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1

Kokouksen avaus
Hämeen Pelastusliiton hallituksen varapuheenjohtaja ja Ruoveden VPK:n päällikkö Anssi
Manninen kertoi kokouspaikasta, avasi kokouksen ja kutsui kokouksen puheenjohtajaksi
Pekka Jaakolan.
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Kokousvirkailijoiden valinta
Päätös:

3

Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus
Valtuutettuja kokousedustajia oli paikalla 9 ja yhteensä kokouksen osanottajamäärä oli 17
(liite 1).
Päätös:

4

Merkittiin tiedoksi kokouksen osallistujat ja kokous todettiin sääntöjen
mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsut oli jäsenille
postitettu määräajassa.

Vuosikertomus 2017 käsittely ja hyväksyminen
Liiton www-sivuilla esillä oleva vuosikertomus esitettiin kevätkokoukselle hyväksyttäväksi.
Kokouksessa kertomusvuoden toimintaa pääkohdittain esitteli liiton toiminnanjohtaja EevaLiisa Heikkinen.
Päätös:
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Kokousvirkailijoiksi valittiin
• kokouksen puheenjohtaja Pekka Jaakola
• kokouksen sihteeri Eeva-Liisa Heikkinen
• kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Maire Kärkäs ja Matti jokinen
• kaksi ääntenlaskijaa: Maire kärkäs ja Matti jokinen

Kevätkokous hyväksyi vuoden 2017 vuosikertomuksen (liite 2).

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2017 käsittely
Toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Heikkinen esitteli liiton tuloslaskelman ja taseen 2017.
Tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus oli esillä kokoukselle.
Päätös:

Pöytäkirjaan merkittiin tiedoksi liiton tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
vuodelta 2017 (liite 3).
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Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Todettiin, että hallitus on kokouksessaan allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja
tilintarkastajat antoivat tilintarkastuskertomuksen 28.3.2017. Tilinpäätös esitetään
kevätkokouksen vahvistettavaksi.
Päätös:
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Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
Päätös:
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Hyväksyttiin koulutussuunnitelma vuodelle 2019 (liite 4).

Muut jäsenten esittämät asiat
Päätös:
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Jäsenmaksut 2019 säilyvät samana kuin aiempina vuosina. Jäsenmaksut ovat:
• 120 euroa: Kunnat, yritykset, tehdaspalokunnat sekä kannattajajäsenet
• 60 euroa: VPKt, yhdistykset ja yhteisöt

Päätetään koulutussuunnitelmasta vuodelle 2019
Eeva-Liisa Heikkinen esitti kevätkokoukselle hyväksyttäväksi liiton www-sivuilla esillä olevan
koulutussuunnitelman 2019.
Päätös:
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Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2017.

Päätetään varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksuista vuodelle 2019
Todettiin, että hallitus kokouksessaan 20.3. esitti kevätkokoukselle jäsenmaksujen pitämistä
ennallaan.
Päätös:

9

Kevätkokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Ei muita asioita

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Jaakola
puheenjohtaja

Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi

Maire Kärkäs
pöytäkirjan tarkastaja

Matti Jokinen
pöytäkirjan tarkastaja
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