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Jos haluat tukea asukasyhdistyksen toimintaa  
toiviolaisten etujen ajamisessa ja mm. Toivion Sanomien julkaisemista ja ehkä myös hyödyntää 
omakotiyhdistyksen jäsenetuja, niin ole hyvä ja maksa talouskohtainen jäsenmaksu 10 10 10 10 €/vuosi/€/vuosi/€/vuosi/€/vuosi/    
taloustaloustaloustalous 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. Kiitos! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MUITA KALENTERIMERKINTÖJÄ 

• ”Pirkkalan siisteyskampanja 6-12.5.2019”: 
Omakotiyhdistys haastaa toiviolaiset mukaan, 
yhteinen lähiympäristö kesäkuntoon viikolla 
19. Hienoa, mitä useampi jaksaisi poistaa ros-
kia kohdaltaan myös katualueelta, innokkaim-
mat puistoista ym. laajemminkin.  

• EU-vaalit su 26.5., ennakkoäänestys 15.–
21.5.2019. Äänestetään jälleen Toivio koko 
Pirkkalan ja Pirkkala koko maakunnan yk-
kösaktiiviseksi! 

• ”Toivio tutuksi”-kävelykierros ke 21.8. klo 18–
20. Kuullaan ja kerrotaan tarinoita paikoista, 
ihmisistä ja tapahtumista. Startti koululta, ei 
ennakkoilmoittautumista. 

Toivion Sanomat   2/2019 

Toivion Omakotiyhdistys ry:n tiedotelehtinen, toukokuu 2019 

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

Perinteinen ROMUNKERÄYS ja kierrätys LA 18.5.2019 klo 9-13 (jäsenetu) 

Romunkeräys Saukontien kentälläSaukontien kentälläSaukontien kentälläSaukontien kentällä: lavat metalli- ja kaatopaikkaromulle. Samalla käyt-
tökelpoinen tavara löytää myös uusia käyttäjiä. Vieressä saasaasaasaa lisäksi pitää peräkontti-pitää peräkontti-pitää peräkontti-pitää peräkontti-
kirkirkirkirpppppistäpistäpistäpistä. Paikalla koulun vanh. yhdistys myy makkaraamakkaraamakkaraamakkaraa, varaa pikkurahaa mukaan! 
Lisäksi mahdollisesti toiviolaisitoiviolaisitoiviolaisitoiviolaisiaaaa    yrittäjiyrittäjiyrittäjiyrittäjiääää esittäytyy puistossa, suosi toiviolaisia! 

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!  

 

Komediateatterissa (Lapintie 3a) 
Lauantaina 10.8.2019 klo 12  

Liput TOKY:n kautta vain 15 €. Ilmoittau-

tumiset: Eeva-Liisa Kilponen, puh. 040 

730 3411 tai liisa.kilponen@gmail.com  

(jäsenetu) 



 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  

Auringon lämmittäessä odotukset kääntyvät jo kesän vihreyteen. Kevättä väritti jättikaavan 
kaatuminen ja sen jälkimainingeissa nyt on toiveikas odotus, miten aluetta aletaan jatkossa 
kaavoittaa.  Mikäli koulun takaa ei linjata tietä ja yhtenäisiä viheralueita säästetään riittä-
västi luontohelmialueen ympärille ja kaavaprosessi on aidosti vuorovaikutteinen, uskon, että 
alueelle saadaan hyvää alueen kehitystä tukeva kaava voimaan. 

Toivion Omakotiyhdistys ajaa alueen asukkaiden etuja. Jotta olemme riittävän suuri ja vah-
va, liittykää yhdistyksen jäseniksi 10 eur/talous vuosijäsenmaksulla. Jäsenet saavat muun 
muassa harvoin tarvittavia tavaroita lainaksi edullisesti tai veloituksetta. Lisäksi omako-
tiyhdistys muun muassa antaa lausuntoja viranomaistahoille esimerkiksi kaava-asioissa ja 
tekee aloitteita esimerkiksi bussivuorojen parantamiseksi. Jäsenyys kannattaa! 

Toivon kaikille Toivion asukkaille mukavaa kesän odotusta  

Kristiina Kaila 

 

 

JÄTTEET JA KIERRÄTYS 

Paras jäte on jäte, jota ei synny.  No, syntyyhän sitä, mutta jätteen määrään voimme kukin osal-
tamme vaikuttaa suuresti: 1) Ostamalla harkitusti ja vain tarpeeseen, 2) Korjaamalla vanhaa, 3) 
Hankkimalla kestävästi, 4) Suosimalla uusiokäyttöä/kierrätystä, 5) Suosimalla ympäristöystä-
vällisesti pakattuja tuotteita, 6) Minimoimalla hävikin. 

