
RUOVEDEN KUNNAN MÖKKILÄISNEUVOSTON KOKOUS 3/2012  1(2) 
PÖYTÄKIRJA 
 
 
AIKA  Lauantaina 4.8.2012  klo 14:00 
 
PAIKKA Pajuskylän Erä- ja luontokeskus 
 
LÄSNÄ Kari Ylinen pj 
Poissa  Riitta Jaakkola 
  Antti Jokela 
  Jussi Kulla 
  Matti Pöntys 
Poissa  Nina Sarvana-Salmela 
  Olli Vihtakari 
  Timo Ikkala 
Poissa  Vesa Leinonen  
 
 
  Mökkiläisneuvoston jäsenet kokoontuivat ennen kokousta Ruoveden   
  Kotiseutumuseon 80 - vuotisjuhlassa klo 11.30, Ruoveden kunnanjohtajan kutsusta. 
   
  Kotiseutumuseolta lähdettiin kohti Pajuskylän Eräkeskusta. Allan Arponen toivotti 
  osallistujat  tervetulleiksi Pajuskylään ja kertoi Eräkeskuksen syntyhistoriasta. 
  Esille tuli myös vasta ilmestyneen Kyläkirjan taustatietoa.    
 
 
1  Kari Ylinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 
 
 
2  Palaute Mökkiläisten yleisestä kokouksesta. 
 
  Kunnan edustajilta saatiin hyvät ajankohtaiset alustukset meneillään olevista asioista. 
  Palveluja kunnalta toivottiin nimenomaan kesäaikaan nykyistä enemmän. 
 
  Jussi Kullan alustuksessaan esittämä kritiikki yrittäjien palveluista herätti  
  keskustelua. Kohteena ei ollut palvelujen laatu vaan sovituista asioista ja   
  etenkin aikatauluista lipsuminen. Timo Ikkala lupasi viedä viestiä yrittäjille kunnan 
  kautta.   
 
  Todettiin, että yleiseen kokoukseen voitaisiin pyytää muitakin kuin kunnan edustajia 
  alustajiksi (yrityksiä, seurakunta, yhdistyksiä ja kyläseuroja). 
 
  Vastaavasti mökkiläisneuvosto voisi osallistua esim. yrittäjien kokouksiin. 
 
 
3  Keskusteltiin mökkiläisille tehtävän kyselyn sisällöstä ja tekotavasta. 
 
  Esille tuli Ruovedellä tehty vastaavanlainen kysely noin 20 vuotta sitten. Myös  
  Ylöjärvellä on tehty kysely mökkiläisten keskuudessa. Todettiin, että hankitaan  
  näistä kyselyistä lisätietoa. 
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  Esim. seuraavia asioita voitaisiin kysyä 
  - mitä mökkiläiset haluaa kunnalta/yrityksiltä 
  - miten mökkiläiset voisivat/haluaisivat osallistua  
  - taustojen selvittäminen, mistä tulevat 
  - mökin arvostusasiat 
  - seuraava sukupolvi kyselyyn mukaan, harrastukset 
  - kysely kylittäin 
   
  Kesämökkibarometri on syytä tutkia ennen kyselyä. Ruovesi-lehteen olisi hyvä saada 
  juttu kyselyn tarpeellisuudesta ja myös palvelujen markkinoinnista. 
 
  Nina Sarvana-Salmela on yhteydessä mahdollisiin kyselytutkimuksen suorittajiin 
  koulujen alettua.  
 
   
4  Keskusteltiin parina viime vuotena järjestetyn matkailupalaverin tarpeellisuudesta. 
  Jussi esitti ainakin työskentelytavan muutosta, koska viime vuoden palaveri ei tuonut 
  mitään konkreettista uutta ideaa toteutukseen. 
 
  Aiheina voisi kuitenkin olla luontomatkailu, uusien luontokohteiden löytäminen, 
  vesimatkailu ja Pohjois-Ruoveden bussiretki. 
  
  Päätettiin keskustelun jälkeen järjestää vielä yksi matkailuun liittyvä palaveri  
  Pekkalan kartanossa 29.9. tai 13.10.12. Puheenjohtaja sopii ajankohdasta Marcus 
  Hacmannin kanssa. 
 
 
5  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:30. 
 
 
 
  Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
  Kari Ylinen      
  puheenjohtaja ja sihteeri     
 
 
 
 
 


