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Kaitalankulman ja Toivion asukkaat

http://toivio.info/

Perinteinen ROMUNKERÄYS JA KIERRÄTYS la 16.5.2015 klo 9-13 (jäsenetu)
Suosittu romunkeräys Saukontien kentällä: Paikalla on eri lavat metalli- ja kaatopaikkaromulle. Perinteisesti lavojen luona käyttökelpoinen tavara on myös löytänyt uusia kunnostajia ja käyttäjiä. Vieressä saa lisäksi halutessaan pitää peräkonttikirppistä.
Lavoille ei oteta vastaan paperia, kartonkia ja lasia, joille on lähistöllä omat paikkansa,
eikä tietenkään ongelmajätettä, biojätettä, nesteitä, rakennusjätettä, autonrenkaita tai
SER-romua. Kentällä voi klo 11–13 maksaa jäsenmaksunsa (7 €/v/talous) Riitta Mäkiselle. Tervetuloa mukaan yhteiseen hyötytoimintaan ja mukavaan jutusteluun!
Muita kalenterimerkintöjä
Ma-la 4-9.5. kunnan 5. siisteyskampanja. TOKY osallistuu keräämällä metsäteiden varsille heitettyä roskia. Haastamme toiviolaiset mukaan siivoamaan tienvarsiroskat oman kotinsa kohdalta.
La 1.8. OKYT-kesäretki Nokialle, mm. kiertoajelu ja kesäteatterissa ”Arotuulen laulu”, n. 60 €
sis. matkat, ruokailun+kahvit. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirkko Veiranto, 040 7425 852.
La 15.8.2015 risulava Saukontien kentällä (jäsenetu)
Su 25.10. klo 13 Peter Pan Komediateatterissa. Liput TOKY:n kautta vain 10 €: Ilmoittautumiset: Eeva-Liisa Kilponen, puh. 040 730 3411 tai liisa.kilponen@gmail.com (jäsenetu)

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvää kevättä ja vähän lämpöisempää kesää toiviolaiset!
Omakotiyhdistyksen vuosikokouksessa puutarhuri Miia Terämä kertoi suunnitelmista parantaa
edelleen Saukontien leikkikenttää. Virallisella nimellä se on Marjatan kenttä. On tulossa aita Saukontien puolelle ja kentälle parempi valaistus, ehkä uusia keinuja, tms. Uskallan väittää, että tämä
on Pirkkalan paras ja suosituin leikkikenttä.
Vuosikokouksessa päätettiin nostaa jäsenmaksu 10 €:n per talous vuodesta 2016 lähtien. Korotus on
3 €, nykyinen jäsenmaksu 7 € on ollut jopa koko euroajan vuodesta 2002. Yleiset syyt pakottavat
nostamaan yhdistyksen pääasiallista tulolähdettä. Suurimmat menokohteet ovat romunkeräys, risujenkeräys ja teatterilippujen sponsorointi. Toiminnan pääpaino on yhteisöllisessä edunvalvonnassa.

Mikko Rontu

Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 2015 – tervetuloa mukaan myös rivitaloissa asuvat!
Jos haluat tukea toimintaamme toiviolaisten etujen ajamisessa ja mm. Toivion Sanomien julkaisemisessa ja ehkä myös hyödyntää omakotiyhdistyksen jäsenetuja, niin ole hyvä ja maksa jäsenmaksu vain 7 €/vuosi/talous tilille FI20 5730 7320 0737 53:
Vanhat jäsenet: Hyödynnä Toivion Sanomien ohessa jaettua maksulomaketta.
Uudet jäsenet: Ilmoita maksun viestissä jäsenen nimi ja katuosoite. Yhteystiedot voi myös
ilmoittaa jäsenrekisterin hoitajalle: ari.rastas@pp.inet.fi (tai 040 5439 864)

Ajankohtaista liikenteestä ja ympäristöstä (tietoja saatu kunnista)
Toivion osayleiskaavatyö alkamassa

Jätepisteen kurakon korjaajaa etsitään

Todennäköisesti ennen kesälomia osallistumisja arviointisuunnitelma (OAS) laitetaan nähtäville ja asukasvuoropuhelu alkaa ja tehdään
ainakin luontoselvitys. Osayleiskaava on keskeisen tärkeä tahtotilan kirjaaminen Toivion
asuinympäristön tulevaisuuden kannalta: Kannustamme laajaan asukasosallistumiseen.

Ruotutien jätepiste on ikävä kurakko, mutta
kunta ei lähde parannustöihin, sillä sijaitsee
yksityisen mailla ja on Pirkanmaan Jätehuollon
toimintaa. Ok-yhdistys jatkaa asian selvittelyä.

