
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  

Raikas syystervehdys omakotiyhdistyksen hallitukselta kaikille toiviolaisille!  

Omakotiyhdistyksen tarkoitus on sääntöjen mukaan koota Toivion sekä Multisilta-
Sääksjärven alueen asukkaat yhteiseen toimintaan ja valvomaan etujaan, parantamaan alu-
een viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä luomaan edellytykset alueen monipuoliselle kehitty-
miselle.  

Hallitus ponnisteli viime vuodet kovasti Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan kanssa nimen-
omaan Toivion viihtyvyyden parantamiseksi ja alueen monipuolisen kehittymisen turvaa-
miseksi. Samoin aikaisemmin olemme ottaneet vahvasti kantaa logistiikkakeskuksen ja jä-
tevedenpuhdistamon sijoittamisesta Toivion ja junaradan väliselle alueella. Olemme juuri 
jättäneen mielipiteen Pirkanmaan ELY-keskukselle Valtatie 3 perusparannuksesta. Mielipi-
teen tärkeimmät asiat olivat moottoritieltä kantautuvan melun torjunta ja läheisen virkis-
tysmetsän pirstoutuminen. 

Mutta samaan aikaan yhdistyksen jäsenmäärä on pienentynyt vuosittain ja esimerkiksi 
aiemmin suositut yhdistyksen tukemat teatterireissut ovat koonneet vähemmän osallistujia. 
Nyt kysymmekin teiltä arvoisat toiviolaiset: Mitä te haluatte yhdistykseltä? Jos olet jäsen, 
mihin suuntaan haluat yhdistyksen toimintaa kehitettävän? Jollet ole jäsen, mitä haluaisit 
yhdistyksen tekevän, jotta sinua kiinnostaisi liittyä jäseneksi. Yhdistys koostuu  alueella 
asuvista jäsenistä ja on olemassa nimenomaan jäsenistöään varten.  

Yhdistys saa tulonsa lähes yksinomaan jäsenmaksuista, joten resurssit ovat rajalliset. Jäse-
nille tarjottavan toiminnan maksullisuuteen tai sopivaan hintaan voit ottaa kantaa tiedot-
teen sivun 4 lomakkeella tai ok-yhdistyksen nettisivuilta löytyvässä asukaskyselyssä.  

Voisimme puhua strategian päivityksestä. Kaikki on mahdollista, kerro toiveesi. Haluamme, 
että yhdistyksellä olisi mahdollisimman paljon jäseniä, jotta olisimme vahva niissä asioissa, 
missä meidän halutaan toimivan. Säännöt löytyvät www.toivio.info/saannot  

Toivion Sanomien lopussa on asukaskysely, johon toivomme paljon vastauksia sekä jäseniltä 
että ei-jäseniltä. Vastausten avulla voimme kehittää toimintaamme asukkaiden tarpeita 
vastaavaksi. Nyt kannattaa osallistua!  

Voit täyttää lomakkeen ja palauttaa vastaukset kenen tahansa hallituksen jäsenen postilaa-
tikkoon tai vastata netissä: http://toivio.info/ . Tai voit myös vastata sähköpostilla: Toivion-
omakotiyhdistys@gmail.com joko numeroituihin kysymyksiin tai lähettää sähköpostilla va-
lokuvan käsin täytetystä lomakkeesta. Kaikki keinot vastausten toimittamiseen sopivat, nyt 
haluamme kuulla mielipiteesi.   

Yhdistysterveisin  

Kristiina Kaila 
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Toivion Omakotiyhdistys ry:n tiedotelehtinen, lokakuu 2019 

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



 

AJANKOHTAISTA LIIKENTEESTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ 

Pirkkalan strateginen yleiskaavaPirkkalan strateginen yleiskaavaPirkkalan strateginen yleiskaavaPirkkalan strateginen yleiskaava    

Kaavatyön painopisteenä on valtuutettujen 
osallistaminen. Yleiskaavasta ei tule oikeus-
vaikutteinen, vaan kunnan strateginen 
maankäytön suunnitelma. Kaavaprosessi on 
vapaampi ja se hakee muotoansa.  

