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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 124. toi-
mintavuosi ja tämä vuosi 2021 on meil-
le 125-vuotisjuhlavuosi. Viime vuosi oli 
toiminnallisesti koronarajoitusten vuok-
si varsin haastava ja päätimme hallituk-
sessa ottaa suositukset ja rajoitukset 
vakavasti. Saimme tähän tukea myös 
jäsenistöltämme. Halusimme osoittaa 
yhdistyksenä vastuullisuutta ja välttää vi-
ruksen leviäminen tapahtumissamme. 

Hallinnollisesti yhdistyksen viime vuo-
si sujui normaalisti. Ehdimme pitämään 
vuosikokouksen normaalisti ja onnistuim-
me viemään kaikki sääntöjen mukaiset 
asiat läpi kuten ennenkin. Kovasti keskus-
telimme yhdistyksen hallituksessa, että 
mitä teemme Vuoden Liikemiehen va-
linnan kanssa. Päätimme kuitenkin, että 
tunnustus tullaan jakamaan, koska eten-
kin haastavina aikoina hyvät liikemies-
taidot ovat erityisen arvokkaita. Lisäk-
si näimme, että oli tärkeää antaa viesti, 
että liike-elämän on kyettävä toimimaan, 
olivat ajat millaisia tahansa. Puheenjoh-
tajana pääsin isännöimään ensimmäis-
tä kertaa virtuaalisesti pidettyä Vuoden 
Liikemiehen palkitsemisjuhlawebinaaria. 
SLYn historian ensimmäisissä virtuaalipik-
kujouluissa oli iloista huomata, että kai-
kesta huolimatta haastavasta vuodesta 
selvittiin yhdessä varsin hyvin. 

Hallituksen johtamisen näkökulmasta ha-
vaitsin samat asiat kuin useat muut, jotka 

tekivät viime vuoden keväästä asti etä-
töitä. Rutiiniasiat onnistuvat virtuaalises-
ti varsin hyvin, mutta aktiivinen toimin-
nan kehittäminen ja toisaalta hallituksen 
tiivis ryhmäytyminen jäävät väistämättä 
heikommalle. Yksi yhdistyksen keskei-
simpiä tarkoituksia on kehittää kaikkien 
jäseniemme verkostoitumista ja se on 
haastavaa tehdä puhtaasti etätapaami-
sin. Siksi uskon, että virtuaalitapahtumat 
eivät koskaan tule täysin korvaamaan 
normaalien kuukausikokousten antia. Tä-
mä ei tarkoita, että virtuaalitapahtumia ei 
jatkossa kannattaisi toteuttaa.

Tuleva vuosi on yhdistyksemme juhla-
vuosi. Meillä on 20.11.2021 juhlatilaisuus 
Kalastajatorpalla. Siihen tulemme panos-
tamaan merkittävästi ja olen luottavai-
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SISÄLLYSnen, että nyt hitaasti käynnistyneet 
rokotukset tulevat meidän avuksem-
me kesään mennessä ja tämä tapah-
tuma päästään viemään arvokkaasti 
ilman maskeja. Tätä ennen pidämme 
23.3.2021 vuosikokouksen Helsingin 
Suomalaisella Klubilla. Tilaisuus pide-
tään ensisijaisesti virtuaalisesti, mutta 
halukkailla on mahdollisuus osallistua 
tilaisuuteen myös fyysisesti Klubilla.  
Virtuaali- ja hybriditilaisuudet ovat yh-
distyksellemme uusia toimintamuoto-
ja. Tilanne vaatii kaikilta uuden omak-
sumista ja toisaalta varmasti odotus 
vanhoja perinteisiä tapahtumia koh-
taan on entistä suurempaa.

Haastavasta viime vuodesta huo-
limatta haluan katsoa luottavana 
tulevaan juhlavuoteen. Yhdistys on 
kohdannut pitkän historiansa aikana 
vieläkin haastavampia aikoja ja sel-
vinnyt kaikista näistä elinvoimaisena 
eteenpäin. Haluan kiittää kaikkia teitä 
arvon jäseniä aktiivisuudesta ja tu-
esta, jota olette viime vuonna halli-
tukselle osoittaneet. Tehdään kaikki 
tästä juhlavuodesta upea ja arvo-
kas vuosi ja toivottavasti osallistutte 
aktiivisesti yhdistyksen tapahtumiin. 
Yritämme yhdessä koko hallituksen 
kanssa löytää kiinnostavia teemoja ja 
puheenvuoroja, jotka palvelevat jä-
senistöämme parhaalla mahdollisella 
tavalla.

Antti Seppinen 
Suomen Liikemiesyhdistyksen 
puheenjohtaja



4

TIIVISTYS VUODESTA 2020

1. YLEISTÄ
Suomen Liikemies-Yhdistys (SLY) on 
perinteitä arvostava moderni verkos-
to. SLYn tavoite on olla paras fooru-
mi liike-elämässä tarvittavien tietojen 
päivittämiseen sekä itsensä kehittämi-
seen. Visiomme on, että Suomen Lii-
kemies-Yhdistys on Suomen paras ja 
edistyksellisin liikemiesverkosto am-
matilliselle ja sosiaaliselle johtajuudel-
le. Missiomme on edistää johtajuutta 
ja menestystä suomalaisessa liike-elä-
mässä ja yhteiskunnassa. 

Vuosi 2020 oli Suomen Liikemies-Yh-
distyksen 124. toimintavuosi.

2. STRATEGIA – VUODEN 2020 
TEEMANA JÄSENKOKEMUS   

Jäsenkokemuksen kehittäminen jatkui 
vuonna 2020. Jäsenkokemuksen pa-
rantamista olemme  SLYssä käsitelleet 
seuraavista näkökulmista: jäsenhankin-
ta, uuden jäsenen vastaanottaminen, 
kuukausikokoukset sekä olemassa ole-
vien jäsenten aktivointi ja sitouttaminen 
Suomen Liikemies-Yhdistyksen toimin-
taan. 

Jäsenhankintaan liittyen olemme mää-
ritelleet kiinnostavimmat jäsenprofiilit, 
joille SLY tuo lisäarvoa toiminnallaan. 

Jäsenpolkujen juoksutus on jo aiemmin 
määritelty sekä uusille että nykyisille jä-
senille. Kuukausikokouksien sisältötar-
jontaan liittyen tavoitteena on hankkia 
kiinnostavia vierailukohteita ja tasokkai-
ta esiintyjiä, joiden esityksistä jokainen 
jäsen saisi innostusta, uusia ideoita ja 
näkökulmia työelämään. 

Tavoitteisiin peilaten vuosi 2020 toi 
mukanaan huomattavan vaikeuskertoi-
men koronarajoitteista johtuen. Kuiten-
kin jäsenkokemuksen parantamiseksi 
teimme onnistuneesti useita toimenpi-
teitä kuluneen vuoden aikana: 

1. Järjestimme jäsenistölle virtuaalita-
pahtumia perinteisten fyysisten ta-
paamisten sijaan.  Virtuaalitapahtumia 
järjestettiin sekä yhteistyökumppa-
niemme kanssa että myös Suomen Lii-
kemies-Yhdistyksen toimesta. 

2. Jatkoimme sähköisen ilmoittautumis- 
ja palautejärjestelmän Ilmarin käyttöä 
kuten myös palautteiden käsittelyä hal-
lituksen kokousten yhteydessä. 

Vuoden 2020 
teemana 
jäsenkokemus. 
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3. Suomen Liikemies-Yhdistys halu-
si osaltaan tukea SLYssä vaikuttavia 
pk-yrityksiä, yksinyrittäjiä ja toimini-
miyrittäjiä poikkeusaikana kannusta-
malla jäsenistöään laittamaan yhdistyk-
sen sähköpostiin lyhyitä 2-3 lauseen 
esittelyitä jäsenistön yritysten tarjoa-
mista palveluista. Esittelyviestejä ei 
kuitenkaan tullut vuoden 2020 puolella. 
Tarkoituksemme on kerätä jäsenistöl-
le yhteinen yrityspooli Suomen Liike-
mies-Yhdistyksessä vaikuttavien jäsen-
ten edustamien yritysten palveluista.   

4. Päivitimme yhdistyksestä pois lähte-
neille jäsenille kohdistetun exit-palaute-
kyselylomakeen. 

5. Päätimme uudistaa yhdistyksen 
verkkosivut vuoden 2021 aikana, ja lisä-
tä tämän avulla verkostoitumismahdol-
lisuuksia.  

Voimassa olevan strategian 2017–2020 
mukaisesti kiinnitimme huomiota myös 
talouteen, koska yhdistyksen pääomat 
ovat riippuvaisia toiminnan kustannus-
tasosta ja maailman osakemarkkinoi-
den heilunta vaikuttaa sijoitusten tuot-
to-odotuksiin tulevina vuosina. 

