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HALLITUKSEN KOKOUS 2022-1 
   
Aika  14.1.2022 klo 17:04 

Paikka          Verkkokokous  

Osallistujat Tuija Engbom (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Erkki-Sakari Harju, Jari Kauppi, Pentti 

Mansukoski, Perttu Laaksonen, Matti Peltola, Hannu Myllymäki 

Poissa Aulikki Nummenpää, Juha-Pekka Honkasaari, Matti Honkajuuri ja Raija Lindqvist  

 
Päätökset:   

      
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Tuija Engbom avasi kokouksen klo 17.04. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin muutoksitta 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja 2021-6 on julkaistu netissä. Se hyväksyttiin muutoksitta.  

 

5. Laskeutusaltaat  

Puheenjohtaja informoi Kadonneensuon altaiden sekä Onkilammiin laskevan ojan 

altaiden tilanteesta. Matti Peltola kertoi biohiilialtaan rakentamisesta ja kostean 

maaston vaikeuksista. Puheenjohtaja antaa MHY:lle palautetta biohiilialtaan 

rakentamisesta ja sen vaikeuksista. Kaikesta huolimatta nyt allas on valmis ja odottaa 

pellolla yläpuolelle rakennettavaa laskeutusallasta Sen toteutuksesta ja suunnittelusta 

vastaa Metsänhoitoyhdistys. ELY:n osuus biohiilialtaan rahoituksesta oli yhteensä 47 

%. Hankkeen kustannukset olivat 28.000 €. Se ylitti alkuperäisen arvion 7800 €, josta 

avustuksen jälkeen suojeluyhdistyksen kustannukseksi jäi 4100 €. Syynä 

kustannusylitykseen oli maaston märkyyden aiheuttamat vaikeudet. 

 

6. Väärälammin vesinäytteet 

Tuija Engbomilla on vesinäytteitä varten mittalaitteet. Viikonloppuna Tuija ja Jari Kauppi 

käyvät merkitsemässä näytteidenottopaikat. 

 

7. Avustukset 

Suojeluyhdistys on hakenut ja saanut seuraavat avustukset: OKM:ltä 800 € 

rukoushuoneen ylläpitoon, Hattulan kunnalta 1500 € Onkilammin kasvillisuuden 

niittoon. 

 

8. Sääntömuutosesitys 

Suojeluyhdistyksen toiminta-aluetta ollaan laajentamassa. Jari Kauppi ja Pentti 

Mansukoski laativat ehdotuksen, mikä käsitellään vuosikokouksessa. 

 



 PÖYTÄKIRJA 
 
 

9. Vuosikokouksen valmistelu 

Puheenjohtaja esitteli vuosikokouksessa käsiteltävän toimintakertomuksen, jota 

täydennettiin. Samoin Tuija Engbom esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion. 

Taloudenhoitaja Jari Kauppi kertoi tilinpäätösasiakirjoista. Tavoitteena on saada 

biohiiliallas tieteellisen tutkimuksen kohteeksi ja hankkeen suunnitelmien esittely 

vuosikokouksen ohjelmanumeroksi. 

 

Kevään tiedotuslehti laaditaan niin, että esitellään Renkajärven, Renkajoen, 

Kynnösjärven, Rimminlammin, Onkilammin, Tunturilammin, Veittijärven ja Väärälammin 

vesiä paikallisten asukkaiden näkökulmasta.  

 

Puheenjohtaja tekee kyselykierroksen hallituspaikkojen jaosta. Keskustelimme siitä, 

miten kokemus ja uusien henkilöiden ideat saadaan parhaiten yhdistettyä.  

 

10. Jäsenmaksut 

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan ja esittää vuosikokoukselle: henkilöjäsen 10 €, 

perhe- tai mökkikunta 30 € ja yritysjäsen 50 €. 

 

11. Kesän tapahtumat 

Koronatilanteesta johtuen tilaisuuksia ei voida lyödä vielä lukkoon. Kaikesta huolimatta 

kesäjuhla ja kalenterimyynti pyritään järjestämään. 

 

12. Vuosikokouksen siirto 

Vuosikokous päätettiin pitää 14.5. klo 13 rukoushuoneella. 

Kokouksen siirrosta informoidaan jäsenistöä ja vuosikokousmateriaali laitetaan 

verkkosivulle ennen alkuperäistä kokousaikaa.  

 

 

13. Seuraava kokous 

Hallituksen kokous pidetään 11.3. klo 17 rukoushuoneella. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________      _______________________________ 

Tuija Engbom, pj  Markku Kuivalahti, siht. 


