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Hyvät Mäkitupalaiset! 

Syksy ja syysaskareet ovat olleet jo hyvässä vauhdissa hienon poutaisen ja välillä purevan tuulisen sään ryydittämänä. Nyt on 

taas aika keskittyä loppuvuoden toimintaan sekä kerrata hieman kesän jälkeistä aikaa. 

Kierrätysjätepalveluiden L&T:n tarjoamaan jäsentarjoukseen liittyi kaikkiaan syyskuun puoliväliin mennessä 19 

Mäkitupalaista, joten tyhjennyskerran hinnaksi tuli tälle kimpparyhmälle nyt 6€ sekä asian vuokraksi 1€/kk. Suez/Sita tarjouksen 

ottaneista meillä ei ole tarkempaa tietoa, koska siihen voi jokainen liittyä suoraan vuoden loppuun asti. Seuraamme yhdistyksenä 

tätä koko kierrätysjätteiden keräystilannetta sekä myös edustajamme TPK:n johtokunnassa tuo meille tietoa TPK:n 

toimenpiteistä tämän suhteen. 

Kaavoitusten osalta alueellamme ei juuri tällä hetkellä ole suuria uusia toimenpiteitä. Mäkitupalaisyhdistys jätti määräaikaan 

mennessä muistutuksen Vähäheikkiläntie 37:n asemakaavan muutosehdotuksesta, mutta sen osalta käsittely on vielä kesken. 

Yhdistyksellä on joka tapauksessa suorat ja hyvät keskusteluyhteydet kaavoituksen virkamiehiin sekä kaupunkisuunnittelu- ja 

ympäristölautakunnan luottamusmiehiin. Ns. ”Korpilahdentien” (Vähäheikkiläntien eteläpuolinen vapaa rakentamaton alue) 

suunnitelmia ollaan nyt kuitenkin virittelemässä ja oletettavasti se alue tullaan jatkossa kaavoittamaan pääasiassa 

asuinrakentamiseen. Olemme saaneet virka- ja luottamusmiehiltä suullisen lupauksen, että meidät otetaan mukaan jollain muotoa 

kyseisen alueen kaavoitusprosessissa jo alkuvaiheessa, jotta myös meidän lähialueen asukkaiden näkemyksiä voidaan huomioida 

entistä paremmin kokonaissuunnittelussa. 

Pihakilpailu ja alueidemme nimikkokasviasia etenevät kohti valmistumistaan. Pihakilpailun suuri palkintolautakunta 

saa valmiiksi oman ehdotuksensa 20–30 parhaasta ehdokkaasta lähiviikkoina ja tämän jälkeen nämä pihat ovat sitten meidän 

kaikkien äänestettävissä netin kautta. Seuraa Turun Sanomien informaatiota tästä asiasta, sieltä löytyy tarkempi nettiosoite ja 

äänestysohjeet. Huomioitavaa kuitenkin on, että meidän nettiäänestyksemme ei valitse virallista voittajaa, vaan sen valitsee tuo 

asiantuntijoista ja maallikoista koostuva palkintolautakunta. Meidän äänestyksemme tulos on siis vain yleisöäänestyksen tulos. 

Nimikkokasveiksi saimme alueen asukkailta hyviä ehdotuksia Korppolaismäen, Puistomäen ja Pihlajaniemen alueille, joilta 

vielä puuttuivat omat nimikkokasvit. Välitimme nämä ehdotukset valintaraadille ja epävirallisten ennakkoon saamiemme tietojen 

mukaan nuo ehdotuksemme olisivat myös tulleet hyväksytyiksi. Näistä saamme varmasti myös lähiaikoina virallisen tiedon mm. 

lehdistön välityksellä.  

Omakotitalkkaritoimintamme on ollut koko syksyn melko vilkasta ja alkusyksyn aikana Julia Kouru on ollut lähes koko 

ajan työllistettynä. Saimme nyt 10.pv lokakuuta myös Julialle työparin, toisen omakotitalkkarin, Riku Joensuun. Riku on 34-

vuotias elämänmyönteinen aktiivinen monialan mies. Rikulla on viestintäalan koulutus ja on tehnyt myös mm. vartijan, 

promoottorin ja maatilan lomittajan sekä muita maatilan töitä. Olemme voineet tarjota tätä omakotitalkkaripalvelua 

jäsenistöllemme jo nyt tasan 2 vuotta ja on hienoa havaita miten jäsenistömme on rohkaistunut käyttämään enemmän ja 

