
Raidonjärven suojeluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokouksen pöytäkirja 

Aika 23.5.2010 klo 14.00–15.30 

Paikka Nummen koulu, Renko 

 

1. Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Riku Ylitalo klo 14.00. 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riku Ylitalo, sihteeriksi Marko Knuutinen, pöytäkirjan 

tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mauri Ylileskijärvi, Tarja Salonen 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuus  

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-

maaliskuussa.(9 §) 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän 

vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. (10 §) 

Kutsut postitettiin viikkoa ennen ja kutsu myös näkyvillä yhdistyksen kotisivuilla. 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

4. Kokous hyväksyi hallituksen esittämän työjärjestyksen.  (liite 1) 

5. Yhdistyksen puheenjohtaja Riku Ylitalo esitteli vuoden 2009 vuosikertomuksen (liite 2), 

jonka vuosikokous hyväksyi. Sihteeri Marko Knuutinen esitteli vuoden 2009 tilinpäätöksen 

ja luki tilintarkastajien lausunnon (liite 3). 

6. Vuosikokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vuoden 2009 

hallituksen jäsenille ja rahastonhoitajalle. 

7. Vuosikokous vahvisti hallituksen esittämät toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion 

vuodelle 2010. (liite 4) 

8. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta seuraavalle 

kaksivuotiskaudelle 2010 – 2011 

Puheenjohtaja: Riku Ylitalo 

Muut jäsenet: Marko Knuutinen, Sami Kärnä, Hannele Lähteenkorva, Jarmo Käki, Mirja 

Korvensola, Kirsti Helkiö ja Teuvo Mikkola 

9. Kokous valitsi tilintarkastajiksi Hannu Kallion ja Jari Salmelan. Varatilintarkastajaksi valittiin 

Reijo Hyytiäinen 



10. Raidonjärven pinnankorkeuden pinnanvaihtelu halutaan seurantaan. Kokous ehdotti myös 

kaislojen koneellista korjuuta Raidonjärvestä. Kokouksella oli kiinnostusta järjestää kesällä 

Yhdistyksen kesäjuhlat. Päätettiin järjestää kysely yhdistyksen jäsenille mahdollisesta 

huvitoimikunnasta 

11. Kokouksen puheenjohtaja Riku Ylitalo päätti kokouksen klo 15.27. 

 

 

 

Riku Ylitalo Marko Knuutinen 

puheenjohtaja sihteeri 

 

Tarkastus  

 Mauri Yli-Leskijärvi Tarja Salonen 
 

 

 

Liitteet: 

Liite 1) Raidonjärven suojeluyhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen työjärjestys 2010 

Liite 2) Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n Vuosikertomus 2009 

Liite 3) Raidonjärven suojeluyhdistyksen tilinpäätös 13.12.2009 

Liite 4) Raidonjärven suojeluyhdistyksen talousarvio vuodelle 2009 

 

 



Liite 1 

Raidonjärven suojeluyhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen työjärjestys 2010 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 

kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruus 

8.  valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (5+2 

varajäsentä) 

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

  



Liite 2 

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n Vuosikertomus 2009 

 

 

Yhdistys 

Raidonjärven suojeluyhdistys ry on perustettu 22.7.2008.  

 Toiminnan tavoitteet  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kanta-Hämeessä, Rengossa sijaitsevien Leski- ja 

Raidonjärven ja niiden valuma-alueiden hoitoa ja suojelua, kasvattaa niiden virkistysarvoa sekä 

vaalia järviin liittyviä eläinsuojelu-, ympäristö- ja maisema-arvoja.  

Vuosikokous  

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 23.5.2010 klo 14 Nummen koululla Rengossa.  

 Jäsenistö  

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2009 on 39 jäsentä. Liittymismaksu on ollut 10€ ja vuosittainen 

jäsenmaksu 20€.  

 Hallitus  

Hallituksen kokoonpano 2009:  

Puheenjohtaja: Riku Ylitalo, Varapuheenjohtaja: Sami Kärnä, Sihteeri: Marko Knuutinen, 

Rahastonhoitaja: Hannele Lähteenkorva  

Jäsenet: Jarmo Käki, Mirja Korvensola 

Varajäsenet: Kirsti Helkiö, Teuvo Mikkola  

 Tilintarkastajat  

Tilintarkastajina toimivat Hannu Kallio ja Jari Salmela, varatilintarkastajana Reijo Hyytiäinen.  

 Järvien tila  

Hämeenlinnan ympäristötoimi on kartoittanut järvien tilaa toistaiseksi määrärahojen mukaan. 

Tulevaisuudessa seurantaa tullaan todennäköisesti karsimaan jolloin toiminta on pelkästään 

suojeluyhdistyksen tehtävänä. Tämän hetkisten veden laadun mittausten mukaan Leskijärvi on 

luokiteltu laadultaan hyväksi ja Raidonjärvi tyydyttäväksi.  

  

 

 



Toiminta  

Vuonna 2009 toimintaa on ollut jäsenhankinta, web-sivujen ylläpito, Raidonjärven 

pinnankorkeuden säätelyn suunnittelu, rantojen ruoppaussuunnittelu Raidonjärvellä kesällä 2010 

sekä vesinäytteidenotto.  

  

Tiedottaminen  

Yhdistyksellä on websivut osoitteessa www.kolumbus.fi/raidonjarvensuojeluyhdistys Lisäksi on 

lähetetty liittymislomakkeita järven ympäristön asukkaille.  

  

Varainhankinta  

Yhdistyksen varainhankinta 2009 on koostunut liittymis- ja jäsenmaksujen keräämisestä.   

  

 

 

 

 Riku Ylitalo   Marko Knuutinen 

  

http://www.kolumbus.fi/raidonjarvensuojeluyhdistys


Liite 3 

Raidonjärven suojeluyhdistyksen tilinpäätös 13.12.2009 

   



 

Liite 4 

Raidonjärven suojeluyhdistyksen talousarvio vuodelle 2010 

 


