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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

Läsnä
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Välinen avasi kokouksen.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Palautekeskustelu Mökkikauden avajaistilaisuudesta, suunnitellaan tulevia tilaisuuksia
Todettiin, että neljä tuntia avajaistapahtumaan on liian pitkä aika eli tilaisuuden
järkevä kesto voisi olla 2 h. Tilaisuus voisi myös olla iltapäivällä esim. klo 13-15.
Jonkinlainen mökkiläisten kirpputorin voisi liittää tapahtumaan ja yrittää saada
vetonaulaksi hyvä arvontapalkinto. Tapahtumalla voisi olla myös jokin muu nimi (?) ja
sen voisi toteuttaa kesäkuussa. Ajankohdasta tuli nyt palautetta sekä yrittäjiltä että
muilta tapahtumien järjestäjiltä.
4 § Palautekeskustelu otakantaa.fi kyselystä
Otakantaa.fi kyselyyn oli tullut 47 vastausta 26.5. mennessä. Pirjo kävi
avajaistapahtuman puheenvuoron uudelleen läpi ja käytiin siihen liittyvä
ideakeskustelu:
- yritysluettelo/ palveluluettelo palvelisi Vaalan kuntalaisia ja mökkiläisiä. Reijo
lupasi viedä yritysluettelon kehittämisidean elinvoimalautakunnan käsittelyyn.
Elinvoimalautakunta voisi miettiä, miten yritysluettelo olisi järkevä toteuttaa.

2
-

-

-

Palautetta oli tullut myös huonosta 4 G –verkosta. Mökkikauden
avajaistilaisuudessa ollut JK –Asennuspalvelu oli esitellyt yhteyden
tehostamiseksi 4 G suunta-antenneja.
Vesi- ja viemäriasiat: viemäriratkaisuja tehdään taloudellisesti järkevällä tavalla eli
jos mökit sijaitsevat hajallaan, viemäriverkoston rakentaminen ei ole välttämättä
taloudellisesti järkevää.
Retkeilyreitistöä olisi kyllä hyvä kunnostaa: Rokua-Vaala reitti, Keisarintien reitti
merkitty, mutta kaipaa kunnostamista. Kunnostamiseen täytyisi saada
maanomistajien lupa. Metsähallituksen kanssa on käyty neuvotteluja
kunnossapitoasioista

5 § Muut esille tulevat asiat
- Merkinnät kunnan ylläpitämistä uimarannoista olisi hyvä käydä läpi ja korjata
tarvittaessa. Tarkistuslistalle myös hyvä laittaa se, että uimarannat täyttävät EU –
vaatimukset
- Kiinteistöverosta käytiin myös keskustelua ja Pekka toi esiin sen, että
kunnanhallitus käy läpi kiinteistöveroasioita elokuussa.
- Keskusteltiin myös Jaalangan yhteismetsäalueelle suunnitellusta
tuulimyllyalueesta.

9 § Seuraava kokous
- Sovittiin pidettäväksi 26.8. klo 14 Apajalla
10 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.57.

Pekka Välinen
puheenjohtaja

Pirjo Nikula
sihteeri

