa 
todettiin, että juhla oli onnistunut ja siitä oli saatu hy-
vää palautetta useilta tahoilta. 

Sekä 60- että 65-vuotisjuhlas-
sa yleisöä viihdytti yhdistyksen 
oma orkesteri ETKO.

Yhdistyksen johtokunta 60- 
vuotisjuhlakuvassa 1.3.2003. 
Takana vas. Satu Lehtinen, 
Janne Lovén, Sari Törölä ja Sa-
ri Mäkitalo, edessä vas. vara-
puheenjohtaja Timo Kokkola, 
puheenjohtaja Heli Hookana 
ja rahastonhoitaja Erkki Pak-
kasela.
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Akateemiset vuosijuhlat

Porin Kylterien jokakeväinen vuosijuhla on hieno ja pe-
rinteikäs akateeminen juhla, johon Porin Seudun Eko-
nomien edustajana osallistuu yleensä puheenjohtaja ja 
vähintään yksi johtokunnan muu edustaja. Maarit Maja-
saari on osallistunut useampana vuonna kylterien vuo-
sijuhlaan. Hänen puheenjohtajakaudellaan oli myös eri-
tyisen juhlallinen Porin Kylterien vuosijuhla 30.3.2007, 
sillä PorSEn edustajina oli silloisen johtokunnan edus-
tajien lisäksi myös edellisiä puheenjohtajia, yhteensä 14 
osallistujaa (avec). Porin Suomalaisella Klubilla pidettyä 
akateemista juhlatilaisuutta pidettiin erinomaisena ja 
kaivattuna tilaisuutena. 

Vuosijuhlien lisäksi johtokunnastamme on ollut 
edustus Porin Kylterien valmistumisjuhlissa.

Kummi Jarmo Jaulimo yhdistyksen 65-vuotisjuhlassa 
avustamassa puheenjohtaja Maarit Majasaarta (vas.) ja 
SEFEn toimitusjohtajaa Katrina Harjuhahto-Madetojaa.

Yksi 60-vuotishistoriikin työryhmän jäsenistä, Terttu 
Knuutila pitämässä kiitospuhetta saatuaan SEFE-mitalin.

”Vanhatkin” kutsuttiin mukaan Porin Kylterien vuosijuh-
laan Porin Suomalaisella Klubille 30.3.2007.

Akateemiset juhlat päättyivät 
tanssin pyörteisiin.
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Jäsenten valmistumispaikat

Yhdistyksen jäsenistöstä ylivoimaisesti suurin osa on 
valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta (nyk. Turun 
yliopiston kauppakorkeakoulu), yhteensä 185 jäsentä. 
Toiseksi eniten jäseniä, yhteensä 94, on valmistunut 
Vaasasta. Seuraavaksi suosituimmat opiskelupaikat 

ovat olleet Helsingin kauppakorkeakoulu (57) ja Tam-
pereen yliopisto (54). Jyväskylästä valmistuneita on 12 
jäsentä ja muilta opiskelupaikkakunnilta on tullut yk-
sittäisiä jäseniä.

Vuosina 2003–2012 valmistuneiden määrä on 126, 
mikä on reilu 29 % jäsenistämme. Jos tätä vauhtia jat-
kuu, jäsenkuntamme nuortuu entisestään. Vuonna 

ylin johto johto ylempi 
keskijohto

alempi 
keskijohto

asian-
tuntija

yrittäjä prof. 
dos.

leht., ass.
opett.

toimi-
henk.

ei tietoa jäseniä 
yht.

nainen/
mies

2003 22 42 35 17 63 29 2 18 19 118 365 192/173
2004 23 42 38 17 64 30 2 20 21 111 368 196/172
2005 23 45 39 17 66 31 2 21 22 107 373 199/174
2006 23 46 41 19 73 30 2 21 28 109 392 216/176
2007 20 45 44 19 81 29 2 22 33 106 401 223/178
2008 21 48 44 22 94 30 2 22 35 108 426 239/187
2009 23 52 45 22 100 30 2 21 35 100 430 245/185
2010 22 54 50 22 105 28 2 23 40 95 441 251/190
2011 22 53 50 23 107 28 1 23 45 89 441 248/193
2012 21 52 50 25 105 27 1 23 43 86 433 248/185

Porin Seudun Ekonomit ry:n jäsenmäärän kehitys ja jakauma asemaluokituksen mukaan vuosina 2003–2012 
(Lähde: Suomen Ekonomiliiton tilastot)

Yhdistyksen jäsenistö 2003–2012
Jäsenmäärän kehitys

Porin Seudun Ekonomit ry:n jäsenmäärä marraskuun lo-
pussa 2012 oli 433, yhdistys oli 11. suurin Suomen Eko-
nomiliiton 25 jäsenyhdistyksestä.

Jäsenmäärä on kasvanut vuoden 2002 lopun 355 jä-
senestä 78 jäsenellä. Suurin vaikutus näyttää olevan Tu-
run kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä valmistunei-
den määrällä, joka nousi rajusti vuodesta 2007 (29) vuo-
teen 2008 (72), ja suurin nousu yhdistyksen jäsenmää-
rässä sattui samaan ajankohtaan. Yhä useammat vas-
tavalmistuneet ovat siis löytäneet alueeltamme työpai-
kan ja liittyneet yhdistyksen jäseniksi. Yksi tekijä jäse-
neksi liittymiseen näinä taloudellisesti epävarmoina ai-
koina lienee edelleen liiton jäsenilleen myöntämä turva 
mahdollisen työttömyyden aikana.

Tarkastelujaksolla jäseniksi liittyneitä on 139, mi-
kä kuvaa sitä, että vaihtuvuus jäsenistössä on suurem-
paa kuin koskaan aikaisemmin. Työpaikan vaihdos-
ten aiheuttama muuttoliike tuo uusia jäseniä, toisaal-
ta poismuutto ja luonnollinen poistuma vähentävät jä-

senmäärää. Tarkkaa tietoa eri tekijöiden vaikutuksista 
ei ole saatavilla.

Nuortumista ja naisistumista

Jäsenkuntamme ei ole vielä vaarassa ikääntyä, sillä vuo-
den 2012 lopussa jäsenistämme alle 40-vuotiaita oli 130 
(30 %) ja yli puolet oli alle 50-vuotiaita (54 %). Eniten jä-
seniä on ikäryhmissä 30–34 ja 50–54 -vuotiaat, molem-
missa 56 jäsentä. Yli 65-vuotiaita jäseniä on 55.

Ensimmäisen kerran yhdistyksen historiassa naisten 
määrä ylitti miesten määrän vuonna 2002, jolloin nai-
sia oli 187 ja miehiä 174. Kymmenessä vuodessa nais-
ten määrä on edelleen kasvanut ja vuoden 2012 lopus-
sa naisjäseniä oli 248 (57 %) ja miesjäseniä 185. Sama 
ilmiö on näkynyt myös johtokunnan kokoonpanossa.

Asemaluokituskaaviosta voidaan päätellä, että 
asiantuntijoiden määrä jäsenistössämme on lähes kak-
sinkertaistunut ja toimihenkilöiden määrä yli kaksinker-
taistunut kymmenen vuoden aikana.
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Toiminta muissa yhdistyksissä: Porin Osakesäästäjät 
2000–2012, Helsingin Osakesäästäjät elokuusta 2012–, 
Osakesäästäjät ry:n liittovaltuuston jäsen 2012–, Rota-
ry-järjestö 2002–, Turun Liikemiesyhdistys, toiminnan-
johtaja 1994–2000.

”2000-luvun vaihteen jälkeen Porin seutu ja Satakun-
ta on kehittynyt elinkeinoelämältään huimasti. Tämä on 
heijastunut myönteisesti myös Porin Seudun Ekonomi-
en toiminnassa. Toiminta on monimuotoistunut ja jä-
senkunta kehittynyt myönteisesti.”

”Yhdistyksen tavoitteena on tarjota tapahtuma-
paikka, verkostoitumismahdollisuus ja ajatusten vaih-
tomahdollisuus jäsenkunnalle sekä edistää alueen eko-
nomikunnan ja edelleen elinkeinoelämän kehittymistä, 
Ekonomiliiton kautta myös edunvalvonta ja jäsenpal-
velut.”

Ekonomitoiminnasta Helille on jäänyt pelkästään 
positiivista muisteltavaa: ”Ekonomien loistava yhteis-
työhenki, toisten kannustus ja keskinäinen arvostus, ei-
kä ekonomien kanssa ole koskaan tullut aika pitkäksi. 
Ekonomijazz on vakiinnuttanut paikkansa valtakunnal-
lisena ekonomien tapahtumana”.

”Minusta vaikeita aikoja ei ole ollut. Jäsenten akti-
vointi ja taloudenhallinta on kaikkien yhdistysten haas-
te, enemmän tai vähemmän. PorSE on onnistunut täs-
sä hyvin.”

”Yhteistyö on toiminut hyvin sekä yhdistyksen sisäl-
lä että ulkopuolelle. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä mm. 
Osakesäästäjien kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtu-
mia. Yhdistysten välistä yhteistyötä voisi kehittää edel-Yhdistyksen puheenjohtajat 2003–2012

Heli Hookana, 19. puheenjohtaja vuosina 2001–2004 
toi yliopistomaailman yhdistyksemme toimintaan. Hä-
nen puheenjohtajakaudestaan kaksi vuotta ajoittuu yh-
distyksen 60-vuotisjaksoon ja jälkimmäiset kaksi vuot-
ta aloittavat 7. vuosikymmenen. Heli on kauppatietei-
den tohtori Turun kauppakorkeakoulusta pääaineena 
laskentatoimi ja rahoitus. Porin Seudun Ekonomien jä-
sen hänestä tuli vuonna 1999 Poriin muuton myötä. He-
li oli SEFEn liittohallituksessa 2008–2009 ja koulutuspo-
liittisessa valiokunnassa 2008–2011.

Turun kauppakorkeakoulussa 1991 alkanut työura 
jatkui Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä ja 
edelleen Turun yliopiston palveluksessa Porissa elokuu-
hun 2012. Heli on toiminut opetus- ja tutkimustehtä-
vissä assistenttina, yliassistenttina ja professorina, jois-
ta kehittämis- ja johtotehtävissä 14 vuotta. Elokuusta 
2012 alkaen hän on toiminut johtavana konsulttina Ta-
lenom Oy:ssä, vastuualueina mm. yritysten talousohja-
us ja rahoitus sekä yritysjärjestelyt.

Harrastukset: kuntosali, ulkoilu, erityyppinen kirjal-
lisuus.

Toimiala pääluokittain 2012 %

ei tietoa   99 22,86

1 Jalostus 104 24,02
2 Kauppa   21   4,85
3 Rahoitus   30   6,93
4 Julkinen hallinto   29   6,70
5 Koulutus   44 10,16
6 Palvelut liike-elämälle   79 18,24
7 Muut toimialat   27   6,24

433

Heli Hookana (vas.) keskustelemassa Ekonomijazzeilla 
2011 Rauman Ekonomien puheenjohtajan Anne Suomi-
sen ja Porin Seudun Ekonomien vuoden 2010 puheenjoh-
tajan Kirsi Peltosen kanssa.

2008 valmistuneiden määrässä on selvä piikki ylöspäin, 
silloin valmistui 32 jäsentämme.

Jalostus työllistää

Jalostus työllistää Porin Seudun Ekonomeja eniten, 
noin joka neljännen jäsenen. Toinen suuri toimiala on 
palvelut liike-elämälle, mutta myös koulutuksen osuus 
on reilu 10 %. Nämä kolme toimialaa työllistävät jäse-
nistöstä yli puolet. 
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leen niukkojen resurssien säästämiseksi ja Satakunnan 
yhteistyöhengen kehittämiseksi.”

Kysyttäessä persoonia yhdistyksessä Heli vastaa: 
”Kaikki!”

”Yhdistys on kasvanut ja kehittynyt, yhdistys on yh-
tä kuin osallistuvat jäsenensä. Yhdistyksen imago paik-
kakunnalla on kokonaisuudessaan hyvä, mutta tunnet-
tuutta voisi pyrkiä lisäämään esimerkiksi osallistumalla 
julkiseen keskusteluun ja tiedottamalla aktiivisesti toi-
minnastaan. Yhdistyksen toiminta näyttää hyvältä ja 
vireä ekonomikoulutus vahvistaa toimintaa. Jäsenkun-
nan hankinta ja säilyttäminen sekä aktivoiminen ovat 
ikuisia haasteita yhdistyksille. Tunnettuuden lisäämi-
nen auttaisi tässä osaltaan.”

Yhdistyksen 20. puheenjohtaja Sari Mäkitalo on kaup-
patieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta vuo-
simallia 1990. Porin Seudun Ekonomien jäsen Saris-
ta tuli, kun hän valmistumisen jälkeen palasi synnyin-
seudulleen Poriin. Johtokuntaan hänet valittiin 1997 ja 
hän päätti 9-vuotisen johtokuntauransa puheenjohta-
jana 2005.

Valmistumisen jälkeen Sari oli ensin pari vuotta ope-
tustehtävissä, ja siirtyi sitten Suomen Säästöpankkiin. 
Pankkiuran katkettua vajaan kahden vuoden kuluttua 
pankkialan myllerryksiin Sari meni isänsä perustamaan 
perheyritykseen, Telamurska Oy:öön, ensin talouspääl-
liköksi ja sitten toimitusjohtajaksi isän jäätyä eläkkeel-
le 2006. Sari osallistuu pienosakkaana myös miehensä 
yrityksen Tehokuivaus Oy:n toimintaan.

