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Paikka Kaupungintalon valtuustosali 

Läsnä osallistujaluettelon mukaan 

Raimo Mäkynen, Leena Björkroth, Pertti Rantakoski, Päivi Rantakoski, Urmas Lähdesmäki, 

Hannu Rantanen, Ahti Petäys, Seppo Hakamäki, Aarno Ojala, Veli-Matti Järvistö, Martti 

Raittila, Sirpa Raittila, Tarja Lehtonen, Elsi Kanerva, Olavi Kanerva, Vuokko Degerman, Mirja 

Högstrand, Erkki Virta, Helena Suominen, Merja Rosendahl, Minna Nikander, Sirkka Suurla ja 

Johanna Peltoniemi 

 

1. Kaskisten kaupunginjohtaja Minna Nikander toivotti osallistuja tervetulleeksi Kaskisten kaupungin 

ensimmäiseen yleiseen mökkiläisille ja kesäasukkaille tarkoitettuun Mökkiläisparlamenttiin. Minna 

Nikander kävi läpi, mikä parlamentin tarkoitus on. Mökkiläisparlamentti on yhteistyöelin 

kesäasukkaiden, kaupunkilaisten ja kaupungin välillä. Sen tarkoituksena on loma- ja vapaa-ajan 

asumisen kehittäminen sekä yhteydenpito kaupungin kanssa. Mökkiläisparlamentti voi antaa 

kaupungille lausuntoja ja aloitteita kesäasukkaita koskettavista asioista. Mökkiläisparlamentin 

muodostavat kesäasukkaiden valitsemat kolme jäsentä sekä Kaskisten kaupunginhallituksen 

nimeämät kolme jäsentä. Mökkiläisparlamentti valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Esityksen 

ensimmäisen mökkiläisparlamentin valinnasta tekee Kaskisten kaupunginhallitus. 

Mökkiläisparlamentin toimikausi on neljä vuotta, mutta mökkiläisparlamentin ensimmäinen 

toimikausi päättyy nykyisen valtuustokauden päättyessä. Mökkiläisparlamentti pitää yhden yleisen, 

kaikille avoimen kokouksen kesällä Kalarantapäivien yhteydessä ja kokoontuu muuten kaupungin 

kutsumana tarvittaessa koolle, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mökkiläisparlamentti ei 

kerää rahaa eikä muutenkaan harjoita taloudellista toimintaa. Mökkiläisparlamentti ei ole oikeutettu 

tekemään taloudellisia sitoumuksia. 

2. Sivistysjohtaja Sirkka Suurla kertoi kaupungin kesätapahtumista ja palveluista, jotka voisivat 

kiinnostaa mökkiläisiä. Tapahtumat 2018: 

http://www.kaskinen.fi/Default.aspx?id=310460 

Esim. kirjasto on avoinna kesällä:  

http://www.kaskinen.fi/Default.aspx?id=651208 

3. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mirja Högstrand 

4. Valittiin toimikunta, johon kuuluvat Hannu Rantanen (Vaasa), Raimo Mäkynen (Kaskinen), Urmas 

Lähdesmäki (Krs), sekä kaupunginhallituksen valitsemat Mirja Högstrand (kaupunginvaltuutettu), 

Helena Suominen (kh:n varajäsen) ja elinkeinoasiamies Johanna Peltoniemi. Toimikunnan 

puheenjohtajaksi valittiin Hannu Rantanen, joka jatkoi kokouksen puheenjohtajana. Sihteeriksi 

valittiin Johanna Peltoniemi. 

