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HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 
 
 
Aika:  25.5.2015 klo 17.30 
 
Paikka:  Jäälinmaja 

 
Läsnä:  Markku Vuolteenaho, puheenjohtaja 

Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri  
Kari Kainua, jäsen  
Otto Moilanen, jäsen 
Leo Karjalainen, jäsen 
Juha Lumila 1. varajäsen 
Johanna Liinamaa, 2.varajäsen 
Jukka Pekkanen, 3. varajäsen 
Eero Laine, 4. varajäsen 
Hannu Tukki, 5. varajäsen  

 
  
Poissa:  

Ismo Uuskoski, varapuheenjohtaja 
 

Lisäksi paikalla olivat Eero Marttila ja Kari Arontie 
 

 
 

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 Juha Lumila. Aiemmin sovitun käytännön mukai-
sesti 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.  
 
Todettiin, että Metsäkeskus oli 20.5.2015 tehnyt maksatuspäätöksen hakemuk-
sen mukaisena, mutta raha ei vielä ollut tullut yhdistyksen pankkitilille. Suuret 
maksamattomat laskut, kuten Kalamäen kosteikon konetyöt, voidaan maksaa. 
 
Lisäksi todettiin, että Metsäkeskus oli 25.5.2015 tehnyt myönteisen lisärahoitus-
päätöksen, jolla rahoitetaan Kokko-ojan haaran pintavalutusalueelle lietteenpois-
tojärjestelmä. Rahoitus on voimassa vuoden 2017 loppuun. 
 
Jäsenmaksuista on tähän mennessä maksettu noin puolet. 
 
Kalamäen kosteikon täydentävät työt 
Kalamäen kosteikon pohjapadon muotoilu ja kiviverhous tehdään keskikesällä. 
Samalla tasoitetaan läjityspenkereitä. Lietevesien johtamiseksi lietteenkeruual-
taalta suolle kaivetaan pieni oja pohjoiseen ja tehdään rumpu polku-uran ali. Yli-
vuotopadon alapuolen täydentävä eroosiosuojaus on tehtävä viimeistään ennen 
seuraavaa kevättulvaa. Myös Kalamäen tiepenkereeseen tarvittaneen lisäkoro-
tusta painumisen vuoksi. Paikalliselle metsästysseuralle on viestitetty mahdolli-
suudesta perustaa läjitysalueelle riistapelto. Metsäkeskuksen alkuperäinen rahoi-
tuspäätös kattaa täydentävien töiden kustannukset. 
 
Korteojan kosteikko 
Säätö- ja sulkupadon alapuolen eroosiosuojaus tehdään valmiiksi kuluvan kesän 
aikana. Ulkoilureittiä syöttökanavan läjityspenkereen kautta Heikkisentielle ei pi-
detty kiireellisenä ja se päätettiin yhdistää myöhemmin mahdollisesti käynnisty-
vään Jäälin - Koitelin polkuhankkeeseen. 
 
Hoitokalastus 
Särkikalojen kutupyynti on tuottanut hyvää tulosta. Tähän mennessä rysästä on 
saatu saalista 562 kiloa ja kutunousu jatkuu edelleen. Hyötykäytön puuttuessa 
kalat on jouduttu toimittamaan Ruskon jätekeskukseen. 
 

6. Viestintä 
 
Hallitus hyväksyi viestintäryhmän valmisteleman yhdistyksen logon. 
 
Kari Arontie esitteli multivision pitkälle valmistellun luonnoksen. Esitystä pidettiin 
erittäin onnistuneena. Hallitus päätti, että Arontie ja sihteeri saattavat esityksen 
loppukuntoon. Esitystä on Arontien mukaan kuvien osalta helppo päivittää tilan-
teen muuttuessa. Hallitus totesi, että esitys tulee saattaa Youtubeen. Yhdistyk-
sen painotuotteet varustetaan QR-koodilla, josta esityksen voi ladata puhelimel-
la. Myös yhdistyksen kotisivuilta laitetaan linkki esitykseen. 
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Uusittavasta esitteestä oli käytettävissä ensimmäinen taittoversio. Hallitus kävi 
esityksen läpi yksityiskohtaisesti. Päätettiin, että sihteeri tekee muutosesitykset 
ja saattaa ne viestintäryhmän tarkistettavaksi.  
 
Hallitus päätti, että hyvän ranta-asukkaan ohje päivitetään ja jaetaan uudelleen 
ranta-asukkaille talkootyönä. 
 
