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Arvoisa Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, hyvä juhlayleisö!
Parikkalan kunnan puolesta minulle on suotu mieluista tehtävä esittää kunnan tervehdys
vuosijuhlaansa viettävälle Uukuniemi-seuralle ja Uukuniemen entisille sekä nykyisille
parikkalalaisille asukkaille!
Uukuniemi-seuran toiminta kunnioittaa entisten sukupolvien työtä ja vahvistaa sekä
ylläpitää paikallista identiteettiä ja kotiseuturakkautta!
Mitä vanhemmaksi tulemme, sen tärkeämmäksi meille kaikille tulee tuntea omat juuremme
niin maantieteellisesti kuin henkilöhistoriankin osalta!
Tämän päivän juhlapuhuja Sirpa Pietikäinen on omalta osaltaan osoittamassa täällä
karjalaisia Parikkalan juuriaan!
Eilen täällä on vietetty Berg-suvun sukujuhlaa! Juhlivaa sukua edustaa myös Parikkalan
kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg!
Näin Uukuniemellä on myös vahva side tämän päivän Parikkalan ja Etelä-Karjalan
keskeiseen päätöksentekoon!
Kun Uukuniemi, Saari ja Parikkala muodostivat vuonna 2005 uuden kunnan, jonka
nimeksi tuli Parikkala, uuden kunnan palvelujen saatavuutta yritettiin turvata hyvässä
yhteisymmärryksessä kaikkien uuden Parikkalan luottamushenkilöiden toimesta!
Kuntien yhdistymisen aikaisten palveluiden säilymistä Uukuniemellä ei kuitenkaan
valitettavasti ole pystytty turvaamaan ja säilyttämään!
Kummun koulun lakkauttamien on ollut yksi tällainen kipupiste!
Väkiluvun väheneminen ja ikääntyminen ovat olleet ja tulevat olemaan haasteellisia
Parikkalan tulevaisuudelle. Kuntarakenneuudistuksessa puhutaan huoltosuhteen
heikkenemisestä, joka Parikkalan osalta ei ole tilastoennusteiden mukaan edullinen.
Tämän kuluvan vuoden lopulla Parikkala joutuu ottamaan kantaa myös tulevaan
kuntarakenteeseen, joka on sidoksissa niin sanottuun sote-uudistukseen!
Kun kuntarakenneuudistuksessa haetaan vahvoja peruskuntia, niin meidän on pystyttävä
vastaamaan ja kertomaan millainen on tulevaisuuden Parikkala!
Sairaanhoidon palvelujen saatavuus on meille kaikille tärkeä varsinkin silloin, kun
hätänumeroon on tarvetta soittaa! Elämme kuitenkin niin muuttuvassa yhteiskunnassa,
että Parikkalan omat päätöksenteon voimavarat eivät riitä takaamaan kuntalaisille kaikkia
niitä terveyspalveluita, joita me haluaisimme tarjota kuntalaisille!
Parikkalan kunta on ollut vahvasti tukemassa Uukuniemen toimintoja varsinkin matkailun
alalla!
Papinniemi on ollut ja on edelleen yksi kunnan keskeinen matkailun kehittämiskohde.
Pyhäjärvi on meille kaikille tärkeä ennen kaikkea sen puhtauden, mutta myös virkistyksen
ja matkailun takia.
Vesi- ja viemäriputki Kesälahdelta Papinniemeen on ollut yksi viime vuosien mittava
rakennushanke! Laiturihankkeet Papinniemessä ja Tokkarissa ovat omalta osaltaan
parantamassa Pyhäjärven vapaa-ajan käyttöä!
Omatkin nuoruuden kalastuskokemukset liittyvät Eero Bergin veneessä Savikon selän
ahveniin!

Hyvä juhlayleisö!
Parikkalan kunta ulottuu Koitsanlahdesta Pyhäjärven pohjoispuolelle Kiteen kaupunkiin!
Meillä on yhteistä rajaa Venäjän kanssa 65 kilometriä. On tärkeää, että Uukuniemi-seura
on omalta osaltaan vaalimassa ja antamassa tietoa uusille sukupolville rajan taakse
jääneestä Uukuniemestä ja rakkaudesta omaan kotiseutuun!
Uukuniemeläisillä on ollut aina taito valita viisaita päättäjiä kunnan toimielimiin! Olen
saanut olla jo 70-luvun alusta saakka seuraamassa Ensio Vanhasen, Eino M. Revon ja
monen muun kuntapäättäjän toimintaa Uukuniemen hyväksi!
Tänä päivänä Parikkalan kunnanvaltuustossa ja Etelä-Karjalan maakuntavaltuustossa
parasta uukuniemeläisyyttä edustaa Sakari Hämäläinen!
Hyvä juhlaväki!
Parikkalan kunta ja sen päättäjät ovat tukemassa uukuniemeläistä identiteettiä!
Parikkalan kunnan puolesta toivotan Teille innostavaa Uukuniemi-juhlaa!

