
 

Kotisivu:   www.turunpientalot.fi/makitupa; facebook 

Mäkitupalainen nr. 2016 - 4  
JÄSENTIEDOTE, 30-08-2016 

 
Hyvät Mäkitupalaiset! 

Kesä alkaa vähitellen taittua syyspuolelle, mutta kesää on vielä jäljellä ja syksykin voi olla upeaa aikaa, jos vain suurimmat 

sateet ymmärtävät pysyä poissa. Olemme saaneet ladata akkujamme pimeämpien vuodenaikojen varalle. Kesän aikana 

kuitenkin on yhdistyksen kannalta ollut myös jonkin verran toimeliaisuutta ja asioita hoidettavana. 

Pihakilpailu käynnistyi jo keväällä, mutta pääsi varsinaisesti vauhtiin vasta toukokuussa, jolloin oma pihakilpailuraatimme 

alkoi toden teolla kiertää aluettamme katsastamassa mahdollisia kilpailukandidaatteja pihojemme osalta. Runsaasta 

tarjokasjoukosta aktiivinen raatimme valitsi lopulta kuusi omakotipihaa ja yhden puutalo-rivitalopihan, mitkä he ilmoittivat 

koko kaupungin pihakilpailuun ehdokkaiksi. Kaupungin pihakilpailuraati valitsee kaikista ehdokkaista kussakin sarjassa sitten 

voittajat marraskuuhun mennessä ja voittajat palkitaan juhlallisin menoin. Ennen pääraadin valintaa kaikki ehdokkaat tulevat 

valokuvin nähtäville nettiin (tästä tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina mm. Turun Sanomissa) ja yleisö pääsee äänestämään 

ehdokkaista omia suosikkejaan. Seuraa lehdistön informaatiota ja käy siis äänestämässä omat suosikkisi eri sarjoissa.  

Nimikkokasvit, perenna, pensas ja puu, puuttuvat vielä alueellamme Korppolaismäestä, Pihlajaniemestä ja Puistomäestä. 

Toivomme jäseniltämme ja ennen kaikkea kyseisten alueiden asukkailta ehdotuksia nimikkokasveiksi viimeistään syyskuun 15. 

pv kotisivujen palauteosion kautta tai jättämällä ehdotuksen Mäkitupatalon ehdotuslaatikkoon tai sähköpostitse. 

Muistutamme Kierrätysjätepalveluiden tarjouksista jäsenillemme vielä kertaalleen seuraavasti:  

 L&T (Lassila & Tikanoja) Nelilokerikkoastia-kimppatilaus, missä ovat eri kierrätysjätteille seuraavat lokerot: 

o keräyspaperi 140 litraa + keräyskartonki 140 litraa + metalli 45 litraa + muovi 45 litraa + paristolokero 

Kesäkuun loppuun mennessä yhdistyksemme jäsenistä kimppatilaukseen mukaan ilmoittautui 18 jäsentä ja astiat on toimitettu 

tilaajille. Tyhjennyskerran hinta tällä kimpalla on nyt 6€/kerta (suositus 1 krt/kk tai asiakkaan toiveen mukaan useammin tai 

harvemmin) + 1€/kk astiavuokra. Nyt on vielä mahdollisuus liittyä tähän kimppaan mukaan viimeistään 13. syyskuuta 

mennessä. Ilmoittakaa halukkuudestanne yhdistykselle joko kotisivujen palauteosion kautta tai sähköpostitse 

markku.a.ahti@gmail.com tai puh. 050-5141890, (tarjous on meille voimassa kimppana vielä 15/9 asti). Mikäli kokonaisuutena 

saavutamme esim. 25 tilaajan ryhmän yhteistilauksen, tyhjennyskerran hinta putoaa vielä 1€:n ja 50 tilaajan kimpalla siitä vielä 

1€:n. Hinnat sisältävät alv:n (24 %). Huomaa! Polttokelpoisen sekajäteastian jokaisen nykyinen sopimus voi jatkua entisellään 

sillä jätehuoltoyhtiöllä, millä se on ollutkin. 

 SUEZ (Sita) tarjoaa jäsenillemme veloituksetta ja ilman astiavuokraa QuattroSelect jäteastian, mihin voi lajitella: 

o polttokelpoinen jäte 192 litraa + keräyskartonki 118 litraa + lasi 30 litraa +pienmetalli 30 litraa 

Keräysastia tyhjennetään säännöllisesti 2 viikon välein hintaan 10,53€/kerta sisältäen kuljetuksen, jätemaksun ja alv:n (24 %). 

Nykyisen polttokelpoisen jäteastian voi jatkossa käyttää keräyspaperille ja sen tyhjennys veloituksetta 12 viikon välein. 