Talous vuonna 2019: 
• Talousseuranta ja -raportointi siir-

rettiin Excelistä talousjärjestelmään
• Jäsenmaksusaatavien aktiivista hoi-

tamista ja jäsenrekisterin ylläpitoa 
jatkettiin (v. 2019 avoimia 1740 €; 
vrt. 2018 avoimia 1480 euroa)

• Kilpailutettiin varainhoitopalvelut 
• Jatkettiin aktiivista kulujen hallintaa, 

mm. lisäämällä yritysvierailuja.

3. SUOMEN LIIKEMIES-YHDISTYKSEN 
NÄKYVYYS 

Suomen Liikemies-Yhdistyksen näky-
vyys on keskittynyt sosiaaliseen me-
diaan, omiin nettisivuihin sekä jäsenis-
tön suoriin sähköpostituksiin. Lisäksi 
vuosittain julkaisemme SLYn vuosikir-
jaan. 

SLYn sosiaalisen median kanavat 
• Facebook https://www.facebook.

com/liikemiesyhdistys 
• LinkedIn https://www.linkedin.com/

company/suomen-liikemiesyhdistys 
• Twitter @SuomenLiikemie1 

Näissä kanavissa kuvaamme ensisijai-
sesti SLYn tapahtumien sisältöä tari-
noin sekä kuvin, ja kerromme tulevista 
tapahtumista. Viestintä on kohdistettu 
ensisijaisesti jo olemassa olevalle jä-
senistölle, mutta myös uusille poten-
tiaalisille jäsenille. Näkyvyyttä ei ole 
kuitenkaan rajattu, vaan se on kaikkien 
nähtävissä. Vuoden 2020 aikana käy-
timme somemainontaa keskitetysti 
Facebookissa SLYn Vuoden Liikemies 
-tapahtuman mainostamisessa sekä ta-

Virtuaalitapahtumat 
tulivat osaksi 
toimintaamme.
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pahtumasta kuvatun videon näkyvyy-
den levittämisessä. 

Sosiaalisessa mediassa käytössämme 
on #Suomenliikemiesyhdistys tunnis-
teena. 

Nettisivuilla kerromme SLYn toiminnas-
ta laajemmin, ja tätä kautta tapahtuu 
mm. tapahtumiin ilmoittautuminen. Net-
tisivut uudistamme vuoden 2021 aikana 
entistä paremman jäsenkokemuksen 
takaamiseksi. Tämä projekti on aloitet-
tu jo vuoden 2020 puolella. 

SLYn nettisivut löytyvät osoitteesta  
https://liikemiesyhdistys.fi 

4. JÄSENISTÖ JA JÄSENMAKSUT  
Yhdistyksen haasteena ovat jäsen-

määrän kehitys, jäsenistön ikäraken-
ne sekä naisten vähäinen osuus jäse-
nistöstä. Yhdistyksen mediaani-ikä on 
suhteellisen korkea. Painopiste tulisi ol-
la työikäisissä jäsenissä, jotta yhdistyk-
sen tavoitteet verkostoitumisesta to-

teutuisivat parhaiten. Verkostoitumista 
ja yhdistyksen brändin rakentamista ja 
uusijäsenhankintaa tukemaan päätettiin 
uusia verkkosivut vuonna 2021. 

Jäsenmäärä vuonna 2020 oli 396. 
Naisten suhteellinen osuus jäsenistöstä 
pysyi samana 11 prosentissa.  

Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi kuusi 
ja heidän mediaani-ikänsä oli 44 vuotta. 
Jäsenmaksu/vuosimaksu oli 70 €, liitty-
mismaksu 40 €, kannatusmaksu 150 € 
ja vakinaisjäsenen kertamaksu 600 €. 

5. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT 
Yhdistyksen toiminnan runko muodos-
tui kuukausikokouksista ja virtuaalita-
pahtumista, joissa arvostetut liike-elä-
män vaikuttajat sekä muut eri alojen 
asiantuntijat pitivät kiinnostavia esitel-
miä ajankohtaisista aiheista. 

Vuoden aikana pidettiin 11 tapahtumaa: 
1.  Inspiroiva luento palvelumuotoilusta  
 Molly Malonesissa, Jari Danielsson 
2.  Fiskars Group – Arjesta ainut-  
 kertaista, Maija Taimi
3.  Vuosi- ja kuukausikokous,   
 Sani Leino 

Uusien jäsenten 
mediaani-ikä 44 
vuotta.

Liike-elämän naisia 
halutaan lisää 
jäseniksi.
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4.  LähiTapiolan webinaari korona- 
 viruksen vaikutuksista, Hannu   
 Nummiaro ja Tom Liljeström.
5.  Aalto EE webinar Virtual Teamwork  
 & Leadership, Niina Nurmi
6.  Aalto EE webinar Rapid Strokes –  
 Slow Games, Pekka Mattila
7.  Aalto EE webinar The Impact of  
 COVID-19 to Financial Markets, Vesa  
 Puttonen 
8.  Liikemiesgolf Tali Golfissa
9.  Vuoden Liikemiehen palkitsemis- 
 juhlawebinaari, Esko Aho
10. Aalto EE webinar Data Analytics –  
 Opportunities for Finance Function  
 to Create Value, Matti Rossi sekä  
 Markku Kaustia
11.  Virtuaalipikkujoulut, Timo Miettinen,  
 Vaskivuoren lukion musiikki-  
 tervehdys 

Tapahtumien keskimääräistä osallistu-
jamäärää ei pystytä määrittelemään, 
koska useat tilaisuuksista olivat yhteis-
työkumppaneiden järjestämiä emme-
kä siten saaneet niistä tilastoja. Omissa 
tapahtumissamme oli keskimäärin 39 
osallistujaa. 

Eniten jäseniä osallistui perinteisesti 
Vuoden Liikemiehen julkistamistilisuu-
teen, ilmoittautuneita oli 59 ja webi-
naarissa oli mukana noin 50 henkilöä ja 
vähiten osallistujia oli liikemiesgolfissa 
21 henkilöä.

6. JAETUT STIPENDIT JA 
LAHJOITUKSET

Yhdistys jakoi kaksi 2 500 euron pal-
kintoa Liikesivistysrahaston erikoisra-
hastosta Aalto yliopiston kauppakor-
keakoulun opiskelijoille. Lisäksi jaoimme 
kaksi 300 euron stipendiä Helsinki Busi-
ness Collegen opiskelijoille. 

7. SAADUT APURAHAT 
Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi 
5.000 euron apurahan vuosikirjan pai-
nattamiseen ja toimittamiseen. 

8. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
09.03.2020. Hallituksen jäsenmää-
rä väheni viime vuodesta kahdeksaan 
henkilöön. Yhdistyksen hallituksessa 
jatkavat 2020 vanhoina jäseninä Antti 
Seppinen, Anne Pollari, Jouni Riutta-

11
tapahtumaa vuonna 
2020, joista 4 Aalto 
EE:n webinaareja.

Jaoimme 5600 €:lla 
stipendejä.
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nen, Mikael Karring, Mia Nygård-Peltola 
ja Minnaliisa Vehkala. Uusina jäseninä 
aloittivat Juha Einesalo ja Johanna Hal-
likainen. Yhdistyksen puheenjohtajana 
jatkaa Antti Seppinen ja varapuheen-
johtajina Anne Pollari ja Jouni Riutta-
nen. Hallituksen sihteerinä toimi toimin-
nanjohtaja Eira Vatanen. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana kaik-
kiaan kaksitoista kertaa. Toiminnalli-
sesti rajoitustoimenpiteet pakottivat 
hallitustakin uusiutumaan, ja hallituksen 
kokoukset pidettiin koko toimintakau-
den ajan virtuaalisesti. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen osallistujat (ylhäältä oikealta) Antti Seppinen, Mikael 
Karring, Juha Einesalo ja Eira Vatanen (eturivistä oikealta) Jouni Riuttanen ja Anne Pollari.

Webtilaisuuksia 
voisi järjestää 
tulevaisuudessakin 
koronasta 
riippumatta.
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VASTUUT:
Toiminnanjohtaja 
Eira Vatanen

Ehdollepanotoimikunta 
Antti Seppinen (pj.), Erkki Pärssinen ja 
Esa Niemi.

Tapahtumat ja kuukausikokoukset
Anne Pollari (pj.), Mikael Karring, Mia 
Nygård-Peltola ja Henrik Ekman.

Taloustoimikunta
Antti Seppinen (pj.), Jouni Riuttanen, 
Eira Vatanen

Hallitustyöskentelyn koordinointi,  
toimintasuunnitelma ja talousasiat
Antti Seppinen (pj.), Anne Pollari, Eira 
Vatanen

Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelu
Eira Vatanen, toiminnanjohtaja

Jäsenhankinta ja jäsenkokemus
Juha Einesalo (pj), Antti Seppinen,  
Johanna Hallikainen ja Eira Vatanen.
 
Viestintä
Mia Nygård-Peltola (pj), Johanna   
Hallikainen ja Eira Vatanen.

Vuoden Liikemies -valintatoimikunta 
ja Vuoden Liikemies -tilaisuus
Minnaliisa Vehkala (pj.), Anne Pollari ja 
Eira Vatanen.

Liikemiesgolf
Juha Einesalo (pj.)