Oheiseen taulukkoon on koottu yhteenvetoa mihin toiviolaiset voivat Toiviossa ja Partolassa vie-
dä jätteitään. Lähimmät jäteasemat ovat Nekala (Viinikankatu 46) ja Pirkkala (Turkkirata 12). 
Jätekeskukset ovat noin 20 km:n päässä Nokialla Koukkujärvi ja Tampereella Tarastenjärvi. 

Lisätietoja: www.kierratys.info ja www.phjoy.fi    

JätepisteJätepisteJätepisteJätepiste    1111----PäiväkotiPäiväkotiPäiväkotiPäiväkoti    2222----RuotutieRuotutieRuotutieRuotutie    3333----CMCMCMCM    4444----SSSS----marketmarketmarketmarket    
Paperi X X X X 
Metalli  X X X 
Lasi  X X X 
Kartonki  X X X 
Muovi   X X 
Tekstiili   X X      (kirppikset, kierrätyskeskukset) 
Biojäte Kompostointi, naapurikimppa tai kiinteistökohtainen keräys (yli 4 asuntoa) 
SER (sähkö) Verkkokauppa (data-SER), Hong Kong, CM (pienlaitteet) 
Lamput Verkkokauppa, Hong Kong, CM 
Paristot, pienakut Verkkokauppa, Hong Kong, CM, Lidl 
Puu Pienerät jäteasemille, suuret erät jätekeskuksiin. Kestopuu erikseen. 
Rakennusjäte Pienerät jäteasemille, suuret erät jätekeskuksiin (Tarastejärvi ja Koukkujärvi) 
Ajoneuvoakut Bauhaus, Motonet, jäteasemat, jätekeskukset 
Lääkkeet Apteekit (lähin Partolan Citymarketissa) 
Vaarallinen jäte Jäteasemat, jätekeskukset, Bauhaus (maalit yms.) 
Puutarhajäte Kompostointi tai haketus omalla tontilla, tai jätekeskukset 
Sekajäte Kiinteistön jätesäiliö, tyhjennys 1-8 viikon välein (sopimus jätehuollon kanssa) 
 

Sanomalahtipaperit omakotiyhdistys suosittaa viemään joko a) Ruotutien ekopisteen VIHREÄÄN 
isoon metallisäiliöön (jolloin tuet ok-yhdistystä) tai b) päiväkodille (jolloin tuet Pirkkalan Hiihtäjiä)! 

Juha Vehmas  

HUOM.: Osallisuusilta Nuolialan koululla ma 6.5. klo 18. 

Kuinka parannetaan kuntalaisten vaikuttamismahdolli-

suuksia Pirkkalassa? Kunta järjestää. 



KOIRAETIKETTIÄ 

Lainsäädännön ohella koirien pitoon liittyy hyviä tapoja korostavia kirjoittamattomia sään-
töjä, joiden noudattaminen luo miellyttävän lenkkeilyn edellytykset sekä koirallisille että 
koirattomille kulkijoille.  

Ota huomioon ympäristö.Ota huomioon ympäristö.Ota huomioon ympäristö.Ota huomioon ympäristö.    

Koiran jätökset on kerättävä taajama-alueella.    Ehkä suurin ärtymystä ja jopa koiravihaa 
aiheuttava asia on keräämättä jätetyt koirien jätökset. Toiviossa on kiitettävän kattavasti 
roskiksia ja sen lisäksi monen yksityisen jäteastiassa on jätteet salliva merkintä, käytetään 
niitä. Huomaa, että metsään jätetyn täysinäisen kakkapussin maatuminen kestää vuosia, 
joten metsä ei ole tällaisen jätepussin paikka.  

Ympäristön huomioiminen tarkoittaa myös sitä, että koiran ei anneta merkata porttien pie-
liä, talojen seinustoja, postilaatikoita, kukkaistutuksia tai pihapiirejä.   

Kunnioita vastaantulijoKunnioita vastaantulijoKunnioita vastaantulijoKunnioita vastaantulijoita, pidä koira kytkettynä ja hallinnassa. ita, pidä koira kytkettynä ja hallinnassa. ita, pidä koira kytkettynä ja hallinnassa. ita, pidä koira kytkettynä ja hallinnassa.     

