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

1 § Kokouksen avaus
Pekka Välinen avasi kokouksen klo 14. Elinvoimaluotsi Marika Kumpulainen esittäytyi
kokouksen aluksi.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Jatkossa todetaan osallistujat ja kirjataan kokouksista muistio.
3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja – katsaus aloitteiden etenemiseen
- Tuulivoimapuistojen kaavoitustilanne: ympäristövaikutusten arvioinnissa kaavoittaja
huomioi myös maisemalliset näkökohdat
- Kunnan avustus vapaa-ajan asukkaiden mökkiteiden aurauksesta:
 järjestäytynyt tiekunta
o tieosakkaiden yhteisö yhden tai useamman tien hallinnointia varten
o voi hakea avustuksia valtiolta ja kunnalta
o Vaalan kunta avustanut toistaiseksi vain vakituisen asutuksen teitä
 järjestäytymätön tie
o ei voi saada yksityistielain mukaista avustusta valtiolta eikä kunnalta
o ei ole oikeushenkilö (toisin kuin tiekunta) = tieosakkaat kantavat ja
vastaavat yhdessä
 Elinvoimalautakunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa, linkki kokouksen
päätöspöytäkirjan pykälään alla.
http://www.oulunkaari.org/vaala/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=201
8683-5
- Hiihtoladut: taajamassa olevassa latukoneessa on nettisivujen päivitysjärjestelmä. Kunta
selvittelee mahdollisuutta saada laajennettua päivitysjärjestelmää taajaman ulkopuolella.
Latukameroita ei toistaiseksi ole investointilistalla. Kiviä ja kantoja poistetaan latu-uralta sulan
kauden aikana aina kun niistä tulee tieto kuntaan.
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Moottorikelkkareittien merkitseminen Manamasalossa: Vaalan kunnan moottorikelkkareitistöä
kunnostetaan ensi kesänä hankerahoituksella ja samalla parannetaan merkitsemistä.
 Tiedoksi: Kokouksen jälkeen varmistui ettei moottorikelkkareitistön kunnostaminen
ole mahdollista tällä hankerahoituksella. Tekninen toimi selvittää uusia
hankerahoitusmahdollisuuksia.
Valokuitu: valokuituhankkeessa selvitetään tilaajien määrä alueella ja mikäli käyttäjiä on
tarpeeksi, niin operaattori on mahdollista saada mukaan hankkeeseen. Nykyiseen
valokuituhankkeeseen ei saada vapaa-ajan mökkejä, mutta kunta selvittelee uuden
valokuituhankkeen mahdollisuutta. Kaisanetiltä pyydetään karttakuvaa nykyisen valokuidun
runkoverkosta.
Leikki- ja pelikentät: leikkikenttätarkistukset on aloitettu kunnan alueella. Vuoden alusta kunta
on liittynyt Kainuun hankintarenkaaseen leikki- ja liikuntakenttien osalta. Taajaman
ulkoliikuntapuiston perustamiseen liittyvä selvittelytyö on käynnistynyt SWECOn toimesta.
Luistelurata Martinlahteen: jäätilanne on ollut koko talven huono, jäädytyskonetta ei voi viedä
virtausten vuoksi Martinlahteen. Myös tasaisen alustan saaminen tälle luonnonkentälle on
ongelma.
Manamansalo, sydäniskurin hankinta + ensiapukurssit. Kunnanjohtaja on tekemässä
hankintapäätöstä
sydäniskurin
hankkimisesta.
Hankintapäätös
odottaa
tietoa
pelastuslaitokselta siitä, mikä on heidän järjestelmiinsä yhteensopiva sydäniskuri.
Kunnanjohtaja kysyi neuvoston jäsenien näkemyksiä sydäniskurin sijaintipaikasta.
Sijaintipaikkaa selvitellään vielä.
Manamansalon
ensiapukurssi.
Kansalaisopiston
kautta
mahdollisuus
pitää
hätäensiapukurssin kesän aikana Manamansalossa. Kurssinhinta henkilöä kohden 20€.
Kurssille mahtuu maksimissaan 16 henkilöä. Kurssilta saa halutessaan oman
hätäensiapukortin, jonka hinta on 10€ ja tämä maksu jää kurssilaisen maksettavaksi. Mikäli
hätäensiavulla päivitetään Ea1 kortti niin tiedon voi kirjottaa korttiin suoraan ja tästä ei tule
lisämaksua.
Neuvosto esittää, että kunta nimeää varaedustajat Vapaa-ajan asukasneuvostoon.
Kunnanjohtaja selvittelee tätä asiaa vielä. Neuvosto voisi miettiä arkipäivän kokouksia ja
etäyhteyksien hyödyntämistä kokouksissa, jolloin kokouksissa läsnäolo onnistuisi helpommin.
Vapaa-ajan asukasneuvosto pyytää kuntaa selvittämään seuraavaan kokoukseen vapaa-ajan
asukkaiden määrän kylittäin. Vaalan kunta on mukana VALTO –hankkeessa (Kainuun
ammattikorkeakoulu). Tämän hankkeen kautta on mahdollista saada myöhemmin tämä tieto.

