Mökkiläistoimikunnan kokous 16.10.2019

Kokous pidettiin Grilli-kahvio Sisussa Liperin kirkonkylässä. Läsnä olivat Jouni Pitko
(puheenjohtaja), Hannele Jokiniemi, Jouni Erola, Oili Vilén, Ulla Karttunen, Leena Putto, Pirkko
Hyvärinen ja Hannele Mikkanen (sihteeri).
1. Järvialueiden kuulumisia
Samalla ”Liperin mökkiläiset” Facebook-ryhmästä nousseita terveisiä ja tiedusteluja, joiden
osalta mökkiläistoimikunnan jäsen Oili Vilén on tehnyt sivustotäydennyksiä:
Saaristo:
-

”Päivityksiä tehty Liperin mökkiläiset sivustolla. Noin 500 seuraajaa. Eri oppaita ja
reittejä linkitetty nyt Liperin mökkiläiset sivustojen ilmoituksiin”
Muovin keräyksestä saariston asukkaat muistuttelevat. Muistettava, että saariston
asukkailla pitkä ”Pidä saaristo siistinä” ajattelutapa.

Heposelkä:
-

-

Muovin kierrätyspistettä toivottaisiin. Alle 2000 asukasta taajamassa rinkiä ei
järjestetä. Voisiko erityisperusteena olla mökkiläisten määrä kunnassamme?
Voisimmeko mökkiläistoimikuntana tehdä aloitteen kesäajaksi muovin keräyksen
tehostamisesta?
Vesi laskeutunut, hanhet harmina ja huolena.
Heposelälle niittoajatustoiveita, Taipalejoen suuaukkoa ei löydy ruovikon seasta.
Osakaskunnan mahdollisuudet tehdä niittoesitystä yhteisöllisesti ja ranta-asukkaiden
kanssa?
Luovi; tietoisuutta sen ympäristöistä

Kuorinka:
-

Kuoringan vesiensuojelusuunnitelma on valmistunut! Kyseessä Natura-vesistö.
Laajat ja perusteelliset taustaselvitykset tehty ja erilaiset mittaukset vuoden 2017
aikana.
Voisi pitää nykytilakuvauksena Kuoringalta. Mittaukset antavat paremman kuvan kuin
ranta-asukkaiden käsitys Kuoringan veden laadusta on. Mittauksia tehdään kolmen
vuoden välein.

-

-

Mikromuovipitoisuusselvitys olisi ranta-asukkaiden toiveissa ollut selvittää.
Suunnitelma toimii myös ranta-alueen asukkaan opas -näkökulmalla. Toimenpiteitä
esitetty, mutta mitään kiireellisyysjärjestystä ei ole laitettu lopulliseen suunnitelmaan.
Toteutus jää avoimeksi; ei ole vastuutettu mitään tahoa. ELY on vain rahoittaja, ei
toimija.
Suunnitelma sisältää esityksen, että olisi syytä perustaa vesiensuojeluyhdistys.
Viestinnässä keskiössä maanviljelijät, ranta-asukkaat ja metsien omistajat.
Vesiensuojeluyhdistyksen olisi mahdollisuus edetä mm. hankesuunnitelman kautta
kehittämistoimissa.

Kuoringan vesiensuojelusuunnitelman esittelytilaisuus on 31.10.2019 Salonsydämessä
Salokylällä klo 18.00.
Todettiin, että Mökkiläistoimikunta osaltaan suosittaa vesiensuojeluyhdistyksen
perustamista Kuoringalle.
Viinijärvi:
-

Teboilin jätekeräysastiat ylitäysiä kesäaikana, suhteellisen hyvässä ”jamassa” nyt
syksyllä.
Liperin paloaseman keräyspisteet liian täydet.
Seuraavaan kokoukseen kutsumme jätehuollon edustajan kuultavaksi, kenties
jätelautakunnan Liperin jäsenedustajaa ja Puhas Oy:n edustajaa.

Lampialueet:
-

Hiljaiseloa, ei yhteydenottoja.

Pyhäselkä:
-

Saariston suunnassa rakennusbuumi menossa  myydään mökkejä ja uudistetaan
mökkejä.
Norppa tullut kiinteäksi osaksi myöskin Pyhäselän vesistöalueita.
Verkkokalastus – verkkokalustus kieltoalueet ja ajat aiheuttavat alueella jännitteitä.

