Mökkiläistoimikunnan kokous 9.9.2021
klo 17.30–20.10 Liperin kirkonkylä, Myllypuoti
Läsnä:
Pyhäselän alue: Jouni Pitko
Kuoringan alue: Hannele Jokiniemi ja Keijo Kiiski
Lampialue: Leena Putto ja Hilkka Korhonen
Viinijärvi: Jouni Erola
Saariston alue: Oili Vilen
Kunnanhallituksen edustaja: Kirsi Koppinen
Sihteeri: Hannele Mikkanen
Poissa:
Heposelkä: Ulla Karttunen

Asiat:
1. Kirkkolahtihankkeen esittely, projektipäällikkö Lauri Jänis.
Lauri esitteli alustavasti mökkiläistoimikunnalle yhdessä FCG:n, ohjausryhmän ja
yrittäjien ohjauksen kautta virinnyttä suunnitelmaa Kirkkolahden alueen
kehitystoimista.
Mökkiläistoimikunta nosti esille mökkiläisten kautta tulleita terveisiä ja
palvelutarpeita:
•
•
•
•
•
•
•

Pyykin pesulle mahdollisuutta
Hileasema
Karavaanialuetarve
Lohipilkkipaikka?
Uimapaikat
Pilkkilaituri ympäri vuoden

2. Mökkiläistoimikunnan jäsenet; vaihdokset - uudet jäsenet
Todettiin uudet jäsenet: Kunnanhallituksen edustajana Kirsi Koppinen, Kuoringan
edustajana Hannele Jokiniemen seuraajana Keijo Kiiski. Lampialueen edustajana Leena
Puton seuraajana jatkossa Hilkka Korhonen.
3. Kesäkuulumiset järvialueilta
Jouni Pitko, Pyhäselän alue; puhelinyhteyksien toimimattomuutta saaristoalueella.
Veneliikenne lisääntyi näkyvästi. Saariston rannan Pizzerian onnistuminen. Saariston
kauppa on ollut arviolta n. 40 vuotta paikallaan. Matkailijoita kävi kaupalla ympäri
Suomea.
Oili Vilen, Saaristoalue; puhelinyhteydet, Puhas Oy:n polettimenetelmä saariston
rannan jätepisteille aiheuttaa ongelmia veneilijöille ja satunnaisille matkailijoille. Kaksi
uutta roskista tullut Tikankaivantoon ja Suursaareen. Marko Virkkunen huolehtii niistä
”Pidä saaristo Siistinä” verkostoon liittyen. Roskakorit eivät ole tarkoitettuja
mökkiläisille, vain retkeilijöille.
Kirsi Koppinen, kunnanhallituksen edustajana nosti esille Vaivion suunnalta tulleet
palautteet upotettujen molokkien toimimattomuudesta.
Hannele Jokiniemi, Kuorinka (edustajana mökkiläistoimikunnassa 11 v). Kiitos kaunis
Hannelelle ajastasi mökkiläisten terveisten ja asioiden eteenpäin viejänä!
Keijo Kiiski jatkaa jäsenenä. Syksyllä 2020 perustettiin Kuoringan
vesistönsuojeluyhdistys. Kuoringasta on tehty kunnostus- ja hoitosuunnitelma, joka
pitää sisällään mm. Kuorinkaan laskevien purojen kunnostusta ja mahdollisen
kosteikon perustamisen.
Leena Putto, lampialue. Kiitos kaunis Leenalle ajastasi mökkiläisten terveisten ja
asioiden eteenpäin viejänä! Jatkossa sijaisena Hilkka Korhonen. Esille noussut
venepaikkakysymykset Jyrinjärven ja Harijärven rannoilta. Jätehuollossa ollut Puhaksen
kanssa ongelmia.
Jouni Erola, Viinijärven vesistöalue. Lämmin kesä. Vilkasta toimintaa vesistöalueella.
Pitkälammen alue, pohjavesialue, huomioita erilaisen rakentamisen ja toiminnan
osalta.
Ulla Karttunen, Heposelkä (s-postia jälkikäteen: Heposelältä ei yhteydenottoja. Hieno
kesä.)
4. Vapaa-ajan asuntojen / muun rakentamisen tilastotietoa vuodelta 2021, luvitetut uudet
kohteet

•
•

Uudet omakotitaloluvat 19, paritalot 1 kpl, loma-asunnot 10
Loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia vakituiseen käyttöön tähän
mennessä 3 kpl tänä vuonna.

