RUOVEDEN KUNNAN MÖKKILÄISNEUVOSTON KOKOUS 2/2014
Pöytäkirja

Aika 14.6.2014 kl. 13.30 – 15.00
Paikka

Tuuhosen kyläyhdistyksen grillimaja Kaipionrannassa,
Kaipiontie 60, Ruovesi

Läsnä
·
·
·
·
·
·

Jussi Kulla, puheenjohtaja
Kari Ylinen
Matti Pöntys
Nina Sarvana-Salmela
Olli Vihtakari
Riitta Jaakkola, sihteeri

·
·

Jukka Majala, Ruoveden kunta
Antti Jokela

Poissa

1. Kokouksen avaus
Jussi Kulla avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Riitta Jaakkola.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirjan sisältöön ei ollut huomautettavaa ja
pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Mainio mökkikunta, Ruovesi-lehden mökkiläisnumero / toukokuun
…kevätnumero ja mökkiläisneuvoston panos
Yksi mökkiläistutkimuksen keskeisiä tuloksia oli, että mökkiläisneuvosto
on monelle edelleen vieras, tai sen toimintaa ei tunneta riittävästi. Siksi
Jussi K:n kirjoitus mökkiläisnumerossa sisälsi koosteen neuvoston
toiminnasta. Jussi kirjoitti lisäksi mökkiläistutkimuksen tuloksista ja
neuvoston roolista tutkimuksen toteutuksessa sekä tutkimuksen
sisällöstä. Kyselyn vastausprosentti oli ilahduttavasti 50,5%. Koossa ja
kunnan käytössä on nyt runsaasti tietoa. Loppupäätelmänä
ruovesiläiset mökkiläiset eivät poikkea mökkiläisistä muualla maassa.
Toukokuun Ruovesi-lehdessä Jussi jatkoi mökkiläistutkimuksen
tuloksien käsittelyä, nyt vuorossa olivat mökkiläisten käsitykset
kaupallisten palvelujen ja Ruoveden kunnan tarjoamien palvelujen
saatavuudesta. Kyselyn tuloksena molemmissa oli toivomisen varaa.
Ennen kunnan kannalta osin kielteisten tulosten julkaisua Jussi K
tiedotti asiassa kuntaa.

4. Mökkiläistutkimuksen tulokset ja niiden hyödyntäminen
Todettiin, että nyt on koossa laaja aineisto ja erityisesti kirjatut
kommentit ovat tärkeitä. Aineisto on luovutettu kunnalle ja
hyödynnettävissä, samoin Jussin laatima PowerPoint-esitys, jota saa
jakaa halukkaille. Sen toivotaan myöhemmin päätyvän myös kunnan
internet-sivuille ”Mökkiläisneuvoston” alle. Yrittäjät eivät ole toistaiseksi
ottaneet kantaa selvitykseen, asia tullaan ottamaan esille yrittäjien pj
Mika Kauppisen kanssa.
Tutkimuksessa nousivat vahvasti esiin jäteasiat, joita
Mökkiläisneuvosto voisi osaltaan edistää. Pirkanmaan Jätehuolto
vastaa jätepisteistä ja astioiden tyhjennyksestä. Lajittelu on
riittämätöntä ja kesäisin tyhjennysvälit ovat liian pitkiä, astiat täyttyvät.
Tarvitaan joko isompia astioita tai tiheämpää tyhjennystä.
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Toimenpiteet:
Otetaan yhteys Pirkanmaan Jätehuoltoon /Nina S-S ja kuvataan
tilanne. Ongelmiin pyritään löytämään ratkaisu.
Otetaan yhteys Ruoveden kuntaan ja selvitetään kunnan
mahdollisuudet hoitaa osaltaan jäte-asia kuntoon. Samalla selvitetään
kunnan Internet-sivujen päivitystilanne, Mökkiläisneuvosto halutaan
takaisin kunnan sivustolle. Jussi K hoitaa asiaa.
Julkiset liikenneyhteydet koettiin kyselyssä heikoiksi. Käydyssä
keskustelussa todettiin, että Mökkiläisneuvosto ei voi asiaan vaikuttaa.
Tiedottaminen tehostuisi, mikäli Ruovesi-lehteen saataisiin oma
mökkipalsta. Mökkineuvoston jäsenten toivotaan edelleen kirjoittavan
lehteen artikkeleja. Toimittajille tarjotaan lista mökkiläistutkimuksen
mielipiteistä, joista löytyy mökkiläisiä kiinnostavia aiheita vaikka joka
lehteen. JK on yhteydessä lehteen.
Tapahtumiin tai tempauksiin ei ole mahdollisuuksia taloudellisten
resurssien puuttuessa. Kari joka kuuluu kunnan matkailuryhmään
tiedotti, että syyskuulle kunnan eri kyliin suunnitellun tapahtumapäivän
toteutus on epävarma, sillä tapahtuman kannalta keskeisten
viranhaltijoiden työt kunnassa ovat päättyneet.
Äksöniä-tapahtuman kaltaisiin, kunnan järjestämiin tilaisuuksiin
mennään jatkossakin mielellään mukaan.
Mökkiläistutkimukseen osallistuneille arvottuja palkintoja on muutama
toimittamatta. Nina S-S lähettää palkinnonsaajille tiedon paikasta, josta
palkinto on noudettavissa.

