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TURUN LIIKEMIESYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS  

VUODELTA 2019 

 

Vuonna 2019 Turun Liikemiesyhdistys ry:n puheenjohtajana toimi Lasse Lindholm ja 
varapuheenjohtajana Taina Eriksson. Muut johtokunnan jäsenet vuonna 2019 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, kuukausittainen lounastapaaminen 
Liikemiesten Lihapullat sekä Liikemiesgolf. Syksystä 2019 lähtien jäsentilaisuudet rakentuvat 
puolivuosittaisen teeman ympärille. Syksyn 2019 teema oli ”liiketoiminta ja luovat alat”.  

Vuodesta 2019 johtokunta päätti uudistaa yhdistyksen johtokuntatyöskentelyä jakamalla 
valmistelu- ja esittelytyötä toimikuntien tehtäväksi. Toimikunnat tekevät toimialansa mukaisesti 
ehdotukset johtokunnalle, jossa varsinaiset päätökset tehdään. Toimikunnan jäsenet valitsee 
johtokunta. Toimikunnat kaudella 2019 olivat tapahtumatoimikunta, nimitystoimikunta, 
sijoitustoimikunta ja jäsenhankintatoimikunta.  

STIPENDIT JA LAHJOITUKSET 

STIPENDIT 

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

LAHJOITUKSET 

Turun kauppakorkeakoulun tukisäätiölle lahjoitettiin 20 000 € ja Liikesivistysrahaston Turun 
Liikemiesyhdistys ry:n 100‐vuotisjuhlarahastoon 10 000€. Turun Liikemiesyhdistys ry:n 100-
vuotisjuhlarahastosta jaettiin apurahoina 5000 € (KTT Juulia Räikkönen ja työryhmä ”Opinto‐ ja 
aineistonkeruumatka Iso‐Britannian perinteisiin yliopistokaupunkeihin”).  

Yhdistyksen kunniajäsenen Mikko Karlsonin muistoa kunnioitettiin lahjoittamalla 200 € John 
Nurmisen säätiölle. Turun Liikemiesyhdistys ry liittyi Ainutlaatuinen Saaristomeri -hankkeen 
vaikuttajaverkoston jäseneksi vuosille 2020-2023. Kolmivuotisen jäsenyyden kustannus on 
3700€.  

JÄSENTILAISUUDET 



 

Turun Liikemiesyhdistys ry 
c/o Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto 

www.turunliikemiesyhdistys.fi 

2 (8) 

Yritysvierailu: Epic Autokoulu 

Maanantaina 4.2.2019 Turun Liikemiesyhdistys tutustui Epic Autokoulun tiloihin ja toimintaan 
Iso-Heikkilässä. Tilaisuus aloitettiin perinteisesti puheenjohtajan tervetulosanoilla, jonka jälkeen 
siirryttiin suoraan toimitusjohtaja Kalle Lahervon alustukseen. Kallen mainio alustus sivusi 
autokoulualan historiaa, kehitystä muuttuvan sääntelyn ohjaamana sekä digitalisaation ja 
konsolidaation merkitystä liiketoiminnan kehittymisessä. 

Kalle avasi esityksessään myös Epicin vahvaa kasvutarinaa sekä tulevaisuuden suunnitelmia. 
Tilaisuuden lopuksi tarjoiltiin iltapala ja jäsenillä oli mahdollisuus kokeilla ajokoulutuksessa 
käytettäviä simulaattoreita. 

Yritysvierailu: Stera Technologies Oy & yhdistyksen kevätkokous 

Maanantaina 8.4.2019 pidettiin Turun Liikemiesyhdistyksen kevätkokous. Kokouksen 
pitopaikka oli Stera Technologies Oy:n Turun tehdas Tierankadulla ja kevätkokouksen ohella 
Turun Liikemiesyhdistyksen jäsenet pääsivät tutustumaan kansainvälisen mekaniikan ja 
elektroniikan sopimusvalmistajan historiaan ja toimintaan. 

