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HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 
 
 
Aika:  3.5.2016 klo 18 
 
Paikka:  Jäälinmaja 

 
Läsnä:  Markku Vuolteenaho, puheenjohtaja 

Kari Kainua, varapuheenjohtaja  
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri  
Risto Piirainen, jäsen 
Juha Lumila 1. varajäsen 
Raimo Untola, 2.varajäsen 
Jukka Pekkanen, 3. varajäsen 
Leo Karjalainen, 4. varajäsen 
Otto Moilanen, 5. varajäsen 

  
Poissa:  

Hannu Tukki, jäsen 
 
Lisäksi paikalla olivat Kari Tiri, Eero Marttila ja Teijo Tolppa. 
 

 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 
Puheenjohtaja avasi yhdistyksen viisvuotisjuhlakokouksen ja toivotti osanottajat 
tervetulleiksi.  Hän totesi yhdistyksen fyysisesti mittavat toimenpiteet ja kävi läpi 
meneillään olevia aktiviteetteja mukaan lukien tutkimukset. Puheenjohtaja kiitti 
yhdistyksen aktiiveja ja rahoittajia mainiten erityisesti K-Supemarket Jäälin. Yh-
distys odottaa vielä parasta palkintoaan: järven vedenlaadun selvää paranemis-
ta.  
 

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. 
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4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kutsun mukana lähetetty työjärjestys hyväksyttiin niin täydennettynä, että koh-
dassa 9 käsitellään kiinteistöverosta valittaminen sekä Kalamäen kameravalvon-
ta. 
 

5. Tilannekatsaus 
 
Taloustilanne 
 
Kassatilanne todettiin hyväksi. 
 
Kokko-ojan haaran työt ovat valmistuneet. Maarakennusurakoitsijan lasku puut-
tuu vielä. Kokonaiskustannus nousi jonkin verran ennakoitua suuremmaksi lä-
hinnä traktoritöiden suuren määrän vuoksi. Kustannukset mahtuvat kuitenkin 
Metsäkeskuksen kokonaisrahoituksen kehykseen. 
 
Ennakkotiedon mukaan ELY-keskuksen toiminta-avustus vuosille 2016 -2018 
myönnettäneen. Päätös puuttuu vielä. 
 
Uudet rakenteet, rakenteiden toiminta ja tulvatilanne 
 
Sihteeri esitteli Kokko-ojan haaran toteutetut toimenpiteet. Alueella on kaksi tul-
van aiheuttamaa syöpymää, jotka on korjattava ennen systeemin käyttöönottoa. 
Kesäkulkureitille on vielä rakennettava silta metsäojan yli ja ylijäämätarvikkeet on 
siirrettävä varastoon. 
 
Kalamäki toimii ongelmitta. Korteojan pato on edelleen hieman auki mutta voi-
daan pian sulkea.  
 
Kevään tulva pitkittyi yöpakkasten seurauksena ja huippu jäi keskimääräistä pie-
nemmäksi. Suurin tulovirtaama järveen oli 10. huhtikuuta 2,9 kuutiometriä se-
kunnissa. Kalamäen silta-aukot riittivät hyvin. 
 
Tutkimukset 
 
VYYHTI-jatkohanke on käynnistynyt ProAgrian vetämänä. Kellon kyläyhdistys on 
esittänyt Kalimenjokea pilottihankkeeksi, jossa laadittaisiin kunnostuksen koko-
naissuunnitelma. Yhdistys on aiemmin ilmoittanut hankkeen ohjausryhmään Bir-
ger Ylisaukko-ojan ja varalle Markku Vuolteenahon. 
 
Jukka Pekkanen esitteli bioremeditaatiohankkeen vaiheen. Kelluvia rakenteita ja 
kasvivalintoja on selvitetty, ja myös mitoitusta on arvioitu. Alkavana kesänä to-
teutetaan rakenteet ja testataan koejärjestelyt. Varsinaiset tutkimukset keskitty-
vät kesälle 2017. Seuraavaksi laaditaan rahoitushakemus ELY-keskukselle, jon-
ka kautta maa- ja metsätalousministeriön erillisrahoitus myönnetään. 
 
