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VAALAN KUNTA
Vapaa Vaala -mökkitoimikunta

PÖYTÄKIRJA
3/2011

Aika

3.11.2011 klo 12 - 14

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
sihteeri

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tauno Anttonen avasi kokouksen.
Heikki Pesämaa kertoi Kantturan toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§
Lausunto Mondo Mineralsin kaivoshankkeesta
Lausunnon jättämisaika Elylle on päättynyt jo 24.11.2011, mutta mökkitoimikunta
päätti kuitenkin antaa liitteenä olevan, annettuja lausuntoja tukevan lausunnon.
4§
Lausunto Talvivaaran vaikutuksista Oulujoen vesistöön
Mökkitoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Vaalan kunta antaa lausunnon
Talvivaaran kaivostoiminnan vaikutuksesta Oulujärven ja Oulujoen vesistöön ja
pyytää lausuntoon myös mökkitoimikunnan kannanotot.
4§
Tulevan toiminnan suunnittelua
Edellisessä kokouksessa sovittiin toimikunnan kokous 21.4. klo 12 ja yhteinen
tilaisuus valtuustosalissa 26.5. Paikka voi olla myös urheilutalo. Tilaisuuteen
kutsutaan esim. saaristoasiain neuvottelukunnan edustaja ja joku tunnettu esiintyjä,
Tilaisuudessa voi olla myös vaalalaisten järjestöjen ja yritysten esittelyä. Viikko on
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myös Geopark-viikko, joten tämä voi olla myös Vaalan Geopark-tapahtuma. Myös
Hauki-EM on samana viikonloppuna. Myös karavaanareita kutsutaan vapaa-ajan
asukkaiden yhteiseen tilaisuuteen.
Tapahtuman suunnittelusta vastaavat Erkki, Tauno, Sinikka ja Tytti.
Vuosittain mökkitoimikunta voisi järjestää foorumin, jonka teemana on vesi ja muutkin
ympäristöasiat.
5§
Valmistautuminen mökkitoimikunnan vaaliin
Esitetään sääntöihin muutos, että mökkitoimikunnan toimikausi sidotaan
valtuustokausiin eli uusi toimikunta aloittaa vuoden 2013 alusta. Valintakirje
lähetetään mökkikirjeen yhteydessä toukokuussa ja uusi toimikunta valitaan syksyllä
2012.
6§
Muut esille tulevat asiat
Tauno Anttonen kertoi Vaalan kunnan suuntautumispäätöksestä. Päätös menee
valtioneuvostolle joulukuun lopulla. Kunnan taloudellinen tilanne on hieman
paranemaan päin, mutta erikoissairaanhoidon menot heikentävät edelleen
kuntataloutta. Myös Kainuun mallin ja Oulunkaaren kuntayhtymän tilanne tulee
muuttumaan tulevaisuudessa.
Heikki Pesämaa totesi, että huolestuttavaa on voimakas kahtiajakautuminen. Nyt
pitäisi positiivisessa hengessä luoda tulevaisuutta.
Erkki Manninen totesi, että Oulujokilaakson Tervareitistö päättyy Rokualle.
Todennäköisesti reitistö tulee jatkumaan myös Vaalaan lähitulevaisuudessa.
Keskusteltiin myös Manamansalon kaupan tilanteesta. Uutta yrittäjää etsitään koko
ajan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.
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