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1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
3§ Tilannekatsaus
Seurattavia asioita:
-

Martinlahden ja Ruununtörmän uimarantojen kunnostus
Martinlanden uimakoppien ovet, laituri ja pöytä, vessoihin vievä polku vaativat
kunnostusta. Roska-astia kaipaa tyhjennystä. Peurapolulle vievän sillan tukiparru
puuttuu, polun opasteita nurin tai ovat lahonneita. Kanavan yli menevän sillan
penkki on hajonnut.
Ruununtörmän oikeanpuoleiselta veneenlaskulaiturilta puuttuu kävelysilta,
satamaan kaivataan penkkejä. Kioski kaipaa maalausta ja lepikko raivausta.

-

-

kammin kunnostus ja ylläpito. Kammin turpeet ovat lähteneet pois ja kaipaavat
laittoa.
Martinlahden ilmoitustaulu. Taulun vastuutaho tarkistetaan. Kartta tulisi päivittää
vastaamaan nykypäivän tilannetta. Kaivannon opastaulu ja Alassalmen
opastaulu? kaipaavat tarkistusta.
Seurataan myös Martinlahden venepaikkojen lisäämisasiaa.

Lisäksi tuli esille Neittävän ”Ankkalammen” uimarannalla vessa, laituri, pukukopit ja
penkit vaatisivat kunnostusta tai siivousta.
Mökkitoimikunta esittää, että ympäristölautakunta huolehtii em. asioista.

4 § Toimikunnan täydentäminen
Heikki Pesämaa on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä mökkitoimikunnan
toimintaan. Tilalle on tiedusteltu jäsenehdokkuuslomakkeen jättänyttä Reijo Nuojuaa,
joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä.
Mökkitoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Vapaa Vaala – mökkitoimikuntaa
täydennetään siten, että Heikki Pesämaalle myönnetään ero toimikunnan
jäsenyydestä ja tilalle valitaan Reijo Nuojua.
5 § Muut esille tulevat asiat
Facebookiin perustetaan ryhmä Vaalan mökkiläiset, jonne voi lähettää suosituksi
tulleita maisema ym. kuvia ja jakaa muitakin asioita. Tiina luo ryhmän ja kutsuu
mökkitoimikuntalaiset mukaan.
Esitetään toive Torimarkettiin tekokäärmeiden saamiseksi valikoimaan lintujen
torjuntaa varten. Tiina hoitaa asian.
Seuraava kokous pidetään elo-syyskuun vaihteessa. Kokousta varten Mari esittää
vaihtoehtoja päivämäärästä elokuulla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.35
.
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