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HALLITUKSEN ETÄKOKOUS 1/2021 
 
 
Aika:  3.3.2021 klo 18.00 
 
Paikka:  Teams –kokous 
 
Läsnä:  Eero Laine, puheenjohtaja  
 Markku Vuolteenaho, varapuheenjohtaja 

Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri 
Otto Moilanen, jäsen 
Jaakko Laine, jäsen 
Ismo Karhu, jäsen 
Juha Lumila, 1. varajäsen  
Jukka Pekkanen, 2. varajäsen 
Jouko Uusitalo, 3. varajäsen 
Kalevi Kuha, 5. varajäsen  
 
Lisäksi kokoukseen osallistui Eero Marttila.  
 
Poissa:  
Esko Tornberg, 4. varajäsen  
 
 

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Todettiin osallistujat.  
 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

3. Pöytäkirjan tarkastus 

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Laine. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti 
pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
 

4.  Työjärjestys 

 
Hyväksyttiin sihteerin laatima työjärjestys.  
 

 

5. Tilannekatsaus 

Uuden tilitiedon perusteella yhdistyksen maksuvalmius todettiin erinomaiseksi. Edellisen 
vuoden jäsenmaksut oli maksettu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Todettiin että 
yhdistys oli saanut kaksi 10 000 euron lahjoitusta jääliläisiltä lahjoittajilta, jotka haluavat 
pysyä nimettöminä. 
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6. Rautailmiötutkimus 

Oulun yliopisto on hakenut maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta rautailmiötutki-
mukseen Jäälinjärven valuma-alueella. Hakemusta ei hyväksytty vaan se jätettiin toi-
seen vaiheeseen vielä harkittavaksi lisämäärärahan jaossa. Sihteeri on käynyt keskuste-
luja suunnitelman täydentämisestä niin, että aiemmin laadittuun tutkimusohjelmaan liitet-
täisiin yhdistyksen päättämä suosimulaattorimallinnus ja padotustutkimus. Tällöin syn-
tyisi koko valuma-alueen vesienhallintaan liittyvä kokonaisuus. Myös nämä toisen vai-
heen hankkeet ratkaistaan kevään kuluessa. 
 
Hallitus päätti, että se on valmis toteuttamaan hankkeen yhteistyössä Oulun ylipiston 
kanssa edellä kuvatulla suunnitelmalla, jos sille saadaan rahoitus. Yhdistys antaa tutki-
muksen käyttöön tutkimustuloksensa ja osallistuu työhön myös talkoopanoksellaan. 

 

7. Lahjoitusten käytön suunnittelu 

Hallitus on ensimmäisen lahjoituksen jälkeen asettanut työryhmän tekemää esityksen 
lahjoitusvarojen käytöstä. Työryhmään nimettiin Markku Vuolteenaho (kokoonkutsuja), 
Jaakko Laine ja Birger Ylisaukko-oja. Ryhmä ei ole vielä kokoontunut. Työryhmän toi-
meksianto päätettiin pitää voimassa ja liittää sen tehtäviin myös uusien lahjoitusten käy-
tön suunnittelun. Ryhmään valittiin lisäksi Juha Lumila.  
 
Sihteeri totesi käyneensä keskustelun Jäälin palvelukeskittymän kanssa lahjoitusrahan 
käyttämisestä osaksi kouluyhteistyöhön. Tässä yhteydessä oli keskusteltu yhteisen työ-
ryhmän nimeämisestä laatimaan yhteistyösuunnitelmaa muutaman vuoden aikajänteel-
le. Hallitus kannatti ehdotusta ja valtuutti edellä kerrotun ryhmän osallistumaan mainitun 
suunnitelman laatimiseen. 
Käytiin keskustelua Jäälinjärven virkistyskäyttömahdollisuuksista mm. tämänhetkisessä 
tilanteessa, kun jäälle noussut vesi estää latujen ja luistelu-urien ylläpidon. Todettiin, et-
tä lahjoitusrahat ovat käytettävissä myös tähän tarkoitukseen. Markku Vuolteenaho sel-
vittää, löytyykö uran avaamiseen näissä olosuhteissa toimivaa tekniikkaa. 
 

