Muistio

Mökkiläistoimikunnan kokous tiistaina 15.2.klo 17.00–18.30
Taloustutkimuksen vapaa-ajan asukkaille työstämä tutkimus ”Vapaa-ajan asukkaiden kokemus
kunnastamme” – esittely mökkiläistoimikunnalle. Toteutus Zoom-linkissä.
Liperin mökkiläistoimikunta oli kiinnostunut Taloustutkimuksen kyselyn toteuttamisesta
Liperin mökkiläisille. Kysymykset täytyy vain vielä käydä yhdessä läpi s-postin välityksellä.
Konkreettinen otos voisi olla 100 liperiläisen mökkiläisen haastattelu.
Esitämme kyselyyn konkreettisia kysymyksiä. Sellaisia kysymyksiä, joiden pohjalta voidaan
tehdä toimenpiteitä tai kehittämistoimia tai tunnistaa huolia. Ei ”maailmaa hyväileviä” tai
itsestäänselvyyksiä.
Myönteisenä nähtiin se, että mökkiläiset saisivat äänensä kuuluvaksi. Ajankohta on hyvä
kyselylle; millaisena uusi vapaa-ajan asuminen/kausiasuminen näyttäytyy mökkiläisille tässä
ajassa, koronan aikaisessa ja osittain koronan jälkeisessä ajassa.
Sovimme mökkiläistoimikunnan kanssa, että viikon sisällä mökkiläistoimikunnan jäsenet
antavat evästyksiä peruskysymysten lisäksi Liperissä kysyttäviin asioihin
Mökkiläistoimikunnan kokous Teams-linkillä Taloustutkimuksen esittelyn jälkeen.
Kokouksessa läsnä Jouni Pitko (pj), Jouni Erola, Ulla Karttunen, Hilkka Korhonen ja kh:n
edustajana Kirsi Koppinen ja sihteerinä kj. Hannele Mikkanen
Käsiteltävät asiat:
1. Puheenjohtajan terveiset Saaristopäiviltä, pj. Jouni Pitko
LUKE:n toteuttama Mökkiläisbarometri esittelyssä. Sarjassamme 4. mökkiläisbarometri. Kysely
laitettiin 5000 vapaa-ajanasukkaalle ympäri maata ja vastauksia saatiin 1275 kpl. Havaintoja:
Vapaa-ajan asunnoilla vietetään pidempiä aikoja. Muutosta tapahtunut vuodesta 2016: 79
päivästä 103 päivään ja etätyön päivät vapaa-ajan asunnolla ovat kasvaneet edellisestä
tutkimuskerrasta 7 pv:stä 43 päivään. Samoin yöpymispäivät olivat kasvaneet vuodesta 2019
vuoteen 2020 / 14 vuorokautta. Kasvu em. mittareissa poikkeuksellisen suurta kasvut. Viime
vuoden aikana tehdyssä kyselyssä vastaajat ovat myös arvioineet, että vuoden 2022 aikana

vapaa-ajan asunnoilla vietettävä aika kasvaa entisestään ja talviaikainen käyttö on lisääntynyt
maalis-huhtikuussa. Liite sivuilla.
Helsingin yliopiston toteuttama, Mökkiläistutkimus: ”Kunnat monipaikkaisten asukkaiden
osallistajina”. Vapaa-ajan asukkaat mökkikunnan etätyöntekijöinä, yhteistyössä paikallisten
asukkaiden kanssa, paikallisten palveluiden käyttäjinä ja potentiaaleina paikallisina kehittäjinä.
Pääviesti tutkimuksesta oli, että lähes kaikkeen muuhun ollaan tyytyväisiä paitsi
joukkoliikenteeseen ja vapaa-ajan asukkailla nähtiin useita eri rooleja mökkikunnassaan.
2. Kesäkirjeen sisältö:
kunnanjohtajan kirje, Kotiseutu-uutisten mökkiläisille tekemä mökki& rakennus teemanumero, haittalajien karsintaan MSL:n esite, keskeisistä mökkiläistapahtumista ja muista
tapahtumista tietoa Liperistä, Heinävedeltä ja Rääkkylästä. Olemme tiivistäneet matkailullista
yhteistyötä näiden kuntien kanssa.
a. Valmiiksi pakattuja kirjeitä toimitetaan Ylämyllyn osalta Lipertekille sekä Liperin ja
Viinijärven kirjastoihin. Tästä ei ole ennalta käyty keskustelua, mutta pyydämme heiltä
tällaisen palvelun ja lisäämme maininnan tästä mökkiläisten kesäkirjeeseen ja
sivustoillemme. Muistetaan infota tästä myös Liperin mökkiläiset FB-sivuilla. On
vesialueita, joilla ollaan vuokrasopimuksella mökkiläisinä. Kesäkirjeiden osoitteet
tulevat Maanmittauslaitoksen Kiinteistörekisteristä tontin omistajuuden kautta eli
mökkiläinen ei meidän kirjettämme esim. näissä tapauksissa saa.
i. Liperin Mökkiläisten FB-sivuilla on lähes 900 vapaa-ajan asukasta.
Ryhmässä oli käyty keskustelua mm. tämän kesäkirjeen saantiin
liittyvistä asioista. Kunnalla ei voi olla epävirallisia osoiterekistereitä
(=täytyy olla jokaiselta luvat), minkä vuoksi kirjeosoitteet tulevat
Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteristä.
b. Todettiin, että tärkeää olisi vapaa-ajan asukkaiden myös ajantasaistaa vapaa-ajan
asunnon rekisteritiedot. Saattaa olla esim. sauna rekisteritietona, vaikka kohteessa
olisi vapaa-ajan asunto. Silloin kirjettä ei lähde.
c. Laitamme lisätietoa myös pyöräilyn reittiohjelmasta mökkiläisille kirjeen mukana, jos
se on valmiina tuolloin, kun kirje lähtee huhtikuun alkupuoliskolla.
d. MSL:n tuottama materiaali A4 liitetään kesäkirjeeseen, jossa perehdytetään ja
ohjataan haittalajien kitkemiseen. Mahdollisesti joillakin kylillä myös yhteisiä
kylätalkoita ja kitkentään liittyvää perehdytystä. Vapaa-ajan asukkaat tervetulleita
kylien tapahtumiin.

