Vuosikertomus 2018

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Vuosi 2018 oli Lahden Seudun Ekonomien 72. toimintavuosi ja sisälsi monipuolisesti ohjelmaa moneen
eri makuun. Tavoitteena olikin järjestää monenlaisia tapahtumia, joista mahdollisimman moni jäsen löytäisi itseään kiinnostavat tapahtumat. Yhteensä järjestimme vuoden aikana 19 tapahtumaa.
Tapahtumakattaus sisälsi mm. yritysvierailuja, kulttuuria, urheilua ja liikuntaa, historiaa, ammatillista kehittymistä ja toki yhdessäoloa ja verkostoitumista Lahden alueen ekonomien kesken. Ekonomien lisäksi
pidimme verkostoja yllä myös muihin Lahden alueen akateemisiin yhdistyksiin järjestämällä Lahden Diplomi-insinöörien (Ldiary) ja Lahden Lakimiesten kanssa yhteisen illanvieton Raflinkien merkeissä. Ilta oli
onnistunut ja varmasti jatkamme yhteistyöperinnettä myös tulevaisuudessa.
Vuoden aikana saimme jäseniltämme hyvää palautetta tapahtumistamme ja niiden monipuolisuudesta, ja
niinpä pyrimme jatkossakin samaan monipuoliseen linjaan. Tavoitteena on järjestää tapahtumia jäsenet
edellä ja jäsenten toiveet huomioiden.
Lahden Seudun Ekonomit toimii myös linkkinä jäsenten ja Suomen Ekonomien välillä, ja pyrkii edistämään jäsentensä asioita paikallisen vaikuttamisen lisäksi valtakunnallisella tasolla. Suomen Ekonomeissa
rakennettiin vuoden 2018 aikana mm. uutta strategiaa vuosille 2019-2022 ja tässä työssä myös Lahden
Seudun Ekonomit oli mukana. Uusi strategia kiteytyy sanoihin: Vapauta potentiaalisi.
Jäsenmäärämme on vuoden aikana valitettavasti laskenut hieman. Vuoden alussa jäseniä oli 612 ja vuoden
lopussa 590. Hallitus pyrkii tulevassa toiminnassaan siihen, että jäsenmäärä saataisiin noususuuntaan.
Kiitoksia jäsenillemme osallistumisesta tapahtumiimme ja nähdään tapahtumissamme myös jatkossa!
Kiitokset myös hallitukselle hyvästä työstä ja panoksesta yhdistyksemme hyväksi!

Hanna Mäkinen
Puheenjohtaja

Lahden Seudun Ekonomit ry:n hallitus 2018:

Anu Tamminen, puheenjohtaja
Tuula Nurminen, varapuheenjohtaja
Mari Anttila, rahastonhoitaja
Jani Ylönen, jäsen ja tapahtumavastaava
Teemu Vesalainen, sihteeri
Hanna Mäkinen, viestintävastaava

Hallitus kokoontui tilikauden 2018 aikana 9 kertaa.

Yhdistyksen jäsenmäärä:
Yhdistyksen jäsenmäärä 1.1.2018 oli 612 henkilöä ja 590 henkilöä 31.12.2018. Tiedot perustuvat
Suomen Ekonomien virallisiin tilastoihin.

Tilintarkastaja tilikaudella 1.1 -31.12.2018:
HTM Aarre Savolainen
Yhdistyksen toiminta vuonna 2018 (suluissa 2017)
Vuonna 2018 järjestettiin 19 (22) tilaisuutta tai tapahtumaa. Tapahtumissa oli yhteensä 350 (409)
kävijää.

