VUOSIKIRJA 2015
Puheenjohtajan tervehdys

Kiitos – ja takaisin riviin.
Nyt on kiitosten aika.
Te Suomen Liikemies-Yhdistyksen jäsenet olette antaneet minulle suuresti arvostamani
mahdollisuuden toimia Suomen Liikemies-Yhdistyksen hallituksessa kahdeksan kokemusrikasta,
erinomaista vuotta.
Erityisesti viimeisen kolmen puheenjohtajavuoden aikana olen voinut kurkistaa suomalaiseen
liike-elämään hieman eri näkökulmasta kuin mitä oma päivittäinen työ tarjoaa. Olen saanut
kunnian pitää mm. eräitä koko urani muistorikkaimpia puheita kunniajäsenillemme. Näitä hetkiä
en hevin unohda.
Puheenjohtajana saa olla etuoikeutetussa asemassa. Tehtävän myötä on ollut helppo tutustua ja
löytää jäsenkunnasta uusia, mielenkiintoisia tuttavia. Toivottavasti olen voinut osaltani auttaa
erityisesti nuorempaa jäsenkuntaa löytämään itselleen joukostamme rikastuttavia

keskustelukumppaneita ja ohjaamaan mielenkiintoisiin tehtäviin niin meidän omassa
yhdistyksessä kuin muutoinkin yhteiskunnassa.
Nyt kun katson taaksepäin, puheenjohtajakausi humahti ohi hämmästyttävän nopeasti. Se saa
miettimään, ehtikö tuon kolmen vuoden aikana edistämään uusia avauksia ja toteuttamaan
konkreettisia tekoja.
Ehkä jotakin, joista voimme koko hallituksena tuntea tyytyväisyyttä:
• Yhteistyösopimus Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa keväällä 2013
• Yhteistyösopimus Kauppalehden kanssa keväällä 2014
• Uusien sääntöjen rekisteröinti keväällä 2014
• Hallituksen jäsenten mediaani-iän laskeminen vain naftisti yli 40. Se on kilpailukykyinen
minkä tahansa järjestön kanssa.
• Kuukausikokouksiin osallistujien määrän vakiintuminen 70 - 100 osallistujan tasolle
• Kuukausikokousissa virinnyt rento, virkeään keskusteluun kannustava tunnelma.
Paljon on vielä uutta tehtävää ja jo toteutuneissakin petrattavaa. Tiedän, että uusi hallitus ja uusi
puheenjohtaja toiminnanjohtajan suurenmoisella avustuksella tulevat panostamaan moniin uusiin
asioihin; strategiaa terävöitetään, luodaan uusia palveluita jäsenille, panostetaan tarmokkain
voimin viestintään.
Viestinnän läpimurrolle tarjoutuu oiva tilaisuus 120-vuotisjuhlavuoden tapahtumien ansiosta.
Tiistaina 13.9.2016 Suomen Liikemies-Yhdistys järjestää liikemiesten huippuseminaarin
pääesiintyjänä hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos. Lauantaina 22.10. juhlavuosi
huipentuu loisteliaaseen gaalaan Royal Crowne Plazassa.
Aika ajoin tarvitaan kaikissa organisaatioissa toiminnan reippaampaa uudistamista, rohkeita
avauksia. On oltava kiinni ajassa. Rohkenen kuitenkin vedota yhdistyksen tuleviin hallituksiin,
että Suomen Liikemies-Yhdistyksen pitkät perinteet säilyisivät aina matkassa mukana
uudistuksista huolimatta. Jokainen hallitus toimii siltana menneen ja tulevan välillä. Ilman juuria
ei ole tulevaisuutta, silloin olisi vain tämä päivä.
Nyt on tullut hetki astua takaisin jäsenriviin.
Hyvä Suomen Liikemies-Yhdistyksen jäsen:
Gratias tibi quam maximos ago. Lausun Sinulle mitä suurimmat kiitokseni.
Erkki Pärssinen
Suomen Liikemies-Yhdistyksen puheenjohtaja