QuattroSelect- ja paperinkeräyspalvelun voi jokainen jäsen tilata suoraan Suezin asiakaspalvelusta puh. 010 5400, mainitse 

Mäkitupalaisyhdistyksen jäsentarjous. Tämä tarjous on nyt neuvoteltu vielä voimassa olevaksi 31-12-2016 asti.  

Omakotitalkkaritoiminnassamme on tapahtunut myös henkilövaihdoksia. Talkkarien Asko Kantolan sopimusaika 

umpeutui 31/7 ja Pertti Vainion sopimus umpeutuu 6/9. Uutena talkkarinamme meillä aloitti 16/8 Julia Kouru ja hänen 

sopimuksensa on puoli vuotta. Pyrimme saamaan myös Julialle toisen työparin niin pian kuin vain mahdollista 

 
. 

Talkkarin voi tilata puhelinnumerosta 041-3690 114, ja useimmiten talkkari on myös tavattavissa Mäkitupatalolla aamuisin 

~klo 9.00–9.30 (keittiön ovi). Talkkarityön veloitushinta jäsenille on vain 7,50€/h. 

Julia on koulutukseltaan kondiittori ja tehnyt monenlaisia töitä mm.: erilaisia keittiötöitä, 

siivouksia, ikkunoiden pesua ja myös maalarin töitä ym.  Julia on iloinen, ennakkoluuloton ja 

valmis auttamaan jäsenistöämme kaikissa omakotiväen askareissa yllämainittujen lisäksi 

nurmikon- ja pensaiden leikkuussa syksyn pihaharavoinnissa sekä monissa puutarhan töissä ja 

myöskin talven lumitöissä. Julia puhuu suomea, mutta hänen äidinkielensä ei ole suomi, joten 

soittaessasi hänelle puhu hitaasti ja selkeästi, niin asiat hoituvat parhaiten. 

[Sijoita lähde tähän.] 

http://www.turunpientalot.fi/makitupa
mailto:markku.a.ahti@gmail.com


Asemakaavan muutos Vähäheikkiläntie 37:n osalta on nyt edennyt kaavaehdotusvaiheeseen ja se on nyt nähtävillä 

sekä muistutettavissa 6/9 asti ja sen jälkeen se etenee muistutusten käsittelyn jälkeen vielä lautakunnalle ja sieltä 

kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Mäkitupahallitus on keskustellut ja pyytänyt tukea jo keväällä 

tästä kaavasta mm. TPK:lta ja Turkuseuralta kaupunginosatoimikunnassa sekä myös suoraan keskusteluissa kaavoittajien ja 

kaupungin johdon kanssa. Kaavaehdotuksessa on nyt joka tapauksessa tässä vaiheessa huomioitu jo aiemmin esittämämme 

huoli naapuruston omakotitalojen yksityisyyssuoja, sijoittamalla kerrostalot aiemmasta esityksestä poiketen Vähäheikkiläntien 

varrelle ja siten ettei niiden ikkunoista ja parvekkeilta ole suoraa näköyhteyttä omakotitalojen suuntaan. Valitettavaa kuitenkin 

on, että edelleen ehdotuksessa ovat nuo 6-kerroksiset kerrostalot, joita emme näe alueelle sopiviksi. Hallituksemme edustajat 

neuvottelivat viikolla 34 hyvässä ja rakentavassa hengessä Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan pj. Niko Aaltosen, 

vpj. Jorma Hellstenin ja uuden ympäristötoimialan johtajan kaavoituspäällikkö Chritina Hovin kanssa, missä toimme esiin mm. 

tontin raskaan kaavan tuomat ongelmat sekä kerrostalojen sopimattomuuden täysin pientalovaltaiselle alueelle ym. Olemme 

joka tapauksessa tekemässä kaavaehdotuksesta muistutuksen sekä myös Martinrantaseura tekee oman muistutuksensa ja 

Puistomäen Omakotiyhdistys saattaa tulla myös mukaan meidän muistutukseemme tai tekee omansa. Tuleva aika näyttää miten 

kaava lopulta vahvistetaan. Tämän lisäksi lähitulevaisuudessa kaavoittajan pöydälle on näillä näkymin tulossa koko 

Vähäheikkiläntien eteläpuolen, ”Korpilahdentien”, kaavamuutokset, ABC-asemalta aina Majakkarantaan asti. Tällekin alueelle 

oletettavasti tullaan kaavassa esittämään myös kerrostalojen rakentamista?! Kaupunkisuunnittelun luottamus- ja virkamiehet 

lupasivat pyynnöstämme ottaa meidät sekä muut lähialueen asukasyhdistykset jo varhaisessa vaiheessa mukaan suunnitteluun. 

Kiinteistöveron monikertainen korotus alueemme yhden kokonaisen korttelin osalta ratkesi lopulta onnellisesti. 