Lähtökohtaraportti esiteltiin valtuutetuille 20.5. 
ja annettiin kesäläksy, jonka tuloksia käsiteltiin 
10.9.2019 valtuutettujen tulevaisuustyöpajassa.  

Työohjelmassa ja netissä esitettyä kuntalaisten 
tulevaisuustyöpajaa ilmeisesti ei järjestetäkään: 
Tämä on asukkaille eli kunnalle ikävä yllätys. 

Konsultti FCG työstää valtuutettujen ajatuksia 
kartalle valtuutettujen 14.11.2019 työpajaan. 
Jatkotyöstön pohjalta viimeistellään valtuutet-
tujen alustava tahtotila karttapohjaisena 
kuntalaiskommenteille. Saadun palautteen 
pohjalta on tarkoitus valmistella alkuvuodesta 
kaavaluonnos, josta myös kerätään palautteet.  

Ehdotus on tarkoitus työstää suoraan saadun 
palautteen pohjalta valtuuston hyväksyttäväksi.  

ValtaValtaValtaValtattttien 3ien 3ien 3ien 3    oioioioikaisukaisukaisukaisu    ttttulisi ulisi ulisi ulisi ToiToiToiToivion luontohelmeenvion luontohelmeenvion luontohelmeenvion luontohelmeen    

Laadittavan yleissuunnitelman YVA-ohjelmasta 
18.10. mennessä jätetyssä palautteessa ok-
yhdistys painotti mm.  meluasioiden tärkeyttä 
ja että vaihtoehtoihin pitää lisätä sieltä nyt 
puuttuva ratkaisu, jossa nykyinen valtatie Kul-
ju-Lakalaiva-Pirkkala kehitetään 3+3-ajokais-
taiseksi ilman Toiviohelmen luonto- ja virkis-
tysalueita pirstovaa uutta leveää tielinjausta. 

YVA-arviointityön selostusraportti on tarkoitus 
asettaa nähtäville keväällä 2020. Yleissuunni-
telman on määrä valmistua alkuvuonna 2021. 

Partolan osPartolan osPartolan osPartolan osayleiskaavaayleiskaavaayleiskaavaayleiskaavan OAS nähtävillen OAS nähtävillen OAS nähtävillen OAS nähtäville    

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS) on 23.10. yhdyskuntalautakunnassa ja 
tarkoitus saada nähtäville 6.11.2019, ml. kart-
tapohjainen kysely. – Kommentti: Kunpa kysyt-
täisiin myös kaavan tavoitteista, eikä vain kivo-
ja ja rumia paikkoja kuten Toivion yk-kaavasta.  

Sääksjärven osayleiskSääksjärven osayleiskSääksjärven osayleiskSääksjärven osayleiskaaaaavaavaavaavatyötyötyötyö    viivästynytviivästynytviivästynytviivästynyt    

Osa kaavatyön perusselvityksistä on valmistu-
nut. Kaavaluonnostyö on odottanut mm. alueen 
suurten väylähankkeiden suunnittelun käynnis-
tymistä, mm. Vt3 YVA ns. Puskiaisten oikaisus-
ta. Lisäksi kohteen yleiskaavoittaja lähti kun-
nasta, uusi aloittaa ehkä tammikuussa 2020. 

Luonnosvaiheen tavoiteaikataulu on loppuvuosi 
2020. Tavoitteena on osallistilaisuuksia, joissa 
asukkailla ja toimijoilla on mahdollisuus tuoda 
esiin näkemyksiään alueen kehittämisestä. 

Ojatien Ojatien Ojatien Ojatien ym. Toivion ym. Toivion ym. Toivion ym. Toivion liikenliikenliikenliikennenenenejärjestelyistäjärjestelyistäjärjestelyistäjärjestelyistä    

Ojatien saarekesuojatien parantaminen on siir-
tynyt kesäkauteen 2020. Ojatien ja Korpitien 
liittymän ”porttia” on suunniteltu, mutta lopul-
lista ratkaisua ei vielä ole tiedossa. 

