TAKAKIRVEEN OMAKOTIYHDISTYS
Perustettu 1947

Puheenjohtajan palsta
Vuosi vaihtui ja samalla myös
päivitettiin vetäjä Takakirveen
Omakotiyhdistykseen, jonka
puheenjohtajaksi tulin valituksi syyskokouksessa. Kiitos
luottamuksesta. Tehtävä ei
ole minulle aivan outo - sitä
todistaa viiri, joka on edessäni
kirjahyllyllä - olin puheenjohtajana joskus kauan sitten,
presidenttinä taisi olla vielä
Koivisto. Alholan Timo vetäytyi nyt emeritukseksi.
Seuraa Facebookia ja
Twitteriä!!
Anno domini 2018 yhdistyksellä riittää tekemistä roppakaupalla, aluksi aktivoidumme sosiaalisessa mediassa
ja yritämme pitää jäsenistöä
ajantasalla myös sähköpostin
uutiskirjeellä.
Verkkosivusto on yhä osoitteessa www.takakirves.com.
Myös Facebook ryhmää kannattaa seurata, se on tietysti
nimellä Takakirveen Omakotiyhdistys ja Twitterissä twiittaillaan tunnuksella @Takakirves ja aiheella #Takakirves.
Sähköpostiosoite:
takakirveen.omakotiyhdistys@gmail.com.
RAIMO OLLILA, pj v. 2018

Ilmoita email
osoitteesi!!
Hyvä jäsen: koska sinulle jaettiin tämä tiedote paperilla,
jäsenrekisteristämme puuttuu email osoitteesi tai se on
virheellinen. Päivitä yhteystietosi osoitteessa www.takakirves.com ja valitse sieltä
“Yhteystiedot” -> “Palaute”.
Ilmoita haluatko uutiskirjeen
emailiin ja myös katuosoite.
Lämpökamera yhdistykselle??
Hallituksessa on harkittu lämpökameran hankkimista yhdistykselle. Kommentoi ideaa
sähköpostilla, facebookissa tai
verkkosivuilla “Palautteessa”.

email:takakirveen.omakotiyhdistys@gmail.com
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Tennishallit hakee laajennusta
Jarkko Nieminenareena suunnittelee laajennusta kasvaneen
tarpeen vuoksi. Tavoitteena
heillä olisi saada 2-3 sisäkenttää ja kasvattaa myös ulkokenttien määrää kahdesta neljään
kappaleella nykyisten lisäksi
parin vuoden sisällä. Ongelmana tennisharrastajille on
tällä hetkellä se, että kesäisin
ulkotoiminta ja kurssit joudutaan pitämään Kupittaalla, koska Impivaaran kenttiä on liian
vähän. Kaikkein vähiten muutosta nykyisen ympäristön kannalta tulisi, jos urheilupaikkoja
laajennettaisin uimahallin puoleiseen päätyyn, jossa sille on
kaavassa merkitty paikkakin.
Mutta. Vaikka kaavakartoissa
Teatterimatkat
“Huojuva Talo”
Tampereella 27.04.2018
Takakirveen Omakotiyhdistyksen naisjaosto järjestää teatterimatkan Tampereen teatteriin
27.04.2018, jossa Frenckelin
näyttämöllä esitetään Maria
Jotunin näytelmä “Huojuva
talo”.
Matkan hinta on 59€/hlö ja se
sisältää lipun, kuljetuksen ja
väliaikatarjoilun.
Lähtö Tampereentien Teboililta
27.4. klo 16:30. Varaukset ja
maksut 15.03.2017 mennessä,
p. 0400 530695

Pyynikin kesäteatteri
“Ehtoolehdon sankarit”
16.06.2018
Matkan hinta 64€, eläkeläiset
61€.Hinta sisältää kuljetuksen
ja ruokailun teatterin katetussa
ulkoilmaravintolassa.
Ruokana on uunilohta tykötarpeineen. Varaukset ja maksu
1.5.2018 mennessä p. 0400
530695. Lähtö Tampereentien
Teboililta klo 10:00.

ei ole merkintää luonnonsuojelualueesta, halliyhtiölle on kerrottu, että nämä Rauramäen
torpan vanhat peltopohjat ovat
ELY:n suojelussa pähkinäpensaiden vuoksi.
Uudet hallit tulisivat nykyisen
parkkipaikan päälle. Jos ulkokenttien laajennuksen suunta
on Jukolanpuisto, on yhdistyksen oltava valppaana. Laajennushanke nostaa vanhemmassa omakotiväessä tunteita,
kävihän omakotiyhdistys -80 luvulla samassa asiassa oikeutta
aina KHO:ta myöten ja voitti.
Jukolankenttä on tällä hetkellä
kuitenkin huonossa jamassa,
vaikka puisto on muuten hy-

