
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MuMuMuMuiiiita ta ta ta kalenterimerkintöjäkalenterimerkintöjäkalenterimerkintöjäkalenterimerkintöjä    

• MaMaMaMa----la la la la 2222----7777.5.5.5.5. kunnan 6. siisteyskampanja. TOKY osallistuu keräämällä metsäteiden varsille hei-
tettyjä roskia ja romuja. Haastamme toiviolaiset mukaan siivoamaan tienvarsiroskat ainakin 
oman kotinsa kohdalta, innokkaimmat laajeminkin. 

• La 14.5. klo 9La 14.5. klo 9La 14.5. klo 9La 14.5. klo 9----13131313 romunkeräys Saukontien kentällä, ks. tarkemmin sivu 3 (jäsenetu) 

• La La La La 2222....7777.... Pirkkalan omakotiyhdistyksien OKYT-kesäretki Raumalle, ml. Vanha Rauma ja kesä-
teatterissa ”Sisko ja sen veli”, 60 € sis. matkat + lounas + teatteriliput ja -kahvit. Startti Toi-
viosta klo 8.30 Ruotutien ja Karjalantien risteyksestä, paluu noin klo 18. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset 23.5. mennessä: Ritva Kare, 040 568 7337, ritva.kare@gmail.com. Sen jälkeen 
maksu 60 € Huovi-Lepomoisio omakoti-
yhdistyksen tilille FI76 5730 7340 0081 
85 viimeistään 27.5.2016. 

• La La La La 11113333.8.201.8.201.8.201.8.2016666 risulava Saukontien ken-
tällä (jäsenetu) 

• Su Su Su Su 6666.1.1.1.11111. klo 13. klo 13. klo 13. klo 13 Komediateatterissa 
”Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin 
veljekset”. Liput TOKY:n kautta vain 
10 €. Ilmoittautumiset: Eeva-Liisa Kil-
ponen, puh. 040 730 3411 tai lii-
sa.kilponen@gmail.com (jäsenetu) 

Toivion Sanomat   2/2016 

Toivion Omakotiyhdistys ry:n tiedotelehtinen, huhtikuu 2016 

Kaitalankulman ja Toivion asukkaat            http://toivio.info/ 
 

Toivion KAAVAILTA koululla MA 9.5.2016 klo 18 

Toivion osayleiskaavatyö on käynnistynyt syksyl-

lä 2015, jolloin yli 300 toiviolaista vastasi alueen 

arvokkaita kohteita ym. lähtökohtia kartoitta-

vaan nettikyselyyn. Luontoselvitys ym. taustasel-

vityksiä ja maankäyttövaihtoehtojen laadinta on 

nyt työn alla. Kaavaluonnos on tarkoitus asettaa 

nähtäville tämän vuoden aikana. 

Ma 9.5. klo 18 omakotiyhdistys järjestää kaavail-

lan, jonne arkkitehti Pauliina Pelkonen saapuu 

kertomaan nettikyselyn tuloksista sekä kaava-

työn tämän hetkisestä vaiheesta ja maankäytön 

kehittämisajatuksista.  

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan! 
 



Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 201Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 201Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 201Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 2016666    ––––    ttttervetuloa mukaanervetuloa mukaanervetuloa mukaanervetuloa mukaan    myös rivitaloissa asuvatmyös rivitaloissa asuvatmyös rivitaloissa asuvatmyös rivitaloissa asuvat!!!!    

Jos haluat tukea toimintaamme toiviolaisten etujen ajamisessa ja mm. Toivion Sanomien julkai-

semisessa ja ehkä myös hyödyntää omakotiyhdistyksen jäsenetuja, niin ole hyvä ja maksa talous-

kohtainen jäsenmaksu 10101010    €/vuosi/talous€/vuosi/talous€/vuosi/talous€/vuosi/talous ok-yhdistyksen tilille FI20 5730 7320 0737 53FI20 5730 7320 0737 53FI20 5730 7320 0737 53FI20 5730 7320 0737 53: 

• Vanhat jäsenet: Hyödynnä Toivion Sanomien ohessa jaettua maksulomaketta.  

• Uudet jäsenet: Ilmoita maksun viestissä nimi ja katuosoite. Yhteystiedot voi myös ilmoittaa 

jäsenrekisterin hoitajalle Jouko Karppanen: jkarppa@hotmail.com 

Vuokrattavana jäsenilleVuokrattavana jäsenilleVuokrattavana jäsenilleVuokrattavana jäsenille    

Kalustoa säilyttää ja vuokraa Teuvo Ahtonen, Pärrinkuja 1, 045 313 0427, teuvo.ahtonen@netti.fi. 

Käteismaksu, mielellään tasarahalla, kiitos! 

