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TURUN LIIKEMIESYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2018
Vuonna 2018 Turun Liikemiesyhdistys ry:n puheenjohtajana toimi Lasse Lindholm ja
varapuheenjohtajana professori Heli Marjanen. Muut johtokunnan jäsenet vuonna 2018 olivat
Matti Löyttyniemi, Tuija Rompasaari-Salmi, Antti Kanervisto, Marja-Terttu Rantanen,
Elina Herrala, Heikki Ketonen, Yrjö Förbom, Heikki Hedman, Juha Immonen ja Juha
Tamminen.
Vuoden aikana järjestettiin seitsemän jäsentilaisuutta ja jatkettiin vuonna 2017 aloitettua
Liikemiesten Lihapullat liikemieslounasta.

STIPENDIT JA LAHJOITUKSET

STIPENDIT
Opinnoissaan menestyneille opiskelijoille stipendeinä jaettavaksi lahjoitettiin
kauppaoppilaitoksen tuki ry:lle 500 € ja Turun kauppakorkeakoululle 2x500 €.

LAHJOITUKSET
Turun Ammattikorkeakoulu 20.000 €

Turun Liikemiesyhdistys ry
c/o Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto
www.turunliikemiesyhdistys.fi
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JÄSENTILAISUUDET
Tutustuminen vähittäiskauppaan
Turun Liikemiesyhdistys tutustui vähittäiskaupan tilaan ja tulevaisuuteen kauppias Hannu
Aaltosen johdolla perinteikkään Kupittaan Paviljonkin viihtyisissä tiloissa. Hannun johdolla
kaikkien tuntema Kupittaan Citymarket on valittu mm. valtakunnan parhaaksi K-Citymarketiksi.
Hannun kattava esitys sivusi vähittäiskauppaa sekä Suomessa että muualla maailmassa. Hannu toi
esiin monia mielenkiintoisia trendejä, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten tulevaisuuden kauppa
toimii ja millainen itse kauppa on. Erityistä painoa sai ajatus siitä, että vähittäiskauppa ei muutu
itsessään, vaan kauppa pyrkii seuraamaan kuluttajien tottumusten ja mieltymysten jatkuvaa
muutosta.
Hannun esityksen jälkeen Turun Liikemiesyhdistyksen jäsenillä oli mahdollisuus esittää
kysymyksiä. Käsin kosketeltava ja jokaisen arkipäivää sivuava aihe kirvoittikin paljon
keskustelua. Liikemiehet ja -naiset esittivät kysymyksiä moninaisista aiheista aina nuorten
kulutustottumuksista ruuan verkkokauppaan.
Kevätkokous ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
Turun Liikemiesyhdistyksen kevätkokous järjestettiin keskiviikkona 28.3.2018 Meri-Karinan
luonnonkauniissa ja merellisessä ympäristössä Turun Hirvensalossa, kauniissa joskin
kylmähkössä kevätsäässä. Tilaisuuden aluksi yhdistyksen jäsenet pääsivät tutustumaan ja
vierailemaan Pyhän Henrikin Ekumeenisessa Taidekappelissa.
Taidekappelia esitteli taiteilija-pastori Hannu Konola. Hän kertoi kappelin monivivahteisesta
historiasta sekä antoi taiteilijan näkökulman kappelin arkkitehtuuriin. Johtokunnan puheenjohtaja
kiitti Hannua tämän mainiosta esityksestä.
Taidekappeliin tutustumisen jälkeen vuorossa oli yhdistyksen kevätkokous. Kevätkokouksen avasi
yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Lasse Lindholm. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
tilaisuuden isäntä, Turun Liikemiesyhdistyksen jäsen ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen
toimitusjohtaja Ville Viitanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Heikki ja Eeva Painilainen.
Kevätkokous hyväksyi yhdistyksen tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhdistyksen
johtokunnalle.
Kevätkokouksen jälkeen Ville Viitanen kertoi Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kehityksestä,
moninaisesta toiminnasta sekä toiminnan rahoittamisesta. Lopuksi Ville avasi Syöpäyhdistyksen
tulevaisuuden näkymiä. Villen esityksen jälkeen osallistujat pääsivät nauttimaan
toimintakeskuksen keittiön maittavista tarjoiluista sekä antoisasta vapaamuotoisesta keskustelusta.
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Kevätretki Naantalin musiikkijuhlille
Turun Liikemiesyhdistyksen kevätretkellä vierailtiin Naantalin kylpylässä ja nautittiin klassisesta
musiikista.
Tilaisuus aloitettiin Naantalin kylpylällä, jossa buffet-ruokailun ohella osallistujat pääsivät
kuuntelemaan ajankohtaisia alustuksia Naantalin kylpylän ja musiikkijuhlien toiminnasta sekä
matkailun merkityksestä Naantalille. Alustajina toimivat Tiina Tunturi tj., Naantalin
musiikkijuhlat, Tarja Rautiainen tj., Naantalin Matkailu Oy sekä Joni Hakkarainen myynti- ja
markkinointijohtaja, Sunborn Saga Oy.
Ruokailun ja alustusten jälkeen siirryttiin Naantalin kirkolle, jossa osallistujia odotti monipuolinen
konserttielämys. Illan ohjelmassa oli Sinfonia Lahden esittämänä Krzysztof Pendereckin
Chaconne ja Konsertto viululle ja alttoviululle sekä Jean Sibeliuksen Sinfonia nro 2. Väliajalla
nautittiin kahvit ja pullat kirkon pihalla kauniin kesäillan siivittämänä.
Vuoden Liikemiehen palkitsemisjuhla Helsingissä
Turun Liikemiesyhdistys vieraili Suomen Liikemiesyhdistyksen
Liikemiehen palkitsemistilaisuudessa Helsingissä 24.9.2018.

