
MUISTIO 
 
KUHMON MÖKKILÄISTOIMIKUNNAN KOKOUS 
 
paikka: Kaesan kotileipomon yläkerta 
aika: lauantai 4.5.2019 kello 12:00 – 13:55 
 

Läsnä: Matti Sirkka, Mauno Määttä, Jorma Forsberg, Aila Määttä, Jorma Härkönen, Aimo 
Tervamäki, Juhana Juntunen, Kuhmon yrittäjien edustaja Veijo Malinen 
 

Käsitellyt asiat 
 

1. Kokouksen avaus. 

- Varapuheenjohtaja Aimo Tervamäki avasi kokouksen 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

- Kokouksen sihteeriksi valittiin Juhana Juntunen 

 

3. Tulevan kesän tapahtumien aikataulutus ja tarvittavat järjestelyt 

 

3.1 Retki venäjälle 

 

Vierailu maksaa Kostamuksen luontokeskukseen ja luonnonpuistoon 0,7 € / osallistuja (100 ruplaa). 

Olga Lehtisen kautta on mahdollista saada muuta ohjelmaa.  

 

- ajankohta, 14.6 tai 15.6  

- Keskusteltiin ohjelmasta. Matkalla käydään Kostamuksen luontokeskuksessa sekä 

luonnonpuistossa, toiveena on myös Kombinaatilla käynti. 

- Matkanjärjestäjäksi valittiin Matka-Kyllönen. Juhana Juntunen on yhteydessä matkatoimistoon. 

Toiveena on myös Kombinaatilla käynti. 

- viisumin hankinnassa menee minimissään 1 kk. 

- retkelle ilmoittautuminen, 14 ensimmäistä ilmoittautujaa pääsee mukaan 

- yhdyshenkilö Aimo Tervamäki 

- retkelle sitovat ilmoittautuminen ma 13.5.2019 kuluessa Juhana Juntuselle 

juhana.juntunen@kuhmo.fi tai Eliisa Heikkinen eliisa.heikkinen@kuhmo.fi 

- Juhana ja Aimo hoitavat käytännön järjestelyjä 

 

3.2 Sommelo -tapahtumaan  liittyvä Vienan kulttuurimatka 

 

- ajankohta su 30.06. – ti 02.07.2019. 

- Pekka-Huttu Hiltunen esitteli kulttuurimatkaa Skypen välityksellä. Veijo Malinen järjesti 

ansiokkaasti Skype –yhteyden. Lisätietoja Vienan Karjalan matkasta: Pekka Huttu-Hiltunen 040-

179 8600.  

- viisumi oltava. Tarjoushintaan viisumin saa Kainuun Matkatoimistosta = A. Kyllönen. 

- Viisumin takia ilmoittautuminen toukokuun loppuun mennessä 

- ilmoittautuminen ja lisätietoja: olga.piirainen@runolaulu.fi tai puh. 040 934 7444 

- Lisätietoja myös: www.sommelo.net/matka Vienankarjalaan. Sommelon toimisto Kainuuntiellä. 

- matkan hinta 270 € sis. matkat, majoituksen ja kaikki ruokailut ja kahvit. 

 

3.3 Kirppis-tapahtuma 



 

- Kuhmon yrittäjien kesäriehassa 28. – 30.6. on mökkiläisten mahdollista varata kirppispöytiä. 

Kirppispöytä varataan Veijo Maliselta 0500 281 321 tai Sanna Kiiveri-Haveriselta 045 196 4130 

tai sanna.kiiveri@kesarieha.fi. 

- mökkiläistoimikunnalle on etukäteen varattu yksi pöytä ajalle 28.-30.6. Samalla 

mökkiläistoimikunta esittelee omaa toimintaansa. Pöydän yhteyteen tuodaan Mökki-Kuhmon 

rollupp –mainos. Sovittiin, että mökkiläistoimikunnan pöydän äärellä toimikunnan jäsenet ovat 

vuoroissa. Vuorot sovitaan lähempänä tapahtumaa.  

 

3.4 Rompepäivät 19.-21.7.2019 urheilukeskuksessa 

- myyntipaikan varaaminen etukäteen ei ole välttämätöntä, mikäli pöydän ei tarvitse olla 

määrätyltä paikalta. Myyntipöytä 5 € / leveysmetri 

- myyntipaikka on ulkona, joten katos on paikallaan 

- puheenjohtaja esitteli tarkemmin asian. Heinäkuun rompepäiville on mahdollista myös varata 

myyntipöytiä. Rompepäivien vastaava on Mikko Heikkinen. 

 

3.5 Rönttösen rypytyksen mm-kilpailut Kesäriehan yhteydessä la 29.6. klo 13 

- kesäriehan yhteydessä on rönttösten rypytyskilpailu jäähallissa, johon on jo ilmoitettu 

mökkiläistoimikunnasta joukkue (joukkueen jäseniä ei ole vielä valittu) 

- sarjoja ovat: amatöörit, ammattilaiset ja joukkueet 

- esitettiin toive, että mökkiläistoimikunta osallistuu kisaan 

- 22.6.2019 ilmoittautuminen Jari Kyllöselle 

 

3.6 Kuhmon yrittäjien kesärieha 28. – 30.06.2019 

- Veijo Malinen esitteli lisäksi Kuhmon Yrittäjien Kesärieha –tapahtuman ohjelman 

kokonaisuudessaan. Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle ja on maksuton.  

- Kesäriehan avajaiset pe 28.6. klo 12 

 

4. Muut asiat 

- luettelo yrityksistä on tulossa sähköisenä. 

- jätevesijärjestelmien kuntoon saattaminen. Lisätietoja antaa Risto Saarinen, 

ympäristönsuojelusihteeri, puh. 044 7255 256 

- pienten onnettomuuksien hoito 

- vesipisteet. Luettelo kuhmolaisten yritysten ja kaupungin vesipisteistä on päivitetty kaupungin 

www-sivuille 

- Mökkitalkkariyhdyshenkilön nimi (Veijo Malinen, Care4U –niminen yritys) ja puhelinnumero 

päätettiin laittaa kaupungin nettisivuille Mökki-Kuhmon kohdalle.  

 

5. Mökkiläisten yleiskokous 

- aika ja paikka, pe 28.6.2019 kello 17:00 Kaupungintalolla nh. Koski 

- esityslista 

-  

 

6. Seuraava toimikunnan kokous  

 

Ennen yleiskokousta pidetään. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

 

Päättyi klo 13:55 

 

 



Muistion vakuudeksi, 
 
Juhana Juntunen 

 


