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Aika

maanantai 31.10.2016 kello 12–13.35

Paikka

Parikkalan kunnanvirasto, Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä

Uimonen Markku, Uukuniemen Vasukkaat ry, puheenjohtaja
Peuhkuri Maiju, Parikkalaiset ry, varapuheenjohtaja
Mattila Olli, Parikkalan Omakotiyhdistys ry
Hämäläinen Jukka, Parikkalan yrittäjäyhdistys ry
Roitto Jani, MTK – Parikkalan seutu ry
Tolkki Taina, Parikkalan kunta, yritysneuvoja, sihteeri
Pekka Reiman, Parikkalan kunta, elinkeinojohtaja

Poissa

Heikkinen Kari, Tarnalan kyläyhdistys ry
Wilska Timo, Rautalahden kylätoimikunta
Summala Olli, Parikkalan kunta, rakentamispäällikkö

Käsiteltävät asiat
9.
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
10.
Edellisen kokouksen 30.3.2016 pöytäkirja
Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
11.
Kesätapahtumat 2016
Kesäkauden 2016 merkittävimpiä tapahtumia:
 Torirehvit – Parikkalan Pikkupiika 30 v.
 Simpelejärven vetouistelukisat
 kesäteatterit Parikan päreet ja Mikkis-teatteri
 Uukuniemi-juhla
 Gypsy Jazz / Olli Soikkeli & co. konsertti
 Unikeonpäivä Papinniemessä
 lisäksi lukuisia muita tapahtumia
Keskusteltiin kesäajan tapahtumista ja todettiin, että samoin kuin edellisinäkin kesinä, tarjontaa on ollut paljon. Seuraavassa kokouksessa käsitellään tulevia vuoden 2017 kesätapahtumia.
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12.
Uimarantavesien tutkimustulokset kesältä 2016
Ympäristötoimi on toimittanut heinäkuun uimarantatutkimustulokset Likolammen, Haljakan, Rantapuiston, Saaren kk:n ja Tokkarin uimarannoista.
Kaikissa tutkituissa on uimarantaveden mikrobiologinen laatu todettu
hyväksi. Tutkimustulokset liitetään pöytäkirjan liitteiksi.

13.
Mökkibarometri 2016
Keskusteltiin Mökkibarometri 2016 -julkaisusta. Barometri on aiemmin
toteutettu vuosina 2003 ja 2008, ja se antaa varsin kattavan kuvan vapaa-ajan asumisen tilanteesta.
Vapaa-ajan asuntojen määrä oli vuonna 2014 noin 600 000. Keskimääräinen käyttöaste on 79 vuorokautta vuodessa, ja luku on koko ajan
kasvussa mökkien paremman varustetason johdosta. Mökkeilyn talousja työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Mökkeilyyn käytettiin vuonna
2014 yhteensä noin 6,2 miljardia euroa ja tämän työllisyysvaikutus oli
noin 60 000 työpaikkaa. Päivittäistavaroihin mökkiläiset käyttävät 31 euroa yhtä mökillä vietettyä päivää kohden. Parikkalan kunnassa mökkejä
on noin 1800 kpl, joten vaikutukset ovat suuret varsinkin kesäaikana.
Halukkuus mökiltä tehtävään etätyöhön on kasvanut. Tulevaisuudessa
etätyömahdollisuuksien parantuminen voi vaikuttaa kuntiin yhä suuremmalla tavalla. Tämän vuoksi olisi huolehdittava hyvistä tietoliikenneyhteyksistä. Myös kaksoiskuntalaisuus on mielenkiintoinen asia, jolla
voi olla toteutuessaan suuria vaikutuksia.
Linkki: Mökkibarometri 2016
http://mmm.fi/documents/1410837/1880296/Mokkibarometri+2016/7b69
ab48-5859-4b55-8dc2-5514cdfa6000

14.
Uuden elinkeinojohtajan esittäytyminen
Elinkeinojohtaja Pekka Reiman esitteli itsensä ja kertoi elinkeinotoimen
nykytilanteesta ja tulevaisuudesta mökkiläisten näkökanta huomioon ottaen. Ensimmäisenä tehtävänä on luoda kuntaan elinkeinostrategia, jota
lähdetään toteuttamaan. Kun strategia on kunnossa, toimintamahdollisuudet paranevat.
Mökkiläiset on otettava huomioon kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa, sillä Parikkalassa on paljon vapaa-ajan asukkaita. Tulevaisuudessa heistä voisi tulla kunnan vakituisia asukkaita. Elinkeinotoimi pitää yhteyttä mökkiläisiin mahdollisten uutiskirjeiden muodossa, myös somen
käyttömahdollisuuksia yhteydenpidossa ja tiedottamisessa pohditaan.
Mökkiläisten kannalta muita tärkeitä ja ratkaisuja vaativia asioita ovat
mm. laajakaistayhteydet. Valokuituhankkeen kaaduttua selvitetään muita mahdollisuuksia, joilla taataan toimivat tietoliikenneyhteydet.
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15.
Muut mahdolliset asiat
Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohta: ke 15.3.2017 klo 12 Harjulinnassa. Ensi kokouksessa käsitellään mm. kesätapahtumia 2017 ja
mökkiläistoimikunnan jatkoa.
16.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvästä keskustelusta ja päätti kokouksen kello 13.35.

Puheenjohtaja

Markku Uimonen

Pöytäkirjanpitäjä

Taina Tolkki