VUODEN 2018 TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET

16.2.2018 Raflingit
Pimeänä perjantai-iltana kokoonnuimme Lahden Vesitorniin juhlimaan ”Suomi 101 – vuosisadan krapula”
-teemalla Raflinkeja yhdessä Lahden Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit LDiaryn ja Lahden lakimiesyhdistyksen kanssa. Ekonomeja aveceineen oli ilmoittautunut 16, Lakimiehiä 7 – joukon kokonaisvahvuuden
ollessa 42. Hieno porukka, hieno paikka! Moni oli ensimmäistä kertaa Lahden Vesitornin sauna- / juhlatiloissa, jotka ovat nähtävyys sinänsä samoin kuin upea näkymä Lahden kaupungin kattojen ylle
Nykyteekkarisanakirjan mukaan Raflingit on syksyinen hässäkkä, jossa ohjelmallisen sekoilun lisäksi on
mahdollisuus nauttia suunnattomia määriä Mustaa Rudolfia. Koska olimme jo jäljessä aikataulusta, edellisestä syksystä, päädyimme vähän jälkijättöiseen teemaankin, Suomi 101. Aina löytyy hyvä syy juhlia!
Pukeutuminen oli suositeltu tehtävän teeman mukaan. Valinnan varaa oli, jotain perisuomalaista, krapulatyyliä vai jotain aivan muuta? Paras asu perusteluineen palkittiin. Tuomaristo teki ehdotuksen, joista yleisö äänesti. Yksimielisesti parhaaksiv valittiin LDiaryn jäsen, jolla oli päällään sama Jussi -paita kuin kaulassaan roikkuneessa valokuvassa vuodelta 1952.
Raflinkeihin kuuluu niin syötävä kuin juotavakin. Juotavaa LDiaryn Ville oli hankkinut ihan naapurista
saakka. Ruokatarjoilu hoidettiin krapula-aamun teemaan nakeilla ja sämpylöillä. Toki lisukkeena oli salaattiakin. Ennen vieraiden tuloa, juhlajärjestelyjen ollessa ylimmillään, wahatsappasimme vielä Villelle
ruokakauppaan, että tuo sitä ja tuo tätä – onneksi – sillä kaikki meni, niin ruuat kuin juomatkin 😊
Raflinkien yksi kiistämätön kohokohta on Kultaisen Sirpin Laulukilpailu. Kilpailussa yhdistyksittäin valitut joukkueet sanoittavat uudelleen jonkin tunnetun sävelmän ja esittävät teoksensa. Biisiksi oli valittu
supisuomalainen Saku Sammakko, teemana oli Jano ja teoksessa piti esiintyä sanat jano, Suomi ja Lahti
vähintään kerran. Ja voiton vei - kirkkain äänin Lahden Seudun Ekonomit ry esityksellään, jossa koreografia oli aivan omaa luokkaansa. Voittajan haltuun uskottiin seuraavaksi vuodeksi kiertopalkinto Kultainen
Sirppi.
Tanssimaankin päästiin, kun Duo Tähtisilmä soitti bilemusaa jalan alle. He tekivät myös muutoin hyvän
tilin, savukone lähti illanpäätteeksi yhden osallistujan matkaan. Osa joukosta tutustui myös Vesitornin
hulppeisiin saunatiloihin. Ilta päättyi ohjeen mukaisesti puoliltaöin esitettyyn Teekkarihymniin.

6.3.2018 Tutustuminen Mecastep Oy:n toimintaan, yritysvierailu
Maaliskuisena tiistai-iltana suuntasimme kohti Kukkilaa, Lahden pohjoispuolelle. Omaan kyytiini nappasin ympäristöystävällisesti matkalta kaksi aktiivista jäsentämme. Mielenkiintoisesti, kaikki omat jäsenemme tilaisuudessa olivatkin naisia. Vahvistusta haimme Lahden Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit
yhdistyksestä (LDiary). Näin saimme kokoon mukavan 14 henkilön porukan, 4 omaa jäsentämme ja ”täydennykseksi” 10 LDiaryläistä 😊.
Mecastep Oy on ratkonut kiinteistöjen sisäilmaongelmia jo 2000-luvun alusta lähtien. Yritys on keskittynyt liiketilojen, sairaaloiden, koulujen, päiväkotien ja muiden kiinteistöjen sisäilmaongelmien korjaami-

seen. Mecastep Oy tarjoaa ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseen käyttäen aktiivihiilisuodatusta, mikrobien (homeitiöt, sädesienet jne.) neutralointia sekä ilmanvaihdon tehostamista sisätiloissa.
Isäntänämme toimi Mecastep Oyn toimitusjohtaja Kari Vuorimaa, joka kertoi meille yrityksen tuotteista ja
niiden käyttökohteista hyvin kansantajuisesti. Vierailu sujui mukavissa merkeissä, vapaasti kysellen ja
keskustellen. Mecastepin järjestämässä Postit -lappuarvonnassa voiton vei vierasjoukkue. Toisin sanoen,
kotikäyttöön tarkoitetaun ilmanpuhdistimen voitti LDiaryn jäsen. http://www.mecastep.fi/

