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1. Kunnanjohtaja Eeva Viitanen avasi tilaisuuden. Kylien kumppanuuspöytää on suunniteltu
kunnassamme jo jonkin aikaa ja nyt pääsemme perustamaan tämän yhteistyön. Välitön
vuoropuhelu kylien ja kunnan välillä on erittäin toivottavaa.
2. Kokoukseen osallistuvat henkilöt esittäytyivät
3. Poko ry hallituksen edustaja Heidi Kuutti-Selkee ja varaedustaja Katri Myry kertoivat PoKo ry:n
uudesta kylien investointihausta. Esitteet löytyvät liitteestä 1.
PoKo ry järjestää hausta tilaisuuden 30.9. , jossa aiheesta tiedotetaan lisää. Eeva Viitanen mainitsi
myös, että kunnan välirahoitus on mahdollinen näihin hankkeisiin.
4. Vuokko Mäenpää piti esittelyn siitä, mikä kumppanuuspöytä on. Kumppanuuspöydän hyväksi
havaittuja toimintaperiaatteita:5

5. Vuokko Mäenpää esitteli Oriveden mallia, miten Orivedellä kumppanuuspöytä on luotu.
6. Sovitaan yhteisistä toimintaperiaatteista:
- Koolle kutsujana toimii Ruoveden kunnan puolesta kehityspäällikkö
- Sovittiin, että kokoonnutaan ennen kyläavustusten haun avaamista elinvoimalautakunnan
kanssa
- Kokoontumisia järjestetään vuosittain 2-5 kertaa
- Kumppanuuspöytä on sitoutumaton
- Asialista kootaan avoimesti. Eri toimijoita kerätään tietoa noin kaksi viikkoa ennen tulevaa
tapaamista
- tapaamisten muistio löytyy Ruoveden kunnan nettisivuilta
7. Voisiko herätellä airbnb majoituksen mahdollisuuksia Ruovedellä? Voisiko järjestää tilaisuuden,
jossa kerrottaisiin miten majoitus käytännössä toimii?
8. Ruoveden kyläkyselyiden antia vuodelta 2019.
Murole:
- Julkinen liikenne
- Jätehuollon parantaminen
- Terveydenhoitajan käynti
- Asiointiliikenne
Pihlajalahti:
- Tieyhteys Helvetinkolulle
- Tonttien ja talojen kartoitus
- Julkinen liikenne
Tuuhonen:
- Keulimissuora puuttuu
- Kylätalon hankkimisasia käynnissä
Visuvesi:
- Visuveden seurantalolle olisi paljon enemmän käyttöä, kuin mitä tällä hetkellä pystytään
järjestämään. Syynä tähän talon lämmitysjärjestelmä.
- Luontomatkailun osalta, löytyykö veneilykarttaa.
Pappilankulman kylä:
- Ei ole kylätaloa. Pyynikkilän kunnostaminen olisi toivottavaa.
- Jätepiste on turhan keskeisellä paikalla.
- Kyläyhdistys haluaa tietoa tervahaudasta
- Kevyenliikenteentie Poukantieltä – Pappilankulmantien risteykseen, onko asia edennyt
Väärinmaja:
- Teiden kunto on huonoa osassa Väärinmajaa
- Väärinmaja on yrittäjäystävällisin kylä
- Väärinmajalla on junarata 15 minuutin päässä
- Kyläsuunnitelman teon jälkeen on syntynyt mm. erilaisia whatsapp ryhmiä, jotka helpottavat
arkea
Jäminkipohja:
- Pekkalan koulun kanssa yhteistyötä
9. Seuraavassa kokouksessa aiheena jätehuoltoasiat, tieasiat, kotimajoitusasiat
10. Seuraava kokous pidetään Väärinmajan Tapiolassa, noin marraskuun alussa.