Tilaisuus aloitettiin yhdistyksen sääntömääräisellä kevätkokouksella, jonka käynnisti yhdistyksen 
johtokunnan puheenjohtaja Lasse Lindholm, kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Turun 
AMK:n rehtori Vesa Taatila ja pöytäkirjantarkistajiksi Pekka Jousi ja Tor-Erik Schoultz. 
Kevätkokouksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Mika Hannula. Kevätkokous käsitteli 
yhdistyksen tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen ja myönsi vastuuvapauden yhdistyksen 
johtokunnalle. Ilmoitusasiana toiminnanjohtajan seuraaja KTM Elina Järvinen esittäytyi.  

Kevätkokouksen jälkeen siirryttiin yritysesittelyyn Steran toimitusjohtaja Jussi Ohlssonin ja 
liiketoimintajohtaja Jari Isotalon johdolla. Jussi kertoi esityksessään Steran historiasta sekä 
nykyisestä toiminnasta, merkittävistä asiakkaista ja yrityksen uusista aluevaltauksista. Jussin 
jälkeen vuorossa oli Jari Isotalo. Jari keskittyi esityksessään erityisesti Turun tehtaan kehitykseen 
ja operaatioihin. Esityksestä kävi ilmi, Turun tehtaan	toimintojen kattava uudistaminen ja kehitys 
sekä työntekijöiden määrän kasvu viime vuosien aikana. 

Esitysten jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lindholm kiitti Jussia ja Jaria alustuksista ja 
luovutti Jussille yhdistyksen historiateoksen. Kevätkokouksen ja alustusten jälkeen ohjelmassa oli 
vuorossa tehdaskierros. Lopuksi nautittiin maittava iltapala ja keskusteltiin illan ohjelman annista.  

Yritysvierailu: Salon IoT campus 

Turun Liikemiesyhdistys tutustui yhdessä Salon Liikemiesyhdistyksen kanssa Salon IoT 
Campukseen torstaina 9.5.2019. Tilaisuuteen osallistui parisenkymmentä yhdistyksemme jäsentä. 
Bussi starttasi Yliopiston kadulta viiden aikoihin kohti Saloa. Perillä meitä oli vastassa Salon 
Liikemiesyhdistyksen jäsenistöä sekä Salon IoT Campuksen toimitusjohtaja Jukka Vakula.  
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Tilaisuuden aluksi Salon yhdistyksen puheenjohtaja Vilho Whalsten toivotti meidät 
tervetulleeksi ja kertoi muutamalla sanalla yhdistyksen toiminnasta. Vuonna 2002 perustetulla 
yhdistyksellä on tällä hetkellä noin 40 jäsentä. Puheenjohtaja Whalsten ojensi pöytästandaarin 
puheenjohtaja Lasse Lindholmille, joka puolestaan ojensi yhdistyksemme historiikin salolaisille.  

Ruokailun jälkeen, Salon IoT Campuksen toimitusjohtaja Jukka Vakula piti alustuksen 
Campuksen historiasta. Campus näki päivänvalon vuonna 2017, kun Salon kaupunki 
yhteistyökumppaneineen osti Microsoftilta Nokian entiset tuotekehitys- ja tuotantotilat aina 
irtaimistoa myöten. Taustalla oli ajatus elävöittää Salon elinkeinoelämää, joka oli kärsinyt 
vuosikymmenen ajan rakennemuutoksesta, jonka matkapuhelinteollisuuden äkillinen 
romahtaminen aiheutti.  

Nyt Salossa on aloitettu uusi luku, jota luonnehtii siirtyminen yhden toimijan talousrakenteesta 
kohti verkostomaista rakennetta, jossa resurssit ovat jaettuja. Jukka Vakula kuvaili siirtymistä 
yhden kortin varasta useamman hevosen raviin. Campuksella toimii eri vaiheessa olevia yrityksiä 
start-upeista isompiin ankkuriyrityksiin sekä oppilaitosyhteistyökumppaneita. Saman katon alla 
onnistuu niin tuotekehitys kuin valmistuskin.  

