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kylätoimikunta
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Parikkalan
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Uukuniemen
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Varsinainen jäsen
Timo Wilska
Kari Heikkinen
Olli Mattila

Varajäsen

Jaakko Tukia

Yrittäjäyhdistykset

Markku Uimonen, Mirja Ulmanen
puheenjohtaja
Maiju Peuhkuri,
Sirpa Suominen
varapuheenjohtaja
Päivi Roiha
Maija Kiiveri

Tuottajayhdistys ei
edustajia
vs. tekninen johtaja

Heikki Määttänen

yritysneuvoja
(sihteeri)

Muutokset

Jukka Hämäläinen v. 2016
alkaen
Jani Roitto v. 2015 alkaen
rakentamispäällikkö Olli
Summala v. 2015 alkaen

Taina Tolkki

Toiminta
Parikkalan mökkiläistoimikunta toimii linkkinä kunnan, kuntalaisten, kyläläisten, kylätoimikuntien,
vapaa-ajanasukkaiden ja kesämökkiläisten välillä. Tavoitteena on tuoda vapaa-ajanasukkaiden
tarpeet kunnan tietoon ja välittää tietoa eri toimijoiden välillä.

Kokoukset
Mökkiläistoimikunta on kokoontunut pääsääntöisesti 2 kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä.
Vuonna 2013 pidettiin aloituskokous (30.5.2016), jossa valittiin puheenjohtajaksi Markku Uimonen
ja varapuheenjohtajaksi Maiju Peuhkuri. Ensimmäisessä kokouksessa suunniteltiin
mökkiläistoimikunnan toimintaa ja sovittiin kokousaikatauluista ym. Tämän jälkeen toimintaan tuli
taukoa poissaolojen vuoksi ja seuraava kokous pidettiin vasta vuonna 2015. Vuodesta 2015 lähtien
toimikunta on kokoontunut säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Toimintakauden aikana on pidetty
yhteensä 6 kokousta.

Käsitellyt asiat
Vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa (9.3.2015) sovittiin toimintasuunnitelman 2013-2017
painopistealueiksi:


tiedottaminen






jätevesihuolto
kaavoitus, rakennuslupa-asiat
tietoliikenneyhteydet
mökkiläisten palvelut

Painopistealueita on käsitelty tarkemmin seuraavissa kokouksissa. Jokaiselle vuodelle sovittiin
omat painopistealueensa:






Vuoden 2015 painopistealueet: rakennusluvat/kaavoitus, jätevesihuolto. Kaavoituskatsaus
ja rakennustarkastusasiat olivat esillä 28.9.2015 kokouksessa. Rakentamispäällikkö Olli
Summala esitteli Parikkalan kunnan kaavoituskatsauksen. Rakennustarkastaja Seppo
Vento kertoi rakennusluvista ja niihin liittyvistä prosesseista Parikkalan kunnassa.
Vuoden 2016 painopistealueet: jätevesi, jätehuolto ja tietoliikenneyhteydet. Vuoden 2016
ensimmäisessä kokouksessa (30.3.2016) käsiteltiin vesi- ja jätevesiasioita, jätehuoltoasioita
sekä Parikkalan laajakaistahanketta. Mökkiläistoimikunnan jäsenet saivat kattavan
tietopaketin vesi- ja jätevesiasioista kunnan yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulaiselta
sekä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Kimmo Pölläseltä. Parikkalan kunta haki laajakaistan
suunnitteluhankkeelle rahoitusta Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:ltä. Rahoitusta ei
myönnetty, joten tietoliikenneyhteyksiin liittyvät ongelmat ovat edelleen ratkaisematta.
Tiedottamista ja mökkiläisten palveluja on käsitelty useassa kokouksessa. Tiedottaminen
on nähty ikuiseksi ongelmakysymykseksi: kuinka turvataan tiedon kulku eri tahojen välillä?
Kesätapahtumia ja kunnan ajankohtaisia asioita (uimavesien laatu, uudet hankkeet jne) on
käsitelty vuosittain. Uusien nettisivujen tms. tiedotuskanavien perustamisen ei ole nähty
olevan tarpeellista johtuen mökkiläistoimikunnan toiminnan rajallisuudesta.
Mökkiläistoimikunnan pöytäkirjat on julkaistu kunnan nettisivuilla olevilla
mökkiläistoimikunnan omilla sivuilla. Esille on tuotu jo olemassa olevien kanavien
parempaa hyödyntämistä, esim. visitparikkala. Kyseinen sivusto palvelisi myös vapaaajanasukkaita paremmin, jos sivustolle saataisiin entistä kattavammin esille paikalliset
palveluiden tarjoajat. Mökkiläiskyselyn päivittäminen olisi tarpeellista ja voisi antaa uusia
vastauksia avoinna oleviin kysymyksiin.

Yhteenveto
Mökkiläistoimikunnan kokoontuminen kaksi kertaa vuodessa on aikataulultaan toimiva ratkaisu.
Toimikunnan kokoonpano on myös kattava, mukana on tärkeitä toimijoita, jotka kaikki omalta
osaltaan haluavat vaikuttaa nykytilanteeseen. Kehitettävää on kuitenkin monessa asiassa.
Tärkeimpänä on nostettava esille tiedottaminen. Jokaisella mökkiläistoimikunnan toimintaan
osallistuvalla taholla on oma vastuunsa tiedottamisesta. Tiedonkulku olisi turvattava ja tämän
vuoksi olisi mietittävä keinoja, jolla voitaisiin viestiä entistä tehokkaammin. Tärkeää olisi luoda
formaatti, jolla molemminsuuntainen tiedonvälitys turvattaisiin. Viestinnässä kunta voisi ottaa
proaktiivisen roolin ja olla vuosittain yhteyksissä mökkiläisiin esim. sähköpostilistojen avulla.
Mökkiläisyys tuo tärkeän lisän kunnan elinvoimaisuuteen etenkin kesäaikaan, joten mökkiläisiin
panostaminen kannattaa. Lisäksi on huomioitava, että mökkiläisistä voi tulla kunnan vakituisia
asukkaita. Lopuksi voidaan todeta, että mökkiläistoimikunta tarjoaa hyvän kanavan
yhteydenpitoon ja ajatustenvaihtoon kunnan ja vapaa-ajanasukkaiden välillä, joten sen toiminta
on tarpeellista.

