
JOUKKOLIIKENNEKYSELYN VASTAUKSET: 

Karviasta pääsee Kankaanpäähän arkisin 06.40, 07.45 ja 14.15 lähtevillä 

vuoroilla. Takaisin vuorot lähtevät 13.20, 15.20 ja 15.25 Kuinka usein käytät 

olemassa olevia vuoroja? 

 

Jos kaipaat lisävuoroja, milloin niitä pitäisi kulkea? 

 

2,1 %

6,4 %

0,0 %

27,7 %

63,8 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Päivit tä in

Viikoit ta in

kuukausit tain

si l lo in täl löin

en käytä

Kaikki vastaajat (KA:4.45, Hajonta:0.94) (Vastauksia:47)

21,2 %

24,2 %

51,5 %

54,5 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Aamulla

kesk ipäiväl lä

i l tais in

vi ikonloppuis in/ loma-aikoina

Kaikki vastaajat (KA:2.92, Hajonta:1.04) (Vastauksia:33)



Kuinka usein käyttäisit toivomiasi lisävuoroja? 

 

Mitä erityisesti pitäisi kehittää välillä Karvia-Kankaanpää? (Kaikki vastaajat) 

• Reitti on kovin hidas, tai pitkä, matka kestää tunnin, se on kyllä pitkä aika kun sen 

menee kaksi kertaa päivässä. 

• Yhteysvuorot Kankaanpäästä lähteville linja-autoille, viikonloppusin 

• Vapaa ajan vuoroja, yhteys Poriin ja Helsinkiin. Nyt todella hankala mistään päästä 

etelä Suomeen. 

Parkanon junakyytejä 

• Selvittää voisi onko elämisen mahdollisuutta bussivuorolla joka liikku Parkanon juna 

asemalta pohjoissatakuntaan ja myös isojoki/kauhajoki alueelle. Niiltä alueilta on 

jonkin verran junan käyttäjiä mutta siirtymät pitää tehdä autolla. 

Ymmärrämme että matkustajavirrat ovat pieniä mutta asiaa voine tällä herättää 

keskusteluun kun tälläinen mahdollisuus on annettu. 

• Taphtumien aikaan 

• Ehdottaisin "lenkkinä  Parkanon aseman kautta joukkoliikennettä" edes kokeellisesti 

joksikin aikaa siten, että vuorolla ehtisi esim. Kankaanpäästä Parkanon 

rautatieasemalle  esim siten, että se lähtisi Karviasta - Kankaanpää- Niinisalo- 

Jämijärvi- Parkano keskusta - 8:14 aamujuna ja siitä Karvian kautta Kankaanpäähän 

takaisin. Toinen lenkki  esim. iltapäivän junan kohdalle (17:24 Parkanossa  Helsingin 

suunnasta tuleva juna -  Parkano keskusta- Jämijärvi  Suurimaa- Niinisalo- 

Kankaanpää - Karvia). Näin saataisiin myös Parkanon keskustan ja rautatieaseman 

väliin liikennettä. Tämä palvelisi edes jollakin lailla myös työmatkaliikennettä.  - 

Asiointiliikenne Karvia - Kankaanpää olisi  myös hyvä; voisin kuvitella, että asioinnin 

lisäksi myös uimahallille tulijoita riittäisi, jos asia markkinoitaisiin kunnolla. 

6,1 %

24,2 %

18,2 %

54,5 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Päivit tä in

Viikoit ta in

kuukausit tain

si l lo in täl löin

Kaikki vastaajat (KA:3.18, Hajonta:0.98) (Vastauksia:33)



• Normi toimistoaikaan ei aikataulut istu 

• Yhteys suoraan terveyskeskukseen. 

• Ei mitää 

riittävä on 

• Jos halutaan työssäkäynti mahdollistaa joukkoliikenteellä, olisi oltava sellaiset vuorot, 

joilla ehtisi hyvin aamulla esim. kahdeksaksi töihin Kankaanpäähän sekä pääsisi 

iltapäivällä neljän jälkeen pois. Aamu vaikuttaisi olevan kunnossa, mutta iltapäivään 

voisi lisätä vuoroja tai muuttaa aikataulua vastaamaan työssäkäyntiliikennettä. 