13.3.2018 Tilikokous ja yritysvierailu Novartille
Lahden Seudun Ekonomien tilikokous pidettiin Novartilla. Novart Oy on Suomen suurin keittiökalusteiden valmistaja ja kuuluu kansainväliseen Nobia-konserniin.
Tapahtuma alkoi tilikokouksella. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsittelimme sääntömuutosasiaa.
Novart Oy:n talousjohtaja Kari Roos piti meille erittäin mielenkiintoisen yritysesittelyn Novartista ja toimitusketjusta vastaava johtaja Aki Jormanainen jatkoi tuotannon esittelyllä. Ilta päättyi tehdaskierrokseen
ja sen jälkeen valtaisaan kysymystulvaan.

1.5.2018 Vappulounas
Mitä on ekonomien vappu? Ja onko vappua ilman kuohuvaa? No ekonomeilla ei ainakaan...
Tällä kertaa nautimme vappua perinteestä poiketen ravintola Casselin kabinetissa. Lounasta ennen olimme
kokoontuneet melko viileässä Vesijärven satamassa kuohuvalle. Kylmä kuohuva lämmitti, ainakin mieltä,
ja sisälle päästyämme pääsimme nauttimaan maukkaasta lounaasta ja iloisesta seurasta.
Seurustelu oli hilpeää, mutta sivistynyttä. Serpentiinit ja tunnusluvut olivat taka-alalla.
Sitä on ekonomien vappu!

6.5.2018 Mamma Mia -musikaali Messukeskuksessa
Kaikkien aikojen menestyksekkäin musikaali MAMMA MIA! 20 lippua tähän suomenkieliseen esitykseen meni hetkessä, matkaan lähti 11 ekonomia aveceineen.
Yksi Suomen massiivisimmista musikaalituotannoista sai ensi-iltansa toukokuussa 2018 upouudessa Messukeskus Amfi -teatterissa. Päärooleissa nähtiin muun muassa Laura Voutilainen, Johanna Kokko, Nina
Tapio ja Petra Pääkkönen. Isäehdokkaina loistivat Veeti Kallio, Arne Nylander ja Vallu Lukka. Musikaalin 22 ABBA-hittiä on suomentanut Paula Vesala. Messukeskuksen puitteet sopivat hyvin esitykseen. Väliaikatarjoilut oli organisoitu ammattimaisesti isolle vierasjoukolle.
Abban biisit tuntevalle ryhmällemme esitys on nautinnollinen, niin musiikin kuin koreografioiden ja laulusuoritustenkin osalta. Laura Voutilainen näytti jälleen kerran lahjakkuutensa. Tästä tapahtumasta tuli
jäsenistöltä kiitosta vielä jälkikäteenkin 😊

7.5. Wipak –yritysvierailu
Maanantaina 7.5. pääsimme tutustumaan pakkausyritys Wipakin toimintaan. Wipak valmistaa innovatiivisia pakkausratkaisuita etenkin elintarviketeollisuudelle sekä terveydenhuoltooon ja terveydenhuoltoteollisuudelle. Wipak on vahva toimija alallaan euroopanlaajuisesti ja kuuluu Wihuri-konserniin.
Isäntinämme vierailulla toimi toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari, tuotantojohataja Mikko Palviainen ja
talousjohtaja Tomi Ruusunen. Ilta sisälsi Wipakin yritysesittelyn sekä myös katsauksen pakkaustoimialaan
laajemmin, sillä toimitusjohtaja on mukana myös pakkausyhdistyksen hallituksessa.
Vierailu oli erittäin antoisa ja tarjosi paljon mielenkiintoista tietoa Wipakista ja pakkaustoimialasta.