Asukkaiden toivomia 30-ajoratamaalauksia ja 
hidasteiden merkintöjen parantamisia voidaan 
tehdä ensi vuonna. 

Kunnan siirrettävää nopeusnäyttötaulua kier-
rätetään useammassa paikassa. Ruotutie voi-
daan ottaa ohjelmaan jossain vaiheessa. 

Toivion puistoihin on suunnitteilla ensi vuodek-
si harvennuksia ja pienimuotoisia raivauksia 
hoitotoimenpiteinä. 

 

MUUTA AJANKOHTAISTA 

• Keväisin Toivion Sanomien yhteydessä jaetaan jäsenmaksulasku. Mikäli haluat laskun jatkossa 
sähköpostilla, kerro yhteystietosi (nimi ja osoite jäsenrekisteriä varten, emme luovuteta tietoja 
kolmansille osapuolille): toivionomakotiyhdistys@gmail.com 

• Laskun saa tietenkin edelleen myös paperisena. Huolehdittehan tällöin, että teidän postilaatikos-
sanne on vähintään talon numero. Suositellaan kiinteistössä asuvien sukunimiä ja talon numeroa. 
Omakotiyhdistyksen tarrakirjoittimella tulostamme haluamasi tekstin. Myös mainoskieltotekste-
jä saatavilla. Laita sähköpostilla haluamasi teksti, niin tuomme tarrat postilaatikkoosi. Toivion 
sanomien jakajat päivittävät postilaatikkoryhmien sijainnit jakelun sujuvoittamiseksi. 

• Muistutamme alueen 30 km/h nopeusrajoituksesta. Erityisesti pimeyden lisääntyessä talvea koti 
ja pienten koululaisten liikkuessa. Jalankulkijoita muistutamme heijastimista. 

• Huolehditaan lemmikeistä. Lain mukaan kissat ja koirat on pidettävä kytkettyinä. 
• Roskikseen liimattavia "koirankakkaroskis" -tarroja saa myös yhdistykseltä. Laita sähköpostia 

Toivionomakotiyhdistys@gmail.com ja sovitaan toimituksesta. 



 

JÄTTEET JA KIERRÄTYS 

Edellisestä Toivion Sanomista 2/2019 löytyy taulukko mihin erilainen jäte tulee kierrättää ja 
missä jätepisteitä on Toiviossa tai lähialueella. Seuraavassa on asiasta lisää tietoa ja ajankoh-
taiskuulumisia. 

Toukokuussa oleva Saukonpuistossa ollut jätekeräys on ollut suosittu jäsenetu. Samalla asuk-
kaat ovat myös voineet kierrättää käyttökelpoista tavaraa tai pitää peräkonttikirpputoria. Seka-
jätelavalle on kuitenkin päätynyt liian paljon kierrätyskelpoista ehjää tavaraa, joten parhaillaan 
etsitään yhteistyökumppania, joka hakisi lahjoituksena käyttökelpoiset tavarat, etteivät ne pää-
dy sekajätteeseen. Remonttijätettä (laatat, tiilet, kipsilevyt) lavalle ei saa tuoda.  

 Samalla muistutetaan, että pakkausmuovit, lasit sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat kier-
rätettävää jätettä, joille on omat paikkansa Ekopisteissä Ruotutien alussa ja kauppojen pihoilla 
(muovi) tai eteisissä (loisteputket, pienelektroniikka).  Kierrätettävissä olevia materiaaleja ei saa 
tuoda sekajätelavalle.  

 Risunkeräyksen sijaan suosittelemme risujen haketusta esimerkiksi omakotiyhdistyksen ok-
sasilppurilla ja hakkeen käyttämistä katteena omalla pihalla tai oksienkin pätkimistä sauna-
puiksi ja sytykkeiksi. 

 

 

 

Vuokrattavana Vuokrattavana Vuokrattavana Vuokrattavana Toivion okToivion okToivion okToivion ok----yhdistyksen yhdistyksen yhdistyksen yhdistyksen jäsjäsjäsjäsenilleenilleenilleenille        

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 

 

 

Etsintäkuulutus 

Omakotiyhdistykselle pitkäaikaisen kalustonhoitajan siirtyessä eläkkeelle etsimme uutta 
(uusia) kalustovastaavaa. 

