
EMMA Finland ry - Vuosikokous 2019 
Pöytäkirja 
 
Aika: 3.3.2019 klo 13.08-15.40 
Paikka: ABC Palokka 
 
1. kokouksen avaus 
 
Mikko Dillman avasi kokouksen klo 13.08. Paikalla Mikko Dillman, Erik Gerkman, Sergei 
Samosin, Teemu Ekola, Iiro Leinonen, Tero Dahlgren, Kari Korva, Kyösti Rakkola, Mikko 
Laine, Vesa Aho ja Kari Tittonen 
 
Valtakirjalla Antero Kölli, Tiina Kölli, Juuso Heinonen, Jani Jokela  
 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 
 
Valittiin seuraavat henkilöt kokoukselle: 
Puheenjohtaja Mikko Dillman  
Sihteeri Teemu Ekola  
Ääntenlaskijat Mikko Laine, Kyösti Rakkola 
Pöytäkirjan tarkastajat Mikko Laine, Kyösti Rakkola 
 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokouskutsu on lähetetty ajallaan ja julkaistu internetissä samalla. Todettiin kokous 
päätösvaltaiseksi. 
 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
Hyväksytty. 
 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
 
Mikko Dillman totesi, että EMMA Finland ry:n tilikausi päättyy lokakuun lopussa. Tilikauden 
lopulla varallisuus oli 5200€, koko vuoden liikevaihto oli n. 22000€. Sponsorituloina saatiin 
6200€, maksaneita jäseniä EMMA:lla oli 78 kpl. Levy- ja sääntökirjamyynti jäi alle 500€. Erik 
Gerkman esitteli suurimpia kulueriä, joita olivat finaalitapahtuma ja tuomarikoulutus paitoineen. 
Finaalin kustannukset olivat noin 14000€. Budjetti oli 12000€. Hallituksen jäsenet kertoivat 
budjettiylityksen taustoista, johon pääsyynä todettiin olleen kokemattomuus oman 
finaalitapahtuman järjestämisestä.  
 
Muita pienempiä menoeriä olivat mm. uudet laitehankinnat, kuten läppäri ja telkkari. Todettiin, 
että taloustilanne on nyt kunnossa ja ainoa avoin lasku tällä hetkellä on tilitoimiston lasku, johon 
on tilillä rahaa. 



 
Kyösti Rakkola (tilipäätöksen tarkastajana) totesi, että tilinpäätös oli hyvin laadittu. Ainoa asia, 
mikä tilinpäätöksessä hieman pisti silmään oli edellisen kauden (2017) finaalien maksurästit. 
 
Samalla todettiin, että EMMA ei ole myynyt irtainta yhdistyksen omaisuutta. Ainoa 
tavaramyynti on ollut sääntökirja- levy -yhdistelmiä sekä muutamia tarroja. 
 
Käsiteltiin myös Jani Jokelan palaute liittyen läppärin ja TV:n hankintaan, joista ei olisi tehty 
päätöstä hallituksen kesken. Hankintapäätös on kuitenkin käsitelty 7.4.2018 olleessa hallituksen 
kokouksessa Tampereella, jossa paikalla olivat Sergei Samosin, Erik Gerkman, Mikko Dillman 
ja Teemu Ekola. 
 
Teemu Ekola esitteli vuosikertomuksen kauden 2018 osalta. Olennaisina poimintoina tästä 
mainittakoon, että kauden kilpailijamäärät kasvoivat selvästi kauteen 2017 verrattuna (keskim. 
27 -> 34 kilpailusuoritukseen per osakilpailu) ja myös EM-kisoihin on lähdössä ennätyksellisen 
suuri joukkue (17 kilpailuautoa). Lisäksi mainittakoon, että kaudella oli kaikkiaan 22 tuomaria, 
mukaan lukien päätuomarit. Tuomareista peräti kymmenen oli uusia tuomareita. 
Tiedottamistoimintaa kehitettiin kauden aikana mm. Julkaisemalla neljä EMMA Tiedottaa 
-palstaa Autosoundiin. Lisäksi EMMA Finlandin facebookiin julkaistiin aikavälillä 
5.3.-7.12.2018 kaikkiaan 157 kertaa ja julkaisut saavuttivat lähes 200 000 katselukertaa. 
 
Keskusteltiin yleisesti kauden läpiviennistä. Pääasiassa kausi meni paikallaolleiden mielestä 
hyvin. Pesämäen osakilpailun EMMA-osaston sijainti oli huono. Tästä on jo palaute annettu 
Radalle.com:lle. Keskustelussa Kyösti Rakkola ehdotti myös EMMA:n facebook-ryhmää, jossa 
voisi paremmin keskustella kilpailemiseen liittyvistä asioista. Lisäksi Vesa Aho ehdotti, että 
kausi leviäisi jatkossa hieman paremmin kesäkuukausille. Todettiin (Erik), että tämä tarve on 
tunnistettu, mutta kilpailujärjestäjien löytyminen asettaa tähän rajoitteet.  
 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille 
 
Kyösti Rakkola vahvisti käteiskassan paikkansapitävyyden kirjanpidon kanssa. Tilinpäätös 
vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
 
Teemu Ekola esitteli alustavan toimintasuunnitelman kauteen 2019 liittyen, ml. alustava tulo- ja 
menoarvio. Toimintasuunnitelmasta mainittakoon, että sponsorihankinta on kauden 2019 osalta 
jo hyvällä mallilla. Kilpailukalenteriin on osakilpailuiksi jo useampia tarjokkaita. 
 
Päätettiin, että liittymis- ja jäsenmaksu pidetään ennallaan 40€/20€ 
(kilpailijajäsen/kannatusjäsen). 
 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 



Äänestetään hallituksen jäsenet (5 hlö) seuraavista ehdokkaista: 
Teemu Ekola 
Erik Gerkman 
Vesa Aho 
Kari Tittonen 
Jani Jokela (valtakirjalla) 
Juuso Heinonen (valtakirjalla) 
 
Valittiin seuraavat henkilöt hallitukseen kaudelle 2019: 
Teemu Ekola (puheenjohtaja) 
Erik Gerkman (varapuheenjohtaja) 
Vesa Aho 
Kari Tittonen 
Juuso Heinonen (valtakirjalla) 
 
Jani Jokela varajäseneksi. 
 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
 
Tilintarkastajaksi valittiin Kyösti Rakkola. Kyöstin varajäseneksi valittiin Mikko Laine. 
 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Näitä ei ollut. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40. 
 


