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Aika

keskiviikko 15.3.2017 kello 14.00–15.50

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
Hämäläinen Jukka, Parikkalan yrittäjäyhdistys ry
Roitto Jani, MTK – Parikkalan seutu ry
Tolkki Taina, Parikkalan kunta, yritysneuvoja, toimikunnan sihteeri

Poissa

Wilska Timo, Rautalahden kylätoimikunta
Olli Summala, Parikkalan kunta, rakentamispäällikkö

Käsiteltävät asiat
1.
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
2.
Edellisen kokouksen 31.10.2016 pöytäkirja
Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3.
Kesätapahtumat 2017
Käytiin läpi kesäkauden 2017 merkittävimpiä tapahtumia. Parikkalan
kunnan nettisivuilla julkaistaan ja ylläpidetään vuoden 2017 tapahtumakalenteria teemalla ”Suomi 100 – juhlavuoden tapahtumia Parikkalassa”. Yhteyshenkilönä toimii Parikkalan kunnan kulttuuripäällikkö Eeva
Paakkinen. Kaikkia yhdistyksiä ja toimijoita pyydetään ilmoittamaan tapahtumista, jotta ne saadaan sekä kunnan sivuille että Etelä-Karjalan
tapahtumakalenteriin.
Kesätapahtumia vuonna 2017 mm:
 Parikkalan kotiseutuviikko 1.-9.7.2017
 Torirehvit 8.7.2017
 Kesäteatterit, Mikkis-teatteri ja Parikanpäreet
 Uukuniemen kesäsenssit 15.7.2017
 Unikeonpäivä Papinniemessä 22.7.2017
 Parikkalan kirkon 200-vuotisjuhla 20.8.2017
Kesätapahtumia on runsaasti ja erittäin hyvä asia on se, että tapahtumia järjestetään eri puolilla kuntaa. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden

2
kunniaksi tapahtumia järjestetään normaalia runsaammin. Pääpaino tapahtumajärjestämisessä on kesäaika, mutta ilahduttavaa on se, että tapahtumia on tarjolla runsaasti ympäri vuoden.
4.
Toimintakertomus 2013–2017
Käsiteltiin toimintakertomus 2013–2017 ja täydennettiin sitä keskustelun
perusteella. Keskustelun pohjaksi käytiin läpi Kuntaliiton julkaisu ”Kunnan kakkosasukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen”. Toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä.
5.
Mökkiläistoimikunnan esitys seuraavalle vaalikaudelle
Mökkiläistoimikunnan katsotaan olevan tarpeellinen nyt ja jatkossa. Yhteiskunnan muutoksessa maaseutu menettää asukkaitaan, joten mökkiläisten merkitys maaseudulla korostuu entisestään. Tulevaisuudessa
etätyömahdollisuuksien ja tietoliikenneyhteyksien kehittyminen on ratkaisevassa asemassa. Myös mökkiläisten kaksoiskuntalaisuus voi tuoda uusia mahdollisuuksia maaseudun elinvoiman kehittämiseen.
Toimikunnan kokoonpanossa tulisi huomioida alueellinen kattavuus. Kyläyhdistysten ja Vasukkaat ry:n edustajien mukana olo on erittäin tärkeää. Tällä hetkellä Vasukkaat ry on kunnan ainoa vapaa-ajanasukkaiden
yhdistys.
Seuraavalla mökkiläistoimikunnan toimikaudella tiedonvälitys ja mökkiläisten huomioiminen kunnan toiminnassa ovat tärkeitä kysymyksiä.
Mökkiläiset elävöittävät kuntaa ja ovat suuri tekijä kunnan taloudelle, joten asialla on merkitystä. Seuraavan kauden alkaessa on tarpeen laatia
tiedotussuunnitelma, jotta tiedottamisesta tulisi tehokkaampaa ja se tavoittaisi suuremman osan mökkiläisistä ja vapaa-ajanasukkaista. Lisäksi
on huomioitava, että mökkiläiskyselyn toteuttaminen olisi erittäin kannattavaa. Kyselyn tulokset antaisivat hyvän kokonaiskuvan mökkiläisten
tilanteesta kunnassa. Kyselyn pohjalta toiminnan kehittäminen olisi helpompaa.
6.
Muut asiat
Ei muita asioita.
7.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Puheenjohtaja

Markku Uimonen

Pöytäkirjanpitäjä

Taina Tolkki

