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HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017 
 
 
Aika:  26.4.2017 klo 18.00 
 
Paikka:  Jäälinmaja 

 
Läsnä:  Markku Vuolteenaho, puheenjohtaja 

Kari Kainua, varapuheenjohtaja  
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri  
Eero Laine, jäsen 
Juha Lumila 1. varajäsen 
Jukka Pekkanen, 3. varajäsen 
Teuvo Lehtola, 4. varajäsen  

 
Poissa:  

Risto Piirainen, jäsen 
Ismo Uuskoski, jäsen 
Otto Moilanen, 2. varajäsen 
Jouko Uusitalo, 5. varajäsen 
 
Lisäksi paikalla oli Eero Marttila 
 

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat.  
 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

3. Pöytäkirjan tarkastus 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eero Laine. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti pöy-
täkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri. 

 
 

4.  Työjärjestys 
 
Hyväksyttiin sihteerin laatima työjärjestys täydennettynä muissa asioissa käsiteltävä ky-
symys venetsialaisten järjestämisestä. 
 

5. Tilannekatsaus 
 
1. Taloustilanne 

Vuosikokouksen päätöksen nojalla hallitus hyväksyi Jäälin asukasyhdistyksen kans-
sa allekirjoitetun sopimuksen Jääli- Koiteli maastotietoreitin toteuttamiseen tarvitta-
vasta väliaikaisrahoituksesta (liite 1). 
 
Todettiin, että Jäälin asukasyhdistykselle on 1. kohdassa todetun sopimuksen nojalla 
lainattu rahaa maastotietoreitin tarvikkeiden maksua varten. 
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Kassatilanne todettiin edelleen hyväksi, joskin rahaa tarvitaan lähiaikoina paljon bio-
remediaatiotutkimuksen hankintoihin. 
 

2. Jäsenmaksutilanne 
Todettiin, että noin puolet jäsenistä oli jo maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksun. 
Myös ylimääräisiä tukimaksuja oli maksettu. 
 

3. Kunnossapito ja hoito 
Saarisenojanniityn itäisen putkipadon lieteallas on pumpattu. Lietettä saatiin siirre-
tyksi läheiselle suolle huomattava määrä. Tyhjennystekniikkaa on syytä kehittää 
esiintyneiden ongelmien välttämiseksi jatkossa. 
 
Kalamäen tulvapatoa ja Kokkohaaran pääpatoa on avattu tulvaa varten. 
 

 
6. Bioremediaatiotutkimuksen tilanne 

Jukka Pekkanen kävi seikkaperäisesti läpi tutkimushankkeen tilanteen. Kustannusten 
todettiin pysyvän rahoitushakemukseen liitetyn budjetin rajoissa. Keskustelua käytiin eri-
tyisesti vesianalyysimenetelmistä ja niihin liittyvistä epävarmuuksista. Keskustelun poh-
jalta varaudutaan vielä enintään 10 000 euron hankintoihin. Varapuheenjohtajan, sihtee-
rin ja Jukka Pekkasen muodostama työryhmä valtuutettiin tekemään tarkoituksenmukai-
sen hankintasuunnitelman. 
 

7. Rauta-humustutkimus 

Todettiin, että Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopisto ovat yhdistyksen aloitteesta 
laatineet laajan tutkimusohjelman raudan kulkeutumisesta ja vaikutuksista sekä niiden 
vähentämisestä sisävesissä ja meressä. Ohjelmaan pyritään saamaan rahoitusta Inter-
reg Nord –ohjelmasta. Jäälin kannalta tärkeät osat liittyvät työpaketteihin 2 ja 4. Ne si-
sältävät mm. kenttäkokeita ja –tutkimuksia. Rahoitushakemus on tarkoitus jättää kulu-
van vuoden syksyllä. 

 

8. Vesistötarkkailu 

Todettiin, että pohjalietenäytteet on otettu Kalamäestä kuluvalla viikolla. Tavoitteena on 
saada käsitys lietekertymän sisältämistä ravinteista ja raudasta. 
 
Sihteeri ja varapuheenjohtaja valtuutettiin laatimaan tulevan kesän tarkkailuohjelma ja 
käynnistämään tarkkailun. 
 

9. VYYHTI-hanke 

VYYHTI-hankkeen tavoite on tuottaa omaehtoiseen vesistökunnostukseen toimintamalli 
ja varmistaa toiminnan jatkuvuus hankkeen päättymisen jälkeen. Vesienhoito on tarkoi-
tus sisällyttää tulevan maakuntahallinnon tehtäviin. VYYHTI-hanke pyrkii saamaan hy-
väksynnän sille, että kunnostustoiminnan koordinointi tulisi osaksi maakuntaorganisaa-
tiota. 

VYYHTI-verkosto on pitänyt toisen kokouksensa. Tilaisuudessa käytiin läpi mm. vireillä 
tai meneillään olevia kunnostusaktiviteetteja ja niihin liittyviä toimia. Jäälistä esillä oli 
rautailmiö.  
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Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen edustajaksi kunnostusyhdyshenkilöiden ver-
kostoon päätettiin nimetä Eero Laine. 
 

10.  Viestintä 

Toimintasuunnitelmaan sisältyvä rantailta päätettiin yhdistää venetsialaistapahtumaan. 
 
Todettiin, että yhdistyksen puheenvuorot oli pidetty VYYHTI-verkoston kokoontumisessa 
sekä Oulun kalatalouskeskuksen vuosikokouksessa. 
 
Vesienhoitoyhdistyksen vieraiksi ovat tulossa Oulun yliopiston korjaavan ekologian 
kurssin opiskelijat 9. toukokuuta ja VYYHTI-ohjausryhmä 31. elokuuta. 

 
11.  Muut asiat 

Todettiin, että Oulun kaupunki haluaa lopettaa Jäälinmajan uimarannan hoitamisen ylei-
senä uimarantana. Yhdistys on toimittanut asiasta lausunnon sivistys- ja kulttuurilauta-
kunnalle, joka asiasta päättää. Lausunnossa on esitetty perustelut nykytilanteen jatka-
miselle. Hallitus hyväksyi lausunnon sisällön (liite 2). 
 
Todettiin, että Jäälin asukasyhdistys on esittänyt yhdistykselle kutsun osallistua Jäälin 
tapahtumien suunnittelukokoukseen. Päätettiin, että venetsialaistapahtuma voidaan jär-
jestää yhdessä asukasyhdistyksen kanssa. 
 

12. Seuraava kokous 

Seuraavaa kokous kutsutaan koolle tarvittaessa.  
 

13.  Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.  
 
 

Vakuudeksi 
 
 
 

Markku Vuolteenaho  Birger Ylisaukko-oja 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua 
 
 
 
 
 Eero Laine  

pöytäkirjantarkastaja 


