
 

KASKISTEN MÖKKILÄISPARLAMENTTI  

TOIMIKUNNAN KOKOUS NRO 3 

Aika: 17.12.2018 klo 9 – 11:15 

Paikka: Satamatalo, Kaskinen 

Läsnä  Hannu Rantanen, Helena Suominen, Mirja Högstrand, Olavi Kanerva ja Johanna Peltoniemi 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Hannu Rantanen avasi kokouksen klo 9 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 

 

2. Todetaan läsnäolijat 

Todettiin läsnäolijat. 

 

3. Tekniselle lautakunnalle esitys vierasvenesataman pienvenelaiturista 

Käsiteltiin esitysluonnos vierasvenesataman yhteyteen rakennettavasta pienvenelaiturista. Viedään 

esitys tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi ensi vuoden 2019 ensimmäiseen kokoukseen. 

 

4. Tekniselle lautakunnalle esitys uimapaikkojen virallistamisesta ja venepaikkojen laiturimerkinnöistä 

Viedään kevään 2019 aikana esitys tekniselle lautakunnalle venepaikkojen laiturimerkinnöistä 

(esitys sen jälkeen, kun eri tahoilta saatu vahvistus käyttöluvasta) ja uimapaikoista (ei yleiset 

uimarannat) kyltteineen. 

 

5. Tekniselle lautakunnalle esitys roskapönttöjen lisäämisestä kaupunkiin 

Hannu Rantanen ja Johanna Peltoniemi laativat esityksen tekniselle lautakunnalle roskapönttöjen 

lisäämisestä kaupunkiin. Esitys sisältää myös ehdotuksen, olisiko mahdollista saada tyhjäykseen 

mukaan eri yhdistyksiä ja kaupungin kesätyöntekijöitä ja/tai työllistettäviä, varsinkin kesäaikaan.  

 

6. Botniarosk Oy 

Botniarosk Oy:n toimitusjohtaja ilmoittaa vuoden 2019 alussa kannan ehdotukseen viikonlopun 

aukioloajoista huhtikuun alussa ja syyskuun lopussa. Lisäksi pitäisi tiedustella hyötykäyttöasemalta 

paikka, minne voi maksutta kerätä muovia. 

 

7. Vesipisteet 

Tiedustellaan tekniseltä johtajalta, miten vesipisteen käyttö ja maksut on ajateltu hoitaa 

mökkiläisiltä. Kun asia on käsitelty, tiedotetaan mökkiläisiä asiasta kaupungin kotisivuilla sekä ensi 

kesän mökkiläisparlamentissa. 

 

8. Korvaukset toimikunnan kokouksista 

Toimikunnan jäsenille ei makseta korvauksia kokouksista kaupunginhallituksen 

perustamispäätöksen perusteella. 

 

9. Mökkiläisparlamentin kokous 2019 

Mökkiläisparlamentti kutsutaan koolle Kalarantapäivien yhteydessä la 29.6.2019 klo 10 

kaupungintalolla.  

 

 



10. Muut asiat 

Kaskinen - Kaskö App on avattu ja sovellusta voidaan hyödyntää lisäämällä uimapaikat ja 

venelaituripaikat, kun ne selviävät. 

Kevätmarkkinat on suunniteltu laajentuvan Mökki, veneily ja puutarha – teemalla 25. – 26.5.2019. 

Ehdotettuja yrityksiä kevätmarkkinoiden teemaan sopiviksi torille: Hammerberg Markus (Sibis  -

venehallit ja huolto), Loukko, Rosenback, Rönnqvist (Maalahti), Teuvan Mökki ja sorvituote, Teuvan 

Rakenne, Puuidea, Mistermotors, Hankkija (pienpuutarhakasvihuoneet), kukkien myyjät esim. Sigg, 

yrttimyyjä Töjbystä. 

 

11. Seuraava kokous 

Viikolla 10 2019, pe 8.3. klo 9 Satamatalo. 

 

 

 

Muistion kirjoitti Johanna Peltoniemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