125-juhlatoimikunta
Jouni Riuttanen (pj.), Mia Nygård-Pelto-
la, Mikael Karring ja Eira Vatanen.

9. EDUSTAJAT YHTEISÖISSÄ:
Jenny ja Antti Wihurin rahaston   
hallituksen jäsen
Minnaliisa Vehkala, tradenomi, 2019-
2022

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston 
säätiön hallituksen jäsen
Antti Seppinen, Investment Manager, 
2019-2021

Suomen Kukkasrahaston valtuuskun-
nan jäsen
Jouni Riuttanen, Mikael Karring, varalla 
Aikala

10. EDUSTAJAT YHTEISÖISSÄ
• Jenny ja Antti Wihurin rahaston 

hallituksen jäsen Minnaliisa Vehkala, 
tradenomi, 2019–2022

• Suomen Liikemiesten Kauppaopis-
ton säätiön hallituksen jäsen Antti  
Seppinen, Investment Manager, 
2019–2021

• Suomen Kukkasrahaston valtuus-
kunnan jäsenenä on myös SLY:n 
edustaja. 

Hallituksen 
jäsenmäärä 9:stä 
8:aan.
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KUNNIAJÄSENET

KUNNIAJÄSEN, VUORINEUVOS 
PERTTI TUOMALAN MUISTOLLE
Suomen Liikemies-Yhdistyksen kunniajäsen, vuorineuvos, 
kauppatieteiden maisteri Pertti Tuomala saavutti matkan-
pään Helsingissä 5. kesäkuuta 2020. Hän oli kuollessaan 
88-vuotias. Pertti Tuomala oli kotoisin Iitistä, maanviljelijä-
perheestä. 

Kunniajäsen Pertti Tuomala.
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Pertti osoittautui jo kansakoulussa teräväksi 
oppijaksi ja niinpä oli luonnollista, että hänet 
ohjattiin maanviljelyksen sijasta opintielle. 
Lahden lyseossa suoritetun ylioppilastutkin-
non jälkeen hän opiskeli Helsingin kauppa-
korkeakoulussa valmistuen ekonomiksi 1956 
ja kauppatieteiden maisteriksi 1966. 

Nuorena ekonomina hänestä tuli Osuus-
pankkien Keskuspankin OKOn osastopääl-
likkö ja johtokunnan sihteeri 1965. OKOn 
varatoimitusjohtajana hän työskenteli 
1967–1970. Täältä tie johti Teollistamisra-
haston toimitusjohtajaksi viidentoista vuo-
den ajaksi. 

Keskusosuusliike Hankkijan pääjohtajaksi 
Pertti Tuomala valittiin vuonna 1986 dra-
maattisessa vaiheessa.  Hankkija oli ajau-
tunut muutamaa vuotta aiemmin suuriin 
taloudellisiin vaikeuksiin.  Uusi pääjohta-
ja joutui rivakasti tekemään toimenpiteitä, 
jotka muistuttavat tämän päivän saneeraa-
mista. Tuloksia syntyi. Heti ensimmäisenä 
toimintavuonna hän sai aikaan jyrkän kään-
teen Hankkijan tuloskehityksessä. Hän toi 
osuustoimintaan liike-elämän periaatteet.

Pertti Tuomala sai vuosikymmenten aika-
na monia vastuullisia luottamustehtäviä. Jo 
opiskeluaikana hän oli KY:n hallituksen vara-
puheenjohtaja, myöhemmin mm. Ekonomi-
liiton ja Liikesivistysrahaston puheenjohtaja 
muiden lukuisten luottamustehtävien ohella.
 
Urheilu oli Pertille tärkeä osa elämää ja hän 
toimi pitkään Suomen Kuntourheiluliiton ja 
SVUL:n liittovaltuuston puheenjohtajana. 
Erityisesti laskettelu ja golf muodostuivat 

Pertille henkilökohtaisiksi kuntoilulajeiksi. 
Myös maanpuolustustyö oli lähellä hänen 
sydäntään. Hän kertoi osallistuneensa Iitis-
sä jo kouluvuosinaan sotilaspoikatoimintaan 
jopa ase kädessä desantteja metsässä jah-
daten. Syntymäkunta säilyi Pertille tärkeänä 
läpi elämän ja hän osallistui aktiivisesti Iitti 
klubin toimintaan elämänsä loppuun asti. 

Pertti liittyi Suomen Liikemies-Yhdistyksen 
jäseneksi jo 26 vuotiaana ekonomina. Oma-
kohtaiseen kokemukseen perustuen hän 
kannusti liikemiesuralle tähtääviä liittymään 
mahdollisimman varhain Suomen Liike-
mies-Yhdistyksen jäseneksi, koska yhdistys 
on mainio paikka luoda verkostoja koke-
neempien liikemiesten ja -naisten kanssa 
ja edistää omaa urakehitystä.  Pertti toimi 
Suomen Liikemies-Yhdistyksen johtokun-
nan jäsenenä harvinaisen pitkän ajan aina 
vuodesta 1984 vuoteen 2000. Puheenjoh-
tajana oli vuodet 1990–1994. Pertin ansios-
ta hänen puheenjohtajakaudellaan Suomen 
Liikemies-Yhdistyksessä voitiin todeta, että 
myös osuustoiminta hyväksyttiin normaalik-
si liiketoiminnaksi. 

Liikemies-Yhdistyksessä muistamme Pepen 
arvostusta nauttineena, kokeena asiantunti-
jana ja muut empaattisuudellaan huomioon 
ottavana seuramiehenä, jolla oli aina mie-
lessä eri tilanteisiin sopiva tositarina eletys-
tä elämästä tai riemastuttava kasku kerrot-
tavana.

Erkki Pärssinen
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ESA NIEMESTÄ 
YHDISTYKSEN 
UUSI KUNNIAJÄSEN

Vuosikokous kutsui Esa Niemen 
hallituksen esityksestä kunniajäse-
neksi, koska hän on edistänyt ak-
tiivisella, kehittävällä ja avoimella 
toiminnallaan merkittävästi yhdis-
tyksen tarkoitusta. 

Yrittäjä Esa Niemi hyväksyttiin yh-
distyksen jäseneksi vuonna 2008 
Tomi Korpiolan suosittelemana. 
Vuonna 2013 Esa valittiin hallituk-
seen, jossa hän toimi Vuoden Lii-

kemies -valintatoimikunnassa, 
tapahtumat ja puheenvuorot 
vastuuhenkilönä sekä varapu-
heenjohtajana maaliskuusta 2014 
alkaen. Puheenjohtajana hän 
toimi kolme vuotta, maaliskuusta 
2016 maaliskuuhun 2019. 

Esa Niemen puheenjohtaja-
kaudella yhdistyksen strategia 
uudistettiin neljän strategisen 
teeman ympärille – uudistumi-
nen, digitaalisuus, paras jäsen-
kokemus ja talous. Samalla alkoi 
yhdistyksen talouden terveh-
dyttämisen kausi. Hänen kaute-
naan läpinäkyvyyttä yhdistyk-
sen toimintaan lisättiin tuomalla 
talousstrategia ja budjetti vuo-
sikokoukseen keskusteltavaksi. 
Uudistumisen ja kokeilukulttuurin 
edistäminen näkyivät Esan pu-
heenjohtajakaudella uuden kuu-
kausikokouskonseptin kokeiluna 
sekä yhdistyksen historian en-
simmäisen mentorointiprojektin 
järjestämisenä. Lisäksi Esa toimi 
yhdistyksen 120-vuotisjuhlatoi-
mikunnan puheenjohtajana.  

Yrittäjä, Esa Niemi, kunniajäsen 2020.
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KUNNIAJÄSENET
Vuorineuvos Kari O. Sohlberg, 
kutsuttu v. 2002

KTT Erkki Hämäläinen, 
kutsuttu v. 2003

Varatuomari Timo Korpiola, 
kutsuttu v. 2006

Varatuomari Timo Kivi-Koskinen, 
kutsuttu v. 2007

Vuorineuvos Kurt Nordman, 
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Talouskatsaus
Yhdistyksemme selvisi taloudellisesti 
viime vuodesta erittäin hyvin. Toteu-
timme varainhoidon kilpailutuksen ja 
valitsimme uudeksi toimijaksi EQ va-
rainhoidon. Tämä tarkoitti, että keski-
timme palvelut yhdelle toimijalle ja heil-
le annettiin vapaavaltakirja yhdistysten 
sijoitustoiminnan hoitoon. He noudat-
tavat edeltävänä vuotena hyväksyttyä 
yhdistyksen sijoituspolitiikkaa. Tavoit-
teemme on pitkällä aikavälillä säilyt-
tää sijoitusten markkina-arvo inflaatio 
huomioiden ja käyttää ylimenevä osuus 
yhdistyksen toiminnan tukemiseen. 

Samassa yhteydessä vanhat sijoitukset 
myytiin. Siirsimme transaktion toteutus-
ta hieman, kun keväällä korona tilan-
ne romahdutti sijoitusten arvot väliai-
kaisesti. Siirto toteutettiin kesäkuussa 

arvojen palauduttua lähelle alkuvuo-
den tasoja. Meillä oli onneksi myös iso 
käteispuskuri, joka tässä yhteydessä 
halvemmilla tasoilla sijoitettiin rohkeasti 
markkinoille. 

