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VAALAN KUNTA
Vapaa Vaala -mökkineuvosto
Aika
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Paikka

Apaja, Vaala

PÖYTÄKIRJA
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Jäsenet:
Nimi
Hakkarainen Timo
Kannisto Arto
Kesälahti Esko
Kokkoniemi Kalle
Linna Tapani
Lähtevänoja Aino
Manninen Erkki
Paakinaho-Heikkinen Varpu
Puoskari Outi
Salminen Kari
Sirviö Pirjo
Lämsä Kalevi
Pekka Välinen, puheenjohtaja
Reijo Virkkunen, elinvoimaltk:n pj.
Sinikka Rantalankila, sihteeri
Satu Himanen
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1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Välinen avasi kokouksen.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Vetoa Vaalaan hankkeen kuulumiset / Satu Himanen
Projektipäällikkö Satu Himanen kertoi Vetoa Vaalaan hankkeen tavoitteista ja toteutuneista toimenpiteistä. Todettiin, että hankkeen aikana on toteutettu paljon asioita ja
mielenkiintoa vapaa-ajan asukkaiden kannalta herättävät myös etätyön kehittäminen
ja Hoffice-toiminta.
Keskustelua käytiin vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta ympärivuotiseksi. Toiveena
oli, että mökkikirjeen liitteenä voisi olla selvitys siitä, mitä vaatii vapaa-ajan asunnon
muuttaminen ympärivuotiseksi eli rakennusmääräykset ja viemäröinti- yms. kysymykset. Lisäksi tulisi pohtia, miten seuraava sukupolvi suhtautuu vapaa-ajan asumiseen,
kun useimmilla ei ole enää juuria mökkipaikkakunnalle eikä pelkkä mökkeily riitä.
Päätettiin, että mökkikauden avajaisten yhteydessä tai erillisenä tilaisuutena pidetään
infotilaisuus, mitä vaatii vapaa-ajan asunnon muuttaminen ympärivuotiseksi asunnoksi. Samassa tilaisuudessa infoa myös vesi- ja viemäriasioista sekä yksityistielaista.

2
4 § Vaalan kuntastrategia
Vaalan kuntastrategia on ollut jo kunnanhallituksessa ja menossa valtuustokäsittelyyn. Myös mökkineuvon jäsenillä on ollut mahdollisuus olla mukana suunnitteluprosessissa. Sinikka esitteli kuntastrategian, joka on pöytäkirjan liitteenä.
4 § Laaja hyvinvointikertomus 2017 – 2020 ja vuosittainen raportti 2017 ja suunnitelma 2018
Neuvoton jäsenille on lähetetty esityslistan liitteenä laaja hyvinvointikertomus sekä
luonnokset vuoden 2018 hyvinvointisuunnitelmasta eri ikäluokkien osalta. Mökkineuvosto keskusteli asiasta ja esille nousi mm. seuraavia asioita, joita halutaan painottaa
suunnitelmassa:
Omaishoitajien rooli ja merkitys tulisi nousta esille myös hyvinvointisuunnitelmassa
Vapaa-ajan asukkaiden positiivista vaikutusta Vaalan hyvinvointipalveluihin tulee korostaa. Vapaa-ajan asukkaat mahdollistavat esim. laajemmat kaupan palvelut Vaalassa. Vapaa-ajan asukkaitten pitäisi tuntea olevansa tervetulleita myös kyläyhteisöön eli mökkiläinen on myös kyläläinen
Lisäksi mökkitoimikunta toivoo hyvää teiden kunnossapitoa ja talviaurausta.
Tietoimikunnille tiedoksi selvät säännöt, miten yksityisteitä avustetaan. Kunnan tulee
selvittää yksityisteiden osakaskunnille muuttuvan yksityistielain sisältö. Myös tämä
asia tulee ottaa esille mökkikauden avaustapahtumassa.
5 § Mökkineuvoston nimi ja säännöt
Esitetään kunnanhallitukselle, että mökkineuvoston nimi muutetaan Vapaa-ajan asukasneuvostoksi. Säännöt muutetaan liitteen mukaiseksi ja jäsenmääräksi vahvistetaan 10 jäsentä ja 2 varajäsentä, joilla on aina oikeus osallistua kokouksiin.
6 § Muut esille tulevat asiat
Timo Hakkarainen toi esille lokki- ja tiiraongelma Martinlahden satamassa.
Päätettiin antaa Manamansalon Portille liitteenä olevan lausunto, jota yritys voi käyttää omassa hakemuksessaan Ely-keskukselle.
Keskusteltiin Metsälamminkankaan tuulivoimapuistosta. Kaavasta on valitettu, joten
päätettiin odottaa hallinto-oikeuden päätös ja ottaa asiaan kantaa sen jälkeen.
Keskusteltiin myös vapaa-ajan asuntojen kiinteistöverosta, jonka toivotaan pysyvän
kohtuullisena.
9 § Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 14.4.2018 klo 13.
10 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.
Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla jäsenten tarkistettavaksi ja sen jälkeen se julkaistaan kunnan kotisivulla.
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