4 § Turkkiselän tuulivoimaosayleiskaava
- kunnan sivuilla ylävalikossa tuulivoima –kohta, perusasiat löytyvät kootusti tältä sivulta.
http://www.vaala.fi/sivu/fi/tuulivoima/
- Kunnan toimijat eivät vapaa-ajan asukasneuvoston kokouksessa ota kantaa tuulivoimayleiskaavaan.
Vapaa-ajan asukasneuvoston asukasjäsenet ovat huolissaan tuulivoiman vaikutuksista lähijärvien ja
Oulujärven maisemaan ja lähialueen vapaa-ajan asukkaisiin
5 § Vapaa-ajan asukasneuvoston saama aloite Oulujärven kansallispuiston perustamiseksi. Siihen liitettäisiin
Oulujärven retkeilyalue, Ärjänsaari ja Oulujärven suojellut lintusaaret.
- Vapaa-ajan asukasneuvosto toivoo, että kunta selvittää kansallispuiston perustamisen mahdollisuutta.
6 § Eri kohteiden korjaustarpeet – Jaalangan Leinolanlahden laituri
- Jakokunnan omistama venelaituri ja kulkureitti. Kunnossapitovastuu jakokunnalla.
7 § Vaala-päivät 15.6.2019
- tilaisuudessa voisi olla: sydäniskurikoulutus, 112- sovelluksen markkinointi,
asukasneuvoston puheenvuoro ja esittelypöytä
- sijaintikoordinaatit vapaa-ajan asunnon seinään – kampanja!
- Vaala-päivien yhteydessä yksityistielain uudistukseen liittyvien asioiden tiedottaminen

vapaa-ajan

8 § Vapaa-ajan asukasneuvoston toiminnasta tiedottaminen, mökkikirje
- tietosuoja-asetuksen vuoksi postitettavaa mökkikirjettä ei tänä vuonna lähetetä. Vaala-päivillä
kerätään suostumusta painettavan mökkikirjeen lähettämiseksi.
- mökkikirje tuotetaan kuitenkin edelleen ja sitä voi jokainen neuvoston jäsen halutessaan jakaa

9 § Neuvosto vaikuttamistoimielimenä – mitä käytännössä tarkoittaa?
- ei päätösvaltaa, tekee esityksiä ja aloitteita, kokouksista laaditaan jatkossa muistiot sekä todetaan
läsnäolijat
- kunnan asettama vaikuttamiselin, jotta vapaa-ajan asukkaat tulisivat kuulluksi päätöksenteossa
10 § Seuraava kokous
- 3.6. klo 14-16
11 § Muut asiat
- Manamasalon ry on tehnyt aloitteen kunnalle saaristo-ohjelmaan liittyen. Vaala on osasaaristokunta.
- Vapaa-ajan asukasneuvosto antaa tukensa Manamansalo ry:n tekemälle kuntalaisaloitteelle
(9.3.2019), joka koskee saariston kehityksen edistämisestä annetun lain tavoitteiden mukaista
saariston kehittämistä Manamansalossa.
- Kunnalle tuleva valtionosuus on korvamerkitsemätöntä valtionosuutta. Kyläyhdistys esittää hyviä
asioita, mutta valitettavasti kunnalla ei ole resursseja aloitteessa oleviin asioihin. Kyläyhdistyksen
toivotaan laittavan aloitteessa esitetyt asiat tärkeysjärjestykseen.
- Kiinteistöjen osoitetietoja on tarkistettu ja niitä päivitetään edelleen. Jatkossa asukkaille toivotaan
ilmoitettavan paremmin osoitteenmuutoksista.
- Oulunkaaren ympäristöpalvelut tiedottaa –tiedote uusista ympäristösäädöksistä – tämän voisi laittaa
mökkikirjeeseen liitteeksi

12 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.51

Kokouksen pöytäkirjan kirjasi Pirjo Nikula

