
Kuhmon mökkitoimikunnan kokous ti 2.6.2020 klo 15:15 – 16:51 

Läsnä: Martti Rönkkö, Matti Sirkka, Aila Määttä, Aila Väisänen, Seija Ruoholahti, Tytti Määttä klo 

15:53 saakka, Hilkka Komulainen ja Juhana Juntunen 

Paikka: Kaupungintalo + sähköisenä etäkokouksena 

 

 

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta 

 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Juhana Juntunen 

 

Kaupungin ajankohtaiset asiat 

 

Kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoi kaupungin ajankohtaiset terveiset. Asioina olivat mm. 

selvitys paikkariippumattomasta työstä, kaupungin toimet korona-pandemian aikana, 

palveluiden avautuminen pandemian jälkeiseen aikaan. Pandemiatilannetta seurataan 

koko ajan. Kesän suuret tapahtumat valitettavasti on peruttu. Uusi retkeilyesite on 

valmistunut. Ruokapalveluyritykset ovat avanneet uusia toimintamuotoja.  

 

Matti Sirkka teki esityksen pienriistametsästyksestä kaupungille ja Metsähallitukselle. 

Voisiko kaupunki olla apuna lupien saamisesta? Mm. Äänekosken suunnalta olisi tulossa 

lukusia seurueita pienriistan metsästykseen, mikäli lupia olisi saatavilla. Keskusteltiin 

esityksestä. 

 

2. Tämän vuoden yleiskokouksen siirtäminen / esitys kaupunginhallitukselle 

 

Mökkiläistoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kesän 2020 yleiskokous 

siirretään pidettäväksi kesällä 2021. 

 

3. Tiedotusasiat 

- palveluhakemisto: vielä kesken, on rakenteilla 

- mökkiläistoimikunnan ilmoitustaulu: saatu vastaus Veijo Maliselta, Juhana 

Juntunen huolehtii käytännön asioista. K-Supermarket on antanut asialle vihreää 

valoa. 

4. Kuhmon kaupungille esitettävät toiveet ja aloitteet 

- 

5. Kuhmon Yrittäjille esitettävät toiveet 

- kesärieha, peruttu 

6. Mökkiläistoimikunnan omat asiat 

Keskusteltiin seuraavista asioista: 

- suunnitellut tutustumiset: siirretään vuoteen 2021. 

- kotiseutuhistoriaan tutustuminen: siirretään vuoteen 2021. 

- sähkön hinta ja toimitusvarmuus, keskusteltiin siirtohinnoista. 

- kesän matkat: siirretään vuoteen 2021. 



- yksityistiekunnan perustaminen: Martti Rönkkö kertoi yksityistien 

perustamisesta. Käytiin keskustelua. Toimikunta totesi, että jos tiekuntaa ei ole 

perustettu, yksityistiekunta kannattaa perustaa. 

7. Muut asiat 

Keskusteltiin mahdollisen muun ulkoilmatilaisuuden pitämisestä mökkiläisille. Keskusteltiin 

myös mahdollisesta kyselystä mökkiläisille. 

8. Seuraava kokous LA 5.9.2020 klo 9 - 11 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:51 
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