VAALin jäsenkirje 4/2021
Syyskokouksen antia
Vapaa-ajan asukkaiden liitto VAAL ry
piti sääntömääräisen
syyskokouksensa Helsingin
Pasilassa 11.11.2021. Liiton
puheenjohtajana jatkaa Tapio
Tervo (Hartolan Vapaa-ajan
asukkaat ry), varapuheenjohtajana
Raimo Kosonen (Vapaa-ajan
asunnot ry), varainhoitajana Pentti Heinonen (Hartolan vapaa-ajan asukkaat
ry) ja sihteeriksi valittiin Paula Virolainen (Sysmän vapaa-ajanasukkaat ry).
VAALin hallitukseen valittiin kokonaisuudessaan seuraavat henkilöt; Raimo
Kosonen, Liisa Kontturi, Juhani Filppula, Paula Virolainen, Heli Pieniniemi, Eero
Vankka, Esko Kalimo, Juhani Kanerva, Ilkka Kouri jaPentti Heinonen.
Hallituksesta pois jäävälle Martti Lylylle luovutettiin VAALin standaari kiitokseksi
pitkäaikaisesta työstä liiton hyväksi.

Edunvalvonta
VAAL ry antaa loppuvuoden aikana lausunnot mm.
uuteen Postilakiin, Kaavoitus- ja rakennuslakiin, ja yhdessä Omakotiliiton
kanssa tulevaan Kaivoslakiin. VAAL tekee yhteistyötä HELPen eli Helsingin
pelastuslaitoksen kanssa, ja järjestää vuoden 2022 kevättalvella ”Mökkielämän
turvallisuusseminaarin”. Asiasta tiedotetaan myöhemmin.

Hiilijalanjäljen mittausprojekti toteutuu
Osana ”Ilmastoviisas vapaa-aika” -ohjelmaa, VAAL ry tuottaa yhdessä Suomen
Ympäristökeskuksen kanssa ”mökkiläisen hiilijalanjäljen mittausprojektin”, ja sen
tuloksena pyritään myös tuottamaan materiaalia, missä opastetaan oman
hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Tällä hetkellä etsitään rahoitusta hankkeelle,
mutta toteutuminen näyttää hyvinkin todennäköiseltä.

Vapaa-ajan asukkaiden liiton
tuottama tutkimus vapaa-ajan
asumisesta on julkaistu.

VAPAA-AJAN ASUKKAAT OVAT
VALMIITA MAKSAMAAN
KUNTAVEROA MYÖS
MÖKKIPAIKKAKUNNALLEEN
Moni mökkeilijä on valmis
maksamaan kunnallisveroa myös
mökkipaikkakunnalleen, mikäli monipaikkaisuusaloite etenee eduskunnassa.
Tämä käy ilmi Vapaa-ajan asukkaiden liiton ja Omakotiliiton toteuttamasta
kyselystä. Jopa 64 prosenttia vastaajista sanoi olevansa valmis
harkitsemaan tätä vastineeksi kunnan palveluista, jos kokonaisveroaste ei
nousisi.
Tärkeimpinä mökkipaikkakunnan palveluina pidetään julkisia liikenneyhteyksiä,
harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia. Myös vapaa-ajanasukasyhdistyksen
toimintaa ja yhteisöllisyyttä arvostettiin paljon. Määrällisesti eniten mökkiläiset
arvioivat käyttävänsä jätepalveluita, ulkoilutiloja ja -reittejä, kulttuuritapahtumia
sekä posti- ja vesihuoltopalveluita. Parhaiten tietoa eri palveluista mökkiläiset
kokevat saavansa paikallislehdestä ja toiseksi parhaiten kunnan kotisivuilta.
Etätöiden lisääntyminen näkyi vastauksissa, sillä jopa joka kolmas vastaaja oli
tehnyt etätöitä mökiltä käsin. Keskimäärin mökillä vietettiin kolme kuukautta
vuodessa. Noin viidesosa vastaajista oli harkinnut muuttavansa mökin
vakituiseksi asunnoksi.

Mökkipaikkakunnan hallintoon osallistuisi mielellään vajaa viidesosa vastaajista,
mikäli se olisi mahdollista.
Kyselyn tulokset vertautuvat hyvin aiemmin julkaistuun Mökkibarometriin mm.
etätyön ja mökillä oleskelun suhteen. Tutkimuksessa oli myös kaksi aivan uutta
kysymystä monipaikkaisuudesta. Tutkimus toteutettiin syys-lokakuussa 2021, ja
vastauksia saatiin 515 taloudesta.
Linkki tutkimustuloksiin on kotisivullamme: www.vaal.fi
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Hyödynnä jäsenedut
Vapaa-ajan asukasyhdistyksen
jäsenkortilla saat kaikki Omakotiliiton
mahtavat jäsenedut käyttöösi.
Tutustu etuihin Omakotiliiton tai
VAALin nettisivuilla.

Jäsenedut

Vapaa-ajan asukkaiden liitto ry
toimisto@vaal.fi
www.vaal.fi

