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1 Toiminnan painopistealueet vuonna 2018 

Porin Kyltereiden (PorKy) tarkoituksena on yhdistää Turun yliopiston kauppakorkeakoulun 
Porin yksikön kauppatieteen opiskelijoita ja edistää heidän henkisiä, sosiaalisia sekä 
opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä pyrkimyksiä Porin kaupungissa ja Porin 
yliopistokeskuksessa. 
 
Vuonna 2017 Porin Kyltereiden merkittävät painopisteet olivat yökerhotapahtumien 
kehittäminen sekä järjestelmällisen alumnitoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen.  
Näitä tullaan kehittämään edelleen johdonmukaisesti. Toimintasuunnitelmaan on kirjattu 
niitä asioita, joita vuonna 2018 tulisi erityisesti painottaa. Porin Kylterit on päättänyt ottaa 
seuraavat painopisteet vuodelle 2018.  
 

1.1 Sitouttaminen yhdistyksen toimintaan ja jaostotoiminta 

Vuoden 2017 ensimmäisenä pääpainopistealueena on suuremman opiskelijamäärän 
sitouttaminen järjestön toimintaan ja jaostotoiminnan kehittäminen. Vuonna 2017 meni 
Porin Kyltereissä 500 opiskelijan raja rikki, mutta järjestö pyörii edelleen lähes täysin vain 
15-20 henkilön aktiivisen osallistumisen voimin. 
 
Vuonna 2017 Tapahtumatoimikunta toimii myös yhdistyksen NESU-hallituksena. Vuonna 
2017 tehtiin päätös, että vuodeksi 2018 Tapahtumatoimikunta ja NESU-hallitus jaetaan 
erillisiksi yksiköiksi ja niihin pyritään valitsemaan eri henkilöt. Muutoksen tavoitteena on 
helpottaa tapahtumatoimikunnan työtaakkaa ja aktivoimaan enemmän henkilöitä suoraan 
yhdistyksen toiminnan alle, sekä kehittämään yhdistyksen NESU-toimintaa. Vuonna 2018 
on tavoitteena jatkaa vuonna 2017 luodun markkinointitiimin toimintaa, sekä luoda jo 
loppukeväällä Yrjönkadun Appro –toimikunta.  
 
Vuoden 2017 syksyllä perustettiin PorKyn jäsenten toimesta yhdistyksen toiminnasta 
riippumaton sijoitusklubi. PorKy pyrkii vuonna 2018 tukemaan vastaavia 
harrastushankkeita viestinnässään, tai rahallisesti avustushakemuksia vastaan.   

 

1.2 Alumnitoiminta 

Alumnitoiminta oli kirjattu toimintasuunnitelmaan painopisteenä myös vuodelle 2017. 
Toiminta ei kuitenkaan ole lähtenyt toivotulla tavalla käyntiin ja asia on jäänyt enemmän 
suunnittelun tasolle. Siksi PorKy kokee tärkeäksi pitää asian yhtenä pääpainopisteenä 
myös vuonna 2018. 
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PorKy:n alumnien määrä kasvaa vuosi vuodelta, ja haluamme pitää suhteita yllä myös 
opintonsa päättäneisiin entisiin jäseniin. Vuoden 2018 suunnitelmana on määrittää 
hallituksen varapuheenjohtajalle vastuu organisoidun alumniverkoston perustamisesta 
yhteistyössä alumnien sekä muun hallituksen kanssa. Tavoitteena on järjestää 
säännöllisiä alumnitapahtumia sekä rakentaa yhteistyöverkostoja, joiden tarkoituksena on 
pitää Porin Kylterit lämpimästi mielessä ja osana ekonomin identiteettiä myös opiskeluajan 
päättymisen jälkeen.  

1.3 Porky 15-vuotta 

Vuonna 2018 Porin Kylterit ry täyttää 15-vuotta. Varsin nuorelle yhdistykselle merkkipaalun 
saavuttaminen on merkittävä asia, ja useille PorKyn opiskelijoille se jää ainoaksi koetuksi 
juhlavuodeksi opiskelija-aikana.  
 

Vuonna 2018 tavoitteena on, että juhlavuoden teema näkyy järjestön toiminnassa ja 
tapahtumissa näkyvästi. Juhlavuoden teeman tulisi näkyä järjestön historian ja perinteiden 
korostamisella, sekä toteuttamalla tapahtumia juhlistaen näkyvästi juhlavuoden teemaa. 
Eritysesti tämän olisi hyvä näkyä järjestön vuosijuhlaviikolla keväällä. Merkkivuosi on myös 
hyvä hetki pohtia järjestön tulevia suuntaviivoja pidemmällä aikavälillä.  

2 Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta 

PorKyn sääntömääräisessä syyskokouksessa 22.11.2017 valitaan hallituksen 
puheenjohtaja ja 9 hallituksen jäsentä esityslistan mukaisesti. Järjestäytymiskokouksessa 
määritellään erikseen edustukset eri sidosryhmissä. Vuonna 2017 yhdistyksen NESU-
vastaava ja Webmaster toimivat hallituksen toimihenkilöinä, eivät hallituksen varsinaisina 
jäseninä. Vuonna 2018 tarkoituksena on valita myös Webmaster ja NESU-vastaava 
hallituksen jäseniksi. Jäsenet valitaan seuraavasti: 
 

• Puheenjohtaja, joka hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita ja suhteita kansallisesti. 
Puheenjohtaja toimii kylteripuheenjohtajien verkostossa ja varsinaisena 
liittokokousedustajana Suomen Ekonomeissa, ja tätä kautta hänen tehtäviinsä 
kuuluu PorKyn asioiden eteenpäinvieminen Suomen Ekonomeissa. Puheenjohtaja 
kutsuu hallituksen kokoukset koolle ja koordinoi hallituksen jäsenten toimia. 
Puheenjohtajan olisi hyvä edustaa myös Porin Seudun Ekonomien kokouksissa, 
jotta tieto paikallisyhdistyksen toiminnasta välittyy hallitukselle. Mahdollisten 
yhteistapahtumien suunnittelu helpottuu.  
 

