
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MuMuMuMuiiiita ta ta ta kalenterimerkintöjäkalenterimerkintöjäkalenterimerkintöjäkalenterimerkintöjä    

• PePePePe----lalalala    11112222----11113333.5.5.5.5. kunnan 7. SIISTEYSKAMPANJA. TOKY osallistuu keräämällä metsäteiden var-

sille heitettyjä roskia ja romuja. Haastamme jälleen toiviolaiset mukaan siivoamaan tienvarsiros-

kat ainakin oman kotinsa kohdalta, innokkaimmat laajemminkin: Toivio siistiksi äitienpäiväksi! 

Auttakaa Toivion koululaisia, jotka siivoustalkoilevat pe 12.5. 

• La La La La 1111....7777.... Pirkkalan omakotiyhdistyksien OKYT-KESÄRETKI Ypäjän Musiikkiteatteriin, Alek-

sis Kiven musiikkinäytelmä Seitsemän veljestä klo 16: www.ypajanmusiikkiteatteri.fi. Hinta 
39 € (lapset 24 €) sis. matkat + teatteriliput ja -kahvit. Startti uuden kirkon parkkipaikalta 

klo 13, bussi kiertää Suupan ja Partolan kautta. Aikataulu tarkentuu lähempänä retkeä. Si-
tovat ilmoittautumiset 25.5. mennessä: Ritva Kare, 040 568 7337, ritva.kare@gmail.com. 

Maksu Huovi-Lepomoisio omakoti-
yhdistyksen tilille FI76 5730 7340 
0081 85 viimeistään 25.5.2017. 

• La La La La 11119999.8..8..8..8. RISULAVA Saukontien ken-
tällä (jäsenetu) 

• Su Su Su Su 12121212.1.1.1.11111. klo 1. klo 1. klo 1. klo 13333 KOMEDIATEATTE-
RISSA (Lapintie 3a) ”Ella ja kaverit 

salaisessa palveluksessa”. Liput TO-
KY:n kautta vain 10 €. Ilmoittautumi-

set: Eeva-Liisa Kilponen, puh. 040 730 
3411 tai liisa.kilponen@gmail.com     

(jäsenetu) 

 

HUOM! Toivio Omakotiyhdistys ry on tarkoitettu kaikille Toivion ja Kaitalankulman 
asukkaille: Oma koti on kaikilla, tietenkin myös rivi- ja paritaloissa asuvilla! ☺ 

Toivion Sanomat   2/2017 

Toivion Omakotiyhdistys ry:n tiedotelehtinen, toukokuu 2017 

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

Perinteinen ROMUNKERÄYS ja kierrätys LA 20.5.2017 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!  



PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  

Hyvää kevättä toiviolaiset 

Taas nähtiin, toiviolaiset ovat parasta A-ryhmää. Puhun vaaleista.  Äänestysprosentti oli Toiviossa 
Pirkkalan korkein, 72,5%. Toiviossa asuvista ehdokkaista valittiin neljä valtuustoon. Uskon, että 
toiviolaiset ovat antaneet äänensä täällä asuville ehdokkaille. Minun mielestäni kuntavaalit ovat 
enemmän henkilövaalit kuin puoluevaalit. Uskon, että omat valtuutetut ottavat paremmin huomioon 
oman alueen tarpeet.  

Toivion osayleiskaavan valmistelu alkoi hyvin. Kunta tilasi luontokartoituksen, merkittiin historial-
liset paikat, netissä oli harava-kysely, mihin pyydettiin merkitsemään kullekin tärkeät luontokohteet 
ja vaellusreitit. Palautetta sai antaa muutenkin. Kyselyn tulokset esiteltiin Omakotiyhdistyksen 
pyynnöstä koululla viime keväänä. Meille luvattiin, että voimme vaikuttaa kaavan muodostamiseen. 

Miten sitten kävikään. Kaavaluonnos piti saada näytille alkukeväästä 2017, sitten kesän alussa, nyt 
on kerrottu, että luonnos esitellään syksyllä. Toiviolaiset  eivät ole päässeet näkemään vaihtoehtoja, 
eikä vaikuttamaan niihin, pyynnöistä huolimatta. 

Eri lähteistä alkoi tulla tietoa, että kaavassa on merkitty tie Linnankalliolta Sarankulmaan. Kaa-
voittaja vahvisti asian.  Tie kulkisi aivan koulun takaa, kallio louhittaisiin pois ja koulun ikkunan 
takana ajaisivat rekat, bussit ja muut autot. Luontokoulun luontoyhteys olisi poikki ja luonto tuhou-
tuisi leveältä alueelta. 

Pärrinmaan kaavoituksen yhteydessä Pirkkalan kunta, kunnanhallitus, antoi seuraavan lausunnon, 
09.02.2015. Kaavoitusjohtaja Jääskeläinen oli asiantuntijana käsittelyn ajan.  

