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TURUN LIIKEMIESYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS  

VUODELTA 2020 

Vuonna 2020 Turun Liikemiesyhdistys ry:n puheenjohtajana toimi Lasse Lindholm ja 
varapuheenjohtajana Taina Eriksson. Muut johtokunnan jäsenet vuonna 2020 olivat Yrjö 
Förbom, Sam Hansén, Elina Herrala, Heikki Hedman, Juha Immonen, Roy Kanerva, Antti 
Kanervisto, Marja-Terttu Rantanen, Tuija Rompasaari-Salmi, ja Juha Tamminen. 

Vuosi 2020 jää historiankirjoihin korona vuotena. Kokoontumisrajoituksien vuoksi yhdistys 
joutui karsimaan jäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia. Vuoden aikana järjestettiin neljä 
jäsentilaisuutta sekä Liikemiesgolf. Kuukausittainen lounastapaaminen Liikemiesten Lihapullat 
järjestettiin kuudesti.   

Turun Liikemiesyhdistys ry:n toimikunnat kaudella 2020 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 kauppakorkeakoululle lahjoitettiin 10 000 € uuden oppimisympäristön kehittämiseen.  

JÄSENTILAISUUDET 

Yritysvierailu: Langh-yhtiöt 

Kevään 2020 teeman ”kestävällä liiketoiminnalla puhtaampi Itämeri” ensimmäinen tilaisuus oli 
26.2.2020 yritysvierailu Langh-yhtiöiden pääkonttoriin Piikkiöön. Linda Langh otti meidät 
vastaan Alaskartanolla ja kertoi aluksi Langh-yhtiöiden eri osien liiketoiminnasta. Pesupalvelu 
Hans Langh on yrityksistä vanhin ja sen toiminnot sijaitsevat kivenheiton päässä Alaskartanosta. 
Rikkipesureita eli skrubbereita valmistava Langh Tech on yrityksistä nuorin, mutta myös suurin. 
Rikkipesureiden kysyntää on siivittänyt tänä vuonna voimaan tullut maailmanlaajuinen 
rikkidirektiivi sekä rikittömän bensiinin kallis hinta.  Ympäristöystävälliset suljetun kierron 
pesurit ovat Langh Techin hittituote. Tämän jälkeen nautimme kahvit osin tilan omaan vehnään 
tehdyn pullan kera. Kahvin lomassa Kari Veijonen kertoi Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri 
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–hankkeesta, johon liikemiesyhdistyskin osallistui kevään teeman kunniaksi. Lopuksi kävimme 
vielä katsomassa pesureiden valmistuspajaa.  

Yritysvierailu: Yhdistyksen kevätkokous 

Keskiviikkona 25.3.2020 pidettiin Turun Liikemiesyhdistyksen kevätkokous. Kevätkokouksen 
käynnisti yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Lasse Lindholm, kevätkokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lindholm ja pöytäkirjantarkistajiksi Roy Kanerva ja Jukka 
Korhonen. Kevätkokouksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Elina Järvinen. Kevätkokous 
käsitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen ja myönsi vastuuvapauden yhdistyksen 
johtokunnalle.  

Liikemiesgolf 

Turun Liikemiesyhdistys ry:n perinteinen golfmestaruuskisa Liikemiesgolf pelattiin tänä vuonna 
7.9 Naantalin Kultaranta Golf Resortissa. Yhdistyksen kiertopalkinto pokaalin vei tänä vuonna 
kotiin Antti Kanervisto, joka voitti kilpailun 38 pisteellä.  

Jäsentilaisuus: Businessfestivaali SHIFT 

Turun Liikemiesyhdistys ry toimi tänä vuonna SHIFT businessfestivaalin virallisena kumppanina. 
Tarkoituksena oli tukea Turun alueen elinkeinoelämän elinvoimaisuutta, vastuullista kasvua ja 
kansainvälistymistä. Jäsenemme osallistuivat VirBELA alustan kautta toteutettuun 
kaksipäiväiseen The SHIFT virtuaalitapahtumaan 27.10.-28.10.2020.  

Syyskokous ja pikkujoulut 

Yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulujuhla pidettiin hybriditapahtumana 19.11.2020 
Turun AMK:n EduCity:ssä ja Zoomissa. Ennen syyskokouksen alkua kaksi Turun AMK:n 
sairaanhoitajaopiskelijaa esitteli maskien sekä käsidesin oikeaoppista käyttöä. Syyskokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen kunniajäsen Matti Löyttyniemi, sihteeriksi Elina 
Järvinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Valpuri Kulovaara ja Veli-Matti Savo. Syyskokous 
valitsi Lasse Lindholmin viidennelle kaudelleen yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi 
ja Taina Erikssonin johtokunnan varapuheenjohtajaksi. Muuten johtokunta jatkaa entisellä 
kokoonpanolla vuonna 2021, sillä erotuksella, että erovuoroisten jäsenten Yrjö Förbom ja Tuija 
Rompasaari-Salmi tilalle ei valittu uusia jäseniä. Syyskokous päätti johtokunnan jäsenmäärän 
laskemisesta 12 jäsenestä 10 jäseneen.  