Rauta-humus –tutkimus ei ole edennyt Suomen ympäristökeskuksessa. 
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Vesienhoidon käsikirjan painaminen 
 

Vesistökunnostusverkosto rahoittaa yhdistyksen laatiman vesienhoidon käsikir-
jan painamista 2000 eurolla. Vuonna 2014 valmistunut käsikirja päivitetään ajan 
tasalle. Yhdistys on varautunut rahoittamaan painatusta 1500 eurolla. Hallitus 
vahvisti osallistumisen mutta päätti valita halvemman paperivaihtoehdon, jolloin 
kustannus pysyy päätetyissä rajoissa. 

 
 
6. Vaikuttavuustarkkailu 

 
Hallitus päätti jatkaa vaikuttavuustarkkailua viimevuotisella ohjelmalla: viisi näyt-
teenottopistettä, kustakin pisteestä kolme ”laajaa” ja kolme ”suppeaa” analyysiä. 
Analyyseistä oli saatu kolme tarjousta. Niistä edullisin oli Nab Labs Oy:n tarjous, 
joka hyväksyttiin. 

 
 
7. Sidosryhmätilaisuudet 

 
Valtakunnalliset vesistökunnostuspäivät järjestetään Lappeenrannassa 7.- 9. ke-
säkuuta. Päiville ovat ilmoittautuneet Birger Ylisaukko-oja ja Jukka Pekkanen. 
Puheenjohtaja harkitsee osallistumistaan. Tilaisuuteen on ilmoittautunut 120 
henkilöä. Yhdistys varaa tilaisuuteen näyttelypaikan. 
 
Kellon kyläyhdistys on esittänyt kutsun Kalimenjoen melontatapahtumaan 21. 
toukokuuta. Tilaisuus on avoin kaikille, ja kutsu päätettiin välittää yhdistyksen jä-
senille. Markku Vuolteenaho koordinoi osallistumista. 
 
Jäälin asukasyhdistys järjestää siivoustalkoot 28. toukokuuta. Hallitus päätti, että 
talkoihin osallistutaan yksityisesti, mutta omaa vastuualuetta ei nimetä. 
 
 

8. Juhlavuoden yleisötapahtuma 
 
Yhdistys järjestää kaikille avoimen kesätapahtuman merkkivuotensa vuoksi. Ta-
pahtuman suunnitteluun nimettiin työryhmä, johon tulivat Markku Vuolteenaho, 
Juha Lumila ja Raimo Untola. 
 

9. Muut asiat 
 

Valitus kiinteistöverosta 
 

Verottaja tulkitsee yhdistyksen hankkiman Kuusikon tilan rakennusmaaksi ja 
määrää kiinteistöveron sen mukaisesti. Tila sijaitsee Kalamäen kosteikon alueel-
la ja on veden vallassa. Koska oikaisuvaatimus ei muuttanut verottajan tulkintaa, 
hallitus päätti, että asiasta tehdään valitus. 
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Kameravalvonta Kalamäkeen 
 
Kalamäen alueella on ilmennyt ilkivaltaa. Hallitus päätti selvittää mahdollisuuden 
järjestää alueelle kameravalvonta. Jukka Pekkanen selvittää vaihtoehdot ja kus-
tannukset. 
 
 

10. Seuraava kokous 
 
Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50, minkä jälkeen kokouksen osanottajat 
kävivät vapaata keskustelua Jäälin vesienhoidon menneisyydestä ja tulevaisuu-
desta. Yhdistys tarjosi osanottajille iltapalaa ja K-Supermarket Jääli ruokajuomat. 
 
 
 

Vakuudeksi 
 
 

Markku Vuolteenaho  Birger Ylisaukko-oja 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua 
 
 
 

Juha Lumila 
pöytäkirjantarkastaja 

 