Hallituksen vuosikertomus

Vuosi 2015 oli Suomen Liikemies-Yhdistyksen 119. toimintavuosi. Henkilöjäseniä oli vuoden
lopussa 530. Henkilöjäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 6:lla. Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi 27
(v.2014: 17 uutta jäsentä). Ilahduttavasti juuri nuorten määrä lisääntyi edelleen. Yhdistyksen
jäsenten mediaani-ikä oli vuoden vaihteessa noin 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, Pihlajalinna-konsernin toimitusjohtaja
Mikko Wirén.
Kuukausikokouksia järjestettiin seitsemän kertaa, joista neljä kevään ja kolme syksyn aikana.
Kerran kuukausikokous järjestettiin yritysvierailun yhteydessä. Lokakuussa vierailtiin
Taaleritehdas Oyj:ssä Helsingissä. Vuoden liikemiehen julkistamistilaisuuteen osallistui lähes
sata henkilöä ja muihin kuukausikokouksiin keskimäärin 75 henkilöä. Lisäksi nuorten toimikunta
järjesti nuoremmille jäsenille kaksi yritysvierailua; Toisen Ravintola Brondaan jossa isäntänä oli
Tomi Björck ja toisen Restelin vieraaksi KHL-otteluun jossa isäntänä toimi Restelin
toimitusjohtaja Mikael Backman.
Kauppalehden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti yhdistys jakoi kaksi 5 000 euron stipendiä
Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille.
Vuosikokouksessa 9.3.2015 hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 12. Erovuorossa
olleista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen kaksivuotiskaudeksi sarjayrittäjä Kimmo Palmu,

toimitusjohtaja Esa Niemi, asiakkuuspäällikkö Antti Seppinen, toimitusjohtaja Juhani Sirén ja
toimitusjohtaja Riitta Ekengren. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin johtaja Eira Vatanen ja
johtaja Minnaliisa Vehkala. Lisäksi hallituksessa ovat toimineet toimitusjohtaja Erkki
Pärssinen, asianajaja Tomi Korpiola, hallituksen puheenjohtaja Tero Nummenpää, johtaja
Lauri Hallberg ja toimitusjohtaja Mikko Nurminen.
Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Erkki Pärssisen.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Esa Niemi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Lauri
Hallberg. Rahaston- ja omaisuudenhoitajaksi hallitus valitsi Tero Nummenpään.
Yhdistyksen toiminnanjohtajana koko vuoden toimi YTK Janne Pakarinen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana kaikkiaan yhdeksän kertaa.

Helmikuu 2015

Vuoden 2015 kevätkausi alkoi Helsingin Suomalaisella Klubilla 9.2.2015 klo 17.00.
KUUKAUDEN ESITELMÄN PITI TOIMITTAJA RAULI VIRTANEN
Rauli Virtanen on käynyt kaikissa maailman itsenäisissä valtioissa, viimeisimpänä heinäkuussa
2011 itsenäistyneessä Etelä-Sudanissa. Hän kertoi uskomattomia kokemuksia
ulkomaankirjeenvaihtajan vaiherikkaasta työstä johdattelemalla yleisön kuvien kautta matkalle
kriisialueille eri puolille maailmaa.
Ensimmäinen kokemus Rauli Virtasella oli raportoida Vietnamin sodasta vain parikymppisenä
nuorena miehenä vuonna 1969. Sen jälkeen hänelle tutuksi tulivat Kambodza, Afganistan,
Eritrea, Balkanin, Irak ja monet, monet muut kriisialueet.
Vaikka lähteminen kriisialueille ei ole häntä hirvittänyt, niin paikan päällä hän on toisinaan
pelännyt ja nähnyt elämänsä vilistävän filminauhana silmissään. Virtanen totesi, että häneltä
useimmin kysytty kysymys on, missä tilanteessa hän on pelännyt eniten? Hän nosti esiin
tilanteen, että pelottavin tilanne on, kun eteen tulee tiesulku, jossa hampaisiin asti aseistautuneet
ja huumeiden vaikutuksen alaiset lapsisotilaat pysäyttävät hänet. Tässä kohtaa ainut tapa on
luottaa diplomaattisiin käytöstapoihin ja yrittää asettua tilanteessa samalle tasolle pysäyttäjien
kanssa. Rauli Virtanen totesi, että osa kriisialueilla toimivan toimittajan "matkavakuutusta" ovat
laajat ja tutut verkostot sekä ristiin tsekkaukset eri lähteiden välillä.
Mielenkiintoinen esitelmä kirvoitti yleisöltä paljon kysymyksiä ja keskustelu jatkui tiiviinä vielä
iltapalankin aikana. Lisäksi useilla Liikemies-Yhdistyksen jäsenillä on nyt Rauli Virtasen