Salon IoT Campuksen arvonluonti perustuu verkostomaiseen yhdessä tekemiseen. 
Jakamistalouden ydinajatukset toteutuvat käytännössä Salon Campuksella esimerkiksi tiloja 
käytetään tehokkaasti yhteisöllisessä työympäristössä, jossa työskentelee useampia yrityksiä ja 
yksityisiä henkilöitä. Satunnaiset kohtaamiset vaikka niinkin arkisessa ympäristössä kuin 
ruokalassa voivat Vakulan mukaan luoda yllättäviä yhteistyökuvioita.  

Nokian valtakaudella päärakennus toimi linnoituksena, jonne ulkopuoliset eivät päässeet ilman 
lupia ja kulkukortteja. Nyt Campuksella korostetaan avoimuutta ja käytössä on esimerkiksi Applen 
pääkonttorista poimittu idea yhdestä sisääntulo-ovesta, jonka kautta kaikki vieraat kulkevat. 
Sisäänkäynnillä vieraita vastaanottaa aulaemäntä, joka oli myös Vakulan ensimmäinen rekrytointi 
Campukselle.  

Vakulan alustuksen jälkeen tutustuimme Campukseen paremmin tekemällä kierroksen sen tiloissa. 
Vilkaisimme alkuperäisessä kunnossa olevaan auditorioon, jossa tänä päivänä järjestetään 
Campuksen toimijoille ja heidän perheilleen sunnuntaisin elokuva-iltoja. Toisessa kerroksessa 
sijaitsevat yhteisölliset työtilat, jotka ovat olleet kesäkaudella myös lähistön kesäasukkaiden 
käytettävissä 15 euron päivätaksalla.  

Lounais-Suomen positiivinen rakennemuutos on siivittänyt myös Salon IoT campuksen 
pärjäämään omillaan. Salon IoT campuksen tulevaisuus näyttää hyvältä, paraikaa viimeistellään 
Valmet Automotive uuden akkutehtaan tiloja.  

Kevään avec-tapahtuma: Ruissalon telakka 

Yhdistyksen perinteinen kevätretki järjestettiin 4.6.2019 Ruissalon Telakalle, joka on yksi Turun 
suosituimmista juhla-, kokous- ja tapahtumapaikoista. Suuntasimme kohti Ruissaloa Aura 
Jokilautalla. Matkan alkaessa yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lindholm toivotti jäsenet 
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tervetulleeksi, jonka jälkeen oppaamme Jani Vahto kertoi Ruissalon Telakan historiasta sekä 
tulevan kesän tapahtumista, joista mainittakoon esimerkiksi Shift bisnesfestivaali.  

Perillä Ruissalossa tutustuimme Jani Vahdon opastuksella telakka-alueeseen. Pohjoismaiden 
suurin veneveistämö Åbo Båtvarf eli Turun Veneveistämö toimi alueella vuodesta 1889 vuoteen 
1954. Veneveistämöllä suunniteltiin ja rakennettiin laadukkaita purje- ja moottoriveneitä. August 
Westin sekä hänen poikansa Zake ja Bruno Westin ovat suunnitelleet valtaosan veistämöllä 
valmistuneista veneistä. Ruissalon Telakan komea tapahtumatila, joka sijaitsee entisen 
veneveistämön tiloissa on nimetty luonnollisesti Westin-saliksi.  

Suurta ihastusta jäsenistössä aiheuttivat kauniit klassikkoveneet. Ruissalon Telakalla olevaa 
Airwata salonkivenettä voi vielä tänäkin päivänä vuokrata alkuperäiseen tarkoitukseensa eli 
herrasväen tyylikkäälle päiväretkelle. Vuonna 1929 kokeilumielessä rakennettu nopeakulkuinen 
moottoripuuvene Snabbgående Experiment Motorbåt eli Sikari herätti kiinnostusta.  