5. Kooste kahvi- lounasetulippujen käytöstä. Kahvi- /lounasetuliput Rantakalatapahtuman
sijaan (koronaeste).
9.9. mennessä 1402 lippua lunastettu = 5613 € (puuttuu vielä muutamia keskeisiä
toimijoita mm. Kuorinka ja Saariston puoti.
6. Evästyksiä Liperin ilmastotekoihin:
•

Vapaa-ajan asumisen kestävä kehitys:
Ehkä viihdytään nyt enemmän mökeillä, eikä matkusteta ulkomaille;
lentoliikennepäästöt vähenevät. Vapaa-ajan asunnoilla oltaessa ei välttämättä
autoilla paljoa (=ei päivittäistä liikennettä asioimaan). Etätyö on tullut, joka
mahdollistaa pidemmät jaksot vapaa-ajan asunnoilla. Energiatalous:
aurinkopaneelit, puuenergia. Materiaalien kierrätys on itsestään selvyys
kaupungeissa asuville. Miten mökkipitäjässä ei lajitellakaan?

•

Mökkiläistoimikunta nosti kolme asiaa kärkeen: 1) Muovin kierrätys 2) Lähituotteet
3) Lähiruoka

7. Liperin mökkiläiset -Facebook-ryhmän kuulumisia
•
•

Positiivista mainosta kunnalle eri järvialueilta. Kauniita kuvia ympäri vuoden. Oili
lupasi edelleen seurata postauksia. Poistetaan välittömästi häiriköijät, eikä niitä
juuri ole ollutkaan. On pääasiassa liperiläisten mökkiläisten suljettu ryhmä.
Saamme kanavan kautta myös palautteita hyvin

8. Muut asiat:
•
•

•

Monipaikkaisuuskeskustelu. Maan hallitus ottanut asian jälleen selvittelyn alle.
Perustuslaillinen tausta. Japanissa käytössä vapaaehtoismaksu.
Heinävesi- Rääkkylä-Liperi yhteistyötä tiivistetty. Saimaan latvavesillä yhteistyötä.
Mm. Tapahtumamarkkinointia, Kuuden kirkon kiertomatka (pyöräille,
matkailuautoillen, moottoripyöräillen, osittain veneillen). Mökkiläisten
kesäkirjeessä toisimme näkyväksi myös naapurikuntien tapahtumatuotantoa.
Lipertekin suunnalta on tullut tiedustelu, millaisia tarpeita tulevaisuuden vapaaajan asukkailla on? Ennakointia yrittäjyyskentässä.
o
o

polttopuuyrittäjiä, paikallisuutta
mökkitalkkari

o
o
o
o

o

ruokabox (valmisruoka-ainekset tai ruuat)
pienkonekorjaamopalveluita
pesulapalvelut
yrittäjäpassiivisuuteen ryhtiliikettä -> puhelimeen vastaaminen
olisi tärkeää. Tehdään tarjouksia, mutta ei ottauduta urakoihin.
Tilauskanta ehkä suuri, ei koeta tärkeäksi saada uusia tilauksia,
eikä tehdä tarjousta. Uusi sukupolvi käyttää enenevissä määrin
palveluita, mutta ei asioi puhelimen kautta, eli käyttävät uusia
somekanavia.
palvelujen tarpeen odotetaan vapaa-ajan asunnoilla kasvavan;
mm. siivouspalveluissa, ikkunoiden pesu, pientä korjaamista
mökkipihapiirissä.

Muistion kirjoitti 13.9.2021
Hannele Mikkanen, kunnanjohtaja