Tilinpäätöksen liitteenä on myös va-
rainhoidon raportti, joten en käy sijoi-
tustilannetta tässä katsauksessa yksi-
tyiskohtaisesti lävitse. Se on kaikkien 
jäsenien tarkemmin katsottavissa liite-
raportista. Sijoitusten markkina-arvo oli 
lähes 1,1 miljoonaa kokonaisuudessaan. 
Tämä on kaikkien aikojen korkein ar-
vo, sekä kirjanpidollisesti, mutta myös 
markkina-arvollisesti. 

Hyvän kehityksen taustalla oli viime 
vuoden kevyempi kulurakenne. Näin 
ollen emme joutuneet tekemään myyn-
tejä toiminnan kulujen kattamiseksi. 
Tämä oli etenkin keväällä erittäin tär-
keää, koska sijoitusten arvot tulivat 
korona huolien ollessa pahimmillaan 
maaliskuussa merkittävästi alas. Teim-

TALOUSKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS

Varainhoidon 
uudeksi 
toimijaksi EQ.

Sijoitusten 
markkina-arvo  
1,1 m€.
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Taloudellisesti viime vuosi oli yhdis-
tykselle erinomainen. Toki positiivinen 
tulos oli kertaluontoinen ja kirjanpidol-
linen, koska vanhat sijoitukset siirret-
tiin uudelle toimijalle aktiivisempaan 
hoitoon ja myös aiempaa enemmän 
hajautettuun muotoon. Toki hyvä ta-
loudellinen tilanne antaa meille mah-
dollisuuksia juhlavuonna panostaa 

toimintaan selvästi enemmän ja se on 
varmasti tarpeellista, koska viime vuo-
den toiminta oli koronarajoitusten myö-
tä normaalia vähäisempää ja se toki 
myös näkyi selvänä alituksena toiminta-
menoissa suhteessa talousarvioomme. 

me hallituksessa myös oikea-aikaisia 
liikkeitä, kun heti alkukesällä sijoitimme 
kaikki käteisvarat rohkeasti markkinoil-
le halventuneilla tasoilla. Kiitosta täytyy 
myös antaa EQ:n onnistuneelle näke-
mykselle ja rahastojen hyvälle vertai-
luindeksin ylittävälle performanssille.

Täyden valtakirjan salkun (TVK) kuu-
den kuukauden tuotto oli 17,1 %. Ver-
tailuindeksi vastaavana aikana oli 11,1 %, 
joten varainhoitajan osalta kaikki onnis-
tui myös erinomaisesti. Myös kiinteis-
töpuoli toimi edelleen erinomaisesti. 
Korkosijoitukset pärjäsivät matalassa 
korkoympäristössä heikoiten ja tämän 
johdosta korkosijoitusten osuus salkus-
sa on varsin pieni.

17,1%
salkun kuuden 
kuukauden tuotto.

Tilikauden 
ylijäämä osinko- 
ja korkotuottojen 
jälkeen 312.430 €. 

Tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2030 saakka.
Tilikauden tositeainesto on säilytettävä 31.12.2026 saakka.

Tilinpäätöksen toteutti:
Administer Oy
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
Puh. 020 703 2000
Fax. 020 703 2001

Yhtiön tiedot:
Suomen Liikemies-Yhdistys ry
c/o Tiistinniityntie 3 a 2
02230 Espoo
Y-tunnus: 0202198-0



TULOSLASKELMA (tilintarkastamaton) 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019

Varsinainen toiminta
Tuotot

Jäsen- ja liittymismaksut
Golf-maksut
Avustukset
Muut liiketoiminnan tuotot
Yhteensä

Kulut

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ulkopuoliset palvelut
Yhteensä

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Yhteensä

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Yhteensä

Muut kulut 
Liiketoiminnan muut kulut
Yhteensä

Varsinainen toiminta yhteensä

Tuotto-/kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot
Arvonalentumiset pysyvien  
vastaavien sijoituksista
Kulut
Yhteensä

Tuotto-/kulujäämä

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

17.445,00
840,00

5.000,00
0,00

20.180,00
960,00

5.000,00
0,83

23.285,00

-3.991,56
-3.991,56

-12.000,00

-1.617,89
-302,43

26.140,83

0,00
0,00

-12.000,00

-2.515,32
-210,74

-13.920,32

-29,07

-14.726,06

-38,76
-29,07

-28.851,55

-38,76

-40.403,60
-28.851,55

-23.507,50

-23.507,50

363.627,69
 

-27.671,18 
-18,19

-40.403,60

-29.027,59

-29.027,59

27.875,43
 

0,0 
-135,19

335.938,32

312.430,82

312.430,82

27.740,24

-1.287,35

-1.287,35
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TASE 31.12.2020 31.12.2019

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset

Lyhytaikaiset
Jäsenmaksusaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

Vastaavaa yhteensä

87,20
943.916,14

116,27
508.571,03

944.003,34

1.570,00
0,85

560,66

508.687,30

1.740,00
0,93

435,60
2.131,51

5.250,47

7.381,98

951.385,32

2.176,53

123.723,34

125.899,87

634.587,17

Vastattavaa
Oma pääoma

Osakepääoma

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

Oma pääoma yhteensä

Vieras pääoma
Lyhytaikainen

Ostovelat
Muut velat 
Siirtovelat

Yhteensä

Vieras pääoma yhteensä

Vastattavaa yhteensä

469.244,31

163.998,00
312.340,82

945.673,13

5373,52
338,67

0,00

469.244,31

165.285,35
-1.287,35

633.242,31

734,86
261,35
348,65

5.712,19

5.712,19

951.385,32

1.344,86

1.344,86

634.587,17
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VUODEN LIIKEMIES

Kjell Forsén, © Vaisala Oyj.

Kjell Forsénia  
arvostetaan laajasti  
niin yhteistyö- 
kumppaneiden kuin 
henkilöstönkin  
keskuudessa.
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Vuoden Liikemies Kjell Forsén on teh-
nyt poikkeuksellisen pitkän uran pörs-
siyhtiö Vaisalan toimitusjohtajana. 
Hän jättää erinomaisessa kunnossa ja 
kasvussa olevan yhtiön seuraajalleen 
johdettavaksi eläköityessään tehtäväs-
tään. Forsén on luotsannut 14 vuotta 
menestyksellisesti Vaisalaa. Ne ovat 
olleet Vaisalalle kannattavan kasvun ja 
uudistumisen aikaa.

Huipputekniikkaan erikoistunut yritys 
on Forsénin johdossa ottanut toimin-
nassaan näkökulmia, joiden kantavina 
ajatuksina ovat olleet asiakaslähtöisyys, 
toiminnan teollistaminen ja kasvu.
Vaisalan historia ulottuu 1930-luvul-
le asti, jolloin professori Vilho Väisälä, 
Vaisalan perustaja ja pitkäaikainen toi-
mitusjohtaja, kehitti tuotantokelpoisen 
radiosondin. Tällöin alkoi myös Vaisa-
lan toiminta.

Vaisala työllistää nykyään yli 1 850 
henkilöä ja vie 98 % tuotannostaan yli 
150 maahan. Vaisalan liiketoiminnalle 
on ominaista teknologiajohtajuus ym-
päristönmittauksen, -monitoroinnin ja 
-havainnoinnin alueilla, aktiivinen tutki-
mus- ja kehitystyö sekä voimakas eri-
koistuminen.

Tekniikan lisensiaatti Forsén ei ole 
haasteita kaihtanut; siirtyessään Vai-
salan toimitusjohtajaksi vuonna 2006 
hän teki loikan verkkoyhtiön maail-
masta Vaisalaan. Vaisalan liikevaihto 
oli tuolloin alle 100 miljoonaa euroa ja 
tulos hieman vajaat 10 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2019 Forsén otti vastaan myös 
VR Groupin hallituksen puheenjohtajan 
tehtävän.

Viime vuoden liiketulos edusti kaikkien 
aikojen liikevaihto- ja liiketulosennä-
tystä Vaisalalle. Liikevaihto oli 403,6 
miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 
33,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto kas-
voi edelliseen vuoteen verrattuna 16 
prosenttia. Omavaraisuusaste vuoden 
2019 lopussa oli 55,7% ja osakekohtai-
nen tulos (EPS) euroina oli 0,94.

Kjell Forsénia arvostetaan laajasti niin 
yhteistyökumppaneiden kuin henkilös-
tönkin keskuudessa. Myös liiketoimin-
nallisten lukujen valossa hän on onnis-
tunut uransa aikana erinomaisesti.