• Ainakin yksi vuoro takaisin Karviaan aamupäivällä. 

• Työmatkoihin sopivaa liikennettä. 

  



Karviasta pääsee Poriin arkisin 06.40, 07.45 ja 14.15 lähtevillä vuoroilla. 

Takaisin vuoro lähtee 14.30. Kuinka usein käytät olemassa olevia vuoroja? 

 

Jos kaipaat lisävuoroja, milloin niitä pitäisi kulkea? 

 

0,0 %

2,1 %

4,2 %

29,2 %

64,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Päivit tä in

Viikoit ta in

kuukausit tain

si l lo in täl löin

en käytä

Kaikki vastaajat (KA:4.56, Hajonta:0.67) (Vastauksia:48)

3,6 %

14,3 %

53,6 %

71,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Aamulla

kesk ipäiväl lä

i l tais in

vi ikonloppuis in/ loma-aikoina

Kaikki vastaajat (KA:3.35, Hajonta:0.76) (Vastauksia:28)



Kuinka usein käyttäisit toivomiasi lisävuoroja? 

 

Mitä erityisesti pitäisi kehittää välillä Karvia-Pori? (Kaikki vastaajat) 

• Paluut Porista aikaisin. Iltaisin ei pääse takaisin. 

• Viikonloppuvuorot 

• Riittävä 

• Loma-aikoihin ehdottomasti, edes muutaman kerran viikossa. Ajokortittomana ent. 

karvialaisena ei enää pääse mökille kesällä. 

  

0,0 %

11,1 %

22,2 %

77,8 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Päivit tä in

Viikoit ta in

kuukausit tain

si l lo in täl löin

Kaikki vastaajat (KA:3.6, Hajonta:0.66) (Vastauksia:27)



Karviasta pääsee Honkajoelle arkisin 06.40, 07.45 ja 14.15 lähtevillä vuoroilla. 

Takaisin vuorot lähtevät 13.45 ja 15.50. Kuinka usein käytät olemassa olevia 

vuoroja? 

 

Jos kaipaat lisävuoroja, milloin niitä pitäisi kulkea? 

 

6,5 %

0,0 %

0,0 %

2,2 %

91,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Päivit tä in

Viikoit ta in

kuukausit tain

si l lo in täl löin

en käytä

Kaikki vastaajat (KA:4.72, Hajonta:0.99) (Vastauksia:46)

5,3 %

21,1 %

47,4 %

42,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Aamulla

kesk ipäiväl lä

i l tais in

vi ikonloppuis in/ loma-aikoina

Kaikki vastaajat (KA:3.09, Hajonta:0.85) (Vastauksia:19)



Kuinka usein käyttäisit toivomiasi lisävuoroja? 

 

Mitä erityisesti pitäisi kehittää välillä Karvia-Honkajoki? (Kaikki vastaajat) 

• Lähinnä mietin koululaisten harrastuksia. Karviassa voi harrastaa esim 

telinevoimistelua ja teatteria johon nyt vanhemmat kuljettaa. Vastaavasti honkajoella 

toimii aktiivisesti partio. Olisiko joku harrastusilta jolloin koululaiset pääsisivät 

liikkumaan. Samalla saataisiin riittävä harrastajamäärä esim sellaiseen 

harrastukseen johon yhden kunnan harrastajamäärä ei riitä. Sama juttu karvia kpää 

tai hjoki kpää. Kpää mahdollistaa vielä isomman kirjon harrastuksia. 

• En osaa sanoa 

• Jos sopisivat työaikojeni kanssa yhteen, käyttäisin joka päivä! 