Kierroksen jälkeen ruokailimme Pizzeria Al Maressa. Ruokailun jälkeen toimitusjohtaja Jukka 
Virta Balanced Finance Oy:stä kertoi ELY-Keskuksen tarjoamista kehittämispalveluista pk-
yrityksille. Virran yritys tarjoaa lyhyitä ja tehokkaita konsultaatioita, joiden tarkoituksena on 
tehostaa yrityksen talousjohtamista. Tämän jälkeen puheenjohtaja Lasse Lindholm kiitti 
osallistujia. Ilta tuntui loppuvan liian lyhyeen ja auringon vielä paistaessa suuntasimme 75	
osallistujan voimin takaisin Turun keskustaan. 

Liikemiesgolf 

Turun Liikemiesyhdistyksen perinteinen golfmestaruuskisa pelattiin 10.9.2019 Harjattulan 
erinomaisessa kunnossa olevalla kentällä. Kesä jatkui edelleen aurinkoisena ja Harjattulan kenttä 
oli täynnä golfareita. Turun Liikemiesyhdistyksen golfkisan voiton vei jo toisen kerran Pasi 
Tenho 37 bogey-pisteellä, toiseksi sijoittui Matti Löyttyniemi 32 bogey-pisteellä ja 
kolmanneksi Ari Varjonen 27 bogey-pisteellä.  

Syksy 2019: Liiketoiminta ja luovat alat 

Jäsentilaisuus: Suomalainen elokuva- ja televisioteollisuus 

Jäsenet pääsivät tutustumaan suomalaiseen elokuva- ja televisioteollisuuteen tiistaina 3.9.2019 
Kino Dianassa. Tilaisuus aloitti syksyn teeman liiketoiminta ja luovat alat. Luovat alat ovat 
merkittävä työllistäjä ja ne muodostavat liki neljä prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. 
Tapahtuman aluksi yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lindholm toivotti jäsenet tervetulleeksi 
tilaisuuteen. 

Illan ensimmäinen varsinainen alustus kuultiin Cinemahouse Oy:n Henry Erkkilältä ja Antti 
Juntuselta. Yrityksellä on kolme elokuvateatteria Turun seudulla: Kino Piispanristi, Laitilan Kino 
ja Kino Diana. Yritykseen kuluu myös Nordic Snack Oy, joka on elokuvaherkkujen tukkuliike.  
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Kaverusten liiketoiminta on kymmenkertaistunut vuodesta 2015 tähän päivään. Piispanristin 
elokuvateatterin paikkaa he kuvaavat kultakaivokseksi, joka tavoittaa elokuvissa kävijät Turun 
ympäristökunnista. Piispanristin kävijämäärä on kasvanut viime vuosina noin 55 prosenttia, kun 
samanaikaisesti Turussa elokuvien kävijämäärät ovat laskeneet 4 prosenttia.  

Henryn ja Antin jälkeen vuorossa oli elokuvakomissaari Teija Raninen Länsi-Suomen 
Elokuvakomissiosta. Teija kertoi millainen vaikutus elokuva- ja televisioteollisuudella on Turun 
seudun elinkeinoelämään. AV-alan tuotantokannustimen ansiosta Turussa kuvataan yhä enemmän 
televisio- ja elokuvatuotantoja. Tuotantokannustin tarkoittaa 25 prosentin maksuhyvitystä 
tuotannon aikana Suomessa aiheutuneista kustannuksista. Elokuva- ja televisiotuotannot 
vaikuttavat myös positiivisesti Turun imagoon ja vetovoimaisuuteen niin matkailu, opiskelu kuin 
yrityskaupunkina. 

