PÖYTÄKIRJA 10.2.2022

Hallituksen kokous 1/2022

Aika:

Keskiviikko 9.2.2022 klo 18.30

Paikka:

Teams -kokous

Läsnä:

Eero Laine, puheenjohtaja
Jaakko Laine, varapj.
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, siht.
Markku Vuolteenaho, jäsen
Otto Moilanen, jäsen
Ismo Karhu, jäsen
Jouko Uusitalo, varajäsen
Tuure Mäkelä, varajäsen

Poissa:

Juha Lumila, varajäsen
Hannu Ronkainen, varajäsen
Iiro Sarjanoja, varajäsen
Lisäksi kokoukseen osallistuivat Eero Marttila ja Kari Tiri.

1. Kokouksen avaus ja osanottajien 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 Jaakko Laine. Aiemmin sovitun käytännön
mukaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin sihteerin laatima työjärjestys.
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5. Tilannekatsaus
Taloustilanne
Yhdistyksen taloustilanne todettiin edelleen hyväksi. Jäsenmaksuja on maksettu 98,
joista uusia on13. Lähi-Tapiola on lahjoittanut yhdistykselle 2000 euroa
monimuotoisen lähiluonnon ylläpitämiseen ja edistämiseen.
Oulun kaupungilta on haettu avustusta ns. normaalitoimintaan. Päätöstä ei ole vielä
saatu.
Rakenteiden kunnossapito ja hoito
Kokkohaaran lieteallas on pumpattu ja Järvialtaan puomin pienet vauriot on korjattu.
Settipadot on säädetty talviasentoon.
Yhdistys on saanut virallisen käyttöoikeuden Kokkoniityntiehen.

6. Rautailmiötutkimus
Tutkimuksen ohjausryhmän kokous on pidetty 14.1.2022. Siinä todettiin, ettei
biopolymeerikokeesta saatu toivottua tulosta. Suosimulaattorin tulokset on saatettu
käyttökelpoiseen muotoon, ja ne on esitelty Teams-kokouksessa pienehkölle
maanomistajajoukolle. Esittely uusitaan kesän alussa lähitilaisuutena, mikäli
koronatilanne sen sallii. Tutkimuksessa on tehty työohjelmaa tulevalle kesälle.
Vesinäytteitä otetaan läpi talven.
Tulevan kesän tärkeimpiä tehtäviä on risunippukokeiden toteuttaminen valumaalueen eri osissa. Päätettiin, että yhdistys varautuu nippujen rakentamiseen ja
asentamiseen talven aikana, kun suunnitelma kohteista valmistuu.
Leppisuonojan tutkimuspadossa havaittu pieni vuoto on tukittu. Veden virtaus ojassa
on käytännössä loppunut ilmeisesti siksi, että pohjavedenpinta Laivakankaan
harjussa on laskenut vedenoton seurauksena. Tutkimuspato vahvistetaan tulevana
kesänä. Pohjaveden pintaa seurataan neljässä pisteessä paineantureiden avulla.

7. Peruskorjaustarpeet
Korteojan padon peruskorjaus siirtyi alkaneelle vuodelle. Työ tehdään tulvakauden
jälkeen, jolloin padon kohta saadaan kuivaksi. Padon tuentaa vahvistetaan ja harjan
muoto muutetaan niin, että säätötarve vähenee.
Kokkohaaran kosteikkorakennelmasta todettiin, että lietealtaasta uomaan johtava
pintavalutusalue on tukkeutunut lisääntyneen kasvun ja rautalaskeuman vuoksi niin,
että pääpadolla joudutaan ylläpitämään suunniteltua suurempaa padotusta. Tämä
rasittaa patoa. Lieteallasta jatkamalla muodostuisi uusi purkualue, joka parantaisi
purkukykyä. Toisaalta tämäkään ratkaisu ei ole pysyvä. Hallitus päätti käynnistää
tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelun niin, että työt voidaan toteuttaa seuraavalla
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talvikaudella. Tehtävää varten asetettiin työryhmä, johon tulivat Eero Laine, Otto
Moilanen, Markku Vuolteenaho ja Birger Ylisaukko-oja. Eero Laine kutsuu ryhmän
koolle. Ryhmä sai tehtäväksi selvittää myös pumppauskaluston parantamista
olosuhteisiin paremmin soveltuvaksi.

8. Viestintä ja vuorovaikutus
Yhdistys on edelleen näkynyt paljon julkisuudessa, kouluyhteistyö on ollut tiivistä ja
puheenvuoroja on käytetty:



