Mistä kaikki alkoi?
”Arvoisa Ekonoomi” luki kutsussa, josta alkoi Keski-Suomen ekonomien
– nyt jo 75-vuotinen – yhteinen taival. Elettiin vuotta 1937 ja Keski-Suomen
ekonomeja kutsuttiin koolle perustamiskokoukseen. Kiire näytti olevan jo silloin. Kutsu perustavaan kokoukseen on lähetetty huhtikuun 7. päivä 1937 ja
kokous pidettiin jo 10. päivä. Kulkiko posti päivässä vai kahdessa, sitä emme
tiedä, mutta valmistautumisaikaa ei liiemmälti jäänyt.
Perustamiskokoukseen saapui 18 ekonomia Jyväskylästä sekä sen lähipitäjistä ja siellä päätettiin yksimielisesti perustaa paikkakunnalle ekonoomiyhdistys. Johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi pankinjohtaja Armas Ahlqvist, sihteeriksi taksoitussihteeri Martti Pastinen ja rahastonhoitajaksi sekä
jäseniksi konttoripäällikkö Volter Alonen ja prokuristi Pekka Mitro. Tilintarkastajiksi valittiin pankinprokuristi Yrjö Soini sekä myyntipäällikkö Kalervo
Ansio ja varalle Veikko Sirén. Jäsenmaksuksi päätettiin Smk 50, josta puolet
tilitettiin pääyhdistykselle.
Sääntöjen mukaan yhdistyksen jäseneksi pääsi jokainen Kauppakorkeakoulun käynyt, jonka yhdistyksen johtokunta, sille jätetyn kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyi. Lisäksi yhdistyksellä saattoi olla kannattaja- ja
kunniajäseniä. Olipa säännöissä maininta myös omaisuudesta: ”Jos yhdistys
purkautuu, joutuu sen omaisuus Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnalle Helsingissä.”
 Ekonomit kutsuttiin

7.4.1937 kirjeellä
yhdistyksen perustamiskokoukseen.

Alkuajat

R

etkeily, yritysvierailut ja virkistystoiminta
sävyttivät yhdistyksen alkuvuosia. Syksyllä 1937 vireä yhdistys jo kutsui vastaperustetun Vaasan alaosaston vierailulle Jyväskylään. Tapahtumasta pidetyn pöytäkirjan mukaan
rattoisaa vierailua vietettiin aina pikkutunneille asti
ja tutustumassa käytiin niin Keski-Suomen Autossa
kuin Wilhelm Schaumanin Faneeritehtaalla. Vuonna 1938 keskisuomalaiset ekonomit tekivät vastavierailun Vaasaan ja isäntien vieraanvaraisuus oli
erinomainen, kun sitä jälkeenpäin kiitollisina muisteltiin.
Samaisena vuonna, vuosikokouksen yhteydessä, yhdistykselle valittiin
huvitoimikunta. Huvitoimikunnan kokoonkutsujana toimi usean vuoden
ajan ekonomi Eero Fredrikson (kuvassa), jonka huvilalla Paloniemessä vietettiin vuonna 1939 rapujuhlia.
Sota-aika hiljensi toimintaa moniksi vuosiksi
Ekonomien toiminta keskeytyi miltei kokonaan, kun miespuoliset jäsenet
täyttivät isänmaallista velvollisuuttaan Suomen talvi- ja jatkosodassa. Vuonna 1940 ekonomit pitivät vain yhden kokouksen, joka oli myöhästynyt vuosikokous. Vuosina 1941 ja 1942 jäsenmaksun perimistä ei kannatettu sekä epävarman ja satunnaisen toiminnan vuoksi vuoden 1943 tulo- tai menoarviota
ei laadittu. Ongelmia tuotti myös esitelmöijien saaminen Helsingistä Jyväskylään, koska pyydetyt olivat vuoden 1946 pöytäkirjaa siteeraten “haluttomia
lähtemään maaseudulle”.
Kolmisen vuotta sodan jälkeen ekonomien toiminta alkoi saada tuulta alleen. Yhdistyksen jäsenet vierailivat Vaajakosken ja Säynätsalon tehtailla sekä
Myynti- ja mainoskoulun rehtori Niilo Hentola kävi luennoimassa aiheesta
“Persoonallisuus ja tekniikka liike-elämässä”.
Yhdistys itsenäiseksi vuonna 1950
Vuonna 1950 ekonomiyhdistys rekisteröitiin itsenäiseksi jäsenyhdistykseksi sen nykyisellä nimellä: Keski-Suomen Ekonomit ry. Kokousten tapaamispaikkana toimi usein Jyväskylän Klubi ja esitelmiä pidettiin niin suhdanneverotuksesta kuin uudenlaisista konttorihuonekaluista. Keski-Suomen
ekonomit osallistuivat vuonna 1952 keräykseen, jonka rahat lahjoitettiin