Elokuva- ja TV-tuotannoissa tarvitaan alan ammattilaisten lisäksi muuta työvoimaa, kuten kokkeja 
tai puuseppiä. Jatkuvaa tarvetta on myös avustajille. Teija kehoitti kaikkia halukkaita liittymään 
Scenen avustajarekisteriin. Monet jäsenistä näkivätkin jo itsensä Johanna Enäsuon tuottaman 
Rauhantekijät-sarjan Nobel-illallisilla frakissa tai iltapuvussa.  

Viimeisenä puhujana kuultu tuottaja Johanna Enäsuo on Turussa kuvaamassa Rauhantekijät -
nimistä sarjaa. Matila & Röhr Productions Oy:ssä työskentelevä Johanna kertoi meille sarjasta 
sekä tuottajan toimenkuvasta. Idea sarjasta syntyi Johannan omasta haaveesta päästä 
rauhanneuvottelijaksi. Esitellessään idean Marko Röhrille Johanna totesi, että tästä tulee sitten aika 
kallis, ainakin 6 miljoonaa. Siihen aikaan jopa naurettavan kalliilta Suomen mittakaavaan tuntunut 
sarja sai vihreää valoa ja nyt, vuosia myöhemmin, sitä kuvataan Turussa 7,7 miljoonan euron 
tuotantobudjetin turvin.  

Johannan mukaan draamasarjojen kysyntä on kasvanut rajusti viime vuosina. Siihen on vaikuttanut 
mm. suoratoistopalveluiden, kuten Elisa viihteen, tarve uusille sarjoille. Tämä on aiheuttanut pulaa 
tekijöistä, mutta myös kuvauskalustosta. Johannan tuottama Rauhantekijät nähdään Ylellä vuonna 
2021. Sitä odotellessa yhdistys suosittelee katsomaan Johannan edellisen Turussa kuvatun 
elokuvan Bayoneta – Viimeinen isku.  

Tilaisuuden lopuksi jäsenille oli järjestetty oma elokuvanäytös Pedro Almodovarin elokuvasta 
Kärsimys ja kunnia. 

Ajankohtaisfoorumi 2019: Art & Business 

Art&Business -ajankohtaisfoorumi järjestettiin 23.10 osana syksyn 2019 teemaa liiketoiminta ja 
luovat alat. Saimme kunnian olla Turun Taideyhdistys ry:n vieraana Turun Taidemuseossa, joka 
tarjosi upeat puitteet tilaisuudelle. 

Tapahtuma alkoi pienmuotoisella cocktailtilaisuudella, jonka aikana Liikemiesyhdistys ry:n 
puheenjohtajaLasse Lindholm sekä Taideyhdistyksen ry:n puheenjohtaja Jaakko 
Ossa lausuivat muutaman sanan. Ossa korosti puheessaan liiketoiminnan ja luovien alojen pitkää 
ja hedelmällistä yhteiseloa. Esimerkkinä tästä hän nosti esiin Turun taidemuseon, jonka 
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rakentamisen rahoittivat Dahlströmin liikemiesveljekset. Taideyhdistys ottaa vastaan 
yksityishenkilöiden tekemiä taidelahjoituksia museon kokoelmiin. Ossa myös kehoitti kaikkia 
yhdistyksen jäseniä tutustumaan Turun Taidemuseon Ystävät ry:n toimintaan.  

Tervetuliaispuheiden jälkeen siirryttiin museon toiseen kerrokseen kuulemaan illan alustuksia. 
Ensimmäisenä vuorossa oli Makasiini Contemporayn omistaja ja johtaja Frej Forsblom. 
Toisenpolven galleristina Frej on seurannut alaa läheltä ja myös nähnyt alalla tapahtuneet 
muutokset. Takavuosina esimerkiksi pankit keräsivät taidekokoelmia, mutta tänä päivänä suurin 
osa taiteen ostajista on yksityishenkilöitä. Galleria toiminta on myös kansainvälistynyt. Frej kertoo 
suurimman osan asiakkaistaan olevan ulkomailta, mutta myös pääkaupunkiseudulta ja Turusta. 
Internet on muuttanut myös galleristin työtä huomattavasti, esimerkiksi some on tänä päivänä 
tärkeä työkalu. Frej kertoo, että suuri osa keräilijöistä ostaa teoksen näkemättä sitä koskaan 
fyysisesti, kuvien perusteella.  

