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PAIKKA

Ruoveden Yhteiskoulun ruokasali

LÄSNÄ

Osanottajaluettelon mukaan
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Mökkiläisneuvoston puheenjohtaja Kari Ylinen toivotti läsnäolijat lämpimästi
tervetulleiksi.
Ylinen totesi että mökkiläiset ovat tärkeä osa nyky-yhteiskuntaa, mökkiläiset
käyttävät laskelmien mukaan suomessa vuosittain yhteensä 600 miljoonaa euroa,
esimerkiksi Ruovedellä mökkiläisten johdosta väkiluku kesäaikaan tuplaantuu ja
mökkiläiset käyttävät Ruoveden palveluita, laivarantaa jne.
Ylinen totesi vielä että Ruovesi-lehden mainio mökkikunta-lehti oli jälleen kerran
hyvä tietopaketti mökkiläisille ja myös ruovesiläisille paikkakuntalaisille.
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Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Ikkala toivotti omasta puolestaan myös
osanottajat tervetulleiksi.
Ikkala totesi että on hienoa kun mökkiläiset käyvät kesätilaisuuksissa, useimmat
kesätilaisuudet eivät olisi edes mahdollisia ilman mökkiläisistä koostuvaa yleisöä.
Ikkala piti myös mukavana sitä että esimerkiksi torilla tullaan ottamaan olkapäästä
kiinni ja puhutaan kuulumiset ja mahdolliset toiveet ja ideat.
Ajankohtaisina asioina Ikkala kertoi että polttoainelaituri vihittiin laivarantaan
polttoainejakelupiste. Asia muodostuikin nopeasti tärkeäksi koska Muroleessa
jakelupiste lopetettiin.
Ylä-Kautusta ostettiin noin 16 hehtaarin peltoalue joka on kaavoitettu
pientaloalueeksi ja syksyn valtuustossa päätetään tonttien hinnat.
Kunnan työntekiöitä vaihtuu runsaasti, kunnanrakennusmestari Jorma Vierula jää
eläkkeelle ja hänen tilalleen on juuri valittu Juha Stenberg, tekninen johtaja jää pois,
talousjohtaja jää pois, sivistystoimen johtajan virka on laitettu hakuun. Ikkala totesi
kuitenkin, että vaikka nyt on paljon henkilöstöä vaihtumassa, aina on selvitty
tilanteista.
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Kari Ylinen kysyi Ikkalalta onko mahdollisia kuntaliitoksia vireillä. Ikkala vastasi
että ei ole kuulunut mitään siltä saralta, mutta kuntien asiat ovat riippuvaisia hyvin
pitkälle uudesta hallituksesta.
Ikkala muistutti että terveydenhuoltohan on jo Ylä-Pirkanmaan
peruspalvelukuntayhtymän alaisina Mänttä-Villppulan toimiessa isäntäkuntana.
Terveystarkastus ja eläinlääkäritoiminta toimii Keuruun kaupungin toimiessa
isäntäkuntana, sekä myös maaseutuhallinto ja maatalouslomitus siirtyy Keuruun
kaupungin alle syksyllä.
Yleisön joukosta kysyttiin että jos Mäntän sairaala loppuu, meneekö päivystys
Tampereelle. Ikkala tiesi että ainakin leikkaukset loppuu Mäntästä, mutta päivystys
jää. Ikkala pohti kuitenkin että on mahdollista että Ruovesi liittyy Acutaan jolloin
päivystys olisi tampereella Taysissa.
Yleisön joukosta edelleen kysyttiin miten kiinteistövero kehittyy. Ikkala sanoi että
kunnan verot ovat nyt niin korkealla ettei usko että veroja korotetaan.
Yleisön joukosta kysyttiin onko monikulttuurisuuden suhteen kehittämisen varaa,
Ikkala vastasi että Ruhalassa olevan vastaanottokeskus on Pikanmaan
ammattiopiston omistuksessa ja sopimus on tehty ELY-keskuksen ja SPR:n kanssa,
eli kunnalla ei siinä mielessä ole vastaanottokeskuksen kanssa tekemistä, mutta esim
