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KUTSU
Toivion Omakotiyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS Toivion koululla

sunnuntaina 29. maaliskuuta 2020 klo 14.00
•
•
•

Kunnan ympäristötarkastaja Ulla Helimo kertoo kunnan luonnon
monimuotoisuushankkeesta
Omakotiyhdistyksen 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi näytetään
Toivio-kuvia vuosien varrelta ja tarjotaan kakkukahvit/teet.
Vuosikokous, sääntömääräiset asiat. Tule, kuule ja vaikuta!

Teetä, kahvia ja kakkua, tervetuloa!

t. omakotiyhdistyksen hallitus

Muita kalenterimerkintöjä
• SU 29.3. klo 13-16.30 Pirkkalan Talvirieha 2020 Suupalla Vapaa-aikakeskuksen luona
• LA 17.5. klo 9-13 romunkeräys, kirpputori ja buffetti Saukontien kentällä (jäsenetu)
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Omakotitalon lämmittäjän kannalta suotuisa lauha talvi alkaa taittua ja aurinko nousee jo korkealle
ja lämmittää. Omakotiyhdistys jätti talvella mielipiteen Partolan osayleiskaavasta. Suuri osa Partolassa ilman omaa henkilöautoa liikkuvista on lähialueen, kuten Toivion, asukkaita ja tällä hetkellä
alue on turvaton ja epäviihtyisä erityisesti jalankulkijalle ja pyöräilijälle. Alue tulee muuttumaan
tulevina vuosina, mutta vielä on pitkä matka siihen, että Partolassa olisi viihtyisää oleilla. Sitä odotellessa, sillä palveluiden, kuten ravintoloiden lisääntymisen ja muun muassa liikuntapaikkojen
myötä Partolan kaupoille tulee yhä useammin asiaa ilman omaa autoa.
Toiviossa toimivien yritysten taholla on ollut muutoksia: Toiviossa pitkään toiminut kampaamo
Hiustory on siirtynyt Roihuttaren yhteyteen Taitajankujalle. Grolls (ent. Duunituote) on muuttanut
Linnakallioon Autokeskuksentielle ja sen tilalle on avautunut Freetox hyvinvointimyymälä.
Omakotiyhdistys täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Se, että olemme edelleen olemassa, kertoo vahvasti,
että yhdistyksen toimintaa on pystytty joustavasti mukauttamaan kulloisenkin ajan tarpeita vastaavaksi. Taputtakaamme itseämme olkapäille hyvästä työstä ja jatketaan yhdessä jatkossakin samalla
korkealla tasolla. Talvella tehty asukaskysely kertoi selkeästi pääsuuntia, joihin yhdistyksen panostus tullaan kohdistamaan. Juhlistamme tasavuosia täyttävää TOKY:a kakkukahveilla ja vuosien
varrella napattujen valokuvien esityksellä vuosikokouksessa 29.3. kello 14.00. Tervetuloa!
Kristiina Kaila

Jäsenkyselyn yhteenveto
Omakotiyhdistyksen toiminnasta järjestettiin loppuvuonna 2019 asukaskysely, johon saatiin hienosti
jopa 97 vastausta, kiitos! Toiminnastamme nousi kyselyn perusteella kuusi selvästi tärkeintä:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Edunvalvonta Toivioon liittyvistä asioista (Keskiarvo 4,48)
Toivion Sanomat (4,45)
Romunkeräys (4,27)
Työkalujen vuokraus (4,25)
Juhlatarvikkeiden vuokraus (3,90)
Toivion yhteisten alueiden siivouspäivä (3,89)

Kolme useaan kertaan (neljä tai enemmän) mainittua teemaa, joiden työstäminen aloitetaan heti ja
toteutuskelpoisia ajatuksiakin on jo:
• Turvallisuus: asumis-, palo- ja liikenneturvallisuus, hätäensiapu
• Yhteinen tapahtuma puistossa: vapputempaus, talvirieha, nyyttäripiknik tms.
• Osto/myynti/vaihtofoorumi + peräkonttikirppis
Lisäksi useita ehdotuksia tuli:
•
•
•
•
•

