
  JÄSENKIRJE ELOKUU 2020 

 

Hyvä jäsenemme! 
 

1. Korona-keväästä johtuen yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
elokuussa, torstaina 20.8.2020 klo 18.00 Liiketalouden Liiton toimistolla.  

 
2. Tule mukaan vierailulle Fazerilaan perjantaina 23.10.2020 klo 16.30.  

Vierailusta lisää tässä jäsenkirjeessä. 
 

3. Olethan päivittänyt sähköpostiosoitetietosi Liiketalouden Liittoon osoitteeseen 
liitto@liiketaloudenliitto.fi, että saat jäsenille suunnatut tiedot ensimmäisten joukossa. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

KOKOUSKUTSU 

 
Pääkaupunkiseudun Liiketalous LTA ry:n  
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
 
Aika:  torstai 20.8.2020 klo 18.00 
Paikka:  Liiketalouden Liiton toimisto, Kuortaneenkatu 13, 2. kerros, 00520 Helsinki 
 
Käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4. Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin kertomus 

antaa aihetta 
5. Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös 

sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille 
6. Päätetään yli- tai alijäämän käyttämisestä 
7. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heille varajäsenet Liiketalouden Liitto LTA ry:n 

liittokokoukseen ja edustajat MJK-koulutuskeskus ry:n vuosikokoukseen 
8. Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet 
9. Käsitellään muut asiat 
10. Kokouksen päättäminen 
 

Ilmoittautumiset 
 
Toivomme, että ilmoittaudut osoitteeseen paalta@liiketaloudenliitto.fi tai soittamalla numeroon 
040 580 4044/Ritva Kyynäräinen perjantaihin 14.8.2020 mennessä. Näin osaamme varata oikean 
määrän tarjoiluja kokoukseen!  
 
 
 

Tervetuloa vaikuttamaan! 
 
PääLTÄn hallitus 
 
Ritva Kyynäräinen, puheenjohtaja  Juha Ruotsalainen, varapuheenjohtaja 

Titta Simola, sihteeri   Stefan Ekholm, hallituksen jäsen 

Riikka Kihlakaski, hallituksen jäsen 
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Tule mukaan opastetulle näyttelykierrokselle 
FAZERILAAN  

Aika perjantaina 23.10.2020 klo 16.30 
Paikka Fazerintie 6, 01230 Vantaa 
 
Aloitamme piirakkatarjoilulla ja klo 17 alkava kierros 
näyttelyssä oppaiden johdolla kestää noin tunnin. 
Näyttelyssä tutustutaan Fazerin toimintaan, pitkään 
historiaan, tarinoihin, laajaan tuotevalikoimaan, 
yritysvastuuseen ja innovaatioihin. Näyttelykierrokseen 
kuuluu tuotteiden maistelua. 

Jokainen kierrokselle osallistuja saa lähtiessä mukaansa 
tuotekassin (0–2 vuotiaat Xylitol-näytteen). 
Näyttelykierroksen yhteydessä on mahdollisuus tehdä 
ostoksia myymälässä. 

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään keskiviikkona 7.10.2020 sähköpostilla osoitteeseen 
paalta@liiketaloudenliitto.fi. Lisätietoja puh. 040 580 4044/Ritva Kyynäräinen. 

Osallistumismaksu, joka sisältää tarjoilun (kahvi/tee ja suolainen piirakka)  

− 10,00 €/jäsen 

−   8,00 €/eläkeläisjäsen 

− 20,00 €/ei-jäsen 

− 18,00 €/eläkeläinen ei-jäsen 
Voit ottaa mukaasi myös perheen nuorimpia. Osallistumismaksu opiskelijoilta 18,00 € ja  
lapsilta (3–7 vuotiaat) 10,00 €. 
 
Kerro mahdollisista ruokarajoitteistasi ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Maksu suoritetaan 7.10.2020 mennessä PääLTÄn tilille FI61 1011 3000 2117 54. 
 
Kierrokselle mahtuu rajattu määrä henkilöitä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
 
 
 
Näkemisiin Fazerilassa! 