Kevätkokouksessamme kyseisen alueen yksi aktiivinen jäsenemme toi huolestuneena tämän korotusasian esiin. Kevätkokous ei 

siinä vaiheessa osannut varsinaisia neuvoja antaa, mutta yhdistyksen hallitus paneutui ongelmaan kokouksen jälkeen ja ehdotti 

kyseisen korttelin asukkaille yhteisiä neuvottelupalavereita Mäkitupatalolla. Alueen asukkaiden oma aktiivisuus oli tärkeää ja 

erittäin ratkaisevassa asemassa, asukkaiden aktiivisimmat edustajat olivat yhteydessä myös verottajaan sekä kaavoittajaan ja 

myös yhdistyksen hallitus oli yhteyksissä kaupungin johtoon, kaavoittajaan sekä TPK:n johtoon. Näitä yhteisiä 

asukaspalavereita oli muutama touko-kesäkuussa, joiden päätteeksi verottaja päätyi vilkuttamaan vihreää valoa ja nyt 

asukkaiden saamat uudet veroliput osoittavat tehdyn työn palkituksi. 

Kesäajan ongelmiksi alueellamme ovat muodostuneet Rottasota, mistä olemme voineet jo lukea myös lehdistä sekä 

kuulleet radiosta. Rottia on vilistellyt päiväsaikaan alueemme tonteilla sekä asunnoissa sisälläkin. Asiantuntijoiden mukaan kun 

rottia (yöeläiminä) näkyy päivällä, niin silloin niitä on alueella todella paljon. Tiedotimme asiasta sähköpostillisille 

jäsenillemme jo alkukesällä ja kehotimme kaikkia lopettamaan lintujen ulkoruokinnan sekä ruuantähteiden ja omenoiden yms. 

keräämisen avokomposteihin, sillä rotat hakeutuvat ruuan luokse. Tätä ohjetta meidän kaikkien tulee edelleen noudattaa ja 

tarvittaessa hankkia tontille ns. rottasyöttilaatikoita rautakaupoista. Toinen asukkaita vaivannut ongelma on ollut Vähä-

Heikkilän kentällä ja koulun alueella tapahtuva nuorison kovaääninen ja pölyttävä sekä ympäristölle vaarallinen Moporalli 

myöhäisilta- ja yöaikaan. Olemme olleet asian tiimoilta yhteydessä kiinteistöliikelaitoksen johtoon sekä Poliisiin, joka on 

kehottanut asukkaita soittamaan aina heti 112:een kun kyseinen ralli alkaa, jolloin poliisi pyrkii tulemaan paikalle 

mahdollisimman pian. Tämä on Poliisin mukaan lähes ainoa keino saada ralli kuriin. Viimeisimpänä on ilmennyt n.10–11-

vuotiaiden poikien Spray-töherrykset. Pojat ovat töhertäneet spreijaamalla siniseksi alueellamme ainakin mm. kaksi autoa, 

yhden talon seinän sekä aidan. Tällä kerralla onneksi Poliisi onnistui nappaamaan pojat kiinni ja vahinkoa kärsineet saanevat 

ainakin jotain kautta korvaukset ja pojat ansaitsemansa rangaistukset. Tässäkin apuna olivat valppaat ja vastuuntuntoiset 

alueemme asukkaat. 

TAPAHTUMAKALENTERI       (ohjelmista tarkempaa tietoa seuraavissa jäsentiedotteissa) 
 

Perjantaina lokakuun 21.pv 2016 klo 17.30 alkaen Mäkitupatalolla  

 Keväällä suosiota saanut ja toivottu karaoke-ilta 

o Ilta alkaa yleisön toivomuksesta lasten karaokella jatkuen sitten aikuisten karaoken merkeissä 

 

Torstaista 10.pv sunnuntaihin 13.pv marraskuuta 2016 Mäkitupatalolla 

 Yhdistyksen kamerakerhon järjestämä valokuvanäyttely, avoinna päivittäin 

o Avajaiset torstaina 10-11-2016 klo 18 alkaen avajaisjuhlallisuuksineen ja ohjelmineen 

Tiistaina marraskuun 15.pv 2016 klo 18.00 Mäkitupatalolla 

 Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 

o Kokouksessa valitaan mm. hallituksen jäsenet ja muut toimijat. Kokouksen alussa on luvassa mielenkiintoinen 

jäsenistöä kiinnostava esitelmä. KAIKKI JÄSENET MUKAAN ! 

Tiistaina marraskuun 29.pv 2016 klo 18.00 Mäkitupatalolla 

 Yhdistyksen adventti-puurojoulujuhla, luvassa jouluista ohjelmaa, joulupuuron, kahvin/mehun ja tortun kera. 
 