6.6.2018 LSEn Kesän avaus Laivaravintola Kauniissa Veerassa
Lahden Seudun Ekonomien kesä avattiin Laivaravintola Kauniissa Veerassa 6.6.2018 vapaamuotoisen ja
hyväntuulisen after work -tapahtuman hengessä. Keskustelua käytiin vilkkaasti paikalla olevan jäsenistön
kesken ja viileästä kesäkuun päivästä huolimatta tunnelma oli lämmin ja aurinkoinen. Paikalla viihtymässä
ja ekonomi-seurasta nauttimassa oli yhteensä 14 henkilöä.

16.6.2018 Lahden Seudun Ekonomien golfmestaruus -kilpailu
LSE:n golfmestaruudesta kilpailtiin Lahden golfin Takkulan loistavassa kunnossa olevalla kentällä kesäkuun alussa. Kilpailijoita tapahtumaan ilmoittautui kahdeksan, yhden loukkaantumisen vuoksi paikalle
pelaajia saapui seitsemän innokasta.
Tämän vuoden mestariksi pelasi Paavo Pulkkinen yhden pisteen erolla Toni Lukkariin, joka voitti parhaan
scratch-tuloksen sarjan. Jälkipelit ja palkintojenjako suoritettiin aurinkoisella klubin terassilla virvokkeita
nauttien. Ensi vuoden kilpailukenttä ratkeaa ensi kesän kynnyksellä.

7.7.2018 Ismo Leikola Heinolan kesäteatterissa
Maailman hauskimmaksi vuonna 2014 äänestetty Ismo Leikola saapui No niin! –kiertueellaan Heinolan
kesäteatterin lavalle. Sää suosi iltaa. Ennen varsinaista esitystä pääsimme nauttimaan kuohuviinitarjoilusta
piha-alueen teltassa.
Illan "No niin! -show'ssa kuultiin Ismon Amerikan elossa syntyneitä näkökulmia suomalaisuuteen ja ihmisyyteen. Kitaran avulla säestetyt kappaleet monipuolistivat esitystä. Naurunpurskahdyksia kuuluikin pitkin
iltaa. Illan päättyessä iloinen puheensorina kertoi onnistuneesta esityksestä.

24.8. ja 25.8.2018 Cheekin Valot sammuu -konsertti Lahden mäkimontussa
Harvoin, jos koskaan on mitään tapahtumaa järjestetty niin varhaisessa vaiheessa ennen varsinaista H hetkeä, kuin tätä Cheekin jäähyväiskonserttiin osallistumista. Liput tulivat myyntiin jo edellisenä syksynä
21.11.2017 klo 9.00.

Lauantain konsertin liput myytiin verkossa loppuun parissa minuutissa; ekonomeille niitä saatiin 24 kpl.
Heti perään myyntiin tulleen perjantai-illan lisäkonsertin liputkin myytiin loppuun noin varttissa; niitä
ekonomeilla oli 38 kpl. Tilaisuus osallistua tähän Suomen mittakaavassa huikeaan elämystapahtumaan
mahdollistui näin 62 henkilölle. Kaikki liput menivät ja joitain pieniä luonnollisia siirtymiä tapahtui vielä
loppuvaiheessa, jolloin varasijoille ilmoittautuneillekin saatiin lähetettyä ilouutinen.
Itse tapahtuma oli erittäin hyvin organisoitu ja järjestetty. Kulkureitit ja opasteet olivat selkeitä ja henkilökuntaa riittävästi. Hyvästä organisoinnista kertoi myös se, miten alueelta poistui 30 000 ihmistä erittäin
hyvässä järjestyksessä noin 15 minuutissa.
Tapahtuma-alueelle pääsi oheistapahtumiin osallistumaan jo klo 16.00 ja lauantain konsertin katsomoalueille klo 17.30. Sää oli hyvinkin suotuisa eikä 2,5 tunnin odottelu katsomossa tuntunut missään. Konsertti
alkoi ajallaan ja oli täyttä tykitystä koko kaksi- ja puolituntisen. Konsertissa kuultiin kaikki odotetut hitit
vuosien varrelta ja solistivierailut lavalla loivat lämmintä lisäväriä. Kokonaisuudessaan tapahtuma oli pitkän työn tulos ja huolellinen tekeminen näkyi lopputuloksessa. Kunniakas lopetus lahtelaistaustaiselle
artistille!

