
 

Kotisivu:   www.turunpientalot.fi/makitupa; facebook 

Mäkitupalainen nr. 2016 - 2  
JÄSENTIEDOTE, 04-03-2016 

 

Hyvä Mäkitupalainen! 

 

Kevät tuntuu ja näkyy jo, niinpä on aika kutsua jäsenet koolle yhdistyksen sääntömääräiseen 

kevätkokoukseen 22.3.2016. Katso kutsu ja asialista seuraavalta sivulta ja laita aika kalenteriisi! 

Seuraavalla sivulla on listaus muista lähiajan tapahtumista, osallistu rohkeasti mukaan sinua kiinnostaviin 

tapahtumiimme.  Jos et ole ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitettasi, kannattaa se tehdä nyt, sillä 

tällöin saat tietoa sähköpostitse ja säästämme luontoa vähentyneen paperin muodossa! 

Alkuvuoden päätapahtumamme oli ystävänpäivänä pidetty TALVIPÄIVÄTAPAHTUMA, jossa kävi 

runsaasti etenkin lapsiperheitä poniajelulla, rapsuttelemassa koiria ja kissoja, ajelemassa ponilla sekä 

pelaamassa pelejä. Nälän yllättäessä maistui hernesoppa, grillatut makkarat ja kahvit pikkuleipineen. Tästä 

tapahtumasta löytyy tunnelmakuvia yhdistyksen Facebook sivuilta: Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys 

Ry. Käy tykkäämässä sivustamme niin saat jatkossa päivitykset suoraan Facebook etusivullesi. 

Karkauspäivänä 29.2. oli kaupungin edustaja kertomassa Mäkitupatalolla Vilkkilänmäen 

kaavoitussuunnitelmasta Martinrantaseuran kanssa yhteistyössä toteutetussa tapahtumassa. Tähänkin 

tilaisuuteen osallistui runsaslukuinen joukko alueemme asukkaita. 

 

Turun Kaupungin avustusten haku korjausrakentamiseen on parhaillaan menossa ja loppuu 24.3.2016. 

Yli 65-vuotiaiden, joilla olisi korjaustarvetta kannattaa olla pikaisesti yhteydessä korjausneuvoja Mika 

Palmroosiin neuvojen saamiseksi (050 538 7071, mika.palmroos@turku.fi ). 

 

Monet ovat varmaan huomanneet kierrätyspisteiden vähenemisen ja sen tutun lähellä sijainneen 

keräyspaperiastian kadonneen. Kevätkokouksessa 22.3.2016 yhdistyksen hallitus tiedottaa asukkaita tästä 

muutoksesta.  

Mäkitupalaiset osallistuvat Turun kaupungin, TPK:n ja Turkuseuran, Turun Yrittäjien ja Varsinais-Suomen 

Kiinteistöliiton järjestämään PIHA 2016 pihakilpailuun. Pihakilpailun tämän vuoden teemana ovat 

lähiruoka ja sopeutuminen luontoon. Arviointiperusteina ovat luonnon hyödyntäminen ja pihan liittyminen 

ympäristöönsä, omaleimaisuus ja viihtyisyys, toimivuus, tarkoituksenmukaisuus, hoidettavuus, siisteys, 

ratkaisujen kestävyys ja kokonaisvaikutelma. Mäkitupalaisten alueraati aloittaa toimintansa jo nyt 

maaliskuussa ja käyvät katselemassa alueemme pihoja sekä ottavat tarvittaessa niistä valokuvia, älä siis 

ihmettele jos joku kuvaa kaunista pihaasi!. Alueraati tarkastelee pihoja koko kevään ja alkukesän ja ehdottaa 

alueeltamme muutamia ehdokasvaihtoehtoja koko kaupungin pihakilpailun palkintolautakunnalle kesäkuun 

loppuun mennessä. Mikäli haluat varmistaa, että ainakin oma pihasi pääsee alueraatimme arvioitavaksi, niin 

ilmoita siitä alueraatimme yhteyshenkilölle Jasmiini Meriluodolle, puh. 050 570 3224, sähköposti 

jassumer@saunalahti.fi 

http://www.turunpientalot.fi/makitupa
https://www.facebook.com/Vaha.Heikkilan.Makitupalaisyhdistys.Ry/
https://www.facebook.com/Vaha.Heikkilan.Makitupalaisyhdistys.Ry/
mailto:mika.palmroos@turku.fi
tel:050%20570%203224
mailto:jassumer@saunalahti.fi


LÄHIAJAN TAPAHTUMIA:   

