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1.   Puheenjohtaja Kari Ylinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.  
  Ylinen selvitti vierailijoille Mirja Tiensuulle ja Mika Kauppiselle    
  mökkiläisneuvoston toimintaperiaatteita ja pyrkimyksiä. 
 
 
 2.  Yrittäjien puheenjohtaja Mika Kauppinen esittäytyi ja kertoi yrittäjien terveiset.  
  Kauppinen kertoi, että yrittäjien ja kunnan välillä on aloitettu aamukahvitilaisuudet. 
  Kauppinen sanoi, että kesän tullen mökkiläiset vilkastuttavat huomattavasti  
  Ruoveden liike-elämää. 
 
  Antti Jokela tiedusteli Kauppiselta laivarannan nykyistä tilannetta. Kauppinen  
  selosti, että laivarannan palvelut pelaavat tällä hetkellä normaalisti. Rannassa on  
  ravintolalaiva josta saa kahvia ja purtavaa, lisäksi rannassa on pesäpallotyttöjen  
  ylläpitämä jäätelökioski, josta jäätelön lisäksi myös saa kahvia ja leivonnaisia. Jokela 
  kysyi, miten laivarantaan tehty kehityssuunnitelma edistyy. Mirja Tiensuu vastasi, 
  että mahdolliset rakentamiset tulee olemaan yrittäjävetoisia, yrittäjää etsitään. 
 
  Seppo Suuripää ideoi, että polttoainehuollon rantaan voisi hoitaa Autopaja, koska  
  toimivat  polttoaineaseman vieressä. Mika Kauppinen lupasi viedä terveiset  
  Autopajan pitäjille. 
 
  Jussi Kulla esitti, että Ruovesi-lehteen olisi hyvä saada juttu laivarannan   
  tämänhetkisestä palvelutilanteesta, koska on ilmeistä, että asiasta on väärää tietoa. 
  Kari Ylinen hoitaa asian lehteen.  
 
  Kari Ylinen tiedusteli infopisteestä. Mika Kauppinen selvitti, että infopiste toimii 
  tällä hetkellä linja-autoaseman päädyssä. Todettiiin, että paikka on erinomaisen  
  huono. 
 
    Päätettiin esittää kunnalle, että  infopiste tulisi olla paremmassa paikassa, mielellään 
  keskustassa jotta se olisi helpommin löydettävissä. 
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  Antti Jokela esitti lopuksi Mika Kauppiselle, että mökkiläisneuvosto ottaa mielellään 
  vastaan myös yrittäjien palautetta. 
 
   

 3.   Rakennustarkastaja Mirja Tiensuu esittنytyi.  
   Tiensuu selvitti rakennusjärjestyksen uudistusta. Uudistus on edennyt Ruoveden  
  Mänttä-Vilppulan ja Virtain yhteishankkeena, koska kunnan sijaitsevat saman  
  vesistöaltaan äärellä. Ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi on nähtävillä kunnan 
  nettisiuilla.  
 
  Tiensuu selvitti myös rantaosayleiskaavan vaiheita. Keskusteltiin laajasti. Tiensuu 
  korosti lopuksi, että kaava on oikeusvaikutteinen, tämän jälkeen    
  poikkeuslupamenettelyjä ei enää tarvita.  
 
 
 4.  Päätettiin yleisen kesäkokouksen ohjelmaksi seuraava runko: 
   
   1 Puheenjohtajan tervetulopuhe,. 5 min 
 
  2 Puheenjohtaja esittelee mökkiläisneuvoston jäsenet 
 
  3 Timo Ikkala, kunnan tervehdys ja -kuulumiset, 10 - 15 min 
 
  4 Timo Karjalainen, rantaosayleiskaavaan tilanne, 15 - 20 min 
 
  5 Keijo Ahokas, jätevesiasiat, 15 - 20 min 
 
  Ruovesi-lehti tarjoaa limsaa ja keksejä. 
 
 
 5.  Päätettiin Kari Ylisen aloitteesta, että jokainen neuvoston jäsen kirjoittaa  omasta 
  kiinnostusalueestaan n.A4 kokoisen kirjoituksen Ruovesi-lehteen. 
 
  Jussi Kulla: kansallispuistot, Antti Jokela: vesi- ja jätevesiasiat, Markus Lindqvist: 
  vesistöjen pinnan vaihtelut ja laivaranta, Nina Sarvana Salmela: luonto ja  
  roskaaminen, Seppo Suuripää: lasten ja nuorten kiinnostus mökkeilyyn, Riitta  
  Jaakkola on ilmoittanut miettivänsä vielä aihetta. 
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6.  Päätettiin perustaa oma sähköpostiosoite, mokkineuvosto@ruovesi.fi, Vesa Leinonen 
  hoitaa asian. 
 
  Lisäksi päätettiin, että pöytäkirjat lähetetään jäsenille sähköpostilla. 
 
  Lisäksi keskusteltiin seuraavia asioita: 
  -  Väärinmajan vesipiste on saatettava kuntoon 
  -  Kunnan verkkosivuille tulisi saada tiedote "Palveluja mökkiläisille" jossa on  
      lueteltu mm. vesipisteet, venelaiturit, matonpesupaikat, pesulapalvelut jne. 
  -  mökkiläisten osaamisen esillesaamista tulee miettiä 
 
  Sovittiin, että seuraava kokous pidetään la 1.8. kello 13:00, jos ei parempaa paikkaa 
  löydy, niin ollaan jälleen kunnantalon valtuustosalissa. 
 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:55 
 
 
 
 
 
  Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
  Kari Ylinen     Vesa Leinonen 
  puheenjohtaja     sihteeri 
 
 