• Varapuheenjohtaja, joka toimii puheenjohtajan tukena toiminnan ylläpitämisessä. 
Varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia myös muiden hallituslaisten apuna. 
Varapuheenjohtaja toimii mahdollisuuksien mukaan myös Pointer ry:n 
hallituksessa ja pitää yhteyttä Turun yliopiston ylioppilaskuntaan ja TuKY ry:hyn. 
Varapuheenjohtajan tehtävänä on tuoda eri sidosryhmissä esille tulleet asiat Porin 
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Kylterit ry:n hallituksen tietoisuuteen. Varapuheenjohtaja toimii sihteerinä 
kirjoittaen kokouksien pöytäkirjat ja huolehtien niiden oikeellisuudesta. 
Varapuheenjohtajan vastuulla on myös PorKy:n alumnitoiminta. 
 

• Yrityssuhdevastaava, jonka tehtävä on aktiivisesti luoda ja kehittää sekä ylläpitää 
yhdistyksen yritysyhteistyösuhteita. Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on raportoida 
yritysyhteistyötä eri osapuolille. Hän ylläpitää myös yhdistyksen yritystietokantaa ja 
suunnittelee sekä kartoittaa erilaisia yhteistyömuotoja sekä koordinoi 
varainhankintaa. Lisäksi hän hakee haalaritiimin ja koordinoi heidän tomintaansa. 
Yrityssuhdevastaava huolehtii Yrjönkadun Appron yritysyhteistyöstä ja sponsorien 
hankkimisesta sekä pyrkii kartoittamaan mahdollisuuksia erilaisten 
tuotesponsorointien saamiseen. Vuosijuhlasponsoroinnin koordinointi on 
yrityssuhdevastaavan vastuullla.  
 

• Viestintävastaava, joka hoitaa yhdistyksen tiedottamisen ja markkinoinnin sekä 
sisäisesti että ulkoisesti. Hän myös kehittää mahdollisuuksien mukaan sisäistä ja 
ulkoista viestintää. Tiedotusvastaava on vastuussa viikoittaisen viikkotiedotteen 
lähettämisestä PorKy:n sähköpostilistalle, mainoksien jakamisesta ja Facebook-
tiedotuksesta. Hän vastaa yleisesti ajankohtaisen informaation välittymisestä 
jäsenistölle. Viestintävastaava on vastuussa Porin Kylterit ry:n Instagram- sekä 
Twitter-tilin päivittämisestä.  Hän myös koordinoi markkinointitiimin toimintaa 
yhdessä tapahtumavastaavan kanssa.  
 
 

• Talousvastaavan tehtäviin kuuluu tilikauden tulojen ja menojen kirjaukset, sekä 
maksuliikenteen hoitaminen. Talousvastaava tuottaa hallitukselle materiaalia 
tapahtumien toteutumista ja yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Hänen 
tehtäviinsä kuuluu myös sijoitusten seuraaminen ja niistä tiedottaminen 
hallitukselle. Talousvastaava huolehtii myös, että tapahtuman järjestäjät tekevät 
budjetit tapahtumista. 

 

• Koulutuspoliittisten asioiden vastaava / kv-linkki, jonka tehtävänä on 
koulutuspoliittisista asioista huolehtiminen Porin yliopistokeskuksessa, kv-linkkinä 
toimiminen emoylioppilaskunnan ja PorKyn välillä sekä yhdistyksen ulkomaan 
ekskursion järjestäminen kerran vuodessa. Koulutuspoliittinen vastaava toimii 
Poriin tulevien vaihto-opiskelijoiden yhteyshenkilönä PorKy:n hallitukseen, ja on 
mukana heidän perehdytyksessään. Vastuualueeseen kuuluu toimia linkkinä 
koulutuspoliittisissa asioissa ulkopuolisten tahojen kanssa. Kopo vastaa myös 
tutoreiden hausta, koordinoi heidän toimintaansa ja perehdyttää Porin Kylterit ry:n 
olennaisiin asioihin.  
 

• Sosiaalipoliittisen vastaava, jonka vastuualueeseen kuuluu opiskelijoiden 
sosiaaliasioiden ja hyvinvoinnin edistäminen yliopistokeskuksessa. Kulttuuri- ja 
urheilutapahtumat kuuluvat hänen vastuulleen. Lisäksi hänen vastuullaan on 
viikoittaisten kahvihetkien koordinointi. Hän edustaa myös PorKya 
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yliopistokeskuksen hyvinvointityöryhmässä. Sopo järjestää kotimaan ekskursion 
kerran vuodessa. 
 

• Tapahtumavastaava, joka on päävastuussa tapahtumista ja niiden 
markkinoinnista. Tapahtumavastaava 
vetää tapahtumatoimikuntaa sekä toimii linkkinä hallituksen ja 
tapahtumatoimikunnan välillä. Tapahtumavastaava ideoi ja suunnittelee yhdessä 
yrityssuhdevastaavan kanssa yhteistyötä baarien ja yökerhojen kanssa, joka on 
vakiintunut osa varainhankintaa ja siksi uusia muotoja tälle yhteistyölle tulisi 
aktiivisesti kehittää. 

 

• Webmaster, jonka tehtävänä on huolehtia Porin Kylterit ry:n nettisivuista, niiden 
päivittämisestä ja kehittämisestä sekä webropol-ilmoittautumisista. Hän kehittää 
mahdollisesti myös uusia viestintäkanavia. Webmaster toimii yhteistyössä 
viestintävastaavan kanssa.  
 
Vuonna 2017 PorKy uudisti verkkosivunsa täysin.  Vuoden 2018 webmasterin 
toimenkuvaan kuuluu uusien verkkosivujen kehittäminen eteenpäin ja edellisen 
vuoden webmasterin työn loppuun saattaminen. Isona alueena webmasterin 
toimenkuvaan vuonna 2018 kuuluu yrjonkadunappro.fi nettisivujen luominen ja 
päivittäminen.  
 
Vuodeksi 2018 tehtävän olemassaolo koettiin tärkeäksi, mutta vuodeksi 2019 tulee 
pohtia tehtävän mahdollista uudelleenjärjestelyä. 