Muu yhdistystoiminta: Porin Yrittäjät ry:n hallituk-
sen jäsen, Satakunnan kauppakamarin hallituksen jä-
sen, syyskokouksessa 2012 hänet valittiin toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi.

Harrastuksillekin riittää puhtia, etenkin nyt kun per-
heen kolmesta lapsesta kaksi on jo maailmalla. Sarin 
harrastuksia ovat jumppa, tennis, lukeminen, dekka-
rit ja muu viihdekirjallisuus sekä mielenkiintoiset joh-
tamiskirjat.

”Valmistumiseni jälkeen alkoivat pian 90-luvun rajut 
vuodet. Yhdistyksen osalta se oli sellaista aikaa, että ta-
pahtumissa käytiin. Ehkä ihmisiä on 2000-luvulla ollut 
vaikeampi saada mukaan vaikka aina se haaste on ol-
lut. Mutta kivaa aikaa sinällänsä hallitusaika on ollut.”

”Merkittävä asia oli, että alueelle saatiin oma kaup-
pakorkeakouluyksikkö, jolla on vaikutusta myös alu-
een työelämälle. Valmistuneista iso osa jää tänne, jos 
saa töitä. Esimerkiksi Telamurska on pieneksi yrityk-
seksi työllistänyt paljon kauppakorkeasta valmistunei-
ta ja olemme saaneet tosi hyviä ihmisiä. Kesätöissä on 
järjestään kauppakorkeakoululaisia ja kun teemme it-

se kirjanpidon ja tilinpäätökset, niin tässä pääsee nä-
kemään koko kirjon. Telamurskan nykyinen talouspääl-
likkö on Porista valmistunut kauppatieteilijä, samoin oli 
Tehokuivauksen edellinen talouspäällikkö. Toivottavas-
ti saamme pitää täällä tämän koulutuksen, vaikka uh-
kakuvia välillä aina onkin. Olen kuullut pelkästään hy-
vää ja opetuksen taso on myös hyvä.”

”Tietysti Heli Hookana oli yksi merkittävistä puheen-
johtajista. Hänellä oli aitiopaikka korkeakoulussa ja hän 
toi ikään kuin sen piirin ekonomiyhdistykseen, järjestet-
tiin paljon tilaisuuksia korkeakoululla ja avattiin ovia sin-
ne suuntaan. Heli oli vahva vaikuttajapersoona, hän kel-
pasi korkeakouluyhteistyön vuoksi valtakunnan elimiin, 
myös SEFEn tehtäviin edustamaan.”

”Yhdistyksen tarkoituksena on paikallistoiminnan 
järjestäminen ja verkoston rakentaminen täällä. Yhdis-
tyksellä on vahva liitto, jolla on paljon hyvää toimintaa, 
mutta jos ei ole paikallisyhdistystä, se saattaa jäädä vä-
hän etäiseksi. Ehkä tärkeimpiä tehtäviä on se linkin luo-
minen muualta tuleville, että löytäisi samanhenkisiä ih-
misiä.”

”Yhdistyksen sisäisessä yhteistyössä ei ole mielestä-
ni ollut mitään ongelmia, ja ulkopuolisessa yhteistyössä 
minun aikanani oli Porin Teknillisen Seuran kanssa akti-
viteetteja, järjestettiin yhteisiä rapujuhlia, mutta se pe-
rinne katkesi jostain syystä. Raumalaisten kanssa oltiin 
paljon yhteistyössä.”

”Vuosittain on mietitty, kuka jatkaa johtokunnassa 
ja kuka ottaa puheenjohtajan tehtävät, siihen ei ole niin 
kauheasti halukkuutta. Muistaakseni itsekin lupauduin 
puheenjohtajaksi sillä periaatteella, että joku muu jat-
kaa vuoden jälkeen. Töitä oli paljon omassa yritykses-
sä enkä tavoitellut puheenjohtajan tehtäviä. Maarit tuli 
sitten minun jälkeeni ja olikin useita vuosia. Nyt näyttää 
siltä, että väki on vaihtunut. Hyvä vain, että tulee uusia 
henkilöitä ja uusia näkökulmia.”

”Näkisin, että yhdistys on täyttänyt paikkansa ken-
tässä ja luonut verkostoa alueen ekonomeille. Mikä oli-
si muuttunut, en osaa sanoa, mutta 90-luvun loppua jos 
ajattelee, silloin alkoi tulla jo sähköinen viestintä. Enää 
ei tule kirjeitä vaan voit lukea sähköposteja ja tunnuk-
silla pääset SEFEn sivuille.”

”Yhdistyksen imagoa on vaikea arvioida, pitäisi ky-
syä joltain ulkopuoliselta, mutta kuvittelisin että kaiken 
tämän korkeakoulu-uudistuksen keskellä kauppatietei-
den tutkinto on säilyttänyt asemansa. Vaikka tradeno-
meja valmistuu paljon ja heilläkin on jatkotutkinto, nä-
kisin että meidän tutkinnolla on oma arvonsa. Ehkä tä-
mä liittyy vähän yhdistyksenkin arvostukseen. Tulevai-
suus näyttää ihan vakaalta. Kun vain löydetään tekijöitä 
hallitukseen, ja koko ajan kiinnitetään huomiota siihen 
mitä jäsenet haluaa tai mitä tarvetta on, niin ei ole mi-
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tään uhkaa. Kiva olisi, jos olisi aina omalla seudulla saa-
tavilla koulutusta ja tilaisuuksia, jotka ovat alan kärkeä, 
vaikka itsellä onkin hiukan huono omatunto, kun olen 
viime aikoina kovin vähän osallistunut tilaisuuksiin.”

Yhdistyksen 21. puheenjohtaja Maarit Majasaari oli 
johtokunnassa 2004–2010, josta neljä vuotta puheen-
johtajana 2006–2009. Porista kotoisin oleva Maarit suo-
ritti ylioppilasmerkonomin tutkinnon ja lähti sitten Vaa-
san yliopistoon, josta valmistui kauppatieteiden mais-
teriksi 1995 ja liittyi heti PorSEn jäseneksi.

Työhistoriaan kuuluvat sekä isot että pienet suoma-
laiset ja kansainväliset yritykset, julkishallinto ja yrit-
täjyys. Hän oli vuodet 1992–94 Saksassa kielenkään-
täjänä ja osakesalkkujen hallinnon assistenttina, 1995 
Aquamaster Rauma Oy:ssä rahoituskoordinoijana, 
1995–97 Wärtsilä Diesel Oy:ssä export finance mana-
gerina, 1997–2000 Porin kaupungin yritysasiamiehenä 
sekä 2001–2004 Satakunnan ammattikorkeakoulussa 
ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä eripitui-
sia jaksoja, sähköisiä markkinointipalveluja tuottavana 
yrittäjänä vuodesta 2007.

”Työuralla on tullut käytyä läpi liiketoiminnan eri 
osa-alueita, mikä kuvastaa tavallaan ekonomikoulu-
tustakin, rahoitus-, markkinointi- ja erilaisia kehittä-
mistehtäviä, joista tutkimus- ja kehitystoiminta ja vii-
meiset vuodet sähköinen markkinointi ovat pääalueet 
tehtävissäni. Kansainvälisyys sitoo lähes kaikki työni.”

Harrastukset ovat perheen kolmen lapsen harrastuk-
sia (naurua). Omat harrastukset ovat liikunnallisia, kä-
velylenkkeilyä, tennistä, vaeltamista ja hiihtämistä La-
pissa.

”Yhdistyksen toiminta on ollut viimeiset 10 vuot-
ta aika lailla samanlaista, yhdistyksen periaatteiden 
ja tavoitteiden mukaista. Tavoitteena on tarjota jäse-
nille elinkeinoelämään, virkistystoimintaan ja sosiaali-
seen kanssakäymiseen liittyviä tapahtumia ja koulutus-
ta. Konkreettinen muutos on ollut se, että Turun kaup-
pakorkeakoulun Porin yksikkö on tuonut toimintaam-
me mukaan opiskelijoita, jotka ovat mahdollisesti mei-
dän tulevia jäseniä.”

”Puheenjohtajana olin Ekonomiliiton valtakunnalli-
sessa toiminnassa mukana, muistikuvani ovat tietyllä 
tavalla sieltä, ja tietenkin ne aktiivi-ihmiset, jotka osal-
listuivat yhdistyksen toimintaan, ja totta kai arvostan 
myös koulutuksia, joita on toteutettu varsinkin liiton 
kanssa yhteistyössä.”

”Yksi tärkeä tapahtuma kaudellani oli syysliittokoko-
us Porissa 2008, toisena ovat jääneet mieleen ns. tais-
telut pääkaupunkitasolla. Olin mukana valitsemassa lii-
ton hallitusta nimitystoimikunnassa, ja asiaa jouduttiin 
vääntämään. Toimikunnassa oli henkilöitä, jotka haki-
vat myös liiton hallitukseen. Olin ajamassa asiaa, että 
toimikunnan sisältä ei voida valita jäsentä hallitukseen, 
mikä sitten toteutuikin. Ehkä muina vuosina ei ollut näin 
selkeästi mieleen jääviä taisteluita, missä tunteet kä-
vi kuumina.”

”Minulla on tosi paljon hyviä muistoja toiminnasta, 
olen ollut niitä puheenjohtajia, jotka pääsivät ulkomaan 
reissuille, Bostoniin, Irlantiin, Berliiniin ja kevätliittoko-
koukseen Tallinnaan. Kokemuksen lisäksi niistä on ol-
lut hyötyäkin.”

”Viimeiset vuodet ovat olleet kasvun aikaa, kun alkoi 
tulla omia valmistuvia. Tavallaan voi olla murros edessä 
nyt, tulee uudet haasteet nuoren polven mukana. Vies-
tintä ja sosiaalinen kanssakäyminen ja missä sitä käy-
dään, verkostoituminen ja kaikki tämäntyyppiset ky-
symykset, joita jokainen jäsenyhdistys joutuu mietti-
mään. Näen itse tämänkin markkinoinnin näkökulmas-
ta.  Miten aluetasolla pystytään tarjoamaan eri kohde-
ryhmille ja mitä. Aina tämä kysymys on ollut, mutta eh-
kä se vielä entisestään korostuu.”

”Sekä yhdistyksen sisäisestä että ulkoisesta yhteis-
työstä minulla on ihan positiiviset kokemukset. Alue-
tasolla voitaisiin olla aktiivisempia, lisätä yhteistyötä 
eri tahojen kanssa, teknillisen seuran, kauppakamarin 
ja koulutusorganisaatioiden kanssa laajemmin, mutta 
sitten aina tullaan siihen, että tämä on harrastustoimin-
taa ja resurssit ovat rajalliset.”

”Ekonomit yhdistyksenä ei ole kauhean tunnettu, ei 
olla oltu elinkeinopoliittisesti vahvasti mukana. Enem-
mänkin ekonomius tulee nykyään yliopiston kautta ja 
on hyvä, että sen myötä ekonomibrändi nousee koko 
ajan ja tavallaan me hyödytään siitä yhdistyksenä rin-

Monivuotinen johtokunnan jäsen Sari Mäkitalo oli pu-
heenjohtajana vuoden 2005.
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nalla. Mutta ei saada siihenkään tuudittautua, täytyy 
myös palvella uusia. Mielestäni uusia jäseniä on saatu 
hyvin mukaan, ja pieni saavutus sekin on, että hakijoi-
ta on ollut hallitustyöskentelyyn enemmän kuin aikai-
semmin.”

”En lähde yksilöimään persoonia mutta totta kai ai-
na nousee selkeästi sellaisia, joiden kanssa on ollut te-
kemisissä, jotka ovat olleet hallituksessa ja edeltävät 
puheenjohtajat ja myös puolisot nousee mukana, meil-
lä kun useimmat tilaisuudet ovat olleet avec. Valtakun-
nan tasolla olen saanut ystäviä, joiden kanssa tänä päi-
vänä voi olla yhteydessä ihanan Facebookin kautta, on 
sitä verkostoa ja tietää kenelle voi soittaa.”

”Tulevaisuudessa näen lähinnä mahdollisuuksia. Mi-
ten ne sitten hyödynnettäisiin, sitä pitää miettiä.”

Lopuksi Maarit haluaa viestittää jäsenille: ”Ekono-
mitoiminta on antanut minun elämääni tosi paljon: ih-
missuhteita ja tapahtumia ja koulutusta. En voi muuta 
kuin suositella niillekin, jotka eivät ole uskaltautuneet 
mukaan. Tämä on erinomainen tapa verkostoitua alu-
eella ja valtakunnallisestikin.”

Yhdistyksen 22. puheenjohtaja Kirsi Peltonen valmis-
tui Porista kauppatieteiden maisteriksi 2006 ja liittyi 
heti yhdistyksemme jäseneksi. Kirsi osoitti aktiivisuut-
ta jo opiskeluaikana, hän on yksi yhdistyksen stipendi-
aateista. Johtokunnassa hän toimi vuosina 2009–2010, 
ensimmäisen vuoden työmarkkinavastaavana ja toi-
sen puheenjohtajana. Sitten seurasi muutto Seinäjoel-
le. Porissa verohallinnon palveluksessa alkanut ura jat-
kuu Seinäjoella Verohallinnossa vanhempana verotar-
kastajana.

