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Mäkitupalainen nr. 2016 - 3  
JÄSENTIEDOTE, 25-04-2016 

Hyvä Mäkitupalainen! 

Kevät on edennyt jo melko pitkälle, vaikka lämpötilat eivät siltä oikein tunnukaan. Joka tapauksessa yhdistyksemme 

toiminnallinen alkuvuosi on ollut melkoisen vilkas ja ohjelman täyteinen. Jäsenistöä on ollut eri tilaisuuksissa ja 

tapahtumissa mukana vaihtelevasti, enemmän ja kohtuullisesti. Kevään edetessä meitä jokaista alkavat työllistää oman 

pihapiirimme askareet kun pääsemme työntämään sormemme multaan ja saamme ulkona nauttia kevään valoisemmista 

päivistä. 

Tämän jäsentiedotteen myötä haluamme toivottaa kaikille Mäkitupalaisille oikein nautinnollista loppukevättä ja 

mukavaa kesää. Palaamme jäsentiedotteiden merkeissä taas viimeistään elo-syykuun vaihteen tietämissä, jolloin 

kerromme lisää syksyn toiminnasta. Kotisivuillamme sekä erillisillä sähköposteilla ilmoitamme tällä välin kaikista 

mahdollisista uusista huomionarvoisista tapahtumista. Ilmoita siis meille sähköpostiosoitteesi! Tutustu myös 

yhdistyksemme facebook-sivuihin ja käy tykkäämässä. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltiin kaikki sääntömääräiset asiat yksimielisyyden hengessä. Näiden lisäksi 

kokouksessa käytiin läpi mm. pientaloasukkaille ajankohtaista kierrätysjäteasiaa sekä aluettamme koskevia tulevia 

kaavoitus- ja liikennekysymyksiä sekä Mäkitupataloon liittyviä ja tehtyjä kehitystoimia, mm. pöytälevyjen uusintaa ja 

myös runsaasta kevätkauden jo toteutuneesta ja tulevasta ohjelmatarjonnasta keskusteltiin. Todettiin myös, että yhdistys 

osallistuu Turun Piha 2016 pihakilpailuun. Kevätkokouksessa tuli esiin myös Mäkitupalaisten yhden osa-alueen tonttien 

kiinteistöveroissa tapahtuneen radikaalin nousun verottajan kaavatulkinnan vuoksi. Hallitus on pohtinut ja selvitellyt 

tilannetta omalta osaltaan TPK:n ja virkamiesten suunnalla ja asia etenee ensisijaisesti tontinomistajien toimesta, mutta 

yhdistys/hallitus pyrkii omalta osaltaan mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan sitä. 

Mäkitupalaisten oma Kamerakerho on toiminut erittäin aktiivisesti joulukuusta lähtien kokoontuen tiiviisti joka 

toinen viikko. Osallistujat ovat olleet erittäin kiinnostuneita toimintaan ja vetäjänä toimiva Urpo Jalava on jakanut pitkän 

harrastajakokemuksensa myötä saamiaan valokuvaukseen liittyviä oppeja ja niksejä kaikille mukana oleville. Jo nyt on 

päätetty, että Kamerakerhon toiminta jatkuu ja kehittyy myös syyskaudella. Uudet mahdollisesti kiinnostuneet kerhoon 

mukaan haluavat jäsenet voivat kysellä mahdollisuuksia Urpolta p. 041-4528050. Kamerakerho järjestää syksyllä 

Mäkitupatalolla oman valokuvanäyttelyn, mistä tiedotamme tarkemmin loppukesällä/alkusyksyllä. Vielä tänä keväänä 

Kamerakerho järjestää kaikille Mäkitupalaisille avoimen esitelmätilaisuuden, mistä tarkemmin Tapahtumakalenterissa.  

Yhdistyksellämme on tällä hetkellä kaksi luotettavaa Omakotitalkkaria, Asko Kantola ja Pertti Vainio, auttamassa 

meitä Mäkitupalaisia nurmikoiden leikkuussa, puiden, pensaiden ja aitojen leikkuussa sekä monenlaisissa muissa 

omakotiasukkaan tarvitsemissa askareissa, niin pihalla kuin sisälläkin. Ellet vielä ole kokeillut omakotitalkkarin apua, 

niin kannattaa soittaa numeroon 041-3690114 ja varata talkkari hommiin (vain 7,50€/h jäseniltä). Henkilökohtaisesti voit 

tavata talkkarit varmimmin Mäkitupatalolla aamuisin n. klo 9.00 jälkeen (keittiön ovesta). 

Turun Piha 2016 pihakilpailun Mäkitupalaisten oma pihakilpailuraati, Jasmiini Meriluoto, Heli Kaukonen 

Camilla Eriksson ja Urpo Jalava, tulee kevään ja kesän aikana kiertämään alueemme pihoja tarkkaillen ja myös 

tarvittaessa tutustumaan niihin lähemmin, joten älä ihmettele äläkä pelästy, jos joskus huomaat jonkun raatilaisen 

pihallasi. Oma raatimme valitsee alueeltamme 6 ehdokaspihaa omakoti- sekä pientalosarjassa, kumpaankin kesäkuun, 

loppuun mennessä koko Turun kilpailuraadin pohdittavaksi. Pihakilpailun eri sarjojen voittajapihat ratkaistaan 

myöhemmin syksyllä ja palkintojen jako tapahtuu marraskuun tietämissä. Mikäli haluat varmistaa, että ainakin oma 

pihasi pääsee oman alueraatimme katselmukseen mukaan, niin ilmoita siitä alueraatimme vetäjälle Jasmiinille p. 050-

5703224. 

http://www.turunpientalot.fi/makitupa


Koko kaupungin pihakilpailuraati on nyt myös nimeämässä nimikkokasveja (1 puu, 1 pensas ja 1 perenna) niille 

kaupunginosille, joilla ei vielä tähän mennessä ole nimikkokasvia nimetty. Mäkitupalaisten alueella nimikkokasvit 

puuttuvat vielä Korppolaismäen, Pihlajaniemen ja Puistomäen alueilta. Nyt olisikin Mäkitupalaisilla ja ennen kaikkea 

juuri kyseisillä alueilla asuvilla henkilöillä mahdollisuus lausua ratkaiseva ja painava sanansa näiden alueiden 

nimikkokasveiksi. Toivommekin kaikilta Mäkitupalaisilta aktiivista ideointia näiden nimikkokasvien ehdottamiseksi. 