 

• NESU-vastaava, jonka tehtävänä on NESU-kulttuurin vahvistaminen Porissa. 
Hänen vastuullaan on NESU-sitsien järjestäminen yhdessä tapahtumavastaavan ja 
NESU-hallituksen kanssa sekä niiden markkinointi ulkopaikkakunnille. Hän huolehtii 
ajankohtaisten tietojen päivittämisestä nesu.net nettisivulle sekä pitää porkyläiset 
tietoisina muiden paikkakuntien NESU-tapahtumista. Hänen kauttaan porkyläiset 
pääsevät osallistumaan ulkopaikkakuntien sitseille.  NESU-vastaavan tulee myös 
edustaa tärkeimmissä NESU-tapahtumissa. 

 
 

2.1 Hallituksen jäsenyydet ja edustukset eri 
sidosryhmissä 

 

• Porin Seudun Ekonomien asiantuntijajäsen toimii linkkinä PorSEn ja PorKyn 
välillä. Asiantuntijajäseniä valitaan toimikausittain kaksi. Puheenjohtajaa sekä 
kylteriyhdyshenkilöä suositellaan. 
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• Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön neuvottelukuntaan valitaan 
kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Suositellaan puheenjohtajalle ja 
varapuheenjohtajalle. 

 

• OPKE eli opetuksen kehittämistyöryhmään valitaan 2-3 jäsentä, suositellaan 
kopoa ja mikäli hallituksessa on erillisvalinnan opiskelija, olisi toivottavaa että 
hänkin on OPKEssa. 

 

• HYRRÄ eli hyvinvointityöryhmän jäseneksi valitaan yksi jäsen ja yksi varajäsen, 
suositellaan sopoa. 

 

• Pointerin hallitukseen suositellaan hakevan ainakin varapuheenjohtajan. 
 

• Mahdollisuuksien mukaan Opiskelijatalo Saikun hallitukseen suositellaan hakevan 
ainakin yksi edustaja, mielellään varapuheenjohtaja. 

3 Toimikuntien valinta 

3.1 Tapahtumatoimikunta 

 
Tapahtumatoimikunta eli biletiimi ehdotetaan haettavaksi heti kun uusi hallitus on valittu. 
Biletiimi tehtävänä on vuosijuhlien silliksen, PorKy Galan ja aloitusviikon Amazing Pori 
Racen järjestäminen sekä yhden vapaavalintaisen tapahtuman järjestäminen 
alkuvuodesta. Biletiimi avustaa myös yrjönkadun approjen järjestelyssä. 
 
Biletiimi tehtävänä on ottaa vastuu illanviettotapahtumien järjestämisestä yhdessä 
tapahtumavastaavan kanssa. Biletiimissä yhden henkilön tulisi vastata aina yhdestä 
tapahtumasta ja koordinoida sen suunnittelua ja toteutusta. Tapahtumasta vastaava 
henkilö pitää tiiviisti yhteyttä tapahtumavastaavaan tai NESU-vastaavaan, joka toimii 
linkkinä hallituksen ja biletiimin välillä 
 

3.2 NESU-hallitus 

Vuonna 2018 NESU-hallitus irtaannutetaan tapahtumatoimikunnasta erilliseksi 
toimielimeksi, jotta yhdistyksen NESU-toimintaa pystytään kehittämään aktiivisemmin. 
Uudistuksen myötä tapahtumatoimikunnan työtaakka kevenee ja järjestöä saadaan 
suuremmalla skaalalla aktivoitua yhdistyksen toimintaan.  
 

NESU-hallitus ehdotetaan haettavaksi heti kun uusi hallitus on valittu. Toimikunnan 
tehtäviin kuuluu yhdistyksen NESU-sitsien järjestäminen yhdessä NESU-vastaavan 
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kanssa, sekä mahdollisuuksien mukaan ulkopaikkakunnilla NESU-sitseillä ja NESU-
tapahtumissa edustaminen. NESU-tiimin toimintaa koordinoi yhdistyksen NESU-vastaava. 

3.3 Markkinointitiimi 

Markkinointitiimin tehtäviin kuuluvat markkinointisisällön tuottaminen (esim. videoita, kuvia 
ja graafista materiaalia) Karhupoikkareihin sekä Yrjönkadun Approon, lähinnä sosiaaliseen 
mediaan. Markkinointitiimi yhdessä viestintävastaavan, tapahtumavastaavan sekä 
hallituksen kanssa luo tapahtumiin markkinointisuunnitelmat. Tiimin vastuulle kuuluu myös 
digitaalinen markkinointi, sekä myynnin avustavat tehtävät.  

3.4 Yrjönkadun Appro –toimikunta 

Yrjönkadun Appro- toimikuntaa eli approtiimiä ehdotetaan haettavaksi loppukeväästä. 
Hallituksen jäsenistä suositeltavaa on olla mukana ainakin yrityssuhdevastaava, 
tapahtumavastaava, viestintävastaava, webmaster ja talousvastaava. Myös biletiimin ja 
markkinointitiimin mukanaolo on suositeltavaa. 

3.5 Haalaritiimi 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoista kootaan haalaritiimi, jonka vastuulla on hankkia 
yhteistyökumppaneita ja myydä mainoksia haalareihin. Haalaritoimikunta laitetaan alulle 
aloitusviikon saunaillassa. Haalaritoimikunta toimii hallituksen alaisuudessa ja sen 
toimintaa koordinoi yrityssuhdevastaava. Haalarit tulisi saada hankittua syksyn aikana. 

3.6 Perinneseura 

Vuoden 2011 alussa perustettiin Porin Kylterit ry:n perinneseura, jonka tavoitteena on 
luoda uusia ideoita ja ajatuksia PorKyn toiminnan kehittämiseksi. Perinneseura esittää 
ideat hallitukselle, joka päättää niiden toteuttamisesta. Lisäksi perinneseura esittää 
hallitukselle vuosijuhlan yhteydessä palkittavat henkilöt. Työryhmän ylläpitoa tulee jatkaa 
ja kehittää vuoden 2018 aikana.  

3.7 Muut toimikunnat 

Yhdistyksen hallitus voi perustaa halutessaan toimintansa tueksi tai tiettyjä tapahtumia 
varten muita toimikuntia, kuten esimerkiksi ekskursio-toimikunnan. Toimikunnille tulisi 
täsmentää erikseen toimenkuva ja heidät tulisi pyrkiä palkitsemaan tehdystä työstä.  
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3.8 Häirintätukihenkilöt 

Häirintäyhdyshenkilöiksi valitaan kaksi henkilöä (suositellaan molemmista sukupuolista 
edustaja). Häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita, ja 
heidän kanssaan voi yhdessä pohtia, mitä asialle voisi tehdä. Häirintäyhdyshenkilöillä on 
vaitiolovelvollisuus.  

