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Hei kaikki.

Uutinen Kymen Sanomissa tiistaina 3. tammikuuta 2008: ”Kuunneltiin kuntalaisia ja siksi sanottiin
Flakanäsin kaupalle ei”

”Olli Ikonen kutsuu kuntalaiset kuulemaan uusia ajatuksia Munapirtin alueen käytön suhteen.”

Pyhtään kunnan ja ulkopuolisen konsultin infotilaisuus ”Munapirtti master plan”in aloittamisesta
Munapirtin Moborgissa tiistaina 8.1. klo 18.00

Toivomme runsasta osanottoa! Kyytiasioissa voi ottaa yhteyttä Brita Marttiseen puh. 044-2926944 tai Taina
Marttiseen puh. 050-3054496
Lisäksi alla pieni yhteenveto Taina Marttisen tekemän kyselyn vastauksista (53 kpl)

Tarvitsetko kunnallista vesi- ja viemäriverkostoa
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Onko Flakanäsin myyminen venäläisille hyväksyttävä
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Onko Flakanäsin myyminen hyväksyttävä
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Onko Versön myyminen hyväksyttävä
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Onko golfkenttä Versön kankaalle hyväksyttävä
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Onko golfkenttä hiekkakuopille hyväksyttävä
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Oletko valmis
hyväksymään
myynnit, jos Pyhtää
luvataan säilyttää
itsenäisenä, myynnin
tuomien rahojen
turvin

44

4

5

53

Hyväksytkö ydinvoiman
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Hyväksytkö ydinvoiman Munapirttiin
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Hyväksytkö ydinvoiman Ruotsinpyhtään
saaristoon
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Miten itse kehittäisit Munapirttiä
•

Kehitystukea toimiville matkailuyrittäjille, valttina puhdas luonto, meri, maaseutu, saaristo

•

Luonnonkauniin, arvokkaan Munapirtin turmeleminen rahalla varottava ja
kunnioitettava Munapirttiläisten ja mökkiläisten valintaa hakeutua ja elää rauhallisella
maaseudulla

•

Mustaviiri, Kaunissaari, Mäntyniemi, Keihässalmi, Flakanäs houkuttelevammiksi
veneilijöille ja matkailijoille, ja julkista informointia niistä: matkailijat ovat tervetulleita,
kunhan luodaan niille viihtyisiä kohteita kunnostamalla ja hoitamalla nykyisiä
retkeilypaikkoja, mutta luontoa kunnioittaen

•

Kehittämällä ja tukemalla Munapirtissä jo olemassa olevia matkailuyrityksiä
eikä kunnan pidä tehdä "bisnestä" maa-alueillaan, pääomallaan

•

Polttoainejakelu Keihässalmeen,

•

Jätekeruupiste (ongelma-) Tuuskiin

•

Hiekkakuoppien maisemointi

•

Versön ja Flakanäsin kehittäminen luonnonläheisiksi retkeilykohteiksi ja kohteiden
mainostaminen kuntalaisille ja matkailijoille

•

Santaniemen uimapaikka käyttökelpoiseksi

•

Munapirtin matkailun kehittämisen tulee lähteä luontoarvoista ja pienyrittäjyydestä,
kulttuuriperintöä kunnioittaen ja arvostaen. Luksusta löytyy muualta niille, jotka sitä kaipaa

•

Kaislottuneiden (järviruoko) uimarantojen (mm. Flakanäs ja Versö) hoito niittämällä

•

Pyhtää (ja Munapirtti) pitäisi keskittyä nuorten veronmaksajien haalimiseen, tarjoamalla
houkuttelevia omakotitalotontteja, sekä houkutella ja tukea pienyrittäjyyttä kuntaan ja
Munapirttiin

•

Katuvaloja kriittisiin paikkoihin (Tuuskin tienhaara, Versön tienhaara, Flakanäsin tienhaara,
Mäntyniemen tienhaara)

•

Julkista liikennettä Munapirtistä tai palvelulinjoja

•

Hiekan ja soran sekä muun maa-aineen kuljettaminen on loputtava, valtava ja vaarallinen
rekkaliikenne loputtava. (Erityisesti Purolan kylän läpi kulkeva rekkaliikenne pelottaa).