Harrastukset: yhdistystoiminta Etelä-Pohjanmaan 
Ekonomeissa johtokunnan jäsenenä, liikunta, opiskelu.

”PorSEn johtokuntaan tuli useita uusia hallitusaktii-

veja samaan aikaan minun kanssani eli Sari Räikkä-Mik-
kola, Nina Peltomäki, Janne Pohjolainen ja nykyinen pu-
heenjohtaja Petri Koistinen.”

”Yhdistyksen tavoitteena on ollut aktiivinen ja vireä 
toiminta sekä jäsenmäärän kasvattaminen. Jäsenmää-
rä on kasvanut tasaisesti, kiitos Turun kauppakorkea-
koulun Porin yksikön sekä Porin seudun työnantajien. 
Myös yhdistyksen taloudenpito on ollut tarkkaa.”

”Erityisesti on jäänyt mieleen ainakin meidän perin-
teikäs yhteistyö Rauman Ekonomien kanssa sekä Eko-
nomijazz, johon kokoontuvat ekonomit ympäri Suo-
men. Lisäksi monet jäsenaktiivit ja pariskunnat, jotka 
olivat olleet jo kauan mukana toiminnassa ja osallistu-
neet aktiivisesti tapahtumiin. Heidän mukanaolonsa 
on erityisen tärkeää mm. perinteiden ja historian tie-
don välittäjänä.”

”Viestintä kehittyi kovasti puheenjohtajakautenani, 
kun otettiin käyttöön sähköinen jäsenkirje. Se oli todel-
la hieno juttu ja toi mukanaan monipuolisemman tavan 
olla yhteydessä yhdistyksen jäseniin, sillä kirjeeseen voi 
sisällyttää tapahtumien lisäksi myös kuvia ja muita asi-
oita yhdistyksen toiminnasta ja yhdistykseen liittyen.”

”Rauman Ekonomien kanssa yhteistyö on ollut tii-
vistä, minun aikanani puheenjohtajina olivat Pauliina 
Jalonen ja Anne Suominen. Heidän kanssaan yhteistyö 
oli todella antoisaa ja siitä on jäänyt mukavat muistot. 
Myös opiskelijayhdistyksen PorKyn mukanaolo hallituk-
sessa oli tärkeää. Muiden yhdistysten kanssa yhteistyö 
painottui pääasiassa SEFEn järjestämiin tilaisuuksiin se-
kä paikallisyhdistysten vuosijuhliin.”

”Saavutuksia? Minun hallituskaudellani jäsenmää-
rän kasvu, tapahtumien monipuolistuminen sekä vies-
tinnän modernisoituminen ja ammattimainen ote ovat 
näkyneet toiminnassa. Uskoisin, että perinteitä kunni-
oittaen on tuotu uusiakin juttuja mukaan toimintaan. 
Lähinnä se näkyy monipuolisena tapahtumatarjonta-
na.”

”Tärkeitä persoonia yhdistykselle ovat olleet minun 
hallituskautenani: Heli Hookana (myös SEFEn hallituk-
sessa), Maarit Majasaari (pitkäaikainen puheenjohtaja), 
Raimo Tamminen (pitkäaikainen rahastonhoitaja) sekä 
lukuisat ladyt ja herrasmiehet, jotka ovat aktiivisesti 
osallistuneet tapahtumiin ja toimintaan vuosien ajan. 
Historiikin ”Eläköön Ekonomit” kirjoittaminen on ollut 
hieno taidonnäyte aktiivijäseniltä Auli Aaltoselta, Tert-
tu Knuutilalta, Tauno Lovénilta ja Erkki Pakkaselalta.”

”Kokisin yhdistyksen melko näkyväksi ja pitkät pe-
rinteet omaavaksi arvostetuksi yhdistykseksi. Tulevai-
suus näyttää varmasti hyvältä niin kuin Etelä-Pohjan-
maallakin. Olemme olleet tasapäisiä jäsenmäärän suh-
teen. Tällä hetkellä n. 435 jäsentä molemmissa yhdis-
tyksissä.”

Maarit Majasaari puheenjohtajien Irlannin matkalla vuon-
na 2007 vierellään SEFEn toimitusjohtaja Katrina Harju-
hahto-Madetoja ja nykyinen Akavan puheenjohtaja, sefe-
läinen Sture Fjäder.
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”Toivotan lämpimästi onnea ns. kasvattajayhdistyk-
selleni, Porin Seudun Ekonomit ry:lle.”

Petri Koistinen, 23. puheenjohtaja, tarttui 13 vuotta yh-
tenäisenä jatkuneen naisvaltakauden jälkeen puheen-
johtajan nuijaan, oli puheenjohtajana 2011–2012 ja olisi 
jatkanutkin, ellei olisi käynyt kutsu Pariisiin työkomen-
nukselle. Johtokunnassa hän ehti olla kolme vuotta.

Itä-Suomesta länsirannikolle työn perässä tullut 
Petri pääsi ylioppilaaksi Joutsenon lukiosta 1989, aloit-
ti Lappeenrannassa diplomi-insinöörin opinnot, jot-
ka eivät oikein maistuneet, joten hän lähti 1993 Tam-
pereen yliopistoon ja valmistui 1996 psykologian mais-
teriksi. Tehtyään pari vuotta psykologin töitä hän ajat-
teli: ”maailma ei suurta terapeuttia minussa menettä-
nyt” ja lähti takaisin Lappeenrannan teknilliseen kor-
keakouluun hoitamaan kauppatieteiden osastolle joh-
tamisen ja organisaation lehtoraattia. Hän innostui itse-
kin opiskelemaan kauppatieteitä ja väitteli kauppatie-
teiden tohtoriksi, johtaminen pääaineena.

”Siitä jahkaannuin ekonomitoimintaan mukaan vuo-
den 2004 alussa ja kun heinäkuun lopulla tulin Olkiluo-
toon töihin kehityspäälliköksi, menin mukaan Rauman 
Ekonomeihin, jossa olin kaksi kautta, 2005 varapuheen-
johtajana.” Syksyllä 2009 Petri muutti Poriin ja tuli joh-
tokuntaan ensin rivijäseneksi 2010 ja puheenjohtajak-
si 2011.

Teollisuuden Voiman kehityspäällikkönä Petri on 
käyttäytymistieteiden asiantuntija, jonka työhön kuu-

luvat muun muassa käsitteet: turvallisuuskulttuuri, joh-
tamisjärjestelmä ja inhimilliset tekijät, kaikki millä var-
mistetaan, että ihmiset toimivat työssään turvallisesti.

”Työt muuttuvat vuodenvaihteessa, kun lähden työ-
komennukselle Pariisiin 1,5 vuodeksi ydinvoimayhtiöi-
den yhteistoimintaorganisaatioon. Puheenjohtaja me-
nee vaihtoon.”

Petrin perheeseen kuuluu avovaimo, joka lähtee mu-
kaan Pariisiin.

Harrastukset: järjestötoiminta, liikunta: hiihtoa, 
pyöräilyä, kuntosalia, juoksemista.

”Toiminta on ollut aktiivista kautta vuosien, en tie-
dä onko tapahtunut hirveästi muutosta, jäsentapahtu-
mia on edelleen 10–20 vuosittain, toiminta ei ainakaan 
ole hiipunut. Olemme SEFEn alainen yhteisö ja SEFEllä 
on selkeästi meidän edunvalvonta, joka ei näy paikallis-
tasolla. Akavan aluetoimikunnassa meidän edustajana 
on ollut Raimo Tamminen.”

”On koetettu miettiä päämme puhki, mistä väki 
saataisiin innostumaan ja tulemaan tilaisuuksiin, sama 
haaste varmaan kuin on ollut aina aikaisemminkin, et-
tä ihmiset tulisivat sen yhteisöllisyyden ja ekonomihen-
gen ylläpitämisen myötä. Yleviin liiketaloustieteen edis-
tämispyrkimyksiin ei ole ollut hirvittävästi aikaa eikä oi-
keastaan tilaisuuttakaan.”

”Johtokunnassa on ollut hyvä porukka. Taloushal-
linnossa siirryttiin vanhoista kunnon tilikirjoista Passe-
li-ohjelmistoon, sitten sääntöuudistus tuotiin syksyllä 
2011 vaalikokoukseen ja kevätkokouksessa hyväksyt-
tiin. Mitään dramatiikkaa sääntöuudistuksessa ei ollut, 
lähinnä muutettiin vastaamaan tätä päivää, esimerkik-
si toiminnantarkastaja tilintarkastajan tilalle ja johto-
kunnan jäsenmäärä nyt puheenjohtaja plus 5–7 jäsen-
tä, pientä viilausta.”

”SEFEn toimistoon on hyvät välit ja Rauman kanssa 
yhteistyö on ollut hyvinkin aktiivista ja saatu systemaat-
tiseksi. Uutena juttuna, mikä on oikeastaan vanhan el-
vyttämistä, on Porin Teknillisen Seuran kanssa elvytetty 
perinne viime elokuussa, kun he halusivat järjestää taas 
rapujuhlan. Katsotaan jatkuuko perinne.”

”En osaa sanoa, onko ekonomit ammattikuntana 
kauhean tunnettu, ehkä se on laskentatoimeen liittyen 
enemmän. Yhdistyksellä ei varmaankaan ole kovin kor-
kea profiili, toivoisin että jäsenten keskuudessa meillä 
olisi yhdistyksenä hyvä arvostus.”

”Persoonia tulee mieleen yhtä aikaa johtokunnassa 
olleita, Maarit oli aika värikäs ja Raimo oli iso tuki. Jos jo-
ku pitäisi nimetä, jonka on toiminnan kautta tavannut, 
niin hän on Pertti Ratsula. Minun kaudellani ensimmäi-
nen vaalikokous oli heidän tiloissaan ja kevätkokoukses-
sa hän oli puheenjohtaja. Hän on ollut myös Ekonomi-
jazzeilla aina mukana, hän on kyllä vanhan ajan herras- 

Puheenjohtaja Kirsi Peltonen päätti herkutella Porin Kyl-
terien vuosijuhlassa 2010.
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mies, joka on jäänyt suurena persoonana mieleen täl-
lä lyhyellä kaudella.”

”Yhdistyksen tulevaisuus näyttää hyvälle, talous on 
vakaa ja tuo tiettyä vakautta toimintaan, voi kokeilla 
tiettyjä tilaisuuksia ja koulutuksia. Olen erittäin luotta-
vainen, että yhdistys jää hyviin käsiin eikä ole vaikeut-
ta saada johtokuntaankaan uusia tilalle. Hyvä että tu-
lee uutta verta, vaihtuvuus uudistaa tätä meidän toi-
mintaa. Voisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, mi-
tä jäsenistö haluaa. Teatterimatkat ovat myyneet hyvin, 
ja Ekonomijazzit on meidän lippulaiva, joka saa väkeä 
liikkeelle. Yhteisöllinen puoli on yhdistyksellä ja SEFE 
järjestää koulutusta.”

”Puheenjohtajana olen ollut enemmän keulakuva ja 
keskittynyt valtakunnan tehtävien hoitamiseen, mutta 
olen voinut luottaa, että muut johtokunnassa ovat hoi-
taneet asioita. Olisi ollut kiva jatkaa kolmaskin vuosi pu-
heenjohtajana, mutta Pariisin komennus menee edelle. 
Täytyy katsoa, mitä sitten teen, kun tulen vuonna 2014 
Suomeen, tulenko takaisin johtokuntaan…”

Aktiivisia johtokunnan jäseniä

Katja Laitinen tuli johtokuntaan vuonna 2006 uranhal-
lintavastaavaksi, oli sen jälkeen viestintävastaava ja kol-
me vuotta varapuheenjohtaja. 

Turussa vierähti 12 vuotta opiskelujen parissa. Kat-
ja suoritti kahta tutkintoa yhtä aikaa, valmistui ensin 
filosofian maisteriksi ja oli ympäristötutkimuspuolella 
töissä suorittaessaan kauppatieteiden maisterin opin-
not loppuun. Puoliso opiskeli myös Turussa ja valmis-

tumisen jälkeen he palasivat yhdessä Poriin 2004, jol-
loin Katjasta tuli yhdistyksemme jäsen.

Katjalla on vahva tutkijan tausta, Porissa hän työs-
kenteli yliopistokeskuksessa, josta siirtyi elokuussa 
2010 Satakuntaliittoon, ensin projektikoordinaattorik-
si ja sitten aluekehitysasiantuntijaksi. Hän on myös yrit-
täjyyden jatko-opiskelija ja valmistelee väitöskirjaa pro-
fessori Pia Areniuksen ohjauksessa Turkuun. Julkaisuja-
kin on syntynyt projektiraporttien lisäksi erilaisia stra-
tegiajulkaisuja ja tutkimusraportteja sekä tieteellisiä ar-
tikkeleita kaksi julkaisua.

Kun perheessä on kolme lasta, mies ja koira, ja mie-
hen työ kaiken lisäksi pääkaupunkiseudulla, on Katjal-
la ollut järjestelemistä ehtiäkseen johtokunnan koko-
uksiin.

”Lapset olivat pieniä, kun olin johtokunnassa, ja 
meillä oli aina mummo hoitamassa. Harrastuksetkin liit-
tyvät lasten harrastuksiin. Ratsastamassa olen käynyt ja 
nyt olen löytänyt itselleni uuden, liikunnallisen harras-
tuksen, kahvakuulan, joka tuntuu olevan oma laji. Työ-
paikalla olemme perustaneet ompeluseuran.”

