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Hyvä Mäkitupalainen! 
 

Yhdistyksen syyskauden toiminta on ollut hyvin vilkasta ja jäsenet ovat osallistuneet tilaisuuksiin melko 

aktiivisesti. Alueemme vanhojen valokuvien näyttely keräsi vajaan viikon aikana lähes 200 kävijää 

alueeltamme, mutta myös eri puolilta kaupunkia ja jopa Kaarinasta asti. Tämä määrä on mielestämme 

hyvä saavutus ja se osoitti, että asukkaita kiinnostaa oman alueen historia, sillä näyttelyssä kävi runsaasti 

myös nuorempien sukupolvien edustajia. 

 Valokuvanäyttely poiki myös yhdistykselle uutta toimintaa, kun yhdistyksemme jäsen ja aktiivinen 

valokuvauksen harrastaja Urpo Jalava ehdotti valokuvausryhmän perustamista yhdistykselle. Samalla 

hän lupautui tämän harrastusryhmän vetäjäksi, mikä on hieno osoitus jäsenistömme aktiivisuudesta. Tartu 

siis tähän hienoon mahdollisuuteen ja vastaa myöntävästi alla olevaan haasteeseen. 

Omistatko kameran, harrastatko valokuvausta? Mäkitupalaisyhdistys 

käynnistää valokuvausryhmän, joka on suunnattu kaikille 

valokuvaamisesta ja parempien kuvien ottamisesta kiinnostuneille. Ryhmä 

alkaa kurssimuotoisena. Aluksi tutustutaan valokuvauksen teknisiin 

perusasioihin ja haetaan vastausta siihen, millainen on hyvä valokuva. 

Myöhemmin astutaan valokuvauksen eri alueille, kuvataan ja keskustellaan 

otetuista valokuvista. Näillä näkymin kesän korvalla järjestetään 

valokuvanäyttely, johon valokuvausryhmäläiset voivat kuvillaan osallistua.  

Ryhmään mahtuu mukaan 6-12 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Kokoontuminen tapahtuu monitoimitalolla aluksi kaksi kertaa kuukaudessa. 

Aikatauluista sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa, joka pidetään kunhan 

ryhmä on koossa. Kysy lisätietoja tai ilmoittaudu Urpo Jalavalle, 

urpo.jalava@jalava-tonteri.fi, tai puh. 041 452 8050. 

Omakotitalkkarimme vaihtui kun Sami Tiihosen sopimusaika umpeutui lokakuun lopussa. Uutena 

aktiivisena talkkarinamme toimii nyt Pertti Vainio entiseen tapaan ja hänet tavoittaa samasta 

puhelinnumerosta kuin talkkarin aiemminkin 041-3690114. Soita Pertille, mikäli kaipaat puutarhassasi 

lehtien haravointia tai muuta syyskunnostusta tai mitä tahansa apua kotipiirissäsi, lumenluonnit odottavat 

vielä talven tuloa. Perttiin voit tutustua myös kotisuvulla olevan valokuvan myötä. 

Vielä tässä muistutuksena, että Turku Energian ja Turun Pienkiinteistöjen yhteiseen edulliseen 

sähkösopimukseen kannattaa nyt liittyä, ellet ole vielä sitä tehnyt. Tarvittavan sopimuslomakkeen saat 

puheenjohtajalta. Sopimuskausi alkoi jo 1. pv marraskuuta ja se on kaksivuotinen ja siihen voi liittyä 

milloin vain sopimuskauden akana. 

Muistutus Talon nimikilpailusta mistä lähetimme jo reilu viikko sitten haasteen. Toivomme nyt 

kaikkien osallistuvan Talomme nimeämiseen. Pyrimme löytämään Talollemme hieman iskevämmän ja 
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toimintaamme sopivamman nimen kuin, Monitoimitalo, millä nimellä sitä on nyt kutsuttu. Ehdota siis 

Talollemme ytimekäs ja kutsuva, alueelle sekä yhdistyksellemme ja sopiva nimi, mikä myös voisi kertoa 

kuulijalle mistä on kysymys. Klikkaa http://turunpientalot.fi/makitupa/sivut/doku.php/nimiehdotus -

linkkiä, mistä pääset suoraan nimiehdotuslomakkeeseen. Mikäli haluat osallistua palkinnon arvontaan, 

kirjoita siihen nimesi ja yhteystietosi. Voit myös vastata täysin nimettömänä, jolloin anonymiteettisi 

säilyy täysin, mutta tällöin et osallistu palkinnon arvontaan. Vastausaikaa on marraskuun loppuun 

asti ja voittaja arvotaan sekä uusi mahdollinen nimi julkistetaan yhdistyksemme joulupuurojuhlassa. 

Palkintona voittaja saa valintansa mukaan joko yhden vapaan käyttökerran Talollemme tai 5 tunnin 

veloituksettoman omakotitalkkarin työpalvelun. 

       

Loppuvuoden tapahtumia jäsenistölle 

Sunnuntaina 15-11-2015 klo 15.00, Kahvikonsertti 
Konsertissa esiintyy n. 25 hengen Turun Musiikin Ystävien orkesteri kapellimestarina Tarmo Riutta. 

