
Päijät-Hämeen MMA ry:n kevätkokous 2021 

 

Yhdistyksemme kevätkokous 
pidettiin Lahdessa 
28.04.2021 klo 18.00 alkaen 
Ravintola Lokin tiloissa 
osoitteessa Jalkarannantie 
19 Lahti. Kahvitus alkoi jo klo 
17:30. Läsnä oli 14 jäsentä. 

Puheenjohtajamme Sari 
Luomalahti avasi kokouksen 
ja toivotti läsnäolijat 
tervetulleeksi.  

Seuraavaksi pidimme hiljaisen hetken poisnukkuneiden jäseniemme muistoa 
kunnioittaaksemme. 

Tämän jälkeen vuorossa oli huomionosoituksia, kuten Kunniajäseneksi kutsuminen 
ja vuoden 2020 Myyntihenkilön nimeäminen. 

Hallitus oli päättänyt kutsua yhdistyksemme kunniajäseneksi Eero Järvisen. 

                

pj Sari Luomalahti piti puheen ja luovutti orgidean yhdistyksemme uudelle kunniajäsenelle Eero Järviselle. Eero piti mieleenpainuvan kiitospuheen. 



 

Hallitus oli valinnut vuoden 2020 Myyntihenkilöksi Marko Hiljasen. 

           

pj Sari Luomalahti ojentaa saatesanojen kera muistamiset vuoden 2020 myyntihenkilölle, Marko Hiljaselle. Marko kiittää huomionosoituksesta. 

Sitten siirrymme varsinaisen kokouksen asialistan mukaiseen järjestykseen. 
Kokoukselle valitaan puheenjohtajaksi Mika Nyman ja sihteeriksi Harri Rantanen. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jarmo Heiskanen ja Esko Rötkö. 

          

Kokouksen moderaattorina toimi Marko Hiljanen.  Kuvassa sihteeri Harri Rantanen ja kokouksen pj Mika Nyman. 



 

Pöytäkirjan tarkastajat Esko Rötkö ja Jarmo Heiskanen.                                Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksemme varapj Mika Nyman. 

 

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Kutsut oli toimitettu Creamailerilla 16.3 ja muistutus 16.4 sekä 
lehti-ilmoitus ESS:ssä 11.4. 

Seuraavaksi käsiteltiin toimintakertomukset myös seniorien ja Vuosselin Rukan 
osalta. Jonka jälkeen tarkastelimme tilinpäätöksen ja taseen sekä 
toiminnantarkastajien lausunnon. Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Päätimme myös, että syntynyt ylijäämä 
kirjataan taseen toimintapääomaan. 

Kokoukselle tehtyjä aloitteita ei ollut määräpäivään mennessä. Myöskään Myynnin 
ja markkinoinnin ammattilaiset MMA ry:n valtuustolle ja liittokokoukselle ei ollut 
aloitteita. 

Päätettiin, valtuuttaa hallituksen esittämät henkilöt edustamaan yhdistystämme 
MMA:n liittokokouksessa 28.8.2021 ja päätettiin, kuinka monta ääntä kullakin 
edustajalla on käytössä vähennettynä, sillä äänimäärällä, jota käyttävät yhdistyksen 
yksittäiset jäsenet.  

Yhdistyksellä on 664 (1.1.2021) ääntä käytettävänä liittokokouksessa 2021.  



Päätettiin valtuuttaa Sari Luomalahti ja Mika Nyman käyttämään yhdistyksen ääniä 
seuraavasti:  

Äänet jakautuvat puoliksi, eli 332 ääntä/ henkilö. Hänen/heidän varajäseninään; Sari 
Luomalahden Juha Jokinen, Mika Nymanin Marko Hiljanen. 

Otimme kantaa liiton hallituksen jäsenten, puheenjohtajaan, varapuheenjohtajaan 
ja valtuuston puheenjohtajaan, jotka kaikki valitaan liittokokouksessa. 

Valittiin MMA:n valtuustoon vuosiksi 2021 – 2025 yhdistyksen edustajiksi:  

varsinaiseksi jäseneksi Anne Helin ja  

hänen henkilökohtaisiksi varajäsenikseen tässä sisääntulojärjestyksessä: 

1. varajäsen Marko Hiljanen  

2. varajäsen Jarkko Tuovinen  

Valitsimme ehdokkaaksi MMA:n hallitukseen vuosiksi 2021 - 2025 
jäseneksi/varajäseneksi.  

Ehdokas liiton hallituksen jäseneksi: Hämeenlinnan edustaja, jonka he valitsevat. 

Ehdokas liiton hallituksen varajäseneksi: Päijät-Hämeestä Mika Nyman. 

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00. 

 

       

Kokouksen moderaattori toimi hallituksen jäsen Marko Hiljanen                 Myyntisiskot, hallituksen jäsen Anne Helin 

 



 

Kokoukseen osallistujia mm. taloudenhoitajamme Pentti Wikman. Hallituksen jäsenet Seppo Keltanen, Jarkko Tuovinen, Anne Helin ja Mika Nyman. 

 

Terveisin: Marko 
 

 

 


