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JÄSENTIEDOTE, 04-02-2016 

Hyvä Mäkitupalainen ja Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen toiminta-alueen asukas! 

Vuosi vaihtui jo reilu kuukausi sitten, ja toivotammekin nyt kaikille alueen asukkaille oikein Hyvää 

alkanutta Vuotta 2016. Saimme lopulta kauan kaivatun valkoisen lumipeitteen ja pakkastakin jopa 

hieman yli tarpeen, mutta ilo oli lyhyt. Joka tapauksessa me kaikki pääsimme nauttimaan talven 

riemuja, lapset luistelemaan, pulkkailemaan sekä muihin lumileikkeihin ja me aikuiset ”mukaviin” 

lumitöihimme. 

Tässä vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä kerromme yhdistyksen toiminnan näkymiä sekä 

päivänpolttavia aluettamme koskevista asioista. Perinteisesti myös tämä ensimmäinen kirje 

toimitetaan myös postilaatikkokantona kaikille ja sen kylkiäisenä toimitamme vuoden 2016 

jäsenmaksulaskun sekä jäsenkortin, minkä toivomme kaikkien jäsenten maksavan eräpäivään 

mennessä. Toivomme myös, että kaikki kannustaisivat niitä naapureitaan, jotka eivät vielä ole 

jäseniämme, liittymään jäseneksi yhdistykseemme. 

Yhdistyksen jäsenyys kannattaa varmasti, sillä jo kuuluminen tähän hienoon yhteisöön antaa 

meille jokaiselle mahdollisuuden olla vaikuttamassa kaikkiin asuinaluettamme koskeviin asioihin 

ja samalla tulemme toisillemme tutuiksi Mäkitupalaisina. On hyvä muistaa, että yhdistyksemme on 

Turun ja koko Suomen toiseksi vanhin omakoti- ja pientaloyhdistys, jo vuodesta 1909, mutta yhä 

vireä ja aktiivinen yhdistys, lue lisää kotisivuiltamme. Monet alueemme asukkaista elävät kiireistä ns. 

”ruuhkavuosien” aikaa ja ehkä tuntuu, että tällaisen yhdistyksen toiminta ei ole juuri nyt se 

kaikkein lähinnä itseään olevaa toimintaa ja siksi jäsenyyskin yhdistyksessä voi tuntua ”turhalta”. 

Alueemme suuri rikkaus on juuri se, että täällä asuu tasapuolisesti kaikenikäisiä ihmisiä, vauvasta 

vaariin ja samalla tulemme toisillemme tutuiksi ja opimme toinen toisiltamme paljon. Juuri siksi 

on myös tärkeää, että mahdollisimman moni olisi yhdistyksemme jäsen ja sitä kautta voisi 

halutessaan vaikuttaa aluettamme koskeviin asioihin. Meidän kaikkien ei tarvitse olla aktiivisesti 

koko ajan toiminnassa mukana, mutta on tärkeää olla vuorovaikutuspiirissä. 

Jäsenmaksulomakkeen saatekirjeessä on jo mainittu oleellisimmat ns. rahanarvoiset jäsenedut. 

Haluamme kuitenkin vielä korostaa mm. uuden erittäin edullisen Turku Energian TPK-

sähkösopimuksen rahallista etua meille jokaiselle jäsenelle. Sopimuskausi kestää kiinteänä 31-

10-2017 asti ja siihen voi liittyä milloin tahansa sopimuskauden aikana. Jokainen jäsen saa jo 

varmasti pelkästään tätä sopimusta hyväksi käyttäen tämän yhdistyksemme jäsenmaksun 

kuitattua takaisin korkojen kera. 

Menneen kauden aikana yhdistyksemme toiminnassa tapahtui todella paljon. Säännöllisten 

kuukausitapahtumien lisäksi osallistuimme nyt ensimmäisen kerran Turun 

Kaupunginosaviikkotapahtumaan yhteistyössä Martinrantaseuran kanssa. Saimme ”oppia” So-

Men, sosiaalisen median, salaisuuksiin, opimme tekemään ruokaa, muistelimme historiaamme 

yhdistyksen vanhojen valokuvien näyttelyssä omalla Mäkitupatalollamme kokonaisen viikon sekä 

sivistimme itseämme kulttuurilla upean 20-henkisen orkesterin kahvikonsertissa Mäkitupatalolla. 

