
MÖKKILÄISPARLAMENTIN TOIMIKUNNAN KOKOUS 

Aika: 16.9.2019 klo 13 – 16:00 

Paikka: Kaupungin hallituksen kokoushuone 

Läsnä:  Hannu Rantanen, Mirja Högstrand, Olavi Kanerva, Raimo Mäkynen, Helena Suominen, 

Johanna Peltoniemi ja Minna Nikander 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avasi puheenjohtaja Hannu Rantanen. Kokouksen alussa puheenjohtaja ja 

kaupunginjohtaja Minna Nikander kiittivät viimeistä kertaa kokoukseen osallistuvaa Raimo Mäkystä 

toimikunnassa työskentelystä mökkiläisten edustajana. 

2. Sälgrundin alueen edustajan valinta 

Eeva Ketola valitaan Sälgrundin alueen edustajaksi toimikuntaan. Valinta vahvistetaan 

kaupunginhallituksen kokouksessa 1.10.2019.  

3. Isännänviirien, oma ja fasadilippujen myynti – ja toimitustilanne 

Kaikki tilatut isännänviirit ja liput on noudettu ja toimitettu tilaajille. Isännänviiriä 8 kpl jäljellä, 

pieniä fasadilippuja ei ole jäljellä, omalippuja jäljellä 2 kpl (+ yski rikkoutunut jalka). Viirien ja 

lippujen toimittajalle lasku maksettu. Kaiken kaikkiaan myyty isännänviiriä 68 kpl, omaliput 81 kpl ja 

fasadilippuja 50 kpl. Yhteensä 200 kpl + 2 luovutettu lahjaksi. Jatkossa tilausmäärä tehtaalle pitää 

olla 50 kpl/tuote. 

4. Viirien myynnistä kertyneiden varojen säilytys ja käyttö 

Päätettiin toimikunnan kertyneet käteisvarat tallentaa tallelokeroon kevääseen 2020 saakka. 

Keskusteltiin laajasti toimikunnan varainhankinnan tilanteesta. Päätettiin käyttää kertyneitä varoja 

mökkiläisten toimintojen kehittämiseen. Helena Suomiselle jätettiin 50 € käteiskassaan 

vaihtorahoiksi. 

Lippujen ja viirien myynti hoidetaan projekteittain. Keväällä esim. markkinoiden yhteydessä 

toteutetaan ennakkomyynti ja sen yhteydessä tilataan muutamia ylimääräisiä kappaleita. 

Jäljellä olevia viiriä voidaan luovuttaa lahjaksi kaupungissa vieraileville merkittäville henkilöille 

kuten piispalle. 

5. Mökkiteiden viitoitus ja mökkien merkitseminen numeroin hälytysajoneuvoja varten 

Todettiin, että asukkaiden on merkittävä omat kiinteistöt numeroin omalla kustannuksella. Johanna 

Peltoniemi ottaa yhteyttä tekniseen toimistoon ja pyytää Pihlajasaaren huvilatien ja Koivusaarentie 

risteyksessä olevaa tienviittaa kiinnittämään kunnolla. Tällä hetkellä viitta pyörii tuulen mukana, ja 

saattaa osoittaa välillä väärään suuntaan. Tilanne on huono, jos hälytysajoneuvo tulossa alueelle ja 

viitta osoittaa väärään suuntaan 

6. Ohituspaikkojen merkitseminen Silvan alueen mökkitiellä 

Silva alueella tie on yksityistie, jota hoitaa tienhoitokunta. Tienhoitokunnat hoitavat tämän 

tyyppiset asiat kuten ohituspaikkamerkit.  

7. Fortumin alueen vaara-alueiden siivous 

Silva-alueen tiellä Fortumin kohdalla on vaara tien laidassa, syvä kuoppa (kuva liitteenä). Johanna 

Peltoniemi ottaa yhteyttä Fortumiin ja kysyy, miten tämä vaara-alue voitaisiin korjata. Samalla 

Johanna tiedustelee missä on aikomus kaivaa kaapeleita ja varoittaa pinnassa kulkevista 

pintavesijohdoista.  

 

 

 



8. Pihlajasaaren talvivedenottopiste (Närpes Vatten) 

Pihlajasaaren vedenottopisteen muuttamiseksi talvikäyttöön on ehdotettu Närpes Vattenille. 

Neuvotteluja kannattaa jatkaa, mutta toimikunta ei ryhdy muihin toimenpiteisiin. Kaupungilla on 

tarjolla vettä otettavaksi myös talvella vesilaitoksen yhteydessä. 

9. Jollakurssi 2020 

Kurssin järjestämisvastuu on Navigaatioseuran. Mökkiläistoimikunta on mielellään mukana 

hoitamassa määrättyjä talkootöitä jatkossakin kesällä 2020. 

10. Kelluvan pienlaiturin sijainti ja hankinta vuonna 2020 

Aminoffin laituri ja vierasvenesatamassa 

Laaditaan esitys teknisen lautakunnan kokoukseen 23.9. ottaa hankinta huomioon vuoden 2020 

talousarviossa. Toimikunta esittää sijainniksi vierasvenesataman laituria. Perustelut liitteenä. 

Toinen vaihtoehto on Aminoffin laituri. Päivitetään tarjous, jossa toinen aisapari voidaan poistaa 

tarjouksesta, noin 1000 €. Samoin asennuksessa voi säästää, mikäli Marianrannan Laiturit ry: tilaa 

oman laiturin samalta firmalta.  

11. Kaskinen Omakotiyhdistyksen esittely 

Kaskisten Omakotiyhdistyksen varapuheenjohtaja Jorma Tassi kertoi mahdollisuuksista olla 

yhdistyksen jäsen. Tällä hetkellä jäseniä 200 kpl. Jos olisimme rekisteröity yhdistys, voimme olla 

omakotiliiton vapaa-ajan asumisen osastolla jäsenenä. Jos liitymme suoraan tähän Kaskisten 

yhdistykseen, jokainen henkilö tekee itsenäisen päätöksen (ei kiinteistökohtainen vaan henkilö). 

Jäsenmaksu 25 €, josta 20 € menee liitolle. Perheenjäsenten jäsenmaksu 13 €. Mahdollisesti 

jäsenmaksu nousee vuodeksi 2020, mutta korkeintaan 30 €:oon. Ilmoitus liittymisestä voidaan 

tehdä sähköpostilla. Maksua ei tästä vuodesta, jos liittyminen tapahtuu lokakuussa tai sen jälkeen. 

Yhdistys esimerkiksi järjestää työkaluvuokrausta, josta mökkiläiset voivat olla kiinnostuneita. 

Samoin jäsenille jaetaan kerran kuussa Blaadi – lehti, joka on hyvä tiedotuslehti. Päätimme, että 

tästä jäsen mahdollisuudesta tiedotetaan mökkiläisiä kirjeitse.  

Jäsenilmoitukset omakotiyhdistykselle: jorma.tassi@gmail.com 

Edut: Blaadi – lehti, työkaluvuokraus edullisesti ja muutama retkimatka vuodessa. 

Mökkiläisille osoitetussa kirjeessä voisi olla tulevista tapahtumista, Kaskinen App.sta, toimikunnan 

päätöksistä ja tästä jäsenmahdollisuudesta. 

12. Seuraava kokous  

Päätettiin seuraavasta kokousta ke 27.11. klo 13 kaupunginhallituksen kokoushuone. 

 

Muistio kirjoitti Johanna Peltoniemi 


