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1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tauno Anttonen toivotti toimikunnan jäsenet tervetulleiksi ja avasi
kokouksen.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Vaalan kuntastrategia ja viestintäsuunnitelma
Tauno Anttonen esitteli kuntastrategian ja totesi, että myös mökkitoimikunnan viime
kokouksessaan tekemät kannanotot on otettu huomioon kuntastrategiaa laadittaessa.
Todettiin, ettei kuntastrategian tavoitteissa ole mainittu vapaa-ajan asumista, vaikka
se käytännössä on yksi Vaalan kunnan painopistealuista.
Tauno esitteli myös kunnan viestintäsuunnitelman sisällön. Viestintäsuunnitelmassa
vapaa-ajan asukkaiden osalta on tavoitteena, että heidän osaamistaan hyödynnetään
kunnan kehittämisessä, ostovoimaa hyödynnetään nykyistä paremmin ja vapaa-ajan
asukkaista tulisi myös vakituisia asukkaita. Mökkiläiset toimivat myös myönteisinä
mielipidevaikuttajina maailmalla.
Keskusteltiin Vapaa Vaala –facebook-profiilista ja sen ylläpidosta. Hyväksyttiin
nykyinen käytäntö, että sivustolla on useampia ylläpitäjiä. Toimikunnan jäsenet
lupasivat myös omalta osaltaan aktivoitua kommentoinnissa.

4 § Mökkitoimikunnalle tulleet esitykset Facebookin välityksellä
Facebook-kommenteissa on esitetty seuraavia toiveita mökkitoimikunnan
käsiteltäväksi:
1. Virikkeitä turisteille
Todettiin, että Vaalassa on aika paljon tapahtumia, joista täytyy vain löytää omansa.

3. Tietoa ratsastustalleista
Mökkikirjeeseen on laitettu yhteystiedot Vaalassa toimivista ratsastustalleista.
4. Manamansalon muistomerkkikirkolle venelaituri
Päätettiin tehdä aloite kunnanhallitukselle Manamansalon kirkkorannan
kunnostamisesta ja laiturin rakentamisesta muistomerkkikirkon rantaan. Lisäksi
esitetään, että mahdollisimman lähelle Kassu Halonen Taidetaloa rakennetaan
rantautumislaituri. Sihteeri laatii aloitteen ja puheenjohtaja allekirjoittaa.
5. Ongelmajätepiste auki kesäviikonloppuisin, lasinkeräyspisteet jätekatoksiin
Eko Kymppi on järjestänyt kesäviikonlopun aukioloajat, mistä on myös mökkikirjeen
liitteessä. Tiedustellaan Eko Kympiltä, onko lasinkeräyspisteitä vähennetty ja onko
niitä mahdollista palauttaa.
6. Ruununtörmän kameran linkittäminen kunnan sivulle.
Asiaa on selvittelyn alla. Vaalan kunnan tietohallintopalveluista vastaa Oulunkaaren
kuntapalvelutoimisto, ja linkitysasia vaatii tietohallinnon hyväksymisen.
7. Toimikunnan esille tuomat asiat
Rallisprintin jäljet on siivottava Ruununtörmän alueelta. Maalla oleville veneille,
trailereille ja kalastajien pilkkikopeille tulisi järjestää oma alue, joka ei ole näkyvillä.
5 § Mökkikirje (liite)
Toimikunta oli tyytyväinen mökkikirjeeseen. Kirje olisi hyvä postittaa myös
vaalalaisille vapaa-ajan asunnon omistajille.
6 § Geopark-viikko (liite)
Liitteenä on Geopark-viikon ohjelma. Vaalan osuus on perjantaina ja lauantaina
Ruununtörmällä tonttimarkkinointitapahtuma Hauki EM –tapahtuman yhteydessä.
7 § Vaalan tonttimarkkinointikampanja
Kunnan tonttimyyntiä ei ole ulkoistettu, vaan omaa myyntitoimintaa on tehostettu.
Vaalan tontit ovat myytävänä Etuovi.comissa ja Iskelmäradiossa tulee olemaan
mainoksia Vaalan tonteista. Lisäksi on lehtimainontaa eri julkaisussa.
8 § Muut tapahtumat
Päätettiin, että mökkiläistoimikunnan jäsenet osallistuvat tapahtumiin kukin oman
aikataulunsa mukaisesti. Saarikonserttiin toimikunnan jäsenille annetaan vapaaliput.
Päätettiin pitää seuraava kokous Venetsialaisten yhteydessä Ruununtörmällä 27.8.
klo 16.
9 § Muut esille tulevat asiat
1. Manamansalossa järjestetään yhteistoiminnassa kyläyhdistyksen kanssa
uimarannan siivoustalkoot. Osmo järjestää jätelavan paikalle.
2. Martinlahden rannan betoniporsaat on siirrettävä tien liittymään, etteivät
asuntoautot pääse vanhalle tielle. Luvattomat leiriytyjät sotkevat rannan.

3. Osalta mökkiteistä puuttuu viitat ja numerot. Tekniseen toimistoon terveisiä, että
kaikille nimetyille teille pitää laittaa viitat.
4. Venepaikkoja vuokraa Vaalan kunnan tekninen toimisto (varauksia ottaa vastaan
kanslisti Hilkka Turunen).
5. Kysely Vaalan kunnan suuntautumisesta lähetetään kaikille 16 vuotta täyttäneille
kuntalaisille lähipäivinä. Alustavat tulokset valmiina syyskuussa ja lopullinen
yhteenveto marraskuun loppuun mennessä.
Puheenjohtaja toivotti kaikille toimikunnan jäsenille mukavaa ja lämmintä kesää sekä
päätti kokouksen klo 16.00.
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