7.9.2018 Sound of Music Lahden Kaupunginteatterissa
Broadway-musikaali The Sound of Music on iki-ihana musikaali elämänilosta, luottamuksen voittamisesta
ja kyvystä rakastaa.
Musikaalin tunnetut sävelmät ovat kiehtoneet katsojia sukupolvelta toiselle. Musikaali sisälsi muun muassa tunnetut laulut: Kun vuorelle käyn, Mikä vois olla sen mukavampaa, Do-Re-Mi ja Edelweiss.
Katsojia ihastuttivat erityisesti lapsinäyttelijöiden valtavan pitkät lavaosuudet näytelmässä. Näytelmä
mukaili alkuperäisen elokuvan kohtauksia.
Musikaalia oli seuraamassa 15 jäsentä aveceineen.

19.9.2018 Historiakierros – Sisällissota Lahdessa
Historiakierros keräsi 25 Lahden historiasta kiinnostunutta jäsentämme tutustumaan Lahden historiaan
sisällissodan aikakaudella. Sisällissodan päättymisestä tuli tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta joten oli
erittäin otollinen aika palauttaa mieleen, mikä Lahden rooli sisällissodassa on.
Lahti oli tärkeä paikka sisällissodan näkökulmasta ja toimi mm. sodan lopputaistelujen suurimpana näyttämönä ja Lahdessa oli myös Suomen suurin punavankien kokoomaleiri. Oppaanamme toimi everstiluutnantti Seppo Toivonen ja hänen johdollaan kiersimme sodan kannalta olennaisia paikkoja Lahdessa.
Kierroksemme varrella kävimme niin urheilukeskuksessa, radiomäellä, sairaalan mäellä kuin Hennalan
kasarmialueellakin. Kierros tarjosi uutta tietoa varmasti meistä jokaiselle!

17.10.2018 Matkailuilta, Elämys Group
Elämys Groupin/ Elämysmatkojen toimitusjohtaja Jussi Viskari saapui Lahden Seurahuoneelle kertomaan
Elämysmatkojen tapahtumajärjestelyistä sekä yritysmatkoista. Tapahtumassa kuultiin Elämys Groupin
Susijengin kotikisojen ympärille järjestämästä tapahtumakokonaisuudesta sekä henkilöstötapahtumasta

Efima yritykselle. Koripallotapahtumasta Elämysläiset ottivat vahvan aseman tapahtuma-alan eliitissä
voittamalla Evento Awards -kilpailun huhtikuussa 2018. Elämys Group palkittiin koripallotapahtumasta
myös vuoden toiseksi parhaana urheilutapahtumana maailmassa BEA world palkinnolla..
Osallistujia tapahtumaan saapui 15 henkeä ja saimme aikaiseksi mielenkiintoista keskustelua aiheeseen
liittyen. Tapahtuman seurauksena Jussi Viskari tarjosi Lahden Ekonomeille alennuksen yrityksensä järjestämiin matkoihin.

24.10.2018 Yritysvierailu BMW Laakkonen
Autoilu kehittyy päivä päivältä ja uusi tekniikka tuo paljon uutta myös autoalaan ja autobisnekseen. BMW
Laakkosen yritysvierailulla jäsenistömme sai BMW:n aluejohtajalta Esa Pellikalta ajankohtaisen tietoiskun autoalan tämän päivän tilanteesta.
Autoilu muuttuu jatkuvasti niin yksityisautoilun kuin yritysautoilunkin puolella ja uusi tekniikka tuo koko
ajan uutta autobisnekseen, kuten myös kasvaneet ympäristövaatimukset ja kuluttajien ympäristötietoisuus.
Kuulimme mm. näiden asioiden vaikutuksesta autoliiketoimintaan. Saimme illan aikana näkemystä niin
BMW:n kuin Laakkosen autoliikeketjun toiminnasta. Mielenkiinnolla voimme odottaa minne tulevaisuus
vielä autoalalla johtaa!
Osallistujia vierailulla oli 15 henkilöä. Autoa ei tainnut kukaan vierailulla ostaa, mutta tyhjin käsin ei tarvinnut lähteä, sillä jokainen sai kotiinviemisiksi pienen lahjan.

