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YLEISTÄ
Yhdistys on perustettu 9.5.1937
• Jäseniä 31.10 2015 oli 930
• Jäseniä 31.10 2016 oli 902

MISSIOMISSIO
Tarjoamme aktiviteettejä, joissa jäsenemme 
pääsevät kehittymään, virkistymään ja 
verkostoitumaan

2017



• Sääntömääräiset kokoukset pidetään huhtikuun viimeiseen päivään mennessä 
(kevätkokous) sekä joulukuun 15:een päivään mennessä (syyskokous)

• Hallitus kokoontuu n. 1krt / kk

• Hallitus pitää vuosittain strategia- tai suunnittelupäivän

o Strategia päivitetään 3 vuoden välein

• Nykyinen strategiajakso päättyy 2016 vuoteen

Kokoukset
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Luottamustoimet ja osallistuminen Suomen Ekonomien 
tilaisuuksiin

• Yhdistyksestämme lähtee edustaja kevät- ja syysliittokokoukseen sekä 
puheenjohtajapäiville

• Osallistumme aktiivisesti yhteiseen toimintaan Suomen Ekonomien ja muiden 
ekonomipaikallisyhdistysten kanssa

• Uudet hallituksen jäsenet osallistuvat toimikauden alussa Suomen Ekonomien 
järjestämään Intro-tilaisuuteen
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Tavoitteita vuodelle 2017

2017



Suomen Ekonomien tavoitteita

• Strategia 2017-2019
o VISIO: Suomen Ekonomit on edelläkävijä, joka edistää ekonomien osaamista, hyvinvointia 

ja menestystä työelämässä. Se on yleisesti arvostettu yhteisö, johon ekonomit ja kylterit
haluavat kuulua

o MISSIO: Vahvistamme ekonomien menestystä jäsenlähtöisillä palveluilla ja 
edunvalvonnalla

o Strategiset painopistealueet:
1. Uudistumme jäsenlähtöisesti

2. Vahvistamme kauppatieteellisen alan koulutuksen arvoa2. Vahvistamme kauppatieteellisen alan koulutuksen arvoa

3. Hoidamme ekonomien edunvalvontaa

• Vuoden 2017 toiminnan teemana on Osaaminen
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Vaasan Ekonomien tavoitteita vuodelle 2017

• Jatkaa ja kehittää aktiivista toimintaa Kokkolan Ekonomikillassa

• Jatkaa ja kehittää Nuoret ekonomit –toiminnan jalkauttamista

• Yhteistyön jatkaminen Vaasan yliopiston kanssa 
o Tavoitteena mm. yhteisten jäsentapahtumien järjestäminen vuosittain

• Jatkaa Suomen Ekonomien brändiuudistusta alueella ja yhtenäisen ilmeen 
päivittämistä Vaasan Ekonomien visuaalisen ulkonäön osalta 

• Hyödyntää Suomen Ekonomien investoimaa / v. 2017 käyttöönotettavaa 
asiakkuudenhallintajärjestelmää (CRM työkalu) paremmin kohdistettavan jäsen asiakkuudenhallintajärjestelmää (CRM työkalu) paremmin kohdistettavan jäsen 
markkinointiviestin mahdollistamiseksi
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Yhteistyö

2017



Warrantti
• Muistamme Vaasan yliopiston toukokuun publiikissa valmistuvia kauppatieteilijöitä 

ruusuin. 

• Myönnämme kannustusstipendejä keväisin. Kriteereinä ovat opintomenestys ja 
aktiivisuus opiskelijatoiminnassa sekä siteet yhdistyksemme alueelle.

Yhteistyö

Muut yhteistyökumppanit
• Yhteistyö Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan kanssa

• KEPO:  Vähintään Kerran Poltettujen Kaupunkien Lupin tapahtuma Suomen 
Ekonomien pohjoisen vaalipiirin eri paikkakunnilla

o vuonna 2017 Vaasan Ekonomien järjestysvuoro
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Viestintä
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Viestintä

• Ylläpidämme kotisivuja www.vaasanekonomit.fi

• Lähetämme tapahtumatiedotteen noin kuukausittain sähköpostitse niille, joiden 
osoite on Suomen Ekonomien jäsentietokannassa

oViestimme tapahtumista jatkossa sähköisesti

• Tiedotamme tapahtumista Ekonomi-lehden tapahtumapalstalla

• Tiedotamme ajankohtaisista tapahtumatiedoista myös Facebookissa Vaasan 
Ekonomien sivulla

• Pidämme omaa palstaa Warrantin Wykyzinessä• Pidämme omaa palstaa Warrantin Wykyzinessä

• Tarjoamme joitain tilaisuuksiamme myös Warrantille ja NIORDille.
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Jäsenhankinta ja -muistaminen
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Jäsenhankinta ja -muistaminen

• Lähetämme uusille yhdistyksen jäsenille tervetulotoivotuskirjeen, joka sisältää 
tietoa tulevista tapahtumistamme.

• Järjestämme uusille jäsenille lounastilaisuuksia

• Tasavuosia 50+ täyttäviä jäseniämme muistamme suunnittelemallamme 
onnittelukortilla. 
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Jäsentapahtumat
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Jäsentapahtumat

• Järjestämme vuosittain jäsentapahtumia eri teemoilla, joita ammatillisen 
kehittämisen koulutustapahtumat kuuluvat Suomen Ekonomit tapahtumatarjontaan 

o2017 tavoitteena aikaansaada yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa koulutus / 
ohjelmasisältö, joka voisi toistua vuosittain eri teemoilla

 7.3.2016 järjestimme Vaasan yliopiston kanssa yhteisen koulutuksen aiheesta 
Mindfulness ja tapahtuma keräsi täyden osanoton – tästä olisi hyvä jatkaa kestävää 
kehitystä

• 2017 Vaasan Ekonomien vuoro järjestää jälleen KEPO• 2017 Vaasan Ekonomien vuoro järjestää jälleen KEPO

• Samana ajankohtana Vaasan Ekonomit – Vaasa Ekonomer ry 80v. vuosijuhla
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Jäsentapahtumapaletti

• Teatteri- tai konsertti-illat

• Liikunta- ja kauneustapahtumia ja teemakursseja järjestetään toivomusten mukaan

• Kokkolan Ekonomikillan järjestämiä vastaavia tilaisuuksia Kokkolassa ja lähialueella

• Suomen Ekonomien järjestämien kiertueiden tilaisuudet Vaasassa, esim. Nuoret 
Ekonomit ym.
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Kokkolan kilta
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Kokkolan Kilta

• Perustettu 1.11.2010 aktivoimaan ja palvelemaan Keski-Pohjanmaan seudun 
ekonomeja

• Kerholla oma päätöksenteko, tarkoituksena kehittää toimintaa ja vastata 
jäsentoiminnasta alueellaan

o Kokkolan Killan vastaava kuuluu Vaasan Ekonomit hallituskokoonpanoon (istuva Aimo Syri)

• Vuonna 2016 tapahtumia tasaisesti viime vuosien tahtiin

• 2017 tavoitteena jatkaa samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina
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Vaasan Ekonomit – Vasa Ekonomer ry

www.vaasanekonomit.fi
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