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KUTSU
Toivion Omakotiyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS Toivion koululla

sunnuntaina 26. maaliskuuta 2017 klo 15.00
•
•

Kantrin kyläaktivaattoritoiminnasta kertoo Anna Kulmakorpi
Vuosikokous, sääntömääräiset asiat. Lopuksi vapaata keskustelua
ajankohtaisista aiheista. Tule, kuule ja vaikuta!

Tee- ja kahvitarjoilu. Tervetuloa!

t. omakotiyhdistyksen hallitus

Mui
Muita kalenterimerkintöjä
• Pirkkalan Talvirieha 2017 Suupalla Vapaa-aikakeskuksen ympäristössä su 12.3. klo 12 –
14.30. Riesa-Pelle, alpakoita, halikoiria, paloauto ym. Maksuton sisäänpääsy ja ohjelma!
• Romunkeräys Saukontien kentällä lauantaina 20.5.2017 klo 9-13 (jäsenetu)
• Risulava Saukontien kentällä lauantaina 19.8. (jäsenetu)
• Teatteriretki lokakuussa: Lisäinfoa seuraavissa tiedotteissa (jäsenetu)
• Osallistumme Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumiin, joista ilmoitetaan myöhemmin.
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvää kevättä toiviolaiset! Mihin tarvitaan omakotiyhdistyksiä, kun sosiaalisessa mediassa voi välittää monenlaista tietoa: tekstiä, kuvia, musiikkia, videoita nopeasti ja kätevästi. Facebookiin on perustettu ryhmiä, joissa pidetään yhteyttä ko. ryhmän ihmisiin. Erittäin nopea ja kätevä tapa!
Mihin siis tarvitaan omakotiyhdistyksiä? Niitä on Pirkkalassakin lähes joka asuinalueella. Onko aika
ajanut tämän toiminnan ohi? Väitän, että yhdistyksiä tarvitaan.
Ok-yhdistys on rekisteröity yhdistys, joka toimii yhdistyslakien mukaan ja on taho, jonka kanssa kunta kommunikoi. Yhdistyksen kotisivuilla (www.toivio.info) on lueteltu hallituksen jäsenet yhteystietoineen. Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla tai puhelimella. Sivulla on myös kalustoluettelo.
Tarkastellaan Toivion Omakotiyhdistyksen toimintaa. Perinteistä, kaikille näkyvää, jokavuotista toimintaa ovat romunkeräys toukokuussa, puutarharisujen keräys elokuussa ja teatteriesitys syksyisin.
Ne ovat olleet erittäin suosittuja. Lisäksi yhdistyksellä on vuokrattavissa nimelliseen hintaa kalustoa,
joka onkin varsin kysyttyä. Uutta kalustoa hankitaan tarpeen ja varojen mukaan. Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, 10 € per talous. Jokainen Toiviossa asuva voi liittyä jäseneksi.
Omakotiyhdistys hoitaa yhteyksiä viranomaisiin, laatii kirjelmiä, ottaa kantaa ja vaikuttaa suunnitelmiin. Viime keväänä järjestettiin koululla tilaisuus, missä kaavoittaja Pauliina Pelkonen kertoi
Toivioon tehtävästä yleiskaavasta. Asia kiinnosti toiviolaisia. Kerromme lisää suunnitelmien edetessä.

Kohtaa omakotiyhdistys livenä vuosikokouksessa sunnuntaina 26.3.2017 klo 15.00 Toivion koululla.
Aloita kahvilla ja kahvikeskusteluilla ja osallistu kokoukseen. Aluksi Kantri-kyläaktivaattori Anna
Kulmakorpi puhuu ajankohtaisesta aiheesta, viestinnästä, ja kertoo Kantrin toiminnasta. Sen jälkeen
on varsinainen kokous, jossa kerrotaan viime vuoden toiminnasta, tarkastetaan taloudellinen tilanne
ja ennakoidaan tämän vuoden toimintaa.
Kokouksessa voitte esittää kysymyksiä ja ehdotuksia. Kokous kestää noin tunnin.
Mikko Rontu

