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VAALAN KUNTA
Mökkiläistoimikunta

PÖYTÄKIRJA
1/2009

Aika

23.5.2009 klo 13.00-15.30

Paikka

Ravintola Ruununhelmi, Ruununtörmäntie 1, Säräisniemi

Jäsenet:
Eila Kovalainen
Kalle Kokkoniemi
Erkki Manninen
Pirjo Hannele Sirviö
Pekka Repo
Rauno Korolainen
Aino Lähtevänoja
Heikki Pesämaa
Teija Jokipii
Tiina Koski-Tulppo
Tauno Anttonen
Osmo Mustonen
Sinikka Rantalankila

poissa

poissa

puheenjohtaja
poissa
sihteeri

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tauno Anttonen avasi kokouksen ja kertoi mökkiläistoimikunnan toiminnasta ja
valinnasta. Tauno Anttonen esitti kiitokset edellisen kauden mökkiläistoimikunnan aktiivisesta
toiminnasta.
Toimikunnan jäsenten esittäytyminen.
Teija Jokipii on oululainen kesäasukas Kankarista. Hän on ollut aikoinaan töissä Vaalan
kunnassa, jolloin ihastui Oulujärveen. Hän on ammatiltaan psykologi-sanataiteilija, jonka
esityksiä tullaan kuulemaan myös vaalalaisissa tapahtumissa.
Tiina Koski-Tulppo, Neittävän kesäasukkaita ja oululainen. Hammashoitaja, luontoyrittäjä,
jonka tuotteina on mm. koskiuintia ja luontoruokapalveluja.
Kalle Kokkoniemi kiiminkiläinen yrittäjä, jolla loma-asunto Oulujärven vapaa-ajankeskuksessa.
Kalastus harrastuksena.
Rauno Korolainen on syntyjään Vaalasta, mökki Otermalla ja koti Oulussa. Rauno kiitti kuntaa
aktiivisuudesta Oterman turvesuoasiassa.
Heikki Pesämaa asuu Oulussa ja kesäasunto on Kantturassa Oulujoen rannalla. Oulujoki on
lähellä Heikin sydäntä. Mökkitoimikunnan funktio on hänen mielestään koko kunnan toiminnan
kannalta on tärkeä.
Erkki Manninen on ollut mökkiläistoimikunnan kantava jäsen koko toiminnan ajan. Hänellä on
kesäasunto Oulujärven rannalla Vaalan läheisyydessä on ns. puolivaalalainen. Merkittävimpiä
asioita hänen mielestään mökkiläistoimikunnan edellisten kausien aikana oli Isosuon
turvetuotannon estäminen. Hän toivoisi mökkiläisiltä enemmän aloitteita
mökkiläistoimikunnalle. Luonnonsuojelulliset asiat ovat mökkiläistoimikunnalle tärkeitä.
Aino Lähtevänoja on toista kautta mökkiläistoimikunnassa. Syntyisin Muhokselta, koti
Oulussa. Kesäasunto on Rokuanjärven rannalla, missä vietetään puolet vuodesta. Hän kiitteli
hyvää yhteistyötä naapureiden kanssa.
Pekka Repo on kajaanilainen, tekninen asiantuntija Relacom Oy:ssä. Mökki ”Ketunkolo” on
Manamansalossa, Kaivannonsalmessa. Oulujärvi tuttu jo lapsesta lähtien. Asustaa mökillä
joka viikonloppu ja välillä pitempiäkin aikoja. Mukana Manamansalon Pyörällä päästään
-seurassa.
Edellisen kauden jäsenet Eila Kovalainen ja Pirjo Sirviö olivat nyt poissa, mutta ovat olleet
aktiivisesti mukana mökkiläistoimikunnan tapahtumissa.
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2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§
Mökkiläistoimikunnan järjestäytyminen
Kunnanhallitus on nimennyt toimikunnan puheenjohtajaksi valtuuston puheenjohtajan ja
sihteeriksi joko hallintojohtajan tai osastosihteerin.

Toimikunta nimesi varapuheenjohtajaksi Heikki Pesämaan ja sihteeriksi Sinikka Rantalankilan.
4§
Toimintasuunnitelma 2009
Tarkoitus ja tavoitteet määritelty kunnanhallituksen 28.4.2009 hyväksymissä säännöissä.
Toimikunnalle lähetetään ko. säännöt ja seuraavassa kokouksessa tehdään mahdolliset
täydennykset sääntöihin.
Tiedottaminen:
Mökkiläistoimikunnalle tietoa kunnassa meneillään olevista suunnitelmista
> ympäristölautakunnan puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja yhteydessä toimikuntaan
Kunnan kotisivulle mökkiläistoimikunta vasemman palkin otsikoksi
Tervareitti –yhteistyö
Rautakauppa -yhteistyö
Kokoukset: Mökkitoimikunnalla vähintään neljä kokousta vuodessa
Tapahtumat:
Mökkiläistoimikunta on edustettuna seuraavissa tapahtumissa:
Kirpputoritapahtuma 6.6. (Heikki, Teija, Erkki, kunnan tekninen toimi)
Ruununhelmen Venetsialaiset 29.8.
Vapaan Vaalan päivä Kantturassa 4.7. – mökkiläistapaaminen (Tiina ja Heikki)
Myös Kankariin tapahtuma – runo-musiikki / Teija touhuaa asian

5§
Mökkiläistoimikunnalle tulleet aloitteet
Aloitteet
- vesipisteet (Neittävä, Oterma, Manamansalo)
- veneenlaskupaikka Rokuajärvelle
- Kankariin laavu tai grillikatos, Koivuniemen rannan raivaaminen, Koivuniemen yhteinen
rantasauna
- nettikamera Ruununtörmälle
- jätekatos ABC >esitys Eko-kympille
- mökkiläisten jätevesiasiat
- Ruununtörmän alueen kunnostaminen
Edellä olevat aloitteet annetaan tekniselle toimelle tiedoksi.
6§
Mökkikirje
Mökkikirje postitetaan kesäkuun alussa. Kirjeeseen perinteiset ajankohtaiset asiat mm.
siisteys, mökkien numerointi, nuohous sekä tapahtumakalenteri.
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7§
Muut esille tulevat asiat
Mökkiläistoimikunnan teema / kutsumanimi ”VAPAA VAALA - mökkitoimikunta”
Vapaan Vaalan mökkitoimintapäivä Kantturassa 4.7.2009
8§
Mökkitoimikunnan kokoukset

Mökkitoimikunta kokoontuu vuosittain siten, että huhtikuussa on ensimmäinen kokous, kesällä
pidetään kaksi kokousta ja syksyllä (loka-marraskuussa) yksi kokous.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30, minkä jälkeen oli lounas Ravintola
Ruununhelmessä.

Tauno Anttonen
puheenjohtaja

Sinikka Rantalankila
sihteeri

