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Seurakuntakeskus Aatos    Muistio 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja Nina Sarvana-Salmela avasi kokouksen. Muistion kirjasi kunnan edustaja 
kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä. 
 

2. Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita kertoi kunnan tämän hetken kuulumisista. Palvelumuutoksista 
suurimpana R-kioskin loppuminen Ruoveden keskustassa. Myös ravintolapalveluiden heikko 
saatavuus on aiheuttanut palautetta, tänäänkin Rantaravintola oli ollut kiinni klo 12. Noitakäräjät 
ovat onnistuneet, käräjälauantaina oli hieno ja mainio sää.  
Helvetinkolun kehittäminen on edelleen käynnissä ja uusi ravintola saadaan yrittäjien toimesta 
valmiiksi syksyllä. Metsäasiat ovat tärkeitä Ruovedelle. 7.9. järjestetäänkin perheille yhteinen 
metsä- ja luontopäivä Helvetinkolulla.  
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toivoi, että kesäasukkaat kertoisivat toiveistaan ja tarpeistaan. 
Kunnanjohtajan ovi on aina auki ja kuntaan voi olla yhteydessä asiassa kuin asiassa.  
 
Riitta Jaakko: Virtain luontokohteet esite on hyvä, voisiko Ruovedellä olla samanlainen? Lupiinin 
hävitykseen voisi olla myös kesäasukkaat mukana talkoilemassa. Voisiko mökkiläisneuvosto ottaa 
osaa? Nina Sarvana vastasi, että lupiini on todella haastava hävittää ja on vielä mahdollista, että 
hävittämisohje puretaan. 

 
3. Kirkkoherra Tero Matilainen esittäytyi ja kertoi häntä esimerkiksi itseään kiehtovan Ruoveden 

luonnon. Kirkkoherra toivoi, että kesäasukkaat kertoisivat mitä ohjelmaa he toivoisivat 
seurakunnalta esimerkiksi kesäaikaan. Luonto on parantava paikka ihmiselle. Vehmersalmella on 
avattu vesitiekirkko, Ruovesi voisi olla myös vesitiekirkko sillä Ruoveden kirkko on lähellä satamaa.  
 

4. Yleiskeskustelu 
Raimo Salminen toivoi, että liikennenopeudet pidettäisiin rajoissa. Liikennenopeudet ovat välillä 
korkeita.  
Olli Vihtakari, Tuuhonen.  
Osoitetiedot kunnasta ovat puutteelliset. Vihtakari on ollu yhteydessä yhdyskuntatekniikan 
päällikköön.Puutteellisia osoitetietoja runsaasti. Ilman tieosoitetta ja talonnumeroa ei esimerkiksi 
ambulanssi löydä perille. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Neste ja Eeva Kyrönviita lupasivat, 
että asia hoidetaan kuntoon. Kunnanjohtaja tiedosti, että korjattavia tietoja on paljon.  
Kari Ylinen, Murole 
Yhteisöllisyys voisi olla ensi vuoden teema. Mökkiläiset haastetaan mukaan kylien tilaisuuksiin ja 
talkoisiin. Sirkku Mäkelä lupasi, että kylät järjestävät tilaisuudet joissa kutsuvat omat kesäasukkaan 
koolle ja voivat yhdessä miettiä miten kesäasukkaat voivat osallistua talkoisiin.  
Antti Jokela  
Hän edustaa alkuperäistä mökkiläisneuvostoa.  
Voisiko mökkiläisneuvostossa olla mukana myös seurakunnan edustaja ja yrittäjien edustaja. 

Esimerkiksi yritysten aukioloajat, eivät ole toiveiden mukaisia yrittäjille. Toivotaan, että arkisin 

oltaisiin pidempään auki ja myös viikonloppuisin.  

Olli Vihtakari kysyi Tarjanneveden korkeuden säännöstelystä, onko asia etenemässä. Kunnanjohtaja 

vastasi, että nimiadressi on käynnissä.   

 



5. Muut asiat 
Muita asioita ei ollut. 
 

6. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti hyvää kesän jatkoa kaikille. 


