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HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 
 
 
Aika:  16.4.2015 klo 18.00 
 
Paikka:  Jäälinmaja 

 
Läsnä:  Markku Vuolteenaho, puheenjohtaja 

Ismo Uuskoski, varapuheenjohtaja 
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri  
Kari Kainua, jäsen  
Leo Karjalainen, jäsen 
Juha Lumila 1. varajäsen 
Jukka Pekkanen, 3. varajäsen 
Eero Laine, 4. varajäsen 

 
  
Poissa:  

Hannu Tukki, 5. varajäsen  
Otto Moilanen, jäsen 
Johanna Liinamaa, 2.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 Ismo Uuskoski. 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 tällä hetkellä hyvä. Suurimmat Kalamäen raken-
tamiseen liittyvät laskut eivät ole vielä tulleet. Nykyinen kassa ei riitä kaikkien 
laskujen maksamiseen. Kalamäen rakentamiseen liittyvät menot esitetään Met-
säkeskuksen maksettavaksi voimassa olevan rahoituspäätöksen perusteella, 
minkä jälkeen maksuvalmius palautuu hyväksi. 
 
Jäsenmaksuista on tähän mennessä maksettu runsas neljäsosa. 
 
 
Kalamäen kosteikon rakentaminen 
Kalamäen kosteikko on valmis lukuun ottamatta kesälle suunniteltuja viimeistely-
töitä. Kustannukset ovat pysyneet rahoituspäätöksen rajoissa. 
 
Edellisessä kokouksessa hallitus päätti toteuttaa ns. ”suunnitelman B”, joka laa-
jennettaisiin vastaamaan lopullista suunnitelmaa talvella 2016. Peruste hallituk-
sen ratkaisulle oli, ettei Kalamäen tilan omistaja ollut saanut tilalla olevaa puus-
toa poistetuksi. Vastoin hallituksen otaksumaa Kalamäen tilan puusto poistettiin 
rakentamistyön loppuvaiheessa, jolloin kosteikkosuunnitelman toteuttaminen lo-
pullisessa laajuudessa tuli mahdolliseksi. Tästä syystä työtä jatkettiin edellisen 
kokouksen päätöksestä poiketen, jolloin rakennettiin ylivuotopato ja tehtiin suun-
nitellut kaivutyöt. Hallitus totesi ratkaisun tarkoituksenmukaiseksi. 
 
Veden laadun velvoitetarkkailu on toteutettu AVI:n luvan mukaisesti. Näytteitä on 
otettu viisi kertaa hankkeen ylä- ja alapuolelta. Rakentamisesta johtunut kuormi-
tus on tähän mennessä saatujen analyysitulosten mukaan hyvin vähäistä. Työn 
aikaiset juoksutukset on suunniteltu niin, ettei virtaavassa vedessä ole tarvinnut 
kaivaa lukuun ottamatta joitakin vanhan ja uuden uoman liittymäkohtia. Parhail-
laan vallitsevassa tulvatilanteessa virtaus on niin rauhallista, ettei merkittävää 
eroosiota ole odotettavissa. 
 
Korteojan kosteikkoalueen täydennys 
Talvella 2014 kesken jäänyt Korteojan kosteikon suoalueen muotoilu on täyden-
netty lopulliseen muotoonsa. Työ tehtiin kaivukoneen pitkäpuomivarustuksella, 
jolloin lopputuloksena saatiin aikaan laajempi vesialue, ja kaivumaat voitiin läjit-
tää maiseman kannasta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.  
 
 
Viestintä 
Hallitus totesi, että viestintää oli pohtinut epävirallinen työryhmä, johon kuuluivat 
puheenjohtaja, sihteeri, Juha Lumila ja Johanna Liinamaa. Hallitus valtuutti ko. 
työryhmän jatkamaan aloitettua työtä. Työryhmää täydennetään varapuheenjoh-
tajalla. Työryhmä valmistelee yhdistyksen logoa, esitteen päivitystä ja multivisi-
oa. 
 
Pivosis Oy on saanut tehtäväkseen logoehdotuksen valmistelun. Ensimmäiset 
luonnokset saataneen lähipäivinä. 
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Esitteestä on laadittu ensimmäinen luonnos. Sen valmistelua jatketaan touko-
kuussa. Tavoitteena on laatia A3-kokoinen, keskeltä taitettava yleistajuinen esi-
tys, joka ohjaa kiinnostuneet lukijat yhdistyksen nettisivuille ja vesienhoidon käsi-
kirjaan. 
 
