Muistio
MÖKKILÄISNEUVOSTON KESÄKOKOUS
8.heinäkuuta 2017 klo 14.30–15.39
Ruoveden yhtenäiskoulu

Läsnä:
Mökkiläisneuvoston edustajat Nina Sarvana-Salmela (Murole), Kari Ylinen (Murole),
Jarmo Heikkilä (Hanho) ja Olli Vihtakari (Tuuhoskylä).
Kunnan edustajat: kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Neste,
ympäristölautakunnan puheenjohtaja Tapio Koivunen, elinkeinoasiamies Seppo
Laukkanen ja kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita.

1. KOKOUKSEN AVAUS
Mökkiläisneuvoston puheenjohtaja Nina Sarvana-Salmela avasi kokouksen ja
toivotti paikallaolijat tervetulleiksi. Puheenjohtaja esitteli yleisölle paikalla olevat
kunnan edustajat. Samalla puheenjohtaja kertoi miten tärkeitä palvelujen
saatavuus mökkiläispaikkakunnalla on.
2. KUNNANJOHTAJAN TERVEISET
Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita kertoi kunnan ajankohtaisia kuulumisia.
Kunnan talous on saatu tasapainoon. Viime vuoden tilinpäätöksen jälkeen jäi vielä
yli miljoona euroa ylijäämää taseeseen. Tämä on hyvä asia, sillä
verotulonkertymän ja valtionosuuskertymän alenema on huolestuttava.
Hallintosääntö on uusittu kunnassa tänä vuonna ja siihen on kirjattu, että
elinkeinolautakunta vastaa toimielimenä vapaa-ajanasukkaiden toiminnasta. Tämä
on ensimmäinen kerta kun kunnan sääntöön kirjataan mökkiläisten asiat. Jatkossa
elinvoimalautakunta vastaa vapaa-ajan asukkaiden toiminnasta. Tämä tulee
nostamaan mökkiläisneuvoston profiilia.
Kunnanjohtaja kertoi kuntastrategian päivitystyöstä, joka on käynnistynyt. Kunta
toivoo myös vapaa-ajanasukkaiden vastaavan kuntastrategiakyselyyn. Kunta
haluaa mahdollisemman laajasti palautetta, jonka perusteella voi arvioida miten
kunta on vanhassa strategiassaan onnistunut ja mitä uusia painotuksia tulee tehdä
uuteen strategiaan.

3. MÖKKILÄISNEUVOSTON UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN
Valittiin uusi jäsen Pekka Matilaisen tilalle, koska hän on ilmoittanut luopuvansa
tehtävästä. Mökkiläisneuvosto valitsi yksimielisesti Pertti Niemelän Pekka
Matilaisen tilalle toimikauden loppuun asti.

4. ELINKEINOASIAMIEHEN TERVEISET
Elinkeinoasiamies Seppo Laukkanen esittäytyi kokouksessa ja kertoi miten tärkeää on
käyttää paikallisten yrittäjien palveluita. Matkailussa on vielä paljon saavutettavaa.
Lisäksi on kasvavia yrityksiä, jotka potevat työvoimapulaa. Matkailun ja kasvavan
yrittäjyyden kautta voitaisiin yhdessä rakentaa positiivinen kierre.

5. KUNNANHALLITUSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Neste kertoi, että mökkiläiset ovat tärkeitä
tukipilareita kunnalle. Palautteen antaminen on tärkeää ja kunta haluaa tehdä
yhteistyötä tiiviisti myös mökkiläisneuvoston kanssa.
Kunnanhallitus ja lautakunnat haluavat jalkautua. Kunta haluaa pienentää tällä tavoin
kuilua päättäjien ja virkamiesten sekä kuntalaisten/vapaa-ajanasukkaiden välillä.

6. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TERVEISET
Ympäristölautakunnan puheenjohtaja Tapio Koivunen kertoi ajankohtaisia terveisiä.
Kunta voi uuden maankäyttö- ja rakennuslain nojalla käyttää harkintaa, joten tämä
mahdollistaa esimerkiksi asuntojen laajentamisen tai vapaa-ajan asunnon
muuttamisen vakituiseksi joustavammin.
Kunnan uusi rakennusjärjestys tulee myös päivitettäväksi uuden maankäyttö- ja
rakennuslain myötä.
Rantaosayleiskaavan osalta kerrottiin, että 1. osa-alueen kaava on vielä hallintooikeudessa, 2. ja 3. osa-alueen kaava on lainvoimainen.

7. MUUT ASIAT
Muissa asioissa keskusteltiin joukkoliikenteen kehittämisestä, erityisesti Kaanaasta
Ruovedelle. Kunnanjohtaja totesi, että tämä on uuden elinvoimalautakunnan asia ja
kehittäminen on myös kunnassa ollut esillä.
Keskusteltiin jäteasemien liian pitkästä tyhjennysvälistä. Pirkanmaan jätehuollolle
asiasta on reklamoitu laajasti.
Keskustelun kuluessa mökkiläisneuvosto nosti esille Muroleen kanavan kesäkahvilan
sekä Ruoveden Laivarannan kahvilan aukiolo-ajat. Mökkiläisneuvosto toivoo, että
kahviloiden kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä ja omistajat huomioisivat esimerkiksi
kesätapahtumat. Myös henkilökunnan ammattitaito ja henkilökunnan määrä
puhuttivat mökkiläisneuvostoa.
Tiedusteltiin kiinteistöveron lankeamista ranta-osayleiskaavan tonteille. Kiinteistövero
ei lankea niin kauan kun tontti on rakentamaton.

Sovittiin, että mökkiläisneuvoston ja kunnan edustajille järjestetään oma erillinen
tilaisuus.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 15.39.

Muistion vakuudeksi
Eeva Kyrönviita

