TAKAKIRVEEN OMAKOTIYHDISTYS
Peruste u 1947

s Puheenjohtajan palsta
Korona - loppuisi jo!
Yhdistykset ovat joutuneet
sopeutumaan koronarajoituksiin jo pari vuo a ja toimimaan ”sordiino” päällä
ilman yhteisiä tapahtumia.
”Ullan matkat” eh kahden
virusmuunnoksen välissä jo
järjestää bussi- ja tea eriretken, kunnes tuli omikron äkkipysäys.
Vuosikokous saa in Rientolan alasalissa pide yä rajoitusten mukaises , mu a
suunniteltua ”key note” puhujaa ei voitu kutsua, koska
salli u osano ajamäärä olisi
yli ynyt.
Yksi valopilkku on ollut lupa
Jukolanpuistonkentän jäädyttämiseen vuodenvaihteessa
yli 30 vuoden jälkeen.
”Ikiaikainen” eto kertoo,
e ä aiemmin Takakirveen
luistelupaikka oli Savonkedon
puistossa. Sieltä on poiste u
hiljan valaistus ja koppi, mutta vesipos on jäljellä.
Mikäli innokas talkooporukka
löytyy ensi vuodeksi jäädytykseen, yhdistys voi esi ää
kentän kunnostamista liikuntavirastolle.
RAIMO OLLILA

www.takakirves.com, takakirveen.omako yhdistys@gmail.com

Maksa jäsenmaksu, sähköä jäsenetuhintaan vain jäsenille

Sähkösopimuksen kilpailutus meneillään
Nykyinen TPK:n sähkösopimus
omako yhdistyksille pää yy
lokakuussa. Uusi sopimus kilpailutetaan tämän kevään aikana. Kun maksaa jäsenmaksun ja
hyväksyy, e ä omako yhdistys
saa väli ää yhteys edot kilpailutuksen voi aneelle energiayh ölle, se tekee jäsenetusopimuksen mukaisen tarjouksen.
Suostumus yhteys etojen
väli ämiseen tarvitaan EU:n
GDPR asetuksen vuoksi - asetus on tehty siksi, e ei yhteysetojasi levitetä ilman lupaa.
Suostumuksen voi tehdä nessä os. takakirves.com, ohje
kohdassa ”Jäsenille -> Sähkösopimus”.
Voit myös täy ää takasivun
lomakkeen ja lähe ää sen posssa.
Tarjous annetaan ennen nykyisen sopimuskauden loppua.
Suostumus tarjouksen vastaano amiseen ei tarkoita sen hy-

väksymistä. Jokainen pää ää
siitä itse tarjouksen saatuaan.
Turku Energia on ollut kilpailtuksissa vahva ja turkulaiselle
hyvä senkin vuoksi, e ä liikevoi o jää Turkuun. Mu a sil
sopimushinta pitää olla kohdallaan. TPK:n ja Turku Energian
pitkät sopimukset ovat olleet
omako asujille hyviä: nykyinen
yleissähkön hinta 3,90snt/kWh
kuulostaa tänä päivänä utopialta. Pahimmillaan v. 2021 pörssisähkö maksoi 124 snt/kWh.

Jukolanpuiston jäävesper

Nopeusnäy ö
Suovan elle
Suovan en ja Nunnavuorenkadun risteyksen tuntumaan
on asenne u nopeusnäy ö
muistu amaan rajoituksista.
Risteyksessä on sa unut liikennevahinkoja kouluikäisten
lasten ja auton törmäyksessä.
Pelkällä nopeusnäytöllä lanne ei ratkenne: risteys on vaikea hahmo aa, koska ei ole
suoja etä Suovan en yli ja
Nunnavuorenkadulta puu uu
jalkakäytävä. Suovanpuis kon
läpi kulkeva kevyenliikenteen
väylä on kaiken lisäksi vilkas.
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Vuosikymmenien jälkeen Jukolanpuistonken ä sai jääpeitteen talkoovoimin illan hämärässä tammikuun 5. päivä.
Talkooporukka saa in kokoon
helpos lähellä asuvista. Jäädytyksestä ja lumitalkoista
”kuulutetaan” whatsup ryhmässä, jossa on nyt 10 jäsentä.
Lisääkin väkeä saa ilmoi autua
yhdistyksen sähköpos in. Sopimuksen viimeinen jäädytysviikko on viikko 8. Yhdistys voi
lope aa tai jatkaa jäädytystä
sääolosuhteiden mukaan.
Kaupungin kanssa väänne in
kä ä jäädytyssopimuksesta,
jonka ensimmäisessä versiossa esite in kohtuu omia vaamuksia ja sitoumuksia mm.

vahingonkorvauksista. Ensimmäisen
sopimusluonnoksen
pohjana lienee ollut lakiosaston tekemät diilit urakoitsijoiden kanssa eikä huomioitu,
e ä yhdistys toimii vapaaehtoisella pohjalla ja hoitaa tehtävää, joka oikeastaan kuuluisi
kaupungille.
Uusi ken ämestari kuitenkin ymmärsi yskän ja muotoili
sopimuksen
hyväksy ävään
muotoon. Lisäksi kaupunki hoikymmeniä vuosia pimeänä
olleen kentän valaistuksen kuntoon. Veden ja sähkön maksaa
kaupunki. Pukukopin käy ö
rajoitetaan viikonloppuihin ilkivallan varalta.
RAIMO OLLILA