Vuosi huipentui syyskokoukseen, Naistoimikunnan joulumyyjäisiin sekä yhteiseen 

joulupuurojuhlaan. Kaiken tämän ohjelmatarjonnan välissä saimme touko-kesäkuun vaihteessa 

maalattua oman Mäkitupatalomme loistavan jäsentalkooporukan ja omakotitalkkarien yhteistyöllä. 

Tästä haluamme kiittää kaikkia talkoolaisia, jotka olivat todella innokkaina mukana ja aivan 

tämän vuoden alussa saimme pienen talkooporukan voimin pinnoitettua ja uudistettua Talollemme 
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uudet pyökkipöydät. Virittelimme lähialueen omakoti- ja kaupunginosaseurojen kesken myös 

yhteistyön kehittämistä ja tätä työtä on nyt tarkoitus jatkaa kuluvana vuonna. Loppuvuonna eräs 

mäkitupalainen ja pitkän linjan valokuvauksen harrastaja kokosi vajaat 20 valokuvauksesta 

kiinnostunutta mäkitupalaista valokuvauksen harrasteopintopiiriin ja tämä toiminta jatkuu tiiviinä 

ainakin kesään asti.  

Talomme sai uuden nimen, Mäkitupatalo, syksyn jäsenäänestyksen tuloksena ja äänestykseen 

osallistuneiden kesken arvotun palkinnon voitti Pia-Lotta Luomala Mäntymäenaukiolta. Tämän 

uuden nimen myötä hyvin palvellut Monitoimitalo-nimi jäi nyt historiaan. 

Kaavoituksen ja liikenteen osalta meitä ovat askarruttaneet mm. Korppolaismäen Port Aboa 

venevalkama, mihin kaavoitetaan venevalkama, pienimuotoinen rantaravintola sekä kevyen 

liikenteen silta Hirvensalon Lauttarantaan. Vähäheikkiläntie 37 osalta olemme olleet ajamassa, 

kuten myös tontin lähinaapurustokin, ko. tontille joko pien- tai rivitaloja tai korkeintaan 

pienkerrostaloja. Kaavaesitys on nyt menossa kaavasuunnitteluun ja sitä kautta jatkopäätöksiin, 

joihin otamme sitten myös aikanaan kantaa. Valitettavaa on että kyseiselle tontille ollaan nyt 

kaavoittamassa kahta 6-kerroksista asuinrakennusta. Olemme kuitenkin saaneet eräänlaisen 

”torjuntavoiton”, sillä rakennukset on nyt sijoitettu alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen 

rintamasuunnaltaan aivan Vähäheikkiläntien reunaan ja suora näköyhteys rakennuksista 

omakotitonteille on estetty. Hirvensalon sillasta ja liikennesuunnitelmista järjestimme sillan 

liikenteen vaikutusalueen 7 asukasyhdistyksen kanssa yhteisen keskustelutilaisuuden, missä 

kuulimme myös kaupungin edustajia. Päädyimme kaikki yhdessä laatimaan kaikkien 

hyväksymänä kompromissina kaupungin virka- ja luottamusmiehille yhteisen lausunnon. 