enemmän talkkarien palveluja. Nyt myös kotien sisäsiivoustilauksia sekä ikkunoiden pesutilauksia on tullut runsaasti. Syksyn 

aikana luonnollisesti lehtien haravoinnit, omenien keräilyt ja muut puutarhan työt ovat olleet suurin työllistäjä ja talven tullen 

lumityöt, mikäli tänä talvena saamme tänne lunta. Huomioitavaa myös on, että Omakotitalkkarit voivat hoitaa myös kaupassa 

käynnit, mikäli joku ei itse pysty helposti näitä asioita hoitamaan. Talkkarit puhelinnumerosta 041-3690 114 

Julia Kouru                                   Riku Joensuu                  

 

Useimmiten talkkarit ovat myös tavattavissa Mäkitupatalolla aamuisin ~klo 9.00–9.30 (keittiön ovi). Talkkarityön veloitushinta 

jäsenille on vain 7,50€/h. 

http://www.turunpientalot.fi/makitupa


Ohjelmatoimintamme on saanut nyt syksyn myötä myös hieman uusia muotoja. Viime vuoden kevään jäsenkyselymme 

toiveiden pohjalta olemme onnistuneet saamaan mukaan nyt myös teatteri- sekä konserttitapahtumia ja yritysvierailuja. 

Yhdistyksemme aktiivinen jäsen Touko Kanerva on järjestänyt jo monia vuosia eri yhdistysten jäsenille tämän tyyppisiä 

tapahtumavierailuja ja nyt olemme sopineet, että myös Mäkitupalaiset voivat lähteä näille retkille mukaan. Ainakin nyt 

alkuvaiheessa tapahtumat ovat yhteisiä Mäkitupalaisille ja joillekin muille yhdistyksille, mutta mikäli Mäkitupalaiset lähtevät 

runsain joukoin näihin mukaan, niin jatkossa tapahtumia voidaan järjestää vain Mäkitupalaisille tarkoitettuna. Lähtekäämme nyt 

aktiivisesti mukaan näihin tapahtumiin kevään 2015 jäsenkyselyssä esiin tulleiden toiveiden mukaisesti. 

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN 

Tiistaina marraskuun 15.pv 2016 klo 18.00 Mäkitupatalolla 
Kokouksessa käsitellään ja päätetään kaikki sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat: 

 yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2017 

 hallituksen ja muiden toimihenkilöiden palkat ja palkkiot 

 toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 

 valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2017 

 valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2017–2018 

 valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2017 

 edustajien valinnoista TPK:n johtokuntaan ja vuosikokoukseen vuodelle 2017 

 päätetään kokouskutsujen ilmoitustavat sääntöjen mukaan 

 käsitellään hallitukselle esitetyt asiat, mm. vuokrattavat työvälineet 

 hallituksen tilannekatsaukset ja muut ilmoitusasiat 

 keskustellaan muista asioista 

Kokouksen alussa Varsinais-Suomen Sydänpiirin toiminnanjohtaja, sydänhoitaja Nanette Huovinen pitää meille ”Tunne 

pulssisi” luennon ja kertoo, miten tärkeätä jokaisen on pitää itsestään ja sydämestään hyvää huolta (niin nuoren kuin 

varttuneemmankin). Hän opastaa myös meitä jokaista halukasta tunnustelemaan pulssimme mukanaan tuomansa tekokäden 

avulla. Saamme häneltä myös Tunne pulssisi-opaslehden, mittauksen seurantalomakkeen sekä kirjanmerkin. Voimme myös 

kysellä ja sopia hänen kanssaan muista itseä askarruttavista sydämen toimintaan liittyvistä kysymyksistä. 

Tervetuloa joukolla mukaan, tilaisuudessa kahvitarjoilu. 

TAPAHTUMAKALENTERI 

Perjantaina 4.marraskuuta 2016 Yritysvierailu Mayerin Turun Telakalle klo. 12.00–15.00 
Vierailu alkaa multimedia-esityksellä Forum Marinumissa jonka jälkeen siirrytään bussilla Pernoon ja vieraillaan telakalla. 

Vierailun jälkeen saaristolaispöytä-ruokailu ravintola Daphnessa ja tämän jälkeen on aikaa vielä tutustua merimuseon 

nähtävyyksiin. 

