
KUHMON MÖKKILÄISTEN YLEISKOKOUS  

PÖYTÄKIRJA 

 
Aika: Lauantai 6.11.2021 kello 13:00 – 14:15 
 
Paikka: Kuhmon kaupungintalo, nh. Koski + sähköinen Teams -etäkokous 
 
Läsnä:  Jorma Forsberg, Jorma Härkönen, Aila Määttä, Harri Kettunen, Martti Rönkkö, Juhana 

Juntunen, Erja Piipponen, Marja Karppinen, Matti Juntunen, Tytti Määttä, Aila Väisänen, 
Marko Piirainen, Raili Pitkänen, Tero Lahtinen, Timo Karppinen, Veijo Malinen 

 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Edellisen toimikunnan puheenjohtaja Martti Rönkkö avasi kokouksen. 
 

2. Yleiskokouksen puheenjohtajan valinta 
 
Valittiin Martti Rönkkö yleiskokouksen puheenjohtajaksi. 
 

3. Yleiskokouksen sihteerin valinta 
 
Sihteeriksi valittiin Juhana Juntunen 
 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

5. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisena.  

 
6. Kuhmon kaupungin kuulumiset 

 
Kaupunginjohtaja Tytti Määttä kertoi ajankohtaiset kaupungin kuulumiset. Kuhmon kaupungissa on 
uudistettu hallintomallia ja kaupungille ollaan laatimassa uutta kaupunkistrategiaa. Strategian 
päivittämisen yhteydessä tarkastellaan myös kaupungin arvot. Uuden strategian hyväksyy 
kaupunginvaltuusto kuluvan vuoden joulukuussa.  
 
Jorma Forsberg toivoi peruskunnostusta Pohjois-puolen tielle. Forsbergin mukaan tie on huonossa 
kunnossa. Uusi yksityistielaki vei asioita huonompaan suuntaan.  
 
Aila Määtän mukaan Niemiskylän tie on myös huonossa kunnossa, ylläpito takkuilee hieman. Susien 
määrä huolettaa myös. Susia liikkuu pihapiirissä. Veijo Malisen mukaan susihavainnoista tuli saada 
parempaa tietoa. 
 
Tytti Määtän mukaan päättäjien kassa käydään säännöllisesti susikeskustelua. Kuhmon kaupunki 
kannattaa suden kannanhoidollista metsästystä. Yksityisteiden osalta budjetissa on varoja n. 
600 000 tuhatta euroa, mikä menee ylläpitoon. Perusparannuksiin rahaa on vähemmän, mutta 



kunnostuksiin rahaa kuitenkin käytetään. Nurmestie on ollut vahvan edunajamisen kohteena. 
Pohjois-puolen tielle myös täytyy saada kunnostukseen rahaa.  
 
Juhana Juntusen mukaan Tienkäyttäjän linjalle kannattaa olla herkästi yhteydessä, mikäli yleisellä 
tiellä on jokin ongelma, kuten kuoppia tai auraus talvella on puutteellinen. 
 
Jorma Forsberg kysyi Kuhmon uudesta yhteismetsästä. Tarkistetaan, onko tulossa uutta kierosta.  
Forsbergin mukaan sotahistoriamatkailussa on potentiaalia. Hietaperän puolustuslinja Syväjärven 
kohdalla tulisi tutkia ja selvittää, olisiko sillä matkailukäyttöä.  
 
Harri Kettunen kysyi Kuhmon lentopaikasta. Tytti Määtän mukaan lentokenttää on pidetty myös 
vahvasti esillä Kuhmon kaupungin edunajamisessa. Kaupunki oli mm. mukana 
rahoitushakemuksessa, jossa infraa olisi kehitetty. Tämä haku ei tärpännyt. Ajatusta lentokentän 
infran perusparantamisesta ei ole hylätty. Päällystäminen ja etälennonjohto olisivat kehittämisen 
kärkenä. Tulevaisuudessa sähkölentokoneet voivat vilkastuttaa Kuhmon lentoliikennettä 10 vuoden 
säteellä.  
 
Matti Juntusen mukaan lentoliikenteen osalta sähkölentokoneet ovat mahdollisuus. Matti Juntunen 
totesi olleensa aikaisemmin 33 Kuhmon kaupungin palveluksessa ja lentokenttä kuului Matti 
Juntusen vastuulle.  
 

7. Mökkiläisten toiveet tulevalle toiminnalle 
 
Kuhmon yrittäjille mökkiläiset esittivät toiveen mökkitalkkaritoiminnasta. Veijo Malisen mukaan 
kirvesmiehistä on pulaa juuri nyt. Kaupungin www-sivuilla on Mökki-Kuhmo osiossa palvelunumero, 
josta vastataan mihin tahansa mökkiläisten tarpeisiin mökkiasioissa. 

 
8. Mökkiläistoimikunnan puheenjohtajan valitseminen (varapuheenjohtajan valitsee 

kaupunginhallitus)  
 

Jorma Forsberg esitti puheenjohtajaksi ja jäseneksi Martti Rönkköä. Muita ehdotuksia ei tullut. 
 
Martti Rönkkö valittiin yksimielisesti mökkitoimikunnan puheenjohtajaksi uudelle kaudelle. 

 
9. Mökkiläistoimikunnan jäsenten valinta kaudelle 2021 – 2023. 

 
Jäseniksi valittiin Aila Väisänen, Aila Määttä, Seija Ruoholahti, Marko Piirainen, Jorma Härkönen, 
Jorma Forsberg ja Mauno Määttä. 
 
Varajäseniksi valittiin Harri Kettunen ja Veijo Malinen. 

 
10. Mökkiläistoimikunnan tiedottajan valitseminen 

 
Tiedottajaksi valittiin Aila Väisänen. 
 

11. Seuraavan yleiskokouksen ajankohta 
 
Ensi kesän aikana kesä – elokuussa. 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päättyi klo 14:15. 



 
 

 
 
 
 


