
Mökkiläisparlamentin toimikunnan kokous 
 

Aika:  14.5.2019 klo 15 – 17:15 

Paikka:  satamatalon kokoushuone 
Läsnä:  Hannu Rantanen, Mirja Högstrand, Helena Suominen, Raimo Mäkynen ja 

Johanna Peltoniemi 

 
 

 
Asialista: 

1. Pienveneiden parkkikyltti ja jatkoehdotus teknisen lautakunnan päätöksen jälkeen 

Kaskisten kaupungin tekninen lautakunta käsitteli toimikunnan ehdotusta 
pienveneiden lyhytaikaisesta parkista ja uimapaikan merkitsemisestä kyltein 

kaupungin länsirannalla. Lautakunta teki päätöksen, ettei kylttejä hankita. 
Toimikunta on ehdottanut pienveneiden rantautumiskylttejä Kaskisten Yrittäjät 

ry:lle ja se suhtautui myönteisesti veneparkkien kyltteihin ja lupautui kustantamaan 
osan niistä, ellei niiden laittamiselle ole teknistä estettä. Toimikunta on kysynyt 
suunniteltujen laiturien omistajilta kylttien asentamista ja kustannuksiin 

osallistumista. Samoin on kysytty teknisen toimiston rakennuslupatarkastajalta ja 
mitään teknistä estettä kaupungin puolelta ei ole. Kyltit tilataan DP Tarra Oy:stä ja 

ne maksavat 30 € / kpl ja/tai 60 € kaksipuoleisena. 
 

2. Optimistijollakurssin järjestelyt ja tiedottaminen 
Optimistijollakurssi 7 – 14 v lapsille järjestetään yhteistyössä mökkiläisparlamentin 
toimikunnan, Kaskisten Navigaatioseura ja Kaskisten seudun meripelastusseuran 

kanssa 8. – 9.6.2019. Koulutusta tukemassa ovat myös Sale, MB palomieskerho, 
Kaskisten Lions Club ja Weekend Snacks. Osallistumismaksu on 50 € / hlö. 

Ilmoittautuminen on alkanut ja päättyy 24.5.2019. Mukaan mahtuu 16 lasta. La 
11.5. mennessä ilmoittautunut 11 lasta. Mikäli tapahtuma onnistuu, koulutusta 
tullaan järjestämään yhteistyössä vuosittain.  

 
3. Kevätmarkkinoille 25. – 26.5.2019 osallistuminen 

Mökkiläisparlamentin toimikunta osallistuu Kaskisten kaupungin kanssa yhteisellä 
osastolla Kevätmarkkinoille. Markkinoille valmistetaan mökkiläisparlamentin tiedote, 

jossa kerrotaan mitä asioita on viety eteenpäin vuoden aikana. Lisäksi 
kevätmarkkinoilla voidaan kerätä mökkirekisteriin yhteystietoja, koska mökkiläisiltä 
on tullut viestiä, ettei vuoden takainen kutsu kokoukseen ole saavuttanut. 

J.Peltoniemi selvittää, ettei ko osoiterekisteri keräämiselle ole säädös tai lain esteitä. 
Lisäksi osastolla markkinoidaan isännänviiriä (katso seuraava kohta, nro 4). 

Kokouksen jälkeen tiedustellaan sähköpostilla toimikunnan jäsenten mahdollisuutta 
olla osastolla päivystämässä. 

 
4. Isännänviiri 

Mökkiläisparlamentti on kysynyt kaupunginhallituksen iltakoulussa suhtautumista 

Kaskisten vaakunan käyttämistä suunnitellussa Kaskisten isännänviirissä. Ideaan 

suhtauduttiin myönteisesti.  

Hannu Rantanen on selvittänyt paikallisten osaajien hyödyntämistä isännänviirin 

valmistamisessa. Mutta heidän kauttaan tekeminen ei onnistunut. Lisäksi hän 



selvitti Printscorpio Oy, Aitoo, mahdollisuudet valmistaa malliviirit kevätmarkkinoihin 

mennessä ja hintatason. Yritys tekee 2 viiriä tulostettu kestoneuleena isännänviirin 

markkinoinnin ja myynnin tehostamiseksi. 

Mikäli saadaan 30 – 40 kpl tilaus, viiri valmistetaan painettu kestoneuleena hintaan 

37,38 € + alv = 46,35 € lisäksi toimitusmaksu. Myyntihinnaksi sovittiin 65 € / kpl.  

Isännänviiriä markkinoidaan Kaskisten Kevätmarkkinoilla, kaupungin kanssa 

yhteisellä osastolla. Tilaus tehtävä mökkiläisparlamentin kautta su 26.5.2019 iltaan 

mennessä. Tämän jälkeen tehdään yhteistilaus. Isännänviiristä ja sen tilaamisesta 

tehdään tiedote kaupungin kotisivuille ja facebookiin. Mahdollisuus tehdä tilaus 

myös sähköpostitse hannu.rantanen@netikka.fi ennen 26.5. iltaa. 

 
5. Mökkiläisparlamentin vuosikokouksen ohjelman suunnittelu 

Pyydetään tekniseltä toimistolta päivitetyt nimi- ja osoitelistat mökkien omistajista, 
ja lähetetään kutsu 29.6. Mökkiläisparlamentin tilaisuuteen klo 10 kaupungintalolle. 
Kutsutaan tilaisuuteen myös kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenet. Kutsussa 

olisi ohjelma: 
Avaus 

Kaupunginjohtaja Minna Nikanderin avaus 
Mökkiläisparlamentin toimikunnan puheenjohtajan Hannu Rantasen puheenvuoro. 

Toimikunnan jäsenten esittely ja uuden jäsenen valinta Raimo Mäkysen tilalle. 
Rakennuslupatarkastaja Kristoffer Sjöbergin rakennuslupiin liittyvä tietoisku 
(jätevesiin liittyvät asiat, kaavamuutokseen liittyviä kysymyksiä). 

Keskustelu toimikunnan tulevista tehtävistä 
Kahvitus 

 
Johanna Peltoniemi laatii medialle tiedotteen tilaisuudesta. 

 
 
Muistion laati Johanna Peltoniemi 
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