Mökkiläistoimikunnan kokous ke 26.2.klo 17.00-19.45.
Läsnä: Jouni Pitko (pj), Hannele Jokiniemi, Oili Vilen, Leena Putto, Jouni Erola, Ulla Karttunen ja
kh:n edustajana Pirkko Hyvärinen ja sihteerinä Hannele Mikkanen.

Lipertek Oy:n yritysneuvoja Jaana Karppanen ja Pirkko Hyvärinen (= myös mökkiläistoimikunnan jäsen) esittelivät matkailualan kuulumisia.
-

-

-

Ensimmäinen matkailualan yritysryhmähanke lähdössä liikkeelle; viisi yritystä. Markkinointi kärkenä hankkeessa.
Pirkko Hyvärinen aloittanut vuoden alussa oppisopimuskoulutuksessa elinkeinoyhtiö
Lipertekin palveluksessa. Alkuvuoden teemoina matkailualan yrittäjien kontaktointi- ja
matkailuiltapäivävalmisteluja asiantuntijapuheenvuoroineen. Tavoitteena yhteistyön
kehittäminen matkailualan yrittäjien verkostossa.
Kesällä 2020 Silver RIng järjestää matkoja Joensuun seudulle (sisältönä mm. Tähkämuseo, Taipaleen kirkko, Myllyn alue). Suunnitelmat 3x2 päivän ja 3x 1 päivän retkiohjelmiin.
Myllyn alueella tapahtuu; Myllypuoti laajentanut palvelujaan, Lipstikka siirtynyt Myllyn
alueelle.
Majoituspaikkoja kaivataan Liperin kunnan alueelle. Esiin nousi mm. Luovin alue.
Samoin matkailualan yritysten sähköistä markkinointia ja matkailupaketteja, yhteistyötä yli kuntarajojen toivotaan näkyväksi. Tutustuimme www.doerz.com/ Visit Karelia sivuston kautta. Kuka vain voi tuoda sivuille oman tuotteensa: Visit Karelialle ilmoitetaan
paketit: esimerkkituotteita mm. Pilkkiminen// Opastettu käynti marjatilalle ==> Visit
Karelia työpajapäiviä yrittäjille tulossa ==> Jaana ja Pirkko ohjaavat myös yrittäjiä ja yksityisiä henkilöitä sivuille.

Vesistökuulumisia eri järvialueilta
Tutju:
-

Selkäsaaren satamaan toivotaan varoituskyltti heikosta jäistä. Lupaa on haettu, mutta
lupaa ei ole vielä tullut.
- Tutjun saaristoalue on ”Pidä Saaristo” -siistinä aluetta. Mökkiläistoimikunnan jäsen toi
kokoukseen nähtäväksi kuvia Tikanselältä Kontuvuoren ja Sulunlahden alueelta. Tikanselkä ja Jänisselkä kuuluvat Naturan luonnonsuojelualueisiin. Kuvista ilmeni styroksjätettä, rautaromua. Suuri osa romuista on vajonnut järven pohjaan. Naturavalvontaa??
Oltu yhteydessä Liperin kunnan ympäristöpalveluihin.
- Norpan pesimäalueita Tutjun saaristossa, alue laajentunut.
- Jään paksuudesta olisi mielenkiintoista tietää. ==> Virkkusen Raimo
Viinijärvi:
-

Ei erityisiä terveisiä

Ei erityisiä terveisiä lampialueella:
-

Leinosen lammen osayleiskaavavaihe meneillään
o Joensuun urheiluautoilijat haki laajennukselle lupaa, Vaasan hovioikeudesta tuli
päätös marraskuussa, että prosessi aloitetaan alusta.
Kuorinka:
-

Yleisötilaisuus valmistuneesta vesiensuojelusuunnitelmasta
Toivetta, että ELY:n ympäristövastuualue kutsuisi koolle sidosryhmiä, tavoitteena perustaa vesiensuojeluyhdistys Kuoringalle. Janne Kärkkäiselle viestiä em. aiheesta liittyen Liplatus-tapahtumaan sekä toivetta veistöjen tilaa koskevasta infosta Liplatuksessa.

Heposelkä
-

Syviä ja leveitä railoja
Kalaa tulee

Pyhäselkä
-

Veden pinnan vaihtelut suuria, vesi noussut ainakin n. 40 cm.

Mökkiläisten teematapahtumia:
Yhteistyösopimukset:

-

Liplatus la 4.7. Klo 12.00-15.00 Liperin kirkonkylän Rantamakasiini
o Janne Kärkkäinen ELY-keskus: Niitot ja ruoppaukset, pelisäännöt, tietoa, mistä
tilata niittoja, kaislajäte, minne viedään. Vesistöjen tila, millainen Liperissä?
Natura-alueet.
o Kuoringan osalta, olisiko mahdollisuuksia kokoonkutsumiseen vesiensuojeluyhdistyksen perustamisen merkeissä?
o Mylly-yhteys, Anne Vänskä
o Puhas Oy: lajittelu - kierrätys sekä puutarhajätteen kierrätyksestä esim. Martat.
o Myyjiä olisi hyvä olla mukana
o Aktiivista tekemistä ja aktiivista tapahtumaa odotellaan: esimerkkeinä lasten
onginta, onnistuuko melontakokeilut?

-

Vappu 1.5.2020
o Klo 11.00 Avaussanat Liperin yrittäjien pj. Harri Mäenpää

o uusi liperiläinen mökkiläinen: Kuutti: Tähkän luovutus mökkiläistoimikunnan jäsen Oili Vilen
o Vielä ei ollut ensimmäistä uutta vapaa-ajan asuntoa luvitettuna.
-

Tähkä Puuveneen vuoksi 18.-19.7.2020 Rantamakasiinin rannassa.

-

Mökkiläisten teatteri-ilta: Valelääkäri ti 21.7 klo 19.00

Leader -kinttupolkuhanke hyväksytty Joensuun seudun Leaderin hallituksessa
-

Vesa Turkia toteuttajana
Milloin reitti käytössä?

Väylä vesille hankehakemus;
-

Lump Sum esitys keväällä 2020
o Erilaista kartoitusta tehdään
o Esivalmisteluvaihe kehitys ==> Lisäarvoa kaikille
o Palvelun näkökulma kirkonkylän kaikille palveluille
o alueen markkinointi retkeilyn näkökulmasta
o Kirkkovenevajat, jotka omistaa Liperi-seura; mitä käyttöä voisi olla?
▪ Löytyisikö vuokrata kesäaikaista palvelua: kanootti, polkupyörä.

Mökkiläisten Kesäkirje - erityistoiveita?
o
o
o
o
o

em. tapahtumat ja Minne mennä mm. Liperi
Toukokuun lopulle kesäkirje
Pyöräilyreitistöt, milloin valmis käyttöön
Luontokohteet ja partiolaisten retket ja luontopolut
Suursaaren laituri ja Tikankaivanto, Linnankallio

Muut asiat:
-

Saaristo- ja rannikkopäivät, kesäkuun alku
o Jouni Pitko, Oili Vilen. Varalla Pirkko, Jouni Erola

Muistion kirjoitteli
Hannele Mikkanen, kunnanjohtaja