4 Yhteistyöasiat 

4.1 Yhteistyö Porin yliopistokeskuksessa 

Yhteistyötä jatketaan Pointer ry:n ja muiden Porin yliopistokeskuksen ainejärjestöjen 
kanssa. Porin Kyltereiden varapuheenjohtajan tehtävänä on tuoda kauppatieteiden 
opiskelijoiden etuja paremmin esille Pointer ry:n hallituksessa. Pointer ry:n 
ajankohtaisuudet tulee myös käsitellä aina Porin Kylterit ry:n kokouksissa.  
 
Ainejärjestöjen puheenjohtajien tapaamisia jatketaan seuraavanakin vuonna. Päällekkäisiä 
tapahtumia pyritään välttämään ainejärjestöjen välillä ja Porin Kylterit pyrkii myös 
aktiivisesti osallistumaan muidenkin ainejärjestöjen tapahtumiin. Pyritään mahdollistamaan 
mahdollisimman moniin PorKy:n järjestämiin tapahtumiin osallistumismahdollisuus myös 
muiden ainejärjestöjen jäsenille sopivalla kiintiöllä. Myös yhteisiä tapahtumia pyritään 
järjestämään. 
 
Yhteydenpitoa ja varsinaista yhteistyötä jatketaan koulun johdon, henkilökunnan, 
opintotoimiston ja PorKyn hallituksen välillä. Säännöllisiä tapaamisia on kahdesti vuodessa 
ja tapaamisissa on paikalla PorKyn hallituksen lisäksi yksikön johtaja, 
hallintopäällikkö, johtokunnan jäseniä sekä mahdollisuuksien mukaan myös PorKyn TYY:n 
edustaja(-t) tulisi kutsua paikalle.  
 
PorKy kuuluu erinäisiin työryhmiin, jotka on määritelty kohdassa 2.1. 

4.2 Yhteistyö Turun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa 

Porin Kylterit ry pitää yhteyttä ylioppilaskunnan toimijoihin ja tätä keskusteluyhteyttä tulisi 
parantaa entisestään. Porin Kylterit ry:n tulee kannustaa jäseniään hakemaan Turun 
yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon aina sen kaksivuotiskauden ajaksi.  
 
PorKyn varapuheenjohtajan sekä mahdollisesti myös koulutuspoliittisen- sekä 
viestintävastaavan tulisi liittyä ylioppilaskunnan tyaali-sähköpostilistalle. Lisäksi pyritään 
oman edustajiston jäsenen kautta pysymään ajan tasalla Poriin liittyvistä asioista ja 
vaikuttamaan niihin tarvittaessa. 
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Porin Kylterit ry:lle on myönnetty Turun yliopiston ylioppilaskunnan alayhdistysasema 
helmikuussa 2010. Heti alkuvuoden aikana PorKyn tulee hakea alayhdistystoiminnan 
avustuksia. Avustushakemuksessa tulee korostaa filiaaliasemaa, hyvin aktiivista 
jäsenistöä sekä tapahtumien määrää ja monipuolisuutta. 
 
TYY järjestää toimijoille koulutuksia ja näihin koulutuksiin suositellaan hallituksen 
osallistuvan myös jatkossa. Ainakin kopo- ja pj-tapaamiset ovat tärkeitä, sillä niissä saa 
tietoa ylioppilaskunnan asioista. 
 
TYYllä on erinäisiä työryhmiä, joihin on mahdollista myös hallituksen edustajien hakea. 
Hallituksen tulisi harkita työryhmiin hakemista, sillä ne ovat tärkeä kanava 
ylioppilaskunnan toimintaan osallistumisessa. 
 
Pyritään pitämään keskusteluyhteys auki TYY:n suuntaan kutsumalla ylioppilaskunnan 
delegaatio vierailulle Poriin, sekä järjestämällä tarpeen mukaan skypepalavereja. 

4.3 Yhteistyö Turun kauppatieteiden ylioppilaat (TuKY) ry:n ja Turun 
kauppakorkeakoulun kanssa 

Porin Kyltereiden tärkeä sidosryhmä on Turun kauppatieteiden ylioppilaat (TuKY) ry, joka 
vastaa edunvalvonnasta emokoulussa. Myös jatkossa pyrimme pitämään hyvät yhteydet 
TuKYyn ja pysymään ajan tasalla myös emokoulun asioista. Lisäksi pyritään 
tapaamaan hallitusten kesken puolivuosittain ja järjestämään mahdollisuuksien mukaan 
yhteisiä tapahtumia myös jäsenistölle lämpimän Pori-Turku -suhteen ylläpitämiseksi. 
 
TuKYn kanssa tulee myös tehdä yhteistyötä kauppakorkeakoulun työryhmien 
edustuksissa. Mahdollisuuksien mukaan PorKyn tulee myös hakea vapautuvia paikkoja. 

4.4 Kansallinen yhteistyö Suomen Ekonomeissa ja paikallisen 
ekonomiyhdistyksen Porin Seudun Ekonomien kanssa  

Porin Seudun Ekonomien ja PorKyn välistä yhteistyötä jatketaan ja säilytetään kaksi 
opiskelija-asiantuntijapaikkaa PorSen hallituksen kokouksissa. Porin Kyltereillä on ollut 
mahdollisuus osallistua paikallisyhdistyksen tapahtumiin ja tätä mahdollisuutta pyritään 
kehittämään myös jatkossa. Vuonna 2018 korostetaan yhteistyötä PorSe:n kanssa, ja 
tiedotetaan hyvissä ajoin opiskelijoille avoimista ekonomiyhdistyksen tapahtumista. 
 