Rantapohja julkaisi uutisen Lähi-Tapiolan lahjoituksesta
Alakylän koulun 6. luokka toteutti ”pimiävaelluksen” Koiteli-reitillä. Vaeltajille
esiteltiin vesienhoitoa ja reittiä Kalamäessä
 Jäälin koulu järjesti 60:lle oppilaalle iltakoulun Kalamäessä yhdistyksen
avustamana
 Forum24 –lehti kirjoitti ProValkiais ja Niilesjärvi ry:n toiminnasta. Yhdistys mainitsee
pitävänsä Jääliä esimerkkinä ja innoittajana
 Rantapohja julkaisi jutun Jäälinjärven kalastustutkimuksesta
 Yhdistyksen kummiluokka vietti pikkujoulua Kalamäessä
 Metsäsanomat julkaisi jutun suosimulaattorista
 Joulutervehdys jaettiin tavanomaista suppeammalle sidosryhmäjoukolle (n. 30)
siksi, että yhdistyksen juhlakirjaa oli jaettu laajalti samalle ryhmälle.
 Vuoden 2021 jäsentiedote julkaistiin vuoden lopussa
 Yhdistyksen vuosijuhla oli hyvin esillä Rantapohjan vuosikatsauksessa
 Kaleva julkaisi ison jutun Jäälin aktiivisuudesta; Jäälinjärvellä on keskeinen osa.
 Suosimulaattorista pidettiin MTK:n johdolla etäesittelytilaisuus pienelle
maanomistajajoukolle.
 Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston aamukahviteemana oli ”Ei mennyt niin
kuin Strösössä”. Käytettiin yhdistyksen puheenvuoro otsikolla ”Joskus menee
paremmin kuin Strömsössä”.
Tulossa on tapaaminen Kiiminkijoki ry:n edustajan kanssa sekä John Nurmisen säätiön
edustajien kanssa Pudasjärvellä toteutuvasta VALVE-tutkimuksesta.

9. Vuosikokous
Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilivuodelta 2021 ja päätti
esittää ne vuosikokoukselle. Lisäksi hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle
2022. Vuosikokouksen ajankohdaksi päätettiin torstai 24.3.2022 klo 18 ja paikaksi
Jäälinmaja.

10. Muut asiat
Ulkoilualueet ja -reitit
Alueiden ja reittien hoitovastuista on pidetty Jäälin toimijoiden kokous 24.11.2021.
Siinä on sovittu, että vesienhoitoyhdistyksen vastuulle jäävät Kalamäen alueen niitto
ja raivaukset sekä latupohjan hoito. Hallitus päätti hyväksyä kokouksessa sovitun
vastuunjaon omalta osaltaan.
3

PÖYTÄKIRJA 10.2.2022

Mönkijäharrastajat pitävät kunnossa jääbanaa Jäälinjärvellä. Oulun kaupungin
liikuntatoimelta on saatu ilmoitus, että ”Jääli-baanaa” voidaan tukea liikuntapaikkaavustuksella samoin kuin hiihtolatuja. Yhdistys kannattaa järvisidonnaista toimintaa,
ja hallitus päätti toimia avustuksen hakijana.
Pyöräharrastajat ovat etsineet uuden reitin Taukolasta pohjoiseen Heikkisentien
jatkeena olevalle metsätielle. Pysyvänä reittinä tämä edellyttää siltaa Kokko-ojan yli.
Sillasta on keskusteltu maanomistajan kanssa ja sovittu, että yksityiskohdat
katsotaan keväällä lumettomana aikana ja sen jälkeen tehdään sopimus. Hallitus
päätti, että yhdistys voi luovuttaa tarvikkeita sillan rakentamiseen.
Yhdistyksen varasto Raitamaantiellä
Yhdistys on sijoittanut varastona toimivan merikontin yksityiselle maalle suullisen
sopimuksen perusteella. Varastossa on tarvetta järjestämiseen ja kalustamiseen.
Myös varaston ulkopuolella on tavaraa, jonka säilytys on järjestettävä
asianmukaisesti. Vastuuhenkilöksi päätettiin Markku Vuolteenaho.
LC Jääli on tiedustellut, voisiko sen tapahtumatelttaa säilyttää yhdistyksen
varastossa. Vastavuoroisesti LC Jääli on ilmoittanut osallistuvansa kunnostus- ja
järjestämistalkoisiin. Hallitus päätti hyväksyä LC Jäälin ehdotuksen.
Koirien jätökset jäällä
Yhdistyksen hallituksen puolesta on Jäälin puskaradiossa esitetty koiranomistajille
vetoomus, että ulkoilijat keräisivät koirien jätökset pois. Hallitus hyväksyi
vetoomuksen taannehtivasti.
Vesivisio
Yhdistyksen vesivision tavoitevuosi oli 2021. Päätettiin laatia uusi vesivisio vuoteen
2030. Visiotyöhön nimettiin työryhmä, johon kuuluvat Jaakko Laine, Birger Ylisaukkooja ja Markku Vuolteenaho.
Uudet toimijat
Kari Tiri oli keskustellut useiden alueella asuvien, vesiasioista kiinnostuneiden
asukkaiden kanssa yhdistyksen toimintaan osallistumisesta. Päätettiin järjestää
kiinnostuneille infotilaisuus. Jaakko Laine ottaa järjestämisvastuun.
Yhteistyö Jäälin viranomaistoimijoiden kanssa
Jäälin koulu järjestää ulkoilutapahtuman Jäälinmajalla perjantaina 11. helmikuuta
yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Tapahtuman järjestelyihin osallistuvat Markku
Vuolteenaho, Jaakko Laine, Otto Moilanen ja Kari Tiri.
Jäälin koulun ja päiväkotien kanssa sovittu kokous lahjoitusrahojen
käyttösuunnitemasta pidetään tiistaina 15. helmikuuta. Yhdistyksestä osallistuu
aiemmin nimetty työryhmä.
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11. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pyritään pitämään välittömästi vuosikokouksen jälkeen
pääasiassa varapuheenjohtajan valitsemiseksi sekä mahdollisten käytännön
muutosten järjestämiseksi.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Vakuudeksi

Eero Laine
puheenjohtaja

Birger Ylisaukko-oja
sihteeri

Jaakko Laine
pöytäkirjantarkastaja
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