5. Kaskisten Meripelastusseuran toimintaa esitteli puheenjohtaja Erkki Virta 

http://www.kaskinen.meripelastus.fi/ 

6. Kaskisten Navigaatioseuran toimintaa esittelivät kommodori Veli-Matti Järvistö sekä 

varakommodori Aarno Ojala. 

http://www.kaskinen.fi/Default.aspx?id=310460
http://www.kaskinen.fi/Default.aspx?id=651208
http://www.kaskinen.meripelastus.fi/


http://www.kasnavis.net/ 

7. Kaskisten Yrittäjät ry:n edustajana toimintaa esitteli kunniapuheenjohtaja Pertti Rantakoski 

https://www.yrittajat.fi/etela-pohjanmaan-yrittajat/kaskisten-yrittajat-kasko-foretagare-0 

Lisäksi jaettiin keväällä ilmestynyt Kaskinen Tutuksi – lehti osallistujille. Lehdessä esitellään 

yrityksiä, palveluja, putiikkeja, käyntikohteita Kaskisissa. Lisäksi lehden välistä löytyy palvelukartta 

yhteystietoineen. Lehteä on saatavilla eri käyntikohteista mm. kirjastosta, majoituspaikoista, 

kahvila- ja ravintolayrityksistä, Bladhin talolta, pankista, kaupungintalolta. Lehden voi lukea myös 

netissä, kaupungin kotisivulla: 

http://www.kaskinen.fi/_FileRoot/656331.pdf 

Ja palvelukartta löytyy kaupungin kotisivulta: 

http://www.kaskinen.fi/_FileRoot/656335.pdf 

8. Tarja Lehtonen / Alekser Oy esitteli juuri alkanutta Peede- polkupyörien vuokrausmahdollisuutta. 

https://alekser.fi/fi/pyoranvuokraus/ 

9. Kaupungin teknisen osaston palvelut 

Käytiin läpi veneenlaskupaikat, joita löytyy 7 eri laituria: 

http://www.kaskinen.fi/_FileRoot/656353.pdf 

Lisäksi kerrottiin Kaskisten kalastusalueet ja kalastuskortit, ja niiden hankkiminen 

http://www.kaskinen.fi/_FileRoot/656352.pdf 

Puheenjohtaja Hannu Rantanen esitti toiveen, että jatkossa olisi hyvä keskustella teknisten johtajan 

kanssa mm. missä ovat kaupungissa tilapäiseen käyttöön tarkoitetut venelaiturit, kaupungin 

uimapaikkojen merkitseminen rantoihin, mökkiteiden perusparannukset tulevaisuudessa, niiden 

yhteydessä vesijohtojen kuljettaminen alueelle ja roskapönttöjen lisääminen kaupunkiin sekä 

mökkialueita koskevien kaavoitukseen liittyvät kysymykset. Päätettiin laatia erikseen listaus 

teknisen osaston kanssa läpikäytävistä asioista ja toimittaa se tekniselle johtajalle ennen 

toimikunnan tapaamista. 

10. Botniarosk Oy:n toimintaa esitteli toimitusjohtaja Merja Rosendahl. Kaskisissa on 

hyötykäyttöasema, Telakkatie, Bladhin talon tien toisella puolella. Avoinna kesäisin keskiviikkoisin 

klo 14 – 19. Keskusteltiin mökkiläisten toiveesta, että paikka olisi avoinna myös viikonloppuisin 

(edes määrätyt päivät viikonloppuisin), silloin kun mökkiläiset pääasiassa ovat Kaskisissa. Merja 

Rosendahl kertoi, että Närpiössä hyötykäyttöasema on avoinna perjantaisin klo 13 – 18, ja että 

toistaiseksi aikatauluja ei muuteta Kaskisissa. Hän kuitenkin lupasi selvittää mahdollisuuksia. 

http://www.botniarosk.fi/ 

11. Valittu toimikunta keskenään päättää kokousajankohdista, mutta ne voisivat olla maanantaisin tai 

perjantaisin. Kutsu kokouksiin tapahtuu sähköpostilla ja tekstiviestinä. Mökkiläisille suunnattua 

informaatiota pyritään keräämään kaupungin kotisivulle.  

http://www.kaskinen.fi/Default.aspx?id=656349 

Jatkossa yleinen kaikille suunnattu Mökkiläisparlamentin tilaisuus järjestetään Kalarantapäivän 

yhteydessä lauantaina. 

 

 

Muistion kirjoitti sihteeri Johanna Peltoniemi, 050-4000 867, johanna.peltoniemi@kaskinen.fi 
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