
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  

Syksyä toiviolaiset! Kesä on ollut hyvä ja huono, samoin puutarhan sato. Marjoja ja omenoita on tul-

lut hyvin, valitettavasti omenat ovat pilalla, pihlajanmarjakoin tuhoamia.  Ja sitten asiaan. 

Nimittäin data-asioihin, vaikka se tuntuu vanhan jauhamiselta. Elisa on alueellamme monopolitoi-

mija kiinteissä yhteyksissä. Eskolantien remontilta odotimme, että sinnekin vedettäisiin uudet kiin-

teät linjat samaan kaapelikaivantoon kuin sähköt.  Se olisi mahdollistanut nopeat ja varmat datayh-

teydet.  Sitten Elisa ilmoitti, että kiinteät puhelinkaapelit puretaan, ostakaa langattomat yhteydet.  

Aamulehdessä  (28.8.2015)  oli juttu Elisan johtajasta Veli-Matti Mattilasta. Pääotsikko oli ”Mobii-

liyhteys saa luvan riittää maaseudulla”.  Edelleen hän toteaa, että ”4G-teknologia mahdollistaa yhä 

nopeampien ja luotettavampien yhteyksien tarjoamisen harvaan asutuille seuduille”. 

Mattilalle vastasi AL:ssä parin päivän päästä yksi mobiiliyhteyden käyttäjä.  Eräänä vaiheena hänen 

tapaushistoriassaan oli sopimus 100 Mb/s:n mobiiliyhteydestä, joka todellinen nopeus oli 5 Mb/s. 

Varmasti hyvin toimivia mobiiliyhteyksiäkin on, mutta kiinteittein linjojen käyttäjät lienevät huo-

mattavasti tyytyväisempiä nopeuteen ja laadun tasaisuuteen. 

Ongelma on nimenomaan mobiiliyhteyden epävarmuus. Siksi yritykset haluavat kiinteän yhteyden. 

Moni ihminen tekee töitä kotonaan ja tarvitsee nopean ja varman yhteyden.  

Hyvä uutinenHyvä uutinenHyvä uutinenHyvä uutinen. Elisan tuotantopäällikkö on kertonut, että Toivion nykyisiä kaapeliyhteyksiä paran-

netaan niin, että niillä päästään laajakaistanopeuksiin. Elisa tiedottaa asiakkailleen syksyn aikana.  

Toivion Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu on ensi vuonna 10 € per talous. Tästä kerroin jo aikaisem-

min. Yhdistyksen suurimmat menoerät on romunkeräyskuljetukset keväällä ja risunkeräys elokuus-
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Peter Pan Komediateatterissa su 25.10.2015 klo 13 (jäsenetu) 

Yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista satuhahmoista Komediateatterin Päänäyttämöllä! 

J.M.Barrien luoma Peter Pan on kotoa karannut poika, joka kieltäytyy kasvamasta aikuiseksi. Kultasen 

perheen avoimesta ikkunasta hän johdattaa Leena-tytön veljineen huimaan seikkailuun. Helinä-keijun 

keijupölyn avulla he lentävät Lontoon kattojen yli Mikä-Mikä-Maahan, missä heitä odottavat Kadon-

neet Pojat, intiaanityttö Tiikerililja ja Peter Panin tuima vihollinen Kapteeni Koukku. Kesto 1 h 30 min. 

Liput omakotiyhdistyksen kautta jäsenille vain 10 €: Ilmoittautumiset: Eeva-Liisa Kilponen, puh. 040 

730 3411 tai liisa.kilponen@gmail.com. 

 



sa. Teatterilippuja sponsoroidaan jonkin verran. Oky:llä on valikoima koneita, joita jäsenet voivat 

vuokrata nimelliseen hintaan, luettelo on kotisivuilla. Nämä ovat jäsenetuja.  

Toivion Sanomat tehdään ja jaellaan talkootyönä, mutta painatus maksaa. Toiviolaisten edunvalvon-

ta kuluttaa lähinnä hallituksen jäsenten aikaa. Laaditaan vastineita esim. kaavoitusehdotuksiin, 

tieremontteihin, bussiyhteyksiin ja datayhteyksiin. 

Omakotiyhdistys toimii pienellä budjetilla, tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, mutta rahaa tarvitaan 

jonkin verran. Siksi toivon, että kaikki, jotka jollakin tavoin tuntevat yhdistyksen asian omakseen, 

liittyisivät jäseneksi.  Jäseneksi voivat liittyä kaikki, jotka Toiviossa ja Kaitalankulmalla asuvat. 

Mikko Rontu 

 

AAAAjankohtaista liikenteestä ja ympjankohtaista liikenteestä ja ympjankohtaista liikenteestä ja ympjankohtaista liikenteestä ja ympääääristöstäristöstäristöstäristöstä    ((((tietoja saatutietoja saatutietoja saatutietoja saatu    kunnkunnkunnkunniiiista)sta)sta)sta) 

Tiehankkeet Tiehankkeet Tiehankkeet Tiehankkeet aikataulussaanaikataulussaanaikataulussaanaikataulussaan    

Uusi Linnakalliontie Partolasta Kurikkaan ja 

Eskolantien saneeraus etenevät aikataulussaan 

ja ovat valmistumassa suunnitellusti 2015. 

