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Hallituksen kokous 1/2015 
 
Ylimääräiset asiat 
 
  
 
1. Varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan valinta 

 
Päätösesitys: 
Liiton sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 
ja työvaliokunnan. Varapuheenjohtajana vuonna 2014 on ollut Ilkka Larjomaa. 
Työvaliokunta on muodostunut puheenjohtajistosta ja sihteeristä. Työvalio-
kuntaa voidaan täydentää hallituksen jäsenistä. 
 
Valitaan varapuheenjohtaja ja nimetään työvaliokunta. 

 
Päätös: 

 
 
2. Puheenjohtajan aloite 1. - Vuoden mökkikunnan valitsemiseksi 

 
Esittely: 
TEM/Saaristoasiainneuvottelukunta valitsee vuosittain Vuoden Mökkiläisen 
OmaMökki -messuilla Helsingissä. Muun muassa VAAL:n ex-puheenjohtaja 
Jouko Taskinen valittiin vuoden 2013 mökkiläiseksi. VAAL sai liittona tässä 
yhteydessä hyvää julkisuutta ja mainosta.   
 
Suomen Mökkikuntaa ei mikään taho vielä valitse vuosittain. 
Suomen mökkikunnissa suhtaudutaan vapaa-ajan asukkaisiin monella eri 
tavalla. On kuntia, jotka ymmärtävät vapaa-ajan asukkaiden tuoman hyödyn 
kunnalle ja sen elinkeinotoiminnalle. Tämän vuoksi liiton tulisi nostaa ja tuoda 
esille niiden kuntien hyvät toimenpiteet ja saavutukset valitsemalla vuosittain 
VUODEN MÖKKIKUNNAN Suomessa. Tällä aktivoidaan myös muita kuntia 
edistämään vapaa-ajan asumista ja saadaan VAAL:n järjestöbrändille eloa.  
 
Vuoden Mökkikunnan nimeämisneuvottelukuntaan voitaisiin kutsua yhteistyö-
kumppaneiksi mm. Kuntaliitto ja TEM/Saaristoasiain neuvottelukunta. Vuoden 
Mökkikunnan huomionosoitus ja valintadiplomi voitaisiin jakaa syksyisin. 

 
Päätösesitys: 

 Hallitus suhtautuu myönteisesti aloitteeseen Vuoden Mökkikunnan valitsemi-  
seksi ja siirtää asian jatkovalmisteluun työvaliokunnalle palkitsemistavan ja 
valintakriteeristön laatimiseksi sekä yhteistyökumppaneiden kartoittamiseksi. 

 
Päätös: 
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3. Puheenjohtajan aloite 2.-  
     Kampanja vapaa-ajan asumisen tavoiteohjelman laatimiseksi jokaiseen kuntaan 
 
 

Esittely: 
Useissa Suomen kunnissa on jo joko tehty (Liperin kunnan vapaa-ajan asumisen 

tavoiteohjelma 2014-2016) tai ryhdytty tekemään omaa kuntakohtaista Vapaa-
ajan asumisen tavoiteohjelmaa, jossa käsitellään kunnan ja vapaa-ajan asuk-
kaiden yhteistoimintaa, kaavoitusta, rakentamista, vesistöjä, edunvalvontaa ja 
viestintää sekä tavoitteita mökkiasutukselle ja ympärivuotuiselle asumiselle. 

 
Suurimassa osassa kuntia ei kuitenkaan ole tavoiteohjelmaa vielä laadittu. 
Tämän vuoksi tulisi VAAL:n ryhtyä kampanjoimaan sitä, että jokaiseen 
suomalaiseen kuntaan tulisi laatia kuntastrategian yhteyteen vapaa-ajan 
asumisen tavoiteohjelma. Näin saataisiin monet erilaiset menettelytavat ja 
hajanaiset toimenpiteet mökkikunnissa enemmän yhdenmukaisiksi. 
 
Kampanjaan voitaisiin kutsua yhteistyökumppaneiksi mm. Kuntaliitto ja 
TEM/Saaristoasiain neuvottelukunta, ympäristöministeriö, sekä elinkeino-
elämän ja järjestöjen eri tahoja.  Kampajan avulla VAAL saa positiivista 
julkisuutta ja esilläoloa sekä tekee toimialansa mukaista edunvalvontatyötä. 

 
Päätösesitys: 
Hallitus suhtautuu myönteisesti aloitteeseen valtakunnallisen kampanjan 
käynnistämiseksi, että jokaiseen Suomen kuntaan laaditaan vuoteen 2016 
mennessä vapaa-ajan asumisen tavoiteohjelma ja siirtää asian jatkovalmis-
teluun työvaliokunnalle projektisuunnitelman laatimiseksi sekä mahdollisten 
yhteistyökumppaneiden kartoittamiseksi kampanjaan mukaan. 

 
Päätös: 
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