Porin Kylterit on ollut Suomen Ekonomien jäsenyhdistys 1.1.2010 lähtien. Tämä 
on lisännyt ainejärjestömme vaikutusmahdollisuuksia kansallisesti ja samalla tuonut 
enemmän vastuuta paikallisesta edunvalvonnasta. Jäsenyyden myötä pystymme 
tarjoamaan Suomen Ekonomien palveluita helpommin jäsenistöllemme ja tuomaan 
muutenkin kauppatieteiden tietoisuutta paremmin jäsentemme keskuuteen. Porin Kylterien 
kaikki jäsenet kuuluvat automaattisesti jäsenmaksun maksettuaan Suomen Ekonomeihin 
opiskelijajäseninä. 
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Suomen Ekonomien jäsenpalveluita pyritään myös tuomaan jatkossa paremmin 
jäsenien tietoisuuteen. Puheenjohtaja on aktiivisesti mukana palvelukehityshankkeessa 
KPV:n asiantuntijajäsenenä.  
Yhteistyötä kylteriyhdyshenkilön (kylli) kanssa tulee kehittää edelleen ja näin taata 
Ekonomien näkyminen myös PorKyn jäsenille. Myös Suomen Ekonomien opiskelija-
asiamiehen kanssa tulee edistää Ekonomien näkyvyyttä ja yhteistyötä. 
 

4.5 Yhteistyö muiden kylterikaupunkien kanssa 

Yhteistyötä muiden kylterikaupunkien kanssa tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä. 
Etenkin lähikaupunkien, Turku, Vaasa –yhteistyö sekä molemminpuolinen vierailu 
erilaisissa tapahtumissa on suotavaa.  

5 Yritysyhteistyöasiat 

Suhteita pyritään luomaan pääsääntöisesti Satakunnan alueella, mutta myös 
valtakunnallisia isoja yrityksiä pyritään saamaan mukaan yhteistyöhön. 
Yhteistyömuodoissa pyritään monipuolisuuteen ja vastavuoroisuuteen. Jo hankituista 
yhteistyömuodoista tulee pitää kiinni ja kehittää edelleen. Hyvä tapa on vuosijuhlien 
aikaan muistaa yritystä, samoin esimerkiksi jouluna.  
 
Vuoden 2011 aikana luotiin yhteistyökumppanirekisteri, jota tulisi jatkossa päivittää 
säännöllisesti. 
 
Yrjönkadun Approon tulisi myös kartoittaa eri yritysten yhteistyötä esimerkiksi 
avainnauhojen hankinnassa. Lisäksi yritysten halukkuutta sponsoroida tapahtumaa tulee 
kartoittaa. Kahvihetkessä on tuotu esille eri yhteistyökumppaneita ja tätä tulee jatkossa 
kehittää. 
 
Näkyvin markkinointitapa on opiskelijoiden haalarit, joiden mainostilan myynti on kuulunut 
syksystä 2009 asti hallituksen ja haalaritiimin vastuulle. Käytännön operoinnista vastaa siis 
vuonna 2018 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista koottava haalaritiimi, jota hallitus 
opastaa ja avustaa. Mainosten määrää haalareissa ei ole mahdollista tilan takia kasvattaa, 
joten käytössä olevasta tilasta on pyrittävä saamaan maksimaalinen tuotto. 
Haalarihankintaa tukeneita yrityksiä pyritään kiinnittämään jatkuviksi 
yhteistyökumppaneiksi ja saada heidät tukemaan myös vuosijuhlia sekä muita PorKyn 
tapahtumia. 
 
Uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen liitteenä toimitettava Pupuopas on PorKylle tärkeä 
julkaisu ja sen tekeminen tulisi jatkossakin taata yritysyhteistyökumppanien avulla. 
Erityisen tarkkaan tulee kartoittaa opiskelijoille alkuvaiheessa tärkeät yritykset, joille 
tällainen kohdennettu markkinointikanava on kaikkein hyödyllisin.  
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Jäsenistön aktivointia yritysyhteistyökumppaneiden hankinnassa tulisi tehostaa 
entisestään. Erilaisten kannustimien käyttäminen jäsenistön aktivoimisessa on suotavaa. 

6 Taloudelliset asiat 

Vuonna 2010 hyväksyttiin taloudenhoidon ohjesääntö, joka ohjaa talousvastaavan ja koko 
hallituksen toimintaa. Ohjesäännössä on määritelty, miten hallituksen tulee taloutta hoitaa. 
 
Talousvastaava on tehnyt hallitusta varten ns. välitilinpäätöksen tammi-kesäkuun ajalta. 
Sitä verrataan talousarvioon ja hallitus hyväksyy sen kokouksessaan. Lisäksi 
talousvastaavan olisi hyvä antaa hallitukselle katsaus taloudellisesta tilanteesta ja 
budjetissa pysymisestä vähintään neljä kertaa vuodessa. 
 
Talousvastaavan tulee tehdä tapahtumien budjetit ajoissa. Budjetit käydään läpi 
hallituksen kokouksissa ja tapahtumien vastuuhenkilöiden tulee näitä budjetteja noudattaa. 
Tapahtuman jälkeen pitäisi laatia myös toteuma, jonka hallitus hyväksyy kokouksessaan. 
 
Vuoden 2018 tavoitteena on luoda pidemmän tähtäimen taloudelliset suuntaviivat 
yhdistyksen toiminnalle yhteistyössä edellisten vuosien aktiivitoimijoiden kanssa. 

7 Tiedotus- ja viestintäasiat 

Tärkein tiedotuskanava jäsenistölle on PorKy:n sähköpostilista, joka kootaan Suomen 
Ekonomien jäsenrekisteristä, omat nettisivut sekä Facebook. Sähköpostin määrää 
pidetään kohtuullisena viikkotiedotteen avulla, jotta tiedotuksen tehokkuus säilyy. 
Päivittäisessä tiedotuksessa Facebook tavoittaa suuremman kohdeyleisön verkkosivuja 
tehokkaammin, joten siihen panostetaan. Tärkeimmät uutiset julkaistaan myös 
verkkosivuilla.  Tiedottamisessa panostetaan informatiivisuuteen, ajankohtaisuuteen ja 
tiedon helppoon löytämiseen monia eri kanavia hyödyntäen. 
 
Vuonna 2018 viestinnässä on tavoitteeksi kehittää yhdistykselle viestintäohjesääntö. Tämä 
tarkoittaa suunnitelmaa vastuualueiden, strategian ja yhtenäisen viestinnän luomiseksi. 
 
