
Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 201Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 201Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 201Omakotiyhdistyksen jäsenmaksu 2018888    ––––    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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

UUDEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYSUUDEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYSUUDEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYSUUDEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS    

Nykymittapuun mukaan harvinaisen runsaslumisen talven jälkeen kevät on saanut toiviolaiset 
ulos kodeistaan. Rauhallisen uneksiva kylä on yhtäkkiä kuin muurahaispesä: ihmiset kävelevät, 
hölkkäävät ja pyöräilevät, vaihtavat autoihinsa kesärenkaita, pesevät pihakiveyksiä ja leikkaa-
vat omenapuita. Kuhinaa on kuin muurahaispesässä. Tervetuloa Kevät! 

Aloitin muutama viikko sitten uutena Toivion Omakotiyhdistyksen puheenjohtajana. Suuret 
kiitokset Mikko Rontulle ansiokkaasta kuuden vuoden puheenjohtajapestistä. Siitä jatketaan, 
mihin hän jäi eli arvaan, että seuraavat vuodet suurin yhdistyksen ulkopuolelta toimintaamme 
vaikuttava asia on Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavoituksen eteneminen. Omakotiyhdistys pyr-
kii vaikuttamaan kaavaan eri kanavissa ja edelleen kannustan jokaista tekemään samoin myös 
yksityishenkilöinä.  

Omakotiyhdistys jätti 160 muun kanssa perusteellisen lausunnon kaavaluonnoksesta. Se löytyy 
netistä Toivion omakotiyhdistyksen kotisivulta Dokumentit kohdasta. Osoitimme kaavan puut-
teet ja virheet ja esitimme ratkaisuehdotuksemme. Olethan allekirjoittanut adressimme? 
Olemme saaneet yli 1000 nimeä adressiin ja se luovutetaan pikapuoliin kuntaan.   

 https://www.adressit.com/ei_jattikaavaa_toivion_luontohelmeen 

Otan mielelläni vastaan ehdotuksia ja ideoita omakotiyhdistyksen toiminnasta, vaikka sähkö-
postilla, puhelimitse tai saa tulla, vaikka ovikelloakin soittamaan. Asun Eerolantie 13:ssa. 

Aurinkoisin kevätterveisin  Kristiina Kaila   (050-594 4174, kristiina.kaila@gmail.com) 

Toivion Sanomat   3/2018 

Toivion Omakotiyhdistys ry:n tiedotelehtinen, huhtikuu 2018 

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

Perinteinen ROMUNKERÄYS ja kierrätys LA 19.5.2018 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 11–12 maksaa jäsenmaksunsa (10 €/v/talous) tasarahalla. 
Tervetuloa mukaan yhteiseen hyötytoimintaan ja mukavaan jutusteluun!  



    

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  
• 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 

 

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) 

Toivion bussivuoToivion bussivuoToivion bussivuoToivion bussivuoromäärä romahtaa elokuussaromäärä romahtaa elokuussaromäärä romahtaa elokuussaromäärä romahtaa elokuussa    

Bussivuoromme lähes puolittuvat nykyisestä 
9.8.2018, vaikka Toivion palvelutasoluokka py-
syy ennallaan. Nuutisarankadulle esitetyt aa-
mun lisävuorot on laiha lohtu: pysäkit kaukana 
ja ajantasausodotus Partolassa. Perusteluna 
heikennykselle on, että Toivioon on ollut tavoi-
tetta parempi vuoroväli, joka nyt ”korjataan” eli 
heikennetään, kun Kurikan vuoroväliä tihenne-
tään. Samalla kunta maksaa bussipalveluista 
yhä enemmän, yht. 700 000 € (v. 2017 625 000 
€, josta Toivion osuus oli 70 000 €). 

Omakotiyhdistys tukee myös Kurikan ym. Pirk-
kalan bussipalvelujen kehittämistä. Joukkolii-
kennevastaiselta tuntuu, että Toivion bussipal-
veluja heikennetään, vaikka käyttäjämääräm-
me on kasvanut (+7 % v. 2017). Todennäköisesti 
kunnan maksaa linjasta 11 suhteellisen vähän, 
koska n. 91 % matkustajista tulee Härmälästä.  

