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VAALAN KUNTA
Vapaa Vaala -mökkitoimikunta
Aika

3.12.2016 klo 14

Paikka

Apajalla

PÖYTÄKIRJA
3/2016

Jäsenet:
Esa Karjalainen
Timo Hakkarainen
Kalle Kokkoniemi
Tiina Koski-Tulppo
Aino Lähtevänoja
Teemu Nurkkala
Reijo Nuojua
Outi Puoskari
Pekka Repo
Antero Saukkonen
Pertti Väyrynen
Osmo Mustonen
Erkki Manninen
Sinikka Rantalankila

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
kunniajäsen, poissa
sihteeri

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 § Ajankohtaiskatsaus Vetoa Vaalaan –hankkeesta
Projektipäällikkö Satu Himanen kertoi vapaa-ajan asukkaille tehdyn kyselyn tuloksista
sekä tulevasta Aarre –viikon tapahtumista.
Satu tiedusteli toimikunnalta, miten vapaa-ajan asukkaita saataisiin houkuteltua
mukaan.

5 § Kunnanjohtaja Tytti Määttä / kunnan kuulumiset
Tytti kertoi tulevan sote-uudistuksen vaikutuksista ja kunnan tulevaisuuden
suunnitelmista. Muutoksia on tulossa sekä valtuuston kokoon että muuhunkin
organisaatioon. Taloudellisesti kunnalla menee suhteellisen hyvin. Ensi vuodelle on
tarkoitus saada noin 1,5 milj. ylijäämä. Suurimpana investointina ensi vuonna on
kunnan osuus Vaalantien perusparantamisesta. Vesi- ja kaukolämpölaitos on
yhtiöitetty ja uusi Lämpö- ja vesi Oy aloittaa vuoden vaihteessa.
Edunvalvontapuolella Pelson vankilan tilanne ja vesivoimalaitoksen kiinteistöveron
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mahdolliset muutokset vaativat kunnan toimenpiteitä. Matkailun markkinoinnissa
tehdään aktiivista yhteistyötä Rokua Geoparkin kanssa kohteina mm. Kiina ja Japani.
Keskusteltiin myös kaavoitustilanteesta. Kotisivulla olevia tietoja tulee päivittää ajan
tasalle.
Tiedoksi myös mökkitoimikunnalle, että päiväkodin avajaisjuhla on 17.12., jolloin voi
tulla tutustumaan uuteen päiväkotiin.
.
6 § Tulevat tapahtumat
Mökkikauden avajaistapahtuma 20.5. Mökkitoimikunta esittää, että mökkikauden
avajaiset pidetään Manamansalon Portilla ja tapahtumaan liitetään
kirpparitapahtuma, retkipolun kävely ym. toimintaa.
Lähetetään toimikunnan jäsenille Suomi 100 tapahtumien alustava lista.

7 § Mökkitoimikunnan jäsenten esille tuomia asioita
Edellisessä kokouksessa kyseltiin sääkameroiden tilanteesta. Säräisniemen
sääasema on siirretty Kiloniemen kalasatamaan. Selvitetään kameroiden tilanne.

8 § Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous 9.4. klo 14 Vaalan Asemalla.
9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.00.

Esa Karjalainen
puheenjohtaja

Sinikka Rantalankila
sihteeri