Lausunnossa korostimme, että toinen yhteys Hirvensalosta mantereelle tarvitaan ja sen 

suunnittelu/kaavoitus on aloitettava nyt vaikka moni voi ajatella, ettei sillalle ole nyt niin suurta 

tarvetta – siis juuri NYT, mutta muuten 10–20 vuoden kuluttua liikenneruuhkat Stålarminkadulla-

Martinkadulla-Myllysillalla ja Vähäheikkiläntiellä tulevat olemaan todella suuret. Tällaisia 

suunnitelmia on aloitettava valmistelemaan todella hyvissä ajoin etukäteen, eikä odotettava 

ongelmien kehittymistä. Tiedostimme, että Sorttamäki-Uittamo – linjaus ei ole paras mahdollinen, 

mutta se on jäljellä olevista huonoista vaihtoehdoista se vähiten huono. Korostimme, että liikenne 

tulee ohjata sujuvana uudelta sillalta Eteläkaaren suuntaan ja vain huomattavasti hankalamman 

liittymän kautta Ispoisten Puistotielle. Totesimme silloin myös, että ainoa keinomme ja voimamme 

on toimia kaikkien alueen asukasyhdistysten kanssa tässä asiassa yhdessä ja samansuuntaisesti, 

sillä jokaisen ajaessa vain omia etujaan ristiriitaisesti keskenään, Kaupunki ei tule silloin 

kuuntelemaan ketään. Seuraamme suunnitelmien kehittymistä aktiivisesti. 

Omakotitalkkaritoiminta on ollut aktiivista ja nyt helmikuun alussa meille palasi jälleen 

omakotitalkkariksi tuttu Asko Kantola ja hänen parinaan jatkaa Pertti Vainio. Jo kertaalleen 

jäsenistöllemme tutuksi tullut Asko sekä Pertti ovat meidän kaikkien apuna tarpeidemme mukaan 

hyvin edulliseen jäsenetuhintaan (7,5€/h). Talkkarin voit tilata edelleen numerosta 041-

3690114. Talkkari auttaa meitä mm. lumitöissä, ruohonleikkuussa ja monenlaisissa pihatöissä 

sekä puiden ja pensaiden leikkuissa sekä monissa kodin tehtävissä niin ulkona kuin sisälläkin. 

Talkkarien päivystyspaikka arkisin on Mäkitupatalomme, lue lisää kotisivuiltamme.  

Saimme aivan helmikuun alussa suruviestin, että viime keväästä loppuvuoteen 

omakotitalkkarinamme ollut Sami Tiihonen (40v) oli yllättäen kuollut sairaskohtaukseen. Samin 

piti aloittaa meillä taas omakotitalkkarin työt tällä viikolla 4. helmikuuta, mutta kaikki ei mene 

näköjään aina suunnitelmien mukaan. Muistamme Samia kiitollisuudella ja Kunnioitamme Hänen 

Muistoaan! 

Kuluvan vuoden 2016 hallitus ja toimihenkilöt yhteystietoineen: 

puh.joht. Markku Ahti markku.a.ahti@gmail.com 050-5141890 

varapj. Matti Hovi hovi.matti@gmail.com 0400-532902 

sihteeri Jukka Vänskä jukka.vanska@elisanet.fi 0400-937237 

talon vuokraus/hall. Mikko Ahola mikko@mikkoahola.net 0400-523390 

hall. jäsen Antti Junninen antti.junninen@gmail.com 041-5446879 

hall. jäsen Tapio Koivisto tapio.koivisto@pp.inet.fi 0400-528589 

hall. jäsen Iiro Mantere-Meriluoto iiro@mantere.info 050-3608303 

hall. jäsen Tarja Mäkinen tarja.h.makinen@turku.fi 044-2520188 

hall. jäsen Brita Palmroth brita.palmroth@gmail.com 045-1209271 

hall. jäsen Ritva Ruokonen ruokonenritva@gmail.com 050-3850698 

hall. jäsen Kimmo Samuli samuli153@luukku.com 040-5385002 

hall. jäsen Hannu Soini han.soini@gmail.com 050-3003355 

hall.jäsen Henri Tuominen ahlrothtuominen@gmail.com 040-7229204 

rahast.hoit. Anne-Maija Koivisto a-m.koivisto@co.inet.fi 045-6512020 

 

Alkuvuoden toimintaan kuuluu ainakin jo perinteinen koko perheen Talvipäivätapahtuma 

Mäkitupatalolla ja sen ympäristössä. Tapahtumaan tulee lasten suosikkeina kaksi ponia, toinen 
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vetää lapsia rattailla ja toisella voi ratsastaa, myös karvakavereita, mm. kissoja ja koiria on 

lupautunut mukaan rapsuteltaviksi ja siliteltäviksi, lisäksi ohjelmassa on muuta monenlaista 

ohjelmaa ja vatsan täytteeksi on saatavilla grillimakkaraa, hernekeittoa, kahvia/mehua ja pullaa. 

