Mökkiläistoimikunnan kokous Pesälahdessa Ristiniementie 6, LIPERI,
6.9.2018 klo 17.00- 19.40.
Läsnä olivat Jouni Pitko (pj), Hannele Jokiniemi (vpj), Jouni Erola, Ulla Karttunen, Leena
Putto, Oili Vilen, Hannele Mikkanen (siht.)
Käsiteltävät asiat:
1. Saaristopolitiikan terveisiä Saaristopäiviltä Turusta toivat Hannele Jokiniemi ja
Jouni Pitko:
Suomen kunnista 60:ssä on kesäisin mökkiläisiä enemmän kuin varsinaisia asukkaista
- muovin keräyspaikat ja jätehuolto on mökkiläisten eniten käyttämä palvelu
- vesistöjen muovittumisen estäminen oli noussut keskusteluissa esille
- heräsi pohdintaan helteisten kesien aikana aurinkovoiteiden mikromuovista ==>
suihkumahdollisuudet suurille uimaranta-alueille. Pohdittiin Kuorinkaa?
- seuraavat Saaristopäivät 4.-5.6 Asikkalassa
Palvelu-ulottuvuuden huomioiminen entistä tärkeämpää vapaa-ajan asukkaiden lomaarjessa.
- tapahtumia, opastettuja kierroksia, luontopolkuja, teemapäiviä, valmiita
matkailutuotteita
- harvan asutuksen krieetri säilyy - saaristo
- monipaikkaisuus monessa puheenvuorossa (ei kaksoiskuntalaisuustermiä)
==> Mökkiläisten määrä lisääntyy ==> missä vaiheessa mökkiläisille tulee ajatus, että
saavatko palvelua, jos joillain alueilla ei verovaroin ole edellytyksiä niitä tuottaa.
- e-/ digikuntalaisuus
Myönteisenä terveisenä, että monilla vapaa-ajan asukkailla valmiutta lähteä mukaan
mökkiläiskunnan kehittämistyöhön.

2. Terveisiä vesistöalueiltamme:Pyhäselän ja Saariston alueen edustajat:
- Jätehuollon ongelmat koko kesän ==> lämmin kesä, ei sidottaisi tiettyyn määrään
tyhjennyksiä / viikko, koska mökkiläiset viettävät aikaansa enemmän lämpiminä kesinä
mökeillään ==> voisiko silloin tiivistää joidenkin jäteasemien tyhjennyksiä?
- Toiveena, että vielä tänä syksynä laitettaisiin kuntoon Saariston rannan parkkialue;
hiekkakuormaa tarvittaisiin.
- Alueen toimijana ainakin kolme-neljä eri toimijaa. Parkkialueella on maakasa, joka
levittämällä saataisiin usealle autolle parkkipaikka. Saaristotie suolataan, mutta
parkkipaikkaa ei suolta. Parkkipaikka pölyää varsinkin tällaisena kuivana kesänä. Pöly
leijuu kaupan sisätiloihin ja terasseille. Eikö voisi suolta myös parkkialueen?
Pelastuslaitokselle tulee olla edellytykset tuoda kalusto aivan kaupan nurkalla olevalle
laskuluiskalle. Tämä velvoittaa mm. kuntaa pitämään olosuhteet kunnossa.
- Ideaa jätesäiliöiden täyttöön. Jätesäiliöitä 8 kpl Saariston rannassa. Auttaisiko, jos olisi
numerointijärjestys, jossa mökkiläiset ja asukkaat täyttäisivät jäteastioita. Onko
kustannusvaikutusta?
- Suursaaressa näyttäytynyt sellainen ongelma, että veneilijät ottavat
rantautumispaikalta pilkepuita mukaansa. Saaren ylläpidosta vastaa ”Pida Saaristo
siistinä” -yhdistys. Suursaaressa ”Pidä saaristo siistinä” ylläpitämä rantautumispaikka.
Kunta antaa myös paikan ylläpitoon resurssia. Saareen on tehty aikanaan luontopolku.
Polulla on viitoitus, mutta polku paikoin ilmeisesti umpeenkasvanut, koska kulkijoita
harhautuu mökkiläisen pihapiiriin. Toivottiin jonkun toimijan mahdollisuutta tarkistaa
polkureitti ja opasteet.
Kuoringalta: Ympäristö- ja luonnonvara vastuualue saa paintuotteeksi piahkoin
Kuoringan vesiensuojeluohjelman. Yksi painopiste ja tavoite perustaa
vesiensuojeluyhdistys Kuoringalle. Yksittäinen uutinen on ollut lehdessä sinilevästä (ei
asiantuntijahavainto). Kuoringan levähdysalueelta tullut palautetta, että siirrettävät
vessat ovat olleet ihan täysiä kesä aikana. Käyttämättömyyskunnossa suorastaan!
Onko millään yhteistyörakenteella mahdollistettavissa vesistön vedellä toimiva
ulkosuihkutilan tekeminen Kuoringan rantaan?
Heposelälle; Heposelältä tullut sinilevähavainto vain lyhyeltä ajalta. Jätehuoltokysymys
nousi kesän aikana vahvasti esille! Myös mökkiläisten fb-ryhmässä keskustelua mm.
entisen Ristin koulun jätekeräyspisteestä. Mökkiläisten kesäteatterista on tullut
myönteistä palautetta.

