VUOSIKIRJA 2016

Puheenjohtajan tervehdys

Arvoisat Liikemiehet, hyvät ystävät,
Kulunut vuosi puheenjohtajan roolissa on ollut erittäin mielenkiintoinen ja täynnä tekemistä:
- Juhlavuoden tapahtumia
- Vuoden liikemiehen valintaa
- Kauppalehden yhteistyö
- Aalto-yhteistyö sekä opiskelijoiden palkitseminen

- Strategian uudistamista
- Mentrointiprojektin käynnistäminen
- Kuukausikokouksia
- Jne.
Yhdistyksen vuosi huipentui syksyllä kahteen 120-vuotis juhlatapahtumaan;
Kauppakorkeakoulussa järjestetty juhlaseminaari , jossa pääpuhujana oli hallituksen
puheenjohtaja Björn Wahlroos sekä Hotelli Crowne Plazassa järjestetty juhlagaala , jossa
pääpuhujana oli kansanedustaja ja presidenttiehdokas Matti Vanhanen. Gaalassa julkaistiin myös
yhdistyksen 120-vuotis historiikkivideo .
Varsinkin tällaisina aikoina, joita nyt elämme, perinteisiä yhdistyksiä, historian tuntemusta ja
yhteenkuuluvuutta tarvitaan entistä enemmän. Suomen 100-vuotisjuhlavuosi lähti käyntiin ja
toivotaan sen myös osaltaan parantavan suomalaisten yhteenkuuluvuutta.
Nyt käynnissä oleva vuosi on myös yhdistyksen toiminnalle vilkas vuosi; strategia- ja
mentorointiprojektit jatkuvat, kuukausikokouksiin on luvassa uudistuksia heti helmikuun
kokouksesta alkaen jne. Unohtamatta Vuoden liikemiehen valintaa syksyllä ja muita
vakiintuneita tapahtumia. Ja eihän sitä tiedä jos jotain muutakin uutta keksimme yhdistyksenä
Suomen 100-vuotijuhlan kunniaksi.
Lopuksi Iso Kiitos kaikille hallituksen jäsenille, toiminnanjohtajalle sekä eri työryhmissä ja
juhlavuoden valmisteluissa olleille henkilöille kuin myös loistaville kuukausikokousten
puhujille!

Esa Niemi
Puheenjohtaja

Hallituksen vuosikertomus

Vuosi 2016 oli Suomen Liikemies-Yhdistyksen 120. toimintavuosi. Henkilöjäseniä oli vuoden
lopussa 527. Henkilöjäsenmäärä laski vuoden aikana 3:lla. Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi 20
(v.2015: 27 uutta jäsentä). Yhdistyksen jäsenten mediaani-ikä oli vuoden vaihteessa hieman alle
60 vuotta ja hallituksen hieman yli 40 vuotta.
Yhdistyksen toiminnan runko muodostui totuttuun tapaan kuukausikokouksista, joissa arvostetut
liike-elämän vaikuttajat pitivät kiinnostavia esitelmiä ajankohtaisista aiheista. Kaikki esitelmät
saivat aikaan vilkkaan keskustelun jäsenten piirissä. Maaliskuun kokouksen yhteydessä pidettiin
vuosikokous ja syyskuussa julkistettiin Vuoden liikemies, Teknos Oy konsernijohtaja Paula
Salastie.
Vuosi oli myös yhdistyksen 120-vuotisjuhlavuosi, jonka tiimoilta tuotettiin historiikki-videot ja
pidettiin näyttävä 120-vuotisjuhlagaala lokakuussa.
Kuukausikokouksia järjestettiin seitsemän kertaa, joista neljä kevään ja kolme syksyn aikana.
Vuoden liikemiehen julkistamistilaisuuteen osallistui yli sata henkilöä ja puhujana ollut Björn
Wahlroos auttoi osaltaan saavuttamaan erittäin hyvän medianäkyvyyden. Muihin
kuukausikokouksiin osallistui keskimäärin 70-80 henkilöä. Lisäksi nuorten toimikunta järjesti
nuoremmille jäsenille kaksi tapahtumaa.
Kauppalehden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti yhdistys jakoi kaksi 5 000 euron stipendiä
Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille.
Vuosikokouksessa 14.3.2016 hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 12. Hallituksessa

toimivat Riitta Ekengren, Esa Niemi, Kimmo Palmu, Antti Seppinen, Juhani Sirén, Minnaliisa
Vehkala, Eira Vatanen, Mikko Nurminen, Lauri Halberg ja Tomi Korpiola. Uusina jäseninä
hallitukseen valittiin Kimmo Koivikko ja Helena Rebane.
Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Esa Niemen.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Lauri Hallberg ja toiseksi varapuheenjohtajaksi
Minnaliisa Vehkala. Rahaston- ja omaisuudenhoitajaksi hallitus valitsi Antti Seppisen.
Yhdistyksen toiminnanjohtajana koko vuoden toimi YTK Janne Pakarinen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana kaikkiaan yhdeksän kertaa.