Frejin galleria myy nykytaidetta, joten teoksen aitouden toteaminen on yksiselitteisempää kuin 
vanhempaa taidetta ostettaessa. Seuraava puhuja Pauliina Littorin painotti, että vanhemmassa 
taiteessa teoksen provenienssin selvittäminen on tärkeää. Pauliinan mukaan on tärkeää eroittaa 
keräily ja sijoittaminen toisistaan. Hyvä sijoituskohde on tyyppiesimerkki, jonka tunnistaa 
huoneen toisesta päästä tietyn taiteilijan teokseksi.  

Lopuksi kuulimme vielä Turun kauppakorkeakoulun tutkijan Arja Lemmetyisen tämänhetkisen 
tutkimuksen tuloksista liittyen museokokemukseen Turun Taidemuseossa sekä Italialaisessa The 
National Gallery of the Marchessa. Ihmiset tavoittelevat moniuloitteista museokokemusta, jossa 
yhdistyvät niin viihde, estetiikka kuin oppiminenkin. Eskapistiset, jopa kummat kokemukset olivat 
myös kuluttajien mieleen, kuten jooga ”väärässä paikassa” eli taidemuseossa. Jäämme odottamaan 
lisätutkimuksia esimerkiksi siitä, onko demografioilla merkitystä museokokemuksen 
määrittymisessä. 

Syyskokous ja pikkujoulut 

Yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulujuhlat pidettiin 21.11.2019 Aboa Vetus & Ars Nova 
museossa. Tilaisuus alkoi sääntömääräisellä syyskokouksella. Syyskokouksen avasi yhdistyksen 
johtokunnan puheenjohtaja Lasse Lindholm, kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Taru 
Narvanmaa, sihteeriksi Elina Järvinen ja pöytäkirjantarkistajiksi professori Heli 
Marjanen ja Pertti Saarinen.  

Syyskokous valitsi Lasse Lindholmin jatkamaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana. 
Taina Erikssonin jatkaa yhdistyksen varapuheenjohtajana. Heikki Ketonen ilmoitti jättävänsä 
johtokuntapaikkansa. Heikin tilalle syyskokous valitsi Roy Kanervan. Tämän lisäksi yhdistyksen 
entinen puheenjohtaja ja kunniajäsen Matti Löyttyniemi jättää tehtävänsä johtokunnassa. 
Syyskokous valitsi Matin tilalle Sam Hansénin. Syyskokous päätti yhdistyksen jäsenmaksun 
korotuksesta 25 eurosta 50 euroon vuodesta 2020 lähtien.  

Syyskokouksen jälkeen siirryttiin Vuoden turkulaisen liikemiehen 2019 palkitsemiseen. Tänä 
vuonna kunnianosoitus myönnettiin Elomatic Oy:n perustajalle Ari Elolle. Dubrovnikissa 
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lomaileva Elo ilahtui palkinnosta ja kiitti Liikemiesyhdistystä videotervehdyksellä. Lue lisää 
Vuoden turkulaisen liikemiehen valinnasta täältä. 

Pikkujoulujuhlissa kuultiin Matti Koivurinnan säätiön hallituksen puheenjohtajan 
professori Matti Sillanpään ja museojohtaja Johanna Lehto-Vahtera alustus Aboa Vetus & Ars 
Nova museosta ja sitä ylläpitävästä Matti Koivurinnan säätiöstä. Syksyn 2019 teeman 
liiketoiminta ja luovat alat päätti Saana ja Olli merkin yrittäjyystarina, jonka kertoivat Saana 
Sipilä ja Olli Sallinen. 