• Koko tieosuus pitäisi kunnostaa 

  

14,3 %

14,3 %

0,0 %

71,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Päivit tä in

Viikoit ta in

kuukausit tain

si l lo in täl löin

Kaikki vastaajat (KA:3.29, Hajonta:1.16) (Vastauksia:21)



Karviasta pääsee Parkanoon arkisin 07.05 ja 16.45 lähtevillä vuoroilla. Takaisin 

vuorot lähtevät 06.25 ja 16.10. Kuinka usein käytät olemassa olevia vuoroja? 

 

Jos kaipaat lisävuoroja, milloin niitä pitäisi kulkea? 

 

2,1 %

0,0 %

0,0 %

20,8 %

77,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Päivit tä in

Viikoit ta in

kuukausit tain

si l lo in täl löin

en käytä

Kaikki vastaajat (KA:4.71, Hajonta:0.68) (Vastauksia:48)

23,1 %

19,2 %

57,7 %

76,9 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Aamulla

kesk ipäiväl lä

i l tais in

vi ikonloppuis in/ loma-aikoina

Kaikki vastaajat (KA:3.07, Hajonta:1.03) (Vastauksia:26)



Kuinka usein käyttäisit toivomiasi lisävuoroja? 

 

Mitä erityisesti pitäisi kehittää välillä Karvia-Parkano? (Kaikki vastaajat) 

• Rautatieasemalle pitäisi päästä. 

• Käynti rautatieasemalla ehkä olisi joillekin tarpeellinen 

• Parkanossa paljon harrastuksia joita ei ole Karviassa, elokuvateatteri jne perheen 

nuoret voisivat kulkea itsenäisesti jos olisi myös illalla paluu Karviaan. Mikään linja-

auto ei kulje jjna-asemalle tai sieltä pois. Perjantaille ja koko viikonloppuun pitäisi olla 

vuoroja junalle ja sieltä pois. 

• Juna asemalle 

• Jokin "kiertoreitti" , jossa Karvia ja Parkano olisivat osa; tyyliin Kankaanpää- 

Kankaanpää Niinisalo-Jämijärvi Suurimaa Parkano-Karvia 

• Työmatkaliikenne... 

• Työmatkaliikenteen kehittäminen 

• Yhteys junalle kohtuuajassa. 

• Juna-aikatauluihin sovitettu yhteys Parkanon asemalle viikonloppuisin. Helsinki-

Parkano junat. Erityisesti perjantai- ja sunnuntai-illat. Honkajokikin voisi olla 

kiinnostunut. 

• Yhteys Tampereelle tai Helsinkiin meneviin juniin sekä paluu illalla. Eli yhteys 

vilkkaimpaan aikaan rautatieasemalle. 

11,1 %

11,1 %

22,2 %

55,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Päivit tä in

Viikoit ta in

kuukausit tain

si l lo in täl löin

Kaikki vastaajat (KA:3.22, Hajonta:1.03) (Vastauksia:27)



• Parkanon rautatieasema-Karvia-Parkanon rautatieasema 

Viikonloppuisin: perjantai, lauantai, sunnuntai 

• Olisi hyvä päästä Karviasta Parkanon juna-asemalle joukkoliikenteellä. Vuoroja voisi 

valita esim. siten, että olisi suosituimpiin aikoihin tai vaikka yksi vuoro aamulla ja yksi 

illalla. 

• Lisää meno ja tulovuoroja 

• Mökkiläisenä viikonloput ja loma-ajat ovat ilman joukkoliikennettä, se tuottaa 

hankaluuksia 

• Tulisi käytettyä useammin jos pääsisi Karviasta aamupäivällä. 

• Yhteyksiä Tampereen junavuoroille 

  



Karviasta ei pääse linja-autolla Jämijärvelle. Jos kaipaat vuoroja, milloin niitä 

pitäisi kulkea? 

 

Kuinka usein käyttäisit toivomiasi lisävuoroja? 