Helmikuu 2016

Vuoden 2016 kevätkausi alkoi Kansallisoopperassa 8.2.2016 klo 17.00.
KUUKAUDEN ESITELMÄN PITI KANSALLISOOPPERAN PÄÄJOHTAJA PÄIVI
KÄRKKÄINEN
Luennon aiheena oli: "Luovien ja intohimoisten ihmisten johtaminen"

Esitelmässään Kärkkäinen avasi hyvin avoimesti johtamishaasteitaan Kansallisopperassa.
Kyseessä on iso organisaatio, jossa työskentelee kaikkiaan lähes 600 eri alojen ammattilaista. Jos
lasketaan myös muut kuin kuukausipalkkaiset vuosittain Kansallisoopperassa työtä tekevät,
vuosittainen työntekijämäärä on yli 900. Vuosittaisia esityksiä on lähes 500 ja niissä vierailee
vuosittain noin 250 000 kävijää. Esityksiä pidetään paljon myös Oopperatalon ulkopuolella.
Kärkkäisen tullessa taloon, olivat johdon ja eri työntekijäryhmien välit niin tulehtuneet ettei
asioista voitu välttämättä puhua edes saman pöydän ääressä. Kärkkäinen kertoi kehitystarinan
jolla tämä klikki purettiin vähittäin avoimen kommunikaation avulla.
Kärkkäinen korosti sitä että vaikka taiteen tekeminen on erilaista työtä, se ei kuitenkaan anna
vapautta käyttäytyä työssä ja työpaikalla täysin mielivaltaisesti tai huonosti. Kohteliaisuus ja

muiden huomioonottaminen sekä tiimityö ovat vaatimuksia joita taiteen tekemisessäkään ei voi
ohittaa.
Esitelmä herätti hyvää keskustelua jäsenistössä.
Kokouksessa oli paikalla kaikkiaan 70 yhdistyksen jäsentä.

Maaliskuu 2016

Maaliskuun kuukausikokous pidettiin Suomalaisella Klubilla 14.3.2016. Samalla pidettiin myös
yhdistyksen Vuosikokous.
KUUKAUDEN ESITELMÄN PITI VEIKKAUKSEN TOIMITUSJOHTAJA JUHA
KOPONEN
Monopoli joutui kilpailun kouriin
Paljon hehkutetun Supercellin ohella Suomesta löytyy toinenkin vastaaviin kannattavuuslukuihin
yltävä yhtiö. Veikkaus nimittäin tekee tulosta yli 500 miljoonaa euroa 2,1 miljardin
liikevaihdolla.

Siihen yhtäläisyydet sitten päättyvätkin. Supercell toimii kovasti kilpaillulla pelialalla, Veikkaus
on puolestaan päässyt monopoliasemassa rauhassa kehittämään liiketoimintaansa.
Ainakin viime vuosiin asti.
Ulkomaisten yhtiöiden osuus verkkopelimarkkinoista Suomessa on noussut jo 24 prosenttiin.
Ulkomaille valuu vuodessa noin 140 miljoonaa euroa.
Veikkauksen toimitusjohtajan Juha Koposen mukaan yhtiö häviääkin nyt verkossa
markkinaosuutta.
- Yksi suurimpia ongelmia on kolmen toimijan eli Veikkauksen, RAYn ja Finntoton väliin jäävät
pelityypit. Urheiluvedonlyönnissä on virtuaalisia kohteita, jotka tietokone on luonut. Englannissa
jo kymmenen prosenttia vedonlyönnistä suuntautuu tällaisiin kohteisiin, Koponen sanoo.
Hän puhui rahapelimarkkinoiden muutoksesta Liikemiesyhdistyksen maaliskuun
kuukausikokouksessa.
Digitalisaation luoma paine onkin yksi merkittävimmistä syistä, miksi suomalaiset rahapeliyhtiöt
yhdistyvät ensi vuoden alussa.
- Tavoitteena on yksinoikeusjärjestelmän vahvistaminen, Koponen myöntää.
Uudesta yhtiöstä tulee jättiläinen. Sen arvioitu liikevaihto on 11 miljardia euroa.
Vastuullisuus korostuu
Koponen mainitsi puheenvuorossaan useaan otteeseen vastuullisen pelaamisen.
Vastuullisuus on yksi tärkeimmistä perusteista ylläpitää Suomen kaltainen pelimonopoli. Puhdas
yksinoikeusjärjestelmä on Suomen lisäksi vain Norjassa. Muualla Euroopassa käytännöt
vaihtelevat laidasta laitaan.
- Suomessa rahapelejä pelataan poikkeuksellisen paljon. Jokainen täysi-ikäinen häviää vuodessa
keskimäärin 420 euroa. Vakava peliriippuvuus on 40 000 suomalaisella.
Toimitusjohtajan mukaan Veikkauksen yksi tehtävistä on peliriippuvuuden ehkäisy. Vaikka
yhtiön markkinointi on näkyvää, se on kuitenkin vain murusia ulkomaisiin kilpailijoihin
verrattuna.
- Pelaajien tunnistautuminen antaa meille valtavan big datan. Siitä on liiketoiminnallista hyötyä,
mutta pystymme tilastollisesti seulomaan sellaiset asiakkaat, jotka antavat viitteitä
rahapeliriskeistä, Koponen kertoo.
Veikkauksen tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaansa maltillisesti. Maltillisuus tarkoittaa tässä
tapauksessa Suomen bruttokansantuote plus yksi prosentti. Tavoitteen ylittyminen ei ole ollut

