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HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018

Aika:

7.2.2018 klo 18.00

Paikka:

Jäälinmaja

Läsnä:

Markku Vuolteenaho, puheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri
Eero Laine, jäsen
Risto Piirainen, jäsen
Otto Moilanen, 2. varajäsen
Jukka Pekkanen, 3. varajäsen
Lisäksi paikalla olivat Kari Tiri ja Eero Marttila.

Poissa:
Kari Kainua, varapuheenjohtaja
Ismo Uuskoski, jäsen
Juha Lumila 1. varajäsen
Teuvo Lehtola, 4. varajäsen
Jouko Uusitalo, 5. varajäsen

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 pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.
4.

Työjärjestys
Hyväksyttiin sihteerin laatima työjärjestys

5. Tilannekatsaus
1. Taloustilanne
Yhdistyksen maksuvalmius todettiin hyväksi. Vuosille 2016 – 2018 myönnetystä toiminta-avustuksesta on nostamatta ja sitomatta noin 1800 euroa, mikä ei riitä kattamaan kuluvan vuoden rahallisia menoja. Bioremediaatiotutkimuksen rahoituksesta
on nostamatta ja sitomatta noin 35 000 euroa. Tulevaa rahoitustilannetta käsiteltiin
tarkemmin toimintasuunnitelman yhteydessä.
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2. Jäsenmaksutilanne
Todettiin, että kahdesta maksupyynnöstä huolimatta noin 20 jäsenen jäsenmaksut
ovat jääneet maksamatta. Osa maksuista on maksettu vasta alkaneen vuoden puolella. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenen katsotaan eronneen, jos jäsenmaksua
ei ole maksettu kolmeen vuoteen. Tällä perusteella jäsenluettelosta päätettiin poistaa neljän jäsenen nimet.
6. Viestintä ja vuorovaikutus
Todettiin seuraavat viestinnälliset tapahtumat:
 Innostava vesistöteko –palkinnon luovutus 1.10.2017
 YLEn uutisointi Jäälin vesienhoidosta 5.10.2017
 Vesienhoitotoimikunnan kokous 18.10.2017
 Jäälin koululaisten kirjoitus Rantapohjaan 31.10.2017
 VYYHTI-verkoston ehdotus maakuntaliitolle 23.11.2017
 Jäälin nuorten kalamiesten kirjoitus Rantapohjaan 2.12.2017
 Kalivesi-tilaisuus Kellossa 9.1.2018
 Rantapohjan juttu Koiteli-reitin erämaaladusta 23.1.2018
 Nettisivuilla avattiin vuonna 2017 yli 7000 näyttöä, ja käyntejä oli yli 3000. Tammikuussa luetuin oli Koiteli-reitti, 544 avausta.
7. Toiminnansuunnittelu
Hallitus keskusteli Jäälinjärven kaakkoispään erottamisesta noin kahden hehtaarin laajuiseksi laskeutusaltaaksi suodatinkankaasta rakennettavalla, verhomaisella seinämällä.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vesilain mukaista lupaa ei ole tarpeen hakea, jos
vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen omistajat suostuvat toimenpiteeseen. Ranta-alueet
ovat Oulun kaupungin omistuksessa. Vesialueen idänpuoleinen osa kuuluu Kiimingin
osakaskunnalle. Länsipuolella on yksityinen järjestäytymätön vesikiinteistö, jossa on 22
osakasta. Hallitus päätti ryhtyä edistämään hanketta niin, että se olisi toteutettavissa talvella 2018-2019. Hankkeen suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisuus hyödyntää
bioremediaatiotutkimuksen tuloksia istuttamalla alueelle kelluvia kasveja.
Jäälinojaan laskevaan Leppiojaan suunniteltiin pieni kosteikko vuonna 2014. Hanke kaatui Oulun kaupungin kielteiseen päätökseen kaupungin omistaman alueen käyttämisestä
ko. tarkoitukseen. Asiasta on nyt käyty keskustelua, ja asiassa näyttäisi olevan mahdollisuus edetä. Metsäkeskus on edelleen kiinnostunut edistämään hanketta. Päätettiin
pyrkiä sopimukseen Oulun kaupungin kanssa.
Bioremediaatiotutkimukselle rahoituspäätöksessä asetettu määräaika töiden suorittamiselle päättyy lokakuussa 2018. Hankkeen tulee olla kokonaisuudessaan valmis vuoden
loppuun mennessä. Tuleva kesä on tutkimuksen kannalta olennainen. Alkuperäinen tutkimussuunnitelman mukainen hanke voidaan raportoida määräajassa. Opinnäytetyö viivästyy tästä. Mahdolliset jatkotutkimustarpeet voidaan arvioida loppukesällä. Tarvittaessa jatkotöille voidaan hakea ja saada jatkoaikaa. Hankkeen rahoitus näyttää riittävältä.
Tutkimuslaitosten laatima laaja rautatutkimus ei saanut rahoitusta ainakaan tässä vaiheessa. Oulun yliopiston kanssa on keskusteltu pienimuotoisen kenttätutkimuksen toteuttamisesta. Kysymykseen tulisi Laivakankaan harjun eteläpuolelle kaivetun ylisyvän
ojan padottaminen ja vaikutusten tutkiminen. Vastaava mutta pienempi tutkimuskohde
olisi Korteojan kuivuneen uoman alaosa. Yliopisto voisi laatia tutkimussuunnitelman
esim. Kalivesi-tutkimuksen osana. Todettiin, että yhdistys voi ottaa vastuulleen vesinäyt-
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teiden ottamisen ja padotusrakenteet, mikäli se saa siihen rahoituksen. Tulosten tulkinta
voitaisiin tehdä myöhemmin esim. diplomityönä.
Rahoitustilanteen tiukentumisen vuoksi tulevan kesäkauden vesitutkimusohjelmaa supistetaan tarkoituksenmukaisella tavalla, kuitenkin niin, ettei aikasarjojen käyttökelpoisuutta vaaranneta.
Toiminnan rahoittamiseen haetaan uusia ratkaisuja. Todettiin, että osalle bioremediaatiotutkimuksen avustuksesta voidaan hakea käyttötarkoituksen muutos. Lietteenpoistotarpeet vaativat uusia toimenpiteitä, kuten Jäälinjärven laskeutusallas, Kalamäen tulokanavan tyhjennys kaivutyönä sekä Kalamäestä poistettavan lietteen mahdollinen varastointiallas. Hahmoteltu rautatutkimus liittyy samaan aiheeseen. Tähän kokonaisuuteen liittyvistä hankkeista muodostetaan kokonaisuus ja pyritään saamaan sille rahoitusta esim. Metsäkeskukselta tai ELY-keskukselta.
Vuorovaikutuksen ja viestinnän osalta todettiin valtakunnalliset vesistökunnostuspäivät
Oulussa 12. – 14.6.2018. Vierailupäivä on 14.6., jolloin käydään mm. Jäälin kohteissa.
Yhdistys tarjoaa opastuksen. Luento-osuuteen yhdistys on tarjonnut kahta aihetta: kunnostusprosessi ja bioremediaatio. K-Supermarket Jääli on varautunut asianmukaiseen
sponsorointiin.
Todettiin, että yhdistyksen esitettä ja videoa ei ole tarpeen päivittää tapahtuman vuoksi.
Yhdistys osallistuu Jäälin venetsialaisten järjestämiseen erikseen suunniteltavalla tavalla. Toukokuussa järjestetään koululaistapahtuma yhdessä Jäälin koulun kanssa.