Taajamassa ulkoiltaessa koiran on oltava kytkettynä.  Poikkeuksia tästä säännöstä on kos-
kien henkilökohtaisia hyötykoiria ja virkakoiria. Lisää tietoa löytyy Kennelliiton sivuilta.  

Hallinta tarkoittaa sitä, että koira kohtaa vastaantulijat, koirattomat ja koiralliset näitä 
häiritsemättä, koiraa ei siis päästetä nuuskimaan vastaantulijoita. Hallinnan merkitys vielä 
korostuu, kun koiraa kuljetetaan kelataluttimessa eli ns. flexissä.  

Kun kohdataan toinen koirakko, on syytä pitää oma koira hyvässä hallinnassa eikä päästää 
sitä vastaantulevan koirakon luokse. Koirat ovat yksilöitä, eivätkä kaikki välttämättä pidä 
toisista koirista. On myös muita syitä, miksi oman koiran ei haluta kohtaavan toista koiraa 
nenäkkäin. Oli syy mikä tahansa, niin sitä kannattaa kunnioittaa. Jos tunnet tarvetta antaa 
oman koiran tavata vastaantuleva koira, on hyvä kysyä lupa. 

Etikettiä myös koirattomille kulkijoille.Etikettiä myös koirattomille kulkijoille.Etikettiä myös koirattomille kulkijoille.Etikettiä myös koirattomille kulkijoille.    

Kaikki koirat eivät pidä silittelystä tai vieraan ihmisen huomiosta. Jos haluaisit silittää vas-
taantulevaa koiraa, kannattaa kysyä lupa. Syitä kieltoon voi olla monia, koiraa esimerkiksi 
koulutetaan kulkemaan nätisti hihnassa, olemaan ryntäämättä ihmisten/koirien luokse, yli-
päätään suhtautumaan neutraalisti vieraisiin ihmisiin.  

Polkupyöräilijöille ja rullaluistelijoille koirakoilla on toivomus: rimpauttakaa kelloa tai an-
takaa jonkinlainen äänimerkki ennen ohittamista kaikkien turvallisuuden takeeksi. 

Keltainen nauhaKeltainen nauhaKeltainen nauhaKeltainen nauha koiran taluttimessa tarkoittaa sitä, että koira tarvitsee tilaa. Tilantarve ei 
tarkoita sitä, että koira olisi esimerkiksi vihainen, se vain tarvitsee rauhallisen ohituksen 
ilman, että siihen kiinnitetään huomiota. 

LopuksiLopuksiLopuksiLopuksi    

Jokainen koiranomistaja on vastuussa omasta koirastaan ja sen tekemisistä. Vahinkoja tie-
tenkin voi sattua, mutta hallinnalla, keskittymisellä ja toisten huomioimisella vältetään 
monet konfliktit. Avain sujuvaan lenkkeilyyn on hyvä arkitottelevaisuus ja avain siihen puo-
lestaan on hyvä ja johdonmukainen koulutus. 

Hillevi Brander 
 

 
 

Luento koiran kouluLuento koiran kouluLuento koiran kouluLuento koiran koulutuksesta tiistaina 28.5.2019tuksesta tiistaina 28.5.2019tuksesta tiistaina 28.5.2019tuksesta tiistaina 28.5.2019,,,,    Ruotutie 48 Ruotutie 48 Ruotutie 48 Ruotutie 48     

Koulutuksen kulmakivet – miten oppimisen yksinkertaisia perusperiaatteita sovelletaan 
käytännön koulutukseen ja arjen hallintaan. Huom! Tilaisuus on ilman koiria ja tilaisuuteen 
mahtuu 8 henkilöä. Luennon pitää Hillevi Brander. Ilmoittautumiset mieluummin sähkö-
postilla hillevi.brander@kolumbus.fi tai 040 960 2948. 