Pärrinmaan Pärrinmaan Pärrinmaan Pärrinmaan asemakaavatyö keskeytettyasemakaavatyö keskeytettyasemakaavatyö keskeytettyasemakaavatyö keskeytetty    

Tampere päätti helmikuussa 2018, että asema-
kaavan valmistelu keskeytetään toistaiseksi. 

TTTToivion oivion oivion oivion oykoykoykoyk----prosessiprosessiprosessiprosessi    odottaa kh:n päätöksiäodottaa kh:n päätöksiäodottaa kh:n päätöksiäodottaa kh:n päätöksiä 

Kunta sai kaavaluonnoksesta jopa 160 palautet-
ta. Pirkanmaan liitto totesi luonnoksen monella 
tapaa maakuntakaavan vastaiseksi ja Tampere 
esitetyt kytkennät Sarankulmaan mahdotto-
miksi. Silti tiedotteessaan 22.3.2018 kunta EI 
luvannut mitään muutoksia kaavan ongelmiin 
eikä kunnioittavansa maakuntakaavan ohjaus-
vaikutusta. Kunta aloitti 19.4.2018 osallisryh-
män, pari vuotta myöhässä: Vieläkään ei vastat-
tu miten jättimitoitus 15 000 asukasta on pää-
tetty. Kunta kertoi jatkavansa pääkokoojaka-
dun tutkimista luontokoulumme metsään ja 
kapeille asuntokaduillemme (= pakkolunastuk-
sia) jo ennen palautteiden analyysia ja vasti-
neraporttia. Käsittämätöntä! Jättikaavaa vas-
tustavassa adressissa on jo yli 1000 nimeä ja se 
luovutetaan pian kunnanhallitukselle.  

Risut voi viedä LinnakallioonRisut voi viedä LinnakallioonRisut voi viedä LinnakallioonRisut voi viedä Linnakallioon    

Risut saa viedä nykyään ilmaiseksi Jasperintien 
päässä olevan keräyspaikkaan. Siksi ei enää 
järjestetä erillistä elokuista keräystä Toiviossa. 

 

KKKKalenterimerkintöjäalenterimerkintöjäalenterimerkintöjäalenterimerkintöjä    
Ok-yhdistyksen LÄHILUONTORETKET toukokuussa ovat mainio tapa nauttia keväisestä luonnosta 
ja tutustua uusiin paikkoihin ja ihmisiin. Tervetuloa! Mukana ympäristöyhdistyksen edustus. 
• To 3.5. Pärrinkoski, Peltolammin luonnonsuojelualueelta laskeva koski. Kohina on keväisin mah-

tava. Lähtö koulun parkkipaikalta klo 18. Kävelyä 15 min. Paluu ratapohjan tai metsän kautta.   
• Su 6.5. Pyramiitinnotko. Lähtö koulun parkkipaikalta klo 14. Nuotiopaikka reitillä, grillattavaa 

vooi ottaa mukaan. Kävelyä alle 30 min. Kosteaa maastoa.  
• Ke 16.5. Taaporinvuori. Lähtö koulun parkkipaikalta klo 18. Nuotiopaikka reitillä, grillattavaa 

mukaan. Kivikkoipolkua noustaan vuoren laelle. 30 min. Halutessaan Pirunkiven kautta takaisin.  
• La 26.5. Iso Naistenjärvi. Lähtö Ruotutien päästä klo 14. Iso Naistenjärven laavulla on nuotio-

paikka eli grillattavaa mukaan. Kävelyä poluilla 45 min/suunta. Osin suota ja kosteaa maastoa. 

Isänpäivänä    Su 11.11. klo 13Su 11.11. klo 13Su 11.11. klo 13Su 11.11. klo 13 KOMEDIATEATTERISSA (Lapintie 3a) Astrid Lindgrenin ”Veljeni 
Leijonamieli”. Liput TOKY:n kautta jäsenetuna vain 15 €. Ilmoittautumiset: Eeva-Liisa Kilponen, 
puh. 040 730 3411 tai liisa.kilponen@gmail.com. 

Tamkopio 26.4.2018 TS 3/2018 Painos 520 + 120 kpl 

OKYT on mukana Viikinkipurjehduksessa 
7.7.2018 -Pyhäjärvellä. Lisätiedot: Pirkkalai-
nen ja www.hopealinjat.fi/viikinkiristeily 