järin vaikeaa, kun talous on sakannut vuosikausia.
Kasvu on syntynyt lähinnä päivittäispeleistä.
- Yhdestä pelatusta eurosta 56 senttiä menee voittona pelaajille, 27 senttiä edunsaajille,
arpajaisvero on viisi senttiä, asiamiespalkkiot neljä senttiä ja toimintakulumme ovat kahdeksan
senttiä, Koponen valottaa.
Kokouksessa oli paikalla kaikkiaan 70 yhdistyksen jäsentä.

Huhtikuu 2016

Huhtikuun kuukausikokous pidettiin Suomalaisella Klubilla 11.4.2016.
KUUKAUDEN ESITELMÄN PITI JETHRO ROSTEDT
Melkein kauppaneuvos naulasi teesinsä: Älä stressaa
Haluan kiinnittää suomalaiseen asenteeseen enemmän huomiota. Asenteen sakkaaminen on
kaikista pahinta.

Näin sanoi kiinteistönvälitykselle kasvot antanut Jethro Rostedt Suomen liikemiesyhdistyksen
huhtikuun kuukausikokouksessa.
- Vien kaikkea positiivisuuden kautta eteenpäin. Yrittäminen on Suomessa haastavaa, mutta ei
mahdotonta. Missään nimessä ei kannata stressata. Siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä,
Rostedt vakuutteli.
Maaliskuussa 40 vuotta täyttänyt tv-tähti ponnahti julkisuuteen Diili-ohjelmasta. Sen jälkeen on
sattunut ja tapahtunut. Rostedt on tuttu näky turuilla ja toreilla sekä erilaisissa tv-tuotannoissa.
Taannoin Rostedt yritti saada itselleen kauppaneuvoksen titteliä, mutta se jäi haaveeksi.
- Siihen kuulemma vaaditaan 50 vuoden ikä.
Syykin julkisuudessa viihtymiseen on olemassa.
- Rapatessa on välillä roiskunut. Olen aika nöyrää poikaa median edessä. Se on vienyt minut
ylivoimaisesti Suomen suurimmaksi yksityiseksi välittäjäksi. Ostin turkulaisen Aninkaisen
kiinteistönvälityksen 2004. Nyt meillä on 148 työntekijää töissä ja konttoreita ympäri Suomea.
Vaikka Rostedtin julkisuuskuva on olla lupsakka koheltaja, vaatii yli sadan hengen johtaminen
myös muitakin ominaisuuksia.
Hän pitää itseään Aninkaisen koossa pitävänä liimana.
- Olen palkannut oikeat ihmiset, jotka jaksavat kuunnella kaikkia henkilökunnan asioita. Minä
pidän porukan tyytyväisenä. Raha on ainut sitouttamisen keino. En pysty mihinkään tyky-päiviin,
jossa tuijotellaan toinen toista.
Rostedt murehtii, että lojaalisuus on kadonnut, ainakin kiinteistönvälityksessä. Minä minä kulttuuri jyllää.
Asuntokauppa on muutenkin muuttunut vuosien aikana.
Asiakas saa kaiken tiedon netissä. Nettikuvien perusteella tehdään jo pitkälti ostopäätös.
Rostedtin mukaan kohteessa varmistetaan enää se, että kuvat vastaavat todellisuutta.
- Myyntimiehistä on tullut markkinointimiehiä. Varsinaisia välittäjiä ei enää tarvita. Se mitä
tapahtuu seuraavaksi on iso kysymys. Brändääminen ja sosiaalinen media ovat välittäjien
mietinnässä.
Asuntokauppa on ollut alamäessä, kun Suomen talous on jämähtänyt paikoilleen. Rostedt uskoo,
että muutos parempaan on kuitenkin alkanut. Ensimmäiset positiiviset signaalit asuntokaupasta
tulivat jo viime syksynä.

- Kauppa on alkanut taas käydä. Tammi-maaliskuu meni todella hyvin. Asuntokauppa on
talouden mittari. Jos se ei käy, mikään muukaan bisnes ei luista.
Rostedt antaa myös vinkin kaupungista, johon on nyt imua.
- Lahteen kannattaa nyt sijoittaa. Se on niin lähellä Helsinkiä.

Toukokuu 2016

Toukokuun kuukausikokous pidettiin Suomalaisella Klubilla 9.5.2016. Kuukauden esitelmän piti
Aapo Cederberg.
Kyberuhka pitää kääntää voimavaraksi
Länsimaat ovat olleet vähän sinisilmäisiä, kun kyse on kyberturvallisuudesta ja
hybridivaikuttamisesta.
Näin tulkitsee Aapo Cederberg, joka työskentelee Geneven turvallisuuspolitiikan keskuksessa
asiantuntijana. Hän on aiemmin ollut Suomen turvallisuuskomitean pääsihteerinä ja luomassa
suomalaista kyberturvallisuuden strategiaa.