Ote lausunnosta: ”Pirkkalan kunnan kannalta on tärkeää viheryhteyksien ja virkistysreittien säily-
minen alueella. Tampereen ja Pirkkalan puoleisten luontokohteiden muodostama kokonaisuus tulisi 
säilyttää mahdollisimman ehyenä. Pirkkalan kunta näkee erityisen hyvänä sen, että Tampere pyrkii 
kaavamerkintöjen avulla turvaamaan alueen pohjoisosan metsän säilymisen ja kehittymisen luon-
nonmukaisena metsäalueena, mikä on myös Pirkkalan kunnan suunnittelun lähtökohtana viereisen 
Taaporinvuoren-Saukonvuoren alueen osalta.”  ... 

Näin siis kaksi vuotta sitten. Nyt nämä periaatteet eivät olekaan tärkeitä. Monen toiviolaisen mie-
lestä alueen suojelu on entistä tärkeämpää, kun virkistysaluetta nakerretaan joka puolelta.  

Tulevalla valtuustolla on päätösvalta kaavaluonnokseen, sitten kun se joskus valmistuu. Säilyykö 
tämä ainutlaatuinen virkistysalue vai tuhotaanko se pala palalta? 

Mikko Rontu 

 

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

PärrinmaPärrinmaPärrinmaPärrinmaan kaavaehdotus2 nähtäville an kaavaehdotus2 nähtäville an kaavaehdotus2 nähtäville an kaavaehdotus2 nähtäville syksylläsyksylläsyksylläsyksyllä    

Kaupungin tavoitteena yhä on asettaa pääradan 

varren uuden teollisuusalueen tarkistettu ase-

makaavaehdotus nähtäville syksyllä 2017, sa-
moin vastineet tammikuussa 2015 jätettyyn 

palautteeseen. Toivion omakotiyhdistyksen ym. 

palautteet yli 2 v takaisesta kaavaehdotuksesta 
on nyt laitettu kaavan (nro 8456) nettisivuille. 

Kaavan kipukohtia on ollut mm. ratapenkan 

virkistysreitin katkaiseminen ja rekkaliikenteen 

tuominen pilaamaan Pärrinkosken miljöötä. 

Ruduksen jättilouhos yhä uhkana SääksjärvelläRuduksen jättilouhos yhä uhkana SääksjärvelläRuduksen jättilouhos yhä uhkana SääksjärvelläRuduksen jättilouhos yhä uhkana Sääksjärvellä    

Ok-yhdistys on jättänyt Lempäälän kunnalle 
muistutuksen Perimmäiseen liki 10 v vireillä 
olleesta Ruduksen louhintalupahakemuksesta: 
Hanke murskaisi ikuisiksi ajoiksi luontoa, vaa-
rantaisi lasten koulureitin, olisi helposti alku 
lisälouhinnoille ja alueen vedet valuvat Sääks-
järveen. Valumavesien piti olla hallinnassa Tal-
vivaarassa ja Kangasalan Halimajärvelläkin, 
jossa syksyllä 2010 kalat kuolivat teollisuusalu-
een valumavesien takia. 



Toiviolaiset taas Pirkkalan aktiivisimpia!Toiviolaiset taas Pirkkalan aktiivisimpia!Toiviolaiset taas Pirkkalan aktiivisimpia!Toiviolaiset taas Pirkkalan aktiivisimpia!    

Kuntavaalien äänestysprosenttia ei voi yleisesti 
kehua, Suomessa vain 58,8 % ja Pirkkalassa 
65,0 %, mutta Toiviossa arvonanto tätä demo-
kratian kulmakiveä kohtaan oli jälleen selvästi 
parempi 72,2 % (675 äänesti 935 äänioikeute-
tusta)! Pirkkalan ahkerimpia olemme olleet 
kolmessa edellisessäkin 2010-luvun vaalissa. 
Tyytyväisiä voimme olla myös siitä, että aiem-
man kolmen sijaan nyt valittiin neljä toiviolais-
ta (ja viideskin jäi vain 2 äänen päähän:), vaik-
ka äänioikeutettujen määrän mukaan saisimme 
vain 2,8 valtuutettu: Jokainen ääni on tärkeä! 
Edustajamme v. 2017-21 ovat: 

Sirpa Repo (vihr) 160 ääntä (76 Toiviosta) 
Taru Tolvanen (sdp) 154 ääntä (54) 
Janne Aaltonen (kok) 122 ääntä (30) 
Jouko Karppanen (sdp) 117 ääntä (35) 

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

Muistathan, että Toivion Sanomat (pdf) löytyy 
myös yhdistyksen sivuilta http://toivio.info/. No-
peaa ajankohtaisasiaa kadonneista lemmikeistä 
ja avaimista ym. löytyy Facebookin Toiviolaiset-
ryhmästä, jossa on jo noin 300 jäsentä. 

Linjan 11 käyttäjistä 17 % PirkkalastaLinjan 11 käyttäjistä 17 % PirkkalastaLinjan 11 käyttäjistä 17 % PirkkalastaLinjan 11 käyttäjistä 17 % Pirkkalasta    

Toivio-bussin 11 matkustaja määrä kasvoi 8 % 
v. 2016. Kasvu tapahtui Härmälässä, kuten lin-
jan ruuhkaisuudesta voi hyvin uskoa. Silti jopa 
17 % linjan 11 matkustajista on Pirkkalasta.  