Vuoden Liikemies- valintaraatiin kuului 
edustajia Suomen Liikemiesyhdistyksen 

Viime vuoden 
liiketulos edusti 
kaikkien aikojen 
liikevaihto- ja 
liiketulosennätystä 
Vaisalalle.  
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2020 toimitusjohtaja, Kjell Forsén,  
Vaisala Oyj

2019 hallituksen puheenjohtaja,  
Jarkko Veijalainen, 3 Step IT
2018 toim.joht. Juho Nummela,  
Ponsse Oyj
2017 toim.joht. Mika Sutinen,  
Musti ja Mirri Oy
2016 konsernijohtaja Paula Salastie,  
Teknos Oy
2015 toim.joht. Mikko Wirén, Pihlajalinna Oyj
2014 halli.puh.joht. Aaro Cantell,  
Normet Group Oy 
2013 toim.joht. Fred Larsen,  
Lamor Corporation Ab
2012 hall.puh.joht. Johanna Ikäheimo,  
Lappset Group Oy

2011 hall.puh.joht. Jukka Roiha,  
Lindström Oy
2010 hall.puh.joht. Juha Nurminen,  
Nurminen Logistics Oyj, John Nurminen 
Säätiö
2009 toim.joht. Anne Berner,  
Oy Vallila Interior Ab
2008 toim.joht. Jari Sarasvuo,  
Trainers’ house Oy
2007 toim.joht. Jussi Nurmio, Taivas Oy
2006 toim.joht. Mauri Ikola,  
Vepsäläinen konserni
2005 hall.pj. Jouko Kemppi, Kemppi Oy
2004 hall.jäs. Rabbe Grönblom,  
Kotipizza Oyj
2003 toim.joht. Mika Anttonen, Greeni Oy
2002 toim.joht. Ilkka Brotherus, Sinituote Oy

VUODEN LIIKEMIEHET 1980-2020

lisäksi Aalto-yliopistosta ja Kauppaleh-
destä.

Suomen Liikemiesyhdistys jakoi tilai-
suudessa myös kaksi 2500 euron sti-
pendiä Aalto-yliopiston opiskelijoille.

Palkittavista Anna Garant vastaanotti 
stipendin erinomaisesta lopputyöstään 
“The influence of gender composition 
in top leadership on female CEO suc-
cession: Evidence of gender spillovers 

in Finnish stock listed firms” Annan 
vuonna 2020 valmistunut pro gradu 
-tutkimus osoittaa, että pörssiyhtiöi-
den hallitusten ja johtoryhmien suku-
puolijakaumalla on merkittävä vaikutus 
naistoimitusjohtajan valintaan. Garantin 
mukaan todennäköisyys sille, että nai-
nen valitaan toimitusjohtajaksi on pal-
jon suurempi, mikäli useampia naisia on 
nimitystä ennen sekä yrityksen johto-
ryhmässä että hallituksessa. Tutkielman 
tulosten pohjalta on tarkoitus kirjoittaa 
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tieteellinen artikkeli, mikä on hyvin har-
vinaista.

Yrittäjyyden edistämisestä palkittu 
Eerika Savolainen opiskelee Aalto-yli-
opiston kauppakorkeakoulussa, ja 
häntä pidetään ehdottomasti tulevana 
menestyjänä liikemaailmassa. Vuonna 
2020 hän aloitti alun perin Slushin oh-
jelmapäällikkönä, mutta koronaviruksen 
iskiessä globaalisti hän otti vastuulleen 
erittäin lyhyellä varoitusajalla Node by 
Slushin. Node by Slush on uusi alusta, 

2001 toim.joht. Stig Gustavson,  
KCI Konecranes 
1999 toim.joht. Pentti Rotola-Pukkila,  
P. Rotola-Pukkila Oy
1998 toim.joht. Kirsti Paakkanen,  
Marimekko Oy
1997 hall.puh.joht. Einari Vidgrén,  
Ponsse Oy
1996 toim.joht. George Berner, Berner Oy
1995 vuorineuvos Erkki J. Toivanen,  
Onninen Oy
1994 toim.joht. Stig Lindström, Lival Oy
1993 toim.joht. Heikki Kyöstilä, Planmeca Oy
1992 toim.joht. Jorma Nieminen,  
Benefon Oy
1991 hall.puh.joht. Yrjö Toivola, Vaisala Oy
1990 hall.puh.joht. Matti T. Martela,  
Martela Oy 

1989 hall.puh.joht. Reijo Vauhkonen,  
Suomen Vuolukivi Oy
1988 toim.joht. Pekka Paasikivi, Oras Oy
1987 toim.joht. Hannu Seppälä, Seppälä Oy
1986 toim.joht. Arvo Suutari,  
Ruusutarhat, Arvo Suutari Oy
1985 toim.joht. Seppo Halttunen, Halton Oy
1984 pääjohtaja Heikki O. Salonen, 
Amer-yhtymä Oy
1983 toim.joht. Gary Sundberg,  
Teknolon Group
1982 toim.joht. Gustav von Hertzen,  
Suomen Sokeri Oy
1981 toim.joht. Veijo Sydänmetsä,  
Pyhännän Rakennustuote Oy
1980 toim.joht. Jorma Nokkala,  
Tmi Nokka-Koneet

joka mahdollistaa startup-yritysten vir-
tuaaliset kohtaamiset ympäri maailman 
myös sijoittajien, mentoreiden ja kump-
paneiden kanssa.

Node by Slush lanseerattiin syksyllä 
2020, kun Slush 2020 peruttiin vas-
ta huhtikuussa 2020. Eerika sai kandi-
daatintutkielmastaan, “Government as 
Venture Capitalist: Growth and Inno-
vativeness of Finnish Venture-backed 
Companies”, korkeimman mahdollisen 
arvosanan.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS, 
HUHTIKUU 2020

Korona pandemiasta seuranneet rajoi-
tustoimenpiteet ovat muuttaneet meidän 
kaikkien elämää ja kriisistä selviämiseen 
tarvitaan jatkossa entistäkin enemmän 
yhteistyötä ja verkostoitumista. Tähän 
Suomen liikemiesyhdistys haluaa myös 
jatkossa tarjota foorumin ja kanavan mei-
dän jäsenillemme. Haluamme myös tukea 
meidän yrittäjätaustaisia jäseniä nyt täs-
sä hetkessä. Voitte olla yhteydessä mei-
hin, jos haluatte tuoda teidän palveluita 
tai tuotteita esille yhdistyksen verkkosi-
vuilla ja viestinnässä.

Otamme myös hyviä vinkkejä vastaan, 
jolla olette selvinneet tässä haastavas-
sa tilanteessa. Näitä jaamme mielelläm-
me myös muille jäsenillemme. Ne voivat 
olla yhtä hyvin myös arjessa pärjäämisen 
vinkkejä tai hyviä uusia käytäntöjä esim. 
asiakastapaamisten tai muun yrityksen 
toiminnan järjestämiseen näissä poik-
keusoloissa.

Yhdistyksen toiminnan näkökulmasta 
olemme epidemian ja rajoitustoimenpi-
teiden vuoksi joutuneet siirtämään huhti- 
ja toukokuun kuukausikokoukset pidet-
täväksi myöhemmin syksyllä. Onneksi 
ehdimme vielä pitää vuosikokouksen 

maaliskuussa, jossa hyväksyttiin viime 
vuoden sääntömääräiset asiat, joten tä-
män osalta meidän toimintaan ei tullut 
niin merkittäviä vaikutuksia kun monel-
la muulla yhdistyksellä. Yritämme tarjo-
ta yhdessä kumppanien kanssa keväällä 
kiinnostavia webinaareja meidän jäsenil-
le paikkaamaan perinteisiä kuukausiko-
kouksia.

Varmasti etätyöskentely ja etäkohtaa-
misen välineiden käyttö tulee pysyvästi 
lisääntymään pandemian seurauksena. 
Näitä tulemme varmasti jatkamaan, jos 
kokemukset osoittautuvat hyväksi ja näil-
le on kysyntää.

Uskomme kuitenkin, että henkilökohtai-
selle läsnäololle ja vuorovaikutukselle on 
jatkossa kuitenkin myös tarvetta ja tätä 
ei mikään täysin tule korvaamaan myös-
kään tulevaisuudessa. Ainakin henkilö-
kohtaisesti minulla on ikävä kaikkia jäse-
niämme ja odotan, että pääsemme taas 
pitämään kuukausikokouksia normaalisti.

Toivon, että kaikki jäsenemme pysyvät 
terveinä ja selviävät tästä haastavas-
ta ajasta. Yhdistyksemme pitkä historia 
on täynnä selviytymistarinoita aina so-
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ta-ajoista lähtien. Monesti vaikei-
na aikoina yhdistystoiminnan ja 
yhteistyön tarve on erityisen ko-
rostunutta. Tämä on perinteises-
ti yhdistänyt myös meitä suo-
malaisia. Varmasti paljolti tämän 
ansiosta yhdistys ja jäsenemme 
ovat näistä historian vaikeista ai-
kajaksoista aina selvinneet. Olen 
varma, että tästäkin tulemme 
kaikki selviämään ja varmasti se 
muuttaa meitä kaikkia jollain ta-
valla. Toivottavasti se vahvistaa 
ja korostaa yhteistyön tärkeyt-
tä tulevaisuudessa ja siinä myös 
yhdistystoiminnalla on varmasti 
rooli myös jatkossa.
Voimia kaikille etätöiden ja ka-
ranteenien keskelle!.