31.10.2018 LinkedIn ammattilaisen työvälineenä
Jos et löydy verkosta, sinua ei ole olemassa, sanovat verkkovaikuttamisen asiantuntijat. Kuinka siis voit
käyttää LinkedIniä oman asiantuntijuutesi näkyväksi tekemisessä? Kuinka seuraat tehokkaasti oman alasi
uusinta tietoa? Entä miten hyödynnät LinkedIniä verkostotumisessa? Tätä kaikkea pohdimme Suomen
Ekonomien uravalmentaja Arja Parpalan vetämässä illan koulutuksessa.
Arjan intohimoja ovat sosiaalinen media ja verkostojen voima. Arja on toiminut vaativissa asiantuntija- ja
esimiestehtävissä kansainvälisissä yrityksissä, kouluttanut ja valmentanut erityisesti esimiehiä ja yrittäjiä
sekä toimii itsekin yrittäjänä. Hän on KTM ja Certified Business Coach ACC.
Illan aikana saimme hyviä vinkkejä miten omaa LinkedIn-profiilia kannattaa kehittää ja pääsimmepä
konkreettisesti kehittämäänkin omia profiileitamme. Keskustelimme myös millä keinoilla annamme itsestämme hyvän kuvan digitaalisessa ympäristössä ja saimme hyviä ideoita LinkedInin hyödyntämiseen tiedonhaussa ja siihen miten LinkedInstä löytää omiin kiinnostuksen kohteisiin ja ammatilliseen osaamiseen
liittyvää sisältöä.
Ilta oli antoisa, kuinkas muuten. Parin päivän päästä tapasin yhden koulutukseen osallistuneen jäsenemme
ja hän tuli sanomaan, että heti seuraavana päivänä hän oli ryhtynyt päivittämään LinkedIn profiiliaan ammattimaiseksi. Hyvin tuli neuvot käyttöön.

22.11.2018 Syyskokous ja tutustuminen Radio- ja TV -museo Mastolaan
Huomio, huomio, täällä Lahti! Lahti on merkittävä radiokaupunki vanhan yleisradioaseman ansiosta.
Suomen Yleisradion perustamisen jälkeen vuonna 1926 Helsingin yleisradioaseman teho ei riittänyt, vaan
tarvittiin voimakas radioasema. Kaupungin keskeisen sijainnin vuoksi, maan ensimmäinen suurasema
rakennettiin Lahteen. Kaupungin yleiseksi tunnusmerkiksi muodostuneet 150 m korkeat teräsristikkomastot pystytettiin saksalaisten toimesta syksyllä 1927. Rakentamiseen kului aikaa vain 72 vuorokautta. Yleisradioasema vihittiin käyttöön 22.4.1928. Ken muistaa vanhat radiot ja niiden kierrettävät kanavanvalitsimet, muistaa myös, että valittavana olivat mm. Luxemburg ja Lahti.
Opastetulla tutustumiskierroksella oppaanamme oli Yleisradion entinen kuuluttaja Ilona Kuuluvainen.
Hän väritti meille eläväksi paitsi yleisradion historiaa myös koko radiomäen ja sen merkityksen Lahden
historiassa. Kierroksella pääsimme ottamaan selfiet radiomastojen huipulta ja katselimme, miten olohuoneen sisustus vaihtui vuosikymmeneltä toiselle kuvastaen paitsi tapettien ja huonekalujen muutosta, mutta
etenkin kodin teknologian muutosta.
Mediatunnelissa paasee katsomaan ja kuuntelemaan yleisön suosikkiohjelmia menneiltä vuosikymmeniltä.
Mastolan omassa chromakey-studiossa voi tehdä oman uutislähetyksen. Niin mielenkiintoinen paikka tuo
Mastola on, että tunti oli aivan liian lyhyt aika perehtymiseen.
Ennen tutustumiskierrosta pidettiin yhdistyksen syyskokous, jossa valittiin mm. hallitus ja vahvistettiin
toiminnan suuntaviivat vuodelle 2019. Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle
valittiin Hanna Mäkinen.

