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1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tauno Anttonen avasi kokouksen.
Kokouksen alussa mökkitoimikunnan jäsenet onnittelivat Tauno Anttosta 60vuotissyntymäpäivän johdosta. Toimikunta muisti myös puheenjohtajaa ja sihteeriä
rentouttavalla lahjalla.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Vaalan kuntastrategian laadintaan osallistuminen
Vaalan kuntastrategiaa ollaan uudistamassa tämän kevään ja kesän aikana. Koska
kuntastrategiassa yhtenä painopistealueena on myös vapaa-ajan asuminen, mökkitoimikunta piti tärkeänä, että myös vapaa-ajan asukkaiden kannanotot tulee ottaa
huomioon strategiaa laadittaessa.
Vapaa-ajan asukkaiden kannalta tärkeitä painopistealueita ovat luonto, vesiasiat sekä
kauppapalvelut. Vapaa-ajan asukkaiden toiveet kohdistuvat siis ympäristölautakunnan ja elinkeinotoimen toimialaan.
Mökkitoimikunta esittää, että strategian valmisteluin otettaisiin mukaan Vapaa Vaala
–mökkitoimikunnan edustajina Heikki Pesämaa, Erkki Manninen ja Tiina KoskiTulppo sekä varalle Aino Lähtevänoja.
4 § Kumppanuuspäivä 8.5.2010
Kokouskutsun liitteenä oli kutsu Vaalan kunnan ja Kumppaniksi ry:n järjestämään
Kumppanuuspäivään 8.5.2010, missä vaalalaisilla järjestöillä on mahdollisuus esitellä
toimintaansa sanoin, kuvin ja toiminnan kautta.

Mökkitoimikunta päätti osallistua Kumppanuuspäivään. Esittelytilaisuuteen laaditaan
palautelomake, joka on samalla arpalipuke.
5 § Manamansalon Geopark –retkipäivä 29.5.2010
Manamansalossa järestetään Hauki EM-kisapäivänä Manamansalon Geopark –
retkipäivä, jonka ohjelmassa on mm. melonnan esittelyä sekä Peuranpolun opastettu
vaellus ja hartaushetki muistomerkkikirkolla. Retkeen sisältyy eväshetki Peuralaakson kammilla sekä Manamansalon historian esittelyä.
Tapahtuma on myös osa Oulujärven melontakeskus –hanketta, joten mahdolliset
opas- ja esiintyjäkustannukset voivaan kattaa hankkeesta.
Mökkitoimikunta päätti, että kaikki toimikunnan jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien
mukaan tapahtumaan. Tilaisuutta markkinoidaan myös mökkikauden avauksena.
Manamansalo ry:lle esitetään, että se voisi ottaa järjestettäväkseen makkaran ja kahvin myynnin kammilla.
6 § Muut tapahtumat
Sinikka Rantalankila kertoi tulevan kesän Vaalan tapahtumista, joita ovat edellä mainitun lisäksi muun muassa
-

Tervasoutu 18.-19.6.
kesäteatteria Ahmalassa ja Säräisniemellä
Ruununhelmen tapahtumat, mm. Oulujärvi cruising 10.7.
Beach Volley 10.-11.7.
Manamansalon saarikonsertti 24.7.
Vesille Vaalasta – Oulujärven melontaviikko 9.-15.8.
Venetsialaiset Ruununhelmessä 21.8.

Lisäksi taidenäyttelyt Kassu Halonen Taidetalolla, Kankarin Taidehuvilassa sekä Galleria Veturissa. Tapahtumista löytyy lisätietoa www.vaala.fi / tapahtumakalenteri sekä
www.ruununhelmi.fi.
Mökkitoimikunnan jäsenet ovat kutsuvieraina Manamansalon saarikonsertissa.
Päätettiin, että toimikunta osallistuu Manamansalon Geopark –retkipäivän lisäksi
Vaalasta vesille – Oulujärven melontapäivään 14.8. sekä aikaisemman tavan mukaisesti Ruununhelmen Venetsialaisiin. Muihin tapahtumiin jäsenet osallistuvat kukin
oman mielenkiintonsa mukaisesti.
7 § Mökkikirje
Mökkikirje lähetetään aikaisemman tavan mukaisesti kaikille ulkopaikkakuntalaisille ja
julkaistaan Vapaa Vaala –sivulla.
Todettiin, että aikaisempi formaatti on hyvä. Kirjeeseen halutaan myös tilastotietoa
vapaa-ajan asukkaiden määrästä. Halutaan korostaa vapaa-ajan asukkaiden positiivista merkitystä Vaalan väkilukukehitykseen ja palvelujen saatavuuteen. Kirjeestä
voidaan jättää pois jätehuollon osuus, koska Ekokymppi postittaa oman tiedotteensa
myös vapaa-ajan asukkaille.
Kirjeeseen liitetään kysely vapaa-ajan asukkaille koskien Vaalan kuntastrategiaa.
Vaalan Lions Clubin julkaisemasta palveluhakemistosta tulee tarjouskuponki. Lisäksi

liitteeksi tulee mm. tietoa Rokuan Geoparkista sekä Ruununhelmen ja Rokuan kesäohjelmat (osallistuvat postituskuluihin).
8 § Muut esille tulevat asiat
Manamansalon kaupan tilanne
Manamansalon kaupan epävarma tilanne huolestuttaa, koska vakituisten ja vapaaajan asukkaiden palvelujen huonontumisen lisäksi se vaarantaa Manamansalon matkailun kehitystä.
Puheenjohtaja totesi, ettei tällä hetkellä ole vielä tarkkaa tietoa, milloin kauppa avautuu, mutta asian suhteen ollaan vielä toiveikkaita.
Uimarannan siivoustalkoot
Pirjo Sirviö totesi, että talkooväkeä Martinlahden rannan siivoukseen löytyy, jos kunnalta saadaan välineitä ja roskalava.
Kalle Kokkoniemi totesi, että sama tilanne on myös Ruununhelmen rannan osalta.
Osmo Mustonen lupasi välittää terveiset tekniseen toimistoon. Myös Peuralaakson
kammi on siivottava ennen Geopark-päivää ja kammin avainkäytännöstä sovittava.
Kunnan talouskatsaus
Puheenjohtaja kertoi Vaalan kunnan tilinpäätöstietoja sekä tulevaisuuden näkymiä.
Vapaa Vaala Facebookiin
Avataan Vapaa Vaala –profiili Facebookiin. Se voi toimia vapaa-ajan asukkaiden ja
muidenkin avoimena keskustelufoorumina. Ylläpitäjinä voivat toimia mökkiläistoimikunnan jäsenet.
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