Antti Seppinen 
Suomen Liikemiesyhdistyksen  
puheenjohtaja
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TAPAHTUMAT

1.  INSPIROIVA LUENTO 
PALVELUMUOTOILUSTA MOLLY 
MALONESISSA

Tammikuun pubitapahtumana oli rento 
ja inspiroiva luento palvelumuotoilusta. 
Palvelumuotoilusta puhui Jari Daniels-
son. Palvelumuotoilu – paljon melua 
tyhjästä vai konkreettisia keinoja liike-
toiminnan kehittämiseen? Jari avasi 
puheessa mm. seuraavia kysymyksiä: 
Miksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan 
kehittäminen on haastavaa? Miten lii-
ketoiminnan logiikka on muuttunut 

Vuosi aloitettiin rennolla tunnelmalla Molly Malonesissa palvelumuotoilun merkeis-
sä jo tammikuussa. Helmikuussa kuulimme ikonisen yhtiön Fiskarsin kuulumisista ja 
pian tämän jälkeen alkoi uhka Kiinasta korona viruksen muodossa levitä vähitellen 
ympäri maailmaa. Onnistuimme vielä juuri pitämään maalikuun vuosikokouksen 
vain kaksi viikkoa ennen poikkeusolojen julkistamista. Sani Leino oli vuosikokouk-
sessa puhumassa sähköisistä verkostoitumisen työkaluista ja teemana oli ”Social 
Selling.” Emme vielä maalikuusta varmasti osanneet kukaan täysin kuvitella, että 
miten ajankohtaiseksi tämä teema viime vuoden osalta tuli, kun valtaosa sosiaali-
sista suhteista siirtyi verkkoon.

Maaliskuussa alkaneen koronaepidemian vuoksi suunnitellut Marimekko- ja Ota-
va-vierailut siirtyivät tulevaisuuteen, ja nämä korvattiin loppuvuoden virtuaalita-
pahtumilla – Liikemiesgolfia lukuunottamatta – sekä virtuaalipikkujouluilla.

Syyskuussa julkistettiin Vuoden liikemies, toimitusjohtaja, Kjell Forsén, Vaisala 
Oyj:stä. Vuoden Liikemies -tapahtuman suunnittelussa varauduttiin pitämään myös 
fyysinen tilaisuus Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla, webinaarimuotoisen 
toteutuksen rinnalla. Koronan toisen aallon toteutuessa fyysinen tapahtuma pe-
ruutettiin, ja juhlapuheenvuoro pidettiin tapahtumassa onnistuneesti etänä entisen 
pääministerin Esko Ahon toimesta. 
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2000-luvulla? Mitä ratkaisuja palvelu-
muotoilu tuo näihin haasteisiin? Mitä 
tehdä kun resurssit ovat rajalliset?

2. FISKARS GROUP – ARJESTA 
AINUTKERTAISTA

Helmikuun kuukausikokous pidettiin 
Suomalaiselle Klubilla. Puhujana oli 
Fiskars Groupin viestintäjohtaja Maija 
Taimi teemasta Fiskars Group – Arjesta 
ainutkertaista. Fiskars Group – Arjesta 
ainutkertaista. 

Suomen vanhin yritys Fiskars perustet-
tiin Fiskarsin ruukissa 370 vuotta sit-
ten. Viestintäjohtaja Maija Taimi kertoi 
Fiskarsin matkasta rautaruukin ajoista 
kansainvälisesti tunnetuksi bränditalok-

si, ja kuvaa miten historiasta voidaan 
ammentaa uskoa tulevaan ja rohkeus 
tekemiseen. Viime vuosien aikana Fis-
kars on tehnyt kiinnostavia avauksia 
ja löytänyt uusia liiketoimintamahdol-
lisuuksia mm. kiertotaloudesta. Hyvä-
nä esimerkkinä toimii Suomen kaikkiin 
myymälöihin laajentunut Vintage-pal-
velu, joka ostaa ja myy käytettyjä Iit-
talan ja Arabian astioita. Fiskars-kon-
sernin tarkoituksena on tehdä arjesta 
ainutkertaista ja vaikuttaa positiivisella 
ja kestävällä tavalla ihmisten elämään.

Yhtiön brändeistä tunnetuimpia ovat 
Fiskars, monitoimityökaluista tuttu Ger-
ber, Iittala, sekä kansainväliset kattaus-
brändit Royal Copenhagen, Waterford 
ja Wedgwood. Tuotteita on saatavilla 
yli 100 maassa ja yhtiö työllistää noin 7 
300 henkilöä 30 maassa.

Molly Malones 
- paikkana 
järjestää rento, 
keskustelutilaisuus 
on aivan 
erinomainen.
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3. VUOSIKOKOUS 
Maaliskuun vuosi- ja kuukausikokous 
pidettiin Helsingin Suomalaisella Klubil-
la. kuukausikokouksen puhujana oli toi-
mitusjohtaja ja myyntivalmentaja Sani 
Leino SALES Consulting -yhtiöstä. Sani 
puhuu teemasta sosiaalisen median 
hyödyntäminen liiketoiminnassa. ”On-
ko Social selling enemmän hypeä kuin 
aitoa arvoa”. Miksi ja miten somea kan-
nattaa hyödyntää henkilökohtaisesti ja 
myös omassa liiketoiminnassa. Case –
esimerkkejä. 

4. LÄHITAPIOLAN WEBINAARI 
KORONAVIRUKSEN 
VAIKUTUKSISTA  

Huhtikuun kokous oli LähiTapiolan we-
binaari. Sen aiheena oli koronaviruksen 
vaikutukset talouteen ja sijoitusmark-
kinoihin. Webinaarissa kuulimme päivi-
tetyn katsauksen sijoitusmarkkinoiden 
viimeaikaisiin tapahtumiin ja näkymiin. 
Mukana keskustelemassa olivat Lähi-
Tapiola Varainhoidon yksityistalou-
den ekonomisti ja salkunhoitaja Hannu 
Nummiaro sekä Varainhoidon toimitus-
johtaja Tom Liljeström.



7. AALTO EE WEBINAR THE IMPACT 
OF COVID-19 TO FINANCIAL 
MARKETS

Toukokuussa Aalto EE kutsui jäsenem-
me myös kolmenteen englanninkieli-
seen webinaariin The Impact of CO-
VID-19 to Financial Markets. Speaker: 
Vesa Puttonen, Professor, Finance, 
Aalto University School of Business.  
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5. AALTO EE WEBINAR VIRTUAL 
TEAMWORK & LEADERSHIP

Toukokuussa Aalto EE kutsui jäsenem-
me englanninkieliseen webinaariin ”Vir-
tual Teamwork & Leadership”. Speaker: 
Niina Nurmi, professor, International 
Design Business Management, Director 
of IDBM Master’s program, Aalto Uni-
versity.

6. AALTO EE WEBINAR RAPID 
STROKES – SLOW GAMES

Toukokuussa Aalto EE kutsui jäsenem-
me myös toiseen englanninkieliseen 
webinaariin Rapid Strokes – Slow Ga-
mes: Leading in Extraordinary Times. 
Speaker: Dr. Pekka Mattila, Group Ma-
naging Director, Aalto EE and Profes-
sor of Practice, Aalto University School 
of Business.

Webtilaisuuksia 
voisi järjestää 
tulevaisuudessakin 
koronasta 
riippumatta.
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Golfkisan voittaja Peter Mickelsson

Vapaamuotoisempi ti-
laisuus on mielestäni 
aina välillä paikallaan. 
Etenkin, kun tilaisuu-
dessa on mielenkiin-
toinen ja ajankohtai-
nen aihe/esiintyjä.

8. LIIKEMIESGOLF TALI GOLFISSA
Liikemiesgolf 2020 pelattiin 12.8.2020 
hyvissä tunnelmissa Helsingin Golfklu-
billa Talissa.

Palaute pelaajilta oli hyvää, kenttä oli 
hienossa kunnossa (vaikkakin viritetty 
todella vaikeaksi) ja järjestelyt toimivat 
hyvin.

Aurinkoinen sää suosi golffareita ja tun-
nelma oli katossa. Kilpailu oli kovaa ja 
pelit sujuivat hyvin.

Tänä vuonna parhaimpaan suorituk-
seen ylsi Peter Mickelsson tuloksella 
36 pistettä ja Peter sai ansaitusti ni-
mensä arvokkaaseen kiertopalkintoon. 
Lyöntipelin voitti tuloksella 88 lyöntiä 
Jari Kaunisto. Erikoismiehenä kunnos-
tautui tänä vuonna Kimmo Palmu, joka 
voitti kaikki erikoiskilpailut eli lähimmäs 
lippua- sekä pisimmän draivi -kilpailut.

Isot onnittelut voittajille ja kiitos kaikille 
osallistujille.
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Esko Aho

Kauppakorkeakoulun auditoriossa Suomen Liikemiesyhdistyksen (SLY) puheen-
johtaja Antti Seppinen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun viestinnän asian-
tuntija Terhi Ollikainen, SLYn toiminnanjohtaja Eira Vatanen ja Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki.