”Johtokuntaan minut sai innostumaan Maarit Ma-
jasaari, joka kertoi PorSEn toiminnasta. Ensimmäinen 
kokous, johon menin esittäytymään, oli Suomalaisella 
Klubilla. Jännitti mennä, mutta kaikki olivat niin muka-
via ja minut otettiin hyvin vastaan. Pääsin nopeasti toi-
mintaan sisälle.”

”Erityisen mieleenpainuvia tilaisuuksia minun aika-
nani olivat yhdistyksen 65-vuotisjuhlat ja SEFEn syys-
liittokokous Porissa. Vaikeita aikoja ei taloudellisesti ol-
lut sinänsä, mutta sijoitusten osalta käytiin keskustelua 
– ihan hyvää keskustelua – siitä miten vastuut jaetaan. 
Johtokuntatyöskentelyssä puheenjohtajan harteille ka-
saantui aika paljon, mutta yhteistyö oli ihan hyvää ei-
kä kovin erilaisia näkemyksiä ollut. Yrityksiin päin ehkä 
voisi olla yhteyksiä enemmän, toki se vaatii resursseja.”

”Yhdistyksen tavoitteena on edistää alueen eko-
nomien yhtenäisyyttä ja verkostoitumista sekä tarjo-
ta mielenkiintoisia tilaisuuksia ja nostaa ekonomiutta. 
Käytiin keskustelua siitä, onko SEFE meitä varten vai 
me SEFEä varten. En tiedä, kuinka paljon se on mei-
dän ansiota, mutta SEFEn suunnasta käytiin keskuste-
lua pienten yhdistysten näkyvyydestä. Pitäisi tietenkin 
olla aktiivinen täältäkin suunnasta.”

”Sääntöjen muuttaminen alkoi viimeisenä vuotena-
ni, niitä käytiin läpi. Toinen on ollut viestinnän kuvio, mi-
kä muuttui. Vielä minun aikanani lähti paperikirjeitä, mut-
ta sitten ajateltiin, että se on ihan turha ja siirryttiin säh-
köpostin käyttöön. Keskustelimme paljon siitä, kun Po-
rista valmistuu kauppatieteilijöitä, että yhdistyksen pitää 
ottaa vastavalmistuneet paremmin haltuun, samoin alu-
eelle muuttaneet. Mietittiin myös tapahtumia, joihin voi-

Ranskaan pitkälle työkomennukselle lähtenyt puheenjoh-
taja Petri Koistinen sai 16.11.2012 johtokunnan kokouk-
sessa ranskalaisilla pastilleilla koristellun läksiäiskakun, 
jonka oli leiponut sihteeri Hannele Tuomainen.
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si ottaa perheen mukaan.”
”Minä sain heti alussa stipendit hoidettavakseni ja kun 

itsekin olen ollut apurahatutkijana, niin ne olivat varmaan 
lähellä sydäntäni. Mietin miten ne oikeudenmukaisesti 
jaetaan ja miten ne perustellaan. Hienoa että meillä on 
mahdollisuus tukea opiskelijoita, toivottavasti tapa säi-
lyy, nyt varsinkin kun on kv-stipenditkin kansainvälistä 
vaihtoa varten.”

”Ekonomiyhteisön puitteissa yhdistyksen arvostus on 
ihan hyvä. Se että tietääkö muut kuin ekonomit meistä, 
en ole ihan varma. Mutta kun itse olin sopimassa yritys-
vierailuja, niin heti sai hyvän vastaanoton kun esitti mis-
tä soittaa. Nyt huomasin, ettei yritysvierailuja ole tulossa, 
ne olisivat tärkeitä yrityskentällä näkymisen kannalta.”

”Minun aikana oli aina vanhempia mukana johtokun-
nassa, mikä toi kokemusperäistä tietoa ja näkemyksiä. 
Toki hyvä että uusia tulee, mutta että olisi balanssi, nyt 
ehkä on havaittavissa että kaikki ovat suhteellisen uu-
sia. Tärkeää on, kun järjestää jäsenille tilaisuuksia, että 
johtokunnasta joku esittäytyy, koska kaikki eivät tunne 
johtokunnan jäseniä. Maaritin nostaisin persoonana esil-
le hyvänä puheenjohtajana, olin hänen varapuheenjoh-
tajansa. Hänellä oli into tuoda Porin Seudun Ekonomeja 
esiin, varsinkin SEFEen päin, sitten Aallon Simo on jäänyt 
mieleen PorSEn näkyvyyden kannalta, Raimo Tamminen 
myös, hän oli pitkään rahastonhoitajana.”

”Ekonomijazzit on kans tosi hieno kokonaisuus!”

Raimo Tamminen tuli johtokuntaan 2005 ja oli 7 vuotta 
yhdistyksen rahastonhoitajana. Yhdistyksen jäsen hänes-
tä tuli 1984. 

Raimo pääsi ylioppilaaksi Kangasalan yhteiskoulusta, 
opiskeli ylioppilasmerkonomiksi Valkeakosken kauppaop-
pilaitoksessa ja suoritti sen jälkeen ekonomin tutkinnon 
Vaasan kauppakorkeakoulussa 1973. Hänellä on kaksi ai-
kuista poikaa ja vaimo Pirkkoliisa.

”Työura on suhteellisen mutkikas eli valmistumisen jäl-
keen Kauhavalle Pohjanmaan yrittäjäopistoon, sieltä Yli-
vieskaan rakennusalan firmaan, Parkanoon puunjalostus-
laitokseen, sieltä pankkialalle Kankaanpäähän, edelleen 
Noormarkkuun ja viimeiseksi Poriin.”

Harrastukset: mökkeily, sienestys ja ravustus
Aiemmin aktiivisesti yhdistystoiminnassa, mm. asu-

kasyhdistyksen puheenjohtajana toiminut Raimo ei tällä 
hetkellä ole minkään yhdistyksen hallituksessa.

”Ehkä suurin muutos ekonomiyhdistyksen toiminnas-
sa on tietyllä tavalla se, että ennen tilaisuuksissa oli pa-
rempi osanotto ja toisaalta suhteellisen vakiintunut, vart-
tuneempi osanottajakanta, joka nyt on jäänyt pois ja nuo-
rempia on tullut tilalle. Toiminta on pysynyt aika lailla sa-
mana, on järjestetty erityyppisiä tilaisuuksia.” 

Johtokunnan kokoonpano on vaikeus, jonka lähes kaik-
ki haastateltavat ovat kokeneet. Raimon aikana oli paljon 
vaihtuvuutta, eikä tunkua johtokuntaan yleensä ollut. Kui-
tenkin aina on löydetty poislähtevien tilalle uusia.

”Yhdistyksen tärkein toimintafunktio on järjestää pai-
kallisia tapahtumia, sekä koulutuksellisia että vapaa-ajan 
toimintaan liittyviä. Sopiva tasapaino täytyisi löytyä, nuo-
remmat varsinkin haluaa koulutustilaisuuksia, toisaal-
ta osanotto on jäänyt aika vähiin. Tietysti yhdessäolo on 
aika tärkeä osa paikallisyhdistyksen toimintaa. PorSE on 
sen verran pieni valtakunnallisesti, että esimerkiksi SEFEn 
suuntaviittojen asettamiseen meillä ei rahkeet riitä.”

”Yhdistyksen sisällä yhteistyö on toiminut todella hy-
vin, ei ollut mitään skismaa henkilöitten välillä ja aina on 
tekijä löytynyt eri tehtäviin. Rauman Ekonomien kanssa 
yhteistyötä on ollut pitkään ja viime vuosien aikana se on 
jonkin verran vahvistunutkin. Yhteistyö teknillisen seuran 
kanssa on hiukan hiipunut, ennen oli yhteisvierailuja ja ra-
pujuhlat ja muuta vastaavaa.”

”Toiminta on ollut suhteellisen vilkasta, ainakaan ne-
gatiivista palautetta ei ole jäsenkunnasta kuulunut. Se mi-
tä itse on toivonut, kun on ollut näitä tilaisuuksia järjestä-
mässä, että osanotto olisi runsaampaa. Esimerkiksi yri-
tysvierailujen osalta pieni määrä isännän kannalta on tur-
hauttavaa. Nykyään taistelu ihmisten ajasta on tiukkaa, 
meillä on paljon mielenkiintoisia yritysvierailuja ja koulu-
tuksia, ja ne jotka ovat osallistuneet, ovat olleet tyytyväi-
siä.”

”Tietty vanhempi vakiokaarti on aika vähissä, mutta 

Viestintävastaava Katja Laitinen ja rahastonhoitaja Rai-
mo Tamminen juhlavina SEFEn syysliittokokouksen semi-
naarissa Noormarkussa 22.11.2008.
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onneksi yhdistys ei ole ukkoutumassa ja akkautumassa, 
kun nuorempaa on tullut tilalle eikä toiminta ole hiipunut.”

”Luulisin, että keskivertokaupunkilaiselle yhdistys on 
aika lailla tuntematon ja ekonomikunnan keskuudessa on 
varmaan aika paljon niitä, jotka ovat jäseniä SEFEn etujen 
takia, eikä paikallistoiminta kiinnosta. Maarit Majasaari 
oli varsin aktiivinen puheenjohtaja, ja omalta ajaltani ovat 
jääneet mieleen molemmat Katjat Laitinen ja Aalto ja Kir-
si Peltonen, joka ehti olla valitettavan lyhyen aikaa sekä 
pitkään ollut Lehtisen Satu. Muuten on ollut kohtalaisen 
paljon vaihtuvuutta.”

”Yhdistyksen tulevaisuuden mahdollisuudet ovat aika 
hyvät. Jäsenkunta on kasvanut koko ajan, tosin se on ha-
jallaan ympäri maakuntaa mutta toiminta on keskittynyt 
Poriin. Pitäisi miettiä, miten toimintaa saataisiin enem-
män hajautettua maakuntaan.”

Arja Niemi on yhdistyksessä pisimpään yhtäjaksoisesti 
toiminut naissihteeri. Hän hoiti sihteerin tehtäviä 8 vuot-
ta 1996–2003. Hänet päihittää vain eräs vaikuttava her-
rashenkilö, Tapio Välimäki, joka pitää edelleen ennätystä 
hallussaan. Hänen sihteerikautensa alkoi 1948 ja kesti yh-
täjaksoisesti 10 vuotta. 

”Olisin jatkanut pidempäänkin, ellei olisi tullut muut-
toa pois Satakunnasta työpaikan vaihdon takia”, toteaa 
Arja.

Valmistuttuaan ekonomiksi laskentatoimen ja rahoi-
tuksen koulutusohjelmasta Turun kauppakorkeakoulusta 
1994 Arja muutti kotiseudulleen Kankaanpäähän. Työura 
vei heti alun alkaen julkiselle puolelle, kuntaan ja kuntayh-
tymään, missä hän toimi taloushallinnon tehtävissä sekä 
koulutuspuolella että sosiaali- ja terveyspuolella. Vuodes-
ta 2005 lähtien Arja on ollut Tampereen yliopistossa las-
kentasuunnittelijana.

”Laskennan kanssa en ole kokopäiväisesti tekemisis-
sä, enemmänkin työt koostuvat uusien järjestelmien käyt-
töönottoon liittyvistä koordinointi- ja selvitystehtävistä.”

Harrastukset painottuvat tanssimiseen, mikä on hyvä 
vastapaino työlle. Tällä hetkellä vapaa-aikaan ei mahdu 
mitään järjestötehtävää.

”Kun tulin uutena mukaan Porin Seudun Ekonomien 
toimintaan ja johtokuntaan, toiminta oli vireää, mutta vä-
lillä jäsenten osallistumisaktiivisuutta yritettiin nostaa ja 
motivoida toimintaan alle 40-vuotiaita.”

”Yhdistyksen tehtävä on mahdollistaa kontaktien luo-
mista jäsenten kesken ja ottaa uusia mukaan ja tarjota 
vanhoille aktiivisillekin jotain, että he pysyisivät mukana. 
Ekonomit ovat eri alojen ihmisiä, joten osallistumalla pää-
see näkemään erilaista työelämää kuin se oma on. Kaik-
ki koulutukset, tapahtumat ja yritysvierailut ovat hieno-
ja asioita.”

”Mitään negatiivista ei ole jäänyt mieleen, yhteistyö 
hallituksessa oli aktiivista ryhmässä tekemisen aikaa, väri-
kästä ja iloista toimintaa. Yritettiin löytää eri vaihtoehtoja 
kaikille jäsenille, perinteistä ja uutta. Ekonomijazzin käyn-
nistäminen oli merkittävä asia, joka on pysynyt vuodes-
ta toiseen ja johon tulee muistakin yhdistyksistä runsain 
joukoin osallistujia. Raumalaisten kanssa vietetään edel-
leen Flooran päivää, joka on vielä pidempi perinne. Yhte-
ydenpitoa oli muihinkin yhdistyksiin, kuten Porin Teknilli-
seen Seuraan, oltiin ulospäin suuntautuvia ja otettiin kan-
taa tarvittaessa.” 

”En lähde yksilöimään ketään persoonia, moni on vai-
kuttanut hyvällä tavalla ja vaikuttaa edelleen. Kukin pu-
heenjohtaja on jo sikäli persoona, että he ovat niin näky-
vällä paikalla yhdistyksessä ja kukin on omana aikanansa 
luonut pohjaa toiminnalle.” 

