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Jäsenet:
Nimi
Hakkarainen Timo
Kannisto Arto
Kesälahti Esko
Kokkoniemi Kalle
Linna Tapani
Lähtevänoja Aino
Lämsä Kalevi
Manninen Erkki
Paakinaho-Heikkinen Varpu
Puoskari Outi
Salminen Kari
Sirviö Pirjo
Pekka Välinen, puheenjohtaja
Reijo Virkkunen, elinvoimaltk:n pj.
Pirjo Nikula, hyvinvointijohtaja
Miira Raiskila, kunnanjohtaja
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1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Välinen avasi kokouksen noin klo 14. Kokouksen alussa käytiin läpi
tuulivoimapuistojen kaavoitusasiat. Kirjataan käyty keskustelu pöytäkirjan kohtaan muut
asiat.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3 § Metsähallituksen retkeilyalueiden kehittämissuunnitelmat
- Käytiin läpi Saara Airaksiselta tullut vastaus.
-

-

Oulujärven
retkeilyalueen
hoitoja
käyttösuunnitelma
on:
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c154.pdf.
Siellä
sivulla
66
on
retkeilyrakenteita koskevat suunnitelmat. Osa korjaustoimenpiteistä on tehty, osa tekeillä
ja osa tekemättä. Rakenteiden kunnon rapistumista olemme pyrkineet estämään
karsimalla hiljaisimpia palveluita ja keskittymällä niihin, joilla on eniten kysyntää.
Manamansalossa Särkisen laavu on poistettu ja toimivampi laavu on rakenteilla tilalle.
Manamansalon muiden purettavaksi suunniteltujen taukopaikkojen purkutyöt ovat
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-

-

-

kesken. Teeriniemen laituri ei ole osa retkeilyaluetta ja sen kunnostaminen nykyisellä
rahoituksella Metsähallituksen toimesta voi olla mahdotonta, mutta selvitystyö on kesken.
Toimenpide ”Palveluvarustuksen purkaminen Niskanselän saarissa” on kesken.
Karhusaaren laavu, sekä nuotiopaikat Ylä-Mulkusta, Ykspistosta ja Kuoston kulmasta
puretaan, ellei niille löydy vaihtoehtoista ylläpitäjää. Kuoston kulmaan jää ylempi
nuotiopaikka ja portaat on kunnostettu. Muita suunnitelmassa mainittuja Niskanselän
rakenteita ei ole kunnostettu. Neuvotteluja purettavista kohteista ei ole vielä käyty
loppuun, eikä siten ole mitään vielä purettukaan. Mieluusti ottaisimme kunnan
sopimuskumppaniksi vastaamaan ylläpidosta, mikäli kunta nämä hiljaiset kohteet katsoo
tärkeiksi palveluiksi. Myös jokin yhdistys voi tulla sopimuskumppanina kyseeseen.
Vaalan kunta on kunnanjohtaja Miira Raiskilan toimesta ollut yhteydessä
Metsähallitukseen ja vastaukset esim. Teeriniemen laituriin liittyen ovat olleet
kahdenlaisia. Kunta on kuitenkin käynyt laiturin kunnostamiseen liittyen keskusteluja
Metsähallituksen kanssa. Teeriniemen laiturin koko on puhuttanut ja veneväylän kapeus
ja mataluus tuottaa ongelmia laiturin käytössä
Lisäksi Metsähallitusta on haastettu selvittelemään saarten taukopisteiden huoltoa esim.
yhteistyönä kolmannen sektorin kanssa. Kunta on valmis olemaan tässä yhteistyössä
mukana esim. polttopuita tms. tarjoamalla.

4 § VALTO – Vapaa-ajan asumisesta liiketoimintaa.
- Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa vapaa-ajan asumisesta ja tähän tietoon pohjautuen
työstetään kehittämistoimia, joilla varmistetaan kuntien elinkeinoelämälle ja
kehittämistoiminnalle hyöty hankkeesta. Hankkeeseen ovat ilmaisseet kiinnostuksen
kaikkiaan kymmenen kuntaa: Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Oulu, Vaala ja Kalajoki
Pohjois-Pohjanmaalta sekä Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo ja Suomussalmi Kainuusta. Kunnissa
toteutettavissa toimenpiteissä on eroja.
Kuusamo, Pudasjärvi, Oulu, Kalajoki, Vaala, Hyrynsalmi ja Sotkamo:


matkailun aluetaloudellisten vaikutusten päivitys (uusin tieto ja talousvaikutusten
kehitys)



vapaa-ajan asumisen aluetaloudellisten vaikutusten määrittäminen



vapaa-ajan asumisen osuuden määrittäminen matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista



elinkeino- ja matkailustrategioiden analysointi vapaa-ajan asumisen näkökulmasta



vapaa-ajan asumisen suositukset ja toimenpide-esitykset



työpaja ja konsultointipäivä yhteistyössä kuntien sidosryhmien kanssa



jatkotoimenpiteiden työstäminen yhteistyössä kuntien kanssa
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5 § Kiinteistöjen osoitetiedot ajantasalle
-

Mökkikirjeeseen voisi laittaa jälleen pyynnön vapaa-ajan asukkaille kiinteistöjen tienumeroiden
merkitsemisestä.
Tiemerkinnät ovat puutteellisia ja teiltä puuttuu jopa nimiä. Tiemerkinnät ovat kunnan teknisen
johtajan vastuulla ja teknisen johtajan rekrytointi on parhaillaan käynnissä.
Kunnan eläköitynyt tekninen johtaja Juha Airaksinen on alustavasti lupautunut selvittämään asiaa.

6 § Kommentit otakantaa.fi kyselyn tuloksiin sekä ajatukset kehittämisestä
-

-

Vastaukset voidaan luokitella neljään pääasiaryhmään: palvelut, tapahtumat, viestintä ja jätehuolto
–asiat.
Toivottiin helppokäyttöistä tapahtumakalenteria -> menoinfo otettu käyttöön kyselyn tekemisen
jälkeen. SWECO on tekemässä matkailun edistämiseksi suunnitelmaa ja tavoitteena on laatia
eräänlainen luettelo, josta yrittäjät saisivat yritysideoita juurikin matkailu- ja/ tai
ohjelmapalveluiden kehittämiseen.
Kunnan viestinnän kehittämiseksi ollaan laatimassa viestintäsuunnitelmaa. Kunta on uudistamassa
nettisivuja ja visuaalista ilmettä vuoden 2019 aikana. Viestintä on tärkeä monikanavainen
tehtäväkenttä ja kunta pyrkiikin monipuolisesti käyttämään erilaisia viestintäkanavia jo avoimen
hallinnon periaatteita toteuttaakseen. Kunta on esimerkiksi ottamassa infotauluja käyttöön aluksi
kaupoissa, myöhemmin mahdollisesti muuallakin.

7 § Muut asiat
-

-

Käytiin läpi tuulivoimapuistojen kaavoitustilanne. Kaavoittaja on valmistelemassa tulleiden
muistutusten perusteella esitystä kunnanhallitukselle. Asiaa käsitellään syksyn aikana
kunnanhallituksessa ja myöhemmin valtuustossa. Aikataulu ei ole vielä täsmentynyt.
Ihmeen tilanne. Käytiin keskustelua Ihmeen tilanteesta ja todettiin, että rakennus on myytävänä.

9 § Seuraava kokous
- Sovittiin pidettäväksi 1.12. klo 14 Apajalla
10 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.06.

Pekka Välinen
puheenjohtaja

Pirjo Nikula
sihteeri