- Ainoa Suomessakin kasvava rikollisuus on kyberrikollisuus. Maaleja haetaan jatkuvasti ja
pyritään luomaan epävarmuutta. Yhteiskunnan infra on helpoin kohde. Sähköverkot,
vesijärjestelmät, telekommunikaatio. Koko yhteiskunta on maalitauluna, Cederberg luettelee.
Hän piti aiheesta esitelmän Suomen Liikemiesyhdistyksen toukokuun kokouksen
yhteydessä.
Asiantuntijan mukaan kyberhyökkäykset asettavat puolustukselle aivan uusia vaatimuksia. Enää
ei puolusteta aluetta, eikä sotilaallisia kohteita.
- Suomessa on rakennettu kokonaisturvallisuuden malli, jossa koko yhteiskunta rakentaa
puolustusta yhdessä. Julkiset toimijat, yrityselämä, kansalaisjärjestöt jne.
Cederberg näkee turvallisuudessa myös isoja mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.
Esimerkiksi Israel on maailman vihatuin kohde, jos puhutaan kyberuhista. Israelissa uhka on
muutettu voimavaraksi ja startupit sekä muut kasvuyritykset näkevät mahdollisuuksia erilaisten
turvallisuusratkaisujen kehittämisessä.
- Jos ihminen on maailman vaarallisin kyberase, se on myös paras puolustaja. Parhaat
puolustajat taas löytyvät yksityisistä yrityksistä.
Venäjä aktiivisena
Kyberhyökkäykset ovat osa hybridivaikuttamista.
Cederbergin mukaan kyberhyökkäyksellä voi tehdä asioita, jotka olisivat ennen vaatineet
massiivisia sotilasoperaatioita. Hyökkäyksissä ovat erityisesti kunnostautuneet Kiina, Venäjä ja
Yhdysvallat.
Jos Venäjä on aktiivinen kyberhyökkäyksien tekijä, niin hybridisodankäynnissä se on mestari.
Näin ainakin asiantuntijan näkökulmasta.
- Kaikki maat ovat nykyään keskenään riippuvaisia. Se on uusi tilanne ja avaa uusia keinoja
vaikuttaa voimatasapainoon. Ja kaikkea millä voi vaikuttaa oman tahtotilan saavuttamiseen voi
myös käyttää hyödyksi, Cederberg analysoi.
Krimin operaatio oli malliesimerkki hybridisodasta.
Kaikki alkoi oikeastaan jo kymmenen vuotta sitten, kun valikoitua tietoa alettiin jakaa eri
kanavissa. Kun varsinainen operaatio oli ohi, käännettiin huomio nopeasti pois Krimistä eli ItäUkrainaan ja myöhemmin Syyriaan.
Tavoitteena on, että käydään sotaa käymättä sotaa. Toki taustalla on myös sotilaallinen voima.
Käytännössähän koko Krim on jo unohdettu, Cederberg arvioi.

Vuoden liikemiehen julkistustilaisuus ja 120vuotisjuhlaseminaari

Vuoden liikemiehen julkistustilaisuus ja 120-vuotisjuhlaseminaari pidettiin Aalto-yliopiston
Kauppakorkeakoululla 13.9.2017.

Juhlapuhujana tilaisuudessa oli Björn Wahlroos, joka veti paikalle
hyvin jäsenistöä ja median edustajia. YLE teki tilaisuudesta jutun,
jonka katsoi verkossa reilusti yli 20 000 katsojaa.

Vuoden liikemieheksi valittiin Teknoksen konsernijohtaja Paula Salastie, 38.

- Tämä on suuri kunnianosoitus. Olen nyt vastaanottanut tunnustuksen työstä, jonka me
teknoslaiset olemme yhdessä tehneet, Salastie sanoo.
Hän kuvaa itseään johtajana, jonka tärkein tehtävä on asettaa tavoitteet ja innostaa teknoslaiset
saavuttamaan ne.
Kasvutavoitteet ovat kovat. Teknos on jo nyt Euroopan johtavia teollisuusmaalien valmistajia
noin 291 miljoonan euron liikevaihdolla. Tulevaisuudessa liikevaihto pitäisi olla
kymmenkertainen eli lähes kolme miljardia euroa. Suurin osa kasvusta tulee ulkomailta.
- Olen sanonut viimeiset viisi vuotta, että se tapahtuu minun jäädessäni eläkkeelle joskus 30
vuoden kuluttua. Perheyrittäjyys antaa huomattavasti enemmän pitkäjänteisyyttä kaikkeen
tekemiseen, Salastie kertoo.
Tavoitteiden saavuttaminen myös edellyttää, että kaikilla on riittävät resurssit käytössä.
- Minulla pitää olla uskallusta palkata oikeille paikoille ihmisiä, jotka ovat oman alansa huippuja
ja minua fiksumpia. Arvostan sitä, kun työntekijät ovat valmiina tarttumaan haasteisiin ja
kokeilevat uutta, konsernijohtaja kuvaa.