Jätepisteen kehittämiseen
Bussivuoroihin
KAIKKIEN (myös perä/etu/syrjä) toiviolaisten etujen ajamiseen
Yhdistyksen tiedottamiseen liittyen
Koulun ja vanhempainyhdistyksen kanssa tehtävään yhteistyöhön

Lisäksi ideoitiin: Toimintaa lapsille, pienten työkeikkojen tarjoamista ja vastaanottamista nuorisolle,
liikennekäyttäytymisen järkevöittämistä, yhdistyksen tavaralainauskäytäntöjen kehittämistä, yhteisöllisyyttä lisääviä aktiviteetteja, kevätsiivousta, höntsyjalkapalloa ja juoksukoulua, lähiluontokohteiden siivousta, koirankakkaroskis-tarrojen laajaa jakelua, jäsenmaksun suuruutta, roskisten sijoittelua ja yhteistyötä muiden eri yhdistysten kanssa.

Kiitämme kaikkia runsaista ideoista ja kommenteista! Jalostamme ja jalkautamme asioita yksi kerrallaan käytäntöön. Isompiin tapahtumiin ja tempauksiin tulemme tarvitsemaan aktiivisia toiviolaisia mukaan - tervetuloa yhdessä tekemiseen!
Viestintää kehitetään jo: omakotiyhdistys on 18.11.2019 alkaen viestittänyt asioista Facebookissa
omalla nimellään ja nettisivujen uudistus tapahtuu tulevan kevään aikana.
Pj. Kristiina

Vuokrattavana Toivion ok-yhdistyksen jäsenille
Kalustoa säilyttää ja vuokraa Teuvo Ahtonen, Pärrinkuja 1,
045 313 0427, teuvo.ahtonen@netti.fi. Käteismaksu, mielellään tasarahalla, kiitos!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kahvinkeitin, iso (6 litraa), 5 €/kerta
Pumpputermospullo (2 kpl, isoja)
Klapikone (2 kpl), 10 €/kerta
Tikapuut, jatkettavat (10 m asti)
Turvavaljaat kattotöihin, 5 €/kerta
Sähköjohtoa 25 m kelalla
Puutarhajyrä
Juhlateltta 8 m x 5 m, 20 €/ 3 vrk
Pensasleikkuri, 5 €/vrk
Oksaleikkuri 2,5 m varrella, 2 €/kerta
Oksasilppuri (max 30 mm), 10 €/kerta

PAPERIN KIERRÄTYS. Omakotiyhdistys suosittaa viemään kierrätettävät paperit joko
a) Ruotutien ekopisteen VIHREÄÄN isoon metallisäiliöön, jolloin tuet ok-yhdistystä tai
b) Korpitien päiväkodille metallisäiliöön, jolloin tuet Pirkkalan Hiihtäjiä! Kiitos!
Paperinkeräykseen käyvät kotona tai työpaikalla postiluukusta tai postilaatikkoon tuleva paperi sekä kirjoitus- ja tulostuspaperi, myös ikkunalliset kirjekuoret, puhelin- ja tuoteluettelot, pehmeäkantiset kirjat, kovakantiset kirjat kannet poistettuina sekä valkoisesta paperista tehdyt paperikassit.
Niittejä ja paperiliittimiä ei tarvitse poistaa. Kaiken materiaalin tulee olla puhdasta ja kuivaa.