Multivision toteuttaa Kari Arontie talkootyönä. Ensimmäinen käsikirjoitusluonnos 
on kommentoitavana. Multivision ”ääneksi” on lupautunut YLE Oulun toimittaja 
Arto Veräjänkorva. 
 
 

6. Lisärahoituksen hakeminen Metsäkeskukselta  ja korvaukset toimijoille 
 
Hallitus totesi, että puuston poistaminen Kalamäen kosteikkoalueelta oli suurim-
malta osin toteutettu koneellisesti normaalina kaupallisena toimintana eikä siitä 
aiheutunut ylimääräistä kustannusta. Osalla alueesta kantavuus oli niin heikko, 
että työ jouduttiin tekemään käsin. Puutavaran valmistus (kaato, karsinta, katko-
minen) tilattiin Kiimingin metsänhoitoyhdistykseltä. Puutavaran ajon on hoitanut 
moottorikelkalla Otto Moilanen. Moottorikelkkaa on puun ajon lisäksi käytetty 
myös tarvikkeiden kuljetukseen, jäädyttämiseen, tutkimuksiin ja moneen muuhun 
tarkoitukseen hankkeen toteuttamisessa. Hallitus päätti, että Moilaselle korva-
taan moottorikelkan käytöstä tuntikirjanpidon mukaan 12 euroa tunnilta. Lisäksi 
puun ajosta maksetaan palkkaa 15 euroa tunnilta. Hallitus totesi, että Moilasen 
lisäksi hankkeen toteutukseen on osallistunut monia henkilöitä. Muiden osalta 
työ on ollut selkeästi talkooluonteista eikä siitä makseta korvausta. 
 
Hallitus totesi, että Metsäkeskuksen rahoituspäätöksessä on varauduttu Kala-
mäen kosteikkohankkeen täydentävään suunnitteluun sekä mittauksista ja työn-
johdosta ja aiheutuviin kustannuksiin. Työt on suorittanut Birger Ylisaukko-oja, 
jolla on vesirakennusalan diplomi-insinöörikoulutus ja usean kymmenen vuoden 
kokemus alalta. Ylisaukko-oja harjoittaa myös alan konsultointia itsenäisenä 
ammatinharjoittajana. Hallitus päätti maksaa Ylisaukko-ojalle kyseisistä asiantun-
tijatehtävistä korvausta tuntikirjanpidon mukaan 40 euroa tunnilta, mihin lisätään 
arvonlisävero. Hallitus katsoi, että maksettava tuntihinta on noin puolet vastaa-
vissa tehtävissä sovellettavasta markkinahinnasta eikä hankintaa ole tästä syys-
tä tarpeen kilpailuttaa. 
 
Hallitus totesi, että saadun kokemuksen mukaan keskeiset vesienhoitorakenteet 
on tarpeen varustaa erillisellä lietteenpoistojärjestelmällä. Sellainen on jo raken-
nettu Kalamäen kosteikkoon. Hallitus piti lietteenpoistojärjestelmää tarpeellisena 
myös Kokko-ojan haarassa ja päätti jättää Metsäkeskukselle tätä koskevan lisä-
rahoitushakemuksen. 
 
 

7. Muut esille tulevat asiat 
 
Tuotiin esiin, että Kalamäen kosteikkoalueesta tulee asukkaiden kannalta hyvin 
kiinnostava ja vetovoimainen, ja sen vuoksi alueelle tulisi rakentaa lintutorni ja 
nuotiopaikka tai laavu. Todettiin, että yhdistyksen puolelta oli tehty Jäälin asu-
kasyhdistykselle asiaa koskeva aloite, johon sisältyy rahoituksen hankkiminen 
kuluvana vuonna ja toteutus jääliläisten laajana yhteistyönä vuonna 2016. 
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8. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa. 
 
 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00 
 
 
 

Vakuudeksi 
 
 

Markku Vuolteenaho  Birger Ylisaukko-oja 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua 
 
 
 

Ismo Uuskoski 
pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 
 
 