 

TTTToivion kaavaoivion kaavaoivion kaavaoivion kaavannnn    suunnitelmsuunnitelmsuunnitelmsuunnitelmisisisistatatata    tihkunuttatihkunuttatihkunuttatihkunutta: katu : katu : katu : katu 
koulukoulukoulukoulun metsään ja PALJON kerrostaloja?n metsään ja PALJON kerrostaloja?n metsään ja PALJON kerrostaloja?n metsään ja PALJON kerrostaloja? 

Suurena yllätyksenä on tihkunut tietoa, että 
Toivion kaavatyössä on jo syksyllä 2016 tutkittu 
rakennemalleja ja valittu ratkaisu, jossa tulisi 
kokoojakatu Linnakalliosta luontokoulumme 
metsän ja Pyramiitinnotkon kautta Sarankul-
maan (ks. karttaluonnos alla)! Miksi, mikä olisi 
tällaisen tien tarve, entä vaihtoehdot ja vaiku-
tukset, kuinka tällaiseen on voitu päätyä? Näyt-
tää, että ns. suuret visiot ajavat luonto- ja vir-
kistys arvojen yli: Uusimman tiedon mukaan 
Toivioon esitettäisiin jopa 10 000 – 25 000 uutta 
asukasta, siis PALJON kerrostaloja, Pirkkalan 
Hervanta Pirkkalan Kauppiin?! 

Omakotiyhdistys on toistuvasti pyytänyt asiasta 
keskustelua asukkaiden kanssa, mutta kunta ei 
ole suostunut, vaan viittaa kaavaluonnoksen 
nähtäville tuloon syksyllä 2017, eli vaiheeseen, 
jolloin on lakisääteinen pakko kuulla asukkaita. 
Kunnan mukaan ”suunnittelutyössä on kuun-
neltu asukkaiden toiveita”, mutta vain lähtö-
kohtia on kyselty, vaihtoehdoista ym. sisällöstä 
ei ole päästy vuorovaikutukseen. Kunnasta to-
detaan, että tulee olla avoin muutoksille: Kaikki 
varmaan tiedostavat tämän, mutta se ei ole lupa 
unohtaa tärkeitä arvoja ja vuoropuhelua. 

Uusimpaan tietopyyntöömme saimme kunnasta 
20.4. laajan vastauksen kaavoituksen yleisistä 
periaatteista: Tämä info on luettavissa kokonai-
suudessaan nettisivuillamme toivio.info. Sivuil-
la on myös lehtikirjoituksia ym. asiaan liittyvää. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luonnos kunnan esittämästä kokoojakadusta Linnakallio – Toivion koulun metsä – Sarankulma. HUOM.: Tämä 

ok-yhdistyksen laatima kartta havainnollistaa asiaa, koska kunnasta ei ole saatu mitään virallista karttatietoa.  



Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 201Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 201Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 201Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 2017777    ––––    tervetuloa mukaantervetuloa mukaantervetuloa mukaantervetuloa mukaan    myös rivitaloissa asuvatmyös rivitaloissa asuvatmyös rivitaloissa asuvatmyös rivitaloissa asuvat!!!!    

Jos haluat tukea asukasyhdistyksen toimintaa toiviolaisten etujen ajamisessa ja mm. Toivion Sa-

nomien julkaisemisessa ja ehkä myös hyödyntää omakotiyhdistyksen jäsenetuja, niin ole hyvä ja 

maksa talouskohtainen jäsenmaksu 10 10 10 10 €/vuosi/talous€/vuosi/talous€/vuosi/talous€/vuosi/talous yhdistyksen tilille FI20 5730 7320 0737 53FI20 5730 7320 0737 53FI20 5730 7320 0737 53FI20 5730 7320 0737 53: 

• Vanhat jäsenet: Hyödynnä tämän Toivion Sanomien ohessa jaettua maksulomaketta.  

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

jäsenrekisterin hoitajalle Jouko Karppanen: jkarppa@hotmail.com 

Jäsenrekisteritietojen ylläpitämiseksi olisi hyvä ilmoittaa jäsenrekisterin pitäjälle, jos kiinteis-

töön tulee vanhan omistajan tiedoilla jäsenmaksu. Ilmoitus olisi silloinkin hyvä tehdä, jos uudet 

asukkaat eivät halua olla omakotiyhdistyksen jäsenenä. 

    

Vuokrattavana jäsenilleVuokrattavana jäsenilleVuokrattavana jäsenilleVuokrattavana 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  

 

 

• Puutarhajyrä 

• Sähköjohtoa 25 m kelalla 

• Tikapuut, jatkettavat (10 m asti) 

• Turvavaljaat kattotöihin, 5 €/kerta 

• Pensasleikkuri, 5 €/vrk  

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

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

• Juhlateltta 20 €/ 3 vrk (hankitaan 5/2017) 
 

 

 

Tamkopio 3.5.2017 TS 2/2017 Painos 520 kpl 

Omakotiyhdistyksen hallitus 2017  

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 liisa.kilponen@gmail.com 

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 

 


