RUOVEDEN KUNNAN MÖKKILÄISNEUVOSTON KOKOUS 1/2013

AIKA

Lauantaina 9.3.2013 klo 12:00

PAIKKA

Viola-koti, Juhlatalonkatu 4, Tampere

LÄSNÄ

Kari Ylinen pj, siht
Jussi Kulla
Jukka Majala
Matti Pöntys
Nina Sarvana-Salmela
Olli Vihtakari
Riitta Jaakkola
Antti Jokela
Vesa Leinonen

Poissa
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1

Kari Ylinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat ja erityisesti uuden jäsenen Jukka
Majalan tervetulleiksi.
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Pekkalan luontomatkailupalaveri oli onnistunut. Tilaisuus keskittyi lähinnä
kansallispuistohankkeeseen ja siihen mahdollisesti liittyvien matkailupalvelujen
ideointiin. Ruovesi-lehti kirjoitti tilaisuudesta hyvän yhteenvedon 3.10.2012
numeroonsa. Jatkossa samanmuotoisia tai aiheisia tilaisuuksia ei enään katsottu
tarpeelliseksi järjestää.
Luontomatkailu on kuitenkin yleistymässä esim. TYKY-päivien muodossa. Jukka
Majala kertoi, että tietoa Ruoveden matkailupalveluista saa jatkossa Punaisessa
makasiinissa sijaitsevasta Info-keskuksesta.
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Keskusteltiin Ruovesi-lehden mökkiläislisäjakelusta, joka painottuu kesän
tapahtumiin ja ilmestyy 20.3.
Mökkiläisjakelun toimittaa Ruovesi-lehden toimittajat. Puheenjohtaja kirjoittaa
lehteen kolumnin.
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Keskusteltiin Ruovesi-lehden toukokuun alussa 2.5. ilmestyvän Mainio Mökkikunta
lehden sisällöstä. Aiheet pitää toimittaa lehteen 19.4. ja kirjoitukset 22.4. mennessä.
Seuraavassa kokouksessa ideoituja aiheita:
Puheenjohtajan kolumni
Mökkitalkkarit ja remonttiapu.
Mahdollinen toimivan mökkitalkkarin haastattelu
Luettelo remonttiavun antajista kylittäin?
Nuorten kesätyötä voitaisiin ohjata pienten lyhytaikaisten palvelujen
antamiseen ja koordinointi voitaisiin hoitaa 4H-toiminnan kautta (tästä
toimittajan kirjoitus)
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Terveyspalvelut/ensiapu
Mahdollinen Ylä-Monosen haastattelu (Jukka Majala kysyy, toimittaja voi
haastatella)
Laivarannan palvelut tulevana kesänä 2013
suunnitelmat jatkosta 2014 eteenpäin
kartta suunnitelmista
Kylien erityiset kesäpalvelut (Jäminkipohja, Murole, Mustajärvi, Pajuskylä,
Pihlajalahti, Tuuhonen, Visuvesi, Väärinmaja)
lähiruokapalvelut, kirjastoauton pysäkit, liikuntapalvelut, bussien kulku
Toimittaja tekee koosteen.
Jussi Kulla antaa tietoja Pajuskylän palveluista ja Olli Vihtakari Tuuhosen
palveluista suoraan Ruovesi-lehden toimittajille
Ruoveden uudet palvelut vuonna 2013?
Rautakauppa tuli takaisin
kahvilapalvelut
Maritan kasvitarha uudistuu ym.
Kunnan palvelut mökkiläisille
Rakentamiseen liittyvät asiakirjat ja luvat
Rantojen ruoppaus, kaislojen niittäminen ym. toimenpiteet, tarvitaanko lupa?
Liikuntapalvelut
Rantaosayleiskaavan tilanne
Nuohous
Mökkiläisjulkimon haastattelu (toimittaja tekee)
keskustelun jälkeen valittiin haastateltavaksi Jukka Linkola (varalla Bisterit)
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Keskusteltiin mökkiläisille järjestettävästä kyselystä. Puheenjohtaja toi esiin vuonna
1990 tehdyn laajan kyselyn yrityksille ja mökkiläisille. Päätettiin kaivaa kyselyn
kysymykset esiin kunnan arkistosta (Jukka selvittää), jotta uutta kyselyä voitaisiin
verrata aikaisempiin vastauksiin.
Nimettiin uutta kyselyä valmistelemaan Jussi ja Nina. He tiedottavat valmistelun
etenemisestä mökkiläisneuvoston jäsenille. Asiaan palataan kesäkuun kokouksessa.
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Yritysten edustajat eivät ole, yhtä käyntiä lukuunottamatta, osallistuneet
mökkiläisneuvoston kokouksiin. Kokouksessa toivottiin yritysten aktiivisuutta
ainakin matkailupalvelujen kehittämiseen. Eräs tapa yritysten tunnettavuuden
lisäämiseen voisi olla yritysten järjestämät ”avoimien ovien päivät” kesän aikana.
Tiedottaminen päivistä hoituisi parhaiten Ruovesi-lehden kautta.
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Alustavasti yleisestä kesäkokouksesta. Kokous järjestetään jälleen
noitakäräjälauantaina 13.7.2013 klo 14.30 Yhteiskoulun ruokalassa.
Alustavasti ohjelmassa puheenjohtajan avaus, kunnan palvelujen tilanne
kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Majala, kaavoitustilanne tekninen johtaja
Harri Apell sekä Ruoveden yrittäjien puheenjohtaja Mika Kauppinen.
Jukka varaa kokouspaikan ja Apellin ja Kari ottaa yhteyttä Kauppiseen.
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Seuraava kokous päätettiin pitää lauantaina 15.6.2013 klo 13:00 Ruoveden
kunnantalon valtuustosalissa (Jukka varaa tilan).
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Ylinen
puheenjohtaja ja sihteeri

