Mökkiläistoimikunnan kokous Liperin Mylly, Kahvila Palanen 16.9. klo
18.00

Muistio
Läsnäolijat: Jouni Pitko, Oili Vilen, Leena Putto, Hannele Jokiniemi, Pirkko
Hyvärinen
1. Mökkiläisten kesäkirje
Kesäkirje: Kesäkirjeen suunniteltu jakelu toukokuun loppuun mennessä
todettiin olevan monelle liian myöhäinen ajankohta.
Mökkiläistoimikunnan esitys on, että kirje tulisi toukokuun puoliväliin
mennessä, näin se palvelisi paremmin tänne tulevia mökkiläisiä.
Kotiseutu- Uutisen lehti mökkiläisteemalla todettiin tervetulleeksi, siihen
lehteen toivottiin mainoksia/ juttuja tms. esittelyjä rakentajista ja
remontoijista, jotka voisivat työskennellä myös saarissa.
Todettiin että Liperi-opas on hyödyllinen paperisena, kaikille mökeille ei
välttämättä ole mahdollisuutta saada yhteyttä internet-verkkoon, joten
sähköinen versio ei tavoita. Opasta voisi olla jakelussa esim. kaupoissa ja
muissa julkisissa tiloissa, kirje ei valitettavasti tule kaikille.
2. Mökkiläisten osoitteistoinfoa:
Keskustelimme osoiteasioista, Marja-Liisa Piiroinen kertoi aiemmin
puhelimessa Pirkko Hyväriselle, että mikäli korjauksia on aikanaan tehty
käsin, tiedot eivät välity automaattisesti, vaan ne on edelleen tehtävä
manuaalisesti.
Tästä asiasta toivotaan selkeää tiedottamista seuraavaan
mökkiläiskirjeeseen. Oman ongelman tekee henkilötietosuoja, tietojen
luovuttamiseen on kiinteistön omistajan annettava lupa.

3. Kahviliput
Keskusteltiin kesällä käydystä kahvilippukampanjasta. Todettiin sen olleen
tähän aikaan sopiva, kampanja- aika on ollut monien mielestä liian lyhyt.
(kahvilippuja on tarjottu vielä elokuussakin, toim. huom. PH)
Mikäli kahvilippukampanjaa jatketaan, liput voisi olla leikattavat kirjeen
jonkin sivun alareunasta, eivät pääsisi häviämään, tai niitillä kiinni
aloitussivussa. Toimikunta esittää, että Liplatus-tapahtuma olisi joka
toinen vuosi ja kahvilippukampanja joka toinen vuosi. Päätöksen
tapahtuman järjestämisestä toimikunta tekee maaliskuussa rajoitukset
huomioon ottaen.
4. Muovijäte
Muovijätteen keräyspistettä on toivottu Saariston rantaan Tutjuun.
Muovijätteen keräyspiste on tällä hetkellä Ylämyllyllä S-Marketin pihaalueella. Todettiin, että luultavasti sitä ei saada muualle.
Saariston rantaan toivotaan järjestettäväksi pahvin/ kartongin
keräyspistettä, varsinkin rakennuksilla kertyy kartonkia ja pahveja, jotka
halutaan kierrättää.
5. Niitot järvialueilla
Joillakin ranta- alueilla on runsaita ruovikkokasvustoja, joita halutaan
niittää. Niitot on tehtävä omalla kustannuksella, mukaan talkoisiin voi
kysyä kyläyhdistyksiä ja kalaveden osakaskuntia.
Kesäkirjeeseen toivottiin lisättäväksi tietoa Kanadan vesirutto eli vesiruttokasvista. Tietoa vesien kunnostamisesta ja haitallisista kasveista voi kysyä
esimerkiksi Päivi Jokiselta, hän on Maisema- ja ympäristöasiantuntija, ItäSuomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Itä-Suomi, Joensuu,
0403012409, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi

6. Muut asiat:
Liperin mökkiläisten viiri. Puheenjohtaja esitteli erään mökkiläisen
suunnitteleman mökkiviirin, sekä samalla kuvalla tehtyjä muita tuotteita.
Päätettiin pyytää tarjous lippusalkoon laitettavasta viiristä ja samalla
kuvalla painatetusta kassista.
Kaavat:
Nykyisille tonteille pitäisi saada enemmän rakennusoikeutta, jotta niihin
voisi rakentaa suurempia rakennuksia, varastoja, autotalleja jne.
Tämä on tullut esille monessa kohteessa eteenkin nuorten
ostajien/perinnön saajien halutessa muuttaa mökkiä nykyaikaisemmaksi ja
paremmin varustetuksi. Tämä tärkeää ottaa huomioon Liperin
tulevaisuuden strategissa, jotta kunnan vetovoima ja houkuttelevuus
kasvaisi myös nuorten ja uusien mökkiläisten keskuudessa. Voidaanko
rantakaavaa tms. muuttaa?
Keskustelussa todettiin myös, että mökki- / ympärivuotiseen asumiseen
rantatontteja voisi olla myynnissä enemmän. Toimikunta esittää, että
tämän asia otettaisiin käsittelyyn kuntastrategian valmistelussa.
Terveiset järvien ja lampien alueilta:
Kuorinka: Kuoringan vesiensuojelusuunnitelma tehty,
vesiensuojeluyhdistyksen perustaminen välttämätöntä. Perustava kokous
suunniteltu pidettäväksi 30.9.2020. Kokoukseen on kutsuttu edustajia
kalastusosakaskunnasta, kunnasta, kyläyhdistyksistä ja asukkaista. Heiltä
toivotaan myös edustusta perustettavaan yhdistykseen. Taninpuron
kosteikko suunnitteilla.
Levätilanne ollut tänä kesänä hyvä kaikilla vesistöalueilla. Rakentamista on
kuluneena kesänä ollut paljon, myös ”sukupolvenvaihdoksia” on tehty
mökeillä, omistajiksi on siirtynyt nuorempaa väkeä.
Lampien alueella on ollut hiljaista.

Heposelkä: Vesi on laskenut aika paljon, muuten asiat ok.
Mökkiläistoimikunnan puolesta
Pirkko Hyvärinen