 

Keskiviikkona maaliskuun 9.pv 2016 klo 18 Mäkitupatalolla 

 Turvallisuusseminaari / keskustelutilaisuus 

 

Olemme saaneet jäsenistöltämme viime kesän ja syksyn aikana sekä nyt viimeksi 

Joulunajalta melko runsaasti ilmoituksia ”rosvojen” murtoyrityksistä ja jopa murroista 
alueemme kiinteistöihin sekä alueella nähdyistä epämääräisitä pakettiautoista ja 
kulkijoista kameroineen. Jäsenemme ovat esittäneet meille huolestuneisuutensa oman 

kotinsa turvallisuuden suhteen. 
Olemme nyt yhdistyksemme hallituksessa päättäneet järjestää aiheesta eräänlaisen 

"Turvallisuusseminaarin" / keskustelutilaisuuden, mihin omien jäsentemme lisäksi 
kutsumme myös naapuriyhdistysten jäseniä.  
Tilaisuuden tarkoituksena on antaa asukkaille turvallisuuden suhteen oikeaa ja 

vääristelemätöntä tietoa ja luoda asukkaisiin uskoa alueen turvallisuuden tasosta, ja 
ettei minkäänlaisiin "katupartiointeihin" ole tarvetta. Valitettava tosiasia kuitenkin aina 

on, että tällaiset murrot / murtojen yritykset ja niiden puskaradiotiedottamiset aina 
lisäävät ns. joukkohysteriaa, mikä ei koskaan ole hyväksi. 

Tilaisuuteen saapuvat asiantuntijoiksi ja keskustelun panelisteiksi turva-alan yritykset 

G4S ja Verisure, lukitusalan yritykset Turun Lukko ja AM Security sekä Poliisi.  

 

Poliisin edustaja: 

 rikoskomisario Pekka Uotila  

Turva-alan edustajat: 

 G4S, Mikko Silanto 

 Verisure, Miikka Kurvinen  

Lukitusalan edustajat: 

 AM Security, Ismo Saarinen  

 Turun Lukko ? 

 

 

Kahvia tarjolla! 

 

Tiistaina maaliskuun 22.pv 2016 klo 18:00 Mäkitupatalolla 

 Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous. Kokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat sekä mahdolliset jäsenten ja hallituksen etukäteen 

esittämät lisäasiat. Erillinen kutsu ohessa!  

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. 

  



 

Maanantaina huhtikuun 11.pv 2016 klo 18 Mäkitupatalolla 

 Korjausrakentamis-ilta. Kaupungin korjausneuvoja Mika Palmroos tulee 

kertomaan korjausrakentamiseen liittyvistä asioista. Lisää toisaalla tässä 

lehtisessä! 

 

 

Keskiviikkona toukokuun 4.pv 2016 klo 19 Mäkitupatalolla 

 Karaokeilta, hallituksen jäsen Brita Palmroth toimii karaoke-emäntänä. Tule 

mukaan laulamaan tai vaikka vain kuuntelemaan ja jopa tanssimaan. 

  

 

Yhdistyksen ohjelmiin voit tutustua tapahtumakalenterissamme kotisivulla 

www.turunpientalot.fi/makitupa. 

 

 

 

KUTSU yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen. 

 

Tiistaina maaliskuun 22.pv 2016 klo 18:00 Mäkitupatalolla 
 

Kokouksen aluksi Saariston Kaivonporaus Oy esittelee meille Maalämpöjärjestelmien mahdollisuuksia, 

asennusta sekä kustannuksia, maalämpöhän on luonnon omaa energiaa. Kaikki mitä tarvitaan on 

keräilysysteemi, lämpöpumppu joka puristaa lämmön irti maaperästä, puhtaasti, hiljaa ja päästövapaasti. 

Maalämmön käyttökustannukset ovat vain murto-osa öljy- tai sähkölämmityksen kuluista, se on tutkitusti 

edullisin tapa lämmittää. 

Kokouksessa käsitellään kaikki sääntömääräiset asiat, mm.  

 

 toimintakertomus vuodelta 2015 

 edellisvuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto 

 päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

 täsmennetään syyskokouksen vahvistamaa toimintasuunnitelmaa 

 päätetään kannatusjäsenmaksun suuruus 

 hallituksen tiedotteita mm. kierratysasioista 

 muut kevätkokouksen käsiteltäväksi esitetyt asiat 

 

Kokouskahvit tarjoaa Saariston Kaivonporaus Oy 

 

Hallitus 

http://www.turunpientalot.fi/makitupa

