PÖYTÄKIRJA
24.1.2019

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019

Aika:

23.1.2019 klo 18.00

Paikka:

Jäälinmaja

Läsnä:

Markku Vuolteenaho, puheenjohtaja
Eero Laine, varapuheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri
Risto Piirainen, jäsen
Otto Moilanen, jäsen
Juha Lumila, jäsen
Jukka Pekkanen, 1. varajäsen
Jouko Uusitalo, 2. varajäsen
Ismo Karhu, 3. varajäsen
Lisäksi paikalla olivat Kari Tiri, Eero Marttila ja Jaakko Laine
Poissa:
Jäälin asukasyhdistyksen edustaja, 4. varajäsen
Kari Lehtola, 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 Kari Tiri. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Todettiin, että Metsämaan tilan ostovalmistelujen osalta tilanne on muuttunut, kun tilasta on annettu ulkopuolelta korkeampi tarjous.
Yhdistys on luopunut ostoaikeista. Lisäksi todettiin, että Kokkokankaan Taukolaan on
hankittu valvontakamera.
4.

Työjärjestys
Hyväksyttiin sihteerin laatima työjärjestys.
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5. Tilannekatsaus
1. Taloustilanne
Yhdistyksen maksuvalmius todettiin hyväksi. Samalla todettiin, että yhdistyksellä ei ole
voimassa olevia rahoituspäätöksiä. Avustusten maksatukset ovat toteutuneet suunnitellusti lukuun ottamatta bioremediaatiotutkimusta, jonka maksatuspäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus.
2. Jäsentilanne
Vuoden päättyessä yhdistyksellä oli 105 henkilöjäsentä, joista neljä oli uusia. Yhteisöjäseniä on neljä ja kannatusjäseniä neljätoista.
3. Bioremediaatiotutkimus
Todettiin, että tutkimus on päättynyt ja raportoitu viranomaisille. Diplomityö valmistuu
kevään kuluessa.
6. Järvialtaan tilanne
Järvialtaan suunnitelma on valmis toteutettavaksi. Käytiin läpi hankkeen kustannusarvio.
Yhdistyksellä on valmius toteuttaa suunnitelma jään päältä kuluvan talven aikana, mikäli
rahoitus saadaan.
Vaihtoehtoja rahoittajiksi ovat Metsäkeskus, ELY-keskus ja Leader. Käytännössä on
selvää, että lainvoimaista rahoituspäätöstä ei saada mistään rahoituslähteestä niin nopeasti, että hanke voitaisiin toteuttaa riskittä kuluvana talvena. ELY-keskuksen ja Leaderin rahoitukset antavat mahdollisuuden ryhtyä toteuttamaan hanketta omalla riskillä sen
jälkeen, kun rahoitushakemus on jätetty.
Käytännön syistä päätös hankkeen käynnistämisestä olisi tehtävä helmikuun lopulla.
Hallitus päätti, että siihen mennessä kerätään lisää tietoa rahoitushakemusten menestymismahdollisuuksista, hallitus kokoontuu ja sen perusteella päättämään hankkeen
käynnistämisestä tai lykkäämisestä.
7. Kaavoitushankkeet
Oulun kaupunki on julkaissut kaavaluonnokset Jäälinmajan ja vanhan kansakoulun alueilta mielipiteen ilmaisemista varten. Jäälinmajan osalta hallitus totesi, että Jäälivisiossa
tavoitteena on Jäälinmajan alueen kehittäminen erityisesti järveen tukeutuvien tapahtumien pääasialliseksi toimintakeskukseksi.
Hallitus päätti kiinnittää huomiota hulevesien johtamiseen sekä rantavyöhykkeen merkitykseen rannalta huuhtoutuvan kuormituksen vähentämisessä.
8. Henkilötietorekisteri ja tietosuojaseloste
Hallitus totesi, että EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää jäsentietojen käytön määrittelyä ja suojausta. Hallitus hyväksyi ehdotetun tietosuojaselosteen (liite) ja päätti asettaa sen yleisesti saataville yhdistyksen nettisivuille.
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9. Huomionosoitukset, viestintä ja vuorovaikutus