On ilmeistä, e ä alle 5 snt/
kWh hintaan ei enää jatkossa päästä. Tätä kirjoite aessa
yleissähkö 18kk sopimuksissa
11000kWh kulu avalle taloudelle ne n hintavertailussa on
luokkaa 8-9 snt/kWh.
Pörssisähkö sopii älytaloihin,
joissa järjestelmä seuraa pörssihintaa ja lämmi ää varaajat
silloin kun hinta on alimmillaan. Tavalllisessa omako talossa sähkö, ILP, VILP, ja maalämpö lämmi ää silloin kun on
kylmä ja se on samaan aikaan
kuin muilla - jolloin kysyntään
perustuva sähkön hinta on korkeimmillaan.
Aiemmin edullinen yösähkö on
kuronut kiinni hintaeroa yleissähköön, TE:n nykysopimuksessa ero on 0,05snt/kWh. Nyt
ne vertailussa tarjoushinta on
liki sama kuin yleissähkön, jopa
kalliimpi joillakin yh öillä.
RAIMO OLLILA

Bussivarikko viimein pois
Riitasuonkadulta?
Bussivarikon ton lle harkitaan
kaavamuutosta, joka sallisi
ton lle kaksi kuusikerroksista
kerrostaloa. Rakennusten parvekesuunta olisi lounaaseen,
päädyt Tampereen elle ja Riitasuonkadulle. Keskelle jäisi
leikkipiha. Pysäköin paikat tulisivat huoltoaseman ja pohjoisen rakennuksen väliin.
Hankkeesta on ollut yhteydessä
omako yhdistykseen
ja lähiasukkaisiin Harri Laisto
Blanckiinteistö LKV:sta. Tavoi eena on selvi ää vastustetaanko alueella kaavamuutosta. Ton n omistajalla on
tarkoitus saada niin paljon
rakennusoikeu a, e ä myyn tuloilla voidaan rakentaa uusi
varikko jonnekin muualle.
Omako yhdistyksen näkemys
on, e ä mahdollisessa ratkaisussa nykyisen Ruskonpuiston
pysäköin paikka poistetaan ja
puisto palautetaan puistoksi.
Myös rakennusoikeuden määrä arvelu aa.
Viime kädessä joudutaan valitsemaan kahdesta pahasta pienempi - kerrostalojen ja bussivarikon välillä.
RAIMO OLLILA
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Kaide turvaaman
Riitasuonkadun jalankulkua
Kaupunkiympäristötoi mia lan
suunni elu- ja rakennusyksikkö ilmoi
suunnitelmastaan
jalkakäytävän leventämiseksi
ja kaiteen asentamiseksi Riitasuonkatu 24-26 kohdalle.
Liikennesuunnitteluinisnöörin
mukaan jalkakäytävä toimii
usein peruu avien bussien ylitysajo lana ja aiheu aa vaa-

ra lanteita varsinkin koululaisille pimeinä syysaamuina ja
estää hetkellises jalankulun
jalkakäytävällä. Myös rivitalon
istutukset kärsivät.
Muutos tehdään vuonna
2022-2023 samassa yhteydessä kun Pohjoiskaaren ja Riitasuonkadun risteys muutetaan
kiertolii ymäksi.

Jo a saisit TPK:n jäsenetutarjouksen sähköstä, tarvitaan EU
asetuksen mukainen suostumus jäsen edon luovu amiseen.
Sen voi tehdä yhdistyksen verkkosivuilla. Voit myös pos aa alla
olevan lomakkeen tai lähe ämällä samat ao. edot emaililla.
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Kansalaisbudjettiesitys eteni

Ilmakuvan mustan viivan kohdalle tulee kaide.

Kännykkämasto
Signalistinkadulle

Omako yhdistyksen
kansalaisbudje esitys eteni seuraavaan vaiheeseen. Se ei tarkoita vielä toteutusta. Yhdistys
esi
Jukolanpuiston pukukopin uusimista, frisbeegolf
harjoi elurataa, beach-volley
ken ää ja Nunnavuoren huipulle kuntoportaita Impivaaran
kuntopolulta. Vajaakäy öinen
jalkapalloken ä esite in puolite avaksi ”höntsäkentäksi”
ja esimerkiksi lasten ninja- tai
parkour -radaksi.

Takakirveen heikko kännykkäverkkojen ja ”ko -5G” kuuluvuus lienee paranemassa kun
Signalis nkadulle noussut yli
40m korkea masto saa tukiasemat. Vaikka se on Telian, muut
operaa orit yleensä tulevat
vuokralle toistensa mastoihin.
Toinen 42m mastohanke on
meneillään Jehovantodistajien
kiinteistön tuntumaan.

Vuokraa peräkärry
tai lämpökamera
Yhdistyksen jäsenetuna voi
vuokrata kuomullista peräkärryä hintaan 7€/vrk, p. 044 560
2077/Juha Teräväinen, email
juha.teravainen@pp.inet.fi.
Kärryn pituus on 325cm ja
leveys 150cm, laidan korkeus
35cm.
Lämpökameran saa lainaksi
10€/kerta n. vuorokaudeksi
tai lainauskerraksi varaus lanteen mukaan. Yhteydeno o ja
varaus raimo.ollila@live.com.

TPK:n sopima sähkön jäsenetutarjous lähetetään niille, jotka maksavat jäsenmaksun ja suostuvat yhteys etojen väli ämiseen.
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