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Käsiteltävät asiat
1.
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
2.
Mökkiläistoimikunnan toimintasuunnitelma 2013–2016
Mökkiläistoimikunta on kuluvalla valtuustokaudella kokoontunut yhden
kerran 30.5.2013. Puheenjohtajaksi valittiin Markku Uimonen Uukuniemen Vasukkaat ry:stä ja varapuheenjohtajaksi Maiju Peuhkuri Parikkalalaiset ry:stä. Laaditaan tarkempi toimintasuunnitelma mökkiläistoimikunnalle ja päätetään painopistealueista vuosille 2015 ja 2016. Mahdollisia painopistealueita:
 tiedottaminen
 jätevesihuolto
 kaavoitus, rakennuslupa-asiat
 tietoliikenneyhteydet
 mökkiläisten palvelut
Keskusteltiin mökkiläistoimikunnan toimintatavoista ja tiedonkulusta
mökkiläistoimikunnan, kunnan ja mökkiläisten/vapaa-ajanasukkaiden
välillä. Aiempina vuosina kanavina on käytetty lehdistöä, kunnan kotisivuja, messutapahtumia. Omaa tiedottamista on ollut vähän. Tiedonkulun kehittäminen mökkiläisille ja vapaa-ajanasukkaille tulisi olla yksi
päätavoitteista. Erillisten facebook-sivujen perustaminen tai muu sosiaalisen median kautta toimiminen katsottiin kannattamattomaksi, koska
mökkiläistoimikunta kokoontuu vain kaksi kertaa vuodessa. Kanavina
käytetään edelleen kunnan nettisivuja sekä hyödynnetään kunnan uusia
matkailusivuja www.visitparikkala.fi.
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Kaavoitus ja rakennuslupa-asiat katsottiin mökkiläisten kannalta erittäin
tärkeiksi asioiksi. Kunnan nettisivuilla tulisi kiinnittää huomiota tiedon
välittämiseen mökkiläisille, sivujen tulisi palvella mökkiläisiä paremmin.
Palvelut matkailijoille tulevat löytymään uudelta visitparikkala-sivustolta,
mutta kattava tietopaketti esim. rakennuslupien hakemisesta tulisi löytyä
kunnan varsinaisilta sivuilta. Kaavoitukseen tulisi kiinnittää huomiota,
jotta kuntaan saataisiin uusia kesäasukkaita.
Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on ehdottoman tärkeää. Mökkiläisille yhteydet ovat yhä tärkeämpiä, sillä mökillä ei olla, jos nettiyhteydet
eivät toimi. Lisäksi huomioitava, että mökkiläiset tarvitsevat yhteyksiä
kunnan harvaan asutuimmilla alueilla, joten yhteyksien on toimittava koko kunnan alueella, ei vain keskustaajamissa. Tulisi etsiä uusia ratkaisuja tietoliikenneverkon kehittämiseksi, esim. hanke kaapeleiden vetämiseksi vesistöä pitkin.
Muita tärkeitä asioita, joita mökkiläistoimikunnan kokouksessa huomioitiin ja käsiteltiin:
 Tieasiat ja tiehoitokunnat: vetäjät vanhenevat, miten saadaan
nuoremmat mukaan asioiden hoitoon?
 Mökkiläiskyselyn/tutkimuksen päivittäminen.
 Mistä mökkiläiset saavat tietoa? Miten tiedotetaan asiasta mökkiläisille, jos esim. selvitetään tietoliikenneyhteyksien tila ja mahdollisuudet. Tällä hetkellä kanavana kunnan nettisivut.
 Historia ja sukututkimusasiat: sukututkimuksesta vetovoimaa ja
voimavaroja kunnan vakituisille asukkaille. Useimmiten mökkiläisten juuret ovat Parikkalassa, sukulaissiteitä paikkakunnalle
löytyy. Tiedustellaan kansalaisopistosta mahdollisen sukututkimuskurssin järjestämistä.
 Historiatiedon kokoaminen, esim. kylien kansakoulujen ympärille
rakentunut tietoikkuna: koulu on koonnut koko kylän yhteen. Historia ja tietämys kirjattava ylös ennen kuin tieto ja tarinat katoavat.
 Jätehuolto: toimivuus ja palveleeko myös mökkiläisiä? Esim.
Särkisalmen jäteaseman aukiolo vain kerran viikossa, lajittelun
tuomat haasteet jne.
 Mökkiläisten palvelut: hyödynnetään visitparikkala-sivustoa.
Painopistealue 2015: rakennusluvat/kaavoitus, jätevesihuolto. Syksyn
kokoukseen kutsutaan paikalle rakentamispäällikkö Janne Tanskanen
ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen
Syksyn kokouksessa mietitään painopistealueita vuodelle 2016.

3.
Parikkalan kunnan ajankohtaiset asiat
- Parikkalan kunnan uudet matkailun nettisivut www.visitparikkala.fi
- Kaikille avoin valokuvakilpailu 12.2.–3.5.2015.
Uudet matkailun nettisivut ovat hyödylliset myös mökkiläisille ja vapaaajan asukkaille. Uusille nettisivuille tulisi saada mahdollisimman kattavasti esille paikkakunnan yritykset ja palvelut. Yrittäjien on itse ilmoitettava tietonsa sivustolle lomakkeella, joka löytyy kunnan sivuilta
www.parikkala.fi. Mökkiläistoimikunnan jäsenet tiedottavat uudesta vi-
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sitparikkala-sivustosta omien kanaviensa/edustamiensa yhdistysten
kautta.

4.
Kesätapahtumat 2015
Kesäkauden merkittävimpiä tapahtumia Parikkalassa:
- Piikapatsaan paljastus ja torin avaus 11.7.2015
- kesäteatterit Kangaskylässä ja Mikkolanniemellä
- Uukuniemi-juhla
Mökkiläistoimikunnalla ei ole varsinaista roolia kesätapahtumissa. Mökkiläistoimikunnan jäsenet tiedottavat kesätapahtumista omien kanaviensa kautta.
5.
Muut asiat
Keskustelua käytiin kattavasti mökkiläiskunnan toimintatavoista ja tavoitteista. Muita varsinaisia asioita ei käsitelty.
6.
Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina 28.9.2015 klo 12 Harjulinnassa. Paikalle kutsutaan Parikkalan kunnan rakentamispäällikkö
Janne Tanskanen ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen.
7.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.15.

Puheenjohtaja
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Pöytäkirjanpitäjä
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