
RUOVEDEN KUNNAN MÖKKILÄISNEUVOSTON KOKOUS 1/2010 
PÄYTÄKIRJA 
 
 
AIKA  Lauantaina 6.3.2010  klo 13:00 
 
PAIKKA Markus Lindqvistin koti, Tinasepäntie 38, Helsinki 
 
LÄSNÄ Kari Ylinen pj 
  Antti Jokela 
  Jussi Kulla 
  Markus Lindqvist 
  Vesa Leinonen  
 
 
1  Puheenjohtaja avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi sekä lausui  
  kiitoksen Markus Lindqvistille siitä, että mökkiläisneuvosto oli saanut kutsun  
  Lindqvistin upeaan kotiin. 
 
 
 2  Hyväksyttiin kokouksen 3.10.2009 pöytäkirja. 
 
 
 3  Ruovesi-lehden mökkiläisnumeron aiheet: 
  -  Kari Ylinen kirjoittaa puheenjohtajan ominaisuudessa. 
  -  Kalastamiseen liittyvät aiheet, luvat, pyydysmerkit, kalastustavat,   
     käyttäytyminen kalastettaessa jne: Jussi Kulla tekee artikkelin. 
  -  Mahdolliset kunnan palvelurakenteen muutokset, terveyskeskuspalvelut jne:  
     Pyydetään hallintojohtaja Toni Leinoa tekemään artikkeli. 
  -  Laivarannan tilanne: Mahdollisesti Pekka Rämänen kirjoittaa. 
  -  Näsijärven vesistön muutokset: Antti Jokela ja Markus Lindqvist kirjoittavat. 
  -  Jäteasiat kokonaisuudessaan+ rakentaminen ja uusi rakennusjärjestys:   
     Rakennustarkastaja Mirja Tiensuu  
  -  Laajakaistayhteydet: Mahdollisesti joku Pojois-Hämen puhelin Oy:ltä 

       -  Kulttuuritarjonta: Kulttuurisihteeri 
  -  Yksityistieasiat: Vesa Leinonen 
  -  Postin palvelut ja ajankohtaiset asiat: Mahdollisesti Pekka Rämänen 
 
  Keskusteltiin yleensä mökkiläsineuvoston tilanteesta, Kari Ylinen totesi, että  
  yrittäjiä ei ole saatu mukaan kuten on toivottu. Jussi Kulla esitti että Ruovesi-lehti 
  julkaisisi sarjan yrittäjistä ja  yrityksien tuottamista palveluista. 
 
  Markus Lindqvist mietti olisiko kunnan nettisivuilla kehittämisen tarvetta, Lindqvist 
  lupautui ottamaan yhteyttä kunnan nettisivujen ylläpitäjään Leena Tulivirtaan. 
 
  Jussi Kulla esitti, että järjestettäisiin ”stategiaseminaari” jossa kunnajohtaja esittelisi 
  kunnan tulevia suuntaviivoja, tällöin mahdolliset asiantuntijamökkiläiset voisivat 
  antaa asioihin ns.kolmannen näkökulman. Strategiaseminaarin ajankohta voisi olla 
  vaikka elokuussa. Ajetaan asiaa eteenpäin. 
 
 
 



 
 
 
 
 
  Keskusteltiin vielä yleisesti mm. laivarannan tilanteesta, sinne mahdollisen 
tulevan   jakeluaseman kustannuksista ym. 
 
 5  Päätettiin pitää yleinen kesäkokous Noitakäräjien yhteydessä 10.7. kello 14:30  
  yhteiskoulun ruokalassa. 
 
  Aiheina mm. Antti Jokela luaputui kysymään vesiasiantuntija Jouko Havua  
  puhumaan Näsijärven vedenkorkeuden vaihteluista ja muista ajankohtaisista  
  vesiasioista. Lisäksi ainakin osayleiskaavoituksen tilanne ja jätevesiasiat.  
 
 
6  Todettiin, että sähköpostia ei mökkiläisneuvoston osoitteeseen ole tullut. 
 
 
7  Päätettiin pitää seuraava kokous lauantaina 12.6. kello 13:00 alkaen, kokouspaikka 
  jätetään vielä auki. 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:45 
 
 
 
  Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
  Kari Ylinen    Vesa Leinonen 
  puheenjohtaja    sihteeri 
 
 


