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Ennen kokouksen alkua puheejohtaja Kari Ylinen esitti mökkiläisneuvoston puolesta
onnentoivotukset Nina Sarvana-Salmelalle kuusikymmenvuotispäivän johdosta.
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Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
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Keskusteltiin Ruovesi-lehden ”Mainio mökkikunta” -numerosta.Todettiin
artikkeiden olleen hyviä. Antti Jokela kiinnitti huomiota, että jätevesiasetuksen
kirjoituksessa oli hienoinen asiavirhe.
Timo Ikkala selvitti ajankohtaisia asioita. Laivarannan polttoainelaiturin
rakentaminen alkoi vaikka välillä näytti että hanke siirtyy syksyyn, Pirkanmaan
ELY-keskukselta on saatu neuvoteltua avustusta jopa 70 % laivarannan
kehittämishankkeisiin. Työttömyysprosentti on tällä hetkellä 9 %, Visuvesi Oy:n
konkurssi loi Ruoveden puolelle noin 180 työtöntä. Ikkala toivoi, että
jatkoa tehtaan toiminnalle löytyisi kuitenkin edes jossain muodossa.
Vesa Leinonen selvitti rantaosayleiskaavan tilannetta, I-vaihe on ELY-keskuksella
neuvotelujen alla ja hyväksyminen siirtynee syksypuolelle, II- ja III-vaiheiden
suunnitelmat ovat edenneet ripeästi ja tullevat nähtäville jo kesäkuun aikana.
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Yleinen kesäkokous järjestetään jälleen 9.7. klo 14.30
Nina Sarvana-Salmela kysyy puhujaksi Kari Neilimoa aiheella: Kesäasukkaat
valtava potentiaali, mitä kesäasukkaat voisivat tehdä Ruoveden hyväksi
Yleiskuvaus kunnan tilanteesta on aina kiinnostanut yleisöä, sekä rantakaavoituksen
tilanne.
Päätettiin ohjelmarunko:
Puheenjohtaja Kari Ylinen avaa kokouksen.
Timo Ikkala; Ajankohtainen tilannekatsaus, 20 min.
Kari Neilimo; Kesäasukkaat, vahva potentiaali, 20 min. (varauksella)
Timo Karjalainen; Rantaosayleiskaavoituksen vaihe, 20 min.
Mökkiläisneuvoston valinta vuosiksi 2012-2013
Muut mahdolliset asiat

4

Keskusteltiin mökkiläisneuvoston esityksestä yleiselle kokoukselle jäsenehdokkaiksi
vuosille 2012-13. Kari Ylinen kysyi ovatko kaikki tämänhetkiset jäsenet halukkaita
jatkamaan, Seppo Suuripää ilmoitti että olisi halukas luopumaan paikastaa.
Keskusteltiin asiasta.
Päätettiin, että esitystä yleiselle kokoukselle ei tehdä vaan puheenjohtaja kysyy
kokouksessa onko halukkaita uusiksi jäseniksi, ja edetään sitten tilanteen mukaan.
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Keskusteltiin viimesyksyisen Pekkalan kartanossa järjestetyn tilaisuuden
toistamisesta tulevana syksynä. Edellistä tilaisuutta pidettiin erinomaisena,
puheenjohtaja alkaa selvittää asiaa.
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Jussi Kulla kyseli mitä mahdollisia muutoksia mökkiläisten kannalta on kunnasta
päin odottaa. Timo Ikkala vastasi että vesi- ja jätevesimaksut nousevat hieman, mutta
nehän ei juuri kosketa mökkiläisiä. Kiinteistövero on korkealla, Ikkala ei usko, että
kiinteistövero nousee.
Kari Ylinen mietti, että kun Tampere on kuitenkin niin lähellä, Ruovettä pitäisi
mainostaa Tamperelaisiin yrityksiin päin, jos työntekijät innostuisivat Ruovedestä
asuinpaikkana. Asia lienee elinkeinomiehen asiaa.
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Seppo Suuripää totesi että on seurannut mielenkiinnolla jatkuvasti Ruoveden
työllisyystilannetta, joka on ollut aika hyvä, mutta nyt Visuveden tilanne painoi
työllisyystilannetta pahasti.
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Sovittiin, että yleisen kesäkokouksen jälkeen pidetään seuraava kokous la 27.8. klo
13:00, paikka vielä avoin.

Puheenjohtaja kiitti Nina Sarvana-Salmelaa tarjoilusta siitä että kokous saatiin pitää
upean Tokosen tiloissa, sekä pääti kokouksen kello 15:55
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