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HALLITUKSEN KOKOUS 2021-3 
   
Aika  22.5.2021 klo 14:45 

Paikka          Vuohiniemen rukoushuone   

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

Laaksonen, Aulikki Nummenpää, Hannu Myllymäki ja Matti Peltola 

Poissa Matti Honkajuuri, Juha-Pekka Honkasaari, Raija Lindqvist, Pentti Mansukoski  

 

Päätökset:   

      
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Tuija Engbom avasi kokouksen klo 14.45. 

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

Asialista hyväksyttiin muutoksitta 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Pöytäkirja 2021-2 on julkaistu netissä. Se hyväksyttiin muutoksitta.  

 

5. Toimintasuunnitelma 2021 

Kadonneensuon ojan altaan kaivaminen ei onnistunut maaperän märkyyden takia. 

Hankkeen kokonaisvastuu on MHY:n Lauri Laaksosella. Siihen kuuluu sekä 

laskeutusallas että biohiilisuodattimen rakentaminen. Totesimme, että biohiilisuodatinta 

ei voi rakentaa ennen kuin laskeutusallas on valmis.Urakoitsijana jatkaa Arto Raitala, 

mutta kaivaukset jäävät loppukesään. Pidämme viikolla 21 nettippapaverin aiheesta. 

 

Vanhojen laskeutusaltaiden kunnostuksesta laaditaan selvitys. Hankkeeseen on saatu 

Vanajavesikeskukselta 1000 euron avustus, ja toteuttajaa etsitään MHY:n kautta. 

 

VAPO:n turvesuon vanhan osan vesien puhdistamisesta neuvotellaan 

Vanajavesikeskuksen kanssa. Tuija, Jari ja Erkki-Sakari pitävät nettipalaverin aiheesta. 

Sen jälkeen päätetään miten asiassa edetään VAPO:oon päin. 

 

Onkilammin hoitoniitto siiretään kesään 2022. 

 

Suojeluyhdistykselle on hankittu vesikiikari lainattavaksi. Sitä voi lainata Perttu 

Laaksoselta sähköpostin kautta. Samalla tavalla tapahtuu myös kaislaviikatteen 

lainaus. 

 

6. Tiedotus ja tapahtumat 

Valokuvauskilpailu päättyi ja saimme osallistujaennätyksen: 49 kuvaajaa ja 277 kuvaa. 

 

Tiedostuslehden painos oli 350 kappaletta. Lehtinen on jaettu mökeille vanhan 

käytännön mukaisesti. 
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Kesäjuhla on tarkoitus järjestää 31.7., mutta muita tilaisuuksia ei todennäköisesti voida 

toteuttaa korona-pandemian takia. 

 

Kalastusyhdistys pitää vuosikokouksen rukoushuoneella 29.5. ja Takajärven 

suojeluyhdistys järjestää siellä vuosikokouksensa 12.6. 

 

7. Taloustilanne 

Suojelutoiminnan tilillä on 8127 € ja rukoushuoneen tilillä 2943 €. 

 

8. Yhdistyksen sääntöjen uusiminen 

Jari Kauppi esitteli muutosesitystä, ja valmistelee käydyn keskustelun pohjalta 

tarkennetun muutosesityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. 

Tavoitteena on saada säännöistä joustavat, jotta niitä ei tarvitse liian usein uusia. Asia 

käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa. 

 

9. Muut asiat 

Järjestämme palaverin Hattula yhdessä -hankkeen kanssa. Tavoitteena on löytää 

yhdistyksille ja kyläkunnille yhteistä toimintaa. 

 

10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään rukoushuoneella 2.7.2021 klo 18 alkaen. Silloin sovitaan 

mm. kesäjuhlien järjestelyistä. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:50. 

 

 

 

 

 

_______________________________      _______________________________ 

Tuija Engbom, pj  Markku Kuivalahti, siht. 