kutsuvieraana

Vuoden

Tilaisuuden aluksi, Suomen Liikemiesyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Esa Niemen
alkusanojen jälkeen, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi piti juhlapuheen
aiheesta Uuden ajan johtajuus. Juhlapuheen jälkeen palkittiin meritoituneita Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun opiskelijoita.
Viimeisenä tilaisuudessa palkittiin, järjestyksessään 38., Vuoden Liikemies, Ponssen
toimitusjohtaja Juho Nummela. Tunnustuksen myöntävät vuosittain Suomen Liikemiesyhdistys,
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu sekä Kauppalehti.
Keskeinen kriteeri Juhon valinnassa hänen esimerkillinen johtamistyylinsä, joka täyttää
nykyaikaisen kestävän johtajuuden tunnusmerkit. Palkitsemisen jälkeen tuore Vuoden Liikemies
pääsi kertomaan Ponssen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä omasta
verkkaisesta urapolustaan Ponssen toimitusjohtajaksi.
Ajankohtaisfoorumi 2018
Turun Liikemiesyhdistyksen ajankohtaisfoorumi 2018 järjestettiin keskiviikkona 10.10. Turun
AMK:n auditorio Lemminkäisessä. Ajankohtaisfoorumin teemana olivat Tulevaisuuden
liikemiehet ja liikeideat. Tilaisuuden alkupuheenvuorot pitivät Turun AMK:n rehtoritoimitusjohtaja Vesa Taatila ja Turun Liikemiesyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Lasse
Lindholm.
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Alkusanojen yhteydessä puheenjohtaja Lindholm luovutti rehtori-toimitusjohtaja Taatilalle
symbolisen lahjashekin Turun Liikemiesyhdistyksen 20 000 euron lahjoituksen kunniaksi.
Yhdistyksen tekemä lahjoitus kohdistuu Turun AMK:n Osaamisannin taloussalkkuun.
Seuraavaksi tilaisuudessa siirryttiin mielenkiintoisten alustusten pariin ja ensimmäisenä vuorossa
oli Harri Jalonen, tutkimusvastaava & yliopettaja, Turun AMK, aiheella E-urheilu
arvonluontikumppanina – Be relevant or be ignored! Harrin esitys sisälsi tiukkaa asiaa e-urheilun
nykytilasta, tulevaisuuden näkymistä ja e-urheiluekosysteemistä.
Toisena esiintyjänä oli Martti Wallasvaara, toimitusjohtaja, Wallasvaara Engage. Martin
otsikkona oli Audience Engage – mobiiliajan työkalu urheilubisnekseen. Esityksessään Martti
kertoi urheilu- ja elämystuotantobisneksen tueksi suunnitellusta sovellustyökalusta sekä sen
kaupallistamislogiikasta.
Kolmanneksi päästettiin ääneen Turun AMK:n opiskelijat. Opiskelijat kertoivat monipuolisesti
opinnoistaan Turun AMK:ssa, omista kokemuksistaan liiketoiminnassa sekä omista kiinnostuksen
kohteistaan. Kokonaisuudessaan esitykset tarjosivat mielenkiintoisen poikkileikkauksen
tulevaisuuden liikemiehien haasteisiin ja tavoitteisiin.
Viimeisenä esiintyjänä oli Tomi Virtanen, perustaja & hallituksen jäsen, Monttu Ventures. Tomin
alustuksen aiheena oli Monttu Ventures korkeakoulu-startuppien mahdollistajana. Esityksessään
Tomi kertoi laaja-alaisesti Monttu Venturesin perustamisen taustoista, Monttu Venturesin
alkuvaiheista sekä sen toiminnasta tällä hetkellä.
Lingsoft ja Turun Sanomien toimitalo
Turun Liikemiesyhdistyksen jäsenet pääsivät tutustumaan keskiviikkona 31.10.2018 Lingsoft
