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1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
3§ Tilannekatsaus
Seurattavia asioita:
-

Martinlahden ja Ruununtörmän uimarantojen kunnostus
Molemmilla uimarannoilla on tehty kunnostustöitä
Martinlanden uimakoppien ovet on korjattu, samoin pöytä, vessoihin vievä polku
ei edelleenkään täysin helppokulkuinen. Peurapolun opaspylväät edelleen nurin.

-

kammin kunnostus ja ylläpito. Kammin katolle oli laitettu sammalta, halkovajan ja
wc:n kattorakenteiden kunnostaminen on edelleen kesken.

-

Martinlahden ilmoitustaulu. Kuuluu kunnalle. Tulee uusi ilmoitustaulu lasiovilla.
Kartta tulisi vielä päivittää, myös muut lossin ja saaren pohjoispään kartat
kaipaavat edelleen päivitystä.

-

Neittävän ”Ankkalammen” uimarannan kunto
Paikalla käyneen mökkiläisen mukaan ”Paikka näyttäisi toimivan
ajanvietepaikkana. Kaadetusta vessasta oli järjestetty ovesta lautta järvelle, lautta

vedetty rantaan. Nuotiota on poltettu, mikä Rokuan kaltaisella alueella hyvinkin
vaarallista muualla kuin nuotiopaikalla. Roskis oli täpösen täynnä, joten roskia oli
siroteltu ympäriinsä.”
4 § Jylhänniementien nopeusrajoitusasia
Tien varren mökkiläiset ovat esittäneet toivomuksen tien nopeusrajoituksen
tarkistamisesta. Nykyinen nopeusrajoitus on 80 km/h, mökkejä on tiheimmillään 32
kilometrillä. Tie on mutkainen ja sillä liikkuu kesäaikaan jalankulkijoita, koiria ja lapsia.
Mökkitoimikunta puoltaa esitystä Jylhänniementien nopeusrajoitusten tarkistamisesta.
5 § Muut esille tulevat asiat
Vaasan hallinto-oikeudesta on saapunut kirje Talvivaaran purkuputkiasiaan liittyen.
Tiedusteltiin Rokuan Terva-ajojen MTB-tapahtuman maastopyöräilyreiteistä.
Lisätietoja etsitään tapahtuman järjestäjältä ja Supasta.
Mökkitoimikunta esittää, että kunnanhallitus tutkisi kaksoiskuntalaisuusasiaa, sillä
Vaalassa on 1850 vapaa-ajanasuntoa.
Mökkitoimikunta toivoo, että yleistä kiinteistöveroprosenttia ei nostettaisi.
Seuraava kokous pidetään elo-syyskuun vaihteessa. Kokousta varten Mari esittää
vaihtoehtoja päivämäärästä elokuulla.
Kainuun maakunnan tuulivoimakaava on nähtävillä parasta aikaa ja lausuntoja voi
antaa 2.9.-2.10. Vaalan kunta ei ole kaavassa mukana maakunnan vaihdoksen
johdosta.
Seuraavan kokouksen ajankohta toivotaan pidettäväksi joulunavauksen yhteydessä
28.11. jossain muualla kuin Apajalla.
6§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokouksesta ja päätti kokouksen klo 16.20.
.
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