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1.

Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen kuudestoista vuosi jatkui uuden hallituksen voimin, mutta perinteisen toiminnan
merkissä. Yhdistyksen hallituksen yhtenä päätavoitteena oli edelleen jäsenistön aktivointi yhdityksen järjestämiin tapahtumiin ja uusien jäsenien rekrytointi. Tavoitteissa onnistuttiin ja erityisesti loppuvuoden osalta uusien jäsenien rekrytoimisessa. Vuoden merkittävin tapahtuma oli
perinteinen ammattiseminaari syyskuussa, joka järjestettiin VR:n auditoriossa.
Vuosi alkoi Levin talviseminaarilla, kuten perinteisiin kuuluu. Seminaarissa saatiin rautaisannos
ajankohtaista asiaa sähköisestä liiketoiminnasta ja asioinnista sekä verkottumisesta.
Kesäkuussa järjestetyllä kesäretkellä tutustuttiin Fagerviikin ainutlaatuiseen ruukkimiljööseen,
jossa kulttuurihistoria ja nykypäiväinen maatalous kohtaavat. Opastetun tutustumiskierroksen
jälkeen illallinen nautittiin tässä 1700-luvun miljöössä.
Kesäkuussa toteutettiin myös kirpputoritempaus Valtterin kirppiksellä, johon jäsenet saivat toimittaa tarpeettomia tavaroita myyntiin viikon ajan.
Syyskuun ammattiseminaari keräsi 14 jäsentä. Seminaarin aiheina olivat sähköiseen laskutukseen sekä sosiaalisen median käyttämiseen liittyvät puheenvuorot sekä lopuksi ajankohtaista
asiaa puhdas itämeri hankkeesta ja sen sähköisestä markkinoinnista. Seminaarin lopuksi oli
mahdollisuus keskustella aiheista ja verkottua.
Marraskuun alussa EDI-Leidit r.y. esittäytyi ständillä ebusiness/verkkolasku forumissa, jossa
esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja kannustettiin uusia jäseniä hakeutumaan toiminnan pariin.
Jäsenhakemuksia tilaisuudessa ja heti sen jälkeen tuli yhteensä 17, joista 7 kannatusjäseniä.
Pikkujoulut vietettiin marraskuun puolivälissä teatteriravintola-illan merkeissä. Näytös oli osuvasti ”Hei, me tunnetaan” Kaksi Kanaa teatteriravintolassa Katajanokalla Helsingissä. Pikkujouluihin osallistui 20 jäsentä ja yhteisen illallisen aikana juhlistettiin myös upeata loppuvuoden
rekrytointitulosta kuohuvien kilistelyn kera.
Hallitus perusti vuoden aikana Facebookiin EDI-LEIDIT -ryhmän.
Vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa hyväksyttiin myös ebusiness foorumin mahtavan
uusien jäsenhakemus-saaliin lisäksi 5 uuttaa jäsenhakemusta, joten toimintavuoden rekrytointitavoite ylitti odotukset.

2.

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.helmikuuta 2009. Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle
uusi hallitus. Yhdistyksen puheenjohtaja ja osa jäsenistä oli erovuorossa toimittuaan hallituksessa kaksi toimikautta. Uusi hallitus kiittää yhdistyksen edellistä hallitusta tehdystä työstä.
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3.

Tapahtumat
Vuosikokouksen lisäksi yhdistys järjesti tilaisuuksia seuraavanlaisesti:
18–21.1.2009

Talviseminaari Levillä

Perinteinen Edi-Leidien Levi-seminaari järjestettiin tammikuussa. Vuorossa seitsemänteentoista Levi-matkaan lähti mukaan kymmenen Edi-Leidiä.
5-11.6.2009

Kirpputoritempaus Valtterin kirpputorilla

Kirpputoritempauksen ajankohdan vuoksi osallistuminen ei ollut aktiivista.
10.6.2009

Kesäretki Fagerviikin vanhaan ruukkimiljööseen

Kesäkuussa järjestetyllä kesäretkellä tutustuttiin Fagerviikin ainutlaatuiseen ruukkimiljööseen,
jossa kulttuurihistoria ja nykypäiväinen maatalous kohtaavat. Opastetun tutustumiskierroksen
jälkeen illallinen nautittiin tässä 1700-luvun miljöössä. Tapahtumaan osallistui 9 jäsentä.
23.9.2009

Ammattiseminaari

Seminaarin aihe oli Ajankohtaista sähköisestä asioinnista, puhujina olivat:
Paperi/PDF-laskulla ei ole MITÄÄN tulevaisuutta, Bo Harald, Tieto Oyj
Sosiaalisen median soveltajan muistilista,Katri Lietsala, Gemilo Oy
Puhdas Itämeri –hankkeen sähköinen markkinointi, Mia Selroos, Puhdas Itämeri Hanke, John
Nurminen säätiö
Seminaariin osallistui 14 jäsentä.
6.11.2009

Ebusiness/verkkolasku foorum

Ebusiness foorumissa kolme Edi-Leidit r.y:n hallituksen jäsentä esitteli yhdistyksen toimintaa
erillisellä ständillä, foorumin coctail tilaisuudessa. Ebusiness foorumin kutsuun saatiin myös
linkki yhdistyksen web-sivuille. Tilaisuuteen tehtiin myös esite yhdistyksestä. Tilaisuudessa ollut
yhdistyksen markkinointi oli menestys ja sen jälkeinen jäsenhakemusmäärä oli 17.
13.11.2009

Pikkujoulut Ravintolateatteri Kaksi Kanaa

Pikkujoulut vietettiin Ravintolateatteri Kahdessa Kanassa, jossa katsottiin esitys ”Hei, me tunnetaan”. Yhdistys tarjosi esityksen ja illallisen sekä kuohuviinit. Pikkujouluihin osallistui 20 jäsentä.
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4.

Jäsenistö
Jäseniä Edi-Leideissä on tällä hetkellä 73. Lukumäärä nousi edellisvuodesta, tehokkaan hallituksen jäsenten kampanjoinnin ansiosta. Kunniajäseniä on kaksi. Kannatusjäseniä on tällä hetkellä 74. Myös kannatusjäsenien määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden.
Yhdistyksen hallituksen muodostivat:

Taina Mantovaara

puheenjohtaja

Tuija Rikkonen
Merja Mattsson
Heli Salmi
Sarianne Reinikkala
Sirpa Ahonen
Päivi Virkki
Irmeli Mäkelä
Tuire Jussila

sihteeri
jäsen, varapuheenjohtaja
taloudenhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Yhdistyksen tilitarkastajina toimivat Mika Eerola ja Samuli Suonpää.
Varatilintarkastajana toimi Vuokko Pitkänen

5. Hallituksen toiminta
UUDELLA KOKOONPANOLLA TOIMINUT HALLITUS KOKOONTUI VUODEN AIKANA 5 KERTAA.
HALLITUS ON TYÖSKENNELLYT AKTIIVISESTI JA JOKAINEN KOKOUS ON OLLUT PÄÄTÖSVALTAINEN.
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