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VAALAN KUNTA
Vapaa Vaala -mökkitoimikunta

ESITYSLISTA
2/2012

Aika

25.8.2012 klo 19 – 20.30

Paikka

Tiina Koski-Tulpon loma-asunto Hautajärven rannalla Neittävällä

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

poissa
poissa
poissa
poissa
sihteeri
kunnanjohtaja

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on paikalla viisi jäsentä ja sihteeri, mutta
katsoi kuitenkin, että mökkiläisten edustus on riittävä asioiden käsittelyyn.
3§
Viihdymme Vaalassa –tapahtuman palaute
Mökkitoimikunta totesi, että Viihdymme Vaalassa –tapahtuma oli onnistunut.
Tapahtumassa oli osanottajia jopa yli odotusten eli noin 300. Moottorisahan voitti
Anja Koukkari Otermalta. Ajankohta oli sopiva ja kutsu oli ilmeisesti hyvin tavoittanut
mökkiläiset. Ensi vuonna kannattaa järjestää vastaava tapahtuma. Koska
sukupolvenvaihdokset ovat monelle vapaa-ajan asukkaalle ajankohtainen asia, pitää
tapahtumaan varata useampi asiantuntija kertomaan asiasta.
4§
Tuulivoimaa
Mökkitoimikunnalle jaettiin VentusVisin (UPM-Kymmenen Oyj:n ja TuuliSaimaa OY:n
yhteisyritys) esitys tuulivoiman rakentamissuunnitelmista.
Suunnitelmat ovat tällä hetkellä siinä vaiheessa, ettei asiasta ole uutta kerrottavaa.
Selvitykset valmistuvat vuodenvaihteeseen mennessä.
Mökkitoimikunta päätti, että em. selvitys laitetaan kunnan kotisivulle Vapaa Vaala –
sivustolle (ajankohtaista). Selvitetään UPM:ltä, voisiko se laatia tämän hetken
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tilanteesta tiedotteen, joka lähetettäisiin mökkiläisten kotiosoitteisiin. Postitus voidaan
tehdä kunnan kautta käyttäen kunnan keräämää mökkiläisten osoiterekisteriä.
Varsinainen tiedotustilaisuus asukkaille ja mökkiläisille pidettäisiin vuoden vaihteen
jälkeen, kun meneillään olevat selvitykset ovat valmistuneet.
5§
Oulujärven vesistön veden korkeus
Mökkitoimikunnalle oli välitetty Fortumin johtajan Risto Andsten kunnanjohtajille
lähettämä viesti, jossa hän toteaa, että Fortum selvittää perusteellisesti tulvan
kehittymisen yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Sen perusteella
arvioidaan esimerkiksi, voidaanko nyt koetun kaltainen vesitilanne välttää
muuttamalla lupaa siten, että suuremmat juoksutukset voitaisiin aloittaa aiemmin.
Näin varauduttaisiin tänä kesänä koettujen olosuhteiden mahdolliseen toistumiseen
ilmastonmuutoksen myötä.
Mökkitoimikunta merkitsi tiedokseen Fortumin viestin. Todettiin, että kesä on ollut
todella poikkeuksellinen ja vesitilanne on muuttunut myös Rokuan järvissä.
Toimikunta pyytää, että kunnanhallitus selvittää, onko Fortum noudattanut lupaehtoja
ja reagoinut riittävän ajoissa tulvatilanteeseen ja ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli asiassa
on havaittavissa puutteita.
5§
Mökkitoimikunnan vaalit
Mökkikirjeen mukana on lähetetty vaalikirje, jolla on ollut mahdollista tehdä
ehdotuksia mökkitoimikunnan jäseniksi 2013-2016. Tähän mennessä on tullut 18
ehdotusta.
Toimikunnan jäsenet pitivät tärkeänä, että toimikunta uudistuu, mutta on hyvä, jos
joku myös jatkaa mukana uudessa toimikunnassa.
Pyydetään nykyisiä toimikunnan jäseniä ilmoittamaan, ovatko he halukkaita
jatkamaan mökkitoimikunnassa ensi kaudella sekä etsimään myös aktiivisesti
seuraajia omalta alueeltaan.

6§
Muut esille tulevat asiat
Toimikunta keskusteli Manamansalon kaupan tilanteesta.
Kiitokset kokouksen emännälle ja isännälle!

Tauno Anttonen
puheenjohtaja

Sinikka Rantalankila
sihteeri