Valintaraati vakuuttui
Salastie on tehnyt 20-vuotisen uran Teknoksella. Vuosina 2011-2015 hän oli konsernin
hallituksen puheenjohtajana, kunnes siirtyi konsernijohtajaksi. Salastie jatkaa Teknoksen
toimintaa Kiikan suvun edustajana jo kolmannessa sukupolvessa.
Vuoden liikemies –valinnan tehnyt raati vakuuttui erityisesti Salastien menestyksekkäästä
työhistoriasta, hänen asettamistaan tavoitteista, yrityksen kasvusta ja kansainvälistymisestä.
Valintaraatiin kuului edustajia Suomen Liikemiesyhdistyksen lisäksi Aalto-yliopistosta ja
Kauppalehdestä.
Raatilaiset myös arvostivat Teknoksen jatkuvaa panostusta tuotekehitykseen. Teknos käyttää
tuotekehitykseen lähes kymmenen prosenttia liikevaihdostaan ja yhtiön 1 300 työntekijästä yli
200 toimii tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa.
Salastien mukaan panostusta pitää ajatella kolmea kautta.
- Yksi on lainsäädäntö, joka edellyttää entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Sen lisäksi
haluamme varmistaa nykyisten tuotteidemme toimivuuden ja laadun. Kolmanneksi kehitämme
koko ajan jotain uutta, Salastie perustelee.
Suomen liikemiesyhdistyksen juhlaseminaarissa jaettiin myös kaksi 5 000 euron stipendiä Aaltoyliopiston opiskelijoille. Antti Mikkonen palkittiin lopputyöstä, jossa tutkittiin
organisaatiorakenteiden kehittämistä innovaatioiden edistämiseksi.
Toinen stipendin saajista oli Marianne Vikkula, joka tunnetaan kasvuyritystapahtuma Slushin
toimitusjohtajana.

Lokakuu 2016

Lokakuun kuukausikokous pidettiin Cafe Ekbergillä 10.10.2016. Kuukauden esitelmän piti
Rovio Entertainment Oy:n CEO Kati Levoranta.
Riski kannatti – Angry Birdsillä jo 350 miljoonan lipputulot
Vihaisista linnuista tunnettu Rovio Entertainment etenee jälleen hyvässä myötätuulessa.
Yhtiön jättimäinen satsaus eli Angry Birds –elokuva on kerännyt jo 350 miljoonan dollarin eli
noin 321 miljoonan euron lipputulot. Lisää tuloja on luvassa, sillä esimerkiksi Japanissa elokuva
sai ensi-iltansa kolmisen viikkoa sitten.
Elokuvan budjetti oli tiettävästi noin 65 miljoonaa euroa ja markkinointi- sekä levityskulut yli
sata miljoonaa.
- Oheistuotteiden joulumarkkinointi on vasta alkamassa. Elokuva oli avausviikonlopun
ykkösenä peräti 52 maassa, myös Yhdysvalloissa. Kiinassa Angry Birds on ollut kolmanneksi
katsotuin kaikista ulkomaisista animaatioista, sanoo toimitusjohtaja Kati Levoranta.
Hän kertoi näkemyksiään Suomen liikemiesyhdistyksen lokakuun kuukausikokouksessa.

Levoranta on ollut toimitusjohtajana vasta vuoden alusta. Sitä ennen hän ehti olla Rovion
lakiasiainjohtajana 4,5 vuotta.
Vuoden aikana on tapahtunut paljon, sillä viime vuonna Rovio valahti ensimmäistä kertaa
tappiolle sitten Angry Birds –pelin ilmestymisen eli vuoden 2009 jälkeen. Viime vuonna Rovio
teki 142 miljoonan euron liikevaihdolla 13 miljoonan euron tappion.
Toimitusjohtaja ei kuitenkaan koe, että panostus elokuvaan olisi ollut yhtiölle liian iso riski.
- Elokuva on ollut pitkä projekti, joka alkoi jo 4-5 vuotta sitten. Meille tuli paljon uusia asioita,
sillä Roviolla ei ole esimerkiksi omaa animaatiostudiota. Me teimme isot suuntaviivat, Levoranta
kertoo.
Kaksi tukijalkaa
Rovion ensimmäinen animaatio ilmestyi jo kuusi vuotta sitten. Linnuilla ei ollut tuolloin siipiä
eikä jalkoja. Ne eivät myöskään puhuneet.
- Linnut pidettiin alikehittyneinä ennen elokuvaa, Levoranta sanoo.
Hänen mukaansa yhtiöllä on nyt kaksi selkeää divisioonaa: pelit ja animaatiot.
Viime vuonna pelilatauksia oli vajaat 500 miljoonaa. Tänä vuonna tuo luku ylittyy. Yhteensä
Rovion eri Angry Birds –pelejä on ladattu huikeat 3,5 miljardia kertaa.
- Peliyksikkö menee hyvin eteenpäin. Peleissä tapahtui iso muutos, kun niistä ei tarvitse enää
maksaa. Raha tulee mikro-ostoksista. Olimme siinä vähän hitaita, Levoranta myöntää.
- Pelimarkkina on erittäin kilpailtu. Uusia mobiilipelejä tulee satoja päivittäin. Vahva brändi
auttaa paljon, hän jatkaa.
Joka tapauksessa niin pelikehittämisessä kuin elokuvapuolellakin onnenkantamoiset yritetään
minimoida. Kaikki perustuu kovaan työhön.
Esimerkiksi pankin räjäyttänyt Angry Birds oli Rovion 52. peli.