Sähköistä ilmoittautumista, etenkin webropol-kyselyiden käyttöä, jatketaan 
tulevaisuudessakin. Bailataan.fi lipunmyyntipalvelua käytetään, kun se todetaan 
taloudellisesti ja käytännön järjestelyiden kanssa järkeväksi. Paperinen lipunmyynti ja 
käteisen käyttö pyritään minimoimaan.  
 
Tulevana vuonna panostetaan ulkoiseen markkinointiin kirjoittamalla kuulumisia 
mahdollisiin viestintäkanaviin, esimerkiksi Porin Ylioppilaslehti Pointtiin ja Turun KY:n 
lehteen Kylisteen. Informoidaan myös Pointerin opiskelijasihteeriä tulevista tapahtumista 
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näkyvyyden saamiseksi myös heidän tiedotuksessaan. Yhdistyksen näkyvyys koetaankin 
tärkeäksi ja erilaisten julkaisujen kirjoittaminen hyväksi keinoksi lisätä tätä. Jatkossa 
yhteistyötä Porin Seudun Ekonomien kanssa tulisi lisätä kirjoittamalla kuulumisia PorSEn 
omiin tiedotteisiin ja myös PorSEn kuulumisia meidän viestintäkanaviin. Viestintäasioihin 
tulee linkittää myös yrityssuhdeasiat ja näkyvyyden tarjoaminen eri yhteyksissä on yksi 
peruste taloudelliselle tukemiselle. 
 

7.1 Pupuopas 

Pupuopasta on tärkeä kanava uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen. Pupuoppaan 
kokoaminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ja se tulisi saada valmiiksi viimeistään kesäkuun 
aikana. Sen lähettäminen opintotoimiston materiaalien kanssa yhdessä tulisi varmistaa. 
Markkinointi- ja viestintävastaava koordinoi pupuoppaan tekoa ja jakaa vastuualueet. 

8 Verkkoviestintä 

Verkkoviestintää tulee ylläpitää ja samalla aktiivisesti etsiä uusia viestintätapoja verkossa. 
 
Nettisivuilta tulee löytyä ajan tasalla olevat perustiedot yhdistyksestä ja toiminnasta, 
tapahtumat, sekä tärkeimmät uutiset. Viikoittainen koko jäsenistölle lähtevä 
sähköpostiuutiskirje kokoaa yhteen kaikki ajankohtaiset asiat ja tapahtumat, joista PorKy 
haluaa tiedottaa.  
 
Facebook on tärkeä osa markkinointia ja viestintää. Facebook on todettu toimivan 
tehokkaammin nopeaa tiedotusta vaativien asioiden viestintäkanavana, jona sitä 
käytetään. PorKy huomioi myös sen, että kaikki eivät ole Facebookissa, joten pelkästään 
siellä ei tiedoteta oleellisimpia asioita. Onnistunut ja mahdollisimman kattava tiedotus 
syntyy tilanteessa, jossa Facebook, sähköposti ja verkkosivut tukevat toisiaan. 
 
PorKy on myös Instagramissa, joka on muita viestintäkanavia huomattavasti rennompi ja 
vapaamuotoisempi. 
 
Yhdistys panostaa siihen, ettei sähköpostiin tulee PorKyltä liikaa postia, jotta viestintä 
pysyy tehokkaana.  

9 Opintoasiat 

Porin Kyltereiden hallitus valvoo opetuksen laatua, kurssisisältöjen paikkansapitävyyttä ja 
toimivuutta sekä pyrkii ehkäisemään päällekkäisyyksiä. Nopea reagointi opintoasioiden 
epäkohtiin on olennaista. Opintoasioissa yhteistyötä jatketaan koulun johdon sekä 
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opintotoimiston kanssa. Opintokokonaisuuksien ja opetussuunnitelmien laadintaan 
pyritään edelleen vaikuttamaan ja muutostarpeiden kartoittamiseen ja suunnitteluun 
panostetaan. PorKy tarkkailee tenttitulosten saapumista ajallaan, ja tarvittaessa pyrkii 
vaikuttamaan tenttimahdollisuuksien ja palautejärjestelmien kehittämiseen. PorKy jatkaa 
sähköisen tenttiarkiston ylläpitämistä Porin tenttien osalta.  
 
Koulutuspoliittisiin asioihin otetaan osaa ja tuodaan esille näkemyksiä ajankohtaisista 
aiheista. Koulutuspoliittisia ja opintoasioita hoidetaan myös yhteistyössä Pointer ry:n 
kanssa. 
 
Ristiinopiskelun päällekkäisyyksiin pyritään vaikuttamaan opiskelijoiden toiveiden 
mukaisesti. 
 
Porin Kylterit osallistuu aktiivisesti Turun Yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön 
kehittämiseen. Ainejärjestöllämme on edustajat opetuksen kehittämistyöryhmässä. 
PorKy:n opiskelijaedustaja osallistuu myös mahdollisiin SAMK:in ja UCPorin yhteisiin 
kehitystyöryhmiin. Näihin asioihin tulisi edustajien ottaa kantaa niin, että lopputulos 
palvelisimahdollisimman hyvin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköiden 
opiskelijoita ja takaisi PorKylle jatkossakin hyvät toimintaedellytykset. 
 

9.1 Tutortoiminta 

Uusien opiskelijoiden tutorointi on hoidettu yhteistyössä Pointer ry:n sekä opintotoimiston 
kanssa. PorKy on päässyt käytännössä itse valitsemaan tutorinsa, ja tästä käytännöstä 
pyritään pitämään edelleenkin kiinni.  

10 Sosiaaliasiat 

Tapahtumissa huomioidaan eri ryhmien tarpeet ja jäsenistölle tarjotaan myös 
alkoholittomia tapahtumia, muun muassa liikuntaa ja kulttuuria. Tarkoituksena on toteuttaa 
tulevan vuoden aikana useita kulttuuri- ja urheilutapahtumia sekä keväällä että syksyllä. 
Terveydenhoitajaan ollaan tarpeen mukaan yhteydessä koskien opiskelijoiden sosiaalista 
hyvinvointia. Lisäksi PorKy toimii jäsenenä Porin yliopistokeskuksen HYRRÄ-työryhmässä, 
jossa käydään läpi opiskelijoiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyviä teemoja. 
 