Omakotiyhdistyksen hallitus
Kristiina Kaila, puheenjohtaja
Juha Vehmas, vara-pj, Toivion Sanomat
Hillevi Brander, sihteeri
Riitta Mäkinen, rahastonhoitaja
Teuvo Ahtonen, kalustonhoitaja
Jouko Karppanen, jäsenrekisteri
Olli Meduri, lentopallovastaava
Eeva-Liisa Kilponen, teatterivastaava
Matti Pirhonen, OKYT-edustaja
Sari Hakkola
Nina Lindholm

Eerolantie 13
Taaporintie 4a
Ruotutie 48
Ruotutie 11
Pärrinkuja 1
Pärrinkuja 3
Saukontie 9
Karjalantie 93
Pariladonkuja 2
Pariladonkuja 5
Ruotutie 30

050-594 4174
0400 178 926
040 960 2948
040 848 2751
045 313 0427
040 506 0858
040-702 3840
040 730 3411
050 320 2890
050 305 2562
040 764 7499

kristiina.kaila@gmail.com
juha.vehmas@kotikone.fi
hillevi.brander@kolumbus.fi
makiriit@gmail.com
teuvo.ahtonen@netti.fi
jkarppa@hotmail.com
olli.meduri@gmail.com
liisa.kilponen@gmail.com
matti.j.pirhonen@gmail.com
sari.hakkola@gmail.com
nina.lindholm70@gmail.com

Ajankohtaista liikenteestä ja ympäristöstä
(tietoja saatu kunnasta)

Omakotiyhdistyksen jäsenyys,
nyt myös diginä!

Pirkkalan strateginen yleiskaava
Strategisessa työstetään vielä esitystapaa. Ohjausryhmän seuraavan kokouksen 19.3. jälkeen
mahdollisesti saadaan luonnos nähtäville ja
kysely kuntalaisille, menee varmasti ainakin
huhtikuulle.
Työohjelmassa alun perin ollut alkusyksyn 2019
kuntalaisten tavoitetyöpaja pyyhittiin tuntemattomasta syystä pois, eivätkä kuntalaiset ole
päässeet mukaan vaihtoehtojen muodostamiseen kuten esimerkiksi Lempäälän strategisessa
yleiskaavassa pääsivät. Vuoropuhelun ja läpinäkyvyyden puutteen vuoksi kuntalaisille on
siis arvoitus mitä luonnoksessa esitetään. Vaarana on, että käy kuten Toivion osayleiskaavan
luonnoksessa: Isot linjat olikin jo päätetty ilman
avoimuutta, jolloin käytännössä vaikutusmahdollisuudet sisältöön jäivät marginaalisiksi.
Ojatiellä turvallisuutta parannetaan kesällä
Isoja väylähankkeita ei lähiaikoina ole tulossa
Toivion kulmille. Ojatien saarekesuojatien näkemäongelmien parantaminen jäi pois viime
kesän toteutuksesta, mutta on kesän 2020 listalla. Samalla lisätään viitat ohjaamaan kulkua
tälle tärkeälle jalankulun ja pyöräilyn reitille.
Reitti Eerolantien ja Eskolantien talojen taakse
metsään on edelleen ohjelmassa, mutta toteutus
on alustavasti vasta 2022.

Postinjakajat toivovat jokaiseen postilaatikkoon
selkeää nimi- tai ainakin numeromerkintää!

Tamkopio 11.3.2020

TS 1/2020

Painos 530 kpl

Ok-yhdistyksen jäsenmaksulomakkeet jaetaan
vapun tienoilla ilmestyvän seuraavan Toivion
Sanomien mukana. Jäsenmaksulasku on vastedes mahdollista saada sähköpostiin, paperisena
laatikkoon jaettavan sijaan. Jos haluat sähköisen laskun, ilmoita sähköpostiosoitteesi:
toivionomakotiyhdistys@gmail.com
Partolan osayleiskaava
Partolan osayleiskaavassa tavoitteena luonnosvaihe kesän jälkeen. Nyt odotetaan ratkaisua
raitiotien linjauksesta (Nuolialantien vai Pirkkahallin kautta). Toivion ok-yhdistys lisätään
osallisten listaan.
Linnakallion laajennuskaavoitus
Kehätien varren yleiskaavoitusta pyritään
käynnistämään kevään aikana, painottuen erityisesti elinkeinoelämän tarpeisiin. Alue rajausta valmistellaan.
Alla on ote kunnan yritysalueiden esittelystä,
tumma rasteri nykyiset, vaalea rasteri ajatuksia
laajentamisesta, mm. Toivion Korven alueelle.

