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1. Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi Mökkiläisparlamentin toimikunnan kokoukseen.
2. Todettiin läsnäolijat.
3. Valittiin sihteeriksi Johanna Peltoniemi.
4. Kutsutaan toimikuntaan Silvan alueen edustajaksi Olavi Kanerva.
5. Kartta palvelemaan mökkiläisiä.
Kartassa merkittynä venepaikat, lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut laituripaikat, yleiset uimapaikat
ja veneenlaskupaikat.
Mökkiläiset eivät välttämättä tiedä, mitä laituria voisi käyttää tilapäiseen ja lyhytaikaiseen
käyttöön, kun saapuu kaupunkiin omalla veneellä. Pyydetään teknistä johtajaa Jarmo Latikkaa
selvittämään, voiko seuraavia laituria käyttää:
- EU – laituri Bladhin talon edessä (kyltissä lukee privat / yksityinen). Liitteenä kuvia laiturin
kylteistä.
- Meripelastusyhdistyksen laiturin pääty (ns koulun laituri)
- Vierasvenesataman laituri. Pienelle veneelle (5-6 m veneet) käyttäjän on vaikea nousta sieltä,
jos vesi matalalla. Veneet menevät sivulaudoituksen alle. Laituri tehty isommille veneille.
Laiturin pohjoispäähän voisi ajatella ramppia, joka johtaa 3 – 4 – 6 pienen veneen kelluvalle
laiturille. Laituri olisi keskeisellä paikalla Kaskisissa, toimisi aallonmurtajana pohjoisesta käyvälle
tuulelle, ja laituri lisäisi kahvilan ja tori alueen käyttöä. Kaskisten 160 mökinomistajan joukosta
löytyy erilaisia ammattimiehiä (asentajaa, timpuria, hitsaajaa). Mikäli kaupunki kustantaa
värkit, kesämökkiläiset voisivat laiturin rakentaa. Mökkiläiset mukana omalla osaamisella,
työpanoksella.
- Lossin rannassa on ollut mainoksia 6 – 7 paikkaisesta kelluvasta laiturista, joka hinta 6000 7000 € (työlukuna tämä hinta).
- Marianrannan Laituri Ry on rakentamassa laituria, ja sinne varataan mökkiläisille ja
veneilyharrastajille, vierailijoille käytettäväksi paikkoja.
- Purjehdusseuralta (pj Louhi ) kysytään, onko siitä vuokrattavissa / myynnissä laituripaikkoja.
Kaskinen on Suomen aurinkoisin saari ja Suomen pienin kaupunki – brändäyksessä käyttämättä.
Uimapaikat merkittäisiin kaupungin puolen rantaan. Ns. Aminoffin laiturin, Anttilan alueella pätkä
hiekkarantaa, josta voi käydä uimassa, kalasavustamoa ennen oleva laituri(Tapani Rossin kohdalla).
Tekniseltä johtajalta pyydetään tietoa, miten voitaisiin virallistaa kaupungin puolen uimapaikat.
Kyltit olisi hyvä saada ko. uimapaikoille, jos niitä on mahdollista käyttää yleisesti.
Talviuimareilla on uimapaikka vierasvenesatamassa, voidaanko tätä käyttää kesällä?
Oma kartta, jossa merkittynä venepaikat, laiturit ja uimapaikat sekä veneenlaskupaikat
(veneenlaskupaikat on karttaan merkitty jo tänä päivänä).

6. Mökkiteiden perusparannukset
Teknisen johtajan tieto-taitoa kaivataan, miten määrättyjen mökkiteiden perusparannus voidaan
toteuttaa ja onko niihin saatavilla tukia. Tienhoitokunta pitää talvella tiet auki, tien vierustat
leikataan heinästä, kerran kesässä hiekoitetaan ja kerran lanataan. Tienhoitomaksut perustuvat
pisteytykseen ja ne vaihtelevat 50 – 100 € / mökki. Maksaako kaupunki ko. teiden tienhoitomaksuja? Kaupunki käyttää teitä metsänhoidollisiin tarpeisiin. Kaupunki maksoi aikoinaan
Rönnskärin tien rakentamisen kustannuksista puolet. Pyydetään kaupunki ja tienhoitokunnat
mökkiläisparlamentin toimikunnan kanssa yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan, onko
mahdollisuuksia saada tukea esim. EU-ohjelmista.
7. Vesijohdon kuljettaminen kaivannossa mökkitien perusparannuksen yhteydessä.
Mikäli tien perusparannusprojekti toteutuu, onko mahdollista saman aikaisesti viedä
vesijohtoputkea kaivannossa.
8. Vesi, vesipisteet ja niiden käyttömahdollisuudet
Kaupungin vesilaitoksen (Salea vastapäätä) seinästä saa hakea vettä avaimella ja lossin vierestä
Närpiön veden vesipiste (suljetaan lokakuussa). Kaupungilla on vesipisteitä (Pohjoinen heinätuvan
lähellä, Kaskelotin lähellä), mutta eivät ilmeisesti ole käytössä. Vesipisteistä ja niiden
käyttömahdollisuuksista sekä veden hinnoittelusta pitäisi saada myös mökkiläisille info.
9. Mökkialueiden kaavoitustilanne
Rönnskärin päässä on ollut myynnissä keväällä 2017 yksi ainut kaupungin mökkitontti. Nykyiset
mökkiläiset saavat kyselyjä Kaskisissa sijaitsevista vapaista mökkitonteista, joten kysyntää tuntuisi
olevan. Onko kaupungilla tulossa myyntiin tontteja, onko tulossa kaavoitettavaksi? Pihlajasaaressa
on noin 60 mökkiä ja heillä saattaisi olla halukkuutta lisärakentaa, koska kaava sallii yhteensä vain
80 m2:n rakennukset. Työnalla oleva kaavamuutos sallisi + 40 m2 lisärakentamisen. Mikä on ko.
kaavamuutoksen tilanne ja rakennus oikeuden tilanne?
10. Roskapönttöjen lisääminen kaupunkiin
Mökkiläisparlamentti laatii aloitteen roskapönttöjen lisäämiseksi kaupungissa. Tämän päivän
tekniikalla löydettävissä roskiksia, joita ei voi nuoriso eikä linnut/eläimet avata. Varsinkin
tapahtuma- ja kokoontumispaikoilla olisi syytä roskiksien määrää lisätä esim. tori, puistot, Bladhin
talon ympäristö, Vanha Kalaranta, uimaranta.
11. Botniarosk Oy:n hyötykäyttöaseman aukiolo
Neuvotellaan Botniarosk Oy:n kanssa aukioloaikojen laajentamista kahtena viikonloppuna
seuraavasti: syyskuun viimeisenä viikonloppuna ja huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna (kevätja syyssiivoukset). Alkuun voisi tehdä kokeiluna, ja katsoa hyödyntävätkö kaupunkilaiset ja
mökkiläiset ko. viikonloppuja.
12. Yhteinen kokous teknisen johtajan kanssa to 8.11. klo 14 – 15:30. Tavoitteena käydä läpi erityisesti
laitureiden käyttö veneiden lyhytaikaiseen parkkeeraamiseen, lisäksi kaavoitukseen, teiden
peruskorjaukseen ja veteen liittyvät aiheet.
Muistion kirjoitti Johanna Peltoniemi