Erkki Rekola on kokenut monenlaiset ajat, onhan
hän ollut yli 70 vuotta yhdistyksen jäsenenä.

Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan
opiskelijakodin laajennukseen. Varoja koottiin
muun muassa ohjelmallisilla illanvietoilla, ja
lahjoituksia saatiin ensimmäisenä vuotena
36 000 ja seuraavana 33 000 markkaa.
Huvitoimikunta ja ekonomien rouvat
Ekonoomiyhdistys oli jo toisena toimintavuotenaan 1938 perustanut huvitoimikunnan. Huvitoimikunnan puheenjohtaja oli
naisekonomi ja muut jäsenet ekonomien
Varainkeruumuotinäytöksen
rouvia. Valitun joukon tehtävänä oli retkutsukortti
kien järjestäminen, ekonomien ja liike-elämän
edustajien kokoaminen yhteisiin illanviettoihin sekä varojen kerääminen. Vuonna 1949 huvitoimikunta järjesti cocktailpartyn Kauppakorkeakoulun rahaston hyväksi.
Ekonomi Erkki Rekolan muistoissa alueellinen yhteistyö oli tiivistä 1940- ja
1950-luvulla Keuruun, Jämsän, Vaajakosken, Suolahden ja Äänekosken välillä.
Keski-Suomen Ekonomeihin kuuluminen on aina ollut Erkki Rekolalle perusasia
ja ekonomit ovat tulleet hänen mielestään tavattoman hyvin keskenään toimeen.
”Järjestäytykää, kehittäkää itseänne - ja kiinnittäkää huomiota inflaatioon!”, ovat
Rekolan terveiset Keski-Suomen ekonomeille.

Jäsenmäärä kasvoi
1960 - 70-lukujen taitteessa

K

eski-Suomen ekonomit harjoittivat
aktiivista jäsenhankintaa. Vuoden 1959
alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 67, ja vuonna 1977,
yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuonna, jäsenmäärä oli jo 139.
Samoihin aikoihin hankittiin
Amer-yhtymän osakkeita yhdistykselle ja niiden tuotto
käytettiin Jyväskylän taloustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden stipendeihin.

Pankkimies Kalevi Kallio-Mannila toimi 17
vuotta yhdistyksen rahastonhoitajana.

Vuonna 1962 ekonomit
päättivät pyytää käyttöönsä tilan Jyväskylän Klubin uudesta huoneistosta.
Yksi kabineteista sisustettiin Ekonomikabinetiksi ja se vihittiin seuraavana
vuonna käyttöön.
Kallio-Mannila tempaistiin mukaan ekonomitoimintaan. Hän aloitti yhdistyksen rahastonhoitajana vuonna 1962 – samana vuonna, kun Ekonomikabinetti perustettiin. Yksi rahastonhoitajan tehtävistä oli jäsenmaksujen kerääminen.
”Täytyi olla vähintään ekonomi, että oli niin mutkikkaan prosessin keksinyt”,
naurahtaa Kallio-Mannila. Keski-Suomen ekonomeille terveiset ovat lämpimät ja
sisältävät toiveen: “Kaikenikäisiä jäseniä tarvitaan, jotta ekonomitoiminta säilyttäisi elinvoimaisuutensa”.
Taloustieteen opintosuunta perustettiin Jyväskylään vuonna 1967
Taloustieteen laitoksen perustaminen Jyväskylään oli merkittävä asia Keski-Suomen ekonomeille jo tulevaisuuden ja yhdistyksen elinvoiman kannalta.
Opintosuunnan perustaminen oli pitkälti Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän
kaupungin, Jyväskylän Kauppalaisseuran sekä rehtori professori Martti Takalan ansiota.
Pitkän selvitystyön ja neuvotteluiden päätteeksi Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö lahjoitti 1 000 000 markkaa valtiolle vastineeksi siitä, että se

