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HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023  

Aika 10.1.2023 klo 18, verkkokokous 

 

Osallistujat: Tuija Engbom, Mikko Tiainen, Perttu Laaksonen, Pentti Mansukoski, Matti Honkajuuri, 

Erkki-Sakari Harju, Hannu Myllymäki, Jari Kauppi ja Monja Kataja. 

 

Poissa: Juha-Pekka Honkasaari, Matti Peltola ja Jouni Syrjälä. 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Tuija Engbom avasi kokouksen klo 18.01. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Pöytäkirja 2022–7 on julkaistu netissä. Se hyväksyttiin muutoksitta. 

 

Vuosikokouksen valmistelu 

4. Vuoden 2022 toimintakertomus 

Käytiin lävitse edellisen kokouksen jälkeen toimintakertomukseen tulleet muutokset. 

 

5. Tilinpäätös vuodelta 2022 

Käytiin lävitse tilinpäätösasiakirjat: tuloslaskelma ja tase, kirjanpidon tositteet sekä tiliotteet. 

Lisäksi sovittiin aineiston toimittamisesta toiminnantarkastajalle. Tuija, Mikko ja Perttu sopivat 

keskenään asiakirjojen allekirjoittamisesta. Tuija toimittaa allekirjoitetut asiakirjat 

toiminnantarkastajalle. 

 

6. Esitys vuoden 2023 jäsenmaksuksi 

Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan vuonna 2023. Jatkossa on syytä miettiä jäsenmaksun 

korottamista. 

 

7. Esitys vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioiksi 

Käytiin lävitse vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Muutoksia ei enää tässä 

vaiheessa tullut. 

 

8. Vuosikokouksen ajankohta 4.2.2023 klo 13  

Mikko vie vuosikokousmateriaalit nettisivuille ja lähettää kokouskutsut, Perttu vastaa 

tekniikasta ja Tuija kahvituksesta. 
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9. Vuosikokousvieras 

Keskusteltiin sopivasta vuosikokousvieraasta. Kyselyt on tehtävä mahdollisimman pian.  

  

10. Vuosikokouksen puheenjohtaja 

Kysytään vuosikokouksen puheenjohtajaksi Markku Kuivalahtea. 

 

11. Vuosikokouksessa käsiteltävät muut asiat 

Ei muita asioita käsiteltäväksi vuosikokouksessa. 

 

Tiedotus ja tapahtumat 

12. Kesän 2022 tapahtumat 

a. Rukoushuoneen konsertit  

o 18.5.2023 klo 16 oopperalaulaja Jussi Merikanto ja säestäjä 

o Muut konsertit 

Pentti tiedustelee Tapio Liinojan mahdollisuutta konserttiin ja Monja Kataja 

nuoria sukulaisiaan. Pyritään järjestämään konsertti heinäkuun ensimmäisellä 

viikolla. 

b. Kesäjuhla 29.7.2023 

c. Muut tilaisuudet /tapahtumat 

 

13. Tiedotuslehti 

Keskusteltiin tiedotuslehden julkaisutavasta. Julkaistaan tiedotuslehti joko paperisena tai 

sähköisenä versiona. 

 

Renkajärven ympäristöön liittyviä hankkeita 

14.  Metsärata 

Luonnonsuojelupiiri järjestää etätapaamisen torstaina 2.2. klo 16–18.30 Suomirata Oy:n ja 

paikallisyhdistysten kanssa. Suomirata-kannanoton viimeistely ja allekirjoitusten keräämisen 

tekninen toteutus on työn alla. 

 

15. Tuulivoimapuistot 

Suojeluyhdistyksen tuulivoimapuistoja koskeva kirje on toimitettu Hattulan kunnalle. 

Kunnanjohtajalta on tullut vastaus, jossa kerrotaan kirjeen lisätyn kunnanhallituksen 

seuraavan kokouksen (23.1.) ilmoitusasioihin. Näin kirje menee tiedoksi myös 

kunnanvaltuustolle. Lisäksi keskusteltiin suojeluyhdistyksen roolista tuulivoimapuisto asiassa. 

Suojeluyhdistys ei ota yhdistyksenä kantaa eri energian tuotantomuotoihin. Toiminta-

ajatuksemme mukaisesti huolehdimme Renkajärven ja sen ympäristön luonnosta. 
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16. Kalastusyhdistyksen kuulumiset 

Kalastusyhdistyksen vuosikokousta ollaan kutsumassa kokoon. 

 

17. Muuta tiedoksi 

Keskustelussa tämän vuoden kesäjuhlista nousi esiin pohdintaa vaihtoehtoisista 

varainhankintatavoista. Hannu esitteli mahdollisuutta alkaa myymään kesäjuhlilla personoitua 

Renkajärvi -kassia ja Monja ehdotti yhtenä vaihtoehtona Renkajärvi -kartan myymistä. 

 

18. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään lauantaina 4.2.2023 vuosikokouksen jälkeen. 

 

19. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 

 

 

 

Tuija Engbom  Mikko Tiainen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 


