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Kevätkokouksen pöytäkirja 

Aika:   11.4.2021 klo 12:30-14:35 

 
Paikka:                           Teams-etäkokouksena, seurat saavat linkin kokoukseen lähettämällä valtakirjan    
                           etukäteen sähköpostitse.   
     
Valtakirjojen tarkastus tehtiin sähköpostitse 11.4.2021 klo 12:00 mennessä.    
    

1. Kokouksen avaus   
Suomen Voimanostoliiton puheenjohtaja Tero Hyttinen avasi kokouksen kello 12:30 ja piti liiton tilanteesta 
ajankohtaiskatsauksen.  

    
2. Todetaan kokouskutsu    

 
Todettiin liiton verkkosivuilla 15.3.2021 julkaistun kokouskutsun noudattavan liiton sääntöjä. 

    
3. Todetaan kokouksen osanottajaseurat sekä näiden edustajat    

 
Kokoukseen osallistui 21 jäsenseuraa valtakirjoilla, liite 1. 

    
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    

 
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

    
5.       Kokousvirkailijoiden valinta    

- Puheenjohtajaksi valittiin Tero Hyttinen    
- Sihteeriksi valittiin Kaj Mattila  
- Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Heikki Orasmaa ja Jyrki Alastalo   
- Äänten laskijoiksi valittiin Maria Karjalainen, Veeti Tolvanen ja Tuomas Turunen   

    
5. Kokouksen asialistan hyväksyminen    

 
Hyväksyttiin kokoukselle kevätkokouskutsun mukainen asialista, liite 2. 

    
6. Esitetään hallituksen toimintakertomus kalenterivuodelta 2020   

 
Liiton puheenjohtaja esitteli 2020 vuoden toimintakertomuksen. Hyväksyttiin hallituksen tekemä vuoden 
2020 toimintakertomus, liite 3. 

    
7. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2020   

 
Liiton puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin liite 4. 
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8. Esitetään toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomus  
 
Liiton puheenjohtaja esitteli toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomuksen, liite 5. 

    
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille    

 
Vahvistettiin tilinpäätös 1.1.2020-31.12.2020 ja myönnettiin tili – ja vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 
2020. 

    
11.     Muut mahdolliset asiat    

Helsingin Poliisi-Voimailijat ry:n esitys kunnia- ja ansiomerkeistä.   

  Hallitus esitti kevätkokoukselle, että myönnetään seuraavasti:   
-    Heikki Virtanen  Kultainen kunniamerkki   
-  Irmeli Vaulakorpi  Hopeinen kunniamerkki   
-    Juha Suominen  Hopeinen kunniamerkki   
-  Ismo Parkkinen  Hopeinen kunniamerkki   
-    Vesa Liukkonen  Hopeinen kunniamerkki   
-    Janne-Pekka Hakala        Hopeinen kunniamerkki   

 

Etelä-Suomen Voimanostajat ry:n esitys kunnia- ja ansiomerkeistä.   

  Hallitus esitti kevätkokoukselle, että myönnetään seuraavasti:   
-    Leena Jokitalo  Hopeinen ansiomerkki   
-    Kaj Mattila  Kultainen kunniamerkki   
-    Tapani Laitala  Hopeinen kunniamerkki   
Ei esitetty myönnettäväksi:   
-    Markku Kemppainen      Hopeinen kunniamerkki   
-    Seija Skogman  Hopeinen kunniamerkki   
-    Sakari Laurikainen  Hopeinen kunniamerkki   

Toimintavuodet eivät riitä vielä hopeisen kunniamerkin myöntämiseen.   
 

Rauman Ydin-Voima ry: esitys ansiomerkeistä.  
  Hallitus esitti kevätkokoukselle, että myönnetään seuraavasti:   

-    Juha Inkinen  Kultainen kunniamerkki   
-    Heikki Malkavaara       Kultainen kunniamerkki   
 

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka omaa erittäin merkittäviä kilpailullisia 
saavutuksia, kuten maailmanmestaruuden tai maailmanennätyksen.  Vallitsevan käytännön 
mukaisesti em. saavutukset on tullut saada avoimen luokan kilpailuissa.     

 
Hyväksyttiin hallituksen esitykset myönnettävistä kunnia- ja ansiomerkeistä. 
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12.     Kokouksen päättäminen    

    
Kokous päätettiin kello 14:35. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
Tero Hyttinen   Kaj Mattila 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi 
 
Heikki Orasmaa   Jyrki Alastalo 
pöytäkirjan tarkistaja  pöytäkirjan tarkistaja 
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