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VAALAN KUNTA
Vapaa Vaala -mökkitoimikunta

PÖYTÄKIRJA
2/2011

Aika

27.8.2011 klo 16 – 17.30

Paikka

Lamminahon talo, Lamminahontie 231, Vaala

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

puheenjohtaja

poissa

poissa
poissa
poissa
poissa
sihteeri

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tauno Anttonen avasi kokouksen.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§
Manamansalo -aloitteen tilanne
Viime kokouksessa tehty aloite muistomerkkikirkon rannan kunnostamisesta ja
laiturista sekä Taidetalon läheisyyteen tehtävästä laiturista on käsitelty
kunnanhallituksessa, joka on lähettänyt asian valmisteltavaksi
ympäristölautakuntaan. Ympäristölautakunnan kokous on maanantaina 29.8.
Teknisen johtajan esitys on seuraava: Tekninen toimisto selvittää aloitteessa
esitettyjen toimenpiteiden toteuttamistavat ja toteuttamisvaihtoehdot.
Toimikunta totesi, että asia etenee pikkuhiljaa.
4§
Vaala-päivät
Vaala-päiviä vietetään 17.-18.9. Alustava ohjelma on seuraava:
Lauantaina
Toritapahtuma klo 9- 12
Nappulakisat klo 12.00.
Lajeina pituushyppy, pallonheitto, korkeushyppy ja 60 m juoksu.
Avoin Vaalan kunnan saappaan- / kahluusaappaan mestaruuskilpailut klo 13.00
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Frisbeegolf- puttauskilpailu alkaen klo 12.30
Match-show (koiranäyttely) klo 13 tai 14
Heppailua pallokentällä klo 15.
Sunnuntaina
Jumalanpalvelus Vaalan kirkossa, klo 10
Veteraaniautot pallokentällä, klo 10-16 (mahd. kulkue)
Ruokailu rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen Sapuskassa klo 11.15-12.45
Vaala-päivän juhla / Vaalan rintamaveteraanien 45-vuotisjuhla Urheilutalolla klo 1315
Mökkitoimikunta päätti osallistua saappaanheittokilpailuun. Osallistujat sovitaan
sähköpostitse.
5§
Muut esille tulevat asiat
1. Facebookissa tulleet toiveet mökkitoimikunnalle
- turvesoiden vaikutus vesistöihin
- kiinteistövero
Mökkitoimikunta esittää, että Vaalan kunnan ympäristövalvonta kiinnittäisi huomiota
turvesoilla tapahtuvaan toimintaan ja lupaehtojen noudattamiseen. Aliurakoitsijoille ei
ole riittävän selkeästi tehty selväksi lupaehtoja, mm. tuuli- ja äänirajoituksia.
Tauno Anttonen kertoi, että kiinteistöveroja on jouduttu nostamaan kunnan heikon
taloudellisen tilanteen vuoksi. Tilannetta heikentää mm. koulurakentaminen sekä
valtionosuuksien muutokset.
Vaalan kunnan kiinteistöveroprosentit ja veron laskennallinen tuotto on seuraava:
Kv 6.11.2010 § 64
vakituinen asuinrakennus
muu kuin vakituinen asuinrakennus
voimalaitosrakennus
yleishyödyllinen yhteisö
yleinen kiinteistövero-% (rakennukset )
yleinen kiinteistövero-% (maapohja)
YHTEENSÄ

vero-%
0,59
1,15
2,85
0,80
1,10
1,10

laskennallinen
kiinteistövero
311 981
245 178
1 313 045
5 533
159 800
230 079
2 265 617

Muiden asuinrakennusten veroprosentti voi olla enintään 0,60 prosenttiyksikköä
korkeampi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten
veroprosentti.
Mökkitoimikunta toivoo, ettei veroa nostettaisi enää nykyisestään.

2. Mökkitoimikunnan rooli / vuoden 2012 toiminta
Mökkitoimikunnan tehtävänä on toimia linkkinä vapaa-ajan asukkaiden ja kunnan
hallinnon välillä.
Todettiin, että toimikunta on tarpeellinen nykyisessä muodossaan ja valintatapa on
myös hyvä.
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Ensi kesän mökkikirjeessä kutsutaan mökkiläiset yhteiseen tilaisuuteen, joka
järjestetään 26.5.2012 klo 12. valtuustosalissa. Ohjelma suunnitellaan yhdessä
kunnanjohtajan kanssa.
Mökkitoimikunnan seuraava kokous 21.4. klo 12, jolloin vahvistetaan yhteisen
tapahtuman ohjelma.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Tauno Anttonen
puheenjohtaja

Sinikka Rantalankila
sihteeri