Retken hinta on 49 euroa ja hinta sisältää: Esityksen sekä koko päivän voimassa olevan museokortin, opastetun kiertoajelun, 

tutustumisen telakkaan ja ruokailun Daphnessa saaristolaispöydästä. 

Kysy vielä viime hetken paikkoja Touko Kanervalta puh. 050 320 2830  tai touko.kanerva@gmail.com 

Keskiviikkona 9.pv marraskuuta klo 18–20 Miesten kesken -ilta Turun Sydänyhdistyksen tiloissa, 

Läntinen Pitkäkatu 33 2.krs.  

Geriatri Minna Löppönen luennoi aiheesta Aivoterveys on sydänterveyttä – muistin hoitamista ja ilta on tarkoitettu vain miehille. 

Osallistumismaksu tilaisuuteen on 5€, mikä sisältää ohjelman ja pienen iltapalan. Liput tilaisuuteen ennakkoon ma-to klo 9-13 

yllä mainitusta osoitteesta. 

Turun Sydänyhdistys järjestää säännöllisesti erityisesti miehille tarkoitettuja terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä luento- ja 

keskustelutilaisuuksia, aiheina mm. verenpaine, kolesteroli, verensokeri, eturauhasvaivat ja muistisairaudet. Tilaisuudet ovat 

avoimia vain miehille, jolloin miehet uskaltavat keskustella asioista vapaammin, ilman naisten läsnäoloa.  

Torstaina 10.pv marraskuuta 2016 klo 18 kamerakerhon valokuvanäyttelyn avajaiset Mäkitupatalolla 
 Näyttely on tämän jälkeen avoinna: perjantaina klo 16–20 sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 14–18 

 Yhdistys tarjoaa näyttelyvieraille lauantaina ja sunnuntaina viikonlopun Isänpäivän kunniaksi pullakahvit 

Tiistaina marraskuun 15.pv 2016 klo 18.00 Mäkitupatalolla Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 

Tiistaina marraskuun 29.pv 2016 klo 18.00 Mäkitupatalolla yhdistyksen adventti-puurojoulujuhla  

 Tilaisuudessa runsaasti jouluista ohjelmaa koko perheelle ja ennen kaikkea nautimme yhdistyksen tarjoamaa maukasta 

joulupuuroa ja juomme päälle kahvin/teen/mehun torttujen kera. Tervetuloa kaikki joukolla mukaan! 

 

 



Sunnuntaina joulukuun 11.pv klo 11–14 Naistoimikunnan joulumyyjäiset Mäkitupatalolla 
 Yhdistyksen naistoimikunnan perinteisissä joulumyyjäisissä on tarjolla runsaasti jouluisia leivonnaisia ja laatikoita sekä 

muita joulupöytään sopivia herkkuja ja upeita käsitöitä niin juhlaan kuin arkeenkin. 

Lauantaina Uudenvuoden aattona 31-12-2016 klo 18.00 Sointukonsertti Konserttitalolla 
 Uudenvuoden kevyt viihteellinen konsertti, konsertin hinta 31€/hlö (norm.33€). Ilmoittautuminen viimeistään 31-10-2016 

mennessä Touko Kanervalle puh. 050-3202830 tai touko.kanerva@gmail.com 

Sunnuntaina helmikuun 12.pv 2017 Mäkitupatalolla ja sen ympäristössä Talvipäivätapahtuma 
 Tapahtuman tarkempi sisältö ja aikataulut selviävät myöhemmin 

Lauantaina 4.pv maaliskuuta 2017 klo 14 Ooppera Die Kalevainen in Pochjola 

 Suomi 100 vuotta juhlallisuuksiin liittyen Turun Filharmoninen orkesteri esittää kantaesityksenä 120 vuotta unohduksissa 

olleen Karl Müller-Berghausin säveltämän oopperan. 

 Lippujen varaukset viimeistään 15-11-2015 mennessä Touko Kanervalta p. 050-3202830 tai touko.kanerva@gmail.com 

Naistoimikunnan kokoukset jatkuvat Mäkitupatalolla joka parittoman viikon keskiviikkoisin joulukuun 7.pv 

2016 asti ja jatkuvat taas tammikuussa 2017. Tervetuloa entiset sekä uudet kiinnostuneet mukaan tuomaan 

toimintaan uutta virtaa. Mahdolliset kyselyt Riitta Moberg 050-3714636 ja Tarja Mäkinen 044-2520188. 

 

  Syysterveisin Hallitus 
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