•

Vesi- ja viemäriverkoston tuleminen Munapirttiin nähdään toissijaiseksi asiaksi ja
kannatetaan teitten kunnostamista isompaa liikennettä varten
8 kyselyyn vastannutta kaipasi kunnallista vesi- ja viemäriverkostoa huonon kaivovetensä
takia

•
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Yleistä kyselyssä esiin tullutta
Ihmisten närkästyminen ja kunnanpäättäjien luottamuksen menettäminen ja salamyhkäisyys tässä
asiassa on esille tuleva asia. Kunnan johdolta odotetaan keskustelua kuntalaisten kanssa näinkin
isoissa asioissa ennen päätösten tekemistä
Kyselyssä tulee ilmi ihmisten harmistuneisuus, siitä että ”venäläiset valloittavat Suomen, että kallis
taistelu vapaudesta oli turhaa, kun tällä tavalla pala palalta luovumme rakkaasta maastamme
entiselle vihollisellemme”. Mutta yhtälailla myös se, että venäläisiä niin kuin muitakin tulijoita
otetaan mielellään vastaan, mutta järkevässä mittakaavassa
Miksi kunnan virkamiehillä on hinku ja kiire asiassa (myyntiaikeet) ja unohtavat "naapurin
systeemin”
Tämän päivän venäläinen kulttuuri (elämisen tapa ja tavoitteet) ei käy yhteen suomalaisten
ajatuksien kanssa, ei luonnonarvojen suhteen, rahankäytön suhteen, väärän ja oikean suhteen,
kuitenkin liikaa yleistämättä
Pelätään turvattomuuden ja rikollisuuden lisääntyvän naapurimaan valloittaessa maatamme, ja
menettävämme vaikutusvaltaamme omaan maahamme.
Ihmiset, jotka täällä (Munapirtissä) asuvat tai ovat tänne muuttaneet tai muuttamassa haluavat asua
syrjässä keskuksista ja taajamista, kaiken ei tarvitse olla ”suurta ja mahtavaa”
Jatkuva uhka lyödä Munapirtti, "helmi Pyhtään kunnan rannikolla" ja kunnan pääomaa rahoiksi
epämääräisiin hankkeisiin, kunnalta poispäin, pitää loppua

Lisäksi kyselyssä tulee esille ihmisten kiitokset siitä että kyselyllä on tunnusteltu munapirttiläisten
mielipiteitä näissä kaikkia kuntalaisia koskevissa isoissa kysymyksissä
Toivotaan kunnan virkamiesten ja päättäjien pysyvän kehityksessä mukana ja tutustumaan
Kymenlaakson Liiton, valtakunnallisiin ja jopa kansainvälisiin tavoitteisiin koskien maankäyttöä ja
erityisesti rantakaavoituksen tavoitteisiin, periaatteisiin ja lakeihin
Kyselyssä tulee ilmi epäilys että päätöksenteossa ”koplataan” kyseisiä hankkeita -venäläiset-hotelligolf-ydinvoima ja kuntaliitos jotenkin yhteen? On väärin pelotella ihmisiä kyseisten asioiden
yhdistämisellä tai siitä aiheutuvalla vääristetyllä informaatiolla. Salamyhkäisyys tuomitaan ja se on
myös herättänyt epäilyksiä jonkun saavan jotain hyötyä itselleen näissä suunnitelluissa kaupoissa.
Useasti muistutetaan että kaupanteko venäläisten kanssa ei aina ole luotettavaa.
Kyselyssä toivotaan kunnan virkailijoita ja luottamusmiehiä paremmin informoivan munapirttiläisiä
saartansa koskevissa suurhankeasioissa. Munapirtissä on vapaata tilaa (Moborg) missä
infotilaisuuksia voi pitää, joten tervetuloa!
Toivotaan myös niiden päättäjien ja luottamusmiesten, jotka ovat ulkokuntalaisia, ja heitä on moni,
paremmin ottamaan huomioon paikallisen väestön kulttuuri ja arvot ja rakkauden omaan kuntaansa,
ennen kuin lähtevät valtaansa käyttäen esim. myymään maata kuntalaisten jalkojen alta tai
hautaamaan niitä hirmuhankkeiden alle.