Linnakalliontielle bussilinja, reitti avoinLinnakalliontielle bussilinja, reitti avoinLinnakalliontielle bussilinja, reitti avoinLinnakalliontielle bussilinja, reitti avoin    

Linnakalliontielle on tarkoitus saada bussilinja 

kesällä 2016. Toteuttamisessa on paljon vaihto-

ehtoja ja ne kaikki ovat pöydällä. Nyt syksyllä 

reitti suunnitellaan ja järjestetään asukastilai-

suus. Kunnan tavoitteena on mahdollisimman 

hyvä/kattava tarjonta käytettävissä olevilla ra-

hoilla. Tampereella pitää vastata Härmälän-

rannan rakentamisen tuomaan lisäkysyntään. 

Koulureitille nopeusnäyttötauluja?Koulureitille nopeusnäyttötauluja?Koulureitille nopeusnäyttötauluja?Koulureitille nopeusnäyttötauluja?    

TOKY kysyi kunnan aikeita Toivion koululais-

ten liikenneturvallisuuden parantamisesta: 

Kuntaan ollaan hankkimassa siirrettäviä nope-

usnäyttötauluja. Sijoituskohteina priorisoidaan 

koulujen lähistöjä, myös saneerattuja katuja. 

Toivion osayleiskaavatyö alkamassaToivion osayleiskaavatyö alkamassaToivion osayleiskaavatyö alkamassaToivion osayleiskaavatyö alkamassa    

Toivion oyk:n osallistumis- ja arviointisuunni-

telma on ympäristölautakunnassa 20.10. ja pi-

detään 30 vrk nähtävillä mielipiteitä varten. 

OAS:ssa kerrotaan mitä suunnitellaan, minne ja 

millä aikataululla sekä miten kaavaprosessiin 

pääsee osallistumaan. Kunnan sivuille tulee 

paikkatietopohjainen palautekanava, johon voi 

kertoa tai piirtää ajatuksiaan ja ideoitaan. 

Tekeillä on luontoselvitys, arkeologinen selvitys 

sekä rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. 

Osayleiskaava on aikataulutettu niin, että kaa-

vaehdotus hyväksyttäisiin 2018 valtuustossa. 

Katu yhäKatu yhäKatu yhäKatu yhä    tulossa Pärrinkosken viereentulossa Pärrinkosken viereentulossa Pärrinkosken viereentulossa Pärrinkosken viereen    

Uuden liito-oravaselvityksen perusteella teolli-

suuskorttelin rajauksia on muutettu. Pärrin-

koskelta länteen (Taaporinvuoren läpi) ajateltua 

ratalinjausta on tarkennettu. Kaavaehdotukses-

ta helmikuussa jätetyn palautteen raporttia ja 

karttaa valmistellaan, tulee nettiin syksyllä. 

Ratasillankadusta ei ole tulossa erikoiskuljetus-

reitti, mutta alueen pääkokoojan linjaus on yhä 

jyrkässä mäessä Pärrinkosken ja Myllyvuoren 

välissä. Ok-yhdistyksen tutkittavaksi esittämää 

tasaisempaa ja Pärrinkosken miljöön rauhaan 

jättävää linjausta Alma Manun luota ei ilmei-

sesti ole selvitetty ollenkaan. 

Eskolantiellä ei Eskolantiellä ei Eskolantiellä ei Eskolantiellä ei enää langallista nettiäenää langallista nettiäenää langallista nettiäenää langallista nettiä    

Valokuitua ei saatu ja elokuun lopussa Elisa 

katkaisi kupariyhteydet: enää on vain langaton 

netti, asemakaava-alueella 2010-luvulla?! -→ 

ks. tarkemmin puheenjohtajan tervehdyksestä 

Jätepisteen kurakJätepisteen kurakJätepisteen kurakJätepisteen kurakko ko ko ko on korjattu!on korjattu!on korjattu!on korjattu!    

Kunta sittenkin suostui tasoittelemaan murs-

ketta Ruotutien jätepisteen pihaan. Suuri pa-

rannus, vaikka yhä vähän lammikoituukin. 

Saukontien kentän suunnitelmat vireilläSaukontien kentän suunnitelmat vireilläSaukontien kentän suunnitelmat vireilläSaukontien kentän suunnitelmat vireillä    

Kunnanpuutarhuri kertoi, että suunnittelu on 

myöhässä ja vasta saatu vireille. Alustavina 

ajatuksina on ollut mm. alueen aitaaminen ja 5 

autopaikkaa kadun varteen. 

TorstaiTorstaiTorstaiTorstai----illan lentisillan lentisillan lentisillan lentis    koulullakoulullakoulullakoululla    jatkujatkujatkujatkuuuuu    

mutta perinteinen aika klo 19 on menetetty. 

Tällä tietoa uusi aika on klo 20.30-22.00.  
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