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Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Mökkiläisparlamentin puheenjohtaja Ari Prinkkala avasi kokouksen ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksesta on ilmoitettu Aluelehti Jokilaaksossa, 
Kokemäen kaupungin kesälehdessä, mökkiläisinfotauluilla ja kaupungin koti- ja fb-
sivuilla. 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Prinkkala ja sihteeriksi Leena Kopio. 
 

3. Ajankohtaiskatsaukset 
 

Kokemäen kaupungin tervehdys 
- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marjatta Sutinen 

 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja toi kaupungin tervehdyksen kokoukseen ja 
kertoi ajankohtaisista päätöksistä: alakouluja lakkautettu, palvelukeskus 
Henrikinhovi pysyy edelleen kaupungin omistuksessa, keskitetty päiväkotiratkaisu 
Tulkkilaan, perhepäivähoito säilyy yhtenä hoitomuotona, uudeksi 
kaupunginjohtajaksi valittiin Nina Kivi. Kesäelämää Kokemäellä –lehti julkaistu ja 
jaettu myös Kokemäen ulkopuolella asuville mökkiläisille. 
 
Jätevesineuvonta 
- Laura Virtanen/Pyhäjärvi-instituutti 

 
Jätevesineuvontaa Satakunnassa – JÄNES on Pyhäjärvi-Instituutin ja Satafoodin 
yhteishanke, josta saa ilmaista ja puolueetonta neuvontaa jätevesiasioissa.  
 
Laura Virtasen esitys on pöytäkirjan liitteenä. 
 
 
 
 



Aurinkosähköjärjestelmät 
- Eetu Rusi/Sat-Electric Oy 

 
Aurinkosähkö on päästötöntä, riippumatonta sähkön hinnasta, helppo asentaa, ja 
asennus on myös kotitalousvähennyskelpoinen. Mökkikäyttöön valitaan yleensä 
verkkoon kytkemätön järjestelmä, jolla pystytään tuottamaan sähköä pienempiin 
tarpeisiin.  
 
Eetu Rusin esitys on pöytäkirjan liitteenä. 
 
Mahdolliset kysymykset rakennus- ja toimenpideluvista 
- vt. rakennustarkastaja Jesse Salmi/Kokemäen kaupunki 

 
Vuoden alusta Kokemäen kaupungilla on ollut käytössä sähköinen 
luvanhakumenettely: lupapiste.fi (hakemuksen voi tehdä vielä myös paperilla), 
johon rekisteröidytään ja tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.  
 
Rakennusjärjestyksessä määritetään rakentamisen määräykset, mihin tarvitaan 
rakennuslupa ja mihin toimenpidelupa. Kokemäenjoen varressa on 
rantaosayleiskaava, Sääksjärvi on pääosin kaavatonta. Jos haluaa rakentaa uuden 
loma-asunnon tai laajennuksen, kannattaa tehdä hakemus ajoissa, koska 
lupakäsittely ruuhkautuu helposti kesän aikana. 
 
Lupamaksuja jouduttiin nostamaan kustannusten nousun takia. Jos jättää luvan 
hakematta, peritään korotettu maksu.  
 
Rajaan saa rakentaa, jos naapuri antaa luvan. Alle 6 neliöiselle laavulle tai vajalle ei 
tarvita lupaa. Kokemäenjoen osayleiskaavassa ei ole määräystä maisematyöluvan 
hakemisesta, mutta rakennusjärjestyksessä on määräys. 
 
Jätevesiasiat: kaupunki myöntää toimenpideluvat, mutta ympäristöviranomainen 
ottaa kantaa siihen, onko järjestelmä riittävä.  
 

 
4. Muut esille tulevat asiat 

 
Juhani Oksanen kertoi Haukisuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan tilanteesta. 
Vaasan hallinto-oikeudelle on tehty valitukset asiasta ja käsittely on edelleen 
kesken. Sääksjärvi turvetta arvokkaampi -facebook-sivua päivitetään jatkuvasti. 
 
Puheenjohtaja esitti saamansa Sääksjärven kartan, johon on merkitty toivottu alue 
vesiskoottereilla ja moottoriveneillä ajeluun. 
 
Kalastusluvat ovat yleensä tulleet pääsiäiseksi, mutta tänä vuonna eivät ole vielä 
tulleet myyntiin. Asiasta on annettu palautetta. 

 
 
 
 
 



5. Seuraava kokous 
 

Seuraava yleiskokous pidetään v. 2019 kesäkuussa. Aika ja paikka ilmoitetaan 
entiseen tapaan Aluelehti Jokilaaksossa, kaupungin koti- ja fb-sivuilla sekä 
kesälehdessä.  

 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20. 
 
Vakuudeksi 
 
 
 
Ari Prinkkala   Leena Kopio 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 

 


