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TOIMINTAKERTOMUS 2018

Hdmeen Heimoliiton Sddtiti sr. on merkitry saatiorekisteriin 21,.5.201,8. Toimikausi oli siiiition
ensimmdinen.
Sditirin perustaja on toimintansa pddttinyt Hdmeen Heimoliitto ry, jonka varallisuudesta
koostuu siiiition peruspiidoma ja muukin varallisuus. Yhdistyksen hallitus on valinnut Hdmeen
Heimoliiton SAition ensimmdisen hallituksen, joka tdydentiia itse itseaan. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan vuosittain ja kokoontuu siiinntillisesti puheeniohtajan
kutsusta.
Sddtion hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Kimmo Koskentausta Hdmeenlinnasta, Elisa
G6<is Janakkalasta, Janne Ridanpiiii Lahdesta, Ari Keskinen Orivedelta ja Sinikka Keino
Lahdesta. Hallitus kokoontui vuoden aikanayhden kerran.

Hdmeen Heimoliiton Siietidn tarkoituksena on tukea hiimiiliiistii kotiseututydta. Sii?iti6 toteuttaa
tarkoitustaan jakamalla mahdollisuuksien mukaan wosittain apurahoja niitii hakeneille yhteisdille
Vuosittain jaettava summa on saantdien mukaisesti enintddn 80 % pddoman tuotosta.
Sddtio voi ottaa vastaan lahioituksia ja testamentteja.

Vuonna 2018 siiitio ei ole jakanut apurahoia.
Saado ei omista toimitilaa eikd muutakaan kiinteaa omaisuutta.
Saatiolla ei ole ollut ulkopuolista tydvoimaa vuoden 2018 aikana.
Siiiitio ei ole saanut lahjoituksia eika testamentte.ja vuoden 2018 aikana.

Tilintarkastajana toimii HTM Pekka Siltala Hdmeenlinnasta, varalla KIIT fari Maattanen
Hdmeenlinnasta.

Liihipiiritoimet

Hallitukselle on maksettu kokoukseen osallistumisen matkakustannukset
kilometrikorvauksina yhteensd 237 ,72 etroa.
Sddtid ei ole antanut lainoja tai vakuuksia eikd muita vastikkeettomia toimia tai muita
taloudellisia etuja ldhipiiriin kuuluville.

Arvio tulevasta kehitykseste

Hallitus laatii sdiititille toiminnan ohjesidnndn sekii mddrittelee apurahojen jakomenettelyssd
noudatettavat periaatteet ia kiiytdnntit.
Toimikauden aikana informoidaan yhteisdje ia yksityisia henkikiitd mahdollisuudesta tehdd
lahjoituksia sddtirille. Siiiitirille avataan omat internetsivut.

Sddtio ei jaa apurahoja kahden ensimmdisen toimintavuotensa aikana, vaan kerryttiia
paaomaa sen mahdollisilla tuotoilla.
Ensimmdinen apurahojen jakovuosi on 2020 edelryttden, ettd omaisuuden tuotto
mahdollistaa sdiintrijen mukaisen apurahojen jakamisen.
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Varoien siioitus

Siiiititin varallisuus koostuu lakkautetun Hameen Heimoliitto ry:n loppuvarallisuudesta. Varat
ovat hoidossa Nordea pankissa, jossa kaytetadn apuna sijoitusasiantuntijaa. Sijoituksissa on
suoria osakesijoituksia sekA korko- ettA rahastosiioituksia pitkdn aikavdlin tuottotavoitteiden
turvaamiseksi.

Tilikauden tulos

Tilikauden pidttyessi 31.12.201.8 sditidn taseen loppusumma oli 370 094,45 euroa, iosta
seeti6n peruspaAoma on 300 000 euroa.
Siiititin ensimmdisen tilikauden tulos oli 9 899,24 euroa, joka koostuu osaketuotoista sekd
rahastosijoituksen tuotosta.
Tilintarkastaia antaa erikseen lausuntonsa.

Hdmeen assa 28.5.2019
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