 

  

43,8 %

18,8 %

12,5 %

75,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Aamulla

kesk ipäiväl lä

i l tais in

vi ikonloppuis in/ loma-aikoina

Kaikki vastaajat (KA:2.79, Hajonta:1.32) (Vastauksia:16)

0,0 %

6,3 %

0,0 %

93,8 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Päivit tä in

Viikoit ta in

kuukausit tain

si l lo in täl löin

Kaikki vastaajat (KA:3.87, Hajonta:0.48) (Vastauksia:16)



Karviasta ei pääse linja-autolla Siikaisiin. Jos kaipaat vuoroja, milloin niitä 

pitäisi kulkea? 

 

Kuinka usein käyttäisit toivomiasi lisävuoroja? 

 

Mitä muita toiveita sinulla on joukkoliikennereiteille Pohjois-Satakunnassa? 

(Kaikki vastaajat) 

• Miltään paikkakunnalta ei pääse juna-asemalle. Aamuun, iltapäivään ja iltaan kulkeva 

vuoro. 

 

11,1 %

11,1 %

11,1 %

77,8 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Aamulla

kesk ipäiväl lä

i l tais in

vi ikonloppuis in/ loma-aikoina

Kaikki vastaajat (KA:3.4, Hajonta:1.02) (Vastauksia:9)

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Päivit tä in

Viikoit ta in

kuukausit tain

si l lo in täl löin

Kaikki vastaajat (KA:4.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:10)



• Itselleni toimivat yhteydet Poriin, Honkajoelle ja mahdollisesti Kankaanpäähän 

olisivat tärkeimmät. Sellaiset ajat, että aamulla voi mennä töihin ja työpäivän 

päätyttyä pääsee vielä pois. Useimmiten tuo paluukyyti onkin se ongelmallisempi eli 

sellaisia ei ole. Yhteys Parkanon rautatieasemalle kiinnostaa myös, mutta 

aikataulusta riippuu, olisiko sellaista mahdollista käyttää. Meno aamulla, paluu 

alkuillasta voisi olla sopiva. 

• Joukkoliikenteen pitäisi palvella oikeasti väestöä ja niistä pitää oikeasti tiedottaa. 

Jokin "etuseteli" kuntalaisille olisi kokeilu- ja käynnistysvaiheessa hyvä, niin kerran 

kokeiltuaan käyttäisivät  helpommin omallakin kustannuksella. 

• Jos asuu muualla kuin keskustassa, niin nykyisetkään eivät palvele, eikä 

varmastikaan nykyisellä asukasmäärällä ole realistista vuorojen lisäys. 

• Omat reittini menevät pääosin ostoksille Kauhajoelle, yhtä lähipiirissä taas 

kuljetetaan Jalasjärvelle. 

• Riittävät 

Ei tarvi lisätä mitään 

Ei tulisi missään nimessä kannattavaa kenellekään liikennöitsijöille niin vähän väkiä 

kulkee julkisilla 

• Juna-aikatauluihin sovitetut yhteydet Parkanon asemalle. Esim. Honkajoki-Karvia-

Parkano. 

• Yhteydet Kauhajoelle? 

• Koululaisille linja Kauhajoelle. 

Kauhajoella on maatalousoppilaitos ja jos ei halua asua homeasuntolassa, on ainut 

vaihtoehto vuokrata asunto. 

• Kpäästä Karviaan klo 17 

• Yhteyksiä rautatieasemalle, terveysasemille ja sairaaloihin. 

• Kiitos ja terveisiä Suomijärveltä 

• K-Pääähän - Poriin ja Parkanoon, josta sitten eteenpäin T:reen suuntaan sentään 

pääsee edes joskus, mutta Pohjanmaan suuntaan ei OLLENKAAN!!!  Olispa edes 

yksi vuoro Kauhajoki-Jalasjärvi-Seinäjoki ja takaisin...ja vaikka vain parina päivänä 

viikossa, saattais jopa joku haluta kyytiin! 

• Onko mahdollista järjestää ns. kutsuliikennettä? Tai juuri muutaman kerran viikossa 

bussiyhteys kesälläkin, jos nyt ei vuoroja ole, vaikkapa minibussilla? 

