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PÖYTÄKIRJA 
 
 
AIKA  Lauantaina 11.4.2009  klo 13:00 
 
PAIKKA Ruoveden kunnantalon valtuustosali 
 
LÄSNÄ Antti Jokela 
  Jussi Kulla 
  Markus Lindgvist 
  Seppo Suuripää 
  Kari Ylinen 
  Timo Ikkala 
  Vesa Leinonen  
 
 
 
 
 
1.  Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Ikkala toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja 
  avasi kokouksen. 
 
 
2.  Todettin Ruoveden kunnanhallituksen 6.10.2008 tekemä päätös neuvoston  
  kokoonpanosta. Kunnanhallitus on päättänyt: 
  1.  että se hyväksyy mökkiläisneuvoston säännöt liiteen 4 (liite nro KH  
   4/6.10.2008 mukaisesti 
  2. nimetä kunnan edustajiksi mökkiläisneuvostoon Timo Ikkalan ja Vesa  
   Leinosen. 
  3. että mökkiläisneuvoston jäseniksi valitaan Riitta Jaakkola, Antti Jokela, Jussi 
   Kulla, Markus Linqvist, Nina Sarvana-Salmela, Seppo Suuripää ja  
   Kari Ylinen. 
 
 
3.  Mökkiläisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kari Ylinen, varapuheenjohtajaksi 
  Nina Sarvana-Salmela ja sihteeriksi Vesa Leinonen. 
 
 
4.  Timo Ikkala selosti kunnan yleistä tilannetta. Sosiaali- ja terveyspuolelle on  
  perustettu Mänttä-Vilppulan kanssa Yläpirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä 
YPEK.   Organisaation johtajaksi on valittu Vilppulan entinen talousjohtaja ja 
Ruoveden    edustajat organisaation hallituksessa on Timo Ikkala, Urpo Kosonen, 
Hanna-Leena   Simonen ja Virpi Ylitalo. Ikkala näki, että myös mahdollisesti päivähoito 
siirtyy    Ypekin järjestettäväksi. Todettiin, että lääkärien tämänhetkisestä 
saatavuudesta olisi   hyvä saada juttu Ruovesi-lehteen. 
          ./.. 
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  Vesa Leinonen selosti rakennusjärjestyksen uusimisvaihetta. Markus Linqvist esitti, 
  että myös uudesta rakennusjärjestysluonnoksesta olisi hyvä saada informaatiota  
  Ruovesi-lehden kautta. 
 
   Keskusteltiin edelleen. 
 
  Keskustelun kuluessa Markus Linqvist tiedusteli, onko laivarannan   
  suunnittelukilpailun pohjalta tulossa uudistuksia tänä kesänä, Timo Ikkala kertoi, että 
  rahaa tälle vuodelle ei ole varattu ja asia on siirretty kunnanhallituksen   
  elinkeinojaostolle. Kunnassa on kuitenkin odotukset, että joku yrittäjä lähtisi  
  kehittämään ravintolaa ja mahdollista polttoaineenjakelua. 
 
  Linqvist oli erityisen huolissaan, että Tikapuuterassin toiminta uhkaa loppua jo tänä 
  kesänä. Se olisi merkittävä huononnus laivarannan palveluihin. Todettiin, että Paitsi 
  että Tikapuuterassi toimii kahvilana ja jäätelöbaarina jonne lapsiperheet voivat tulla, 
  se toimii myös mökkiläisten kohtaupaikkana. 
 
  Päätettiin, että mökkiläisneuvosto pyytää valmisteilla olevan rakennusjärjestyksen 
  lausunnolle ja esitetään jo tässä vaiheessa, että rakennusjärjestyksessä tulisi  
  huomioida vanhojen loma-asuntojen laajennustarpeet. 
 
  Lisäksi päätettiin, että mökkiläisneuvosto vetoaa, että laivarannan kahvilatoiminta 
  jatkuu katkeamatta tulevan kesäkauden. 
 
 
5.  Ruovesi-lehden mökkiläisnumeroon päätettiin pyytää edellä mainitut aiheet, eli  
  - lääkäripalvelujen tämänhetkinen saatavuus 
  - rakennusjärjestyksen uusiminen 
  - mökkiläisten kesäkokouksen ajankohta 
    lisäksi mökkiläisnumeroon käsiteltäviä asioita toivottiin 
  - laivarannan tilanne 
  - Näsijärven vedenlaatu 
  - jätteiden keräys 
 
 
6.  Päätettiin pitää mökkiläisten yleinen kesäkokous lauantaina 11.7.2009 kello 13:00  
  Ruoveden Yhteiskoulun ruokalassa. 
 
  Asioina päätettiin käsitellä ainakin seuraavat asiat: 
  - rakennustarkastaja esittäytyy 
  - tekninen johtaja esittäytyy 
  - rantaosayleiskaavan esittely 
  - rakennusjärjestyksen vaihe 
  - jätevesiasiat 
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7.  Sovittiin, että seuraava kokous pidetään 13.6. 2009 kello 13:00 Ruoveden  
  kunnantalon valtuustosalissa. 
 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:00 
 
 
 
 
 
  Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
  Kari Ylinen     Vesa Leinonen 
  puheenjohtaja     sihteeri 
 
 
 
 


