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Hyvät Kauppatieteellisen yhdistyksen jäsenet

Helsingissä

10.07.2022

Kesä on nyt parhaimmillaan ja monet meistä ovat siirtämässä jo katsettaan loman viettoon.
Koronapandemia on onneksi jo hiljalleen hellittämässä ja muuttumassa tavallisemmaksi taudiksi, jonka
kanssa pitää edelleen olla toki varovainen. Ennen kesälaitumille siirtymistä nyt oikein sopiva hetki luoda
muutama ajatus yhdistyksemme viimeaikaisiin tapahtumiin, ajankohtaisiin asioihin ja tulevaisuuden
näkymiin.
Yhdistyksen tarkoitus
Kauppatieteellisen yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä kauppatieteiden ja
elinkeinoelämän välillä, ylläpitää ja laajentaa liiketoiminta- ja talousosaamista sekä edistää
kauppatieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Nämä hyvät tarkoitukset ovat enemmän kuin
ajankohtaisia juuri nyt. Tavoitteenamme on olla tulevaisuuteen suuntaava keskustelun virittäjä, kasvava
ja jäseniä aktivoiva toimija sekä tarjota jäsenilleen konkreettista lisäarvoa. Nämä pysyvät linjaukset
toimivat
tänä
vuonna
ja
jatkossakin
ohjenuorana
toiminnassamme.
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin tällä kertaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla
Espoossa 20. huhtikuuta 2022 klo 16.
Paikan päällä oli mukana kymmenen jäsentä. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaan
vuosikokoukselle kuuluvat asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle vuodelta 2021 sekä toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen kuluvalle vuodelle.
Kokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Puheenjohtajana jatkaa KTT
Tuula Mittilä ja hallituksen jäseninä jatkavat KTT Hanna-Mari Aula, KTT Jukka-Pekka Heikkilä, KTT
Mikko Hänninen, KTT Perttu Kähäri ja KTT Lauri Tuomi. Uutena jäsenenä aloittaa lehtori Christa
Tigerstedt. Hallituksen jäsenyydestä luopui KTT Henrika Franck. Hänelle lausumme parhaat
kiitoksemme ansiokkaasta toiminnasta hallitusjäsenenä ja toivotamme kaikkea hyvää jatkossa.
Vuosikokouksen jälkeen professori Hannu Seristö Aalto-yliopistosta alusti hyvin kiinnostavasta ja
ajankohtaisesta teemasta ”Globaalin liiketoimintaympäristön tulevaisuus?”. Alustus herätti runsaasti
kiinnostusta ja keskustelua. Tilaisuuden lopuksi tarjoiltiin osallistujille iltapala Arvo -ravintolassa.
Jäsenmaksut 2022.
Poikkeuksellisen koronavuoden vuoksi vuosikokous päätti, että jäsenmaksujen puolitusta jatketaan
vielä myös vuonna 2022. Näin ollen vuosijäsenmaksun määrä on 21 €, kannatusjäsenmaksu vähintään
42 € ja opiskelijajäsenmaksu 10 €. Jäsenmaksutiedot lähetetään jäsenistölle jäsenkirjeen ohella
heinäkuun alussa.
Yhdistyksen 90-vuotisjuhla ja Visiopäivä
Yhdistys täytti vuonna 2021 kunnioitettavat 90 vuotta. Koronapandemian vuoksi juhlaa ei kuitenkaan
voitu viettää suunnitelma mukaan vuonna 2021, vaan se päätettiin siirtää syksylle 2022. Samaan
yhteyteen tullaan järjestämään Visiopäivä sekä juhlassa tullaan palkitsemaan 28.2.2022 päättyneen
yhdistyksen järjestämän Kauppatiedettä kiinnostavasti -kirjoituskilpailun palkintojen jako.
Tilaisuudesta ja ohjelmasta päätetään ja tiedotetaan jäsenistölle
vielä erikseen.
Kauppatieteellisiä Kaikuja ja Kauppatieteellisiä Keskusteluja
Vuonna 2022 on suunniteltu julkaistavaksi yksi Kauppatieteellisiä Kaikuja numero syksyllä. Numeron
teeman on suunniteltu liittyvän soveltuvin osin Visiopäivän teemoihin.
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Vuoden 2021 syksyllä päätettiin lanseerata yhdistyksen verkkosivuille Kauppatieteellisiä Kaikuja
rinnalle uusi julkaisualusta nimeltään Kauppatieteellisiä keskusteluja ja sitä tukeva twittertili.
Kauppatieteellisiä keskusteluja -julkaisualustalla on julkaistu ensimmäisenä keskusteluavauksena
alkuvuonna 2022 professori emeritus Uolevi Lehtisen kirjoitus kauppatieteellisen koulutuksen
yhteistyöfoorumista Katajasta ja sen roolista kauppatieteellisen koulutuksen saralla.
Toisena on kevättalvella 2022 julkaistu hänen kirjoituksensa kauppatieteiden merkityksestä Suomelle.
Kiitämme lämpimästi Uolevi Lehtistä keskustelujen avaamisesta sivuillamme. Tämä jos mikä sopii
erinomaisesti
yhdistyksemme
toimintaan
ja
tarkoituksen
toteuttamiseen.
Yhdistyksen viestintää uudistetaan ja näkyvyyttä parannetaan
Toiminnanjohtaja esitteli vuosikokoukselle yhdistyksen palveluksessa 1.4.2022 osa-aikaisena
toimihenkilönä aloittaneen kauppatieteiden ylioppilaan Viola Kilpeläisen. Hänen kanssaan
käynnistetään yhdistyksen viestinnän uudistustoimet siten, että ensin saatetaan some- ja
verkostoviestinnän perustat kuntoon ja sitten käynnistetään varsinaiset viestintätoimet kohderyhmittäin.
Näin toimimalla toiminnasta saadaan kiinnostavaa myös uusille jäsenille nykyistä jäsenkuntaa
unohtamatta.
Toivotamme Violan lämpimästi mukaan toimintamme!
Yhdistyksen toiminnanjohtaja vaihtuu syksyllä 2022
Toiminnanjohtaja Lasse Mitronen kertoi vuosikokoukselle pyytäneensä eroa toimestaan 1.9.2022
alkaen kuitenkin niin, että hän voi jatkaa siihen asti kunnes uusi toiminnanjohtaja on valittu syksyllä
2022.
Oikein hyvää ja rentouttavaa kesää ja näkemisiin syksyllä 2022!

Lasse Mitronen
Toiminnanjohtaja