Hallitus totesi seuraavat viestintä- ja vuorovaikutusaktiviteetit edellisen kokouksen jälkeen:













29.12.2018 Jäsentiedote
18.12.2018 Jäälin koulun joulujuhla
6.12.2018 Linnanjuhlien kutsu
29.11.2018 VYYHTI-loppuseminaari
14.11.2018 Kalivesi-tilaisuus Kellossa
4.10.2018 Rantapohja kouluvierailusta
2.10.2018 Jäälin koulun 3.-4. luokat Kalamäessä, yhteensä 8 luokkaa
25.9.2018 VYYHTI-verkoston vierailu Kalamäkeen
24.9.2018 Maaseudun Tulevaisuus Jäälin vesien kunnostuksesta
VYYHTI-video
Nettisivut 7500 näyttöä v. 2018, määrä kasvussa; 42250 näyttöä vuodesta
2011
Vesienhoitotoimikunnan kokousta ei pidetty; jäsentiedote jaettiin

Hallitus katsoi VYYHTI-hankkeen julkaiseman videon, joka sisältää myös Jäälinjärviosion.
10. Toiminnansuunnittelu 2019
Yhdistyksen tärkein hanke on Järvialtaan toteuttaminen. Asiaa on käsitelty erillisenä
edellä. Hallitus totesi yleisesti, että toiminnan laajuus kuluvana vuonna joudutaan mitoittamaan sen mukaan, millaisia rahoitusratkaisuja syntyy.
Järvialtaan lisäksi yhdistys on jättänyt rahoitushakemukset ns. normaalitoiminnasta sekä
ELY-keskukselle että Oulun kaupungille. Molemmat hakemukset ovat viranomaisprosessissa.
Hallitus piti tärkeänä, että kunnossapitoa ja hoitoa (ml. lietteenpumppaus) sekä hoitokalastusta jatketaan vakiintuneen käytännön mukaan. Myös vesitutkimuksia on tarpeen
jatkaa ja pitää laajuus ennallaan, jotta huomattavan pitkä aikasarja jatkuisi keskeytyksettä. Myös jo aloitettua pienimuotoista rautatutkimusta ”Leppisuonojalla” päätettiin jatkaa
ja täydentää asentamalla pohjavesiputkia.
Yhdistys jatkaa monipuolista viestintää ja vuorovaikutusta. Koulut ovat erityisen kiinnostuneita yhteistyöstä, ja siihen panostetaan. Helmikuun 5. järjestetään Oulussa valtakunnallinen Majakka-tapahtuma, johon osallistutaan yhdessä Jäälin koulun kanssa. Helmikuun 14. Jäälin koulu järjestää ystävänpäivän tapahtuma Tuokkosenmäellä, johon niin
ikään osallistutaan. Yhdistys osallistuu myös venetsialaisten järjestelyyn.
11. Vuosikokousasiat
Vuosikokous päätettiin pitää 20.3.2018 klo 18 Jäälinmajalla.
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä kirjataan yhdistyspääoman lisäykseksi.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sihteerin viimeisteltäväksi.
12. Muut asiat
Käytiin läpi yhteistyöhankkeena toteuttavan Koiteli-reitin tilanne. Oulun kaupunki oli hiljakkoin ilmoittanut, että se jatkaa Laivakankaan ladun kunnossapitoa. Erämaaladun pysyviksi tarkoitetut opasviitat hankittiin tämän tiedon perusteella. Kaupunki on sittemmin
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päättänyt lopettaa Laivakankaan metsäladun kunnossapidon ja esittää, että paikalliset
toimijat pitäisivät yllä yhteyttä Koiteli-ladulle. Hallitus piti tärkeänä liityntää uuteen Hönttämäki-latuun ja päätti hoitaa sitä perinteiseen hiihtotyyliin soveltuvana latuna. Kaupungilta pyritään saamaan liikuntapaikka-avustus. Kaksi opastaulua joudutaan uusimaan.
13. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään helmikuun loppupuolella pääasiassa Järvialtaan käsittelyä
varten.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Vakuudeksi

Markku Vuolteenaho
puheenjohtaja

Birger Ylisaukko-oja
sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.

Kari Tiri
pöytäkirjantarkastaja

LIITE:

Tietosuojaseloste
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