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AIKA  Lauantaina 9.10.2010  klo 13:00 
 
PAIKKA Pekkalan kartanon väentupa 
 
LÄSNÄ Osanottajaluettelon mukaan. 
 
 
 
1  Pekkalan isäntä Marcus Hackman oli tehnyt lämpimät tulet väentuvan isoon  
  takkaan ja Marcus toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 
 
 
2  Jukka Majala toi tilaisuuteen kunnan tervehdyksen. Majala näki tilaisuuden hyväksi, 
  Ruovedellä matkailulla on pitkät perinteet ja että vallankin kulttuurimatkailulla  
  asiakasvirrat ovat suuria. Majala totesi että on todella hyvä jos tämän tilaisuuden 
  aikana löytyy kaksi tai yksikin uusi idea matkailuun. Majala kiitti    
  mökkiläisneuvostoa huolenpidosta pitäjän matkailusta ja aikaansaanut tämän  
  tilaisuuden. 
 
 
3  Kari Ylinen kiitti Pekkalan isäntää että tilaisuus saatiin järjestää kartanolla, Ylinen 
  totesi tilan olevan huomattavasti viihtyisämpi ja parempi kuin yhteiskoulun ruokala. 
  Ylinen kertasi uutisen että Ruovesikin kuuluu niihin pitäjiin, jossa mökkejä on jo 
  enempi kuin vakituisia asuinpaikkoja, kun suurin osa mökeistä on vielä   
  talviasuttavia, tämä lisää  myös matkailua ja myös sitä että vanhoja palveluja pitäisi 
  osata tarkastella uudella tavalla. 
 
 
4  Jussi Kulla esitteli päivän tavoitetteita ja työskentelytapoja. Päivän tavoitteena oli 
  tunnistaa sellaisia kohteita jotka Ruovedellä on näkemisen tai kokemisen arvoisia, 
  sekä muodostaa niistä 1 – 2 matkapakettia. Kulla jakoi osanottajat neljään ryhmään. 
   
  Edettiin jaetun manuaalin mukaan. Kukin ryhmä ideoi kymmenen matkailukohdetta 
  joista sen jälkeen koottiin retkipaketteja. 
 
 
5  Purettiin työn tulokset ja keskusteltiin. 
 
  Marcus Hackman totesi, että vaikka linja-auto olisi täynnä porukkaa, ja kohteita olisi 
  kuinka monta, rahaa tuppaa jäämään ainoastaan paikkaan jossa retkeläiset  
  ruokailevat ja kahvittelevat. Asia todettiin olevan juuri näin. 
 
  Timo Ikkala sanoi, että mikäli esimerkiksi BussiManninen järjestää retkiä teemalla 
  ”kartanokierrokset”, pääsevät Hackman ja Manninen varmaan sopimukseen. 
 
  Anne Hackman kertoi, että joku vuosi sitten piti olla kolme retkeä kartanon maille, 
  mutta vain yksi toteutui. Anne Hackman totesi että markkinointia pitää   
  petrata huomattavasti         
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 Mauno Takala sanoi, että jos aiotaan saada ensi kesäksi jotain jo aikaiseksi, asiaa 
  pitää alkaa ajamaan eteenpäin nyt. Samalla hän oli huolissaan Ruoveden   
  Kotiseutumuseon tilasta, talkoolaisia on vaikea saada kunnostustöihin. 
 

Tiina Perämäki kertoi ”Käy kylässä” -hankkeesta. Tiina Perämäki lupasi, että ”Käy 
kylässä” hankkeen kautta on mahdollisuus järjestää opaskoulutusta mahdollisille 
matkailukierroksille. Ylinen toivoi, että Nettiin saataisiin kylittäin luontokohteet, 
näköalapaikat, muistomerkit ym. mökkiläisten omatoimimatkailua varten. 

 
  Keskusteltiin laajasti. 
 
  Keskustelun kuluessa Kari Ylinen esitti, että jatkopalaverin veturina toimisi Anssi 
  Manninen. Lisäksi päätettiin, että jatkotyöryhmässä on mukana Anssi Mannisen  
  johdolla Vuokko Mäenpää, Mervi Ruolahti ja Kari Ylinen. Vuokko Mäenpää toimii 
  ryhmän kokoonkutsujana. 
 
  Jussi Kulla totesi vielä että kaikki ovat käytettävissä, mikäli tarve vaatii. 
 
  Sovittiin, että ryhmien puheenjohtajat keräävät fläppitalujen tulokset, tekevät niistä 
  yhteenvedot ja toimittavat Vuokko Mäenpäälle. 
 
 
6  Kari Ylinen kiitti osanottajia ja totesi että tilaisuudessa on tullut paljon asiaa. Ylinen 
  kiitti vielä kerran Pekkalan kartanoa mahdollisuudesta käyttää upeaa tunnelmallista 
  tilaa tähän tarkoitukseen ja Ylinen totesi, että mahdollisesti vuoden kuluttua  
  järjestetään saman sisältöinen tilaisuus.   
 
  Jukka Majala kiitti omasta puolestaan ja sanoi että kolme tuntia ei varmasti mennyt 
  hukkaan, hyviä ideoita tuli ja pysyttiin jalat maassa. Lopuksi Majala pohdiskeli että 
  matkailuasioissa realismia on raha ja resurssit, edetään pienin askelin. 
 
  Majala päätti tilaisuuden kello 16:10 
 
 
 
  Muistion vakuudeksi 
 
 
  Kari Ylinen 
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