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Jäsenet:
Tauno Anttonen
Eila Kovalainen
Kalle Kokkoniemi
Erkki Manninen
Pirjo Sirviö
Pekka Repo
Rauno Korolainen
Aino Lähtevänoja
Heikki Pesämaa
Teija Jokipii
Tiina Koski-Tulppo
Osmo Mustonen
Sinikka Rantalankila
Tytti Määttä

puheenjohtaja

poissa
poissa

poissa

sihteeri
kunnanjohtaja

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tauno Anttonen avaa kokouksen.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§
Viihdymme Vaalassa –tapahtuman järjestelyt
Työtiimi Erkki, Tauno ja Sinikka ovat suunnitelleet ja ohjelman 26.5. järjestettävään
tapahtumaan. Tapahtuman teemoina ovat mm. jätehuolto, vesi- ja viemäröinti,
energiaratkaisut, paloturvallisuus, rakennusmääräykset sekä sukupolvenvaihdokset.
Mukaan ovat lupautuneet kunnan virkamiesten lisäksi mm. Rautia, Eko-Kymppi,
Kaisanet, Sinikka Kämäräinen, Oulujärven nuohous- ja ilmaistointi. Kahvitarjoilun
järjestää Säräisniemen Martat.
Vaalalaiset yritykset ovat luvanneet lahjoittaa tilaisuuteen arvontapalkintoja,
lahjakortteja ja tavarapalkintoja. Piha-alueelle järjestetään frisbeegolf-esittelyä.
Kunnanjohtaja lähettää kutsun mökkikirjeen mukana. Kutsu pöytäkirjan liitteenä.
4§
Mökkikirje
Mökkikirje lähetetään toukokuun 1-2 viikolla. Sisältöä päivitetään ajan tasalle,
kääntöpuolella tapahtumakalenteri ja liitteinä mm. Ruununhelmen ohjelma, vaalikirje,
tapahtuman kutsu ym. Yrityksiltä laskutetaan 100 €/tiedote.

2
5§
Kunnanjohtajan ja puheenjohtajan kunnan tilanteesta
Kunnanjohtaja Tytti Määttä kertoi kunnan ajankohtaisista asioista sekä taloudellisesta
tilanteesta. Merkittävämpänä asiana on tällä hetkellä uuden koulun valmistuminen
syksyllä. Kuntarakenneuudistus ei todennäköisesti toteudu alkuperäisessä
aikataulussa, mutta muutoksia kuntarakenteeseen on kuitenkin odotettavissa. Vaala
on esittänyt, että kunta pysyisi jakamattomana, mutta ei ole vastustanut kuntaliitoksia,
vaan esittänyt maaseutumaisen kunnan perustamista Oulun ja Kajaanin välille.
Tauno Anttonen kertoi myös kunnan taloustilanteesta ja kuntarakenneuudistuksesta
todeten, etteivät naapurikunnat Siikalatvaa lukuun ottamatta olleet halukkaita
liitoksiin. Anttonen kertoi myös Manamansalon tuulivoimahankkeesta. Hän totesi, että
vapaa-ajan asukkaiden kannalta se voi herättää ristiriitaisia tunteita, mutta kunnalle
sen tuoma kiinteistöverotulo olisi merkittävä talouden pelastus. Kunnan talouden
vahvistamiseksi kunta tulee tehostamaan tonttimarkkinointiaan sekä myymään
kiinteistöjään. Vapaa-ajan asukkailla on suuri merkitys Vaalan kunnalle. Tästä syystä
myös mökkitoimikunnan roolia tulee entisestään vahvistaa.
Toimikunta totesi, että mökkitoimikunnan edustaja voisi olla mukana
ympäristölautakunnassa silloin, kun käsitellään vapaa-ajan asumiseen vaikuttavia
asioita. Uusi mökkitoimikunta voisi nimetä edustajan ko. kokouksiin.
5§
Mökkitoimikunnan vaalit
Mökkitoimikuntaan voi tehdä esityksiä entisen käytännön mukaan. Vaalikirje
lähetetään mökkikirjeen mukana ja julkaistaan myös netissä. Sitä voi olla myös
jakelussa mökkiläistapahtumassa. Esitysaikaa on syksyyn asti. Uusi toimikunta
nimetään tammikuussa samanaikaisesti kuin muutkin kunnan toimikunnat.

6§
Muut esille tulevat asiat
Toimikunnan jäsenet eivät esittäneet muita asioita.
Toimikunta kokoontuu Viihdymme Vaalassa –tapahtumassa ja seuraava kokous
pidetään syksyllä mahdollisesti Tiina Koski-Tulpon mökillä.
Kokouksen päätteeksi nautittiin Siitarin pizza-buffésta.
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puheenjohtaja
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