Maaliskuun alussa järjestämme kotiemme turvallisuuteen liittyvän seminaarin / 

keskustelutilaisuuden. Turvallisuus on noussut jäsenistön keskuudessa viime kesän ja nyt 

Jouluajan alueemme ”rosvotapausten” vuoksi hyvin ajankohtaiseksi. Maaliskuussa kokoonnumme 

taas myös sääntömääräiseen kevätkokoukseemme, minkä aluksi Saariston Kaivonporaus 

kertoo meille Maalämmöstä ja vielä aivan loppukuussa saamme kuulla Turun 

Kaupunkisuunnittelujohtajan Timo Hintsasen kertomana Turun nykyisiä ja tulevia 

kaavoitussuunnitelmia.  

 

Alkuvuoden tapahtumakalenteri 

Sunnuntaina helmikuun 14.pv 2016 klo 13.00-15.00 

 TALVIPÄIVÄTAPAHTUMA Mäkitupatalolla ja sen ympäristössä sekä Vähä-Heikkilän 
kentällä. 

Tapahtuma on ennen kaikkea koko perheen tapahtuma. Tervetuloa joukolla mukaan ! 

Ohjelmassa mm.  

 kohokohtana suosittua poniajelua sekä -ratsastusta lapsille, hinta 2€/kerta 

 karvakaverit (ainakin kissat ja koirat) saapuvat myös ilahduttamaan meitä kaikkia 

eläimistä pitäviä ja ne odottavat rapsuttelua sekä silittelyä 

 lämärikisaa ja muita ulkopelejä kentällä ja lähistöllä 

 luisteluohjelmaa, jos luistimet ovat mukana ja sää sallii 

 myös mahdollisesti Talon sisälle saadaan kiinnostavaa toimintaa 

 

Nälkäisenä ei kenenkään tarvitse olla, sillä tarjolla on pientä korvausta vastaan kahvia, 

mehua, pullaa, aitoa ja hyvää pitokokki Mikko Aholan valmistamaa hernekeittoa (vaikka 

kotiin vietäväksi) sekä makkaragrilli on myös kuumana koko tapahtuman ajan. 

Keskiviikkona maaliskuun 9.pv 2016 klo 18.00 Mäkitupatalolla 

 Turvallisuusseminaari / keskustelutilaisuus 

Tilaisuuteen saapuvat asiantuntijoiksi ja keskustelun panelisteiksi: 

 Turva-alan yritykset G4S ja Verisure, lukitusalan yritykset Turun Lukko ja 

AM Security sekä Poliisi 

o kahvia tarjolla 

 

Tiistaina maaliskuun 22.pv 2016 klo 18 Mäkitupatalolla 

 KOKOUSKUTSU yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä mahdolliset jäsenten ja 

hallituksen etukäteen esittämät lisäasiat.  

 Kokouksen aluksi Saariston Kaivonporaus Oy esittelee meille Maalämpöä 

o kahvitarjoilu 

Torstaina maaliskuun 31.pv 2016 klo 17 Mäkitupatalolla 

 Turun Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen tulee esittelemään meille 

koko Turun tämän hetken ja lähitulevaisuuden kaavoitussuunnitelmia ja hän 

myös vastaa esittämiimme kysymyksiin esitelmän jälkeisessä avoimessa 

keskustelutilaisuudessa. Tilaisuus on yhteistapahtuma Martinrantaseuran 

kanssa. 

o kahvitarjoilu 



 

Loppukevään ohjelmiin voit tutustua tapahtumakalenterissamme (kotisivut). 

Hallitus 