9. VUODEN LIIKEMIEHEN 
PALKITSEMISJUHLAWEBINAARI  

Vuoden Liikemiehen palkitsemisjuhlaa 
pidettiin webinaarina verkossa syyskuus-
sa. Julkistimme Vuoden Liikemiehen pe-
rinteiseen tapaan yhteistyössä Aalto-yli-
opiston ja Kauppalehden kanssa. Vuoden 
Liikemies valitiin 40. kerran. Juhlapuheen 
webinaarissa piti hallituksen puheenjohta-
ja ja entinen pääministeri Esko Aho. Pu-
heen teemana oli erittäin ajankohtainen 
aihe johtamisen haasteet kriisiaikoina. 
Webinaarin juontamisesta vastasi Suomen 
Liikemiesyhdistyksen puheenjohtaja Antti 
Seppinen.
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Suomen Liike-
miesyhdistyksen 
puheenjohtaja 
Antti Seppinen, toi-
minnanjohtaja Eira 
Vatanen ja webi-
naarin juhlapuhuja 
Esko Aho.

VLM: Hieno mah-
dollisuus seurata 
etänä yhdistyk-
seen kuulumatto-
mankin henkilön. 
Puheissa hyvää 
ajattelua ja mie-
lenkiintoista tari-
naa. Kiitokset!
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Katso vuoden 2021 tapahtumat  
ja ilmoittaudu:

www.liikemiesyhdistys.fi

10. AALTO EE WEBINAR DATA 
ANALYTICS – OPPORTUNITIES 
FOR FINANCE FUNCTION TO 
CREATE VALUE

Lokakuussa Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulu kutsui meidät etäseminaa-
riin: Kryptovaluuttojen mahdollisuudet 
ja haasteet. Kryptovaluuttojen mahdol-
lisuuksista ja haasteista keskustelivat 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
tietojärjestelmätieteen professori Mat-
ti Rossi sekä rahoituksen professori 
Markku Kaustia.
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11. VIRTUAALIPIKKUJOULUT
Joulukuussa pidettiin yhdistyksen 
virtuaalipikkujoulut. Puhujana oli 
Timo Miettinen, yliopistotutkija, Hel-
singin Yliopistosta. Hän puhui poliit-
tisesta tilanteesta. Lisäksi kuulimme 
Vaskivuoden lukion musiikkiterveh-
dyksen, esiintyjinä abiturientit Samu 
Pihlajamaa ja Bea Oesch.

Timo Miettinen

Samu Pihljamaa ja Bea Oesch, Vaskivuoren lukion abiturientit
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JÄSENPALAUTE JA JÄSENKOKEMUS

Olemme keränneet jäsenpalautetta 
huhtikuusta 2019 lähtien. Jatkoimme 
jäsenpalautteen keräämistä syste-
maattisesti vuoden 2020 läpi, poikke-
ustilanteesta huolimatta. Jäsenpalaute 
on ensisijaisesti keskittynyt pidettyjen 
tapahtumien sisällön ja järjestelyiden 
arviointiin. Lisäksi vuoden 2020 aikana 
päivitettiin yhdistyksestä pois jääville 
jäsenille osoitettu exit-palautekysely. 
Tämän exit-kyselyn mukaisesti palau-
tetta aiomme kerätä vuodesta 2021 
lähtien, jotta pystymme jatkossa palve-
lemaan jäsenistöämme entistä parem-
min sekä sitouttamaan jäsenistömme 
yhdistykseen. 
Jäsenpalautteen mukaan, esityksiä on 
pidetty suurimmaksi osaksi (81-95 %) 
erittäin tai melko informatiivisina. Jär-
jestelyihin jäsenistö on ollut erittäin tyy-
tyväinen. Vuoden 2020 aikana SLY on 
vastannut ketterästi koronarajoitusten 
myötä muuttuneeseen tilanteeseen, 
ja onnistunut järjestämään tilaisuuksia 
virtuaalisesti sekä omasta toimestaan, 
että yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Jäsenistö on antanut myös vapaata 
jäsenpalautetta kehitysehdotuksineen, 
joista oheisessa taulukossa muutamia 
nostoja: 

Inspiroiva luento
palvelumuotoilusta
20.1.2020

Fiskars Group - 
Arjesta ainutkertaista 
10.2.2020

“Onnistunut tilaisuus. Sujuva, mielen-
kiintoinen esitys, jossa tuli paljon 
uutta asiaa Fiskars Groupista”.

35

35

100%

100%

92%

93%
“Paikkana järjestää rento, keskustelu-
tilaisuus on aivan erinomainen. Kii-
tos, tällainen paikka ja ns. vapaamu-
otoisempi tilaisuus on mielestäni aina 
välillä paikallaan”.

Osallistujamäärä

Erittäin/melko informatiivinen

Erittäin/melko tyytyväinen
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Virtuaalipikkujoulut
10.12.2020

Paras web-tilaisuus koko vuonna. 
Kuohari ”skoolauskyky” oli aivan 
loistava ajatus ja hieno huomion-
osoitus osallistuville jäsenille. 
Vaskivuoden musisoijat oli erittäin 
positiivinen yllätys (100% erittäin 
tyytyväinen / tyytyväinen).

45

40

100%

100%

Liikemiesgolf 
Tali Golfissa 12.8.2020

“Hieno traditio ensi vuonna jo 25. 
kerta! Voitaisiinko harkita tietyn 
iän ylittäneille pelaamisen ns. 
punaisilta”.

21 100%90%

81%

81%
”Kiitos hienosti järjestetystä 
kokouksesta. Hyvää ja rakentavaa 
keskustelua yhdistyksen 
kehittämisestä”.

Vuosi- ja kuukausikokous
9.3.2020

59 100%95%

”Oli ilo seurata hyvin hoidettua 
webinaaria. Olisi ollut täydellistä, jos 
Vuoden liikemies olisi ollut ”studi-
ossa” kuten Esko Ahokin ja palkinto 
olisi voitu jakaa siinä yhteydessä.”.

Vuoden Liikemiehen 
palkitsemisjuhlawebinaari
21.9.2020
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LISÄARVOA JÄSENILLE -    
SLY:N VERKKOSIVUSTO UUDISTUU

Suomen Liikemies-Yhdistyksen hallitus 
päätti verkkosivuston uudistuksesta 
joulukuun 2020 kokouksessa. Sitä en-
nen oli tehty paljon pohjatyötä. Mää-
ritelty tavoitteet, tarpeet ja kiteytetty 
punainen lanka uudistukselle. Valmis-
teltu kattava tarjouspyyntö ja kilpailu-
tettu viisi eri toimijaa. Uusi verkkosivus-
to rakennetaan palvelumarkkinoinnin 
toimisto Ida Framin kanssa. 

Verkkosivusto on tärkein yksittäinen 
Suomen Liikemies-Yhdistyksen toimin-
taa ja palveluita koskevan informaation 
lähde. Tavoitteena on toteuttaa help-
pokäyttöiset, nykyaikaiset ja yhteisöl-
liset sivut. Yksi tärkeä osa verkkosi-
vustoa on kirjautumisen taakse tuleva 
jäsensivusto, josta löytyy vain jäsenille 
suunnattua materiaalia sekä keskuste-
lu- ja verkostoitumisfoorumi. 

Pohjana uudistukselle ovat SLY:n visio, 
missio, arvot ja vuonna 2017 tehty stra-
tegiatyö. Lisäksi virtuaalisissa pikkujou-
luissa 2020 käydyt keskustelut toivat 
monta hyvää ideaa uudistukseen ja yh-
distyksen toimintaan.

VISIO
Suomen Liikemiesyhdistys 
on Suomen paras 
ja edistyksellisin 
liikemiesverkosto 
ammatilliselle ja sosiaaliselle 
johtajuudelle. 

TOIMINTA-AJATUS 
Perinteitä arvostava 
moderni verkosto. Paras 
foorumi liike-elämässä 
tarvittavien tietojen 
päivittämiseen sekä itsensä 
kehittämiseen. 

MISSIO  
Edistää johtajuutta ja 
menestystä suomalaisessa 
liike-elämässä ja 
yhteiskunnassa.

ARVOT
Eettisyys, läpinäkyvyys ja 
innovatiivisuus

STRATEGISET TEEMAT
Uudistuminen, paras 
jäsenkokemus, digitaalisuus 
ja talous
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SLY:n jäsenkokemuksen ydin on määri-
telty seuraavasti:
Yhdistyksen tavoitteena on tarjota ver-
taansa vailla oleva verkosto aikaansa 
seuraaville ja aktiivisesti liike-elämäs-
sä toimiville jäsenille. Tarkoituksena on 
mahdollistaa jäsenten ammatillinen ja 
henkinen hyvinvointi. Yhdistys toteut-

taa tätä tavoitetta perinteitään kunni-
oittaen panostaen tulevaisuuden pa-
rempiin toimintaedellytyksiin.

