
 
 

 
 

 

  

Mökkiläisneuvoston kokous    MUISTIO 
 
Tallipihan Kahvila, Kuninkaankatu 4, 33210 Tampere, perjantaina 29.4.2022 klo 15.00 -17.00. 
Läsnä: 
Nina Sarvana-Salmela, pj. 
Jarmo Heikkilä 
Pertti Niemelä 
Jari Riponiemi 
Heikki Niemelä 
Jukka Viitasalo 
Marcus Hackman, Ruoveden kunnan edustaja 
Taina Nieminen, Ruoveden kunta, sihteeri 
Poissa: 
Kari Ylinen 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja Nina Sarvana-Salmela toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Jäsenien esittelykierros.  
 
2. Mökkiläisneuvoston järjestäytyminen 
Mökkiläisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pertti Niemelä ja varapuheenjohtajaksi Nina Sarvana-Salmela. 
Sihteerinä toimii Ruoveden kunnasta Taina Nieminen. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista käytiin läpi ja se hyväksyttiin. 
 
4. Neuvoston tehtävät 
Mökkiläisneuvosto on yhteistyöelin kesäruovesiläisten, paikallisten asukkaiden ja kunnan viranomaisten 
välillä. Tarkoituksena on vapaa-ajan asumisen kehittäminen sekä yhteydenpito kuntaan mm. aloitteiden 
muodossa. Neuvosto antaa omaa kokemusta ja näkemystä kunnan käyttöön.  
Toimintakausi on kaksi vuotta. Kesäasukkaiden yleisiä, kaikille avoimia kokouksia pidetään vähintään yksi 
vuodessa, ja yleensä se on ollut heinäkuussa Noitakäräjälauantaina. Mökkiläisneuvosto kokoontuu 
puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
 
5. Ajankohtaiskatsaus Ruoveden kunnan asioista 
Marcus Hackman kertoi tämän hetken kuulumiset kunnasta.  
Sote-asiat ja kiinteistöt teettävät runsaasti töitä. Käynnissä myös uuden kunnanjohtajan rekrytointi, jossa 
aikataulu on haasteellinen kesälomakauden lähestyessä. Toiveena saada ns. uudistusjohtaja, jolla hyvää 
näkemystä mm. elinkeinoelämästä ja matkailusta. Uusi hallinto- ja tekninen johtaja ovat ottaneet virat 
vastaan. Elinkeinotoimen osalta tarkoitus on rekrytoida elinkeinoasiantuntija, joka toimii kunnanjohtajan 
kanssa tiiviisti yhteistyössä.  
Laivarannan kehittäminen on käynnissä, mm. Pihlapirtin edestä vievä tie tullaan linjaamaan rakennuksen ja 
sen takana olevan pellon välistä, jolloin rannan liikenne rauhoittuu. 
 
Vuoropuhelua kunnan edustajan kanssa: 
Mökkiläisneuvosto ilmaisi huolensa paikkakunnan ravintolatilanteeseen. Yleisenä toiveena on, että 
paikkakunnalle saataisiin tasokas ruokaravintola ja että varsinkin kesäravintoloita johdettaisiin 
yrittäjämäisesti. 

 
Matkailuun liittyvässä keskustelussa todettiin, että Tarjanne-laiva on helmi, josta on pidettävä kiinni. 
Yhteistyö laiva- ja bussiyhtiön välillä sai kiitosta. Toivottiin Kalelan ja sen laivalaiturin avaamista kävijöille ja 
laivaliikenteelle.  



 
 

 
 

 

  

Kunta auttaa ja tekee yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan, jotta tulevaisuudessa Kalela olisi auki 
vierailijoille. Rikkaan kulttuuriperintömme tuotteistamiseen tullaan tulevaisuudessa panostamaan.  
Ritoniemen navetan kunnostamista toivottiin konsertti-, teatteri- ja kulttuurisaliksi. Todettiin kuitenkin, että 
kunnostamisprojekti on kallis toteuttaa. Yhtenä vaihtoehtona asian eteenpäin viemisessä voisi olla 
esimerkiksi yhdistyksen perustaminen alueen toimijoiden/yrittäjien kesken.  

 
Keskustelua käytiin Ruoveden lukiosta sekä sen tarjoamista kursseista. Toivotaan panostusta mm. nuorten 
yrittäjyyteen ja kunnan mahdollisuudesta antaa esim. tiloja nuorille yrittäjille käyttöön. Ratsastus- ja eSports-
linjat vetävät hyvin opiskelijoita, joten niihin panostusta jatketaan. 

 
6. Mökkiläistutkimus 2021 
Kyselyn toteutti Katja Laitinen ja Jari Tamminen ajalla 25.3.-5.4.2021. Jokaiselle neuvoston jäsenelle 
lähetettiin kokouskutsun yhteydessä tutkimuksen tulokset. 
Kyselyssä nousi esiin mm. kulkuyhteydet. Miten päästä mökille, jos ei ole enää omaa autoa, kulkeeko 
julkinen liikenne Ruovedelle tulevaisuudessa?  
Mainittiin, että Bussi-Manninen hoitaa asiointiliikennettä Ruovedellä talvikaudella. Bussi noutaa asiakkaita 
kirkonkylälle asioille maanantaista torstaihin eri puolilta kuntaa (Tuuhonen-Mustajärvi, Pihlajalahti, Murole, 
Jäminkipohja, Väärinmaja, Pilkottu, Hyyrylä). Aikataulu on kunnan verkkosivuilla. Tarkistetaan kesäkauden 
2022 tilanne. 

 
7. Kirjoitukset Ruovesi-lehteen 
Ruovesi-lehti toivoo mökkiläisten kirjoituksia ympäri vuoden, myös kesäkauden päätyttyä. 
Mökkiläisneuvoston tunnettavuutta voisi näin saada lisättyä, jos kirjoituksia on useammin. Päätettiin, että 
kunnan verkkosivuille päivitetään neuvoston jäsenten kesäasunnon sijainti. Tämän toivotaan aktivoivan 
samalla alueella olevien muiden kesäasukkaiden kiinnostusta alueensa ja yleensä kunnan asioihin sekä 
olemaan matalammalla kynnyksellä yhteydessä mökkiläisneuvostoon. 

 
8. Kesäkokouksen aika ja paikka 
Kaikille avoin yleinen kesäkokous päätettiin pitää la 9.7. Kellonaika ja paikka sekä luennoitsija tarkentuvat 
myöhemmin. 

 
9. Muut asiat 
Tuulivoimahanke:  
Todettiin, että se ei ole mökkiläisneuvoston asia, eikä se siten ota kantaa käynnissä olevaan keskusteluun.  
Jätepisteet:  
Jäteastioita toivottiin enemmän kesäkaudeksi. Ainakin keskustan alueelle niitä olikin saatu käyttöön 
enemmän jo viime kesänä. 
Laivaranta:  
Alueen elävöittämiseksi kunnalla toiveissa mm. heinäkuiset torilauantait.  
Kiinteistöverouudistus:  
Valtiovarainministeriö on lähettänyt ehdotuksen uudistuksesta lausuntakierrokselle 25.3.2022. Uudistus 
tarkoittaisi sitä, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. 
Pihojen siisteys:  
Sotkuiset pihat puhuttavat ja harmittavat. Todettiin, että asioita hoitaa kunnassa ympäristölautakunta, johon 
voi tehdä ilmoituksen. 
 
10. Neuvoston seuraava kokous 
Päätettiin, että tarpeen vaatiessa kokoonnutaan ennen heinäkuista kesäkokousta. 

 
11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen.  

  