Pärrinmaalla lisäselvityksiä kesällä
Teollisuusalueen asemakaavoituksessa radan
varteen on tekeillä poikkileikkaustarkasteluja
ratapenkan tilalle Pärrinkosken viereen esitetystä kokoojakadusta. Sen jälkeen ratkaisevat
tutkitaanko esittämäämme Pärrinkosken rauhaan jättävää ja rekoille sopivampaa loivempaa
katureittiä. Liito-oravat selvitettiin uudelleen:
ei mitään yllätyksellistä. Kesällä tehdään luontoselvitys ja vastineet helmikuun muistutuksiin
menevät syyskuulle. Kaava etenee syksyllä.
Eskolantien remontti on alkamassa!
Katusuunnitelmat (ml. puistoreittisuunnitelma)
hyväksyttiin 15.4. teknisessä lautakunnassa.
Työt alkavat Eskolantieltä toukokuun alussa.
Työ tehdään tehokkaasti kahdella ryhmällä,
Toiviontien suunnasta länteen ja Eerolantiestä
länteen. Työ tehdään valmiiksi saakka tämän
vuoden aikana, myös mm. asfaltoinnit, valaistus, viimeistely. Ok-yhdistyksen esitys läpiajo
hillitsemiseksi korottamalla suojatiet kadun
päissä käsitellään ja myönteisessä tapauksessa
menee loppuvuodesta toteutukseen.
Reunakivikynnykset Toiviossa ja Partolassa
TOKY on vuosien aikana pyytänyt kuntaa korjaamaan suojateiden lastenvaunuja, rollaattoreita ja pyöräilijöitä haittaavat kynnykset esteettömiksi. Nyt kunnasta todettiin, että asia on
tiedossa ja pyritään korjaamaan lähivuosina.
Nettiyhteyksiin jotain parannusta 2015?
Ennakkotiedon mukaan Elisa saattaa parantaa
yhteyksiään Toiviossa 2015, muutenkin kuin
Eskolantien putkivarauksilla. Nykyäänhän tarjonta Toiviossa ei ole tasapuolista: Ruotutiellä
luokkaa 50 Mbit/s ja reuna-alueilla vain 1
Mbit/s.

Tamkopio 28.4.2015

Kerro liikenteen ongelmista kuntaan
Kunta valmistelee liikenneturvallisuusohjelmaa, jossa kaikki esitetyt ja itse havaitut kohteet arvioidaan ja priorisoidaan. Ohjelma vaatii
vielä luottamuselimen hyväksynnän.
Linjan 11 matka-aika ehkä lyhenee 2016
Bussien talviaikataulu 2015-16 valmistuu toukokuussa. Yhteys Toivio-kuntakeskus jatkuu
vaihdollisena. Linjan 11 reitti pysyy ennallaan,
ml. lisäkierto Hatanpään sairaalan kautta, mutta ruuhka-aikaan on tulossa lisävuoroja. Syksyksi 2016 Pirkkalassa tehdään linjastomuutoksia Linnakallion maankäytön kehittyessä ja
työpaikkojen määrän kasvaessa merkittävästi.
Samalla tarkastellaan linjan 14 siirtämistä Hatanpään sairaalalenkille linjan 11 sijaan.
Hatanpäälle huipputason pyörätietä 2015!
Tampere-Pirkkala -kevyen liikenteen laatukäytävän toteutus on alkanut Hatanpään valtatiellä valtion ns. MAL-rahoituksella: kävelijät ja
pyöräilijät saavat omat erilliset laatuväylänsä.
Tampere satsaa MAL-rahan lisäksi isosti omasta pussistaan. Pirkkalassa 0,6 M€ MAL-raha
menee routavaurioiden ym. korjaukseen ja varsinaisen laatukäytävään ei ole rahoitusta. Erillisellä MAL-rahalla uusitaan JKPP-pääväylien
viitoitusta, mm. välillä Tampere-Pirkkala.
Toivion Sanomat nyt myös sähköisenä
Toivion Omakotiyhdistys ry:n vuosikokouksessa
su 29.3.2015 hallituksen kokoonpanoon ei tullut
muutoksia. Hallitus päätti 15.4. kokouksessaan
mm., että jatkossa Toivion Sanomiin voidaan
ottaa mainoksia hintaan 150 € (1/2 sivua) tai
100 € (1/4 sivua). Lisäksi käytiin läpi kotisivujen http://toivio.info/ päivitystarpeita ja päätettiin, että jatkossa Toivion Sanomien PDF laitetaan nettiin, samoin lista lainatavaroista.
Toivio jälleen eduskuntavaalien ykkönen!
Pirkkalan äänestysprosentti oli Pirkanmaan
ykkönen ja Toivion 79,0 % Pirkkalan ykkönen!
Voisi kuvitella, että täällä asuu fiksua väkeä!
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