Uudistuksessa on huomioitu polku jäse-
neksi liittymiseen sekä koronan tuomat 
muutokset tapahtumiin ja verkostoitu-
miseen. Uuden verkkosivuston tulee 
tarjota työvälineitä jäsenille muuttunee-
seen maailmaan.

Verkkosivuston rakentaminen etenee 
kevään 2021 aikana. Lanseeraus ta-
pahtuu ennen loppuvuoden odotet-
tua 125-vuotisjuhlaa. Tulevaisuudessa 
jokaisella jäsenellä on entistä parempi 
mahdollisuus kehittää omaa osaamis-
taan, laajentaa verkostojaan ja vaikut-
taa aktiivisesti yhdistyksen toimintaan 
uudistuvan verkkosivuston kautta.

Johanna Hallikainen

Kirjoittaja on SLY:n hallituksen uusi 
jäsen, jonka sydäntä lähellä on hyvä 
jäsenkokemus, brändin kasvattaminen, 
digitaalinen markkinointi ja myynti. 
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YHDISTYSTOIMINNAN YDIN JA 
TULEVAISUUS KORONA-AJAN 
KURIMUKSESSA

Korona-pandemia iski vuonna 2020 
rankasti myös Suomen Liikemies-Yhdis-
tyksen toimintaan, vaikkakin moneen 
muuhun yhteisöön verrattuna vältimme 
pahimman, yhdistystoiminnan ytimen, 
eli toiminnan ja tapaamisten täydellisen 
alasajon koko vuoden osalta. Ehdim-
me alkuvuodesta kokoontua peräti 
kolme kertaa juuri ennen yhteiskunnan 
kokoontumisrajoitusten voimaanastu-
mista.  Huhti- ja toukokuulle jo sovitut 
vierailut (Marimekko ja Otava) sen si-
jaan oli siirrettävä syksyyn isäntäväkien 
ilmoitettua, etteivät voi ottaa vastaan 
ensimmäistäkään vierasryhmää, kun 
omakin henkilökunta on komennettu 
etätöihin myymälähenkilökuntaa lu-
kuunottamatta. Myös oman henkilöstön 
sisäiset kokoontumiset olivat yrityk-
sissä kiellettyjä ja ylipäätään jo yhteis-
kunnan yleiset kokoontumisrajoitukset 
jatkuivat kesäkauden alkuun. 

Kesä toi hienoisen helpotuksen.  SLYn 
Liikemiesgolfkin ulkoilmatapahtumana 
pystyttiin viemään läpi suunnitellusti. 
Toivorikkaana suunnattiin syksyyn. 
Viimeiseen asti pyrimme järjestämään 
Liikemiesvalintatilaisuuden hybridinä, 
kaikille verkossa, ja edes rajatulle osan-
ottajajoukolle perinteisenä tapahtuma-
na Aalto-yliopistolla. Suunnitelmasta 
jouduttiin luopumaan Aalto-yliopiston 
tehtyä syyskuussa samat rajoitustoi-

menpiteet ulkopuolisten kampuksel-
le tulosta kuin käytännössä jokseen-
kin kaikki pörssiyritykset - ja suuri osa 
muistakin yrityksistä – jo aiemmin.  
Yhteistyökumppaneistamme Kauppa-
lehti Optio oli tehnyt päätöksen perua 
Vuoden Liikemies -valintatilaisuuden 
yhteydessä aina aiemmin syyskuussa 
järjestetyn perinteikkään OptioGaalan-
sa jo keväällä. 

Ei niin pahaa, etteikö jotain hyvääkin. 
Vuoden Liikemiesvalinta -tilaisuus oli 
ensimmäinen SLYn pelkästään verkos-
sa järjestämä tilaisuus, ja se onnistui 
mainiosti. Tuli tehtyä digiloikka monen 
muun yhdistyksen tavoin! 

Syksyn mittaan oli todettava, että 
kaikki jo sovitut yritysvierailut joudut-
tiin edelleen siirtämään keväälle 2021. 
Yksikään yritys- sen paremmin kuin 
SLYkään – ei halua mainetta toimijana, 
jonka tilaisuudesta muodostuu korona-
linko. Näin päädyttiin toisen oman verk-
kotapaamisen järjestämiseen pikkujou-
lun merkeissä.

Osa teistä, hyvät jäsenemme, kiitte-
li tätä terveysturvallista lähestymistä 
todeten, ettei olisi uskaltautunut pai-
kalle, vaikka tilaisuuksia olisi järjestet-
tykin. Monella nuoremmistakin yhdis-
tyksen jäsenistä perheessä on koronan 



riskiryhmään kuuluva puoliso tai lapsi, 
vaikka itse ei riskiryhmään kuuluisikaan. 
Osa taas toivoi edes ”omia tilaisuuksia” 
terveysturvallisesti, rajatulle joukolle. 
Valitettavasti moni tällaisiin tilaisuuksiin 
kaavailtu puhuja ei katsonut voivansa 
lähteä vapaaehtoistoimintaan liittyviin 
tilaisuuksiin, kun työnantajayhteisöissä 
oli vallalla ehdoton sisäinenkin kokoon-
tumiskielto edes työn merkeissä. 

Jokainen meistä ymmärtää, että ter-
veydellä ei kannata leikkiä. Silti verk-
kokokoontumisten toimivuuteen 
vapaaehtoisuuteen pohjautuvassa yh-
distystoiminnassa harva jaksoi uskoa. 
Joku oli jopa valmis julistamaan kaiken 
yhdistystoiminnan loppua näiden ko-
ronarajoitusten johdosta. 

Vaihtoehtojen puuttuessa verkkoko-
koontumiset tuntuivat kuitenkin toi-
mivan ikään kuin siltana normaalioloja 
odotellessa. Toki on myönnettävä, että 
verkkotapahtumista jää parhaimmil-
laankin puuttumaan yhdistystoimintaan 
oleellisesti kuuluva henkilökohtaisuus, 
verkottuminen, uusiin ihmisiin tutustu-
minen, tuttujen tapaaminen ja innosta-
vat  keskustelut kiinnostavien esitysten  
perusteella, parhaimmillaan vielä ruoan 
ja juoman merkeissä. 

Harras toive on, että jokainen meistä 
SLYn jäsenistä jaksaisi tämän poikkeuk-
sellisen korona-ajan yli luottaen siihen, 
että vielä jonain päivänä pääsemme 
taas henkilökohtaiseen kanssakäymi-
seen toistemme kanssa. Oletus on, että 
näin korona-aikaan syntyy patoutunut-

ta tarvetta toinen toistemme tapaami-
seen. Ja että yhdistystoiminnalle, missä 
me eri-ikäiset, eri sukupuolta olevat ja 
erilaisen koulutus- sekä kokemustaus-
tan omaavat,  liiketoiminnasta laajasti 
kiinnostuneet,  haluamme jatkossakin 
kuulua  tällaiseen vapaamuotoiseen 
yhteisöön, missä voi luoda uusia kon-
takteja ja oppia myös toinen toisiltaan. 
Verkkotapahtumat lienevät jatkossakin 
parempi kuin ei mitään - muualla asuvil-
le/muuten tilaisuuksiin osallistumiseen 
estyneille hyvä mahdollisuus myös 
osallistua - mutta kuitenkin korvike. 
Henkilökohtaista tapaamista ei tällai-
sessa yhdistystoiminnassa toki mikään 
korvaa. Jatkossa varmaan molempia 
mahdollisuuksien mukaan.

Tätä kirjoittaessani koronatilanne on 
taas pahentunut muuntoviruksen myö-
tä, jos kohta käynnistyneet rokotukset 
antavat toivoa tulevien kohtaamisten 
mahdollisuudesta. Yhdistyksen hal-
lituksessa meillä on jo kovasti katse 
yhdistyksen 125-vuotisjuhlissakin mar-
raskuussa. 
Pysykää mu-
kana!
 

Anne Pollari
SLY:n 1. 

varapuheen-
johtaja 
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HALLITUS 2020

ANTTI SEPPINEN 
Puheenjohtaja
Maanhankintajohtaja, osakas,  
Puukoti Group Oy

ANNE POLLARI
1. varapuheenjohtaja 
KTM

JOUNI RIUTTANEN
2. varapuheenjohtaja 
Sales Director,  
Software and Embedded 
Systems Etteplan

JUHA EINESALO
Hallituksen jäsen 
Myyntijohtaja (MEng/MBA) 
PK-Yritysasiakkaat ja Meklari-
kanava, LähiTapiola Pääkau-
punkiseutu

MIA NYGÅRD-PELTOLA
Hallituksen jäsen 
Yrittäjä,  
markkinointi- ja strategia-
konsultti (Konsulttiverkko Oy) 

MINNALIISA VEHKALA
Hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja, 
Rymättylän Osuuspankki

JOHANNA HALLIKAINEN 
Hallituksen jäsen
Asiakkuusjohtaja, 
Suomen Yrittäjät ry.

MIKAEL KARRING
Hallituksen jäsen 
M.D., erikoiseläinlääkäri,  
DPH Founder  
Landskapsveterinär’n Ltd Oy

EIRA VATANEN
Toiminnanjohtaja ja  
hallituksen sihteeri






