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Hyvät ekonomikollegat, 
 
 
Vuosi lähenee jälleen loppuaan. Kuluneen vuoden 
aikana toimintamme on ollut aktiivista ja 
monipuolista. Tarjontana toiminnassamme on ollut 
mm. perinteinen naistenpäiväntapahtuma, 
yritysvierailu Koralle, koko perheen kävelykierros 
sekä erilaisia hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. 
Olemme saaneet myös laadukasta koulutusta 
Suomen Ekonomien järjestämissä 
koulutustilaisuuksissa. Pikkujouluja vietimme 
tunnelmallisessa Lappeen Ruustinnassa hyvän 
seuran, ruoan ja teatterin parissa. Vuoden 
toiminnan päättää Etelä-Karjalan Ekonomien 
sääntömääräinen syyskokous ma 14.12.2015. 
Kokouskutsu ja esityslista ovat kääntöpuolella.  

 
Muistathan, että Suomen Ekonomien jäseninä 
saamme apua esimerkiksi uraneuvonnassa, 
edunvalvonnassa ja juridisissa ongelmissa. 
Suomen Ekonomien toimistolta löytyy 
ammattitaitoa, ja neuvonta sisältyy jäsenmaksuun. 
Älä epäröi käyttää palveluja! Heidän nettisivuiltaan 
voi seurata myös ajankohtaisia blogeja sekä 
webinaareja. Meille on lisäksi neuvoteltu 
paikallisia etuja. Ohessa jäsenkorttimme 2016 
etuja varten. 

 
Pääasiassa tiedotamme jäsenillemme sähköisesti, 
joten muistathan tarkistaa Suomen Ekonomien 
nettisivujen kautta, että rekisterissä on oikea 
sähköpostiosoitteesi. Lähetämme kaksi kertaa 
vuodessa paperisen tiedotteen sääntömääräisten 
vuosikokousten yhteydessä. Tapahtumista saa 
tietoa nettisivujen (www.etelakarjalanekonomit.fi), 
Facebookin ja sähköpostin kautta. Päivitämme 
sivuille tapahtumia ja sieltä löytyvät 
yhteystietomme. 

Haluan kiittää jäseniämme sekä 
yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta!  

 
 
Terveisin, 
   
Virve Juntunen  
Puheenjohtaja 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
EKE-JÄSENKORTTIEDUT 2016 
 
Etelä-Karjalan Ekonomit ry:lla on oma jäsenkortti, 
jonka voit leikata itsellesi talteen tästä 
tiedotteesta. Henkilökohtaista EKE-jäsenkorttia 
näyttämällä saat vuonna 2016 monia etuja, joista 
esimerkkejä ohessa. 
 
 
Urheilu Koskimies 
 
Kaikista UK Koskimiehen urheiluosaston tuotteista 
(vaatteet, jalkineet ja välineet) ovh. -10/-20% 
tapauskohtaisesti sovittavin alennuksin. 
HUOM! Etu koskee myös niitä perheenjäseniäsi, 
jotka ovat mukanasi ko. ajankohtana tekemässä 
ostoksia kanssasi. Lue lisää: www.koskimies.fi 
 
 
Navetorium 
 
Normaalista pakettihinnoitellusta tilavuokrasta 15 
% alennus. Listahinnaston mukaiset pakettihinnat 
(6h, klo 17–23, max.30 hlöä): arki-illat 500€/ilta 
(arkipyhät ja niiden aattoillat viikonloppuhinnoin) 
sekä viikonloppu-illat 750€/ilta sisältäen: 1) 
elokuvasali/auditorio/kokoustila varusteineen, 2) 
baaritilat varusteineen, 3) sisäsaunan lämmitys, 4) 
savusaunan lämmitys sekä 5) yhden kylpytynnyrin 
lämmitys. Halutessasi voit ostaa lisäpalveluina 
erilaisia ohjelma- sekä ruokailupalveluita.  
HUOM! Omasta jäsenyydestä ja ko. edusta tulee 
mainita ehdottomasti jo tilojen varaamisen 
yhteydessä! Lue lisää: www.navetorium.fi 
 
 
Muiden yhteistyökumppaneiden edut päivittyvät 
nettisivuillemme: www.etelakarjalanekonomit.fi 
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