Hyvät järventaustalaiset
Lopen kunta julkisti huhtikuussa koko kuntaa koskevan valokuitusuunnitelman ja järjesti viisi
esittelytilaisuutta eri puolilla pitäjää. Vaikka kuulijoita oli yhteensä vain joitakin kymmeniä,
ajatus lähti itämään, kiitos erinomaisten asiantuntijavieraiden!
Järventaustan kyläyhdistyksen johtokunta päätti 11.6.2018 selvittää vakituisten ja
lomakyläläisten kiinnostuksen valokuituyhteyksiä kohtaan. Aiheesta pidettiin yleisötilaisuus
Järventaustan Pirtillä lauantaina 21.7.2018. Asiasta tiedotettiin näyttävästi Lopen Lehdessä ja
sosiaalisessa mediassa ennen tilaisuutta.
Yleisötilaisuus onnistui yli odotusten! Väkeä oli kymmenittäin, myös muilta kyliltä. Ja mikä
parasta: kunnan päättäjien korkein kaarti oli mukana kunnanjohtajaa myöten. Paras anti saatiin
asiantuntijavierailta, Karvian kunnan johtajalta Tarja Hosiasluomalta ja Monnin kylän
kuituosuuskunnan puheenjohtajalta Pauli Pulliselta. Uskoa valokuituyhteyksien tärkeydestä
maaseudulle vahvisti havainto, että toteutuneitten kuituhankkeiden jälkeen ei ole kuulunut
katumuksen murinaa. Tilaisuuden jälkeen oli selvää, että kyläyhdistys ryhtyy viemään asiaa
eteenpäin eräänlaisena pilottihankkeena.
Nyt olemme päässeet ns. markkinointivaiheeseen. Päätimme lähettää jokaiselle vakituisen tai
loma-asunnon omistajalle kirjeen, joka sisältää esitteen ja palautettavan vastauslomakkeen. Meitä
onkin kylällä yllättävän paljon: postia lähtee n. 260 henkilölle!
Hankkeen onnistuminen riippuu mukaan lähtijöiden määrästä. Siksi toivomme, että
jokainen vastaa kyselyyn. Postitus ei ole ihan kattava, koska kaikkien osoitteita ei ole tiedossa.
Siksi olisi hyvä, että myös ”viidakkorumpua” paukutetaan. Ei saisi käydä niin, että
jälkeenpäin joku valittaa, ettei tiennyt asiasta ajoissa.
Kaikki mukaan!
Esko Leino
P.S.
Aina ei mene kuin Strömsössä. Keväällä alkoi Carunan sähkökaapeleiden upottaminen mm.
Järventaustan pääteitten varsiin. Viime vuonna tuli voimaan laki, joka velvoittaa rakentajia
yhteistoimintaan siellä, missä kaksi samankaltaista hanketta, esim. kaapelointia, on suunnitteilla
samanaikaisesti. Eli kaapelit yhteiseen ojaan! Säästyisi aikaa, vaivaa ja rahaa, eikä teitä
myllättäisi moneen kertaan. Eipä onnistunut. Ja kuka viime kädessä maksaa – loppukäyttäjä
siirto- ja liittymähinnoissa.
Lisää kantoja kaskeen: Telia aikoo vetää pikavauhtia valokuitukaapelin Järventaustan
pääteiden eli Järventaustantien ja Mustinsuon yksityistien kautta Geologian tutkimuskeskukseen.
12.9. tuli Mustinsuontien varren maanomistajille kirje ja kiireellinen (19.9. mennessä) kehotus
kirjallisen suostumuksen antamiseen tien luovuttamisesta Telian kaapelointia varten. Kaapeli on
tarkoitus vetää ensi kuussa! Sähkökaapeli on vienyt jo toisen puolen tiestä. Viekö Telia
toisen puolen? Mihin kyläkaapeli pantaisiin? Sain ennen kirjeen tuloa vihiä asiasta ja olen
soittanut kaksi kertaa Telian aliurakoitsijalle esittäen neuvottelua yhteistyöstä. Neuvottelu ei
toteutunut.
Tässä on esimerkki suuren yhtiön toimintatavasta. Se vahvistaa käsitystä siitä, kuinka tärkeää on
rakentaa kylän oma valokuituverkko, josta itse päätetään ja voidaan kilpailuttaa
operaattoripalvelut.
Oma kuitu paras kuitu!