8.12.2018 Pikkujoulu Hollolan Hirvessä
Lauantaina illan suussa, kun lumi oli jo maassa, suuntasimme pikkujouluhengessä Hollolaan. Mielessä oli
perinteinen pikkujoulu autenttisessa ympäristössä, vanhassa navetassa, järjestäjänä Maatilaravintola Hollolan Hirvi.
Ohjelmassa oli maaseutuhenkistä pikkujouluruokaa, kaloineen, laatikoineen ja kinkkuineen. Juotavaksi oli
tarjolla lähinnä tilalla pantuja oluita ja sahtia. Toki vaativaan makuun löytyi muutakin, kuten punaherukkaglögiä. Jossain vaiheessa huomattiin, että jotain puuttui – taustamusiikki. Eikä se olisi tilaan mahtunutkaan, niin reippaasi kaikki 130 pikkujoulutonttua ääntelivät jo alkuillasta lähtien.
Iltaa sisältyi myös ohjelmaa, pitäähän pikkujouluissa nauraa. Ja nauraa saatiinkin peräti viiden koomikon
voimin. Juontajana toimi koomikko Marja Lervo. Muut esiintyjät: Ville Kormilainen, Henrik Hackenberg
ja Marianna Keisalo. Tämän setin kruunasi Ursula Herlin, jolta opimme ainakin sen, että kiinalaisesta
verkkokaupasta ei kannata tilata yhden koon asusteita. Sillä sitä ne eivät ole. Tanssimaan päästiin Miikka
Kallio duon tahdissa, solistina huikea Mikko Matias Peltoniemi. Kuusi tuntia siinä meni niin, että hurahti.

15.12.2018 Tuhkimo Lahden Kaupungin teatterissa
Vanha, kaikille tuttu satu oli saanut uudenlaisen toteutuksen näyttämöllä. Toteutuksessa oli huomioitu
kaikenikäiset katsojat. Aikuisia katsojia huvittivat mies näyttelijöiden esittämät naisten roolit ilkeinä äitipuolena ja sisarina. Nuorempia katselijoita hämmästytti mm. puvunvaihto -taikuus lavalla, kun hyvä
haltija muutti tuhkimon arkipuvun juhlapuvuksi. Prinssi oli komea ja tuhkimo kaunis, eli esitys oli täydellinen. Näytelmää oli seuraamassa 8 jäsentä aveceineen.

29.12.2018 Dannyn konsertti
Viihdemaailman suuri tähti Danny piti konsertin Sibeliustalolla lauantaina 29.12. Ekonomeja aveceineen
oli paikalla 15 henkilöä. Alussa nautimme kuohuvaa Sibeliustalon aulabaarissa ja iloinen tunnelma kohosi
entisestään.
Mitähän Danny soittaisi, ketä vierailevia artisteja on mukana, pohdimme.
Kun tuli aika, siirrymme saliin, ja istuttuamme ja hetken odotettuamme konsertti alkoi. Illan juontajana
toimia Lasse Norres, ja Lassella ja Dannylla oli myös pieni juttutuokio lavan sohvaryhmässä konsertin
edetessä.
Danny lauloi, esitteli tiimiään, ja vierailevat artistit antoivat Dannylle aikaa levähtää ja ”vaihtaa esiintymisasuaan”, kuten leikkisästi todettiin. Ja sitten Danny lauloi taas. Ja yleisö viihtyi, niin myös ekonomit.
Kiitos viihdemaailman suuri tähti urastasi siitä, että vielä kerran saavuit Lahteen, ja kaskuillasi muistit
myös kaupunkiamme. Lahti kiittää, ekonomit kiittää.

MUUTA TOIMINTAA VUONNA 2018

5.5.2018 Hallituksen suunnittelupäivä
Toukouussa hallitus kokoontui suunnittelemaan Lahden seudun ekonomien toimintaa ja loppuvuoden tapahtumia. Suunnittelukokous järjestettiin Metsola Centerissä Lahdessa. Suunnittelukokoukseen osallistuivat hallituksestamme Anu Tamminen, Tuula Nurminen, Jani Ylönen, Teemu Vesalainen, Hanna Mäkinen ja Mari Anttila.
Luottamushenkilöiden muistaminen
Yhdistys ei vuonna 2018 jakanut muistamisia.
Merkkipäivämuistamiset
Vuonna 2018 yhdistyksemme muisti seuraavia juhliaan viettäneitä Suomen Ekonomien jäsenyhdistyksiä tai muita akateemisia yhdistyksiä:
-

Pirkanmaan Ekonomit 80 vuotta

Stipendit
Yhdistys ei vuonna 2018 jakanut stipendiä.
Edustajat
Yhdistyksemme nimesi edustajat vuodelle 2018 seuraavasti: liittokokousedustajana toimi Anu
Tamminen 1. varaedustajana Tuula Nurminen ja 2. varaedustajana Hanna Mäkinen.

