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maanantai 28.9.2015 kello 12.00–14.10.

Paikka

Parikkalan kunnanvirasto, Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä

Uimonen Markku, Uukuniemen Vasukkaat ry, puheenjohtaja
Peuhkuri Maiju, Parikkalaiset ry, varapuheenjohtaja
Heikkinen Kari, Tarnalan kyläyhdistys ry
Mattila Olli, Parikkalan Omakotiyhdistys ry
Roitto Jani, MTK – Parikkalan seutu ry
Wilska Timo, Rautalahden kylätoimikunta
Summala Olli, Parikkalan kunta, rakentamispäällikkö
Tolkki Taina, Parikkalan kunta, yritysneuvoja, sihteeri

Poissa

Roiha Päivi, Parikkalan yrittäjäyhdistys ry

Käsiteltävät asiat
8.
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.
9.
Edellisen kokouksen 9.3.2015 pöytäkirja
Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
10.
Parikkalan kunnan kaavoituskatsaus ja rakennustarkastusasiat
Parikkalan kunnan uusi rakennustarkastaja Seppo Vento kävi kokouksen alussa esittäytymässä ja kertomassa rakennustarkastuksen nykytilanteesta Parikkalan kunnassa. Parikkalan kunnan nettisivuilta löytyy
kunnan rakennusjärjestys, joka tullaan lähiaikoina päivittämään. Rakennusjärjestyksessä tuodaan esille yleisluonteiset, koko kunnan kattavat
rakentamisohjeet, joita puolestaan säädellään tarkemmin eri kaavoilla.
Pääpiirteittäin voidaan todeta, että pienet rakennukset hoituvat ilmoituksella, suurempiin vaaditaan rakennuslupa. Toimintaohjeena on yhteydenotto puhelimitse rakennustarkastajaan.
Parikkalan kunta on nimennyt mökkiläistoimikuntaan uuden edustajan,
rakentamispäällikkö Olli Summalan. Rakentamispäällikkö piti mökkiläistoimikunnalle kaavoituskatsauksen (liitteenä).

11.
Parikkalan kunnan ajankohtaiset asiat
Yritysneuvoja Taina Tolkki esitteli mökkiläisten kannalta tärkeitä ja mielenkiintoisia Parikkalan kunnan ajankohtaisia asioita. VisitParikkala-
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matkailusivuston päivitys on käynnissä ja käännöstyöt alkavat kuluvalla
viikolla. Sivut valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Kieliversiot suomi, englanti ja venäjä. Palveluiden osalta sivut eivät
ole tarpeeksi kattavat. Yrityksiä täytyisi aktivoida ja saada innostumaan
ilmaisesta markkinointikanavasta. Yhtenä toimenpiteenä juttu paikallislehteen. Kehitysehdotus sivustolle: Parikkalan kartat on tuotava esille
paremmin.
Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan tilannekatsaus. Rajanylityspaikan
kehittäminen on edelleen yksi kunnan päätavoitteista, liikenne tulisi sallia nykyistä suuremmassa mittakaavassa. Venäjällä on parhaillaan tekeillä mittavat federaation rahoittamat valtatien A121 tieinvestoinnit Pietarista Käkisalmeen, Sortavalaan ja edelleen Petroskoihin. Tie on tällä
hetkellä valmiina Pietarista Lumivaaraan saakka ja valmistuu Lahdenpohjaan asti vuoden 2016 loppuun mennessä. Federaation tiestä erkaneva, Parikkalan rajanylityspaikalle johtava Ihala–Raivio–Syväoro tieosuus valmistuu lopullisesti lokakuun aikana. Taina Tolkki esitteli toimikunnalle Ihala-Raivio-Syväoro tiestä 23.9.2015 otettuja valokuvia.

12.
Painopistealueet vuodelle 2016
Keväällä paneudutaan seuraaviin aiheisiin: jätevesi, jätehuolto ja tietoliikenneyhteydet. Seuraavaan kokoukseen pyydetään paikalle Parikkalan
kunnan yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen sekä mahdollisesti edustaja Etelä-Karjalan jätehuolto Oy:stä. Parikkalan kunnan elinkeinotoimi selvittää parhaillaan maaseuturahaston tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia valokuituverkon rakentamiseen.
Muita tärkeitä painopistealueita ovat mm. järvien vedenlaatu (Imatran
ympäristötoimi), ympäristöasiat, metsästys ja kalastus. Näihin palataan
tarkemmin seuraavan vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
13.
Muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.
14.
Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 30.3.2016 klo 12 Harjulinnassa.
15.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.

Puheenjohtaja

Markku Uimonen

Pöytäkirjanpitäjä

Taina Tolkki