omistuskirjoituksella varustettu kirja muistona ainutlaatuisesta luennosta.
Kuukausikokouksessa oli läsnä ennätysmäiset 99 liikemiestä.

Maaliskuu 2015

Maaliskuun kuukausikokous pidettiin 9.3.2015 Suomalaisella Klubilla
KUUKAUDEN ESITELMÄN PITI HALTON OYJ:N PUHEENJOHTAJA MIKA HALTTUNEN

Halton on sisäilmastoratkaisuihin erikoistunut perheyritys. Haltonin toiminta-ajatuksena on
hyvinvoinnin ja terveellisen sisäilman mahdollistaminen sisäympäristöissä. Halton on ollut
rakentamassa ilmastointijärjestelmiä mm. maailman suurimpiin risteilijöihin ja rakennuksiin.
Haltonilla on tänä päivänä toimintaa 30 maassa ja kaikilla viidellä mantereella.
Mika Halttunen totesi, että Halton on tehnyt perustamisensa jälkeen 45 vuoden ajan joka vuosi
voitollisen tuloksen. Haltonin menestys perustuu kasvuun, turvallisuuteen, pienen yhtiön
nopeuteen ja suuren yhtiön voimaan. Halton hallitsee oman alan teknologian ja on erikoistunut.
Se toimii lähellä asiakasta, toiminta on globaalia ja sillä on laajat verkostot. Tänä päivänä
ketteryys on menestymisen elinehto. Ennakointi on entistä vaikeampaa, jopa mahdotonta. Vanha
viidakon laki toimii: nopeat syövät hitaat.
Haltonilla työntekijät pidetään motivoituina. Lisäksi Mika korosti hauskuuden merkitystä.

Mika Halttusen lista tämän päivän menestystekijöiksi on:
• Päätä missä busineksessa olet ja missä et.
• Luo innostava visio.
• Fokusoi, fokusoi, fokusoi.
• Ole erilainen.
• Ymmärrä ja hyödynnä golbaalit mahdollisuudet.
• Kokoa oikeat ihmiset joukkueeseen.
• Innosta ihmiset mukaan.
• Eteenpäin!
• Koskaan, koskaan ei saa luovuttaa!
Lopuksi Mika näytti pätkän rokkiorkesteri Ärräpää Orchestran vauhdikkaasta esiintymisestä
Haltonin uusiman tehtaan avajaisista Brasiliassa. Mika on bändin laulusolisti ja kitaristi.
Viimeistään tämä valloitti ja vakuutti Liikemies-Yhdistyksen jäsenet Mika Halttusen
rohkeudesta ja monipuolisista taidoista.
Kuukausikokouksessa oli läsnä 80 liikemiestä.

