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PAIKKA

Pekkalan kartanon väentupa

LÄSNÄ

Osanottajaluettelon mukaan.

1

Pekkalan isäntä Marcus Hackman toivotti osanottajat tervetulleiksi. Hän oli lämmittänyt
väentupaa kahtena päivänä ja takassa paloi iloinen pystyvalkea, mutta silti hän pahoitteli
mahdollista viileyttä.

2

Salme Lehtonen toi tilaisuuteen kunnan tervehdyksen. Hän korosti mökkiläisten
merkitystä kunnan monien palveluiden käyttäjänä. Esimerkiksi kesäteatterin
toimintamahdollisuudet ja nykyiset katsojamäärät eivät olisi mahdollisia ilman
mökkiläisiä. Hän toivotti kokoukselle menestystä ja luovia ajatuksia matkailun
kehittämiseksi.

3

Kari Ylinen kiitti Pekkalan isäntää mahdollisuudesta kokoontua Pekkalan perinteisessä
pirtissä ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Hän totesi, että edellinen kokoontuminen oli
ideointia eikä tiedetty miten ideat konkretisoituvat. Nyt on kokemusta bussikierroksista,
niistä on saatu hyvää palautetta ja runsas osallistujajoukko mökkiläisiä ja
paikkakuntalaisia oli tyytyväisiä kierroksiin. Tälläkertaa voidaan keskittyä viime vuoden
ideointien pohjalta miettimään muita palvelupaketteja ja jätetään Anssi Mannisen
huoleksi ensi kesän bussikierroksien toteuttaminen. Toisena aiheena keskustellaan
mökkiläisten mahdollisuudesta osallistua mökkikuntansa palvelujen kehittämiseen.

4

Jussi Kulla esitteli päivän tavoitteet ja työskentelytavat. Päivän tavoitteena oli:
 Kuulla edellisen kokouksen jälkeen kehitetystä ”Kartanot ja kylät” kierroksen
kehittäjän Anssi Mannisen kokemuksia ja ajatuksia
palvelusta. Tämän
jälkeen osanottajat voivat keskustella siitä, mitä Anssin kokemuksista
voidaan oppia.
 Kehitellä viime vuonna luotujen/uusien ideoiden pohjalta 1−3 konkreettista
matkailuideaa.
 Keskustella siitä, kuinka mökkiläisten halukkuutta tehdä jotain mökkikunnan
hyväksi voitaisiin hyödyntää (esimerkki-idea: kotiseutumuseon pärekattojen
uusiminen).

5.

Anssi Manninen oli estynyt osallistumaan kokoukseen työvuoron johdosta. Hän oli
kuitenkin kirjoittanut etukäteen yhteenvedon, jonka Kari Ylinen ja Jussi Kulla lukivat.
Tämän jälkeen ryhmät keskustelivat Anssin ajatuksista johdantona seuraavaan
ryhmätyöhön. Yleisesti todettiin, että kokemukset ja palaute Anssin järjestämästä

kierroksesta oli vain myönteistä, kielteisiä kommentteja ei ollut kenenkään tiedossa.
Tärkeäksi onnistumisen kannalta todettiin asiantunteva opastus niin bussissa (Anssi)
kuin kaikissa kohteissakin (Pekka Kojola, Timo Ikkala, Markus Hackman, Teija ja
Mikko Lindell). Todettiin, että tähän retkeen osallistuneet 130 henkilöä ovat
erinomainen kohderyhmä seuraaville palveluille. Ns. rannalle jääneet on myös
hoidettava hyvin.
Yleisemmällä tasolla ryhmät pohtivat sitä, kuinka matkailu- ym. palveluiden piilevä
kysyntä saataisiin esiin. Kokous totesi yhteiskeskustelussa, että mökkiläisistä, heidän
mökkeilystään ja palvelutarpeistaan tiedetään hyvin vähän. Todettiin, että olisi tarpeen
tehdä tutkimus näiden asioiden selvittämiseksi.
Kokous pohti myös sitä, voitaisiinko palveluita järjestää myös talvella? Tällaisina
ideoina esitettiin harkittavaksi retkiluistelua, joulun tienoota, hiihtoloma-aikaa ja
pääsiäisen tienoota. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että olemassa oleville
palveluntuottajille pystyttäisiin luomaan kysyntää (esim. Vanhakylien pitämä KorpiRiekkola Pihlajalahdella).
6

Keskusteltiin edellisen kokouksen ja uusien ideoiden pohjalta mahdollisista uusista
matkailupalveluista. Osallistujille jaettiin muistin virkistämiseksi edellisen kokouksen
ideat. Kolme ryhmää keskusteli vaihtoehdoista ja tulokseksi saatiin lähinnä ideoita, jotka
eivät vielä konkretisoituneet kovin pitkälle.