 
Porin Kylterit pyrkii jatkossa keskittymään enemmän opiskelijoidensa hyvinvointiin ja 
jaksamiseen. Opiskelijamme suorittavat määrällisesti huomattavasti suuremman määrän 
opintopisteitä vuodessa kun monessa muussa yliopistossa tai yksikössä, näin myös 
koulussa jaksamistakin pitäisi jatkossa tarkkailla tarkemmin. Opiskelijoidemme 
sosiaalisissa tarpeissa on syytä huomioida myös aikuisopiskelijoidemme erilainen 
elämäntilanne sekä opiskelun ja perheen yhteensovittamisen haasteet. 
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Joka vuosi valitaan häirintätukihenkilöt. Valitut henkilöt tulee tiedottaa hyvin 
opiskelijoille. Uusien opiskelijoiden aloittaessa syksyllä, tulee yhdyshenkilöt esitellä 
uudestaan. Hallituksen tulee pitää huolta, että opiskelijoilla on helppo lähestyä henkilöitä 
mahdollisissa häirintä- tai syrjintätilanteissa. Tarvittaessa apuna on terveydenhoitaja. 
 
Opiskelijoiden hengelliset tarpeet on otettu huomioon Yliopistokeskuksessa Pointer ry:n 
toimesta.  
 
Yleisesti sosiaaliasioita, kuten liikunta- ja terveyspalveluita, hoidetaan yhteistyössä muiden 
ainejärjestöjen ja Pointer ry:n kanssa. Porin Kylterit tarjoaa jäsenilleen myös 
lajikokeiluja ja liikuntatapahtumia vuoden aikana ja kuuntelee jäsenistöltään toiveita näiden 
järjestämisessä. PorkySport -facebook ryhmää tulee hallituksen koordinoida ja kehittää.  
 
Mahdollisuuksien mukaan tulisi kehittää myös maisteriopiskelijoille sopivia tapahtumia 
yhteistyössä Kyllin kanssa. 

10.1 Yhteiskuntavastuu 

Porin Kylterit on pyrkinyt toiminnassaan ottamaan vastuuta ympäristöstään ja 
yhteiskunnasta. Tätä tulisi korostaa entisestään myös jatkossa. 
 
Vuonna 2018 PorKy kiinnittää huomiota vastuulliseen toimintaan tapahtumia järjestäessä. 
Vuokratilat ja kaupunkialue jätetään tapahtuman jälkeen ennalta sovittuun kuntoon, jotta 
PorKy:n maine luotettavana yhteistyökumppanina säilyy ja toiminnan jatkuvuus pystytään 
varmistamaan. 
 
PorKy on pyrkinyt osallistumaan myös kehitysyhteistyöhön tekemällä lahjoituksia 
kehitysapuun. Tätä toimintatapaa suositellaan jatkettavaksi myös seuraaville toimikausille. 
Hyväntekeväisyyttä voitaisiin toteuttaa tapahtuman yhteydessä lahjoittamalla osa 
pääsymaksun summasta hyväntekeväisyyteen.  
 
PorKy on käyttänyt ja sen myös jatkossa tulisi käyttää tapahtumiin osallistumiseen 
yhteiskuljetuksia, jotta kuormitamme tältä osin ympäristöä mahdollisimman vähän. PorKyn 
tapahtumissa tulisi pyrkiä välttämään kertakäyttöastioiden käyttöä ja myös niin 
tapahtumissa kuin ainejärjestötilalla pitäisi pyrkiä myös jatkossa kierrättämään. 
 
PorKy pyrkii aktiivisesti osallistumaan myös yliopistokeskuksen järjestämiin 
hyvinvointiviikkoihin ja -päiviin. Tapahtumia tulee jatkossakin aktiivisesti markkinoida myös 
PorKyn toimesta ja saada opiskelijat tietoisiksi tapahtumista. 
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11 KV-asiat 

PorKy toimii Porin yksikön opiskelijoiden ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön 
välillä KV-asioiden tiedottajana, sekä pyrkii innostamaan opiskelijoita lähtemään vaihtoon. 
Porin yksikköön saapui ensimmäiset vaihto-oppilaat syksyllä 2013. Vaihto-opiskeluun 
liittyviä asioita tulee kehittää jatkossa ja pyrkiä vakiinnuttamaan heidän saapuminen Poriin. 
Porin Kylterit kannustaa jäseniään osallistumaan englanninkielisille kursseilla ja näin ollen 
olemaan lähemmässä yhteistyössä vaihto-opiskelijoiden kanssa sekä kehittämään omia 
valmiuksiaan.  Myös vieraiden kielten kursseista ja vaihtoehtojen määrästä on keskusteltu 
johdon kanssa. 
 
Poriin tulevat vaihto-opiskelijat pyritään integroimaan opiskelijayhteisöön kutsumalla heitä 
mukaan kaikkiin yhdistyksen tapahtumiin kohtuullisella kiintiöllä. Myös kaikkien yksikköjen 
kv-tutorit ovat tervetulleita samoihin tapahtumiin, joissa on mukana kansainvälisiä 
opiskelijoita. PorKy hankkii sopivan määrän ylimääräisiä haalareita ilman painatuksia, joita 
voidaan myydä vuoden 2018 vaihto-opiskelijoille.  
 
Hallituksessa toimii kv-linkki, joka ylläpitää tiiviisti yhteistyötä vaihtoasioissa Turkuun. 
PorKy huolehtii, että opiskelijat saavat riittävän informaation vaihtoasioissa ja että 
opiskelijat ovat tasa-arvoisessa asemassa vaihtoasioiden suhteen. 
 
Tämän lisäksi PorKy pyrkii tulevaisuudessa järjestämään kerran vuodessa ekskursion 
ulkomaille ja näin luoda kaivattua kansainvälisyyttä yksikköömme. 

12 NESU (Nordiska ekonomie studerandes union) –asiat 

NESU-vastaavaksi valitaan toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka hoitaa yhteydenpidon 
muiden kaupunkien NESU-vastaavien kanssa. NESU-vastaavan tehtävänä on pitää 
huolta, että sitsiperinnettä ylläpidetään ja vahvistetaan porilaisten kauppatieteilijöiden 
keskuudessa. NESU-vastaavan tehtävänä on olla mukana vaikuttamassa NESU Finlandin 
asioihin sekä tuoda ajankohtaisia päätöksiä hallituksen tietoon. NESU-vastaava on myös 
vastuussa sitsien markkinoimisesta muihin kaupunkeihin. Vastaavan tulisi myös osallistua 
joka tammikuussa järjestettäviin NESU-dageneihin, joilla kaikkien kaupunkien vastaavat 
kokoontuvat.  
 
