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1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Jussi Kulla toivotti läsnäolijat tervetulleiksi vuoden 2015 ensimmäiseen 

kokoukseen ja avasi kokouksen. Sihteeriksi valittiin Nina Sarvana-Salmela. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 8.8.2014 muistio 3/2014 muutoksitta. 

 

3. Vuoden 2014 tavoitteet olivat 

3.1. Toteuttaa mökkiläistutkimus ja viestiä sen keskeiset tulokset sekä tunnistaa 

kehittämismahdollisuudet. 

3.2. Osallistua Mainio Mökkikunta-lehden toimitukseen. 

3.3. Toteuttaa mökkiläisten sääntömääräinen yleinen kokous. 

3.4. Kehittää mökkiläisten verkkosivuja Ruovedellä. 

3.5. Edustaa mökkiläisiä tarpeen mukaan esiin tulevissa asioissa. 

      ja tulokset lähemmin liitteillä 2 ja 3 

Käytiin läpi vuoden 2014 tavoitteet ja tulokset. Vuoden 2014 päätehtävänä oli 

mökkiläistutkimuksen toteuttaminen ja siinä onnistuttiin jäsenten mielestä hyvin. Päätettiin, 

että tutkimukseen liittyvä materiaali toimitetaan kokonaisuudessa Jukka Majalalle ja hän 

toimittaa materiaalin edelleen kunnan arkistoitavaksi.  

 

4. Vuoden 2015 tavoitteet/ toiminnan painopisteet 



Keskusteltiin vuoden 2015 toiminnasta ja painopistealueista 

4.1 Jätehuoltoon liittyvät asiat. Tulossa Pirkanmaan Jätehuollon ja Ruoveden kunnan 

yhteinen pilottihanke, josta kerrotaan laajemmin Ruovesi-lehdessä. 

4.2 Artikkelit Mainio Mökkikunta-lehteen. Lehti ilmestyy 6.5.2015. Keskusteltiin 

artikkeleista ja mainittiin aiheiksi mm. puheenjohtajan palsta, jäteasiat sekä kunnan  

juhlavuoteen liittyen kulttuurivaikuttajat Ruoveden kesäasukkaina 150 vuoden  aikana.  

4.3 Mökkiläisten kesäkokous. Kaikille avoin kesäkokous pidetään jälleen Noitakäräjien 

yhteydessä lauantaina 11. heinäkuuta 2015. 

Keskusteltiin käsiteltävistä aiheista ja mahdollisista vierailevista luennoitsijoista. Vuosi 

2015 on Ruoveden kunnan 150-vuotis juhlavuosi. Vuonna 2015 on kulunut 150 vuotta myös 

Ruovedellä kesäasukkaina vaikuttaneiden Jean Sibeliuksen ja Akseli Gallén-Kallelan 

syntymästä. Keskusteltiin mahdollisista alustajista liittyen Ruoveden historiaan ja 

kulttuurivaikuttajiin. Päätettiin, että Kari Ylinen pyytää Pentti Vesasta luennoitsijaksi. 

Kesäkokouksessa valitaan myös jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi. 

4.4. Matkailun kehittäminen  

Todettiin Ruovedellä olevan useita erinomaisia ja monipuolisia matkailukohteita mm. 

luontomatkailua ( kansallispuistot) ajatellen. Koska kunnalla ei ole resursseja panostaa 

matkailuun päätettiin, että Kari Ylinen on yhteydessä Anssi Manniseen, mikäli heidän 

yrityksensä voisi tarjota mahdollisia uusia matkailutuotteita.  

4.5. Epäviralliset tapaamiset 

Eri yhteyksissä on esitetty toivomuksia kuntalaisten ja kesäasukkaiden vapaamuotoisista 

tapaamisista. Kohtaamispaikoiksi sopisivat mm. Laivarannan kahvila sekä Paapelin 

tanssilava. Valtuutettiin Riitta Jaakkola (Laivaranta) ja Kari Ylinen (Paapeli) jatkamaan 

asian selvittelyä kevään aikana. 

 

5.Ruoveden Kunnan strategia 

Jukka Majala alusti keskustelun Ruoveden kunnan lähtökohdista ja strategiatyön taustoista. 

Todettiin kunnan erittäin kireä talous –ja henkilöstöresurssitilanne.Väestö on ikääntyy ja 

työikäinen väki muuttaa muualle työpaikkojen puutteessa. Ensiarvoisen tärkeää olisi 

panostaa uusien työpaikkojen luomiseen sekä kehittää elinkeinotoimintaa houkuttelemalla 

myös uusia yrittäjiä kuntaan. Nähtiin erittäin tärkeäksi, että kunnalla olisi palveluksessaan 

päätoiminen elinkeinojohtaja. Kuntalaisten ja kunnan imagon kannalta nähtiin toivottavana, 

että myös kunnanjohtaja asuisi kunnassa. Strategiaan liittyvä kysely on lähetetty myös 

mökkiläisneuvoston jäsenille ja vastaukset tulee palauttaa 2.2015 mennessä. 

6.Käynti Kokemäella 

Todettiin, että  Kokemäen mökkiparlamentti on esittänyt mökkiläisneuvostolle 

vierailukutsun ja se toteutuu lauantaina 13.6.2015. 

 

7. Muut mahdolliset asiat 



Anssi Känsälä &Tallari-orkesteri tekee kesän 2015 aikana levykiertueen. Hän on esittänyt 

Tapio Rautavaaran 100 vuotissyntymäpäivään liittyen yhteistyötä lavatanssien merkeissä.  

Todettiin, että ko. yhteistyökuvio sopisi erinomaisesti mm. rekisteröidylle  

kyläyhdistykselle. Kari Ylinen ottaa asian esille Muroleen Kyläyhdistyksessä mahdollisten 

tanssien  järjestämiseksi Kekkosella Paapelin lavalla.Todettiin, että mökkiläineuvosto voi 

avustaa tilaisuuden markkinoinissa mutta ei toimia tilaisuuden järjestäjänä.   

 

8.Seuraava kokous 

Seuraava kokous päätettiin pitää lauantaina 23.5.2015 kello 14.00 sivistysosaton 

kokoushuoneessa. 

 

9.Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti asiallisesta ja vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen kello 15.00. 

Vakuudeksi 

 

Jussi Kulla   Nina Sarvana-Salmela 