Ryhmä 1

Ryhmä 2

Ryhmä 3

Unohdetut laiturit ( Mika Rajala,
”Millä elämme?” Perehtyminen
Lähiruokapäivä Ruovedellä.
Katariina, Salonkilaiva/Murole).
Ruoveden elinkeinoelämän eri
Perehtyä lähiruokaan (esim.
Venematka kulttuurimaisemiin ja puoliin, esimerkiksi Pihlaan, Stora- Ruoveden Herkku, Maritan
niiden laitureihin ja historiaan
Enson pakkausmateriaalin
kasvitarha ja Peltomaa (ruis-leivän
(Kalliomaalaukset, Selviiki, Ruhala, tuotantoon, suureen maatilaan,
paisto ja ruokailu). Voisi toimia
Kautun kanava, Kalela jne).
teollisuuden muutokseen
muulloinkin kuin kesällä.
Onnistumisen kannalta ratkaisevaa Visuvedellä ym. Etuna se, että
on sopiva laiva ja historian ym.
kohderyhmänä voisi olla sekä
osaava opas.
mökkiläiset että paikalliset. Toimisi
myös syksyllä, talvella ja keväällä.
Yhden yön retki Ruovedelle laivalla Kohderyhmänä lapset. Visuvedellä Joulukuusen haku hevosella, nuotio
Tampereelta. Tavoitteena laiva +
on kotieläinpiha, jossa 7 eri
ja joulupuuro (Peltomaa)
kulttuuri + luonnonläheisyys +
eläinlajia, joihin voi olla läheisessä
yöpyminen maatilalla. Teema ”
kontaktissa. Myös makkaranpaistoa
romanttinen pariskunta ilman
ym. Myös Musiikkia!Ruovesi
autoa”.
suunnittelee lapsille sopivaa
ohjelmaa.
Musiikkitapahtuma Jäminki-pohjan Rekkamiehen repsikka (Hannu
Kalastusretket (Mervi Ruolahti)
telakakalla. Kohderyhmänä keski- Lamminen). Erikoistuneessa
Tarvitaan vene, kalastajat ja kalat =
ikäiset (30-60+ ?) ja soittajiksi
yhteiskunnassa päivä tukkirekan
Haapasaari
riittävän tunnetut orkesterit, jotka mukana voi olla kiinnostava
voisivat ottaa osan riskistä.
kokemus. Myös muita samanlaisista
tavallisista töistä saattaa olla

mahdollista kehittää
matkailupalvelu tai sen osa.

Keskustelussa tuli esiin kesällä toteutettu käynti Vilppulassa ja Mäntässä (museot,
ruokailu): meno laivalla ja paluu bussilla ja päinvastoin. Näin voisi toteutua kahden
ryhmän matka. Laivakuljetuksen tulisi kuitenkin olla säävarma. Kokemukset ja
kommentit matkasta olivat myönteisiä. Myös pelkästään kulttuurimatkan (bussi)
uskottiin toimivan, kun Mäntän ohjelmasta valitaan sopiva ohjelmakohde tai -kohteet.
Anssi Mannisella on alustavasti suunniteltuna Pohjois-Ruoveden kierros: Kirkonkylä,
Pappilankylä, Mustajärvi, Tuuhonen, Salussärkkä, Makkoskylä- Pajuskylä (kahvit
kodalla)- Visuvesi (luontokoulu) Pourunperä (ruoka), Pohtio, kirkonkylä. Keskustelussa
nousi esiin mahdollisesti tähän mahdollisena lisänä tai vaihtoehtona Tammikosken
myllyyn ja Elämänmäkeen perehtyminen. Nämä sopivat kyllä yhdistettäväksi myös
Mänttän kierrokseen.

7. Mökkiläisten innostus tehdä jotain mökkikuntansa hyödyksi.
Keskustelussa todettiin, että kotiseutumuseon kattaminen on vireillä työllisyystöinä.
Yleisemmällä tasolla otettiin esiin, ettei ole todellista tietoa siitä, kuinka suuri
mökkiläisten valmius on todellisuudessa osallistua johonkin kylän tai kunnan
hankkeeseen. Epäiltiin, että mökkiläiset haluavat todellisuudessa olla omissa oloissaan
mökeillään. Näyttöjä voimakkaasta osallistumisesta ei ole. Lisäksi erilaisiin talkoisiin
liittyy myös onnettomuusriskit, joita vastaan tulisi ottaa vakuutukset. Talkoot ym. on
myös valmisteltava ja johdettava hyvin.
Todettiin toisen kerran kokouksen kuluessa, että tarvittaisiin tutkittua tietoa siitä, mitä
mökkiläiset odottavat ja toivovat, kuinka he mökeillään elävät ja mitä he mahdollisesti
ovat valmiit tekemään yhteiseksi hyväksi osaamistensa puitteissa. Mökkineuvoston
edustajat päättivät tutkia, kuinka mahdollinen tutkimus voitaisiin toteuttaa.
8. Mökkineuvoston puheenjohtaja Kari Ylinen kiitti osallistujia aktiivisesta ideoinnista ja keskustelusta
sekä isäntää tilajärjestelyistä. Kokous päättyi klo 16.10
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