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HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015

Aika:

18.8.2015 klo 18.00

Paikka:

Kalamäki

Läsnä:

Markku Vuolteenaho, puheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri
Kari Kainua, jäsen
Otto Moilanen, jäsen
Juha Lumila 1. varajäsen
Jukka Pekkanen, 3. varajäsen

Poissa:
Ismo Uuskoski, varapuheenjohtaja
Leo Karjalainen, jäsen
Johanna Liinamaa, 2.varajäsen
Eero Laine, 4. varajäsen
Hannu Tukki, 5. varajäsen

Lisäksi paikalla oli Eero Marttila.

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 mukaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys.
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5. Tilannekatsaus
1.Taloustilanne
Yhdistyksen maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä.

2. Rakentaminen
Kalamäki
Hallitus tutustui Kalamäen kosteikkoon ja totesi viimeistelykohteet:
 lietteenpumppausoja ja –putki lietteenkeruualtaalta pohjoiseen
 läjitysalueiden tasaus
 tiepenkereen korotus painumisen johdosta
 lisätulva-aukon rakentaminen
 tulvapadon alapuolen eroosiosuojaus
 tulvapadon ohittavan puron varustaminen rumpuputkella
Kaivukonetyöstä on alustavasti sovittu Maarakennusliike Päkkilän kanssa. Työt
pyritään käynnistämään viikolla 35.
Puurakenteisiin kohdistuvat työt sekä kaivua avustavat työt päätettiin tehdä talkoilla.
Metsäkeskuksen alkuperäinen rahoituspäätös kattaa täydentävien töiden kustannukset.
Korteojan kosteikko
Säätö- ja sulkupadon alapuolen eroosiosuojaukseen tarvittava kivimateriaali päätettiin hankkia kaupallisilta toimijoilta. Materiaali siirretään traktorikuljetuksena
padolle. Mikäli kivien asettelu uomaan vaatii käsityötä, se tehdään talkootyönä.
Kustannukset arvioitiin enintään 1000 euroksi.
Korteojan sillan kaiteen korjaus
Viime talvena varioituneen kaiteen korjaus on yhdistyksen vastuulla. Työ tehdään käsityönä. Kaiteen pätkä pyritään saamaan Oulun kaupungilta tai käytettynä romuliikkeestä. Otto Moilanen ottaa asiasta päävastuun.
3. Hoitokalastus
Hoitokalastuksen saalis oli ennätyksellinen: 1346 kiloa särkikaloja. Saaliista 1150
kiloa saatiin Jäälinjärven luusuasta. Hallitus hyväksyi jälkikäteen paunetin hankinnan, josta Otto Moilanen oli sopinut puheenjohtajan ja sihteerin kanssa.

6. Vesienhoitorakenteiden vaikuttavuus
Läpi kesän jatkunut tulva on vaikeuttanut vesianalyysitulosten tulkintaa vaikuttavuuden näkökulmasta. Tulvasta huolimatta kosteikot ovat kiistattomasti vähentä-
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neet liukoisen typen pitoisuuksia ja Korteoja myös liukoisen fosforin pitoisuuksia.
Viimeisimpien tulosten mukaan myös kiintoainereduktiot ovat huomattavat. Seuranta jatkuu kuluvana kesänä vielä kahdella näytteenottokerralla.

7. Jatkohankkeet ja rahoitus
Todettiin, että valuma-alueen alkuperäiseen kunnostussuunnitelmaan sisältyneet
kohteen on toteutettu siinä määrin kuin niitä pidetään tarkoituksenmukaisina. Joitakin täydennyksiä on suunniteltavana. Uutena kunnostuksen tehostamismenetelmänä on noussut esiin biologinen vesistökunnostus. Päätettiin, että Jukka
Pekkanen laatii aiheesta syyskuun puoliväliin mennessä tutkimussuunnitelman,
jota esitetään ELY-keskuksen tai Oulun kaupungin rahoitettavaksi.

8. Viestintä
Todettiin, että valtakunnallisilla vesistökunnostuspäivillä on pidetty yhdistyksen
puheenvuoro vesienhoidon käsikirjasta. Kuusamon kaupungin ja mökkiläistoimikunnan tilaisuudessa on esitelty Jäälin vesien hoitoa. Rytkyn kyläyhdistys on
käynnistämässä kunnostushanketta ja on pyytänyt lupaa yhdistyksen materiaalin
käyttöön. Yhdistys osallistui Jäälinsoutu -tapahtumaan soutujoukkueella ja esittelypisteellä. Uudet esitteet ovat valmistuneet ja ranta-asukkaan ohje on pääosin
jaettu.
K-Supermarket Jäälin kauppiaan kanssa on sovittu pysyvän esittelypisteen pystyttämisestä liikkeeseen. Hallitus päätti edistää asian toteutumista sopivaksi katsottavalla tavalla.
Yhdistyksen yleisesite päätettiin jakaa Jäälin –Välikylän alueen talouksiin talkoilla. Jakelupäivä on jokin muu kuin keskiviikko tai lauantai, jolloin vältetään samanaikaisuus mainosjakelun kanssa. Sihteeri tekee esityksen aluejaosta.
Metsäkeskus järjestää maanomistajavierailun Jäälin kohteisiin 19. syyskuuta.
Puheenjohtaja ja sihteeri isännöivät. ProAgria valmistelee myös tutustumiskäyntiä. Vierailua isännöi puheenjohtaja. Sihteeri osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan.
Vesistökunnostusverkosto selvittää mahdollisuutta painaa Vesienhoidon käsikirja. Verkosto on tiedustellut yhdistyksen mahdollisuutta osallistua painokustannuksiin. Hallitus päätti esittää Vesistökunnostusverkostolle yhteistyötä seuraavasti:
 Vesistökunnostusverkosto / SYKE tarkistaa tekstin taiton ja visuaalisen
ilmeen
 yhdistys osallistuu saadun tarjouksen mukaisiin 200 kpl:een painokustannuksiin 50 prosentilla
 Vesistökunnostusverkosto huolehtii käsikirjan tehokkaasta ”markkinoinnista”
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9. Muut asiat
Sihteeri etsii sopivaa ajankohtaa vesienhoitotoimikunnan kokoukselle tulevana
syksynä.

10. Seuraava kokous
Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30

Vakuudeksi

Markku Vuolteenaho
puheenjohtaja

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Juha Lumila
pöytäkirjantarkastaja

Birger Ylisaukko-oja
sihteeri