3. Mökkiläiskokouksen ohjelma
Mökkiläiskokouksen ohjelmaa tarkennettiin ja aikataulutettiin
seuraavasti.
· Kunnan kuulumiset: kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita 15min

·

·
·

Rakentamisen ja maankäytön ajankohtaiset asiat: Ruoveden
kunta, tekninen toimi: tekninen johtaja Harri Apell/
rakennustarkastaja Mirja Tiensuu yht.15min, lisäksi
mahdollisuus kysymyksiin.
Mökkiläistutkimus, pj Jussi Kulla 30min.
Tohtori Kiminkinen: esitys ja yleisökysymykset, yht. max 30 min.

Kiminkisen esitys on esiintyjän aikataulusta riippuen joko kokouksen
alussa tai lopussa. JK selvittää ja varmistaa asiaa.
Kokouksen tiedotus hoidetaan Ruovesi-lehden seurapalstalla. JK
selvittää, onko mahdollista saada myös puffi lehteen.
Kahvituksesta vastaa kunta, kokouspaikka on Laurinsali. Riitta
varmistaa tarjoilut ja paikan Jukka Majalan kanssa.
Ruovesi-lehti hoitaa paikalle virvokkeita. Riitta varmistaa asian Sirkku
Someron kanssa.
Kokemäen Mökkiläisparlamentin edustus, 8 henkilöä on tulossa
Ruovedelle mökkiläiskokouspäivänä. Ryhmän ottaa vastaan Jukka
Majala/Ruoveden kunta ja Nina S-S. Ryhmä tavataan Linjaautoaseman parkkipaikalla. Tapaaminen aloitetaan kunnan tarjoamalla
lounaalla Honkalassa. Ruokailuun varataan 1h, lounaan lomassa
Jukka Majalan pitää kuntaesittelyn. Lounaan jälkeen on Noitakäräjiin
tutustumista ja 13.45 siirrytään kokoukseen Laurinsaliin. Paluu
Kokemäelle viimeistään klo 16.
5. Muut asiat
”Äksöniä Ruovesi”-tapahtumaan osallistuneet Kari ja Matti kuvasivat
tapahtumaa tunnelmaltaan myönteiseksi. Esille tuli mm. että
mökkiläistutkimus kiinnostaa ja se halutaan jakoon.
Oikeusministeriön järjestämään Suureen mökkiläisseminaariin
Helsingin messukeskuksessa osallistunut Kari kertoi tapahtumasta.
Kari esitti seminaarissa kylätalojen ja Ns-talojen käyttämistä Soteuudistuksen luomina palvelupisteinä. Näin palveluja saataisiin myös
maaseudulle. Ehdotus sai myönteisen vastaanoton.
Niina S-S otti esille Visuveden ja Pekkalan koulujen lakkauttamisen ja
mahdollisen Mökkineuvoston kannanoton asiassa. Käydyssä
keskustelussa todettiin, ettei asia kuulu Mökkineuvostolle.
6. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään perjantaina 8.8.14 klo 13, alustavasti
kokouspaikka on Ruoveden kunnantalon valtuustosali, paikka
tarkentuu myöhemmin.

7. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi 15.00.

Muistion vakuudeksi

Jussi Kulla
kokouksen puheenjohtaja

Riitta Jaakkola
kokouksen sihteeri