Marraskuu 2016

Marraskuun kuukausikokouksessa meille luennoi Mika Pyykkö Sitrasta.
Mika Pyykkö vetää Sitrassa Vaikuttavuusinvestoiminen-avainaluetta.
Aiemmin Mika on työskennellyt johtotehtävissä, mm. Raha-automaattiyhdistyksessä vuosina
2008–2012 ja Terveyden edistämisen keskuksessa vuosina 2003–2008. Samalla Mika on
toiminut sekä Suomessa että ulkomailla erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja
ehkäisevän toiminnan puolestapuhujana ja julkisen, yksityisen ja järjestöjen yhteistyön
kehittäjänä. Yksi näkyvimmistä Mikan työn tuloksista on Sydänmerkki-järjestelmä, jonka
kehittämisestä ja käynnistämisestä hän oli vastuussa työskennellessään Suomen Sydänliitossa
vuosina 1995–2003.
Mikan mukaan on tärkeää huomata edistävän ja ehkäisevän toiminnan moniulotteinen
hyötypotentiaali ja uskaltaa etsiä uusia toimintamahdollisuuksia erilaisten riskien ja esteiden
listaamisen sijasta.
Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact Investing) tarkoittaa pääoman tietoista suuntaamista
toimintaan, joka saa aikaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavaa hyvinvointi- tai
ympäristöllistä hyötyä. Tämän toimintamallin voitaneen katsoa rantautuneen Suomeen vasta
aivan viime vuosien aikana ja se on kansainvälisestikin vielä verraten nuori tapa toimia.

Sitra käynnisti keväällä 2014 Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen, jonka toiminnassa
keskitytään hyvinvoinnin edistämiseen. Sitran näkökulmasta vaikuttavuusinvestoiminen tarjoaa
Suomelle uuden ja tuloksellisen työkalun myönteisen yhteiskunnallisen kehityksen
vahvistamiseksi. Samalla se nähdään keinona lisätä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin
tuloksellista yhteistyötä erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien ehkäisemiseksi ja
ratkaisemiseksi. Sitra haluaakin, että erityistä huomiota kiinnitetään edistävän ja ehkäisevän
toiminnan mahdollistamiseen.

120-vuotisjuhlagaala

SLY 120-Vuotisjuhlagaala pidettiin 22.10.2017 Hotelli Crowne Plazassa.
Tilaisuudessa juhlapuhujana oli kansanedustaja Matti Vanhanen ja ohjelmallisella puolella
hienoista esityksistä vastasivat Suomalaisen klubin puhallinorkestri, viulusti Mervi Myllyoja
sekä Mikael Konttinen orkestereineen. Mikael Konttinen myös juonsi tilaisuuden.
Paikalla oli noin 140 jäsentä, heidän aveciaa ja yhteistyökumppaneiden edustajia.

Nuorten toiminta

Liikemiesyhdistyksen syksyn nuorten tapahtuma pidettiin 18.8.2016. Tällä kertaa menimme
tutustumaan Hernesaaren rantaan projektissa mukana olleen Petteri Peltolan esittelemänä. Esitys
kirvoitti hyvää keskustelua, jonka jälkeen jatkettiin verkostoitumisen merkeissä. Illan kruunasi
Hernesaaren rannan Lavalla esiintynyt Eppu Normaali.

Mentorointiohjelma 2016-2017

Suomen Liikemies-Yhdistyksen 120-vuotisen historian ensimmäinen mentorointiohjelma alkoi
marraskuussa 2016 ja se kestää noin vuoden. Ohjelman tarkoituksena on Suomen vaikeassa
talous- ja työllisyystilanteessa auttaa ja tukea yksilöä kehittymään ja löytämään uusia
mahdollisuuksia työelämässä tai yrittäjänä. Projektissa hyödynnetään Liikemies-Yhdistyksen
laajan verkoston valtavaa kokemusta ja luodaan edellytykset yksilön kehittymiselle ja hiljaisen
tiedon siirtymiselle eteenpäin.
Ohjelmaa vetää hallituksen jäsen Eira Vatanen ja siinä on mukana 12 mentoria ja 16 aktoria.
Parimentoroinnin lisäksi ohjelmassa on myös ryhmämentorointia, jonka teemoja ovat
hallitusammattilaisuus, yrittäjyys ja kansainvälisyys sekä urasuunnittelu.