Huhtikuu 2015

Huhtikuun kuukausikokous pidettiin 13.4.2015 Hotelli Seurahuoneella.
Kuukauden esitelmän pitivät Evli Bank Russian toimitusjohtaja Grigori Dudarev aiheena

The Russian Business - To Be or Not to Be? ja East Office of Finnish Industries
toimitusjohtaja Raimo Valo aiheena Suomalaisten yritysten tilanne Venäjällä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteistyössä Venäjän kanssa on odotettavissa edelleen
vaikeuksia ulkopolitiikan osalta. Vaarana on, että Venäjä joutuu entistä enemmän eristetyksi.
Tästä huolimatta kannattaa myös harkita jäämistä Venäjälle pitkittyvästä kriisistä huolimatta,
koska kriisin jälkeen markkinoille pääseminen tulee olemaan hyvin kallista ja todennäköisesti
joillekin aloille jopa mahdotonta. Sitkeys ja vaikeuksien sietäminen palkitaan kuten yleensäkin
elämässä, mutta nyt Venäjällä se ei tule olemaan helppoa poliittisesti, taloudellisesti eikä
henkisestikään.
Kuukausikokouksessa oli läsnä 75 liikemiestä.

Toukokuu 2015

Toukokuun kuukausikokous pidettiin Suomalaisella Klubilla 11.5.2015.
KUUKAUDEN ESITELMÄN PITI GIGANTTI OY:N TOIMITUSJOHTAJA IRMELI
RYTKÖNEN
Irmeli Rytkönen on koulutukseltaan juristi ja työskenteli ennen Giganttia järjestöissä ja
konsulttina. Hän on ollut Gigantin kanssa tekemisissä jo vuodesta 1995 ja toimitusjohtajana

vuodesta 1999 eli koko sen ajan kun ketju on ollut Suomessa.
Gigantti on osa norjalaista Elkjøp-konsernia, jonka puolestaan omistaa englantilainen DSG
International Oyj. Ketju omistaa useita eri brändejä ja toimii useissa eri maissa. Ketjun brändejä
ovat mm. Elkjøp (Norja), El-Giganten (Ruotsi), Elgiganten (Tanska), Elko (Islanti) ja Elding
(Färsaaret).
Esitelmä kirvoitti hyvää keskustelua josta voidaan nostaa esille mm. kysymys miksi
ulkomaalaiset ovat onnistuneet siinä missä Suomalaiset eivät ainakaan yhtä hyvin. Esiin nousi
yhtenä tekijänä norjalainen yrityskulttuuri jossa merkille pantavaa on, että he antavat valtavasti
vastuuta avainrooleihin valituille henkilöille. Luotetaan niihin ihmisiin mitkä tietävät mitä juuri
siinä markkinassa tapahtuu ja sallitaan myös epäonnistuminen. Arvojohtaminen on myös
oleellista ja arvojen tulee olla tiedossa hyvin koko henkilöstöllä. Myös kulttuurin ymmärtämistä
korostetaan.Kulttuuri on kaiken perusta. Ei voi tehdä mitään hyvää toimintaa elleivät ihmiset
toimi sen mukaan.
Toisena tärkeänä pointtina All In -periaate: Ei yritetä vaan tehdään. Kun jotain päätetään, se
todellakin tehdään. Suomessa usein vain yritetään eli tahtotila on suoraan negatiivisempi.
Itseasiassa suomenkielinen toteamus: mitä tuokin on oikein yrittävinään, on käytännössä
mahdoton kääntää muille kielille.
Kolmantena todettiin että suomalaista vähittäiskauppaa vaivaa "uudistuminen" eli paremminkin
sen puute. Tyydytään helposti siihen mitä on tarjolla. Ei olla tarjottu kuluttajille riittävän hyvää.
Pitää olla parhaita, tehdä rahaa ja pitää olla hauskaa!
Kuukausikokouksessa oli läsnä 70 liikemiestä.

