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AIKA

Torstai 10.2.2014 klo 13:00

PAIKKA

Ruoveden kunnantalo

LÄSNÄ

Jussi Kulla,
puheenjohtaja
Jukka Majala
Matti Pöntys
Kari Ylinen
Olli Vihtakari, sihteeri
Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja (läsnä 1-5)
Anu Kuivasmäki, Ruovesi-lehden päätoimittaja (läsnä 1-5)

1

Jussi Kulla avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Valittiin kokouksen
sihteeriksi Olli Vihtakari.
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Edellisen kokouksen pöytäkirja.
Todettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirjan sisältöön kenelläkään ei ollut
huomautettavaa.

3

Mainio mökkikunta, Ruovesi-lehden kesä-/mökkiläisnumero.
Anu Kuivasmäki esitteli edellisten vuosien lehtiä ja niiden sisältöä ja totesi niiden
sisällön rakenteen säilyneen samanlaisena viime vuodet.
Käsiteltiin Mainio mökkikunta-lehden sisältöä, joka ilmestyy 10.5.2014 (painoon 2.5.)
Päätettiin, että ei esitetä muutoksia hyväksi havaittuun lehden rakenteeseen.
Keskustelussa esitettiin, että lehdessä käsiteltäisiin vesihuoltoasioita, terveyspalveluja,
ympäristö- ja rakennuslupa-asioita, Rakentajan opas 2014 –julkaisua, kesäaikaista
asiointiliikennettä, kylien tapahtumia, kylien palveluja, yritysten palveluja,
mökkiläisen elämän esittelyä esimerkkitapauksella. Vuoden mökkiläisenä ehdotettiin
esiteltäväksi Tuomo Pietiläinen.
Lisäksi päätettiin, että Mökkiläisneuvosto osallistuu lehden tekoon puheenjohtajan
artikkelilla, esittelemällä mökkiläistutkimuksen tuloksia ja aloittamalla kolumnisarjan,
jossa mökkiläisneuvoston jäsen kertoo mökkeilykokemuksistaan (pituus 2000 – 2500
merkkiä), Jussi Kulla aloittaa. Toivottiin myös mökkiläistutkimuksen tekijöiden
esittelyä.
Käsiteltiin myös mahdollisesti 10.5. tai 17.5.2014 järjestettävää Äksöniä! Ruovesi –
messua, johon Jukka Majala esitti Mökkiläisneuvostolle mahdollisuutta osallistua
kunnan osaston yhteydessä.
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Mökkiläistutkimuksen tilanne ja seuraavat vaiheet.
Jussi Kulla kertoi, että mökkiläistutkimuksen kyselylomake on lähetetty kuluvan
vuoden tammikuussa 1001 Ruovedellä mökin omistavalle henkilölle. Vastauksia on
tullut noin 400 kpl, jonka todettiin olevan tilastolliseen tarkasteluun riittävä määrä.
Tulosten analysoinnin odotetaan tapahtuvan maaliskuussa ja tuloksien pitäisi olla
valmiina huhtikuun aikana niin, että niiden pohjalta voidaan julkaista artikkeli Mainio
mökkikunta–lehdessä.
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Mökkiläiskokouksen ohjelma 12.7.2014
Päätettiin, että kokous pidetään Ruoveden Yhteiskoulun Laurinsalissa.
Päätettiin esittää kokouksen sisällöksi:
Kunnan kuulumiset, Eeva Kyrönviita
Mökkiläistutkimuksen tulokset, tutkijat tai Jussi Kulla
Rakentaminen ja maankäyttö, Harri Apell ja Mirja Tiensuu
Tohtori Kiminkisen puheenvuoro
Eeva Kyrönviita ja Jussi Kulla lupasivat osallistua esitetyn mukaisesti. Noitakäräjien
organisaatio on esittänyt, että he voisivat yrittää hankkia Kiminkisen pitämään
esitelmän.
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Muut asiat
Todettiin, että Mökkiläisneuvostoon on otettu yhteyttä ja kerrottu Vessarin, Ruokosen
ja Rantakylän alueen mobiiliverkon huonoista yhteyksistä. Jussi Kulla on lähettänyt
Elisa Oyj:lle huomautuksen asiasta. Huomautukseen on saatu vastaus, jossa yhteyksiä
on luvattu parantaa. Asiasta on julkaistu kirjoitus viimeisessä Ruovesi-lehdessä.
Todettiin, että Mökkiläisneuvostoon on otettu yhteyttä ja toivottu Mökkiläisneuvoston
ottavan kantaa grillimajan rakentamisen luvanvaraisuuteen. Asia ei kuulu
Mökkiläisneuvoston toimenkuvaan ja viesti on annettu sellaisenaan tiedoksi kunnan
viranomaisille.
Päätettiin vastata Kokemäen mökkiläisparlamentin pyyntöön vierailla tutustumassa
Ruoveden Mökkiläisneuvoston toimintaan ja ehdottaa heille vierailua Noitakäräjillä ja
Mökkiläiskokouksessa ensi kesänä.
Jussi Kulla kertoi osallistumisestaan Ruoveden hyvinvointikertomuksen pienryhmän
kokoukseen 28.1.2014 ja kokouksessa syntyneistä ideoista. Esimerkkinä oli
koululaisten/opiskelijoiden mahdollinen työllistäminen mökkiläisten töissä. Työ
tehtäisiin mökkiläisen tai tarvittaessa osaavan ”ryhmänohjaajan” opastamana.
Mökkiläinen maksaisi könttäsumman, josta jokin kunnan tms. organisaatio maksaisi
tarvittavat verot, sotu-maksut ym. Näin hyvään tarkoitukseen menevä työllistäminen
tehtäisiin helpoksi.
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Kari Ylinen kertoi 7. - 10.8.2014 pidettävistä Hämeenlinnan Valtakunnallisista
kotiseutupäivistä.
7

Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous lauantaina 7.6.2014 klo 13 Tuuhosen kyläyhdistyksen
grillimajassa Kaipionrannassa, Kaipiontie 60, Ruovesi.
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jussi Kulla
puheenjohtaja

Olli Vihtakari
sihteeri