• Pensasleikkuri, 5 €/vrk  

• Kahvinkeitin, iso (6 litraa), 5 €/kerta 

• Klapikone (2 kpl), 10 €/kerta  

• Oksasilppuri (max 30 mm), 10 €/kerta 

• Oksaleikkuri 2,5 m varrella, 2 €/kerta 

• Pumpputermospullo (2 kpl, isoja),  

• Puutarhajyrä 

• Sähköjohtoa 25 m kelalla 

• Tikapuut, jatkettavat (10 m asti) 

• Turvavaljaat kattotöihin, 5 €/kerta 

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  

Hyvää kevättä ja hauskaa vappua toiviolaiset 

Teille on jaettu Toivion Sanomat ja maksulappu sen mukana. Omakotiyhdistyksen jäsenille on jä-

senmaksulasku ja muille nimetön lasku. Toivomme, että kaikki Toiviossa ja Kaitalankulmalla asuvat 

liittyisivät jäseniksi. Tässä on helppo tapa liittyä. Omakotiyhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki 

Toiviossa ja Kaitalankulmalla asuvat. Yksi jäsenyys per talous riittää. 

Omakotiyhdistys on epäpoliittinen, toiviolaisten etuja ajava yhdistys. Jäsenyys siinä ei velvoita mi-

hinkään, mutta etuja on. Jäsenenä voitte vaikuttaa Toiviota koskeviin asioihin ja hyödyntää jä-

senetuja, jotka löytyvät kotisivuilta www.toivio.info. 

Omakotiyhdistys on ottanut kantaa ja tehnyt ehdotuksia bussilinjoihin, kaavoitukseen, tieremonttei-

hin ja datayhteyksiin, muutaman mainitakseni. Datayhteydet ovat parantuneet Toivion alueella, 

nopeat kiinteät yhteydet laajenevat tämän vuoden aikana Korpitien ja Taaporintien kiinteistöihin. 

Tässä asiassa olemme olleet yhteistyössä Elisan kanssa ja saavuttaneet parannuksia. 

Seuraava kaikille avoin tapahtuma on ma 9.5.2016 klo 18.00 koululla. Kaavoittaja Pauliina Pelkonen 

Pirkkalan kunnasta kertoo Toivion ”uusien alueitten ” kaavoituksesta.  

Perinteinen, jäsenille tarkoitettu, romunkeräys on la 14.5.2016 Saukontien kentällä. 

Mikko Rontu 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perinteinen ROMUNKERÄYS ja kierrätys LA 14.5.2016 klo 9-13 (jäsenetu) 

Suosittu romunkeräys Saukontien kentälläSaukontien kentälläSaukontien kentälläSaukontien kentällä: Paikalla on eri lavat metalli- ja kaatopaikka-

romulle. Perinteisesti lavojen luona käyttökelpoinen tavara on myös löytänyt uusia kun-

nostajia ja käyttäjiä. Vieressä saasaasaasaa lisäksi halutessaan pitää peräkonttikirpitää peräkonttikirpitää peräkonttikirpitää peräkonttikirpppppistäpistäpistäpistä.  

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 (10 €/v/talous) Riitta Mäki-

selle. Tervetuloa mukaan yhteiseen hyötytoimintaan ja mukavaan jutusteluun!  

 

Lavat alkavat täyttyä v. 2011. Takavasemmalla ok-yhdistyksen pj Mikko Rontu. 

 

Toimintaa toukokuun 2011 romunkeräyksessä Saukontien kentältä. 



 

AAAAjankohtaista liikenteestä ja ympjankohtaista liikenteestä ja ympjankohtaista liikenteestä ja ympjankohtaista liikenteestä ja ympääääristöstäristöstäristöstäristöstä    ((((tietoja saatutietoja saatutietoja saatutietoja saatu    kunnkunnkunnkunniiiillllta)ta)ta)ta) 

Toivion osayleiskaavatyö Toivion osayleiskaavatyö Toivion osayleiskaavatyö Toivion osayleiskaavatyö käynniskäynniskäynniskäynnissäsäsäsä    

Lue etusivulta lähemmin ja tule ma 9.5. klo 18 

Toivion koululle kuulemaan kaavoittajalta lisää. 

PärrinmaPärrinmaPärrinmaPärrinmaan kaava etenemässä syksylläan kaava etenemässä syksylläan kaava etenemässä syksylläan kaava etenemässä syksyllä    

ELY-keskusneuvottelun perusteella päätetyt 

hyönteisiä, lepakoita ja liito-oravia koskevat 

lisäselvitykset- valmistuvat elo-syyskuussa, 

jonka jälkeen kaavatyö jatkuu. Silloin palataan 

myös tammikuussa 2015 jätettyyn ehdotusvai-

heen osallispalautteeseen, joka kuulemma on 

hyvin samanlaista kuin luonnosvaiheessa jou-

lukuussa 2014. OK-yhdistyksen selvitettäväksi 

ehdottamaa Pärrinkosken miljöön rauhaan jät-

tävää vaihtoehtoa on pohdittu, ei tutkittu. 