 



    

Vuokrattavana Vuokrattavana Vuokrattavana Vuokrattavana Toivion okToivion okToivion okToivion ok----yhdistyksen yhdistyksen yhdistyksen yhdistyksen jäsenillejäsenillejäsenillejäsenille        

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 

 

 
Ajankohtaista liikenteestä ja ympAjankohtaista liikenteestä ja ympAjankohtaista liikenteestä ja ympAjankohtaista liikenteestä ja ympääääristöstäristöstäristöstäristöstä 

ToivionToivionToivionToivion    osayleisosayleisosayleisosayleiskaavavalmistelu lopetettukaavavalmistelu lopetettukaavavalmistelu lopetettukaavavalmistelu lopetettu    

Kaavaluonnoksesta mielipiteen antaneista Py-
ramiitinnotkon kokoojakatua vastusti 133, vain 
3 kannatti. Kokoojakatua ja rakentamista maa-
kuntakaavan virkistysalueelle Pirkkalan luon-
tohelmeen vastusti yli 1100 hlön adressi. Kaa-
voittaja ei tästä piitannut eikä kaavatyötä oh-
jaavaa kunnanhallitusta päästetty linjaamaan 
miten osallispalaute ja lausunnot huomioidaan.  

Yhdyskuntalautakunta 6.3. vielä halusi edistää 
epädemokraattista asukas- ja ympäristönvas-
taista kaavaa äänin 6-4, mutta kunnan ja kun-
talaisten onneksi kunnanhallitus 11.3.2019 
päätti sdp:n, vihreiden ja keskustan äänin 6-5 
hylätä osayleiskaavaehdotuksen ja lopettaa 
kaavan valmistelun. Kaavaprosessi olikin sel-
laisessa haaksirikossa, että tämä oli ainoa viisas 
vaihtoehto. Ilman avointa vuorovaikutusta ja 
päätöksentekoa laadittua ympäristönvastaista 
kaavaehdotusta ajoivat kh:ssa eteenpäin ko-
koomus, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto.  

Erittäin tärkeä torjuntavoitto kuntalaisille, 
mutta tarkkana on oltava jatkossakin: mm. kun 
kaavatyö joskus uudestaan käynnistyy, onko 
lähtökohtana aito vuoropuhelu, Pyramiitinotkon 
säilyttäminen ja 2500 asukkaan mitoitus.  

Tampereen Joukkoliikenne nihkeänäTampereen Joukkoliikenne nihkeänäTampereen Joukkoliikenne nihkeänäTampereen Joukkoliikenne nihkeänä    

Omakotiyhdistyksen helmikuiseen aloitteeseen 
Toivion bussiliikenteen palvelutaso-ongelmien 
parantamiseksi tuli lyhyt vastaus: ”Palaute 
otetaan huomioon suunniteltaessa linjasto 2021. 
Seuraavan kerran Toivion liikennettä 
arvioidaan, kun raitiotie kulkee Partolaan asti”! 

Tuo tarkoittaisi, että kausina 2019-2020 ja 
2020-2021 eli yli kahteen vuoteen mitään 
parannusta ei olisi luvassa akuuteimpiinkaan 
ongelmiin, esim. aikataulujen epäsynkroniin 
koulu- ja juna-aikatauluhin! ”TKL” ei ole enää 
vastanut ok-yhdistyksen uuteen pyyntöön 
päästä asiasta keskusteluun ja yhteistyöhön. 

Ojatien suunnitelmaehdotus nähtävillä 8.5. astiOjatien suunnitelmaehdotus nähtävillä 8.5. astiOjatien suunnitelmaehdotus nähtävillä 8.5. astiOjatien suunnitelmaehdotus nähtävillä 8.5. asti    

Ojatien suojatiesaarekkeen kohdalla näkemä 
autoilijan ja koulun suunnasta saapuvan pyöräi-
lijän/kävelijän välillä on vaarallisen lyhyt. Kun-
ta on laatinut liikenneturvallisuuden paranta-
miseksi suunnitelmaehdotuksen, jota voi tutkia 
kunnan nettisivuilla. Anna halutessasi pa-
lautetta 8.5. mennessä: kirjaamo@pirkkala.fi. 

 
 

 

Tamkopio 2.5.2019 TS 2/2019 Painos 530 kpl 

Omakotiyhdistyksen hallitus 2019 

Kristiina Kaila, puheenjohtaja Eerolantie 13 050-594 4174 kristiina.kaila@gmail.com 

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

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 

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

Olli Meduri, lentopallovastaava Saukontie 9 040-702 3840 olli.meduri@gmail.com 

Eeva-Liisa Kilponen, teatterivastaava Karjalantie 93 040 730 3411 liisa.kilponen@gmail.com 

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

Sari Hakkola Pariladonkuja 5 050 305 2562 sari.hakkola@gmail.com 

Nina Lindholm Ruotutie 30 040 764 7499 nina.lindholm70@gmail.com 