”Mielestäni ekonomiyhdistyksillä on hyvä maine, ei 
välttämättä olla ykköspaikalla näkymässä mutta imagoa 
pidetään sopivassa määrin yllä. Koen ekonomiyhdistyk-
set jotenkin pysyvinä asioina, ne eivät mene trendien mu-
kaan vaan taustalla näkee tiettyjen perinteiden kunnioi-
tuksen, ne siirtyvät tapahtumina ja historiikkien mukana 
tuleville sukupolville.”

”Syy, miksi kuulun ekonomiyhdistykseen, on se että 
olen ekonomi, riippumatta siitä missä työtehtävässä kul-
loinkin olen. Ekonomiyhdistys on antanut minulle näkö-
kulmaa erilaisiin tehtäviin ja olen saanut tutustua yritys-
maailmaankin. Uskon, että yhdistyksellä on tulevaisuut-
ta, riippuu tietenkin siitä keitä hallituksessa kulloinkin on 
ja kuinka aktiivisia jäsenet ovat. Jos ihmiset edelleen pas-
sivoituvat, toivottavasti tämä yhdistystoiminta tukee si-
tä, että he kohtaavat livenä eivätkä vain Facebookissa tai 
muualla netissä. Jäsen voi halutessaan vaikuttaa toivo-
maansa suuntaan.”

”Hyvä muistikuva toiminnasta jäi.”

Yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri Arja Niemi.
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Stipendit
Stipendien jakaminen ansioituneille kauppatieteiden 
opiskelijoille on kaiketi yhdistyksen pisimpään yhtä-
jaksoisesti jatkunut perinne, joka alkoi vuonna 1964. 
Kun alkuaikoina stipendejä jaettiin pääsääntöisesti yk-
si vuosittain, on vuodesta 2003 alkaen jaettu kaksi 500 
euron stipendiä joka vuosi. Stipendihaku julkistetaan 
Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä, jäsenkir-
jeessä ja yhdistyksen kotisivuilla. Stipendiä voi hakea, 
vaikka opiskelisi muuallakin.

Menneinä vuosina opiskelijan vähävaraisuus oli yksi 
tärkeä myöntämisperuste. Nykyisin pääasiallisina valin-
takriteereinä ovat opintomenestys ja pro gradu -tutkiel-
man kytkös Satakuntaan. Hakijalle on myös eduksi, jos 
hän on aktiivinen yhdistystoiminnassa. Yhdistys on saa-
nut valmistuneista stipendiaateista jopa uusia innokkai-
ta johtokunnan jäseniä, esimerkkinä vuoden 2005 sti-
pendin saaja Kirsi Peltonen, joka liittyi yhdistyksen jä-
seneksi ja oli puheenjohtajakin vuonna 2010. Sen jäl-
keen työpaikan vaihdos vei hänet Etelä-Pohjanmaalle.

Vuonna 2000 stipendi myönnettiin ensimmäisen 
kerran Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opis-
kelijalle ja siitä lähtien heitä on ollut vuosittain stipen-
diaatteina. Esimerkiksi vuoden 2004 stipendien saajat 
Marjut Mäkinen ja Tommi Kumlander olivat Porin yksi-
kön opiskelijoita. Silloin tällöin muualla opiskeleva päi-
hittää omat hakijat, kuten vuoden 2006 Tampereella 
opiskellut stipendiaatti Marko J. Lahtinen. Saman vuo-
den toinen stipendin saaja olikin sitten Porin yksikön 

opiskelija Sirkku Pyykkönen, jonka pro gradu suuntau-
tui alueelle ja joka jäi myös paikkakunnalle töihin val-
mistumisen jälkeen.

Hakemusten määrä saattaa joskus yllättääkin. Joh-
tokunnan kokouspöytäkirjassa 12.12.2007 todetaan, et-
tä hyviä hakemuksia on tullut paljon ja jouduttiin käy-
mään keskusteltua valintakriteereistä. Stipendien saa-
jiksi valittiin Mika Jakovaara ja Kati Suomi, joille stipen-
dit luovutettiin juhlallisesti yhdistyksen 65-vuotisjuhlas-
sa. Vuosikymmeniä jatkuneesta tavasta jakaa stipendit 
Porin Suomalaisella Klubilla luovuttiin 2000-luvulle tul-
taessa, ja stipendejä on luovutettu eri tilaisuuksissa, 
yhdistyksen kevätkokouksessa tai yliopistokeskukses-
sa pidetyn seminaarin yhteydessä. Syyskaudella 2010 
johtokunta päätti, että opintostipendin haku alkaa mar-
raskuun alussa, hakuaika kestää tammikuun loppuun 
ja stipendi jaetaan Porin Kylterien vuosijuhlassa huh-
tikuussa.

Vuonna 2008 päätettiin jakaa opintomenestyssti-
pendin lisäksi kaksi 500 euron kv-stipendiä ulkomai-
seen vaihtoon lähteville. Stipendin saajat Joni Kärpijo-
ki ja Tommi Grönholm olivat kumpikin lähdössä Etelä-
Koreaan vaihto-opiskelijoiksi. Vuonna 2010 jaettiin yk-
si kv-stipendi, jonka saaja, kolmannen vuoden opiske-
lija Henri Haapaniemi lähti opiskelemaan lukukaudeksi 
Macaon yliopistoon Kiinaan. Sittemmin johtokunta on 
pohtinut kv-stipendien tarkoituksenmukaisuutta erilli-
senä stipendinä eikä sitä ole 2010 jälkeen jaettu.

Outi Karinharju pitä-
mässä kiitospuhet-
ta saatuaan vuoden 
2003 stipendin pu-
heenjohtaja Heli Hoo-
kanalta yhdistyksen 
60-vuotisjuhlassa. 
Toinen stipendiaatti 
Niko Poskiparta odot-
taa vuoroaan.
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Toimintaa kymmenvuotisjaksolla
Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää jäsentensä yhteisiä 
ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä pyrkiä 
lisäämään heidän tietojaan ja taitojaan erityisesti talo-
udellisella alueella.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä moni-
puolista toimintaa. Osaamisen ylläpitäminen ja kehittä-
minen on yhtä tärkeää kuin vapaa-ajan virkistystoimin-
ta. Juhlat, yritysvierailut, esitelmä- ja koulutustilaisuu-
det ja kulttuuri- ja liikuntatapahtumat ovat vuosittain 
toimintasuunnitelmassa.

Koulutus, seminaarit

Koulutusta SEFEn tuella
Suomen Ekonomiliiton rooli ammatillisen kehittymisen 
tukijana on aina ollut osa jäsenyhdistysten toimintaa 
ja 2000-luvulla se on entisestään voimistunut. SEFE on 
kehittänyt jäsenistönsä käyttöön kaksi erilaista tuotet-
ta, EkonomiEsimies -kokonaisuuden sekä SEFE kehit-
tää ja kouluttaa -tilaisuudet. EkonomiEsimies -lähikou-
lutus (28 tuntia) on toteutettu Rauma-Pori -suunnalla 
kaksi kertaa, keväällä 2006 ja 2009.

Lisäksi muita koulutustilaisuuksia on ollut vuodesta 
2007 lähtien kahdeksan. Esimerkiksi Porissa järjestettiin 
Onnistu neuvotteluissa! -koulutus syksyllä 2007, Mar-
ja-Liisa Mankan Tiikerinloikka työniloon syksyllä 2009 
ja Sosiaalisen median tehoperehdytys -tilaisuus kevääl-
lä 2012. Porilaisia on myös kutsuttu päiväseminaarei-
hin, jotka on järjestetty joko Turussa tai Tampereella, 
esimerkiksi Turussa oli 20.10.2011 SEFEn projektikoulu-
tus, johon SEFE kustansi kuljetuksen. SEFEn Hyvä mai-
ne -koulutuspäivä Uudessakaupungissa toukokuussa 

2007 oli antoisa paketti koulutusta ja Uudenkaupungin 
elinkeinotoimintaan tutustumista. Päivän lopuksi esi-
teltiin hyvän maineen omaavat yrityscaset, Microsoft ja 
Laitilan Wirwoitusjuomatehdas. Yhdistyksestä osallis-
tui seitsemän ja raumalaisia lukuisa joukko. Paikalla oli 
myös ekonomeja Turusta, Helsingistä ja Seinäjoeltakin.

Koulutusta paikallisin voimin
SEFEn koulutustilaisuuksien lisäksi yhdistys on järjestä-
nyt lukuisia omia koulutuksia ja seminaareja joko yksin 
tai usein yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun Porin 
yksikön ja Porin Osakesäästäjien kanssa. Porin yliopis-
tokeskuksen auditoriossa oli vuonna 2003 kaksi ajan-
kohtaista luentoa: Helmikuussa S-ryhmän pääjohta-
ja Kari Neilimo puhui aiheesta Strateginen johtaminen 
S-ryhmässä ja lokakuussa Aamubrunssi-tilaisuudessa 
kuultiin valtiovarainministeriön kansantalousosaston 
ylijohtajan Anne Brunilan luento Taloudellinen tilanne 
ja talouspolitiikan koordinaatio EU:ssa. Tilaisuudessa oli 
lähes 200 henkeä, joista noin 30 ekonomia. Sijoitusai-
heisissa luennoissa puhujina ovat olleet muun muassa 
ekonomi, sijoittajaguru Seppo Saario ja professori Vesa 
Puttonen. Yhteistyössä Porin Teknillisen Seuran kanssa 
25.2.2004 järjestetty Juhani Tammisen Teamwork-luen-
to kiinnosti sekä ekonomeja että insinöörejä.

Yritysvierailut

”Perustamisesta lähtien nykypäiviin jatkunut ja voisi sa-
noa ehkä suosituin ja vakiintunein toimintamuoto yh-
distyksen historiassa on ollut yritysvierailujen tekemi-
nen Porin ja sen ympäristön yrityksiin, välistä kauem-
maksikin”, todetaan yhdistyksen 60-vuotishistoriikis-

Stipendiaatit 2003–2012

2003 Outi Karinharju 500 €
 Niko Poskiparta 500 €
2004 Marjut Mäkinen 500 €
 Tommi Kumlander 500 €
2005 Jenita Pernell  500 €
 Kirsi Peltonen  500 €
2006 Sirkku Pyykkönen 500 €
 Marko J. Lahtinen 500 €
2007 Mika Jakovaara 500 €
 Kati Suomi  500 €

2008 Anna Kause  500 €
 Jyri Mäntylä  500 €
 Joni Kärpijoki  500 € (kv)
 Tommi Grönholm 500 € (kv)
2009 Riikka Salmi  500 €
 Teemu Alanko  500 €
2010 Tiina Painokallio  500 €
 Juuli Mustonen  500 € 
 Henri Haapaniemi 500 € (kv)
2011 Anni Lemmetti  500 €
 Suvi Sjöroos  500 €
2012 Päätös tehdään alkuvuodesta 2013.
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sa. Sama pätee vielä tänä päivänä. Tosin vuonna 2009 
johtokunta joutui perumaan kaksi yritysvierailua osan-
ottajien vähyyden takia. Lieneekö syynä ollut osittain 
ylitarjonta, sillä samana keväänä Porin Osakesäästäji-
en kanssa yhteistyössä järjestetty vierailu TVOn vierai-
lukeskukseen ja Vuojoen kartanoon keräsi bussin täy-
teen osallistujia, tapahtuma oli suunnattu koko perheel-
le. Kevät- ja syyskokoukset 2009 pidettiin myös yritys-
vierailujen yhteydessä, lisäksi 30.9. oli jäseniä kovasti 
kiinnostanut vierailu Suomen Ilmailuopistoon Porissa. 
Vierailijat pääsivät kokeilemaan miljoonien eurojen ar-
voisilla simulaattoreilla, miltä tuntuu itse olla lentoko-
neen ohjaimissa.

Joskus voi olla sääkin syynä osanottajakatoon, to-
sin 23.1.2007 tehdystä vierailusta Fiblon Oy:öön tode-
taan hauskasti: ”Paikalle saapui 15 henkeä vaikka tal-
vimyräkkä iski.” Vierailijat kuulivatkin Fiblonin mielen-
kiintoisen kasvutarinan ja kiersivät sen jälkeen tehtaal-
la. Kotiin viemisiksi tuli aimo annos uutta tietoa ja hie-
not servettipaketit.

Nelivetomersuja päästiin ihastelemaan yritysvierai-
lulla Satakunnan Autotaloon helmikuussa 2008. Toimi-
tusjohtaja Mikko Servo kertoi yrityksen historiasta ja 
nykypäivästä sekä autoveromuutoksen vaikutuksista, 
joista hänellä oli hyvät tiedot Autokauppiasliiton vara-
puheenjohtajana. Tarjolla oli iltapalaa viinin kera – joten 
autot jäivät sillä kertaa sinne.

Biolan Oy:n uuteen pääkonttoriin, erikoiseen puu-
runkoiseen, ruokokattoiseen luomukseen yhdistyksen 
jäsenet saivat tutustua rakennuksen valmistumisvuon-
na 2010. ”Tarinaa talosta ja yrityksen tuotteista kuun-
neltiin mielenkiinnolla. Osaa tuotteista pääsimme jo-
pa koeistumaan.”

Yritysvierailut tarjoavat kävijöiden mielestä muka-
vaa yhdessäoloa ja samalla uutta näkökulmaa erilaisiin 
työtehtäviin.