 



 

 
 
 
 
 
 
Karvian Yrittäjät ry 
Karvia-Päivät 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 
HAKEMUS 

 
 
 
17.3.2020 

 
 
 
Karvian kunnanhallitus 

 
 
 
KESÄTYÖNTEKIJÄ JA KUNNAN TILOJEN KÄYTTÖ 

 
Karvia-Päiviä vietetään tänä kesänä 39. kerran 31.7.-2.8.2020. Karvian Yrittäjien 
järjestämänä tapahtumaa vietetään 14. kerran. 

 
Karvian Yrittäjien hallitus pyytää siis tänäkin kesänä, edellisvuosien tapaan, 
käyttöönsä kunnan tiloja maksutta koko Karvia-Päivät viikonlopuksi. Tarvittavia 
tiloja ovat: 

kunnantalon kahvio, aulatilat ja vessat 
vanha alakoulu kaikkine vessoineen ja piha -alueineen 
Opinpolun piha-alue, vessat ja suihkutilat 
Kirin kentän huoltorakennuksen 
Kirin kenttä 
Sampolan kenttä 
Karviatalo / urheilutalo piha-alueineen (ei 4H:n tilat) 

 

Lisäksi pyydämme, että Karvian kunta paikkaisi jälleen kesätyöntekijän Karvia - 
Päivien toimistolle kesä-heinäkuuksi, ed ellist en vuosien tapaan. 

 
 

Kunnioittavasti ... 

 
Karvian Yrittäjät ry 



https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19


































Satakunnan sairaanhoitopiiri

SATSHP/1973/01.03.01/2019

LUOTTAMUSHENKILÖILLE JÄRJESTETTÄVÄ SEMINAARI KEVÄÄN 2020 AIKANA

Yhtymävaltuusto
11.11.2019 / 40 § Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 6 §:n mukaan:

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on 
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita 
kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite 
annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään 
yhtymähallituksen valmisteltavaksi. Yhtymävaltuusto voi erikseen 
päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on 
valmisteltava.

Yhtymähallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä 
esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja 
yhtymähallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymävaltuusto ei 
dellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla 
on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 
Yhtymävaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Yhtymävaltuuston kokous 11.11.2019

Yhtymävaltuuston jäsen Sakari Aalto jätti 2 valtuustoaloitetta:

1. Kevään 2020 aikana luottamushenkilöille järjestettävä seminaari, 
jonka aiheena ovat tuottavuuteen, priorisointiin ja 
kustannusvaikuttavuuteen liittyvät ilmiöt ja käsitteet.

2. Satakunnan väestölle yhteistyössä kaikkien ensihoitopalvelun 
toimijoiden kanssa järjestettävä tiedotuskampanja 
ensihoitopalvelun toiminnasta.

Sakari Aallon jättämät valtuustoaloitteet liitettiin yhtymävaltuuston 
pöytäkirjaan ja lähetettiin yhtymähallituksen valmisteltavaksi.

Yhtymähallitus
24.2.2020 / 39 § Vihreä valtuustoryhmä, Sakari Aalto, valtuustoaloite:

”Erikoissairaanhoidon kustannusten nousu edellyttää poliittisten 
päättäjien ymmärtävän tuottavuuteen, priorisointiin ja 
kustannusvaikuttavuuteen liittyvien käsitteiden ja niihin liittyvien 
ilmiöiden ymmärtämistä. Teen aloitteen, että kevään 2020 aikana 
järjestetään 4–8 tunnin seminaari luottamushenkilöille näistä 
teemoista. Tilaisuuteen voisi kutsua myös kuntien perusturvasta 
vastaavien luottamushenkilöelimien jäsenet.”

39 §

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
24.02.2020

PÖYTÄKIRJANOTE

Sivu 1



Satakunnan sairaanhoitopiiri

Talousjohtaja Tero Mäkiranta 6.2.2020:

”Sakari Aallon aloitteessa toiveena on järjestää luottamushenkilöille 
seminaari liittyen tuottavuuteen, priorisointiin ja 
kustannusvaikuttavuuteen liittyvien käsitteiden ja ilmiöiden 
ymmärtämiseen. 