Naistoimikunnan kokoukset jatkuvat Mäkitupatalolla taas joka parittoman viikon keskiviikkoisin alkaen   

14-09-2016 klo 18. Tervetuloa entiset sekä uudet kiinnostuneet mukaan tuomaan toimintaan uutta virtaa. 
Mahdolliset kyselyt Riitta Moberg 050-3714636 ja Tarja Mäkinen 044-2520188. 

tel:050%20371%204636


Täydentävä Mäkitupalainen nr. 2016 – 4b  
JÄSENTIEDOTE, 15.9.2016,  

Hyvä Mäkitupalainen! 

Viime vuoden keväällä suorittamassamme jäsenkyselyssä yhdistyksen toiminnan tulevien suuntaviivojen suhteen saivat 

suurta kannatusta mm. Teatteriesitykset ~ 61 %; Konsertit ~ 45 % ja erilaiset tutustumiskäynnit Turussa ja lähialueilla ~ 

33 % -60 %. Näihin toiveisiin voimme nyt tarjota jäsenistölle mahdollisuuksia. 

Yhdistyksemme aktiivinen jäsen Touko Kanerva on järjestänyt jo monia vuosia erilaisia teatteri- ja tutustumisretkiä 

Turussa ja lähiseuduilla eri yhdistysten jäsenille. Nyt olemme sopineet että näitä Touko Kanervan muille yhdistysten 

jäsenille järjestämiä tapahtumia voimme tarjota myös Mäkitupalaistenkin jäsenille. Ainakin alkuvaiheessa tapahtumat 

ovat yhteisiä Mäkitupalaisille ja joillekin muillekin yhdistyksille, mutta mikäli Mäkitupalaiset aktivoituvat runsain joukoin 

mukaan, niin jatkossa tapahtumia voidaan järjestää vain Mäkitupalaisillekin tarkoitettuja. Nyt meillä Mäkitupalaisilla on 

mahdollisuus tarttua keväällä 2015 esittämiimme toiveisiin ja lähteä mukaan näihin tapahtumiin. Ottakaamme 

kaipaamamme haaste vastaan. 

 

Nämä tapahtumat täydentävät nyt täten jo aiemmin tiedotteessamme 30-08-2016 nr. 2016-4 ilmoittamiamme 

Mäkitupalaistapahtumia. 

 

 

SYYSKUU: Ma. 19.9.2016 Ulkoilupäivä, kävely ja hernekeittoretki Ruissalon Honkapirtille. 

                    Kävelijät kokoontuminen klo. 13.30; Ruokailijat Klo. 14.00  
 
LOKAKUU: La. 22.10.2016 Teatterivierailu Uudenkaupungin Kaupunginteatteriin 

                    Laulunäytelmä Kalle Aaltosen Morsian klo. 13.00 

                    Lähtö Turusta Aurakatu 2. Klo. 11.00 

                    Näytöksen jälkeen Ruokailu noin klo. 16.00 Ravintola ” Pookissa ” 

                    Retken hinta on osallistuja määrästä riippuen 45 – 50 euroa 

                    ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 22.9.2016 MENNESSÄ Toukolle 

                    puh. 050 320 2830  tai touko.kanerva@gmail.com 

 
MARRASKUU: Pe. 4.11.2016 Yritysvierailu Mayersin Turun Telakalle klo. 12.00–15.00 

                    Vierailu alkaa multimedia esityksellä Forum Marinumissa jonka jälkeen  

                    siirrytään bussiin, ajetaan Pernoon ja vieraillaan telakalla. 

                    Vierailun jälkeen saaristolaispöytä ruokailu ravintola Daphnessa ja aikaa             

                    vielä tutustua merimuseon nähtävyyksiin 

                    Retken hinta on noin 40 – 45 euroa riippuen osallistujamäärästä. 

                    Hinta sisältää: Esityksen sekä koko päivän voimassa olevan museo kortin, 

                    opastetun kiertoajelun, tutustumisen telakkaan ja ruokailun Daphnessa  

                    saaristolaispöydästä 

                    ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN 4.10.2016 MENNESSÄ Toukolle.  

                    puh. 050 320 2830  tai touko.kanerva@gmail.com 

                         

JOULUKUU: La. 31.12.2016 Klo?? SOINTUKONSERTTI:. Uudenvuoden aattona         

                   Turun Konserttitalo 

                    ILMOITTADU VIIMEISTÄÄN 31.10.2016 MENNESSÄ Toukolle 

                    puh. 050 320 2830  tai touko.kanerva@gmail.com 

 



 
 

MIKÄLI KIINNOSTUIT TAPAHTUMASTA, NIIN OTA YHTEYTTÄ MAHDOLLISIMMAN PIAN 

Toukoon puh. 050 320 2830  tai touko.kanerva@gmail.com 

 

 

 

Tervetuloa mukaan nyt myös mäkitupalaisille tarjottavaan kulttuuri ja retkitoimintaan.  

 

Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä jäsenille toivoo Hallitus 
 


