
KUHMON MÖKKILÄISTOIMIKUNNAN KOKOUS 
 
paikka: HyvinvointiSampo 
aika: to 10.10.2019 klo 11 – 13:14 
 

Läsnä: Martti Rönkkö, Aila Määttä, Jorma Forsberg, Mauno Määttä, Jorma Härkönen ja Juhana 
Juntunen. 
 

Aloitettiin kokous yhteisellä lounaalla. 
 
Käsitellyt asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Juhana Juntunen valittiin muistion laatijaksi. 

2. Tiedotusasiat 

1. Palveluhakemisto. Kaupungin vetovoimaisuuden palvelualueella valmistelussa. 

Todettiin, että palveluhakemisto on tulossa. 

2. Mökkiläistoimikunnan ilmoitustaulu Kuhmon K-supermarkettiin. Keskusteltiin 

asiasta. Käsiteltiin kohdassa 4. Martti Rönkkö ottaa Veijo Maliseen yhteyttä.  

3. Informaation jakaminen eri kanavia pitkin. Käsiteltiin kohdassa 4. Martti Rönkkö 

ottaa Veijo Maliseen yhteyttä. 

4. Paikallislehti kuhmolaiseen juttu ja listaus tulevista tapahtumista ja tilaisuuksista. 

Annetaan tehtäväksi tiedostusvastaavalle. Martti Rönkko vinkkaa asiasta 

paikallislehti Kuhmolaiseen.  

5. Terveydenhuolto 

Todettiin, että vuodesta 2014 alkaen on kaikilla suomalaisilla ollut oikeus valita 

julkisen terveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitopaikkansa myös tilapäisesti 

mökkikunnastaan.  Asiasta saa lisätietoa Kainuun soten nettisivuilta 

https://sote.kainuu.fi/asiakkaan-ja-potilaan-valinnanvapaus. Käynneistä 

laskutetaan potilaan vakituista asuinkuntaa. 

Todettiin, että tämä ohje tulee sisällyttää tulevaan ilmoitustauluun. 

3. Kuhmon kaupungille esitettävät toiveet ja aloitteet 

• Vapaa-ajan asunnon muuttaminen varsinaiseksi asunnoksi ja markkinointi 

siitä. Keskusteltiin mökkien jätevesijärjestelmien vaatimuksista. Risti 

Saarisen yhteystiedot lisätään Mökki-Kuhmo sivustolle.  

• Kohtuuhintaisia ja –kuntoisia kerrostaloasuntoja. Keskusteltiin 

putkiremonttien hinnoista, neliötä kohti keskimääräinen hinta 800 euroa. 

Esteenä kohtuuhintaisen kerrostaloasunnon hankinnalle saattaa olla 

mahdollinen tuleva putkiremontti.  

•  välitetään toiveet Kuhmon kaupungille. 



4. Kuhmon yrittäjille esitettävät toiveet 

• Kesän 2020 yrittäjien Kesäriehan toteutuksesta ei ole vielä varmuutta 

• Pienten onnettomuuksien ja yllättävien sairauksien hoito iltaisin ja 

viikonloppuisin 

 Martti Rönkkö ottaa Veijo Maliseen yhteyttä. 

5. Mökkiläistoimikunnan omat selvitettävät asiat 

• Tutustuminen Ylä-vieksin kylätaloon ja kylän toimintaan sekä Juurikan jahti 

ry:n toimintaan. Jorma Forsberg ollut yhteydessä em. tahoihin, molempiin 

tutustuminen onnistuu erikseen sovittavalla ajalla. Päätettiin, että retki 

toteutetaan yhteiskuljetuksena. Jorma Forsberg toimii tämän asian 

vastuuhenkilönä. 

• Retki ensi vuonna petojenkatselukojulle, jossa voi olla kalastusta mukana 

sekä luontoon tutustuminen. Keskusteltiin kahdesta suurimmasta. Todettiin, 

että mökkiläiset voivat omatoimisesti varata petojen katselun esim. 

Vartiuksen Erilammelle.  

• Kotiseutuhistoriaan tutustuminen. Pyydetään edustajat Kuhmon 

Kotiseutuyhdistys ry:stä vieraaksi seuraavaan kokoukseen.  

6. Muut mahdolliset asiat 

Mökkiläistoimikunta päätti osallistua vieraslajien torjuntakampanjaan. Toimikunta on 

mukana mahdollisessa yhteisöllisessä tapahtumassa vieraslajien torjuntaan liittyen. 

Todettiin, että mökkiläiset kaipaavat tietoa tieosuuskunnan perustamisesta omaan 

mökkipaikkaan liittyen.  

7. Seuraavan kokouksen sopiminen 

Mökkiläistoimikunnan joulupuuro Neljässä Kaesassa pe 20.12.2019 klo 12.  

 

Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 13:14. 

 
 
 
Martti Rönkkö   Juhana Juntunen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 

 