Syyskuu 2015

Vuoden liikemiehen 2015 julkistamistilaisuus pidettiin 30.9.2015 Helsingin
Kauppakorkeakoululla.
KUUKAUDEN ESITELMÄN PITI AALTO YLIOPISTON PERUSTIETEIDEN PROFESSORI
HENRI SCHILDT JOHTAMISEN DIGITALISOITUMISESTA
Professori Schildtin mukaan digitalisoitumisen suurimmat muutokset ja myös vaikutukset
tapahtuvat nykyisin teollisuudessa. Digitalisoituva teollisuus sekä tehostaa omaa toimintaansa
että kehittää uusia älykkäitä tuotteita ja datapohjaisia palveluja. Teollinen internet on paljon
muutakin kuin ennakoivaa huoltoa.
Digitalisoituva teollisuus edellyttää myös erilaista johtamista. Datan ja analytiikan tehokas
hyödyntäminen yrityksen kaikilla tasoilla, kulmahuoneesta lattiatasolle, on oleellista
nykyaikaisessa johtajuudessa.
Vuoden liikemieheksi valittu Pihlajalinna Oyj:n perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Wirén piti
illan toisen esityksen.
Wirén kertoi hyvin avoimesti ja rehellisesti Pihlajalinnan tarinan vuonna 2001 perustetusta
muutaman lääkärin yhtiöstä viime keväänä listautuneeksi pörssiyhtiöksi. Yhtiön menestys
pörssissä on ollut menetys ja kurssi nousi listautumishetkestä muutamassa kuukaudessa
parhaimmillaan 40 prosenttia.

Pihlajalinna tarjoaa julkisen sektorin toimijoille monipuolisia ja innovatiivisia sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita. Yhtiö tuottaa kunnille ja sairaanhoitopiireille muun muassa
perusterveydenhoidon ja erityissairaanhoidon palveluita sekä sosiaali- ja hoivapalveluita.
Pihlajalinna on Suomen johtava kokonaisulkoistuspalveluita tarjoava sosiaali- ja
terveyspalveluyritys. Pihlajalinna tuottaa sote-ulkoistukset tiiviillä kumppanuusmallilla joko itse
tai Pihlajalinnan sekä ulkoistaneiden kuntien ja kaupunkien perustamien yhteisyrityksien kautta.
Kumppanuuden tavoitteena on kustannustehokas palvelutuotanto, henkilöstön hyvinvointi ja
potilaiden hyvä hoito. Kumppanuusyhtiötä johdetaan yhteistyössä ja sen toiminnasta päättävät
kunnan ja yksityisen toimijan edustajat yhdessä.
Vuoden liikemies -valinnan perusteluissa korostettiin Mikko Wirénin esimerkillisyyttä ja
suunnannäyttäjän roolia liike-elämässä erityisesti nyt ajankohtaisessa sote -uudistuksessa, jossa
etsitään uusia toimintamalleja julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Yrityksen kasvu on ollut
vuosittain ripeää, jonka kruunasi pörssilistaus keväällä 2015.
Vuoden liikemiehen valitsevat yhdessä Suomen Liikemies-Yhdistys, Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulu ja Kauppalehti.
Tilaisuuden lopuksi palkittiin viime vuonna aloitetun perinteen mukaan kaksi Aalto yliopiston
nuorta menestynyttä opiskelijaa, jotka valittiin Vuoden liikemiehen tapaan yhdessä Aalto
yliopiston kauppakorkeakoulun, Kauppalehden ja Suomen Liikemies-Yhdistyksen kanssa.
Palkituista Maija Järvenpää on tehnyt diplomityön Suomen pääomasijoittamisesta.
Opinnäytetyön mukaan pääomasijoittajat pyrkivät tyypillisesti joko nostamaan yritysten
kunnianhimon tasoa tai tuomaan niihin järjestelmällisyyttä ja ammattimaisuutta.
Menestyvät pääomasijoittajat edistävät yritysten halua kasvaa ja ottaa riskejä silloin, kun riskit
ovat hallittavissa. Näissä yrityksissä myös työpaikkojen määrä lisääntyy muita yrityksiä
nopeammin. Lisäksi pääomasijoittajat pystyvät pienentämään kasvuun liittyviä riskejä ja auttavat
yrityksiä verkostojensa avulla.
Atte Hujanen on yksi kansainväliseen maineeseen yltäneen Slushin taustahenkilöistä. Lisäksi hän
on suomalaisen mobiilipalvelu Singan perustajaosakas ja sen toimitusjohtaja. Singa on ohjelma,
jonka avulla karaoken laulaminen on mahdollista missä vain.
Aten mukaan suomalaiset omaksuvat uusia palveluita eurooppalaista keskiarvoa helpommin.
Suomessa ollaan valmiit maksamaan hyvistä palveluista mobiilissa ja verkossa. Meillä on totuttu
tiettyyn laatuun, estetiikkaan ja kuluttajanturvaan. Suomalainen suosii myös mielellään
kotimaista eli jos palvelusta löytyy suomenkielistä sisältöä, kuluttajien luottamus kasvaa.
Kumpikin palkituista sai 5 000 euron stipendin ja stipendit lahjoittaa vuosittain Suomen
Liikemies-Yhdistys.
Tilaisuudessa oli läsnä 100 liikemiestä.