Syyskokouksen jälkeen tilaisuus jatkui EduCity:n Taidon portailla, ensimmäisenä vuorossa oli 
paljon odotettu Vuoden turkulaisen liikemiehen palkitseminen. Tänä vuonna yhdistys palkitsi 
kaksi henkilöä Bayerin pitkäaikaisen varatoimitusjohtajan Peter Essenin ja Faron 
Pharmaceuticals -biolääkeyhtiön perustajan ja toimitusjohtajan Markku Jalkasen.  
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Peter Essen aloitti alustuksensa kertomalla Bayerin Turun tuotantolaitoksen historiaa. Essen totesi 
alustuksessaan, että tuotannon kasvattaminen ja pitäminen Turussa on ollut yksi osa-alue, jossa 
hän on pystynyt käyttämään osaamistaan Turun seudun hyväksi.  

Kupittaalla 30 vuotta työskennelleen Markku Jalkasen ura on esimerkki siitä, että biotekniikka 
firman on mahdollista toimia Suomen Turussa. Alustuksessaan Jalkanen kertoi, kuinka kuluva 
vuosi 2020 on ollut omaa luokkaansa lääkkeiden ja rokotteiden kehittämiseen investoidun 
pääoman näkökulmasta.  

Vuoden liikemiesten alustusten jälkeen tilaisuudessa kuultiin Orionin kaupallista johtajaa Satu 
Ahomäkeä, joka aloitti uransa Orionilla 1990-luvun alussa, muutama vuosi Orionin ja Farmoksen 
fuusion jälkeen. Farmos fuusion perua ovat esimerkiksi Kärsämäen tehtaat, joihin Orion ilmoitti 
pari viikkoa sitten investoivansa noin 17 miljoonaa euroa. Orionilla on erityisen vahva asema 
kotimarkkinoilla, joka kolmas apteekista myyty lääkepaketti on Orionin.  

Illan viimeisenä alustuksena kuultiin PET-keskuksen johtaja Juhani Knuutia, jonka esityksen 
otsikko oli ”Vaihtoehtoiset faktat ja lääketiede”.  

YHDISTYKSEN HALLINTO, VAROJEN HOITO JA TARKISTUS 

Johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2020 Lasse Lindholm ja varapuheenjohtajana Taina 
Eriksson. Muut johtokunnan jäsenet olivat Tuija Rompasaari-Salmi, Antti Kanervisto, Marja-
Terttu Rantanen, Elina Herrala, Yrjö Förbom, Heikki Hedman, Juha Immonen ja Juha Tamminen. 
Johtokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. 

Toiminnanjohtajana toimi 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 1 641 228,90 € 
(86,2 %) ja joukkolainat 121 017,03 € (6,4 %) ja rahamarkkinat 140 460,97 € (7,4 %). Osingot 
sekä rahasto- ja korkotuotot vuonna 2020 olivat 52 059,71 €. Sijoitusstrategian mukaisesti 
yhdistys kävi osakekauppaa.  

TILIKAUDEN TULOS 

Tilikauden alijäämäksi muodostui -2 928,39 €. Johtokunta esittää, että alijäämä 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, Roy Kanerva, Heikki Ketonen ja Lasse 
Lindholm. 



 

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

www.turunliikemiesyhdistys.fi 

4 (4) 

Tapahtumatoimikunta vastaa erilaiset tilaisuuksien ja vierailuiden suunnittelusta ja 
toteutuksesta. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Lasse Lindholm. Muut jäsenet olivat Taina 
Eriksson, Roy Kanerva, Marja-Terttu Rantanen ja Juha Tamminen. 

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 2020 Turun liikemiesyhdistys jakoi poikkeuksellisesti Vuoden turkulainen liikemies -
palkinnon kahdessa eri kategoriassa. Vuoden turkulainen liikemies elämäntyö -palkinto annettiin 
Bayerin varatoimitusjohtajan Peter Essenille ja Vuoden turkulainen liikemies 2020 -palkinto 
Faron Pharmaceuticals -biolääkeyhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Markku Jalkaselle.  

Vuonna 2020 Turun Liikemiesyhdistyksen valitsemana jäsenenä Turun kauppakorkeakoulun 
tukisäätiön hallituksessa toimi Lasse Lindholm. Turun Liikemiesyhdistys ry oli Ainutlaatuinen 
Saaristomeri -hankkeen vaikuttajaverkoston jäsen vuonna 2020. Menehtyneiden jäsenten läheisiä 
muistettiin syöpäsäätiön adresseilla.  

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

JÄSENISTÖ 

Vuonna 2020 yhdistykseen hyväksyttiin kaksitoista uutta jäsentä. Yhdistyksestä eronneita jäseniä 
oli kaksikymmentäkolme. Jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 312.  

Yhdistyksen jäsenmaksu oli vuonna 2020 henkilöjäseniltä 50 € ja kannattajajäseniltä 50 €.  