Voit ehdottaa nimikkokasveja esimerkiksi kotisivujemme palauteosion kautta tai ilmoittaa sen suoraan jollekin 

hallituksen jäsenelle. Kaikille vielä muistin virkistämiseksi tiedoksi Vähä-Heikkilän alueen nimikkokasvit: puu: 

Hevoskastanja, pensas: Näsiä, perenna: Aitoukonhattu; Mäntymäen alueen nimikkokasvit: puu: Makedonianmänty, 

pensas: Pensassembra, perenna: Idänunikko. Nimikkokasveja kaupunki suosittelee asukkaiden istuttavan pihoilleen ja 

myös kaupunki pyrkii lisäämään niitä yleisillä puistoalueilla kullakin kaupunginosalla. 

Mäkitupalaisyhdistyksen hallitus harkitsi ja päätti, että yhdistyksemme ei osallistu tänä vuonna Turun 

Kaupunginosaviikko-tapahtumaan (mahdollista ensi vuoden osallistumista harkitaan taas myöhemmin), mutta 

naapuri- ja yhteistyöyhdistyksemme Martinrantaseura osallistuu siihen myös tänä vuonna viikolla 21 (23…29-05-2016), 

Martin viikko. Viikon joka arkipäivä on Manillassa mm. valokuvanäyttely Martinrantaa eilen - tänään ja tekemisen 

harrastenäyttely sekä Miika Neulaniemen taidenäyttely. Koko viikko on täynnä erilaisia tapahtumia eri puolilla 

Martinrantaseuran aluetta. Tapahtumien keskuspaikkana toimii tänäkin vuonna Manillan alue. Seuraa 

Kaupunginosaviikkotapahtumien tiedotteita eri lehdissä ja netissä http://kaupunginosaviikot.net/. 

Vielä on osalla jäsenmaksu (20€) tältä vuodelta suorittamatta. Maksulomake, joka oli vuoden ensimmäisen, 

helmikuun, jäsentiedotteen yhdellä sivulla (toisella puolella tapahtumakalenteri), on saattanut vahingossa tämän 

jäsentiedotteen mukana mennä kierrätykseen ja siksi maksu on jäänyt maksamatta. Voisitko ystävällisesti vielä tarkistaa 

maksutilanteesi ja ellet löydä maksulomaketta, niin ota meihin yhteyttä, jotta saat oikean viitenumeron maksuusi. 

Hoidathan jäsenmaksusi ensi tilassa – kiitos yhdistyksen puolesta! 

Tapahtumakalenteri 

Keskiviikkona toukokuun 4.pv 2016 klo 19 alkaen Mäkitupatalolla   

 Karaoke laulu -ilta  
Olet lämpimästi tervetullut iloiseen laulupitoiseen iltaan!  

"Missä muruseni on" "André" "Satulinna" "Yesterday "Sinun omasi" "Yö saaristossa" "Que Sera Sera" "Love 

me two times" "Michelle" "Proud Mary" ja monet muut kappaleet odottavat esittäjäänsä. 

Tule sellaisena kun olet - ehkä et ole ikinä pitänyt mikrofonia kädessäsi, ehkä olet laulanut koko ikäsi ja 

esiintynyt paljonkin tai ehkä haluat vain kuunnella muiden laulua ja musiikkia. Opetellaan karaokelaulun alkeet 

yhdessä, vietetään rento ilta musiikin tahdissa ja tutustutaan samalla asuinalueemme laulunystäviin. Jos haluat, 

voit ottaa mukaasi jotakin pientä naposteltavaa ja juomista illan ratoksi. Karaoke-emäntänä toimii 

Mäkitupalaisten hallituksen jäsen ja ohjelmatoimikunnan vetäjä Brita Palmroth. 

Perjantaina toukokuun 6.pv 2016 klo 18.30 Mäkitupatalolla 

 Matkavalokuvauksen esitelmätilaisuus, minkä järjestää yhdistyksen Kamerakerho, 

esitelmöitsijäksi tulee Turun Kamerat ry:n puheenjohtaja Matti J. Niemi. Tervetuloa kaikki asiasta 

kiinnostuneet mukaan. 

Sunnuntaina toukokuun 29.pv 2016 klo 12-16 Mäkitupatalolla ja 

ympäristössä 

 Kirppistapahtuma, mihin ovat tervetulleita myymään kaikki Mäkitupalaiset sekä Puistomäen 

Omakotiyhdistyksen jäsenet  

 Kirpputorista ilmoitetaan tarkemmin toukokuun puolessa välissä sähköpostilla, kotisivuilla ja Facebookissa. 

 Varaukset ja tiedustelut: Anne-Maija Koivisto p. 045-6512020. 

 Syksyn alustavia ohjelmia, joista tarkemmin tietoa loppukesällä/alkusyksyllä: 

 Nukkekotinäyttely 

 Kamerakerhon valokuvanäyttely 

Hyvää kevättä ja kesää jäsenille toivoo Hallitus 


