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VAALAN KUNTA
Vapaa Vaala -mökkineuvosto

ESITYSLISTA
1/2017

Aika

27.8.2017 klo 15.20 – 16.10

Paikka

Veneheiton Vastuksen talo (Veneheitontie 916, Veneheitto)

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
Pekka Välinen, puheenjohtaja
Reijo Virkkunen, elinvoimaltk:n pj.
Sinikka Rantalankila, sihteeri

Läsnä
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Välinen avasi kokouksen ja toivotti uuden mökkineuvoston tervetulleeksi.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Jäsenten esittäytyminen
Mökkineuvoston jäsenet esittäytyivät ja kertoivat lyhyesti taustoistaan mm. seuraavaa:
Varpu Paakinaho-Heikkinen omistaa mökin Oterman Paatinjärven rannalla. Hän työskentelee viikot Järvenpäässä palvelujohtajana ja perhe asuu Oulussa. Harrastuksena
hänellä on koiravaljakkotoiminta, mitä haluaisi tuoda myös Vaalan alueelle.
Arto Kannisto on oululainen ja hänellä on mökki Oulujokivarressa, mikä on ollut suvun
vapaa-ajan paikkana jo 1940-luvun alusta lähtien. Ollut myös yhden vuoden Vaalassa
töissä ammattikoulussa. Hän on eläkkeellä ammattiaineiden opettajan virasta. Viettää
paljon aikaa ympärivuotisesti asuttavassa vapaa-ajan asunnossaan.
Kalle Kokkoniemi asuu Kiimingissä ja on ollut ennen eläkkeelle jäämistään yrittäjä. Hänellä on vapaa-ajan asunto Säräisniemen Ruununtörmällä. Ollut mukana mökkitoimikunnassa useamman kauden.
Oululainen Erkki Manninen on myös ollut jo useamman kauden mökkitoimikunnassa.
Hän on tehnyt elämänuransa liiketoiminnassa. Mökki on ollut jo 1984 alkaen Lepolanrannalla eli lentokentän kohdalla, jossa he viettävät puolet vuodesta.
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Tapani Linna on oululainen, eläkkeellä oleva ortopedi ja kirurgi. Hänen perheellään on
ollut jo 1940 –luvulta alkaen vapaa-ajan paikka Jaalangassa, mihin hän on vuonna
1972 rakentanut, ympärivuotisesti asuttavan vapaa-ajan asunnon. Viettää paljon aikaa
vapaa-ajan asunnollaan.
Aino Lähtevänojalla on vapaa-ajan asunto Rokuanjärven rannalla, missä hän viettää
paljon aikaansa ja osallistuu moniin Vaalan tapahtumiin. Tehnyt työuransa Oulun kaupungin palveluksessa. Aino on ollut useamman kauden mökkitoimikunnassa.
Pirjo Sirviö asuu Oulussa ja vapaa-ajan asunto on Manamansalon Martinlahdessa.
Hän on sairaanhoitaja ja toimii tutkimuskoordinaattorina Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, mutta on myös puolipäiväinen poliitikko ja Oulun hyvinvointilautakunnan
puheenjohtaja.
Timo Hakkarainen on ollut yhden kauden mökkitoimikunnassa. Hänellä on mökki Manamansalossa mantereen puolella. Asuu nykyisin Kempeleessä. Työuransa hän on
tehnyt Rautaruukissa laatu- ja kehittämistehtävissä, nykyisin eläkkeellä. Toiminut
useissa luottamustehtävissä Siikalatvan kunnassa ennen muuttoaan Kempeleeseen.
Outi Puoskari asuu Oulussa, mutta on kotoisin Pelson Puutteenperältä. Mökkeillyt vuodesta 1984 alkaen Vaalanrannan alueella muutama kilometri Vaalan keskustasta. Sairaanhoitaja OYS:ssa. Tällä hetkellä päätoimisena Tehyn alueluottamusmiehenä
OYS:ssa ja Tehy PPSHP ao 707 puheenjohtaja.
Kari Salminen Muhokselta, autoilija, jolla on mökki Ihmeen vieressä Jaalangassa.
Pekka Välinen on maanviljelijä Veneheitosta ja on Vaalan valtuuston uusi puheenjohtaja ja siinä ominaisuudessa myös mökkineuvoston puheenjohtaja.
Sinikka Rantalankila on Vaalan kunnan vapaa-aikajohtaja ja mökkineuvoston sihteeri.
Päätettiin, että Varpu tekee Facebookiin mökkineuvostolle oman suljetun ryhmän,
jossa neuvoston jäsenet voivat jakaa ajatuksiaan.
4 § Varapuheenjohtajan valinta
Varapuheenjohtajaksi valittiin Varpu Paakinaho-Heikkinen.
4 § Mökkitoimikunnan säännöt
Todettiin, että entiset mökkitoimikunnan säännöt sopivat myös mökkineuvoston säännöiksi. Jäsenet voivat kuitenkin tehdä mahdollisia muutosehdotuksia sihteerille, joka
välittää esitykset kunnanhallitukselle, kun neuvostojen sääntöjä päivitetään.
5 § Muut esille tulevat asiat
Pirjo Sirviö välitti Manamansalo ry:n terveiset, että mökkineuvosto voisi pitää yhteisen
kokouksen kyläyhdistyksen kanssa.
9 § Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään joulumyyjäisten yhteydessä. Sihteeri ilmoittaa ajankohdan
heti, kun se on selvillä.
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10 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.
Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla jäsenten tarkistettavaksi ja sen jälkeen se julkaistaan kunnan kotisivulla.

Pekka Välinen
puheenjohtaja

Sinikka Rantalankila
sihteeri