Yritysvierailut 2003–2012:

Lännen Tehtaat, Säkylä   2003
A.Ahlström Osakeyhtiö, Noormarkku (vk) 2003 
Porin Seudun Osuuspankki, Hakkiluoto 2003
Nordea Pankki, Pori   2004
Nelostuote Oy, Pori   2004
Polartherm Oy, Luvia   2005
Palojoki Oy, Pori   2005
Nordea Pankki, Pori (vk)   2005
Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy Posek, Pori 2006
Teollisuuden Voima Oyj TVO, Olkiluoto (kk) 2006
Sampo-Rosenlew Oy, Pori   2006
Fiblon Oy, Pori   2007
Sokos Hotel Vaakuna (kk)   2007
Prizztech Oy, Pori (vk)   2007
Satakunnan Autotalo, Pori   2008
Neorem Magnets Oy, Pori (kk)  2008
KPMG Oy, Pori   2008
Suorakanava Oy, Pori (vk)   2008
Kodin Terra, Pori (kk)   2009
TVOn vierailukeskus, Olkiluoto  2009
Suomen Ilmailuopisto, Pori   2009
Antinasu & Ratsula Oy, Pori (vk)  2009
A.Ahlström Osakeyhtiö, Noormarkku (kk) 2010
Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto 2010
Biolan Oy, Eura   2010
Euromaster Oy, Pori (vk)   2010
Porin Vila   2011
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Pori (kk) 2011
Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto 2011
Satakuntaliitto, Pori   2011
Nordea Pankki/Staart Oy, Pori (vk)  2011
Satakunnan Osuuskauppa, Pori (kk)  2012
Renor Oy, Puuvillan kauppakeskushanke 2012
(kk=kevätkokous, vk=vaalikokous)

Vierailu Biolan Oy:n uuteen pääkonttoriin Eu-
raan syksyllä 2010 herätti ansaittua ihastusta. 
Taustalla kuuluisa ”elävä” vihreä seinä.
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Pikkujoulut

Pikkujoulu on aina merkinnyt yhdistyksen jäsenille yh-
dessäoloa ja hauskanpitoa. Kun pikkujoulut aikaisem-
min vietettiin vuosikymmenien ajan useimmiten Po-
rin Suomalaisella Klubilla, on uudella vuosituhannella 
haettu uusia, jäseniä houkuttelevia juhlapaikkoja.

Vaalikokouksen yhteydessä pikkujoulu on järjestet-
ty kaksi kertaa, Noormarkun kerholla 2003 ja Yyterissä 
2006. Vuonna 2004 oltiin ”rennoissa tunnelmissa” Po-
ri Jazzin toimistolla 38 osallistujan voimin. Ohjelmas-
ta vastasivat orkesterinsa kera taiteellinen johtaja Jyrki 
Kangas ja ekonomi Kari Sarpila.

Vuoden 2005 pikkujoulut vietettiin Rakastajat Teat-
terilla Puuvillan Kehräämössä esitystä seuraten ja pöy-
dän antimia nauttien. Vuosina 2007–2009 pikkujouluja 
vietettiin konserttien merkeissä Porin Promenadikes-
kuksessa. Vesa-Matti Loirin konsertti houkutteli perä-
ti 50 osallistujaa, niin ikään lähes 40 osallistujaa oli Jari 
Sillanpään sekä Riku Niemen & Jorma Kääriäisen kon-
serteissa. Pikkujouluruokailut paikallisissa ravintoloissa 
kuuluivat ohjelmaan. Vuoden 2009 jälkeen pikkujoulu-
paikaksi on vakiintunut Rakastajat Teatteri.

Ekonomiliikuntaa

Viidentoista vuoden tauon jälkeen ekonomigolf herä-
tettiin uudelleen henkiin elokuussa 2010. Osallistujia 
oli 8 PorSEn jäsentä ja 2 avecia, mukana oli myös Kala-
fornian hallituksen puheenjohtaja Antti Laihosola. Pe-
rinteisen tavan mukaan Rauman Ekonomit oli kutsut-
tu mukaan sekä uuden tavan mukaan myös Porin Kyl-

terit. Elokuussa 2012 Kalaforniassa järjestettiin jo kol-
mannet golfkisat peräkkäin, joten perinne on elvytet-
ty. Yhdistyksen viestintävastaava Sari Räikkä-Mikkola 
on voittanut naisten pistebogeykilpailun jo kolmena ke-
sänä. Tänä vuonna parhaan miesten lyöntituloksen te-
ki entinen puheenjohtajamme Simo Aalto ja viime vuo-
den parhaana mieslyöjänä palkittiin Harri Kessunmaa. 
”Ensi vuonna golffaamme taas uudelleen”, vakuuttivat 
osallistujat.

Muut liikuntamuodot eivät ole saaneet jatkuvuut-
ta, vaikka on kokeiltu ainakin joogaa, tennistä ja hoh-
tokeilailua.

Muuta toimintaa

Kukin johtokunta on vuorollaan pohtinut, mikä jäseniä 
voisi kiinnostaa. Toiminnan aktiivisena pitämiseksi on 
vakiintuneiden toimintamuotojen ohella kokeiltu aina 
jotain uutta. ”Ehkä ihmisiä on 2000-luvulla ollut vaike-
ampi saada mukaan vaikka aina se haaste on ollut”, to-
teaa sekä 1990-luvulla että 2000-luvulla pitkään joh-
tokunnassa ollut Sari Mäkitalo. Seitsemän vuotta ra-
hastonhoitajana 2000-luvulla ja yhdistyksen aktiivijä-
senenä toiminut Raimo Tamminen arvelee: ”Ehkä suu-
rin muutos ekonomiyhdistyksen toiminnassa on se, et-
tä ennen tilaisuuksissa oli parempi osanotto ja toisaal-
ta suhteellisen vakiintunut, varttuneempi osanottaja-
kanta, joka nyt on jäänyt pois ja nuorempia on tullut ti-
lalle. Toiminta on pysynyt aika lailla samana, on järjes-
tetty erityyppisiä tilaisuuksia.”

Tarjolla on ollut jokaiselle jotakin: On ollut perhepäi-
vää, tyyli-iltaa, esiintymiskoulutusta, teemailtaa taide-
museolla, musikaalimatkoja ja on kokeiltu lukupiiriäkin. 
Tärkeää on saada myös uudet jäsenet mukaan. Vuosit-
tain on järjestetty uusien jäsenten tilaisuuksia, joissa 
johtokunta on esittäytynyt ja joskus on ollut mukana 
SEFEn edustaja kertomassa jäsenille suunnatuista ura-
palveluista.

Erikoinen, yksittäinen tapahtuma keskellä kesää oli 
12.7.2008 ooppera Vierivä kivi Noormarkussa Ahlströ-
min ruukilla. ”Kaikki tapahtumaan varatut 60 lippua 
saatiin myytyä. Sää oli kaunis ja tilaisuus oli varsin on-
nistunut.”

Yhdistyksen monivuotinen sihteeri Arja Niemi ki-
teyttää osuvasti: ”Yhdistyksen puolesta tarjontaa ja 
aktiviteettia on ihan tarpeeksi, ja jäsen voi halutessaan 
vaikuttaa toivomaansa suuntaan.”

Vuoden 2012 golfkisan voittajat Sari Räikkä-Mikkola ja 
Simo Aalto.
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Yhteistyö ulospäin
Suomen Ekonomiliitto – SEFE  ry

Porin Seudun Ekonomit ry on yksi Suomen Ekonomi-
liiton 25 jäsenyhdistyksestä, joiden etujärjestönä liitto 
toimii. 1970-luvulta alkaen SEFE on ollut myös työmark-
kinajärjestö ja nykyään myös arvostettu yhteiskunnal-
linen vaikuttaja.

”Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi on ai-
na haasteellista. Resurssien osalta panostuksia asiaan 
on tehty, työmarkkina-asiamiesten nimikkeisiin on li-
sätty yhteiskuntapolitiikka työmarkkinapolitiikan rin-
nalle. Toiminnassa tämä on näkynyt yhteiskuntapoliit-
tisten suuntaviivojen tekemisenä, ja niiden sisältämien 
tavoitteiden ajamisena niin Akavan kautta kuin suoraan 
poliittisten toimijoiden tapaamisissa”, toteaa SEFEn ke-
hitysjohtaja Anja Uljas.

Kuluneella kymmenvuotiskaudella SEFE on järjestä-
nyt työmarkkinaillan Porissa vuosina 2005 ja 2006. Toi-
mintakertomuksen mukaan jälkimmäisessä oli paikal-
la ainakin kolmen median edustajat. Edelleen SEFE on 
järjestänyt Porissa edunvalvonnan illan 14.11.2007 ot-
sikolla ”Työelämä tänään – Pärjääkö ekonomi?” ja toi-
sen marraskuussa 2011, jolloin illan aikana SEFEn työ-
markkina-asiamies Riikka Mykkänen kävi läpi ekonomi-
en palkkaukseen vaikuttavia perusasioita työehtosopi-
muksista alkaen, sukupuolten välistä palkkatasoarvoa 
sekä palkkatasoja alueittain. Tilaisuus herätti runsaasti 
keskustelua ja kysymyksiä.

Liittokokoukset
Porin Seudun Ekonomit on lähettänyt aina edustajan-
sa SEFEn kevät- ja syysliittokokouksiin. Pääsääntöi-
sesti puheenjohtaja on edustanut yhdistystämme liit-
tokokouksissa. Lokakuun 2006 syysliittokokoukseen 
Vaasassa osallistuivat sekä puheenjohtaja Maarit Ma-
jasaari että varapuheenjohtaja Simo Aalto. Kokoukses-
sa hyväksyttiin SEFEn hallituksen esittämä sääntömuu-
tosehdotus. Tavoitteena on toiminnan selkeyttäminen 
ja päätöksenteon nopeuttaminen. Vaalipiirijaottelu jäi 
pois. Päätettiin myös yhdistysten mahdollisuudesta 
saada 2000 euron vuotuinen toimintaraha.

Anja Uljas selventää liiton hallituskäytäntöä: ”Halli-
tus muodostuu nykyisin liittokokouksen päätöksellä ni-
mitystoimikunnan työstämän esityksen pohjalta. Tällä 
hetkellä meillä on kolmas tämän uuden toimintamallin 
mukainen hallitus, jossa on edustajia kaikkiaan seitse-
mästä ekonomi- ja yhdestä kylteriyhdistyksestä, kaik-
kiaan 12 jäsentä. Hallitukseen on avoin haku ja nimi-

tystoimikunta ottaa myös alueellisen tasapuolisuuden 
huomioon esitystä tehdessään. Myös liittokokousedus-
tajien nimeäminen on muuttunut eli nyt jäsenyhteisöt 
nimeävät liittokokousedustajat vuodeksi kerrallaan 
(+2 varaedustajaa). Näin liittokokouksiin on saatu jat-
kuvuutta eri tavalla kuin aikaisemmin valtakirjapohjalla 
toimittaessa. Tarkastelukaudella liittokokouksen roolia 
on todella vahvistettu ja minusta se on ollut jäsenyhdis-
tysten roolin näkökulmasta oleellinen parannus. Myös 
nimitystoimikunnan rooli hallituksen muodostamises-
sa on osaltaan vahvistanut yhteistä valmistelua hallituk-
sen valinnassa, aikaisemmin yhdistykset toimivat vain 
vaalipiirinsä puitteissa tässä kysymyksessä.”

Heli Hookana on ollut kymmenvuotisjaksolla edus-
tajamme SEFEn hallituksessa vuosina 2008–2009. Hän 
johti myös koulutuspoliittista toimikuntaa, johon hänet 
valittiin edelleen toiseksi kaudeksi 2010–2011.

Koulutusta ja verkostoitumista  
luottamushenkilöille
Jäsenille suunnatun koulutustarjonnan (josta tarkem-
min yhdistyksen koulutusosiossa) lisäksi SEFE järjestää 
jäsenyhdistysten luottamushenkilöille kokous-, koulu-
tus- ja verkostoitumistilaisuuksia vuosittain.

”Puheenjohtajatapaamisesta on tullut vakiintunut 
käytäntö. Tapahtuman tavoitteena on mahdollistaa jä-
senyhteisöjen puheenjohtajien keskinäinen keskuste-
lu, valmistella liiton kannalta tärkeitä asioita laajem-
min kuin liittokokouksissa sekä valmistella tulevan liit-
tokokouksen asioita. Viimeisin puheenjohtajatapaami-
nen toteutettiin syyskuussa Tukholman laivaristeilynä. 
Vuodelle 2013 on suunnitteilla kaksi tapaamista”, ker-
too Anja Uljas.

Vuodesta 2007 lähtien SEFE on järjestänyt kaikille 
jäsenyhteisöjen hallitusjäsenille ns. teemapäivän, joka 
korvasi aiemman kevätneuvottelupäivän.

”Lisäksi uudet ekonomiyhdistysten toimijat saavat 
koulutusta SEFE-päivässä ja esimerkiksi viestintä- ja 
markkinointitoimijoille on ollut vuosittain joko yksi tai 
kaksi erillistä seminaaria ja uravastaavien tapaamisia on 
toteutettu muutamia. Työmarkkinatoimijoille on syk-
syisin työmarkkinaristeily.”

