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AIKA

Lauantaina 12.3.2011 klo 13:00

PAIKKA

Ravintola Valssi, Alaverstaanraitti 5, Tampellan alue, Tampere

LÄSNÄ

Kari Ylinen pj
Riitta Jaakkola
Antti Jokela
Jussi Kulla
Nina Sarvana-Salmela
Seppo Suuripää
Timo Ikkala
Vesa Leinonen
Mirja Tiensuu
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Puheenjohtaja Kari Ylinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
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Keskusteltiin Kartanokierrosten yksityiskohdista. Kari Ylinen kertoi että nimi
”Kartanokierrokset” on muutettava koska kiertueen aikana ei yhteenkään kartanoon
pääse sisälle, Nina Sarvana-Salmela toi Anssi Mannisen ehdotuksen että nimi
kuuluisi ”Kierros Etelä-Ruovedellä, -kyliä ja kartanoita, mäkiä ja mutkia”.
.
Anssi Manninen oli laatinut alustavan suunnitelman jonka Kri Ylinen esitteli, päivät
olisivat 14.7. ja 21.7. ja jos on suosiota, voidaan mahdollisesti järjestää uusia päiviä.
Hinta 50,- €/hlö sisältäen bussimatkan, opastukset, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä
keittolounaan. Lähtö kirkon parkkipaikalta, reitti Pyynikkilä, Paarlammintie,
Muroleen kanava, Muroleen kirkko, Kekkosentie, Pekkalan kartanon pihapiiri jossa
keittolounas, Jäminkipohja, Siikakankaan Ollinkivi, Hyytiälä, Mäkelän lomatuvat
jossa iltapäiväkahvit ja haitarimusiikkia, Väärinmajan muistomerkki ja paluu.
Sekä ohjelmaa että nimiehdotusta pidettiin erinomaisina.
Timo Ikkala totesi, että Pitkälässä on lampaita, Timo ideoi että olisikohan Pitkälässä
mahdollisuus pysähtyä ja lupasi selvittää asiaa.
Päätettiin että Kari Ylinen toimii edelleen yhdysmiehenä Anssi Mannisen kanssa ja
vie kokouksen terveiset Anssille.
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Ruovesi-lehden mökkiläisnumeron aiheista. Kari Ylinen totesi että viime numerossa
oli jo toistuvia aiheita. Ylinen kertasi että tulee kaksi lehteä, toinen ilmestyy 13.4.
johon juttujen tekeminen on lähinnä toimittajien työtä koska kyseinen lehti esittelee
kesätapahtumia, mutta Ylinen tekee lehteen pääkirjoituksen. Toisen, varsinainen
Mainio Mökkikunta -numero ilmestyy 4.5.
Nina Sarvana-Salmela ilmoitti halukkudestaan kirjoittaa matkailusta, vaikkakin
Muroleen kanavan tilanne on vielä auki.
Seppo Suuripää esitti että lehdessä voisi olla artikkelit ensiavun saannista,
hoitopalveluista, remonttiavusta/mökkitalkkareista, ja edelleen pinnalla olevista
jätevesiasioista.
Kari Ylinen esitti että koska Timo Ikkala tuntee uuden vanhustyönjohtajan, Timo
voisi kysyä mahdollista artikkelia. Samalla Ylinen tiesi samalla jo kertoa, että
Ruovesi-lehden päätoimittaja Pekka Rämänen hankkii mökkitalkkareista tietoa.
Lisäksi todettiin että artikkeleina voisi olla mm. laivarannan palvelut, kyläkauppiaat,
sähkökatkot.
Päätettiin että Kari Ylinen pitää Rämäseen yhteyttä ja esittelee aiheita.
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Kari Ylinen esitti että pidetään vielä kokous ennen yleistä kesäkokousta jossa
lyödään lukkoon yleisen kesäkokouksen aiheet ja esiintyjät, sekä pohditaan jäsenten
valinnoista vuosille 2011-2012. Antti Jokela esitti, että mökkiläisnumeroon tulisi
selkeästi maininta että yleisessä kesäkokouksessa valitaan uudet jäsenet, Kari Ylinen
lupasi selvittä asiaa.
Päätettiin että pidetään kokous ke 8.6. kello 14:00, paikka on vielä avoin.
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Mirja Tiensuu esitteli rantakaavoituksen ja laivarannan tilannetta. Antti jokela
tiedusteli aluksi jätevesiasetuksen tilannetta, Tiensuu sanoi että uusi jätevesiasetus on
ilmestynyt juuri, kunta tulee tekemään uudet ympäristönsuojelumääräykset jossa
määrätään eri vyöhykkeet
Tiensuu selvitti rantaosayleiskaavan etenemistä. I-vaihe on ollut juuri nähtävillä,
muistutuksia on tullut noin 70 kappaletta joita kaavoittaja parasta-aikaa analysoi.
Ympäristölautakunta pyrkii käsittelemään kaavan niin, että kaava olisi valtuuston
hyväksyttävänä mahdollisesti jo ennen syksyä. Toki kaavaan on saatava lausunto
vielä ELY-keskukseltakin.
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Tiensuu selvitti että II ja III-vaiheet ovat edenneet niin hyvin, että ne tulevat kesän
alussa nähtäville.
Lisäksi Tiensuu selvitti laivarannan tämänhetkistä tilannetta. Ympärivuotinen
ravintolahanke kaatui mutta Katrina-laiva tulee kevällä ja jatkaa ravintolatoimintaa
edelleen kuten ennenkin. Polttoainejakelupisteen rakentamisesta ei ole tehty vielä
päätöstä, mutta asiaa kehitellään kevään aikana. Rannan viihtyisyyttä tullaan joka
tapauksessa parantamaan istutuksin ja liikennejärjestelyin.
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Muut asiat.
Nina Sarvana-Salmela kertoi Muroleen kuulumisia, kunta on tarjonnut Muroleen
koulua kyläyhdstykselle, Muroleen kylät onkin aloittanut varainkeruukampanjan ja
mm kesällä 30.6. on Muroleen kirkossa konsertti jolla kerätään varoja koulun
mahdolliseen hankkimiseen kyläyhdistykselle.
Timo Ikkala toivoi onnea Muroleen kyläyhdistykselle, Ikkala on ollut mukana
Pihlajalahden koulun hankkimisessa Pihlajalahden kyläyhdistykselle ja Ikkala pitää
ison koulun hankkimista kuin omistustakin todella kovana ponnistuksena.

Puheenjohtaja kiitti Mirja Tiensuuta hyvästä esityksestä ja päätti kokouksen
kello 15:20
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