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VAALAN KUNTA
Vapaa Vaala -mökkitoimikunta

PÖYTÄKIRJA
2/2014

Aika

21.9.2014 klo 14 – 17.30

Paikka

Kolme Aittaa, Salmenranta

Jäsenet:
Esa Karjalainen
Timo Hakkarainen
Kalle Kokkoniemi
Tiina Koski-Tulppo
Aino Lähtevänoja
Teemu Nurkkala
Heikki Pesämaa
Outi Puoskari
Pekka Repo
Antero Saukkonen
Pertti Väyrynen
Osmo Mustonen
Erkki Manninen
Sinikka Rantalankila

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
poissa

poissa
poissa

poissa
poissa
poissa
sihteeri

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Mökkitoimikunnan edustaja hyvinvoinnin ja turvallisuuden työryhmään
Kunnanhallitus on perustanut hyvinvointi- ja turvallisuustyön johtoryhmän, johon se
on nimennyt seuraavat henkilöt:
Valtuuston puheenjohtaja, pj.
Lautakuntien puheenjohtajat
Hallituksen puheenjohtaja
Kunnan johtoryhmä
Vapaa-aikajohtaja, hyvinvointivastaava
Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja
Nuorisoneuvoston edustaja
Mökkitoimikunnan edustaja
Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja
Kainuun pelastuslaitos (nimeää)
Oulun poliisilaitos (nimeää)
Kainuun TE-toimisto (nimeää)
Vaalan seurakunta, kirkkoherra
Vaalan yrittäjien edustaja (nimeää)
Vaalan MTK edustaja (nimeää)
Johtoryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa pääsääntöisesti huhtikuussa ja syyskuussa ja sen tehtävät ovat seuraavat:
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Tekee esitykset kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sähköisen hyvinvointikertomuksen kautta esille nousseiden kehittämiskohteiden painopistealueista
valtuustokaudelle ja kyseiselle talousarviovuodelle asiantuntijatyöryhmän valmistelusta.



Koordinoi kunnassa toimivat tahot tekemään yhdessä töitä asukkaiden hyvinvoinnin ja arjen turvan edistämiseksi sekä seuraa tavoitteiden toteutumista rinnan
talousarvion toteutumisen kanssa. Raportoi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.



Syyskuun kokouksessa tehdään esitykset painopistealueista ja arvioidaan kuluvan vuoden osavuosituloksia. Huhtikuun kokouksessa tehdään arvio edellisen tavuoden osalta ja arvioidaan kuluvan ta-vuoden toimintaa.

Mökkitoimikunta nimeää edustajansa hyvinvointi- ja turvallisuustyön johtoryhmään.
Valittiin edustajaksi Timo Hakkarainen
Kun johtoryhmän toiminta on vakiintunut, otetaan hyvinvointiin liittyvät asiat esille
myös mökkitoimikunnan kokouksissa.
4 § Lausunto Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan luonnoksesta
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Karjalainen kertoi tuulivoimakaavan tilanteesta
Vaalan osalta. Vaalan tuulivoimakaava on tulossa lokakuun aikana nähtäville.
Keskusteltiin Kainuun tuulivoimakaavan luonnosta koskevasta lausunnosta vpj. Timo
Hakkaraisen lähettämän luonnoksen pohjalta. Timo Hakkarainen esitteli maakuntakaavaluonnoksen karttoja.
Mökkitoimikunta teki asiasta liitteen mukaisen lausunnon, jonka sihteeri lähettää sähköpostilla Kainuun Liittoon. Lausunnon allekirjoittivat kokouksessa läsnä olevat mökkitoimikunnan vapaa-ajan asukkaita edustavat jäsenet.
5 § Muut esille tulevat asiat
Kiinteistövero
Keskusteltiin vapaa-ajan asuntojen kiinteistöverosta. Vaalan kunnassa kiinteistöveroprosentti on maksimissaan.
Mökkitoimikunta esittää, että sen mielipidettä kysytään, kun seuraavan kerran käsitellään kiinteistöveroprosenttia. Esitetään, että mökkitoimikunnan edustaja kutsutaan
kuultavaksi kunnanhallituksen kokouksen alkuun. Nimettiin edustajaksi Timo Hakkarainen ja varalle Erkki Manninen.
Vesilaskutus
Perusmaksuun on tehty 2 %:n korotus (asia tarkistettu kokouksen jälkeen).
Vapaa-ajan asukkailla veden kulutus on vähäistä, joten perusmaksun osuus on suhteettoman suuri veden kulutukseen nähden. Hinta on myös korkeampi verrattuna
osuuskuntiin, koska niiden verkosto on pieni ja se on kohdennettu suppealle alueelle.
Mökkitoimikunta esittää liikelaitoksen johtokunnalle, voitaisiinko tehdä päätös, että
perusmaksuun tulisi alennus, jos veden kulutus on vähemmän kuin 5 m3.
Mökkitoimikunta onnittelee 60-vuotiasta Vaalan kuntaa.
Todettiin, että vastaisuudessa mökkitoimikunnan kokouksista tiedotetaan etukäteen
ja kokouksen jälkeen Facebookissa Vapaa Vaala -sivulla.
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Postin kulku
Tänä kesänä on ollut ongelmia postin kulussa vapaa-ajan asukkaille, jotka ovat kääntäneet postin tulemaan asiamiespostiin. Postin jakelukeskus on siirtynyt Ouluun, mistä on aiheutunut paljon ongelmia ja viivästyksiä postin jakelussa.
Manamansalon asioita
Manamansalon vesipostin letku pitää korjata. Kaupalle toivotaan uutta, riittävän isoa
ilmoitustaulua.
Mökkitoimikunta antaa em. asiat tiedoksi ja toimenpiteitä varten kunnan tekniselle
toimelle ja kunnanhallitukselle.
6 § Seuraava kokous
Seuraava kokous 23.11. klo 14 Vaalassa. Paikka sovitaan myöhemmin.
Kokouksessa käsitellään mm. Talvivaaran jätevesiasiaa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.30.

Esa Karjalainen

Sinikka Rantalankila

puheenjohtaja

sihteeri