perustaisi Jyväskylän yliopistoon kaksi professorin virkaa. Samalla perustettiin Keski-Suomen taloudellinen tutkimuslaitos.
Ensimmäiset virat perustettiin liiketaloustieteeseen ja tietojenkäsittelyoppiin. Taloustieteiden laitos kohtasi haasteita toiminnan käynnistämisvaiheessa. Ongelmia aiheuttivat muun muassa henkilökunnan rekrytoiminen sekä
siitä johtunut ylempien arvosanojen opetuksen vähäisyys.
Kauppatieteiden maisteri, vastikään perustetussa taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa työskennellyt Veikko Kemppinen toimitti aluksi professorin virkaa, kunnes vuonna 1969 Pertti Kettunen aloitti professorina. Oppilaita
taloustieteeseen otettiin vuosittain 80 ja kansantaloustieteeseen 40. Alkuaikoina laitoksen toiminta keskittyi suurelta osin juuri opetukseen tutkimuksen
jäädessä vähemmälle.
 Pirkko Pälä –

opetuksen osaaja
sai tunnustusta
myös Sefestä.

”Yhteishenki ekonomiympyröissä oli kouriintuntuva, siellä viihtyi”, pitkän
uran laskentatoimen ja verotuksen opettajana Jyväskylän yliopistossa tehnyt
Pirkko Pälä muistelee. Pälä välitti vastavalmistuneiden ekonomien tiedot ekonomiyhdistykselle ja auttoi heitä työnhaussa. ”Aina yritettiin jeesata eteenpäin”,
Pälä hymyilee.

Naiset ryminällä mukaan
ekonomitoimintaan

V

uonna 1987 Esko Tikka johti 331-jäsenistä yhdistystä sen täyttäessä 50 vuotta. Syntymäpäiviä juhlistettiin Jyväskylän Klubilla 30-luvun
tunnelmissa. Kaupallinen ala naisistui kaiken
aikaa ja Keski-Suomi näytti tässä edelläkävijän roolia.
Naisekonomien toimintaa muistellessaan pitkäaikainen ekonomiaktiivi Else-Mai huudahtaa lämpimästi:
”Voi, kun meillä oli hauskaa”. Naisekonomit järjestivät
juhlia, muotinäytöksiä ja muita tapahtumia, joiden tuotto
lahjoitettiin stipendeinä hyvin opinnoissaan edistyneille
kauppatieteiden opiskelijoille. ”Tiukat ilmeet ja turha tärkeys pois”, Else-Mai neuvoo ja suosittelee kaikille leppoisuutta työelämään.

Jorma Kokolle
taloustieteestä tuli
ura ja intohimo.

Else-Mai Virtanen
muistaa, että
varainkeruujuhlien
ja muotinäytösten
järjestäminen oli
hauskaa.

Sijoitusseminaareja ekonomeille
Jorma Kokko oli mukana järjestämässä sijoitusseminaareja ja osallistui aktiivisesti yhdistyksen
toimintaan. 1980-luvulla työelämä ei ollut aina hektistä ja tilaisuuksien jälkeen oli aikaa istua iltaa ekonomiporukalla. Yritykset järjestivät maittavat tarjoilut ja laulu raikasi lauluilloissa,
Kokko muistelee. “On ollut mielenkiintoista seurata Keski-Suomen ekonomitoimintaa 25 vuoden ajan”, hän kiittää ja kertoo
huomanneensa, kuinka naisten mukaantulo on aktivoinut toimintaa.
Matkailua Suomessa ja kauempana
Vuonna 1990 Keski-Suomen
ekonomit matkasivat Varkauteen,
jossa paikalliset ekonomit isännöivät järviristeilyn ja savusaunaelämyksen. Seuraavana vuonna
 Aktiiviset 1960-70 -luvun ekonominaiset