Säilytät ja lainaat omakotiyhdistyksen vuokrattavia tai lainattavia varusteita: nurmikkojyrä, 
klapikone, oksasilppuri, juhlateltta, kahvinkeitin, termoskannut jne. Lainauksia on ollut noin 
32 kpl/vuosi 

Odotamme asukaspalveluhenkisyyttä ja kykyä rahastaa vuokrat sekä opastaa lainaajia ka-
luston käytössä ja tarkistaa palautettavien tavaroiden kunto. Eduksi katsotaan kyky korjata 
esimerkiksi laitteiden löystyneitä komponentteja.  

Tarjoamme mainion tavan tutustua Toiviolaisiin ja päästä osallistumaan yhteiseen tekemi-
seen sekä vuokravälineiden veloituksettoman käytön ja pienen vuotuisen kulukorvauksen. 
Yhteiskäyttöiset tavarat ovat ekologinen tulevaisuuden tapa harvemmin tapahtuviin toimiin. 
Oma laite saattaa olla käyttämättä ja tilaa viemässä varastossa yli 300 päivää vuodessa.  

Lisätiedot kalustonhoitaja Teuvo Ahtonen 045 313 0427 ja pj Kristiina Kaila  050-594 4174. 



 ASUKASKYSELY YHDISTYKSEN TOIMINNASTA  (paperi tai: http://toivio.info/) 

1. Kuinka tarpeellisena pidät, että omakotiyhdistys järjestäisi seuraavia toimia? 

 

2. Mitä muuta toimintaa toivot omakotiyhdistykseltä? 

  

  
 

3. Mistä aiheesta toivoisit alustusta/luentoa vuosikokouksen yhteyteen? Tai kenet kunnan edus-
tajan toivoisit kutsuttavaksi vuosikokoukseen? 

  
 

4. Onko kotitaloutesi Toivion omakotiyhdistyksen jäsen?  
� En 

� Kyllä. Oletko hyödyntänyt jäsenetuja? 

� En 
� Kyllä, mitä?   

 

5. Onko nykyinen jäsenmaksu 10 €/talous sopiva? 
� Ei 
� Kyllä 

 

6. Muita terveisiä omakotiyhdistykselle? 

  

  

 

LOMAKKEEN PALAUTUS: Kenen tahansa hallituksen 

jäsenen postilaatikoon (pj Eerolantie 13, muut osoitteet 

ed. Toivion Sanomissa ja kotisivuilla) tai vaihtoehtoisesti 

mielellään vastauksia voi antaa nettilomakkeella: 

http://toivio.info/ 
 

Tamkopio 24.10.2019 TS 3/2019  Painos 530 kpl 

 
Ei tarvetta 

1 

Vähän 
tarvetta 

2 

Melko tar-
peellinen 

3 

Tarpeellinen 

4 

Erittäin 
tarpeellinen 

5 

Romunkeräys (metalliromu ja sekajäte)      

Teatteriretki (lasten näytelmä)       

Teatteriretki (aikuisten näytelmä)       

Toivion Sanomat       

Edunvalvonta: anomusten ja mielipitei-
den esittäminen tie- ja kaavahankkeista, 
joukkoliikenteestä ja muista Toivioon 
liittyvistä asioista  

     

Ensiapukurssi      

Koiran käsittely/koulutusluento      

Puutarhanhoitoluento      

Kompostointiluento      

Luontoretki      

Työkalujen vuokraus (Klapikone, pen-
sas- ja oksaleikkuri, oksasilppuri, tika-
puut, turvavaljaat, puutarhajyrä) 

     

Juhlatarvikkeiden vuokraus (Iso kahvin-
keitin, pumpputermospullot, juhlateltta, 
25 m sähköjohto) 

     

Toivion yhteisten alueiden siivouspäivä      

Lentopallo/ muu liikunta      

 


