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Yhdistyksen 89. toimintavuosi 

YLEISTÄ 

Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry (jäljempänä: MMA Helsinki) edesauttaa Myynnin ja 

markkinoinnin ammattilaisten (jäljempänä: MMA) ammattijärjestökuvan kehittämistä ja vahvistamista. 

Vahvistamme MMA:n asemaa ja tunnettuutta maamme ainoana kaikkia myynnin, markkinoinnin ja 

oston ammattilaisia sekä edellä mainituista aiheista kiinnostuneita edustavana edunvalvonta- ja 

palvelujärjestönä. MMA Helsinki huomioi toiminnassaan MMA:n strategian ja tavoitteet. Ylläpidämme 

verkostoja ja jaamme kokemuksia myös muiden paikallisyhdistyksien kanssa.  

 

Toimimme MMA:n toimitiloissa Pasilassa, Helsingissä. Paikallisyhdistyksen toiminta perustuu 

vapaaehtoisuuteen ja tehtäviä hoidetaan luottamustoimisina omien mahdollisten työtehtävien ohella. 

 

Toiminnan painopisteet 2023 

MMA Helsinki pyrkii, yhteiskunnallisen tilanteen huomioiden, palauttamaan tavanomaisen aktiivisuuden 

ja fyysiset kohtaamiset toiminnassaan. Edistämme MMA:n strategian toteutumista toiminnallamme 

sekä luomme lisäarvoa jäsenistömme ammattijärjestön jäsenyydelle.  

 

Painopisteet toimintakaudelle ovat aktiivisuus, monipuolisuus ja yhteistyö. Aktiivisuudella järjestämme 

säännöllisesti jäsenetuja, tapahtumia, koulutuksia tai virkistäytymistä jäsenillemme kullakin 

vuodenajalla. Monipuolisuuden kautta huomioimme jäsenistömme ikä- ja työtehtävärakenteet etujen-, 

virkistysten-, koulutusten kuin tapahtumien suunnittelussa. Edellä mainittua ohjelmaa pyrimme myös 

järjestämään monipuolisesti paikallisyhdistyksemme toimialueella. Yhteistyön kautta jaamme 

kokemuksia ja pyrimme järjestämään jäsenetuja- ja aktiviteetteja myös yhteistyössä muiden 

paikallisyhdistysten kuin kiltojen kanssa.  

 

Toimintamme suunnittelussa keräämme jäseniltä ideoita ja toiveita. Pyrimme huomioimaan ideat ja 

toiveet tapahtumien- ja etujen suunnittelussa.  

 

Hallituksen toiminta  

Hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti paikallisyhdistyksen toimintaan omien kiinnostuksen 

kohteidensa ja erityisosaamistensa mukaan. Aktiivinen osallistuminen voi tarkoittaa muun muassa 

tapahtumien suunnittelua- ja toteutusta tai tiedotus- ja markkinointitehtävien toteuttamista. Hallituksen 

toiminnassa tärkeitä arvoja ovat tehtävien tasapuolinen jakautuminen, sitoutuminen toimintaan sekä 

turvallinen ilmapiiri ideoida ja osallistua keskusteluun. Hallituksen jäsenet sitoutuvat paikallisyhdistyksen 

sääntöihin sekä hyväksyvät ja allekirjoittavat vaitiolo- ja tietosuojasitoumukset.  

 

 

 



Häirintäyhdyshenkilötoiminta 

Hallituksen jäsenistä valitaan kaksi häirintäyhdyshenkilöä. Häirintäyhdyshenkilötoiminta aloitettiin 

vuonna 2021 tavoitteena saada toimintasuunnitelma häirintä- ja kiusaamistilanteiden varalle hallituksen 

sisällä. Hallituksen jäsenten on mahdollista kertoa kokemastaan häirinnästä tai kiusaamisesta 

häirintäyhdyshenkilöille, jotka toimivat apuna ja tukena konfliktien selvittelyssä. 

Häirintäyhdyshenkilöt koulutetaan tehtävään aiheeseen perehtyneen ammattikouluttajan toimesta.  

Koulutustoiminta 

Paikallisyhdistyksemme ei järjestä säännöllisesti omia koulutuksia, vaan pyrkii aktivoimaan jäseniä 

osallistumaan MMA:n kattavaan, yli 400 koulutuksen tarjontaan vuositasolla. Paikallisyhdistyksen 

koulutuksissa huomioimme erityisesti kouluttajien asiantuntijuuden, koulutusaiheen kysynnän 

jäsenistössä sekä ettei koulutusaihe ole päällekkäinen MMA:n koulutustarjonnan kanssa. Hallituksen 

jäsenten kouluttautumista hallitustoimintaan- ja tehtävään kannustetaan ja tuetaan.  

Virkistystoiminta  

Osallistumme MMA:n valtakunnalliseen kesätapahtumaan sekä järjestämme pikkujoulutapahtuman 

jäsenillemme. Nuorille jäsenillemme järjestämme afterwork -tapahtumia, joissa yhdistyvät 

verkostoituminen ja asiantuntijaohjelma. Virkistystoimintaa järjestetään myös kulttuurintoiminnan 

muodossa. Kiltatoiminta edistää myös jäsenistön virkistäytymistä.  