3. Yhteistyösopimukset v. 2022
Tulossa tapahtumien kesä Liperin kunnan eri alueille sopimusten näkökulmasta.
Hakemusten määrä kasvoi 23 (2021)  35 (2022). Kuinka haastaa korona, nähdään
vasta tulevana kesällä? Emme tee kirjallista tapahtumakalenteria. Tapahtumakoostetta
tulee suurimpien tapahtumien osalta joko kesäliitteessä tai ilmoittelun kautta. Liperin
kunnan verkkosivuilta löytyy linkki tapahtumiin, jos toimija itse on sen sinne vienyt.
4. Mökkiläisten kesätapaaminen Liplatus
Tapahtuma Kirkkolahden rannassa lauantaina 2.7.2022 klo 10.00–14.00
yhteistyösopimuksella. Tarjolla paellaa. Teemat: mm. haittalajit MSL ja
vieraspetopyynti Laine Esa/Savolainen Kirsi. Esiintyjiä ei ole vielä vahvistettu.
Samanaikaisesti myös Liperin Myllyllä tapahtumia. Mukaan kutsutaan myös kuntaan
muuttaneita uusia asukkaita.
5. Mökkiläisten kesäteatteri tänä vuonna Ristissä torstaina heinäkuun 7. päivä.
Kunta tarjoaa kahvit teatteriväelle, ei teatterilippuja.
6. Kirkkolahti -hankkeen eteneminen investointivaiheeseen.
Seuraavassa vaiheessa käydään hanketta läpi Liperin seurakunnan kanssa, millaisia
mahdollisuuksia olisi yhteistyölle ja elinvoiman edistämiselle ko. alueella.
7. Pärnävaara -hanke
Master plan on työvaiheessa.
8. Liperin rakennusjärjestystä aletaan päivittämään.
Liperin rakennusjärjestys ajallaan laitetaan myös Liperin mökkiläistoimikunnalle
kommenteille.
9. Muut asiat:
Kunnanjohtaja kertoi vireillä olevista asioista kunnassamme. Teollisten työpaikkojen
määrä kasvanut 30:llä vuoteen 2020 nähden, Uusia teollisuusinvestointeja lähtee

liikkeelle teollisuusalueelle tänä vuonna. Siun sote-alueellakin on vielä paljon
valmisteltavaa uusille maakunnallisille hyvinvointialueille mentäessä. Patteriston
yksikkö valmistui viime vuonna ja Liperin kirkonkylän koulu valmistuu syksyyn 2022
mennessä. Viinijärven koululla tehdään parhaillaan sisäilmatutkimuksia ja
toimenpiteitä tulossa myös sillä suunnalla.
VT 9 valmistelussa, samoin Tuulivoimapuistohanke. Kaksi viimeistä hanketta ovat
sellaisia, että ”once in a lifetime” meidän korkeudella. Sellaista positiivista ja vilkasta
tekemisen pöhinää joka tapauksessa meneillään kunnassamme koronan
jälkimainingeilla.
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