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AIKA  Lauantaina 8.8.2014 klo 13:00 
 
PAIKKA Ruoveden kunnantalo 
 
LÄSNÄ Jussi Kulla, pj 
  Riitta Jaakkola 
  Jukka Majala 
  Olli Vihtakari 
  Kari Ylinen, siht 
Poissa  Antti Jokela 
  Matti Pöntys 
  Nina Sarvana-Salmela 
  
 
1  Jussi Kulla avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Sihteeriksi valittiin 
  Kari Ylinen. 
 
2  Hyväksyttiin edellinen muistio 2/2014 muutoksitta. 
 
3  Keskusteltiin mökkiläistutkimuksessa esiin tulleista jätehuoltoasioista ja kunnan  
  mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. 
  Kunnan puolesta paikalla oli tekninen johtaja Harri Apell, joka totesi vastuun  
  jäteasioiden järjestämisestä ja tiedottamisesta olevan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä. 
  Lopullinen vastuu kuuluu kuitenkin kullekin osakaskunnalle omalla alueellaan.  
  Kukin mökkiläinen voi myös soittaa epäkohdista suoraan Pirkanmaan Jätehuoltoon. 
 
  Päätettiin seuraavista toimenpiteistä 

1. Harri Apell ottaa yhteyttä Pirkanmaan Jätehuoltoon ja pyytää sitä laatimaan 
yleisen tiedotteen, miten kuntien jätehuolto on järjestetty. Tavoitteena on 
julkaista se Ruovesi-lehdessä. 

2. Ruoveden mökkiläisille asiasta tiedotetaan viimeistään MM-lehdessä 
keväällä 2015, myös mökkiläisneuvoston verkkosivuilla jaetaan tietoa  

3. Laaditaan yhteisesti kunnan kanssa tiedote "miten käyttäydytään jätepisteillä"     
 
  Apell totesi jätepisteitä olevan kunnan alueella riittävästi. 
 
  Ruoveden jäteasema, Saarismaantie 1 on auki lauantaisin klo 10.00 – 14.00, 
  kesäisin 1.5. - 30.09. myös keskiviikkoisin klo 16.00 – 20.00. 
 
4 Tiedottamisesta todettiin, että mökkiläisneuvoston jäsenten toivotaan kirjoittavan 

Ruovesi-lehteen haluamistaan asioista, vaikka varsinaista säännöllistä 
mökkiläispalstaa ei ole saatu toimimaan. Myös uusia nettisivuja voidaan hyödyntää. 

 
5. Keskusteltiin Ruoveden luontomatkailumahdollisuuksien kehittämisestä. Kari on 

ollut mukana kunnan matkailuprojektissa, jossa on seuraavaksi päätetty keskittyä 
luontomatkailuun. Jussi on puhunut Metsähallituksen Seitsemisen henkilökunnan 
kanssa ja tarvittaessa sieltä saadaan edustaja kertomaan Helvetinjärven 
kansallispuiston ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Projektin jatkamisen 
vaikeutena on kunnan puolesta vetäjänä toimineen kulttuurisihteerin 
irtisanoutuminen kesällä. Jukka yrittää löytää uuden vetäjän projektiin.   
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6.   Jussi ottaa yhteyttä Mika Kauppiseen ja keskustelee mökkiläistutkimuksen  
  yrittäjiin kohdistuneista palvelujen parannusehdotuksista. 
  
7.  Kokemäkeläisten vierailu noitakäräjien aikana oli onnistunut. Ruoveden   
  mökkiläisneuvosto on kutsuttu vastavierailulle Kokemäelle ensi kesänä. Jussi  
  lähettää kutsun jäsenille ajankohdan selvittyä.   
  
8.  Keskusteltiin mökkiläistutkimuksen tulosten perusteella tehtävistä toimenpiteistä. 
    

Toiveina oli mm. mökkiläisten yhteiset tiedotustilaisuudet ja vapaa-ajanvietot. 
Keskustelussa todettiin, ettei mökkiläisneuvosto voi itsenäisesti järjestää  ainakaan 
maksullisia tilaisuuksia, mutta jos löydetään asiasta kiinnostuneita järjestäjiä, niin 
maksullisuuskin on mahdollinen. Riitta on jo selvittänyt, että laivarannan 
ravintolassa voidaan järjestää mökkiläistapaaminen/-tapaamisia. Kari selvittää 
Paapelin mahdollisuudet (tanssi)tilaisuuksien järjestämiseen siellä. 

 
  Sovittiin, että jäsenet miettivät seuraavaan kokoukseen mennessä, miten yhteisiä 
  tilaisuuksia pitäisi järjestää (iltamat, keskustelutilaisuudet, esiintyjät, paikat, ideat 
  ohjelmasta, teemat). 
 

Esille tuli myös hyvä mökkiläiskäyttäytyminen ja siihen liittyvät yleissuositukset. 
Etsitään aiheesta löytyviä kirjoituksia tai sääntöjä, joita voitaisiin julkaista 
mökkiläissivuilla.  

   
  Seuraavissa kokouksissa käydään edelleen läpi parannusehdotuksia ja mietitään  
  miten mökkiläiskulttuurin kehittymistä Ruovedellä voitaisiin edistää.    
 
9  Seuraava kokous päätettiin pitää lauantaina 14.02.2015 klo 13.00 Ruoveden  
  kunnantalon valtuustosalissa (Jukka varaa tilan). 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:45 
 
 
 
 
  Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
  Jussi Kulla     Kari Ylinen      
  puheenjohtaja    sihteeri      