 

Paikallisyhdistyksemme viettää 90 -vuotisjuhlaan loppukesästä 2023. Juhlan suunnittelua varten on 

koottu työryhmä, joka on aloittanut juhlan suunnittelun. Juhla on paikallisyhdistykseltämme iso 

panostus arvokkaan juhlavuoden eteen.  

Lomamökkitoiminta  

MMA Helsinki omistaa kuusi lomamökkiä Meri-Teijossa, kaksi paritalohuoneistoa Levillä sekä Rinnetähti 

A- ja B -paritalohuoneistot Tahkolla. Mökkivaraukset tapahtuvat Member+-palvelun kautta. A-palvelut 

ry:n kautta MMA Helsingin jäsenillä on käytössään, omat kohteen mukaan laskien, lähes 70 

jäsenetuhintaista lomahuoneistoa eri puolilta Suomea. MMA Helsingin jäsenillä on etuvarausoikeus 

kaikkiin MMA-yhteisön omistamiin kohteisiin ja näihin tarjolla on myös erikoisalennus normaalihintojen 

lisäksi. 

Nuoriso- ja opiskelijatoiminta  

Nuorisotoimintaa on toteutettu yhdessä MMA:n kanssa vuodesta 2011 alkaen keräämällä aktiivisia 

nuorisojäseniä ideoimaan uudenlaista toimintaa. Paikallisyhdistyksemme voi sääntöjen puitteissa valita 

hallitukseensa MMA:n opiskelijajäsenen edustamaan nykyisiä sekä potentiaalisia opiskelijajäseniä. 

Hallituksessamme toimii henkilöitä, joiden vastuualueena on nuoriso- ja opiskelijatoiminta. 

Nuorisotoiminnan tavoitteena on saada uusia nuorisojäseniä ammattijärjestömme jäseneksi.  

Kiltatoiminta  

Yhdistys tukee ja kannustaa kiltojen toimintaa mahdollisuuksien ja resurssien mukaan. Killoilta 

edellytetään aktiivista toimintaa yhdistyksen sääntöjen puitteissa. Kiltojamme ovat Moottoripyöräkilta 

Sales Riders, Golf-kilta, Keilakilta, Seniorikilta, Kulttuurikilta ja Viinikilta YourWine&Beer.  

 

 



 

VIESTINTÄ 

 

Järjestelmät 

Tapahtumien ilmoittautumiset ja mahdolliset maksut kerätään Lyyti -järjestelmällä. Uutiskirjeet 

lähetämme Creamailer -järjestelmällä. Käytössämme on MMA:n jäsenrekisteri, jossa on 

paikallisyhdistyksemme jäsentiedot jäsenyyden varmistustilanteita ja vastaanottajalistoja varten.  

Yhdistyksen nettisivut  

Ensisijainen viestintäkanava jäsenistöllemme on nettisivumme. Tiedotamme paikallisyhdistyksemme ja 

kiltojemme tulevista tapahtumista ja ajankohtaisuuksista nettisivuilla. Nettisivuillamme on jokaiselle 

killallemme oma sivusto, jonne nettisivupäivittäjämme päivittää kiltojen ilmoittamat tapahtumat. 

Nettisivuja päivitetään aktiivisesti ja niiden sisältö pidetään ajantasaisena, selkeänä ja kiinnostavana. 

Nettisivuillamme kerrotaan myös paikallisyhdistyksemme toiminnasta, tulevista tapahtumistamme sekä 

lomamökkitoiminnastamme. Sivuilla on valitun hallituksemme esittelyt sekä yhteystiedot. 

 

Kiltaviestintä 

Kiltaviestintä tarkoittaa kiltojen toiminnan ja tulevien aktiviteettien tiedottamista uutiskirjeissä, 

nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kiltaviestintää toteuttaa tiedottaja tai erikseen valittu 

kiltatiedottaja. Kiltojen edustajat toimittavat määräaikaan mennessä valmiin aineiston tiedotusta varten. 

Kiltaviestinnän tavoite on edistää jäsenten tietoutta killoista ja saada heidät liittymään kiinnostavan 

killan jäseneksi. Killan jäsenyyden toivotaan kasvattavan jäsenen sitoutumista ja tuovan lisäarvoa 

ammattijärjestön jäsenyydelle. Kiltajäsenyyden toivotaan tuovan jäsenelle työelämän vastapainoksi 

antoisaa harrastetoimintaa sekä mahdollisuuden itsensä kehittämiselle.  

 

Sosiaalinen media 

Omaamme sivut Facebookissa, Instagramissa ja Linked In -kanavissa. Sosiaalisen median kanavia 

päivittää sometiedottaja(t). Sosiaalisen median kanavissa tiedotetaan järjestämistämme ja kiltojemme 

järjestämistä aktiviteeteistä. Jaamme kanavissa myös MMA:n julkaisuja ja aktiviteettejä. Seuraamme 

resurssien mukaan julkaisujen keräämiä kommentteja ja kanaviin saapuneita yhteydenottoja.  

 

Kiltojen aktiviteettien tiedottamista sosiaalisessa mediassa tuetaan yhteisellä WhatsApp -ryhmällä, jossa 

keskustelua julkaisuaiheista voidaan käydä sekä materiaalia jakaa. Ryhmään liittyminen on killoille 

vapaaehtoista. Vaihtoehtoisesti vastaavaa yhteydenpitoa voidaan pitää sähköpostitse tai muulla 

osapuolille parhaaksi koetulla tavalla. 

 

MMA Helsinki 