Lokakuu 2015

Lokakuun kuukausikokous pidettiin 12.10.2015 Taaleritehtaan vieraana Kluuvikadulla.
KUUKAUDEN ESITELMÄN PITIVÄT TAALERITEHTAAN VARAINHOIDON
TOIMITUSJOHTAJA PETRI LAMPINEN JA PROFESSORI VESA PUTTONEN
Petri Lampinen kertoi Taaleritehtaan tarinan sen perustamisesta nykypäivään.
Taaleritehdas Oyj on jakautunut kahteen osaan Varainhoitoon ja Rahoitukseen. Yrityksellä on 1
600 osakkeenomistajaa ja henkilöstöä on 180, jotka myös ovat osakkeenomistajia. Toimipisteitä
on Suomessa sijaitsevien viiden kaupungin lisäksi hieman yllättäen myös Istanbulissa ja
Nairobissa. Taaleritehtaan hoidettavan omaisuuden määrä on lähes 4 miljardia ja asiakkaita on 3
300 yksityisistä henkilöistä, yrityksiin ja säätiöihin.
Taaleritehdas on missionsa mukaisesti jatkanut Suomen pääomamarkkinoiden ja etenkin
suomalaisen omistajuuden edistämistä. Ahkeralla rahalla ja kasvollisella omistajuudella saadaan
aikaan taloudellista kasvua ja sitä kautta vahvistetaan työllisyyttä.
Lisäksi kuulimme myös Taaleritehtaan hallituksen jäsenen, Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun rahoituksen professori Vesa Puttosen esityksen:
"Voiko valtion taloutta hoitaa kuten perheen taloutta?"
Vastus on: ei voi.
Kuukausikokouksessa oli läsnä 70 liikemiestä.

Marraskuu 2015

Marraskuun kuukausikokous pidettiin 9.11.2015 Suomalaisella Klubilla vieraana
KUUKAUDEN ESITELMÄN PITI BLANCCO OY:N PERUSTAJA KIM VÄISÄNEN
Hän on kasvuyrityskilpailu Entrpreneur of the Year –kilpailun voittaja vuodelta 2012.
Kim Väisänen kertoi tarinan siitä, miten ’Go Global’ onnistuu pieneltä yrittäjältä, joka aloitti
Pohjois-Karjalassa kahdeksan neliöisessä toimistohuoneessa, mutta lopulta päätyi
maailmanlaajuisen englantilaisen pörssiyhtiön kainaloon.
Kim Väisänen myi vuonna 2014 joensuulaisen tietojen hävitykseen erikoistuneen yhtiönsä
Blancco Oy:n briteille noin 60 miljoonalla eurolla. Nykyisin Väisänen toimii eri yhtiöiden
hallituksissa ja on sijoittanut saamiaan myyntituloja useisiin startup-yrityksiin.
Marraskuun kuukausikokoukseen osallistui 75 yhdistyksen jäsentä.