Viestintäryhmä päättää painotuotteiden painosmäärästä. 
 
Hallitus päätti hankkia käyntikortit niille hallituksen jäsenille, jotka katsovat niitä 
tarvitsevansa. 
 
 

7. Valtakunnalliset vesistökunnostuspäivät  
 
Valtakunnalliset vesistökunnostuspäivät pidetään Raumalla 9. – 11. kesäkuuta. 
Tilaisuuteen ovat ilmoittautuneet Ismo Uuskoski, Birger Ylisaukko-oja ja Eero 
Laine. Yhdistykseltä on pyydetty puheenvuoro Vesienhoidon käsikirjasta. Myös 
esittelypiste on varattu yhdistykselle. Tilaisuus on maksuton, mutta kustannuksia 
tulee matkoista ja majoittumisesta arviolta noin 500 euroa. Hallitus päätti hyväk-
syä osallistumisen esitetyssä muodossa. 

 
 
 
8. Vesistötarkkailuohjelma 

 
Hallitus hyväksyi alkavalle kesälle vesistötarkkailuohjelman, jolla pyritään yhtääl-
tä selvittämään Kalamäen ja Korteojan kosteikoiden vaikuttavuutta ja toisaalta 
arvioimaan Jäälinjärveen kohdistuvaa kuormitusta. Ohjelmaan kuuluvat näyt-
teenottopisteet sanottujen kosteikoiden ylä- ja alapuolella sekä Jäälinjärven luu-
suassa. Näytteitä otetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Joka toisella näytekerralla 
tehdään laaja-analyysi ja muulloin suppea. Laajaan analyysiin kuluu: 

 pH 

 väri 

 sameus 

 kiintoaine 

 kiintoaineen hehkutusjäännös 

 kokonaisfosfori 

 fosfaattifosfori 

 kokonaistyppi 

 ammoniumtyppi 

 nitraatti/nitriittiyppi 

 rauta 

 klorofylli a 
 
Suppea analyysi sisältää: 

 pH 

 väri 

 sameus 

 kiintoaine 
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Tarkkailuohjelman kustannus on noin 2500 euroa. 
 
 

9. Biologinen vesistökunnostus 
 
Jukka Pekkanen esitteli bioremeditaation periaatteita. Pekkanen valmistelee Ou-
lun yliopistoon diplomityötä biologisesta vesistökunnostuksesta. Työn yhteydes-
sä kerättäisiin tieto maailmalla toteutetuista hankkeista ja selvitettäisiin niihin tar-
vittavia muutoksia, jotta ne soveltuisivat Suomen oloihin. Työhön liittyisi toden-
näköisesti kokeilutoimintaa. Pekkanen on virittänyt yhteistoimintaa myös ammat-
tikorkeakoulun kanssa mm. siellä olevan analyysilaitteiston käytöstä. 
 
Hallitus piti aihetta kiinnostavana. Päätettiin, että sihteeri ja Kari Kainua voivat 
asiantuntijoina toimia Pekkasen yhteyshenkilöinä hanketta valmisteltaessa.  
 
 

10.  Muut asiat 
 
Koitelin tilan omistaja on huolestunut maa-alueensa vettymisestä Kokkojärvennii-
tyn kosteikon lähettyvillä. Tilanomistajan kanssa on ennen kosteikon rakentamis-
ta tehty sopimus, jonka mukaan metsätalousvahinkoja ei ole odotettavissa. Mikä-
li vahinkoja kuitenkin syntyisi, yhdistys on sitoutunut ne korvaamaan.  
 
Leo Karjalainen oli tarkastanut ja valokuvannut tilanteen alueella ja esitellyt kuvat 
maanomistajalle. Karjalaisen mukaan kuivatustilanteessa ei ole havaittavissa 
kosteikosta johtuvia muutoksia. Maanomistaja vaatii Metsäkeskuksen katselmus-
ta alueelle.  
 
Saatiin tiedoksi, että lehtitiedon mukaan GTK selvittää maastotutkimuksella sul-
faattimaiden esiintymisen mm. yhdistyksen toiminta-alueella. Yhdistys on tiedos-
tanut sulfaattimaariskin toteuttaessaan vesienhoitorakenteita. 
 

 
11. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa. 
 
 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30 
 
 
 

Vakuudeksi 
 
 

Markku Vuolteenaho  Birger Ylisaukko-oja 
puheenjohtaja  sihteeri 
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Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua 
 
 
 

Juha Lumila 
pöytäkirjantarkastaja 
 

 
 
 
 


