MMA Päijät-Häme syyskokous 2018
Yhdistyksemme syyskokousta vietettiin Hartwall Panimolla Kasaajankatu
13 Lahti torstaina 22.11.2018 klo 18.00. Paikalla oli 32 jäsentä.
Kokouksen alussa, nautimme kahvit ”suolaisen” kera.

Puheenjohtajamme Sari Luomalahti avasi kokouksen toivottaen meidät
tervetulleiksi kokoukseen ja esitti tyytyväisyytensä, että näin paljon
jäseniämme oli saapunut paikalle.
Pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana poisnukkuvien jäsentemme
muistoksi.
Kunniapuheenjohtajamme Leif Silander esitti tervehdyksenä
kokousväelle. Meillä kaikilla on oma historiamme, niin myös
yhdistyksellämme on oma historiansa, kuulummehan osana Suomen
toiseksi vanhimpaan yhdistykseen. Nimi vain on vaihtunut vuosien
saatossa Kauppa-agenteista nykyiseen Myynnin ja markkinoinnin
ammattilaiseksi. Lahden Myyntimiesten historia alkaa vuodesta 1934.

Ensimmäiset 50 vuotta on taltioituina kirjana, jonka aikanaan teki Pertti
Huotari, mutta miten on tallessa yhdistyksemme historia -80 luvulta
eteenpäin. Jäsenlehti Kapsäkki ja Juhlakapsäkki 80 v. juhlien 2014
yhteydessä tehty, ovat varmaan ainoat dokumentit, hallituksen kokous
pöytäkirjojen lisäksi. Viime vuodet ovat tallentuneet osin yhdistyksen
nettisivuilla., joten yhtenäistä tarinaa samoissa kansioissa ei varmaan ole.
Nyt annankin haasteen tuleville hallituksille saada koottua historiikki
viimeiseltä 35 v. ajalta. Tulisi saada projektille vetäjä, joka kasaisi sen
yhdelle tallenteelle. Uskon, että meistä vanhemmista aktiiveista löytyisi
avustajia tälle projektille.
Monet muistavat Rautavaaran tarinan vanhasta olkihatusta, jonka kaveri
löysi vintin kätköistä – tämän pienen muiston myötä tarina isoisästä.
Topin aloitteesta olemme tehneet muiston historiaa, tallennettavaksi
toimiston arkistoon – ehkä sen joku sieltä löytää?
Hyvää Joulun aikaa teille kaikille!
Leif lahjoitti samalla tekemänsä ja Topin kustantaman kuvakirjan
puheenjohtaja Sarille. Kuvakirja on tehty yhdistyksemme 80 v. juhlista
Tallukassa muutama vuosi sitten.

Seurasi Liittoansiomerkkien jako: Liittoansiomerkki 50 v. = 1 kpl, 40v. = 5
kpl ja 25v. = 16 kpl.
Syyskokouksessa 2017 valitettavan yhteensattuman takia jäi Vuoden
Myyntihenkilö 2017 Merja Heiskanen palkitsematta, joten se tehtiin nyt.
Vuoden 2018 Myyntihenkilöksi oli hallitus valinnut Jukka Honkasalon.

Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Luomalahti ja sihteeriksi
Harri Rantanen. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Anne Helin ja
Sini Helin.
Todettiin kokous sääntöjen mukaan kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Vahvistettiin hallituksen tekemä toiminta suunnitelma 2019, samoin
Seniorikerhon toimintasuunnitelma 2019, joista molemmista kopiot
nettisivuillamme. Vuosseliruka 63:n loma-asunnot ovat hyvässä kunnossa
ja odottavat jäseniämme ja heidän perheitään lomailemaan Kuukkeliin.
Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2019.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Luomalahti ja muut varsinaiset
jäsenet Pasi Heiskala, Jarmo Heiskanen, Anne Helin, Juha Jokinen, Seppo
Keltanen ja Harri Rantanen. Varajäseniksi valittiin Sini Helin ja Lasse Talka.

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin Raimo Kiljunen ja KaijaLeena Tervala sekä varalle Merja Heiskanen ja Merja Rantanen.
Kutsu Kevät- ja Syyskokoukseen tapahtuu MM-lehdessä, kotisivuillamme,
sähköpostiviestein ja puhelinviestien avulla.

Syyskokouksen jälkeen meillä oli tilaisuus tutustua Oy Hartwall Ab:n
tehtaaseen tehdasvierailun muodossa, ja niinpä meitä odotti aulassa
Merja Lempinen, tehtaan opas.

Hän vei meidät ensin auditorioon, jossa hän kertoi meille Oy Hartwall
Ab:stä.
Panimo on yksi Suomen suurimmista juomavalmistajista. Pääkonttori
sijaitsee Helsingissä, emoyhtiö on tanskalainen Royal Unibrew,
tuotantolaitos Lahdessa ja lähdevesipullottamo Karijoella.
Oy Hartwall Ab:n perustaja oli Victor Hartwall, joka vuonna 1836 perusti
Pohjoismaiden ensimmäisen kivennäisvesien tuotantolaitoksen Helsinkiin.
Lahtelaisen Mallasjuoman Hartwall osti 1988 ja vuonna 2003 avattiin
Lahden Kujalaan tämä huippumoderni tuotantolaitos ja logistiikkakeskus,
tehdasalue käsittää 32 hehtaaria, kiinteistöjä alueella on 15 hehtaaria ja
työväkeä noin 700 tällä hetkellä. Panimon yhteyteen perustettiin Erikoisolutpanimo, joka nimettiin Mattsoniksi paikallisen olutvaikuttajan
mukaan.

Seurasi tehdaskierros, jota varten oli rakennettu vierailureitti, joka kulki
tehtaan keskiosassa. Tästä näimme, kuinka Hartwallin Jaffan valmistus eri
vaihein tapahtui. Monelle meistä oli tehdaskierros jo tuttu, mutta meille
ensikertalaisille oli kierros varsin vaikuttava, putkia tehdassaleissa aivan
mieletön määrä. Lisäksi näimme, kuinka automatisoitua oli
varastotoiminta ja kuinka robotit hoitivat kuljetuksia.
Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä, joka valmistaa
suomalaisten rakastamia juomia arkeen ja juhlaan.
Läksiäislahjaksi saimme jokainen vielä mukaamme paketin juomia.
Topi!

