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HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 
 
 
Aika:  11.3.2015 klo 19.00 
 
Paikka:  Jäälinmaja 

 
Läsnä:  Markku Vuolteenaho, puheenjohtaja 
 Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri  

Kari Kainua, jäsen  
Leo Karjalainen, jäsen 
Otto Moilanen, jäsen 
Juha Lumila 1. varajäsen 
Johanna Liinamaa, 2.varajäsen 

 
 Lisäksi paikalla oli Kari Tiri 
 
Poissa:  

Ismo Uuskoski, varapuheenjohtaja 
Jukka Pekkanen, 3. varajäsen 
Eero Laine, 4. varajäsen 
Hannu Tukki, 5. varajäsen  
 

 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 
Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen. 
 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

3. Pöytäkirjan tarkastus 
 
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Otto Moilanen. Aiemmin sovitun käytännön mu-
kaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri. 
 

 
4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys. 
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5. Tilannekatsaus 
 
Taloustilanne 
Yhdistyksen maksuvalmius on hyvä. Kalamäen rakentamiseen liittyvät menot 
esitetään Metsäkeskuksen maksettavaksi voimassa olevan rahoituspäätöksen 
perusteella. 
 
Puheenjohtajan vaihdoksen seurauksena tilinkäyttöoikeus on siirtynyt Markku 
Vuolteenaholle. 
 
Vuosikokouksen päättämistä jäsenmaksuista on ilmoitettu jäsenille sähköpostit-
se. 
 
Kalamäen kosteikon rakentaminen 
Puusto on poistettu suurimmalta osalta kosteikon vaikutusaluetta. Heikkojen kan-
tavuusolojen vuoksi huomattava osa alueesta oli käsiteltävä metsurityönä. Pui-
den kaato ja puutavaran teko tilattiin Kiimingin metsänhoitoyhdistykseltä. Käsi-
työnä tehty puutavaran on ajettu kuljetuskelpoisen tieuran varteen moottorikel-
kalla talkootyönä. 
 
Kosteikon yleissuunnitelmaa on edellisen kokouksen jälkeen kehitetty ja tarpeel-
liset yksityiskohdat suunniteltu. Yleissuunnitelma on liitteenä 1. Koska Kalamäen 
tilalla olevaa puustoa ei ole saatu poistetuksi, hallitus päätti toteuttaa 
ns.”suunnitelma B:n” (liite 2), joka laajennetaan liitteen 1 mukaiseksi talvella 
2016 kantavuusolojen salliessa. Tämä edellyttää, että Metsäkeskuksen rahoitus-
päätöksen takarajaan haetaan muutosta. Hallitus hyväksyi yleissuunnitelman to-
teutettavaksi esitetyllä tavalla. 
 
Hallitus keskusteli seikkaperäisesti lietteenpoistosuunnitelmasta. Lieteallas on 
mitoitettu pumppauskapasiteetin perusteella. Esitettiin arvioita, että altaan viipy-
mä jää lietteen tehokkaan pidättymisen kannalta liian lyhyeksi. Erisuuntaiset nä-
kökohdat huomioon ottaen lietteenpoistosuunnitelma päätettiin kuitenkin hyväk-
syä. Samalla tähdennettiin, että lieteallas on kosteikkokäsittelyn ensimmäinen 
vaihe. Kosteikon toiminta-ajatus perustuu laajalla alueella sijaitsevien, vesiekolo-
gisesti erilaisten osien yhteisvaikutukseen. 
 
Kaivukonetyöt aloitetaan alueella16. helmikuuta. Pääosa suunnitelmasta on jo 
merkitty maastoon, ja patoelementtien rakentaminen on aloitettu. 
 
Kosteikon rakentamisen yhteydessä Kalamäen kosteikon alapuolelle Saa-
risenojaan voimalinjan kohdalle päätettiin rakentaa pieni hirsirakenteinen pohja-
kynnys. Fingrid Oyj on antanut luvan kynnyksen rakentamiseen voimajohdon al-
le. Lupaan liittyy yksityiskohtainen turvallisuusohjeistus. 
 
Korteojan kosteikkoalueen täydennys 
Talvella 2014 toteutettu Korteojan kosteikon suoalueen muotoilu jäi hieman kes-
ken heikkojen kantavuusolojen vuoksi. Alue on nyt jäädytetty ja kantavuus lienee 
riittävä. Päätettiin toteuttaa puuttuva muotoilu Kalamäen kosteikon rakentamisen 
yhteydessä. 
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Kokko-ojan haara 
Ukkolan tilan Kokko-ojan haarassa sijaitsevasta palstasta on tehty tilanomistajien 
kanssa sopimus, jolla yhdistys on saanut pysyvän käyttöoikeuden koko palstaan. 
Alueella sijaitsevia vesienhoitorakenteita on tarpeen täydentää lietteenpoistojär-
jestelmällä. Heikkojen kantavuusolojen vuoksi toteutus siirtyy talveen 2016. 
 
Oulun kaupungin rahoitus 
Todettiin, että Oulun kaupunki ei edelleenkään ole myöntänyt rahoitusta hank-
keelle. Keskusteluja mm. erilaisista yhteistoimintamalleista jatketaan. Saatiin tie-
doksi, että Kiimingin jakokunta harkitsee ilmaisevansa Oulun kaupungille näke-
myksensä, jonka mukaan kaupungin tulee omalta osaltaan kantaa rahoitusvas-
tuuta mm. siksi, että kaupunki on yhteisalueosakkuuksiensa perusteella Jäälin-
järven vesialueen osakas. 
 
Kesätyöntekijöiden työllistäminen 
Oulun kaupunki ja Oulun Osuuspankki myöntävät tukea nuorten työllistämiseen. 
Hallitus pohti yhdistyksen työllistämismahdollisuuksia ja suhtautui asiaan lähtö-
kohtaisesti myönteisesti. Käytännön ongelmaksi todettiin, ettei yhdistyksellä ole 
edellytyksiä sitoutua koko työssäolojakson aikaiseen työnjohtoon, mikä erityisesti 
nuorten ollessa kyseessä olisi välttämätöntä. 
 
Viestintä 
Hallitus totesi aiemman esitteen vanhentuneeksi ja kävi keskustelua esitteen uu-
simisesta. Myös logoa pidettiin tarpeellisena ja keskusteltiin siihen sisältyvistä 
viesteistä. Puheenjohtaja selvittää omien kontaktiensa kautta mahdollisia toteu-
tusvaihtoehtoja.  Mahdollisen multivisioesityksen pohjana ovat Kari Arontien va-
lokuvat. Esitys vaatii suunnitelman ja käsikirjoituksen. Asia jäi toistaiseksi pöydäl-
le. 
 
 

6. Muut asiat 
 
Puheenjohtaja toi esille huolenaiheen, joka liittyy Laivakankaan etelälaidalle yli-
jäämämaista rakennetun mäen ja sen alalaitaan kaivetun kuivatusojan aiheutta-
masta turvallisuusriskistä. Jäälin asukasyhdistyksen edustaja saattanee asian 
ko. yhdistyksen tietoon. 
 
 
 

7. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa. 
 
 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45 
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Vakuudeksi 
 
 

Markku Vuolteenaho  Birger Ylisaukko-oja 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua 
 
 
 

Otto Moilanen 
pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 
 
 
Liite1: Kalamäen kosteikon yleissuunnitelma 
Liite 2:  Kalamäen kosteikon ”suunnitelma B” 


