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Mökkiläiset tulevat!

Ruovedellä oli Tilastokeskuksen viimeisten tietojen mukaan 2518 mökkiä, joissa viettää vapaa-aikaansa
mökkiläistutkimuksen tulosten perusteella keskimäärin 2,3 hengen kotitalous. Jos oletetaan, että kaikki
mökit ovat käytössä heinäkuussa, on Ruovedellä silloin noin 5800 mökkiläistä, mikä on tuhatkunta
enemmän kuin Ruovedellä on vakiasukkaita. Kun juhannuksena ja heinäkuun alkupuolella useilla mökeillä
on oman väen lisäksi vieraita, voi mökkiläisten määrän arvioida nousevan suurimmillaan jopa 6000–
8000:een. Se näkyy Ruovedellä monella tavalla.
Mökkiläisten määrän noustessa kävi ilmeiseksi, että heidän ja kunnan välille pitäisi saada aikaan
keskusteluyhteys. Tässä mielessä Pauli Burman ja Timo Kylliäinen käynnistivät mökkiläisneuvoston
toiminnan 2000-luvun alussa. Se on yhteistyöelin kesäruoveteläisten, paikallisten asukkaiden ja kunnan
viranomaisten välillä. Tarkoituksena on loma- ja vapaa-ajan asumisen kehittäminen sekä yhteydenpito
kuntaan lausuntojen ja aloitteiden muodossa.
Mökkiläisneuvoston muodostavat kesäasukkaiden yleisen kokouksen valitsemat seitsemän jäsentä sekä
kunnan valitsemat kaksi jäsentä. Yleisiä kokouksia pidetään vähintään yksi vuodessa. Puheenjohtajan
mökkiläisneuvosto valitsee keskuudestaan.
Mökkiläisneuvosto on epävirallinen organisaatio eikä sen olemassaolo perustu lakiin tai asetuksiin, vaan
käytännön tarpeeseen mökkiläisten suuren määrän vuoksi. Sen säännöissä kielletään erikseen
jäsenmaksujen kerääminen, kaikenlainen taloudellinen toiminta ja taloudelliset sitoumukset. Koska
mökkiläisneuvosto on vailla oikeudellista asemaa ja taloudellisia voimavaroja, jää ainoaksi
toimintamahdollisuudeksi ideat, aloitteet ja yhteistyö.
Tänä vuonna mökkiläisneuvoston toiminnan painopiste on kyselytutkimus Ruoveden mökkiläisistä, heidän
mökeistään, mökkeilystään ja odotuksistaan Ruoveden palveluille, niin yksityisille kuin kunnallisillekin.
Mökkiläisneuvosto ideoi tutkimuksen, käytettävän lomakkeen ja hankki sen toteuttajaksi kaksi Tampereen
ammattikorkeakoulun opiskelijaa. He analysoivat tulokset opinnäytetyönään mökkiläisneuvoston ja omien
opettajiensa ohjaamina. Yhteistyö kunnan kanssa sujui hyvin: kunta järjesti käyttöön osoiterekisterin,
monisti kyselylomakkeet ja järjesti lomakkeiden postituksen. Mielestäni tämä on onnistunut esimerkki
mökkiläisneuvoston ja kunnan yhteistyöstä.
Kyselyn tulokset ovat valmistumassa. Tässä lehdessä on niistä erikseen yhteenveto. Tulosten perusteella
mökkiläisneuvostolla on parannettavaa: 80 % vastaajista ilmoitti, etteivät he tunteneet mökkiläisneuvostoa
tai sen toimintaa. Asenne oli kuitenkin myönteinen, sillä lähes kaikki (89 %) uskoivat mökkiläisneuvostolla

olevan positiivisia vaikutuksia Ruoveden vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyteen. Toivotaan, että pystymme
tähän luottamukseen vastaamaan ja vaikuttamaan myönteisesti myös vakikuntalaisten elämään.