 

YHDISTYKSEN HALLINTO, VAROJEN HOITO JA TARKISTUS 

Johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2019 Lasse Lindholm ja varapuheenjohtajana Taina 
Eriksson. Muut johtokunnan jäsenet olivat Matti Löyttyniemi, Tuija Rompasaari-Salmi, Antti 
Kanervisto, Marja-Terttu Rantanen, Elina Herrala, Heikki Ketonen, Yrjö Förbom, Heikki 
Hedman, Juha Immonen ja Juha Tamminen. Johtokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän 
kertaa. 

Toiminnanjohtajana toimivat KTM Mika Hannula sekä KTM Elina Järvinen. 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 1 472 037,91€ 
(84,3 %) ja joukkolainat 123 764,48 € (6,8 %) ja rahamarkkinat 166 197,34€ (8,9 %). Osingot sekä 
rahasto- ja korkotuotot vuonna 2019 olivat 71 858,83 €. Sijoitusstrategian mukaisesti yhdistys kävi 
osakekauppaa. 

TILIKAUDEN TULOS 

Tilikauden ylijäämäksi muodostui 108 445,84 €. Johtokunta esittää, että ylijäämä siirretään tilille 
voitto/tappio edellisiltä vuosilta.  

TOIMIKUNNAT 

Sijoitustoimikunta hallinnoin yhdistyksen varallisuutta, jota käytetään mm. kauppatieteellisen 
tutkimuksen tukemiseen sekä yhdistyksen toimintaan. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Antti 
Kanervisto. Muut jäsenet olivat Yrjö Förbom, Heikki Ketonen ja Lasse Lindholm. 

Merkittävä osa yhdistyksen näkyvästä toiminnasta ovat erilaiset tilaisuudet ja vierailut, 
esimerkiksi yrityksiin ja niiden liiketoimintaan tutustumiseen. Tapahtumatoimikunta vastaa 
näiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Lasse Lindholm. 
Muut jäsenet olivat Taina Eriksson, Marja-Terttu Rantanen ja Juha Tamminen. 
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Nimitystoimikunta valmistelee yhdistyksen johtokunnan jäsenten valintaa, seuloo apurahan 
saajat ja valitsee vuosittain palkittavat tahot, kuten mm. vuoden turkulaisen liikemiehen. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimi Juha Immonen. Muut jäsenet olivat Heikki Hedman, Elina 
Herrala, Lasse Lindholm ja Tomi Taipale. 

Jäsenhankintatoimikunnan tehtävänä on jäsenkirjon ja -määrän kasvattaminen yhdistyksen 
profiilin mukaisesti. Tämän lisäksi toimikunta vastaa yhdistyksen markkinoinnista ja viestinnästä. 
Toimikunnan puheenjohtajana toimi Taina Eriksson. Muut jäsenet olivat Yrjö Förbom, Lasse 
Lindholm ja Marja-Terttu Rantanen. 

HUOMIONOSOITUKSET JA EDUSTAMINEN 

Vuonna 2019 jaettiin Turun Liikemiesyhdistyksen toimesta 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.  

Palkinnon saajaksi vuonna 2019 valittiin Ari Elo, Elomatic Oy.  

Vuonna 2019 Turun Liikemiesyhdistyksen valitsemana jäsenenä Turun kauppakorkeakoulun 
tukisäätiön hallituksessa toimi Lasse Lindholm.  

Yhdistyksen 100-vuotishistoriateoksia on jaettu tilaisuuksien isännille samoin kuin uusille 
jäsenille. 

JÄSENISTÖ 

Vuonna 2019 yhdistykseen hyväksyttiin kaksikymmentä uutta jäsentä. Yhdistyksestä eronneita 
jäseniä oli yhdeksän. Jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 325.  

Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2019 henkilöjäseniltä 25 € ja kannattajajäseniltä 50 €.  


