MÖKKILÄISTEN YLEINEN KOKOUS 11.7.2015
Yhteiskoulun Laurinsali
OHJELMA
---14.30

Ruovesi-lehden tarjoamia virvokkeita

14.30

Tervetuloa! (Jussi Kulla)

14.40

Ruovesi 2015, 150-vuotias kunta tänään, kunnanhallituksen puheenjohtajan Juha-Pekka Lehminiemen
puheenvuoro.

14.55

Jäteasiat, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n puheenvuoro

15.10

Jaloittelutauko, virvokkeita

15.20

Mökkiläisneuvoston tehtävät ja toiminta. Mökkiläisneuvoston valinta.
Riitta Jaakkola, Antti Jokela, Jussi Kulla, Jukka Majala, Matti Pöntys, Nina Sarvana, Olli Vihtakari, Kari
Ylinen.

15.30

Vieraat vaikuttajat Ruoveden kulttuurissa. Sampsa Heinonen.

16.00

Kokous päättyy.

A. Tervetuloa
Jussi Kulla toivotti osallistujat tervetulleiksi ja esitteli ohjelman. Hän esitteli mökkiläisneuvoston säännöt ja
toiminnan tavoitteet.
MÖKKILÄISNEUVOSTON SÄÄNNÖT
Hyväksytty Ruoveden kunnanhallituksessa 6.10.2008.
1§
Mökkiläisneuvoston kotipaikka on Ruoveden kunta.
2§
Mökkiläisneuvosto on yhteistyöelin kesäruovesiläisten, paikallisten asukkaiden ja kunnan viranomaisten välillä.
Tarkoituksena on loma- ja vapaa-ajan asumisen kehittäminen sekä yhteydenpito kuntaan lausuntojen ja aloitteiden
muodossa.
3§
Mökkiläisneuvoston muodostavat kesäasukkaiden yleisen kokouksen valitsemat seitsemän jäsentä sekä kunnan
valitsemat kaksi jäsentä. Mökkiläisneuvosto valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.
4§
Kesäasukkaiden yleisiä kokouksia pidetään vähintään yksi vuodessa. Mökkiläisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan
kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa.
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5§
Mökkiläisneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.
6§
Jäsen- tai muita maksuja ei kerätä eikä muutenkaan harjoiteta taloudellista toimintaa. Mökkiläisneuvosto ei ole
oikeutettu tekemään taloudellisia sitoumuksia.
7§
Muutoin toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Tässä yhteydessä hän esitti, että sääntöjen kolmas kohta muutettaisiin kuulumaan seuraavasti (muutokset
alleviivattuna:
”Mökkiläisneuvoston muodostavat kesäasukkaiden yleisen kokouksen valitsemat viisi–
seitsemän jäsentä sekä kunnan valitsemat yksi tai kaksi jäsentä. Mökkiläisneuvosto valitsee
puheenjohtajan keskuudestaan.”
Kokous hyväksyi muutoksen, jonka tarkoituksena on lisätä joustavuutta tilanteissa, joissa
mökkiläisneuvoston jäsenet vaihtuvat.
B: Ruoveden kunnan tilanne
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Lehminiemi kertoi Ruoveden kunnan tilanteesta ja totesi, että
saneeraustoimenpiteiden avulla kunnan taloudellinen tilanne on parantunut ja tulos oli viime vuodelta
positiivinen. Tämän vuoden kehitys on jatkunut myönteisenä. Hän totesi mökkiläisten kannalta positiivisena
asiana sen, että kiinteistöveroa ei ole viime aikoina nostettu. Kielteistä on taas se, että yksityisteiden tuet
jouduttiin saneerauksen yhteydessä puolittamaan.
Haasteellinen asia on ollut kouluverkon supistaminen, minkä seurauksena Ruovedellä päädytään
lähivuosina väistämättä yhden koulun järjestelmään. Kun kunnassa syntyy vuosittain noin 30 lasta, ei siitä
määrästä riitä usean koulun ylläpitämiseen. Erikoistunut lukio sen sijaan voi hyvin ja uusia oppilaita
ilmoittautui tänä vuonna 37, mikä on enemmän kuin viime vuonna. Jatkossa lukion oheen saadaan
hevosten hoitoon liittyviä kursseja, joiden uskotaan edelleen vahvistavan lukion asemaa.
Rantakaavaa koskevaan kysymykseen Juha-Pekka Lehminiemi vastasi seuraavasti: Ykkösaluetta koskevat
valitukset ovat menossa esittelyyn Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa syksyllä. Päätösten saamisen
ajankohtaa on vaikea ennustaa. Kakkos- ja kolmosalueista on tullut noin 20 valitusta, jotka ovat
luonteeltaan sellaisia, että niihin uskotaan löydettävän ratkaisut. Valitusaika piteni normaalista
kuukaudesta parilla viikolla sattuneen osoitevirheen johdosta.
C. Jätehuolto
Todettiin, että jätehuolto nousu viime vuotisessa mökkiläiskyselyssä tärkeimmäksi kunnalliseksi palveluksi.
Arvioidun tärkeyden (4,3/5) ja tyytyväisyyden (3,63/5) välillä oli tutkimuksen suurin ero (-0,67). Tämän
vuoksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä pyydettiin aiheesta artikkelia Mainio Mökkikunta-lehteen. Se luvattiin,
mutta sitä ei kuitenkaan toimitettu. Kevään aikana yhtiön edustajaa pyydettiin puhumaan aiheesta
mökkiläisten yleiseen kokoukseen. Esitys luvattiin, mutta lupausta ei pidetty. Kokous paheksui yhtiön
vähättelevää suhtautumista asiakkaisiinsa.
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D. Mökkiläisneuvoston valinta
Todettiin, että mökkiläisneuvoston jäsenyydestä ilmoittivat vuoden lopussa eroavansa Riitta Jaakkola, Antti
Jokela, Jussi Kulla ja Matti Pöntys. Kokous valitsi mökkiläisneuvoston jäljelle jääneet jäsenet Nina Sarvanan,
Olli Vihtakarin ja Kari Ylisen jatkamaan tehtävässään. Uusina mökkiläisneuvostoon valittiin Jarmo Heikkilä ja
Pekka Matilainen. Kunnan edustajana toimii Jukka Majala ja hänen mahdollisesta jatkostaan päättää
kunnanhallitus.
E. Uudet vieraat vaikuttajat Ruoveden kulttuurissa
Sampsa Heinonen piti virkistävän ja yllättävän esityksen Ruoveden käsittelystä ulkomaisten kirjoittajien ja
kuvaajien teoksissa. Hän esitteli ruotsalaisen rotututkijan materiaalia, Yhdysvaltain kongressin kirjastosta
löydettyjä valokuvia, englantilaisen naiskirjailijan 1800-luvun puolivälin jälkeen tekemää matkakirjaa sekä
Klaus Mannin romaania Suomeen suuntautuneesta automatkasta. Esitys kirvoitti mökkiläisten keskuudessa
vilkkaan keskustelun ja lisäksi Sampsa Heinonen sai esityksestään ansaitut aplodit.ll
Kokous päättyi kello 16.
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