Viinijärven; vesipiste Käsämän Teboililla. Jätekeräyspiste Käsämän vanhan kyläkaupan
pihapiirissä.
Lampialueella: ei yhteydenottoja kesäaikana.
3. Rantakalaillan uudistaminen.
- tänä kesänä sattui erittäin kuuma ilta mökkiläisten rantakalaillalle, samoin paikka ei
ollut innostava.
- mökkiläisten keski-ikä lähempänä 65-vuotiaita
- tavoitteena jatkossa, ettei samaan aikaan kuin Taipaleen kulttuuriviikko.
- Saaristopäivä, muutaman tunnin tapahtumana lauantaina klo 12.00-16.00.
Kuljetuksia klo 11.30 ja 14.00 seuraava? Kalankäsittelynäytöksiä, veneajalua,
pelastusnäytöstä, ongintaa, poniajelua, biokäymälä- ja aurinkoenergiaratkaisuja
mökeille, Puhas Oy mukaan ja heiltä kompostorit, biovessat, jätekeräyspisteet. Pidä
saaristo siistinä; lapsille ohjelmaa, yhteislaulua, MLL-lapsille ohjelmaa, MAKU-vankkuri
paikan päälle, meripelastusvene, öljyntorjuntalaitos, sukellusnäytös, makkaran paistoa,
pullapaistoa tulilla, yksittäinen teemaluento (rakennuslupa,-ilmoitusmenettelyt, tms)
- yhteistyöskumppania haetaan, jolla halukkuutta toteuttaa teemapäivä?
4. Kortti- ja FB-viestittely, mökkirirjeen yhteydessä
- tiedotteet mökkiläisille aika ajoin tarpeellisia mm. sote-tiedote mökkiläisille
- mökkiläisten FB-ryhmä on aktivoitunut nopeasti. Liperiläiset mökkiläiset voivat
hakeutua suljettuun ryhmään.
5. Liperi oppaaseen evästyksiä:
Kalastusluvat ==> mistä saa ostaa kunnan alueella
Ongelmajätekeräyspisteet ==> (maali, akut, ) Ylämyllyn keräyspisteen palvelut ja
aikataulut.
Palveluittain Liperi-oppaassa. Aukioloajat.

Muut asiat:
Kunnan imago; Kokemus palvelusta paikallisissa yrityksissä. Henkeä ”Voinko auttaa?”
”Palveluhenkisyys”, Tervehtiminen arvoon!
Palveluyrittäjät - ”tee se itse” -henki.
Yrittäjille teemailta: Markkinointi-myynti ja laskutus koulutusta.

Kokous oli jälleen kerran keskusteleva ja innostunut.
Kiitos kaunis kaikille mökkiläistoimikunnan jäsenille!

Muistion kirjoitteli Hannele Mikkanen, kunnanjohtaja