Syyskuussa 2011 PorSEn johtokunnasta oli neljä 
osallistujaa SEFEn kokous- ja seminaarimatkalla Tallin-
nassa. ”Matka oli antoisa ja tarjosi hyvät mahdollisuu-
det verkostoitumiseen ja ideoiden vaihtoon. Matkalla 
oli 150 osallistujaa.”, yhdistyksemme toimintakerto-
muksessa todetaan.
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Luottamusmiesten tietopankki SEFEn www-sivujen 
jäsensivuilla on niin ikään erinomainen tietolähde pai-
kallisille toimijoille. Sieltä löytyvät myös muiden toimi-
joiden yhteystiedot sekä hallinnon pöytäkirjat.

Muita SEFEn tapahtumia
Vuosi 2010 oli SEFEn 75-vuotisjuhlavuosi, joka avat-
tiin 15.–16.1. juhlaseminaarilla sekä Etelä-Pohjanmaan 
Ekonomien 50-vuotisjuhlallisuuksilla Seinäjoella. Por-
SEn johtokunnasta oli kuusi edustajaa. Paikallises-
ti saimme nauttia juhlavuoden annista 5.10.2010, jol-
loin Porissa oli SEFEn 75-vuotisjäsentilaisuus. Aiheena 
oli ”Hyvinvoiva Ekonomi; Saako työssä olla iloa?” Tilai-
suus oli palautteen mukaan onnistunut, osallistujia oli 
noin 55, joista 20 kylteriä.

Varsinainen 75-vuotispääjuhla ja juhlaliittokokous pi-
dettiin marraskuussa 2010. Johtokunnasta puheenjoh-
taja Kirsi Peltonen ja Maarit Majasaari osallistuivat ti-
laisuuteen.

Juhlavuonna SEFE oli näkyvästi esillä myös Porissa 
jazzviikolla SuomiAreena-keskustelussa. SEFEn edus-
taja Anja Uljas kertoo: 

”Olemme olleet mukana kaksi kertaa eli juhlavuo-
tenamme 2010 ja vuonna 2012. Ensimmäisellä kerralla 
meillä oli kaksi alustusta, toinen eettisestä kuormitta-
vuudesta ja toinen eri-ikäisten johtamisesta ja keskus-
telun teemana oli työhyvinvointi ja johtaminen, Petri 

Koistinen PorSEsta oli mukana paneelissa. Vuonna 2012 
teemana oli kestävä johtajuus ja panelistina tällä kertaa 
raumalaisista Pauliina Nordberg.”

Anja Uljas toteaa, että tilaisuuksien ja tapahtumien 
määrä jäsenyhteisöissä SEFEn tuella on lisääntynyt tar-
kastelukaudella todella paljon. Se on myös tuonut jä-
senyhdistyksiä enemmän samalle viivalle koosta riippu-
matta. Tavoitteena on lisätä edelleen yhteistyötä niin, 
että SEFEn asiantuntijat olisivat konsulttimaisesti jä-
senyhdistysten käytössä.

Kummitoiminta – yhteydenpitoa yhdistyksen 
ja liiton välillä
Suomen Ekonomiliitto - SEFE aloitti vuoden 2000 vai-
heilla kummitoiminnan uutena palvelumuotona jäsen-
yhdistyksilleen. Jokaiselle ekonomiyhdistykselle nimet-
tiin liiton toimistosta kummi, joka oli myös itse suorit-
tanut kauppatieteellisen tutkinnon. Hän vastasi yhtey-
denpidosta ja käynneistä nimettyyn yhdistykseensä.

Alusta alkaen Porin Seudun Ekonomien kummina 
toimi Jarmo Jaulimo, itsekin Porissa syntynyt ja sittem-
min myös yhdistyksen jäseneksi liittynyt SEFEn toimi-
henkilö. Jaulimo osallistui yhdistyksen tapahtumiin vä-
hintään kerran vuodessa: johtokunnan tai yhdistyksen 
kokouksiin, yritysvierailuihin ja tutustumiskäynteihin 
sekä juhlatilaisuuksiin. Hän antoi lisäksi apuaan eräi-
siin kehityshankkeisiin, mm. yhdistyksen sääntömuu-

SEFEn SuomiAreena-keskustelu jazzviikolla 2012 järjestettiin Porin kävelykadulla aurinkoisessa säässä. Anja Uljas toi-
nen vasemmalta ja hänen vieressään Rauman Ekonomeista Pauliina Nordberg.
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tosten osalta. Jaulimon eläkkeelle jäännin vuoksi val-
mistauduttiin Porin kummin vaihdokseen vuoden 2013 
alusta. Tämä jäi kuitenkin varsinaisesti toteuttamatta, 
kun liiton yhteydenpidon muotoja päätettiin muuttaa.

SEFEn ja yhdistysten välinen kummitoiminta päät-
tyi vuoden 2012 lopussa, ja uutena yhteydenpitoelime-
nä on vuoden 2013 alusta lähtien niin sanottu Jäsenyh-
distykset & tapahtumat (JYT) -tiimi. Nimensä mukai-
sesti tiimi huolehtii yhteydenpidon ohella SEFEn ta-
pahtumien koordinoinnista jäsenyhdistyspaikkakun-
nilla. Käytännössä kullakin paikkakunnalla on jatkossa 
yksi ja sama yhteyshenkilö SEFEssä riippumatta järjes-
tettävän tapahtuman luonteesta. Tällä järjestelyllä väl-
tetään SEFEn tapahtumien päällekkäisyys tai ruuhkau-
tuminen, toisaalta tehostetaan toiminnallista tukea yh-
distyksille ja liiton eri toiminta-alueiden yhteydenpitoa 
niihin.

JYT-tiimi on nimennyt Porin Seudun Ekonomien yh-
teyshenkilöksi SEFEn toiminnanjohtajan assistentin 
Teija Happosen, joka on myös Rauman Ekonomien yh-
teyshenkilö.

Akava ry – Akava Satakunta

Satakunnan Akavan aluetoimikunta kokoaa alueensa 
akavalaiset yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi, ja myös 
Porin Seudun Ekonomeilla on edustaja toimikunnassa. 
Vuosina 2003–2004 ekonomien edustaja oli Heli Hooka-
na ja seuraavat kaksi vuotta Sari Mäkitalo. Sen jälkeen 

Akavan aluetoimikunnassa oli rahastonhoitaja Raimo 
Tamminen vuosina 2007–2011. Vuonna 2012 Porin Seu-
dun Ekonomien edustaja on ollut Saku Vähäsantanen.

Rauman Ekonomit ry

Rauman ja Porin ekonomiyhdistysten välinen jo 1940-lu-
vulla alkanut lämmin yhteistyö on jatkunut ja kestänyt 
johtokuntienkin vaihtuessa. Puheenjohtajamme 2011–
2012, Petri Koistinen – joka ehti ottaa tuntumaa Rau-
man Ekonomien hallitukseen ennen Poriin muuttoaan 
– toteaa haastattelussa: ”Rauman kanssa yhteistyö on 
ollut hyvinkin aktiivista. Vuonna 2011 oli ensimmäisen 
kerran johtokuntien yhteistapaaminen. Kun jääkiek-
kokausi alkaa, käydään perinteisesti katsomassa sem-
moinen peli, jossa Ässät voittaa Lukon. Meillä on myös 
vaihto-oppilassopimus: Rauman johtokunnan jäsenet 
saavat tulla meidän tilaisuuksiimme samalla statuksel-
la kuin jäsenemme ja päinvastoin meiltä voi osallistua 
heidän tilaisuuksiinsa. Samoin johtokunnat saavat tois-
tensa jäsenkirjeet.”

Perinteinen Flooran päivä
Jäsenille suunnatuista yhteisistä tilaisuuksista vakiintu-
nein on ilman muuta yhtäjaksoisesti yli 20 vuoden ajan 
vietetty Flooran päivä. Järjestelyvuoro on vuorovuosina 
kummallakin yhdistyksellä, tosin yhden kerran, vuosina 
2003–2004 taidettiin seota laskuissa, sillä raumalaiset 
järjestivät perättäisinä vuosina Flooran päivän.

Kummi Jarmo Jaulimo lempipuuhassaan – kiinnittämässä hopeista ansiomerkkiä Lenita Niemisen rintaan yhdistyksen 
65-vuotisjuhlassa.
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Kahta samanlaista Flooran päivää ei ole ollut, kum-
pikin osapuoli on panostanut juhlapäivän onnistumi-
seen. Erityisen mieleenpainuva oli raumalaisten järjes-
tämä Flooran päivä 13.5.2006 Vuojoen kartanossa Eura-
joella. Paikalla oli 52 Porin Seudun Ekonomia ja 30 Rau-
man Ekonomia. ”Tilaisuutta pidettiin kaikin puolin on-
nistuneena ja yhtenä viime vuosien parhaista yhteisis-
tä tapaamisista.” Monelle osallistujalle uusi elämys oli 
myös Flooran päivä 2008 Köyliössä Brunnilan tilalla, jos-
sa ohjelmassa oli koko illan kestävä ohjelmallinen Rau-
takautinen illallinen. Rauman mielenkiintoiseen Meri-
museoon porilaiset pääsivät tutustumaan 13.5.2010. 
Ilta jatkui museossa ruokailun, viinin maistelun ja iloi-
sen seurustelun merkeissä. Kevään 2012 Flooran päi-
vä Raumalla alkoi museokierroksella Teresia ja Rafael 

Lönnströmin kotimuseossa, minkä jälkeen siirryimme 
Tilausravintola Aarnkariin. Ohjelmassa oli olutesitelmä 
ja runsaat maistiaiset, jonka jälkeen nautittiin loistava 
illallinen.

Raumalaistenkaan ei ole tarvinnut pettyä porilais-
ten järjestämiin Flooran päivän juhliin. Vuonna 2005 
juhlijajoukko vietiin bussilla Kalloon, josta tultiin vesi-
bussi Charlotalla Kokemäenjokea ylös Poriin. Musiikki-
puolen matkalla hoitivat Esa Yli-Sipilä, Erik Österlund 
ja Olli Pihlava. Erittäin onnistuneeseen iltaan osallis-
tui kaikkiaan 57 henkeä, joista 23 oli raumalaisia. Seu-
raavalla kerralla 12.5.2007 raumalaiset vietiin ”huipul-
le”, Flooran päivää vietettiin Yyterin vesitornissa Ohjel-
mamestarien järjestämänä. Esa Yli-Sipilä ja kumppa-
nit huolehtivat musisoinnista. ”Tunnelma oli korkeal-
la, kukaan ei kuitenkaan kokeillut benji-hyppyä! Vesi-
tornin hissimatka säilyy mielessä…” Merellisiin tunnel-
miin palattiin taas 13.5.2009, jolloin tutustuttiin luvia-
laisten kuuluisaan Kaljaasi Ihanaan ja syötiin ja laulettiin 
Laitakarin Messissä. Flooran päivää 2011 vietettiin Ahl-
strömin ruukkialueella Noormarkussa, jossa vierailtiin 
myös kuuluisassa Villa Maireassa ja tutustuttiin alueen 
näyttelyyn. Tapahtuma sai positiivista palautetta osal-
listujilta, joita oli kaikkiaan 50.

Muita yhteisiä tapahtumia
Yhdistykset ovat aina osallistuneet toistensa vuosijuh-
liin. Raumalaiset järjestivät 31.10.2009 mieliinpainu-
van 60-vuotisjuhlan Vuojoen kartanossa, johon Poris-
ta lähdettiin bussilla 21 osallistujan voimin. Iltapäivän 
juhlaseminaarissa puhujina olivat vuorineuvokset Pek-

Maarit uskaltautui kokeilemaan 
erikoista jousiammuntaa. Brun-
nilan tilan emäntä houkuttelee 
muitakin kisaan.

Flooran päivää 2008 vietettiin Köyliössä Brunnilan tilalla. 
Rautakautinen illallinen oli maukasta.
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Jokakesäinen Festivo-tapahtu-
ma 2011 aloitettiin idyllisessä 
Kaarina Nurmen museopihassa 
Vanhassa Raumassa. Todennä-
köisesti ainoat jokaiseen Festi-
vo-tilaisuuteen osallistuneet Po-
rin ekonomien edustajat Lenita 
Nieminen (vas.) ja Auli Aaltonen 
nauttivat kauniissa säässä vir-
vokkeita ennen upeaa Posellin 
konserttia.

Festivo 2012 Heikkilänpihan tai-
teilijapihassa Vanhassa Raumas-
sa. Lenita Nieminen ja yhdistyk-
sen tilintarkastaja Jarmo Hel-
kiö skoolaavat ilmeisen hyvässä 
tunnelmassa.

Festivo-tapahtumassa 2011 oli 
mukana ainakin kolme Rauman 
Ekonomien puheenjohtajaa. En-
tinen puheenjohtaja ja SEFEn 
hallituksen jäsen Arvi Kaimio 
pitämässä kiitospuhetta saatu-
aan merkkipäiväkukkaset vie-
ressään seisovalta puheenjohta-
ja Anne Suomiselta. Toisena oi-
kealta puheenjohtaja -90 luvun 
lopulta, Hannu Raunio.
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ka Paasikivi (Oras Oyj) ja Sakari Tamminen (Rautaruukki 
Oyj). Juhlaillallinen nautittiin kartanon salissa. Puheen-
johtajamme Maarit Majasaari piti onnittelupuheen ja 
antoi raumalaisille lahjaksi professori Esa Puolamäen 
kirjan Strategiset investoinnit.

