
Mökkiparlamentin toimikunnan kokous 

Aika:  8.3.2019 klo 8:30 – 11:30 

Läsnä:  Hannu Rantanen, Mirja Högstrand, Helena Suominen, Urmas Lähdesmäki ja Olavi 

Kanerva sekä Johanna Peltoniemi 

Paikka:  satamatalon kokoushuone 

1. Yhteistyö Navigaatioseuran ja Meripelastusseuran kanssa 

Hannu Rantanen esitteli ehdotuksen, jossa järjestettäisiin jolla-kurssi lapsille 10 – 15 v. 

kesäkuun alussa (8. – 9-6.). Talkooväkeä tarvitaan jollien kuljettamisessa, ruokahuollossa, 

yövalvonnassa. Rahoitustukea voisi saada Kaskisten Lions Clubilta. Osallistujille maksu n. 50 

€. Ehdotettiin Marianrantaa ja leirintäaluetta kurssin vaihtoehtoiseksi järjestämispaikaksi. 

 

2. Päätettiin ehdotta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi uimapaikkojen ja lyhytaikaisen 

veneparkkien merkintää kyltein seuraaviin paikkoihin: 

Veneparkkilaiturit: 

Bladhin laituri 

Vierasvenesatama 

Purjehdusseuran laituri 

Kalarannan Vanhan Savustamon laituri 

Sininen Hetki 

 

Uimapaikat: 

Anttilan ranta (Kapteeninkadun päässä) 

Aminoffin laituri 

Luotsikujan alapuolella, pukukopin vieressä, Rossin tehdasta vastapäätä 

Grönlundin tehtaan eteläpuolella oleva laituri 

Viherkarin alapuolella (Virtasen ranta) 

 

Näiden lisäksi uimapaikkoja on Leirintäalueella ja Marianrannan uimaranta. 

Hannu Rantanen ja Johanna Peltoniemi laativat ehdotuksen kustannusarvioineen tekniselle 

lautakunnalle. 

Lisäksi merkinnät karttoihin (Kaskinen tutuksi -lehden väliin) ja Kaskinen – Kaskö App, sekä 

torin laidalle tulevaan karttatauluun. 

 

3. Vesipisteet 

Närpiön Veden vesipostin käyttö maksaa mökkiläisille 20 € + alv = 24,80 €. Pantti maksaa 

50 €.  

Tekninen lautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa Kaskisten Vesilaitoksen 

vesipisteen pantin ja käytön maksuista. Tehdään ehdotus, että vesipisteeseen laitetaan 

pienempi hana (kahviveden käyttöön) kanisterien täytön helpottamiseksi (nyt se on 

haastavaa ison putken johdosta). 

Vesipisteestä ja maksuista ilmoitetaan virallisesti kaupungin sivuilla ja mökkiläisille esim. 

ensi kesän Mökkiläisparlamentin kokouksessa 29.6.2019. 



 

4. Botniarosk ja mökkiläisparlamentin ehdotus kokoilusta hyötykäyttöaseman aukioloaikojen 

laajentamisesta keväällä ja syksyllä viikonlopuksi 

Botniarosk Oy:n toimitusjohtaja Merja Rosendahlin vastaus: 

alueemme palvelutaso tullaan määrittelemään ensin, ennen kuin lähdetään lisäämään 

tällaisia yksittäisiä yhtä kuntaa/kaupunkia koskevia lisä aukioloaikoja. Muovipakkausten 

keräys liittyy myös tämän palvelutason määrittelyyn. Botniarosk Oy:n hyötykäyttöasemalle 

voi viedä lukolliseen astiaan roskia. Mökkiläisillä on mahdollisuus saada astiaan avain 

panttia vastaan. Vapaa-ajan mökin omistajalle lasku, jossa on ekomaksu 14 € +alv ja 

lukkoastian käyttömaksu 40 € + alv. 

 

5. Teknisen lautakunnan päätös kelluvasta pienvenelaiturista 

Tekninen lautakunta päätti, että ehdotuksemme kelluvan laiturin rakentaminen 

huomioidaan ensi vuoden talousarvion laatimisen yhteydessä ja toteutus olisi aikaisintaan 

kesällä 2020. 

 

6. Muut asiat 

Kevätmarkkinat 25. – 26.5.2019 erikoisteemalla mökit, veneet ja puutarhat. 

Mökkiläisparlamentille oma teltta torille. Helena Suominen järjestää teltan ja pöydät & 

tuolit teltalle.  

Kaskinen Tutuksi – lehti nro 2 työn alla. Elinkeinojen kehittämisen budjetista ostetaan 

artikkelitila lehdestä. Haastatellaan puheenjohtaja Hannu Rantasta. 

Osoitteiston tarkastaminen kutsujen lähettämiseksi. Mökkiläisparlamentin kokouksesta 

tiedotetaan kutsujen lisäksi ilmoitustauluilla, kaupungin tiedotteessa (Kaupunki Tiedottaa – 

lehti), kaupungin facebookissa ja Kaskinen – Kaskö App tapahtumakalenterissa. 

Johanna selvittää, miten Kaskinen – Kaskö Appiin valikkoon saataisiin 

Mökkiläisparlamentille oma sivusto. 

 

Muistion laati Johanna Peltoniemi 


