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HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016

Aika:

21.1.2016 klo 18.00

Paikka:

Jäälinmaja

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 ja Kari Tiri.

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 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. ELY-keskus on maksanut loppuosan aiemmin myönnetystä 15 000 euron avustuksesta. Vuosia 2016 – 2018
koskeva jatkorahoitushakemus on tehty ELY-keskukselle.

2. Padotukset, juoksutukset ja jäätilanne
Edellisessä kokouksessa päätettiin pitää Korteojan ja Kokko-ojan haaran padot
ensimmäistä kertaa suljettuna talvella. Sateisen syksyn jälkeen Heikkisentien
tiekunta on ilmaissut huolestuneensa mahdollisista routavaurioista. Korteojan patoa avattiin tämän jälkeen välittömästi.
Kokko-ojan haaran alempi pato on suljettuna. Alueelle on muodostunut ehjä jääkansi eikä suppoutumista tai muuta haitallista padotusta ole. Samoin Kalamäen
patojen kohdalla on ehjä jääkansi ja virtaukset toimivat hyvin.
3. Jäsenet ja jäsenmaksut
Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmeen vuoteen, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Hallitus päätti tästä syystä
poistaa jäsenluettelosta kolmen henkilön nimet.

6. Puuston poistot
Hallitus totesi, että maaston kantavuusolot ovat poikkeuksellisen hyvät, ja pehmeiköillä oleva puusto tulisi nyt poistaa. Poistettavaa puustoa on vettyneillä ja
rakentamisen kohteena olevilla alueilla kaikkiaan neljän kiinteistön alueella. Yhdistyksellä on toimivalta näillä alueille joko omistusoikeuden tai sopimusten perusteella. Ongelmana on hakkuukoneiden saatavuus tiukan työtilanteen vuoksi ja
toisaalta puun heikko markkinatilanne.
Yhdistyksen omistaman Kuusikon tilan naapurikiinteistölle on tulossa hakkuu.
Päätettiin, että yhdistyksen hakkuut pyritään yhdistämään tähän työhön ja kauppaan. Mikäli tästä ei ole saatu varmuutta tammikuun loppuun mennessä, selvitetään vaihtoehtoiset mahdollisuudet.
Kokko-ojan haarassa lähinnä Saarisenojan takana on pientä, polttopuuksi sopivaa koivikkoa, jota ei voida poistaa koneellisesti. Päätettiin kutsu koolle talkoot
puuston poistamiseksi. Kari Tiri vastaa talkoiden järjestämisestä.
Asiantuntija-arvion perusteella poistettavan puun myynti ei vaaranna yhdistyksen
yleishyödyllistä statusta.

PÖYTÄKIRJA
22.1.2016
7. Kokko-ojan haaran rakenteiden täydentäminen lietteenpoistojärjestelmällä
Sihteeri oli laatinut suunnitelman Kokko-ojan haaran järjestelyistä. Hallitus täydensi suunnitelmaa Saarisenojan eteläpuolelle tehtävällä lyhyellä patorakenteella sen varmistamiseksi, ettei sieltä synny oikovirtausreittiä. Muuten hallitus hyväksyi suunnitelman.
Suunnitelman toteuttaminen edellyttää puuston poistamista alueelta, mikä käsiteltiin kohdassa 6. Konetyöt päätettiin antaa Kalamäen kosteikkotyöt toteuttaneelle koneurakoitsijalle, jolla on todettu olevan erittäin hyvä kalusto ja ammattitaito pehmeikkötyöskentelyyn. Toteutusajankohta on maaliskuun loppupuolella.
Metsäkeskus on myöntänyt hankkeelle 10 000 euron rahoituksen.
Lisäksi muistutettiin kevyistä, innovatiivisista toimenpiteistä, kuten heinäpaalipadoista, joita on kokeiltu ainakin Etelä-Karjalan Untamojärvellä. Kokeilua esim.
Korteojan rummun yhteydessä pidettiin mahdollisena.

8. Tutkimushankkeet
Yhdistyksen ELY-keskukselle esittämä aloite bioremeditaatiotutkimuksesta on
otettu suopeasti vastaan. Päätöstä rahoituksesta ei vielä ole.
Yhdistys on käynyt keskusteluja Suomen ympäristökeskuksen kanssa rautahumus –kiintoainekysymyksen tieteellisestä tutkimuksesta. Yhdistyksen kokemukset ovat osoittaneet, että ilmiö on massiivinen eikä sen syntymekanismia
tunneta. Hanketta valmistelemaan on nimetty työryhmä, joka tutkii mm. rahoitusvaihtoehtoja ja –mahdollisuuksia sekä yhteisyökumppaneita.

9. Viestintä
Yhdistyksen esittelypiste on avattu K-Supermarketissa. Esittelypisteellä pyörii
yhdistyksen esittelyvideo, ja saatavilla on yhdistyksen esitteitä. Ilmoitustaululla
esitellään yhdistyksen toimintaa ja annetaan kulloinkin ajankohtaista informaatiota.
Suomen ympäristökeskus on varautunut omalta osaltaan kustantamaan Vesienhoidon käsikirjan painamisen. Yhdistys on aiemmin sitoutunut kustantamaan
puolet painokustannuksista.
Yhdistys täyttää viisi vuotta kuluvana vuonna. Yhdistys päätti järjestää asian johdosta kaikille avoimen kesätapahtuman.

10. Vuosikokousasiat
Vuosikokous pidetään Jäälinmajalla keskiviikkona 16. maaliskuuta.
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Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti sihteerin laatiman toimintakertomuksen. Eero
Marttila esitteli tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. Hallitus esittää,
että tilikauden ylijäämä lisätään aikaisempien vuosien ylijäämään.
Hallitus hyväksyi viimeisteltäväksi sihteerin laatiman toimintasuunnitelmaluonnoksen vuodelle 2016. Puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat asiakirjan viimeistelyn.
Koska osa toimenpiteistä riippuu rahoituspäätöksistä, hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että se saisi valtuudet päättää ehdollisista tutkimus- ja muista
hankkeista ottaen huomioon niihin saatavat avustukset ja yhdistykseltä vaadittavat panokset.

11. Muut asiat
Edellisessä kokouksessa esillä ollut ojitushanke Kalamäen kosteikon tuntumassa
on tarkastettu maastossa suunnittelijan kanssa. Suunnitelmaa on sovittu muutettavaksi niin, ettei kuivatusvesiä johdeta suoraan Saarisenojaan vaan pintavalutuksena yhdistyksen omistaman Kuusikon tilan kautta.
Hallitus päätti, että yhdistys liittyy Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Vakuudeksi

Markku Vuolteenaho
puheenjohtaja

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Otto Moilanen
pöytäkirjantarkastaja
Liitteet:

Toimintakertomus ja tasekirja
Toimintasuunnitelma 2016

Birger Ylisaukko-oja
sihteeri