Nuorten jäsenten toiminta

Nuorten jäsenten toiminta on suunnattu yhdistyksen 45-vuotiaille tai nuoremmille
jäsenille. Ikäraja ei kuitenkaan ole ehdoton.
Toiminnan rungon muodostavat syksy- ja kevätkaudella järjestettävät tapahtumat. Tapahtumien
tarkoitus on luoda mukava mahdollisuus keskinäiseen verkottumiseen ja erilainen foorumi
normaaleihin kuukausikokouksiin nähden. Tapahtumissa on aina asiantuntijapuheenvuoro ja
vapaata seurustelua tarjoiluineen.
Nuorten tapahtumiin jäsenet voivat myös tuoda yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita
soveltuvia henkilöitä tutustumaan toimintaan ja ihmisiin. Ensimmäinen tapahtuma pidettiin
syksyllä 2012 ja toiminta on vakiintunut osaksi yhdistyksen laadukasta toimintaa.
Keväällä 2015 vierailimme Tomi Björckin vieraan Ravintola Brondassa jossa kuulimme erittäin
mielenkiintoisen yrittäjätarinan nollasta menestykseen. Tämän lisäksi nautimme herkullisen
liikemies-menun.
Syksyllä 2015 olimme Restelin vieraana KHL-ottelussa jossa meitä isännöi Restelin
toimitusjohtaja Mikael Backman. Saimme erittäin mielenkiitoisen katsauksen ja keskustelun
amerikkalaisen ja suomalaisen yrityskulttuurin ja johtamisen eroista.

Liikemiesgolf 2015

Suomen Liikemies-Yhdistys Golfmestaruuskilpailu 2015
Suomen Liikemies-Yhdistyksen mestaruuskilpailut pidettiin tänä vuonna Suomen nopeimmaksi
kentäksi mainostetulla Gumböle Golfin kentällä Espoossa. Liikemiehet eivät kuitenkaan liikaa
kiirehtineet, vaan nauttivat täysin siemauksin tälle kesälle poikkeuksellisesta, aurinkoisesta, jopa
helteisestä säästä.
Aikaa käytettiin runsaasti myös lyöntiasentojen ja puttilinjojen sondeeraamiseen, sillä kisa oli
äärimmäisen tasainen ja tulostaso kohosikin kiitettäväksi. Parhaiten helteessä ja Gumbölen
kentällä viihtyivät Liikemiesten uusi mestari Yrjö Lampinen ja kaikki kolme erikoiskilpailua
voittanut Pasi Lehtinen.
Yrjö kasasi kaikkiaan 37 bogeypistettä. Toiseksi tullut Paavo Tanskanen jäi vain pisteen ja
kolmas Risto Moll kaksi pistettä voittajasta. Tuloslista jatkui yhtä tasaisena. Naisia edusti
tyylikkäästi Päivi Kamensky saaden 31 bogeypistettä, se ei kuitenkaan riittänyt aivan
perhemestaruuteen aviopuoliso Mikan kerätessä pisteen enemmän.
Gumbölen kenttä oli loistavassa kunnossa. Lohisoppa jälkiruokineen teki kauppansa.
Perinteiseen tapaan kaikki palkintojen jakoon jääneet palkittiin. Pelaajajoukko viihtyikin hyvin ja
jatkoi keskinäistä verkottumista kierroksen jälkeen niin, että ennen palkintojen jakoa oli ehtinyt
poistua vain yksi osallistuja.