8. Yhdistyksen juhlavuosi 

Yhdistys päätti julkaista kymmenvuotishistoriikin sekä painettuna että pdf-versiona. Tait-
totyö tilataan jääliläiseltä Studio Formolta, jolla on riittävä osaaminen ja kontaktit paino-
talohin. Kirja sidotaan pehmeäkantisena. Sen sivumäärä on 48. Studio Formolle makse-
taan taittotyöstä ja painotyön avustamisesta 1000 euro (sis. ALV). Painosmäärä pääte-
tään myöhemmin. Alustavasti painokseksi kaavailtiin 300 kpl. 
 
Päätettiin päivittää yhdistyksen yleisesite. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta julkais-
ta juhlavuoden lehti, jossa kerrottaisiin yhdistyksen toiminnasta Koiteli-reitti mukaan lu-
kien. Lehti jaettaisiin kaikkiin Jäälin postilaatikoihin. Päätöstä tästä ei tehty. 
 
Päätettiin, että yhdistys järjestää juhlatapahtuman 21.8.2021 Kalamäessä. Sillä juhliste-
taan yhdistyksen merkkivuoden lisäksi Koiteli-reitin valmistumista. Tilaisuus on avoin 
kaikille. Tapahtuman suunnittelu annettiin edellä kohdassa 7. nimetyn työryhmän tehtä-
väksi. 
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9. Viestintä ja vuorovaikutus 
 

Hallitus totesi seuraavat viestinnälliset tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen:  
 

1. Yhdistys lähetti joulutervehdyksen 113:lle yhteistyökumppanille 
2. Jäsentiedote julkaistiin 
3. Yhdistyksen saamat lahjoitukset uutisoitiin Kalevassa, Rantapohjassa ja  
      MunOulussa. 
4. Oulun liikuntapalvelut julkaisi Jääli-Koiteli –erämaaladun kartan ja tietopaketin. 

MunOulu  tuotti erillisen koosteen reitin ominaisuuksista. 
5. Jääli mukana MunOulun yksivuotisvideokoosteella:  

https://www.facebook.com/munoulukaupunkimedia/videos/790187074929849/ 
6. Kuva-Karo tuottaa ”virtuaalimatkaa” erämaaladusta. Myöhemmin on tarkoitus tuot-

taa vastaava esitys ”veden matkasta”. 

 
 

10. Vuosikokousasiat 
  

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja päätti esittää 
ne vuosikokoukselle. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin viimeisteltäväksi. 
Tulos osoittaa ylijäämää 5118,26 eur, minkä hallitus esittää liitettäväksi yhdistyspää-
omaan. 
 
Vuosikokous pidetään Teams-kokouksena keskiviikkona 24. maaliskuuta 2021 klo 18.  
 
 

11.  Muut asiat 

 
ELY-keskukset järjestävät koulutusta vesiosaamisen kehittämiseksi. Vesistökunnostus-
moduulin maastokohteeksi on ehdotettu Jääliä. Hallitus päätti ottaa vierailun vastaan ja 
järjestää kohteen esittelyn. 
 
Leader tarjoaa avustusta palveluiden kehittämiseen ja digitalisaation edistämiseen liitty-
viin pieniin investointeihin sekä pienimuotoiseen rakentamiseen. Päätettiin selvittää, so-
veltuisiko rahoitus esimerkiksi ”veden virtuaalimatkaa” kuvaavan 360-esityksen toteut-
tamiseen (ks. kohta 9.6). 
 
Keskusteltiin sukupolven vaihtamisesta yhdistyksen toiminnoissa. Päätettiin laatia Jäälin 
puskaradioon postaus, jolla kutsutaan asiasta kiinnostuneita jääliläisiä mukaan toimin-
taan ja yhdistyksen hallitukseen. 
 
Jukka Pekkanen ilmoitti, ettei hänellä ole aikataulua bioremediaatiota koskevat diplomi-
työ loppuun saattamiselle. Hän ei kuitenkaan ole luopunut hankkeesta. 
 
 

12. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään välittömästi vuosikokouksen jälkeen varapuheenjohtajan va-
litsemiseksi. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.  

https://www.facebook.com/munoulukaupunkimedia/videos/790187074929849/
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Vakuudeksi 
 
 
 

Eero Laine  Birger Ylisaukko-oja 
puheenjohtaja  sihteeri 
 

 
Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua. 

 
 
 
 

Jaakko Laine 
pöytäkirjantarkastaja 

 
 


