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Heinähattu, Vilttitossu ja
Rubensin veljekset
Komediateatterissa
Su 6.11.2016 klo 13
Liput TOKY:n kautta vain 10 €. Ilmoittautumiset: Eeva-Liisa Kilponen, puh. 040 730
3411 tai liisa.kilponen@gmail.com
(jäsenetu)
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvää syksyä toiviolaiset! Sateista kesää seurasi sateinen syksy. Hyötypuutarhat voivat hyvin, marjapensaissa oli hyvä sato. Omenoita on paljon, valitettavasti sateisena kesänä omenoita saattaa vaivata omenarupi. Se tekee kuoreen mustia täpliä, omenan sisus säilyy kuitenkin moitteettomana.
Aikoinaan, sodan seurauksena v. 1945, oli maassamme yli 100 000 ihmistä vailla kotia. Asutuspolitiikkaan kuului mm. asutustilat ja tontit. Valtio antoi tehtäväksi suunnitella tyyppitaloja. Tunnetuin
niistä on ns. rintamamiestalo, jollaisia rakennettiin Toivionkin rintamamiestonteille. Tontteja jaettiin lunastettavaksi, ne eivät olleet ilmaisia. Tonteille rakennettiin talot omin voimin ja talkoilla.
Tontit olivat suuria, koska varattiin tilaa hyötypuutarhalle. Ajatuksena oli, että puutarhassa voi kotitarpeiksi kasvattaa juureksia, hedelmiä ja marjoja aikana, jolloin kaikesta oli pulaa.
Suomi oli rauhanteossa kärsinyt suuria aluemenetyksiä, mutta siitä huolimatta oli varaa tarjota väljä asumisympäristö. Oliko se huonoa kaavoittamista?
Idyllinen ”Ankkalinnamme” on tietenkin kasvanut ja uusi rakennuskanta on toisenlaista. Tontit ovat
pienempiä ja talot suurempia. Toivion omaleimainen, puutarhamainen ilme on kuitenkin säilynyt.
Toivion länsipuolelle on tulossa uusi asuinalue. Toivion Omakotiyhdistys järjesti tiedotustilaisuuden
kaavoituksesta 9.5.16. Asukkailla oli aikaisemmin mahdollisuus osallistua ja merkitä netissä olevaan
karttaan omia tärkeitä alueitaan. Kaavoittaja Pauliina Pelkonen kertoi kyselyn tuloksista. Varsinainen kaavoitustyö alkaa tänä syksynä.
Olemme antaneet oman esityksemme kaavoittajalle. Toivion Omakotiyhdistyksen kärkitavoitteina
on alueen luonnonläheisyys, viihtyisyys ja yhteisöllisyys, jotka ovat nykyisiäkin Toivion voimavaroja
ja vaativat vaalimista, myös osayleiskaavan laadinnassa. Toivion Omakotiyhdistys tulee tiedottamaan kaavoituksen edistymisestä.
Keväällä jaoimme Toivion Sanomien mukana jäsenmaksulaput kaikkiin laatikkoihin. Tuloksena
saimme uusia jäseniä niin, että maksavien talouksien lukumäärä on nyt 266 kpl. Tervetuloa kaikki
uudet jäsenet, tervetuloa käyttämään jäsenetuja ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäseneduista on luettelo kotisivuilla.
Mikko Rontu

Vuokrattavana
Vuokrattavana jäsenille
Kalustoa säilyttää ja vuokraa Teuvo Ahtonen, Pärrinkuja 1, 045 313 0427, teuvo.ahtonen@netti.fi.
Käteismaksu tavaraa noudettaessa, ja varaa mielellään tasaraha, kiitos!
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Pensasleikkuri, 5 €/vrk
Kahvinkeitin, iso (6 litraa), 5 €/kerta
Klapikone, 10 €/kerta
Oksasilppuri (max 30 mm), 10 €/kerta
Oksaleikkuri 2,5 m varrella, 2 €/kerta
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•
•
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•

Pumpputermospullo (2 kpl, isoja),
Puutarhajyrä
Sähköjohtoa 25 m kelalla
Tikapuut, jatkettavat (10 m asti)
Turvavaljaat kattotöihin, 5 €/kerta

Ajankohtaista liikenteestä ja ympä
ympäristöstä (tietoja saatu kunni
kunnista)
Lisää pysäkkikatoksia tulossa, joskus

Pärrinmaan teollisuuskaavassa odotteluvaihe

Kesällä kunta vastasi ok-yhdistyksen linjan 11
pysäkkikatosaloitteeseen, että toteutetaan määrärahojen salliessa, ensin Korpitien pysäkille,
joka on Toivion vilkkain katokseton pysäkki.

Lisäselvitykset ovat valmistumassa syksyllä,
ilmeisesti myös poikkileikkaustarkastelu Pärrinkosken ja Myllyvuoren kohdalta. Tutkittavaksi esittämämme ns. Almamedian-vaihtoehto
ei ole ollut työpöydällä, mutta siitä on keskusteltu kaupungin kaavoituksessa.

Bussilla 34 väljästi Suupalle tai Keskustorille
Muutamat toiviolaiset ovat jo löytäneet Linnakalliontien uuden bussilinjan 34, mutta nousijoita Eskolantien päässä olevilta pysäkeiltä on
vielä ollut alle 10 päivässä: Etenkin pohjoistoiviolaiset, hyödyntäkää linjan 11 ohella myös
uutta ”kuntakeskusten pikalinjaa” 34.
Kouluajan vaihdoton yhteys Suupalle takaisin?
Linjan 14 reittä pohditaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa, ts. että
se kouluaikoina ajaisi ilman vaihtoa Suupalle
asti. OK-yhdistys on evästänyt Ojatien kautta
koukkaamisen tärkeyttä, koska Toiviota lähintä
pysäkkiä oli ajateltu Bauhausin kiertoliittymän
luokse.
Toivion osayleiskaavatyö etenee
etenee hiljalleen
OYK ei ole paljon edennyt loppukeväästä; erilaisia rakennemalleja mietitään. Tekeillä on liikenneverkkoselvitys, jossa mietitään vaihtoehtoja alueen liikenteen hoitamiseksi. Mahdollisesti alkukeväästä 2017 luonnos voisi olla valmis kommentoitavaksi.

Tamkopio 14.9.2016

Valokuitualue laajenemassa EteläEtelä-Toivioon
Eltel näyttää 1.8. aloittaneen valokuidun asentamisen Korpitielle: Toivottavasti Elisa tarjoaa
nopeita lankayhteyksiä vielä ennen joulua.
OKOK-yhdistyksen lentisvuoro
lentisvuoro nyt perjantaisin
Pitkä perinne Toivion koulun salissa jatkuu,
mutta nyt perjantai-iltaisin. Aikaakin on salin
muun ahkeran käytön vuoksi jouduttu säätämään, todennäköisesti klo 20 alkaen.
Muista Facebookin ToiviolaisetToiviolaiset-ryhmä
Ryhmä on ollut melko aktiivinen, mm. viime
viikkoina ilmoituksia kadonneista kissoista ja
tavaroista, ylimääräisistä omenista, lentopallovuoroista,
lahjoitettavista
tavaroista,
kirjaston aukiolomuutoksista jne. Toiviolaiset
on suljettu ryhmä, johon saa ja kannattaakin
liittyä, jos haluaa olla mukana keskustelussa ja
ns.
ajan
hermolla
alueen
erilaisista
tapahtumista. Ryhmässä on jo 250 jäsentä!
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