Liikemiesgolf 2016

Perinteinen Liikemiesgolf kokosi Kytäjän hienoihin maisemiin noin 20 pelaajaa. Sää oli
haastava, mutta yhtään keskeytystä ei kirjattu, eli kaikki pelasivat kierroksen läpi kunniakkaasti.
Kyseessä oli myös juhlavuosi: Liikemiesgolf pelattiin nyt 20. kerran ja perinne jatkuu edelleen.
Taisto oli tiukkaa ja päivällisen palkintojenjaon yhteydessä olivat kaikki varmasti ansainneet.
Tulokset:
Lähimmäksi lippua: Timo Tiainen, väylä 8, 5,02 metriä
Pisin drive: Veijo Blom, väylä 12, 232 metriä
Paras nainen: Päivi Kamensky
Scratch:
1. Timo Tiainen
2. Mika Kamensky
3. Veijo Blom
4. Risto Moll
5. Yrjö Lampinen
6. Juha Harjunpää

7. Kimmo Palmu
8. Päivi Kamensky
9. Kauko Helttunen
10. Vesa Kauppinen
11. Seppo Kupiainen
12. Seppo Ainamo
Pistebogey:
1. Juha Harjunpää
2. Timo Tiainen
3. Mika Kamensky
4. Pekka Rönkä
5. Yrjö Lampinen
6. Risto Moll
7. Ari Makkonen
8. Veijo Blom
9. Päivi Kamensky
10 Esa Kumpu
11. Vesa Kauppinen
12. Erkki Pärssinen
13. Seppo Ainamo
14. Riitta Saarikangas
15. Seppo Kupiainen
16. Kimmo Palmu
17. Kauko Helttunen
18. Jussi Aikala
19. Juhana Päivärinta

Hallitus 2016
Esa Niemi
Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja, Niemi Palvelut Oy

Lauri Hallberg
1. Varapuheenjohtaja
Johtaja Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

Riitta Ekengren
Hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja EKE-Finance Oy

Tomi Korpiola
Hallituksen jäsen
Osakas, asianajaja Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Koivikko
Hallituksen jäsen

Helena Rebane
Hallituksen jäsen

Mikko Nurminen
Hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja ja co-founder AddSearch Oy Founder
Pikkuyrittäjät

Kimmo Palmu
Hallituksen jäsen
Sarjayrittäjä/ sijoittaja Hansan Oy

Antti Seppinen
Hallituksen jäsen
Asiakkuuspäällikkö Danske Bank Oyj

Juhani Sirén
Hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja Magisso Oy

Eira Vatanen
Hallituksen jäsen
Senior Capability Area Manager, Source to Contract,
Mobile Devices Microsoft

Minnaliisa Vehkala
Hallituksen jäsen
Sales Director, Corporate Banking at OP Etelä-Häme

Hallituksen jäsenten ja toiminnajohtajan
vastuualueet
Rahastonhoitaja: Antti Seppinen
Hallitustyöskentelyn koordinointi: Esa Niemi
Jäsenasiat ja vuosikirja: Janne Pakarinen
Tapahtumat ja puheenvuorot: Kimmo Palmu, Esa Niemi
Viestintä, jäsenhankinta ja markkinointi: Mikko Nurminen, Kimmo Koivikko, Helena
Rebane
Vuoden Liikemies-valintatoimikunta: Minnaliisa Vehkala, Riitta Ekengren, Kimmo Koivikko
Liikemiesgolf: Kimmo Palmu, Jussi Aikala
Nuorten asiat: Tomi Korpiola, Jouni Riuttanen

Strategia ja kehitys: Lauri Hallberg, Eira Vatanen,
Mentorointi: Eira Vatanen, Juhani Sirén, Janne Pakarinen, Hannu Hulkkonen, Esa Niemi
120-vuotisgaalan toimikunta: Esa Niemi, Juhani Siren, Janne Pakarinen
Tilintarkastaja:
Pekka Räisänen KHT
Ernst & Young
Edustajat yhteisöissä:
Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen jäsen
Vesa Kauppinen
Kauppatieteiden maisteri
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston säätiön allituksen jäsen
Erkki Pärssinen?
Toimitusjohtaja
Suomen Kukkasrahaston valtuuskunnan jäsen
Antti Seppinen
Asiakkuuspäällikkö

Rahastot ja jäsenmaksut

Liikesivistysrahaston erityisrahasto Suomen Liikemies-Yhdistys ry:n rahaston
pääoma 31.12.2016 oli 75730,00 €. Käyttövarat 31.12.2016 olivat 27 648,08 €.
Stipendit
Yhdistys jakoi kaksi 5 000 euron stipendiä.
Antti Mikkonen palkittiin lopputyöstä, jossa tutkittiin organisaatiorakenteiden kehittämistä
innovaatioiden edistämiseksi. Toinen stipendin saajista oli Marianne Vikkula, joka tunnetaan
kasvuyritystapahtuma Slushin toimitusjohtajana.
Lahjoitukset
Vuonna 2016 ei annettu eikä saatu lahjoituksia.