Pekkalan koulussa on 14 maahanmuuttajaoppilasta.
Yleisön joukosta kysyttiin Visuvesi Oy:n tilannetta. Ikkala kertoi että yhtiön
konkurssipesä hoitaa asioita mutta kuuleman mukaan Vammalan vanerista on ollut
enempi kiinnostusta koska siellä on uusi sorvi.
Ikkala kiitti kysymyksistä ja kertoi lopuksi että Pihlajalahden nuorisoseuran talolla
on konsertti johon toivoi runsasta osanottoa.
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Rakennustarkastaja Mirja Tiensuu esittäytyi ja toivotti omasta puolestaan kaikki
tervetulleiksi.
Aluksi Tiensuu esitteli ohjevihkosta ”Haja-alueiden jätevesiasiat kuntoon” jossa on
ohjeita jätevesien käsittelyn saattamiseksi uuden astuksen mukaiseen kuntoon.
Tiensuu kertoi rantaosayleiskaavan vaiheesta. I-osa on ollut nähtävillä josta on jätetty
70 muistutusta, kaavasta neuvotellaan ELY-keskuksen kanssa ja neuvottelut ovat
vielä keskeneräiset eritoten suojelualueiden osalta, muistutukset käsitellään
elokuussa.
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II- ja III-alueiden kaava tullee nätäville ennen vuoden vaihdetta, ja koko kaava olisi
tarkoitus tulla hyväksyttäväksi ensi keväänä. Uusia rakennuspaikkoja kaavaan on
tarkoitus saada 700 – 800.
Puheenjohtaja Ylinen totesi tässä välissä että tällä hetkellä Ruovedellä on 2600 lomaasuntoa, tulevaisuudessa niitä olisi sitten jo noin 3500.
Tiensuu sanoi, että kaavan II- ja III-alueiden luonnokset tulee esittelyyn elokuussa ja
yleisötilaisuus asiasta järjestetään myös.
Yleisön joukosta kysyttiin tuleeko saarien rakennusoikeuksiin eroja vanhojen
oikeuksien ja uuden kaavan välillä. Tiensuu kertoi että alle kahden hehtaarin
rakentamattomiin saariin ei saa rakennusoikeutta. Alle kahden hehtaarin
rakennettuihin saariin saa rakennusoikeutta viisi prosenttia pinta-alan suhteessa.
Saarissa tulee ottaa myös huomioon rakennusjärjestyksen mukaiset
etäisyysvaatimukset.
Ylipäätään tonteille tullaan sallimaan rakennusoikeutta niin että on enintään neljä
rakennusta; loma-asunto, sauna, vierasmaja ja liiteri, näiden lisäksi pieniä
rakennelmia kuten grillikatos ja venevaja.
Lopuksi Tiensuu kertoi, että uusi tarkastusmestari Tero Mäkelä aloitti työnsä
alkukesästä. Tiensuu toivoi, että jos rakentamiseen liittyvää kysyttävää niin rohkasti
vaan yhteyttä rakennustarkastutoimistoon.
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Mökkiläisneuvoston valinta vuosiksi 2012 – 2013.
Mökkiläineuvoston sääntöjen mukaan mökkiläisneuvoston muodostaan
kesäasukkaiden yleisen kokouksen valitsemat seitsemän jäsentä sekä kunnan
valitsemat kaksi jäsentä.
Kokous valitsi jäseniksi seuraavasti:

Riitta Jaakola
Antti Jokela
Jussi Kulla
Matti Pöntys
Nina Sarvana-Salmela
Olli Vihtakari
Kari Ylinen

Kunnahallitusta pyydetään valitsemaan mökkiläisneuvostoon kaksi kunnan edustajaa
vuosille 2012 – 2013.
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Koska muita asioita ei tullut esille, puheenjohtaja kiittti osanottajia keskustelusta,
toivotti hyvää kesän jatkoa ja päätti kokouksen kello 15:45
Limsat ja keksit tilaisuuteen tarjosi Ruovesi-lehti ja kahvit ja pullat Ruoveden
kunta

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Ylinen
puheenjohtaja

Limsat ja keksit tarjoaa Ruovesi-lehti.
Kahvit ja pullat tarjoaa Ruoveden kunta

Vesa Leinonen
sihteeri

