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VAALAN KUNTA
Vapaa-ajan asukasneuvosto

Pöytäkirja
4/2018

Aika

1.12.2018 klo 14

Paikka

Apaja, vapaa-aikatoimisto, Teollisuustie 2, Vaala

Jäsenet:
Nimi
Hakkarainen Timo
Kannisto Arto
Kesälahti Esko, poissa
Kokkoniemi Kalle
Linna Tapani, poissa
Lähtevänoja Aino, poissa
Lämsä Kalevi, poissa
Manninen Erkki
Paakinaho-Heikkinen Varpu
Puoskari Outi
Salminen Kari, poissa
Sirviö Pirjo, poissa
Pekka Välinen, puheenjohtaja, poissa
Reijo Virkkunen, elinvoimaltk:n pj., poissa
Pirjo Nikula, hyvinvointijohtaja, sihteeri
Miira Raiskila, kunnanjohtaja, poissa
Ari Niskanen, hallintojohtaja, poissa

1 § Kokouksen avaus
Vapaa-ajan asukasneuvoston varapuheenjohtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen avasi
kokouksen klo 14.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen
3 § Tuulivoimapuistojen kaavoitustilanne
Kaavoitustilannetta ei käyty läpi. Vapaa-ajan asukasneuvosto esittää edelleen
päätöksentekijöille, että tuulivoimapuistojen kaavoituksessa huomioidaan
maisemalliset näkökulmat.
4 § Yksityistielain vaikutus kunnan antamiin avustuksiin
Vapaa-ajan asukasneuvosto esittää kunnalle, että ympärivuotisen mökillä asumisen
mahdollistamiseksi kunta avustaisi vapaa-ajan asukkaiden mökkiteiden aurausta.

5 § Hiihtolatujen kunnossapito sekä kunnan ylläpitämien latujen sijainti
Vapaa-ajan asukasneuvosto esittää Vaalan kunnalle, että nettisivujen uudistamisen
yhteydessä voisi miettiä, miten reaaliaikainen latujen kunnossapidon saisi paremmin
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nähtäville nettisivuille. Neuvosto esittää myös, että kunta selvittää mahdollisuuden
sijoittaa latukameroita hiihtoladuille.
Latujen kunnossapito- ja sijaintilinkki: https://www.infogis.fi/vaala/?link=ndqt9m0q56
Neuvosto toivoo myös latupohjien tarkistamista kuten esim. kantojen poistamista latuurilta.
6 § Moottorikelkkareittien merkitseminen Manamasalossa
Siirretään seuraavaan kokoukseen
7 § Ensiapuvalmiuden nostaminen Manamasalossa: sydäniskurin hankinta ja pelastushelikopterin
laskeutumispaikka, kesälle 2019 ensiapukurssi
Neuvosto esittää kunnalle sydäniskurin hankintaa Manamasaloon.
Pelastushelikopterit laskeutuvat yleensä mahdollisimman lähelle potilasta eli erilliselle
laskeutumispaikalle ei ole tarvetta. Neuvosto esittää myös ensiapukurssien
järjestämistä kylittäin.
8 § Valokuidun saaminen koko kunnan alueelle
Valokuidun saaminen koko kunnan alueelle on kannatettava idea ja toivotaan
lisätietoja seuraavaan kokouksesta.
9 § Leikki- ja pelikenttien perusparantaminen erityisesti, aktiviteettien lisääminen
Neuvosto pyytää kunnalta selvitystä seuraavaan kokoukseen nykyisten leikki- ja
pelikenttien sijaintipaikasta. Neuvosto pyytää myös selvittämään mahdollisuutta
tehdä luistelurata Martinlahden rantaan.
Kunnan omistamien leikki- ja pelikenttien vioista ja korjaustarpeista voi tehdä
ilmoituksen kunnan kiinteistöpäivystykselle.
http://www.vaala.fi/sivu/fi/palvelut/rakentaminen_ja_asuminen/kiinteistohuolto/
10 § Muut asiat
Vapaa-ajan asukasneuvosto esittää, että kunnan on oltava paremmin edustettuna
asukasneuvoston kokouksissa. Neuvosto esittää, että kunta nimeää varaedustajat
Vapaa-ajan asukasneuvostoon.
- Hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula korosti, että tässä kokouksessa useampi kunnan
edustaja oli estynyt sairastumisen, perhesyyn tai hautajaisten vuoksi.
Kokouksissa on yleensä ollut useampi Vaalan kunnan edustaja tai asiantuntijakin
tarvittaessa kutsuttuna.
Vapaa-ajan asukasneuvosto pyytää kuntaa selvittämään seuraavaan kokoukseen
vapaa-ajan asukkaiden määrän kylittäin.
Vapaa-ajan asukasneuvosto kannattaa ajatusta Vaala-päivien ja mökkikauden
avajaisten yhdistämisestä. Tapahtuman ajoittuminen kesäkuun puoliväliin oli
kannatettava idea ja päiviksi esitetään 8.-9.6.

11 § Seuraava kokous
23.3. klo 14 Apaja
12 § Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen päätti kokouksen klo 15.26