2. Vapaa-ajan asukkaat kesä 2020:
-

-

Mökkiläisten kirje: jakelu pitäisi saada toukokuun aikana
Liplatus: positiivista palautetta, ruoka tosi hyvää, jatketaan samalla mallilla
Esitetään ajankohdaksi heinäkuun ensimmäistä viikonloppua eli la 4.7.2020, klo 12.0015.00.
Voisiko paikka olla Liperin rantamakasiini?
Toiveita: paikallisia myymässä paikallisia tuotteita. Voisiko Liperin Myllyltä tai myllyllä
olla esittelyä?
Rakentaminen, luvittaminen, Liperin rantamakasiinin alueen kehittämishanke.
Ruovikoitten niitosta asiantuntija kertomaan sekä vesien suojelusta. Niirasen Aria
tiedustellaan.
Mökkiläisten kesäteatteri mieluinen, seuraavaksi vuorossa Risti
Erilaisille ohjelmapalveluille olisi kysyntää. Kokouksessa tuli esille, että Monipalvelu
Kari Väisäsen yritys tuottaa ensi kesänä joki- ja järvimelontoja Liperin vesistöalueilla ja
mm. Taipalejoella

3. Saaristopäiviltä Asikkalasta jäi mieleen lossiaikataulukeskustelu, samoin kuin, voisiko
järvialueille olla oma seminaarinsa ja oma merialueiden saaristoseminaarinsa.
Esitykset ja erilaiset hankkeet näyttävät keskittyvän merialueiden saaristoihin.
4. Seuraavaan kesäkirjeeseen
-

Tuki, neuvot, miten toteuttaa niittoja ja hakea lupia. Vesiensuojelusuunnitelmien
päivitys tulossa 2020, jossa voisi tuoda asiaa esille.
Onko mahdollisuuksia saada kesänuorten työnvälitykseen myös mökkikohteita? Mitä
toimintatapoja asian suhteen?

5. Muut asiat
-

Hyvä tunnistaa erilaiset olemassa olevat kodat retkeily- ja patikointikohteina sekä
pienten tilaisuuksien järjestämispaikkoina:

 Mm. Liperin seurakunnan kota Kuoringan rannalla (vuokrattava), Ollilan Tuvan yhteydessä
(vuokrattava), Vaivion, Kaatamon, Roukalahden, Liperisalon kyläyhdistyksillä tai
metsästysseuroilla kodat.
-

Meidän kodat ja laavut: Laavu.org  sivuille saa viedä tietoja yksityiset henkilötkin
Meidän kodat ja laavut: Tulikartta.fi  sivuille saa viedä tietoja yksityiset henkilötkin
Laavut Liperin kunnan sivuilla  Vasen yläkulma  Vapaa-aika  Ulkoilu ja retkeily
 Laavut ja kodat

-

Laavut ja kodat on myös linkitettynä Retkeilyreitit-sivulla  Katso myös nämä 
Kodat ja laavut
(Taipaleen uusi luontopolku kunnan verkkosivuille).
Uimahalli avattu – otetaan palautteita vastaan

Ruoppausesitystä Liperi-väylälle: Jukka Hasu, P-K:n Maakuntaliitto, Väyläviraston ylläpitämä
Liperin väylä nro 7420. Väylän alkuosalla (12,2 km) kulkusyvyys on 2,4 m. Kantoniemen
itäpuolella Kirkkosalmen eteläosassa väylä madaltuu 1,2 metriin (4,5 km).
Karttatarkastelun mukaan noin 300 metrin matkalla vesisyvyys on alle 3 m. Syvyysaineiston
perusteella pystynee rajaamaan ruopattavan alueen laajuuden ja saamaan kustannusarvion.
Viime vuosina ei sisävesillä ole tehty matkustaja- ja huviveneliikennettä parantavia
ruoppauksia Väylän toimesta.
Taajamien kehittämishankkeessa Viinijärvi ja Liperi: ympäristöt ja Kylätalot
-

-

Ylämylly: esitetään talousarvioon Ylämyllyn alueen reitistöurakkaa – maanomistus-,
sopimukset, reitistöt (pyöräily, patikointi, jne.), kartat ja sähköinen sovellus.
Pärnävaaran lähiympäristöjä.
Leipäpäivä-palautetta: suurin laatuaan, seinät tulevat vastaan tällä myyjämäärällä,
leipäpäivä syyskuun viimeisenä lauantaina ensi syksynäkin, suosittu ja hienoa
tapahtuma!

6. Seuraava kokous 26.2. Klo 17.00 Lipertekin uusi yritystalo?
Muistion kirjoitteli, Hannele Mikkanen, kunnanjohtaja