8. Vuosikousasiat
Vuosikokous pidetään Jäälinmajalla tiistaina 20.3.2018 klo 18.
Eero Marttila esitteli tilinpäätöksen, joka osoittaa ylijäämää 10 573,26 euroa. Allekirjoitettiin tasekirja ja toimintakertomus.
Toimintasuunnitelmaluonnos hyväksyttiin viimeisteltäväksi kokouksen päätösten mukaisesti.
9. Muut asiat
Todettiin, että Koiteli-reitin osana toteutettu erämaalatu on saatu käyttöön, ja hanke on
saanut erittäin myönteistä palautetta. Keskusteltiin Koiteli-reitin jatkamisesta. Kokkojärvenniityllä otetaan harkittavaksi pitkosten linjauksen muutos nykyisen hiihtoreitin suuntaan. Laavu pyritään sijoittamaan suunnilleen reitin puoliväliin. Lintutornin ja näköalatasanteen suunnittelu on etenemässä. Rahoitusvaihtoehdoista käydyssä keskustelussa
päädyttiin lopputulemaan, että jatkohankkeen eri osista muodostetaan yksi kokonaisuus,
jolle haetaan rahoitus. Hakemus pyritään jättämään tulevan maaliskuun aikana. Kokkoniitylle tarvittavan pitkosmateriaalin siirto alueelle on edullista nyt, kun pohjoispuolen
metsätie on aurattu pitkälle itään. Koiteli-reitin vastuullinen taho on Jäälin asukasyhdistys, joka toteuttaa hankkeen yhteistyössä Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen ja
Jäälin Leijonien kanssa.
10. Seuraava kokous
Seuraavaa kokous pidetään välittömästi vuosikokouksen jälkeen varapuheenjohtajan
valitsemiseksi.

3

PÖYTÄKIRJA
8.2.2018

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

Vakuudeksi

Markku Vuolteenaho
puheenjohtaja

Birger Ylisaukko-oja
sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Eero Laine
pöytäkirjantarkastaja
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