Ajankohtaista liikenteestä ja ympä
ympäristöstä (tietoja saatu kunni
kunnista)
Sääksjärven ulkoilureitti lailliseksi?
Sääksjärven ympäri kiertävä ulkoilureitti on
luvaton Arramaanojan ylityksen kohdalla. Vireillä on hanke rakentaa ko. kohta ratapenkereen juurella luvalliseen kuntoon ulkoilijoille.
Katos Ojatielle Toivion ekalle nousupysäkille
Kunnan kevään toteutusohjelmassa on sadekatos linjalle 11 Korpitien kohdan nousupysäkille.
Linjan 11 kesään muutamia lisävuoroja.
lisävuoroja
Ensi kesäksi linjan 11 vuoroja on hieman lisätty
viime kesästä, vastaamaan ruuhka-ajan kysyntää. Talvikaudeksi mitään suurempia suunnitelmia tälle suunnalle ei ole vireillä.
Kunta parantaa liikenneturvallisuutta
Korpitien hidastealoitteen mukainen katusuunnitelma tullee nähtäville toukokuussa ja on
tarkoitus toteuttaa tänä vuonna.
Ojatien suojatiesaarekkeen luokse asennetaan
kesän aikana erilliset valaisimet, jotka syttyvät
liiketunnistimilla jalankulkijan tai pyöräilijän
lähestyessä suojatietä.
Eerolantie päällystetään alkukesästä.
Toivion osayleiskaava
sayleiskaavasuunnittelun
aavasuunnittelun sisällöstä
ensitietoa
ensitietoa asukkaille viimeistään syksyllä 2017?
2017?
Osayleiskaavatyö käynnistyi lakisääteisellä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla syksyllä
2015, jolloin kunta toteutti myös eHaravakyselyn. Keväällä 2016 ok-yhdistyksen kutsumana kaavoittaja esitteli kyselyn tuloksia ja
työn lähtökohtia Toivion koululla. Nyt 28.2.2017
kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen vastasi okyhdistyksen tilanne- ja näkymätiedusteluun

Tamkopio 2.3.2017

(tiivistelmä): Kunnanhallitus on valinnut
syksyllä 2016 kolmesta luonnosvaihtoehdosta
yhden pohjaksi kaavaluonnokselle. Lähtökohtaluonnosta
on
jatkokehitetty
vastaamaan
mahdollisimman hyvin kaikkia Toivion yleiskaava tavoitteita sekä huomioimaan selvitykset,
toteutuksen reunaehdot, sekä mm. kokonaisuuden laatutavoitteet, alueen laajuus,
ekologiset tavoitteet, asukasmäärälisäys ja
liikenteen sujuvuus. Virallinen yleiskaavaluonnos
laaditaan
kaikkien
keskeisten
selvitysten valmistuttua. Keskeisistä selvityksistä valmiina ovat eHaravaraportti, arkeologinen
inventointi,
rakennetun
kulttuuriympäristön selvitys ja luontoselvitys. Työssä
keskeinen liikenneselvitys on vielä keskeneräinen ja se valmistunee kevään aikana.
Tavoite on ollut asettaa yleiskaavaluonnos
nähtäville kevään - alkukesän aikana, riippuen
selvitysten valmistumisesta. Yleiskaavaluonnos
valmistellaan päätöksentekoon ja nähtäville
asetettavaksi viimeistään syksyn 2017 aikana.
Pärrinmaan uusi asemakaavaehdotus
asemakaavaehdotus syksyllä?
Pärrinmaan teollisuusalueen kaavoittaja kaupungilla on loppuvuodesta vaihtunut, uusi vetäjä on Päivi Veijola. Hän kertoi, että tammikuussa 2015 nähtävillä olleesta asemakaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset on
tarkoitus laittaa kaavan nettisivuille lähiaikoina. Tavoitteena on nyt saada tarkistettu kaavaehdotus uudestaan nähtäville syksyllä 2017.
Maakuntakaava hyväksyttäneen maaliskuussa
Maakuntahallitus päätti 13.2. esittää maakuntavaltuustolle maakuntakaavaehdotuksen 2040
hyväksymistä. Valtuusto kokoontuu 27.3.2017.
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