Jäsenmaksut
Jäsenmaksut ovat olleet kuluneella kaudella:
- Liittymismaksu 40 euroa
- Vuosimaksu 60 euroa
- Kannattajavuosimaksu 150 euroa
- Vakinaisen jäsenen kertamaksu 600 euroa

Tilinpäätös 2016

Voit ladata tilinpäätöstiedoston erillisenä dokumenttina .pdf formaatissa.

Vuoden Liikemiehet

Vuoden liikemiehet 1980-2016
v. 2016 konsernijohtaja Paula Salastie, Teknos Oy
v. 2015 toim.joht. Mikko Wirén, Pihlajalinna Oyj
v. 2014 halli.puh.joht. Aaro Cantell, Normet Group Oy
v. 2013 toim.joht. Fred Larsen Lamor Corporation Ab
v. 2012 hall.puh.joht. Johanna Ikäheimo Lappset Group Oy
v. 2011 hall.puh.joht. Jukka Roiha Lindström Oy
v. 2010 hall.puh.joht. Juha Nurminen Nurminen Logistics Oyj, John Nurminen Säätiö
v. 2009 toim.joht. Anne Berner, Oy Vallila Interior Ab
v. 2008 toim.joht. Jari Sarasvuo, Trainers`house Oy
v. 2007 toim.joht. Jussi Nurmio, Taivas Oy
v. 2006 toim.joht. Mauri Ikola, Vepsäläinen konserni
v. 2005 hall.pj. Jouko Kemppi, Kemppi Oy
v. 2004 hall.jäs. Rabbe Grönblom, Kotipizza Oyj
v. 2003 toim.joht. Mika Anttonen, Greeni Oy
v. 2002 toim.joht. Ilkka Brotherus, Sinituote Oy
v. 2001 toim.joht. Stig Gustavson, KCI Konecranes
Nimikettä muutettiin vuonna 2000 siten, että kulloinkin valitaan kuluvan vuoden Liikemies.

v. 1999 toim.joht. Pentti Rotola-Pukkila P. Rotola-Pukkila Oy
v. 1998 toim.joht. Kirsti Paakkanen, Marimekko Oy
v. 1997 hall.puh.joht. Einari Vidgrén, Ponsse Oy
v. 1996 toim.joht. George Berner, Berner Oy
v. 1995 vuorineuvos Erkki J. Toivanen, Onninen Oy
v. 1994 toim.joht. Stig Lindström, Lival Oy
v. 1993 toim.joht. Heikki Kyöstilä, Planmeca Oy
v. 1992 toim.joht. Jorma Nieminen, Benefon Oy
v. 1991 hall.puh.joht. Yrjö Toivola, Vaisala Oy
v. 1990 hall.puh.joht. Matti T. Martela, Martela Oy
v. 1989 hall.puh.joht. Reijo Vauhkonen, Suomen Vuolukivi Oy
v. 1988 toim.joht. Pekka Paasikivi, Oras Oy
v. 1987 toim.joht. Hannu Seppälä, Seppälä Oy
v. 1986 toim.joht. Arvo Suutari Ruusutarhat, Arvo Suutari Oy
v. 1985 toim.joht. Seppo Halttunen, Halton Oy
v. 1984 pääjohtaja Heikki O. Salonen, Amer-yhtymä Oy
v. 1983 toim.joht. Gary Sundberg, Teknolon Group
v. 1982 toim.joht. Gustav von Hertzen, Suomen Sokeri Oy
v. 1981 toim.joht. Veijo Sydänmetsä, Pyhännän Rakennustuote Oy
v. 1980 toim.joht. Jorma Nokkala, Tmi Nokka-Koneet

Kunnia-, kannattaja- ja yritysjäsenet
KUNNIAJÄSENET (9)
Tuomala Pertti kutsuttu v. 1999
Sohlberg Kari O kutsuttu v. 2002
Hämäläinen Erkki kutsuttu v. 2003
Korpiola Timo kutsuttu v. 2006
Kivi-Koskinen Timo kutsuttu v. 2007
Nordman Kurt kutsuttu v. 2008
Kauppinen Vesa kutsuttu v. 2010
Lounasmeri Matti kutsuttu v. 2013
Ollila Matti kutsuttu v. 2014
KANNATTAJAJÄSENET (7)
Algol Oy Ab
Asianajotoimisto HH Partners Oy
Berner Oy
Kemppi Oy
Kesko Oyj
Oy Hartwall Ab
Pohjola Vakuutus Oy

VAKINAISET YRITYSJÄSENET (8)
Carhu Oy
Helsingin Sanomat
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Kauppalehti
Lahden Liikemiesyhdistys
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Suomen Tietotoimisto STT
Turun Liikemiesyhdistys

Yhdistyksen jäsenmäärä ja jäsenrekisteri
Toimintavuoden lopussa oli yhdistyksen jäsenmäärä 535.
- Vuosijäseniä 371
- Uusia vuosijäseniä 20
- 30-vuotisjäseniä 105
- Kunniajäseniä 9
- Kannattajajäseniä 7
- Vakinaisia jäseniä 12
- Vakinaiset yritysjäsenet 7

