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VAALAN KUNTA
Vapaa Vaala -mökkitoimikunta

PÖYTÄKIRJA
2/2010

Aika

9.10.2010 klo 16-17.50

Paikka

Vaalan kunnantalo, kunnanhallituksen huone

Läsnä:

Tauno Anttonen
Eila Kovalainen
Rauno Korolainen
Erkki Manninen
Aino Lähtevänoja
Heikki Pesämaa
Sinikka Rantalankila

Poissa:

puheenjohtaja

sihteeri

Kalle Kokkoniemi
Pirjo Sirviö
Pekka Repo
Teija Jokipii
Tiina Koski-Tulppo
Osmo Mustonen

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tauno Anttonen avasi kokouksen.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§
Keskustelu Vaalan kuntastrategiasta ja mahdolliset esitykset
Kunnanjohtaja Tytti Määttä esitteli Vaalan kuntastrategian valmistelun etenemistä ja
tähän mennessä asetettuja tavoitteita ja painopistealueita.
Mökkitoimikunta keskusteli vilkkaasti kunnanjohtajan esityksen pohjalta. Esittelyssä
ollut kakun leipomisvertailu oli toimikunnan jäsenten mielestä hieman hämmentävä.
Evästykseksi strategiatyöskentelyyn annettiin seuraavia ohjeita:
Strategiatyössä tulee lähteä liikkeelle siitä, mitkä ovat kärkikysymykset eli
1. visio: miksi, mikä on tarve, mitä halutaan olla
2. realiteetit esiin, mitkä ovat resurssit, tahtotila, taloudellinen tila, osaaminen
3. strategia eli toimintasuunnitelma
4. kuka vastaa
5. aikataulut
6. kontrollointi
Mökkitoimikunta haluaa nostaa osaavan henkilöstön painopistealueissa
korkeammalle.
Luonnon ja ympäristön erityispiirteet pitää paremmin ottaa huomioon strategiassa.
Laajempi käsitys kuin pelkkä asuinympäristö (esim. hiljaisuus, maisema)
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4§
Mökkiläiskyselyn tulokset ja johtopäätökset
Yhteenvedon tekeminen on vielä kesken. Tulokset toimitetaan mökkitoimikunnalle
sähköpostilla ja julkaistaan Vapaa Vaala –sivulla.
5§
Toimikunnan jäsenten esitykset
Vapaa Vaala mökkitoimikunta toteaa yksimielisesti, että Rokua Geopark on tämän
alueen tärkein yhteinen ja yhdistävä asia. Toimikunta sitoutuu omalla toiminnallaan
edistämään Rokua Geoparkia sekä haastaa Vaalan kunnan mukaan edistämistyöhön
(TAHTOTILA).
Geopark –status velvoittaa kiinnittämään erityistä huomiota alueen ympäristön tilaan:
vesistöjen kuntoon ja rantamaisemien hoitoon yms.
6§
Katsaus tulevaan vuoteen ja esitykset 2011 budjettiin eli siis toimintasuunnitelma
Mökkitoimikunta jatkaa toimintaa entiseen malliin (kokoukset, yhteiset tapaamiset
yms.)
Huhtikuussa pidetään mökkitoimikunnan saunakokous Kantturassa (alustava
päivämäärä 23.4.2011).
7§
Vapaa Vaala mökkitoimikunnan vaali
Esitetään, että tuleva mökkitoimikunta valittaisiin jo toimikautta (valtuustokautta)
edeltävänä syksynä.
8§
Muut esille tulevat asiat
Keskustelutilaisuus Geoparkin mahdollisuuksista 20.10.2010 klo 18 alkaen
Kantturassa, minne kaikki ovat tervetulleita.

Tauno Anttonen
puheenjohtaja

Sinikka Rantalankila
sihteeri