Vuodeksi 2018 perustetaan erillinen NESU-hallitus. Toimikunnan tehtäviin kuuluu 
yhdistyksen NESU-sitsien järjestäminen yhdessä NESU-vastaavan kanssa, sekä 
mahdollisuuksien mukaan ulkopaikkakunnilla NESU-sitseillä ja NESU-tapahtumissa 
edustaminen. NESU-tiimin toimintaa koordinoi yhdistyksen NESU-vastaava. 
 
Sitsejä pyritään järjestämään lukuvuoden aikana vähintään kolmet. NESU-sitsejä tulisi 
järjestää vuosittain vähintään kahdet sekä markkinoida niitä muille NESU-kaupungeille. 
Henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita toastaamisesta, tuetaan ja kannustetaan esimerkiksi 
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kustantamalla heidät muiden kaupunkien NESU-sitseille. Uusien toastien kouluttamista 
vuosittain tulisi pitää yllä, jotta voidaan taata toastien osaamisen jatkuvuus. Jäsenistöä 
pyritään jatkossa yhä aktiivisemmin osallistumaan muiden paikkakuntien sitseille ja tätä 
kautta tutustumaan kauppatieteellisen opiskelijaelämään ympäri Suomea.  

13 Vapaa-ajantoiminta 

PorKyn järjestämien tapahtumien määrä on jo melko korkea, joten tulevina vuosina 
suositellaan keskittyvän jo olemassa olevien tapahtumien kehittämiseen. Mikäli hallitus tai 
biletoimikunta haluaa luoda uusia tapahtumia, tulee miettiä jo olemassa olevan 
tapahtuman korvaamista uudella. 
 
Ekskursiot ja vierailut 
 
PorKy organisoi kaksi kertaa vuodessa ekskursion, joka pyritään järjestämään 
yhteistyössä koulun kanssa. Syksyllä toteutettava ekskursio on tarkoitus suuntautua 
ulkomaille. Kotimaan ekskursioiden olisi tarkoitus olla opiskelijoille edullisia ja kohteiksi 
valitaan monipuolisia ja mielenkiintoisia yrityksiä. Kotimaan ekskursioissa voisi harkita 
yhden laajemman tai usean pienemmän yritysvierailun järjestämistä lähipaikkakunnilla. 
Kotimaan ekskursio pyritään yhdistämään johonkin paikalliseen opiskelijatapahtumaan. 
 
 
Ulkomaan ekskursioissa pyritään yhteistyökumppanien avulla pitämään osallistumismaksu 
kohtuullisena, joka mahdollistaa kaikkien halukkaiden osallistumisen ekskursioille. 
Ulkomaan ekskursioilla on tavoitteena erityisesti luoda kansainvälisiä kontakteja ja 
kokemuksia opiskelijoillemme sekä tutustuttaa opiskelijoita kansainvälisten yritysten ja 
organisaatioiden toimintaan. 
 
 
Vuosijuhlat 
 
Keväällä huhtikuun alussa järjestetään Porin Kyltereiden 15. vuosijuhlat. Perinteisesti 
vuosijuhlaviikolla on järjestetty viini- ja etikettikurssi, iltajuhla, sillis sekä seuraavan vuoden 
vuosijuhlien etkot. Vuosijuhlaviikolla pyritään julkaisemaan vujulehti. Vuonna 2018 tulee 
juhlavuoden kunniaksi pohtia viikon tapahtumien monipuolistamista ja perinteisen kaavan 
rikkomista. Juhlavuoden vuosijuhlan järjestämisessä tulee pohtia myös juhlien mahdollista 
laajentamista, sekä kutsuvieraiden määrän lisäämistä sidosryhmistä ja elinkeinoelämän 
edustajista.  
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Erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämistä tulisi ylläpitää myös jatkossa. Tapahtumia 
tulisi olla sekä keväällä että syksyllä ja niiden tulisi olla monipuolisia ja jäsenistöä hyvin 
palvelevia. 
 
Liikunta 
 
Vuoden aikana tulisi järjestää useita liikuntatapahtumia. Liikuntatapahtumissa tulisi 
mahdollisuuksien mukaan tehdä yhteistyötä yliopistokeskuksen muiden ainejärjestöjen ja 
Pointer ry:n kanssa. Tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat uusiin lajeihin ja tarjota 
mahdollisuus osallistua ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan erilaisiin aktiviteetteihin. 
Pointer ry tarjoaa laajasti liikuntapalveluita, joten Porin Kylterit ry:n tulisikin keskittyä 
enemmän esimerkiksi kuukausittaisiin lajikokeiluihin tai urheilutempauksiin.  
 
Osallistuminen muiden ainejärjestöjen tapahtumiin 
 
Järjestetään mahdollisuus osallistua muiden kylteriainejärjestöjen tai mahdollisuuksien 
mukaan muiden korkeakoulujen tapahtumiin. Tapahtumista tulisi pyrkiä tiedottamaan 
jäseniä ja järjestämään mahdollisuuksien mukaan yhteisiä kuljetuksia tapahtumiin 
 
Alustava tapahtumakalenteri 
 
 

• Kotimaan excursio 

• Kevään Beer Pong 

• Kevään Karhupoikkarit 

• NESU-sitsit 

• Etikettikoulutus + (vujusitsit?) 

• Vuosijuhlat + sillis 

• Vapputapahtuma 

• Green Card-kurssi  

• Uusien opiskelijoiden tutustumisbileet ja orientaatioviikon ohjelma 

• Harkkasitsit 

• Syysmökki 

• Yrjönkadun Appro 

• BeerPong-turnaus 

• NESU-sitsit 

• Ulkomaan excursio 

• Syksyn Karhupoikkarit  

• Hallitustehtäviin tutustuminen 

• Porky Gala 

• Firman pikkujoulut 

• Kulttuuri-, urheilu, yritysvierailu ja hengailutapahtumat keväällä ja syksyllä 