Else-Mai Virtanen ja Liisa Heikinheimo
Hilkka Alatalo-Korven haastateltavana
yhdistyksen 50-vuotisjuhlissa.

ekonomit vierailivat Olavinlinnassa ja kuuntelivat Hectoria Tampere-talossa.
1990-luvun tiimellyksessä ekonomit kokeilivat myös carting-autoilua, vierailivat olutpanimossa ja pitivät mainosfilmi-illan. Matkailu ei ulottunut ainoastaan lähimpiin maakuntiin vaan ekonomit suuntasivat vuonna 1999 ItäSuomen ekonomien kanssa opintomatkalle Viron Tarttoon.
Jokaiselle jotakin
2000-luvulla Keski-Suomen ekonomien toiminta harppasi eteenpäin, kun
tiedottamista uudistettiin ja yhdistys sai ajanmukaiset nettisivut. Jäsenkirjeisiin tuli uutta ilmettä kuvien kera ja jäsenille luotu sähköpostilista helpotti
tiedonkulkua.
Tapahtumatarjonta monipuolistui uuden vuosituhannen myötä ja “jokaiselle jotakin” muodostui tapahtumatarjonnan punaiseksi langaksi. Monia
tilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä akavalaisten yhdistysten ja Keski-Suomen Osakesäästäjien kanssa. Lisäksi yhteistyö ainejärjestöihin päin tiivistyi,
kun Jyväskylän kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ainejärjestö Pörssi ry
sekä tietojärjestelmätieteen ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö Dumppi ry tulivat mukaan toimintaan.
Keski-Suomen ekonomien tiedottajana toimineen Kati Pesolan mielestä ekonomien toiminta on monipuolista ja ammatillisesti kiinnostavaa. “Erityisesti seminaarit ovat ilahduttaneet ja
tiedotus pelaa mallikkaasti – mukaan vain pitäisi ehtiä useammin”, Pesola kiittelee. Vaikka Keski-Suomen ekonomien toiminta
on muuttunut uusien hallitusten myötä, Wapputreffit ovat jääneet Pesolan ajoista yhdistyksen jokavuotiseksi perinteeksi.
Kati Pesola
Keskisuomalaiset ekonomit Pietarissa
Talvipalatsin aukiolla.

Itä-Suomen ekonomit lähdössä Suomilaivan risteilylle Päijänteelle.

Juhlaseminaareja ja
75-vuotisjuhla

T

änä päivänä Keski-Suomen ekonomeissa on jo lähes 900 jäsentä. Viime
vuosina uutta toiminnassa ovat olleet mm. Suomen Ekonomiliitto –
SEFE ry:n kanssa järjestetyt mentorointiohjelmat, jossa tietotaitoa
annetaan ja opitaan ekonomikollegoilta. Samoin Jyväskylän Kauppakorkeakoulun Avance-johtamiskoulutuksen kanssa toteutetut ilmaiset iltapäiväseminaarit, joissa jo ennen juhlavuotta aiheina olivat digimarkkinointi ja
johtaminen. Ja juhlavuoden teemalla ”75 vuotta vastuullista ekonomiosaamista Keski-Suomessa” toteutimme tänä vuonna kolme ilmaista juhlaseminaaria: innovatiivisesta ja vastuullisesta johtamisesta, vastuullisesta rahoituksesta sekä vastuullisesta työssä jaksamisesta. Jokaiseen seminaariin osallistui
50-100 henkilöä.
75-vuotisjuhlaa vietettiin yli 100 henkilön joukolla Jyväskylän uusimman
hotellin Solo Sokos Hotel Paviljongin tiloissa. Juhlavat puitteet, tasokkaat
tarjoilut ja viihdyttävän ohjelman kohtuulliseen hintaan mahdollistivat juhlavuoden yhteistyökumppanimme.
Juhlaseminaarit
järjestettiin
Agoran Martti
Ahtisaari-salissa.

Keski-Suomen Ekonomit ry:n hallitus kiittää lämpimästi kumppaneitaan:
Keskimaa, Keski-Suomen Osuuspankki, Kauppakorkeakoulu ja Avancejohtamiskoulutus sekä Jyväskylän kaupunki.
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