vässä kunnossa. Nyt on kyse siitä, miten aluetta tulisi kehittää
niin, että lähiasukkaille ei tulisi
muutoksista haittaa. Ainakin
liikennejärjestelyt paranisivat,
koska parkkipaikka ja kulku
autoilla loppuisi Kekkurintien
päästä. Onneksi halliyhtiö on
tällä kertaa yhteistyöhakuinen
ja haluaa kuulla suunnittelussa
lähiasukkaita sekä omakotiyhdistystä, jotta turhalta vastakkainasettelulta
vältyttäisiin.
Ilmaan on heitetty idea mm.
monitoimikentistä, jossa olisi
useita eri harrastuslajeja ja
talvisin sinne voitaisiin jäädyttää luistelukenttä. Asian etenemistä voi seurata mm. facebook ryhmässämme.

Runosmäen terveyskeskus
lakkautuslistalla?
Turun Sanomissa 29.12.2017
julkaistun jutun mukaan Sote
näyttäisi tuovan ikäviä muutoksia meille tämän kylän torppareille: Runosmäen terveyskeskus on selvityksen mukaan
lakkautuslistalla numero 47 eli
jos terveyskeskuksia jää uudistuksen jälkeen esim. 45 kpl,
Runosmäen piste suljetaan.
Kaikkiaan terveyskeskuksia on

nyt 53 kpl Varsinais-Suomessa. “Tarttis varmaan tehrä jottain” - ainakin selvittää, onko
todella näin tapahtumassa.
Runosmäkiseuran pj. Jorma
Hellsten on myös seurannut
keskustelua: “Terveyskeskuksen johto kertoi syksyllä kuitenkin uskovansa toiminnan jatkuvan Soten jälkeenkin”, Hellsten
kertoo.

Kärsämäen urheilupuiston ja
Pallivahan seurakuntakeskuksen alueille esitetään merkittäviä asemakaavamuutoksia,
joiden seurauksena “Pallivahan kirkon” tilalle tulisi asuinrakennuksia ja urheilupuiston
alueelle uusi päiväkoti suljetun ja purkua odottavan Paltankadun yksikön tilalle. Myös
Savonkedonkatu 7:n kerrostaloja esitetään korvattavaksi
uusilla.
Omakotiyhdistyksen
näkemyksen mukaan urheilupuiston kokonaisuutta ei ole
syytä pilkkoa eikä pienentää
rakentamisella, sillä puiston
kentät ovat vilkkaassa liikuntakäytössä ympäri vuoden.
Päiväkodin uudisrakennus oli-

si luontevinta sijoittaa aiemmalle tontilleen Paltankadulle
myös sen takia, ettei Kaerlantie entistä pahemmin puuroutuisi päiväkodin aamu- ja
iltaliikenteen takia. Jos seurakuntakeskus päätetään purkaa,
olisi toivottavaa, ettei sen tilalle
rakennettaisi asuntoja, vaan
aiempaakin monipuolisempi
monitoimitalo. Johon sovitettaisiin seurakunnan, lasten ja
aikuisten harrastustoiminnan
tilat. Omakotiyhdistys on jättänyt kaavamuutoksesta oman
lausuntonsa ja seuraa aktiivisesti kaava-asian etenemistä,
jotta alueen virkistys- ja liikuntamahdollisuudet saadaan jatkossakin turvattua.

Kaavamuutoksia vireillä Kaerlantien molemmin puolin

Hyvä jäsen: ilmoita email osoitteesi www.takakirves.com/yhteystiedot/palaute
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Tarjoukset jätehuollosta vuodelle 2018
Takakirveen Omakotiyhdistys
on pyytänyt jäsenistölle uudet
tarjoukset jätehuollosta tammikuussa 2018, koska alalle
on tullut uusi toimija ja yksi on
muuttanut omistustaan (Suez).
Tarjoukset pyydettiin kolmelta
yritykseltä Lassila &Tikanojalta,
Remeolta (aiemmin Suez) sekä
uudelta tulokkaalta Turun Seudun Hyötykuljetukselta (TSHK).
Tarjoukset ovat vain jäsenistön
käytössä ja tilausvaiheessa on
mainittava yhdistyksen nimi tai
tarjouksesta löytyvä kampanjatunnus.

