
    PÖYTÄKIRJA 
24.5.2022 

 
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS  
 
Aika ja paikka 21.5.2022 klo 13.00–14.30 Räyskälän lentokentän iso sauna 
 
Osanottajat  12 henkeä /8 mökkikuntaa 
 

 
Ennen kokousta Räyskälä-säätiön uusi toiminnanjohtaja Anu Vahteristo esittäytyi ja 
kertoi mm. lentokentän tulevista tapahtumista.  
 
Parhaiten tapahtumiin voi tutustua netissä: www.rayskala.fi/kalenteri. Kesän 
suurtapahtuma Suviseurat on kentällä heinäkuun alussa, mutta niitä rakennetaan jo. 
Kenttä on jo osin suljettu 13.6 alkaen ja 24.6.-6.7 kokonaan suljettu.  
Ilmailupäivä järjestetään jälleen kunnolla 14.8. Kentälle saapuu silloin taas myös  
DC-3. 
Heinäkuussa aloitetaan taas opastetut kenttäkierrokset.  
Vuonna 2023 lentotoiminta Räyskälässä täyttää 60 vuotta.  
 
Anu Vahteristo kertoi, että Hinaajakäsikirjassa ja hinaajakoulutuksessa meluasiat 
ovat hyvin esillä. Lentoturvallisuus on kuitenkin ykkösasia lentolinjojen suhteen. 
Lisätietoa kentän säännöistä löytyy osoitteesta www.lentopaikat.fi 
 
Sovittiin, että yhdistyksen hallitus ja Anu Vahteristo keskustelevat vuosittain 
mahdollisista esiin tulleista asioista.  

 
     

1. Kokouksen avaus 
 

Ossi Ikävalko avasi kokouksen klo 13.30 
 

2. Järjestäytyminen 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Ikävalko, sihteeriksi Leila 
Rajakangas ja pöytäkirjan tarkastajiksi Paula Ikävalko ja Tuomo Sorsa. 

 
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen  
 

Hyväksyttiin. 
 

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
 

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen, joka oli 302,64 euroa alijäämäinen. 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen kaudelta 2021.  
Käytiin läpi tilintarkastajien lausunto.   
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6. Vastuuvapauden myöntäminen 

 
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille. 
 

7. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio  

Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 20 €.  
Esitetty toimintasuunnitelma kaudelle 2023 hyväksyttiin ja täten myös 
näihin perustuva tulo- ja menoarvio.  
 
Tietoa yhdistyksen toiminnasta pyritään lisäämään – kyläkaupan 
ilmoitustaululle tietoa. Perunakuoppa on myös yksi mahdollisuus tiedon 
jakoon  
 
Tapahtumaan varattiin 1000 euroa, joka on tarkoitus käyttää 
mahdolliseen illanviettoon Huhkajalammella loppukesän/alkusyksyn 
aikana. 
 
Järvien tilan seuraamista varten hankitut 2 pH-mittaria päätettiin 
luovuttaa Särkijärvelle (Müller vastuussa) ja Yli-Myllylle (Ikävalko).  
L Rajakangas koordinoi tietojen keräyksen.  
 
Hallituksen seuraavan kauden tehtävä on miettiä yhdistyksen 
tulevaisuutta jäsenmäärän ja hallituksen jäsenten vähentyessä sekä 
aktiivien väsyessä.  
 

8. Hallitus  

Hallituksen esitys jäsenistä hyväksyttiin äänestämättä ja hallituksessa 
jatkavat: puheenjohtajana Ossi Ikävalko (Yli-Mylly), Sirpa Leino 
(Salmijärvi), Juha Strandman (Yli-Mylly), Leila Rajakangas (Kaita) ja 
Erkki Palonen (Salmijärvi).  
 

9. Toiminnantarkastajat 
 

Toiminnantarkastajana jatkaa Markku Karhula, varalla Ilkka Tervola. 
 

10. Muut asiat 
 

Ei muita käsiteltäviä asioita  
 

11. Kokouksen päätös 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
 
 
 

Ossi Ikävalko  Leila Rajakangas 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
Paula Ikävalko  Tuomo Sorsa 

 

 
 



 

 
OSALLISTUJAT 

 

 

Yli-Mylly 
Ossi ja Paula Ikävalko 

 

Salmijärvi 

Sirpa Leino ja Tuomo Sorsa 
Markku Karhula 

Erkki Palonen 

 

Myllyjärvi 
Matti ja Marja-Leena Laipio 

 

Kaita 

Leila Rajakangas 

 
Särkijärvi 

Ritva ja Ziggy Müller 

 

Vääriä 
Hannu Ansa 

 

 


