Toimintasuunnitelma
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Vaasan Ekonomit – Vasa Ekonomer ry
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Yleistä
• Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2013 on
yhdistyksemme 76. toimintavuosi.
• Jäsenmäärämme 1.1.2012 oli 816.
• Toiminta-ajatuksemme on tarjota erilaista tilaisuuksia ja
tapahtumia, joissa jäsenemme pääsevät kehittymään,
virkistymään ja verkostoitumaan.
• Tavoitteemme on kasvattaa jäsenmäärämme yli 850
jäseneen vuoden 2013 alussa ja 900 jäseneen vuoden 2014
aikana.
• Tavoitteenamme on vakiinnuttaa Kokkolan Ekonomikillan
toimintaa ja suunnitella killan laajentumista Pietarsaareen.

• Perustamme sijoitustoimikunnan tekemään
ehdotuksen yhdistykseen varojen käytöstä
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Työmarkkinatoiminta
• Yksityissektorilla työskentelevien jäsentemme etuja valvoo
AKAVA/YTN.

• Järjestämme yhteistyössä SEFE:n kanssa jäseniltoja
työmarkkina-asioista sekä yksityissektorilla että julkisella
sektorilla työskenteleville.
• Jäsenkuntaan kuulumattomillekin ekonomeille tarjoamme
tietoa Ekonomiliiton edunvalvontaroolista ja jäseneduista.
• Välitämme tietoa ja osallistumme paikallisesti AKAVAn
aluetoimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin.
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Yhteistyö Warrantin kanssa
• Vaasan Ekonomit on tehnyt kirjallisen yhteistyösopimuksen
kylteriyhteisö Warrantti ry:n kanssa 2012-2014:
» Vaasan Ekonomien logo painetaan syksyisin uusien
opiskelijoiden haalariin. Logo uusittu 2012.
» VasE järjestää 1-2 krt vuodessa SEFEn kanssa
Valmistuvien illallisen
» VasEn hallituksen jäsenistä jokainen kirjoittaa
vuorollaan artikkelin Warrantin Wykyzine –lehteen
» VasE järjestää opiskelijoiden kanssa syksyisin
drinkkikurssin
» Warrantti huolehtii yhteisten tapahtumien mainonnasta
ja VasE:n näkyvyydestä yliopistolla. Warrantti varaa tilan
ilmoitustaulultaan VasE:n käyttöön.

» Sopimus tarkastetaan kahden vuoden välein

5

Yhteydet muihin järjestöihin/toimijoihin
• Vaasan Ekonomit on tehnyt vuosien varrella yhteistyötä eri
järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Järjestämme esim.
yhdessä erilaisia tapahtumia tai toivotamme toistemme
jäsenet tervetulleiksi soveltuviin järjestämiimme
jäsentilaisuuksiin vuonna 2013:
» AKAVA Pohjanmaa: Osallistumme paikallisesti AKAVAN

aluetoimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin Vaasassa ja
Kokkolassa
» Ekonomgillet Wasa: keskittää toimintaansa Helsinkiin, jatketaan
yhteistyön kehittämistä
» KEPO: Vähintään Kerran Poltettujen Kaupunkien Lupin
ekonomitapahtuma vuorovuosin SEFEn pohjoisen vaalipiirin eri
paikkakunnilla, vuonna 2013 Oulun ekonomien järjestysvuoro
» Jatketaan yhteistyötä VTS:n kanssa ja tutkitaan
yhteisen (koulutus tms.) tilaisuuden järjestämistä
Vaasan yliopiston kanssa
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Tiedotus ja PR
• Ylläpidämme kotisivuja www.vaasanekonomit.fi
• Lähetämme 1-4 sivuisen jäsentiedotteen jäsenistölle noin 4
kertaa vuodessa
» sähköpostitse niille, joiden osoite on SEFEn jäsentietokannassa
» printti kotiinpostitettuna niille, joiden sähköpostiosoite ei ole
tiedossa

• Tapahtumamuistutukset lähetämme enintään kerran
kuukaudessa sähköpostitse SEFEn jäsentietokannan
mukaisiin osoitteisiin
• Tiedotamme Ekonomi-lehden tapahtumapalstalla
• Pidämme omaa palstaa Warrantin Wykyzinessä