Konsertissa kuullaan keveitä klassisia sekä ikivihreitä kappaleita iltapäivän ratoksi, mm.:  

 Wien bleibt Wien,  

 Forever and ever,  

 Por una Cabeza,  

 Over The Rainbow,   

 Drowsy Maggie,  

 My Funny Valentine,  

 Cherbourgin sateenvarjot,  

 Downton Abbey,  

 Petite Fleur,  

 Myrskyluodon Maija,  

 Birdland

 

Osallistumismaksu á 10 € sisältäen kahvitarjoilun väliajalla. Konsertti kestää n. 1,5 tuntia. 

Tilaisuuteen kannattaa ehdottomasti tulla kuuntelemaan ja varmistaa paikkavaraus jo ennakkoon.              

Monitoimitalo.  

Paikkavarauksia voi ennakkoon tehdä Anne-Maija Koivisto puh. 045-6512020, a-m.koivisto@co.inet.fi 

tai Tarja Mäkinen 044-2520188, tarja.h.makinen@turku.fi. 

 

Torstaina 19-11-2015 klo 18.00 tutustuminen alueemme uuteen Braheskolaniin. 
Braheskolanin rehtori Nicke Wulff kertoo uudenuutukaisen koulun toiminnasta ja esittelee sen tiloja. 

Tilaisuuden jälkeen on koulun järjestämä kahvitarjoilu. Tapahtuma on yhteisvierailu Martinrantaseuran 

kanssa.  

Osoite Valtaojantie 27 – Vähäheikkiläntien risteyksessä. 

 

Tiistaina 24-11-2015 klo 18.00, yhdistyksen syyskokous 

KUTSU yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen. 

Kokouksen aluksi ensihoitaja Minna Seppälä tulee kertomaan ensihoitajan työstä ja tapahtumaketjusta 

soitettaessa 112 – sairaankuljetus – sairaala. Tämän jälkeen pelastuslaitoksen laskentasihteeri sekä 

yhdistyksemme hallituksen jäsen Tarja Mäkinen kertoo puolestaan ensihoidon kustannusrakenteista. 

.  

Kokouksessa käsitellään kaikki sääntömääräiset asiat, mm. päätetään ja valitaan vuodelle 2016:  

 jäsenmaksun suuruus,  

 hallituksen jäsenten ja muiden 

toimijoiden palkoista ja palkkioista,  

 hyväksytään toimintasuunnitelma ja 

talousarvio,  

 valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä  

 hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,  

 valitaan toiminnantarkastaja ja 

varatoiminnantarkastaja,  

 valitaan edustajat TPK:n 

vuosikokoukseen sekä  

 TPK:n hallitukseen,  

 nimetään tarvittavat toimikunnat,  

 päätetään kokouksiin kutsumistavat ja  

 käsitellään jäsenten hallitukselle 4 

viikkoa ennen kokousta esittämät asiat ja  

 lisäksi hallituksen tiedotuskatsaukset.  

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.        Monitoimitalo 

Kaikki joukolla mukaan kokoukseen tekemään hyviä valintoja ja päätöksiä. 
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Sunnuntaina 13-12-2015 klo 11.00 - 14.00 Naistoimikunnan joulumyyjäiset Monitoimitalolla  
Myyjäisissä on tarjolla runsaasti kakkuja ja muita leivonnaisia sekä jouluisia laatikoita sekä käsitöitä 

vaikka joulupakettiin. 

Osuuspankin Vähä-Heikkilän konttori tarjoaa myyjäisissä kahvit.           Monitoimitalo 

 

Tiistaina 15-12-2015 klo 18.00, Joulupuurojuhla Monitoimitalolla 
Yhdistyksen jäsenten yhteinen iloinen Joulujuhla joulupuuron ja joululaulujen sekä yhteislaulun parissa.  

Tilaisuudessa jouluista musiikkia esittää sekä laulattaa meitä yhteislauluissa yhdistyksen oma trio, joka 

suoritti ensiesiintymisensä valokuvanäyttelymme avajaisissa. Myös Martinseurakunnan musikaalinen 

kirkkoherra Tuomo Norvasuo tuo tilaisuuteen seurakunnan jouluisen tervehdyksen. 

Tilaisuudessa arvotaan myös nimikilpailun voittaja sekä julkistetaan mahdollinen uusi Talomme nimi. 

Yhdistys tarjoaa tilaisuuden joulupuuron sekä joulukahvin. 

 

Alkuvuoden 2016 tapahtumasuunnitelmia mm. 

Helmikuussa 

Karva-kaverit saapuvat alustavien suunnitelmien mukaan jossain vaiheessa helmikuussa mahdollisesti 

ilahduttamaan ja viihdyttämään meitä ja tietenkin kaikkia lapsia. Varaudu tilaisuuteen. 

Tästä ja muistakin alkuvuoden tapahtumista kerromme sitten vielä tarkemmin vuoden 2016 

ensimmäisessä Mäkitupalaisessa. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kiitämme jäsenistöä jo tässä vaiheessa aktiivisesta mukanaolosta vuoden 
tapahtumiin ja toivotamme kaikille rauhallista Joulunalusaikaa ja Onnellista 
vuotta 2016. Jatkamme toiminnan kehittämistä uusin voimin myös ensi vuonna. 

Hallitus 
 

 