TSHK perheyritys
Maskusta

Turun Seudun Hyötykuljetus
on paikallinen, kotimainen perheyritys, jolla on jätealan kokemusta jo vuodesta 1998. Yrityksen kotipaikka on Masku ja
saamiemme tietojen mukaan
sillä on jo muutamia asiakkaita
Takakirveelläkin. Yrityksen valt-

teja on läheisyys - kun soittaa
annettuun numeroon, sieltä
vastaa todennäköisesti toimitusjohtaja, joka on jossain
“roskakeikalla”.

osoitteessa www.takakirves.
com => Jäsenille => Jätehuolto

Lisäksi TSHK toimittaa soraa,
multaa, haketta ym. Rakennus- tai jätelavan TSHK toimittaa 180€ kokonaishintaan sitä
tarvitseville. Tarkempi tarjous
on verkkosivuilla osoitteessa
www.takakirves.com => Jäsenille => Jätehuolto

Remeon tarina Suomessa alkoi
“SOHU” -nimellä v. 1964. Yrityskaupoissa yhtiö siirtyi amerikkalaisille, ranskalaisille ja ruotsalaisen SITA:n tytäryhtiöksi
ja vaihtoi nimensä “SUEZ”:ksi
kunnes sen osti suomalainen
perheyhtiö Hartwall Capital.
Vuonna 2017 SUEZ Suomesta
tuli Remeo Oy. Remeo on latinaa ja tarkoittaa “palata takaisin”, jolla viitataan kiertotalouteen.
Remeo tarjoaa 370 l “Quatroselect” astiaa puoleksi vuodeksi
ilman astiavuokraa, vanhan astian voi jättää paperinkeräystä
varten, jolloin se tyhjennetään
12 viikon välein veloituksetta.
Tarkempi tarjous verkkosivuilla
osoitteessa www.takakirves.
com => Jäsenille => Jätehuolto

Tuttu toimija
Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja lienee kaikille omakotiasukkaille tuttu.
Sen etuna on hyvin toimivat
prosessit ja “QuattroSelect”
lajitteluastiat. Nelilokeroastian
kustannus on edullinen, vaikka
siinä on mukana astian kiinteä
kuukausivuokra. Astia toimitetaan maksutta.
Tarkempi tarjous verkkosivuilla

Takakirveen “kuiduttomat”
Takakirveellä sähköjohdot on
vaihdettu pylväistä maakaapelointiin ja samassa kaivannossa
myös on tuotu tietoliikennekaapelit. Valittavana on ollut
myös kuituyhteys. Valitettavasti Ruskontien länsipuolella

TAKAKIRVEEN ÄIJÄ

kuitua ei tarjottu ja näyttää, ettei sitä saadakaan ilman “kynnysrahaa”. Kuidun tuominen
erillisvetona maksaisi Telian
arvion mukaan yli 2000€, mikä
tuntuu kohtuuttomalta. Nyt
rakennettavilla alueilla kuidun

Remeo on
entinen Suez

saa pelkällä kuukausimaksulla.
TPK:n mukaan käytäntö on
sama muuallakin. Telia kehottaa kuitenkin ilmoittamaan halukkuudesta kuitukaapelointiin
osoitteessa www.avoinkuitu.fi.
Ilmoitus ei ole sitova.

Elisalta parannus
mobiiliverkkoon

Elisalta saadun tiedon mukaan
heikkoon mobiiliverkon kuuluvuuteen Takakirveellä olisi tulossa parannusta maaliskuussa. Takakirveen “perukoilla”
eli Holpin- ja Toukolankadulla
on kärsitty pitkään heikosta
kännykäverkosta. Tukiaseman
säätö 5.2.2018 näyttäisi parantaneen tilannetta.
Normaalisti 4G LTE yhteydellä
mittaustulos on yli 40 Mbps latauksella, mutta hitaan verkon
vuoksi mm. Toukolankadulla
mobiilinetti toimii parhaimmillaankin 5-7 Mbps nopeudella.
Toisinaan “palkit” tipahtavat
niin alas, että verkko pudottaa yhteyden alempaan siirtotasoon eli esim. “Edge” GPRS
-tekniikkaan, minkä tunnistaa
kännykän “4G” tilalle tulevasta
“E” merkistä. Pahinta on se,
että jopa puhelut jäävät joskus
kokonaan tulematta.
Syynä kurjimukseen on tukiaseman sijainti Runosmäessä Signalistinkadun lämpökeskuksen
piipussa. Se jää 41m korkean
“Rauramäen” vuoksi katveeseen monelta kiinteistöltä.
Tilannetta ei helpota uimahallin, Jarkko Nieminenareenan,
Jukuparkin, ym. urheilupaikkojen käyttäjien liittyminen samaan tukiasemaan.
Kaerlaan tehtävien muutosten olettaisi vaikuttavan myös
muiden operaattoreiden käyttäjiin, koska tukiasemat ovat
useimmiten yhteiskäytössä.

Lumityöt Destialle laatu vaihtelee

Takakirveen teiden ja jalkakäytävien lumien auraus on
siirtynyt Destialle. Osa asukkaista on tyytyväisiä erityisesti
teiden puhdistukseen, mutta
jalkakäytävillä laatu vaihtelee.
Mm. Punomontieltä lastenvaunujen kanssa liikkuva äiti
huomautti, ettei jalkakäytävälle
ole asiaa lumisuuden vuoksi.
Huomautukset aurauksesta voi
lähettää Destialle www.turku.
fi/palaute palvelun kautta.