SUOMEN EKONOMIEN JÄRJESTÄMÄT TILAISUUDET

19.1.2018 Suomen Ekonomien Intro
Suomen Ekonomien Intro-tilaisuus pidettiin 19.1.2018 Sokos Hotel Vantaalla. Tilaisuus on suunnattu jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja uusille hallituslaisille. Lahden Seudun ekonomeista Introon osallistuivat hallituksen uudet jäsenet Jani Ylönen ja Teemu Vesalainen.
18.-19.5.2018 Suomen Ekonomien sääntömääräinen kevätliittokokous Helsingissä
Suomen Ekonomien sääntömääräinen kevätliittokokous järjestettiin 19.5.2018 Helsingissä. Samalla työstettiin myös Suomen Ekonomien uutta strategiaa ja lisäksi liittokokouksen yhteydessä ekonomipuheenjohtajaverkosto kokoontui. Liittokokoukseen ja strategiatyöstöön osallistui puheenjohtaja Anu Tamminen sekä osan ajasta viestintävastaava Hanna Mäkinen.
16.-18.11.2018 Syysliittokokous Savonlinnassa
Syysliittokokous pidettiin Savonlinnassa, jossa Savonlinnan ekonomit juhlivat samalla 70vuotiasta taivaltaan. Yhdistystämme edusti syysliittokokouksessa varapuheenjohtaja Tuula Nurminen.
Puheenjohtajan osallistuminen Ekonomipuheenjohtajaverkoston toimintaan
Ekonomipuheenjohtajaverkoston (EPV) tarkoituksena on toimia linkkinä jäsenyhdistysten, Suomen ekonomien ja Suomen Ekonomien hallituksen välillä varmistaen, että jäsenyhdistysten asiat
tulevat kuulluksi Suomen Ekonomien toiminnassa. EPV:lla on erityinen merkitys pienten yhdistysten kannalta, jotta kaikki tulevat kuulluksi. Anu Tamminen ja varaedustajana Tuula Nurminen
toimivat yhdistyksen edustajana aktiivisesti näissä EPV-kokouksissa.

TULEVAT TAPAHTUMAT, TULE SINÄKIN MUKAAN!

17.4.2019

Vierailu poliisilaitokselle

5.5.2019

Neljä pientä annosta, Lahden kaupunginteatteri

Lisätietoa: www.ekonomit.fi → jäsenpalvelu, https://www.facebook.com/lahdenseudunekonomit/ sekä
lahdenseudunekonomit.fi
Ilmoittautumis- ja maksuohjeet yhdistyksen tapahtumiin
Tapahtumiin ilmoittaudutaan osoitteessa www.ekonomit.fi. Mikäli et ole aikaisemmin kirjautunut jäsensivuille tai olet unohtanut salasanasi, kirjaudu käyttäen Suomen Ekonomien jäsennumeroasi ja henkilötunnuksesi loppuosaa. Jäsennumerosi löydät mm. Talouselämä-lehden osoitetiedoista.
Tapahtumat maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tai ilmoittautumisessa merkittyyn määräaikaan
mennessä.
Ilmoittautumisen peruuttaminen. Ilmoittautumisen voi peruuttaa viimeiseen ilmoittautumispäivään
saakka Suomen Ekonomien sivujen kautta. Mikäli joudut peruuttamaan ilmoittautumisen tämän ajankohdan jälkeen, lähetäthän sähköpostia tapahtumanjärjestäjälle (katso tapahtumailmoitus). Näin voimme tarjota vapautuvaa paikkaa jonossa olevalle.
Peruutustapauksissa osallistumismaksu palautetaan, mikäli peruutus on tapahtunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