Jari Ahjolinna tutustui useampaakin Gumbölen kentän bunkkeriin. Jarilla bunkkerilyönnit
olivatkin paremmin hallinnassa kuin puttaukset.
Suomen Liikemiesten golfkisoihin palkintoja lahjoittivat Magisso, Suomalainen Klubi ja Espoon
Yrittäjät.
Liikemiehet kiittävät.
TULOKSET PISTEBOGEY
Pelaaja / Tulos
1 Lampinen Yrjö 37
2 Tanskanen Paavo 36
3 Moll Risto 35
4 Kauppinen Vesa 35
5 Laitinen Arttu 34
6 Papula Niko 33
7 Blom Veijo 32
8 Kamensky Mika 32
9 Kamensky Päivi 31
10 Lehtinen Pasi 30
11 Aikala Jussi 28
12 Wasenius Nils-Henrik 27
13 Sundberg Gary 26
14 Pärssinen Erkki 25
15 Lehtomäki Vesa 25
16 Kumpu Esa 23
17 Koivikko Kimmo 23
18 Ahjoharju Jari 23
19 Päivärinta Juhana 23
20 Molander Antero 22
21 Kupiainen Seppo 21
22 Palmu Kimmo 20
ERIKOISKILPAILUT
- Scratch: Pasi Lehtinen 80 lyöntiä.
- Pisin drive: Pasi Lehtinen
- Lähimmäs lippua: 5,15 Pasi Lehtinen

Hallitus 2015

Erkki Pärssinen
Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät,
YritysEspoo

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

Esa Niemi
Hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja, Niemi Palvelut Oy

Tero Nummenpää
Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja Translink Corporate
Finance Oy

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 EteläHäme

Hallituksen jäsenten ja toiminnanjohtajan
vastuualueet
Rahastonhoitaja: Tero Nummenpää
Hallitustyöskentelyn koordinointi: Erkki Pärssinen
Jäsenasiat ja vuosikirja: Janne Pakarinen
Tapahtumat ja puheenvuorot: Esa Niemi
Viestintä, jäsenhankinta ja markkinointi: Mikko Nurminen, Eira Vatanen
Vuoden Liikemies-valintatoimikunta: Esa Niemi, Riitta Ekengren ja Minnaliisa Vehkala
Liikemiesgolf: Erkki Pärssinen
Nuorten asiat: Antti Seppinen, Tomi Korpiola
Strategia ja kehitys: Lauri Hallberg, Eira Vatanen
Jäsenhankinta: Tomi Korpiola
Lahjat ja muistamiset: Juhani Sirén
120-vuotisgaalan toimikunta: Erkki Pärssinen, Juhani Sirén, Janne Pakarinen
Tilintarkastajat:
Siqnia Tilintarkastus Oy,
vastuuhenkilönä

KHT Marko Reponen
KHT Juhani Imponen
Varatilintarkastaja
Ilkka Santti
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 31.12.2015 oli 75 730,00 €. Käyttövarat 31.12.2015 olivat 26 133,48 €.

Stipendit
Yhdistys jakoi kaksi 5 000 euron stipendiä. Nämä myönnettiin Maija Järvenpäälle sekä
Atte Hujaselle Vuoden Liikemiehen julkistamisen yhteydessä syyskuussa.
Lahjoitukset
Vuonna 2015 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 2015

Voit ladata tilinpäätöstiedoston erillisenä dokumenttina .pdf formaatissa

Vuoden Liikemiehet

Vuoden liikemiehet 1980-2015
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 Liikemeisyhdistys

Yhdistyksen jäsenmäärä ja jäsenrekisteri
Toimintavuoden lopussa oli yhdistyksen jäsenmäärä 545.
- Kunniajäseniä 9
- Kannattajajäseniä 7
- Vakinaisia jäseniä 11
- Vakinaiset yritysjäsenet 8
- 30-vuotisjäseniä 126
- Vuosijäseniä 384

