
MMA Päijät-Häme syyskokous 2019 

Yhdistyksemme syyskokousta, joka oli samalla yhdistyksemme 85 v. 

juhlakokous jäsenillemme, vietettiin Ravintola Teivaan Lokin tiloissa 

20.11.2019 klo 18.00. Läsnä 48 jäsentä. 

Puheenjohtajamme Sari Luomalahti avasi kokouksen toivottaen meidät ja 

liiton puheenjohtaja Marko Hovinmäen tervetulleiksi kokoukseen ja 

samalla esitti tyytyväisyytensä, että näin moni jäsenemme oli saapunut 

paikalle. 

Pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana poisnukkuvien jäsentemme 

muistoksi. 

Puheenjohtaja Marko Hovinmäki toi keskusjärjestön terveiset, todeten, 

että on tapahtunut isoja asioita toimistossa, mutta tällä hetkellä on henki 

hyvä keskusjärjestön piirissä. Huolta hän kantoi siitä, että jäsenkanta on 

kovasti laskusuunnassa, mutta hyviä asioita on tulossa kyllä, mm. ensi 

vuonna on jäsentapahtumia runsaasti. 

Hän toi keskusjärjetön ja samalla omat onnittelut 85 v. yhdistyksellemme 

ja ”shamppalasien” kanssa ”skoolattiin” yhdistyksellemme. 

Seurasi merkkien jako. Liiton kunniamerkin saivat, Juha Jokinen kultaisen 

ja Jarmo Heiskanen hopeisen kunniamerkin. Liiton ansiomerkin saivat 

Anne Helin ja Seppo Keltanen. Liiton vuosimerkin saajia oli tänä vuonna 

40 v. 5 kpl ja 25 v. 16 kpl. Merkkien saajien puolesta kiitokset lausui 

kunniapuheenjohtajamme Leif Silander, joka samalla onnitteli muita 

merkkien saajia. 

Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Hovinmäki, sihteeriksi 

Harri Rantanen. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Marko 

Hiljanen ja Pasi Heiskala. 

Todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 



Vahvistettiin hallituksen tekemä toimintasuunnitelma 2020, samoin 

Seniorikerhon toimintasuunnitelma 2020, joista molemmista kopiot 

nettisivuillamme. Vuosseliruka 63:n loma-asunnot ovat viihtyisiä 

lomanviettopaikkoja. Molemmilla puolilla on 2 hissilippua eli talvella voit 

olla rinteessä aamusta iltaan. Lumettomana aikana ympäristöstä löytyy 

lukuisia vaellusreittejä. Toivomme, että jäsenet käyttäisivät mökkejä 

enemmän. Viikkovuokra pidetään kohtuullisena ja hinnoitellaan sesongin 

mukaan. 

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodeksi 2020. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Luomalahti ja muut varsinaiset 

jäsenet Pasi Heiskala, Jarmo Heiskanen, Anne Helin, Juha Jokinen, Seppo 

Keltanen ja Harri Rantanen. Varajäseniksi valittiin Marko Hiljanen ja Mika 

Nyman. 

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 valittiin Raimo Kiljunen ja Kaija-

Leena Tervala sekä varalle Merja Heiskanen ja Merja Rantanen. 

Kevät- ja syyskokoukseen kutsu tapahtuu MM-lehdessä, kotisivuillamme, 

sähköposti- ja puhelinviestein sekä Facebookissa ja Instagramissa. 

MMA:n nelivuotinen liittokokouskausi jatkuu elokuussa 2021 pidettävään 

liittokokoukseen saakka, joten liittokokoukselle ei nyt tehty aloitteita. 

Kokouksen jälkeen saimme nauttia yhdistyksen tarjoaman 85 v. 

juhlaillallisen.  

Kiitokset yhdistykselle mainiosta illallisesta – ruoka oli hyvää ja se maistui! 

     Topi! 



 