Oy:n toimintaan toimitusjohtaja Juhani Reimanin ja talousjohtaja Jarmo Heikkilän johdolla.
Tilaisuuden aluksi vierailtiin Lingsoftin toimitiloissa.
Lingsoft on hiljattain muuttanut Kauppiaskadulle Turun Sanomien taloon, joka on yksi kuuluisista
Alvar Aallon töistä. Lyhyen yritysesittelyn lisäksi yhdistyksen jäsenet pääsivät tutustumaan
Turun Sanomien toimitalon arkkitehtuurisiin yksityiskohtiin Karoliina Vitikaisen, Magni Mundi
Oy, opastuksella. Kierroksen aikana tutustuttiin rakennuksen tyylikkääseen portaikkoon, entiseen
painohuoneeseen nykyiseen Aalto yökerhoon sekä rakennuksen ulkopuolen yksityiskohtiin.
Osallistujat saivat myös omakseen esitteet sekä Alvar Aallosta että Turun sanomien toimitalosta.
Toimitalokierroksen jälkeen tilaisuus jatkui tilausravintola YläBörsissä Juhanin ja Jarmon yhdessä
pitämällä esittelyllä Tehdas keskellä kaupunkia. Esityksessä Juhani ja Jarmo kertasivat Lingsoftin
toimintaa ja toimialaa sekä yrityksen historiaa. Esityksen jälkeen oli vuorossa iltapala YläBörsin
tyylikkäissä puitteissa.
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Syyskokous ja pikkujoulut
Turun Liikemiesyhdistyksen syyskokous ja yhdistyksen ensimmäiset pikkujoulut pidettiin
ravintola Göranissa torstaina 29.11.2018. Hyvän ruuan, ohjelman ja seuran pariin oli saapunut
runsaslukuinen liikemiesjoukko.
Tilaisuuden aluksi pidettiin perinteinen sääntömääräinen syyskokous. Syyskokouksen avasi
yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Lasse Lindholm, kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
varapuheenjohtaja Heli Marjanen, sihteeriksi KTM Mika Hannula ja pöytäkirjantarkistajiksi tj.
Janne Juvonen ja KTT Taina Eriksson.
Heli Marjanen ilmoitti syyskokoukselle jäävänsä sivuun varapuheenjohtajan tehtävästä ja
johtokunnan suosituksesta uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Taina Eriksson.
Syyskokouksen lopuksi yhdistyksen johtokunnan jäsen Antti Kanervisto esitteli osallistujille
yhdistyksen uudistuneen sijoituspolitiikan.
Syyskokouksen jälkeen siirryttiin uudelleenvalitun johtokunnan puheenjohtajan Lasse
Lindholmin lyhyen puheenvuoron saattelemana Vuoden turkulaisen liikemiehen 2018
palkitsemiseen. Palkinto myönnettiin Telesten toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaralle. Vuoden
turkulaiseksi liikemieheksi valitaan henkilö, joka on auttanut synnyttämään kestävää menestystä
liike-elämässä, osoittanut kykyä liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen sekä osaltaan
vaikuttanut positiivisesti alueen työllisyyteen. Hän on toiminut esimerkkinä ja
suunnannäyttäjänä, ja ansiokkaasti nostanut Turun ja Varsinais-Suomen profiilia.
Palkinnon luovuttamisen jälkeen kohotettiin maljat ja annettiin puheenvuoro tuoreelle vuoden
turkulaiselle liikemiehelle. Jukka kiitti palkinnosta sekä kertoi lyhyesti turkulaisista juuristaan
sekä työurastaan.
Palkitsemisen jälkeen vuorossa oli illan isännän tj. Janne Juvosen, VoiVeljet Oy, alustus
ravintola-alasta ja VoiVeljet Oy:n tarinasta. Jannen mielenkiintoinen alustus herätti runsaasti
kysymyksiä, joiden myötä siirryttiin jouluruokailun ja -juoman sekä vapaamuotoisen illanvieton
pariin.