• Tarjoamme yritysvierailuja ja muita sopivia tilaisuuksiamme
myös Warrantille, VTS:lle ja EGW:lle
tiedotettavaksi heidän kanaviaan pitkin.
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Tiedotus ja PR
• Lähetämme uusille yhdistyksen jäsenille
tervetulotoivotuskirjeen, joka sisältää tietoa tulevista
tapahtumistamme.
• Muistamme Vaasan yliopiston toukokuun publiikissa
valmistuvia kauppatieteilijöitä ruusuin ja onnittelukortein.
• Myönnämme kannustusstipendejä keväisin. Kriteereinä ovat
opintomenestys ja aktiivisuus opiskelijatoiminnassa sekä
siteet yhdistyksemme alueelle. Nostamme loppusummaa
vuodelle 2013.
• Tasavuosia 50+ täyttäviä jäseniämme muistamme
onnittelukortein.
• Suunnittelemme oman onnittelukortin.
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VasE:n kokoukset
• Sääntömääräiset kokoukset pidetään huhtikuun viimeiseen
päivään mennessä (kevätkokous) sekä joulukuun 15:een
päivään mennessä (syyskokous).
• Hallitus, joka toimii suunnittelevana ja toimeenpanevana
elimenä, kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
• Hallitus pitää vuosittain strategia- tai suunnittelupäivän.
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Luottamustoimet ja osallistuminen SEFEn
toimintaan
• Yhdistyksestämme lähtee edustaja SEFEn kevät- ja
syysliittokokoukseen sekä puheenjohtajapäiville.
• Tarjoamme ehdokkaita eri toimikuntien luottamustehtäviin.

• Osallistumme aktiivisesti yhteiseen toimintaan SEFEn ja
muiden ekonomipaikallisyhdistysten kanssa.
• Uudet hallituksen jäsenet osallistuvat SEFE-päiviin ja
hallitus/hallituksen edustajat vuosittain SEFEn
kevätneuvottelupäiviin.
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Jäsentapahtumat
• Vuonna 2012 osallistui lähes 200 hlöä jäsentapahtumiin
(tilaisuuksia 10 kpl)
• Koulutukset
» järjestämme yhteistyössä SEFE:n kanssa ajankohtaisia koulutuksia,
joiden painopiste on työelämän haasteiden vaatimien valmiuksien
lisäämisessä. Vuonna 2013 pyrimme järjestämään koulutustilaisuudet
sekä keväällä että syksyllä. Tässä hyödynnämme ns. SEFEn
tapahtumatarjotinta ja maksamme toisen koulutuksen tarvittaessa
itse.

Mentorointi
» Opiskelijamentorointia jatketaan. VasEn rooli ja vastuut vielä avoinna

• Yritysvierailut
» järjestämme yhteistyöyhdistystemme kanssa yritysvierailuja Vaasassa,
Kokkolassa tai kauempanakin.
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Jäsentapahtumat
• Teatteri- tai konsertti-illat
» tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden osallistua edullisemmin ja
ekonomiseurassa erilaisiin konsertteihin tai teatterinäytöksiin.

• Matkoja, liikuntailtoja, teemakursseja ja saunailtoja järjestetään
toivomusten mukaan.
• Ystävänpäivän kutsukilpailu "ekonomit vastaan insinöörit"
• Kokkolan Ekonomikillan järjestämiä vastaavia tilaisuuksia
Kokkola-Pietarsaari-Kaustinen –alueella.
• SEFEn järjestämien kiertueiden tilaisuudet Vaasassa, esim.
työmarkkinailta, Nuoret Ekonomit ym.

Jäsentapahtumat VasE – vuosikello 2013
Tammikuu:
kinkunsulatus
B.hallissa
Marras:
syyskokous ja
pikkujoulut

Helmi:
Ystävänpv
Tropicland.

Maalis:
Pilkkikisa

Loka: Keilaus

Huhti:
Kevätkokous/
Yritysvierailu
(OK Perintä?)

Syys:
koulutus
SEFE/VasE

Kesä:
Powerpark

Touko:
Kultturi:
Teatteri,
publiikki
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Kokkolan kilta
•

Perustettu 3.1.2011 alussa aktivoimaan ja palvelemaan Kokkolan ja
Pietarsaareen seudun ekonomeja

•

Kerholla oma hallitus, jonka tarkoituksena kehittää toimintaa ja
vastata jäsentoiminnasta tällä alueella

•

Vetäjä: Aimo Syri

•

Vuonna 2012 järjestettiin 8 killan omaa jäsentilaisuutta sekä
syyskokous ja vuonna 2013 tarkoitus tarjota samantyyppisiä
tilaisuuksia kuin Vaasan Ekonomit ry:ssä

KIITOS !