Raumalaisten joulukuussa 2011 järjestämä teatteri-
vierailu houkutteli osallistujia, sillä porilaisten kiintiö (25 
henkeä) täyttyi ennätysajassa. Teatteriesittely ja upea 
musikaali tarjosivat unohtumattoman illan. ”My Fair 
Ladyn tutut musikaalisävelmät, upeat puvut ja loista-
va esiintyjäkaarti tarjosivat täydellisen teatterielämyk-
sen Rauman Kaupunginteatterissa.” Rauman Ekono-
mit kutsuttiin vuorostaan 1.11.2012 tutustumaan Po-
rin vuonna 1884 vihittyyn teatteritaloon. Porin teatte-
ri on vanhin suomenkielinen ammattiteatteri ja neljän-
neksi vanhin ammattiteatteri Suomessa. Illan päätteek-
si katsoimme Maire Gullichsenin kasvutarinan, näytel-
män Maire. Mukavaan teatteri-iltaan osallistui yhteen-
sä 63 henkilöä.

Yhteiset musikaalimatkat, kuten 2007 Mamma Mia 
-musikaaliin Hartwall Areenalle ja 2010 Chicago-musi-

kaaliin Tampereelle ovat niin ikään olleet ikimuistoisia.
Vakiintuneeksi voi sanoa jo elokuun alussa Raumal-

la järjestettävää Festivo-tapahtumaa, johon Porista on 
vuodesta 2008 lähtien osallistunut pieni vakiojoukko. 
Ohjelmaan on kuulunut virittäytyminen Festivo-kon-
serttiin jossakin Vanhan Rauman idyllisessä pihapiirissä 
mansikoita ja kuohuviiniä nauttien ja taiteilijakoteihin 
tutustuen. Rauman Ekonomien järjestämillä vierailuil-
la on päästy tutustumaan muun muassa taiteilija Kert-
tu Horilan pihaan ja työpajaan, Kaarina Nurmen museo-
kotiin ja Heikkilänpihan taiteilijapihaan. Yhdessä on il-
lan päätteeksi nautittu Posellissa Festivo-konsertista.

Muut ekonomiyhdistykset

Yhdistyksen toiminnassa jäsentapaamiset muiden eko-
nomiyhdistysten kanssa rajoittuvat lähinnä yhteisiin 
koulutustilaisuuksiin pääasiassa raumalaisten ja turku-
laisten kanssa sekä tietenkin jokakesäiseen Ekonomi-
jazziin, johon osallistuu ekonomeja eri puolilta Suomea.

SEFEn puheenjohtaja Veli-Matti Töyrylä on päässyt johtokunnan naisten, Maarit Majasaaren, Katja Laitisen ja Satu Leh-
tisen keskelle Ekonomijazzeilla 2006. Taustalla johtokunnan miehet vas. Raimo Tamminen, Tommi Tamminen ja Simo 
Aalto.
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Johtokunnan jä-
sen Jan-Henrik Holl-
sten Ekonomijazzeil-
la 2007, vaimo Ulrika 
seuraa nauraen, kaa-
taako ravintola Sofian 
Simo viinin lasiin vai 
pöydälle.

Jokakesäiset Ekono-
mijazzeilla vieraile-
vat ekonomit, porilai-
nen Ilkka Kujala (vas.) 
ja köyliöläinen Pentti 
Laine vaimojensa ke-
ra jazzeilla 2007.

Vakiovieraat Lovénit 
ja Knuutilat Pentti Lai-
neen seurassa jazzeil-
la 2007.
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Ekonomijazzit
”Porin Seudun Ekonomien järjestämä Ekonomijazzit 
keräsi jälleen ekonomeja ympäri Suomen.” Näin tode-
taan toimintakertomuksissa vuodesta toiseen. Kävijä-
määrä on vakiintunut 160 kävijän paikkeille, vaikka kas-
votkin vaihtuvat. Turun kauppakorkeakoulun Porin yk-
sikkö on tarjonnut 2000-luvulla tilat Porin yliopistokes-
kuksesta. Jazzviikon lauantaina järjestettävä paritun-
tinen tapaaminen kuluu iloisesti seurustellen, viiniä ja 
pöydän antimia nautiskellen sekä puheita ja jazzmu-
siikkia kuunnellen. Juhlapuhujina on ollut Pori Jazzin 
edustajista toimitusjohtaja Katja Leppäkoski, Kari Sar-
pila, Hannu Jaakkola ja Jyrki Kangas sekä ekonomiyh-
distyksistä ainakin Turun Seudun, Pirkanmaan ja Rau-
man Ekonomien puheenjohtajat.

Vuoden 2011 Ekonomijazzeilla SEFEn tervehdyk-
sen esitti uusi toiminnanjohtaja Aija Bärlund sekä Po-
rin kauppakorkeakoulun yksiköstä professori Esa Puola-
mäki. Ekonomijazzeja vietettiin jo 15. kerran heinäkuus-
sa 2012. ”Tunnelma oli lämmin. Tilaisuuteen oli saapu-
nut delegaatioita Etelä-Hämeestä, Etelä-Pohjanmaal-
ta, Lahden seudulta ja Pirkanmaalta. Kaikkiaan väkeä 
oli saapunut noin kymmenestä eri ekonomiyhdistyk-
sestä.” 

Tervehdyspuheenvuorot pitivät Porin kauppakor-
keakouluyksikön laskentatoimen professori Timo Hy-
vönen ja SEFEn viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno. 
Porin oman murretaiteilijan Elina Wallinin hersyttävä 
esitys poriksi irrotti naurua ja kyyneleitä. 

”Tervetuloa Ekonomijazzeille vuonna 2013!”

Ekonomijazzien 2008 iloiset jazzilmeet.

Puheenjohtaja Sirpa Simpanen Pirkanmaan Ekonomeista 
esitti tervehdyksen Ekonomijazzeilla 2008.

Tauno Lovén on ylen onnellinen arpajaisvoitostaan Eko-
nomijazzeilla 2009.

Ekonomijazzien 2008 arvonta meneillään. Raimo Tam-
minen lukee onnettaren valitsemasta arpalipusta voit-
tonumeron.
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Luottamushenkilöiden tapaamiset
Johtokuntatasolla yhteyksiä eri yhdistyksiin ovat SEFEn 
järjestämien tapaamisten lisäksi yhdistysten vuosijuh-
lat, joihin vähintään puheenjohtaja osallistuu. Joskus 
tyydytään lähettämään onnittelusähke. Esimerkiksi 
vuonna 2010 HEKOn 75-vuotisjuhlaan osallistui puheen-
johtaja Kirsi Peltonen, myös Oulun Ekonomien 75-vuo-
tisjuhlassa 2011ja Etelä-Hämeen Ekonomien 60-vuotis-
juhlassa 2009 oli johtokunnasta edustaja.

Ekonomijazzien myötä Pori sai kutsun 1990-luvun lo-
pulla Helsingin, Turun ja Pirkanmaan ekonomiyhdistys-
ten johtokuntien yhteistapaamiseen, jota on sittemmin 
kutsuttu nelikantatapaamiseksi. Vuosittain kukin yhdis-

tys järjestää vuorollaan tapaamisen ja ohjelman omalla 
alueellaan. Porin johtokunta on ollut järjestelyvuorossa 
kolme kertaa vuoden 2002 jälkeen. Yliopistokeskuksen 
lisäksi vieraat ovat saaneet nauttia Noormarkussa Ahl-
strömin ruukkialueesta ja Villa Maireasta sekä Kokemä-
enjoki-risteilystä.

Kesäkuussa 2010 nelikantatapaaminen oli Helsingis-
sä ja Porin osallistujat puheenjohtaja Kirsi Peltonen ja 
rahastonhoitaja Raimo Tamminen saivat samalla kieli-
kylvyn: ”Ohjelmassa oli kiertoajelu 60-luvun ratikalla ja 
opastus stadin slangilla. Lopuksi lähdettiin veneellä Sir-
palesaarelle, jossa ravintolassa nautittiin illallinen. Hie-
nosti järjestetty iltapäivä ja mukava tunnelma.”

Muut yhdistykset

Satakunnan Salpa ry
Porin Seudun Ekonomit ry on ollut vuodesta 1996 aka-
valaisten työllistymistä edesauttavan Satakunnan Sal-
pa ry:n jäsen. Vuonna 2001 Salpa ry:n hallituksessa yh-
distystämme on edustanut Timo Kokkola, 2004 Sari Mä-
kitalo ja Sari Törölä sekä vuonna 2005 Riitta Myllys. Sen 
jälkeen puheenjohtaja Maarit Majasaari oli Salpan hal-
lituksessa kolme ja puoli vuotta ja paneutui erityisesti 
Salpa ry:n hallinnoiman kumppanuushankkeen eteen-
päin viemiseen. Keväästä 2009 vuoden loppuun oli Kat-
ja Laitinen ekonomien edustajana ja seuraavan vuoden 
Kirsi Peltonen. Vuodesta 2011 hallitusedustajana on toi-
minut Saku Vähäsantanen, joka myös osallistui Salpa 
ry:n 20-vuotisjuhlien järjestelyihin syksyllä 2012.

SEFEn toiminnanjohtaja Aija Bärlund puhumassa korkeal-
ta Ekonomijazzeilla 2011.

Ekonomijazzeilla 2012 oli tungosta.
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Porin Teknillinen Seura ry
Yhteistyö Porin Teknillisen Seuran kanssa juontaa yh-
distyksemme perustamisvuosikymmenelle. Vuosien 
varrella on järjestetty yhteisiä vierailuja ja koulutusti-
laisuuksia, jolloin osanottokin on ollut runsaampaa. Tar-
kastelukaudella on järjestetty yhdessä ainakin yksi ti-
laisuus, helmikuussa 2006 Isä Mitron ”Ilon päivä” Porin 
Suomalaisella Klubilla.

Yhteistä rapujuhlaa on vietetty vuodesta 1999 alka-
en ja perinne jatkui vuosittain aina vuoteen 2005 saak-
ka, jolloin Porin Kallossa Segelföreningenin tiloissa ol-
tiin viimeisen kerran. Seuraava, vuoden 2006 ”rapujuhla 
Kallossa peruttiin Teknillisen Seuran pyynnöstä osallis-
tujien puutteen vuoksi.” Samoin kävi parina seuraava-
na vuonna, kunnes rapujuhla elvytettiin 4.9.2009 ja pi-
dettiin keskellä Poria Kirjurinluodon ravintolassa, meri-
maiseman sijaan joen äärellä. ”Rapuja oli runsaasti, syö-
jiä 27 yhteensä ja musiikista vastasi ekonomi Esa Yli-Si-
pilä”.

Muutaman vuoden tauon jälkeen Porin Teknillisen 
Seuran sinnikkyyden ja järjestelyjen ansiosta vuoden 
2012 rapujuhla pidettiin 24.8. Villa Grankullassa Har-
maalinnassa ja juhlijoitakin oli 40, joista puolet oli yh-
distyksemme jäseniä. ”Syötiin rapuja, kalakeittoa ja 
makeaa, laulu raikasi ja tunnelma oli hilpeä – tilaisuus 
oli kaikin puolin onnistunut.” Juhlan jälkeen luvattiin, 
että ”emme tule pitämään yhtä pitkää paussia ennen 
seuraavaa rapujuhlaa, katsotaan josko vaikka jo ensi 
vuonna...”

Porin Kirjurinluodon ravintolassa vietettiin haus-
kat rapujuhlat loppukesällä 2009. Puhetta johtaa 

PorSEn rahastonhoitaja Raimo Tamminen.

Charlotta, hyvän yhteistyön symboli
Porin Seudun Ekonomit ry:n 70-vuotisjuhlavuonna so-
pii virkistää muistia ja kertoa sekä vanhoille että nuoril-
le jäsenille jokaisen juhlamme itseoikeutetusta vieraas-
ta, Charlotasta.

Charlotta on tukeva pullo, jonka Porin Teknillisen 
Seuran puheenjohtaja, Outokummun silloinen paikal-
lisjohtaja, Ilmari Levanto luovutti yhdistyksellemme 
vuonna 1946. Charlotta-pullo oli saanut nimensä Porin 
vanhasta Charlotta-sillasta ja kuvasi yhdistysten välistä 
hyvää yhteistyötä, yhteistyön siltaa. Pulloon on maalat-
tu Charlotta-silta ja toiselle puolelle kaunis tehdasmil-
jöö sekä teksti: Porin Seudun Ekonoomit. Ilmari Levan-
to oli pulloa luovuttaessaan esittänyt toivomuksen, että 
Charlotta olisi aina yhdistyksemme juhlatilaisuuksissa 
mukana muistuttamassa ystävyydestä heidän seuransa 

kanssa. Käyttötarkoitus oli sellainen, että sen voi täyt-
tää virkistävällä juomalla joko yhdistyksen 
toimesta tai sitten joku sponsori täyt-
tää pullon.

Charlotta, “yhdistyksen oma ilotyt-
tö”, kulki Tapio Välimäen mukana juh-
lasta toiseen yli 50 vuoden ajan, 
ja siitä syntyikin sanonta: “Kyllä 
Charlotta antaa.” Charlottan an-
ti on perinteisesti sopiva sekoitus 
yhden tähden jallua (2/3) ja puns-
sia (1/3), äkäistä ja makeaa. Char-
lotta on ollut välillä unohduksis-
sa, mutta toivottavasti se taas 
pääsee juhlassamme kunniapai-
kalleen ja kiertää pöydästä pöy-
tään tarjoten ilolientä.
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