Aloitteesta on käyty keskustelua sairaanhoitopiirin johtajan, 
johtajaylilääkärin, hallintoylihoitajan, hallintojohtajan ja talousjohtajan 
kesken. Ehdotettua koulutusta/seminaaria pidetään 
toteuttamiskelpoisena ajatuksena, varsinkin kun talouden paineet 
kuntatalouden heikkenemisen johdosta ovat suuret. Seminaari olisi 
järkevintä toteuttaa yhtymävaltuuston kokouksen yhteydessä, jolloin 
osallistumisaktiivisuus olisi todennäköisesti paras mahdollinen.   

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto kokoontuu 1.6.2020 
kokoukseen. Alustavan ehdotuksen mukaan valtuustoaloitteen 
mukainen seminaari toteutettaisiin yhtymävaltuuston 1.6.2020 
kokouksen jälkeen iltapäivällä. 

Tarkempi aikataulu, esiintyjät ja varsinainen kutsu toimitettaisiin 
lähempänä seminaaria.”

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 17.2.2020, eikä 
johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan 
ehdotukseen.

Sairaanhoitopiirin 
johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää

antaa sairaanhoitopiirin johtajalle tehtäväksi valmistella 
luottamushenkilöille seminaarin 1.6.2020 klo 13.00–17.00, jonka 
aiheena ovat Sakari Aallon valtuustoaloitteessaan mainitsemat teemat 

että tarkempi ohjelma ja aikataulu toimitetaan lähempänä 
seminaaripäivää

että seminaarista lähetetään ennakkotieto myös jäsenkunnille.

Päätös yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan 
ehdotuksen.

Täytäntöönpano pöytäkirjanote ennakkotietona:
- yhtymävaltuuston jäsenet
- yhtymähallituksen jäsenet
- johtoryhmä
- jäsenkunnat

Lisätiedot talousjohtaja Tero Mäkiranta
puh. 02 627 7790, 044 707 7790
sähköposti: etunimi.sukunimi@satasairaala.fi

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
24.02.2020

PÖYTÄKIRJANOTE

Sivu 2



Satakunnan sairaanhoitopiirin ky

Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 24.2.2020

Tero Mäkiranta
pöytäkirjanpitäjä

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
24.02.2020

PÖYTÄKIRJANOTE

Sivu 3



ENNAKKOKUTSU 1 (1) 

 

10.3.2020 

KONSERNIHALLINTO 

 

 

 

Jakelun mukaan 

 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN MA 1.6.2020 ENNAKKOKUTSU 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokous pidetään maanan-

taina 1.6.2020 Satakunnan keskussairaalan auditoriossa (N2) seuraavan oh-

jelman mukaan: 

 

klo 8.15–8.45   Kahvi    auditorion aula  

 

klo 8.45–9.30   Info valtuutetuille ja keskustelu auditorio  

   

  Tilaisuuden avaus 

- yhtymähallituksen puheenjohtaja Tapio Uusitalo 

 

  Ajankohtaista sairaanhoitopiiristä 

- sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2019 

- talousjohtaja Tero Mäkiranta 

 

yhtymävaltuutettujen kysymykset 

 

9.30–10.30  Ryhmäkokoukset seuraavissa tiloissa 

  

KESK Yhtymähallituksen kokoushuone N2 

KOK Neuvotteluhuone B1 

  PS Keskustoimiston neuvotteluhuone, D-talo 

SDP Laboratorion neuvotteluhuone N0 

SIN Talousjohtajan työhuone 

  VAS Koulutusluokka B1 

VIHR Hallintojohtajan työhuone, keskustoimisto, D-talo 

   

klo 10.15–10.30 Kahvi/virvokkeet  auditorion aula 

 

klo 10.30–n. 11.45 Yhtymävaltuuston kokous  auditorio  

 

klo n. 11.45–12.30 Lounas henkilöstöravintola 

 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI 

 

