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1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Välinen avasi kokouksen.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käytiin esittelykierros.
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§ Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n vs. toimitusjohtaja Paavo Kuusela
Paavo Kuusela kertoi Vaalan vesi- ja viemäröinnin tilanteesta ja pyysi kokoukselta
kommentteja ja kysymyksiä.
Aino Lähtevänoja kertoi, että Rokuanjärven vesijohtoveden laatu on huonoa.
Ongelma on tiedossa ja johtuu mm. veden kulutuksen vähäisyydestä. Sama ongelma
on myös muissa vähän käytetyissä verkostoissa. Kunnan verkostossa on myös
juoksutuspisteitä, joissa voidaan laskea vettä laadun parantamiseksi.
Tapani Linna tiedusteli Jaalangan painevesiviemärihankkeesta. Tehdyn selvityksen
mukaan kiinnostusta on ollut, mutta hanke jäi toteuttamatta, koska kunta ei saanut
siihen avustusta ja kustannusten noustessa myös kiinnostuneiden määrä väheni. Nyt
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moni asukas on tehnyt omat järjestelmänsä, joten todennäköisesti halukkaita olisi
entistä vähemmän.
Kalevi Lämsä totesi, että ongelmana on myös se, ettei imeytyskenttä mahdu pienelle
tontille. Osa ei halua laittaa vesijohtoa viemäröintiongelman takia. Kalevi Lämsä
tiedusteli myös, onko mahdollista saada vesiposteja, joista voi käydä hakemassa
juomavettä. Muutamia yleisiä vesiposteja kunnalla on, johon voi lunastaa avaimen.
Varpu Paakinaho-Heikkinen tiedusteli, miten Eu-rahoitusta ja miten on
kaavoituksessa huomioitu vapaa-ajan asuminen. Viime aikoina kaavoituksella on
pyritty lisäämään rakennusmitoitusta, joten se palvelee myös ympärivuotista
asumista. Manamansalon rantaosayleiskaava on uudistamisen alla. Vaalassa
Oulujärven ja Oululjoen alueella on kattava rantaosayleiskaava.
Erkki Manninen kehui, että Vaalan länsirannalla on todella hyvä vesi. Paavo Kuusela
totesi, että Vaala vesi on erinomaista ja laatu on entisestään parantunut. Osa
Manamansalosta ja osa Rokuanjärven alueesta on ongelmallista vähäisen käytön
vuoksi.
Neuvosto päätti antaa Vaalan Vesi ja Lämpö Oy:n tehtäväksi selvittää EUrahoituksen mahdollisuutta viemäröintihankkeeseen.

4 § Vaalan kunnan uudet viranhaltijat
Kunnanjohtaja Miira Raiskila esittäytyi ja kertoi taustoistaan ja hyvinvointijohtaja Pirjo
Nikula esittäytyivät ja kertoivat lähiaikojen suunnitelmistaan.
5 § Mökkikirje
Mökkikirje lähetetään entiseen tapaan paperikirjeenä niille vapaa-ajan asukkaille,
joiden osoitteet ovat tiedossa. Liitteeksi mm. tapahtumakalenteri sekä Vaalan Vesi ja
Lämpö Oy:n tiedote sekä kutsu mökkikauden avajaisiin ja mahdollisia vaalalaisten
yritysten tiedotteita.
6 § Mökkikauden avaus
Järjestetään mökkikauden avaustapahtuma Vaalan urheilutalolla 26.5. klo 10-14.
Tilaisuudessa esitellään vapaa-ajan asukkaita kiinnostavia yrityksiä, yhdistyksiä sekä
kunnan palveluja. Lisäksi jotain viihteellistä ohjelmaa. Osallistujien kesken arvotaan
joku houkutteleva palkinto (sähköpyörä, läskipyörä tms.)
Järjestelyvastuussa vapaa-aikapalvelut ja tekninen osasto yhdessä vapaa-ajan
asukasneuvoston kanssa. Hyvinvointijohtaja toimii koordinaattorina.
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§ Muut esille tulevat asiat
Martinlahden uimaranta
Uimarannan rakenteet ovat niin huonossa kunnossa, että ne pitää purkaa tai
kunnostaa. Järjestettyihin talkoisiin riittäisi tekijöitä, mutta suunnitelmat ja työnjohto ja
tarvikkeet pitää olla kunnan puolesta. Asiasta annetaan tiedoksi Jaakko Kvistille,oka
vastaa kunnan ympäristötöiden työnjohdosta.
Lisäksi neuvosto keskusteli Martinlahden vierasvenesataman polttoainejakelusta,
joka pitäisi saada kuntoon vaikkapa kunnan avustuksella.
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Metsähallituksen toimenpiteet Oulujärven retkeilyalueella
Timo Hakkarainen on laatinut lausuntoluonnoksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.
Lähetetään lausunto kunnanhallitukselle liitettäväksi kunnanhallituksen lausuntoon.
Manamansalon leirintäalue on Oulujärven retkeilyalueen keskus Teeriniemessä.
Metsähallituksen tulee kehittää alueen infraa ja edellyttää myös alueen yrittäjältä
yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi.
Säräisniemen Ruununtörmän ranta
Kalle Kokkoniemi tiedusteli, mikä on Säräisniemen rannan kunnostamisen tilanne
Ruununtörmän alueella.
Pyydetään tekniseltä osastolta selvitystä asiasta.
Tuulivoimakaava
Timo Hakkarainen on tehnyt lausuntoehdotuksen, että Metsälamminkankaan
tuulivoimala jätettäisiin pois Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta. Kunta on
hyväksynyt ko. kaavan, mutta siitä on valitettu. Reijo Virkkunen totesi, että
tuulivoimapuistolla on myös merkitystä kuntataloudelle.
Päätettiin, ettei vapaa-ajan asukasneuvosto ei anna lausuntoa ko. asiasta.
Yksityistielain muutos
Outi Puoskari kysyi, miten kunnassa on reagoitu yksityistielain muutokseen.
Kiinteistön omistajille tulossa suurempi vastuu. Laki tulee voimaan 1.1.2019.
Mökkikauden avajaisiin tietoa asiasta (tekninen johtaja).
Vapaa Vaala –facebooksivun nimen vaihtaminen
Koska Vapaa Vaala –sivu on nykyisin kunnan yhteinen tiedotuskanava, on toivottu,
että sen nimi muutettaisiin muotoon Vaalan kunta. Sivu olisi edelleen kuntalaisten ja
vapaa-ajan asukkaiden yhteinen sivu, josta löytyvät tiedot kunnan toiminnasta ja
tapahtumista yms.
Lisäksi on olemassa Vaalan mökkiläiset –ryhmä, missä vapaa-ajan asukkaat voivat
jakaa kokemuksiaan.
Hyväksyttiin, että Vapaa Vaala sivun nimi vaihdetaan muotoon Vaalan kunta.
9 § Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 26.5. klo 14 Apajalla tai kunnantalolla.
10 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.
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sihteeri

