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1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Ruununtörmän lokki- ja tiiraongelma
Antero Saukkonen selosti Ruununtörmän alueen lokki- ja tiiraongelmaa. Linnut
sotkevat ranta-alueen, sataman ja osa hyökkäilee ihmisten päälle. Ongelman
pelätään vaikuttavan alueen matkailuun.
Sepelin lisääminen alueen kivikkoihin on parantanut tilannetta, mutta ongelma ei ole
poistunut. Kivikkojen verkottaminen on yksi vaihtoehto, mutta käytännön
toteutuksena ongelmallinen. Aino Lähtevänoja esitti, että kunta esimerkiksi
mökkikirjeessään kehoittaisi ranta-asukkaita puhdistamaan rantansa kaislikosta ja
hoitaisi myös omat ranta-alueensa. Kunnan tulisi myös selvittää, mitä samasta
ongelmasta kärsineet Kalajoki ja Paltamo ovat tehneet ongelman ratkaisemiseksi.
Mökkitoimikunta pyytää ympäristölautakuntaa selvittämään eri vaihtoehdot ja
puuttumaan tilanteeseen pikaisesti.
4§

Katsaus mökkitoimikunnassa käsiteltyihin asioihin ja tilanne valmistelussa
Puheenjohtaja ja sihteeri kävivät läpi mökkitoimikunnassa käsiteltyjen asioiden
tilanteen valmistelussa.
Toimikunta pyytää edelleen teknistä toimistoa kiinnittämään huomiota Rokuanjärven
tilaan ja selvittämään mahdollisia toimenpiteitä veden laadun parantamiseksi. Järven
vesi on ollut uimakelvoton koko kesän.

5§

Muut asiat
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Mökkitoimikunnassa nostettiin esille, että
- Vaalan nettisivuilla on vanhentuneet tiedot mökkitoimikunnasta ja sen säännöistä.
Lisäksi Pekka Revon sähköpostiosoite on virheellinen. Nämä tulee päivittää.
- Infotaulun käyttöä Manamansalon Portin pihalla voisi tehostaa toimittamalla sinne
tietoa esimerkiksi kunnan palveluista
- Vaalan alueella vaadittavat kalastusluvat ja niiden hankintaan liittyvä tieto tulisi
kerätä yhteen ja toimittaa esimerkiksi mökkikirjeen mukana
- Porttireimarit Manamansalossa eivät ole oikeilla paikoillaan. Pyydetään
selvittämään kenen vastuulla reimareiden huolto ja sijoittaminen on.
- Kammin käytöstä tarvitaan selkeät säännöt, kuka vastaa ja mistä saa avaimet
- Manamansalon käyntikohteiden viitoitukset ja opastukset tulee saattaa kuntoon.
- Mökkikirjeeseen voisi liittää käyntikohteiden tietoja
- Vaalan nettikameroiden linkitys kunnan kotisivuille olisi tarpeellinen. Lisäksi
pyydetään huomioimaan Ruununhelmen nettikameran kohdistus.
- Mökkitoimikunnan kokouksista tulisi tiedottaa Vapaa Vaala-facebook-profiilissa.
Tätä kautta olisi myös mahdollista tavoittaa mökkiläisten ideoita asioiden
käsittelyyn
- Säräisniemen rannan kunnostu on jäänyt kesken
- Manamansaloon tulee selvittää mahdollisuus toteuttaa esimerkiksi Leaderrahoituksella valaistu hiihtolatu, joka voisi toimia vaikka frisbeegolfratana
kesäaikaan
- Puheenjohtaja esitteli Vaalan tuulivoimakaavan tilanteen valmistelussa.
Manamansalon tuulivoimapuiston vaikutuksia matkailuelinkeinoihin ja mökkiläisiin
paheksuttiin.
- Mökkitoimikunta haluaa ottaa kantaa Talvivaaran suunnittelemaan poistoputkeen
Oulujärveen. Mökkitoimikunta esittää kannanottonaan, että se vastustaa jyrkästi
Talvivaaran suunnitelmia rakentaa poistoputki Oulujärveen.

6§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.
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