Jätetty aloite pysäkkikatoksistaJätetty aloite pysäkkikatoksistaJätetty aloite pysäkkikatoksistaJätetty aloite pysäkkikatoksista    

Vain yhdellä Toivion neljästä nousupysäkistä on 

sadekatos. Ok-yhdistys on huhtikuussa jättänyt 

aloitteen lisäkatoksista. Toteutus on kunnan 

vastuulla ja pohdinnassa. Käyttäjämäärien pe-

rusteella Tampereen joukkoliikenne suosittelisi 

katosta Korpitien liittymän pysäkille. 

Toivion Sanomat myös sähköisenäToivion Sanomat myös sähköisenäToivion Sanomat myös sähköisenäToivion Sanomat myös sähköisenä    

Muistutuksena, että Toivion Sanomat (pdf) löy-

tyy myös yhdistyksen sivuilta http://toivio.info/  

Linjan 11Linjan 11Linjan 11Linjan 11    ennallaan, ennallaan, ennallaan, ennallaan, 8.8. 8.8. 8.8. 8.8. uutena uutena uutena uutena linja 34linja 34linja 34linja 34    

Linjan 1 kesä- ja talvivuoromääriin ei ole tulos-

sa merkittäviä muutoksia. Uusi linja 34 Suup-

pa-Linnakalliontie-Ilmailunkatu-Keskustori 

aloittaa 8. elokuuta ja ajaa tunnin vuorovälillä. 

30 km/h a30 km/h a30 km/h a30 km/h ajoratamaalaukset (kestomerkinnät)joratamaalaukset (kestomerkinnät)joratamaalaukset (kestomerkinnät)joratamaalaukset (kestomerkinnät)    

Olemme ehdottaneet 30 km/h ajoratamerkintö-

jen tekemistä toukokuussa Toivion kaduille, 

etenkin sisääntulokohtiin ajonopeuksien hillit-

semiseksi ja turvallisuustason parantamiseksi 

edes hieman. Asia on kunnassa pohdinnassa. 

EEEEerolantien remontti on alkamassa!erolantien remontti on alkamassa!erolantien remontti on alkamassa!erolantien remontti on alkamassa!    

Eerolantie saneerataan v. 2016. Urakassa uusi-

taan vesihuoltolinjat, katurakenne ja katuva-

laistus kokonaan. Lisäksi sähkölaitos ja teleope-

raattori uusivat ilmajohtonsa maakaapeliksi. 

Työt alkavat roudan sulettua toukokuun alussa. 

Korpitien alun kuoppiin korjaus luvassaKorpitien alun kuoppiin korjaus luvassaKorpitien alun kuoppiin korjaus luvassaKorpitien alun kuoppiin korjaus luvassa    

Korpitien ja Taaporintien liittymä on jo useita 

vuosia ollut kuopilla: Kunta pyrkii korjaamaan 

rakennekerrokset ja päällysteen tänä vuonna. 

 

 

 

 

 

Tamkopio 27.4.2016 TS 2/2016 Painos 510 kpl 

Omakotiyhdistyksen hallitus 2016  

Mikko Rontu, puheenjohtaja Ruotutie 34 050 354 3310 mikko.m.rontu@gmail.com 

Jouko Karppanen, jäsenrekisteri, vara-pj Pärrinkuja 3 040 506 0858 jkarppa@hotmail.com 

Hillevi Brander, sihteeri Ruotutie 48 040 960 2948 hillevi.brander@kolumbus.fi 

Riitta Mäkinen, rahastonhoitaja Ruotutie 11 040 848 2751 makiriit@gmail.com 

Teuvo Ahtonen, kalustonhoitaja Pärrinkuja 1 045 313 0427 teuvo.ahtonen@netti.fi 

Juha Vehmas, liikenne, Toivion Sanomat Taaporintie 4a 0400 178 926 juha.vehmas@kotikone.fi 

Johanna Hyvönen Saukontie 15 040 962 2428 johanna.hyvonen@pirkkala.fi 

Eeva-Liisa Kilponen, teatterivastaava Karjalantie 93 040 730 3411 eeva-liisa.kilponen@netti.fi 

Nina Lindholm Ruotutie 30 040 7647499 nina.lindholm70@gmail.com 

Matti Pirhonen, OKYT-edustaja Pariladonkuja 2 050 320 2890 matti.j.pirhonen@gmail.com 

Kirsti Turkia, OKYT-edustaja Saukontie 22 0400 390503 kirsti.turkia@sci.fi 

Myös nettisivun palautelomakkeella voit infota hallitusta mitä asioita olisi hyvä edistää toiviolaisten yhteiseksi 

hyväksi : http://toivio.info/palaute.html 


