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Ennen kokousta mökkitoimikunta osallistui aktiivisesti Kantturan mökkitoimintapäivän järjestelyihin
klo 11-14.

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tauno Anttonen avasi kokouksen.

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
Mökkiläistoimikunnan sääntöjen tarkistaminen
Toimikunta päätti selvittää Erkki Mannisen ehdotuksesta, olisiko mahdollista valita
toimikunnan puheenjohtaja toimikunnan mökkiläisjäsenistä ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja toimisi varapuheenjohtajana. Tällä tavoin voitaisiin lisätä toimikunnan
painoarvoa vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa. Tältä osin asiaan päätettiin palata
seuraavassa kokouksessa.
Päätettiin selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä myös, olisiko mahdollista perustaa esim. kunnan hallintaan tili, jonne voitaisiin ohjata toimikunnan kokouspalkkiot
ja muut vastaavat lahjoitusvarat. Toimikunta päättäisi tilillä olevien varojen käytöstä.
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Muutoin toimikunta päätti muuttaa sääntöjä seuraavien kohtien osalta:
1. Nimi
Toimikunnan nimi on Vapaa Vaala mökkitoimikunta ja sen kotipaikka on
Vaalan kunta.
6. Kokoukset
Mökkitoimikunnan kokoukset pidetään neljännesvuosittain ja lisäksi puheenjohtajan toimeksiannosta tarvittaessa. Vuoden ensimmäinen kokous pidetään viimeistään toukokuussa.
Sääntöihin päätettiin lisätä kohta
9. Tiedottaminen
Vapaa Vaala- mökkitoimikunnan tiedottamisesta vastaavat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä ja he ottavat tiedottamisessa huomioon mökkitoimikunnan näkemykset.

4§
Vapaa Vaala- logo
Keskusteltiin logoehdotuksista, joista esille nousi lähinnä kaksi vaihtoehtoa. Lopullinen valintapäätös päätettiin tehdä seuraavassa kokouksessa.

5§
Vapaa Vaala- nettisivut
Toimikunnan sihteeri Sinikka Rantalankila on avannut kunnan www- sivuille Vapaa
Vaala- mökkitoimikunnan sivun, jossa on tällä hetkellä mökkitoimikunnan säännöt, jäsenten yhteystiedot ja kokouspöytäkirjat. Puheenjohtaja toivoi toimikunnan jäseniltä
ideoita sivujen sisällöksi. Sivuille toivottiin elävyyttä ja interaktiivisuutta, jota saataisiin
mm. erilaisilla kilpailuilla ja tuomalla esille mökkiläisten havaintoja, kokemuksia, ideoita ja muita vapaa-ajan asumiseen liittyviä ajankohtaisia asioita. Päätettiin selvittää
mahdollisuudet tämän tyyppiseen sisällön kehittämiseen kunnan www-sivujen ylläpitäjien kanssa seuraavaan kokoukseen mennessä.

6§
Muut esille tulleet asiat
Keskusteltiin mökkien jätehuoltomaksuista. Puheenjohtaja totesi jätemaksuvelvollisuuden koskevan kaikkia kiinteistön omistajia, eikä siitä voi vapautua esimerkiksi sillä
perusteella, että vie roskansa mukanaan vakituisen asunnon roskikseen.
Toivottiin ympäristössä liikkumista koskevia sääntöjä myös vuokramökkien asukkaiden tietoon, jotta he osaisivat ottaa huomioon mm. Rokuan harjun herkät luontoarvot.
Samoja käytöstapoja toivottiin myös vakituisille asukkaille. Päätettiin, että seuraavan
mökkikirjeen mukaan laaditaan asiaa koskeva ympäristötiedote.
Mökkitoimikuntaa on jälleen pyydetty mukaan Ruununtörmälle järjestämään Venetsialaistapahtumaa elokuun viimeisenä lauantaina yhdessä karavaanareiden, lionsclubin,
kylätoimikunnan ja Ravintola Ruununhelmen kanssa. Mökkitoimikunnan rooli on arpajaisten järjestäminen, josta huolehtivat Erkki Manninen ja Kalle Kokkoniemi. Sä-
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räisniemen kylätoimikunta huolehtii valaistuksesta, karavaanarit ohjelmasta, lionsclub
ilotulituksesta ja Ruununhelmi tarjoilusta.
Teija Jokipii toivotti mökkiläiset tervetulleiksi Elojuhlaan, joka järjestetään Kankarissa
Arto Karjalaisen tilan siilossa lauantaina 8.8.2009 klo 13 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30

Tauno Anttonen
puheenjohtaja

Veijo Rautiainen
sihteeri