YHDISTYKSEN HALLINTO, VAROJEN HOITO JA TARKISTUS
Johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2018 Lasse Lindholm ja varapuheenjohtajana
professori Heli Marjanen. Muut johtokunnan jäsenet olivat Matti Löyttyniemi, Tuija RompasaariSalmi, Antti Kanervisto, Marja-Terttu Rantanen, Elina Herrala, Heikki Ketonen, Yrjö Förbom,
Heikki Hedman, Juha Immonen ja Juha Tamminen. Johtokunta kokoontui vuoden aikana
kahdeksan kertaa.
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Toiminnanjohtajana toimi KTM Mika Hannula. Yhdistyksen kirjanpitoa ja maksuliikennettä hoiti
Kirjanpitotoimisto Taina Niemelä Oy. Tilintarkastajina toimi KHT Kalle Laaksonen, PWC
tilintarkastusyhteisö.
Yhdistyksen varallisuus ja sijoitukset (markkina-arvot vuoden lopussa): osakkeet 1 308 363 € (85
%) ja joukkolainat 108 496 € (7 %) ja rahamarkkinat 119 005 € (8 %). Osingot vuonna 2018 olivat
60 935 € ja korkotuotot 7 383 €. Sijoitusstrategian mukaisesti yhdistys kävi osakekauppaa.

TILIKAUDEN TULOS
Tilikauden ylijäämäksi muodostui 51 285,53 €. Johtokunta esittää, että ylijäämä siirretään tilille
voitto/tappio edellisiltä vuosilta.

HUOMIONOSOITUKSET JA EDUSTAMINEN
Vuonna 2018 jaettiin Turun Liikemiesyhdistyksen toimesta kolmatta kertaa Vuoden turkulainen
liikemies -palkinto. Vuoden turkulaiseksi liikemieheksi valitaan henkilö, joka on auttanut
synnyttämään kestävää menestystä liike-elämässä ja osoittanut kykyä liiketoiminnan jatkuvaan
uudistamiseen sekä osaltaan on vaikuttanut positiivisesti alueen työllisyyteen. Vuoden turkulainen
liikemies on toiminut esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä. Hän on myös ansiokkaasti nostanut
Turun ja Varsinais-Suomen profiilia. Palkinnon saajaksi vuonna 2018 valittiin Jukka
Rinnevaara, Teleste Oyj.
Vuonna 2018 Turun Liikemiesyhdistyksen valitsemana jäsenenä Turun kauppakorkeakoulun
tukisäätiön hallituksessa toimi Lasse Lindholm. Turun Seudun Kodinpuolustussäätiön
tilintarkastajana toimi Petri Palmroth.
Lisäksi yhdistyksen 100-vuotishistoriateoksia on jaettu tilaisuuksien isännille samoin kuin uusille
jäsenille

JÄSENISTÖ
Vuonna 2018 yhdistykseen hyväksyttiin yksitoista uutta jäsentä. Jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa
308. Yhdistyksellä oli vuonna 2018 kaksitoista kunniajäsentä: Pekka Jousi, Klaus Järvinen,
Mikko Karlson, Keijo Ketonen, Matti Koivurinta, Risto Korpela, Tarmo Lieskivi, Hannu
Merikallio, Paula Palmroth, Ilpo Siro, Arto Suominen ja Matti Löyttyniemi.
Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2018 henkilöjäseniltä 25 € ja kannattajajäseniltä 50 €.
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