 

 

  Ermo Haavisto  Sari Sjövall 

  sairaanhoitopiirin johtaja  johtajaylilääkäri 

 
Jakelu  sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsenet  

  sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen jäsenet 

  sairaanhoitopiirin johtoryhmä 

  koordinoivat pääluottamusmiehet 

 

Tiedoksi  mediajakelu 

  poliittisten piirijärjestöjen toiminnanjohtajat 

jäsenkunnat 

johdon assistentit 

reviisori 
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Suupohjan Seutuverkko Oy     13.3.2020 

Kenttätie 10 A 3    
61800 KAUHAJOKI 

     

 
 

SUNET / Suupohjan Seutuverkko Oy  puh. (06) 2413 4235  ALV.rek.   

Kenttätie 10 A 3   info@sunet.fi   Y-tunnus: 1962466-5 

61800 Kauhajoki   www.sunet.fi   Kauhajoki 

Suupohjan Seutuverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.4.2020 kello 

9.00 Kauhajoella Logistian Bisneskabinetissa osoitteessa Teknologiapuisto 1, 61800 Kau-

hajoki (1. krs). Yhtiökokous alkaa kahvituksella (klo 9:00) ennen varsinaista kokousta. 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus, Suupohjan Seutuverkko Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esko Lehtimäki 
 

2. Läsnä olevien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen 
 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 

4. Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen                                                                                                       
 

5. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

6. Verkon nykytilanteen esittely 
Toimitusjohtaja Aatu Samppala 

 
7. Taseen, tuloslaskelman ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

 
8. Taseen ja tuloslaskelman vahvistaminen 

Päätösehdotus: Vahvistetaan vuoden 2019 tase ja tuloslaskelma. 
 

9. Toimenpiteistä päättäminen / voiton kirjaaminen 
Päätösehdotus: Kirjataan vuoden 2019 tilinpäätöksen voitto 1 701,21  euroa edellisten 
tilikausien voitto/tappio -tilille. 

 
10. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle 

Päätösehdotus: Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 
 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 

12. Hallituksen jäsenten valinta 
 

13. Tilintarkastajan valinta 
Päätösehdotus: Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö SK-Reviisorit Oy, 
päävastuulisena tilintarkastajana Pentti Kananoja (KHT). 

 
14. Muut asiat 

 
15. Kokouksen päättäminen 
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Yhtiökokousasiakirjat 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tilinpäätös-

asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimistolla osoitteessa Kenttätie 10, 

Kauhajoki. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja jäljennökset niistä 

sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle. 

 

Ilmoittautuminen  

Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan 31.3.2020 mennessä kirjalli-

sesti osoitteella Sunet / Suupohjan Seutuverkko Oy, Kenttätie 10 A 3, 61800 Kauhajoki tai 

sähköpostilla aatu.samppala@sunet.fi. 

 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten 

luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.    

 

Valtakirjat pyydetään esittämään viimeistään kokouksessa tai lähettämään ennen ko-

kousta yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. 

 

 

Suupohjan Seutuverkko Oy 

 

Hallitus    

 
  
 
 
 
Lisätietoja: Aatu Samppala, tj, Sunet / Suupohjan Seutuverkko Oy, puh. 040 841 6129 
 

























 

 

Puhelin 06 2413 2000     Y-tunnus: 1736476-7 

 

Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy  ESITYSLISTA 
 
    17.3.2020 
 
 
 
Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 7.4.2020, klo 13.00 Teak 
Oy:n tiloissa. 
 
 
1§ Kokouksen avaus 

 
 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
3§ Puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän vaali, pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen 

 
 

4§ Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen 
 
 
5§ Esitellään kokoukselle: 

- tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen  
sekä liitetiedot 

- tilintarkastuskertomus 
 
 

6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja osingon jako 
 
 
7§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

 
  
8§ Määrätään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista 
  
  
9§ Valitaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtaja 
 
 
10§ Muut kokoukselle esiteltävät asiat 
 
 
11§ Kokouksen päätös  
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